
1 | 3 בדצמבר 2015 

גיליון מס' 559 … 3 בדצמבר 2015

בצעד חריג הגישה לשכת סוכני ביטוח בג”צ נגד הפיקוח על הביטוח

 אורי צפריר: "נאלצנו 
לעתור לבג"צ"

תחת הסיסמא "הטובים לביטוח", החל השבוע 
קמפיין פרסומי, במטרה למשוך צעירים איכותיים 

אל הענף וללימודים במכללה לפיננסים וביטוח

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

ממריאים

 עמוד 3

רגע לפני סוף השנה – טיפים 
להפרשות ומיסוי תקינים

 גירושין? 
הזדמנות לסוכן

בעתירה שהוגשה השבוע דורשת הלשכה מהפיקוח 
לאלץ את החברות מגדל ומנורה שלא לחסום בפני סוכני 

הביטוח את הגישה למאגרי המידע שלהן  "במשך 
יותר משלושה חודשים מתעלמים מפניותינו"

 עמוד 2

 סוכני השנה: אות 
 הוקרה מיוחד הוענק 
לשישה סוכני ביטוח

בטקס שנערך במסגרת ועידת עדיף ובשיתוף 
לשכת סוכני הביטוח, הוענקו האותות 

לראובן קמיל ממחוז השרון, מוטי דהרי 
ממחוז השפלה, עאדל מחאג'נה ממחוז 

צפון, חנוך הירשוביץ ממחוז ירושלים, 
 עמוד 5דורון הורנפלד ודב ברומר ממחוז מרכז

 עמוד 7

 עמוד 9

מחאג'נה

החוק החדש מאפשר לחלק 
חסכונות פנסיוניים כבר בעת 
הגירושין. זו 
ההזדמנות 

להציע שיפורים 
וכיסויים חדשים



2 | 3 בדצמבר 2015 

 שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 18 תל אביב, טל' 6396676־03  |  מנכ"ל: רענן שמחי. עורך ראשי: לירן וייס  |
 |  office@rbmedia.co.il :לתגובות .R&B Media :כתיבה: רונית מורגנשטרן  |  עריכה גרפית: עדה כהן  |  מפיקה: לייה שחף  |  המו"ל

korenly1@gmail.com 054לפרסום במגזין: אורלי קורן 5977433־

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

עתירה  לפעולה?  ?

 "נאלצנו לנקוט בצעד חריג של 
הגשת בג"צ נגד הפיקוח, משום 
שבמשך יותר משלושה חדשים 
מתעלמת המפקחת מפניותינו"

שלישי ל ביום  הגישה  ביטוח  סוכני  שכת 
על  הפיקוח  נגד  לבג”צ  עתירה  השבוע 
בעתירה  והחיסכון.  הביטוח  ההון,  שוק 
מבקשת הלשכה, באמצעות יועציה המשפטיים - 
עו”ד ראב”ד, מגריזו, בנקל ושות’, שבית המשפט 
יוציא צו על תנאי שיורה לפיקוח לאכוף על חברות 
הביטוח “את ביצוען המלא והדווקני” של הוראות 
“חובת  בנושא  השנה,  מאי  מחודש  המפקחת  חוזר 

שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית”. 
שהוראות  לבג”צ,  בעתירתה  מבקשת  הלשכה 
שלא  “כך  הביטוח  חברות  ידי  על  יקוימו  החוזר 
למערכת  גישה  לו  שיש  רישיון  מבעל  תחסם 
מידע  לקבל  האפשרות  מוסדי,  גוף  של  ייעודית 
ולבצע את הפעולות המנויות בסעיפים הללו של 
לא  והוא  הייעודית,  המערכת  באמצעות  החוזר 
באמצעות  ורק  אך  תשלום,  כנגד  לבצען,  יחויב 

מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית”.

לאלץ את הפיקוח לענות
ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  מ”מ  צפריר,  אורי 
חריג  בצעד  לנקוט  “נאלצנו  המהלך:  את  הסביר 
של הגשת בג”צ נגד הפיקוח, מאחר שבמשך יותר 
מפניותינו  מתעלמת  המפקחת  חודשים  משלושה 
הבעיה  לנו.  להשיב  אותה  ייאלץ  הבג”צ  הרבות. 
מפרשות  ומנורה  מגדל  הביטוח  שחברות  היא, 
עם  אחד  בקנה  עולה  שאינה  בדרך  החוזר  את 
הפסקת  על  לסוכנים  והודיעו  החוזר,  הוראות 
בינואר  מה־1  החל  שלהן  במערכות  השימוש 
סוכן  את  ייאלץ  זה  בעתירה.  שנכתב  כפי   ,2016
על  בשנה  שקלים  אלפי  עשרות  להוציא  הביטוח 
תשלום  שדורשת  הפנסיונית,  במסלקה  השימוש 

על השימוש במידע שלה )‘בקשות פרודוקציה’(”.
בעתירתה טוענת לשכת סוכני הביטוח, כי “קיים 
קשר ישיר וותיק בין מערכות המחשוב של סוכני 
הביטוח  חברות  של  המחשוב  למערכות  הביטוח, 
למאגרי  הסוכנים  של  ישירה  גישה  המאפשר 
הביטוח  סוכן  יכול  מהם  החברות,  של  המידע 
המידע  את  עלות(,  כל  וללא  ישיר  )באופן  לקבל 

הרלוונטי על לקוחותיו, לצורך מעקב שוטף ומתן 
ייעוץ מקצועי מיטבי ללקוחותיו”.

עלויות מיותרות 
פניה,  “על  כי  בעתירתה  הלשכה  טוענת  עוד 
הפנסיונית  הסליקה  מערכת  הקמת  נועדה  לא 
הקיימים  התקשורת  הסדרי  את  לבטל  המרכזית 
לייעל,  אלא  הביטוח,  לחברת  רישיון  בעל  בין 
הגורמים  כל  בין  המבוטח, את התקשורת  לטובת 
בוודאי  כבר.  קיימת  אינה  שזו  ככל  הרלוונטיים, 
שהיא לא נועדה להשית על סוכני הביטוח ודרכם 
בגין  מיותרות  עלויות  המבוטחים,  ציבור  על 
ביצוע פעולות שאינן כרוכות היום בתשלום, והן 
מוסדרות כחלק מההתקשרות הישירה בין כל סוכן 

למבטחים עמם הוא קשור בהסכמים מחייבים”.
לטענת הלשכה, היא פנתה למפקחת על הביטוח 

אוגוסט  בחודש  לראשונה  דינה  עורכי  באמצעות 
2015, וביקשה ממנה שתבהיר לחברות הביטוח, כי 
הודעותיהן אינן עולות בקנה אחד עם הוראות סעיף 

5 )ב( לחוזר. 
באי  המשיבה  של  מחדלה  כי  טוענת,  הלשכה 
המענה לבקשותיה החוזרות ונשנות של העותרת, 
הוא בניגוד לחובתה, הנובעת מסמכותה, להסדיר 

את תחום הביטוח עליו היא אמונה".
עוד נכתב כי “במחדלה של המפקחת להשיב על 
פניותיה החוזרות ונשנות של העותרת יש גם הפרה 
של סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי המינהל”. יש לציין, 
להשיב  ציבור  עובד  מתבקש  זה,  סעיף  פי  על  כי 
לפונה אליו בהקדם “אך לא יאוחר מ־45 ימים מיום 

קבלת הבקשה,” נכתב בחוק. 
מהאוצר נמסר כי התביעה התקבלה והיא נלמדת 

כעת.
ממגדל נמסר כי החברה נוהגת על פי ההנחיות 

הרגולטוריות כפי שהן מחייבות בכל עת נתונה.
ברי שגם בעניין זה, מגדל תנהג על פי הנחיות 
פסיקת  כפי שיגובשו לאחר  הביטוח,  הפיקוח על 

הבג"צ.

