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מידע  לסוכן 

החוק ב לתוקף  נכנס   2017 בינואר   1
העוסק במיסוי "חברות ארנק" במסגרת 
2017־2018.  לשנים  ההסדרים  חוק 
ארוך  ומתן  משא  לאחר  התקבל  החוק  נוסח 
ועקשני שקיימו נציגי רשות המיסים עם נציגי 
החשבון,  רואי  לשכת   - המקצועיות  הלשכות 
לשכת יועצי המס, לשכת עורכי הדין, איגוד 
מנהלי הכספים ואחרים. בחוק נקבעו הכללים 
רוב  פי  על  יחידים,  בבעלות  חברות  למיסוי 
אדם אחד, שנותנים את שירותיהם באמצעות 
אותן חברות כעובדי החברות, ושבחרו להיות 
מס  במשטר  בחירה  מתוך  זה  באופן  מועסקים 

מקל יותר, כך שהם משלמים 24% מס חברות 
רבים  במקרים  הבעלים.  מס שולי של  במקום 
דיבידנדים  חלוקת  שדוחות  בחברות  מדובר 
הנושא המרכזי  מס.  על מנת לדחות תשלומי 
המסים  רשות  כיצד  היה  במחלוקת  שעמד 
שצוברות  מחברות  דיבידנד  מס  לגבות  תוכל 

רווחים ולא מחלקות דיבידנד.
יועצי  לשכת  נשיא  גינדי,  ירון  לדברי 
להשיג  הצליחו  המקצועיות  הלשכות  המס, 
לטובת  החוק  בהצעת  משמעותיים  שיפורים 
החברות, כשבחלק מהם הושם דגש על סוכני 
ביטוח. “קודם כל שינינו את ההגדרה שהייתה 
רצתה  הרשות  ארנק".  ל"חברת  החוק  בהצעת 
להגדיר חברת ארנק, בין היתר כחברה ש־50% 
אחד  עיקרי  מגורם  מגיעות  שלה  מההכנסות 
עובדים.  מארבעה  פחות  מעסיקה  שהיא  או 

התנגדנו לכך משום שהאם סוכן ביטוח שעובד 
הוא  מהן  שתיים,  או  אחת  ביטוח  חברת  עם 
מקבל יותר מ־50% מהעמלות שלו, הוא חברת 
ארנק? הצגתי כדוגמא סוכנות ביטוח שמבטחת 
יגואר.  וולבו  הגדולה  המכוניות  סוכנות  את 
במקרה שלה, גורם אחד משלם כמעט את כל 
העמלות שלה. בסוכנות יש 20 עובדים ולרוב 
כולם עובדים על הביטוחים של וולבו יגואר, 
ארנק?  חברת  הגדרת  על  עונה  זה  האם  אז 
בסופו של דבר האוצר נאלץ להתפשר ונקבע 
שהחוק יחול על חברה שהכנסותיה מגורם אחד 
רצף  שיהיה  ובתנאי  ומעלה,  ל־70%  מגיעות 
התקבלו  בהם  שנים,   4 בתוך  חודשים   30 של 
יכול בתוך  הכנסות מאותו גורם. סוכן ביטוח 
ארבע שנים לעבוד עם חברת ביטוח מרכזית 
אחת במשך שנה ולעבור לחברה אחרת במשך 

של  רצף  של  הקריטריון  אבל  נוספת,  שנה 
החוק.  מתחולת  כזה  סוכן  מוציא  חודשים   30
יותר  בנוסף, החוק חל על חברות שמעסיקות 

מ־4 עובדים”.

הישגים נוספים
חברה  שהוא  ביטוח  סוכן  על  יחול  החוק 
ימשוך  אם  ראשית,  מצבים:  בשני  בע”מ 
הוא  לה,  חייב  ויהיה  לעצמו  כספים  מהחברה 
ה־31  עד  לחברה  החוב  את  להחזיר  נדרש 
יחייבו  זאת  יעשה  לא  אם   .2017 בדצמבר 
סכום  את  “הגבלנו  במס.  אוטומטית  אותו 

קטנות  חברות  על  יחול  שהחוק  כך  ההלוואה 
יותר  של  במשיכה  רק  ביטוח,  סוכנויות  כמו 
אם  בנוסף,  גינדי.  אומר  שקל”,  אלף  מ־100 
יש לו רווחים בחברה יש לו זכות לחלק אותם 
כדיבידנד עד ה־30 בספטמבר 2017. “הצלחנו 
הדיבידנד  על  המס שישלם  גובה  את  להוריד 

מ־33% ל־25%”.
בתיקון  הלשכות  שהשיגו  נוספים  הישגים 
חוק חברות הארנק הם שמי שקנה דירה, כלי 
שבבעלותו,  החברה  בכספי  טיס  כלי  או  שיט 
תשלום  ללא  שמו  על  אותה  להעביר  יוכל 
דיבידנד  מס  ולשלם  שבח,  ומס  רכישה  מס 
בשיעור של 25% בלבד. “רשות המסים רצתה 
שיעביר את הדירה על שמו וישלם מס רכישה 
ומס שבח, אנחנו התנגדנו ועמדתנו התקבלה 

לבסוף”, מסכם גינדי. 

כל הפרטים על מיסוי “חברות ארנק”
 החוק שנכנס לתוקפו בתחילת שנת 2017 קובע את הכללים למיסוי חברות בבעלות יחידים • 

ירון גינדי: “החוק יחול על חברה שהכנסותיה מגורם אחד מגיעות ל־70% ומעלה" 

רונית מורגנשטרן

אייל בן סימון

"רשות המסים רצתה שמי 
שקנה דירה בכספי החברה 
שבבעלותו יעביר את הדירה 
על שמו וישלם מס רכישה 
ומס שבח. אנחנו התנגדנו 
ועמדתנו התקבלה לבסוף“

 "האם סוכן 
ביטוח שעובד עם חברת 
ביטוח אחת ומקבל ממנה 

יותר מ־50% מהעמלות שלו 
הוא חברת ארנק?"
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פנינו לחברות הביטוח כדי שאלו יציגו את "
בכנס  הסוכן  לתגמול  החדשים  המודלים 
הפנסיוני שייערך בעוד כחודש באילת, יש 
ואנו בדיונים  ביטוח שנענו לבקשתנו  חברות 
אורי צפריר, מ”מ  עמם על כך”, מספר סו"ב 
חברות  לדבריו,  ביטוח.  סוכני  לשכת  נשיא 
מרשות  בנושא  סיוע  לקבל  מצפות  הביטוח 
ויכוח  יש  “ברשות  וחיסכון.  ביטוח  ההון,  שוק 
פנימי בין מי שסבורים שהחוק הוא מעל לכל 
קווים מנחים  מי שסבורים שצריך לתת  לבין 
לחברות. לא אתפלא אם המודלים של החברות 
שהיה  למה  בדומה  זהים,  ואפילו  דומים  יהיו 

בהסכמי התגמול הקודמים”. 
"לשכת סוכני ביטוח הייתה שותפה בקידום 
שמבחינה  הבנה  מתוך  ראשית,  החוק.  הצעת 
ציבורית החוק מיטיב עם סוכני הביטוח ומחזק 
אותם. החוק החדש מבטל כל מראית עין של 
ניגוד עניינים מצד הסוכן בין המבוטח וחברת 
הביטוח. בנוסף, במודלים הקיימים כיום תגמול 
הסוכן שואף לאפס”, מסביר צפריר. “הפרדת 
תגמול הסוכן מדמי ניהול תאפשר תגמול הוגן 
לסוכני הביטוח, שישקף את עבודתם החשובה 
והערך המוסף שלהם כלפי המבוטחים וחברות 
מורכב,  מוצר  הוא  הפנסיוני  המוצר  הביטוח. 
סוכני  שירות.  עליו  לספק  יכול  לא  שמוקדן 

שוטף  וליווי  שירות  נותנים  גם  הביטוח 
לתת  יכולות  לא  הביטוח  חברות  למבוטח, 

יכול,  שסוכן  כמו  למבוטח  יומי  יום  שירות 
והחברות יודעות את זה”.

