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משרד האוצר משיק את קו
הצדק הפנסיוני :עובדים יוכלו
להתלונן על מעסיקיהם

יובל ארנון" :המטרה של הפיקוח היא אמנם ראויה ,אבל מדובר בקיצור
דרך לא יעיל" עמוד 2

נשיא הלשכה ויו"ר הוועדה
לביטוח כללי נפגשו עם שורה
ארוכה של ח"כים בכנסת
הלשכה ממשיכה לשדרג את קשריה עם הממשל החדש במטרה לחזק
את סוכני הביטוח עמוד 3

שיעור בפיננסים:

תנו לכסף לעבוד למענכם
ולמען לקוחותיכם
פוליסות חיסכון
פרטיות מהוות
אלטרנטיבה ראויה
לכסף הנזיל כנכס
מניב עמוד 9

עוד בעיתון

השקת מרכז
השירות לפורשים:
לסוכנים יתרון
של היכרות עם
הלקוחות והאמון
שהם נותנים בנו
עמוד 10

איך
מבטחים
בעל רישיון
נהיגה זר או
בינלאומי?
עמוד 8

סוכני הצפון
תרמו  94אלף
שקל לטובת
מחלקת הילדים
בבית החולים
בני ציון
עמוד 2

חדשות הביטוח
משרד האוצר משיק“ :קו הצדק הפנסיוני”
לשמירת הזכויות הפנסיוניות של עובדים
דינו של מעסיק הפוגע בזכויות עובדיו עלול להיות מאסר או קנס בסך של כ 1.8-מיליון שקל

הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון דורית סלינגר השיקה
היום את “קו הצדק הפנסיוני”
שמאפשר לעובדים להעביר מידע
על מעסיקים הפוגעים בזכות
לבחור מוצר פנסיוני .העברת
המידע שמתאפשרת באופן
אנונימי תסייע לממונה על שוק
ההון לאתר מעסיקים וסוכנים
העוברים על החוק.

לדברי סלינגר“ ,אגף שוק ההון נחוש לסייע לעובדים למצות את זכויותיהם.
לכן האגף יגביר את האכיפה על מעסיקים במטרה לאפשר לעובדים
להשיג פנסיה ראויה .שיתוף הפעולה של המעסיקים נדרש לשמירה על
זכויות העובדים”.

החוק קובע כי כל עובד רשאי
לבחור את מוצר החיסכון
הפנסיוני שלו .הזכות הבסיסית
והחיונית של בחירת מוצר מאפשרת לעובד להתמקח על דמי הניהול,
למקסם את החיסכון הפנסיוני שלו ולהתאים לעצמו את המוצר הטוב
ביותר עבורו .שלילת זכות הבחירה ,כולל מניעת הטבת דמי הניהול שהשיג
העובד ,היא פגיעה חמורה שכן משמעותה פגיעה בקצבת הזקנה בעת
פרישה.

לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון" ,למלשינונים למיניהם
אין תוחלת ממשית .ראינו זאת כבר בעבר .קו הצדק הפנסיוני מיועד
לסוג אוכלוסיה ספציפי ברמות שכר נמוכות ,שהיכולת שלה להשפיע על
המעביד היא נמוכה ביותר ,והפחד מלאבד את מקום העבודה גדול מאוד.
הרי עובדי היי-טק יודעים לעמוד על זכויותיהם ולבוא למקום העבודה עם
תנאים משלהם ,כולל פנסיה .לכן קשה לי לראות את אותם אנשים קשי
יום משאירים פרטים ומלשינים על המעסיקים שלהם ,מכיוון שהם לעולם
יפחדו שיגלו שהם אלה שהלשינו ,ויאבדו את מקום עבודתם.

הממונה רואה בחומרה פגיעה של מעסיקים בזכותם של עובדים להשיג
קצבת זקנה ראויה ולבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני באופן חופשי,
ובכוונתה למצות את הדין עם מעסיקים שמפרים את הוראות החוק .דינו
של העבריין עלול להיות מאסר או קנס בסך של כ 1.8-מיליון שקל.

"המטרה של הפיקוח היא אמנם ראויה ,אבל מדובר בקיצור דרך לא
יעיל .על אף שהחוק לפיו רשאי עובד לבחור לעצמו סוכן ביטוח לא עבר
בינתיים ,אפשר היה לערוך ביקורות של משרד הכלכלה ,שיבדקו גם
שזכויותיהם הפנסיוניות של העובדים נשמרות .אבל ללכת לכיוון של
מלשינון ,שספק עם העובדים המוחלשים ישתמשו בו ,זו לא הדרך נכונה".

חוק .מקרה נפוץ להפרת החוק הוא כאשר מעסיק מאפשר לעובדיו לבחור
חיסכון פנסיוני רק מתוך רשימת חברות שאתן עובד הסוכן של המעסיק.
אגף שוק ההון מצפה כי עובד שנמנעה ממנו זכות הבחירה יעביר מידע
ל”קו הצדק הפנסיוני” בטלפון * 3002או באמצעות אתר האינטרנט של
משרד האוצר.

יובל ארנון

מפניות שהגיעו לממונה על שוק ההון עולה כי מעסיקים מפרים את
הוראות החוק ושוללים מעובדיהם את זכות הבחירה המגיעה להם לפי

לקו הצדק הפנסיוני ,לחצו כאן

סוכני הצפון תרמו  94אלף שקל לטובת
מחלקת הילדים בבית החולים בני ציון
מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני הביטוח נבחר זאת השנה השנייה להוביל
את יום השידורים המיוחד ברדיו חיפה למען אגודת הידידים של המרכז
הרפואי בני ציון (רוטשילד) בחיפה.
השנה עמד המשדר בסימן רכישת ציוד מציל חיים למחלקת הילדים בבית
החולים והתוצאה לא איכזבה .סוכני הביטוח תרמו וביד רחבה  94 -אלף שקל
נאספו בשעת המשדר.

ארנון מסר כי "בעזרת לשכת סוכני הביטוח הצלחנו ,במאמצים משותפים,
להגיע לסכום הנכבד של  800אלף שקל .אנו מעריכים את העזרה,
השותפות והחיבור לפעילותנו .אנו תקווה כי נמשיך לשתף פעולה במיזמים
ובאירועים נוספים".

באולפן ישבו מנהל המרכז הרפואי ד”ר אמנון רופא ,מנכ”ל רדיו חיפה דן
ארנון ויו”ר מחוז חיפה והצפון בלשכה ליאור רוזנפלד .יחד הם העלו לשידור
בזה אחר זה סוכני ביטוח חברי לשכה וגופים הקשורים לענף הביטוח.
“תודה רבה לליאור ,ללשכת סוכני הביטוח ולסוכנים .לעזרתכם
ולהתגייסותכם חלק לא מבוטל בהצלחת המשדר” ,ציין רופא.
לדברי רוזנפלד“ ,זו גאווה גדולה לעמוד בראש מחוז כזה שאלו סוכניו.
הסוכנים פתחו את הלב ואת הכיס ותרמו בנדיבות .לשכת סוכני הביטוח
עמדה בחזית של משדר ההתרמה החשוב הזה בראש מורם”.