לשכת סוכני ביטוח לבג"צ: "לחייב 
הפיקוח לאכוף את הוראות החוזר 

בנושא המסלקה הפנסיונית"
דורשת מהפיקוח להורות לחברות מגדל ומנורה שלא לחסום בפני סוכני הביטוח גישה למידע פנסיוני

רונית מורגנשטרן

אברמוביץ על רקע בית המשפט העליון. נאלץ לפנות לבג"צ 
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חדשות  הביטוח?  ?
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מידע על תיק הלקוח שלך בהראל ■
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי ■
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה ■
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח ■
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול ■

חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך, לשירות לקוחותיך.

"הטובים לביטוח": קמפיין הפרסום החדש 
של לשכת סוכני ביטוח יצא לדרך

 מטרת הקמפיין היא למשוך צעירים איכותיים ללימודים במכללה לפיננסים וביטוח, ודרכה 
לספק כוח צעיר לעולם הביטוח העתידי

מערכת ביטוח ופיננסים

השבוע ל יצאה  ביטוח  סוכני  שכת 
"הטובים  חדש  פרסומי  בקמפיין 
ארצי  חוצות  שילוט  הכולל  לביטוח", 
של  בהשקעה  הדיגיטלית,  במדיה  ופרסום 

למעלה מחצי מיליון שקל.
כדי  ואיכותי  צעיר  לציבור  פונה  הקמפיין 
הביטוח  מקצועות  ללימודי  אותו  להפנות 
שבבעלות  וביטוח"  לפיננסים  ב"מכללה 
סוכני   26 ניצבים  הקמפיין  בחזית  הלשכה. 
ברחבי  חוצות  גבי שלטי  על  המופיעים  ביטוח 
ניצבים  הדיגיטאלית  בפלטפורמה  הארץ. 
החדשות  הפנים  את  המייצגים  סוכנים   250
והמתהוות של מקצוע העתיד, ושל סוכן הביטוח 
של המחר. כל המשתתפים בקמפיין הם סוכני 
ביטוח צעירים, שכירים ועצמאיים, כולם חברי 
לשכת סוכני הביטוח, שמוצגים בשמם האמיתי. 
פיזור שלטי החוצות נעשה תוך התאמה מרבית 
למקום עבודתו של הסוכן, כך שיהיה רלוונטי 

עבור קהל היעד הנחשף אליו.

מיצוב מחדש 
דור  הביטוח  לעולם  למשוך  נועד  הקמפיין 
לציבור  ואיכותי, שיוכל להמשיך לספק  צעיר 
המבוטחים מענה איכותי, הן בעולם הביטוח והן 

בעולם הפיננסים. קמפיין הגיוס עבור המכללה 
העתידי  הביטוח  שעולם  ההבנה  מתוך  נעשה 
מחייב לגייס כוח אדם איכותי, צעיר, אנרגטי 
ומקצועי על מנת לתת מענה לדרישות השוק.  
הפרסום  משרד  שמוביל  הפרסומי  המהלך 
לביטוח",  "הטובים  הסיסמא  תחת  ברנט  ליאו 
"הטובים  המפורסם  למשפט  פרפרזה  מהווה 
את  למצב  הקמפיין:  במטרת  ותומך  לטיס", 
כזה  אך  נחשק,  כמקצוע  הביטוח  סוכן  מקצוע 
ביותר. במסגרת המהלך  המתאים רק לטובים 
סוכני  נקראו  בו  באילת  צילום  סט  הוקם  אף 
ביטוח שהגיעו לכנס הסוכנים השנתי להשתתף 

בקמפיין.
הוא  הפרסומי  הקמפיין  של  היעד  קהל 
לרכוש  הכשרה  איזו  המתלבטים  צעירים 
דוגמת  חופשיים  מקצועות  אנשי  וכן  והיכן, 
רואי חשבון, ועורכי דין, המבקשים להתמקצע 
פועלת  הביטוח  סוכני  הביטוח. לשכת  בתחום 
מזה שנים לקידום המקצועיות בענף והתאמת 
ולשינויים   כיום  לעולם  הסוכנים  כישורי 
אף  זו,  פעילות  במסגרת  בעתיד.  שצפויים 
הוקמה המכללה לפיננסים וביטוח, שמכשירה 
סוכני ביטוח שיתנו מענה מיטבי ללקוחותיהם 

בעולם פיננסי מורכב מאי פעם. 
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חדשות  הביטוח

בקריית ב שהתקיים  כנס, 
התייחס  התעופה,  שדה 
לביקורת  אברמוביץ  אריה 
הלשכה על כך שבדיוני הכנסת על 
נוכחות  הורגשה  לא  ההסדרים  חוק 
הלשכה  נציגי  הביטוח.  חברות 
זאת, הביעו דעות שהובילו  לעומת 

לשינויים משמעותיים בחוק.
אמר  ההסדרים,  לחוק  בהתייחסו 
כי “בכל פעם שיפעלו ברגולציה או 
בכל גוף אחר נגד האינטרסים שלנו 
או של הצרכנים, אנו נוותר לטובת 

הצרכנים”.
“סוכני  אברמוביץ:  הוסיף  עוד 

הביטוח היו פה הרבה לפנינו, ויהיו גם הרבה אחרינו. 
אנו בלשכה פועלים להזרמת דם צעיר וחדש לענף 
באמצעות המכללה לביטוח של הלשכה, המכניסה 
נושאים חדשים כמו שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, 
‘סוכן  המניעתי’,  ‘הסוכן  דוגמת  תכניות  וקידום 

הביטוח 2030’ ועוד”, סיכם אברמוביץ.

ביקורת על הלשכה
לצד אברמוביץ דיבר בוועידה גם מאיר שביט, 

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח שתקף את ההסכם 
השיווק  הפרדת  על  למעסיקים  ההסתדרות  בין 
כיצד  יודע  ואינני  פתטי,  “ההסכם  מהתפעול. 

יישמו אותו”, אמר.
החוק  הוראות  את  מבצעים  אינם  “מעסיקים 
ומשלמים עבור העובדים שלהם כנדרש; סוכנים 
לא מפחיתים עמלות, וגופים מוסדיים לא יורידו 
כך   - לא תרדנה  העמלות  אם  הניהול,  דמי  את 

שההסכם הזה פשוט לא ייושם”. 

סוכני  לשכת  את  תקף  שביט 
הביטוח בטענה שהיא מתלהמת נגד 
חברות הביטוח, והעיד כי ניתק מגע 
בכעס  הגיבו  הסוכנים  הלשכה.  עם 

למשמע הדברים. 