לגבות עמלה מהלקוח
שהסוכן  רוצות  הן  שאם  מבינות  החברות  “גם 
לעשות  יכול  לא  הוא  הסחורה  את  להן  יביא 
את  שיכסה  מהבית  שיביא  כסף  באמצעות  זאת 
ההוצאות שלו וגם ירוויח מזה קצת. ישנן חברות 
ביטוח שהציעו לפיקוח ובכנסים שסוכן הביטוח 
יגבה תגמול מהלקוח במקום לקבל את התגמול 
רלוונטי,  לא  זה  “בינתיים  צפריר.  מסכם  מהן”, 
ואם זה יקרה, מי שיישא במחיר יהיו המבוטחים 
לשירות  יזכו  לא  ששוב  הנמוך  השכר  בעלי 

הולם”.

הריאיון המלא יתפרסם במגזין “ביטוח 
ופיננסים” לקראת הכנס הפנסיוני באילת 

סו"ב אורי צפריר: “במודלים הקיימים 
כיום תגמול הסוכן שואף לאפס. הפרדת 

תגמול הסוכן מדמי ניהול תאפשר 
תגמול הוגן שישקף את עבודתם 
החשובה והערך המוסף שלהם 

כלפי המבוטחים”
להרשמה לכנס

סו"ב אורי צפריר: "במודלים הקיימים 
כיום תגמול הסוכן שואף לאפס"

לקראת הכנס הפנסיוני: מ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח מדבר על חשיבות חוק הפרדת 
תגמול הסוכן מדמי הניהול • "החוק מיטיב עם סוכני הביטוח ומחזק אותם"

 רונית מורגנשטרן

https://events.eventact.com/EventsList/insurance17
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בשבוע ה אירחה  הפנסיונית  וועדה 
שעבר את מנכ"ל המסלקה הפנסיונית 
הנהלת המסלקה. טל  וצוות  עמיר טל 
ואת  פעולות המסלקה בשנה החדשה  סקר את 

היערכותה למתן שירותים נוספים בעתיד.
על  והאחראי  הוועדה  חבר  קנול,  אבי  סו"ב 
מספר  העלה  מטעמה,  המסלקה  עם  הקשר 
כשלים אשר חוזרים על עצמם בעבודת הסוכן 
את  שיתפו  הוועדה  חברי  וגם  המסלקה,  מול 

הבעיות בהן הם נתקלים מניסיונם האישי.
ארוכים,  המתנה  לזמני  התייחסו  היתר  בין 
מעודכן.  לא  מידע  וקבלת  חלקי  מידע  קבלת 
במידע שמגיע  מדובר  החלקי,  המידע  "בנושא 
המסלקה  מנכ"ל  כלל.  בדרך  הביטוח  מחברות 
הבטיח לפעול בנושא מול רשות שוק ההון, כדי 
שתחייב את החברות לתת מידע אמיתי ומלא", 

אמר קנול.

בנוסף, חברי הוועדה ביקשו להעניק חבילות 
קבצי  הורדת  על  הביטוח  לסוכני  מוזלות 
באופן  ייבדק  שהנושא  הבטיח  טל  פרודוקציה. 

חיובי. 

נושא בעייתי נוסף שעלה בפגישה הוא 
תלונותיהם של סוכנים שלא מקבלים 
המסלקה,  מול  פעילותם  על  פירוט 
וחלקם אף לא מקבלים חשבוניות בגין 
תשלומים ששילמו לה. "מנכ"ל המסלקה 
חודשי,  אפילו  דו"ח,  יקבל  סוכן  שכל  הבטיח 
כדי שיידע בין היתר כמה ניצל מהחבילה וכמה 

עוד נותר בה", הוסיף קנול.
לטובת  ייעודי  רפרנט  להעמיד  הבטיח  טל 
שמקבלים  בשירות  לטיפול  שיידאג  הלשכה 
הצעות  מספר  נדונו  בנוסף,  הביטוח.  סוכני 
אשר  למסלקה,  הלשכה  בין  פעולה  לשיתוף 
יבדקו על ידי הנהלת המסלקה בתקופה הקרובה.

מנכ"ל המסלקה בישיבת הוועדה 
הפנסיונית: אפעל לטובת הסוכנים

בעקבות כשלים שהתעוררו בעבודת הסוכן מולה - המסלקה תגבש חבילות 
מוזלות לסוכני הביטוח ותשלח דו"חות על פעילויות הסוכן מולה

 מערכת ביטוח ופיננסים

סוכנים שנתקלו בבעיות מול המסלקה 
מוזמנים לפנות אל סו"ב אבי קנול:

aviknoll@walla.com 

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון 

מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח

מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

סו"ב אבי קנול. בתמונה למעלה: מנכ"ל המסלקה הפנסיונית עמיר טל
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שר האוצר: "הבורסה היא של כולנו"
הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה אושרה לקריאה שנייה ושלישית • משמעות החוק 
היא שאובדן השליטה של הבנקים בבורסה יביא להורדת עמלות המסחר • שר האוצר, 

משה כחלון: "כולנו מושקעים בבורסה באמצעות קרנות פנסיה וקופות גמל"

מערכת ביטוח ופיננסים

שמואל האוזר: "השינוי המבני בבורסה הוא מהפכה שצפויה 
להפוך את הבורסה לתחרותית, זולה ויעילה יותר בדומה לבורסות 

המתקדמות והמודרניות בעולם"

עדת הכספים של הכנסת אישרה השבוע ו
הבורסה,  מבנה  לשינוי  החוק  הצעת  את 
לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. 
בעלות  בין  ההפרדה  עומדת  ההצעה  במרכז 

ושליטה לבין מתן שירותי מסחר.
את הצעת החוק יזם שר האוצר, משה כחלון, 
ערך.  לניירות  הרשות  שגיבשה  תכנית  לפי 
מושקעים  כולנו  כולנו.  של  היא  "הבורסה 
בבורסה באמצעות קרנות הפנסיה וקופות הגמל 
משמעה  צומחת  בורסה  לכולנו.  חשובה  והיא 
מעודדת  היטב  שמתפקדת  בורסה  צומח.  משק 
צמיחה ותעסוקה. הצעת החוק היא מהפכה, מאז 
קום הבורסה הבנקים שלטו בה. עם קבלת החוק, 
הבנקים שמחזיקים היום ב-71% מהמניות יירדו 
בבורסה  שליטתם  את  יאבדו  הם  ל־36%,  מיד 
עמלות  הורדת  לטובת  התחרות  תגדל  ובכך 
נזילות  ותוספת  הצרכנים  ציבור  עבור  מסחר 

לטובת הסקטור העסקי". 

פתיחת הבורסה לברוקרים זרים
מהאוצר נמסר כי התועלת העיקרית מיישום 
של  גודל  בסדר  עמלות  הפחתת  היא  החוק 
הציבור.  עבור  בשנה  שקלים  מיליוני  מאות 
בנוסף, השינוי המבני בבורסה יפתח לברוקרים 
בתל  לבורסה  להצטרף  האפשרות  את  זרים 
הבנקים  עם  התחרות  את  שיגדיל  מה  אביב, 

ובתי ההשקעות, ויביא להורדת עמלות מסחר 
הבורסה  את  יהפוך  המבני  השינוי  בבורסה. 
ליעילה יותר ויאפשר לה להתחרות עם הבנקים 
ובתי ההשקעות במימון ומתן אשראי באמצעות 
באוצר  לציבור.  נוספים  פיננסים  מכשירים 
ומפותחת  זולה  תחרותית,  בורסה  כי  מוסיפים 

תוכל להיות גם תחליף להשקעות בנדל"ן.
משרד האוצר והרשות לניירות ערך מייחסים 
הקלות  תהיינה  שבמקביל  לכך  חשיבות 
לחברות  ההקלות  חוק  ובהן  רגולטוריות, 

חדשות  להנפקות  הקלות  חוק  טכנולוגיה, 
קטנות  לחברות  הקלות  לאחרונה,  שהושלמו 

ובינוניות, לרבות ויתור על דוחות רבעוניים, 
אישור רישום ניירות ערך זרים בבורסה בתל 

אביב והפחתה באגרות הנפקות ראשונות.

