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הרפורמה נדחית
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מחדל הביטוח הסיעודי :ועדת
ביקורת המדינה תבקש מהמבקר
חוות דעת  -ותשקול הקמת
ועדת חקירה ממלכתית
משרד המבקר פנה לאחרונה למספר גופים בבקשה לקבל מידע על
הביטוח הסיעודי  ‰הוועדה תקיים דיון בנושא ביום שלישי בשבוע הבא
עמוד 2

מסלקה יקרה

פרישה נכונה

למה המדינה מכריחה את
הציבור לשלם על משהו שמגיע
לו על פי חוק?  ‰יובל ארנון

מיזם הפרישה של לשכת
סוכני ביטוח מגיע לטבריה:
חסכון של מאות אלפי
שקלים לכל פורש  ‰וגם:
הסיפור על הבכיר שחסך
עשרות אלפי שקלים בגלל
פעולה אחת פשוטה
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להצליח ביחד

עמוד 8

סלינגר עושה סדר

שיתוף פעולה נכון עם בעלי
מקצוע שונים יכול להביא
לצמיחה של
סוכן הביטוח ‰
כך עושים את
זה נכון

המפקחת פרסמה
הנחיות חדשות
להפרדת כספי
הביטוח מחשבון
הסוכנים
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תמיר פישמן
ביטוחים
בית ההשקעות יתחיל
לשווק ביטוחים -
יקבל עמלה אחידה
מחברות הביטוח

עמוד 5

המבקר מתערב?
? ?

הוועדה לביקורת המדינה תבדוק הקמת
ועדת חקירה ממלכתית בסוגיית הביטוח
הסיעודי הקולקטיבי
הוועדה תתכנס ביום שלישי השבוע ותבקש ממבקר המדינה חוות דעת בנושא
– ולפי התוצאות תחליט אם להקים ועדת חקירה ממלכתית

רונית מורגנשטרן

ו

עדת ביקורת המדינה של הכנסת תתכנס ביום
שלישי כדי לדון אם לבקש מהמבקר ,יוסף
שפירא ,לחבר חוות דעת בנושא מחדל הביטוח
הסיעודי הקולקטיבי .נודע ,כי משרד המבקר
כבר פנה לגורמים בתחום כדי לקבל מהם חומרים
בנושא.
חוות דעת של מבקר המדינה מתבצעת באותם
כלים ושיטות שבהם נערך דוח ביקורת רגיל של
המבקר ,אך היא מהירה הרבה יותר .הכנת דוח מבקר
נמשכת יותר משנה ,ואילו הכנת חוות דעת עשויה
להימשך מספר שבועות .ל"ביטוח ופיננסים" נודע,
כי בהתאם לחוות דעת המבקר ,תחליט הוועדה אם
להקים ועדת חקירה ממלכתית .על הקמת ועדת
חקירה ממלכתית מחליטה הממשלה ברוב המקרים,
אבל גם הוועדה לביקורת המדינה יכולה להחליט
על הקמת וועדת חקירה ממלכתית ברוב של שני
שליש מחבריה.
לדיון בוועדה ביום שלישי זומנו נציגים של

יוסף שפירא .בענף דורשים לחקור
את מחדל הביטוח הסיעודי

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il

 24 | 2בדצמבר 2015

חברות הביטוח ,ההסתדרות הרפואית בישראל,
האגודה לזכויות החולה (שני הגופים האחרונים
תומכים בהקמת ועדת חקירה) משרד האוצר ואגף
הפיקוח על הביטוח ,משרד ראש הממשלה ,משרד
מבקר המדינה וקופות החולים – כללית ,מכבי,
לאומי ומאוחדת.
יש לציין כי כבר לפני כשנה התקיימה ישיבה

לחקור את הנושא וחלק גם קראו להקמת ועדת
חקירה ממלכתית .גם הסתדרות הגמלאים קראה
לאחרונה לשפירא בבקשה לחקור את מה שהיא
הגדירה כ"מחדל הביטוח הסיעודי־הקולקטיבי".
יו"ר הסתדרות הגמלאים שמואל מזרחי ,טען
בין היתר ,כי נדרשת התערבות המבקר לאחר
שבמשך כשנתיים מאז החליט האוצר לבטל את

ברומר" :כבר לפני  17שנה קיימתי פגישות רבות עם האוצר בנושא ,והתרעתי
שוב ושוב על כך שהביטוח הסיעודי הקבוצתי הינו פצצת זמן שתתפוצץ
לכולם בפנים .הנתונים שהיו בידי היו גם בידי האוצר – כולם ידעו"
רבת משתתפים בין מומחים בתחום הסיעוד,
ראשי ארגוני גמלאים וקשישים לבין נציגי
מבקר המדינה .ואולם ,בעקבות ההסדר שפרסמה
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר לפני כחצי
שנה ,חדל המבקר מלטפל בנושא .כעת ,בעקבות
הסערה שקמה לאחרונה לפיה גם המתווה של
סלינגר אינו פותר את הסוגיה לגבי כ־ 100אלף
מבוטחים מבוגרים ,הוחלט לנסות ולקדם גם
בדיקה מהירה של מבקר המדינה והקמת ועדת
חקירה.
באוגוסט השנה הודיעה המפקחת על הביטוח על
השקת ביטוח סיעוד אחיד דרך קופות החולים ,זאת
בעקבות איסור משרד האוצר על מכירת ביטוחים
סיעודיים קבוצתיים חדשים החל מהשנה הבאה
(בינתיים זה נדחה ל־ 1בינואר  2017בעקבות
הסכם בנושא בין שר האוצר משה כחלון ,לבין
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן) .נוצר מצב שבו
נפלטו כבר כ־ 200אלף מבוטחים ,שתקופת
הביטוח הקולקטיבי שלהם הסתיימה ,והם יכולים
לרכוש ביטוח סיעודי באופן פרטי ,אך יקר בהרבה
מהקולקטיבי .כמו כן ,בני  55ומעלה עלולים
להיתקל בסירוב מצד חברות הביטוח.

הביטוח הסיעודי הקולקטיבי לא נמצא פתרון
אלטרנטיבי לכ־ 200אלף המבוטחים שנפלטו.
"האוצר נכנע ללחץ חברות הביטוח וביטל את
הביטוח הסיעודי הקולקטיבי ובכך הקפיץ את
הפרמיה עד פי ארבעה והפקיר את המבוטחים",
אמר מזרחי.

