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סו"ב אריה אברמוביץ: "יישום ההמלצות של 
הוועדה הוא מבחן האומץ של אנשי הציבור"
הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח הציגה מסקנותיה בתחילת השבוע • בין מסקנותיה, 

להקים רשות להגנת החוסכים והמבוטחים, וטריבונל משפטי לתביעות ביטוח

רונית מורגנשטרן

ענף ה עתיד  לבחינת  הציבורית  וועדה 
גדעון  לשעבר  השר  בראשות  הביטוח, 
במסיבת  מסקנותיה  את  הציגה  סער, 
בבית  השבוע  בתחילת  שהתקיימה  עיתונאים 

סוקולוב בתל אביב.
במסיבת העיתונאים השתתפו כל חברי הוועדה: 
לשעבר,  האוצר  משרד  מנכ"ל  סלבין,  שמואל 
הביטוח,  על  לשעבר  המפקח  שורר,  דורון  רו"ח 
גלית אבישי, מייסדת ויו"ר "אמון הציבור", אריה 
ואליעוז  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ, 

רבין, המנהל המקצועי של הוועדה.
הביטוח,  ענף  עתיד  לבחינת  הציבורית  הוועדה 
את  החלה  הלשכה,  נשיא  ביוזמת  שהוקמה 
פעילותה ב־4 במאי 2016. היא קיימה 22 דיונים 
ובפניה הופיעו בין היתר: שר הרווחה והשירותים 
החברתיים חיים כץ, שר הבריאות יעקב ליצמן, 
שריג,  עודד  פרופ'  לשעבר  הביטוח  על  המפקח 
יו"ר הראל יאיר המבורגר, מנכ"ל איגוד חברות 
הביטוח ד"ר גיא רוטקופף, יו"ר ועדת בכר לשעבר 
אבי  ההסתדרות  יו"ר  בכר,  יוסי  דיסקונט  ויו"ר 
שלמה  פרופ'  הלאומי  הביטוח  מנכ"ל  ניסנקורן, 
פרופ'  הרפואית  ההסתדרות  יו"ר  יוסף,  מור 
משנה  ביטוחי  חטיבת  מנהל  אידלמן,  ליאוניד 
בענקית הביטוח מיוניק רי תומאס בראון, ויו"ר 
לשכות  )איגוד   BIPARב־ העצמאיים  הסוכנים 

סוכני הביטוח באירופה(, אנדריי ואן ורנברג.
עומק  סוגיות  בבחינת  רבה  עבודה  "השקענו 
להזדקן  וליכולת  לזכות  שנוגעות  חברתיות 
בכבוד. לא בכדי שני הפרקים הראשונים בדוח הם 
בעניין הפנסיה והסיעוד. שתיהן סוגיות הקשורות 
סוגיות  בגדר  אינן  אבל  הביטוח,  לענף  בטבורן 
הזדקנות  כי  "מצאנו  סער.  אמר  גרידא",  ענפיות 
החיים(  בתוחלת  )העלייה  בישראל  האוכלוסייה 

לגיל  הכלכלית  הביטחון  רשת  ערעור  לצד 
למשבר  במהירות  אותנו  מקרבים  הזקנה, 

הפנסיוני  החיסכון  חברתי־כלכלי קשה שבו 
בגיל  בכבוד  לקיום  יספיק  לא  הנצבר 
הפרישה.  האזרח בישראל אינו יודע כיום מה 

תהיה הכנסתו לעת זקנה".
הסיבות  אחת  כי  סיפרה  אבישי 

הייתה  לוועדה  להצטרפותה 
הצרכנים  של  הקשה  הבעיה 
"אצל  הביטוח.  חברות  מול 
סכיזופרניה,  יש  הרגולטורים 
הציבור  להגן על  רוצים  כשהם 
‘חוסר  מאימת  חוששים  אבל 

היציבות’ של הגופים הפיננסיים וחברות הביטוח, 
אדאג  אני  הצרכן.  על  ההגנה  את  שמשתק  מה 

לקדם את ההמלצות בכנסת ובגופים אחרים".
הקמת  את  "כשיזמנו  כי  הוסיף  אברמוביץ  סו"ב 
הוועדה ראינו לנגד עינינו את עתיד ענף הביטוח 
בכללותו. יישום ההמלצות של הוועדה הוא מבחן 
את  נעביר  אליהם  הציבור,  אנשי  של  האומץ 
יזדקק לסוכני  דו"ח הוועדה. בעשור הבא הציבור 
הביטוח, ומחובתנו כלשכת סוכני ביטוח, לספק את 
כל הכלים כדי שהסוכנים יתאימו לתפקיד החדש".

עיקרי המלצות הוועדה:
ליצור  יש   - החוסכים  להגנת  הרשות  הקמת   .1
הפרדה בין הפיקוח על חברות הביטוח והשמירה על 
יציבותן, לבין רשות חדשה שתכליתה תהיה הגנה 
ההתייחסות  נקודת  הביטוח  בענף  החוסכים.  על 
של הרגולטור היא חברות הביטוח וסוכני הביטוח, 
העבודה  מתהליכי  חלק  אינו  הלקוחות  ציבור  אך 

וקבלת ההחלטות. 
 - ביטוח  לתביעות  משפטי  טריבונל  הקמת   .2
תביעות  בירור  בנושאי  יגע  המשפטי  הטריבונל 
ביטוח שלא טופלו באופן הוגן ומהיר, מבלי שיהיה 

על המבוטח להגיש תביעה לבתי המשפט.
3. רשת ביטחון למוצרים פנסיוניים - יש לקדם 
מדיניות של תמיכה והענקת רשת ביטחון למוצרי 
הפנסיה בישראל, באמצעות הקצאת אג"ח מיועדות 
שחיקת  את  שתמנע  60%־50%,  של  בשיעור 

הקצבאות ותכניס ודאות במערך הקצבאות.
בנוסף, הוועדה ממליצה לבטל את האפליה הקיימת 
בהקצאת האג"ח בין המוצרים הפנסיוניים: קופות 
ביטול  הפנסיה.  וקרנות  המנהלים  ביטוחי  הגמל, 
כזה, מעבר להיותו צודק והוגן, יגביר את 

התחרות בשוק הביטוח הפנסיוני.

4. שינוי גיל הפרישה ויצירת מנגנוני 
 - ודיפרנציאליים  גמישים  פרישה 
אינה  אחיד  פרישה  גיל  של  הגישה 
הפרט  צורכי  את  בהכרח  משרתת 
באילוצים  להתחשב  ויש  והכלל, 
מקצועות  לדוגמא,  נוספים. 
ומאידך,  מחד,  שוחקים 
בהם  שקיים  מקצועות 
מיומן  אדם  בכוח  מחסור 
מתמשך  )ניסיון  חיוני  או 

וצבירת ידע(.

5. הקדמת היציאה לשוק העבודה והחיסכון לפנסיה 
- גיבוש מהלכים שתכליתם הקדמת היציאה לשוק 
קיצור  כגון  הפנסיוני,  החיסכון  ותחילת  העבודה 
אקדמיים  לימודים  ותחילת  ל־11  הלימוד  שנות 

במהלך בית הספר התיכון או מיד לאחר מכן.
הוועדה   - מחו"ל  לתחרות  השוק  פתיחת   .6
לשוק  להיכנס  זרות  לחברות  לאפשר  ממליצה 

הביטוח, ולהקל עליהן את נטל הרגולציה.
הוועדה   - כיועץ  הסוכן  של  מעמדו  חיזוק   .7
יועץ  בין  ההפרדה  את  בחקיקה  לבטל  קוראת 
לסוכן, וממליצה לסוכנים למכור מוצרים נוספים 
כגון מוצרי אשראי, משכנתאות וקרנות נאמנות. 
נוספים,  תפקידים  יהיו  הביטוח  לסוכן  בעתיד 

לרבות יועץ הסיכונים המשפחתי.
לסוכן   )Broker( עצמאי  סוכן  בין  בידול   .8
מעמד  ליצור  יש   -  )Tied Agent( בבעלות 
נפרד בין סוכן עצמאי לבין סוכן "קשור", כלומר 
הוועדה  ביטוח.  חברת  בבעלות  שהוא  סוכן 
לעמלה  זכאי  יהיה  "קשור"  סוכן  כי  ממליצה 

מהחברה בלבד.
ממליצה  הוועדה   - בענף  השקיפות  קידום   .9
לרשות שוק ההון לחייב את חברות הביטוח לפרסם 
)Loss-Ratio( מתוך  את שיעור ההחזר לציבור 
גם  ממליצה  היא  בנוסף,  גובות.  שהן  הפרמיות 
 Loss-Ratio שיעור  הסיעוד  בפוליסות  לקבוע 
מינימלי שמעבר לו יחויב המבטח להחזיר לציבור 

המבוטחים כספי פרמיה.
יצירת   - חובה  ממלכתי  סיעוד  ביטוח   .10
שיעניק  בחקיקה,  ממלכתי  סיעודי  ביטוח  רובד 
בגובה  בישראל  אזרח  לכל  בסיסי  סיעוד  ביטוח 

4,000־3,000 שקלים בחודש. 
11. ריכוז ופישוט הטיפול במטופל הסיעודי בידי 
סבורה שיש לרכז את כלל  הוועדה   - גורם אחד 
הטיפול בחולה הסיעודי בידי גורם מתכלל אחד, 
אשר בידיו ירוכזו התקציבים, האחריות והסמכויות 

מכל הגורמים המטפלים בכך היום.
 - פרטי  סיעוד  ביטוח  בהוצאות  הכרה   .12
בהוצאות  הכרה  לבחון  לממשלה  קוראת  הוועדה 
סיעוד  ביטוח  פרמיית  ובגין  סיעוד  תשלומי  בגין 
כהוצאה מוכרת, במסגרת תקציב שיוגדר, בדומה 
כזאת  הכרה  עבודה.  כושר  אבדן  במקרי  לנעשה 
תעודד מבוטחים פרטיים ומעסיקים לרכוש ביטוחי 
סיעוד כחלק מההגנה הסוציאלית הכוללת למבוטח 

ולמשפחתו.

