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אתי לא 
יצטרך 
להמתין 
שבועות"

"סוכן שירצה

מנכ"ל חברת הביטוח שירביט גיל ספיר משוכנע כי למרות 
השינויים הרגולטוריים בענף עדיין יש הצדקה רבה לנוכחותן של 

חברות קטנות בענף: "הייחודיות שלנו במתן פתרונות יעילים 
לסוכן, בזמן שחברות גדולות חושבות בקצב אחר. סוכן שירצה 

להיפגש אתי לא יצטרך להמתין שבועות רבים כמו בחברות 
אחרות".

שירביט פועלת כחברת ביטוח מאז שנת 2000, לאחר שבמשך 
עשרות שנים היתה סוכנות ביטוח בבעלות יגאל רבנוף, שהינו 

הבעלים היחיד של החברה עד היום. על רקע תוצאות דו"ח 
המפקחת על הביטוח ל-2013 התראיין ספיר לעיתון "ביטוח 
ופיננסים". בדו"ח הנוכחי, הוא מדגיש, ניכר כי חברת הביטוח 

הקטנה שירביט עוברת תהליך של שינוי כיוון. "הדו"ח מציג 
ירידה דרמטית של 60% במספר התביעות כנגד החברה, שעד 

באחרונה נעלה את טבלת שביעות הרצון של המבוטחים עם 
תוצאות לא מחמיאות".

למרות השיפור, החברה עדיין מדורגת במקום האחרון בתחום 
הטיפול בפניות הציבור. מה אתם עושים כדי לשפר את המצב?

"שירביט השתפרה לאין שיעור בשנים האחרונות. הירידה 
דרמטית במספר התלונות נגד החברה בין 2012 ל-2013, מראה 
שהפעולות שעשינו בשנה שעברה כדי לייעל המערכת מתחילות 

לשאת פרי: השירות מהיר יותר, והטיפול זוכה לשביעות רצון 
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גבוהה יותר של מבוטחי החברה. אין לי ספק שהשיפורים 
הטכנולוגיים ותשומת הלב היתרה לנושא התלונות והשירות 

בכלל בחברה יבואו לידי ביטוי כבר בתוצאות של 2014. שירות, 
מהירות ויעילות הם ערכים משמעותיים בליבת הפעילות של 

החברה, ואנו עושים לילות כימים כדי לפעול לאורם".
ספיר, 47, נשוי + שניים, מרמת גן, החל את דרכו בענף הביטוח 

ב-1995, בקורס מפקחים של המגן חברה לביטוח. עד 2003 
התקדם במגן ובחברת האם מגדל, ולאחר מכן עבר לחברת 

הפניקס. "המעבר להפניקס נעשה בעיקר כדי ללמוד לעומק את 
התחום  האלמנטרי, מכיוון שעד אז עסקתי בביטוח חיים".

הוא ניהל את סניף רמת גן, שמאוחר יותר נהפך למחוז. לימים 
הוא ניהל את אשכול דן בחברה וקודם לתפקיד סמנכ"ל. 

ב-2010 גויס ספיר לשירביט כמשנה למנכ"ל ומנהל עסקים 
ראשי, ובמאי 2012 מונה למנכ"ל החברה במקום חגי שפירא.

"מיום הקמתה לא התחבאה שירביט מאחורי מסך כזה או 
אחר. לסוכנות היה תיק קולקטיבים שעדיין קיים, ובמקביל היא 

משווקת פוליסות אמצעות סוכנים. בעבר היחס היה 40% שיווק 
ישיר, לעומת 60% לטובת סוכנים. כיום 75% מהתפוקה נמכרת 
באמצעות סוכנים והשאר באמצעות תיקים ותיקים ושיווק ישיר. 
בשנים האחרונות גדלנו, גייסנו סוכנים ובין 2012 ל-2013 גדלו 

מכירות סוכנים ב-60 מיליון שקל".
כיום מתמחה שירביט בביטוח אלמנטרי – רכב, רכוש, דירות, 

ביטוח ימי, ביטוח לבתי עסק ולקבלנים וביטוח נסיעות. "היתה 
לנו מחלקת ביטוח חיים, אבל מכרנו אותה לפסגות מכיוון שזה 
לא היה תחום ליבה שלנו. החלטנו להתמקד באלמנטרי, מה גם 

שנוצרה הזדמנות עסקית מעניינת ושיתוף פעולה מוצלח עם 
פסגות במכירת ביטוחים אלמנטריים", אומר ספיר.

איך אתה מסביר את הדימוי הנמוך שיש לשירביט בקרב 
סוכנים?

"אני חושב שתמונת המצב הזו אינה נכונה. יכול להיות שבשל 
פרדיגמות כאלה ואחרות היתה תדמית כזו בעבר, אבל ערכנו 

פעולות רבות לשיפור השותפות בעולם הסוכנים. בעקבות 
השינויים שציינתי קודם, הן בעניין המיקוד העסקי והן ברמת 
השירות, הדעה עלינו בקרב סוכנים חיובית, ואנחנו מרגישים 

זאת בעבודה השוטפת מולם. סוכנים חדשים רבים רוצים 
לעבוד אתנו, וזו העדות לאמון שלהם בחברה. לרוב, סוכן עובד 

עם חברה גדולה, ועם עוד אחת או שתיים קטנות ובינוניות. 
כחברה קטנה היינו בעבר החברה השלישית אצל סוכנים, והיום 

התקדמנו למעמד של חברה שנייה. אנחנו שומעים על יותר 
סוכנים שנהנים מאד לעבוד אתנו, ואני משוכנע כי בעקבות 

השירות המשודרג שלנו יצטרפו אליהם סוכנים נוספים".
מדוע אתם פועלים באופן ישיר מול לקוחות?

"אכן, חלק מהפעילות העסקית שלנו נעשית באופן ישיר מול 
לקוחות, וזאת מכורח הנסיבות העסקיות. היסטורית, צריך לזכור 

ששירביט היא חברה מאוד ותיקה, שהחלה כסוכנות שהיו לה 
קולקטיבים, כמו זה של עובדי מדינה. הקולקטיבים לא מוכנים 

לעבוד מול סוכנים, אלא דורשים לעבוד ישירות מול חברה.
"אנחנו משתתפים במכרז של עובדי המדינה כבר יותר  מעשר 
שנים, אך בשנים האחרונות הקטנו את חלקנו: ב-2012 היו לנו 
50 אלף מבוטחים עובדי מדינה, ששווים ל-76% מכלל המכרז. 

ב-2013, בצורה יזומה ומושכלת, הקטנו את חלקנו ל-7,000 
מבוטחים, שהם כ-13% מכלל המכרז. ב-2014 הקטנו שוב 

באופן יזום את חלקנו ל-2% שהם כ-1,000 מבוטחים. הסיבה 
למהלך הזה נובעת מההחלטה האסטרטגית שלנו למקד ולייעל  

את השירות, במקביל למהלכים בחברה ולהגדרת תוצאות 
עסקיות רצויות. הלכה למעשה ניכר כי המהלכים הללו אכן 

נושאים פירות.
"חשוב לי להדגיש, כי הסוכנים הם שותפים אסטרטגיים שלנו, 
ונמשיך לחזק את הקשר עימם ולשתף פעולה. באותה נשימה 

גם אוסיף שאנחנו מתנגדים לכל קמפיין שמשמיץ את הסוכנים.  
גם בעתיד יהיה חלק כזה או אחר של הפוליסות שלנו שיימכרו 

באופן ישיר".
לשכת סוכני ביטוח פועלת בימים אלה לבניית אמנת זכויות 

בין חברות הביטוח לסוכנים. האם תהיה מוכן לדון עם הלשכה 
בנושא?

"ניטול חלק באמנה בשמחה רבה ונהיה שותפים לה. נשמח 
לתרום ככל שנוכל להצלחת מיזם מבורך זה".