"האוצר יודע כבר שנים"

דב ברומר ,מומחה לבניית תוכניות סיעוד
ובריאות ,היה בין משתתפי הישיבה עם מבקר
המדינה לפני שנה והוא מסביר את המחדל של
המדינה בנושא" :כבר לפני  17שנה קיימתי
פגישות רבות עם אנשי אגף שוק ההון והבטוח
באוצר והתרעתי שוב ושוב על כך שהביטוח
הסיעודי הקבוצתי הינו פצצת זמן שתתפוצץ
לכולם בפנים .הנתונים שהיו בידי היו גם
בידי האוצר – כולם ידעו .גם נשירתם של
עשרות אלפי מבוטחים משנת  2000מהביטוחים
הקבוצתיים והתייקרות הפרמיות באופן מדאיג
לא מנעו מפקידי האוצר להתעלם מאזהרותיי -
הכלבים נבחו והשיירה עברה .לכאורה המדינה
לא עשתה מאומה (באמצעות הרגולטור) כדי
למנוע קטסטרופה לאוכלוסייה הכי פגיעה –
קריאה לבדיקת המבקר
הקשישים – שבעת פקודה יהיו זקוקים לסיוע
יש לציין ,כי בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות זה .והנה ,אשר יגורתי והתרעתי עליו כל השנים
קראו חברי כנסת למבקר המדינה יוסף שפירא - ,בא".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורך ראשי :לירן וייס |
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אורלי קורן 5977433־korenly1@gmail.com 054

חדשות הביטוח

המפקחת פרסמה הנחיות חדשות בנושא
הפרדת חשבון כספי ביטוח מחשבון הסוכן
סוכנים ויועצים יחויבו להפריד את כספי המבוטחים מחשבונותיהם ,לדווח על הפקדות
אחת לרבעון ולהגביר את הפיקוח על העברות הכספים מול המוסדיים

רונית מורגנשטרן

"

חל איסור על בעל רישיון לעשות כל שימוש
בהפקדות שהועברו לידיו ,לרבות איסור על
הפקדתן בחשבונו ,למעט העברתם לידי
הגוף המוסדי ועבור המבוטח שבשלו הם מועברים"
 כך קובעת המפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר,בטיוטת תיקון לחוזר התקשרות גוף מוסדי עם בעל
רישיון ,שפורסמה בתחילת השבוע .סעיף  30בחוק
הפיקוח על הביטוח קובע ,בין היתר ,ש"לא יתווך
סוכן בין כל אדם לבין מבטח ,אלא אם קיים בינו
לבין אותו מבטח הסכם בכתב (הסכם התקשרות),
שבין תנאיו חיוב הסוכן להחזיק כספים שגבה
ממבוטחים בחשבון נפרד ,שינוהל על ידו כנאמן
של המבטח ,כפי שיורה המפקח" .הוראות אלו
חלות גם על יועצים פנסיוניים וגופים מוסדיים
שאינם חברות ביטוח.

ניהול לקוי

התיקון לחוזר בוצע לאחר פרסום עמדת הממונה
בפברואר  ,2015בעקבות ממצאי סקר חשבונות
נאמנות בסוכנויות ביטוח ,שמצא כי הנחיות
הממונה משנת  2011אינן מיושמות במלואן .בין
השאר ,נמצא כי לא כל הגופים המוסדיים ובעלי
הרישיון מקיימים ביניהם הסכם התקשרות בכתב,

וכי קיימים פגמים בניהול העברות הכספים ,בהם
עיכוב העברות מעבר ל־ 3הימים המותרים ,רישום
חסר של זמני קבלת תשלומים מלקוחות ,יתרות
חובה בחשבונות נאמנות ורווחים שלא הועברו
לגופים המוסדיים.
בטיוטה לתיקון דורשת הממונה כי בעל
רישיון וגוף מוסדי הפועלים באמצעות חשבונות
נאמנות ,יפעילו מנגנוני פיקוח ובקרה על מנת
לוודא כי העברות הכספים מתבצעות באופן
תקין וכן על מנת לוודא עמידה בהוראות
חוזר זה .לשם כך ,יהיו סוכני ביטוח
ויועצים חייבים בהנהגת נהלי בקרה
לגבי כל פיצול של הפקדות בביטוח
פנסיוני.

מחייבת דיווח רבעוני

על פי הטיוטה לתיקון יחויב בעל
רישיון בהנהגת נהלי הבקרה הבאים
לגבי כל פיצול של הפקדות
בביטוח פנסיוני:
 ‰ידווח לגבי כל גוף מוסדי,
אחת לרבעון לפחות ,על
ההפקדות שהועברו על ידי כל

מעסיק במהלך תקופת הדוח ,בחלוקה לפי מבוטח.
 ‰בעל רישיון יערוך וינהל דוח לגבי כל מעסיק,
אחת לרבעון לפחות ,במסגרתו תוצגנה ההפקדות
שהעביר המעסיק במהלך תקופת הדוח ,ופיצול
הסכומים לכל אחד מהגופים המוסדיים בחלוקה
לפי עובד.
 ‰הגוף המוסדי יחויב לאשר בחתימתו את נתוני
הדוח ,ככל שהם נוגעים אליו ,או לחילופין יערוך
לכל מעסיק ,ויעביר לבעל הרישיון ,דוח
אחת לרבעון לפחות ,במסגרתו תוצגנה
ההפקדות שקיבל הגוף המוסדי
במהלך תקופת הדוח בגין עובדי
המעסיק ,בחלוקה לפי עובד ולפי
בעל רישיון.
המפקחת על הביטוח קובעת
עוד כי הן בעל רישיון והן גוף
מוסדי ,הפועלים באמצעות
חשבונות נאמנות ,יפעילו
מנגנוני פיקוח ובקרה על
מנת לוודא כי העברות
הכספים מתבצעות באופן
תקין וכן על מנת לוודא
עמידה בהוראות החוזר.
דורית סלינגר

הסינים משתלטים על ענף הביטוח הישראלי:
גם כלל ביטוח עומדת להימכר לקבוצה סינית

ר

אשי אי.די.בי וכלל ביטוח יצאו השבוע
לסין ,כדי לקדם את המו"מ למכירת
השליטה בכלל ביטוח לקבוצה הסינית
מקרולינק ( .)Makrolinkמקרולינק היא הקבוצה
האחרונה שנותרה במרוץ לרכישת השליטה בכלל
ביטוח ,לאחר ששתי הקבוצות האחרות (סיניות
גם הן)  -טיינאן־הייפנג ,ו־SG (Shanghai
 )Gongbao Business Consultingשאותה
מוביל עו"ד הראל לוקר  -הודיעו בימים האחרונים
על פרישתן מהמכרז.
קבוצת אי.די.בי פיתוח ,שבשליטת אדוארדו
אלשטיין ,מחויבת לחתום על הסכם למכירת
מניות השליטה בכלל ביטוח עד סוף  ,2015זאת
בעקבות הוראת המפקחת על הביטוח ,דורית
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סלינגר ,בהתאם להחלטת האוצר לאסור על
תאגידים ריאליים לשלוט בבנקים ובחברות
ביטוח .אם השליטה בכלל ביטוח לא תימכר עד
סוף החודש ,מניות אי.די.בי בה ימומשו באופן
אחר  -כנראה באמצעות מכירתן בשוק ההון
ללא פרמיית שליטה ,כפי שקבעה המפקחת על
הביטוח.
מקרולינק הגישה הצעה לרכישת  55%מכלל
ביטוח תמורת  2.48מיליארד שקל ,הצעה
המשקפת שווי של כ־ 4.5מיליארד שקל לחברה
הישראלית .מקרולינק מיוצגת בארץ על ידי עו"ד
ריק מן ממשרד גרוס־חודק .ראשי אי.די.בי וכלל
ביטוח מנסים בפגישותיהם בסין להעלות את
ההצעה של מקרולינק.

