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שבועיים לאחר שנכנסה התקנה 
לתוקף החוסכים עדיין לא בטוחים: 

מאילו קופות גמל אפשר למשוך 

<< למה נשים פחות 
מוכנות לפרישה?

עמוד 3

<< האפליקציות שיסנכרנו 
את כלי העבודה שלכם

עמוד 5

כספים פטורים ממס?

ב-24 באפריל נכנסה לתוקף הוראת השעה המאפשרת לחוסכים 
בקופות גמל לא פעילות שבחשבונותיהם עד 7,000 שקל למשוך את 
כספם בפטור ממס. קופות הגמל היו אמורות להודיע עד סוף אפריל 

לחוסכים הזכאים לכך אודות זכותם למשוך את כספם והוראות 
לביצוע המשיכה. 

אלא ששבועיים מאז שנכנסה הוראת השעה לתוקף ושבוע לתוך 
מאי נדמה שעדיין שורר בלבול לגבי קופות הגמל שאפשר למשוך 

מהן כספים פטורים ממס. סוכני ביטוח רבים מדווחים על חוסר 
ודאות בקרב לקוחותיהם שעוד לא קיבלו הודעה על זכאותם. כך 

למשל, מתברר שאם לעמית ישנם כמה חשבונות בקופת גמל אחת, 
שסכומם עולה על 7,000 שקל, הוא אינו רשאי למשוך את הכסף 

המשך בעמוד 2
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בפטור ממס. אבל אם לעמית יש כמה קופות גמל שסכומן 
עולה על 7,000 שקל, אך סכום כל אחת בנפרד קטן יותר – 

הוא רשאי למשוך את הכספים. 
לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון, "כרגע אנשים 

עדיין לא יודעים מה מגיע להם למשוך בדיוק ויש תחושה 
של חוסר ודאות, אך קופות הגמל מחויבות לשלוח דיווחים 

לעמיתים ולהודיע להם על קופות גמל מורשות משיכה 
פטורה ממס. צפוי שיהיה בלבול מכיוון שהכל חדש. אני מניח 

שבקרוב כולם יקבלו הודעה מקופות הגמל שלהם". 
בסוף פברואר אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת 

תקנות המוציאות לפועל את החוק שאושר בוועדה, לפיו  עד 
ל- 31 במרץ 2015 יוכלו עמיתים בקופת גמל לתגמולים, 

בקופת גמל לא משלמת לקצבה, בקופת גמל ענפית ובקופת 
גמל מבטיחת תשואה מורשית למשוך ללא חיוב במס סכום 

חד פעמי בסך של עד 7,000 שקל מחשבונות בעלי יתרה 
של עד סכום זה, כדי לאפשר לעמיתים להימנע מתשלום 

דמי ניהול בקופות גמל לתגמולים בעלי יתרה צבורה נמוכה, 
שעתידים להתייקר בתחילת 2016. 

עוד קובעות התקנות כי קופת הגמל תשלח לעמיתים הזכאים 
הודעה עד 31 במאי 2014 לכל המאוחר, שבה תפורט זכותו 

למשיכת הכספים. המשיכה תתבצע תוך 10 ימי עסקים מהיום 
שבו העביר העמית את הבקשה. במקרה של איחור בהעברת 
הכספים לעמית, תשלם הקופה ריבית פיגורים בשיעור פריים 

 + 4.5%. תחילת התקנות 30 יום מיום פרסומן.
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יזם את ההוראה 

במטרה לאפשר לציבור החוסכים משיכת כספים בפטור 
ממס, לייעל את מערכת החיסכון הפנסיוני ולמנוע סבסוד 

צולב בין חוסכים. בקופות גמל קיימים קרוב לשלושה מיליון 
חשבונות ישנים עם יתרות נמוכות שאינם פעילים עוד. 

חשבונות אלה מהווים מעל 40% מסך החשבונות בקופות 
הגמל, לעומת כ-2% מסך הכספים המנוהלים בקופות הגמל.

סגן הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, רג'ואן גרייב, ציין כי 
בישראל קיימים 3 מיליון חשבונות קטנים, שבהם סכומים של 
עד 7,000 שקל, ושסכומם הכולל של חשבונות אלה עולה על 

3 מיליארד שקל.
בסוף מרץ חתם שר האוצר יאיר לפיד על התקנות החדשות, 

שבהן נכתב בין השאר כי "עמית אשר באחד מחשבונותיו 
בקופת גמל מורשית קיימים כספים שאינם ממרכיב הפיצויים, 

רשאי למשוך את כספי התקבולים מחשבונו בקופה בסכום 
חד פעמי אם התקיימו התנאים הבאים: בחשבונו בקופה לא 

הופקדו כספים מה-1 בינואר 2012; לא הועברו לחשבונו 
בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת 

גמל אחרת לפי העניין מה-1 בינואר 2013; היתרה הצבורה 
הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום שלפני היום 

הקובע לא עלתה על 7,000 שקל".
עד שיגיעו כל ההודעות לעמיתים, אפשר למצוא באתר של 

משרד האוצר שאלות ותשובות על קופות הגמל הניתנות 
למשיכה ללא מס, דוגמת אלה:

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 שקל ובשני 
 2,500 שקל. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר שבשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם 
עולים על סכום של 7,000 שקל, אפשר יהיה למשוך את הכספים.

