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חדשות  הביטוח

רונית מורגנשטרן

הוותיק ס הביטוח  וכן 
בעל   ,)55( גבאי  אלברט 
אלברט  הביטוח  סוכנות 
בשבוע  ימונה  בירושלים,  גבאי 
 MDRT יו"ר  לתפקיד  הבא 
ישראל. גבאי יחליף את אלון אבן 
חן, שמילא את התפקיד בשנתיים 

האחרונות בהצלחה רבה. 
אלברט גבאי הוא סוכן ביטוח 
מורשה מאז 1989 )29 שנה(, הוא 
החיים,  ביטוחי  בתחום  מתמקד 
גבאי  ופיננסים.  פנסיה  בריאות, 
לביטוח  המכללה  בוגר  הוא 
גבוהים  ללימודים  בתוכנית 
תואר  בעל  החיים,  ביטוח  בענף 
הביטוח  בסוכנות   .C.L.U
שבבעלותו 8 אנשי צוות ומנהלי 
הצבאי  שירותו  תיקים. את 
הוא  כיום  הצנחנים,  בחיל  עשה 
משרת כרס"ן במילואים בתפקיד 

סמג"ד.

מאמין בשליחות 
בארגון  ותיק  חבר  הוא  גבאי 
הבינלאומי היוקרתי לביטוח חיים 
 MDRT )Milion Dollarה־
כיום  המונה   Round Table(
מדינות  מ־71  חברים  אלף  כ־66 
הצטרף  הוא  העולם.  רחבי  בכל 
ומזה  שנה   26 לפני  לארגון 
ברציפות  משמש  הוא  שנה  כ־20 
 Top Of The Tableב־ כחבר 
שבו  טייבל  דה  אוף  טופ   )TOT(
מי  חברים  להיות  היום  יכולים 
על  מעמלות  הכנסות  להם  שיש 
פרמיות  או  חיים,  ביטוחי  מכירת 
חדשות, לפחות פי שישה מהמכסה 
רגיל  חבר  המחייבת  הרלוונטית 

 .MDRTשל ה־
לדבריו, הוא מקפיד להיות נוכח 

בכל הכנסים השנתיים של הארגון 
ומקימי  ממאמיני  "אני  בחו"ל; 
בישראל.   MDRTה־ מורשת 
האחרונות  השנה  עשרים  במהלך 
מכהן חמש קדנציות כחבר הנהלה 
מציין.  הוא  ישראל",   MDRTב־
חבר  היה  אף  שנים,  עשר  לפני 
ותכנון אתר  בצוות הקמה, עיצוב 

.TOT האינטרנט העולמי של
גבאי  לאלברט  המקורבים 
"מהאוהבים  שהוא  עליו  אומרים 
החיים,  ביטוח  ענף  של  הנלהבים 
מאמין בעבודת השליחות ומסירות 

ללא פשרות".
 MDRT ב־28 באוגוסט יקיים
יבוצעו  ובו  חגיגי  כנס  ישראל 

חילופי המנהיגים של המועדון.
ל"ביטוח  אמר  חן  אבן  אלון 
בסיפוק  עוזב  "אני  ופיננסים": 
מקצועי  מועדון  אחרי  ומשאיר 
פעילות  של  מסורת  בעל  ומוביל 
הקהילה.  ועבור  החברים  למען 
שדעתו  מוניטין  בעל  מועדון 
 MDRTב־ ונחשבת  נשמעת 
לממשיכי  מותיר  אני  העולמי. 
מיוחדת  גאה,  מקצועית  קהילה 
אני  הביטוח.  בענף  מעמד  ובעלת 
מועדון  של  הבא  ליו"ר  מאחל 
גבאי,  אלברט  MDRT־ישראל, 
תקווה  ומביע  ההצלחה  מלוא  את 
בכל  ממנו,  יותר  אף  יצליח  כי 
ולקהילה  למועדון  הקשור  תחום 
הפנסיוני  הביטוח  סוכני  של 

והפיננסים".
ראיון  יפורסם  הבא  בשבוע 
היו"ר  חן,  אבן  סו"ב  עם  הסיכום 
יפורסם  מכן  לאחר  שבוע  היוצא. 
סו"ב   - החדש  היו"ר  עם  ראיון 

אלברט גבאי. שיהיה בהצלחה.

חילופים בצמרת: אלברט גבאי מונה 
לתפקיד יו"ר MDRT ישראל

אלברט גבאי | צילום: סו"ב נאוה ויקלמן
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חדשות  הביטוח

סוכנים יקרים,
הידעתם שדרכים שירותי דרך וגרירה עובדת כיום עם מרבית 

חברות הביטוח?            
לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי שלנו ברכישת מנוי 

דרכים בפוליסות של החברות הבאות:  ביטוח חקלאי, הפניקס, הראל, כלל ביטוח, 

מנורה מבטחים, שומרה, שירביט.            

הידעתם?

נשמח להיות איתכם/ן בקשר בכל הדרכים
מייל: sales@shr.co.il טלפון: 073-2007443

 רוזנפלד להכשרה ביטוח:
"אתם פועלים נגד סוכני הביטוח שבנו אתכם"

"הכשרה עוקפת סוכנים ולא מאפשרת להם למכור מוצרים דיגיטליים בעמלה ראויה"  
 תגובת הכשרה: "שיתופי הפעולה הדיגיטליים בוצעו באמצעות סוכני החברה"

רוזנפלד | צילום: יוסי אלוני

רונית מורגנשטרן

כאל ב ויזה  בין  פעולה  שיתוף  עקבות 
האשראי  חברת  מציעה  לפיה  להכשרה 
 SMS הודעת  באמצעות  ללקוחותיה 
 GO אפליקציית  באמצעות  רכב  ביטוח   -
ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  פנה  הכשרה,  של 
רוזנפלד, למנכ"ל הכשרה שמעון מירון במחאה.

במכתב למירון טען נשיא הלשכה בין היתר: 
המיזם  על  בדגש  הכשרה,  של  "התנהלותה 
האחרון לו נחשפנו לאחרונה ביחס לחברת ויזה 
הביטוח,  סוכני  ללא  הישירה,  והמכירה  כאל, 
אינה ראויה בלשון המעטה, ודאי כאשר מדובר 
על חברה אשר חתומה על 'אמנת שירות' למול 

לשכת סוכני ביטוח".
את  במכתבו  פעמים  כמה  הדגיש  רוזנפלד 
והוסיף:  הסוכנים,  כלפי  הכשרה  של  המחויבות 
"אנו מצפים שחברת ביטוח אשר מצהירה מתחת 
לכל עץ רענן על חשיבות שיתוף הפעולה עם 
סוכני הביטוח שתפעל בהוגנות ובשקיפות למול 
משחק'  'כללי  בבחינת  וזאת  הביטוח,  סוכני 
הביטוח  סוכן  את  לאיין  תפעל  ולא  הוגנים, 

ולפעול מעל לראשו".
בו  לחזור  הכשרה  למנכ"ל  קרא  רוזנפלד 
מהמהלך: "אנו שבים ומציעים לכם לשקול לחזור 
בכם מהתנהלות זו ולפתוח ערוצי מכירה יחד עם 
סוכני הביטוח שהביאו אתכם עד הלום. רק סוכני 

הביטוח יכולים לספק לציבור לקוחותיהם שירות 
מקצועי", כתב נשיא הלשכה.

פועלים יחד
חברת  עם  המהלך  ביטוח,  הכשרה  לטענת 
מעורבות  עם  בוצע  דווקא  כאל  ויזה  האשראי 
לפעול  ותמשיך  פועלת  "הכשרה  סוכנים.  של 
על  שמירה  תוך  הכשרה,  סוכני  באמצעות 
שיתופי  כל  ומשתלמת.  גבוהה  מקצועיות  רמת 
באמצעות  בוצעו  שנעשו,  האחרונים  הפעולה 
סוכני הכשרה - כך במכרז שזכינו בו של לשכת 

גם  כך  אינטר,  סוכנות  באמצעות  הדין  עורכי 
במקרה של עסקת ויזה כאל שמתבצע באמצעות 
אנו  קלמנזון.  אריה  בבעלות  דורות  סוכנות 
פועלים ונמשיך לפעול יחד עם הסוכנים", נמסר 

מחברת הביטוח.

עקיפת סוכני ביטוח
רוזנפלד דחה את תגובת הכשרה ואמר: ״לשכת 
סוכני ביטוח בעד הקידמה ויש לנו את כל הרצון 
והכוונה להוביל את סוכני הביטוח לעתיד משולב 
דיגיטציה. יחד עם זאת, אנו סבורים שאין מקום 
ביטוח שבנו במשך שנים  סוכני  עקיפת  לאפשר 
הביטוח.  חברות  של  הכלכלית  האיתנות  את 
הכשרה עוקפת סוכנים זאת הפניית עורף ל־750 

סוכניה.
ופונה לחצי מדינה  "הכשרה מגדילה לעשות 
שאוחזת בכרטיס אשראי של ויזה כאל ומציעה 
להם תנאים ששאר סוכני החברה אינם מסוגלים 
דורשים מחברה, שחתמה על אמנת  אנו  לספק. 
שירות עם לשכת סוכני ביטוח, לא לעקוף את 
מוצר  גם  למכור  להם  ולאפשר  הביטוח  סוכני 

דיגיטלי בעמלה ראויה ומכובדת״.
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שיפת שיחת טלפון של מוכרן ממוקד חברת ח
לך  "נמכור  ללקוח  שהבטיח  ביטוח  כלל 
ותרעומת  גלים  עוררה  מסוכן",  זול  ביותר 
בהקלטה  החברתיות.  ברשתות  רבים  סוכנים  בקרב 
שפורסמה בתחילת השבוע ברשתות, נשמע מוקדן 
דופי.  בהם  ומטיל  סוכנים  מכפיש  ביטוח  כלל  של 
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, פנה מיד למנכ"ל 
כלל ביטוח יורם נווה, ולמשנה ירון שמאי בתלונה 

חריפה על תוכן השיחה ודרש מהם לפעול בעניין.
במקרה  מדובר  כי  לרוזנפלד  ענה  שמאי  ירון 
נקודתי וכי הנושא תוחקר וטופל למול אותו מוקדן. 
עוד אמר שמאי: "אנו נחדד את נהלי החברה ותהליכי 

הבקרה שלה כדי שמקרים אלו לא יישנו".
יש לציין, כי לפרשיה זו קדמה פגישה שהתקיימה 
בשבוע שעבר, בין הנהגת הלשכה לבין הנהלת כלל 
החדשה, בה חשף מנכ"ל כלל יורם נווה את חזונו 

שעיקרו - חיזוק הקשר עם סוכני החברה והחזרת 
"לצד  נווה:  האחרונות.  בשנים  שעזבו  הסוכנים 
הקידמה וערוצי השיווק השונים אנחנו רוצים את 
וסוכני  הסתיימה  הניכור  תקופת  לצדנו;  הסוכנים 
החברה ירגישו בקרוב שאנחנו פותחים מחדש את 

הדלת".
רוזנפלד:  ליאור  הלשכה  נשיא  מסר  בתגובה 
"גילינו כי קיים רצון לשינוי ושיתוף פעולה, וכן 
סוכנים בהנהלת כלל החדשה; כעת  ראייה מוטת 

נותר לנו להמתין למעשים שיתמכו בכך".
ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא הלשכה, הוסיף כי "טוב 
עשו בכלל שהבינו כי הסוכנים הינם מרכז הפעילות, 
דרך  שאינה  מכירה  כל  לצמצם  מכלל  מצפים  אנו 

סוכנים ולחזור לימיה כחברת סוכנים אמיתית".
ייצגו  שעבר  בשבוע  כלל  ראשי  עם  בפגישה 
יו"ר  גרטי,  ישראל  את הלשכה גם סוכני הביטוח 

הוועדה  יו"ר  אביטל  אודי  כללי,  לביטוח  הוועדה 
לתחום  הנשיא  יועצת  ויקלמן  ונאווה  לפיננסים, 

רגולציה וקשרי ממשל.