מה היתרון עבור סוכנים בעבודה מול חברה ביטוח כמו שירביט?
"אנחנו חברה גדולה בעלת היקף עסקים קטן. אנחנו סירת 
גומי זריזה בעולם של משחתות אטיות - מקבלים החלטות 

בצורה יעילה ומהירה ובשקיפות מול הסוכן. יש אצלנו אווירה 
משפחתית שמורגשת מרמת המנכ"ל: סוכן שירצה להיפגש אתי 

לא יצטרך להמתין שבועות רבים".
לאור הרגולציה המורכבת בענף, האם יש באמת הצדקה 

לקיום חברה בגודלה של שירביט?
"נוכח שוק הביטוח המאוד דינאמי בימים אלה, יש דווקא 

הצדקה לחברה כמו שלנו, שיודעת לתת פתרונות יותר זריזים 
ומעניינים בזמן אמת לעומת גופים אחרים שחושבים בקצב 
אחר. הרגולציה חשובה ואנחנו מכבדים אותה. היא מכבידה 

עלינו יותר ממה שהיא מכבידה על חברות גדולות, ועדיין 
אנחנו נדרשים לה ועומדים בה בצורה מעוררת כבוד".

מדוע שירביט היא בין החברות הבודדות, אולי אפילו היחידה, 
שמוכרת ביטוח נסיעות לחו"ל ישירות לסוכנויות הנסיעות 
ללא סוכן ביטוח ובעמלה גבוהה המשולמת ישירות לסוכני 

הנסיעות? איך אתם נערכים להסדרה הקרובה בעקבות 
הטיוטה שפורסמה על ידי המפקחת על הביטוח?

"תיק ביטוח הנסיעות הוא תיק ותיק אצלנו, עוד מימי הסוכנות. 
אנחנו מוכרים ביטוח נסיעות גם באמצעות סוכנים, ובכל דרך 
אחרת שתהיה חוקית וראויה. כבר תקופה ארוכה שהעמלות 

אצלנו לא גבוהות, בניגוד לטענה. אנחנו אוחזים בכ-10%-8% 
מנתח שוק ביטוח נסיעות, ויש לנו גם סוכני ביטוח שמוכרים 

את המוצר. נשמח שיותר סוכנים ייכנסו לתחום. אנחנו 
מקפידים לתת שירות יוצא דופן בגלל רגישות הנושא, וכמובן 

שניערך בהתאם ונעבוד על פי כל החוקים והרגולציה".
סוכנים רבים מתלוננים על כך ששירביט נותנת לסוכנים 

מחירים גבוהים יותר לביטוחי רכב, לעומת המחירים שנותנים 
ללקוח שמתקשר באופן ישיר.

"התמונה שאני מכיר שונה לחלוטין. בשיווק ישיר התחרות 
שלנו היא מול הישירים: AIG וביטוח ישיר, ולכן אנחנו 

מתאימים את המחירים אליהם. מהיום שהתחלתי לעבוד 
פה ועד היום, הווה אומר ארבע שנים, אני מכיר שלושה 

מקרים שבהם סוכני שירביט התלוננו על המחיר, והם טופלו 
פרטנית".

בחודשים האחרונים אנו מקבלים פניות שונות מסוכנים 
מהמגזר הערבי על קשיים בעבודה מול חברות הביטוח 

השונות. האם אתה מוכן להתחייב לערוך בדיקה לכל סוכן, 
ללא הבדל דת, מין וגזע, שיהיה מעוניין לעבוד עם שירביט?

"הפרמטר היחיד שמנחה אותנו בעבודה מול סוכנים הוא 
תוצאות עסקיות והתנהלות הסוכן. אנחנו עובדים עם סוכנים 
מכל המגזרים, כך שענייני מגדר, רקע או גזע לא רלוונטיים 
כאן. סוכן רווחי מכל מגזר ימשיך לעבוד אתנו. סוכן הפסדי 

מכל מגזר שהוא לא יעבוד פה".
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מדרג חברות הביטוח ל-2013:
שומרה מובילה בטיפול בתלונות

"מספר התלונות המוצדקות הנמוך מעיד על כך 
שבתחום הפנסיה נעשית עבודה מקצועית"

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם 
השבוע את דו"ח הממונה ל-2013, שמכיל גם את מדרג 
חברות הביטוח, המבוסס על תלונות ציבור שהוגשו נגד 

חברות ביטוח, והתבררו ביחידה לפניות הציבור באגף. 
המדרג משקף את אופן טיפול חברות הביטוח במבוטחיהן 

במגוון נושאים ובכלל זה, מימוש זכויות לפי תנאי 
פוליסות ביטוח ושירות לקוחות.

המדרג בדק שלושה ענפים מרכזיים – ביטוח חיים, 
ביטוח בריאות, ביטוח דירה ורכב רכוש. מהמדרג עולה כי 
שומרה, ביטוח חקלאי, הראל, מגדל והכשרה טיפלו טוב 
יותר בתלונות מבוטחים לעומת החברות שירביט, דקלה, 
 ,AIG ,הפניקס, הכשרה, כלל, ביטוח ישיר, איילון, מנורה

ושלמה.
שומרה נמצאת במקום הראשון במדרג, עם ציון של 

0.06. שירביט קיבלה את הציון הנמוך ביותר גם ב-2012 
)7.19(, אך ב-2013 דרגה עם ציון גבוה יותר )4.38(, אם 

כי עדיין בפער משמעותי משאר החברות, דיקלה נמצאת 
מעליה עם ציון 1.88.

בתחום ביטוח חיים זכו בציון גבוה יותר חברות הראל 
ומגדל, ואת תחתית הרשימה מאכלסות מנורה, הפניקס, 

הכשרה, כלל ואיילון. בתחום ביטוח דירה ורכב רכוש מדורגות 
בראש הרשימה שומרה, ביטוח חקלאי, מנורה, מגדל, הכשרה, 

שלמה ו-AIG, ובתחתית הרשימה נמצאות החברות שירביט, 
הפניקס, ביטוח ישיר, איילון, כלל והראל. בתחום ביטוחי 

 ,AIG ,הבריאות ניצבות במקום הראשון חברות ביטוח ישיר
מגדל, מנורה, הראל ואיילון ואילו בסוף הרשימה נמצאות 

דקלה, כלל והפניקס.
הדו"ח אף מגלה כי ב-2013 הטיל אגף שוק ההון על גופים 

מוסדיים עיצומים כספיים בסכום כולל של למעלה מ-5 מיליון 
שקל. על חברת הביטוח שירביט הוטל עיצום כספי בסך כ-3 
מיליון שקל בגין אי קיום הוראות הדין בנושא שמאי רכב, וכן 

עיצום בסך כ-500 אלף שקל שהוטל על סוכנות הביטוח נטו 
משווקים פיננסים )לשעבר מור קורן( ועל בעלי הסוכנות, בגין 

הפרת הוראות בנושא הליכי שיווק פנסיוני.
משירביט נמסר: "על פי נתוני הדו"ח חל שיפור משמעותי 

בביצועי החברה לעומת 2012, כשנרשמה ירידה של עשרות 
אחוזים בכמות התלונות נגד החברה. הסיבות לכך טמונות הן 
בשינויים פרסונליים שערכנו והן בהטמעת מערכות טכנולוגיה 
חדישות ומתקדמות, שהביאו לשדרוג הטיפול בפניות מבוטחי 

החברה. שיפור זה אף זיכה את שירביט בפרס המחשוב 
ל-2013 על הקמת מערכת ניהול תוכן והטמעתה במהירות 

שיא. שירביט משוכנעת כי כבר בדו"ח המפקחת לשנת 2014 
יובאו יכולות אלה לכדי ביטוי".

לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, יובל ארנון, "בתחום 
הפנסיה הדו"ח מציין כי מספר התלונות המוצדקות הוא פחות 

מאחוז. גם בכל הקשור בקופות גמל התלונות המוצדקות הן 
בסביבות 2%. זה מראה שבסך הכל בתחומי הפנסיה והגמל 

נעשית עבודה מקצועית בקרב חברות הביטוח והסוכנים, 
מכיוון שהיו קרוב ל-1,800 פניות ובסוף תשע היו מוצדקות".

בנושא קרנות הפנסיה לא נרשמו הפתעות: ישנן חמש חברות 
שמחזיקות קרוב ל-85% מהשוק. "מגמת הייעוץ בבנקים 
ממשיכה לרדת", מציין ארנון. "מ-2009 עד 2013 פחות 

ופחות אנשים מגיעים לקבלת ייעוץ פנסיוני בבנק. זה מראה 
על כך שהחוסכים סומכים יותר על סוכני ביטוח ושהבנקים 
נוטשים בהדרגה את התחום, מכיוון שהם הבינו שזה תחום 

לא רווחי, ופיטרו יועצים רבים מאז 2009. לנו כלשכה זה נתון 
טוב".

הדו"ח מצא כי בביטוחי מנהלים התשואה גבוהה יותר לאורך 
השנים מאלה של קרנות הפנסיה, על אף ש-30% מסכומי 

הקרנות מובטחים. "בין 2003 ל-2013 ממוצע התשואה 
בקרנות פנסיה היה 7.3%, בעוד שבביטוחי מנהלים הממוצע 

היה 9%. הפער בתשואה היה לטובת המשתתפות ברווחים, 
אף שלקרנות יש הבטחה להגנה מהמדינה. מתברר שגם 

ההגנה מהמדינה היתה בעוכריהן".
ניתוח מספר המצטרפים לקרנות הפנסיה מעלה כי מעל 60% 

מהמצטרפים נמצאים ברמות שכר של 0-4,000 שקל. "מאז 
2008, יש חובת פנסיה במשק. לרבים מהמצטרפים בשכר 
נמוך לא היו תנאים סוציאליים לפני כן. עם זאת, העובדה 

שיותר מ-60% נמצאים ברמות שכר נמוכות ביותר רק 
מרחיבה את הבעיה שנוצרת בתחום: בעתיד לרבים מהחוסכים 

יהיה ממה לחיות בזמן הפנסיה".
ארנון מוסיף כי מהדו"ח עולה כי בתחום העמלות הגופים 

הגדולים מתחזקים והקטנים נחלשים. "יש שלוש קטגוריות 
בעמלות: עד חצי מיליון שקל, מחצי עד מיליון, ומעל מיליון 
שקל. הנתונים מראים כי הרף התחתון הולך ונחלש והגופים 
היותר גדולים הולכים ומתחזקים. הדו"ח עדיין לא מביא לידי 

ביטוי את הפסקת השיווק של פוליסות מנהלים עם מקדם 
מובטח. ב-2013 היו עוד שאריות וניודים. לדעתי, ב-2014 

יראו עוד יותר פגיעה בפרנסת הסוכנים".

דו"ח המפקחת ל-2013
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משרד האוצר  אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון | פעילות האגף

דוח שנתי 2013

להלן הנוסחה לפיה חושב המדרג בכל ענפי הביטוח לכל חברה:

Dk = ציון המדרג בענף k לחברה

k סך הפרמיות ברוטו של החברה בענף = Pk

∑
k
 Dk x Pk

∑
k
 Pk

ציון המדרג הכולל לחברה = 

k מסוכם על פני כל הענפים בהם החברה פועלת.

כמפורט1לעיל,1ככל1ש"ציון1המדרג"1נמוך1יותר,1דירוג1החברה1טוב1יותר.

1לוח1ב-1:8

מדרג1חברות1הביטוח1בכל1ענפי1הביטוח117

1812013 2012

ציון1המדרג1 שם1החברה ציון1המדרג1 שם1החברה

4.38 שירביט 7.19 שירביט

1.88 דקלה 2.97 שלמה חברה לביטוח

1.34 הפניקס )הדר( 2.11 הכשרה

1.29 כלל  1.97 ביטוח ישיר

1.26 ביטוח ישיר 1.50 דקלה

1.14 איילון  1.23 מנורה

1.14 מנורה  1.13 כלל

1.13 AIG 1.10 הפניקס )הדר(

1.02 ש. שלמה 1.08 איילון

1.00 ממוצע כלל ענפי  1.00 ממוצע כלל ענפי 

0.95 הכשרה 0.83 AIG

0.59 מגדל 0.61 אליהו

0.55 הראל  0.57 הראל

0.10 ביטוח חקלאי 0.57 מגדל

0.06 שומרה  0.35 שומרה

- - 0.10 ביטוח חקלאי

מקור: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

17  לא נכללו פרמיות ופניות בענפי החבויות ורכב חובה. הנתונים עבור חברת כלל ביטוח כוללים פרמיות ופניות של חברת כלל בריאות.

במדרג של שנת 2013 לא נכללו נתונים לגבי חברת אליהו, מאחר שבמהלך השנה הפסיקה החברה להתקשר בעסקאות ביטוח חדשות.  18
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על פי הדו"ח מספר הסוכנים בעלי הרישיון בביטוח 
אלמנטרי הוא 6,149 ומספר הסוכנים בביטוח פנסיוני הוא 
10,971. בביטוח ימי ישנם רק 911 סוכנים. סך כל מספר 

בעלי הרישיונות הוא 12,311 )יש סוכנים המחזיקים רישיון 
בשני ענפים או יותר(. ב-2013 נוספו לשוק כ-200 סוכנים 

בלבד )12,311 בעלי רישיון ב-2013 לעומת 12,121 
בעלי רישיון  ב-2012(. מספר הנבחנים נותר זהה בשנים 

האחרונות )בין 3,500 ל-3,800 נבחנים בבחינות רישוי 
בחמישה נושאים(.

באם נשווה את המספרים לעורכי דין ולרואי חשבון נוכל 
להבחין שתחום הביטוח אינו מושך צעירים ואיני חושב 

שהסיבה למיעוט המצטרפים לענף קשורה בבחינות של 
האגף, אלא לעובדה שיש חששות רבות לגבי היכולת 

להתפרנס בעתיד. האקדמאים המסיימים כלכלה, מינהל 
עסקים, ראיית חשבון ועוד מעדיפים כנראה אפשרויות 

אחרות ולא מגיעים לענף הביטוח. 
באם נבדוק לעומק, נוכל להבחין שרוב המצטרפים קשורים 

לענף בשל  היותם עובדים שכירים בסוכנויות ביטוח, או/ו 
שייכים לדור שני או שלישי בסוכנות הביטוח. כמו כן, ישנם 

ניסיונות של סוכנויות גדולות לייצר את הדור הבא של 
הסוכנים. אין ספק שענף הביטוח לא מייצר מספיק סוכנים 

חדשים שיהוו דור עתיד לתעשיית הביטוח בישראל.
חלוקת העמלה בין הסוכנים  מסבירה היטב שלרוב הסוכנים 
יש בעיות כלכליות רבות בתפעול העסק ו-83%  מהסוכנים 
אינם עוברים את רף ההכנסות של חצי מיליון שקל. הדו"ח 
מתייחס רק לעמלות המשולמות ולפיכך ברור שחלק גדול 

מאותם סוכנים אינם יכולים להרשות לעצמם להחזיק משרד 
ו/או לשלם לפקידת עזר. השקעה בתשתיות, כגון מיכון או 

השקעה בשיווק, כמעט ואינה אפשרית בקרב הסוכנים הללו.
שכבת הביניים של הסוכנים כוללת 10.6% שהכנסתם 
בין חצי מיליון  למיליון שקל וגם בשכבה זאת יש רבים 
המחזיקים משרד ופקידות, ופרנסתם אינה קלה לאחר 

תשלום כל ההוצאות. על פי הדו"ח רק כ-6.4% הם בעלי 
הכנסות של מעל למיליון שקל. 