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 שקל 
 ובשני 6,500 שקל. האם אוכל למשוך את הכסף?

אי אפשר לבצע את המשיכה. אף שמדובר בשני חשבונות 
שונים, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת 

הסכום של 7,000 שקל.
יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 

 שקל ובשני 3,500 שקל. האם אוכל למשוך את הכסף?
כן. מאחר שבכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על 
סכום של 7,000 שקל, אפשר יהיה למשוך את הכספים משני 

החשבונות.

המשך מעמוד 1

הכירו את ה-BIPAR, הארגון היציג של 
סוכני הביטוח באירופה

BIPAR היא הפדרציה האירופית לסוכנים ולברוקרים 
בביטוח. זהו ארגון אירופי, ללא כוונת רווח, המאגד לשכות 

ו/או אגודות מקצועיות של סוכני ביטוח באירופה. כיום 
חברים בארגון 51 לשכות/ אגודות מקצועיות המייצגות 
32 מדינות, ולמעלה מ-80 אלף סוכני ביטוח וברוקרים 

המעסיקים כ-250 אלף איש בתעשייה זו.
הארגון נוסד בפריז ב-1937 והעביר את מקום מושבו 

הקבוע לבריסל ב-1989. הארגון מוכר כארגון יציג של 
סוכני הביטוח )מתווכי ביטוח( על ידי כל מוסדות האיחוד 

האירופי.

עקרונות BIPAR לתגמול  סוכני ביטוח 
מה שנראה "כתיווך ביטוח" פשוט הוא למעשה פעילות רב 

ממדית הדורשת מגוון רחב של כישורים ואיכויות, בנוסף 
לצורך להיות עסק מצליח בשוק תחרותי מאוד.

שוק הביטוח המתוחכם של היום דורש מאתנו לעתים 
קרובות לספק ללקוחות שירותים וייעוץ מעבר לדרישות 

הפוליסה, כמענה לצורכי הלקוח.
סוכני הביטוח הנותנים או מציעים שירותים אלה ללקוחות 

לא מפוצים באמצעות עמלות מחברות הביטוח. יותר מזאת, 
בשווקים מסוימים מנסות החברות/ הרגולטור להגביל את 

העמלות ו/או תגמול הסוכנים.
לפיכך נקבעו העקרונות הבאים:

 לכל סוכן יש את הזכות להיות מתוגמל בהגינות עבור . 1
השירותים שלו.

 כל עמלה או תגמול עבור שיווק או שירות של סוכן . 2
צריכים להיחשב כעניין שבין הצדדים.

 כל חקיקת עיקרון או הטלת מגבלה להסכמים על שיעור . 3
או אמצעי התשלום של עמלות/ תגמול נחשב על ידי 

BIPAR כהפרה חמורה של עקרונות השוק החופשי 
הבסיסי ויהיה נגד הנוהג בשוק הבינלאומי.

 סוכני הביטוח רשאים ועשויים לגבות תשלום בנוסף . 4
לעמלות ו/או בשילוב עמלות בתיאום מלא עם 

הלקוח.

BIPAR-מאת יוסי מנור, נציג הלשכה ב
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מה הקשר בין מין לפרישה?
 Ameriprise  במחקר שפורסם באחרונה בארה"ב על ידי 

International נמצא כי רק 38% מהנשים מרגישות שהן בכיוון 
הנכון לפרישה, לעומת 46% מהגברים. 

מהמחקר התברר כי חוסר הביטחון של נשים לגבי העתיד 
מתבטא בעיקר מפני שהן מתכננות פחות מאשר גברים. 

מה מבדיל בין המינים ולמה נשים מרגישות פחות מוכנות 
לפרישה? המחקר מלמד על שלוש סיבות עיקריות הייחודיות 

לנשים: 
 נשים בדרך כלל עורכות הפסקות בתקופות התעסוקה . 1

שלהן במטרה לגדל משפחה. אין ספק שאנו רואים 
בגידול המשפחה ייעוד עיקרי בחיינו ושיש יתרון משמעותי 
בנוכחות של לפחות אחד ההורים בשנים הרכות של ילדינו, 

אך יש לכך גם השפעה משמעותית על היכולת שלנו 
לצבור נכסים בשנים הקריטיות. 

 כולנו חיים יותר מאשר אי פעם בהיסטוריה הרשומה, אך . 2
נשים חיות יותר מאשר גברים. משמעות הדבר היא שהן 

זקוקות ליותר כסף בחייהן הארוכים יותר, מכיוון שיהיו 
להן יותר בעיות רפואיות וסבירות גבוהה יותר להזדקקות 

לסיעוד. במחקר נמצא שרק 15% מנשים אמרו שערכו 
תוכנית פיננסית ויודעות כמה כסף הן צריכות ליעדים אלו, 
לעומת 21% מהגברים. מלבד הערכה כספית של הסכומים 
שלהם נזדקק, אנחנו זקוקים גם לתוכנית פיננסית כוללת 
שמביאה בחשבון את כל אירועי ה"מה אם" )מה אם אהיה 

חולה, מה אם אהיה סיעודי וכו'(. 
 נשים מסורתיות יותר בנושא השקעות מאשר גברים. . 3

זה לא בהכרח דבר רע להיחשף לסיכון באופן שקול ורק 
כאשר באמת אין ברירה, אך כמות הסיכון שאנו נחשפים 