כזכור ,גם הפניקס עומדת להימכר לקבוצה
הסינית פוסון .במסגרת העיסקה ,אמורה דלק
למכור לפוסון את מלוא אחזקותיה בהפניקס
( )52.3%תמורת  1.76מיליארד שקל .העסקה
נסגרה עקרונית ובינתיים מחכים הסינים לקבלת
היתר שליטה מסלינגר.
יש לציין ,כי בעולם הביטוח יש הסתייגויות
ממכירת השליטה לגורמים זרים ,ובעיקר לסינים,
בחברות הביטוח המחזיקות בידיהן למעלה מ־100
מיליארד שקל חסכונות של מבוטחים ישראליים.
"התרבות הכלכלית הסינית שונה מהישראלית.
מה יקרה אם יחליטו בסין על הלאמת תאגידים?
מה אם החברות הסיניות יעבירו את הכספים
לסין?" ,שאל גורם בכיר בענף הביטוח.

חדשות הביטוח

המהפכה בביטוח הנסיעות
נדחתה לאמצע מאי 2016
המפקחת סלינגר הודיעה על דחיית הרפורמה האוסרת על
סוכני נסיעות לשווק ולמכור ביטוחי נסיעות

רונית מורגנשטרן

ה
צילוםfotolia :

שהלקוח יטעה לחשוב שסוכן הנסיעות
מפקחת על הביטוח דורית
היושב מולו בקיא בתחום הביטוח
סלינגר פרסמה תיקון לחוזר
ומודע לצרכי הביטוח הייחודיים
שלה לגבי מכירת ביטוח
שלו .מאחר שלרכישת פוליסת ביטוח
נסיעות ,ובו היא דוחה את יישומו מה־31
נסיעות לחו"ל ישנן השלכות הרות
בדצמבר  2015ל־ 15במאי .2016
גורל על היקף הפיצויים שהמבוטח
מדובר על איסור שיווק ומכירה של
יהיה זכאי לו בעת קרות אירוע ביטוחי
ביטוח נסיעות שאינו ביטוח קבוצתי
– החליט הרגולטור שביטוח נסיעות
על ידי מי שאינם בעלי רישיון סוכן
לחו"ל ישווק על ידי מקצועני ביטוח
ביטוח ,כשהכוונה היא איסור מכירת
בלבד ,כאשר על סוכני נסיעות ייאסר
ביטוח נסיעות באופן ישיר על ידי
לעשות זאת ,על מנת לוודא שלקוח
סוכני נסיעות ללקוחות .יש לציין כי
המעוניין ברכישת ביטוח יטופל רק
התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי
על ידי גורם מקצועי שנמצא תחת
התיירות בישראל עתרו בעקבות
פיקוח ישיר של משרד האוצר.
החוזר שפורסם בנובמבר  2014לבג"צ,
כזכור ,לשכת סוכני הביטוח ביקשה
וטענו כי ההחלטה של הפיקוח פוגעת
להצטרף כצד שלישי בעתירה לבג"צ
בפרנסתם ,וכי מדובר בפוליסה פשוטה
לנסיעה לחו"ל ,ולכן היא נתפסת בעיניהם ולהשמיע את התנגדותה להיתר לסוכני
שהם מוכרים אותה במשך שנים רבות.
בתגובה טענה סלינגר בפני בג"צ כי סוכנות כמומחית לגבי כל צרכי האדם השוהה בחו"ל ,הנסיעות למכור ביטוח .טרם התקבל אישור
נסיעות מספקת ללקוחותיה שירותים הנוגעים ובכלל זה – הצורך בביטוח רפואי .כך נוצר חשש בג"צ.

סמנכ"ל איילון וראש
חטיבת חיסכון ארוך טווח
דני קהל ,הודיע על פרישה

ד

ני קהל ,סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת החיסכון ארוך הטווח של חברת
הביטוח איילון ,הודיע על פרישתו מתפקידו .קהל ( )66הוא איש
ביטוח וותיק ושימש גם כסמנכ"ל בכיר בחברת כלל ביטוח לפני
שעבר לאיילון ב־.2012
רק לפני  3חדשים הודיע מנכ"ל איילון ,אמיל וינשל ,על פרישה מתפקידו.
עזיבת שני הבכירים מיוחסת לעובדה שבתחילת  2016צפוי יונל כהן (מנכ"ל
מגדל לשעבר ויו"ר תמיר פישמן) ,להתמנות ליו"ר איילון במקומו של לוי
רחמני ,בעל השליטה .יונל כהן רכש  22%ממניות איילון בחדשים האחרונים.
כהן כבר מינה איש מטעמו כמנכ"ל החדש של איילון במקומו של וינשל -
אריק יוגב ,שייכנס לתפקידו ב־ 1בינואר  .2016יוגב שימש בעבר כמשנה
למנכ"ל מגדל תחת יונל כהן.
ההערכה בענף הביטוח כי גם את תפקידו של קהל יאייש כהן באיש שלו,
אולי מישהו מהמנהלים שעבדו תחתיו במגדל .כהן מגיע מתחום החיסכון
ארוך הטווח ומעוניין לחזק תחום זה באיילון.
רונית מורגשטרן
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מיזם של ועדת הבריאות
עבור הסוכנים בחיתום עבור
ילדים עם צרכים מיוחדים

ה

וועדה לביטוח בריאות וסיעוד בראשות יואל זיו ,יוצאת
בימים אלו במיזם עבור סוכני הביטוח ,להבנת כלל סוגי
התופעות והמחלות אשר ילדים עם צרכים מיוחדים חשופים
להן ,והבנת אפשרויות החיתום במקביל למחלות המאובחנות.
הפרויקט מהווה נישה חדשה לסוכן הביטוח ,תחום שתמיד
נדחה בתחום הבריאות והסיעוד ,מאחר והוא מלא בסיכונים
מצד החברות .לכן ,תהליך החיתום מאוד קשה ,ופעמים רבות
לא מתקבלים לביטוחים ,במיוחד בתחום הסיעוד .ועדת הבריאות
זיהתה את הבעיה הקשה בתחום ,ופנתה לחברות הביטוח בבקשה
למתן הקלות ולנסות להסתכל בגישה קצת אחרת על הסוגיה.
חברת מגדל הרימה את הכפפה ,ויחד גובשה שורה של הקלות,
הן בביטוח הסיעודי והן בהשתתפות עצמית לאחר תביעה  -וכל
מקרה נבחן לגופו מבלי להחריג באופן גורף אוכלוסיה שלמה.