ליאור רוזנפלד (מימין) ,ד"ר אמנון רפא ודן ארנון ברדיו חיפה

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :רענן שמחי.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,שירי כהן גונן  ,shiri@pro-st.co.ilעריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :יואש ענבר ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו  050-5543991 -מיילziv@mil-media.co.il :
הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים המוצעים ע"י ספקים/
גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר
בכתב ומראש מהמו"ל
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חדשות הלשכה
המטרה :חיזוק סוכני הביטוח

לשכת סוכני ביטוח ממשיכה
לשדרג את קשרי הממשל

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ויו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין נפגשו
עם שורה ארוכה של חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ ויו”ר הוועדה לביטוח כללי,
אריאל מונין נפגשו השבוע עם נציגי ממשלה וחברי ועדות בכנסת.
אברמוביץ ומונין נפגשו עם ח”כ משה גפני (יהדות התורה) ,יו”ר ועדת
הכספים; ח”כ עפר שלח (יש עתיד) ,יו”ר סיעת יש עתיד; ח”כ איציק
שמולי (המחנה הציוני) ,חבר בוועדת הכלכלה ,יו”ר השדולה לקידום
החינוך הפיננסי בישראל וחבר בשדולה לפנסיה הוגנת; ח”כ נורית קורן
(ליכוד) ,החברה בוועדת הכספים ,ועדת הכלכלה ,ובוועדת העבודה הרווחה
והבריאות; ח”כ טלי פלוסקוב (כולנו) ,חברה בוועדת הכלכלה; ח”כ אורן
חזן (ליכוד) ,חבר בוועדת הכספים; ח”כ ינון מגל (הבית היהודי) ,וח”כ אבי
דיכטר (ליכוד).

בפגישתם עם חזן ,הביע האחרון את נכונותו להצטרף להצעת חוק ניוד
ביטוחי המנהלים ,וכן חתם על עצומה הקוראת לאכוף את הוראת הממונה
על הביטוח ,לקבוע מודל תגמול חדש לסוכן הביטוח.

במסגרת הפעילות בכנסת ,פגש נשיא הלשכה את גפני ובירך אותו על כך
שהוא ממשיך בתפקידו כיו”ר ועדת הכספים של הכנסת .השניים איחלו
להמשך עבודה פורייה ומשותפת יחדיו למען ציבור המבוטחים.
הצלחה משמעותית נרשמה בפגישתם עם שלח ,שהביע התעניינות רבה
בסוגיות שעמן מתמודדת הלשכה ,וביקש לבחון הצעת חוק ניוד ביטוחי
המנהלים .כמו כן ,בעקבות שיחתו עם אברמוביץ ומונין ,הגיש השבוע שלח
בקשה לדיון דחוף בסוגיית האופניים החשמליים .הדיון יתקיים בשלישי
הבא בוועדת הכלכלה של הכנסת ,ויעסוק בהסדרה ביטוחית של אופניים
חשמליים במקרה של תאונות ,אכיפת התקנות הקיימות ושמירה על
הגבלת המהירות ומיקום הנסיעה.

אבי דיכטר (מימין) ,אריה אברמוביץ ואריאל מונין

הצלחה נוספת נרשמה במפגש עם דיכטר ,שהציע להוביל הצעת חוק
לניתוק עמלת סוכני הביטוח מדמי הניהול .דיכטר השווה את יחסי סוכני
הביטוח והחברות ליחסי היועצים הפנסיונים והבנקים .הוא אמר כי אין
סיבה שבעוד שיועץ פנסיוני מתוגמל על פי מודל המנותק מגובה העמלה
המשולמת לבנק – סוכן ביטוח יתוגמל אחרת.
בפגישתם עם שמולי ,הציגו בפניו אברמוביץ ומונין את סוגיית ניוד ביטוחי
המנהלים ,ואת כוונת הלשכה להגיש הצעת חוק בנושא .כמו כן ,שמולי
התוודע לנושא קשירת עמלת הסוכן בדמי הניהול ,ולמד על פעילות
הלשכה לניתוק העמלה והטבת תגמול הסוכנים .שמולי ,שגילה מעורבות
בענף הביטוח גם בכנסת ה ,19-אף חתם על העצומה אשר קוראת לאכוף
את הוראת המפקחת על הביטוח דורית סלינגר לנתק את עמלת הסוכן
מדמי הניהול.
בתוך כך ,קורן הודיעה כי תזמן את נשיא הלשכה לשדולה למען אנשים
עם מוגבלויות כאורחי כבוד .הצדדים הסכימו לשתף פעולה בהגשת הצעת
חוק למתן תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות ובנושא הסדרת האופניים
החשמליים – גם מהצד הביטוחי .קורן ציינה כי הצטרפה כיוזמת להצעות
החוק של ח״כ קארין אלהרר  -להשוואת דמי ביטוח לאומי לשכר מינימום,
ובסוגיית משכנתאות לנכים .כמו כן ,אברמוביץ ומונין העלו בפגישתם
עם מגל את סוגיית ההפרדה של עמלת הסוכן מדמי הניהול וניוד ביטוחי
המנהלים בין חברות הביטוח .הצדדים דנו באפשרות לשיתופי פעולה
בנושאים אלו ,ואף סוכם עקרונית כי מגל יתארח בכנס ביטוח אלמנטרי
ה ,29-שיתקיים באילת.

פתיחה :ירושלים ,9.06.2015 :תל אביב11.06.2015 :

בפגישתם עם פלוסקוב ,הציג אברמוביץ את תחום ענף הביטוח ומאזן
הכוחות בשוק .פלוסקוב הביעה את רצונה לסייע ללשכה בפתיחתה של
שלוחת המכללה לפיננסים וביטוח שבבאר שבע ,וכן הביעה עניין בהגשת
הצעת חוק להכרה בעבודה בתחום הביטוח כעבודה מועדפת.
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אירועי הלשכה
עמוס גואטה“ :אני שמח להיות
המחוז שמשיק את ‘מרכז השירות
לפורשים’ של הלשכה”

אירועי
הלשכה

למעלה מ 160-סוכנים הגיעו לכנס של מחוז תל אביב והמרכז בכפר המכביה

בכנס של מחוז תל אביב והמרכז שנערך השבוע בכפר
המכביה נרשם מספר שיא של למעלה מ 160-סוכנים,
שפקדו את האירוע .בדברי הפתיחה אמר יו”ר מחוז תל
אביב והמרכז עמוס גואטה כי הוא שמח להיות המחוז
שמשיק את “מרכז השירות לפורשים” של הלשכה“ .אני
מאמין במיזם החשוב הזה ,ואני בטוח שצפויה לו הצלחה
רבה .על החברים להעז ולפרוש כנפים לכיוונים רבים”.
משעות הבוקר המוקדמות גדשו חברי מחוז תל אביב
והמרכז את האולם המרכזי בכפר המכביה .מגוון הנושאים
שמעסיקים את מרבית הסוכנים וסוללת המרצים
המקצועיים יצרו עניין רב בקרב חברי הלשכה ,שטרחו
והגיעו בהמוניהם.
מיד לאחר דבריו של גואטה עלה לבמה נשיא הלשכה
אריה אברמוביץ ,אך עוד לפני שהחל לשאת את דבריו
עלה לבמה מנכ”ל הלשכה רענן שמחי ,והפתיע את
אברמוביץ בברכת יום הולדת שמח ועוגה עם נרות ,לקול
צהלות ומחיאות כפיים של החברים.