דו"ח  הוועדה       

אברמוביץ
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דו"ח  הוועדה        

הביטוח ה ענף  עתיד  לבחינת  וועדה 
ציבורית  רבה,  חשיבות  מייחסת 
תוכנית  לפרסום  כאחת,  ומקצועית 
ההון,  שוק  רשות  של  אסטרטגית  רב־שנתית 
שבה ייפרשו חזון הרשות לענף הביטוח העתידי, 

ועיקר תוכניותיה, ושתהיה גלויה לציבור. 
שוק  שרשות  ההחלטה  על  מתבססת  ההנחה 
או לתת את תשומת  לייצג  יכולה  אינה  ההון 
לדאוג  גם  המקל":  "קצות  לשני  המלאה  הלב 
לרווחת  לדאוג  וגם  הביטוח  חברות  ליציבות 
המבוטחים. לדעת חברי הוועדה, מדובר במבנה 
נאמנה  משרת  שאינו  רגולציה,  של  נכון  לא 
עניינים  ניגוד  בו  ויש  הציבורי  האינטרס  את 

מובנה.
לכן, יש להקים גוף רגולטורי חדש המשלים 
הקשור  בכל  הביטוח  על  הפיקוח  פעילות  את 
שחלוקת  כך  המבוטחים,  לציבור  לדאגה 
האחריות תהיה בין הרגולטור החדש - הרשות 
להגנת החוסכים שתהיה הגוף המפתח תוכניות 
ביטוח למען הלקוח, והמפקח על הביטוח, הגוף 
ואיתנותן  הביטוח  חברות  יציבות  על  המפקח 
ההוגנת  השקופה,  התנהלותן  ועל  הפיננסית 

והראויה אל מול ציבור לקוחותיהן.

הפחתת עלויות הרגולציה
בהתאם  לפעול  לממשלה  קוראת  הוועדה 
הרגולציה  עלויות  הפחתת  בעניין  להחלטתה 
ההון  שוק  רשות  את  ולחייב  הביטוח,  בענף 
קוראת  הוועדה  אלה.  הנחיות  פי  על  לנהוג 
לממונה על רשות שוק ההון לפעול להפחתת 
מקרה  ובכל  הביטוח  בענף  הרגולציה  עלויות 

בהם  שאין  פיקוח  חוזרי  מהוצאת  להימנע 
ביישומם  הכרוכות  העלויות  על  נתונים 
והנמקה מספיקה מדוע ראוי להוציא הוצאה זו 

לטובת הציבור.
בנוסף, על הממונה לבוא בדברים עם הגופים 
המפוקחים לפחות אחת לשנה ולתאר בפניהם 
מראש את רשימת החוזרים הצפויה ומשמעותם 
הכספית, כדי שיוכלו להכיל את הנדרש בהם 

ביתר קלות.

קולו של הלקוח
בו  פורום  שאין  לכך  גם  מתייחסת  הוועדה 
בענף  דעתם.  את  להביע  יכולים  המבוטחים 
הביטוח נשמעים קולותיהם של חברות וסוכני 
הביטוח אך אין פורום שבו יכול ציבור הלקוחות 
להשמיע את דבריו. האינטרס הציבורי האמיתי 
יישמר רק אם הציבור יוכל להשמיע את דעתו 
הביטוח,  ענף  מתפתח  שאליו  הכיוונים  על 

התוכניות המוצגות בו ועל התנהלותו.
בדבר  הממשלה  החלטת  הוראות  מימוש 
מכל  הצפוי  הרגולטורי  הנטל  ופרסום  חישוב 
ושל הערכת התועלות  הוראה של הרגולציה, 
לציבור  יאפשר  הרגולציה,  מהחלת  הצפויות 
הרחב להביע דעה מושכלת על כל החלטה כזו, 

כאשר עלותה בדרך כלל חלה עליו.
קולו של הציבור צריך להישמע לא רק בעת 
תכנון תוכניות ביטוח חדשות או בעת עריכת 
גם  אלא  הביטוח,  לענף  אסטרטגית  תוכנית 
בפוליסות.  הזכויות  מימוש  מנגנוני  בקביעת 
באשר  רבה  נוחות  אי  חש  כיום  הציבור 
מימוש  בעת  הביטוח  חברות  של  להתנהלותן 

זכויות, וראוי שיהיה שותף שווה זכויות ופעיל 
לקביעת מנגנוני הזכאות השונים.

בנוסף, הוועדה ממליצה שחינוך פיננסי יהיה 
חלק מתוכנית הלימוד של כל תלמידי ישראל. 
על הממשלה להקציב ולשריין לשם כך תקציב 
משרד  של  התקצוב  לבסיס  שייכנס  מתאים 

החינוך.

פתיחת השוק לתחרות מחו"ל
למען עתידו של ענף הביטוח סבורה הוועדה 
חדש"  "דם  להזרמת  עליונה  חשיבות  שיש 
לענף, ולפתיחתו לתחרות מצד חברות מחו"ל. 
לתחרות  נפתחו  אשר  במשק,  אחרים  ענפים 
מחו"ל, יצאו בדרך כלל נשכרים והפכו יעילים 

ותחרותיים יותר.
זרים  בעלים  וכניסת  זרות  חברות  כניסת 
הביטוח  שוק  את  יביאו  הקיימות,  לחברות 
בהמתנה  די  אין  כך,  לשם  חדש.  לעידן 
פאסיבית למשקיעים זרים והערמת קשיים על 
הממשלה,  על  בארץ.  הביטוח  לשוק  כניסתם 
באמצעות זרועותיה השונות, ליזום ולעודד את 
כניסתם, בין השאר על ידי הפחתת הרגולציה, 
המרתיעה את המשקיעים הזרים, הצגת תוכנית 
אסטרטגית אשר תפחית את חששות המשקיעים 
ויציבות, מתן עדיפות לחברות  ותיצור ביטחון 
דיגיטליים,  באמצעים  הפועלות  וירטואליות, 
שיצטרכו  מבלי  בישראל,  לפעילות  לכניסה 
להקים סניפים הפועלים ברישיון מקומי. לשם 
ולא  שקופים  כללים  לקבוע  הרשות  על  כך 
כניסה  יאפשרו לחברות כאלה  מכבידים, אשר 

קלה ונוחה לשוק המקומי.

 הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח:

"להימנע מהוצאת חוזרי פיקוח שאין בהם 
נתונים על העלויות הכרוכות ביישומם"

המלצות הוועדה בנושא תפקיד הממשל בעיצוב עתיד ענף הביטוח מתייחסות בין היתר לחינוך 
פיננסי מגיל צעיר, הפחתת עלויות הרגולציה בענף והכנסת חברות זרות לשוק המקומי

רונית מורגנשטרן
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גדעון סער: "הצעירים של היום יהיו 
הקשישים העניים בעתיד"

תופעת ריבית 0% במשק גורעת שנות קצבה מתוכננות מן החוסך • הוועדה לבחינת 
עתיד ענף הביטוח פרסמה מספר המלצות להתמודדות עם המשבר הצפוי

רונית מורגנשטרן

גיל " בערך  שזה  30־28,  בגילאי  צעירים 
בישראל,  מסודרת  לעבודה  ההתחלה 
יהיו  לפנסיה,  לחסוך  עכשיו  שמתחילים 
במצב של תת־פנסיה כשיפרשו מעבודה בעוד 
40 שנה". כך טען שמואל סלבין, חבר הוועדה 
לבחינת עתיד ענף הביטוח במסיבת העיתונאים 

בה הוצגו מסקנות הוועדה.
בנושא  הוועדה  מסקנות  על  הסתמך  סלבין 

במשק,   0% ריבית  "תופעת  לפיהן 
תהיה  המומחים  מרבית  שלדעת 
הקרובות,  בשנים  גם  ל־0%  קרובה 
מתוכננות  קצבה  שנות  גורעת 
הקצבה  הקטנת  או  החוסך,  מן 
שתוכניות  כיוון  לה.  זכאי  שהוא 
מהשקעה  נמנעות  מטבען  הפנסיה 
העמיתים  כספי  של  משמעותית 
צפויה  לא  סיכון,  מוטות  בהשקעות 
הקרובות  בשנים  החיסכון  לכספי 
לדבריו,  משמעותית".  תשואה 
החיסכון לפנסיה בשנים הראשונות 
ביותר  המשפיע  הוא  לצבירתה 
צעירים  ולכן  הסופית,  הקצבה  על 
שמתחילים לחסוך בתקופה הנוכחית 