אליה עשויה להיות קריטית בעמידה ביעדי החיים. כמו 
כל דבר בחיים צריך להיות שקול ולא להיות קיצוני )גם 

בלקיחת סיכונים וגם בשמירה על מסורתיות(. 
מבלי להתייחס לנושא המין, קיימת בעיה אמיתית בנושא 

פרישה בעולם וגם בישראל. ככל שדור ה"בייב בומרס" 
מגיע לפרישה – תכנון פיננסי נהפך לנושא חשוב והכרחי, 

שיכול לשנות את איכות החיים של כולנו. אך עם פחות שנים 
להתפרנס ויותר שנים לחיות, הפרישה נהפכה לאתגר הגדול 

והמשמעותי של דורנו. 
באמצעות המלצות אלה תוכלו לחוש יותר בטוחים לקראת 

פרישה: 
 חשבו טוב על איך הייתם רוצים ששנות הפרישה שלכם . 1

ייראו. איזה חיים אתם רוצים לחיות? רוצים נסיעות לחו"ל? 
הרבה זמן איכות עם נכדים? האם הראייה שלכם צלולה 

וברורה לגבי הפרישה? 
 חסכו ככל האפשר. נצלו כל הטבת מס שקיימת בנושא . 2

ותחסכו עוד. חשבו על רכישת נכס שמניב שכירות 
כמקור נוסף לתזרים הכנסות בטוח בעתיד. יש הרבה 

אלטרנטיבות להשקעות, פרט לבורסה. 
 חשבו טוב על האפשרות שתהיו סיעודיים ותפעלו . 3

בהתאם. שקלו מקורות למימון האירוע הסיעודי: קיימים 
ביטוחים רבים בנושא, או שתקדישו נכס או נכסים במקרה 

של אירוע מסוג זה. 
 בדקו שוב את סעיף ההוצאות במשפחה שלכם. הביטו . 4

באופן הוגן על עצמכם. חלקו את ההוצאות שלכם לשתי 
קטגוריות: הוצאות חובה והוצאות סגנון חיים. בדקו היטב 

אם יש משהו שאפשר לצמצם או לוותר עליו. כסף שיוצא 
לעולם לא יחזור. 

תכנון פרישה הוא דבר מורכב ולא כל אחד יכול או רוצה 
להתמודד אתו לבד. כל בן אדם הוא שונה והוצאות שהן חובה 
לאחד, יכולות להיות מותרות לאחר. המפתח לפרישה בכבוד 

הוא להגיע אליה מוכנים, ולשם כך חייבים תוכנית פיננסית, 
מכיוון שמי שלא מתכנן נסיעה – מה הסיכוי שהוא יגיע ליעד? 

שקלו להתייעץ עם איש מקצוע 
רבים מעניקים תכנון פרישה בארץ – חלקם מעניקים את 

הייעוץ בחינם, במטרה שתבצעו את ההשקעות שלכם 
באמצעותם. המלצתי האישית היא לחפש איש מקצוע בעל 

תואר CFP בינלאומי*, ששייך לגילדה של אנשי מקצוע 
מפוקחים שלמדו במשך שנתיים את המקצוע, אימצו 

סטנדרטים מקצועיים, קוד אתי, לימודי המשך ובעיקר את 
הערך העליון של "לשים את טובת הלקוחות אל מול עיניהם 

ולקבל את התמורה על העבודה מהם בלבד". 
אולי אתם חושבים שעדיף לקבל ייעוץ חינם, אך הוא עלול 

להתגלות כיקר. יש לכם רק סיבוב אחד בעולם וטעות עלולה 
למנוע מכם לחיות ולהגשים את החיים שעליהם חלמתם. 

*כל אחד יכול לקרוא לעצמו במדינת ישראל "מתכנן 
פיננסי" או "יועץ פרישה", אך רק מי שלמד את המקצוע, 

הוכיח במבחן בינלאומי את היכולת, אימץ את הסטנדרטים 
 CERTIFIED המקצועיים וקוד אתי יכול לקרוא לעצמו

FINANCIAL PLANNER  )מתכנן פיננסי מוסמך(. 

מאת דן דוברי, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים

לשכת סוכני ביטוח בישראל

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, אורי צפריר,  עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר

בסלולארי האישי:  054-4498585, פקס 04-8682050
moked.liska@gmail.com מייל

https://www.facebook.com/lishka4u :בעמוד הפייסבוק

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?
דברו איתנו!
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לעשות ביטוח ללא סוכן ביטוח? טיפשות
מאמרו של מר רענן סעד, משנה למנכ"ל חברת ביטוח ישיר 

)מדור דעות, TheMarker, 30.4.14( אינו אלא זריית חול בעיני 
הציבור ומאמר פרסומי לחברת ביטוח ישיר על כר נרחב 

וחשוב, שניתן לו בחינם.
לח"מ אין ולא היה מעולם כל קשר, במישרין או בעקיפין, 

לסוכנות ביטוח או לסוכן ביטוח כלשהם. הדברים שייאמרו 
להלן מבוססים על ניסיון של עשרות שנים כעורך דין המייצג 

מבוטחים וחברות ביטוח, על ניסיונו בניהול אגף תביעות 
בחברת ביטוח במשך חמש שנים, ומתוך רצון כן להבהיר 

לציבור מה הסיכון בעריכת ביטוח שלא באמצעות סוכן ביטוח.
רענן סעד נתן למאמרו את הכותרת "סוכני הביטוח עוצרים 