בתחום הפיננסי .מנכ”ל קבוצת קופל מיקי קופל הכין,
על פי בקשתו של גואטה ,מצגת שמבהירה את היערכות
חברתו לטיוטת חוזר כתבי השירות של הפיקוח על הביטוח.
היועץ המשפטי לחברי מחוז תל אביב והמרכז עו”ד ג’ון
גבע השלים את נושא טיוטת כתבי השירות מההיבט
המשפטי ,וחלק על זכותה של המפקחת ,על פי חוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו ,לדרוש את חשיפת עמלת הסוכנים
בפרהסיה .בהמשך סיפר גבע על פסקי דין שנוגעים
לעולם הביטוח.
משה וייסמן ,בוחן תנועה אזרחי וחוקר תאונות דרכים,
הסביר על דרכים לדעת במידה רבה של דיוק מי
מהצדדים אשם בתאונת הדרכים.את הכנס חתם יו”ר
ועדת הטכנולוגיה ראובן רפ בפירוט הנושאים שבהם
עוסקת הוועדה שלו ,כמו אתר אינטרנט לסוכן הביטוח
והקלטת שיחות בהתאם לדרישות הפיקוח.

בהמשך שטח אברמוביץ את העבודה הקשה שנעשית
בלשכה אל מול הדרישות החדשות לבקרים של הפיקוח
על הביטוח ,שלא תמיד מתחשבות בצורכי ציבור סוכני
הביטוח .אברמוביץ הזמין לבמה את רון קשת ,שהציג את
המיזם החדש של הלשכה “מרכז השירות לפורשים”.
קשת ציין כי "סוכן שיידע להתחבר למיזם יוכל להגדיל
את תיק הביטוח והפיננסים שלו באופן ניכר .רבע
מהאוכלוסיה בשוק הם בני  55ומעלה ומחזיקים בשני
שליש מהנכסים הפיננסיים .הגופים הגדולים מבינים את
זה ומתחילים להקים מרכזי לקוחות לגיל השלישי .לגופים
האלה יש יתרון של משאבים גדולים ויכולת להקים
מרכזים עם מומחים ויועצים .לסוכנים יש יתרון של
היכרות עם הלקוחות והאמון שהם נותנים בנו".
אודי אביטל ,חבר בוועדת הפיננסים של הלשכה הציע את
עזרתו ואת עזרת חברי הוועדה לכל מי שירצה להתמקצע

9/06/15
מחוז חיפה והצפון יערוך יום עיון ,בשיתוף טכנו טסט
ואיילון חברה לביטוח ,ביום שלישי ,ה ,9.6-בין השעות
 ,8:30-13:30במלון גארדן בחיפה
21/06/15
סניף תל אביב יערוך סדנה בשם " 10המפתחות
להצלחה בשיווק ומכירות" לחבריו ,ביום ראשון,
ה ,21.6-שתועבר על ידי המנטור ניר דובדבני ,ותיערך
בחוות העסקים ברחוב תמר  ,4מושב מגשימים .מספר
המקומות מוגבל ,לכן רק חברים שיירשמו מראש יוכלו
להשתתף .עלות הסדנה 50 :שקל לחברי הלשכה

 4ביוני 2015

רענן שמחי (מימין) ,אריה אברמוביץ ועמוס גואטה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה
של חברת הלשכה דליה עלמני
במות בעלה יוסי עלמני ז"ל
9/06/15
סניף ראשון לציון וסניף רחובות /נס ציונה יערכו
יום עיון משותף ,שבו יארחו את סניף אשדוד/
אשקלון ,בשיתוף שומרה חברה לביטוח ,ביום
שלישי ,ה ,9.6-בין השעות  ,9:00-13:30במתחם
האירועים מפלים בראשון לציון
10/06/15
סניף פתח תקוה יערוך מפגש בוקר ,בשיתוף קבוצת
רימונים ,ביום רביעי ,ה ,10.6-בין השעות ,9:00-12:00
במסעדת אלפרדו ,ברחוב אם המושבות  94בפתח תקוה
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בעין משפטית
ייצוגית נגד כלל על סך  90מיליון שקל:

סירבה לשלם דמי קבורה למבוטחיה,
אף ששילמו את הפרמיה

לטענת התביעה ,החברה ביטלה את הפוליסה מכיוון שהיא הפסדית ,אך המשיכה לגבות כסף מהמבוטחים
לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה בשבוע שעבר תביעה ייצוגית נגד
כלל חברה לביטוח ,על סך  90מיליון שקל ,לאחר שהחברה סירבה לשלם
דמי קבורה למבוטחיה ,בטענה כי הפוליסה בוטלה מכיוון שהיא הפסדית.
התביעה מבקשת לכלול בתובענה הקבוצתית שתי קבוצות :כל מי שבוטח
בכלל בפוליסת ביטוח חיים מסוג חיים קבוצתי ,שנערכה על ידי עמותת
גמלאי קרן פנסיה נתיב – דרום ומרכז ,ושבוטלה על ידי כלל באופן חד
צדדי ב 2-במרץ ;2014 ,וכל המבוטחים במסגרת אותה הפוליסה ,שכלל
גבתה מהם פרמיה ביוני  ,2013ו /או לאחר מועד ביטול פוליסת הביטוח.
המבקש הוא תושב ירושלים ,יליד  ,1958בנה היחיד של אמו המנוחה,
שהלכה לעולמה ב 16-ביוני  .2014המנוחה היתה חברה בעמותת גמלאי
קרן פנסיה נתיב – דרום ומרכז ,שאיגדה בתוכה בין היתר את גמלאי
קונצרן כור וסולל בונה .הגמלאים המאוגדים אף בוטחו בפוליסת חיים
קבוצתית ובכל חודש הם שילמו את הפרמיה החודשית שנגבתה מהם
אוטומטית מתלושי הפנסיה שלהם.
העמותה הציגה את הפרמיה כדמי קבורה ,ולדברי המבקש מדובר
בפוליסה על סך עכשווי של  11,500שקל ,והיא מוענקת ליורשי המבוטח
לאחר מותו .לדברי התביעה„ ,סכום הפוליסה מתאים לרכישת מצבה
סטנדרטית“ .פוליסת הביטוח חודשה בפעם האחרונה ב 1-במאי ,2013
לתקופה נוספת של שלוש שנים .ב 2-במרץ  2014שלחה כלל מכתב אל
העמותה ,ובו הודיעה כי פוליסת הביטוח תבוא לקיצה ב 1-במאי ,2014
מאחר שהיא הפסדית ,לטענתה.