פגישה שהתקיימה בין נשיא הלשכה סו"ב ב
ליאור רוזנפלד, לבין יו"ר פורום החוסכים 
הלשכה  במשרדי  מימרן,  רועי  לפנסיה, 
בת"א, הדגיש מימרן כי הלקוחות ככלל צריכים 
עם  אלו  "גם  מימרן:  לדברי  לצידם.  מקצוע  איש 
המשכורות הנמוכות צריכים לצידם איש מקצוע". 
להיות  חייב  יהיה  הביטוח  "סוכן  כי  הדגיש  עוד 
מתוגמל גם מהלקוח, ובתנאי שהאחרון ידע מראש 

כמה הוא משלם. יש חשיבות לייעוץ מקצועי".

בדרישת  הגיון  מצאנו  "לא  מימרן  הוסיף  עוד 
בהסכם  הסוכנים  עמלות  את  לעצור  האוצר 
אחד  שקל  מוסיפה  הייתה  שלא  פעולה  לרבים, 
את  שקיבל  בג"ץ  עשה  וטוב  למבוטח,  בחיסכון 

עמדת הסוכנים".
יו"ר  ציין  הניהול  מדמי  העמלה  הפרדת  לגבי 
פורום החוסכים לפנסיה כי "זה עשה טוב מבחינת 
הנראות לסוכני הביטוח; כיום גובה דמי הניהול 
למבוטח  מגיע  והסוכן  פקטור  מהווה  לא  כבר 

בידיים נקיות".
נשיא הלשכה אמר בעקבות הפגישה: "שמחתי 
ניכר  לפנסיה.  החוסכים  פורום  יו"ר  את  לארח 
החוסכים  ציבור  טובת  כי  כמונו  הבין  הוא  כי 
והמבוטחים נמצאת תמיד בתודעת הסוכנים; יתרה 
מכך, מי שמכיר הכי טוב את צרכי המבוטח זה סוכן 
הביטוח. נמשיך לשתף פעולה עם הפורום בשקיפות 
ואנו רואים עין בעין עניינים רבים, ובראשם דאגה 

לחוסכים לפנסיה בישראל", סיכם רוזנפלד.

"הלקוחות צריכים איש מקצוע לידם 
ומוכנים לשלם לו"

כך לדברי יו"ר פורום החוסכים לפנסיה, רועי מימרן, בפגישה שערך עם נשיא הלשכה 

מנכ"ל כלל: "תקופת הניכור הסתיימה; 
אנחנו רוצים את הסוכנים לצדנו"

כל  לצמצם  מכלל  מצפים  "אנו  הורנצ'יק:  פעולה"   ושיתוף  לשינוי  רצון  קיים  כי  "גילינו  רוזנפלד: 
מכירה שאינה דרך סוכנים"

 המפגש עם הנהלת כלל ביטוח
צילום: באדיבות הלשכה

רונית מורגנשטרן
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להגיע כ צפויים  משתתפים  ־600 
סוכני  לשכת  של  הפיננסים  לכנס 
בספטמבר  ב־4  שיתקיים  הביטוח 
סו"ב  לדברי  אביב.  בתל  התערוכה  בגני 
הוא  הפיננסים,  ועדת  יו"ר  אביטל,  אודי 
משתתפים  שיא  ירשום  הכנס  כי  מקווה 
בשל תכניו המעולים והדגיש כי ההרשמה 

לסוכנים בעיצומה.
"מוסיפים  הסיסמה  תחת  שייערך  בכנס, 
ההשקעות  בתי  בכירי  ישתתפו  לכיסוי",  ערך 
לבין  בינם  הקשרים  את  לחזק  המעוניינים 
בתי  של  מספרם  במיוחד  בולט  הביטוח;  סוכני 
ההשקעות האלטרנטיביות, אפיק השקעה צומח. 

גם בכירי חברות הביטוח ישתתפו בכנס.
נשיא לה"ב רועי כהן יכבד את האירוע בנוכחותו 
ויישא דברים בפני סוכני הלשכה. בכנס המקצועי 
מנכ"ל  אלטשולר  גלעד  וידברו  ישתתפו  עצמו 
סורני  ברק  שחם;  באלטשולר  משותפים  ובעלים 
קרנות  פסגות  מנכ"ל  גורן  ואייל  פסגות  מנכ"ל 
נאמנות; רונן טוב משנה למנכ"ל מיטב דש; ירון 
פיטארו מנכ"ל קרן וולת'סטון; אילן בויקו מנכ"ל 
דוד  בן  יאיר  ליין;  הון  יו"ר  נבון  קובי  אינטגו; 

מ"טריא"; איציק נוי מקרן "ואליו".
שידברו  הביטוח  מחברות  בכירים  ישתתפו  כן 
בנושאי השקעות ופיננסים בהם שלומי תמן וקובי 
ואבי  ממגדל  רביב  ליאור  ביטוח,  מכלל  קלמן 
מנחם  ינחה  הכנס  את  ביטוח.  מהכשרה  מויאל 

הורוביץ כתב חדשות 2.

עוד מוסיף אביטל במאמר שיפורסם במגזין 
ללמוד  חייב  הביטוח  "סוכן  הפיננסים:  כנס 
הכלכלי  לתיק  הנוגעים  בנושאים  ולהתמקצע 
המשפחתי של הלקוח. הסוכן חייב להתאים עצמו 
לתקופה ולשינויים החלים בה בקצב חסר תקדים. 
לשם כך, יצרנו בשיתוף עם המכללה סידרה בת 
ניתוח  קורס  למקצוע:  הנוגעים  קורסים  ארבעה 
תיק  לניהול  קורס  הפרט;  מיסוי  קורס  תיק; 

השקעות; קורס לתכנון פרישה.
חודשי  שמונת  במהלך  הוועדה  עשתה  מה 

קיומה?
עד עתה נפתחו שני קורסים במכללה והמטרה 

לסיים את השנה עם 125 תלמידים.
היצרנים  עם  עגולים  לשולחנות  מערך  בנינו 

וזאת כדי לשפר את הדו שיח ולהגביר את 
השרות לסוכנים.

הקמנו צוות לסיורים אצל היצרנים על 
מנת שילמדו איך מייצרים השקעות וכסף.

הנדל״ן  בתחום  מיוחד  צוות  הקמנו 
רגילות  משכנתאות  גם  כמו  והשקעות 

והפוכות.
כאפיק  בנקאי  חוץ  לאשראי  צוות  הקמנו 

חדש לפרנסת הסוכן.
הקמנו צוות לנושא הטכנולוגי אשר מנהל משא 
הוועדה  עם  בשיתוף  השירותים  להוזלת  ומתן 

הטכנולוגית.
בימים אלו מוקם מרכז פרישה תחת שרביטו של 

נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד.
ועם מעוף של משרד  יצרנו שת״פ עם לה״ב 

הכלכלה, וזאת לצורך טיפול בעצמאים.
יצרנו שת״פ עם המתכננים הפיננסים ויועצי המס.
הוספנו יצרנים מתחום ההשקעות האלטרנטיביות 

להרחבת סל המוצרים של הסוכן.
כוורת  להקמת  סופיים  תכנון  בשלבי  אנו 
ירושות,  דיני  כגון  בנושאים משפטיים  מומחים 

כספים בנאמנות ועוד.
על  ימליץ  אשר  מעוף  עם  שת״פ  יצרנו 
לצורך  ארגוניים  ויועצים  מאמנים  מנטורים, 

הדרכות משותפות.
יצרנו שת״פ למימון קורסים עם חברת הפניקס 

והם חברו להראל וזו רק הסנונית הראשונה". 
המאמר המלא יפורסם במגזין הפיננסים.

ית ההשקעות מיטב דש הודיע על חתימת ב
לאחר  בחברה  ראשון  קיבוצי  הסכם 
הסתדרות  במסגרת  העובדים  התאגדות 
של  תהליך  לאחר  ב־2017.  הלאומית  העובדים 
הנהלת  בין  חודשים  לאורך  ומתן שנמשך  משא 
ונציגי ועד העובדים, אושר ההסכם על  החברה 

ידי דירקטוריון החברה. 
יהיה בתוקף לארבע השנים הקרובות,  ההסכם 
וישמור על שקט תעשייתי בהתנהלות השוטפת 
העובדים  זכויות  ומיצוי  ההשקעות  בית  של 
עובדי  על  יחול  ההסכם  ההסכם.  שנות  במהלך 
תפקידים  ובעלי  בכירות  משרות  למעט  החברה 
להיות  שימשיכו  בהסכם,  שנקבע  כפי  מסוימים, 

מועסקים בחוזים אישיים. 

תוספות שכר שנתיות 
יקבלו  העובדים  הקיבוצי  ההסכם  במסגרת 

שיעור  על  יעמדו  אשר  שכר  תוספות 
הבסיס  ל־3% משכר  שנתי שבין 1.5% 
להעלאת  הזכאים  העובדים  כלל  של 

שכר. חלק מתקציב תוספת השכר ישולם 
כתוספת  והיתרה תשולם  אחידה  כתוספת 

בקביעת  ההנהלה.  החלטת  לפי  דיפרנציאלית 
לעובדים  עדיפות  ניתנה  השכר  עליות  שיעור 

ברמות השכר הנמוכות ולעובדים ותיקים. 
זכאים  היו  להן  שונות  הטבות  מעגן  ההסכם 
מינימום  שכר  הגדרת  כמו  בחברה,  העובדים 
נוספות  והטבות  שקל,   6,000 של  בגובה  בחברה 
בתשלום  השתתפות  חתימה,  מענק  וביניהן: 
הסדרים  נקבעו  בנוסף  ותק.  ומענקי  קייטנות 
לגבי ניוד עובדים, קידום, הליכי שיפור ביצועים, 
העבודה  סדרי  את  מגדיר  אף  ההסכם  ועוד. 
בחברה. החברה תשתתף גם במימון השתלמויות 
מקצועיות לעובדים באמצעות עמותת היל"ה של 

הסתדרות העובדים הלאומית.
ההסתדרות  יו"ר  שמחי,  יואב 
"זו הפעם הראשונה  הלאומית אמר כי: 
הסכם  על  חותמת  השקעות  חברת  בה 
תמשיך  הלאומית  ההסתדרות  קיבוצי. 
לפעול ללא לאות למען כלל עובדי החברה. זהו 

יום היסטורי עבור עובדי מיטב דש".
"אנו  השקעות:  דש  מיטב  מנכ"ל  רביב,  אילן 
שמחים שהגענו להבנות מול ועד העובדים ולהסכם 
בפרק זמן קצר יחסית. לאורך כל השנים הקפדנו 
במיטב דש על העסקה הוגנת ומיטיבה, והסכם זה 
בהחלט ממשיך דרך זו. המפתח במשא ומתן שכזה 
לשפר  הרצון  בין  הנכונים  האיזונים  מציאת  הוא 
לבין  העובדים  העסקת  תנאי  את  בהסכם  ולעגן 
הצורך לשמור על הגמישות הניהולית הנדרשת על 
מנת לנהל בית השקעות אשר מושפע מאוד מתנאי 

שוק ההון בארץ ובעולם".