את הקדמה". משפט זה רחוק מהמציאות כרחוק מזרח 
ממערב ואין בה אלא ניסיון לגרום למבוטחים לעשות ביטוח 
בחברה שאותה הוא מנהל. ואולם אני סבור כי אדם מהיישוב 

שאינו מתמצא בביטוח ומבטח את ביתו, מכוניתו או עסקו 
מבלי להיוועץ קודם לכן עם סוכן ביטוח ומבלי לבצע את 

הביטוח באמצעות סוכן ביטוח, אינו אלא תמים, אם לא טיפש.
עם סוכן הביטוח יש להיוועץ עוד קודם לעשיית הביטוח, שכן 

אנשים מבטחים לעתים קרובות דברים שאין צורך לבטחם 
ולהפך - לא מבטחים דברים שחשוב לבטחם. האדם הפשוט 
אינו מתמצא כלל ברזי הביטוח והם רבים. כשמתרחש מקרה 

הביטוח לא אחת מוצאים את עצמם מבוטחים, שלא נועצו 
קודם לכן עם סוכן, בפני אירוע שאינו מכוסה מסיבות רבות 
ומשונות, ואז הם בדרך כלל באים בטרוניות לחברת הביטוח 

שלא הבהירה להם קודם לכן כי בענין מסוים הם אינם 
מבוטחים כלל.

בשנות עבודתי כראש אגף תביעות בחברת ביטוח נוכחתי 
לראות עשרות פעמים בשנה כיצד מגיעים אלי סוכני ביטוח 
וגורמים לחברת הביטוח לשנות את החלטתה בדבר דחיית 

תביעה או תשלום מופחת. הסיבות להצלחת סוכני הביטוח 
לשנות את החלטות חברות הביטוח שאינן נוחות למבוטח 
הן רבות. לעתים מצביע הסוכן על טעות של עובד חברת 

הביטוח. לעתים, על טעות שלו, בעת שטעה או שכח דבר מה 
בעת עריכת הביטוח, והוא מבקש כי החברה תעזור לו ולא 

תותיר את לקוחו, המבוטח, חסר אונים. לעתים משכנע הסוכן 
את החברה כי המדובר במבוטח ותיק שלא הגיש תביעה 

מעולם ומציע לשלם לו את התביעה לפנים משורת הדין.  
אנשי חברת הביטוח מתקשים להתמודד עם בקשות כאלה 
ובדרך כלל, אם כי לא תמיד, נעתרים לבקשת הסוכן, שכן 

חברת ביטוח )לא ישיר( בנויה על עבודת הסוכנים, שדואגים 
לה למבוטחים. סוכן שילכו לקראתו – יזכור זאת לטובה 

וימשיך לעבוד עם החברה שעזרה לו ביתר שאת.
מי יילחם את מלחמת המבוטח כשחברת ביטוח ישיר תדחה 

את תביעתו? בהיעדר סוכן יהיה עליו לקבל את דין חברת 
הביטוח, או לפנות לעורך דין שיתבע את החברה. 

היחידים שיכולים לעשות ביטוח בחברות ביטוח ישיר הם 
אנשים המתמצאים היטב בנבכי הביטוחים כמו עורכי דין 

העוסקים בתחום או סוכני ביטוח. כל אחד אחר שיעשה ביטוח 
בחברת ביטוח ישיר, אולי )אך לא תמיד( יחסוך כמה מאות 
שקלים, אך ביום הדין לא יהיה מי שיעמוד לצדו ויילחם את 

מלחמתו בחברת הביטוח. המלצתי היא חד משמעית: ביטוח 
באמצעות סוכן בלבד, שעמו יש להתייעץ עוד קודם לעריכת 

חוזה הביטוח, בכל תחום.
באשר להמלצתו של מר סעד כי על סוכני הביטוח ללמוד 

ממשרדי הנסיעות ולאמץ כלים דיגיטליים – בטוחני שהוא יודע 
היטב כי רוב סוכני הביטוח, אם לא כולם, "ממוחשבים" היטב 

ומחוברים ישירות לחברות הביטוח שעמן הם עובדים. רוב העבודה 
נעשית באמצעות מחשוב חדיש המתעדכן תדיר, כנהוג כיום.

מאת עו"ד יוסף שמשי
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להיות מסונכרנים בכל מקום ומכל מכשיר
בעולם העבודה הנוכחי, כמעט כולנו עובדים במהלך היום עם 

כמה מכשירים – המחשב במשרד, מכשיר הטלפון החכם, 
המחשב הביתי, או הנייד ולעתים גם האייפד.

בעולם כזה, ברור שסנכרון בין המכשירים חיוני כדי שנוכל 
להמשיך לעבוד על מסמך, לעדכן אותו ולהיות מסוגלים 
לקרוא מכל מקום את הגרסה המעודכנת האחרונה שלו.

כיום, ישנן אפליקציות רבות שנותנות פתרון לנושא זה, הנה 
כמה מהבולטות. אם עדיין לא הורדתם אותן, מומלץ לעשות 

זאת כבר היום.