אי לכך ,כשנפטרה אמו של המבקש סירבה כלל להעביר לו את כספי
הפוליסה ,שכן „המשיבה ביטלה את פוליסת הביטוח באופן חד צדדי
ולא חוקי“ ,לטענת המבקש ,שמציין כי אמו שילמה מ 1990-את הפרמיה
כנדרש ,מדי חודש בחודשו .התביעה מציינת כי עבור אפריל ומאי 2014
לא נגבתה פרמיה מתשלום הפנסיה של המנוחה .ואולם ביוני  2014כלל
החליטה לגבות סכום של  63שקל מכל המבוטחים ,על אף שהפוליסה
בוטלה על ידי כלל בעצמה שלושה חודשים לפני כן.
המבקש פנה לכלל ,אך לטענתו עד היום הוא לא זכה לכל תגובה
מהחברה .המבקש מציין כי רק באחרונה קיבל מסוכן הביטוח עותק
מפוליסת הביטוח ,וגילה כי בסעיפים המתייחסים להפסקת ההסכם,
מופיע סעיף הקובע כי „הפוליסה לא תחודש אם מספר המבוטחים במועד
החידוש יפחת ממספר המבוטחים הקבוע בהסדר התחיקתי“.
לטענת התביעה„ ,מבדיקה של החוקים הרלוונטיים לא נמצא כי המשיבה
זכאית לבטל פוליסת ביטוח בתנאים ובנסיבות המפורטת לעיל ,ולכן
התנהלות המשיבה היא חסרת כל רסן משפטי ומוסרי ,והיא מהווה עושק
כלפי הקבוצה החלשה ביותר בישראל“.
לאור התנהלותה של כלל ,טוען המבקש לזכות לתבוע בהתאם לעילות
הבאות :הפרת חובה חקוקה; הטעיה לאור אמת המידה שנקבעה בתקנות
הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במשפט; ופגיעה באוטונומיה של הרצון
החופשי.

ייצוגית נגד איילון:

החברה מתחמקת מתשלום רכיב המע“מ
החל על עלות הנזקים בתיקוני רכב
התביעה דורשת  70מיליון שקל עבור כל אותם מבוטחים וצדי ג‘
שבמועד הגשת תביעת הביטוח לא תיקנו את הנזק לרכבם

לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז הוגשה בשבוע שעבר תביעה נגד
איילון חברה לביטוח על סך  70מיליון שקל ,בטענה כי החברה מתחמקת
מתשלום רכיב המע“מ החל על עלות הנזקים ,כאשר אלו לא תוקנו בפועל.
התביעה מבקשת לכלול בתובענה הקבוצתית „כל מבוטח ו/או מוטב ו/או
צד ג‘ ,בכל סוג ביטוח שהוא ,שבמועד הגשת תביעת הביטוח לא תיקן את
הנזק שתבע בגינו ,ואשר קיבל מחברת הביטוח תגמולי ביטוח ו/או שיפוי
בגין הנזק ,מבלי שתגמולי הביטוח ו/או השיפוי כללו את רכיב המע“מ החל
על עלות התיקון“ .גובה הפיצוי הכספי האישי שנקבע הוא  174שקל לכל
מי שכלול בקבוצת התובעים.
לטענת התביעה ,איילון מתחמקת מתשלום אחד מרכיבי תגמולי הביטוח
שחלה עליהן חובה לשלמו למבוטחים ולצדי ג‘ שהן מפצות„ .הנתבעת
סיגלה לעצמה פרקטיקה פסולה להימנע מלשלם את רכיב המע“מ החל
על עלות הנזקים ,כאשר הנזקים לא תוקנו בפועל .פרקטיקה זו מנוגדת
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לדין מפורש שעל פיו על חברת הביטוח לשלם את עלות המע“מ החל על
התיקון ,בין אם התיקון בוצע ובין אם לאו.
„אף על פי כן ,הנתבעת נמנעת מלשלם את רכיב המע“מ ,כאשר התיקון
לא בוצע בפועל ,וזאת באורח שיטתי ובריש גלי ,תוך שהיא יוצרת מצג
בפני מבוטחים וצדי ג‘ כאילו לא חלה עליה חובה לשלמו .הטענה שאין
חובה לשלם את המע“מ אף מועלית תדיר על ידי חברות הביטוח ,בחוסר
תום לב ,בפני בתי המשפט“.
המבקש הוא בעל מכונית ,שבפברואר  2014נגרם לה נזק כתוצאה
מפגיעת מכונית שהיתה מבוטחת על ידי איילון .המבקש בחר שלא לבצע
את התיקון בפועל ,עד למועד שבו תבע מאיילון את תגמולי הביטוח .הוא
קיבל ממנה פיצוי בגין הנזק שנגרם לו ,אך באופן חלקי ,שכן איילון נמנעה
מלשלם לתובע את רכיב המע“מ„ .בכך הפרה הנתבעת את חובותיה
שבדין ,וגרמה לתובע נזק בשיעור רכיב זה“ ,טוענת התביעה.
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בריאות
האם עיסוי לימפטי לאחר כריתה
לחולים אנקולוגים מכוסה בכתב
שירות רפואה משלימה?

מה
שלום
הבריאות
שלך?

ורדה לבקוביץ ,סגנית יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד

מהי טכניקת עיסוי לימפטי?
בשלב גילוי מחלת סרטן השד שבה התגלה גוש גדול,
ובהמלצת הכירורג והאונקולוג יש להקטין את הגוש טרם
הניתוח .מומלץ לתת את הכימותרפיה בצד הנגדי כדי
למנוע הרס של המערכת הוורידית ביד ,שעלולה להתנפח
כתוצאה מפגיעה לימפטית .חשוב לחבר את האינפוזיה
(כימותרפיה) בצד שלא אמור להיות מנותח.
במהלך הניתוח עוברות רקמות העור טראומה שבאה לידי
ביטוי בתופעות הבאות:
•שטפי דם תת עוריים ,שללא טיפול מתאים עלולות
ליהפך להתקשויות בעור.
•נפיחות  -לאחר הניתוח עולה רמת החלבון במרווח הבין-
תאי .החלבון סופח אליו נוזלים והתוצאה היא נפיחות.
•דלקת ,כאב  -לאחר הניתוח ישנה התגברות של פעילות
המערכת הסימפטטית (זוהי תת מערכת אוטונומית
הפועלת לתגובה מיידית במצבי לחץ ,חירום ומתח,
ומכינה את הגוף למאבק) .כתוצאה מכך תחושת הכאב
גוברת ומתפתחת דלקת.
•הצטלקויות או אי סדירות של העור  -במהלך הניתוח
מתבצעת הפרדה בין שכבות העור השונות .התוצאה היא
פסולת תאית ,שמונעת את איחוי שכבות העור שהופרדו.
•הזנה  -לאחר הניתוח נוצר צורך בהזנה מוגברת לרקמת
המנותחת.

טיפ טיפת
בריאות

תנאים
אישור
לטיפול
המתנה
לאישור
מטפל

•הפחתת כאב
•הפחתת אדמומיות
•הרפיית שרירי השלד
•אספקת חומרי הזנה לרקמה וניקוז הפסולת התאית
ממנה
•אספקת סביבה בריאה לרקמת המנותחת.
הכיסוי מופיע ברוב החברות תחת הפרק :אמבולטורי .יש
להציג תעודת הסמכה של פיזיותרפיסט והפניה מהכירורג
לקבלת אישור עקרוני לטיפול.
הגדרת עיסוי רפואי בכתב השירות של הספקים
בפוליסה :עיסוי שמטרתו להחזיר לגוף יכולת תקינה,
הקלה על כאבים ,שחרור שרירים מכווצים (תפוסים),
שיפור טווחי התנועה במפרקים ושיפור ההרגשה הכללית.
פניתי ישירות לספקים וזוהי תשובתם:

קופות חולים (כללית,
מכבי ,לאומית
ומאוחדת)

ביטוח פרטי  -נספח
אמבולטורי

מנהל מחוז

מחלקת תביעות
אמבולטורי

אין צורך .יש לצרף הפניה ותעודת
הסמכה

מיידי

מיידי

פיזיותרפיסט
מוסמך
 12טיפולים בשנת
ביטוח

פיזיותרפיסט או מעסה מוסמך בתחום
הלימפה

לא ידוע ,היות שמנהל
המחוז מאשר
פיזיותרפיסט מוסמך
מחוזי

מספר
טיפולים

 ,18-30תלוי בקופה

עיסוי לימפטי הוא
טכניקת עיסוי עדינה
וקצבית של העור,
שנעשית בעומק של
 1-2מ“מ .טכניקה
זו מניעה את העור
ומפעילה לחץ עדין
על הרקמות

 16-20טיפולים בשנת ביטוח

המלצה

שיקול דעת של
הגורם המטפל

כירורג

הפניה מהמנתח

השתתפות
עצמית

כל קופה ותנאיה

 ,20%ועד התקרה
המופיע בנספח.