 כנס הפיננסים של הלשכה יתקיים
ב-4 בספטמבר בתל אביב

לראשונה - הסכם קיבוצי בבית השקעות
מיטב דש חתמה על הסכם קיבוצי עם ועד העובדים והסתדרות העובדים הלאומית לארבע השנים הקרובות

רונית מורגנשטרן
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ביום ה עתרה  הביטוח  חברות  תאחדות 
של  החדש  המכרז  נגד  לבג"צ  שלישי 
הוא  כי  בטענה  המחדל,  ברירת  קרנות 
מפלה את קרנות הפנסיה הגדולות, ומעדיף את 
העתירה  ההשקעות.  בתי  של  הפנסיה  קרנות 

הוגשה יחד עם מגדל מקפת.
שהדיון  המשפט  בית  החליט  העתירה  בעקבות 
בעתירה יתקיים עד ה-10 באוקטובר ו"בשלב זה, 
קרנות  זהות  תפורסם  לא  אחרת,  להחלטה  ועד 

הפנסיה שנקבעו כקרן נבחרת"
יש לציין, כי הממונה דחתה את המועד האחרון 
ברירת  קרנות  של  החדש  במכרז  הצעות  להגשת 
במקור  ההצעות  הגשת  באוגוסט.  ל־26  מחדל 
הייתה צריכה להתקיים עד ה־15 באוגוסט. במכתב 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  ששלחה 
החדשות  הפנסיה  קרנות  למנהלי  סלינגר,  דורית 
נאמר כי "לאור פניות שהתקבלו ברשות שוק ההון 
הוחלט לדחות את מועד מתן ההצעות. את ההצעות 
ניתן להגיש החל מיום 21 באוגוסט בשעה 8:00 ועד 

ליום 26 באוגוסט, עד השעה 13:00".
החברות מבקשות מבג"צ להוציא צו על תנאי 
במלואו  יבוטל  לא  מדוע  לנמק  לממונה  המורה 
צו  וכן  נבחרות"  קרנות  קביעת  "הליך  מסמך 
ביניים, המשעה את תוקפה של עמדת הממונה 
בעתירה  להכרעה  עד  הכללים  את  המפרטת 
החדשה, ובכלל זה את ההכרזה על קרנות הפנסיה 
שנבחרו על ידי הממונה כקרנות נבחרות בהתאם 
להסדר החדש. עוד מבקשת ההתאחדות להורות 

על קיום דיון דחוף בעתירתה. 
נעשה  המכרז  הליך  כי  בעתירה,  נטען  עוד 
במחטף ערב עזיבתה של הממונה את תפקידה: 
כי  מלמד,  זו  עתירה  מושא  בהסדר  "עיון 

האמת  את  לחשוף  בחרה  הממונה 
ולא להצניע עוד את טעמו האמיתי: 
לחלק )שלא כדין( את השוק מחדש, 
תוך הסטת עמיתים ונכסים מקרנות 

הפנסיה  קרנות  אל  המנוסות  הפנסיה 
של  הפנסיה  עסקי  קידום  תוך  הקטנות, 

בתי ההשקעות, והכל ערב עזיבתה של הממונה 
אף  הממונה  זאת,  להבטיח  כדי  תפקידה.  את 
בהסדר  ועיגנה  סמכותה  את  מאין  יש  הרחיבה 
החדש תמריצים שונים, בדמות הבטחת שיעור 
זקנה  קצבת  למקבלי   0.3% של  ניהול  דמי 
שיפרשו בקרן במהלך תקופת הזכייה", הוסבר 

בעתירה.
בחרה  הממונה  כי  בעתירה  נטען  בנוסף, 
להתעלם מהערות ההתאחדות לטיוטת המסמך, 
והוסיפה  המשפט  בית  להוראות  שעתה  לא 
לצורך  המדינה.  מבקר  מביקורת  להתעלם 
ידי  על  המוצעים  הניהול  דמי  שיעורי  בחינת 
החברות המנהלות, יראו את שיעורי דמי הניהול 
המנוסות  הפנסיה  קרנות  ידי  על  המוצעים 
של  בשיעור  שלישי  פקטור  להן  שיתווסף  כך 
0.5% להפקדות ו־0.05% לצבירה; היינו פקטור 
 )50%( כמחצית  של  ניכרת  לתוספת  מביא  זה 
מההפקדות  המינימליים  הניהול  דמי  משיעור 
המינימליים  הניהול  דמי   )100%( והכפלת 

מהצבירה", ציינו העותרים. 

מכרז תפור
וזהות  תפור  המכרז  כי  עוד  טוענות  החברות 
הזוכות ידועה מראש, מכיוון שנקבעו כי ארבע 
קרנות יזכו במכרז: "בהליך קיימת אפליה ברורה 
היוצרת  ביטוח  לחברות  ההשקעות  בתי  בין 

הפנסיה,  בשוק  תחרותית  אפליה 
דמי  של  בודד  פרמטר  שנקבע  תוך 
ניהול לזכייה במכרז, מה שמחזק את 
טענת המכרז התפור", נכתב בעתירה, 
החדש  ההסדר  פניו  שעל  "הגם  ועוד: 
נועד להקטין את דמי הניהול ולשרת את 
בפועל  העובד',  'טובת  של  המוצהרת  התכלית 
ארבע  האשליה,  חרף  כי  מלמד  בתנאיו  עיון   -
קרנות הפנסיה הקטנות )אשר כאן המקום לציין, 
כי הן חברות גדולות אולם שרק בתחום הפנסיה 
ניהול  דמי  מכוחו  להציע  תוכלנה  'קטנות'(,  הן 
ועדיין   2.49% של  גבוה  בשיעור  מהפקדות 

להבטיח את היבחרותן הוודאית".

פגיעה בזכויות הקרנות הוותיקות
המכרז  במסגרת  כי  עוד  קובלות  החברות 
החדש הממונה בחרה לשנות את שמן של קרנות 
הפנסיה שתבחרנה במכרז מ'קרנות ברירת מחדל 
נבחרות' ל'קרנות נבחרות'. "שינוי זה שהממונה 
נוסף  בצעד  מדובר  בלבד;  סמנטי  אינו  ביצעה 
להביא  מטרתה  את  לשרת  שנועד  הממונה  של 
לחלוקה של שוק הפנסיה בישראל, זאת על ידי 
הדרתן של קרנות הפנסיה המנוסות. כך, מאותתת 
פנסיה  קרנות  אילו  עם  הרחב,  לציבור  הממונה 
שנבחרו  הפנסיה  קרנות  )אלה  שיתקשר  רצוי 
על ידיה(, ועם אילו לא. לפיכך, ההסדר החדש 
בזכויות  פגיעה  המנוסות  הפנסיה  לקרנות  יסב 
יסוד שלהן, שאינה סבירה ואינה מידתית - שגם 
משום  זאת,  חוק.  ומכוח  בסמכות  נעשית  אינה 
שלהן  העיסוק  בחופש  פוגע  החדש  שההסדר 
בהליך  חלק  לקחת  זכותן  את  ושולל  ובקניינן 

הבחירה במסגרת תחרות הוגנת ושווה"

ומבקשות  לבג"צ  עתרו  הביטוח  חברות 
לבטל את מכרז קרנות ברירת המחדל

הטענות המרכזיות בעתירה: המכרז תפור והזוכות ידועות מראש; המכרז מפלה את קרנות הפנסיה 
הגדולות והמנוסות; בג"צ הורה לא לפרסם את תוצאות המכרז עד להודעה חדשה

רונית מורגנשטרן

b2
18

04
/2

24
50

המכלול שלי התחדש!
מתקדם יותר, יעיל יותר ומותאם עבורך

חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה 
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה

רג'
 פ

יון
 ס

ם:
לו

צי

גיא רוטקופף
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https://bit.ly/2MMEETW
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חדשות   הלשכה

ועדת יחסי ציבור וקשרי חוץ, בראשותה של 
סו"ב רחל כבודי, קיימה השבוע ישיבת עבודה.

העשייה  על  הוועדה  לחברי  הודתה  כבודי 
ולסוכני  החברתיות  הרשתות  ברחבי  המבורכת 
הניו  במערך  הלשכה  למען  שמתנדבים  הביטוח 

מדיה. 
"התפיסה כלפי סוכני הביטוח ולשכת סוכני 

הביטוח השתנתה לטובה", הדגישה כבודי.
סדרת  על  עובדת  הוועדה  כי  ציינה  כבודי 
שמטרתן  לאזרחים,  סוכנים  של  הרצאות 
להטמיע את המסר כי כאשר חושבים על ביטוח 

- הלקוחות יחשבו על סוכן ביטוח. 
גופים  אחיות,  בלשכות  יהיו  ההרצאות 

עסקיים, בתי עסק, ברים, ולקהלים החל מ-20 
לצאת  צפויות  ההרצאות  איש.  אלף  ועד  איש 

לדרך באמצע 2019.
בנוסף, כבודי ציינה כי חברי הוועדה הצטלמו 
את  שיציגו  רשת  לסרטוני  האחרונים  בשבועות 
בטיפול  הצלחה  סיפורי  יחשפו  הסוכן,  חשיבות 
פוליסות  על  מקצועיים  הסברים  לקוחות,  מול 

שונות, טיפים ועוד.
כבודי הציגה נתוני את החשיפה המרשימים 
של פעילות הניו מדיה שהובילה הוועדה כאשר 
אלפי אזרחים נחשפים לפעילות הממים ברשת, 
ואת  חיובי,  באור  הביטוח  סוכן  את  שמציגים 

חשיבות רכישת ביטוח אצל סוכן ביטוח.

לסיום סיפרה כבודי על הקמת צוות תגובות 
לעיתונות בשפה הערבית.

שנת 2017 התקבלו 14,910 פניות ציבור ב
ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לעומת 
12,462 ב־2016. כך עולה מדו"ח הממונה 
על הרשות בפרק פניות הציבור שפורסם השבוע. 
הפניות  מספר  לעומת   50% של  בגידול  מדובר 
בשנת 2014, נמסר מרשות ההון. עוד נמסר כי 
חודש  מדי  בממוצע  המתקבלות  השיחות  מספר 
במוקד השירות של רשות שוק עומד על 2,235.

מבררת  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
המוגשות  ופנסיה  גמל  ביטוח,  בנושאי  תלונות 
ויועצים  ביטוח  סוכני  מוסדיים,  גופים  נגד 
 2017 בשנת  המפוקחים.  הגופים  פנסיוניים, 
החלה הרשות לברר גם תלונות בנושא שירותים 
פיננסיים מוסדרים. בירור התלונות נעשה מכוח 
הסמכות המוקנית לממונה על שוק ההון על פי 
דין. לממונה סמכות מעין שיפוטית להורות על 
תיקון ליקוי שנמצא אגב בירור תלונה, בין אם 
)כגון  בכלל  אם  ובין  מסוים  פונה  של  בעניינו 

הוראה להשבת כספים לכלל הלקוחות(. 
החלטות  על  לערער  רשאי  מפוקח  גוף 
אינו  הפונה  מחוזי.  משפט  בית  בפני  הרשות 
לפתוח  רשאי  והוא  הממונה,  להחלטת  כבול 
שמתקבלת  לאחר  גם  משפטיים  בהליכים 

החלטת הרשות.
לצורך  הרשות  את  משמשות  הציבור  פניות 
לאיתור  משמשות  אליהם,  לפונים  סעד  מתן 
ואופן  להסדרה  כמשוב  משמשות  וכן  ליקויים, 

יישומה. תוצאות בירור פניות הציבור משמשות 
הן  ב־2017  הפניות  רוב  השירות.  מדד  לחישוב 
בנושא ביטוח - 9,953; על פנסיה התקבלו 3,323 
מהתלונות  בכ־40%   .1,564 גמל  ועל  פניות 
המפורסמות על ידי הרשות, ומהוות 15% מציון 

המדד. 
ההסבר  את  הפונים  קיבלו  מהפניות  בכ־40% 
בממוצע  מהפניות  בכ־40%  המפוקח;  הגוף  של 
התקבלו  עליהן  החברות  נגד  הרשות  פעלה 
מקום  נמצא  לא  המקרים  בשאר  התלונות. 

