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שכת סוכני ביטוח תדון בישיבת הוועד ל
בהתנהלות  שלה  הקרובה  המנהל 
הנמשכת של הפניקס הנוקטת בשיווק 
ללקוחות  כולל  ביטוחים,  מכירת  של  ישיר 
כי  סוכניה, למרות הבטחות ראשי החברה  של 
את  מנשלת  "הפניקס  זאת.  התנהלות  יפסיקו 
סוכניה מהפוליסות שהם מכרו עבורה", אומרים 
ופיננסים".  ל"ביטוח  הביטוח  בענף  בכירים 
מהתנהלות  מאוד  מוטרדים  הביטוח  "סוכני 
הפניקס, ואנחנו נפעל בכל האמצעים החוקיים 
העומדים לרשותנו נגד השיווק הישיר בחברת 
בשיווק  כיום  השיאנית  שהיא  בפרט,  הפניקס 
ישיר. החברה טוענת שהיא לא פועלת בניגוד 
המפקחת  גם  המפקחת;  לכללי  ובהתאם  לחוק 
פונה  ביטוח  חברת  של  שכשנציג  יודעת 
למבוטח ומציע לו לבדוק את הפוליסות שלו, 
המטרה שלו היא לא לסייע למבוטח בשיפור 
המבוטח  תיקי  את  להעביר  אלא  הפוליסות, 
אל החברה בשמה הוא פועל. זאת, ללא הבנה 

מקיפה של החומר והכרה של המבוטח".
לדברי אותם בכירים, המפקחת על הביטוח 
השיווק  סוגיית  את  לעומק  לבדוק  תצטרך 

היא  מידה  ובאיזו  הביטוח  חברות  של  הישיר 
גורמת נזק למבוטחים. במקביל תפעל הלשכה 
מהתנהלות  הנפגעים  הפניקס  לסוכני  לסייע 

החברה.

פועלת נגד סוכניה
בתלונה על שיווק ישיר של הפניקס שהגיעה 
לידי "ביטוח ופיננסים" כותב סוכן ותיק שלה כי 
ביום רביעי האחרון התקשר אליו נציג הפניקס, 
ביטוח  תיקי  בעניין  עימו  להיפגש  וביקש 
החיים והאלמנטרי שלו. "כששאלתי לשם מה, 
לייעל  הביטוחים,  תיק  בדיקת  'לצורך  ענה: 
ושאלתי  "המשכתי  הסוכן.  מספר  ולחסוך'", 
בשם  עובד  או  ביטוח  סוכנות  מייצג  הוא  האם 
סוכן ביטוח. הוא ענה: 'אני עובד של הפניקס'. 
הוספתי ושאלתי האם בהמשך לפגישתנו יפנה 
אותי לסוכן, הוא ענה שלא, 'אתה הופך להיות 

לקוח ישיר של הפניקס'. 

כששאל הסוכן ממי יקבל שרות ומענה, ענה 
נציג הפניקס, 'ממני, אני יושב בהפניקס ובכל 
סוכן  שאני  לו  "כשאמרתי  אליי'.  תפנה  עניין 
הסוכן.  ממשיך  השיחה",  נותקה  הפניקס,  של 
"חבל שהפניקס, שהיתה ידועה כחברת סוכנים, 
פועלת נגד סוכניה. אולי משום שאייל לפידות 
)מנכ"ל הפניקס( היה קודם מנכ"ל ביטוח ישיר".

בתלונה אחרת מספר סוכן כי לקוחה שלו מזה 
שנים בקרן הפנסיה של הפניקס, קיבלה לפני 
שבועיים שיחת טלפון מנציגי הפניקס. “הנציג 
טען בפניה שהיא משלמת דמי ניהול בשיעור 

6% מההפקדות וכי כל דמי הניהול הם לטובת 
עמלת הסוכן, וכי העמלה שלי כסוכן גבוהה”, 
את  להוריד  לה  הציע  “הנציג  הסוכן.  מספר 
עימה  לתאם  ניסה  ובמקביל  הניהול,  דמי 

פגישה לטובת בדיקת התיק שלה”. 

חורין: "נזקים למבוטחינו"
סוכנות  מבעלי  חורין,  קובי  הוותיק  הסוכן 
הביטוח  לסוכני  גלוי  מכתב  כתב  חורין,  חסות 
ישירות  ופונה  'מתייעלת'  "הפניקס  בנושא. 
"הרשאה  כתב.  הוא  הביטוח”,  סוכני  ללקוחות 
חלקית נפרצת והפנייה הופכת בהקשר למוצרי 
והם  ישביחו  הם  יותר,  יתנו  הם  שונים;  ביטוח 
כן,  על  יתר  בור;  ולמבוטחינו  לעצמם  כורים 
המוקדנים הפונים טלפונית, גורמים נזקים שכן 
אינם מכירים את צרכי הלקוחות ואינם מצויים 

בהלכות וחוקי הביטוח". 
להימנע  מומלץ  כי  חורין  כתב  במכתבו 
מוצרים  מציעים  "הם  פעולה.  ִעמם  מלשתף 
מוזלים אך עם כיסויים חלקיים וחסרים ואין אנו 
פעולותיהם",  לאיכות  אחריות  לקבל  יכולים 
ההנהלה  הדופק.  על  האצבע  עם  "אנו  ציין. 
הבטיחה לי כי יימנעו מלפנות למבוטחינו, אך 
הבוקר  להם  הורינו  להתקיים.  מוסיף  ההליך 
פעם נוספת לחדול ולא תינתן להם כל התראה 
מאות  מרכזת  ביטוח  סוכני  לשכת  נוספת. 

תלונות בנושא הפעם כלה ונחרצה".  
מודעות  לפרסם  גם  הפניקס  החלה  לאחרונה 
בצורה  אצלה  רכב  ביטוח  לרכוש  הקוראות 
ישירה בהנחה של 22% וללא השתתפות עצמית. 
בתגובה נמסר מהפניקס כי לכל לקוח מוצעת 
האפשרות לשייך סוכן בתהליך המכירה. "מידי 
מקבלים  הפניקס  מסוכני  רבות  עשרות  חודש 
זו.  מפעילות  כתוצאה  חדשים  מבוטחים  מאות 
לעבוד  ותמשיך  סוכניה  את  מכבדת  הפניקס 

מולם בשיתוף פעולה מלא".
מחזקת  הפניקס  שתגובת  נטען  מהלשכה 
על  בפרט  וסוכניה  בכלל  הסוכנים  טענת  את 
סוכן  הנ"ל  בתהליך  כי  הישירה,  פעילותה 

הביטוח מהווה ברירת מחדל.

זעם בלשכת סוכני ביטוח על השיווק הישיר של הפניקס:

"הפניקס מנשלת את הסוכנים מהפוליסות 
שמכרו עבורה - ננקוט בכל האמצעים"

הפניקס ממשיכה לפעול בשיווק ישיר אגרסיבי, ישירות ללקוחות הסוכנים ‰ הלשכה 
מרכזת מאות תלונות ‰ "הורינו להם לחדול, לא תינתן כל התראה נוספת"

רונית מורגנשטרן

מלחמת  השיווק הישיר

"אנו עם האצבע על הדופק. ההנהלה 
הבטיחה כי יימנעו מלפנות למבוטחינו, 

אך ההליך מוסיף להתקיים. הורינו 
להם הבוקר פעם נוספת לחדול ולא 

תינתן להם כל התראה נוספת"

מודעת הפניקס החדשה
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חדשות  הביטוח

שלישי ב ביום  שהתקיים  דחוף  דיון 
הכספים  ועדת  חברי  הביעו  האחרון, 
חשש ממכירת הפניקס לחברת האחזקות 
הסינית. Fujian Yango Group חברי הוועדה 
דרשו מהממונה על השוק ההון והביטוח באוצר, 
נושא המכירה מחדש  דורית סלינגר, לבחון את 
ואף לשקול למנוע אותה. עוד הודיעו כי המכירה 
הדיון  הכספים.  ועדת  הסכמת  ללא  לא תתקיים 
גלאון  זהבה  הכנסת  חברי  ביוזמת  התקיים 
)מר"צ(, מיקי לוי )יש עתיד( ומיקי רוזנטל )המחנה 
הציוני( בעקבות הפרסומים שקבוצת דלק חתמה 
למכירת  הסינית  הקבוצה  עם  הבנות  מזכר  על 
תמורת  בהפניקס   )52%( שלה  השליטה  אחזקות 

כ־1.8 מיליארד שקל. 
תביא  שהמכירה  התריעו  הוועדה  חברי 
 160 על  בפועל  והבקרה  השליטה  להוצאת 
ציבור  של  הפנסיה  מכספי  שקלים  מיליארד 
גם  התריעו  הם  מהמדינה;  ישראליים  חוסכים 
נגד ההשלכות האפשריות על המשק הישראלי 
נוכח הדירוג הנמוך של סין במדדים הכלכליים 
כל  את  להפעיל  "יש  לטענתם.  הבינלאומיים, 
אמצעי האזעקה והדלקת האורות האדומים כדי 
ההחלטות,  מקבלי  בראשם  הציבור,  את  לעורר 
לוי.  מיקי  ח"כ  אמר  הזאת",  הסכנה  למניעת 
הסינים  עם  בעסקה  המעורב  הכספי  "ההיקף 
מהווה כמחצית מתקציב המדינה". ח”כ לוי הביע 
מהדיון  סלינגר  של  היעדרותה  על  תרעומת 
חסכונות  שקלים  מיליארד   160 של  “בעתידם 

של הציבור הישראלי”.