קיימים שני מסלולים הסדר ופרטי
לבחירה

לסיכום :בשל הצורך באישור ממנהל מחוז ו/או גורם
מטפל ,בקופות החולים נדרשת על פי רוב תקופת
המתנה ארוכה לאישור ,אם בכלל.

ורדה לבקוביץ

•ביקור רופא  -אין כיסוי.
•פמי פרימיום  -יש כיסוי ,בכפוף להפניה מהרופא
המטפל והצגת תעודת הסמכה.
כתב שירות רפואה משלימה פמי
פרימיום (לא נדרשת הצהרת בריאות
ואין תקופת אכשרה)

הנתונים בטבלה מעידים שבעזרת ביטוח פרטי חולה
אונקולוגי יקבל את הנדרש ברגע הקובע .לעומת זאת,
באמצעות הקופה עליו להמתין לשיקול דעת של גורם
מטפל ,לאישור מנהל מחוז ,והטיפול יינתן אך ורק על ידי
פיזיותרפיסט מוסמך מחוזי.
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עיסוי לימפטי הוא טכניקת עיסוי עדינה וקצבית של
העור ,שנעשית בעומק של  1-2מ”מ .טכניקה זו מניעה
את העור ומפעילה לחץ עדין על הרקמות במטרה להביא
לכמה תוצאות:

להלן המלצה של מבוטחת שעברה את הטיפול בעקבות
כריתה:

"במסגרת המסע האישי שלי לאחר כריתה ושחזור שד
שמאל ,טופלתי בעיסוי לימפטי .בהגדרתו ,העיסוי נועד
להשפיע על המערכת הלימפטית ,בעזרת זירוז הזרימה
הלימפטית וכלי הלימפה התת עוריים .בפועל ,הטיפול נסך
בי תחושת הקלה פיזית ונפשית בעיקר מתוך ההכרה כי אני
בידיים הנכונות – תרתי משמע".
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ביטוח רכב
הסיכונים בביטוח אדם בעל
רישיון נהיגה זר או בינלאומי

האם זו אחריותו של סוכן הביטוח לבדוק אם רישיון זר נמצא בתוקף בישראל?
לאור פניות רבות בנושא ביטוח רכב לבעל רישיון נהיגה זר או בינלאומי,
יצאה חברת הכשרה בכמה הבהרות :בביטוח חובה ובביטוח רכב רכוש,
הכיסוי על פי הפוליסה מותנה בנהיגת אדם שהינו בעל רישיון נהיגה בר
תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב המבוטח .כאשר המבוטח נוהג
על פי רישיון נהיגה ממדינה זרה או רישיון נהיגה בינלאומי ,רישיונו הינו בר
תוקף בישראל למשך תקופה מוגבלת.
הקביעה לגבי תקפותו של רישיון נהיגה זר או בינלאומי הינה לתקופות
מוגבלות כמוגדר בתקנות אלו ,הגדרות די מורכבות ולא פשוטות להבנה.
כתוצאה מכך ,מבוטחים העושים שימוש ברישיון הנהיגה הזר או ברישיון
הנהיגה הבינלאומי במשך תקופות ארוכות ,נקלעים מתוך חוסר מודעות
למצב שבו רישיונם אינו בר תוקף בישראל ולמעשה הכיסוי הביטוחי אינו
תקף לגביהם.

בינלאומי עשויה להיחשב כנהיגה ללא רישיון בר תוקף בישראל ,אלא אם
המבוטח קיבל תשובה חד משמעית בכתב מרשות מוסמכת.
סמנכ”ל וראש אגף אלמנטרי בהכשרה נוריאל חזות מחדד“ :הנושא עלה
כששאלו אותנו סוכנים אם לבטח בעל רישיון נהיגה זר .רישיון ממדינה
זרה הוא בר תוקף בישראל לתקופה מאוד מוגבלת .כל עוד לבעל הרישיון
יש אישור נהיגה מתוקף תקנות התעבורה ,הוא יכול לנהוג בישראל ויש
לו כיסוי ביטוחי .ואולם אם פג תוקף הרישיון ,הוא פשוט לא מבוטח .גם
אם יש לו ביטוח תקין ובתוקף ,הוא עדיין אינו נוהג לפי התקנות וללא
רישיון בתוקף .אחת הטענות שעלו סוכנים בפנינו היא שאותו מבוטח טען
שהסוכן לא עידכן אותו שהוא נוהג בלי תוקף.

? ???????
? ???????
???????
?
? ????????
כדי למנוע הכשלה של מבוטחים בעלי רישיון זר ,וכדי להסיר אחריות
מהסוכן בנושא תקפותו של רישיון הנהיגה בישראל ,נושא שהינו בסמכות
משרד התחבורה ולא בסמכות הסוכן ,עליכם לברר אם המבוטח משתמש
ברישיון זר/בינלאומי ובמקרה כזה ,עליכם להביא לידיעת המבוטח כי
רישיונו עשוי להיות חסר תוקף בישראל ,להפנותו לרשות הרישוי לשם
בירור בכל הקשור לתוקף הרישיון ,ולהדגיש כי רישיון זר/בינלאומי הינו
בתוקף בישראל לתקופה מוגבלת ושבתקנות נקבעו כללים לתוקף הרישיון
על פי מועדי הכניסות לישראל והיציאות ממנה ,וכן לגבי תקופת שהות
מינימלית של בעל הרישיון מחוץ לישראל.

“הסוכן נמצא במצב של סיכון גבוה מאוד ,והיינו ממליצים לסוכנים לא
להיכנס לתחום הזה .אנחנו ממליצים לסוכנים לעדכן את המבוטח בנוגע
לעניין ,ולהפנות אותו לרשות הרישוי כדי לוודא אם רישיונו בתוקף ,ולכמה
זמן .הכי נכון יהיה לערוך את הביטוח עד לתום תוקפו של הרישיון .אנחנו
ממליצים לשלוח את בעל הרישיון הזר למשרד התעבורה כדי לבדוק את
העניין ולקבל אינפורמציה מלאה על התוקף של הרישיון .הנושא תקף גם
לעולים חדשים ,שטרם הוציאו רישיון ישראלי”.