להתערבות הרשות או שלא ניתן היה להכריע.
בנוסף, נמסר כי פניות הציבור מהוות תשתית 

לפעולות אכיפה. בעקבות פעולות אלו, הורתה 
הרשות על השבת כספים למבוטחים, וכן הטילה 
כ־20  של  בגובה  עיצומים  האחרונות  בשנתיים 

מיליון שקל.
בעקבות  כי  עוד,  נמסר  ההון  שוק  מרשות 
בירור פניות ציבור שהתקבלו ברשות, פרסמה 
ביניהם:  שונים,  בתחומים  הסדרות  הרשות 
בחוזר  עדכונים  תביעות,  ליישוב  פרקטיקות 
צירוף לביטוח, עדכון אתר הר הביטוח, ביטוח 
נסיעות לחו"ל, נזקי מים בביטוח דירה, רפורמה 
בתהליכי סליקת כספים, קווים מנחים בביטוח 
ניהול  דמי  חוזר  תיקון  עבודה,  כושר  אובדן 

דו"ח הממונה: הציבור מודע יותר לזכויותיו 
בביטוח ובפנסיה

גידול של 50% בפניות הציבור לרשות שוק ההון בשלוש השנים האחרונות

רונית מורגנשטרן

עשייה מבורכת: ישיבת עבודה מוצלחת לוועדת יח"צ וקשרי חוץ

ועדת יח"צ | צילום: באדיבות הלשכה

סיכום נתוני פניות הציבור – 2017

פניות ציבור התקבלו ברשות 14,910
מהתלונות שהתבררו ברשות כנגד חברות ביטוח, ניתן סעד 

לפונים לשביעות רצונם ב-38%
מהתלונות שהתבררו ברשות כנגד קופות גמל, ניתן סעד לפונים 

לשביעות רצונם ב-47% 
מהתלונות שהתבררו ברשות כנגד קרנות פנסיה, ניתן סעד 

לפונים לשביעות רצונם ב-43% 
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מסמך ההנמקה החדש לאור התיקון מחודש יולי 2018
יובל ארנון, מנכ"ל ארנון את וינשטוק, מפרט אילו פעולות יש לבצע בכל שלב ושלב

מה נדרש בכל פעולה לעשות
 מסמך 
 הנמקה 

מלא

 מסמך 
הנמקה 
ממוקד

 סיכום 
שיחה

כל פעולה בעת מתן המלצה על כדאיות החיסכון הפנסיוני שאינה מופיעה במסמך ממוקד או בסכום שיחה 
מחייבת מסמך הנמקה מלא. גם שיחת שימור שביצע בעל רישיון או גוף מוסדי ללקוח לעניין ביטול החלטה 

להעביר כספים ממוצר פנסיוני אחד למוצר פנסיוני אחר, היא מתן המלצה ללקוח ומחייבת מסמך הנמקה 
מלא

X

Xבקשת משיכת כספים שלא כדין בסכום שאינו עולה על 50,000 שקל
Xבכל הליך שיווק או יעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה

בהליך שיווק או יעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק לשינויים במוצר הפנסיוני הקיים של הלקוח בגוף המוסדי, כולל 
מעבר בין מסלולי השקעה באותו מוצר, שינוי ביחס שבין הפקדה לחיסכון לבין הפקדה בעד כיסוי ביטוחי 

באותו מוצר, הפחתת שיעור ההפקדה למוצר, או שינוי בתמהיל ההפקדות בין מוצרים פנסיונים מאותו סוג 
)חל רק על בעל רישיון קיים - חייב בהנמקה מלאה(

X

Xבמתן המלצה לרכישת תוכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה שאינה נמכרת אגב מוצר פנסיוני*
Xהעלאת שיעור ההפקדה למוצר פנסיוני

Xמשיכת כספים כדין
Xצירוף לריסק זמני

Xביטול החלטה למשוך כספים ממוצר פנסיוני
Xהפחתת דמי ניהול במוצר קיים

Xטיפול בכספי פיצויים אגב עזיבת מקום העבודה של הלקוח
 שינוי בהפקדות לקופת גמל להשקעה קיימת - הפחתה בשיעור הפקדה או שינוי תמהיל ההפקדות 

Xבין מס' קופות גמל להשקעה

הערות:
  מסמך ההנמקה המתוקן נכנס לתוקף מתאריך 1 ביולי 2019 

  נושא המלצה לרכישת תוכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה שאינה נמכרת אגב מוצר פנסיוני, התחולה היא מתאריך 18 ביולי 2018 )יום פרסום התיקון( 
  בעל הרשיון יהיה חייב להתייחס לכל כיסויי אובדן כושר העבודה הקיימים של הלקוח - למעשה לבצע פנייה למסלקה

  חובת הנמקה מלאה בשיחת שימור התחולה מתאריך 15 באוקטובר 2018 
  חובת בעל רישיון, ולא רק חדש, לבצע בדיקה במסלקה )סעיף 5.א.1()ב( תחולה מתאריך 15 באוקטובר 2018

  רק כאשר יש צורך במסמך הנמקה מלא חלה חובה לפנות למסלקה הפנסיונית לביצוע "פישינג"
  כאשר מבקש לקוח לערוך עבורו מסמך הנמקה מלא - חובה לעשות זאת ולא משנה סוג הפעולה 

  טבלה זו רק נותנת כיוון כללי לגבי סוגי הפעולות ואינה פותרת עיון וקריאה של החוזר המלא

לאור התיקון שיצא בחוזר ההנמקה בחודש יולי האחרון, להלן טבלה מעודכנת על בסיס התיקונים שהוכנסו. למעשה ברירת המחדל היא מסמך הנמקה 
מלא, למעט הפעולות המופיעות במסגרת מסמך ממוקד או סיכום שיחה. נא לשים לב לתאריכי התחולה השונים המופיעים בהערות לנייר זה.

חדשות  הביטוח

https://digital.isracard.co.il/customerrecruiting/lisob?WizardType#/SalesPromotionLogin
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סוכן צעיר

 
השתתפות עצמית

 office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל 

 "כל סוכן צעיר צריך להתחיל את דרכו

שם: יובל לסרי
גיל: 39

מצב משפחתי: נשוי
 BA-במשפטים ו LLB :השכלה
במנהל עסקים עם התמחות 
במימון, מהמרכז הבינתחומי 

בהרצליה. בעל רישיון )מותלה( 
בניהול השקעות.

 ותק: סוכן מורשה מ-2012. 
בעל רישיון פנסיוני.

למה בחרת לעסוק בתחום?
"אני סוכן ביטוח מ-2012. קודם 

לכן עסקתי בתחום ההשקעות במסגרת 
'הראל פיננסים'. בגלל ממשק העבודה 

עם חברת הביטוח וגיוס כספים לבית 
ההשקעות דרך סוכנים, הבחירה בתחום 

הייתה טבעית; ההבנה שכאיש מכירות אתה 
יכול למצוא עצמך בגיל מבוגר יותר מחוץ 
לארגון בגלל תקופה פחות טובה, גרמה לי 

להבין שבמקום למכור מוצר אחד של חברה 
אחת, עדיף להחזיק באפשרות שבה אתה 

יכול למכור מגוון מוצרים של מגוון חברות 
וללוות את הלקוח לאורך שנים".

מה אתה אוהב במקצוע? 
"אני אוהב במקצוע את העצמאות 
להתפתח לכיוונים שאתה בוחר 
ולבנות את העסק כמו שאתה 

מאמין; כל יום אני בוחר מחדש 
בשמחה לתת שירות ללקוח 
וללוות אותו בבחירות שהוא 
עושה באמת מתוך אכפתיות 

לעתידו".
נתקלת במכשולים בדרכך? 

"כל דבר שנקרה בדרכי היה לי לערך 
לימודי – לא ראיתי בדברים אלה מכשול".
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לעזור 

בלהתמודד עמם?
"לטעמי, הלשכה עושה עבודה מצוינת 

בנושאים רבים. בתחום של סוכנים חדשים 
וצעירים ללשכה יש מקום לתת את הדעת 

בכל מה שנוגע לליווי הסוכן הצעיר/החדש 
בהתקשרות עם בתי סוכן. הנושא פרוץ 

לטעמי, יש נושאים רבים מאוד שצריך לתת 
עליהם את הדעת ולהסב את תשומת ליבו 
של הסוכן העצמאי בענף שאינו מוכר לו".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר 
שנים?

"אני אוהב את המקום בו אני נמצא כיום, אך 
מקווה לגדול לעולם בו ההערכה למקצוע 
תגדל והערך המוסף שלנו כאנשי מקצוע 

יקבל מקום של כבוד וישמש מקפצה 
להתפתחות העסקית".

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן 
הביטוח?

"בגלל ההתפתחות הטכנולוגית באופן כללי 
ובענף הביטוח בפרט, אני מאמין שתפקיד 

סוכן הביטוח בעתיד יהיה חייב להתרחב 
לפעילויות חדשות, השירות האישי יצטמצם 

לפן המקצועי יותר, סוכנויות הביטוח יהיו 
רזות יותר ומספר עובדי המשרד ירד".

מה אתה ממליץ לסוכנים הצעירים?
"להתייעץ הרבה לפני כל צומת חשוב, 

במיוחד בעניינים מקצועיים".

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע - 
סו"ב יובל לסרי, סוכן עצמאי, בעלים של 'אחדות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ' במזכרת בתיה

… סוכני וסוכנות סניף חולון-בת ים נפגשו על בירה וצ'ייסרים לערב 
משותף ב"סעידה בפארק" בחולון.

לדברי יו"ר הסניף, סו"ב גיא לוי עזר: "בעקבות היוזמה המבורכת 
של סו"ב מעיין משיח בשם 'סוכנים על הבר', יישמנו את הרעיון, 

 נפגשנו יחד, שתינו בירה, הרמנו צ'ייסרים, צחקנו ובילינו יחד בכיף. 
אני מעוניין שנחזור על הבילוי המשותף הזה של השתייה ביחד 

בכל רבעון".

… אלעד שלף ימונה למנכ"ל ביטוח 
חקלאי . אלעד שלף, משנה למנכ"ל מנורה 
מבטחים ביטוח ומנהל אגף עסקים, ימונה 
למנכ"ל ביטוח חקלאי במקום מורלי דורי 
שהודיעה על התפטרות מתפקידה לפני 
כחודש, שנה וחצי בלבד לאחר שנכנסה 
אליו. ביטוח חקלאי פעילה כיום בתחום 

הביטוח הכללי, הן במגזר הקיבוצי והן 
 במגזר הפרטי. 

למגזר הקיבוצי משווקת החברה מגוון 
פוליסות רכוש וחבויות לקיבוצים, 

לתעשייה ולעסקים הקשורים אליהם, 
וכן פוליסות רכב, בעלי חיים, חיים ריסק, 
ותאונות אישיות לחברים. למגזר הפרטי 

משווקות פוליסות רכב ודירות, וכן 
פוליסות רכוש וחבויות לתעשייה, בתי 

עסק ומושבים.