Google drive
השירות שבזמנו היה מוכר כגוגל 

דוקס מאפשר לכל בעל חשבון גוגל, 
ללא תשלום, להעלות מסמכים לענן 

מכל סוג: קבצי וורד ואקסל וגם 
תמונות ותיקיות שלמות. האפליקציה 

במכשירים כמו טלפון ואייפד 
מאפשרת גם לצפות במסמכים שהעליתם וכמובן שאפשר 

לעבוד עליהם מכל מחשב נייד. רק חשוב לזכור לאחר 
שהורדתם קובץ ועדכנתם אותו, להעלות אותו שוב לשרת.
השירות מאפשר כיום לאחסן ללא תשלום 15 ג'יגה, שטח 

אחסון מכובד ומספיק כמעט לכולם. בכל מקרה, אפשר 
להרחיב את שטח האחסון תמורת תשלום לא גבוה.

One drive
המתחרה של גוגל 
מבית מיקרוסופט, 
נוח מאוד לעבודה 

גם הוא. האפליקציה 
 windows נמצאת כיום על כל מחשב הפועל על מערכת

8.1. האפליקציה, הזמינה לכל מכשיר סמרפון או טאבלט, 
מאפשרת העלאת סרטים ותמונות בקלות, וכמובן שאחר 

כך הם זמינים לצפייה מכל מכשיר שלכם. הכניסה כאן היא 
דרך שם המשתמש שלכם במיקרוסופט – אפשר להירשם, 
או פשוט לעשות שימוש בכתובת המייל שלכם – אם אתם 

עושים שימוש בתוכנת הדואר אאוטלוק.
השירות מאפשר כיום לאחסן 7 ג'יגה ואפשר גם לקבל 100 

ג'יגה ללא תשלום לשנה, אבל אם תירצו להמשיך ולאחסן את 

המסמכים לאחר תקופה זו, הדבר כרוך בתשלום.

Office 365
כבר כמה שנים 

שמיקרוסופט מאפשרת 
שימוש בתוכנת אופיס 
365, תמורת דמי מנוי 

שנתיים, במקום רכישת האופיס המסורתי. היתרון הוא מחיר 
סביר יחסית לעסק – כיום 69 דולר לשנה ותמורת 30 דולר 
נוספים – תוכלו להתקין את התוכנה על חמישה מכשירים 

נוספים – כולל טלפונים מבוססי אנדרואיד, ios וכמובן ווינדוס. 
התקנת התוכנה על כל המכשירים מאפשרת סנכון וגם עבודה 

נוחה על מסמכי אופיס מכל מכשיר שאתם מחזיקים, וכמובן 
שליפת המסמך ששמרתם, בכל מקום.

Openoffice
אופן אופיס היא 
מערכת פתוחה 

וחינמית, שעדיין 
לא מוכרת למרבית 

המשתמשים. אבל מדובר בתחליף ראוי לאופיס הרגיל – 
עם אפשרות לפתוח ולערוך מסמכי אופיס מקוריים והכנת 

מסמכים חדשים – כולל מצגות פאוורפוינט, שאפשר לשמור 
בגרסת אופיס ולפתוח אחר כך על תוכנת אופיס מקורית. 

אפשר למצוא אפליקציה למכשירי אפל וישנה גם אפשרות 
לצפות בתכנים על מכשירים מבוססי אנדרואיד.

EVERNOTE סנכון רשימות – עם
אפליקציית אברנוט, שעליה כבר 

כתבנו בעבר, זמינה על כל מערכות 
ההפעלה, לא נועדה לעבודה על 
מסמכים מורכבים, אבל אין לה 

מתחרה אם כל מה שאתם צריכים 
לסנכרן הן רשימות פשוטות – 

מטלות, התרעות וגם תמונות. כתיבת 
או עריכת רשימה מכל מכשיר שלכם 

מסתנכרנת באופן אוטומטי ומיידי, כך שאפשר למשל לעדכן 
רשימות משותפות מכמה מכשירים.

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל



 היכונו ליום עיון
בריאות וסיעוד ארצי

ביום שני 23 ביוני 2014 בשעה 8:30
ב"אבניו" קרית שדה התעופה 

הסוכן בקדמת הבריאות
רפואה ציבורית מול רפואה פרטית

ומה שבניהם....)השלכות ועדת גרמן(.

הבזקים לכינוס
  בכירי משרדי הבריאות והאוצר, ראשי חברות 

הביטוח ובכירי קופות החולים יידיינו, יציגו, ויענו 
על כל השאלות.

  סקר שביעות רצון חברי הלשכה מחברות 
הביטוח בתחום הבריאות והסיעוד.

  יוצגו השוואות בביטוחי סיעוד, נסיעות לחו"ל, 
ובריאות.

שריינו את המועד ביומנכם.
פרטים נוספים ותוכנית יום העיון ישלחו בהקדם.
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המחוזי: אי עמידה בתנאי מוקדם בפוליסה 
שולל זכאות לתגמולי ביטוח

בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט 
לערעורים אזרחיים, נדונה תביעתה של הפניקס חברה לביטוח 
בע"מ, שיוצגה על ידי עו"ד לוין, כנגד דיין מוצרי קירור בע"מ, 

שיוצגה על ידי עוה"ד קפלנסקי וחסון. פסק הדין ניתן באפריל 
2014, מפי השופט ישעיהו שנלר, סגן נשיאה- אב"ד, השופט 

ד"ר קובי ורדי והשופט חגי ברנר. זהו מקרה נדיר שבו תתערב 
ערכאת הערעור )בית משפט מחוזי( בממצאיו 