ייפגעו יותר מאחרים".
יותר  מבוגרים  גם  כי  הדגיש  סער  גדעון 
ייפגעו כתוצאה מגובה הריבית במשק, אך פחות 
מהצעירים שהחלו לחסוך היום. "אנחנו קרבים 
החיסכון  שבו  קשה  חברתי־כלכלי  למשבר 
הפנסיוני הנצבר לא יספיק לקיום בכבוד בגיל 
הפרישה", אמר סער והוסיף כי "האזרח בישראל 
זקנה.  הכנסתו לעת  כיום מה תהיה  יודע  אינו 
יינקטו מהלכי מדיניות מרחיקי ראות,  אם לא 
הצעירים של היום יהיו הקשישים העניים של 

העתיד". 
נובעת  העתידית  הפנסיה  בקצבת  הפגיעה 
גם מעליית תוחלת החיים בישראל )80.2 שנה 
לגבר, 84 לנשים(, שכן, חיים ארוכים משמעותם 
רבות  שנים  לאורך  ואחרות  רפואיות  הוצאות 
יותר. "משאבים כספיים שתוכננו בעבר לממן 
15 שנות פרישה לא יוכלו לממן 25־20 שנות 
זקנה ואף יותר", טוענים חברי הוועדה. כמו כן, 

תקופת החיסכון לפנסיה בישראל קצרה יחסית, 
עבודה  שנות  שגורע  הצבאי,  השירות  בגלל 

וחיסכון פנסיוני.

25% בלבד מהשכר הממוצע נטו
בפנסיה  הצפוי  המשבר  עם  להתמודד  כדי 

מציעה הוועדה מספר המלצות: 
ביטחון  רשת  הענקת  של  למדיניות  לחזור  א. 
למוצרי הפנסיה השונים )גם ביטוחי חיים וגמל 

אג"ח  הקצאת  באמצעות  פנסיה(  קרנות  ולא 
 40% לעומת  60%־50%,  של  בשיעור  מיועדות 

כיום.
הביטוח  של  הזקנה  קצבאות  את  להעלות  ב. 
הלאומי. הוועדה מצאה שקצבת הזקנה בישראל 
היא נמוכה במיוחד בהשוואה למקובל במדינות 
הנטו  משכר  בלבד  ל־25%  ומגיעה   ,OECDה־
הממוצע, לעומת 69% בגרמניה ו־67% בהולנד.

לפי  אחיד  פרישה  גיל  במקום  ג. 
מגדר )נשים וגברים( ליצור מנגנוני 
ודיפרנציאליים.  גמישים  פרישה 
הבנויים  מקצועות  בעלי  כך למשל 
ידע,  וצבירת  מתמשך  ניסיון  על 
יוכלו לפרוש בגיל מאוחר יותר כדי 

שמשאבים אלה לא יאבדו למשק.
לשוק  יותר  מוקדמת  יציאה  ד. 
גובה  הפנסיוני.  ולחיסכון  העבודה 
מאוד  מושפע  הפנסיה  קצבת 
ככל  ולכן  החיסכון,  תקופת  ממשך 
יותר,  מוקדם  לחסוך  שמתחילים 
הקצבה תהיה גדולה יותר. במסגרת 
זו, הוועדה מציעה לקצר את שנות 
הלימוד ל־11 במקום 12, לקצר את 
מועד  את  ולדחות  הגדול  החופש 
הגיוס בשנה למי שלומד במשך התיכון לתואר 
מסודרת  לעבודה  הצעיר  ייצא  "כך  אקדמי. 
מיד לאחר שירותו הצבאי, כלומר בגיל 22־21 
יוקדם",  לפנסיה  הפקדותיו  ומועד  לערך, 

טוענים חברי הוועדה.
הספר,  בבתי  עוד  פנסיוני־פיננסי  חינוך  ה. 
שיופקד בידי משרד החינוך ולא משרד האוצר, 
וגם פישוט מוצרי הביטוח הפנסיוני כך שיהיו 

ידידותיים ומובנים לצרכן.

סער. "האזרח בישראל אינו יודע כיום מה תהיה הכנסתו לעת זקנה"

*בהתאם לתנאי הפוליסה

לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות איך אפשר שלא לפנות??
ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים
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הוועדה ממליצה: לחייב את החברות לפרסם 
את שיעור ההחזר לציבור מתוך הפרמיות

בהתייחסה לסוגיית הביטוח הסיעודי סבורה הוועדה שהפתרון הוא תוכנית לאומית מקיפה • בין היתר מציעה הוועדה 
לרכז את סמכויות הטיפול בידי גוף אחד, להרחיב את ביטוחי קופות החולים ולקדם חוק ביטוח סיעודי ממלכתי

רונית מורגנשטרן

גבוהה ע סיעודי  בחולה  הטיפול  לות 
מ־10,000 שקל בחודש, ואשפוז סיעודי 
בתוחלת  הגידול  עם  יותר.  עוד  יקר 
ועמו  הסיעודיים,  החולים  מספר  עולה  החיים 
מעמסת הטיפול באדם הסיעודי. ככל שהפתרונות 
גדלה  כך  מתרבים,  החיים  מאריכי  הרפואיים 
עלות החזקתו של האדם הסיעודי. על פי תחזית 
משרד הבריאות, מספר החולים הסיעודיים צפוי 
ולמרות  הבאות,  השנה  ב־15  עצמו  את  להכפיל 
פתרון  מספק  אינו  ממלכתי  בריאות  חוק  זאת, 

לבעיית הסיעוד.
היקפה  הבעיה,  שמורכבות  סבורה  הוועדה 
התייחסות  מחייבים  אליה,  המתלוות  והעלויות 
לאומית. תוכנית  באמצעות  ממלכתי  ומענה 

חקיקה ורגולציה
סיעוד  ביטוח  חוק  לקדם  ממליצה  הוועדה 
ממלכתי. תוכניתו של שר הבריאות יעקב ליצמן, 
שר  של  לתמיכתם  )וזכתה  בוועדה  שהוצגה  כפי 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ, 
המתבקשת  התוכנית  היא  שמולי(  איציק  וח"כ 
לעת הזאת. התוכנית צפויה להעניק ביטוח סיעוד 
4,000־3,000  בגובה  בישראל  אזרח  לכל  בסיסי 
של  תוספת  באמצעות  ומימונו  לחודש,  שקל 

כ־0.5% למס הבריאות. 
תוכנית כזו, גם אם אינה מספקת פתרון מלא, 
מבטיחה אמצעים מסוימים לכל אזרח, אשר יחד 
לרשותו,  לעמוד  העשויים  נוספים  מקורות  עם 
השתתפות  סבירה.  ברמה  סיעוד  לו  יבטיחו 
בתוכנית כזו אינה כרוכה בתנאי סף כלשהם, והיא 

תכסה את כלל האוכלוסייה. 
הוועדה ממליצה לקדם תוכנית לאומית לסיעוד 
ולהשקיע בבניית מוסדות ראויים למתן שירותי 
הדרך  ופיקוח.  בקרה  אמצעי  פיתוח  תוך  סיעוד, 
לעשות זאת היא בין היתר במתן עדיפות להפניית 
למוסדות  הממלכתי  הסיעוד  ביטוח  תשלומי 
כאלה, ובהפניית השקעות חברות הביטוח לבניית 
לא  חשובה  הסיעוד  איכות  אלה.  מניבים  נכסים 
תחרות  תעודד  אשר  פעולה  כל  ממחירו.  פחות 
דגש  לשים  צריכה  סיעודיים  פתרונות  וריבוי 
מיוחד על איכות השירות הסיעודי ועל בטיחות 

החולה וכבודו, ולא רק על מחיר הסיעוד. 

ריכוז סמכויות
הוועדה קוראת לממשלה לשקול להכיר לצורכי 
סיעוד  בגין תשלומי  מוציא  בהוצאות שאדם  מס 
תקציב  במסגרת  סיעוד,  ביטוח  פרמיית  ובגין 
שיוגדר, בדרך דומה לנעשה במקרי אובדן כושר 
פרטיים  מבוטחים  תעודד  כזו  הכרה  עבודה. 
ומעסיקים לרכוש ביטוחי סיעוד כחלק מן ההגנה 

הסוציאלית הכוללת למבוטח ולמשפחתו. בנוסף, 
עול  הטלת  את  לצמצם  שיש  סבורה  הוועדה 
את  ולבטל  המבוטח,  ילדי  על  הסיעודי  האשפוז 

מבחן ההכנסה שלהם. 
סבורה  הוועדה  הסיעודי,  בחולה  הטיפול  בעניין 
הסיעודי,  בחולה  הטיפול  כלל  את  לרכז  שיש 
ועד לאשפוזו,  מהתגלות הסימפטומים הראשונים 
בידי גורם אחד שבידיו ירוכזו התקציבים, האחריות 
היום:  בכך  המטפלים  הגורמים  מכל  והסמכויות 
לביטוח  והמוסד  העבודה  משרד  החולים,  קופות 
אחד  גורם  בידי  הסמכויות  כלל  הפקדת  לאומי. 
תפשט את התהליך, תמנע "נפילה בין הכיסאות" 
ותביא למיצוי מיטבי של זכויות החולה הסיעודי. 