Inf@rbmedia.co.il :מדור חדש בעיתון הלשכה מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו
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לסרי

מורלי דורי

אלעד שלף סוכני וסוכנות סניף חולון-בת ים צילום: באדיבות הלשכה
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חדשות  הלשכה

יום עיון סניף חולון | צילום: סו"ב עמוס גואטה

אחזקות ל איילון  מנכ"ל   ,)88( רחמני  וי 
מכתב  הגיש  בקבוצה,  השליטה  ובעל 
תפקידו,  סיום  על  והודיע  התפטרות 
 42 במשך  התפקיד  את  שמילא  לאחר  זאת 
שנים מאז שייסד את החברה. התפטרותו של 
 .2018 בספטמבר  ב-30  לתוקף  תכנס  רחמני 
שלמה  היו"ר  של  בראשותו  הדירקטוריון 
גרופמן, קיבל את התפטרותו בצער ואיחל לו 
ימשיך  רחמני  ימים.  ואריכות  טובה  בריאות 

לכהן כנשיא קבוצת איילון.
שני  נמצאים  להחליפו  המועמדים  בין 
בכיר  סמנכ"ל  רייך,  שרון   - בחברה  בכירים 
בנבנישתי,  ומשה  הפיננסים,  אגף  ומנהל 

סמנכ"ל ומנהל פיתוח עסקי. 
גרופמן מסר כי "איילון אחזקות הינה מפעל 
השנים  במרוצת  כאשר  רחמני,  של  החיים 
מרשימים.  להישגים  אותה  להוביל  הצליח 
את  מילא  רחמני  בהם  שנים  עשרות  אחרי 
השרביט  הועבר  באחרונה  נאמנה,  התפקיד 
הנהגה  אותה  מובילה  ועתה  מסודרת  בצורה 

אחראית ומנוסה שתמשיך להצעיד את איילון 
כנשיא  לכהן  ימשיך  רחמני  קדימה.  אחזקות 
קבוצת איילון ואין לי ספק כי ימשיך לתרום 
ביטוח'  'מר  בהיותו  ומחוכמתו,  הרב  מניסיונו 

ואיש חסד".
איחלו  הדירקטוריון  חברי  ויתר  גרופמן 

טובה  בריאות  המשך  יהודית,  ולרעייתו  לו 
ולמען  החברה  כנשיא  החברה  למען  ועשייה 

הכלל כאיש חסד וצדקה.
 1976 שנת  בסוף  נוסדה  אחזקות  איילון 
חברת  באמצעות  רחמני,  יצחק  לוי  מר  ידי  על 
וחברת הביטוח הזרה  ובניו בע"מ  שלמה רחמני 
ניו זילנד, שבהמשך מכרה את חלקה למשפחת 

רחמני.
בת,  חברות  מספר  מחזיקה  אחזקות  איילון 
לביטוח  חברה  איילון  היא  בהן  שהגדולה 
המעסיקה כאלף עובדים, היקף מאזנה כ-11.5 
היקף הפרמיות שלה כשלושה  מיליארד שקל, 
מיליארד שקל והיא פועלת בכל תחומי הביטוח. 
תחת איילון ביטוח פועלות חברות הבת: איילון 
נאמנים, המתמחה בהסדרים פנסיוניים ואיילון 
ח.ל.ב נכסים והשקעות שמחזיקה בנכסי נדל"ן 

בהיקף של 600 מיליון שקל.
סוכנות  את  אחזקות  איילון  מחזיקה  בנוסף 
הביטוח "הכי בריא" ו"אייל צבי" המנהלת את 

נכסי הנדל"ן של הקבוצה.

לוי רחמני פורש מתפקידו כמנכ"ל איילון 
אחזקות לאחר 42 שנה

רונית מורגנשטרן

רונית מורגנשטרן

קיימו ס חולון-בת-ים-אזור  סניף  וכני 
מקצועי,  אך  אינטימי  מפגש  השבוע 
שבבית  "קקאו"  בקפה  בוקר  ארוחת  על 
חולון  העיר  ראש  כי  לציין,  יש  חולון.  עיריית 
מוטי ששון כיבד את הסוכנים בנוכחותו במפגש 
"דרכים"  חברת  עם  פעולה  בשיתוף  שהתקיים 

מקבוצת "שחר".
את המפגש פתח יו"ר הסניף סו"ב גיא לוי עזר 
בדברי ברכה ואחריו בירכה את הנוכחים גם יו"ר 

מחוז תל אביב והמרכז סו"ב נוגה עקל.
סו"ב  בלשכה  אלמנטרי  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
טיפול  הוועדה:  פעילות  את  סקר  גרטי,  ישראל 
קיום  אישור  חוזר  תביעות,  שתי  עם  במבוטחים 
ביטוח, הצעת החוק של איסור אפליה בהתקשרות 
בין סוכן למבטח, חברות הליסינג וההשכרה, חוזר 

השרברבים ודיגיטציה.
קבוצת  של  השיווק  מנהלת  הראל,  תמר 
הסוכן  לטובת  דרכים  מוצרי  על  סיפרה  שחר, 
הציגה  עמלות,  בודקת  מנחם,  חגית  ולקוחותיו; 

בדיקת  כדאיות  סוגיית  את  הסוכנים  בפני 
הילה  הביטוח;  חברות  שמשלמות  העמלות 
הסוכן  משרד  ותפעול  לארגון  יועצת  בכור, 
בביטוח כללי ציינה, כי הביטוח הכללי מתחיל 
מקרי  על  דיברה  בכור  הפוליסה.  עריכת  מרגע 
מחוסר  שנבעו  מקצועיות  עוזרות  של  רשלנות 

מול  והנחיות  הנהלים  סוגיות  מקצועי,  ידע 
החידושים,  חוזר  הצירוף,  חוזר  הביטוח,  חברות 
תפעול משרד הסוכן ואיך ממלאים טופס הצעה 

להתאמת העדרי תביעות מיגונים.
עדכן  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
לשאלות  וענה  בלשכה  השוטפים  בנושאים 
שגם  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  הנשיא  סגן  הסוכנים; 
על  דיבר  הסניפי,  המפגש  את  בנוכחותו  כיבד 

חשיבות סוכן הביטוח.
סו"ב לוי עזר מסכם: "המטרה הייתה להנגיש את 
הלשכה בגובה העיניים לסוכן שפועל בשטח. אני 
ראשי  עם  והישירים  האינטימיים  המפגשים  בעד 
הלשכה. כל צמרת הלשכה הגיעה – נשיא הלשכה, 
האלמנטרית.  הוועדה  יו"ר  המחוז,  יו"ר  סגנו, 
הסוכנים היו מרוצים שדיברו איתם, ענו על שאלות 
היה  זה  בנוסף,  כלים.  קיבלו  אותם,  שמטרידות 
ואנחנו מתכוונים לקיים מפגש כזה  מפגש גיבוש 
בכל רבעון. אני גם שמח שהוחלט כי הכנס המחוזי 

הראשון של 2019 יהיה בחולון".

מפגש סניפי אינטימי עם ראשי הלשכה

רחמני | צילום: יח"צ
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בזכות כוחה של הלשכה
ההתחייבות  את  לניתוח  שנזקקה  סוכנת  עבור  להשיג  ספורות  בשעות  הצליח  ליסוב  סוכנות  מנהל 

ואישור לשני המנתחים שביקשה

חדשות  הלשכה

מנהל ה של  והיעילה  המהירה  תערבותו 
הביאה  ארז,  אריאל  סו"ב  ליסוב  סוכנות 
לכך שחברת לשכה שהיא סוכנת ותיקה 
לקבל  הצליחה  מסובך,  ניתוח  בפני  שעמדה 
ביקשה  אותם  מנתחים  שני  וגם  התחייבות  גם 

בניתוח המורכב שלה.
בתשע  אליי  התקשרה  "הסוכנת  ארז:  סו"ב 
בבוקר, יום לפני הניתוח, כשהיא כמעט נואשת. 
הביטוח  את  לי שלמרות שהפעילה  סיפרה  היא 
באמצעות  המבוצע  הלשכה,  של  הקולקטיבי 
הראל ביטוח, טרם קיבלה את ההתחייבות לבית 
החולים אסותא, בו אמור היה להתקיים הניתוח 
שלה  לבקשה  נענתה  לא  גם  היא  למחרת.  יום 
ישתתפו  במחלתה,  שטיפלו  המנתחים  ששני 

בניתוח המורכב שכלל שתי פרוצדורות.
לנו  שיש  הקשרים  את  שהפעלתי  "כמובן 

מחלקת  למנהלת  פניתי  בהראל; 
ניתוחים בהראל ולכל מי שאני מכיר 
שם. בהתחלה הם אמרו שהם יתנו את 
שם  לבצע  כדי  לאסותא  ההתחייבות 
אחד  מנתח  יאשרו  אבל  הניתוח,  את 
כמובן  הפרוצדורות,  שתי  את  שיעשה 

מטעמי חיסכון, שזה לגיטימי".
לא  מהראל  ארז  אריאל  שקיבל  התשובות 
סיפקו אותו והוא המשיך להרים טלפונים: "אני 
שהצלחתי  עד  ויתרתי,  ולא  שלי  על  עמדתי 
המנתחים  לשני  מהראל  האישור  את  להשיג 
שסוכנת ביקשה", הוא מספר ומוסיף: "הלחץ היה 
גדול, כי הניתוח היה אמור להתבצע יום למחרת 
מוכן  לא  שאני  בהראל  אמרתי  כאמור.  בבוקר, 
חייבים לתת את  וכי  להתפשר על מנתח אחד, 
השירות הטוב ביותר לחברי לשכת סוכני ביטוח. 

בזכות הכוח של הלשכה, הצלחתי".
לה  לבשר  כדי  "כשהתקשרתי 
ממש  הסוכנת  לי  הודתה  שהצלחתי, 
בדמעות. גם אני התרגשתי בגללה ולאור 
ההצלחה שלי לטפל בבקשתה בתוך שעות 
ובה  הודעה  לי  שלחה  גם  היא  ספורות. 

הודתה לי שוב וציינה 'הכול בזכותך'". 
את  הלשכה  לחברי  מזכיר  ארז  אריאל 
השיגה  שליסוב  הקולקטיביות  הפוליסות 
אחריות  בהם  מעולים  בתנאים  הסוכנים  עבור 
מקצועית, בריאות, סיעוד ועוד. לדבריו, בימים 
אלה שוקדת ליסוב על פוליסות חדשות בתחום 
לראשונה  קולקטיבי,  רכב  ביטוח  וגם  הסייבר 

לחברי הלשכה.
בכל  אליו  לפנות  ניתן  כי  עוד,  מוסר  ארז 

שאלה ובעיה בטלפון 03-6366508.

רונית מורגנשטרן

ארז. התערבות 
מהירה ויעילה
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רגע  משפטי

יחסינו לאן: הסכמי התקשרות עם יצרנים
עו"ד ניצן הראל בסדרת כתבות חדשה בנושא הסכמים ועסקאות בחיי סוכן הביטוח 

והשבוע - הסכמי ההתקשרות של סוכני הביטוח עם היצרנים

עו"ד ניצן הראל

ניצן הראל | צילום: יח"צ

ועשיר ע רב  הביטוח  סוכני  של  ולמם 
נדרש  מולם  שונים  ובגופים  בפעילויות 
לפעול. אולם, הבסיס לפעילות הסוכנים 
ובעיקר  השונים  היצרנים  מול  וישאר  היה 
של  התקשרות  כל  בתחילת  הביטוח.  חברות 
סוכן עם יצרן, נחתם הסכם התקשרות המגדיר 
אופי  לרבות  הצדדים,  בין  היחסים  מערכת  את 

הפעילות והתגמול.
רלוונטי  ההתקשרות  תנאי  נושא  כן,  כמו 
סוכנים  קבוצת  של  משותפת  פעילות  בעת  גם 
תנאי  הצדדים  שלאחד  בשעה  משנה,  כסוכן  או 
התקשרות עדיפים, או במקרים בהם יחסי הכוחות 
והיקף העבודה משתנים, כל אלו עשויים לסייע 

בשיפור תנאי ההתקשרות מול חברות הביטוח.
להתייחס  יש  לגופו  הסכם  ובכל  סוכן  לכל 
מקרה.  לאותו  והרלוונטים  החשובים  לנושאים 
באשר  סוכן  לכל  המשותפת  הנקודה  אולם, 
עם  ההתקשרות  הסכמי  לעניין  והמרכזית  הוא, 
נוטים  כן,  על  העמלות.  כמובן  היא  היצרנים, 
התנאים  על  ולהתמקח  להתמקד  הביטוח  סוכני 
המסחריים ולא נותנים את הדעת לכך כי גובה 
העמלות ועצם תשלומן, כפוף להוראות ותנאים 
סעיפי  כל  לאורך  ביטוי  לידי  הבאים  רבים 
לעניין  מכרעת  השלכה  בעלי  והינם  ההסכם 

התשלום בפועל. 
אישורו,  ובטרם  הסכם  לנוסח  ניגשים  כאשר 
ההסכם,  של  וההגדרות  התנאים  את  לבחון  יש 
ולהלן נתייחס לנקודות המרכזיות להן יש לתת 
התקשרות  הסכם  על  חתימה  בטרם  הדעת  את 

מול יצרן כזה או אחר:
המועד הקובע - המועד הקובע מציין למעשה 
על  ההסכם  תנאי  לחול  יתחילו  בו  המועד  את 
התקשרות הצדדים, כולל חובותיהם וזכויותיהם. 
את  לבחון  יש  אופן,  באותו   - ההסכם  סיום 
מועד סיום ההסכם והאפשרויות לביטולו וכמובן 
לוודא כי ביטולו לא ישלול מסוכן הביטוח את 
פעילות  בגין  העמלות  תשלום  להמשך  זכותו 

העבר.
דואגות  הביטוח  חברות   - עמלות  הפחתת 
לקבוע תנאים ומקרים בהם תופחת עמלת הסוכן, 
לדוגמה בעת שינוי במדיניות/שיעור העמלות, 
כאשר בוצע שימור ללקוח, בעת תשלום עמלת 

הפצה בגין אותו מוצר ועוד. 
סעיף  קיים  הסכם  בכל   - יסודית  הפרה 
יסודית של  הפרה  תהיה  תנאים  באילו  המגדיר 
הסוכן  פעילות  כי  לב  לשים  יש  אולם  ההסכם, 
שאינה קשורה למקצועו ופעילותו כסוכן ביטוח 

או בעל רשיון אינה קשורה ביחסי הצדדים ולא 
אמורה להשפיע על תנאי ההתקשרות.