מאחר ונוסח התקנות אינו חד משמעי וברור דיו ,אנו לא ממליצים לכם
לקחת אחריות ולייעץ למבוטחים בנושא תקפות הרישיון ,והמלצתנו הינה
להסב את תשומת הלב של המבוטחים לשאלת תקפות רישיון הנהיגה
שלהם בישראל ולהפנותם לרשויות הרישוי לשם בדיקת תקפות רישיון
הנהיגה ,ולהדגיש ולהתריע בפני מבוטחים כאלה כי נהיגה על פי רישיון זר/

שאלה
שאלת
שאלת
השבוע
השבוע

שאלה

שאלת
השבוע
אריאל מונין

?
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שאלת
השבוע

תשובה :מי שקובע מי רשאי לנהוג בישראל הינו משרד
התחבורה ,ותקנות התעבורה מ .1961-בחוק זה יש הגבלה
לתוקף הרישיון הזר .מרגע שנכנס אדם לישראל ונוהג בכלי
רכב ברישיון זר או ברישיון בינלאומי ,החוק עצמו מורכב
ולא תמיד ברור ועלול ליצור מצב שבו סעיף אחד סותר
סעיף אחר ,במקרה כזה או אחר .האם הנהג הינו תושב
ישראל ,תייר ,או בעל אזרחות ישראלית אך לא תושב?

חשוב לזכור כי מכיוון שההגדרות אינן פשוטות ,גם
חתמים ותיקים בחברות הביטוח מתקשים לענות על
שאלה זו .ולכן עלינו הסוכנים להפנות את האדם המבקש
מאתנו תשובה אל משרד התחבורה לבצע שאילתה
עצמית ,כדי שיקבל את האישור במקרה האישי שלו.
באחרונה הבהירו זאת כמה מחברות הביטוח וטוב
שכך ,בואו נזכור כי אל לנו להיכנס לנושא סבוך זה ועדיף
שהמבוטח עצמו יקבל תשובה ברורה ממשרד התחבורה.

שאלת
השבוע

?

עונה :אריאל מונין ,יו”ר הוועדה לביטוח כללי

תשובה

איך ניתן לדעת האם למבוטח
הנוהג ברישיון זר בתוקף מותר
לנהוג ,והאם יש לו ביטוח?

שאלת
השבוע

אתם שואלים – הלשכה עונה

תשובה

תשובה

שאלת
השבוע
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שיעור בפיננסים
פוליסות חיסכון –
הכסף הנזיל כנכס מניב

שיעור
בפיננסים

תנו לכסף לעבוד למענכם ולמען לקוחותיכם
דלית עמיאל ,חברה בוועדת הפיננסים

כיועצת השקעות בעברי ,נהגתי להציג ללקוחותי טבלת
ריביות ,שהטווח בה נע בין כ( 11%-במינימום) לכ13%-
עבור פיקדון יומי ,שבועי ,חודשי ,צמוד למדד או למט”ח
וכו’ .בזמנו לא ייחסתי לכך חשיבות מרובה.

כיום ,בראייה לאחור ,מיעוט האלטרנטיבות מציב את
לקוחות הבנקים (החוששים מסיכון כספם או לא מודעים
לאפשרויות הבחירה) כלקוחות שבויים מול ריבית אפסית,
ריבית שמבטאת למעשה הפסד ריאלי ,בין אם בפיקדונות
בכל טווח השקעה ובכל סכום ,או בתוכניות חיסכון לשנים
רבות עם קנס בשבירת החיסכון.
למנהלי תיקי השקעות ,למשל נתתי שירות ,בהעברת
פקודות לבורסה (בעבר לא כל המסחר היה ממוחשב
ולוותיקים שבינינו עוד זכורות במות ה”מרצ” וה”משתנים”
בפתח יום המסחר) ,וזו היתה אופציה נוספת להשקעת
כספים נזילים בסכומים גבוהים יותר.
אם מוצע ללקוח “ניהול תיק” מול יועץ השקעות (בדרך
כלל מסכום של  300אלף שקל ומעלה)  -זהו אינו ניהול
אלא ייעוץ חד פעמי ,שבו נדרש הלקוח להיות זה שיוזם
ויוצר את הקשר עם היועץ בשעות עבודתו (ואם פגישה –
בסניף עצמו) .היועץ מייעץ ומציע והאחריות רובה ככולה
הינה על הלקוח .אחזור ואדגיש – זהו לא ניהול השקעות.
מעבר לכך ,הבנקים מרוויחים הן מעמלות קנייה ומכירה
ומעמלת דמי משמרת /שמירת ניירות ערך (עמלה
מנדטורית לא מוצדקת עוד מהימים שבהם שמרו את
ניירות הערך כדוגמת אג”ח ,מניות ,וכו’ בכספות למשמרת),
ואין להם אינטרס מיוחד להפחית עמלות אלו ללקוחות.
ראוי שאנו – אלה שמנהלים עבור לקוחותינו את הכספים
הפיננסיים הנזילים ואת החסכונות הפנסיוניים לטווח

בינוני וארוך – נלווה אותם ונדאג לפתרון הולם לכל סכום
ולכל הפקדה.
פוליסות חיסכון פרטיות ,המנוהלות על ידי מרב חברות
הביטוח וחלק מבתי ההשקעות ,מהוות עבורנו ועבור
לקוחותינו אלטרנטיבה ראויה וטובה לכסף הנזיל כנכס
מניב.
נכס מניב (בלועזית  )performing assetהינו נכס שבזמן
אחזקתו ניתן להפיק ממנו תועלת בעלת ערך כספי
(לדוגמה :מניות ,מטבע ,דירה להשכרה וכדומה).
רוברט קיוסאקי בספרו “אבא עשיר ,אבא עני” כלל בסוגי
הנכסים המומלצים בין היתר גם עסקים שבבעלותנו ואינם
דורשים עוד את נוכחותנו (בניהול אחרים) ,כמו מניות,
אג”ח ,קרנות נאמנות ,נדל”ן המייצר הכנסות ,שטרי אוצר
ואף תגמולים מקניין רוחני – מוסיקה ,כתבי יד ופטנטים.

עקרון ההשקעה הראשון קובע כי נכסים הם כל דבר
שמייצר הכנסה (להבדיל מהתחייבות /הוצאה) .העשירים
גורמים לכסף לעבוד עבורם (להבדיל מעבודה עבור
הכסף) .כסף שעובד עבורנו (להבדיל מכסף ש”יושב”,
תרתי משמע בבנק) מהווה נכס מניב.

דליה עמיאל

פוליסות חיסכון
פרטיות ,המנוהלות
על ידי מרב חברות
הביטוח וחלק
מבתי ההשקעות,
מהוות עבורנו
ועבור לקוחותינו
אלטרנטיבה ראויה
וטובה לכסף הנזיל
כנכס מניב

הדרך היחידה לצאת מ”מרוץ העכברים” (עבודה למען
בעלי החברה  -המעסיקה ,למען הממשלה  -לה משלמים
מסים ,ולמען הבנק  -לו משלמים משכנתא ,עמלות ועבור
כרטיסי אשראי) היא ברכישת מיומנות פיננסית ובפיתוח
אינטליגנציה פיננסית.
אינטליגנציה פיננסית היא התהליך המחשבתי
שבאמצעותו אנו פותרים את הבעיות הכספיות שלנו
ויוצרים הכנסה פסיבית בדרך לעצמאות כלכלית .הציעו
פתרון זה ללקוחותיכם ,והם עוד יודו לכם – ובגדול.