כמו כן, הוועדה ממליצה לרשות שוק ההון לחייב 
ההחזר  שיעור  את  לפרסם  הביטוח  חברות  את 
לציבור )Loss Ratio( מתוך פרמיות הסיעוד שהן 
גובות. בקביעת דרך החישוב תורה הרשות לחברות 
הביטוח לנטרל את הסכומים השונים שהן כוללות 
ישירים.  סיעוד  תשלומי  ושאינם  בעלויותיהן 
הסיעוד  בפוליסות  לקבוע  גם  ממליצה  הוועדה 
יחויב  לו  שיעור Loss Ratio מינימלי, שמעבר 

המבטח להחזיר לציבור המבוטחים כספי פרמיה.
התביעות,  יישוב  תהליך  את  לשפר  מנת  על 
חברת  בין  הקשר  את  לנתק  הוועדה  ממליצה 
חומרת  הגוף המעריך את  ובין  הביטוח המבטחת 
מצבו הסיעודי של המבוטח. ניתן להקים טריבונל 
שיכלול גורמים אלה לצורך יישוב תביעות סיעוד 

מחוץ לכותלי בית המשפט.
בנוסף, הוועדה קוראת לרשות שוק ההון לפעול, 
לביטוח  המוסד  הביטוח,  חברות  בהשתתפות 
ונציגי  העצמאיים  הביטוח  סוכני  נציגי  לאומי, 
הגדרה  מציאת  לצורך  והרווחה,  העבודה  משרד 
חדשה, פשוטה ואחידה של מהות הסיעוד, דרגתו 
קביעת  לאחר  לפיצוי.  החולה  זכאות  ובדיקת 
הגדרות אלה, תפרסם רשות שוק ההון את אמצעי 
האכיפה והעיצומים שיושתו על מבטח שלא יפעל 

לפיהן.

אחריות חברות הביטוח
לאחר  הביטוח,  חברות  נטו  האחרונות  בשנים 

"פרט",  מסוג  סיעוד  ביטוחי  במכירת  שנכשלו 
ביטוחים  עריכת  של  הקלה  בדרך  לבחור 
גם  אך  מאוד,  נמוך  מחירם  אשר  קבוצתיים 
ערכם הביטוחי נמוך )משך זמן הפיצוי, הבטחת 
לעוזב  ביטוחיות  הענקת  הביטוח,  המשכיות 
הביטוח,  חברות  כי  סבורה  הוועדה  הקבוצה(. 
על  לשקוד  חייבות  ההון,  שוק  רשות  בסיוע 
פיתוח מוצר סיעודי בר השגה, שיעניק למבוטח 
לביטוח  מעבר  סביר,  במחיר  ראוי  שני  רובד 

הממלכתי.
הביטוח  מפוליסות  נכבד  חלק  להפוך  ניתן 
לפוליסות  למבוטחים(  )שנמכרו  הקיימות 
באמצעות  וזאת  סיעודי,  פיצוי  גם  המבטיחות 
אותה  במסגרת  המוגן  הביטוח  מקרה  הרחבת 

פוליסה גם לאירוע "סיעוד".
את  ולהרחיב  לשמר  הוועדה  ממליצה  עוד 
הביטוח הסיעודי בקופות החולים. יותר מארבעה 
סיעודי  בביטוח  כיום  מבוטחים  חברים  מיליון 
גם  כמו  הביטוח  מחיר  החולים.  קופות  במסגרת 
ממליצה  והוועדה  סבירים,  בו,  הטיפול  רמת 
הביטוח  של  הבסיסי  הרובד  מן  כחלק  לשמרם, 

הסיעודי בישראל.
כמתואר לעיל, לחברת הביטוח אינטרס כלכלי 
רבות,  מסיבות  סיעודית  תביעה  לאשר  שלא 
הובאו  הוועדה  בפני  הדינמי".  "הסיכון  וביניהן 
היא שלעתים  בציבור  התחושה  נתונים שלפיהם 
לממש  הביטוח  חברות  מצד  נכונות  חוסר  קיים 
את זכויות המבוטחים בפוליסה. איננו טוענים כי 
כך נוהגות כל החברות ובכל המקרים, אך דווקא 
במקרי סיעוד, בשל מורכבותם, יש צורך בתהליך 
המבוטח.  תביעת  אישור  של  יותר  והוגן  שקוף 
ציבוריים  גופים  עם  יחד  מקצועיים,  גופים 
האמונים על טובת הציבור, יכולים לשמש גורמים 
אובייקטיביים בפיקוח על תהליך שקוף מסוג זה 

שחברות הביטוח יקבלו על עצמן לקדם.
הגם שהדבר אינו בתחום מנדט הוועדה, הוועדה 
ממליצה לקבוע תנאי סף שיבטיחו כי המטפלים 
מינימלית,  הכשרה  בעלי  יהיו  הסיעודי  בקשיש 
רישוי מתאים ושכר מינימלי. בנוסף, ימונה קצין 

ציות שתפקידו לוודא קיום כל הוראות אלה.
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דו"ח  הוועדה        

הביטוח ה ענף  עתיד  לבחינת  וועדה 
מצאה כי שוק הביטוח סובל מריכוזיות 
מדינת  על  וכי  תחרות,  המונעת  יתר 
ביטוח  חברות  כניסת  ולעודד  ליזום  ישראל 
חדשות לשוק. בהתאם לכך, יש לתת עדיפות על 

פי התבחינים הבאים:
יאפשרו  אשר  טכנולוגיה,  מוטות  חברות   •
ולממש  שירות  לקבל  ביטוח,  לרכוש  לציבור 
את זכויותיו כמבוטח באמצעים מקוונים ובדרך 

מיידית.
• חברות ביטוח זרות. כיום נדרשות חברות אלה 
להקים סניף ישראלי ולהעמיד הון עצמי כאילו 
היו חברות חדשות בשעה שבפועל חברות אלה 
בארצות  הרגולטוריות  הדרישות  בכל  עומדות 

שבהן הן פועלות.
• חברות אשר יתחייבו לשקיפות מלאה באשר 
המבוטחים  לציבור  המוחזר  הכסף  לשיעור 
)כלומר  הנגבית  הפרמיה  מתוך  כ"תביעות" 

שיעור "Loss Ratio" נטו(.
יכול  חדשות  חברות  כניסת  עידוד  בנוסף, 
הנטל  הפחתת  ובהן  רבות,  בדרכים  להיעשות 
ומתן  ההון העצמי  הרגולטורי, הפחתת דרישות 
מסוימים  ביטוח  לענפי  מוגבלים  רישיונות 

ולחברות המעוניינות בכך. 
מידע  מאגר  הקמת  היא  נוספת  חשובה  נקודה 
ההון,  שוק  רשות  ביוזמת  חיתומי־אקטוארי, 
לעודד  היא  אף  עשויה  אשר  וחיסכון,  ביטוח 
כניסת חברות חדשות לשוק הביטוח. מאגר כזה 
ישתף את הידע הצבור אצל חברות הביטוח )תחת 
עם  אלה  בנושאים  הפרטיות(  ושמירת  סודיות 
כלל הציבור. חברות חדשות אינן חשופות כיום 
לניתוח האקטוארי של הסיכונים בישראל, ולכן 

נמצאות בעמדת נחיתות.

פישוט השפה הביטוחית
בענף  מהנעשה  ללמוד  שניתן  סבורה  הוועדה 
הבנקאות, שבו ניתן כיום שירות יעיל ומהיר, על 
כן,  כמו  הביטוח.  בענף  הדרושות  המידה  אמות 
יש לכנס את כל דרישות השירות בענף הביטוח, 
שקבעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולאגדן 
דרישות  כלל  את  המשקף  אחד  מחייב  לקודקס 
השירות. בהוראות אלה יש לקבוע רמת שירות 
נדרשת המשקפת את דרישות הלקוח המודרני, 
את היכולות הטכנולוגיות הקיימות ואת הדרישה 

לשירות מיידי, לרבות מימוש זכויות ביטוחיות.
בחשיבות  האחרונות  בשנים  הכירה  הממשלה 

חינוך הציבור לאוריינות פיננסית. חלק מן המאמץ 
מוקדש להקניית מושגי הביטוח ללקוחות, כלומר 
ללמדם "לדבר בשפת המבטחים". הוועדה סבורה 
"לדבר  ללמוד  היצרנים  מן  דווקא  לדרוש  שיש 
של  מורכבותו  כי  ומבינה  הלקוחות",  בשפת 
המוצר הביטוחי אינה מונעת את הנגשתו בדרך 

פשוטה, כדי ליצור ממשק המובן לכל לקוח.
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  שעל  סבורה  הוועדה 

הביטוח  מחברות  שאת  ביתר  לדרוש  וחיסכון 
לנסח את מוצריהן "בדרך פשוטה וברורה". חוזר 
כבר  חדשות  פוליסות  ניסוח  בדבר   14 הרשות 
מנחים המגדירים  אך בהעדר כללים  זאת,  דרש 
ניתנת  זו לא  הוראה  וברור",  "פשוט  מהו מסמך 

ליישום.
כמו כן, הבנת המסמך הביטוחי היא זכות יסוד 
לחברות  ממליצה  הוועדה  הביטוח.  רוכש  של 

הביטוח להנגיש את מסמכי הביטוח למבוטחים.