 הגברת הנגישות לגיוס 
הון לתעשייה

אמר  באב"ד,  שי  האוצר,  משרד  מנכ"ל 
מבנה  "שינוי  כי  ההצעה  אישור  בעקבות 
ההון  לשוק  אמיתית  בשורה  הוא  הבורסה 
ארוכה  שורה  משלים  הזה  השינוי  הישראלי. 

הקלות  בעיקר  מקדם,  שהאוצר  צעדים  של 
לחברות טכנולוגיה, הקלות להנפקות חדשות, 
הקלות לחברות קטנות ובינוניות לרבות ויתור 
אני  ועוד.  צולב  רישום  רבעוניים,  דוחות  על 
מאמין שכל אלה יובילו להתפתחות והתרחבות 
עבודה  מקומות  ליצירת  המקומית,  התעשייה 
באמצעות  והטכנולוגיה.  החדשנות  ולעידוד 
לתחרותית  והפיכתה  בבורסה  הרפורמה 
הנגישות  את  מגבירים  אנו  ואטרקטיבית 
שיוביל  מה  הון,  לגיוס  במשק  חברות  של 

להתפתחות התעשייה".
שמואל  פרופ'  ערך,  לניירות  הרשות  יו"ר 
בבורסה  המבני  "השינוי  כי  אמר  האוזר, 
הבורסה  את  להפוך  שצפויה  מהפכה  הוא 
לתחרותית, זולה ויעילה יותר בדומה לבורסות 
בשנים  בעולם  והמודרניות  המתקדמות 
הקרובות. זה צעד חשוב והכרחי אך הוא אינו 
ערך  לניירות  והרשות  האוצר  משרד  מספיק. 
מובילים רפורמה מקיפה בבורסה ובשוק ההון, 
ליזמים  אטרקטיביים  תנאים  יצירת  הכוללת 

לטובת המשק הכלכלי".

פרופ' האוזר והשר כחלון. "צעד חשוב והכרחי"
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חדשות  הביטוח

חוסכים בקופות גמל יוכלו לנהל 
אישית את כספי חסכונותיהם

ועדת הכספים אישרה את תקנות קופות הגמל • גובה התקרה שנקבע במסגרת 
התקנות יעמוד על 5.2 מיליון שקל לעומת 3.8 מיליון שקל בתכנית המקורית

רונית מורגנשטרן

עדת הכספים של הכנסת אישרה ביום שני ו
הקובעות  גמל  קופות  תקנות  את  השבוע 
שלחוסכים לפנסיה תינתן האפשרות לנהל 
ולבחור  חסכונותיהם,  כספי  את  אישי  באופן 
כל  להם.  הטובים  ההשקעה  אפיקי  את  בעצמם 
כספים  שקל  מיליון   5.2 של  לתקרה  עד  זאת 
חלות  אלו  בתקנות  ההוראות  הכל.  סך  צבורים 

גם על קרנות השתלמות. 
מדובר במסלול השקעה שלא היה קיים עד היום 
לפעול  ויודעים  שמכירים  למשקיעים  ויאפשר 
בעצמם  לנהל  ההון,  בשוק  השקעות  במסגרת 
את הכספים שהם חוסכים. מדובר בקופות גמל 
לכל דבר ועניין, שעליהן חלות כל הטבות המס 
החלות על כלל קופות הגמל, כל עוד הכספים 

לא יימשכו עד לגיל פרישה.
קופת גמל בניהול אישי היא כלי נוסף להגדלת 
את  הטווח.  ארוך  החיסכון  אפשרויות  היצע 
יזמה  אישי  בניהול  גמל  קופת  לתקנות  התיקון 
מאפשר  והוא  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
גמל  בקופת  כספים  לחסוך  לראשונה לשכירים 
שינהלו  ובלבד  הראשון,  מהשקל  אישי,  בניהול 
התקנות  בנוסף,  פסיבית.  בצורה  אלו  כספים 
קצבה  לעצמם  שהבטיחו  שכירים  כי  קובעות 
גמל  בקופת  שקל(   4418 )בסך  מינימאלית 
מגבלות  ללא  זה  במוצר  לחסוך  יוכלו  רגילה, 

בדבר אופן ההשקעה.
גובה התקרה שנקבע נובע מפשרה בין רשות 
ועדת  לבין  המיסים  ורשות  האוצר  ההון,  שוק 
הכספים, זאת בניגוד לתקרה המקורית שעמדה 
ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  שקל.  מיליון   3.8 על 
רשות  לנציגי  קרא  התורה(  )יהדות  גפני  משה 
המיסים ורשות שוק ההון לבוא בדברים עם שרת 
הקליטה, סופה לנדבר, ועם מנכ"ל משרדה, נוכח 
דרישתם להעלות את התקרה מ־3.8 מיליון שקל 
חדשים  עולים  להחריג  או  שקל,  מיליון  ל־7 

מגובה התקרה שהם קבעו מלכתחילה.
ממדינות  חדשים  שעולים  מעוניינים  "כולנו 
כלכלות  עם  ממדינות  ובכלל  וארה"ב  אירופה 
חזקות בהן מרוויחים הרבה, יבואו לכאן ויעבירו 
אותם  להגביל  חבל  צברו.  שהם  הכספים  את 
למקומות  הכספים  את  להפנות  להם  ולגרום 
תמנע  שקל  מיליון   3.8 של  התקרה  אחרים. 
לפה  יבוא  הזה  שהכסף  רוצה  אני  מהם.  זאת 
יוליה  ח"כ  אמרה  וארה"ב",  בצרפת  יישאר  ולא 
מלינובסקי )ישראל ביתנו(, שייצגה בוועדה את 

עמדת משרד הקליטה. מלינובסקי ציינה כי מזה 
משרדה  ואנשי  הקליטה  ששרת  חודשים  כמה 
רשות  אנשי  עם  בעניין  בדברים  לבוא  מנסים 
את  לשנות  על־מנת  המיסים,  ורשות  ההון  שוק 
אלא  חדשים,  עולים  להחריג  או  התקרה  גובה 

שהדבר נמנע מהם.
ודרש  הדיון  באמצע  הפסקה  קיים  גפני,  ח"כ 
לדון  המיסים  ורשות  ההון  שוק  רשות  מנציגי 
הקליטה,  משרד  מנכ"ל  עם  טלפונית  בנושא 
ורק לאחר ששמע ממנכ"ל המשרד שאכן שיחה 
כזו התקיימה הסכים לחדש את הדיון. בעקבות 

השיחה הסכימו נציגי שתי הרשויות להעלות את 
התקרה ל־5.2 מיליון שקל. יחד עם זאת, בעקבות 
שיחה עם מנכ"ל משרד הקליטה, הודיע גפני כי 
הוא מתכוון להגיש בקשה להצבעה חוזרת מיד 
הבקשה  לדבריו,  התקנות.  על  ההצבעה  לאחר 
תהיה בתוקף עד יום רביעי ועד אז, יקיים מנכ"ל 
החדשה  התקרה  כיצד  בדיקה  הקליטה  משרד 

תשפיע על עולים חדשים.