רעידת אדמה ביחסים
יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני )יהדות התורה(, 
בניגוד  אחד  צעד  יעשה  האוצר  אם  כי  הזהיר 
השליטה  מכירת  בהליך  הוועדה  לעמדת 
"הוא  זרה,  למדינה  ישראלית  ביטוח  בחברת 
אגף  עם  הוועדה  ביחסי  אדמה  רעידת  יחולל 
אמר  בתגובה  האוצר".  של  והביטוח  ההון  שוק 
האוצר  למשרד  כי  באב"ד,  שי  האוצר  מנכ"ל 
אין מגבלות גיאוגרפיות על עסקאות מסוג זה 
"למעט עם מדינות אויב וכאלה שאינן מקיימות 

יחסים עם ישראל”.
 1.8 שבעד  אבסורדי  מצב  תיצור  "המכירה 
תשלוט  הסינית  החברה  שקלים  מיליארד 
בכספים של הציבור הישראלי בהיקף של מעל 
160 מיליארד שקלים", אמרה ח"כ זהבה גלאון. 

את  למנוע  קוראת  השלטון  לאיכות  "התנועה 
ה־100  במקום  מדורגת  שסין  בטענה  העסקה 
החברות  ובשקיפות.  השחיתות  במדד  בעולם 
המנהל  של  המדרג  בתחתית  נמצאות  הסיניות 
אני  זאת,  לאור  התאגידי.  הממשל  ושל  התקין 
קוראת לוועדת הכספים לדרוש מהמפקחת על 

הביטוח ושוק ההון להתנגד למכירה".

חשיבות  את  הדגיש  רוזנטל  מיקי  ח"כ 
ההשקעות של חברות בינלאומיות בישראל, "אך 
לא היינו מוציאים למכירה את צה"ל, למשל", 
הוצאתם  על  המחשבה  שרק  דברים  "יש  אמר. 
החוצה מקוממת. את תנובה מכרו אמנם אך כאן 
רוזנטל קרא אף  פנסיוניים".  מדובר בחסכונות 
הוא למנוע את המכירה בכל מחיר. "אם תהיה 
חברות  על  סיניות  חברות  של  השתלטות  פה 

פיננסיות נאכל מרורים לאורך שנים".

"לא נאפשר רכישה לגוף לא מהימן"
סגן בכיר של המפקחת על הביטוח, פיני שחר, 

הסביר שהפיקוח בודק שני קריטריונים לפני מתן 
האם  הרוכש,  מהימנות  ראשית,  שליטה.  היתר 
הורשע בעבר והיסטוריה פיננסית ועסקית שלו. 
לדבריו, הבדיקות נעשות בשיתוף רשויות פיקוח 
העצמי  ההון  בדיקת  נערכת  שנית,  מהעולם. 
שניים  פי  דורשים  "אנחנו  לרכוש.  המבקש  של 
וחצי הון עצמי מאשר מרוכשים ישראליים, נקי 
כדי  "הכל  הסביר.  משעבודים",  ונקי  מחובות 
לוודא שלא מדובר בגוף שמנסה לעשות קופה על 
גבי העסקה. גם לאחר מתן היתר השליטה חייב 
לשמור על המהימנות ולא יכול למכור את היתר 
השליטה לכל מי שהוא רוצה. יש לנו קריטריונים 
לא  מהימן  לא  גוף  יבוא  ואם  קשיחים,  מאוד 

נאפשר לו את הרכישה".
הכספים  לוועדת  להעביר  מהאוצר  דרש  גפני 
את כל המידע הרלוונטי לעסקה המתגבשת וגם 
"כדי לתת  בה.  בכל מהלך שקורה  אותה  ליידע 
תגובתנו  לשקול  כדי  מספיק  זמן  מרווח  בידינו 
מהליכי  החל  יתבקשו,  אם  המניעה  צעדי  ואת 
חקיקה בכנסת וכלה בעתירה לבג"צ, שאני מקווה 
לא להגיע לשם", אמר גפני. "הוועדה חשה דאגה 
עמוקה לגורל הסכומים האסטרונומיים של כספי 
השליטה  במכירת  כאן  מדובר  לא  המבוטחים; 
ונייד שעלול  גדול  בתנובה לסינים, אלא בכסף 
לצאת משליטת המדינה ולסכן את חסכונותיהם 

של מאות אלפי ישראלים".

ועדת הכספים למפקחת: "לבחון 
מחדש מכירת הפניקס לסינים"

בדיון סוער בוועדת הכספים הזהיר יו"ר הוועדה כי אם האוצר יפעל בניגוד לעמדת 
הוועדה – הוא יחולל רעידת אדמה ביחסים ‰ "מדובר בכסף גדול שעלול לצאת 

משליטת המדינה ולסכן את חסכונותיהם של מאות אלפי ישראלים"

רונית מורגנשטרן

סלינגר. נעדרה מהדיון בוועדת הכספים גפני: חש דאגה עמוקה לגורל החוסכים

 "יש דברים שרק המחשבה 
 על הוצאתם החוצה מקוממת. 
את תנובה מכרו אמנם, אך כאן 

מדובר בחסכונות פנסיוניים"
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פרטים במחוזות ובצוותים 

להצטרפות, אגף שיווק ומכירות:
marketing@ayalon-ins.co.il   | 03-7569874

בכפוף לתנאי הפוליסה. ט.ל.ח.

פטור
מהשתתפות עצמית

בפוליסת דירה

חדש!
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ו ביניים לטובת איגוד הבנקים הוצא צ
בעתירת  בג"צ,  ידי  על  שני  ביום 
שכר  להגבלת  החוק  נגד  האיגוד 
הבכירים במערכת הפיננסית. על פי הצו, בכירי 
מהעבודה  התפטרותם  על  שיודיעו  הבנקים 
של  בעתירה  ההכרעה  ממועד  ימים   45 בתוך 
מלוא  לקבלת  זכאותם  את  יאבדו  לא  האיגוד, 
בקשת  שלהם.  הנוכחיות  הפנסיוניות  הזכויות 
היתר  בין  נועדה  ביניים,  לצו  הבנקים  איגוד 
למנוע התפטרות עובדים בכירים של המערכת 
הזכויות  את  לאבד  החוששים  הפיננסית, 
החוק  כניסת  בטרם  עוד  שלהם  הפנסיוניות 

לתוקף. 
החשש  כאשר  בעלמא,  בטענות  מדובר  "אין 
על  גם  ומובע  ממשי  הוא  התפטרות  מפני 
בראשם  המדינה,  בשירות  המקצוע  אנשי  ידי 
המפקחת על הבנקים", אמר בפסיקתו השופט 
צו  וכאשר  זה  דברים  "במצב  דנציגר.  יורם 
ביותר,  ומצומצם  צר  הוא  המבוקש  הביניים 
 – המצב'  'הקפאת  לטובת  בעיניי  הכף  נוטה 
הבנקים  איגוד  ידי  על  התבקש  אשר  במובן 
ואשר יאפשר לנהל את העתירה ללא שהסכנה 
מפני אבדן זכויות הוותק מרחפת מעל לראשם 
הבנקאית".  במערכת  הבכירים  העובדים  של 
להיכנס  שאמור  החוק,  כי  דנציגר  קבע  עוד 
לתוקף באוקטובר הקרוב, לא ייכנס לתוקף עד 

הכרעת בג"צ בעתירה המרכזית נגדו.

פגיעה בזכויות
בחברות  הבכירים  שכר  להגבלת  החוק 
פיננסיות עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת 
ב־28 במארס 2016. החוק קובע כי עלות השכר 
לא  פיננסית  בחברה  בכיר  של  ביותר  הגבוהה 
תעלה על פי 35 מעלות השכר של העובד בעל 
קבלן.  עובדי  כולל  ביותר,  הנמוכה  המשכורת 
לטובת  חברה  של  הוצאה  כי  החוק,  קובע  עוד 
שכר לעובד בכיר של מעל ל־2.5 מיליון שקל 

בשנה, לא תהיה הוצאה מוכרת במס.
בעתירה העיקרית שהגיש איגוד הבנקים נגד 
לפרש  ניתן  לא  כי  לקבוע  מבקש  הוא  החוק, 
את החוק באופן רטרואקטיבי, וכי אין לפגוע 
ולפיצויי  לפנסיה  עובדים  שצברו  בזכויות 
פיטורים אשר מחושבות לפי הוותק שצברו עד 
חקיקת החוק. בנוסף, מבקשים הבנקים לבטל 
את הסעיף בחוק המגביל את שכרו של העובד 
של  מהשכר   35 פי  עד  של  לשיעור  הבכיר 

העובד הנמוך ביותר. 

חוסר שקט בענף הביטוח
גם איגוד חברות הביטוח עתר לבג"צ באותו 
נושא לפני כחודש, וטען בין היתר, כי סעיפי 
החוק פוגעים לא רק במנהלי התאגיד הבכירים, 
אלא גם בעובדים רבים בתאגידים הפיננסיים – 
בשכרם, בקידומם ובכושר ההשתכרות שלהם. 
עוד מוסבר כי הוראות החוק מתערבות בבוטות 
באופן ניהול התאגיד, חותרות תחת העקרונות 
ופוגעות  החופשי,  השוק  ביותר של  הבסיסיים 
באופן קשה וחריג בזכויות היסוד של עובדים 

בשוק הפרטי. 

מובילות  לא  הביטוח  חברות  כי  לציין,  יש 
את טבלת השכר בחברות הפיננסיות. עם זאת, 
הן  וגם  במיוחד  גבוה  נהנים משכר  בכיריהן  גם 
נדרשות ליישר קו עם החוק החדש. בענף הביטוח 
בחברות  הבכירים  המנהלים  אצל  שגם  טוענים, 
הביטוח קיים חוסר שקט לקראת החלת החוק וכי 
היא  ההערכה  אך  מהם,  כמה  פרישה של  צפויה 
שמדובר בתופעה מתונה יחסית ומסוכנת הרבה 
פחות מאשר בבנקים שם מדובר על מאות תפקידי 
בכירים )215, על פי המפקחת על הבנקים(; עם 
בית  מפסיקת  מעודדים  הביטוח  בחברות  זאת, 
המשפט לטובת הבנקים ובטוחים שהוא לא יוכל 

להפלות את בכירי חברות הביטוח.