חדשות הביטוח

בית ההשקעות תמיר פישמן מתחיל
למכור ביטוחי חיים ובריאות

בית ההשקעות הקים חטיבה מיוחדת במסגרתה ישווק ללקוחותיו מוצרי ביטוח ‰
יגבה מחברות הביטוח עמלה אחידה "כדי למנוע ניגודי עניינים"

רונית מורגנשטרן

ב

ית ההשקעות תמיר פישמן מרחיב
את תחומי פעילותו ,ויתחיל לשווק
גם מוצרי ביטוח מתחום ביטוחי חיים,
בריאות וגמל .את המהלך הובילו מנכ"ל בית
ההשקעות ,אלדד תמיר ,יחד עם יונל כהן ,יו"ר
תמיר פישמן ,שותף בכיר באיילון ביטוח ולשעבר
מנכ"ל מגדל .כהן רכש לפני כשנה  27.5%ממניות
בית ההשקעות ,וכבר אז אותת על כניסה אפשרית
של תמיר פישמן לתחום הביטוחים.
בבית ההשקעות ,שהוא מהמובילים בניהול
תיקי השקעות בישראל ובמכירת קרנות נאמנות,
אומרים כי המהלך נועד להרחיב את סל המוצרים
של החברה לטובת לקוחותיה ,כדי לתת להם
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פתרון כולל ככל האפשר.
למדיניות המפקחת על הביטוח.
לצורך הפעילות החדשה הוקמה
עמלה אחידה
בתמיר פישמן חטיבה הקרויה
מחברות הביטוח
"חטיבת הפרט" .בראש החטיבה,
שתעסוק בשיווק מוצרי חיסכון
בית ההשקעות יפעל בתחום
וביטוח ללקוחות ,יעמוד עודד
הביטוח כסוכנות ביטוח לכל דבר,
גלבגיסר ,שגויס מסוכנות הביטוח
וישווק מוצרים של חברות ביטוח.
יונל כהן
"מדנס" .בנוסף ,מתכוון בית ההשקעות
תמיר פישמן כבר התקשרו עם מספר
לגייס יועצי ביטוח וחיסכון פיננסי נוספים
חברות לשיווק מוצריהן תמורת עמלה אחידה
(בניגוד למקובל אצל סוכני הביטוח ,שמקבלים לטובת פעילות החטיבה ,שתעסוק בייעוץ
עמלה שונה מכל חברה) .בבית ההשקעות טוענים ללקוחות על מוצרי הפנסיה שלהם ,ביטוחי חיים,
כי סוגיית העמלה האחידה נועדה למנוע ניגוד קרנות השתלמות ,קופות גמל ,פוליסות חיסכון
עניינים בהמלצות ללקוחות הקצה ,וזאת בהתאם וניהול תיקים.

תכנון פרישה
? ?

מיזם הפרישה מגיע לטבריה :הפורשים
חסכו  250אלף שקל כל אחד

תכנון מס מוקפד של רון קשת חסך לפורשים תשלומי מס מיוצרים – והותיר בידיהם גם קצבה יפה
מיכה אדוני

מ

יזם הפרישה של הלשכה ,בניהול רון
קשת ,הגיע לטבריה ונחל הצלחה גדולה.
שלושה מבוטחים שלי שיצאו לפנסיה
קיבלו טיפול מקצועי לעילא בידי רון קשת ,שהצליח
לחסוך להם מאות אלפי שקלים.
בפגישות עם קשת נכחו סוכן הביטוח ,הפורש
וגם מישהו מטעמו ,מה שהשרה אווירה של
פתיחות ואמון הדדי שיתרמו לשיח .הלשכה
הוצגה כמקצועית וכמי שאינה אינטרסנטית ובעד
המבוטח/הפורש ,דבר שהעצים את האמון.
בכל מפגש נדונו מספר נושאים .בתחילה הציגו
הפורשים את צרכיהם ובקשותיהם .בתכנון הפרישה
נבחנו כל האופציות העומדות לרשות המבוטח .כך,

למשל ,נבדקו במדוקדק צרכיו העתידיים של הפורש,
גובש עבורו תכנון מס אופטימלי ,עם פריסת מס
עתידית ,קצבה מובטחת ,מינימום או מקסימום חודשי
קצבה לאלמנה ולשארים ועוד .למעשה בפגישה נדונו
כל האפשרויות העומדות לרשות הפורש.
נוסף לכך ,לפורשים ניתן הסבר ממצה על העלייה
בתוחלת החיים והקטנת ההכנסה בעת הפרישה לאחר
עזיבת העבודה ,והוצגו להם מודלים לבחירתם.
לאחר הפגישה הראשונה נלמדו הצרכים וניתנו
כלים לתכנון יותר מדויק בהתאם לרצון הפורש,
מצבו המשפחתי וצרכיו .בפגישה השנייה הובאו
המסקנות והמודלים שהוסכם עליהם ,ולבסוף
התקיימה פגישה נוספת לסיכום תכנון הפרישה

והעלאתו למודל כתוב.
לכל אחד משלושת הפורשים נבנה מודל בהתאם
לצרכיו וצרכי השארים ,לשביעות רצונו ובהתאם
לבקשתו .עלי לציין כי ,לולא מיזם זה ותכנון פרישה
נכון ומקצועי ,שלושת הפורשים היו משלמים מס
של למעלה מ־ 250אלף שקלים כל אחד .תכנון
קפדני ונכון חסך להם סכומים גדולים  -ונתן להם
גם קצבה יפה.
לבסוף ,הם קיבלו מאיתנו שירות נוסף ,כשגם
הטפסים וגם טפסי הקצבה מולאו על ידינו והועברו
לשלטונות המס לאישור .טוב שיש לשכה חזקה
ומיזם כה חשוב.
הכותב הוא יו"ר סניף טבריה בלשכת סוכני ביטוח

מס לא שולי

פורש מהמגזר הציבורי התכוון לממש את מענק הפרישה  -ולשלם מס של  ‰ 48%בעזרת
התבוננות על צרכיו ומטרותיו עשינו קצת סדר – והפורש חסך מס של עשרות אלפי שקלים

ב

רון קשת

צילוםfotolia :