לאחר קריאת הדו"ח איני יכול שלא להתייחס לקמפיין של 
ביטוח ישיר המתאר את סוכן הביטוח הישראלי כנהנתן 

הנוסע לחו"ל לעתים תכופות על חשבון הציבור. רוב סוכני 
הביטוח בישראל עובדים קשה לפרנסתם ורחוקים  מרחק 

רב מהתיאור של שוקה.  

בדו"ח מצויים גם נתונים אופטימיים: רמת העמלות בביטוח 
כללי הגיעה לכדי 3.3 מיליארד שקל, המהווים גידול של 

7.8% ביחס לשנה קודמת. בביטוח אלמנטרי ניתן להבחין 
שהשוק תחרותי יותר וחלק נכבד מהתחרות קשור גם 

לתגמול הסוכנים. ראוי לציין שהתחרות באלמנטרי גרמה 
לגידול בעמלות בתחום ביטוח חובה ולהקטנת הפגיעה 

בעמלות סוכנים כתוצאה ממתן הנחות בתחומים אחרים.
מהדו"ח ניתן להבחין שעמלת הסוכן מהווה בממוצע רק 

15.6% מהפרמיה בביטוח אלמנטרי וכי נתון זה יציב לאורך 
השנים. עיקר ההכנסה מעמלות בתחום רכב רכוש ושיתוף 

הפעולה בין החברות לסוכנים שיפר בשנה הנוכחית גם את 
הרווחיות של אותו תחום. 

בדו"ח ניתן להבחין שסוכני ביטוח עובדים )בעיקר בתחומי 
הפרט( עם חברות ביטוח רבות כדי שיוכלו לתת מענה לרוב 

המבוטחים. מהצד של חברות הביטוח ניתן להבחין שהן 
עובדות עם סוכנים רבים המייצרים בעבורם את התפוקה. 

חברות כגון מנורה, הפניקס והראל משלמות עמלות 
באלמנטרי ליותר מ-50% מהסוכנים הרשומים בישראל.

הנתונים הללו מסבירים שבביטוחים אלמנטריים ובעיקר 
בביטוחי הרכב )רכוש וחובה( הפיזור בין החברות והפעילות 

השיווקית של הסוכנים משפיעים לחיוב על התחרות 
והמבוטחים נהנים משירות טוב וממחירים תחרותיים. 

העמלות בביטוח חיים כמעט זהות לעמלת השנה החולפת 
)כ-2.5 מיליארד( ונראה שהמגמה פחות אופטימית ועמלות 

הסוכנים נשחקות בצורה הדרגתית ואטית בתחום זה. 
השינויים שעובר ענף ביטוח החיים והמעבר לפנסיה מצריך 

שינויים בתפישה הכוללת של משרדי הסוכנים. באם נתייחס 
לשינויים שעובר הענף בשני העשורים האחרונים אין לי ספק 

שגם משרדי הסוכנים צריכים לעבור שינויים מתבקשים 
ועליהם לטפל בבעיות העתיד. הסוכנים החדשים צריכים 

להגיע מהמוסדות האקדמיים ולהתכונן לבעיות העתיד של 
שוק הביטוח בישראל. 

עם זאת, יש כמה נתונים אופטימיים בדו"ח המאפשרים 
כניסת סוכנים נוספים .יש להגדיל את החלק של הביטוח 

בתמ"ג, ההוצאה לנפש פר ביטוח צריכה לגדול ורמת 
התחרות צריכה לגדול כתוצאה מכניסת יצרנים נוספים 

בעיקר לענפי ביטוח חיים, פנסיה ובריאות, שהינם ריכוזיים 
ביותר. הקשר בין ריכוזיות ותחרות ניכר היטב בביטוח וסוכני 

הביטוח צריכים להניע את התחרות.

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערה
של משפחת פרג במות נדב פרג ז"ל
מנהל המחלקה הימית בכלל ביטוח

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה אלפרד גבאי
במות אמו מרסל גבאי ז"ל.

יום עיון של מחוז חיפה והצפון
יתקיים ביום שלישי ה-2.9.14, בין השעות 8:30-14:30, 

באודיטוריום בית החולים כרמל,
רחוב מיכ"ל 7, חיפה 

רמת ההכנסה מעמלות של רוב הסוכנים
היא מתחת לחצי מיליון שקל

מאת חגי שפירא

למדור מכתבים למערכת
שילחו לנו מכתבים נוספים למייל: 

mail@mil-media.co.il
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סוכן ביטוח לרשות המסים: עדכנו פיצויי 
מס רכוש לגבי תכולות ומבני מגורים

חברות הביטוח ממשיכות
להירתם למען תושבי הדרום

סוכן הביטוח קובי חורין פנה לראש רשות המסים משה אשר, 
בבקשה לעדכן פיצויי מס רכוש לגבי תכולות ומבני מגורים.
חורין כתב כי "באשר לתכולת דירה: לוח המחירים הנקבע 

כפיצוי אינו מעודכן ואין איש במחלקה היודע להשיב בנושא.
"באשר למבנה מגורים: יש הכרח להרחיב ביאור לגביו. 

התפישה המקובלת הינה כי המבנה מכוסה במלואו על ידי 
מס רכוש. הואיל ומבני מגורים יוקרתיים הולכים ורבים, שבהם 

מותקנים בין היתר ריהוט מובנה, מערכות מיזוג, גדרות 
ושערים, ריצופים וחיפויים יוקרתיים, בריכות שחייה, מערכות 

תאורה, מעליות פנימיות, מערכי אזעקה ומצלמות וגינון, כל 
אלה אינם בבחינת תכולה.

"הנ"ל כולל דירות יוקרה שבהן ריצופי שיש מיובא, רצפות 
פרקט, מתקני סניטציה ותיאור כולל כי אחריות המדינה 
לגבי מבנים חלה במלואה אינה סבירה, מה גם שקביעת 

קבלני שיפוצים מטעם הרשות לא תענה על הצורך הנדרש. 
מוטב כי יבוארו ההגדרות לטרור, לאיבה, ללאומנות ולמלחמה 

גם כדי אבחנה ברורה הן לאוצר והן לחברות הביטוח. אודה 
להתייחסות מפורשת ולהנחיה עדכנית שלא תותיר ספיקות".

הפניקס חברה לביטוח מעניקה הטבה מיוחדת לתושבים 
ולקוחות עסקיים הרוכשים פוליסה לדירה, לרכב )מקיף( או 

לעסק שלהם )במסגרת מסלולי ה-Extra(, המתגוררים בטווח 
של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

ההטבה כוללת חודש נוסף חינם, כך שכל לקוח שרוכש את 
הפוליסה ייהנה מביטוח של 13 חודשים במחיר של 12 חודשים. 

את ההטבה ניתן יהיה לממש אצל כל אחד מסוכני הביטוח 
של הפניקס. לראשונה יוכלו גם בעלי עסקים קטנים להצטרף 
למסלולי ה-Extra של הפניקס )משרדים, בתי מלאכה, חנויות 

וקליניקות-מרפאות פרטיות(, וליהנות מהטבת חודש נוסף  
חינם. ההטבה תינתן עד לערב ראש השנה )24.9.14(.

לדברי אייל בן-סימון, משנה למנכ"ל הפניקס ומנהל תחום 
ביטוח כללי "בימים שבהם תושבי הדרום מתאוששים 

מהמערכה בדרום, חברת הפניקס רואה בסיוע לתושבים 
ובחיזוקם ערך ראשון במעלה. במעלה. נמשיך במאמצינו 

בשביל להקל על התושבים והעסקים הקטנים לחזור לשגרת 
החיים בצורה המהירה והנוחה ביותר".