צו ביניים בבג"צ לטובת הבנקים 
בנושא שכר הבכירים 

בעקבות עתירת איגוד הבנקים, בכירים שיודיעו על התפטרותם מהעבודה בתוך 45 ימים לא יאבדו 
את זכאותם לקבלת מלוא הזכויות  בענף הביטוח סבורים שבג"צ יפעל באופן דומה גם לגביהם

רונית מורגנשטרן

שם

מישל סיבוני 

מוטי רוזן

מנחם הרפז

אייל לפידות 

יאיר המבורגר

תפקיד

מנכ”ל כלל ביטוח

מנכ”ל מנורה ביטוח

משנה למנכ”ל מנורה

מנכ”ל הפניקס 

יו”ר הראל

6.84

6.3

5.3

 3.56

 3.4

עלות השכר 
)במיליוני שקלים(

7.8מנכ”ל איי.די.איי )ביטוח ישיר(רביב צולר  

6.5מנכ”ל הראל ביטוחאיזי כהן

2.7 מנכ”ל מגדלעופר אליהו

3.42 יו"ר כלל ביטוח דני נוה 

3.7 מנהל ההשקעות הראשי בהראלאמיר הסל

5.5מבטח שמירמאיר שמיר

עלות שכר בכירים בחברות הביטוח על פי דוחות 2015 
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סלינגר, ה דורית  הביטוח,  על  מפקחת 
לגבי  שנייה  טיוטה  השבוע  פרסמה 
לביטוח  תכניות  לעניין  מנחים  "קווים 
הטיוטה  )א.כ.ע(.  עבודה"  כושר  אבדן  מפני 
כוללת חלק גדול מהמלצות לשכת סוכני ביטוח 
בשנתיים  הביטוח  על  לפיקוח  שהועברו  כפי 

האחרונות.
הבחירות  לאחר  מיד  וחצי,  כשנתיים  לפני 
יובל ארנון,  הקים  הלשכה,  לנשיאות  האחרונות 
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, צוות מיוחד לנושא 
חיים  של  בראשותו  עבודה  כושר  אבדן  ביטוחי 
גולדיס. "מדובר בביטוח בעייתי הנמצא בהגדרתו 
למקרה  בביטוחים  כמו  שלא  האפור,  בתחום 
פטירה או יציאה לגמלאות שם ההגדרות לזכאות 
לכיסוי ברורות", הוא מספר. "בנוסף, מוצר א.כ.ע 
הוא מוצר בעייתי אשר חלק מהגדרותיו ניתנות 
הגיעו  אשר  לקוחות  פעם  ולא  שונה  לפרשנות 

למצב קשה נאלצו להתמודד עם חברות הביטוח 
במישור המשפטי כדי לקבל את כספם".

צוות הלשכה קיים מפגשים וישיבות עם צוות 
לפני  באוצר.  הביטוח  על  הפיקוח  באגף  מקביל 
הלשכה  בנושא;  ראשונה  טיוטה  פורסמה  כשנה 
העירה את הערותיה, וכאמור בימים אלה פורסמה 
טיוטה שנייה לקראת חוזר סופי שאמור להיכנס 

לתוקף ב־1 בינואר 2017.

הגדרת עיסוק ספציפי
החדשה  בטיוטה  שנכנסו  השיפורים  בין 
שבה  פנסיה"  לקרן  "מטריה  הלשכה:  בהמלצת 
בקרן  לעמיתים  להציע  יוכל  מבטח  כי  נקבע 
פנסיה הרחבות, כשאחת מהן היא הרחבה לכיסוי 

אובדן כושר עבודה לפי עיסוק ספציפי.  
שהתקבלה  הלשכה  צוות  של  נוספת  המלצה 
הביטוח  כשמקרה  גם  א.כ.ע  ביטוח  תשלום  היא 

קורה בתקופה של “בין עבודות”, כלומר בתקופה 
הוראות  פי  על  משתכר.  אינו  המבוטח  בה 
הטיוטה, המבוטח יקבל פיצוי על א.כ.ע בהתאם 
יוכל  להשתכרותו במקום עבודתו האחרון, והוא 
להמשיך את הביטוח במקום העבודה החדש ללא 

חיתום רפואי )ברות ביטוח(.
בחוזר מוגדר גם אופן הגדלת תגמולי הביטוח 
כי  ונקבע  המבוטח,  בשכר  מגידול  כתוצאה 
גידול  עבור  רפואי  חיתום  ידרוש  לא  המבטח 
עוד  בפוליסה.  המבוטח  בשכר  מוגדר  ריאלי 
מוסדר בחוזר אופן קיזוז מהכנסות אחרות, כיסוי 
ושינוי  עיסוק  הגדרת  עבודה,  היעדר  בתקופת 
עיסוק, חבות המבטח בעת שהיה בחו"ל ושיקום 

מקצועי.
לשכת סוכני ביטוח טוענת עדיין כי יש מקום 
בתגובתה  לכך  והיא תתייחס  נוספים,  לשינויים 

לטיוטה זו.

•
•
•
•

03-5578822

סלינגר פרסמה טיוטת ביטוח אובדן כושר 
עבודה - כולל המלצות הלשכה

בין השיפורים שהוכנסו בלחץ הלשכה: אפשרות להצעת הרחבות לקרן פנסיה לכיסוי אבדן 
כושר עבודה לפי עיסוק, ותשלום גם על מקרה שאירע בתקופה של "בין עבודות"

רונית מורגנשטרן
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טיוטה חדשה של האוצר תגביר חופש 
הבחירה של העובד בחיסכון הפנסיוני

עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה: "בשלב זה מדובר על טיוטה בלבד. 
לאחר שיפורסם החוזר יהיו לכך משמעויות מבחינת סוכני הביטוח"

רונית מורגנשטרן

הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח 
תתכנס לדיון שני בסימן "קולו של המבוטח"

בדיון שיערך ב־19 ביולי ייקחו חלק, בנוסף לחברים הקבועים, גם פרופ' יהודה כהנא, מומחה לניהול 
סיכונים וביטוח, רועי מימרן, יו"ר פורום החוסכים לפנסיה, ורון שטיין, כתב הביטוח של גלובס

סלינגר, ה דורית  הביטוח  על  מפקחת 
 ,)13.7.16( השבוע  רביעי  ביום  פרסמה 
טיוטת  תקנות מס הכנסה )כללים לאישור 

ולניהול קופות גמל ]תיקון[ התשע"ו 2016.  
המשפטי  היועץ  אברהם,  בן  עדי  לדברי 
ככל  התיקון,  מטרת  ביטוח,  סוכני  לשכת  של 
ובהתאם לדברי ההסבר אשר פורסמו,  שיתקבל, 
ההפקדות  בנוגע  נושאים   2 ולהסדיר  להתאים 

לקופות הגמל כדלקמן:
בנסיבות  הקבועה  ההתניה  את  לבטל   .1
המפורטות בתקנות, לפיהן קיימת חובה להפקיד 
כל תשלום מעבר לשיעור של 5% לחשבון אחר 
אצל אותו מבטח. כלומר, ניתן יהיה להפקיד את 
היתרה העולה על 5% גם בתכנית פנסיונית אצל 
לעמית  לאפשר   - הביטול  מטרת  אחר.  מבטח 

זכות בחירה של קופת גמל המתאימה לו.
ביום  לתוקף  נכנס  אשר   13 לתיקון  בהתאם   .2
בחוק  ההתייחסות  "התיקון"(  )להלן:   5.11.15
הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( הינה 
הכנסה  מס  תקנות  לקצבה".  גמל  ל"קופת  רק 
מס  לתקנות   6 תקנה  לפי  אישור  כי  קובעות 
בקופת  פיצויים  למרכיב  הפקדה  לעניין  הכנסה 

 5% של  בשיעור  בהפקדה  מותנה  לקצבה  גמל 
לתגמולים.

פרשנות חדשה
עד לתיקון ניתן היה להפקיד לקופת גמל לא 
משלמת לקצבה לרכיב הפיצויים מבלי להפקיד 
ניתן  התיקון  בעקבות  התגמולים.  לרכיב  גם 
שלא  היא  שמשמעותה  כך  התקנה  את  לפרש 
לרכיב  לקצבה  גמל  לקופת  עוד  להפקיד  ניתן 
לרכיב  גם  הפקדה  שתהיה  מבלי  הפיצויים 

התגמולים, ובכלל כך גם לקופת גמל לחיסכון, 
שהחליפה במסגרת התיקון את קופת הגמל הלא 

משלמת לקצבה.
לכן, על מנת להסדיר את העניין מוצע בתיקון 
תתאפשר  הפיצויים  למרכיב  הפקדה  כי  לקבוע 
מבלי שתהיה הפקדה מקבילה למרכיב התגמולים 
התנאים  לאחד  בכפוף  בקופה,  חשבון  באותו 
הבאים: הופקדו בה כספים בתקופה שבין 1.1.15 
ועד ליום 4.11.15, או אם הוגדל שיעור ההפקדה 
ולא ניתן לבצע את ההפקדה הנוספת בקופת גמל 

אליה מפקיד המעסיק את ההפקדות.
לקופה  הפקדה  כי  להבהיר  היא  התיקון  מטרת 
אליה הועברו כספים כמוה כקופה אליה הופקדו 

כספים, כך שהתיקון לא ימנע אפשרויות ניוד.
"מדובר בטיוטת תקנות אשר באה לתקן ולבטל 
מבטח,  לאותו   5% מעל  הפקדות  שחייב  חסם 
בחוק  החדשות  להגדרות  התקנות  התאמת  תוך 
בן  מסכם  גמל(",  )קופות  הביטוח  על  הפיקוח 
זה מדובר על טיוטה בלבד, אך  אברהם. "בשלב 
יחד עם זאת, הטיוטה מעלה שאלות בנוגע לאופן 
יישום ותפעול התיקון המוצע בפועל, ואנו נעדכן 

בהתאם לאחר שיתקבל נוסח סופי". 