טכנולוגיה למען הציבור
להשקיע  הביטוח  חברות  על  הוועדה,  לדעת 
ליצירת  ומאמצים  משאבים  הקרובות  בשנים 

ממשק טכנולוגי יעיל וזמין למען הציבור.
במגזרים שונים של הענף יש ניצנים של שינוי 
לכיוון של אוטומציה, דיגיטציה ופישוט השירות 

לשפר  יש  זאת,  עם  יחד  ההמתנה.  זמני  וקיצור 
למבוטח  השירות  זמינות  את  ניכרת  במידה 
המבקש לדעת את כל פרטי הביטוח שלו )סכומי 
זכויות  ביטוח, תשלומי עבר, דוחות תקופתיים, 
להצטרפות,  בקשה  כל  שבו  מצב  נצברות(. 
עדיין  תהיה  זכויות  ולמימוש  שירות  לקבלת 
ובהמתנה  ומסורבלים  ארוכים  בטפסים  כרוכה 
ארוכה לביצוע, פוגע ביכולתו של המבוטח לנהל 
לכל  פתוח  יהיה  זה  ממשק  וכספו.  סיכוניו  את 

השחקנים, לרבות סוכני הביטוח.
מוצרי  פיתוח  בעתיד  תאפשר  הטכנולוגיה 
לצרכיו  לרצונותיו,  אישית  המותאמים  ביטוח 
ולנתוניו של כל לקוח, במקום פוליסות אחידות 

שתנאיהן נוקשים.

תהליך יישוב תביעות הוגן ומהיר
הוועדה ממליצה ליצור טריבונל משפטי, או כל 
תביעות  לבירור  יביא  אשר  אחר,  בירור  פורום 
שלא טופלו על פי כללי ה־SLA, כדי לייתר את 
הצורך של המבוטח להגיש תביעה לבתי המשפט.
יישוב תביעות כזה הוא גם אינטרס של חברות 
ישפר את תדמיתן בעיני הציבור,  הוא  הביטוח. 
אמונה  מתוך  ביטוח  לרכוש  הציבור  את  ויעודד 
שבבוא העת יזכה לממש בדרך יעילה את מלוא 

זכויותיו.
הוועדה סבורה כי על חברות הביטוח בישראל, 
בדומה לארצות מפותחות אחרות, לפתח מוצרי 
המשתנים,  לצרכים  שיענו  חדשים  ביטוח 
ולמגמות  והטכנולוגיות  להתפתחויות המדעיות 
הביטוח,  חברות  המחוקק,  על  לפרט.  ההתאמה 
ורשות שוק ההון, למצוא מענה מהיר להשתנות 
רכבים  של  כניסתם  בישראל,  התעבורה  נוף 
רכב",  "כלי  כיום  נחשבים  שאינם  דו־גלגליים 
רישיון  חסרי  צעירים  נהגים  של  והצטרפותם 

נהיגה לתנועה המתגברת בכבישים.
מניעה  מוצרי  לטפח  הביטוח  חברות  על 
להקטנת הסיכונים שלהם חשופים המבוטח ובני 
משפחתו, אשר יביאו להפחתת תביעות הביטוח 
פיתוח אמצעים  ביטחונו של המבוטח.  ולשיפור 
והעמדתם  השגה  ובני  זמינים  וטכנולוגיות 
ואף  נזקים  למנוע  עשויים  המבוטחים  לרשות 
לרווחת  יביאו  ובכך  ותמותה,  תחלואה  להקטין 
הביטוח  לחברות  קוראת  הוועדה  המבוטחים. 

להשקיע בכך מתוך ראיית טובת הציבור.

חברות הביטוח צריכות לטפח מוצרי 
מניעה להקטנת הסיכונים שלהם 

חשופים המבוטח ובני משפחתו
שוק הביטוח סובל מריכוזיות יתר, שירות לא מספק לצרכן וניסוחים מורכבים של הפוליסות 

• פירוט המלצותיה של הוועדה הציבורית לשיפור השירות של חברות הביטוח
רונית מורגנשטרן

לדו"ח המלא

http://www.insurance.org.il/
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חדשות  הביטוח        

חברת י ומנכ"ל  ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות  ו"ר 
מנורה מבטחים ביטוח מוטי רוזן, חתמו השבוע 
בחברת  דרך  ופורץ  ראשון  קיבוצי  הסכם  על 
שהתאגדו  מעובדיה  כ־1,500  על  שיחול  הביטוח, 

בהסתדרות בתחילת 2016.
חברות  לשורת  מבטחים  מנורה  מצטרפת  בכך 
עובדיהן  אשר  בישראל,  הפועלות  הגדולות  הביטוח 
כלל,  בהן  קיבוצי,  הסכם  נהנים מהעסקה תחת  כבר 

מגדל, AIG, הפניקס ושירביט. 
דירקטוריון  יו"ר  חלק  לקחו  ההסכם  על  בחתימה 
מנורה מבטחים החזקות, ערן גריפל, יו"ר דירקטוריון 
מנורה מבטחים ביטוח ומנכ"ל מנורה מבטחים החזקות, 
בר־דוד,  ארנון  המעו"ף,  הסתדרות  יו"ר  קלמן,  ארי 
משה מורגנשטרן,  המשנה למנכ"ל מנורה מבטחים 
בחברה,  אנוש  משאבי  אגף  ומנהלת  בכיר  סמנכ"ל 
הביטוח  חברות  עובדי  חטיבת  ראש  מרגלית,  הדס 
ובתי השקעות בהסתדרות המעו"ף, מירי גרגיר ויו"ר 
הוועד ניסים טורקיה. צוות המשא ומתן של החברה 
נטלי קמחי  נחום פיינברג ועו"ד  לווה על ידי עו"ד 

ממשרד עורכי הדין פיינברג ושות'.
תוקפו של ההסכם שנחתם הוא עד לסוף שנת 2020. 
בין היתר נקבע בהסכם כי השכר ההתחלתי לעובדים 
לאחר  שייקלטו  קבועים  ולעובדים  בחברה  הקיימים 
מועד חתימת ההסכם לא יפחת מ־6,000 שקל, גבוה 

משמעותית משכר המינימום הנוכחי במשק. 

העלאת השכר ב־13% ובונוסים
על פי ההסכם, יעלה שכר העובדים ב־13% בממוצע 
בפעימה  פעימות.  בארבע  ההסכם  תקופת  לאורך 
ההסכם  חתימת  למועד  בסמוך  שתשולם  הראשונה 
יעלה השכר ב־4% בממוצע, עם עדיפות משמעותית 
הגבוה.  הוותק  ובעלי  בחברה  הנמוך  השכר  לבעלי 
 3% של  בשיעור  יהיו  שלאחריה  הפעימות  שלוש 
כן,  כמו  החברה.  בביצועי  ותהיינה תלויות  כל אחת 
להסכם  הראשונה  בשנה  כבר  יקבלו  החברה  עובדי 

ובשאר  דיפרנציאלי,  באופן  שיחולק  שנתי  בונוס 
שנות ההסכם יקבלו עובדי החברה בונוס באם החברה 

תעמוד ביעדי הרווח שהוגדרו מראש.
עוד נקבע כי עובדים קיימים בעלי ותק של שנתיים 
ההסכם  על  החתימה  עם  קביעות  יקבלו  ומעלה, 
בחברה  קביעות  של  מעמד  יקבלו  חדשים  ועובדים 
קדימות  יקבלו  גם  העובדים  שנים.  שלוש  בתוך 

בתהליכי איוש משרות פנימיים.
ימי עבודה  יהיה מ־12  ימי החופשה בחברה  מספר 
בשנה לעובדים בעלי הוותק הנמוך ביותר ועד ל־23 
ימי עבודה לעובדים בעלי ותק של תשע שנים ומעלה. 
בנוסף לימי החופשה, ההסכם מעניק לכל עובד שני 
ימי בחירה בשנה וימי חופשה בגין אירועים מיוחדים. 
הראשון  מהיום  החל  יינתן  מחלה  ימי  על  תשלום 
בערך של 100% לעובדים קבועים, והעובדים אף יהיו 
זכאים לשני ימי הצהרה בשנה. בנוסף, ההסכם מסדיר 

פיצוי לעובדים בגין קריאות פתע.
חודש  מדי  כי  נקבע  הפנסיוניות  ההפרשות  בסעיף 
יופרשו לעובדים 6.5% משכרם על חשבון החברה, 6% 
על חשבון העובד ו־8.33% על חשבון החברה לטובת 
פיצויי פיטורים. ההסכם מסדיר גם הפרשות פנסיוניות 
בגין רכיב שעות נוספות גלובליות. החל מוותק של 
שנה, תיפתח לכל עובד קרן השתלמות שההפרשות 
אליה יהיו בגובה 2.5% על חשבון העובד ו־2.5% על 
חשבון המעסיק. עם קבלת מעמד של קביעות בחברה 

יגדל שיעור ההפרשות מצד המעסיק ל־7.5%.
בני  לילדים  הורים  הינם  אשר  קבועים  עובדים 
תוספת  לתשלום  זכאים  יהיו  חמש,  עד  שנתיים 
עובדים  לחודש.  לילד  שקל   300 בגובה  ילדים,  גני 
קבועים אשר הינם הורים לילדים בני ארבע עד עשר, 
יקבלו אחת לשנה תוספת קייטנות בגובה 350 שקל 

לכל ילד.