מגדל חברה לביטוח בדקה בימים האחרונים כיצד עוד היא 
יכולה לעזור ולתרום לחיילים המשרתים במסגרת מבצע צוק 

איתן. מהבדיקה עלה כי יש צורך דחוף במטענים לטלפונים 
סלולריים, כדי שהחיילים היוצאים להפוגות התרעננות 

מהלחימה בשטח יוכלו להטעין את הטלפונים שלהם ולהתקשר 
למשפחות שדואגות להם בבית.

מגדל רכשה עבור חיילי צה"ל מאות מטענים אוניברסליים, 
שמאפשרים להטעין את הטלפונים ללא חשמל וללא צורך 

בטעינה מוקדמת. המטענים נארזו על ידי עובדי מגדל, והועברו 
ליחידות הלוחמות השונות.

תרומת המטענים מצטרפת לשאר הפעילויות של מגדל בימי 
המלחמה, בהן אירוח ילדי עובדים מהדרום, שיגור חבילות 

שי לחיילים, תרומה לחברה למתנ"סים שמפעילה כ-30 
מרכזי פעילות בדרום הארץ, רכישת ערכות יצירה ואמנות 
לילדים בדרום הארץ, שנאלצים לבלות את החופש הגדול 

במקלטים, ומימון הסעות של ילדים מאזור הדרום לימי הפוגה 
בסינמה סיטי בהרצליה ועוד.

ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות... אבל אין לך הראל.

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!



בקרה ייעוץ משכנתאות מעניקה לכל סוכן ביטוח את האפשרות 
להפוך ליועץ משכנתאות בעצמו או לפתוח מחלקה עצמאית במשרד 

שלו לייעוץ משכנתאות. 

איך זה עובד? 
בתוכנית מסודרת, מקצועית ומאורגנת אנחנו יכולים להכשיר אותך 

או את עובדיך ליועצי משכנתאות כך שתוכלו להעניק בעצמכם ייעוץ 
משכנתא ללקוחותיכם. 

אנו בבקרה יודעים להעניק לך את כל שירותי המעטפת כך שאתה 
תוכל להעניק ללקוחותיך את השירות לייעוץ משכנתאות:

אנו מספקים: 
הכשרה מקצועית בקורס יועצי משכנתאות.. 1
חניכת שטח, ליווי מקצועי, הדרכות מכירה והדרכות מקצועיות.. 2
שירותי תוכנה לייעוץ משכנתאות המובילה בישראל. 3
שירותי טלמרקטינג או טלמיטינג. . 4
טיפול בנקאי ובק אופיס מלא לך ולעובדיך.. 5

 כל מה שנשאר לך לעשות הוא לטפל בלקוח.
פנה אלינו עכשיו ואנו נקים לך מחלקה עובדת ורווחית לייעוץ 

משכנתאות.

amit@bakaraltd.co.il :לפרטים יש לפנות לעמית או אלון במייל

 יותר ויותר סוכני ביטוח פותחים 
 מחלקות לייעוץ משכנתא ומעניקים בעצמם 

ייעוץ משכנתא ללקוחות שלהם!
 סוכן ביטוח – פתח מחלקת ייעוץ משכנתאות 

אצלך במשרד ותתחיל להרוויח

 סניף ראשי גנות, רחוב הערבה 76    סניף חיפה דרך עכו 101    סניף ירושלים הרב עוזיאל 110
sales@bakaraltd.co.il :טל: 073-7265020    מייל  
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אין מניעה שעובד יקבל מענק פרישה 
ויחיל בגינו הסדר של רצף פיצויים

 לאור שאלות שנשאלתי ברצוני להבהיר כי אין כל מניעה 
שעובד יקבל מענק פרישה במזומן או מקופת גמל מרכזית 

לפיצויים ויחיל בגינו הסדר של רצף פיצויים בקופת גמל לא 
משלמת לקצבה שאליה יועברו הכספים לאחר מכן.

בטופס 161 יש לרשום את מענק הפרישה בהתאם לסוג 
המשלם ולפי פרטיו )מעסיק או קופה מרכזית לפיצויים(. 

בטופס 161א בסעיף 5.2 יש לרשום את סוג המשלם וכל 
פרטיו בהתאם לנרשם בטופס 161 ואין צורך לרשום את פרטי 

הקופה אליה יועברו הכספים לאחר מכן.

על העובד לפנות למחלקת קופות הגמל ברשות המסים 
ולבקש להחיל על מענק הפרישה הסדר של רצף פיצויים. 
האישור שיצא על ידי רשות המסים יעניק פטור מניכוי מס 
במקור לגורם המשלם )מעסיק או קופה מרכזית לפיצויים(.
תוך 30 יום ממועד הוצאת האישור, על העובד להציג לרשות 

המסים אסמכתא כי מענק הפרישה הופקד בקופה על-שם העובד, 
בין אם העובד הפקיד את הכספים בעצמו ובין אם המעסיק או 

הקופה המרכזית לפיצויים הפקידו את הכספים ישירות לקופה על 
שם העובד . אישור המס יועבר גם לקופה על שם העובד.

מאת רו"ח צביקה משבנק

הלוואות לסוכני ביטוח תושבי הדרום

סוכנות הביטוח קפלן, נעים ושות’ בע”מ, מודיעה על הקמת קרן הלוואות לסוכני ביטוח תושבי הדרום 
בסך: 100,000 )מאה אלף( ₪, אשר ייעודה הענקת הלוואות לסוכני ביטוח פעילים המתגוררים בקו 

העימות )עד 40 קילומטר מרצועת עזה(.

הקרן תעניק הלוואות של עד 10,000 )עשרת אלפים( ₪ ללווה יחיד. על הלווים יהיה לפרוע ההלוואות 
בשניים עשר תשלומים חודשיים, עוקבים ושווים, ללא תוספת הפרשי ריבית ו/או הצמדה )והכל בכפוף 

להסכם ההלוואה שייחתם עם הסוכן הלווה(. 

הקרן תעניק הלוואות לסוכני ביטוח פעילים העומדים בתנאים מצטברים הר”מ: מגורים במרחק של עד 
40 )ארבעים( ק”מ מרצועת עזה, חברות תקפה בלשכת סוכני הביטוח ורישיון סוכן ביטוח בר תוקף.

*קפלן, נעים ושות’ בע”מ שומרת הזכות שלא לאשר מתן הלוואה לפונים מסוימים. מודעה זו מיועדת הן 
לסוכנים והן לסוכנות. **הקרן תחדל מלפעול ומלהעניק הלוואות לאחר ניצול מלוא סכום הקרן או בתאריך 

31 דצמבר 2014 )המוקדם בין השניים(.

 סוכנים המעוניינים בקבלת פרטים מתבקשים לפנות לגלעד לוין, חשב קפלן, נעים ושות’ בע”מ, 
gilad_l@naim.co.il :לטלפון מספר 03-6366937 או  לכתובת האלקטרונית הר”מ

יום עיון של מחוז באר שבע
יתקיים ביום שלישי ה-2/9/14

במלון "קראון פלזה" בים המלח.
פרטים נוספים יישלחו בהמשך.

יום עיון של מחוז תל אביב יתקיים ביום 
שלישי ה-9/9/14, בין השעות 8:30-14:00,

באולם האירועים סטוקו ברחוב שטרית 2 תל אביב.
פרטים נוספים יישלחו בהמשך.
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נתפסתם נוהגים תחת השפעת אלכוהול? 
אתם צפויים לשלילה, לקנס כספי ואף למאסר

במהלך השנה נתפסים רבבות של נהגים ונהגות, כשהם 
נוהגים תחת השפעת אלכוהול. החלק הארי של הנהגים 

נתפסים בנהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים בסופי שבוע, 
אך כדי פי ארבעה מאלה שנתפסים בימי חול.

מהי נהיגה בשיכרות?
בשלב הראשון נדרש לשאלת הבסיס והיא "מהי נהיגה?". על 

פניו נראה שנהיגה היא הפעולה שמבצע זה 
שיושב מאחורי ההגה, אלא שהדין מרחיב את 

הפעולה. לפי סעיף 62 לפקודת התעבורה, 
"נוהג" הוא האדם או הנוסע או הנוהג או 
היושב בסמוך לנהג הצעיר ו/או החדש. 