אחת מהסדנאות שאני מקיים מידי
פעם ללקוחות לפני פרישה הגיע
אלי פורש שעזב את עבודתו במשרה
בכירה במוסד ציבורי באמצע שנות ה־ 50שלו.
עיתוי ההגעה היה ,כמו שאומרים" ,על הקשקש".
הפרישה הייתה קרובה ,הוא הספיק לקבל את
מסמכי ונתוני העזיבה שלו ואפילו את הנתונים
הכספיים שבועיים לפני פגישתנו הראשונה
והלא מתוכננת .זה היה כל כך קרוב ,שהספיק
אפילו בעצת חבריו ללכת ולהתייעץ עם יועץ
מס שנתן שירותים לעובדים במוסד בו עבד.
הוא עמד לפרוש עם פנסיה חודשית של
כ־ 18,000שקלים (פנסיה תקציבית לכל
החיים) ,ומעבר לזה עם מענק חד פעמי חייב אפשר לשמור על הכסף
במס של כ־ 600,000שקלים.
לפגישה הראשונה הגיע עם ההמלצות של הנכסים .מאחר שהלקוח היה עדיין במרחק של
יועץ המס שהמליץ לו לבצע פריסת מס על פני יותר מ־ 10שנים עד גיל הפרישה כחוק ,באופן
מספר השנים המקסימלי שיכול היה ( 4שנים) על טבעי שאלתי מה יש בכוונתו לעשות? הוא הביט בי
סכום המענק ,מה שהיה מוסיף לו הכנסה חודשית בפליאה וענה" :לעבוד כמובן" .שאלתי מה השכר
להתחשבנות מס של  12,500שקלים לחודש .עד הצפוי? לדבריו במעמדו ,לפחות  25,000שקלים
ברוטו .
כאן סטנדרטי למדי.
אם כך ,מה יקרה לחישוב הבסיסי שהיועץ ממקום
בתפיסת העולם של התכנון הפיננסי הכולל
שאנחנו פועלים לפיה ,אנו בודקים ראשית את העבודה המליץ? בואו נבדוק.
הכנסה מפנסיה  18,000 -שקלים
מטרות ויעדי החיים של המשפחה אל מול צבירת
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פריסת מס חודשי  12,500 -שקלים
הכנסה מהעבודה החדשה  25,000 -שקלים
סה"כ –  55,500שקלים ,שהם 666,000
שקלים לשנה  -מדרגת מס של  .48%אז מה
הואילו החכמים בתקנתם?
המשכתי הלאה ושאלתי האם הוא זקוק לסכום
המענק" .ממש לא" ,השיב.
ביצענו עבורו הליך של רצף פיצויים שדחה
באופן מעשי את ההתחשבנות לסיום העבודה
הבאה ,ובפועל ,אם יועסק באופן רציף עד גיל
הפרישה הרשמי ,זה יהיה בגיל  .67המשמעות
היא שבגיל פרישה הוא ימשיך לקבל את הפנסיה
התקציבית ,ואז גם יוכל לפרוס את המענק ל־6
שנים ,כשהמשמעות החודשית שלו היא 8,333
שקלים.
יחד עם הפנסיה שלו ,ההכנסה החייבת תעמוד
על  26,333שקלים במונחי היום  -מדרגת מס
שולי של .34%
לסיכום – על ידי התבוננות על מטרות ויעדי
החיים של הלקוח וביצוע הליך פשוט של רצף
פיצויים נחסך ממנו מס של  14%על 600,000
שקלים – כלומר  84,000שקלים.
הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה בלשכת סוכני
ביטוח

כל הפתרונות תחת מטריה אחת
משרד האוצר מחייב את המעסיקים ,החל מינואר  ,2016להעביר דיווחים בגין
עובדיהם למוצרים הפנסיוניים שלהם באמצעים דיגטליים ובמבנה נתונים אחיד.

לפורטל המעסיק של מנורה מבטחים פתרונות ייחודיים עבורך.
לפרטים נוספים והצטרפות:
פנה למנהל התיק של מנורה מבטחים או לסוכן הביטוח שלך
mmp@menoramivt.co.il

פורטל המעסיק של מנורה מבטחים ,הפתרון שלך!
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.
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תשלום מיותר

המדינה מטילה על אזרחיה את
התשלום עבור בדיקה פנסיונית
המדינה מחייבת אותנו לחסוך ליום הפרישה – וגם גובה על כך כסף שלא בצדק.
ואז היא מגדילה לעשות ,ויוצרת אפליה בין מודרי אשראי לבין הזכאים
יובל ארנון

מ
צילום ,Ofra shay :ויקיפדיה

ה המשותף לדברים הבאים :נסיעה
בכביש  6לעומת כביש רגיל,
נסיעה בתחבורה ציבורית אל
מול רכב פרטי ,שליחת ילד לגן פרטי מול
גן עירוני והמרת כסף זר בדואר כשמנגד
האפשרות להמרה אצל חלפן פרטי?
המשותף לכל המקרים הללו היא זכות
הבחירה העומדת לטובת האזרח באשר
להחלטה מהי האופציה הטובה ביותר
מבחינתו .האם אנו יכולים לתאר מצב בו
כביש  .6המדינה יכולה לחייב אותנו לנסוע ולשלם?
המדינה מחייבת אותנו לנסוע בכביש ,6
או מכריחה אותנו לשלוח את הילדים רק לגן שקלים ,ולחשוף את פרטי כרטיס האשראי שלו.
פרטי? האם נסיעה ברכב משלנו היא כורח? אלה ולשם מה? כדי לקבל את שהחוק מחייב שיקבל
כמובן מקרים לא הגיוניים ולא ישימים ,שהיו כאזרח במדינת ישראל :פנסיית חובה.
בוודאי גורמים למרד אזרחי ,אם היינו נדרשים מדוע עובד אשר נשלח על ידי מעסיקו לסוכן
לבצע את שלוש הפעולות האחרונות כשהקובעת הביטוח כדי שיצטרף לקרן פנסיה ,או כדי
לגביהן היא המדינה.
שימשיך תוכנית קיימת עמה הגיע למעסיק,
צריך להוציא מכיסו  26שקלים רק כדי לקבל
על חשבון המבוטחים
את המגיע לו על פי חוק? שלא לדבר על כל
אבל בכל הקשור לחיסכון פנסיוני ,זה בדיוק אותם עובדים מוחלשים ללא כרטיס אשראי
המצב .כל אזרח חייב כיום לשלם מכיסו  26פעיל ברשותם ,הנאלצים לשלם סכום זה תוך

המתנה ארוכה עד קבלת קוד דרך דואר
ישראל ה"מהיר" ,ובינתיים אינם מוגנים
בכיסוי ביטוחי כלשהו.
אם מדינת ישראל ,באמצעות אנשי אגף שוק
ההון ,החיסכון והביטוח ,מגיעה למסקנה כי יש
חשיבות מקצועית לכך שכל אזרח שמצטרף
לתוכנית פנסיונית יעבור בדיקה מקיפה
מקדמית ,עליה לקחת על עצמה את עלות
הבדיקה ולא להפיל זאת על העובד .במקביל,
לא יכולה המדינה להפלות אזרחים רק משום
שאינם מחזיקים כרטיס אשראי ברשותם,
ועליה לצרפם באופן מיידי וללא השהיה לתוכנית
פנסיונית ,תוך מתן אפשרות להשלים או לשנות
את התוכנית ,לאחר קבלת קוד המסלקה.
אין בכוונתי לפטור את איש המקצוע העומד
בראש התוכנית הפנסיונית מבדיקה מקצועית
ויסודית באשר למבוטחים .עם זאת ,המדינה היא
זו הצריכה לשאת בעלותה במסגרת התקציב
השנתי .הרי טובת האזרחים קודמת לכל ,לא כך?
הכותב הוא יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכת
סוכני ביטוח

■
■
■
■
■

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

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
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חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

עובדים ביחד
? ?