ב 29.6-יתקיים יום עיון בריאות תחת הכותרת

SAVE
THE
!DATE

"רפואה ציבורית ופרטית
בצל אי הוודאות"
להרשמה לחצו כאן

הכנס ייערך בין השעות  08:00-14:00ב"הבימה" בת"א .מספר המקומות מוגבל
 4ביוני 2015
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תכנון פרישה
תיקון “ – 190פנים רבות לו”
כך תסייעו ללקוחותיכם לנהל ולמשוך את כספי הפרישה שלהם
רון קשת ,מנכ”ל קשת פיננסים
לתיקון  190פנים רבות .אחת
מהאפשרויות הפחות מוכרות בתיקון
היא הפקדה לקופת גמל ומשיכת
כספים בסכומים שמעל התקרה
השנתית המוטבת בגילאי .+ 60

על מה בעצם מדובר כאן?
בתיקון  190נקבע בין היתר כי
כספים המופקדים לקופת גמל
לאחר  ,1.1.2008בסכום העולה על
התקרה השנתית המוטבת על
רון קשת
פי התקרות המשתנות מדי שנה,
יוגדרו כ”קצבה מוכרת” ,ניתן יהיה
למשוך אותם בסכום חד פעמי בניכוי מס רווח הון בשיעור של ( 15%על
הרווח הנומינלי) ,ובתנאי שבמועד המשיכה גילו של החוסך יהיה מעל .60

•כספים אלו ניתנים למשיכה גם כקצבה הפטורה ממס ,זאת החל מגיל
 ,60תשלום מקופה משלמת.
יתרונות
•פטור מלא ממס על משיכה הונית במקרה מוות עד גיל .75
•דחיית מס  -אירוע מס רק בעת משיכת הכסף .כאשר מדובר בסכומים
משמעותיים ,דחיית מס של  10-15שנה לדוגמה מהווה יתרון משמעותי.
•בקופת גמל עלויות הניהול מוגדרות  -אין עמלת דמי משמרת ועמלות
נלוות אחרות כמו קנייה ומכירה.
•אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים אטרקטיביים.
לסיכום :מדובר בתכנון מס לגיטימי ,שיכול להוות הבדל משמעותי באופן
ניהול הכספים והמשיכות עבור לקוחותיכם.

מהי קצבה מוכרת?
כספים המופקדים לקופת גמל בשנת המס בסכום העולה על התקרה
המוטבת באותה שנה ,כלומר אינם מזכים את המפקיד בהטבת מס עבור
ההפקדה ,ניכוי או זיכוי על פי הוראות סעיפים 45א ו 47-לפקודה.
דוגמה להפקדה בקופה במעמד עצמאי :תקרת ההפקדה המוטבת
לעצמאי בשנת המס  2015היא  16%מהכנסתו המזכה ועד תקרת הכנסה
של  208,800שקל בשנה .כלומר ,כל סכום שיופקד מעל ל 33,408-שקל
נכנס תחת ההגדרה של “קצבה מוכרת”.

לצורך ביצוע המשיכה יהיו חייבים להתקיים כמה תנאים:
•גיל  ,60או מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות של  75%לפחות.
•הצגת שלושה תלושי קצבה כהוכחה כי קצבת הזקנה המשולמת גבוהה
מסכום הקצבה המזערי כ 4,500-שקל ב.2015-
•מסכום המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של  15%על הרווח הנומינלי.

לידיעה
•המשיכה תתבצע ישירות מהקופה ,וללא צורך בהצגת אישור מרשות
המסים לקביעת ניכוי המס.

קבלו את
ההטבות
המגיעות לכם

עשרות מבצעים חמים ממתינים לכם
במועדון ההטבות של לשכת סוכני הביטוח
לקבלת ההטבות  -לחצו כאן
המועדון  -הינו בשיתוף חברת ישראכרט
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תודה לסוכן שלי
קיבלתם מהלקוח
מכתב תודה?

“אין מלים בפי על הטיפול
המסור ,הדואג והאוהב”

שלחו לנו את המכתב ונפרסם
אותו ב"ביטוח ופיננסים"
(ללא שם הלקוח).

מכתב ששלחה מבוטחת חולת סרטן לסוכנת הביטוח פרחה נתנזן
המבוטחת עומדת לפני ניתוח להסרת גידול סרטני .היא נמצאת עכשיו בחופשה בחו”ל עם בעלה למשך כמה ימים,
ושלחתי לה מייל לבשר לה על מענק “מחלות קשות” שנכנס לחשבונה .זה מכתב התודה שקיבלתי ממנה.

פרחה היקרה,
אין מלים בפי על הטיפול המסור ,הדואג והאוהב שלו אנו זוכים ממך.
יצאנו לכמה ימי חופש כדי לנוח ולהתאוורר לפני הניתוח והבא אחריו ,וההודעה שלך תורמת לשקט
ולשלווה בתקופה הקרבה ובאה.
הלוואי שנוכל לשמוח יחד תמיד ושנשמע רק בשורות טובות אחת מן השנייה.
בהערכה ובידידות,

מייל למשלוח:

thanks@mil-media.co.il

מה עושים כשחתלתול נתקע במכונית?
אנשי “שגריר” המסורים לא ויתרו ולאחר מאמצים ממושכים חילצו את החתול המסכן
ראובן רפ ,יו”ר ועדת הטכנולוגיה
המוקדן של “שגריר” נשמע סקפטי כאשר ביקשתי ממנו לשלוח מכונאי
למכונית של אשתי ,הנמצאת בירושלים ואינה מוכנה לנסוע מכיוון
שחתלתול נמצא בשלד המכונית ואינו יוצא“ .מה אתה רוצה שנעשה” ,שאל.
“שתוציאו את החתול” ,השבתי בפשטות“ .בלי לחלץ אותו אשתי לא נוסעת.
החתול עלול להיפגע ואשתי לא לוקחת שום סיכון”.
בלית ברירה נשלח מכונאי .יגאל המכונאי התקשר אלי“ .מה הבעיה?”,
שאל“ .חתול קטן במכונית” .מעבר לקו שמעתי את יגאל נושף .נראה שלא
נתקל בסיפור כל כך מוזר .אבל הוא הגיע וראה את אשתי אפרת ובתי שיר
עומדות חסרות אונים ליד המכונית“ .החתול בטוח ברח” ,אמר .הוא אפילו
היה מוכן להתערב על כך .בעוד הוא מנסה לשכנע את אפרת שהחתול
הלך למקום אחר ,נשמעה יללה ארוכה.

החלק התחתון של המכונית והחתול ברח לו לדרכו .סוף טוב ,הכל טוב.
אפרת ושיר הגיעו הביתה בשלום ,בשעת לילה מאוחרת ,נרגשות מהחוויה
המרגשת ומכל המאמצים שנלוו אליה.
לסיום ,החלק המהנה של הסיפור ,התודות :בראש ובראשונה ל”שגריר”,
ליגאל המכונאי ,לעובד ,מנהל המוסך של “שגריר” בירושלים ,ולמכונאי שלו
שבאו במיוחד מביתם ופתחו את המוסך בשעת ערב מאוחרת ,ללייבו ,מנהל
המוקד ולשמוליק חיות ,חברי הטוב ,סוכן ביטוח ירושלמי שבא לארח חברה
לאשתי ולבתי ובין לבין לקח אותם לארוחת ערב בביתו .לכולם תודה .יש
אנשים טובים בירושלים.