דיון השני של הוועדה הציבורית לבחינת ה
שלישי  ביום  יתקיים  הביטוח  ענף  עתיד 
ברחוב   12:30 בשעה  ביולי(  )ה־19  הבא 
המסגר 42 בתל אביב. הישיבה השנייה של הוועדה 
חברי  לצד  המבוטח".  של  "קולו  בסימן  תיערך 
הוועדה הקבועים, הוזמנו להביע את עמדותיהם 
ואת חזונם לעתיד ענף הביטוח גם פרופ' יהודה 
רועי  וביטוח,  סיכונים  לניהול  מומחה  כהנא, 
מימרן, יו"ר פורום החוסכים לפנסיה, ורון שטיין, 

כתב הביטוח של גלובס. 
הוועדה הציבורית בראשה עומד השר לשעבר, 

גדעון סער כוללת גם את החברים: שמואל סלבין, 
מנכ“ל משרד האוצר לשעבר, רו"ח דורון שורר, 
אברמוביץ,  ואריה  הביטוח  על  לשעבר  המפקח 

נשיא לשכת סוכני ביטוח. 
בין הנושאים אשר ידונו בישיבה: מה התחומים 
את  להבטיח  מנת  על  לטפל  יש  בהם  העיקריים 
עתיד החוסכים לפנסיה?; האם הגדלת ההפרשות 
פעם,  מדי  נוקט  המחוקק  בו  כפתרון  לפנסיה 
וכך גם לפגוע  עלול ליצור נטל על המעסיקים 
הטכנולוגיות  השפעת  תהיה  מה  בתעסוקה?; 
הפיקוח  מוביל  לאן  הביטוח?;  ענף  על  החדשות 

על הביטוח את הענף?; כיצד ענף הביטוח צפוי 
להיראות בעתיד, ומה יהיה תפקידם של כל אחד 

מהשחקנים בו?
מטרות הוועדה הציבורית לבחינת ענף הביטוח 
2030 הן לבחון את עתיד הענף ומתוך כך לגזור 
הביטוח  סוכן  של  עדכנית  מקצועית  תפישה 
מודלים  על  תלמד  הוועדה  כן,  כמו  העתידי. 
ופתוחה  שקופה  תהיה  היא  המתקדם.  מהעולם 
לציבור הרחב, סדר יומה יפורסם מראש, ודיוניה 
פרסמה  במאי  ב־18  לתקשורת.   פתוחים  יהיו 

הוועדה קול קורא להגשת עמדות הציבור. 

בן אברהם. הלשכה תעדכן לגבי השינויים
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חדשות  הביטוח

ליווי מקצועי 
 לכל אורך 
הדרך עד 

לקבלת ההחזר 
הכספי

בדיקה 
מקצועית 

 ואמינה מול 
כל חברות 

הביטוח!

בדיקת רטרו 
וריטיינר 
חודשית

כי אם תשתוק ולא תבדוק, לא תוכל לצחוק... בדרך אל הבנק! דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

 שושנת העמקים 41 צורן ת.ד. 1565 טל. 054-4231093  
hagit2265@gmail.com :פקס. 09-8320917 | דוא"ל

סוכן, מתי 

לאחרונה 

בדקת את 

עמלותיך?

בג"צ איחד עתירות הלשכה בנושא המסלקה 
 הדיון בעתירה המאוחדת יתקיים ב־12 בדצמבר  עד מועד זה – אין שינוי 

בהתנהלות הסוכנים מול המסלקה הפנסיונית

בדרך לפסגות? מנכ"לית הכשרה פורשת

שהוראות  הלשכה  מבקשת  בעתירה  מרכזית". 
שלא  “כך  הביטוח  חברות  ידי  על  יקוימו  החוזר 
למערכת  גישה  לו  שיש  רישיון  מבעל  תחסם 
מידע  לקבל  האפשרות  מוסדי,  גוף  של  ייעודית 
ולבצע את הפעולות המנויות בסעיפים הללו של 
החוזר באמצעות המערכת הייעודית, והוא לא יחויב 
ורק באמצעות מערכת  לבצען, כנגד תשלום, אך 
הסליקה הפנסיונית המרכזית”. הרקע לעתירה היה 
לסוכנים  הודיעו  ומנורה  מגדל  הביטוח  שחברות 
מה־1  החל  שלהן  במערכות  השימוש  הפסקת  על 
בינואר 2016, ו”זה ייאלץ את סוכן הביטוח להוציא 
עשרות אלפי שקלים בשנה על השימוש במסלקה 
הפנסיונית, שדורשת תשלום על השימוש במידע 

שלה,” נכתב בעתירה.

לשכת ב עתירות  בשתי  במאוחד  ידון  ג"צ 
סוכני הביטוח בנושא המסלקה הפנסיונית 
ביה"מ  שופט  קבע  כך  בדצמבר.  ב־12 
השבוע. משמעות  שני  ביום  יצחק עמית  העליון 
הביטוח  סוכני  יצטרכו  אז  שעד  היא  ההחלטה 
להשתמש במסלקה הפנסיונית כפי שהיא פועלת, 

למרות טענותיהם על תפקודה הלקוי.
עתירה  הלשכה  הגישה   2015 דצמבר  בחודש 
ובה  המסלקה,  מול  ההתנהלות  בנושא  ראשונה 
תנאי  על  בצו  להורות  המשפט  מבית  בקשה 
לאכוף  סלינגר,  דורית  הביטוח  על   למפקחת 
ביצוען  "את  ומגדל  מנורה  הביטוח  חברות  על 
המפקחת  חוזר  הוראות  של  והדווקני"  המלא 
בנושא "חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית 

נגד  נוספת  עתירה  הלשכה  הגישה  מאי  בחודש 
סלינגר ומשרד האוצר, בה נטען כי מאז החלה חובת 
מתפקדת.  אינה  זו  הפנסיונית,  במסלקה  השימוש 
בעתירה מבקשת הלשכה כי בית המשפט יבטל בצו 
שימוש  לעשות  החובה  את  ביניים  ובצו  תנאי  על 
הביטוח  לסוכני  יאפשר  או  הפנסיונית,  במסלקה 
פניה ישירה לחברות הביטוח בשלב זה. לחילופין, 
שיתנה את החובה לביצוע הפעילות במסלקה עד 
אשר הממונה תציג מסמכים המלמדים כי המסלקה 
עוד  אליה.  הפונים  לטובת  תקינה  בצורה  פועלת 
פוסקות  בלתי  בתלונות  הוצפה  כי  הלשכה  טענה 
לקיים  מסוגלותה  והיעדר  המסלקה  התנהלות  על 

את שהתחייבה.
רונית מורגנשטרן

אפשרות  יש  זאת,  עם  מראש.  ימים   180
שהפרישה תוקדם בהסכמה עם החברה. 

דירקטוריון חברת  בסוף החודש צפוי 
ולבחור  להתכנס  ביטוח  הכשרה 
במנכ"ל חדש. על פי הערכות, מינוי 
המנכ"ל החדש יהיה מתוך החברה כפי 

להמשיך  במטרה  אלישקוב,  עם  שהיה 
חילופי  את  גם  שאפיינה  היציבות  את 

נמצא  המועמדים  בין  הקודמים.  המנכ"ל 
ומנהל  החברה  למנכ"ל  המשנה  מירון,  שמעון 

תחום ביטוחי חיים ופיננסים.
ההישגים אליהם  בהודעתה את  ציינה  אלישקוב 
הגיעה החברה בתקופה זו. "אני מודה מעומק לבי 
לעובדי החברה, להנהלתה ובעיקר לבעל השליטה, 

המכהנת ה הביטוח  בענף  היחידה  אישה 
הודיעה  אלישקוב,  אתי  מנכ"ל,  בתפקיד 
שנים   4 לאחר  מתפקידה  התפטרות  על 
היא  הערכות  פי  על  ביטוח.  הכשרה  כמנכ"לית 
מאתגרות  שנים   10 "לאחר  לפסגות.  כעת  פונה 
ובעיקר מספקות אני מסיימת פרק בחברה שהייתה 
מסרה  בחיי",  חדש  פרק  ומתחילה  שני  לבית  לי 
מחברת  שלה  ההתפטרות  בהודעת   )39( אלישקוב 
חשבון  רואת  היא  אלישקוב  ביטוח.  הכשרה 
במקצועה, ולפני שמונתה לתפקיד מנכ"ל הכשרה 

היא כיהנה כסמנכ"לית הכספים בחברה.
ההתפטרות של אלישקוב אמורה להיכנס לתוקף 
בינה  ההסכם  ולפי  מאחר   ,2017 בינואר  ב־12 
היא אמורה להודיע על התפטרות  לבין הכשרה, 

שנתן  כך  ועל  הגיבוי  על  אלעזרא,  אלי 
למנכ"לית  אותי  מינה  אמונו,  את  בי 
ונתן לי אפשרות להצעיד את החברה 
יחד עם הנהלתה להצלחות, תוך כדי 

עבודה משותפת באמון הדדי".
אלי אלעזרא, בעל השליטה בחברה 
תרומתה  על  לאתי  מודה  "אני  מסר: 
זכתה  שהכשרה  ספק  אין  לחברה.  הרבה 
למנהלת מצוינת, שהוכיחה את עצמה לאורך 
בתפקידה  וגם  בחברה  תפקידיה  בשלל  השנים 
האחרון כמנכ"לית החברה. אני וכל אנשי החברה 

מאחלים לאתי המשך הצלחה בדרכה החדשה".