רואים  אנו  - לעתים  ותנאים  נתונים  פירוט 
קובעת  הביטוח  חברת  כי  ההתקשרות  בהסכמי 
פי  על  לפעול  הסוכן  על  יהיה  לפיה  התניה 
כי  או  לעת,  מעת  נהליה  ו/או  החברה  הוראות 
לנהוג  בהתאם  יהיו  ריבית/תשלומים  תנאי 
התנאים  כי  לוודא  הביטוח  סוכן  על  בחברה. 
מנת  על  מראש  וידועים  ברורים  יהיו  עצמם 

שיהיה באפשרותו להיערך ולפעול בהתאם.
חלוקת אחריות - יש לוודא כי ההסכם מנוסח 
בכפוף להגדרות והוראות הרגולציה מחד, אולם 
ותגמול  פעילות  את  מכפיף  או  מגביל  אינו 
הדין,  פי  על  מחוייבים  שאינם  לתנאים  הסוכן 
אישית  פגישה  קיום  כוח,  יפוי  על  חתימה  כגון 

וכדומה.
תשלום  תנאי  בפירוט   - וקיזוזים  ביטולים 
בגין  "קיזוזים",  סעיף  תמיד  מופיע  העמלות 
ביטולי פוליסות. מומלץ לקרוא סעיף זה בעיון 
הודעה  למתן  לאפשרות  להתייחס  ובעיקר 

מוקדמת בטרם ביצוע הקיזוז.
לכל  לב  לשים  יש   - עתידיות  התחייבויות 
לעניין  לרבות  הסוכן,  של  עתידית  התחייבות 
אופרטיביות  הינן  כי  ולוודא  שירות,  מתן 
לכל  הדדיות,  הינן  כי  וכמובן  לביצוע  וניתנות 

הפחות לעניין מתן השירות ללקוח. 
המבקשת  הביטוח,  -חברת  ההסכם  הסבת 
מתקשרת  היא  עימו  הסוכן  זהות  על  לשמור 
בהסכם, דואגת פעמים רבות להגביל את יכולתו 

לקבלת  ההסכם  פי  על  זכויותיו  את  להסב 
העמלות. 

שמירה על סודיות - תנאי זה מופיע באופן 
ובטח  הם,  באשר  התקשרות  בהסכמי  גורף 
יצרנים. כאן, יש לוודא  בהסכם התקשרות מול 
כי ההתחייבות לשמירה על סודיות הינה הדדית 
המתבקשים,  במקרים  תוחרג  ההתחייבות  וכי 

כגון גילוי מידע שנדרש על פי דין.
רבות  פעמים   - שבדין  וקביעות  אחריות 
אחריות  גבולות  ההתקשרות  בהסכם  נקבעים 
של הסוכן ופיצוי מתאים בגין מעשה או מחדל 
מעשה  כל  לא  כי  לזכור,  כדאי  חריגה.  המהווה 
אכן  הביטוח,  חברת  בעיני  חריגה  מהווה  אשר 
עומד בהגדרה ומומלץ לעגן זאת בכפוף לקביעת 

פסק דין או ערכאה משפטית. 
שעבודים ובטחונות - יש לוודא כי במסגרת 
חתימה על הסכם התקשרות, לא מבוצע שעבוד 
תיק  עמלות  ו/או  תיק  של  כולל  או  אוטומטי 

הסוכן, אלא לפי העניין. 
מסמכי החברה - יהוו אך ורק ראיה לכאורה 

לנכונותם.
אולם  מרכזיות,  נקודות  במספר  נגענו 
שיש  הרי  הדברים,  בראשית  שהדגשתי  כפי 
הסוכן  מאפייני  פי  על  לגופו,  מקרה  כל  לבחון 
וההתקשרות. גם התנהלותן של חברות הביטוח 
נתונה לשינויים חדשות לבקרים ודורשת שימת 
הוראות  לעניין  הסוכנים  מצד  רבה  וערנות  לב 

ההסכמים, שינויים ועמידה בהוראות.
הכלל,  מן  יוצא  וללא  תמיד  עושים?  מה  אז 
בהסכם  סעיף  כל  ובעיון  היטב  לקרוא  יש 
גם אם  או בנספח עמלות/שינויים,  ההתקשרות 
ובנאלי, תוך מתן תשומת  נראה על פניו מוכר 
הרלוונטים  ומועדים  לתאריכים  מיוחדת  לב 
לזכויות וחובות על פי ההסכם. מומלץ להיעזר 
בייעוץ משפטי, הן לעניין ייצוג ומשא ומתן מול 
ובדיקה  הערות  מתן  לצורך  והן  הביטוח  חברות 
המומחים  כי  לזכור,  גם  כדאי  בלבד.  משפטית 
באופן  נחשפים  בתחום,  העוסקים  המשפטיים 
יומיומי ומכירים על בוריים לא רק את ההסכמים 
השינויים  את  וכן  השונות,  הביטוח  חברות  של 
יכולים  אלא  והמקובלים,  הנפוצים  והתיקונים 
תנאי  לעניין  מסחרי  ייעוץ  במתן  גם  לסייע 
וכן בכל הקשור להתמקחות  ההתקשרות עצמם 

על תנאים מהותיים.

האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי 
פרטני. הכותב הינו שותף במשרד עוה"ד הראל ושות'.
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רגע  משפטי

ברור ח באופן  מחדד  לביטוח  צירוף  וזר 
בעל  שעל  ההסברים  חשיבות  את 
הוא  בטרם  ללקוח  לספק  הרישיון 
מדגיש  תמיד  אני  ביטוחים.  כיסויים  ירכוש 
כי כל סוכן חייב לעבור על נקודות ה"חובה" 
על  הכיסוי,  עיקרי  על  היתר,  בין  ולהסביר, 
הפרמיות, על מועדי התשלום ואופן התשלום, 
על תקופת ביטוח, החריגים הקיימים ותקופת 
שהם  להבהיר  שיש  נתונים  ההכשרה/המתנה, 
לביטוח  למועמד  להציע  וכן  חלק מהפוליסה, 
תנאי  ו/או  נאות  הגילוי  את  ולקרוא  לקבל 

הפוליסה ככל שיחפוץ בכך. 
כלל  למול  חשובה  הגילוי  של  המטרה 
 - הלקוח  מבחינת   .1 המעורבים:  הגורמים 
בהתאם  רכש  הוא  מה  בדיוק  ולהבין  לדעת 
מבחינת   .2 אליו;  הרלוונטיים  לצרכים 
עורך  שהוא  הבקרות  במסגרת   - המאסדר 
את  מקיים  הרישיון  בעל  כי  לוודא  מנת  על 
3. מבחינת הסוכן -  הדרישות שהוטלו עליו; 
היכולת להביא לידי ביטוי את הערך המקצועי 
את  וסוקר  שבוחן  כמי  הלקוח,  למול  שלו 
הצרכים של הלקוח למול הכיסויים הביטוחים 
לרכוש  לו  להציע  ולבסוף  ברשותו  הקיימים 
את הכיסוי הביטוחי המתאים ביותר לצרכיו. 

את  מחדד  הצירוף  חוזר  כי  לציין  למותר 
תהליך  כל  ותיעוד  בקרה  של  החשיבות 
שבהם  במקרים  לרבות  הלקוח,  מול  הצירוף 

ההתקשרות לא הובילה לעסקה. 
דין  פסק  ניתן   )3.8.18( ימים  מספר  לפני 
בבית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה.

המבוטח  בטענת  התביעה  של  עניינה 
כי  הביטוח  חברת  וכלפי  הביטוח  סוכן  כלפי 
לו שתי מצלמות,  נגנבו  עקב פריצה לדירתו 
על  ובעוד  מלא,  פיצוי  קיבל  הוא  האחת  על 

בערכי  פיצוי  קיבל  הוא  השניה  המצלמה 
שיפוי, הואיל וביצע את הכינון באיחור. 

המבוטח טען כי הסוכן התרשל מאחר והוא 
בזמן.  מוגבל  הכינון  ביצוע  כי  לו  הסביר  לא 
את  בחן  המדוכה,  על  ישב  אשר  המשפט  בית 

התשתית המשפטית:
אשר  האחידה  לפוליסה  ב'   13 סעיף 
עסקי  על  הפיקוח  לתקנות  בתוספת  פורסם 
ותכולתן(,  דירות  לביטוח  חוזה  )תנאי  ביטוח 
תשמ"ו־1986 קובע: "תגמולי ביטוח לפי ערך 
כינון בשל מקרה ביטוח מותנים בהקמה מחדש 
בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש 
באיכות  שינויים  ללא  וזאת  ניזוק  או  שאבד 
או  שאבד  לרכוש  בהשוואה  הרכוש  ובסוג 
ניזוק; לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש 
בעדו  הביטוח  תגמולי  יהיו  ניזוק,  או  שאבד 

לפי ערך שיפוי".
ז' לפוליסה   13 בנוסף חשוב לזכור, בסעיף 
האחידה אשר פורסם בתוספת לתקנות נקבע:

"יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר 

יש  מקרה  ובכל  הנזק,  או  האבדן  קרות  לאחר 
להשלימו לגבי הדירה תוך 12 חדשים מתאריך 
תוך   - התכולה  הביטוח ולגבי  מקרה  קרות 
באין  הביטוח;  מקרה  קרות  מתאריך  ימים   90
התקופות  תוך  את הכינון  להשלים  אפשרות 
במבוטח,  תלויות  שאינן  מסיבות  האמורות 
בין  תיאום  תוך  הכינון  ביצוע  תקופת  תוארך 

המבוטח למבטח".
לא  התובע  כי  כעובדה  קובע  המשפט  בית 
העלה טענה בדבר אי קבלת הפוליסה לידיו, 
ועליו  לידיו,  הפוליסה  את  שקיבל  חזקה  לכן 
את  לדעת  עליו  שהיה  או  תנאיה  את  לדעת 
התובע  "משקיבל  הדין:  פסק  וכלשון  תנאיה 
אותה  לקרוא  עליו  היה  לידיו,  הפוליסה  את 
בעיון רב, ולוודא שהוא מודע למלוא תנאיה".

בית המשפט הוסיף כי הוא מקבל את טענת 
התובע  כי בשיחה טלפונית עם  הביטוח  סוכן 
כמה  כינון,  זה  ביטוח מה  הסביר לו סוכן 
לתובע  הסביר  הכינון,  את  לבצע  עליו  זמן 
שעומדים לרשותו 90 ימים לבצע את הכינון, 
יהיה  ניתן  נוספת  ארכה  יצטרך  שאם  וכן 
ולבקש הארכה, אולם  הביטוח  לפנות לחברת 
בפועל, התובע התמהמה ורכש מצלמה חדשה 
בניגוד  וזאת  האירוע,  לאחר  חודשים   10 רק 
זכאי  אינו  כן,  ועל  הפוליסה  לתנאי  מוחלט 

לקבלת פיצוי בערכי כינון.
דין  כי  המשפט  בית  קובע  אלו  בנסיבות 
התביעה להדחות תוך שהוא מחייב את התובע 
וחברת  הביטוח  סוכן  הוצאות  את  לשלם 
אם  ידוע  לא  המסמך  לפרסום  נכון  הביטוח. 