הפקודה בעצם קובעת מדרג כפול אך אחיד 
לפעולת הנהיגה: זה האוחז בהגה בפועל וזה 

שממונה על הרכב. 
בשלב השני יש להידרש לשאלה מיהו 

"שיכור". הדין מגדיר שיכור ככזה ששתה 
משקה משכר בעת נהיגה או בזמן שהוא 

היה ממונה על כלי הרכב, או מי שבגופו מצוי סם, לרבות 
חומר חליפי של סם מסוכן, או מי שבגופו מצוי אלכוהול 

בריכוז גבוה מזה שנקבע. ההבדל בין המשקה לבין סם מסוכן 
הוא במקור החוקי לקביעת כל אחד מה הוא. בעוד משקה 
משכר הוא משקה בריכוז אלכוהול שנקבע כאסור על ידי 

שר התחבורה בהתייעצות עם גורמים נוספים, היות סם כסם 
מסוכן נקבע לפי פקודת הסמים המסוכנים.

ואם שקלתם מה העונש הקבוע בחוק לעניין נהיגה בשכרות, 
אז החוק היבש קובע שמדובר במאסר עד שנתיים או בקנס 

כספי. האמור לא פוגע בשיקול דעתו של בית המשפט 
לקביעת תקופת המאסר, לגובה הקנס לפי המותר בחוק 

ולאפשרות להטיל פסילת רישיון.  
התסריט המוכר: ביום חמישי בשעת לילה מאוחרת, יצאנו 
מחתונה של הבן שמחים ומאושרים, כשלפתע התבקשנו 

לעצור בצד. ניגש אלינו שוטר במדים הציג תעודה, וביקש 
תעודות זיהוי. בשלב הבא הוא מודיע כי הוא דורש לערוך 
בדיקות פיסיות, מיד מתחיל תשאול מילולי ומשם הדרך 

גולשת לבדיקת מכשיר הינשוף. שאלת המתנות והצ'קים 
נשכחת והלחץ מתחיל לבעבע, עת נזכרנו בבתי המשפט 

לתעבורה המתייחסים בחומרה לנהגים שהורשעו בעבירות 
נהיגה בשכרות. 

בבתי המשפט לתעבורה נגזרים עונשים כבדים כנגד 
נהגים שהורשעו בעבירת שכרות, החל בעונשי פסילת 

רישיון לתקופה שלא תפחת משנתיים בצירוף קנס כספי 
והתחייבויות, ובנסיבות מחמירות או במקרים חוזרים נגזרים 
אף עונשי מאסר בפועל. נכון הוא כי לבית המשפט הסמכות 
בנסיבות מיוחדות להורות על פסילת רישיון נהיגה לתקופה 

הפחותה משנתיים. הרשעה בעבירה חוזרת של נהיגה תוך 
שכרות שבוצעה תוך שנה מיום ההרשעה הראשונה, מחייבת 

עונש מינימום של ארבע שנות פסילת רישיון.
המטרה של הבדיקות ובסופה הינשוף היא להיווכח אם אכן 
מדובר בנהיגה בשכרות. בדיקת הינשוף נעשית באמצעות 

מכשיר שבודק את אחוז האלכוהול בדם ברגע הבדיקה. הדבר 
נעשה באמצעות נשיפה, והתוצאות מתקבלות בחלוף רגעים 

ספורים.  
שלב ראשון: בדיקה לאור חשד סביר לשכרות הוא בבדיקת 

נשיפון. השוטר מבקש לבצע בדיקה בנשיפון, ולהסביר לנהג, 
כי הבדיקה נועדה לשמש כאינדיקציה בלבד לאיתור אלכוהול 

באוויר נשוף. החשוד אינו מחויב על פי חוק לבצע את 
הבדיקה. מדובר בבדיקה מהירה, ואם בביצוע בדיקה זו לא 

יימצא אלכוהול באוויר נשוף, ישוחרר הנהג לדרכו. היה ויימצא 
אלכוהול באוויר נשוף, הבדיקה בנשיפון אינה פוטרת אותו 

מחובתו על פי חוק למסור דגימת נשיפה באמצעות מכשיר 
הינשוף.

שלב שני: "בדיקת מאפיינים". בשלב זה 
נערכת בדיקה משולבת שיש בה התרשמות 

סובייקטיבית של השוטר וכן מבחנים שהם 
במהותם נוירולוגיים. תהליך האבחון כולל 

תצפית על הסימפטומים, המאפיינים ליקויים 
הנגרמים כתוצאה משימוש בסמים: הליכה 

וסיבוב, עמידה על רגל אחת, אצבע-אף ועוד. 
בישראל כל שוטר או מתנדב, ללא כל 

הסמכה מקצועית, רשאי לבצע את בדיקת 
המאפיינים, שהינה בדיקה נוירולוגית 

בעיקרה, שלה משמעויות משפטיות ועונשיות 
כבדות משקל. בדיקת מאפיינים נערכת לכל נהג שנכשל 

בבדיקה הראשונית של מכשיר הנשיפון - המהווה אינדיקציה 
ראשונית לנהיגה תחת השפעת אלכוהול. השוטר מחויב לבצע 

לנהג "בדיקת מאפיינים". 
ככלל, בתי המשפט מעדיפים שלא להסתמך על התרשמותו 

הסובייקטיבית של השוטר. אך לפי פסיקת בית המשפט 
לתעבורה, אפשר להסתמך על בדיקת מאפיינים לצורך 

הרשעה בעבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול, הכל בהתאם 
לתוצאות הבדיקה ושאר ממצאי החקירה.  

שלב שלישי: בדיקת הינשוף. בדיקת נשיפה באמצעות מכשיר 
הינשוף הינה למעשה בדיקה של אלכוהול באוויר נשוף. 

הבדיקה הוכיחה את יעילותה בגין פשטותה ויכולתה להעניק 
תוצאות אמינות ומיידיות. המכשיר הוכנס לפעולה בישראל 

בהתאם לאישור שר הבריאות. תוצאות בדיקת הינשוף ישמשו 
כראיות בבית המשפט לתעבורה. שוטר שאינו מחזיק בניידת 

מכשיר ינשוף, רשאי לעכב את החשוד )עד חצי שעה( עד 
להגעת מכשיר הינשוף למקום, או להורות לנהג להתלוות עמו 

לתחנת המשטרה. 
עורך בדיקת הינשוף חייב לעמוד במספר כללים כדי 

שהבדיקה תיחשב כקבילה וכראיה בבית המשפט. לדוגמה, 
עליו לוודא כי הנבדק לא הקיא או שתה ב-15 הדקות לפני 

הבדיקה. כמו כן, עליו לוודא כי הנבדק לא עישן בחמש הדקות 
שלפני הבדיקה. שוטר מוסמך לעכב נבדק שחשוד בנהיגה 

בשכרות עד חצי שעה בלבד. אי לכך, נבדק שיוכיח כי עוכב 
יותר מחצי שעה, יוכל להשתמש בעניין זה לטובתו. כל 

הזמנים המדוברים מפורטים בדו"ח הבדיקה.
סירוב לבדיקת ינשוף פקודת התעבורה 

לפי הפקודה, במידה שנוהג בכלי הרכב מסרב לתת דגימה, 
למעט דגימת רוק, לפי דרישת שוטר, יראו אותו כמי שעבר 

עבירה. יש נהגים המנסים לסרב לבדיקת שכרות בטענות 
שונות, דוגמת אסטמה או מחלות לב, אך ללא הוכחה חזקה 

החוק רואה בהם ככאלו המסתירים את העובדה שהם נהגו 
בגילופין. יש לשים לב שבמקרה שאדם מסרב לבצע את 

הבדיקה, חלה על שוטר חובה ליידע אותו בדבר המשמעויות 
שבאי מתן הדגימה. 