 חשש מבריחת כספים 
בכיר  סגן  נימק  הדיון  של  הראשון  בחלקו 
את  שרעבי,  הראל  ההון,  שוק  רשות  למנהלת 
שקל.  מיליון   3.8 של  תקרה  לקבוע  ההחלטה 

שחלות  ועניין  דבר  לכל  גמל  בקופת  "מדובר 
עליה הטבות המס, רווחי ההון פטורים, פעולות 
קנייה ומכירה בתוך הקופה פטורות אף הן, כל 
במס.  חייבים  לא  הכסף,  את  מושכים  לא  עוד 
היכולת של החוסך לנהל עצמאית את הכסף כפי 
מתוחכמים  למשקיעים  מאפשרת  עיניו,  ראות 
להשקיע לבד. האם להשקיע במוצרים הרגילים 
קובעים  ולכן  אישי,  בניהול  או  מס  ולשלם 
מס.  למקלטי  לברוח  מהם  למנוע  כדי  תקרות, 
זה היתרון הגדול לאותם אנשים שיודעים כיצד 
על  מנוהל  לא  כשהכסף  כספיהם.  את  להשקיע 

הרבה  לשם  להעביר  תמריץ  לו  אין  החוסך  ידי 
כסף, בניגוד למה שהוא מנהל עצמאית. המכשיר 
הזה עשוי לאפשר לבעלי הון להתחמק מתשלומי 
של  המטרה  לא  וזו  שלהם  ההשקעות  בגין  מס 
התקנות, אלא רק לתת אפשרות לנהל את כספי 

הפנסיה עצמאית".
 גם נציגי רשות המיסים הביעו חשש מבריחת 
דחיית  או  במס  חבות  אי  עקב  רבים  כספים 
קופות  של  באפיקים  המתאפשרת  מס  תשלומי 
מלכתחילה  ועל־כן  השתלמות,  וקרנות  גמל 
יום  עד  אם  התקרה.  להעלאת  התנגדות  הביעו 
יביע  לא  הקליטה  משרד  מנכ"ל  הקרוב,  רביעי 

התנגדות התקנות יכנסו לתוקף.

ח"כ משה גפני וח"כ יוליה מלינובסקי
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חדשות  הלשכה

כ־200 סוכנים נרשמו למיזם הבין־דורי
מפגש ראשון של סוכנים ותיקים וצעירים ממחוז תל אביב התקיים השבוע

רונית מורגנשטרן

מפגש ב התקיים  השבוע  שני  יום 
ותיקים  סוכנים  של  ראשון 
אביב  תל  ממחוז  וצעירים 
של  הבין־דורי”  ל”מיזם  שנרשמו 
לשכת סוכני ביטוח. את המפגש ארגנו 

סניפים  ועדת  יו”ר  ורדי,  אריק  סו”ב 
יו"ר תת הוועדה  שי שדה,  ומחוזות, סו”ב 

ועדת  יו”ר  רפ,  דביר  וסו”ב  סוכנים,  לגיוס 
נרשמו  כה  עד  רפ,  לדברי  הצעירים.  הסוכנים 
למיזם כ־200 סוכנים, בהם גם מבוגרים רבים. 
להם  שאין  אלה  את  לבחור  מקפידים  “אנחנו 
תיקי  למכירת  נועד  לא  המיזם  כי  המשך  דור 

ביטוח”, אמר רפ. 
יועצי לשכה, רו”ח רמי מימון ועו”ד ג’ון גבע, 
ומשפט  מיסוי  של  להיבטים  בכנס  התייחסו 
לשם  המתעניינים  לרשות  עומדים  ושניהם 
אברמוביץ,  אריה  גם  השתתף  במפגש  ייעוץ. 
עיקריים  מודלים  שני  “יש  הלשכה.  נשיא 
במיזם. הראשון הוא עבור סוכני ביטוח מבוגרים 
את  למכור  מעוניינים  ולכן  לפרוש,  שרוצים 

ותיק  סוכן  הוא  השני  שלהם.  הביטוח  תיקי 
שרוצה שיתוף פעולה עם סוכן צעיר כשבסוף 
הצעיר”,  לסוכן  הביטוח  תיק  עובר  התהליך, 

ייערכו  הקרוב  בחודש  לדבריו,  רפ.  מסביר 
מפגשים נוספים מסוג זה במחוזות האחרים של 

הלשכה.

עוזי ארגמן

לראשונה: כרטיסי גיפט קארד לפסח 
יכללו גם מוצרי מזון מאתר “מושבניק”

 רונית מורגנשטרן

חלה ההרשמה לרכישת כרטיסי גיפט קארד ה
לקראת חג הפסח, במסגרת שיתוף פעולה 

בין  השלישית,  השנה  זו  מוצלח, 
לאומי קארד ולשכת סוכני הביטוח הכולל 

רכישת כרטיסים בראש השנה ובפסח.
לדברי סו"ב עוזי ארגמן, יו”ר הוועדה 
מצפים  “אנחנו  בלשכה,  הסוכן  לרווחת 

8-1.5 מיליון שקל.  להזמנות בהיקף של 
מדובר בכרטיס הנחות הניתן למימוש בכ־78 

לראשונה  בנוסף,  ארצית.  בפריסה  רשתות 
הוספנו את אתר "מושבניק", אתר לרכישת מזון. 

יהנו מ־17.5% הנחה ברכישת תווי  חברי הלשכה 
שהסוכן  מי  וכל  הסוכנות,  לעובדי  כמתנות  שי 
עד  של  בכרטיס  לקוחות  כולל  אותו,  לפנק  רוצה 
10,000 שקל שיירכשו  כל  כלומר, על  200 שקל. 
 8,250 הלשכה  סוכן  ישלם  קארד,  גיפט  בכרטיסי 

שקל.
על  עדיין  עומד  הזמנה  מינימום  ארגמן,  לדברי 

לאומי  למדיניות  בהתאם  וזאת  ברוטו,  5000 שקל 
מקבלים  הלשכה  שסוכני  להדגיש  "יש  קארד. 
גדולים  הכי  הגופים  שמקבלים  ההנחה  את 
“בעוד  כי  ומוסיף  ארגמן  טוען  במשק”, 
הזהב  גם את תו  נפרסם  שבוע שבועיים 
של שופרסל, המקנה לסוכן 6.5% הנחה, 

ושם אין מינימום כספי להזמנה”.

ניתן לבצע הזמנות עד ל־22 במרץ.  
לבצע  יהיה  ניתן  במרץ  24־28  בתאריכים 

הזמנות עד 100 כרטיסים בלבד.

 לקבלת טופס הזמנה יש לשלוח מייל 
עם הנתונים הבאים: 

מספר ח.פ/עוסק מורשה של הסוכנות, כמות 
כרטיסים וערכו של כל כרטיס .

limor_l@leumi-card.co.il

מפגש "המיזם הבי־דורי". בתמונה למעלה: דביר רפ

לשכת סוכני ביטוח 
 מברכת את הסוכן 

 אריק מרכוס 
 לרגל קבלת תואר 

 יקיר העיר פ"ת. 
יישר כח!
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חדשות  הביטוח

הנלהבות ב והתגובות  ההצלחה  עקבות 
סדנת  תיפתח  הראשונה  בסדנא 
מועדון  של  נוספת  הדרך  פריצת 
הסניורים. הסדנה, בעלות מסובסדת של 500 
בתהליכים  תתמקד  הלשכה,  לחברי  שקל 
לקראת  לעבור  אמורים  הביטוח  שסוכני 
פרישה, העברת תיק או מכירת תיק, ולמקסם 
באמצעות ארגז כלים זה את עתידו של סוכן 

הביטוח. 
לדברי סו"ב יוסי אנגלמן, יו"ר סניף נתניה, 
יוזם ומרכז מועדון הסניורים, זה החלק השני 
מחוז  לסוכני  בינתיים  שנערך  הפיילוט  של 
הנוסחה  תיבנה  החלק השני  השרון. בעקבות 
בכל  הסדנה  להעברת  ביותר  המתאימה 

סניורים  מועדוני  ולהקמת  הלשכה  מחוזות 
בהם, כשבסוף התהליך יקום מועדון סניורים 

ארצי.
בסדנה, שתיפתח ב־19 במרץ, ישתתפו צוות 
ג'ון  עו"ד  בינהם  הראשונה,  מהשורה  מרצים 
מצא,  ג'קי  רו"ח  קן־דרור,  ליאור  עו"ד  גבע, 
הפסיכולוגית ליאת גוטמן, אלון גל ומאמנים 
בכירים מחברת תות, דביר רפ, גילי ראובני, 

רון קשת.
לדברי אנגלמן, בסדנה הבאה ישתתפו גם 
סוכנים צעירים המעוניינים בשיתוף פעולה 
היכרות  לאפשר  כדי  מבוגרים  סוכנים  עם 
הבאה  שבסדנה  מקווה  והוא  הצדדים  בין 
ישולב גם המיזם הבינדורי של הלשכה “רוב 

גיל  )מעל  הסניורים  מועדון  חברי  הסוכנים 
60( ביקשו להשתתף במפגש עם הצעירים”, 
אמר אנגלמן והוסיף כי “אני רוצה להודות 
ולציין לשבח את המכללה לביטוח ופיננסים 
דניאלי,  רונן  בראשה  והעומד  הלשכה  של 
מן  היוצא  הפעולה  ושיתוף  ההירתמות  על 

הכלל”.