רגולציה אחראית 
כהן,  יצחק  הרב  האוצר,  שר  סגן 
צוות  הקים  כי  בוועידה  חשף 
ליצירת  המלצות  שיגבש  עבודה 
הביטוח  ענף  למבנה  מיטבי  מודל 
את  לבחון  "בכוונתנו  בישראל. 
הפיקוח  למודל  האפשרויות  קשת 
אחראית  רגולציה  שיאפשר 
התחרות  ולטובת  הצרכנים  למען  תפעל  אשר 
באוצר  כי  והוסיף,  השר  סגן  ציין  בישראל", 
בוחנים דרכים לשיפור החיסכון לציבור: "לפני 
מספר שנים בוטלה האפשרות של הציבור הרחב 
שיהיה  חיסכון  גמל,  קופות  באמצעות  לחסוך 
הוני ונזיל. כתוצאה מכך, הסיט הציבור כספים 
דירה  לרכישת  היתר  בין  שונים,  למקורות 
ובעליה  בביקוש  בעלייה  חזינו  וכך,  להשקעה 

במחירי הדירות", סיכם.

אברמוביץ: ”בכל פעם שיפעלו נגד האינטרסים 
שלנו או של הצרכנים, נוותר לטובת הצרכנים“

את הדברים אמר נשיא לשכת סוכני ביטוח, בראיון שערך עמו העיתונאי רועי ברגמן, בכנס “עדיף". 
סגן שר האוצר, יצחק כהן חשף כי הקים צוות עבודה ליצירת מודל מיטבי למבנה ענף הביטוח

 רונית מורגנשטרן

סלינגר: "תוך זמן קצר נקבל שוק טוב יותר"

לא יהיה כאוס בענף הביטוח, אבל אם יהיה "
כאוס, יצא ממנו שוק יותר טוב". כך אמרה 
דורית סלינגר, בערב  המפקחת על הביטוח 

הפתיחה של ועידת "עדיף" שהתקיימה השבוע.
עופר  לדבריו של  באמירתה  התייחסה  סלינגר 
כי  שטען  עדיף,  של  הראשי  העורך  נוריאל, 
התחושה הכללית של חברות וסוכני הביטוח וגם 
בענף,  כאוס  צפוי  שב־2016  היא  הבנקים,  של 
כולל  השונים,  הגורמים  בין  תיאום  שאין  משום 

הרגולציה.
לדברי המפקחת, הפיקוח מגבש תכניות עבודה 
שיש  שנראה  "למרות  בקרוב:  שיוצגו  ל־2016 
הרבה רגולציה, בסך הכל הענף פועל ובסוף הוא 

מתיישר", אמרה סלינגר.

בשנה  הרגולציה  לפעילות  בהתייחסה 
התאפיינה  היא  כי  המפקחת  אמרה  האחרונה, 
ובהוזלת  בשוק  וההגינות  התחרות  בהגברת 

מוצרים לטובת המבוטח.
בהתייחסה להוזלת ביטוחי רכב חובה, שפורסמה 
בשבוע שעבר על ידי משרד האוצר, אמרה סלינגר: 
המחירים  להורדת  הכפפה  את  נטל  לא  "הענף 
בפרמיות  ביטוחים  להבטיח  אנחנו  נאלצנו  ולכן 
העלויות  שהפחתת  מאמינים  אנחנו  מתאימות. 

תתאים את ענף הביטוח לנוף שמסביבנו". 
הבריאות  לביטוחי  גם  התייחסה  סלינגר 
שעברו שינויים וטענה כי מדובר במהלך שיביא 

“פוליסות במחירים סבירים”.
רונית מורגרשטיין סלינגר. "הגברת התחרות וההגינות בשוק" 

אברמוביץ וכהן בכנס עדיף
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סוגרים  שנה

חברת ביטוח

מגדל

הראל

כלל

מנורה מבטחים

הפניקס

איילון

הכשרה ביטוח

334

132

108

24

3

5.5

0

187

222

129

123

13

26

33

-52%

-30%

-60%

-51%

-93%

-53%

-53%

הפסד ברבעון השלישי
)במיליוני שקלים(

רווח מתחילת השנה 
)במיליוני שקלים(

שינוי לעומת התקופה 
המקבילה אשתקד

סוכני השנה 2015 
לשכת סוכני ביטוח ו"עדיף" חילקו אותות הוקרה לשישה סוכנים נבחרים  

מערכת ביטוח ופיננסים

 הרבעון השחור 
של חברות הביטוח 

הגדולות
ספגו הפסדים בעקבות ירידות השערים 

בשוקי ההון והרעה בחיתומים בביטוח 
האלמנטרי ובביטוחי בריאות ורכוש

מסגרת ועידת עדיף, שהתקיימה השבוע, ב
ל”סוכני  מיוחד  הוקרה  תואר  הוענק 
שנערך  הטקס,  השנה”.  של  הביטוח 
בשיתוף לשכת סוכני הביטוח, הוקדש לזכרו של 
יו”ר ומייסד קבוצת ד.נ.ר.  ז”ל,  דורי נחום  עו”ד 
בישראל,  המובילות  הביטוח  מאושיות  נחום, 
נפטר בטרם עת בחודש שעבר, בעת ששהה בכנס 

אלמנטר של לשכת סוכני הביטוח באילת.  
הטקס נערך השנה בחסות בית ההשקעות מיטב 
דש ובמעמד ח”כ עמיר פרץ. צוות השיפוט, שכלל 
את עופר נוריאל, העורך הראשי של עדיף, אודי 
ופרופ’  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  לשעבר  כץ, 
בחר  נתניה,  האקדמית  מהמכללה  חרובי,  נאוה 
שישה זוכים ממחוזות לשכת סוכני הביטוח, אשר 

בלטו השנה מעל כולם.
עופר נוריאל ונשיא לשכת סוכני הביטוח, אריה 

אברמוביץ, העניקו את מגני ההוקרה לזוכים:
את  החל   - קמיל  ראובן  השרון:  מחוז  זוכה 
דרכו בענף הביטוח בשנת 1973, בחברת הביטוח 
״אררט”. בשנת 1986 הצטרף לסוכנות ״שדמה”, 
קמיל  של  התמחותו  היום.  עד  מנהל  הוא  אותה 

מתמקדת בתחום הביטוחים החקלאיים. 
זוכה מחוז השפלה: מוטי דהרי - ממקימי סניף 
רחובות־נס ציונה של לשכת סוכני הביטוח. דהרי 
כיהן בשורת תפקידים בלשכה ובלהב. הוא פועל 
רבות בתחום התרומה לקהילה. משרדו הוא אחד 

הגדולים ברחובות וקיים מזה 33 שנים. 

הבעלים   - מחאג'נה  עאדל  צפון:  מחוז  זוכה 
סוכנות  ביט  "מחאג'נה  סוכנות  של  והמנכ״ל 
משמש  הציבורית  פעילותו  במסגרת  לביטוח". 
חבר  ה־70,  שנות  מסוף  הלשכה  כחבר  מחאג'נה 
הוועדה  יו״ר  וסגן  בלשכה,  כללי  ביטוח  ועדת 

לביטוח כללי. 
זוכה מחוז ירושלים: חנוך הירשוביץ - מנכ״ל 
סוכנות הביטוח ״הירשוביץ פתרונות", הנחשבת 
כסוכנות מובילה במגזר החרדי. בשנת 2008 הגה 
הפנסיה,  בקרנות  הכשרים  המסלולים  רעיון  את 

ההשתלמות, הגמל וביטוחי המנהלים. 
המייסד   - הורנפלד  דורון  מרכז:   מחוז  זוכי 

והבעלים של ״פרמיום סוכנות לביטוח". הורנפלד 
"מוביל את סוכן הביטוח לעידן החדש", באמצעות 
פורה הכולל אלפי סטטוסים, על  פייסבוק  עמוד 

כנסים לסוכנים, סדנאות ופגישות.
הזוכה השני ממחוז המרכז הוא דב ברומר, אשר 
הביטוח  לבניית  שותף  היה  ה־90  שנות  בסוף 
הסיעודי המשלים של קופת החולים. ברומר התנגד 
תכניות  ובנה  הקבוצתי  הסיעודי  לביטוח  נחרצות 
סיעוד עם חוזה לכל החיים ופרמיה קבועה. לפני 
מספר שנים בנה את מתווה ינון - תכנית מוזלת 
לכל החיים – במטרה למזער, ולו חלקית, את הנזק 

שנגרם לחלק מפורשי הקולקטיב.