אבל בל נקדים את המאוחר .נשוב לתחילתו של הסיפור .אפרת הגיעה
למכונית ביחד עם שיר ,בדרכן לשוב לבנימינה מירושלים .על שמשת
המכונית מצאו פתק בזו הלשון“ :נהג יקר ,קודם היה גור חתולים בשלדת
הרכב (גלגל ימני אחורי) .בבקשה שים לב שהוא יוצא לפני שאתה מתניע,
תודה (ניסינו להוציא אותו ללא הצלחה)” .ליד הגלגל נמצאה צלחת ובה
אוכל לחתולים .אפרת ניסתה לקרוא לחתול בחתולית מדוברת“ ,פיס
פיס” ,אך ללא הצלחה .היא פתחה את מכסה תא המנוע והחתלתול ,שחור
כפחם ,התגלה וברח מיד למעמקי המכונית.
לא נותר אלא להתקשר אליי .אני התקשרתי ל”שגריר שירותי דרך וגרירה”
והם שלחו את יגאל ,שלמרות ספקנותו ,עשה כמיטב יכולתו .בתחילה הוא
העלה את המכונית על ג’ק וזחל מתחתיה .משזה לא הועיל ,העביר אותה
למוסך של חבר שלו  -אבל הליפט היה תפוס .כל המאמצים לפתור את
הבעיה עלו בתוהו .שוחחתי גם עם לייבו ,מנהל המוקד ,שגילה אמפתיה
ורצון טוב.
בסופו של דבר ,רגע לפני שהכל נכנעו לחתול וכבר רצו לגרור את המכונית
למוסך בחדרה ,נגרר הרכב למוסך “שגריר” בירושלים .שם פירקו את
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תשבץ

()6

מאוזן  .1שר אוצר לשעבר (ש”מ)  .6מאס  .7נשיא פיפ”א המתפטר
 .9כאן  .10שם רוסי נפוץ – פירושו אציל  .12מאמן נבחרת ישראל
לשעבר (ש”מ)  .14כינויה של דוגמנית העבר נינה ברוש  .15לא רק
לאדם אחד  .16משקה שמופק מעלים  .17הקלה בלעז  .18יו”ר
הועדה הטכנולוגית בלשכת סוכני ביטוח (ש”מ)  .19סגנון שירה שויצרי
 .21תבלין לקפה  .22תמרוץ  .24מקדש מפורסם ביפן  .25במאי ועורך
האח הגדול (ש”מ)  .26חברה ישראלית בעלת שם עולמי בתחום משק
המים
מאונך  .1מראה  .2אדם עם מנת משכל נמוכה  .3איבר בגוף  .4בית
השקעות ישראלי  .5דאבה  .6נגידת בנק ישראל  .8סוג של לטאה דרום
אמריקאית  .11יוצא גרמניה וכינוי לקפדן  .13צעצוע בלעז  .18חברה
אוסטרית למשקאות אנרגיה ,המחזיקה גם בקבוצה במירוצי הפורמולה
 .20 1בירה אירופאית  .23חן

פתרונות יש לשלוח למיילtash@mil-media.co.il :
או לפקס153-9-9545519 :
בין הפותרים נכונה יוגרל תלוש על סך של  75שקלים
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לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
דרושים
פקידה לחצי מישרה בפתח תקוה ,ידע ונסיון בביטוח
חיים  ,מנהלים  ,פנסיה  ,בריאות  ,פדיונות וכו' .קורות
חיים אפשר לשלוח למייל  .ilan@ungar-ins.co.ilאו
טלפון 0505236616
לסוכנות חיתום גדולה באשדוד דרוש/ה חתם/ת
אלמנטרי פרט מנוסה למשרה מלאה .יתרון לבעל/ת
ניסיון בטיפול בתביעות .המשרה בסביבת עבודה
נעימה ותנאים מעולים למתאים/ה .למשלוח קו"ח
במיילyuval@sofferd.com :
לסוכנות ביטוח במרכז העיר ירושלים דרוש/ה
פקיד/ה לטיפול בביטוחי רכב ותביעות רכב ובריאות
במשרה מלאה .נסיון בתחום – יתרון.
קו"ח למיילshmolik@hayot-ins.co.il :
לסוכנות באיזור תל אביב מתאם/ת פגישות,
אפשרות לסטאג' ,לפרטים מירב ג'והן
 ,052-3229588מיילmeiravjohan@gmail.com :
דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד ,ניסיון
– הכרחי ,מיקום  -צפון יפו ,תנאים טובים למתאימה
ofer@honbit.co.il 050-4040024
בחולון דרוש/ה פקיד/ה לחצי משרה עם ניסיון
רב בביטוח כללי ובייחוד ברכב .טיפול בכל תחומי
העיסוק .אין הגבלת גיל .רמה אישית טובה הכרחית.
קו"ח למייל skashro1@gmail.com :אפשרי גם
לבעל/ת רישיון
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לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה
פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה .קורות חיים למייל
m6233429@gmail.com

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

דרוש סוכן ביטוח עם רישיון בפנסיוני ,למשרה מלאה
בראשון לציון ,לניהול מקצועי של מחלקה למכירה
טלפונית .קורות חיים לפקס03-7622524 :

בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה  2חדרים גדולים
עם חלונות ,עמדת מזכירות .בגודל של כ 45-מ"ר.
אפשרות חיבור למרכזיה טלפונית ,חניה ,מעלית.
המחיר כולל :חשמל ,דמי ניהול וארנונה .כניסה – מיידי.
לפרטים :שי .shay@eshkol4u.co.il 054-3131919

סוכנים צעירים מוזמנים להצטרף למיזםמצליח:
סוכנות ביטוח בה כולנו שותפים!! כולנו נהנים
מהסכמים הוגנים ומיתרון הגודל באופן שווה!!.לפרטים:
אריק  0505274660רועי 0524512005

בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה  2חדרים מרווחים
עם חלון בגודל של כ 35 -מ"ר .אפשרות חיבור
למרכזיה טלפונית ,חניה ,מעלית .המחיר כולל :חשמל,
דמי ניהול וארנונה .כניסה  -מיידי .לפרטים :שי 054-
.shay@eshkol4u.co.il 3131919

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל
סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי-
0505234664
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג  ,סודיות מובטחת – דין –
0543971771
מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי\חיים .ניתנת
אפשרות הכוללת משרד ושירותי משרד מלאים .אזור
תעשיה חדש .לודmichaele@b4-u. 0528741331 .
 co.ilסודיות מובטחתמעוניין/ת לפרוש ואין לך דור
המשך? אנחנו מציעים ומבטיחים לשמור על הכנסתך
לכל החיים! תהיה שותף למיזם מצליח מ!2010-
"עובדה" כולנו שותפים eric@vardi-ins.com

השכרה ושכירות משנה

בכניסה לחיפה – איזור התעשיה טירה בניין תבור
 120מ"ר ,משרדים מפוארים ,קומה  3פינתי .כניסה –
 1.7.15מחיר  + ₪ 4500מע"מ
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת .המוקד
מרוהט ומאובזר בכסאות,שולחנות,טלפונים .המקום
בנוי כ open spaceוכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל.
המחיר פיקס – כולל חשמל,ארנונה,מים .לפרטים –
מאיר meir@ofir-insurance.co.il 052-2248252
להשכרה חדרים בסוכנות ביטוח בפ"ת .המשרד
ממוקם באזור מרכזי ונוח לגישה .המחיר פיקס וכולל
הכל .יש אפשרות לכניסה בנפרד .חניה חופשית
ברחוב ללא תשלום .לפרטים – מאיר 052-2248252
meir@ofir-insurance.co.il
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