רונית מורגנשטרן

אלישקוב
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חדשות  הלשכה

פנו ש הערבי  מהמגזר  ביטוח  סוכני  ני 
חיפה  סניף  ליו"ר  האחרון  בחודש 
בלשכת סוכני ביטוח, ליאור רוזנפלד, 
לאחר שקיבלו הודעה מחברת הביטוח עמה עבדו 
על הפסקת עבודתם עקב תיק ביטוח חובה הפסדי.
בביטוח  עבודתם  שעיקר  השניים,  לדברי 
אלמנטרי מול חברת ביטוח גדולה אחת, בעקבות 
שבורה.  שוקת  לפני  עמדו  צדדית  החד  ההודעה 
בחברה  עבודתם  שהופסקה  רק  שלא  משום  זאת 
זו, גם חברות אחרות נמנעו מלקבלם לאחר הצגת 

דו"ח הרווחיות.
ועדת  קיימה  כחודשיים  לפני  כי  לציין  יש 
כבל  איתן  ח"כ  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה 

בניתוק  נוקב  דיון  הציוני(  )המחנה 
סוכני ביטוח ערבים רבים ממערכות 
הביטוח.  חברות  של  החובה  ביטוח 

זאת, כאשר הסיבה בה נוקבות חברות 
התביעות  ממספר  חריגה  היא  הביטוח 

שקבעו החברות.

התוצאות ייבחנו מחדש
חברת  להנהלת  רוזנפלד  פנה  האחרון,  במקרה 
ארכה  לקבל  וביקש  בשוק(,  )מהגדולות  הביטוח 
2017, מה שיאפשר  סוף  הסוכנים עד  עבור שני 
ואף לשפר את  ולהתפרנס  להם להמשיך לפעול 
הנהלת  עם  רוזנפלד  סיכם  עוד  התיק.  תוצאות 

התוצאות  ייבחנו   2017 בסוף  כי  החברה 
השניים  ימשיכו  ישתפרו,  הן  ואם  מחדש 

למכור באותה חברה.
סניף  יו"ר  דאג  השבוע,  נוסף  במקרה 
חיפה, להחזיר סוכן לעבוד עם חברת ביטוח, 
לאחר שבשנתיים האחרונות חדל הסוכן למכור 
זה,  במקרה  הביטוח;  חברות  דרך  חובה  ביטוחי 
התפרנס  אותו,  ניתקה  הביטוח  שחברת  לאחר 
ביטוח  ואת  בלבד,  מקיף  ביטוח  ממכירת  הסוכן 
עמלה.  ללא  "הפול",  דרך  לבצע  נאלץ  החובה 
רוזנפלד פעל למצוא לסוכן חברת ביטוח שתפיק 
שמו  על  סוכן,  מספר  תחת  חובה  ביטוחי  עבורו 

ובעמלה מלאה.

בעקבות התערבות יו"ר סניף חיפה 

נמנעה הפסקת עבודתם של שלושה 
סוכני ביטוח ערבים בצפון

הסוכנים קיבלו ארכה עד סוף 2017, ותוצאותיהם ייבחנו מחדש בתום התקופה ‰ רק לפני חודשיים 
קיימה ועדת הכלכלה של הכנסת דיון בניתוק סוכני ביטוח ערבים רבים ממערכות ביטוח החובה

רונית מורגנשטרן

רוזנפלד. פנה להנהלת חברת הביטוח

רוזנפלד
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אומה  עם זיכרון

אנו אומה עם זיכרון יוצא דופן "
גם כאשר השורד האחרון 

כבר לא יהיה בקרבנו
ילדנו נכדנו וניננו לא ישכחו לעולם" 

)הרב ישראל מאיר לאו(

בתחילת  שהתקיים  לפולין,  המסע  בסיום  רק 
יולי 2016, הפנמתי לעומק את מה שקרה שם. 
נקשרה  תמיד  "פולין"  המילה  אסוציאטיבית 
כמילה נרדפת לשואה, על אדמת פולין נטבחו 
נרצחו מרבית קורבנות יהודי אירופה. היהודים 
הובלו ברכבות מכל רחבי היבשת לבתי החרושת 
פלאשוב  מיידנק,  בירקנאו,  אושוויץ,  למוות 
ומחנות נוספים במטרה אחת להשמיד את העם 
היהודי. היינו שם קבוצה של 31 סוכנות וסוכנים 

כדי לזכור ולא לשכוח!
ארץ יפה פולין, פורחת, מלאה ביערות, ברוכה 
קרקוב,  ורשה,  כמו:  יפות  ערים  בה  יש  במים, 
קפה  בתי  גנים,  לה,  הדורות  כיכרות  ולובלין, 
שעובדים,  רגילים  אנשים  וגם  בשפע,  וחנויות 
מבלים, צוחקים ויולדים ילדים. אנשים רגילים? 
מקומם ומכעיס עד כאב. את הפתרון הסופי הגו 

אנשים רגילים!
את  רגילים!  אנשים  בנו  הגזים  תאי  את 
ההשמדה  את  רגילים!  אנשים  בנו  המשרפות 
שתקו  השתיקה  ואת  רגילים!  אנשים  ביצעו 

אנשים רגילים!
ומכאן  אנוש,  איבוד צלם  זו התזכורת לסכנת 

יצא  הוא  באשר  אדם  שכל  הגדולה  החשיבות 
למסע על אדמת פולין.

התחושות  משתנות  בפולין  המסע  במהלך 
הבנה  מחוסר  הנפש  את  ומטלטלות  במהירות 
ומשם  ומריר  צורב  לכעס  לתפוס  יכולת  ואי 
והלב  שלנו  לארץ  והודיה  מלכדת  לפטריוטיות 
בחזרה  כאן  ואנחנו  שניצחנו  בתחושה  מוצף 

נושאים ומנופפים בדגל שלנו בגאווה גדולה.
וחברי  חברותי  עם  שם  לעמוד  גאה  הרגשתי 
לחבק,  יד  מושיטים  כולם  את  לראות  למסע 
הנפלאה  החבורה  את  לראות  ולתמוך.  לעודד 

מקריאים  מכובדת,  כה  בצורה  טקסים  מארגנת 
ארץ  שירי  לשיר  הלב.  מכל  ושרים  מנגנים 
ישראל במחנות, בטקסים ובאוטובוס בקול צלול 

ורם ולהרגיש עם ישראל חי!
ד"ר  שלנו  למדריכה  להודות  אבקש  לסיום 
תחושת  תוך  ומדריכה  שמלווה  דוד,  מרים 
ולתמונות  לסיפורים  אותנו  שחיברה  שליחות, 
גבורת  את  והזכירה  שחזרה  ללב,  נוגעות 
הנרצחים והניצולים והפכה את המסע למסע של 

משמעות שלא ישכח.
הכותבת היא סגנית נשיא לשכת סוכני ביטוח

רשמים מפולין: 31 סוכנות וסוכני 
ביטוח חזרו מהמסע לפולין

בתחילת החודש יצאה משלחת של סוכני ביטוח לפולין 
‰ סגנית נשיא לשכת סוכני ביטוח מספרת

שוש כהן־גנון

ט.ל.ח. נכון ליוני 2016. 1. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 190 והוראת השעה( התשע"ב 2012 ותיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה - 2005 - תיקון מספר 8. 2. לאחר שימלאו לעמית 60 ובתנאי 
 שהעמית מקבל קצבה מינימלית של ₪4,418 לפחות )נכון לשנת 2016(. 3. עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס עד התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס )₪33,408 לשנת 2016( - חבות המס תהיה על פי הנחיות פקיד השומה.

עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס מעל התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס ועד לתקרה להפקדת תשלומים פטורים - תשלום מס רווח הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/ שיווק 
פנסיוני בידי יועץ /משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה.

תיקון 190)1( מאפשר ללקוחותיך 
ליהנות ממכלול שלם של יתרונות:

 חיסכון בעלויות
 נזילות)2(   
 שקיפות 

 יתרונות מיסוי)3(

פתרון לכסף הנזיל של לקוחותיך

 sochnim@analyst.co.il :דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך טל: 03-7147168 | דואל

תחת ניהול ההשקעות המקצועי של אנליסט

חברי המשלחת בפולין
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חדשות  הביטוח

פוליסה קבוצתית ייחודית לביטוח חיים 
לחברי לשכת סוכני ביטוח

הזכאים להצטרף :

אשר  הזוג  ובני/ות  בישראל  הביטוח  סוכני  לשכת  עובדי  ו/או  חברי  א. 
ושגילם  ל-31.03.2016  נכון  הקבוצתי  הביטוח  בהסדר  כלולים  היו 

בתחילת הביטוח עומד בתנאי הגיל המירבי.

חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג שהצטרפו  ב. 
אינו  הביטוח  בתחילת  וגילם  הביטוח  תחילת  מועד  לאחר  לביטוח 
עולה על הגיל המרבי להצטרפות שמילאו טופס הצטרפות והצהרת 

בריאות והחברה הסכימה לקבלם לביטוח.

ילדי חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל שגילם הוא מעל  ג. 
גיל 20 , שמילאו טופס הצטרפות והצהרת בריאות והחברה הסכימה 

לקבלם לביטוח.

הכיסוי הביטוחי:

ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה שהיא, למעט התאבדות בשנת הביטוח 
הראשונה.

יחידה  ו/או בשנה הראשונה לרכישת  זה חל על מצטרפים חדשים  סייג 
נוספת. מוטבים של מבוטח קיים שהוסיף יחידת ביטוח, יקבלו את סכום 

הביטוח על פי יחידת ביטוח אחת.