"הנכס המשמעותי והחשוב"
עוד הוסכם כי גובה השי שיקבלו העובדים בפסח 

ובראש השנה יעמוד על 500 שקל בכל חג. תקציב 
כ־5.7  על  יעמוד  החברה  עובדי  לכלל  הרווחה 
ועדה  באמצעות  ינוהל  והוא  בשנה,  שקל  מיליון 
כולל  הרווחה  תקציב  ולוועד.  להנהלה  משותפת 
החברה,  לעובדי  משפחתיים  נופשים  היתר  בין 
ימי גיבוש וימי כיף. החברה אף תממן את תשלום 
לעובדיה,  השנתית  המקצועי  הרישיון  אגרת 
בהתאם  הבריאות.  ביטוח  כיסוי  רמת  את  ותרחיב 
לשיקול דעת ההנהלה, החברה אף תשתתף בעלות 
עיסוקם  לתחומי  הרלוונטיים  חיצוניים  לימודים 

של העובדים.
במעמד החתימה על ההסכם ניסקורן אמר כי "אני 
מברך את נציגות העובדים והנהלת מנורה מבטחים 
שהגיעו להסכם שיסדיר לראשונה וישפר את זכויות 
העובדים, באופן שמביא לידי ביטוי באופן מרבי את 
על  דגש  תוך  שלה,  האנושי  להון  החברה  הערכת 

צמצום פערים בין שכבות העובדים".
הנכס  הינם  הקבוצה  "עובדי  כי  אמר  גריפל 
המשמעותי והחשוב ביותר שהביא להצלחה ושגשוג 
ולרווחת  לרווחתם  הדאגה  השנים.  כל  לאורך 
משפחותיהם הינה נר לרגלינו. אנו מודים ומעריכים 
את  בראשה,  והעומדים  העובדים  הסתדרות  את 
ההליך  על  החברה  הנהלת  ואת  העובדים  נציגות 

שנוהל בהגינות ובמקצועיות על ידי כל הצדדים".
רוזן הוסיף כי "אנו שמחים כי לאחר כ־28 חודשים, 
ולאחר  בחברה,  העובדים  התארגנויות  החלו  מאז 
משא ומתן ארוך של כשנה וחצי ממועד ההכרה של 
מנורה  עובדי  של  היציג  כגוף  בהסתדרות  החברה 
הנהלת  בין  מיוחד  קיבוצי  הסכם  נחתם  מבטחים, 
החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  החברה 
וועד העובדים במנורה מבטחים ביטוח בע"מ. המשא 
רבה  בהגינות  אורכו  לכל  נוהל  ההסכם  על  ומתן 
תוך  להסכם,  הצדדים  כל  ידי  על  מלאה  ובהוגנות 
עובדי  טובת  למופת.  תעשייתי  שקט  על  שמירה 

החברה עמדה לנגד עינינו במהלך המשא ומתן".

ענף הביטוח ממשיך להתאגד
הסכם קיבוצי ראשון והיסטורי ל־1,500 עובדי מנורה מבטחים • מנכ"ל מנורה מבטחים: 

"המשא ומתן על ההסכם נוהל לכל אורכו בהגינות רבה ובהוגנות מלאה"

רונית מורגנשטרן

מוטי רוזן פורש מתפקידו כמנכ"ל מנורה
במקומו ימונה יהודה בן אסייאג המכהן כיום כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

וטי רוזן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח מ
בע"מ, הודיע לדירקטוריון החברה על 

וזאת  תפקידו,  את  לסיים  רצונו 
לאחר כ־7 שנים במהלכן כיהן כמנכ"ל מנורה 

מבטחים ביטוח ובתפקידים נוספים בקבוצה.
בישיבת  הצפויה  פרישתו  על  הודיע  רוזן 
דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח שהתקיימה 

הוא  השבוע.  בבוקר  שני  ביום 
הדירקטוריון,  לחברי  הודה 
על  והעובדים  ההנהלה 
הוביל  אשר  הפעולה  שיתוף 
במהלך  הרבים  להישגים 

הוא   )60( רוזן  החברה.  כמנכ"ל  כהונתו  שנות 
מהמנהלים הוותיקים והמוערכים בענף. לפני 
כמנכ"ל  כיהן  מנורה  כמנכ"ל  תפקידו 

הראל ביטוח במשך כ־9 שנים.
במקומו של רוזן החליט הדירקטוריון 
למנות לתפקיד את יהודה בן אסאייג, 
המכהן כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה 
בן  כי  נמסר,  מהחברה  בע"מ.  וגמל 
בתפקידים  מכהן  אסאייג 
מנורה  בקבוצת  בכירים 
ובכלל  שנים,  כ־12  מזה 
ביטוח  אגף  כמנהל  גם  זה 

חיים במנורה מבטחים ביטוח, והחל משנת 2011 
החלטת  וגמל.  פנסיה  מבטחים  מנורה  כמנכ"ל 
שקיימת  ההיכרות  לאור  התקבלה  הדירקטוריון 
מתוקף  אסאייג,  בן  עם  הדירקטוריון  לחברי 
תפקידו בעבר כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח 
בהקשרים  וכן  ביטוח,  מבטחים  במנורה  חיים 
מנורה  כמנכ"ל  לפעילותו  הקשורים  נוספים 
מבטחים פנסיה וגמל. המינוי ייכנס לתוקף ב־1 
רשמי  אישור  לקבלת  ובכפוף   2017 בספטמבר 
מאת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

במשרד האוצר.
רונית מורגנשטרן

מוטי רוזן
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חדשות  הביטוח        

וחיסכון ר ביטוח  ההון,  שוק  שות 
בחברות  ובדיקות  ביקורות  ערכה 
ביחס  הביטוח  ובסוכנויות  הביטוח 
כתבי  "הנהגת  חוזר  הוראות  יישום  לאופן 
בדצמבר  שפורסם  שיווקם"  ואופן  שירות 
ביישום  ליקויים  עלו  מהממצאים   .2015
סעיף 5)א( לחוזר "הוראות כלליות בשיווק 
כתב שירות", לפיו מחיר כתב שירות יוצג 
בנפרד ממחיר פוליסת הביטוח, ולא תותנה 
רכישת תכנית ביטוח ברכישת כתב שירות.
בעקבות הבדיקות פרסמה דורית סלינגר, 
הממונה על שוק ההון, ביום שלישי השבוע 
ההון,  שוק  על  הממונה  עמדת  טיוטת  את 
העיקריים  לממצאים  ביחס  וחיסכון  ביטוח 
שעלו מהביקורות והבדיקות. מטרת העמדה 
הוראות  ליישום  ביחס  לאחידות  לתרום 
הביטוח  חברות  התנהלות  ולשיפור  החוזר 

בנושא זה. 

יישום ראוי ויישום לקוי
מתייחס  לקוי  יישום  העמדה,  פי  על 
שירות  כתבי  שמשווקת  ביטוח  לחברת 
ללא  הביטוח  מפוליסת  אינטגרלי  כחלק 
פוליסת  את  לרכוש  המבוטח  של  אפשרות 
ביטוח  חברת  השירות,  כתבי  ללא  הביטוח 
מכירת  בגין  הסוכן  עמלת  את  שמפחיתה 
פוליסת ביטוח אם שיווק את הפוליסה ללא 
חברת  ידי  על  המשווקים  השירות  כתבי 
הביטוח, וחברת ביטוח שמתנה מתן הנחות 
שונות בגין פוליסת הביטוח ברכישת כתבי 

שירות.

יישום ראוי לעומת זאת מתייחס לחברת 
כל  לרכוש  למבוטח  שמאפשרת  ביטוח 
חברת  שירות,  כתבי  ללא  ביטוח  פוליסת 
הסוכן  עמלת  את  מפחיתה  שאינה  ביטוח 
כתוצאה  ביטוח,  פוליסת  מכירת  בגין 
משיווק פוליסה על ידי הסוכן ללא כתבי 
השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח 
וחברת ביטוח המעניקה הנחות בגין רכישת 
שירות,  כתב  נרכש  שבו  במקרה  פוליסה 
במקרה שבו  גם  הנחות  אותן  את  מעניקה 

נרכשה פוליסה ללא כתב שירות.
לדברי אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח 
אותנו  שהטרידו  הדברים  "אחד  כללי: 
כתבי  חוזר  את  החברות  יפרשו  כיצד  זה 
בחרו  מהחברות  רבות  לצערנו  השירות. 
את  שונות  בדרכים  הסוכן  על  להקשות 
בשירותי  שירות  כתבי  למכור  האפשרות 
דרך מחוץ לפוליסה. בשנה האחרונה פנינו 

ההון  שוק  לרשות  פעמים  מספר 
הלחצים  את  לה  להראות  כדי 

על  סוכנים  על  המופעלים 
ימכרו את כתבי  מנת שלא 
לפוליסה  מחוץ  השירות 
עבור  נבונה  בחירה  ויעשו 
לשמחתנו  המבוטחים. 
לנו,  הקשיב  האוצר 
והוציא  הנושא  את  בדק 
שוק  לחוזר.  הבהרות 
כזו  כפיה  ללא  חופשי 
יביא בהכרח למוצר טוב 

יותר ללקוח".