סוד ההצלחה :על שיתוף פעולה בענף הביטוח
שיתופי פעולה בין סוכני ביטוח לבין עצמם ,ובינם לבין בעלי מקצועות חופשיים,
יגדיל את מאגר הלקוחות ,ישפר את התדמית ויתרום לשיווק

איתן שלר

ע

ולם הביטוח בישראל רועש וגועש
היום יותר מתמיד; רגולציות ונהלים
ברמות ללא תקדים ,שינויים ומהפכות
 וכל העת אנו נדרשים להמציא את עצמנומחדש ,ולחפש דרכי חשיפה לקהלים חדשים.
אחד המקורות האפשריים ,הזמינים ,האיכותיים
והזולים להכרת לקוחות  -יכול להגיע מתחום
שיתופי הפעולה עם בעלי עסקים ובעלי
מקצועות חופשיים .הנושא אינו חדש :הוא קיים
מראשית התפתחות העולם המסחרי ,מוכר בכל
התחומים ,אך לא רבים מנצלים אותו מהסיבות
שלהם.

הסוכנים הם קניון וירטואלי

מרבית סוכני הביטוח העצמאיים הם עסק
שלם שבבסיסו אדם אחד .סוכן הביטוח נושא
בתפקידים ותארים מפוצצים של מנכ"ל ,המחליט
על מדיניות והתווית דרך ,סמנכ"ל  -האחראי
על התפעול והלוגיסטיקה  -מנהל כוח האדם,
איש המכירות ,איש הגביה ,מנהל מח' תביעות,
שליח ,איש האחזקה ועוד.
סוכני הביטוח הם קניון וירטואלי לכל דבר ,ולכן כפי
שבקניון מתמחרים כל ס"מ להפקת הכנסה ,כך סוכן
הביטוח חייב למקסם את כל יתרונותיו ותכונותיו
ליצירת תשתית שיווקית ,ליצירת הכנסה שוטפת
ולמצוא מקור שיביא לקוחות לעסק.

לשדך בין בעלי אינטרסים

צילוםfotolia :

ישנו תחום שלם של שיתופי פעולה עסקיים עם
בעלי מקצועות שונים ,כזה שיהיה כדאי לכל
הצדדים ,וייצר ערך מוסף .סוכן פעיל נפגש עם
מגוון עצום של לקוחות ובעלי מקצועות ,וכל
שעליו לעשות הוא לשדך בין בעלי אינטרסים
שונים לטובתם האישית ,תוך שהוא מייצר
לקוחות מרוצים והפניות גם עבורו.
במקצוע שלנו ישנן דוגמאות רבות לשיתופי
פעולה מוצלחים .הנפוץ והמוכר ביותר הוא
שיתוף פעולה בין סוכנים אשר אינם עוסקים
בענף מסוים ,ומפנים את הלקוח שלהם לסוכנים
אחרים .לעיתים נחשב שיתוף פעולה כזה בין
סוכני ביטוח ל"מסוכן" ,מחשש של זליגת
ואבדן לקוחות בין משתפי הפעולה ,ואולם הוא
התחום הטבעי ,הרווחי והנפוץ ביותר .אבל
שיתופי פעולה אפשר וכדאי ליצור לא רק עם
סוכני ביטוח ,אלא גם עם גופים ובעלי מקצוע
חיצוניים:
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 ‰חברות ביטוח – קבלת לידים ו/או לקוחות
מה"ישירים" תמורת הגדלת הכיסויים הביטוחיים
באותה חברה.
 ‰רו"ח /יועצי מס – קבלת הפניות לעריכת
פנסיות תגמולים לעצמאיים בעלי שליטה וכדו'.
 ‰מתווכים ויועצי נדל"ן – ביטוחי משכנתאות
וביטוחי מבנה דירות לפי דרישות הסכמי שכירות.
 ‰סוכנויות למכירת רכב – ביטוחי רכב.
 ‰סוכנויות נסיעות – שיווק ביטוחי נסיעות.
 ‰הפניה מיועצי מחזורי משכנתאות
 ‰בתי דפוס – מידע על עסקים חדשים.
יש לסייג זאת ,ולקחת בחשבון שישנם שיתופי
פעולה האסורים במפורש בחוק ,ועל פי הנחיות
המפקח על הביטוח ,כמו הפניית מבוטחים
למוסכים ,עורכי דין ושמאים תמורת תגמול
כספי .יתרונות שיתופי הפעולה הם רבים:
 ‰מנוע צמיחה לעסק.
‰פוטנציאל עצום לאספקת לקוחות פוטנציאליים.
 ‰מיצוב ומינוף תדמית של עסק הנותן ערך
מוסף ,בדמות הפניית לקוחות לבעלי מקצוע.
 ‰האמצעי הזול ביותר והרווחי ביותר לשיווק
העסק.
 ‰אין צורך לשבת ביחד עם משתפי הפעולה.
בשת"פ המפורט כאן כמעט ואין סיכונים ,ואין
צורך במסגרת משפטית כמו חברה בע"מ ,או
שותפות רשומה :כל אחד עוסק בתחומו בנפרד.

פירוק שותפות כזו אינו גורם בדרך כלל נזקים
לעסק ואינו מצריך היערכות שונה.
שת"פ גורם לאינטראקציה עם אנשים מקצועיים
מתחומים שונים ,חשיבה מחוץ לקופסא ,סיעור
מוחות ,סביבה מצליחה ,נטוורקינג ,פתיחת
דלתות וחשיפה מהירה אולם ,לשיתופי פעולה
יכולים להיות גם חסרונות ,כמו קושי במציאת
שותפים מתאימים ,מחיר גבוה במקרה של פגיעה
באמון על ידי אחד הצדדים ,שעשוי לגרום לאבדן
לקוחות או התנהלות שלילית של השותף ,שתפגע
גם בתדמית שלנו .אז כיצד יוצרים שיתוף פעולה
בצורה נכונה?
 ‰יש לבחון היטב את המועמד לשת"פ .חשובה
מאד תקשורת אישית טובה ואמון בין הצדדים .יש
לבדוק את הפוטנציאל והכדאיות העסקית ,ולוודא
שהם מתאימים לאופיו ולעסקו של הסוכן ,כמו גם
להתחייב לתהליך.
 ‰יש להגדיר את המטרות והציפיות של שני
הצדדים .לקבוע יעדים ,לוחות זמנים ודרכי
פעולה ,ולקיים פגישות תקופתיות.
 ‰לא לחשוב כמה השני מרוויח ,אלא לראות בו
שותף לפעילות עסקית.
 ‰יש לראות את הפעילות לטווח הרחוק ,ולא
כפעילות אקראית או חד פעמית.
הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת
סוכני ביטוח

בס”ד ,חשוון תשע”ה ,נובמבר 2014

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
חדש!