בקרות מקרה הביטוח ולבירור זכויותייך על פי הפוליסה יש לפנות למחלקת תביעות באגף
tviotkol@ayalon-ins.co.il טל' 1700-700-649 או במייל

שעות המענה הטלפוני 08:00-16:00

בס"ד, סיון תשע"ו, יולי 2016

תקופת הביטוח:

ועד   01.04.2016 מ-  החל  שנים   3 של  לתקופה  נערכת  הפוליסה 
.31.03.2019

סכומי הביטוח והפרמיות החודשיות )בש"ח ליחידת ביטוח 1(

גיל 
מינימאלי

גיל 
מקסימאלי

סכום ביטוח
פרמיה 
חודשית

             20             35500,000        23.00

             36             45500,000        41.00

             46             55500,000       115.00

             56             65350,000       207.00

             66             75150,000       265.00

• מספר היחידות שניתן לרכוש : 2	
• את 	 מחייבת   01.04.2016 מ-  קיימת  לפוליסה  שתתווסף  יחידה  כל 

המבוטח בהליך חיתומי.
• סכום הביטוח והפרמיה יתעדכנו , בעת מעבר המבוטח מקבוצת גיל 	

אחת לאחרת.
• הפרמיות וסכומי הביטוח יהיו צמודים למדד הידוע ביום 01.04.2016.	
• הפרמיה תשלום במלואה על ידי המבוטחים , באמצעות הוראת קבע 	

אישית
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תכנון  פרישה

החצר האחורית: שלושה מקרים 
בהם הטיפול בלקוחות פורשים 

חרג מהתוואי הקלאסי
האם תכנון פרישה הוא כלכלי בלבד? בעבר צוין לא פעם כי יש בתכנון פן סוציאלי 

לא קטן ‰ ההיקף והמורכבות שבעבודת תכנון הפרישה בשלושה מקרים

רון קשת

ישראל ל פרופסור  ציין  במקרה  א 
לגרנטולוגיה  החוג  יו"ר  דורון  איסי 
העיסוק  שלדעתו  חיפה  באוניברסיטת 
אף  אולי  כלכלי,  רק  לא  הוא  הפרישה  בתכנון 
בעיקר סוציאלי. בלא מעט מקרים המתודה של 
טיפול בלקוחות בפרישה חורגת מהתוואי הרגיל 
של בדיקת נכסי המשפחה אל מול יעדי החיים. 
בכתבה הזאת אזכיר מספר מקרים כאלו על מנת 
להעביר את המסר לגבי ההיקף והמורכבות של 

העבודה בתכנון הפרישה.

זוג 1 הגיע  ביטוח  סוכני  לשכת  למשרדי 
פרשו  השניים  לחייהם.  ה־70  שנות  בתחילת 
הכנסות  כשלהם  שנים  מספר  לפני  מעבודתם 
מניבים  נדל”ן  נכסי  בהם  שונים  ממקורות 
וכספים המנוהלים במספר תיקים. לכאורה, כבר 
בפגישה הראשונה נראה היה שהם במצב כלכלי 
טוב, שיאפשר להם לחיות ברמת החיים שאליה 
גלשה  השיחה  כאשר  חייהם.  ימי  לכל  הורגלו 
הלאה ובמהלכה שאלתי לגבי ילדיהם הובהר לי 
שאחד מהם סובל מבעיה רפואית בגינה הוא אינו 
עצמאי. להורים החרדים לגורלו הוצע כי במקרה 
תואמת  רכוש  בחלוקת  רכושם  יחולק  פטירתם, 
הכוללת  לבן,  נאמנות  קרן  ותוקם  האחים  בין 
על  אחראי  שיהיה  כספים  ומנהל  נאמן  מינוי 

העברת הכספים הנדרשים לאחר מות הוריו. 

תכנון 2  של  לתהליך  הגיעו  לקוחות  זוג 
פרישה שנים ספורות לפני היציאה לגמלאות. 
מהם  שאחד  הסתבר  התהליך  של  בעיצומו 
נמוכים  סכומים  להפקיד  השנים  במהלך  בחר 
הוא צבר  בנוסף,  יחסית לאפיקים הפנסיוניים. 
להיות  שאמורים  משמעותיים  נדל”ן  נכסי 
מוכנים בשנים הקרובות ולהניב עבורו הכנסה 
חודשית של כמה עשרות אלפי שקלים. מאחר 
יחסית,  נמוכות  כפורש  לו  שיהיו  שההכנסות 

נוצרה התלבטות על האופן שהוא אמור להגיש 
את הדוחות לצורך מס ההכנסה לגבי שכירויות 
כהכנסה  כך  על  להצהיר  האם  שלו:  הנכסים 
 10% של  ניכוי  המאפשרת  פרטית  משכירות 
מס, או האם להצהיר על זה כהכנסה מעבודה? 
המשך הטיפול הועבר לעורך דין מומחה במיסוי 

נדל”ן שבנה את התוכנית שלו באופן המיטבי, 
הלקוחות,  של  המלאה  רצונם  ולשביעות 

ששילמו שיעור מס מינימלי.

גיל 3  את  שעבר  לקוח  לפגישה  אלינו  הגיע 
70 ובעלים של עסק מצליח עם כ־80 עובדים. 
מעל  של  הכנסה  משיכת  לו  מאפשר  העסק 
לחברות  מעביר  הוא  מתוכם  שקל,   250,000
בבעלות שלושת ילדיו סכום של עשרות אלפי 

שקלים מידי חודש. לכאורה אידיליה. 
שלו  הפנסיונית  הניירת  את  לי  מסר  הלקוח 
מאות  כמה  של  סכום  כללה  וזו  לבדיקה 
גמל  מנהלים  בביטוח  בודדים  שקלים  אלפי 
בסכום  מדובר  לא  ברור,  באופן  והשתלמות. 
השני,  במפגש  יפרוש.  אם  למחייתו  שיספיק 

שעומדים  הסכומים  את  שניתחתי  לאחר 
לרשותו, הבהרתי לו שלפי עניות דעתי האתגר 
העיקרי שיש לו הוא במעבר העושר המשפחתי 
ואינם  עובדים  שאינם  ולילדיו  לרעייתו 
מעורבים בעסק. מאחר שמדובר באדם ריכוזי, 
היומיומית  השליטה  על  לוותר  מוכן  שאינו 
בעסק, בנינו מבנה של נאמנות תוך הצמדה של 
מהבעלות  חלק  יקבל  שבהדרגה  שכיר  מנכ”ל 
נאמן  ידי  על  מפוקח  יהיה  העסק  העסק.  על 
שבמקרה פטירה ידווח ויעביר את סכומי הכסף 

המוסכמים לשאריו של בעל העסק.

הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה של לשכת סוכני 
ביטוח  fo

to
lia

ם: 
לו

צי

תכנון הפרישה הוא לא רק כלכלי

בלא מעט מקרים המתודה 
של טיפול בלקוחות 

בפרישה חורגת מהתוואי 
הרגיל של בדיקת נכסי 
המשפחה אל מול יעדי 

החיים של המשפחה

אירועי הלשכה
 סניף חיפה יערוך ב-19/7 מפגש בוקר מקצועי, בין השעות 8:30-12:30, בשיתוף פוינטר. 

Open Wide אירועים ואווירה, רמת ישי
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משבר  הפנסיה

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

אשליית הפנסיה במדינת ישראל 
היא הבעיה הגדולה שלנו

העיסוק ההולך וגובר בדמי הניהול, יוצר אשליה ששם טמונה הבעיה 
של הפנסיה בישראל, אבל זו רק אשליה ‰ באילו אמצעים על 

הרגולטור לנקוט, בשביל להבטיח לכולנו פרישה בכבוד?

יובל ארנון

במדיות ה האחרונות  השנים  של  הטרנד 
דמי  גובה  בנושא  עוסק  השונות 
הניהול, כאשר הטיפול בו הוא לכאורה 
גם  ישראל.  במדינת  הפנסיה  לבעיית  הפתרון 
מנגנונים  ויצר  זה  בטרנד  נשבה  הרגולטור 
שונים ומסובכים, בהם בניית קרן פנסיה ברירת 
בדרכים  בנושא  לטפל  במקום  זאת  כל  מחדל. 
הרבה יותר פשוטות, והכל בשם חיזוק הפנסיה 

לתושבי מדינת ישראל.
אין  בישראל  אבל  שמחות,  להשבית  לי  צר 
אשליה  שיוצרת  לפנסיה  הפקדה  יש  פנסיה. 
שתושבי ישראל יזכו לפנסיה הוגנת בפרישתם. 
לא  כץ  חיים  השר  בממשלה,  אחד  שר  לפחות 
מסתיר נושא כאוב זה וטוען אף הוא שאכן אין 

כיום פנסיה במדינה.
היום הבעיה עוד לא מורגשת. הרוב המוחלט 
הפנסיות  לדור  שייך  כיום  הפנסיה  מקבלי  של 
עובדי  או  המשופרים,  התנאים  עם  הוותיקות 
רק  נדיבה.  תקציבית  לפנסיה  שזכו  מדינה 
לדור  שייך  כיום  הגמלאות  ממקבלי  קטן  אחוז 
הפנסיות החדשות, ומשקלם של מקבלי הפנסיה 

מדור צו ההרחבה משנת 2008 בטל בשישים.
האם מישהו חושב שעובד אשר צורף בשנת 
2008 עם הפקדה בסיסית של 2.5% )הממוצע 
כ־10%(  על  עומד  הראשונות  השנים   7 של 
וגילו היה 40־45 ומעלה יזכה לפנסיה רצינית 
מכך,  גרוע  בכבוד?  לפרוש  יוכל  שאיתה 

"שקופים"  עובדים  אותם  מהעובדים,  חלק 
שמשתכרים במשכורות זעומות, יקבלו פנסיה 
סימלית של עשרות שקלים. זאת כאשר ללא 
יותר  הכנסה  הבטחת  מקבלים  היו  הפנסיה 
גבוהה. המדינה באה לברך ויצאה מקללת, וגם 

חסכה תשלומי הבטחת הכנסה עתידיים.
אביגדור  ביתנו  ישראל  יו״ר  ביקש  כאשר 
העמים,  חבר  ליוצאי  הפנסיות  הגדלת  ליברמן 
דאגה  מבחינת  נכונה  הלא  לדרישה  קשר  ללא 
הכאובה  בנקודה  נגע  הוא  מסוים,  לסקטור  רק 
של הגדלת הבטחת ההכנסה, לא הפנסיה לאותם 

אלפים שכיום חיים בעוני מחפיר ובשפלות רוח.
אותם עובדים שצורפו בשנת 2008 בהתאם לצו 
ההרחבה בגיל יחסית מתקדם, ויש מאות אלפים 
שקלים  מאות  כמה  הדרך  בסוף  יקבלו  כאלו, 
ביותר שמצפה  הזמן הגדולה  זו פצצת  לחודש. 
לנו, הרבה יותר גרועה מהאיום האיראני – זה 

אצלנו בבית ויקרה בוודאות.