הממונה על שוק ההון: 
יישום לקוי של הוראות 

שיווק כתבי שירות
בעקבות בדיקה שערכה רשות שוק ההון ביחס ליישום 

חוזר "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" פירסמה 
הממונה את טיוטת עמדת הרשות ביחס לממצאים

רונית מורגנשטרן

העליון דחה את בקשת הלשכה לדיון נוסף בקמפיין שוקה

ית המשפט העליון דחה בתחילת השבוע את הבקשה, שהגישה ב
לשכת סוכני ביטוח, לדיון נוסף על פסק הדין מאפריל האחרון 

לגבי קמפיין "שוקה", של חברות ביטוח ישיר. לבקשה של הלשכה 
הצטרף גם ארגון להב )לשכת ארגוני העצמאיים(. 

כזכור, בית המשפט העליון קבע באפריל כי תשדירי הפרסומת של ביטוח 
ישיר אינם מהווים פרסום אסור ואינם מקנים עילת תביעה מאחר ואינם 

נתפסים ברצינות על ידי הציבור, וחברת ביטוח ישיר אינה מפרסמת כי 
היא תמיד הזולה ביותר. הלשכה, באמצעות עו"ד ניר גורן, הגישה כאמור 

בקשה  לדיון נוסף בטענה כי בפסק הדין נקבעו הלכות שיש לקיים בהן 
דיון נוסף.  

בית המשפט קבע בדחיית הבקשה כי אין הצדקה לקיים דיון נוסף. 
"כשנקבעה הלכה חדשה וקשה או הלכה הסותרת הלכה קודמת... 
בפסק הדין מושא הבקשה לא נקבעה כל הלכה כזו". עוד קבע בית 

המשפט כי טענותיה של הלשכה ויתר המבקשים היו למעשה ניסיון 
לערער על פסיקתו של בית המשפט, וכי הליך של דיון נוסף לא נועד 

למטרה זו.
בתגובה אמר עו"ד גורן ל"ביטוח ופיננסים": "בקשות לדיון נוסף בבית 
המשפט העליון מתקבלות במקרים נדירים ביותר, יחד עם זאת, לאחר 

דיון, התקבלה החלטה שיש למצות את כל האפשרויות במאבק הזה לנוכח 
חשיבותו גם אם הסיכוי לא נראה מבטיח". 

בכיר בחברת ביטוח מובילה:
"סלינגר טיפסה 

על עץ גבוה 
שאינה יודעת איך 

לרדת ממנו"

חל משלשום )ה־1 באוגוסט( אין אפשרות ה
למכור פוליסות ביטוחי מנהלים ללקוחות 
חדשים, משום שכפי שפרסמנו בשבוע שעבר, 

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
דורית סלינגר, לא אישרה לחברות הביטוח 

את תעריפי ביטוח אובדן כושר עבודה בטענה 
שהתעריפים יקרים מדי. חברות הביטוח אף 

הודיעו לסוכניהן שלא לשווק יותר ביטוח אובדן 
כושר עבודה זמני לעובדים חדשים.

בשיחה עם בכיר בחברת ביטוח מובילה, אמר 
הבכיר ל"ביטוח ופיננסים": "הממונה לא יכולה 
לצפות מחברות הביטוח למכור מוצר טוב יותר 

למבוטחים, שיביא ליותר תביעות, שהן לא 
יעלו את התעריפים. סלינגר טוענת שמדובר 
בתעריפים גבוהים מדי? עובדה שכל חברות 
הביטוח מדברות על תעריפים גבוהים יותר 

בסדר גודל דומה, כי אצל כולן עשו תחשיבים. 
אולי היא מצפה שנפחית את העמלות לסוכנים 
כדי לשמור על תעריפים זולים יותר? ומי ישווק 
לנו את הביטוחים? סלינגר טיפסה על עץ גבוה 

שאינה יודעת איך לרדת ממנו, והיא נותנת 
עדיפות ברורה לקרנות הפנסיה על פני ביטוחי 

המנהלים".   
מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נמסר 

בתגובה: “רשות שוק ההון פרסמה לפני כשנה 
הוראות המחייבות את חברות הביטוח לשווק 

פוליסות אובדן כושר עבודה חדשות שיטיבו 
עם המבוטחים. ההוראות אמורות היו להיכנס 
לתוקף במאי 2017 אך יישומן נדחה לאוגוסט 
2017 על מנת לאפשר לחברות זמן היערכות 

נוסף. רשות שוק ההון הגדירה תנאים ברורים 
לפוליסות אובדן כושר עבודה לשם שמירת 

עניינם של המבוטחים, והיא לא תאשר 
מוצרים או תעריפים שעלולים לפגוע 

במבוטחים".
ברשות סירבו להתייחס לטענות 
שהעלה הבכיר בחברות הביטוח.

רונית מורגנשטרן

דורית סלינגר
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תכנון  פרישה

קצבת פנסיה, אנונה או גם וגם?
חלק אינטגרלי מתהליך תכנון הפרישה הוא להכיר את האפשרויות העומדות 

בפנינו • מהי הנוסחה המנצחת ומה אפשר לקבל ממנה?

סו"ב תדהר סאטובי

הפך ב הפרישה  תהליך  בה  מציאות 
הסוכן,  מעבודת  אינטגרלי  לחלק 
של  האפשרויות  את  להכיר  חשוב 
ושארים  מס  בשיקולי  התחשבות  תוך  המבוטח 

כחלק מתהליך תכנון הפרישה.
חברת  אותו  כסף  סכום  של  נגזרת  קצבה: 
למבוטח  נותנות  אחר  מוסדי  גוף  או  הביטוח 
בעת הפרישה תוך התחשבות בשארים במקרה 
אסון, המקציב אחוז מהקצבה לשארים בהתאם 
מס  מוטל  הקצבה  על  גוף.  כל  של  להסכמים 

הכנסה בהתאם לגובהה.
)פעם  דרישה  לפי  אנונה: תשלום לשיעורין 
קובע  אותו  חודשים(  בשלושה  פעם  בחודש, 

החוסך מתוך סכום הוני קיים.

נוסחת השילוב – הנוסחה המנצחת
בשנות ה־30 של המאה הקודמת, הפנסיה של 
באיגרות  שהושקע  כסף  סכום  הייתה  הציבור 
"בונד",  בשם  טווח  ארוכות  אמריקאיות  חוב 
הפנסיה  הייתה  וזו  למשקיע  קופון  שנתנו 
שלו. בעידן החדש בו כל המידע הפיננסי של 
והן  המסלקה  דרך  הן  לצפייה  ניתן  המבוטח 
ניתן  כפתור,  בלחיצת  הבנק  חשבונות  דרך 
לבצע עבורו תכנון שונה לרווחתו לפי "נוסחת 
השילוב" – גם קצבה וגם אנונה, ותשלום מס 

מינימלי אם בכלל.
חוסכים שיש להם קצבה פטורה ממס מחיסכון 
להם  יש  ובנוסף  ראשית,  כתוכנית  פנסיוני 
תהיה  מהן  קצבה  שמשיכת  נוספות  קופות 
 – הפוכה"  "הפקדה  לבצע  יוכלו  במס,  חייבת 
במקום למשוך את כל הכספים בעת הפרישה 
ו"לשתות" אותם בתקופה קצרה, בונים תכנית 
כתוספת  חודש,  מדי  "קצבה"  של  למשיכה 

לפנסיה הקיימת, או קצבת ביטוח לאומי.
מצבירות  שקל  מיליון  חצי  לפורש  יש  אם 

בקופת  ולרכז  למשוך  יכול  הוא  אותן  שונות, 
גמל אחת פטורה ולקבל תשואה של 5% בשנה 
)25 אלף שקל בשנה(, הוא יכול למשוך 2,000 
להוסיף  ובעצם  מהריבית,  רק  חודש  כל  שקל 
לאורך  בקרן  לגעת  לא  ואפילו  למחייתו  כסף 
יוכלו  השארים  מותו  לאחר  גם  רבות.  שנים 
קטנה,  קצבה  ולקבל  הסדר  מאותו  ליהנות 
במקום שהכסף יחזור לחברת הביטוח שתתעשר 
מעבר  כזו,  קופה  כלומר,  נדל"ן.  עוד  ותקנה 
הכנסה  השלמת  תהווה  הכנסה,  ממס  לפטור 
ואף  חודש  כל  אנונה  משיכת  ידי  על  נוספת 

תבטיח את הצבירה למוטבים.
הסוג השני של החוסכים הם אותם מבוטחים 
קיימת,  לא  בכלל  או  קטנה  שלהם  שהפנסיה 

חסכו  אותם  הוניים  כספים  ברשותם  יש  אבל 
ואיגוד  תכנון  תהליך  יהיה  כאן  גם  ירשו.  או 
הכספים בקופת חיסכון פרטית, שתהווה חלופה 
כסף  )סכום  אנונה  תשלום  ידי  על  לפנסיה 

מהריבית מדי חודש(.
לטובת  עושים  שאנחנו  לשירות  בנוסף 
המבוטח, שיישאר לו יותר כסף למחיה בשנות 
הכנסה  מקור  גם  הוא  פרישה  תכנון  הפרישה, 
חדש לסוכן, שכמעט ולא מתוגמל על חיסכון 
פנסיוני. בעולם המשתנה, ארגז הכלים נעשה 
חכם יותר אבל עדיין קיים הצורך באיש מקצוע.