הוגש ערעור על פסק הדין. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

חוזר הצירוף - חשיבות התיעוד
הנקודות מהם  וכן  הנאות  הגילוי  חשיבות  את  מסביר  אברהם  בן  עדי   עו"ד 

המרכזיות שיש לספק ללקוח טרם רכישת כיסוי ביטוחי

עו"ד עדי בן אברהם

חוזר הצירוף מחדד את החשיבות של בקרה ותיעוד כל תהליך הצירוף 
מול הלקוח, לרבות במקרים שבהם ההתקשרות לא הובילה לעסקה

עדי בן אברהם, צילום: גיא קרן
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פרישת  השבוע

עמים רבות אני מספר על בעיות בתהליך פ
אפשר  שאי  שבוצעו  וטעויות  הפרישה 
לתקן אותן. היום אספר על אחד התיקים 
ולתקן את  הזמן לאחור  להזיז את  בהם הצלחנו 

הנדרש, ובדרך לחסוך שבעים אלף שקלים.
תעשיות  מתחום  בפורש  מתחיל  הסיפור 
הביטחון בצפון, אדם בן 68 עם פנסיה תקציבית 
גבוהה של מעל ל-25 אלף ₪ נטו, ועם קופות 
גמל ותכניות פנסיוניות מסכום של יותר ממיליון 
₪. לכאורה אילו בעיות כבר יכולות להיות לו, 
והרי הקצבה שלו גבוהה והוא די "מסודר ". מכאן 
והלאה הדברים מתחילים להסתבך. הפורש שלנו 
גר בחיפה כל השנים בדירה שכורה יקרה, ועכשיו 
האמת  דירה.  ולרכוש  לכרמיאל  לעבור  רוצה 
וחשב שפשוט  הדירה  את  רכש  כבר  שהוא  היא 
העבודה  ממקום  לו  שיש  הכספים  את  ימשוך 
כשנדרש לשלם את החצי השני של הדירה גילה 
הם  והרי  הכספים,  את  למשוך  יכול  לא  שהוא 
בתכנית לקצבה. הפורש שלנו לא קיבל הכוונה 
את  ולמרות שקיבל  הפרישה,  בזמן  משמעותית 
לפנות. למי  ידע  לא  הפיצויים  מכספי   הפטור 
העבודה  מקום  דרך  מענה  קיבל  שלא  לאחר 
שירות  דרך  לאחר שעבר  הביטוח.  לחברת  פנה 
בסוף התהליך הצליח להגיע למשווק  הלקוחות 
דרך  מצא  שלא  הביטוח  חברת  של  פנסיוני 
הרכיב  את  ולשבור  ההון  את  למשוך  אלא 
הזה  בשלב  שלנו  הפורש  בקופה.  הקצבתי 

כעת  שישלם  לעצמו  שחשב  לחוץ  כך  כל  היה 
לו  החסרים   150,000 על   35% של  ה"קנס"  את 
שלו  המזל  אותו.  יציל  כבר  החשבון  ושרואה 
אלי. מיד  אותו  שלח  שלו  החשבון  שרואה   הוא 

שבגלל  במהרה  הובן  הראשונית  הבדיקה  לאחר 
שהייתה  הגבוהה  המשכורת  הפיצויים,  משיכות 
מס  ישלם  שנים  מספר  שמקבל  והפנסיה  לו 
מרבי כולל מס יסף, ולמעשה ישלם הרבה יותר 
תהליך  ביצע  שלא  הבנתי  לכך  מעבר  מ-35%. 
קיבוע זכויות. הבעיה היא שכבר משך את הכסף 

ושילם את המס דרך חברת הביטוח.
כמה  כלל  שלב  מאותו  שעברנו  התהליך 
של  הכנה  ביצענו  ומייסרים:  ארוכים  שלבים 
התיק והגשנו בקשה לקיבוע זכויות במס הכנסה, 
הסכומים שנמשכו  להיוון של  אישורים  קיבלנו 
שלא כדין, ועכשיו השיא: קיבלנו אישור מחברת 
הביטוח לשנות את סוג המשיכה. החלק האחרון 
היה הארוך והקשה ביותר, וכלל משא ומתן שלם 
הביטוח,  לחברת  הכסף  בהחזרת  הצורך  לגבי 
לבעל  ששולם  בגלל  אפשרי  בלתי  שהיה  דבר 
הדירה. הפורש שלנו היה סבלני. לא שהייתה לו 
הוחזר  עבודה  שנה של  חצי  לאחר  אבל  ברירה. 
אישור  קיבלנו  ובנוסף  ללקוח,  ששולם  המס 
בקופה  הנוספות  היתרות  של  עתידי  להיוון 
לקצבה ופטור ממס על הקצבה וחסכון במס של 

כ-200,000 ₪ לאורך השנים. 
חיפה  ליד  ממוקם  שלי  שהמשרד  משום 
מאותו  עובדים  של  רבים  מקרים  קיבלתי  כבר 
בצורה  טופלו  מהמקרים  בחלק  עבודה.  מקום 
טובה, ובחלק אחר באופן רשלני מאוד. והבעיה 
שהפורשים  היא  זה  עבודה  במקום  העיקרית 
בפרישה,  טיפול  מקבלים  שהם  מרגישים 
מהמרכז  נציג  מגיע  כאשר  שלדעתי  למרות 
הלקוח  את  שפגש  לפני  עוד  הדו"ח  את  שהכין 
תחת  כיסוי  זה  צריך,  או  רוצה  הוא  מה  ובירר 
עבודה  מקומות  יש  לפרישה.  הכוונה  ולא 
שנכוו  רבים  ופורשים  זה,  בשירות  המסתפקים 
 בתהליך ואפילו לא יודעים שזה מה שקורה להם.
לעשות  יכולים  שאתם  ביותר  הטוב  הדבר 
בחודשים  שיצא  פורש  פוגשים  כשאתם 
למומחה  אותו  לשלוח  הוא  לפרישה  האחרונים 
בתחום, כי יכול להיות שגם הוא קיבל "הכוונה" 
עליה  הנייר  מפיסת  טובה  שאינה  לפרישה 
טעויות  ועל  כחול.  עט  עם  בחופזה  שורטטה 
ביוקר. מאוד  רבות  לעיתים  משלמים   בפרישה 

שתוכלו  הוא  לכם  לאחל  הוא  לי  שנותר  ומה 
הם  גם  לפרוש  שלכם  רבים  ללקוחות  לעזור 
עוד לקוחות  ובדרך להרוויח  לפרישה מעושרת 
מרוצים ונאמנים, מוצרים חדשים ייעודיים לגיל 
הפרישה וגיוון בהכנסות ממכירת מוצרי השקעה 
לצאת  תוכלו  אתם  גם  בעתיד  גם  כך  חדשים. 

לפרישה מעושרת.

הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה, חבר ועדת הפיננסים 
בלשכה 

איך הצלחנו להזיז את הזמן לאחור 
ולחסוך 70 אלף שקל?

אייל רחוביצקי | צילום: ערן ירדני

סו"ב אייל רחוביצקי

צילום: אילוסטרציה
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נקודה  למחשבה

שנת 2008 פקד משבר כלכלי חמור את ב
מרבית מדינות העולם, בעקבותיו החליטו 
במשרד האוצר להגן על כספי המבוטחים 
הגיל"  תלוי  "מודל  באמצעות  הפנסיה  בקרנות 
באופן  לעמיתים  להפסד  הסיכון  את  המקטין 

אוטומטי לפי גיל העמית. 
רבים  המשבר  שבעת  לאחר  התקבלה  ההחלטה 
כספם  את  העבירו  או  הפנסיה  כספי  את  פדו 
למסלול סולידי יותר בהתאם לתפיסתם, ובכך עשו 
טעות כלכלית אדירה - קנייה של מניות כשהשוק 
עולה והמחירים כבר גבוהים ויציאה כשהשוק יורד 
והמחירים נמוכים. אלו שהיו קרובים לגיל פרישה 
נסמך  שלהם  הפיננסי  התיק  אשר  פורשים  או 
בעיקרו על שוק ההון במסלול הכללי, ספגו פגיעה 
אפשרות  ללא  והקצבאות  הפנסיה  בכספי  קשה 

אמיתית לתיקון בטווח הקצר והבינוני.
המודל  החדש  בשמו  או  הגיל"  "תלוי  המודל 
יצטרפו  אליו  המחדל  כברירת  הוצג  החכ"מ 
בהתאם  למסלולים  אוטומטי  באופן  העמיתים 
שם  מצ'ילה  הושאל  אשר  במודל  מדובר  לגילם. 
המדינה, כמו מדינות אחרות שאימצו את המודל 

הבטיחו לעמיתים תשואה מזערית.
המבוטח  גיל  על  מבוסס  אמנם  המודל  אצלנו 
והחשיפה למניות קטנה ככל שעולה גיל המבוטח; 
כל  על  תשואה  הבטחת  אין  לצ'ילה  בניגוד  אך 
כספי הפנסיה טרם פרישת העובד וגם אין הבטחת 
תשואה על כספי הפנסיה עם פרישתו. בישראל 
ולא  מיועדות  מאג"ח  נובעת  התשואה  הבטחת 

מהשקעה כלכלית של המדינה במודל.
העמיתים  כל  את  רואה  האוצר  הבעיה?  מה 
אקונומי,  סוציו  במעמד  הבדל  ללא  אחת  כישות 
בשכר.  התפתחות  או  העבודה  בשוק  התפתחות 
לשיטתו האזרח לא מספיק מתוחכם להבין שיש 
של  והרצונות  ושהצרכים  נוספות,  אלטרנטיבות 

כל אדם שונים מאחד למשנהו.

ומה בעולם?
דבר  לשם  צ'ילה  הפכה  האחרונים  בעשורים 
ומדינות  ארוך,  לטווח  החיסכון  ענף  בפיתוח 
ללמוד  ומבקשות  עיניהן  אליה  נושאות  רבות 

מהצלחתה בתחום. 
למדיניות   OECDה־ ארגון  המלצות  בין 
להחיל  הארגון  מציע  צוברת  פנסיה  בנושא 
חוסכים,  עבור  מחדל  ברירת  השקעה  מסלולי 
ולצדם לאפשר לציבור בחירת מסלולי השקעה 
הם  בה  הסיכון  רמת  לפי  להם  המתאימים 
מעוניינים. בהמשך, וכהשלמה למסלולי ברירת 

המחדל, הארגון ממליץ על אימוץ אסטרטגיות 
עם  יורדת  הסיכון  רמת  שבהן  חיים",  "מחזור 

העלייה בגיל החוסך. 
מערכת פנסיה שבה מסלולים רבים מותאמים 
למאפיינים מגוונים של חוסכים, על פי פרמטרים 

שונים, התפתחה במדינות רבות אחרות. 
בכל מערכת פנסיה מסוג זה יש מסלול ברירת 
אוטומטי.  באופן  החוסך  משתייך  שאליו  מחדל, 
חוסכים שאין להם די ידע לתכנן את תיק הפנסיה 
שלהם או חוסכים שיש להם ידע כזה אך הם אינם 
מסלול  אופי  הפנסיה.  תיק  בתכנון  מעוניינים 
ברירת המחדל משתנה ממדינה למדינה: בשבדיה 
מסלול זה משקף את הקצאת הנכסים של החוסך 
ואסטוניה  סלובקיה  במדינות  במערכת,  הממוצע 
השמרני  המסלול  הוא  המחדל  ברירת  מסלול 
ברירת  מסלול  דרום־אמריקה  ובמדינות  ביותר 

המחדל נקבע לפי גילו של החוסך. 