העובדתיים ובמסקנות המשפטיות של בית 
המשפט השלום. 
עובדות המקרה:  

הפניקס ביטחה את בית העסק של המשיבה. 
הפניקס דחתה את דרישת המשיבה לתשלום 

תגמולי ביטוח בגין שני אירועים - גניבת מלאי 
ממחסן העסק, וגניבת נגרר עם שתי מכולות, 

שטרם נפרקו מדרך הגישה למתחם העסק. בית 
המשפט השלום קיבל את תביעת המשיבה בגין 

שני האירועים, ומכאן הערעור.
הפניקס טענה, בין היתר, כי לנוכח התנהלותה של המשיבה 

באירוע הראשון, אין היא זכאית לתגמולי ביטוח, שהרי המשיבה 
לא קיימה את תנאי הפוליסה. הפניקס הוסיפה וטענה כי פסק 

הדין נעדר כל דיון וליבון של טענתה בדבר ההשלכות והתוצאות 
המתחייבות מחוסר המעש של מנהלה של המשיבה, שלמה 

דיין, בתגובה להודעת המוקד, ואין בו כל פירוט של הפעולות, 
שהמשיבה ביצעה כביכול כמבוטחת סבירה, לרבות הפעולות 

לבדיקת ההודעה שהתקבלה מן המוקד בדבר היעדר דריכה של 
מערכת האזעקה. לגבי האירוע השני טוענת הפניקס כי הפוליסה 
מכסה סיכון פריצה ביחס לרכוש של המשיבה המצוי במבני בית 

העסק ובחצרותיו, ואילו כאן הרכוש נגנב שלא תוך כדי פריצה.
מנגד, טוענת המשיבה באשר לאירוע הראשון כי כעניין 

שבעובדה, מערכת האזעקה נדרכה על ידי יוסי דיין, העובד 
שהיה אמור לדרוך את מערכת האזעקה בעקבות הודעתו של 
שלמה, ובכך נסתם הגולל על הערעור ודינו להידחות. באשר 

לאירוע השני טוענת המשיבה כי בית המשפט השלום קבע כבר 
ממצא לפיו שביל הגישה מהווה חלק מחצרי הבית.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור של הפניקס וציין כי 
בדרך כלל ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בממצאים 

עובדתיים של הערכאה הדיונית )בית משפט השלום(. יחד עם 
זאת נפסק, כי גם ממצאים עובדתיים אינם חומה בצורה שאינה 

ניתנת להבקעה, ובמקרים ראויים תיכנס ערכאת הערעור בנעלי 
הערכאה הקודמת כדי להעמיד דברים על דיוקם. אם אכן שגתה 

הערכאה הקודמת באופן ברור, לא תהסס ערכאת הערעור 
להתערב. המקרה הנדון נמנה על אותם מקרים שבהם אין 

מנוס אלא להתערב בממצאיו העובדתיים של בימ"ש השלום, 
ובמסקנות המשפטיות שהסיק מתוך חומר הראיות שהיה בפניו.
האירוע הראשון: מוקד חברת השמירה דיווח למנהל המשיבה כי 

מערכת האזעקה אינה דרוכה. המנהל התקשר לעובד שאמור 
היה לדרוך את מערכת האזעקה בצאתו מבית העסק. כאשר 

העובד אמר כי דרך את האזעקה, לא הוסיף המנהל לפעול 
בעניין ואף לא טרח להתקשר למוקד כדי לברר שוב את העניין. 

מדובר בהתנהגות הנגועה ברשלנות של ממש מצד מנהל 
המשיבה. גם אם המנהל נתן אמון מלא בדברי העובד, היה עליו 

להניח כי מחמת תקלה כלשהי מערכת האזעקה אינה דרוכה, 
ולכלכל  את צעדיו בהתאם. קביעת בימ"ש השלום, לפיה 

המשיבה ביצעה את כל הפעולות שהיה עליה לבצע כמבוטחת 
סבירה, דרכה את האזעקה ואף ביצעה פעולות לבדיקת ההודעה 

שהתקבלה מהמוקד, עומדת בניגוד לחומר הראיות. 
לפי תנאי הפוליסה, קיום "מערכת אזעקה תקינה ומופעלת כל 
זמן שהמקום אינו מאויש" היה תנאי לכיסוי ביטוחי לאירוע של 

פריצה. הדבר גם היה ידוע למשיבה. יצוין כי הדרישה לקיומה 
של מערכת אזעקה תקינה ומופעלת הוגדרה בפוליסה כ"תנאי 
מוקדם לחבות החברה ולתשלום תביעות". על כן, משלא קוים 

התנאי המוקדם, המשיבה לא היתה זכאית 
לתגמולי ביטוח בגין האירוע הראשון. ועוד, 

לא אחת נפסק שהפרת חובת המבוטח לקיים 
מערכת הגנה תקינה, מצדיקה שלילת תשלום 

של תגמולי הביטוח.
האירוע השני: על פי לשונה המפורשת של 

הפוליסה, הרכוש המוגן חייב להימצא בשטח 
המוקף בגדר עם שער נעול או עם שער שלצדו 

עומד שומר. אין לקבל את קביעת בימ"ש השלום 
לפיה הפוליסה חלה גם על מכולות שנמצאו 

מחוץ לחצרי בית העסק. נסח לשכת רישום המקרקעין, שעליו 
הסתמך בימ"ש השלום, יכול רק ללמד מיהו בעל הזכויות בגוש 

וחלקה מסוימים, ולא ניתן ללמוד ממנו דבר וחצי דבר בנוגע 
לשאלה אם שביל הגישה הוא חלק מחצרי הבית.