השלישי י ברבעון  ההון  בשוקי  השערים  רידות 
פגעו קשות בתוצאות חברות הביטוח הגדולות 
הירידות  והפניקס.  מנורה  כלל,  הראל,  מגדל,   –
ההשקעות  בתיקי  להפסדים  הובילו  בתשואות 
ובחשבונות  ופנסיה  חיים  בביטוחי  העמיתים  של 
גם  נגרמו  ההפסדים  אך  החברות.  של  הנוסטרו 
בשל הרעה בחיתומים בביטוח האלמנטרי ובעיקר 

בביטוחי בריאות ורכוש. 
שהפסידה  מגדל  בלטה  הגדולות  החברות  מבין 

בהשוואה  שקל  מיליון  כ־334  השלישי  ברבעון 
ברבעון  שקל  מיליון  כ־142  של  כולל  לרווח 

המקביל אשתקד. 
מנת  על  סופיים  לאישורים  המחכה  הפניקס, 
להימכר לחברת פוסון הסינית, אמנם סיימה את 
מיליון   3 של  כולל  הפסד  עם  השלישי  הרבעון 
מיליון   120 של  כולל  רווח  )לעומת  בלבד  שקל 
שקל ברבעון המקביל ב־2014(, אך רשמה צניחה 
משמעותית ברווח המצטבר מתחילת השנה )כ־13 

שקל  מיליון  לכ־351  בהשוואה  שקל,  מיליון 
בתקופה המקבילה אשתקד(.

בשוק  הקטנות  מהחברות   – ביטוח  איילון 
בסך  השלישי  ברבעון  נקי  כולל  הפסד   הציגה 
5.5 מיליון שקלים, לעומת רווח בסך 12 מיליון 
שקל ברבעון השלישי אשתקד. בתשעת החדשים 
שקל  מיליון  כ־26  איילון  הרוויחה  הראשונים 
לעומת כ־55 מיליון שקל באותה תקופה ב־2014.
 רונית מורגנשטרן

הסוכנים הזוכים. מימין: דהרי, מחאג'נה, הורנפלד, הירשוביץ, ברומר וקמיל
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כל הפתרונות תחת מטריה אחת
משרד האוצר מחייב את המעסיקים, החל מינואר 2016, להעביר דיווחים בגין 
עובדיהם למוצרים הפנסיוניים שלהם באמצעים דיגטליים ובמבנה נתונים אחיד.

לפרטים נוספים והצטרפות:
פנה למנהל התיק של מנורה מבטחים או לסוכן הביטוח שלך

mmp@menoramivt.co.il

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, 
המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

לפורטל המעסיק של מנורה מבטחים פתרונות ייחודיים עבורך.

פורטל המעסיק של מנורה מבטחים, הפתרון שלך!
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סוגרים  שנה?  ?

 דיווחים לרשויות המס: טיפים לסיום שנת 2015
לקראת סוף השנה מבהיר רו"ח רמי מימון, יועץ הלשכה לענייני מיסוי, כמה סוגיות 

מיסוי חשובות שעשויות למנוע אי נעימויות ולחסוך כסף רב

רו"ח רמי מימון

בעלי ס שאר  כל  כמו  הביטוח,  וכני 
לדווח  נדרשים  במדינה,  העסקים 
מס  כמו  שונים  למוסדות  ולשלם 
המיסים  רשות  לאומי.  וביטוח  מע"מ,  הכנסה, 
ביצעה בחודשים האחרונים ביקורת אצל כ־300 
התגלו  במהלכה  הארץ,  ברחבי  ביטוח  סוכני 
נבעו  אלה  מהסוכנים.  ניכר  חלק  אצל  ליקויים 
דירה  משכר  מביטוח,  הכנסות  על  דיווח  מאי 

והכנסות מנכסים ועסקים בחו"ל.
כמו כן נתגלו ליקויים בעיתוי הוצאת חשבוניות 
שאינן  הוצאות  של  מופרז  וברישום  וקבלות, 

מוכרות לצרכי מע"מ ומס הכנסה.
לפי  הכנסותיו  על  בדיווח  חייב  ביטוח  סוכן 

תוספת ט"ו להוראות ניהול פנקסי חשבונות.
על  בדיווח  מחויבים  הביטוח  סוכני  מרבית 
בסיס מזומן, אך סוכנות ביטוח מחויבת בהנהלת 
חשבונות כפולה ודיווח על הכנסותיה והוצאותיה 

על בסיס מצטבר ולא על בסיס מזומן. 
מסוכני  חלק  כי  נתגלה  הביקורות  במהלך 
באופן  קבלה  הוצאת  על  הקפידו  לא  הביטוח 
זאת  בכלל,  קבלות  הוציאו  לא  ומיעוטם  מיידי 
בניגוד למפורט בסעיף 17 להוראות ניהול פנקסי 

חשבונות התשל"ג – 1973:
תיעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח 
או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך 
לביצוע הפעולה; רישום תקבול בעקיפין שטרם 
ביצוע  על  למקבל  שנודע  ביום  ייערך  נרשם 
ההוראות  את  פירשו  המשפט  בתי  הפעולה. 
עם  מייד  קבלה  להוציא  יש  כי  וקבעו  בדווקנות 

היוודע דבר התקבול.

לחקירה  זימון  של  מההשלכות  להימנע  כדי 
ופסילת ספרים על סוכני הביטוח:

)או חשבונית מס קבלה, לפי   להוציא קבלה 
העניין( באופן מיידי עם קבלת התקבול במזומן, 

שיק או כרטיס אשראי לפקודת הסוכן.
 להוציא קבלה או חשבונית מס קבלה לחברות 

הביטוח מייד לכשנודע לו על כך, בגין העברות 
ישירות שבוצעו לחשבונו בבנק.

 לבצע מידי שנה בקרה שיטתית של "אישורי 
חברת  ברמת  שנרשמו  ההכנסות  מול  המס" 
הביטוח ולהוציא דיווח מתקן לרשויות המס )מס 

הכנסה ומע"מ(.
יועץ  עם  להתייעץ  מוזמנים  הביטוח  סוכני   
ההכנסות  על  הבקרה  את  לבצע  כיצד  הלשכה 
מרצון  לגילוי  בקשה  ולהגיש  המס  אישורי  מול 
על הכנסות שלא דווחו )או דו"חות מתקנים בגין 
השנים הקודמות( ובכך לקבל חסינות כנגד הליך 

פלילי ומעצר בגין אי דיווח על הכנסות.