סוכנים צעירים ישולבו בסדנת "פריצת 
הדרך" של מועדון הסניורים

הקורס יתפרס על פני 5 מפגשים, בתאריכים 
 .30.4.17 ,9.4.17 ,2.4.17 ,26.3.17 ,19.3.17

 המכללה לפיננסים וביטוח, המסגר 42 
בתל־אביב, קומה 8. לפרטים והרשמה לסדנה, 

נא לפנות למכללה: 03-6395820

ח"כ בני בגין לסוכני הביטוח: 
"אתם ציבור חשוב לעם ישראל"

200 סוכנים השתתפו בכנס המקצועי־רגולטרי של מחוז חיפה ‰ נשיא הלשכה, 
אריה אברמוביץ: "הענף הזה לא יכול להתקיים ללא סוכן ביטוח מקצועי"

רונית מורגנשטרן

אורח ח היה  בגין  בני  בר הכנסת 
כבוד בכנס המקצועי־רגולטורי 
שהתקיים  חיפה,  מחוז  של 
האחרון.  שלישי  ביום  חיפה  בתיאטרון 
"מימי לא ראיתי כל כך הרבה סוכנים 
אמר  סוכן",  יש  לי  גם  אחד.  במקום 
ההתמדה  את  מעריך  "אני  בגין.  ח"כ 
בנושא  הביטוח  סוכני  של  והעקשנות 
הזה. נדמה שחברי סו"ב ליאור רוזנפלד 
מיצה את התכונות הללו עד תום כאשר 
ואני  אליכם,  אותי  להזמין  התעקש 
שמח על כך, כי אתם ציבור חשוב לעם 

ישראל".
שארגנו  בכנס  השתתפו  סוכנים   200
חיפה  מחוז  יו"ר  אדוני,  מיכה  סו"ב 
יו"ר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  והצפון, 
שיווק,  מנהל  שמש,  ושי  חיפה  סניף 
"הסוכנים  בלשכה.  ומחוזות  סניפים 

את  שאירחה  הנפלאה  מהאכסניה  גם  התלהבו 
הכנס לראשונה - תיאטרון חיפה, זאת בהתאם 
במקומות  ייערכו  שכנסים  החדשה  לתפיסה 

שהם עם הפנים לקהילה", אמר אדוני.
של  והצפון  חיפה  מחוז  מנהל  מגדל,  רובי 
לכנס,  שותפה  שהייתה  לביטוח  חברה  הראל 
לשכת  עם  הקשר  חשיבות  את  בדבריו  הדגיש 

סוכני ביטוח והבטיח שהראל תהיה שותפה גם 
בעתיד. חברות פוינטר וקופל גרופ לקחו גם הן 

חלק בשותפות. 
את  בירך  אברמוביץ,  אריה  הלשכה,  נשיא 
הסוכנים והדגיש בדבריו שהלשכה עושה רבות 
הביטוח,  על  הפיקוח  מול  הביטוח  סוכני  למען 
והוא מאמין בעתיד ורוד לסוכן הביטוח. "הענף 

סוכן  ללא  להתקיים  יכול  לא  הזה 
ביטוח מקצועי".

על  הרצה  ארנון  יובל  סו"ב 
ב־2017  ברגולציה  חידושים 
של  השוטפת  לעבודתו  החשובים 
הסוכן. "שמתי את הדגש על סוכן 
בעקבות  משווק  וסוכן  מתפעל 
בביטוח  שפרסמנו  העמדה  נייר 
ופיננסים לפני שבוע והנמצא בידי 
הרשות לשוק ההון. בנוסף, דיברתי 
שנכנס  חוק  לעצמאים,  פנסיה  על 

לתוקף ב־1 בינואר", אמר ארנון.
היא  הענף  של  החולה  "הרעה 
צהוב  שמחפשת  התקשורת 
והמוקדים הטלפוניים, הן של סוכני 
הביטוח,  חברות  של  והן  הביטוח 
לא  העולם.  מן  שייעלמו  ומוטב 
יעלה על הדעת שטלפנים, חנויות 
סופר  חולים,  קופות  של  מוכרנים  למטייל, 
אמר  ביטוח",  ימכרו  רכב  וסוכנויות  פארם, 

אדוני.
מגיעים  לא  שסוכנים  "טוענים  רוזנפלד: 
הכנסים  הצפון  שבמחוז  מעניין  אבל  לכנסים 
שלנו  שההשקעה  ההוכחה  אתם  מלאים.  תמיד 

בהדרכת סוכנים משתלמת".

כנס חיפה. רענן שמחי, מיכה אדוני ואריה אברמוביץ
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 “סוכן הביטוח הוא מקצוע 
שאין ולא יהיה לו תחליף”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, על השתלבותו במקצוע ועל עתיד המקצוע 
בעיניו ‰ השבוע: סו״ב אור סהר, מ״סהר שחם״ בבאר טוביה

גיל – 28

מצב משפחתי – נשוי + שניים

ותק במקצוע –  סוכן ביטוח 6 וחצי שנים. מזה 

שנתיים בעל רישיון באלמנטרי ופנסיוני, לאחר 

לימודים במכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה.

החלטת להיות סוכן ביטוח בעקבות אביך?

“זה לא היה כל כך מובן מאליו מבחינתי, למרות 

שאבי בהחלט רצה דור המשך. לאחר השירות 

הצבאי עבדתי בעבודה מועדפת, ואבי הציע 

לי לעבוד במשרד שלו כדי לראות אם מתאים 

לי לעסוק בביטוח. בהתחלה נחשפתי לתחום 

האלמנטרי, שלא כל כך דיבר אלי והיו לי ספקות 

לגבי המשך דרכי, אבל לאחר שאבי לקח אותי 

לכנס ביטוח בריאות של מגדל הבנתי שזה התחום 

שמדבר אלי. כלומר, ביטוח הגנות לפרט כמו 

בריאות, חיים, פנסיה ואובדן כושר עבודה. זה 

העולם שבו אני מתמקד מאז”.

התחלת בגיל מאוד צעיר, אתה חושב שתרמת 

 משהו גם למשרד? אולי מבחינה טכנולוגית?

“אני חושב שתרמתי ואני תורם הרבה בגלל גילי 

הצעיר בשני תחומים: ראשית, הבאתי הרבה 

מתחום הטכנולוגיה למשרד ויישמנו היטב את 

המהפכה הדיגיטלית בענף ואני כל הזמן עובד 

על זה חזק. שנית, המשרד הוא משרד ותיק ורוב 

לקוחותיו נמצאים פה שנים רבות, ומן הסתם 

הם לקוחות מבוגרים יחסית. אני עוסק במשיכת 

לקוחות צעירים למשרד, כאיש צעיר ואב לילדים 

קטנים אני יכול לדבר בגובה העיניים עם זוגות, 

צעירים וליצור אתם שפה משותפת כי אני 

כמוהם”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

“כסוכן ביטוח שמנהל תיקים של 2,000 משפחות 

לפחות – להיות הסוכן המשפחתי שלהן”.

איך אתה רואה את מקצוע סוכן הביטוח בעתיד?