לסיכום, בית המשפט קיבל את הערעור, ביטל את פסק דינו 
של בית משפט השלום, ודחה את תביעתה של המשיבה נגד 

הפניקס. בהתאם לכך פסק המחוזי כי המשיבה תחזיר להפניקס 
כל סכום ששולם לה לפי פסק דינו של בית משפט השלום, 

לרבות את הוצאות המשפט שבהן חויבה, בצירוף הפרשי הצמדה 
וריבית כחוק מיום קבלת התשלום ועד השבתו בפועל להפניקס. 

בנוסף, המשיבה תשלם להפניקס את הוצאות המשפט ושכר 
טרחה בשתי הערכאות, סכום כולל של 50 אלף שקל.  

בשלב כתיבת שורות אלה לא ידוע אם הוגשה בקשת רשות 
ערעור לעליון על פסק הדין.

מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לחברי הלשכה

יום עיון של סניף ר"ג/גבעתיים ובני ברק יתקיים ביום רביעי 
21/5/14 בכפר המכביה. אנא שריינו את התאריך ביומן, 

פרטים נוספים בקרוב.

יום עיון סניף נתניה יתקיים ביום חמישי 22/5/14
ב"פרוטיאה בכפר" ליד מושב בני דרור ומועצה אזורית

לב השרון בין השעות 8:30-14:00.

סיור העשרה של סניף השרון יתקיים
ביום חמישי 22/5 במתחם "שרונה"

בין השעות 17:45-21:30 .

הזדמנות אחרונה לרישום למסלקה במחיר מוזל
לאור בקשת סוכנים רבים, נקיים  מפגש נוסף ואחרון בהחלט 

במחוז חיפה והצפון.
בנושא המסלקה בו תוכלו לקבל "טוקן" לשימוש במאגרי 

המסלקה הפנסיונית
בתעריף מוזל לחברי הלשכה

ביום ג' י"ד אייר תשע"ד 13.5.14 בלשכה בחיפה
ברח' בעלי מלאכה 26 צ'ק פוסט בשעה 08.30 בבוקר.
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נבחרי הלשכה

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:

lishka@insurance.org.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

8 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח באזור הקריות דרוש/ה חתם/ת 

בתחום האלמנטרי
דרישות :נסיון בתחום האלמנטרי לרבות הכרה 

תוכנות של חברות ביטוח תודעת שירות
קו"ח לפקס: 072-2449470

moshe@abramovich-ins.co.il :מייל
טלפון: 050-7510765

לסוכנות ביטוח גדולה בצפון דרושה עובדת 
בתחום אלמנטרי עם נסיון בתביעות
kfir@haiman-ins.co.il קו"ח למייל

טלפון 050-6882865

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת 
עסקים אלמנטרית. המשרה מיועדת לבעל/ת 

יוזמה ורצון להצליח, ודורשת עבודה מחוץ 
למשרד.

למתאימים ינתנו תנאים טובים + עמלות + רכב.
דרישות: ניסיון בביטוח האלמנטארי 3 שנים 

לפחות, הכרת תוכנות חברות הביטוח
יחסי אנוש - מעולים, תודעת שירות.

idit@avivit.co.il קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה פקידת ביטוח 
חיים נסיון קודם בביטוח חיים - יתרון

דרישות התפקיד: "ראש גדול" ,אחריות, תודעת 
שירות גבוהה משרה מלאה ,שעות גמישות

 קו"ח לפקס 050-8967003
tal@pele-ins.co.il או מייל

לסוכנות בטוח ברמת גן , דרוש/ה פקיד/ה 
למשרה מלאה בבטוח חיים.

התפקיד מחייב יכולת עבודה בצוות, יכולת 
עבודה בלחץ וראש גדול ופתוח ללימוד.

המלצות - חובה !!!
תנאים מצויינים למתאימים/ות.

  peri1@zahav.net.il - נא לשלוח קורות חיים ל
או לפקס 03-5608711.

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
לסוכנות ביטוח בגוש דן המתמחה בחיים 
ופנסיה, מחפשים מומחה/ית בביטוח כללי.

*תנאים מצויינים למתאים/ה
shoshiamit@gmail.com: קו"ח

השכרה ושכירות משנה
סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים 

במגדל בשטח של כ- 300 מ"ר
 עם סוכנות נוספת החל מחודש

יולי אוגוסט 2014
באיזור קרית אריה פ"ת שמוליק 054-4946290

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

אפשרות לשרותי משרד 
09-7738381

בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד 
להשכרה החל מ 01/09/14.

מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי 3 חיפה במיקום 
מצויין על ציר מוריה )משרדי הלשכה לשעבר 

בחיפה(. הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות 

והוא ממוקם בקומת קרקע. בכוונתו להשכירו 
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס 

מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה 
איציק זילברמן – 050-8648060,

לירדנה שפיר – 04-8405495 מזכירת המחוז
או אליי – 0523-489431. 