בישראל כמו בישראל 
עמיתים  בקרב  הקיימת  הפיננסית  ההבנה 
ומבוטחים בישראל היא נמוכה ולכן האוצר החליט 
עבורנו, אולם בראיה כוללת יש לא מעט עמיתים 
הנפגעים מפטרונותה של המדינה לצד פוטנציאל 
נזק לא מועט בטווח הארוך כיוון שהתיק הפיננסי 
הכולל של הלקוחות בישראל אינו מאוזן. התהליך 
יהיה עיוות  יותר רחב, אחרת  חייב להיות הרבה 
בעיקר בקרב האוכלוסייה שתקבל קצבאות מעבר 

לקצבה המזערית.
המעבר לגישה של "פטרנליזם ליברטריאני" 
יכולים  או  יודעים  רוצים,  שלא  שאלה  אומר 
לקחת אחריות על הפיננסים שלהם, לא ייתקעו 
עם מסלול שלא מתאים להם כהוא זה מבחינת 
הפילוח  הוא  גיל  פי  על  שנבחר  הפילוח  סיכון, 

במברשת הכי עבה אבל זה עדיף על כלום. אולם 
הגדירו  עבודה?  חצי  למה  פטרנליזם,  כבר  אם 
מהו  הגדירו  לא  אבל  גילאים,  מותאם  מסלול 
תמהיל ההשקעות הסביר בכל מסלול, כל חברה 

מבטחת עושה כראות עיניה. 
אמתי  ליברטריאיני  שפטרנליזם  היא  הבעיה 
"לא"  לומר  יכולת  כלומר,   ,opt out מצריך 
הזו  היכולת  להיום,  נכון  המחדל.  לברירת 
מוגבלת - לא רק בקרנות הפנסיה. כל המוצרים 
במסלול  לבחירה  מגבילים  כיום  הפנסיוניים 
 opt out מנייתי(.  אג"ח,  )הלכתי,  מתמחה 
אמיתי תהיה כשהאוצר יאפשר ניהול עצמי של 

קרנות הפנסיה.

עוד לא מאוחר 
האזרחים  על  אחריות  לקחת  המדינה  על 
והעמיתים ולקבוע בחוק הבטחה לתשואה מובטחת 
לצרכן  המחירים  למדד  הבטחה  או  מזערית 
שבאמת יגן על האזרחים המוחלשים ויספק מעין 
תעודת ביטוח מינימאלית. זו חובתה המוסרית של 

המדינה שאזרחיה יזדקנו בכבוד.
מעבר לזה רצוי וכדאי שכשם שהמדינה נותנת 
 IRA בניהול אישי אחריות לאזרח בקופת גמל 
את  להשקיע  המעוניין  עמית  לתקנות,  בהתאם 
כספו חייב לצבור בקופת גמל לפחות 1.3 מיליון 
צריך  כך  המזערית,  הקצבה  את  המהווים  שקל 

להיות בכספים הפנסיונים שעמית משקיע. 
כלומר, ברירת המחדל תהיה חובה רק עד גובה 
הקצבה המזערית, מעבר לזה חייב להיות תהליך 
נכסי הלקוח,  יעוץ מקצועי, רחב הכולל את כל 
לקראת גיל הפרישה, חייב להיות פרופיל סיכון, 
חייבת להיות הנמקה רחבה, וחייבת להיות הכרה 
ניירות  רשות  בנקים,  הרגולטורים,  שלושת  בין 
את  האזרח  יקבל  כך  רק  ההון,  שוק  ורשות  ערך 

השירות שמגיע לו.

מה יקרה אם לא נתקן?
בתוחלת  עלייה  פשוטים:  לא  אתגרים  בפנינו 
החיים המגדילה את הסיכון גם לעמית וגם לגוף 
המנהל, סביבת ריבית משתנה כרגע מאוד נמוכה 

והשגת תשואה עבור העמיתים.
יפסיק  הציבור  שצוין  את  נתקן  ולא  במידה 
עתה,  כבר  רבים  בקרב  שקורה  כפי  להאמין, 

בחסכונות ארוכי הטווח כמכשיר פנסיוני. 

הכותב הינו מנכ"ל משותף בחברת LIFEGOALS תכנון 
וליווי פיננסי למשפחות אמידות 

מודל צ'יליאני בניחוח ישראלי - הפנסיה 
שלנו בסכנה

ng-pr :מוסקוביץ | צילום
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דרושים

יועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי 
מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת 

לפרטים כרמלה  052-3872182

פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי מחפשת 
עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת. לפרטים: 

כרמלה 052-3872182 

לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת 
גן, דרושה פקידה לתחום חיים, פנסיה ובריאות. נסיון 

חובה. עבודה מול לקוחות בתפעול, שינוים, הפקות, 
 פדיונות, תביעות. יש לשלוח קורות חיים ל:

calvos@bezeqint.net
למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה, ברמת גן דרושה 
עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי למשרה מלאה, 

 רצוי עם נסיון. נא לשלוח קורות חיים - 
valar2905@gmail.com

לסוכנות ביטוח ותיקה באשדוד דרושה רפרנטית/
עוזרת מקצועית למשרה מלאה או חלקית

 ashbit22@walla.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח 

אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב. קורות חיים 
sharlitz66@gmail.com :למייל

דרושים לסוכנות ביטון בצפון: מנהל תיק\שיווק 
פנסיוני בעל רישיון, מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק 

shay@klauzner.co.il :למחלקת טלמרקטינג.קו"ח

סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש 
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים . ניתן גם 
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות. 

Yaniv@ikeshet.co.il

דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית, 
להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום 
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל 

 jobs@yeadim-bit.co.il
למשרד סוכן באזור השרון דרוש/ה פקיד/ת אלמנטרי 

למשרה מלאה אווירה משפחתית + תנאים טובים. 
 לפרטים יש לפנות לאבי בן חורין 

Avi377@bezeqint.net
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני 
למשרת ניהול תיקי לקוחות.מתאים לסוכנים בצמיחה 

או בתחילת הדרך, המעוניינים לבנות תיק עצמאי 
 ולהתפתח. שכר גבוה למתאימים. קו"ח – 

.alexg@dorot-ins.co.il

שכירות משנה

להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי, במקום 
נגיש, חדרים )מ־10 עד 30 מ"ר( משרד/ים מרוהט/

ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים הנדרשים לסוכן 
ביטוח. )אינטרנט, מרכזיה, חדר ישיבות ועוד(במחיר 

החל מ־645 ש"ח+מע"מ לחודש, )כולל חשמל, ארנונה, 
מים, ניקיון(. אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין 

עצמו. לפרטים: זיו 0522998888

בנתניה, להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח. מקום 
מרווח ומוכן עם כל התשתיות. מחיר מדהים, לפרטים 

dani@gsr.co.il נוספים

באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל 
"אפרידר סנטר" קומה 13 משרד חדש ברמת גימור 

גבוהה 40 מ"ר נטו. המיקום נהנה מתחבורה ציבורית 
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי 

ziperen@walla.com :0544-297685. מייל

להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים 
 מפואר בראשון לציון הרצל 91 מס' החדרים: 3. 
בנוסף חניה צמודה ומקורה. סה"כ גודל: 40 מ"ר 

למשרד קיים במשרד מיזוג מרכזי, מערכת אזעקה, 
מצלמות, רהוט חדיש חיבור רשת מחשבים. מועד 

כניסה אפשרי החל מחודש יוני. הערה – קיימת 
אופציה לפצל את המשרד ל 2 חדרים + חדר בודד. 

לפרטים נוספים אורי: 052-2496104 

להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח. התפנו 1-3 
חדרים גדולים, מרווחים ומוארים )מ־ 11 מטר ועד 
45 מטר נטו(. אפשרות לשת"פ, אפשרות לקבל גם 

מרוהט. אפשרות להפעיל גם מוקד מכירות. מוכן עם 
כל התשתיות, עמדות מכירה, הקלטת שיחות. המחיר 

כולל כל המיסים. חודש בחודשו. המשרד ממוקם 
בראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה 

לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. לפרטים – שלמה 
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888

סוכנות ביטוח ותיקה העוסקת בביטוח אלמנטארי 
וחיים מעוניינת לשכור משרד בשיתוף סוכן נוסף 

בסביבת הישוב שוהם, יהוד, איירפורט סיטי עם 
 אפשרות לשיתוף פקידות ועוד. לפרטים:

meir@dolfin-ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי, סודיות 

ydubin@bezeqint.net .מובטחת

מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח. סוגים של מתווה 
עסקה והצד הפסיכולוגי. גשר מיזוגים ורכישות 

dani@gsr.co.il בביטוח

סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים, בכל 
הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל: 052-8033305

סוכנות מאזור השרון מעוניינים לקנות תיק חיים 
 ואלמנטרי, טל: 0504835656. הצעות לשלוח ל: 

 ,klinair24@gmail.com

סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי 
וביטוח חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל – 

bgol601@gmail.com נייד 0528741321

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

הבנות  אי  מסלק  האמריקאי  האוצר  משרד 
שנוצרו מרפורמת מס הכנסה של הנשיא דונלד 
טראמפ. הוא מבהיר, כי מקיצוץ מס בשיעור של 
ביטוח  סוכני  כולל  קטנים,  עסקים  ייהנו   20%

וברוקרים.
הורדת  חוק  כי  דרושה  היתה  הזו  ההבהרה 
הבנות.  אי  יצר  בארה"ב  הכנסה  מס  שיעורי 
מקצועות  ששירותים,  הרושם  נוצר  היתר,  בין 
שיעורי  מהורדת  ייהנו  לא  מסוימים  ועסקים 
המדינה  הכנסות  מינהל  מדריך  לפי  המס. 
שירותים  כולל  ברוקרז',  שירותי  האמריקאי 
יזכו  לא  ואחרים,  ערך  לניירות  ברוקרים  של 

להורדת המס.
המשמעות  כי  עתה  הבהיר  האוצר  משרד 

על  חלה  אינה  ברוקרז'  שירותי  של 
סוכני  ידי  על  שניתנים  שירותים 
וסוכני  ביטוח  של  ברוקרים  ביטוח, 
יזכו  האלה  השירותים  נותני  נדל"ן. 

אם   20% של  בשיעור  מס  להורדת 
הכנסתם השנתית לא עלתה על 315 אלף 

דולר בשנה.

קו חם ליזמים: רגולטור הביטוח 
האמריקאי מחפש מפתחים 

בארה"ב  הביטוח  של  הרגולטורים  גם 
משתלבים במאמץ לחפש אחר חדשנות בתחום 
מפתח  במישיגן  הביטוח  רגולטור  הביטוח. 
צינורות לעידודם של מפתחים בשיתוף פעולה 

עם מחלקת הפיקוח על הביטוח.
הביטוח  על  הפיקוח  אגף  מחלקת 
יזמה הקמת קו חם שבו יוכלו חברות 
לקבל  ומפתחים  יזמים  סטארט-אפ, 
חדשים  מוצרים  פיתוח  על  פרטים 
בתחומי הביטוח והפיננסים. בנוסף, נקבעה 
כתובת מייל מיוחדת אשר אליה יוכלו מפתחים 
ויזמים לפנות. המחלקה מעודדת יזמים ומפתחים 

להעביר מידע ראשוני.
 PATRICK MCPHARLIN הרגולטור 
אפילו  להעביר  והמפתחים  היזמים  את  מעודד 
חדשניים.  מוצרים  פיתוח  על  ראשוני  מידע 
הוא מציין, תוביל את הצמיחה של  זו,  פעילות 

תעשיית הביטוח.

רפורמת המס של טראמפ תקצץ במס 
שמשלמים סוכני ביטוח וברוקרים

דוד ליפקין

טראמפ

 לשכת סוכני ביטוח 
 משתתפת בצערו של

 סו"ב אייל פתיחה
על פטירתו של אביו, 

מאיר פתיחה ז"ל
שלא תדע עוד צער.

 לשכת סוכני ביטוח 
 משתתפת בצערה של
 חברת הלשכה, סו"ב

זהבה נחמן, בפטירת אמה

פלורה שושני ז"ל
שלא תדעי עוד צער.