לקראת סוף השנה
תכנון מס

הכנסה  למס  מדווחים  הביטוח  סוכני  מרבית 
על בסיס מזומן, ומשלמים מס בשיעור שולי של 
מומלץ  המס  חבות  את  לתכנן  כדי  21%־34%. 
לבחון את הרווח הצפוי ולהחליט עם רואה החשבון 
או יועץ המס על הגדלה או הקטנה של ההכנסה 
החייבת, באמצעות הקדמת הוצאות והכנסות או 

דחייתם לינואר 2016.
לדוגמה: לסוכן שהכנסתו השנתית הצפויה הינה 

כ־170,000 שקל ,עם שיעור מס שולי של 21% 

חייבים בדיווח מקוון לרשות המיסים

כל עוסק 2,500,000 שקל

1,950,000 שקל

1,500,000 שקל



הוצאות מוכרות
סעיף 17 לפקודת מס הכנסה והפסיקה הענפה, 

מגדירים הוצאות מוכרות לצורך מס: "הוצאה 
בייצור הכנסה"

ההוצאות המוכרות כוללות בין היתר:

 שכר עובדים 
)כולל אישה/בעל(

שכירות משרד, 
טלפון, חשמל, 
אחזקה, מיסים

הוצאות יחסיות 
של הבית

45% מהוצאות הרכב 
)ראו התייחסות 

נפרדת(

ביגוד – חליפות , 
מכנסיים, נעליים 

ארוחות שיווק עם 
לקוחות וספקים 

נסיעות עסקיות/
מעורבות לחו"ל

מימוש פרס 
שהתקבל מחברת 

ביטוח

 תשלומי 
אקסגרציה 

שיווק ופרסום

הוצאות ריבית 
בחשבון עסקי

עמלות לסוכני 
משנה

השתלמויות

חייב חשבונאות כפולה

חברות

מחזור
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סוגרים  שנה

הבאה  לשנה  הכנסות  דחיית  לשקול  כדאי 
ולא לשלם מס של %31 על תוספת ההכנסה 

בחודש דצמבר.

הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות
שהוא  כשם  לביתו  לדאוג  צריך  הביטוח  סוכן 
סוף  עד  שנה  מידי  ולהפקיד  ללקוחותיו,  דואג 
לפנסיה  המותרים  הסכומים  את  דצמבר  חודש 

ולקרנות השתלמות )ראו נתונים בצד שמאל(.

הוצאות רכב ו"שווי שימוש כלכלי"
תקנות מס הכנסה )שווי שימוש ברכב( ותקנות 
את  קובעים  רכב(  הוצאות  )ניכוי  הכנסה  מס 
שווי  וזקיפת  הרכב,  בהוצאות  להכרה  הכללים 

השימוש לעובד.
 שווי השימוש לרכב הינו 2.48% ממחיר רכב 
חדש במחירון היבואן, או לפי קבוצות מחיר 1־7 

לרכבים שנרשמו לפני 1/1/2010.
 לעצמאי הותרו הוצאות רכב בשיעור של 45% 

מההוצאות בפועל )כולל פחת, ביטוח ורישוי(.
מבצעים  שהם  הנסיעות  שמרבית  סוכנים   
הינן לצרכי עבודה, יכולים )אם יעמדו בכללים 
מסוימים( לבצע "שווי שימוש כלכלי" ולהקטין 
משמעותית את שווי הרכב והמס שהם משלמים.

מסודר  נסיעות"  "יומן  לנהל  יש  כך  לשם   
ק"מ  הנתונים הבאים: תאריך,  ינוהלו לפחות  בו 
התחלה, ק"מ סיום, יעד הנסיעה ומטרת הנסיעה 

)פרטי, עסקי, אחר(.
 ניתן לבצע זאת גם באמצעות התקנת תוכנה 
איתור  לחברת  או  לאיתוראן  המחוברים  וקודן 

אחרת.

הכנסות פטורות משכר דירה למגורים
שקל   5,080 עד  פטורה  דירה  משכר  ההכנסה 

לחודש נכון לשנת 2015.
 הכנסה העולה על 5,080 שקל לחודש תהיה 

חייבת במס בסכום הכפול מסכום הפרש ההכנסה 
העולה על הפטור.

 לחילופין, ניתן לשלם מס בשיעור 10% על כל 
ההכנסה משכר דירה )במועד גבייתה מהדיירים( 
או לנהל הכנסות והוצאות של הנכסים המושכרים 

כולל פחת, הוצאות אחזקה וריבית על הנכסים.
 ניתן לבצע כל שנה חישוב מחדש של הרווח 
את  ולבחור  המושכרים  הנכסים  על  וההפסד 

השיטה הרצויה.



לקרן השתלמות כעצמאי
לקצבה כעצמאי     

לקצבה כשכיר בעל שליטה

מההכנסה החייבת עד 264,000 שקל 7%

2.5%

הכנסה מזכה                   208,800 שקל

הפקדה מרבית 16%                   33,408 שקל

זיכוי ממס 35% מ־5%                 3,654 שקל

ניכוי מרבי 11%                            22,968 שקל

הפקדה מרבית לפנסיה   3,726 שקל לחודש  
3726X12          שקל X 12 = 44,712

זיכוי 35%                             4,918 שקל

מתוך זה לא מוכר

הפקדה מקסימלית 18,480 שקל, ניכוי 11,880 שקל 

לקרן השתלמות כשכיר בעל שליטה

• תקרת הכנסה: 15,712 שקל לחודש 188,544 
שקל לשנה

• הפרשות: עובד 2.5% ומעביד 7.5%
• הפקדה מקסימלית: 18,544 שקל

מסתמן: האוצר יממן את הפער בין 
הביטוח הסיעודי הפרטי לקולקטיבי

כנראה מ יעניק  האוצר  שרד 
למבוטחים  תקציבי  פיתרון 
מבוגרים )מעל גיל 55( שייפלטו 
בתחילת  הקולקטיבי  הסיעודי  מהביטוח 
יפסיקו  מבוטחים  מיליון  כ־1.2   .2016
קולקטיבי  בביטוח  מבוטחים  להיות 
בהתאם  וזאת  עבודתם,  מקום  דרך  זול 
הביטוח  ההון,  שוק  אגף  של  לרפורמה 
גיבש  האוצר  משרד  מ־2011.  והחיסכון 
אלה,  מבוטחים  לטובת  פיתרון  לאחרונה 
החולים.  קופות  של  בביטוחים  שייקלטו 
ואולם, הכיסוי בקופות החולים קטן יותר 
)3,500 שקל לחודש במקום 5,000 שקל( 
והפרמיה גבוהה בעשרות שקלים לחודש. 

הבעיה קשה במיוחד אצל 50 אלף הנפלטים בני 
ה־60 פלוס, ששילמו כל חייהם על ביטוח סיעודי 

דרך מקום עבודתם. 
בעקבות דרישת ההסתדרות מהאוצר לממן את 

שקלים,  מיליון  בכ־100  שמסתכם  הזה,  הפער 
מסתמנת היענות של שר האוצר בנושא.