אורי צפריר
סגן ומ"מ נשיא הלשכה

מיד לאחר שחרורו ממודיעין ב-1967, 
לאחר מלחמת ששת הימים החל אורי 

צפריר, 66, נשוי + 2 )אחד מילדיו 
סוכן ממשיך(, את דרכו התעסוקתית 
במוסד לביטוח לאומי בתפקיד זוטר. 

הממונים עליו התרשמו מכישוריו והוא 
נשלח מטעם המוסד ללימודי מינהל 

עסקים באוניברסיטת תל אביב. בגיל 
28 מונה צפריר לסגן מנהל המחוז ואחראי על כל תשלומי 

הגמלאות )ממענק לידה ועד דמי קבורה(, עם כ-150 עובדים 
תחתיו.

ב-1985 הוזמן צפריר להרצות בפני הסוכנים הבכירים של 
כלל ביטוח והמנכ"ל דאז מאיר שני התרשם מהופעתו והציע 

לו לעבור למגזר העסקי ולהתמנות למנהל המחוז הצפוני 
של החברה. "מאחר שראיתי בעבודתי במוסד לביטוח לאומי 
סוג של שליחות עם סיפוק רב והשפעה על תהליכים בתחום 

הביטחון הסוציאלי, לקח זמן עד ששוכנעתי לקבל את 
התפקיד".

במשך שש שנות עבודתו במחוז הצפון של כלל הוא התפתח 
משמעותית ומנכ"ל החברה רימון בן שאול ביקש שיעשה 

במסגרת הארצית מה שעשה במחוז הצפון ומינה אותו 
לסמנכ"ל השיווק. ב-1991 רכשה כלל ביטוח את עסקי 

הביטוח של צור-שמיר וצפריר, בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל 
השיווק של החברה, מונה למנכ"ל צור-שמיר. בדצמבר 1991 

רכשה כלל בשיתוף מגדל את עסקי הביטוח של הסנה 
וצפריר מונה גם לאחראי מטעם כלל לחלוקת עסקי הסנה, 

סוכניה ועובדיה בין כלל ומגדל וקודם לתפקיד משנה למנכ"ל.
ב-1995 רכשה כלל את החברה הבת אררט וצפריר מונה 

למנכ"לה עד למיזוגה בתוך כלל ביטוח. ב-1998 הוטל על 
צפריר להקים את אגף הבריאות בחברה. "זה היה תהליך לא 

פשוט כי ממש התחלנו מאפס". הוא מעיד על עצמו שבחברת 
הביטוח נחשב גם לוועד העובדים של הסוכנים. "המוטו שלי 

היה: סוכן שנהנה מהקשר שלו עם חברת הביטוח יביא לה גם 
את התפוקה המיוחלת".

ב-2000 פרש צפריר מכלל ביטוח וב-2001 רכש את צפונית 
סוכנויות לביטוח מידיה של ברוריה כהן ז"ל, שעל בסיסה 

הוקמה קבוצת צפרירים, הפועלת בכל תחומי הביטוח 
ומפעילה 72 סוכני ביטוח עצמאים מקרית שמונה ועד יבנה. 

"מהיום שבו פרשתי מכלל ביטוח הצטרפתי ללשכה, שבה אני 
רואה המעוז היחידי המגן על סוכני הביטוח בישראל. בשונה 

מהדימוי שמנסים להדביק להם, סוכני הביטוח הם מחוללי 
התחרות בשוק הביטוח. ללא הסוכנים לא תהיה תחרות ומי 

שישלם את המחיר יהיו אזרחי המדינה".
ב-2008 פנה לצפריר אריה אברמוביץ, שהתמודד אז על 

תפקיד יו"ר מחוז הצפון וביקש לרתום אותו לפעילות בלשכה 
ולהגיש מועמדות למועצה. במשך שש שנים היה חבר מועצה 

וחבר בוועד המחוז. "בקדנציה של אודי כץ הייתי פעיל בתחום 
הקשרים עם ועדת הכספים ובמגעים עם שר האוצר". 

בבחירות שהתקיימו ב-2013 שימש צפריר כיו"ר המטה 
הבחירות של אריה אברמוביץ לנשיאות הלשכה ופעל נמרצות 

לבחירתו, "מכיוון שלדעתי הוא האדם הנכון בזמן הנכון. 
מתחילת המרוץ האמנתי בבחירתו של אברמוביץ לנשיא 

ואף הערכתי כמעט במדויק את התוצאות, כולל בחירתם של 
החברים שתמכו באריה לרוב התפקידים בלשכה".

כיום משמש צפריר כסגן ומ"מ הנשיא. "אני נמצא לצדו של 
אברמוביץ כדי לסייע בידו לממש את הבטחותיו בעת מסע 
הבחירות וכפי שהציגם לסוכנים בתוכנית 100 הימים. אני 

מרכז בלשכה את הייעוץ המשפטי ואת המאבק בשיווק הישיר 
של חברות הביטוח המגדירות עצמן כחברת סוכנים, ופעיל 

בתחומי הרגולציה וקידום מטרות הלשכה והסוכנים בכנסת. 
מתוך היכרותי את הנושאים שעל הפרק חשוב לדעת שלנשיא 

הנוכחי נכונו אתגרים רבים ומגוונים שלא היו לשום נשיא 
בעבר ואני מאמין ביכולתו לנווט את הלשכה למחוזות טובים 

יותר מאלה, שבהם אנו נמצאים היום".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 054-4498585

uriz@zafririm-ins.co.il :מייל
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