“סוכן הביטוח הוא מקצוע שאין ולא יהיה לו 

תחליף. תמיד יצטרכו אותו, בעיקר בעת מצוקה, 

כשקורה משהו ומגישים תביעה, אדם צריך 

מישהו קרוב שבאמת יבין אותו, שיוכל לייצג אותו 

במקצועיות מול חברת הביטוח, ושיפתור לו את 

המצוקה. במהירות, ביעילות, ויחזיר את הרוגע 

לחייו של המבוטח. מדובר במקצוע עם שליחות, 

ולכן אני אוהב אותו כל כך”.
מה היית ממליץ לסוכנים צעירים כמוך?

“לי הייתה קליטה “רכה” במקצוע, כי באתי לעסק 
משפחתי תומך ומסייע. אני ממליץ לסוכנים 

צעירים בתחילת דרכם להתחבר לבתי סוכנים, 
כאלה שנותנים גב ומלמדים. תהיו אמיתיים עם 

הלקוחות שלכם – אין תחליף לשירות שאתם 
נותנים. תהיו אמינים, שהמבוטח יידע שהוא יכול 

לסמוך עליכם כי שקר קטן עלול לשרוף אתכם 
בעיני המבוטח.

אני חייב לציין כי מזה שנה אני חבר בקבוצת 
BNI )רשת של קבוצות אנשי עסקים שנפגשות 

במטרה לתרום אחד לשני בפיתוח העסק שלו. 
ר.מ(. זה תרם לי רבות ומינף אותי כאיש עסקים 

בכלל וכסוכן ביטוח בפרט. ממליץ בחום לכל סוכן 
צעיר להצטרף לקבוצה כזאת באזור מגוריו”.  

סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

“כשקורה משהו ומגישים תביעה, 
אדם צריך מישהו קרוב שבאמת 

יבין אותו, שיוכל לייצג אותו 
במקצועיות מול חברת הביטוח, 

ושיפתור לו את המצוקה 
במהירות, ביעילות, ויחזיר את 

הרוגע לחייו של המבוטח”

“לדבר בגובה העיניים עם זוגות צעירים”

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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 טיפ  לסוכן

להוריד את הקצב
בשנים האחרונות נפוצה מגמה הקוראת להאט את הקצב באורח החיים 

המודרני והמואץ ‰ כיצד ניתן ליישם זאת בעולם הביטוח והיכן הערך המוסף

סו"ב מירב ג'והן

אותנו א מעודד  המודרני  החיים  ורח 
לחיות מהר, לדלג מיעד ליעד, לאכול 
הגשמי  האושר  את  לחפש  בתנועה, 
בשנים  זאת,  עם  יחד  הרגעי.  הסיפוק  ואת 
האחרונות מתחילה לתפוס תאוצה מגמה הפוכה 
הקצב  את  להאט  דווקא  בשאיפה  שמאופיינת 
לאט  דברים  לעשות  ולחזור  והמטורף,  המהיר 

יותר, וכתוצאה מכך גם טוב יותר.
של  העולמית  במגמה  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
איטי,  בבישול  בריא  מזון   - פוד"  ה"סלואו 
של  קנייה  מעודד  פוד,  לפאסט  שבניגוד 
מקומית,  אוכלוסייה  ידי  על  המיוצר  אוכל 
יותר  הרבה  היום  חשובה  שאיכות  שתופסת 
ה"סלואו  בתרבות  או  מעניינות.  לא  וכמויות 
לא  בוחרים  ומעצבות  מעצבים  כאשר  פאשן", 
להם,  ונותנים  הטבעיים  התהליכים  את  לזרז 
לחיפוש,  הדרוש  הזמן  את  כמעצבים,  ולעצמם 
למחקר ולביצוע ניסויים, עד שיגיעו לתוצאות 

שמעניינות אותם מספיק.

המגמה הזאת באה לידי ביטוי גם בעבודתנו 
מעוניינים  לקוחות  ויותר  יותר  יומית.  היום 
ורוצים לדעת מי עומד מולם, רוצים לדעת שיש 
לפוליסה  ומעבר  בטלפון  הקול  מאחורי  דמות 
חשיבות  את  מחזק  ואף  נוגד  לא  זה  שנרכשה. 
הקדמה, כי רק סוכן ביטוח או בעל עסק שיש 
את  לתת  יוכל  הטכנולוגיה,  מיטב  את  בידיו 

הערך המוסף שלקוחותינו זקוקים לו.
זה  סוכנות הביטוח שלי עובדת על פי מודל 
פוטנציאליים, מבררים  לקוחות  בוחרים  אנו   -
פי  ועל  אותם  מאפיינים  הצרכים,  את  עבורם 
עסקי.  או  משפחתי  אישי,  פרופיל  בונים  אלו 
אנחנו לא מוכרים פוליסות כי אנחנו מתאימים 

פתרונות ייחודיים לכל לקוח.

עסקים נמדדים בהון האנושי שלהם
וסביבת  ואיכותיים  טובים  עובדים  בחירת 
עסק  בית  כל  של  החוזקות  הן  מפרה  עבודה 
קטנים  ועסקים  בוטיק  סוכנויות  כגדול.   קטן 

ורכישת אמצעים  נמדדים בהון אנושי מעולה, 
כל  עם  אחד  בקו  אותנו  שיעמידו  טכנולוגיים 

"הגדולים".
הכתובת  ולהיות  לחזור  לכולנו  ממליצה  אני 
המקצועית, האחראית והאחת, למתן התשובות 
למבוטחים שלנו. חזקו את היחסים עם הלקוחות, 
תנו להם את ההרגשה שאתם שם למענם, כי זה 
מה שהלקוחות שלנו בעצם מחפשים, ו"הפאסט" 

יהיה בטכנולוגיה ולא ביחס האישי.

הכותבת היא סגנית יו”ר סניף תל אביב בלשכת 
סוכני ביטוח

אירועי הלשכה
… מחוז השרון יערוך יום עיון ב־7.3 בין השעות

 18:00 – 13:00, בשיתוף "איתוראן".
"גלובוס מקס", זאב ז'בוטינסקי 2, הקניון הגדול, 

פתח תקווה. 
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 רגע  משפטי

אילו מתנות והטבות מותר ואסור 
לסוכן הביטוח לקבל? 

שני חוזרים שפירסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון קובעים כיצד על הסוכן 
לפעול במקרה וקיבל מתנה מלקוח או טובת הנאה מנותן שירות ‰ ג'ון גבע מפרט 

עו"ד ג'ון גבע

סו"ב ג'ינה פלד קוראת לסוכני הביטוח 
- בואו בהמוניכם לכנסים המקצועיים

מערכת ביטוח ופיננסים

טור זה יובאו מעת לעת תוכנם של חוזרים, ב
להדגיש  מטרה  מתוך  דין  ופסקי  חוקים 
ולרענן מה מותר ומה אסור לסוכן הביטוח 
בעבודתו. כמו כן נשתף הפקת לקחים, טיפים מעשיים 

ועוד, במטרה להבטיח שימור ידע ועדכון שוטף.
מה  הקובעים  חוזרים  שני  בתמצית  יוצגו  הפעם 
מותר ומה אסור לסוכן הביטוח בתחומי מתן מתנות 
מנותני  הנאה  טובת  קבלת  ובתחומי  ללקוחות 

שירותים.
ב־10 ביוני 2008 פירסמה רשות שוק ההון, ביטוח 
והטבות  חוזר שכותרתו "מתנות  )"הרשות"(,  וחסכון 
במסגרת  המתנות"(.  )"חוזר  ולעמיתים"  למבוטחים 
חוזר המתנות נקבע, בין השאר, כי בעל רישיון )חברת 
ביטוח, חברה מנהלת, סוכן ביטוח וכיו"ב( לא יעניק 
אגב התקשרות בעסקה, למבוטח או לעמית, מתנה או 
הטבה אחרת שאינה חלק אינטגרלי מהעסקה, אשר 

מחיר השוק שלה עולה על סך כולל של 250 שקל.
חוזר המתנות אוסר על בעל רישיון להעניק למבוטח 