ביטוח  תכניות  לבניית  מומחה  ברומר,  דב 
סיעודי וביטוח בריאות, אמר בתגובה כי מדובר 
מאחר  אך  האוצר,  מצד  חיובי  ראשון  בצעד 

מבוטחים  לעומת  אפליה  יוצר  שהוא 
התנגדות  לו  צפויה  אחרים,  קולקטיביים 
שר  של  הוא  האידיאלי  "הפתרון  בבג"צ: 
הבריאות יעקב ליצמן, שמדבר על ביטוח 
יכולה  שעלותו  אלא  ממלכתי,  סיעודי 
בשנה,  שקל  מיליארד   3 עד  ל־2  להגיע 
ולכן אין לו כל כך תמיכה", אומר ברומר.

"לדעתי צריך קודם כל לדאוג למבוטחים 
פתרונות  להם  ולהציע  ומעלה   60 מגיל 
מוזלים לכל החיים. יש  למצוא מיידית את 
הדרך לאכוף על חברות הביטוח פתרונות 
מוזלים כמו 'מתווה יינון', אותו יזמתי, ולו 

רק כדי למזער את הנזק".
בתוך כך, לבקשת שמונה חברי כנסת, צפויה 
ביום  לקיים  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת 
הביטוח  "מחדל  בנושא  מהיר  דיון  הקרוב  שני 

הסיעודי הקבוצתי".
רונית מורגנשטרן

דב ברומריעקב ליצמן

הסכומים המוכרים:
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פרידה והזדמנות?  ?

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

החוק לחלוקת רכוש בני זוג 
שהתגרשו – הזדמנות לסוכן

במסגרת החוק החדש, החסכונות הפנסיוניים ניתנים לחלוקה כבר בעת הגירושין. לכן, 
מדובר בנקודת זמן חשובה עבור סוכן הביטוח. עליו לוודא כי שני בני הזוג יישארו תחת 

טיפולו גם לאחר הפרדת הפוליסות המשותפות, ואולי אף ירכשו כיסויים חדשים

ליאור רוזנפלד

של ב הרדאר  תחת  עבר  השנה,  פברואר 
לחלוקה  החוק  הביטוח,  מסוכני  חלק 
שהתגרשו.  זוג  בני  בין  שוויונית 
הפוליסות:  בכל  שווה  חלוקה  לבצע  מטרתו 
עבור  והשתלמות,  גמל  קופות  מנהלים,  פנסיה, 
בתקופת  הפירוד,  לפני  שנצברו  הכספים  כל 
בבחינת  היא  העברתו,  המשותפת.  הנישואין 

הזדמנות לסוכן.
בתקופה בה אחד מתוך שלושה זוגות מתגרש, 
חשוב שכל סוכן יהיה חשוף לחוק ומשמעויותיו. 
הביטוח  לסוכן  המקצועית,  לחובה  מעבר 
הקשר  את  להעמיק  אפשרות  ניתנת  המשפחתי 
בני  של  הפיננסים  איש  להיות  המבוטחים,  עם 
הזוג וגם להתפרנס "על הדרך". במסגרת החוק, 
ניתנים  והחסכונות  הכספים  לעבר,  ובניגוד 
הגירושין,  בעת  כבר  שונות  בדרכים  לחלוקה 
ולא רק בגיל היציאה לפנסיה. זאת, בכדי למנוע 
מבני הזוג להיות "אזוקים" אחד לשני עד היציאה 
הביטוח,  סוכן  לתמונה  נכנס  כאן  לגמלאות. 

שמכיר בחלק מהמקרים את בני הזוג.
 כיצד נדרש הסוכן לפעול מול בני זוג שהתגרשו?

סוכן חכם ישכיל לשמש אוזן קשבת ואיש מקצוע 
עבור שני בני הזוג ,שנתנו בו את אמונם בשנות 
כיוון  בעניין,  ראש  להקל  כדאי  לא  הנישואין. 
שבתהליך גירושין כל צד דואג להיצמד "לאנשי 
שהייצוג  הזוג,  בני  לשני  לשדר  וחשוב  אמונו", 

הוא כלפי שניהם בצורה שווה.
המלצה נוספת היא שהסוכן יזמין את שני בני 
הזוג לפגישה עמו. זאת, משום שיש לו את הידע 
והכלים לצייד אותם בכל המסמכים, התדפיסים 
במקום  במשרד,  אצלו  הנמצאים  והפוליסות 
גם  מה  שונים.  גורמים  בין  יתרוצצו  שהלקוחות 
שאלה דרושים להצגה בבית המשפט. בהזדמנות 
זו, יחתים את שני בני הזוג על מסמך ב'1, וימשיך 

לשמש כסוכן הפנסיוני שלהם.

כיסויים חדשים
כחלק מתהליך הגירושין, מפרידים בני הזוג גם 
פוליסות  את הביטוחים הבריאותיים, הסיעודיים, 
הריסק ופוליסות החיסכון הפרטיות שלהם. חשוב 
שני  של  הפרטיות  הפוליסות  כי  יוודא  שהסוכן 
רבים,  במקרים  ניהולו.  תחת  יישארו  הצדדים 

הזוג  מבני  שלאחד  גם  מגלים  פגישה  באותה 
לבן  קיימים  שלא  כיסויים  השנים  במשך  נרכשו 
מתבצעת  הגירושין  שבעת  מכיוון  השני.  הזוג 
הפרדת פוליסות, ואחד מבני הזוג יוצא מהפוליסה 
המשותפת או המשפחתית לפוליסה אישית ומקים 
להוסיף  הזמן  בהחלט  זהו  חדשה,  פוליסה  לעצמו 
לו  היו  שלא  ונדרשים,  חדשים  כיסויים  עבורו 

בעבר.
הבנק  גם חשבונות  מופרדים  גירושין  בתהליך 

זו  וכו'.  פק"מים  חסכונות,  כולל  הזוג,  בני  של 
הזוג להעביר את  לבני  הזדמנות מעולה להציע 
החסכונות לפוליסות מתאימות. ולסיכום, חשוב 
לזכור שעל חלק מהפעולות הללו ניתן גם לגבות 
דמי טיפול, ולשלב בין היות סוכן הביטוח איש 
האפשרות  לבין  הזוג,  בני  של  והידע  המקצוע 

להתפרנס.

הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה והצפון

 בתהליך גירושין מופרדים גם חשבונות הבנק של בני הזוג, 
כולל חסכונות, פק"מים וכו'.  זו הזדמנות מעולה להציע להם 

להעביר את החסכונות לפוליסות מתאימות

כשאחד מכל שלושה זוגות מתגרש, על כל סוכן להכיר את החוק החדש
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סוכנים  ואירועים

אבי קנול

סוכני הדרום התארחו לכנס 
מקצועי בלשכת המסחר 

והתעשייה בבאר שבע 

חיסכון פיננסי וג’יימס בונד

יום עיון בטבריה 
יום עיון בנושא אופן השימוש במסלקה 

יתקיים בסניף טבריה ביום ראשון, ה־6 
בדצמבר בין השעות 8:30־12:30 במלון 

 לאונרדו פלאזה ברחוב הבנים 1 
 בטבריה. האירוע יתקיים בשיתוף 

מגדל חברה לביטוח.

 כנס סוף שנה 
למחוז השפלה

ב־9 בדצמבר יתקיים במלון לאונרדו 
פלאזה אשדוד. כנס בנושא "אופן השימוש 
במסלקה". הכנס בשיתוף "איתוראן", יערך 

בין השעות 9:15־ 16:00 במלון לאונרדו 
פלאזה אשדוד, חנייה ללא עלות בחניית 

המלון: שד' הים התיכון 1.