בתי המשפט מחמירים עם נהגים המסרבים או מתחמקים 
מלבצע בדיקת שכרות. כל נהג מחויב למסור נשיפה לבדיקת 

מאת ד"ר עו"ד יריב וינצר
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http://www.tomernagola.co.il/%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA
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ריכוז אלכוהול. סירוב או התחמקות ייזקפו לחובת המתחמק. 
ישנם מקרים בודדים שבהם בתי המשפט זיכו נאשמים 

מעבירת נהיגה בשכרות חרף סירוב לבצע בדיקה, מפני  שלא 
הוסברה לנהג המשמעות של הסירוב, אבל לא כדאי להסתמך 

על כך, עדיף לשתף פעולה עם השוטר. 
אמינות מכשיר הינשוף

בפסק דין שניתן ב-2010 על ידי בית המשפט המחוזי 
בירושלים נקבע כי מכשיר הינשוף מהימן וניתן להסתמך 

על תוצאות המדידה לצורך הוכחת עבירת שיכרות. יחד עם 
זאת, בית המשפט קבע כי יש לקבוע "שולי ביטחון" "למען 
הזהירות", כך שבפועל פסק הדין מאפשר למשטרה להגיש 

כתבי אישום באשמת נהיגה בשיכרות רק באם מכשיר הינשוף 
מודד ריכוז של 290 מיקרוגרם ומעלה.

ריכוזי האלכוהול המינימלי להרשעה בעבירת נהיגה בשכרות
בבדיקת נשיפה במכשיר הינשוף: 290 מיקרוגרם אלכוהול 

בליטר אחד אוויר נשוף ומעלה. 
בדגימת דם: כמות העולה על 50 מ"ג של אלכוהול ל-100 

מיליליטר דם.
כתבי אישום מוגשים בעבירת "נהיגה תחת השפעת אלכוהול" 

רק כנגד נהגים שנמדד אצלם באמצעות הינשוף ריכוז 
אלכוהול שלא יפחת מ-290 מיקרוגרם.

למי אסור לשתות אלכוהול בכלל? 
על נהגים חדשים, נהגים צעירים מתחת לגיל 24 וכן נהגים 

מקצועיים נאסר לשתות אלכוהול בכל ריכוז שהוא.
דוגמה לחריגים לזיכוי שיכרות

על אף שמכשיר הינשוף הוכר כמכשיר אמין, עדיין התברר כי 

המכשיר אינו חסין מטעויות לאחר שנהג טען כי שתה בקבוקי 
מיץ תפוזים. כמו כן זוכה נהג מחמת הספק בעת שהוכיח כי 

היה לו  חום, נמצא כי מכשיר הינשוף, כמו כל מכשיר נשיפה, 
רגיש לחום גופו של הנבדק. בית המשפט קובע כי על כל 
עליית מעלה בחום הגוף מעל 37 מעלות ישנה עלייה של 
6-7% בתוצאת הבדיקה. כמובן שמעבר לדוגמאות האלה 
אפשר, לאור לימוד התיק, להגיע לתוצאות ענישה נמוכות.

ומהי מנת משקה, אתם בוודאי תוהים?
שאלה מתבקשת היא כמה מותר לי לשתות ומתי אני עלול 

לחרוג מן המותר ולהיחשב כנהג תחת השפעת אלכוהול? 
התשובה לכך אינה חד משמעית. ישנם גורמים שונים 

המשפיעים על כל אדם בצורה שונה. בין השיקולים שיש 
להביא בחשבון: גבר או אשה, גיל, משקל, גובה, מידת 

עייפות. כמובן שגופם של כל אשה וגבר מתנהג אחרת. לכן, 
את הנתונים שאציג בקצרה להלן יש לקחת בערבון מוגבל 

ולהבין שישנם גורמים המשפיעים על כל אדם מעבר לעובדות 
היבשות. 

עוד יש להביא בחשבון, כי אדם שמורגל בשתיית אלכוהול 
יכול לפרק עד 30 מ"ג אלכוהול בשעה, קצב מהיר ומשמעותי 

ביחס לשותה מזדמן, וכי סוג המשקה, אחוז האלכוהול בו, 
מהילתו והמרחק מארוחה אחרונה משפיעים על קצב הפירוק 

ובהתאם על הקצב המותר. 
ההמלצה לאדם שאינו מרבה בשתייה, גבר במשקל ממוצע 
שמבצע פעילות גופנית, היא לא לחרוג מכוס של 500 מ"ל 

בירה, ואילו לאשה לא לחרוג מ 330 מ"ל בירה. כוס שוט אחת 
מכילה 60 מ"ל משקה וצ'ייסר מכיל  30 מ"ל משקה.
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לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

להשכרה ברחוב אפעל 3 בפתח תקווה )קמפוס מגדל חברה לביטוח( 
משרדים בגדלים שונים )החל מ-100 מ”ר ועד ל-600 מ”ר( • המשרדים מתאימים לסוכנויות ביטוח קטנות כגדולות.

שירות לרכב צד ג' של הפניקס שחוסך 
לסוכן התרוצצויות, ומעניק למבוטח הטבות

"הפניקס לכולם" הוא שירות המאפשר לסוכן ולמבוטח 
ליהנות מהדרך, גם באמצעות קיצור משמעותי של זמן 

הטיפול, וגם באמצעות סל הטבות שמקבל המבוטח.
רוצה לבדוק אם נגרם למבוטח שלך נזק על ידי כלי רכב 

המבוטח בחברת הפניקס? כל שצריך לעשות הוא להיכנס 
למסך הבדיקה של שירות "הפניקס לכולם", ולבצע בהקלקה 

בדיקה מהירה. באפשרותך גם להתקשר למוקד "מהרגע 
הראשון" שמספרו 5070*. השירות פתוח לכל סוכני הביטוח.     

במידה שהרכב הפוגע מבוטח בהפניקס, נציגי החברה יחזרו 
אליך להמשך טיפול תוך 24 שעות: נבדוק אם נפתח תיק 

תביעה ואם המבוטח מודה בגרימת הנזק. במידת הצורך הם 
ייצרו קשר עם המבוטח, וייגבו הודעה ואישור תשלום לצד ג'. 

אם קיים כיסוי ביטוחי וחבות מצד כלי הרכב המבוטח בפניקס 
נציגי החברה יפנו אותך לתיקון הרכב ב"מוסך שבאחריות" 

– מבלי להשאיר צ'ק ביטחון, בלי לפתוח תביעה ובלי לרדוף 
אחרי החזרים. 

לצד החיסכון הגדול בזמן הטיפול עבור משרדך, "הפניקס 
לכולם" מעניק למבוטח המתקן את הרכב במוסך שבאחריות 

מגוון הטבות, לרבות מתן כלי רכב חלופי אוטומטי )מרגע 
כניסת הרכב למוסך עד לסיום התיקון(, יחד עם שלוש 

שנות אחריות מלאה. בכל מקרה של חילוקי דעות אם הפגם 
שהתגלה הוא עקב תיקון לקוי או עקב ליקוי בכלי רכב, גם 
בכאלה שעליהם חלה אחריות יבואן, חברת הפניקס תהיה 

אחראית על תיקון הליקוי.

http://www.fnx.co.il/claims/car-insurance/vehicle-third-party.aspx
http://www.fnx.co.il/claims/car-insurance/vehicle-third-party.aspx
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לקראת יציאה לפנסיה

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

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן אלמנטרי? רוצה להגדיל הכנסות?
אנו מעוניינים לרכוש עד 50% מהתיק 

ולפתח יחד תחום פיננסים וגמל
טלפון: 050-7480790 יצחק

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

מעולים, סודיות מובטחת. לאבי- 050-5234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
 תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת –

דין – 054-3971771

מעוניין ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי בשרון/ת"א
אפשרי שת"פ עם סוכנות ביטוח חיים.