דורשים התייחסות
נכון שישנם מומחים רבים שמראים מודלים של 
עובד שחוסך 37 שנה על בסיס ריבית שהיא כיום 
לא  ואצלו  ריאלית,  לא  שכר  התפתחות  הזויה, 
תהיה כל בעיה בעתיד. העניין הוא שזה רק מודל 

תיאורטי, כי המציאות שונה לגמרי.
בכל  התייחסות  דורשים  אשר  נתונים  להלן 

מודל:
א. רוב המצטרפים לתוכנית פנסיונית מפסידים 
אצלנו עשור מהחיים ועשור של הפקדות: דוחים 
או   22 בגיל  משתחררים  שירות,  שנת  עם  צבא 
מאוחר יותר, יוצאים לטיול קטן ואחר כך לטיול 
בעבודות  עובדים  פסיכומטרי,  עושים  גדול, 
נקלטים בשוק  כך, עד שהם  לומדים.  מזדמנות, 
העבודה במקום רציני, הם מפסידים כמעט עשור.

ב. הניידות כיום רבה, מחקרים מראים שלאורך 
מהזמן  כ־20%  אדם,  של  עבודה  זמן  פרק  כל 
רצף  על  רבה  השפעה  ולכך  עבודות,  בין  נמצא 

ההפקדות.
ג. מסתבר שאנשים פודים קרוב ל־30% מכספי 
הפיצויים לאורך השנים, עובדה שפוגעת בצורה 

משמעותית בחיסכון הנצבר.
ד. רק חלק מהשכר מבוטח במקומות רבים.

הפקדה  יש  הפיצויים  מכספי   70% על  רק  ה. 
שוטפת לחיסכון ארוך טווח על כל המשתמע מכך.
האחרונות  בשנים  אליה  שהורגלנו  הריבית  ו. 

רק הולכת ויורדת.
האחרונות  בשנים  נכנסות  הקרנות  רוב  ז. 
פגיעה  לזה  יש  שליליות,  דמוגרפיות  לתשואות 
ילך  רק  שזה  והצפי  בקרנות  קיימים  בחסכונות 

ויגבר.
נקודות אלו ואחרות, חייבות לבוא לידי ביטוי 
היום  שמוצגות  הזויות  סימולציות  מיני  בכל 
ישראל.  במדינת  פנסיה  שיש  לכאורה  ומראות 
ידי  על  כואבות,  חלקן  פעולות,  ינקטו  לא  אם 
לא  אם  אחר(,  במאמר  ארחיב  )עליהן  הריבון 
הגדולה  הבעיה  היא  הפנסיה  בעיית  כי  יוכרז 
לאומי",  "אסון  הגדרה של  מחייבת  והיא  שלנו 
הרי שנמשיך לחפש את המטבע מתחת לפנס. 
החיים,  את  מסבכים  שרק  מודלים  נמציא 
הנושא  שאכן  גדולה  אחת  אשליה  ויוצרים 

מטופל, ולא כך.

הכותב הוא יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח

הרוב המוחלט של מקבלי הפנסיה כיום שייך לדור הפנסיות הוותיקות עם התנאים המשופרים

האם מישהו חושב, שעובד אשר 
צורף בשנת 2008 עם הפקדה 

בסיסית של 2.5% וגילו היה 40־45 
ומעלה יזכה לפנסיה רצינית 
שאיתה יוכל לפרוש בכבוד?
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חדשות  הלשכה

פת בקשי, יו“ר מחוז באר שבע והדרום, י
אשורי,  שמוליק  ירושלים  מחוז  ויו“ר 
לשני  וכיפי  עשיר  עיון  יום  קיימו 
במלון  שבוע  לפני  שהתקיים  המחוזות 

קראון פלאזה בים המלח.
סוכנים,  מ־120  למעלה  הגיעו  לאירוע 
הייתי  לא  ומעולם  בתפקיד,  שנים   6 “אני 
יכול  הייתי  לא  לבד  כי  כך,  כל  נרגש 
עם  הפעולה  ושיתוף  כזה,  אירוע  להרים 
לייצר  שיכולנו  לכך  הביא  ירושלים  מחוז 
בקשי  אמר  לסוכנים”,  אמיתית  חגיגה  יחד 

ל”ביטוח ופיננסים”.
יום העיון נפתח בדברי הפתיחה של בקשי 
אף  בקשי  הנוכחים;  את  שבירכו  ואשורי, 
נפרד והעניק מגן הוקרה למנהל היוצא של 
אייל סיטי, ובירך  סניף “כלל” בבאר שבע, 

את מנהל הסניף הנכנס, רן ברעם.

הכנס אורגן בשיתוף עם חברת כלל ביטוח 
וחברת פוינטר; רוני ששון, סמנכ"ל בכיר 
מנהל מרחב ירושלים והדרום ב"כלל", נשא 
דברי ברכה; ברעם, מנהל סניף "כלל" הרצה 
הפנסיונית";  המסלקה  בעידן  "מכירות  על 
סיימון עוז, מנהל מכירות ב"פוינטר" סיפר 

על "חדשנות טכנולוגית בעולם הרכב".
"סוכן  התכנית  על  סיפר  רבין  אליעוז 
2030" ויישומה; אריאל מונין, יו"ר הוועדה 
לביטוח כללי בלשכה, סיפר על "רגולציה 
באלמנטר - מהלכה למעשה"; עו"ד ליאור 
סיפר על  טומשין, מ"מרקמן את טומשין" 
"מיצוי זכויות מול הביטוח הלאומי ורשויות 
הרצאתו  סיימה  העיון  יום  את  המס". 
המרתקת של אוהד חמו, כתב חדשות ערוץ 
הלשכה,  בכנסי  מאד  למבוקש  שהפך   ,2

בנושא "ישראל והפלסטינים - לאן".

שת"פ מוצלח של מחוז 
דרום עם מחוז ירושלים 

ביום עיון בים המלח
מערכת ביטוח ופיננסים

מימין: חמו, בקשי ואשורי. לאירוע הגיעו למעלה מ־120 סוכנים

חדש בהראל
המערכת הדיגיטלית ל"עסק בקליק"

מהיום במכלול שלי

b1
3

6
2

7
/1

4
9

2
6

פרטים במחוזות

יו"ר מחוז חיפה 
והצפון: "על חברות 

הביטוח לעבוד 
יחד עם הסוכנים"

ו”ר מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני ביטוח, מיכה י
אדוני, ייצג את הלשכה ביום עיון מקצועי בתחום 
ביום  הראל  הביטוח  חברת  שערכה  האלמנטר 
שלישי האחרון, במלון דן פנורמה בחיפה. הכנס עסק 
בתחום הדיגיטציה, הוצגו בו פוליסה עסקית ופוליסת 
האחרונים  החוזרים  על  הסבר  וניתן  דיגיטליות,  פרט 
של הפיקוח על הביטוח.  הראל הודיעה כי תשלם עמלה 
מפרמיה ברוטו בפוליסה העסקית ואדוני בירך על כך. 
בהראל,  הצפון  מחוז  למנהל  אדוני,  הודה  בדבריו, 
רובי מגדל, על שיתוף הפעולה בין הלשכה להראל - 
והדגיש את חשיבותם של הכנסים המקצועיים, “ידע 

זה כוח”, אמר.
שבטו  חסך  לא  אדוני  הפעם,  גם 
הביטוח  על  הפיקוח  מהתנהלות 
ומעדיפה  הסוכן  את  המייתרת 
“הפיקוח  הישירים.  הביטוחים  את 

מעלים עין במתכוון ממכירות ביטוח 
פארם,  סופר  רכב,  סוכנויות  ידי  על 

למכור  היתר  שקיבלו  נסיעות  וסוכני  קולקטיבים, 
ביטוח נסיעות ללא רישיון”, אמר אדוני שקרא מעל 
ולהיות  מנגד  לעמוד  לא  הביטוח  לחברות  הבמה 
שותפים ללשכת סוכני ביטוח. “הלשכה בעד הסדרה 
המפקחת  ידי  על  מתנהל  שזה  כפי  לא  אולם  בענף, 
גם  אלא  הביטוח,  בסוכני  רק  לא  שפוגעת  הנוכחית, 

בחברות הביטוח”.
הביטוח  חברות  כלפי  גם  בביקורת  חסך  לא  אדוני 
הביטוח  “חברות  אגרסבי.   ישיר  בשיווק  שפועלות 
מספיק יצירתיות כדי למצוא את הנוסחא לעבוד ביחד 
עם סוכני הביטוח, אמר. “יש לנו ענף חזק, לשכה חזקה 
הביטוח  וענף  הסוכנים  לציבור  לדאוג  תמשיך  והיא 

כולו”. 
סוכנים,  עם  עובדת  "הראל  כי  הוסיף  מגדל  רובי 
עם  בעתיד  גם  לעבוד  ותמשיך  בסוכנים  מאמינה 
הסוכנים, כיוון שאנו רואים עצמנו שותפים של הסוכן".