החג של החגים
ביום חמישי, ה־10 בדצמבר, יתקיים במלון 

לאונרדו חיפה כנס החג של החגים של 
מחוז חיפה והצפון. האירוע יתקיים בין 

השעות 20:00־15:00.

שיא ב מספר  הגיע  האחרון  חמישי  יום 
של סוכני מחוז באר שבע והדרום ליום 
עיון מקצועי בתחומי ביטוח הבריאות 
בלשכת  שהתקיים   הפנסיונית,  והמסלקה 

המסחר והתעשייה. 
דלויה,  יוסי  הנשיא  בראשות  המסחר,  לשכת 
מחוז  יו"ר  בקשי,  יפת  בקשי,  יפת  את  אירחה 
באר שבע והדרום יחד עם סוכני הביטוח וחברת 
הנהלת לשכת המסחר, יחד עם סוכני הביטוח, 

ליום עיון מקצועי בנושאים מגוונים.
ברכה  בדברי  העיון  יום  את  פתח  בקשי  יפת 
מחוז  בכיר  סמנכ"ל  רוני ששון,  הרצה  ואחריו 
ירושלים והדרום, מ"כלל חברה לביטוח". יואל 

זיו, יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד, 
בביטוחי  הרפורמה  על  לנוכחים  הסביר 
הבריאות ואבי קנול, חבר ועדת הביטוח 
טיפים  וחידד  נידב  בלשכה,  הפנסיוני 
לסיכום  הפנסיונית.  המסלקה  בנושא 

מהרצאתו  האחרים  והנוכחים  הסוכנים  נהנו 
בתחום  מרצה  יוגב,  צביקה  עו"ד  של 
בין  "הקשר  בנושא  השכנוע  תורת 
לווה  האירוע  לאנשים".  אושר 
בארוחת בוקר עשירה וכיבוד מרענן 

בהפסקה.

חברי כ צעירים,  וסוכנות  סוכנים   70
לשכת סוכני ביטוח, השתתפו במפגש 
יוחד  אשר  שבגלילות,  סיטי  בסינמה 
אורגן  המפגש  הפיננסי.  החיסכון  לנושא 
הוועדה  יו”ר  רפ,  דביר  בין  פעולה  בשיתוף 
יו”ר  ארגמן,  ועוזי  בלשכה,  צעירים  לסוכנים 
ועדת הרווחה בלשכה, וכן בשיתוף עם בנק יהב 

והכשרה ביטוח.
בברכות  וקידם  המפגש  את  פתח  רפ  דביר 
הצעירים  הסוכנים  של  השתתפותם  את 
ועוזי ארגמן הציג את פעילות ועדת הרווחה 

בלשכה.
ביטוח,  הכשרה  מנכ”לית  אלישקוב,  אתי 
לשתף  תשמח  כי  ואמרה  החברה  על  סיפרה 

פעולה עם הוועדה לסוכנים צעירים בלשכה.
הציג  הלשכה,  נשיא  אברמוביץ,  אריה 
פועלת  בהם  הנושאים  את  הצעירים  לסוכנים 
הלשכה בימים אלו וענה על שאלות רבות מצד 

הסוכנים והסוכנות שהביעו עניין רב בדבריו.
עידו מלין, מנהל אשראי עסקי של בנק יהב, 
דיבר על ניהול חיסכון פיננסי, וזיו ורטהיימר, 

באגף  ניודים  ומערך  פיננסים  תחום  מנהל 
ביטוח חיים של הכשרה ביטוח, דיבר על סוכן 

העתיד בעולם המשתנה.
הצעירים  הסוכנים  נהנו  המפגש  בסיום 

 - הקופות  שובר  בסרט  משותפת  מצפייה 
“ג’יימס בונד: ספקטור”.

רונית מורגנשטרן

אירועי הלשכה

מימין: שי שדה ודביר רפ. משמאל: אתי אלישקוב ואריה אברמוביץ

יפת בקשי ויואל זיו
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מורה  נבוכים

מסמך ההנמקה החדש: המדריך המלא
יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח, מפרט אילו פעולות יש לבצע בכל שלב ושלב

מה נדרש בכל פעולה לעשות

 מסמך 
הנמקה 

מלא

מסמך 
הנמקה 
ממוקד

סיכום 
שיחה

פגישת ייעוץ או שיווק פנסיוני עם בעל רישיון חדש

במפגש הנוגע לפרישה מקצבה

נודע לבעל רישיון במהלך שיווק פנסיוני על שינוי במצבו המשפחתי של הלקוח

לא מולא בעבור הלקוח מסמך הנמקה בעבר

הלקוח ביקש לבצע משיכת כספים שלא כדין בסכום העולה על 50,000 שקל

הלקוח ביקש מבעל הרישיון שיערוך לו מסמך הנמקה מלא

בקשת משיכת כספים שלא כדין בסכום שאינו עולה על 50,000 שקל

בכל הליך שיווק או יעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק לקרן השתלמות

 בהליך שיווק פנסיוני הנוגע לשינויים במוצר פנסיוני קיים כולל מעבר בין 
מסלולי השקעות, שינוי היחס בין הפקדה לחיסכון להפקדה לכיסוי ביטוחי 

במוצר קיים הפחתה בשיעור ההפקדה למוצר פנסיוני או שינוי תמהיל הפקדות 
בין מוצרים פנסיונים מאותו סוג

העלאת שיעור ההפקדה למוצר פנסיוני

משיכת כספים כדין 

צירוף לריסק זמני

ביטול החלטה למשוך כספים ממוצר פנסיוני

הפחתת דמי ניהול במוצר קיים 

טיפול בכספי פיצויים אגב עזיבת מקום העבודה של הלקוח

ביטול החלטה להעביר כספים ממוצר פנסיוני אחד למוצר פנסיוני אחר וזאת 
לאחר שיחת שימור

ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד
ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד

רק כאשר יש צורך במסמך הנמקה מלא חלה חובה לפנות למסלקה הפנסיונית לביצוע "פישינג".

במקרים בהם מעסיק מעוניין להגדיל הפקדות פנסיוניות לעובד, וביצוע ההגדלה מחייב פתיחת מוצר 

חדש, אין צורך במסמך הנמקה, ובכפוף לכך שבעל הרישיון יידע את העובד על מהלך זה.

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

תחילתו של מסמך ההנמקה החדש ב־1/7/2016, אך ניתן לעשות בו שימוש כבר היום

1

2

3

4

הערות:



12 | 3 בדצמבר 2015 

לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

רפרנט/ית ביטוח חיים ובריאות למשרה מלאה 
בפתח תקוה, חובה ניסיון וידע בעיקר בתחום 

הפנסיוני, למשרה מלאה בתנאים טובים. קורות 
jobs@avivit.co.il :חיים למייל

סוכנת  דרושה  בצפון  מצליח  ביטוח  למשרד 
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח 

עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל

yalon@nxtdrive.com

דרוש  השפלה  באזור  מובילה  ביטוח  לסוכנות 
בעל רישיון פנסיוני לעבודה מעניינת ומאתגרת

jennyl@dorot-ins.co.il קורות חיים למייל

חיפה  פוסט  צק  באזור  בצפון  ביטוח  לסוכנות 
דרוש/ה פקיד/ה לתחום האלמנטארי

למשרה חלקית או מלאה קורות חיים למייל
efi@btm.co.il

סוכנת  דרושה  בצפון  מצליח  ביטוח  למשרד 
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח 

עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל

yalon@nxtdrive.com

דרוש  השפלה  באזור  מובילה  ביטוח  לסוכנות 
בעל רישיון פנסיוני לעבודה מעניינת ומאתגרת

קורות חיים למייל
jennyl@dorot-ins.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה בבאר-שבע
ביטוח  הפנסיוני,  בתחום  פקיד/ה  דרוש/ה 
והשקעות. העבודה מול לקוחות, חברות ביטוח 
גבוהה.  וסודיות  שרות  תודעת  השקעות.  ובתי 

הופעה צנועה שליטה מעולה במחשב ואקסל.
יתרון לידע וניסיון בנקאי והנח"ש.
משרה לט'א עם הכשרה וקידום.