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

התוכנית כוללת:
 #תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע פריצה וגניבה.
 #מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזקי מים ופריצה.
 #חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך  ₪ 500בלבד.
כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
 #שבר שמשות ומשטחי זכוכית
 #ביטוח תאונות אישיות
 #ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  20מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של  1מיליון .₪
 #ביטוח חבות מעבידים -
גבולות אחריות בפוליסה 20 :מיליון .₪
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  40מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.
 #כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #ועוד ...
#

כספים

#

שחזור מסמכים ונתונים

#

אובדן דמי שכירות

#

ביטוח לחפצי אמנות

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה | ₪ 1,000 :התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

לשרותך ,איילון חברה לביטוח  -אגף ביטוח כללי ,שרית נהון:
טלsarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .
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סוגרים שנה
? ?

מחוז ללא הפסקה :מחוז חיפה
והצפון מסכם חצי קדנציה

כנסים ,אירועים מקצועיים ושיתופי פעולה עם ארגונים "אחים"  ‰יו"ר מחוז חיפה
והצפון מסכם את פעילותו ,ומסביר איך הצליח להוביל בגיוס סוכנים ללשכה

ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז חיפה והצפון

ב

אליו מתגייסים עשרות רבות של סוכנים
ופותחים את הלב והכיס.

נובמבר  ,2013עם בחירתי ליו"ר
המחוז ,שמתי לעצמי למטרה
לשמור על מעמדו של המחוז
התמקצעות הסוכנים
כמוביל בלשכה ואף לשדרג אותו .המחוז
עובד בו זמנית במספר ערוצי פעולה,
המטרה העיקרית ששמתי לנגד עיני
כשהדגש הוא העמקת הידע ,המקצועיות
היא התמקצעות סוכני הביטוח במחוז .אנו
ומעמד הסוכנים למול הציבור ,חברות
נמצאים שם בשביל הסוכנים ,בהדרכות
הביטוח והמבוטחים.
מקצועיות בכל תחום שנוגע לעבודת
בשטח זה מתבטא בכך שעל כל בעיה עם
סוכן הביטוח .להרצאות אנו מגייסים את
חברות הביטוח שסוכן מעלה בפני המחוז,
מיטב המרצים ,ומעניקים לסוכנים
נעשית פנייה מיידית למנהל המחוז באותה
כלים שהם לא מקבלים בשום
כ
ס
מ
חברה .אנו מקציבים לחברה  72שעות כדי
מקום אחר ,לרבות בהדרכות
י
להשיב ,ובמרבית המקרים הבעיות נפתרות
של חברות הביטוח .בשנת
כאן בצפון .כמו כן ,הנהגנו מפגשי "שולחן
 2015קיימנו כ־ 27פעילויות
עגול" במשותף להנהלות מחוזות הצפון
שונות כמו כנסים ,ימי עיון
קדנציה
בחברות הביטוח ולמחוז חיפה והצפון
הדרכות ומפגשי בוקר .יש לנו
בלשכה ,ובהשתתפות כ־ 20סוכנים חברי
במחוז מסורת ,שאת חלקה ירשתי
לשכה העובדים עם אותן חברות .דבר
מקודמי בתפקיד ואת חלקה הנהגתי
נוסף עליו אנו מקפידים הוא קבלת "זמן
אני ,של כנסים ייחודיים ,כמו מוטיבציה
ליאור רוזנפלד
במה" בכל הכנסים והמפגשים הגדולים
והנעה ,חוק ומשפט ,בריאות בשיתוף בית
של חברות הביטוח בצפון .בכנסים אלו
החולים כרמל ,ביטוח לאומי ,חג החגים,
אנו מעבירים את דבר הלשכה ,מעדכנים את אנו מוזמנים לכל אירוע משמעותי בצפון של וגולת הכותרת  -סמינר בן יומיים המשלב
הסוכנים ואף מגייסים סוכנים חדשים שלא הרשויות המקומיות ,או של גופים גדולים הנעה והנאה ועוד.
נחשפו עד היום לפעילות הלשכה.
אני סבור שמה שמייחד עוד את המחוז הוא
ומרכזיים ,כמו גם לאירועים של ארגונים
"אחים" ,כמו לשכות עו"ד ,רו"ח ,התאחדות גיבוש הסוכנים ,היוצר סביבת עבודה ואווירה
מובילים בגיוס סוכנים
התעשיינים ,התאחדות בעלי המלאכה והסוחרים טובה .מדובר בסוכנים שביום יום מתחרים האחד
מחוז חיפה והצפון מוביל גם בגיוס סוכנים ועוד .יש לי ערוץ פתוח ושת"פ עם יושבי ראש בשני ,ודווקא במפגשים לא רשמיים נוצרות
חברויות ,ולכן אנו עוסקים גם בפעילות משפחות
(גייסנו כ־ 170סוכנים חדשים) ,והסוד הוא הארגונים הללו.
בט"ו בשבט ,פורים ובחוה"מ פסח ,להן יש גם
עבודה קשה וסיזיפית .זמן במה בחברות
הביטוח הוא הכלי הראשון .בנוסף ,אני מופיע תרומה לקהילה
ערך בחיבור המשפחות ללשכת סוכני הביטוח.
בכל ההדרכות של ה"מגה סוכנויות" בצפון
גאוותי הגדולה היא על כך שאנחנו מקדישים
ובהרמות הכוסית שלהן ,שם יש לי כר פורה זמן רב ומשמעותי בתרומה לקהילה .סוכני
לגיוס סוכנים .אני גם דואג להזמין לכנסי המחוז וחברי ועד סניף חיפה פעילים בארגונים
הלשכה סוכנים שאינם חברים בלשכה ,שונים ,כמו אקי"ם ,גן הילד ,רוטרי ,שולחן
שייחשפו לפעילותינו ,ובכנסים אלו אני עגול ,העמותה לנוער בסיכון ,בית החולים בני
מפציר בסוכני המחוז לשדך לי סוכנים ציון ועוד .אנו מסייעים לאותם ארגונים בגיוס
נוספים שהם מכירים ושאינם חברים בלשכה .כספים למען מטרות קדושות וסמל לשכת
חוז השרון יקיים כנס מקצועי בנושא
והתוצאות בהתאם .אנחנו ממשיכים להוביל סוכני הביטוח מתנוסס בגאווה מעל כל הבמות
בריאות וסיעוד ב־ ,19.1בין השעות
בכמות חברי הלשכה ובגיוס סוכנים חדשים ,באירועי ההתרמה .כמו כן ,אנו מבצעים אירוע
13:00־ 17:00ב"פרוטיאה בכפר" במושב בני
לרבות צעירים.
התרמה רדיופוני שנתי ברדיו חיפה למען
דרור.
נראות הלשכה בצפון בולטת בכל מקום .מחלקת הילדים בבית החולים "בני ציון",