בהגרלה.  להשתתף  זכות  בדמות  מתנה  לעמית  או 
כרטיס  להעניק  רישיון  לבעל  מותר  זאת,  עם  יחד 
להשתתף  יכול  אדם  כל  אשר  בהגרלה,  השתתפות 
בה, על ידי רכישת כרטיס זהה לאותה ההגרלה בשוק 
החופשי וללא כל תנאי מוקדם. ניתן להעניק כרטיס 

כאמור, אשר שוויו הכולל אינו עולה על 250 שקל.
הרשות קבעה הוראות נוספות לפיהן, בכל פרסום 
יש  שקל,   25 על  עולה  שוויה  אשר  למתנה  בקשר 
סך  על  עולה  אינו  שלה  השוק  מחיר  כי  להדגיש 
פרטי  את  להציג  יש  בנוסף,  שקל.   250 של  כולל 
לא  עמית  או  מבוטח  היצרן.  שם  לרבות  המתנה, 
יידרש לעמוד בהתחייבות כלשהי בתמורה לקבלת 
מתנה  של  השבה  ידרוש  לא  רישיון  ובעל  המתנה 

שניתנה.
חוזר,  הרשות  פירסמה   2009 בנובמבר   11 ביום 
מנותן  הנאה  טובת  או  תמורה  "קבלת  שכותרתו 
כי  קובע,  זה  חוזר  הנאה"(.  טובת  )"חוזר  שירות" 
)עו"ד,  שירות  נותן  עם  ביטוח  סוכן  של  התקשרות 

של  הפנייה  שעניינה  וכיו"ב(,  מוסך  רופא,  שמאי, 
אינה  אחרת,  הנאה  טובת  או  תמורה  עבור  לקוחות 
עולה בקנה אחד עם חובות האמון והזהירות החלות 
שכזו  התקשרות  רואה  הרשות  הביטוח.  סוכן  על 
בין  עניינים  לניגוד  חשש  היוצרת  כהתקשרות 
האינטרס האישי של סוכן הביטוח לבין זה של הלקוח.
הביטוח  סוכן  כאשר  הנאה,  טובת  לחוזר  בהתאם 
מפנה, ממליץ או מעורב בבחירת נותן שירות, עליו 
לפעול לטובת הלקוח ולהפעיל שיקול דעת מקצועי. 
כמו כן, על סוכן הביטוח חל איסור לקבל תמורה או 
בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  אחרת,  הנאה  טובת  כל 

לרבות מחברת ביטוח, עקב הפנייה כאמור.
לסיום, הרשות מפרסמת חוזרים שונים מעת לעת. 
חשוב להתעדכן ולהיות ערים לשינויים כאלה ואחרים 

בכלל, ובפרט לאלו הנוגעים לפעולות הסוכנים. 

הכותב הוא יועץ משפטי לחברי הלשכה מחוז 
תל אביב והמרכז

כ־110 ל הגיעו  הסוער,  האוויר  מזג  מרות 
וסוכנות ליום העיון המקצועי של  סוכנים 
מחוז השפלה שהתקיים ב”בית הפנאי” בנס־
ג’ינה פלד,  ציונה, ביום חמישי שעבר. לדברי סו”ב 
יו”ר מחוז השפלה, הכנס התרכז בתכנים מקצועיים 

שיכולים לסייע לסוכן הביטוח בניהול עסקו.
איתוראן,  של  השיווק  סמנכ”ל  שרצקי,  שחר 
לנוכחים  סיפר  הכנס,  לקיום  שותפה  שהייתה 
בלכידת  המסייעים  האלקטרוניים  החידושים  על 
פרופיט  סוכנות  מנכ”ל  בנאי,  אסף  רכב.  גנבי 
פיננסית  “צרכנות  על  דיבר  פסגות,  מקבוצת 
בנאי  והשקעה”.  לחיסכון  ואלטרנטיבית  נכונה 
התמקד בהרצאתו בהשקעות נכונות של כסף פנוי, 
לקופת  השקעות  תיק  בין  והשווה  הכסף,  ניהול 
גמל ומוצרים פנסיוניים אחרים. רונן וייס, מנטור 
לשיווק, הביא בפני הסוכנים 10 טיפים שעל הסוכן 
מתקדמות,  בטכנולוגיות  השיווק  בתחום  לבצע 
שיבטיח לו הצלחה מידית. הוא הציג בפניהם את 
המדיות השונות בהן יכול הסוכן להשתמש והדגיש 

את הצורך בבידול הסוכן, כי המחירים דומים אצל 
כולם.

עו”ד ג’ון גבע, יועץ משפטי ללשכה, הביא בפני 
הנוכחים עדכוני רגולציה והתמקד בהפרדה בין סוכן 
משווק לסוכן מתפעל, וחידד את ההגדרה של סוכן 
בנוסף  נאמנות.  חשבון  לו  שיש  ככזה  רק  מתפעל 
בסוכנויות.  המוכרנים  לחוזר  גבע  עו”ד  התייחס 
על  הרצה  הביטוח,  בתחום  יועץ  קדם,  ארז  עו”ד 
של  החשיבות  על  ודיבר  וחבויות,  רכוש  ביטוח 
בנייה נכונה של פוליסה עסקית ללקוח, שמתחילה 

בשאלות הנכונות שמפנים ללקוח. הוא גם הדגיש 
את החובה לקרוא את הסייגים וההחרגות בפוליסת 
הרכוש, כדי להימנע מסיבוכים בעת תביעה. סו”ב 
אודי חברוני, חבר תת־הוועדה לפיננסים בלשכה, 
דיבר על הזדמנויות בתחום הפיננסים עבור סוכני 
הביטוח. הוא התמקד בתכנית החיסכון לילד וכיצד 

אפשר למנף אותה בקרב לקוחות הסוכן.
את  סיים  אברמוביץ,  אריה  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
יום העיון בשיחה חופשית עם הסוכנים, עדכן אותם 
בפעילויות הלשכה בתקופה זו והדגיש גם הוא את 
ההגדרה של סוכן מתפעל, שלא חלה על רוב סוכני 

הביטוח.
ביום העיון נכחו גם מ”מ נשיא הלשכה ס"וב אורי 
צפריר, ויו”ר המועצה הארצית סו"ב זאב פרלשטיין.
“אני קוראת לסוכני הביטוח  לסיכום אמרה פלד, 
ניתנים  הם   – בהמוניהם לכנסים המקצועיים  לבוא 
בחינם, ומקנים לכם ידע מקצועי ועדכונים מהענף 
והרגולציה, אותם תוכלו ליישם בעבודתכם ולהגדיל 

את הצלחתכם”. 

נשות מחוז השפלה
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חדשות  הלשכה

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

דרושים
דרושה פקידה לחצי משרה בטבעון. 5 ימים 

 בשבוע עם ידע במחשב. ליצירת קשר טל:
.050-5406635

למשרד ביטוח באיזור פתח תקווה דרושה 
רפרנטית ביטוח חיים, ניסיון 3 שנים, שליטה 

 מלאה בכול המערכות, 5 ימי עבודה,  
.Tene-ins@bezeqint.net

דרושים סוכני ביטוח פנסיוני בעלי ידע רחב 
בתחום הפיננסים וביטוח פרט להשתתפות במיזם 

כל ארצי. רק סוכנים בעלי ניסיון של שנה לפחות 
בתחום פגישות פרונטליות יוכלו  להתקבל. 

ניתן במעמד של שכיר חלקי ואו עצמאי חלקי. 
דיסקרטיות מובטחת. למעוניינים בפרטים נא 

shragalidor@gmail.com לפנות אל

דרושה חתמת דירות למשרד בינוני באזור במרכז 

ניסיון חובה . ידע במערכת עתיד יתרון קורות 
.sarit@sides-ins.co.il חיים לשלוח למייל

לסוכנות ביטוח פרטית וותיקה בשרון דרוש /ה 
סוכן ביטוח  בעל רישיון להצטרפות לצוות של 

5 עובדים, לתפקיד הכולל ניהול, תמיכה וטיפול 
בתיקי ביטוח, פנסיה ופיננסים. רשיון בביטוח 

פנסיוני – חובה. הבנה בפנסיה, ביטוחי מנהלים 
ובביטוחי סיכונים בריאות וסיעוד. יתרון גדול 
לבעלי ניסיון. אוריינטציה שיווקית ומכירתית. 