יוסי 054-6619617

סוכנות בי .פור .יו. מעוניינת לקלוט\לרכוש תיק 
חיים ואלמנטארי בינוני.

באיזור המרכז ואו ירושלים. דרושים פקיד\ה 
ביטוח חיים ואלמנטארי.

michaele@b4-u.co.il .סודיות מובטחת
נייד 052-8741331.

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב 
הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 

כלי רכב(. טלפון: 050-4520900

דרושים
לסוכנות ביטוח חיים דינאמית העוסקת בביטוחי 
חיים בריאות מנהלים וכו' , דרוש/ה פקיד/ה בעל 

תודעת שירות גבוהה, יכולת למידה ועבודה 
עצמית קו"ח יש לשלוח

למייל livnat@rabayov-ins.co.il + המלצות חובה 
- פניות מתאימות בלבד תעננה

לסוכנות ביטוח המתנהלת כתאגיד, דרוש 
מנכ"ל/ית,  ניסיון בהולכת צוות עובדים, הצבת 

יעדים ועמידה בהם, תואר אקדמאי בתחומי 
כלכלה/משפטים/ראיית חשבון, יתרון לבעלי 

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

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

סודיות מובטחת.

דרושה פקידה לחצי משרה בראשון לציון
 בענף פנסיוני – ריקים בריאות וסעוד.

המלצות חובה לשלוח קורות חיים
reuveneinav@gmail.com – למייל

או ל- פקס 03-9672171

דרושה פקידה לחצי משרה בראשל"צ
דרוש ניסיון קודם בתחומים - פנסיוני , ריסקים, 

בריאות וסיעוד המלצות - חובה
לשלוח קורות חיים לפקס: 03-9678569

elihorev@gmail.com :או למייל

השכרה ושכירות משנה
משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל 140 

מטרים + חניה + ריהוט.
ישנם 4 חדרים + 2 עמדות מזכירות.

ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד 126 מטרים.
למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510

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

אפשרות לשרותי משרד
09-7738381

בסוכנות פורום )יד חרוצים 12, בניין קרסו, קומה 1( 3 
חדרים להשכרת משנה. גודל כל חדר 11 מ"ר. סביבת 
עבודה נעימה, שקטה ובמשרדים חדישים בתל אביב.
עלות: 5,000 ₪ לשלושת החדרים. המחיר כולל 
 חשמל, ארנונה, דמי ניהול וניקיון על בסיס יום יומי.

)לא כולל מע"מ(.:
ניתן ליצור קשר עם יורם.

050-5746398 073-2565656

להשכרה משרד ביטוח פעיל+תפעול ביטוח תיק 
אלמנטרי פעיל, באזור זבוטינסקי ר"ג. לסוכני ביטוח/ 

סוכנויות ביטוח בעלי יכולת כלכלית. טלפון -052
2502053 . ישראל.

משרדים להשכרה בבניין שומרה,
ברחוב יפו 145 א', קומה 11 בחיפה.

המשרדים מרוהטים ומיועדים לסוכני ביטוח.
לפרטים: יעל מוסצ'י, טל. 04-8130313

פקס. 03-9251681

מהי מוכנות לפרישה?
כמו בשיר ההוא  "מסביב יהום הסער" כולנו חשופים ומושפעים 
ממבצע "צוק איתן" או המלחמה שמתחוללת סביבנו, לחץ הדם 

והלחץ בחזה מגיעים לרמות גבוהות מהרגיל, והתרופה - או 
לפחות אחת מהן - היא לחזור בכוח לשגרה היום-יומית שלנו 

ככל שאפשר.
השעון הרגיל )לא הצבאי וגם לא זה המדיני( לא עוצר. 

לקוחותינו, או לפחות אותם האלה המגיעים אלי, 
מתקרבים לגיל הפרישה עם אותן ההתלבטויות כמו 

בימים הרגילים.
אם יש משהו שמאפיין את מרבית הפורשים 

הפוטנציאליים זה חוסר הוודאות מפני מה שמצפה 
להם בעולם של אחרי העבודה.

תקופת הפרישה היא תקופת חייו הטובה ביותר של 
אדם, אם הכין עצמו כראוי. הוא ובת-זוגו מצויים 
בשיא כוחם, אחרי עשרות שנים של עבודה. עד 

עתה הם היו "עבדי הזמן" ומשרתיו. עכשיו הזמן עומד לרשותם 
ומשרת אותם. הם מטיילים, כובשים ורוכשים ידע, לומדים, 

רואים עולם ומגשימים חלומות.
יחד עם זה לא מעט ספקות טבעיים לגמרי מקננים בהם: 

האם מה שצברתי יספיק? . 1
 מהו הסכום החודשי שאוכל להרשות לעצמי?. 2
 האם הכספים שיש לי מתנהלים כראוי?. 3
 האם למשוך את הסכום שאני יכול כקצבה או כסכום הוני . 4

ולהשקיע אותו בעצמי?
מה יקרה עם המיסוי על כספי הפיצויים החייבים במס?. 5
האם יש לי מס על הפנסיה? ואם כן מה עושים?. 6

ההתלבטויות הללו, שהן רק חלק מההתלבטויות הכלכליות 
שאינן היחידות שניצבות בפני משפחת הפורש, מורכבות מכדי 

שמרבית הפורשים יוכלו לטפל בזה בעצמם.
יש כאן החלטות שיש לקחת והן הרות גורל וישפיעו על 

ההתנהלות של הפורש ומשפחתו בשנים שנותרו לו ולמשפחתו.
ההכרה וההבנה שהצומת הזאת מחייבת התייעצות מחלחלת, 

וככל שהאווירה במקומות העבודה, קטנים כגדולים, תיתן 
לגיטימציה לתהליך ההתייעצות עם גורם מקצועי ישתפר מצבם 

של הפורשים.
לצערי, אני נתקל בלא מעט מקרים של אנשים שמגיעים אלי 
מאוחר יחסית. נכון שישנם המקדימים, אותם אלו 
שמגיעים 10 שנים לפני הפרישה, אבל מרביתם 

מגיעים בין חמש שנים לחמש דקות לפני.
בתהליך המוכנות לפרישה שנערך במשרדי אנחנו 

מפגישים בין כלל נכסי המשפחה הפורשת )התהליך 
הוא משפחתי( לבין צורכיו האישיים, כפי שאנחנו 

משקפים מתשאול שאנחנו עושים.
לעתים קרובות נבדקות החלטות, מרביתן בחלק 

המיסוי שהפורש הפוטנציאלי קיבל, ועלולות 
להשפיע על תזרים המזומנים שיקבל מהמקורות הפנסיוניים 
השונים. הגעה מוקדמת יכולה לאפשר לנו טיפול ותיקון של 

החלטות שגויות.
בדיקת ההתנהלות הכספית והכנתה לנקודת הפרישה קריטית. 

יש חובה להתייחס לנושא האינפלציה ששוחקת את הכספים 
ולייצר תשואת מטרה ולחתור אליה תוך גידור הסכומים שיעשה 

בהם שימוש עתידי, באופן שיידע להגיב לתנודתיות קשה.
נושא נוסף שנבדק בתהליך המוכנות לפרישה הוא ההגנות 

הקיימות למשפחת הלקוח על המטרות, היעדים והנכסים שלו. 
כאן ההגעה המוקדמת ממש קריטית. השינויים הרפואיים ומחירי 
הביטוח סיעודי לדוגמא בגילי ה-60 + יכולים להיות חדים מאוד. 
במידה שישנו צורך בעיבוי ההגנות הקיימות חשוב להתכונן לזה 

מוקדם ככל האפשר.
הליך המוכנות לפרישה מומלץ לכל פורש ומחייב התייעצות עם 

מומחים בתחום.

מאת רון קשת