אפשרי משרה חלקית/גימלאי/ת.
קו"ח וממליצים למייל 

roze22@014.net.il פקס 15386414113

לסוכנות בטוח ופיננסים משפחתית בקדימה-
נסיון  רכז/ת בק-אופיס בעל/ת  צורן דרוש/ה 
אורינטציה  ופיננסים  חיים,פנסיה  בבטוח 
באופיס  מלאה  לטכנולוגיה,שליטה  גבוהה 
עם  הכרות   )power point; excel; word(
תוכנת crm יכולת בצוע משימות במקביל תוך 
שמירה על סדר וארגון משרה מלאה/אפשרות 
משפחתית  באוירה  עבודה  תנאי  לחלקית 

ועוטפת נא לשלוח קו"ח למייל
eti@yashir-bit.co.il 

פקיד/ת  דרוש/ה  יבנה  בגן  ביטוח  לסוכנות 
פקיד/ת  דרוש/ה  חיים   + אלמנטרי  ביטוח 
ביטוח אלמנטרי + חיים ניסיון קודם בסוכנות 
יבנה  בגן  חובהמגורים  שנים   3 ל  מעל  ביטוח 

והסביבה יתרון
b@bd2.co.il קו"ח לדוא"ל

 – בראשל"צ  רכב  בסוכנות  ביטוח   לעמדת 
משרה חלקית. הכרת תוכנות הפקה של חברות 

ביטוח, גביה, תביעות ומכירות.
לפנות לאורה – 050-2578030

אמצא עבורך את הסוכן/ת, עובד/ת הדרוש/ה, 
אשאיר לך את הזמנתם לתחילת עבודה. בעלת 

 ניסיון רב בגיוס כוח אדם יעל
yaelwe@012.net.il 

לסוכנות ביטוח בתל-אביב, דרוש/ה פקיד/ת 
ביטוח חיים ובריאות ניסון חובה רישיון ביטוח 

יתרון שעות עבודה מ 8:30 עד 17:00 קורות חיים 
 ניתן לשלוח למייל

inbal@sechel.biz 

לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי למשרה חלקית.קורות חיים 

gs.ins1948@gmail.com למייל

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

 למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :  
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בניהול 

תיקי ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות להמשך 
תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. סודיות 

 מובטחת. לפרטים: 
itsik@newafikim.co.il

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב 

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 
כלי רכב(. טלפון: 4520900 - 050                

סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך 

הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. נא 
לפנות לנורית בטלפון: 2366666 - 073

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א. גשר מיזוגים, 
dani@gsr.co.il  :רכישות והשקעות. לפרטים

שכירות משנה

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
שכלולות  הנלווה  הציוד  כל  עם  מרוהט/ים, 
ביטוח  לחברות  חיבור  רשת,  )תשתית  במחיר 
ארנונה,  חשמל,  ישיבות,  חדר  שיחות,  הקלטת 

מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(.
ziv@avivit.co.il :לפרטים: מ

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
שכלולות  הנלווה  הציוד  כל  עם  מרוהט/ים, 
ביטוח,  לחברות  חיבור  רשת,  )תשתית  במחיר 
, חדר ישיבות, חשמל, ארנונה,  הקלטת שיחות, 

מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(.
ziv@avivit.co.il :לפרטים: מ

להשכרה 2 חדרי משרד מפוארים 
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים 

במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
 לפרטים: יעקב  טל 0507396364   

yaakov@av-y.co.il

להשכרה בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/
ים לסוכן מרוהטים, עם כל המערכות הנלוות 

שכלולות במחיר )תשתית רשת, חיבור לחברות 
ביטוח, הקלטת שיחות, , חדר ישיבות, חשמל, 

ארנונה, מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(. 
 ziv@avivit.co.il :לפרטים

להשכרה חדרי משרדים בסוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. החדרים מרוהטים 
ומאובזרים- כסא, שולחן, טלפון. המחיר 

פיקס – כולל חשמל, ארנונה ומים. 
לפרטים: מאיר, 2248252- 052 ובמייל 

meir@ofir-insurance.co.il

להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל + 3 עמדות ברחוב הסיבים קריית 

מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול 
ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון:  

054 - 2992299

סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת 
לרכוש תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.

הסוכנות קיימת 26 שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.

סודיות מובטחת. נא ליצור קשר למייל: 
ron@peri-israel.co.il

מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות 
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק . סודיות 

 מובטחת. לפנות אל:שרגא לידור 
"shragalidor@gmail.com

הנוסטרו ר מנהלת  יוסף,  ונה 
מגדל,  הביטוח  חברת  של 
עברה לחברת הביטוח איילון, 
שם היא תשמש כמנהלת ההשקעות. 
הייתה  יוסף  רונה  כי  לציין,  יש 
האחרונים  הבכירים  מהמנהלים 
רכישת  לאחר  במגדל  שנותרו 

השליטה על ידי שלמה אליהו.
יוסף  כי  אישרו  מגדל  בחברת 
ביקשה לסיים את תפקידה בקבוצה 

ואיחלו לה בהצלחה בהמשך דרכה.
תיק ההשקעות של חברת הביטוח 
איילון, שינוהל בידי יוסף, מסתכם 
באיילון  שקל.  מיליארד  בכ־14 
בכירים  שלושה  לאחרונה  התקבצו 
איילון,  יו"ר  בהם  במגדל,  לשעבר 

כמנכ"ל  בעבר  ששימש  כהן,  יונל 
מגדל, אריק יוגב, שמונה לאחרונה 
)ויחל  איילון  חברת  כמנכ"ל 
ששימש   ,)2016 בתחילת  בתפקידו 
הבת  חברת  סיימון,  מבטח  כמנכ"ל 
של מגדל, ואליהם מצטרפת בימים 
אלה, כאמור גם רונה יוסף. גם דני 
קהל, משנה למנכ"ל איילון, שימש 

בתפקיד בכיר במגדל.
בשליטת  נמצאת  ביטוח  איילון 
יונל  ובנו נגה.  )כ־75%(  לוי רחמני 
כהן רכש 11% ממניות איילון לפני 
החודש 11%  וירכוש  חדשים  מספר 
את  כנראה  יחליף  גם  הוא  נוספים. 

לוי רחמני בתפקיד יו"ר החברה.
 רונית מורגנשטרן

רונה יוסף עוברת 
ממגדל לאיילון

לשכת סוכני הביטוח 
 משתתפת בצערו 
 של חבר הלשכה 
 צביקה גולדמן 

על פטירתו של 
אביו ז"ל

שלא תדעו עוד צער