יכולת עבודה בצוות שליטה בכל יישומי ותוכנות 
המחשב: אלמגור, באפי, אופיס. יכולת ביטוי 
טובה בכתב ובע"פ. המשרה מיועדת לנשים 

וגברים כאחד למתאימים הזדמנות להתקדמות 
אישית מקצועית ועסקית. לפרטים יש לפנות 

ל: אתי דמבו 052-2428130 קורות חיים למייל-
call@kesher-ins.co.il

לאתר מס-פיק חיסכון פיננסי דרושים סוכני/ות 
ביטוח צעירים ועצמאיים המעוניינים להשתלב 
כסוכני משנה בסוכנות הביטוח הדיגיטלית של 

החברה. קבלת לידים ברמה היומית מהפניות של 
האתר בעלי אוריינטציה טכנולוגית בעלי יכולת 

 גבוהה בטלפון מול לקוחות
 jobs@maspick.co.il  אודי 050-8210573

שכירות משנה
379 מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים 
סגורים ואופן ספייס. שני חדרי ישיבות, חדר 

שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני רכובות 
מתחנת הרכבת. לפרטים משה 054-8101150 או 

moshe@etgarins.com
להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד 

ואו דלפק עבודה. במשרדים חדר ישיבות וקשר 

לחברות ביטוח ובית השקעות. מחיר לדלפק 
סימלי 350 ₪ לחודש וחדר במחיר של 800 ₪ 
לחודש. לפרטים ניתן להתקשר לשרגא לידור 

0546655736

להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז 
 פתח תקווה. לפרטים ניתן לפנות אל עדי  

054-2277146

להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק 
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין: שתי 
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין, קישוריות 

לכל חברות הביטוח , שירותי משרד מלאים 
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות / סוכן 

/ מוקד מכירות ושיווק / נציגות משרד מעיר 
 אחרת וכד' לפרטים: איל 052-2334332  

eyal@sos-ins.co.il
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

התפעוליות  הנדרשות מתאים גם למתמחה או 
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 

לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836  

להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח 
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות וכולל 
עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל המוקד. 

לפרטים לפנות למאיר 052-2248252

להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. במשרד כל השירותים 

הנלווים. לפרטים: יגאל - 050-8316594.

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל התשתיות 
הדרושות, ביד חרוצים בתל אביב, בסוכנות 

ביטוח איכותית. השכירות כוללת שימוש בחדר 
ישיבות מכובד, מטבח מאובזר, בקיצור הכל מוכן, 

 להביא רק מחשב נייד. ליצירת קשר:

amitdav26@gmail.comלהשכרה – מוקד 
טלפוני בתוך סוכנות ביטוח בפ"ת – המוקד 

מאובזר בשולחנות וכסאות וכולל עמדת מנהל 
משמרת וחדר צמוד למנהל המוקד. לפרטים 

לפנות למאיר 0522248252

להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל אביב 5 
חדרים + שירותים ומטבחון בשטח של כ־74 מ"ר – 

5,480 ש"ח לחודש. ליצירת קשר- 054-4522961

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן וותיק עם דור המשך מעוניינים לרכוש תיק 

ביטוח  אלמנטר באזור המרכז לפרטים אשר - 
 0504414419 , איתי- 0507888741, 

itay@edry-ins.co.il
סוכן ביטוח ירושלמי מעונין להשתתף עם  סוכן/ת 

ביטוח בהוצאות משרד שכוללים עובד/ת 

אפשרי גם לשיתוף פעולה עסקי המשרד יכול 
להיות גם במרכז הארץ טל 0504355888

בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ. מעוניין לרכוש 
תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי.  פתוח לשותפות 

כולל משרדים. סודיות מובטחת. סוכן ביטוח 
 michaele@b4-u.co.il 0528741331 ותיק

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

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

סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק 
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או 

חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות 
 של העסקה לטווח ארוך. 

 dudi@gamafinansim.co.il או לנייד: 
050-5368629

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של חבר 
הלשכה מקסים דרעי על 

 פטירת אחיו, 
 שאול )ג'ורג'( 

דרעי ז"ל
שלא תדע עוד צער

הרחבת ההגנות על הפרט במרכז כנס 
פתיחת השנה של מרחב סוכנויות במגדל

חברת מגדל הציגה בכנס של מרחב סוכנויות את תכנית מגדל מזור 
לסרטן, המעניקה את הכיסוי הרחב ביותר למקרי סרטן 

רונית מורגנשטרן

בשבוע מ ערך  מגדל  של  סוכנויות  רחב 
השנה  לפתיחת  סוכנים  כנס  שעבר 
סוכנים.  כ־250  של  בהשתתפותם 
לפרט,  ההגנות  הרחבת  בסימן  שנערך  הכנס, 
מגדל  של  המתקדם  ההדרכה  במרכז  התקיים 

בפתח־תקווה. 
וריסק  בריאות  מכירות  מנהלת  רוזן,  טל 
של  נוספת  הרחבה  הציגה  סוכנויות,  במרחב 
הכיסוי בביטוח מחלות קשות של החברה. מדובר 
בתכנית חדשה – מגדל מזור לסרטן, המעניקה 
למעשה את הכיסוי הרחב ביותר למקרי סרטן. 
אמרה  הביטוח",  חברות  לכל  חובה  מוצר  "זהו 
מח  מאגר  ומנהלת  מייסדת  זיסר,  ברכה  ד"ר 
העצם המרכזי בישראל ובית ההחלמה אורנית 
מציון,  עזר  ארגון  מטעם  סרטן,  חולי  לילדים 
בהרצאתה בכנס. עוד לפני הכנס קראה מגדל 
לסוכני המרחב להצטרף למאגר מח העצם ואכן 

נרשמו  סוכנים  מ־100  למעלה 
אליו ביום הכנס.

גם  הוצג  הכנס  במהלך 
 – לסוכן  העבודה  "שולחן 
תשיק  שאותו  הבא",  הדור 
בסוכנויות  בהדרגה  מגדל 
הקרובה.  בתקופה  הביטוח 

המתקדמת  העבודה  מערכת 
מגדל  של  והאינטראקטיבית 

מבליטה יתרונות רבים לטובת הסוכן 
הנגישות  הגברת  לרבות  משרדו,  וצוות 

השיווק,  יכולות  קידום  למידע,  והזמינות 
מרבית  ביעילות  תפעוליות  פעולות  ביצוע 
וידידותית  קלה  נוחה,  משתמש  חווית  ויצירת 
מאוד. המערכת החדשה, שהוצגה על ידי רועי 
אזרד, מנהל מחלקת הדיגיטל של מגדל, זכתה 

לתגובות חיוביות מאוד מצד סוכני הביטוח. 

מרחב  מנהל  שריר,  גיל 
ואמר  סיכם  במגדל,  סוכנויות 
הקשר  את  העצים  "הכנס  כי 
לסוכניו  המרחב  בין  ההדוק 
הידע,  בהעשרת  רבות  ותרם 
של  והמיומנויות  היכולות 
מכירות  בהגדלת  הסוכנים 
מגדל  של  הסיכונים  מוצרי 

לפרט". 
אמיל וינשל, משנה למנכ"ל מגדל 
ההפצה,  וערוצי  הלקוחות  חטיבת  וראש 
מסר כי "מגדל מספקת לסוכני הביטוח מעטפת 
בפניהם  ופותחת  העסקית  להצלחתם  כוללת 
ייחודיות,  ואף  חדשות  שיווקיות  הזדמנויות 
שטמון  האדיר  הפוטנציאל  מיצוי  לטובת 
מגדל,  עם  הסוכנים  של  הפעולה  בשיתוף 

במגוון תחומי הפעילות".
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