ם

מ

1/2

אירועי הלשכה

בריאות בשרון

מ
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לפני סיום

כנס ביטוח ופיננסים יחנוך מושב
על שמו של ארז גוטמן ז"ל

לסוכננו היקר אלי גולדשטיין ומשפחתו
משתתפים בצערכם הרב על לכתו
בטרם עת של הבן האהוב

ל

ארבל גולדשטיין

שכת סוכני הביטוח החליטה לכבד את זכרו של ארז גוטמן ז"ל
בקריאת אחד המושבים בכנס ביטוח ופיננסים השנתי על שמו .גוטמן,
שנפטר בפתאומיות לפני שנה והוא בן  39בלבד ,היה יו"ר תת הוועדה
לפיננסים בלשכה.
בתחילת השבוע התקיימה אזכרה לזכרו .ליאור רוזנפלד ,שהשתתף באזכרה
אמר כי "ארז השאיר אישה צעירה ושני ילדים קטנים ,והותיר חלל
גדול גם בקרבנו ,חבריו הסוכנים .ארז היה המודל לסוכן מקצועי,
חרוץ והגון והביא כבוד למקצוע סוכן הביטוח .יהי זכרו ברוך".
לדברי יובל ארנון" ,כאשר קיבלתי את המינוי לתפקיד יו"ר
הוועדה לביטוח פנסיוני ,היה לי ברור שארז ייקח חלק כמוביל
בתחום הפיננסים ,והוא אכן מונה ליו"ר תת הוועדה לנושא ,עם
ארז גוטמן
הרבה מוטיבציה ורצון להצליח ולהנחיל את עולם הפיננסים לכמה
שיותר סוכנים .ארז סומן להיות בין מובילי הלשכה בשנים הבאות
לאור כישרונו ויכולותיו ,ובוודאי היה מתברג היטב בצוות המוביל .לצער
כולם הכל נגדע באחת .יהי זכרו ברוך".

יהי זכרו ברוך

ז"ל

שי משב סוכנות לביטוח

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
שלומי נבון על פטירתו אביו

אליהו ז"ל
יהי זכרו ברוך

רונית מורגשטרן

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
להשכרה חדרים מפוארים בסוכנות
ביטוח בבית שמש .החדרים מרוהטים
ומאובזרים -כסא ,שולחן ,חשמל ,אינטרנט ומים
לא כולל טלפון וארנונה.
לפרטים :מוני 0505619777 ,ובמייל
moni@argus-finance.com
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת
באלמנטרי עם ניסיון .משרה מלאה בחיפה
אור  -גד סוכנות לביטוח .להפנות קורות חיים
למייל zvigadi.orgad@gmail.com

לסוכנות ביטוח בצפון באזור צק פוסט חיפה
דרוש/ה פקיד/ה לתחום האלמנטארי
למשרה חלקית או מלאה קורות חיים למייל
efi@btm.co.il

ביטוח מעל ל  3שנים חובהמגורים בגן יבנה
והסביבה יתרון
קו"ח לדוא"ל b@bd2.co.il

למשרד ביטוח מצליח בצפון דרושה סוכנת
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח
עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל
yalon@nxtdrive.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

לסוכנות ביטוח מובילה באזור השפלה דרוש
בעל רישיון פנסיוני לעבודה מעניינת ומאתגרת
קורות חיים למייל
jennyl@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בבאר-שבע

למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :
 dani@gsr.co.ilגשר 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:

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה ,דרוש/ה חתם/ת דרוש/ה פקיד/ה בתחום הפנסיוני ,ביטוח itsik@newafikim.co.il
עסקים ,בעלת ניסיון של  5שנים לפחות .חובה
ידע מקצועי מוכח בתחומי  ,DOהנדסי ,קבלנים
עסקים גדולים וכד' תנאים טובים למתאימים.
קורות חיים למיילjobs@avivit.co.il :

והשקעות .העבודה מול לקוחות ,חברות ביטוח
ובתי השקעות .תודעת שרות וסודיות גבוהה.
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.ilפקס 15386414113

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה מנהח"ש
עם ידע בביטוח אלמנטרי וחיים למשרה
חלקית קורות חיים למייל.
Haimedri22@012.net.il
למשרד ביטוח מצליח בצפון דרושה סוכנת
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח
עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל
yalon@nxtdrive.com

לסוכנות בטוח ופיננסים משפחתית בקדימה-
צורן דרוש/ה רכז/ת בק-אופיס בעל/ת נסיון
בבטוח חיים,פנסיה ופיננסים אורינטציה
גבוהה לטכנולוגיה,שליטה מלאה באופיס
( )power point; excel; wordהכרות עם
תוכנת  crmיכולת בצוע משימות במקביל תוך
שמירה על סדר וארגון משרה מלאה/אפשרות
לחלקית תנאי עבודה באוירה משפחתית
ועוטפת נא לשלוח קו"ח למייל

eti@yashir-bit.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה באזור השפלה דרוש
בעל רישיון פנסיוני לעבודה מעניינת ומאתגרת
קורות חיים למייל jennyl@dorot-ins.co.il

לסוכנות ביטוח בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח אלמנטרי  +חיים דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח אלמנטרי  +חיים ניסיון קודם בסוכנות

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי וחיים למשרה חלקית קורות
חיים למיילHaimedri22@012.net.il .
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סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050 - 4520900 :
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש .תהליך
הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן .נא
לפנות לנורית בטלפון073 - 2366666 :
למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א .גשר מיזוגים,
רכישות והשקעות .לפרטיםdani@gsr.co.il :

שכירות משנה
בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן
מרוהט/ים ,עם כל הציוד הנלווה שכלולות
במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח,
הקלטת שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה,
מים ,ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר ועוד).
לפרטים :מziv@avivit.co.il :

להשכרה  2חדרי משרד מפוארים
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים
במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
לפרטים :יעקב טל    0507396364
yaakov@av-y.co.il
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות
ביטוח בפתח תקווה .החדרים מרוהטים
ומאובזרים -כסא ,שולחן ,טלפון .המחיר
פיקס – כולל חשמל ,ארנונה ומים.
לפרטים :מאיר 052 -2248252 ,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  26שנה 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
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח
בפ"ת .המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות,
שולחנות ,טלפונים .המקום בנוי כopen-
 spaceוכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל.
המחיר פיקס  -כולל חשמל ,ארנונה ,מים.
לפרטים מאיר 052 -2248252 :ובמייל
meir@ofir-insurance.co.il