אדוני
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לפני  סיום

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

דרושים

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת 
חיתום אלמנטרית, עם ידע מוכח ברכב ובדירות, 

ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות 
office@menczel.co.il :חיים במייל בלבד

לסוכנות בראשון לציון דרוש/ה רפרנט/ית 
מקצועי/ת לניהול תיק ביטוח חיים פרט למשרה 
מלאה. דרישות התפקיד: ידע וניסיון של לפחות 
5 שנים בתפקיד דומה בניהול תיק ביטוחי פרט 

ושירות מול לקוחות וחברות הביטוח, הכרת 
מערכות חב' ביטוח ומערכת ניהול לקוחות 

oren@hpi.co.il :בסוכנות לביטוח. קו"ח לאורן

למנהל הסדרים גדול בפתח תקווה דרוש/ה 
בודק/ת עמלות למחלקת הכספים. במסגרת 
התפקיד: הפקת דוחות, ניתוח דוחות עמלות 

חברות הביטוח, ניתוח דוחות עמלות בתי 
השקעות. דרישות: שליטה מצוינת באקסל, 

אוריינטציה למספרים, ידע במערכות חברות 
ביטוח במיוחד עמלות – יתרון משמעותי, יכולת 
אנליטית גבוהה, אחריות. נדרש ניסיון של שנה 

 לפחות בתחום הביטוח קורות חיים ל: 
igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה העובדת בכל רחבי 
הארץ דרושים סוכני ביטוח לקוחות פנסיונים  
בעלי/ות רישיון משווק מורשה. עבודה בצמוד 

למתאמת פגישות ומנהלת לקוח. שכר +בונוסים 
גבוהים, רכב/טלפון סלולרי/ מחשב, דיסקרטיות 

מובטחת. דרישות חובה: רישיון סוכן מורשה / 
משווק, רישיון נהיגה, הבנת והכרת מוצרי הביטוח 

הפנסיוני, יתרון לבעלי/ות ידע בתחום הפרט 
)בריאות/ סיעוד/ חיים(, יכולות מכירה גבוהות, 

עמידה ביעדי מכירה יכולת עבודה בצוות אך גם 
עצמאות ויכולת ניהול עצמאי. לשליחת קו”ח: 

igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 
וגברים. פניות מתאימות תענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה, העוסקת 
בכל תחומי הביטוח דרושים נציגי מכירות 

תותחים העבודה מול לקוחות קיימים 
וחדשים. הכשרה תינתן על חשבון החברה. 

מתאים לסטודנטים במקצועות הביטוח 
אפשרות להתמחות ולעתודה ניהולית 

למצטיינים שעות גמישות - 6 שעות רצופות, 
אפשרות לפיתוח קריירה מרתקת בעולם 
הביטוח. שכר+בונוסים גבוהים. לשליחת 

קו"ח: igalm@misgav.co.il המשרה פונה 
לנשים וגברים. פניות מתאימות תענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה, דרוש/ה חתם/ת רכבים ודירות 

לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב דירה. 
דרישות התפקיד: הכרת תהליכי החידוש 

מול חברת הביטוח. הכרת ממשק עבודה מול 
החברות הגדולות, יכולת מתן שרות ללקוחות 
החברה והגדלת התיק הביטוחי ללקוח. ניסיון 

בתחום חובה. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
 igalm@misgav.co.il:לשליחת קו"ח

המשרה פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות 
תענינה.

לתנופת הפיתוח של קבוצת קמפוליסה 
 במשרדים הראשיים בטבריה, דרושים/ות: 

1. חתמים/ים בתחום הביטוח האלמנטארי – 
פרט. התפקיד הינו משמעותי ומציע אתגרים 

 מגוונים הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית.
2. רפרנט/ית ביטוח חיים. מענה וטיפול 

בלקוחות החברה וסוכניה. קשר ישיר מול  
חברות הביטוח, קליטת הצעות, מעקב, טיפול 

שוטף, שינויים, פדיונות, גבייה. לשליחת 
קו"ח: shirel@campolisa.co.il טל: 

1-599-555-777

שכירות משנה 

לסוכנות ביטוח פנסיונית היושבת בבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר + שרותי משרד מלאים 

עבור סוכן ביטוח חיים תנאים מעולים. לפרטים: 
050-5293836

להשכרה במשרד סוכנות לביטוח בפתח תקווה 
 OPEN + בקריית מטלון, אזור מרכזי, חדר

SPACE. אפשרות לשירותי משרד + טלפונים. 
לפרטים: שיר 039239292, שלוחה 1

להשכרה משרד ברחוב פייבל בתל אביב. 74 
מ״ר מחולק ל-5 חדרים, כולל פינת קבלה, 

מטבח, שירותים, מחסן, מרכזיה, פינת מחשוב, 
ארון תקשורת וריהוט. חניה באזור. לפרטים: אטי 

0544522961

לסוכנות ביטוח פעילה, המעוניינת לשכור 
שולחן במשרדה, במחיר מסובסד, המשרד 

כולל - ריהוט, מחשב, אינטרנט, טלפון, שירותים, 
ומטבחון, המחיר כולל את המיסים הדרושים. 

הרעיון שיתוף פעולה עסקי עם סוכן המעוניין 
בהתקדמות בענף. עדיפות לסוכן חיים לטובת 

שת"פ. לפרטים אלמוג כהן 050-9880807 
shivukalmog@gmail.com

להשכרה משרד/חדר גדול, מואר, אפשרות 
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח, 

שירותים, ניקיון, אינטרנט ,מערכת הקלטת 
שיחות, ועוד. המחיר פיקס כולל את כל 

המיסים, דמי ניהול, מים, חשמל, ארנונה, 
ניקיון יומי ועוד אפשרות לשכירות חודש 
בחודשו וללא התחייבות. המשרד ממוקם 

בא-ת החדש של ראשון לציון, ליד קניון 
הזהב / סינמה סיטי.גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. עדיפות לסוכן אלמנטארי 
לטובת שת"פ. לפרטים: שלמה 052-2944888 

shlomo@ks-ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

אפיקים פיננסים – רכישת תיקי ביטוח 
בתנאים שאסור לגלות. אפשרות לליווי 
מתמשך ואו השתלבות בסוכנות קיימת. 

לפגישה דיסקרטית וללא התחייבות צור קשר 
או השאר פרטים: גבי או יניב: 0522759119 

gabina@smile.net.il

בי פור יו מעוניין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי 
וחיים בתנאים גמישים. כולל שירותי משרד 

מלאים. סודיות מובטחת. ליצירת קשר: 
Michaele@b4-u.co.il  0528741331

דהרי סוכנות לביטוח בע"מ מעוניינים בקניית 
תיקי ביטוח במגוון אפשרויות, קניה    מתמשכת 

)קניה ופרישה בשלבים (, קבלת ניהול תיקי 
ביטוח, צירוף סוכנים ל"בית-סוכן". בכל ענפי 

הביטוח – סודיות מובטחת. לפרטים מוטי דהרי 
 dahar@017.net.il 053-7490000

ח"כ נורית קורן השתתפה בפעילות 
הקהילתית של הלשכה בבאר שבע

רונית מורגנשטרן

הארץ ע מרחבי  סוכנים  שרות 
שבע  באר  לעיר  הדרימו 
לפעילות קהילתית, שהתקיימה 
הוועדה  ביוזמת  האחרון  שלישי  ביום 
שבלשכה,  קהילה  וקשרי  לפעילות 
בשיתוף מחוז דרום של הלשכה בראשות 
איתוראן  חברת  עם  ויחד  בקשי,  יפת 

ומשפחת שרצקי. 
א'  כיתה  לילדי  ניתן  הפעם  "הדגש 
מיכל  במערכת החינוך המיוחד", מספרת 
וקשרי  לפעילות  הוועדה  יו"ר  וינצר, 
שכבתי  חד  ספר  בבית  "מדובר  קהילה. 
התלמידים   120 בלבד.  א'  לכיתות 

הלימודים  שנת  בסיום  משובצים  בו  שלומדים 
גם  ויש  המיוחד  בחינוך  השונות  במסגרות 

תלמידים שמשתלבים בבתי ספר רגילים".

עבור  הפעילו  הלשכה  חברי  הביטוח  סוכני 
ליצירה,  מגוונות  פעילות  תחנות  התלמידים 
ופעילויות  אתגרים,  מסלול  קעקועים,  איפור, 

עם המון מים לצינון החום הרב ולהגברת 
החגיגה. 

הרעב  את  להשקיט  "כדי  וינצר  לדברי 
ישראלית  מסעדה  גם  הסוכנים  הפעילו 
בה הוצע פלאפל חם וסלטים טריים, הכל 
התרגשות  לפי  רחב.  ובלב  יד  בעבודת 
שמדובר  להסיק  היה  אפשר  הילדים 
במפעילים מקצועיים וניכר חיוך של סיפוק 

שהיה מרוח על פניהם של הסוכנים". 
במהלך האירוע כיבדה את המשתתפים 
)ליכוד(  קורן  נורית  ח"כ  בנוכחותה 
המשמשת גם יו"ר השדולה למען אנשים 
הסוכנים על  ובירכה את  מוגבלויות,  עם 
הפעילות הייחודית. בסיום האירוע נערך טקס 
קצר בנוכחות נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ, 

ומנכ"ל הלשכה, רענן שמחי.

מימין: ח"כ נורית קורן, יפת בקשי, מיכל וינצר, אריה אברמוביץ

mailto:office@menczel.co.il
mailto:oren@hpi.co.il
mailto:igalm@misgav.co.il
mailto:igalm@misgav.co.il
mailto:igalm@misgav.co.il
mailto:igalm@misgav.co.il
mailto:shivukalmog@gmail.com
mailto:gabina@smile.net.il
mailto:Michaele@b4-u.co.il
mailto:dahar@017.net.il

	_GoBack