הכותב הוא חבר הוועדה הפנסיונית בלשכת 
סוכני ביטוח

fotolia :צילום  תכנון פרישה הוא מקור הכנסה חדש לסוכן
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איך מוכרים תיק ביטוח מבלי להסתבך?
עסקת מכירת תיק ביטוח כוללת מורכבויות רבות שחשוב להכיר בטרם החתימה 

• האם ניתן למכור מוניטין ואיך להסדיר את תשלום המסים?
עו"ד ישראל זר אביב

וידוע, ד מכובד  סוכן  בדוי(,  )שם  וד 
הופיע לאחרונה במשרדי ובישר לי כי 
החליט למכור את תיק לקוחות הביטוח 
הרגולציה  בדרישות  עומד  לא  כבר  "אני  שלו. 
ופוחד מביקורת. אין לי דור המשך שיקבל עליו 
את ניהול מפעל חיי, ובגילי אני מעדיף לפרוש 

בשיא לפני שיהיה מאוחר", אמר דוד.
ביטוח  בסוכנות  משנה  סוכן  היה  דוד 
ומחזור העמלות השנתי שלו עמד על  גדולה, 
 30% "גזרה"  האם  סוכנות  שקל.  כ־660,000 
ל"עמלות  בנוסף  זאת  הביטוח,  תיק  מעמלות 
הגדולים של  ההיקפים  המקובלות בשל  העל" 
הסכם  היה  האם  לסוכנות  דוד  בין  הסוכנות. 
המשותפת,  פעילותם  סיום  של  במקרה  לפיו 

יעבור כל התיק לידיו.
קונים  מספר  עם  ומתן  משא  ניהל  דוד 
מכובדת  ביטוח  סוכנות  ומצא  פוטנציאלים 
דוד  ביטוח.  חברת  בבעלות  הנמצאת  וידועה 
את  פירטו  בו  הבנות  מזכר  רשמו  והקונה 
עם  ניהלה  אשר  הסוכנות,  העסקה.  עקרונות 
דוד משא ומתן נעתרה לרוב דרישותיו והציעה 
לדוד מקדם תמורה של 300% מעמלותיו בשנה 
"אין  שנים.  לשלוש  ובפריסה  לעסקה  שקדמה 
היום מקדם כזה בשוק" התפאר דוד, "אני אמור 

לקבל שני מיליון שקל".
השווה  תמורה  יקבל  לא  שדוד  היא  הבעיה 
השנתיות  העמלות  סכום   .300% למקדם 
גזרה  האם  שסוכנות  לאחר  דוד  אצל  התקבל 
לסוכנות  דוד  שבין  ההסכם  ולפי  מאחר   .30%
האם, בהפסקת ההתקשרות יועברו כל הזכויות 
האמיתי  הערך  אזי  דוד,  לידי  הלקוחות  בתיק 
שקל   943,000 הינו  השנתיות  העמלות  של 
בלבד.   212% הינו  הריאלי  המקדם  ולפיכך, 
בשיח  שהשתרש  נפסד  דפוס  על  חזרה  זוהי 
הביטוח.  סוכני  לבין  הביטוח  חברות  שבין 
ניפוח וירטואלי של אחוזים שיש בו פוטנציאל 
לסכסוך על פרשנות ההסכם. שהרי דוד מצידו 
יטען כי מגיע לו תשלום בסך 2,829,000 שקל 
להגדיר  יש  כפתרון,  שלוש(.  כפול   943,000(
מקדם ריאלי אמיתי ולציין כי עמלות סוכנות 

האם נלקחו בחשבון לצורך קביעת המקדם. 
נקבע  לסוכנות  דוד  שבין  ההבנות  בהסכם 
תירשם  מהתמורה   )30%( שקל   600,000 כי 
"בגין   )25%( שקל   500,000 עוד  כ־"מוניטין", 
תיק הלקוחות", וכן 700,000 שקל )35%( בגין 
 )10%( שקל  ו־200,000  ליווי"  שנות  "שלוש 

בגין "התחייבות לאי־תחרות". 
באשר לאופן תשלום התמורה נקבעה מקדמה 
בשלוש  וכן,  מע"מ  כולל  שקל   200,000 בסך 
השנים הבאות צפוי  דוד לקבל 50,000 שקל 
דוד  כי  סוכם  עוד  חודש.  מדי  מע"מ  בתוספת 

יקבל  ובתמורה  ביטוח  ולמכור  להמשיך  יוכל 
50% מעמלת הסוכן.

עם  נועצה  ברכישה,  המעוניינת  הסוכנות 
של  מכר  בעסקאות  רב  ניסיון  בעל  דין  עורך 
סוכנויות ביטוח וזה הכין טיוטת הסכם לחתימה. 
דוד פנה אליי עם טיוטת ההסכם וביקש ממני 
כי  עולה  לפני החתימה. מבדיקה  להעיף מבט 
ההסכם כולל מספר בעיות שעלולות לסבך את 

דוד.
את  מחייב  גבוה  הוני  מרכיב  הבעיה: 
הון  רווח  מס  של  מיידי  בתשלום  המוכר 

ומע"מ.

והתחייבות  לקוחות  תיק  מוניטין,  של  מכר 
הונית  עסקה  יחד  כולם  מהווים  תחרות,  לאי 
בשיעור  מס  של  מיידי  בתשלום  המחויבת 
הרכיב  כלל  על  מע"מ  וכן  לפחות,   ,25% של 
מראש  בתשלום  חייבים  אלה  מסים  ההוני. 
ומידי וללא כל קשר למועד קבלת התשלומים 
שיקבל  המיליון  שני  מתוך  כלומר,  בפועל. 
החלק  בגין  מיידי  מס  לשלם  עליו  יהא  דוד, 
 1.3 מסך   25% כדלקמן:  התמורה  של  ההוני 
והתחייבות  לקוחות  תיק  )מוניטין,  מיליון 
הון  רווח  במס  חייב  זה  סכום  לאי־תחרות(, 
ועוד מע"מ בסך 221,000  של 325,000 שקל 
זאת  שקל.  ב־546,000  מדובר  הכל  סך  שקל. 
המס  תשלום  למועד  שעד  העובדה  אף  על 
)שהינו תוך 30 ימים מיום העסקה(, דוד יגבה 
 50,000+200,000 )מקדמה  250,000 שקל  רק 
של  סכום  לדוד  חסר  לפיכך,  ראשון(  תשלום 
לצורך  מידי  באופן  לו  הנחוץ  שקל   296,000

תשלומי המיסים.  
האם המוניטין טוב או רע לדוד? אין להתעלם 
מהעובדה כי קיים יתרון לדוד במכירת רכיב 
יעלה  לא  הון  רווח  מס  שיעור  שהרי  מוניטין 
על 25% )או 30% לכל היותר( לעומת שעורי 
לכן,   .50% על  עולה  ששיעורו  פירותי  מס 
טוב  המס,  של  מידי  לתשלום  החובה  למרות 
עשה דוד כשהגדיר את התמורה כתמורה בגין 
מוניטין )לעומת דוד, לקונה תותר רק הפחתת 

התשלום על פני עשר שנים(. 
הפתרונות לעניין תשלום מיידי של המס:

א.  קביעת תשלום ראשון אשר ישולם על

יפחת  שלא  ובגובה  כמזומן  הקונה  ידי 
תיק  ההוניים,  הרכיבים  בגין  הצפוי  מהמס 

הלקוחות והמוניטין.
ב.  באשר למע"מ, כבר עם חתימת ההסכם,

הרכיבים  שני  על  חשבונית  להגיש  יש 
)תיק הלקוחות והמוניטין( ולתאם  ההוניים 
ההתקזזות  מועד  עם  הצ'ק  פירעון  זמן  את 

של הקונה.
ג. יש לשקול הגדלת רכיב התמורה בגין 

הליווי על חשבון רכיב התמורה בגין תיק 
הלקוחות והמוניטין )טוב למוכר שכן, בגין 

הליווי זו הוצאה מוכרת עבורו(.
ד.  יש לנסח את ההסכם לאי-תחרות כהסכם 

בתום  העמידה  למבחן  יעמוד  אשר  מותנה 
תקופת הלווי ולפיכך, מועד התשלום בגינו 
יקבע אף הוא לתום תקופת הלווי. מצב זה 

יאפשר דחיית תשלום המס בגין רכיב 
תמורה זה לתום תקופת הלווי.

fotolia :צילום  מומלץ לערוך הסכם ליווי נפרד
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סוכנות  מכירת  כי  סוברים  מלומדים 
לאי־תחרות,  בהסכם  המלווה  ביטוח 
המגביל את סוכן הביטוח מלפעול מול אותם 

הלקוחות, תחשב למכירת מוניטין.
נ'  ניסים  בנימין  בעניין ע"א 5118/13 משה 
פ"ש גוש דן, נקבע כי סוכן ביטוח המוכר את 
עסקו, לרבות מוניטין, לחברה בה הוא ממשיך 
לא  בעצם  ולכן  מהמוניטין,  נפרד  לא  לעבוד, 
ביצע מכירה. לכן ההמלצה היא לערוך הסכם 
המכירות  כי  בפירוש  ולציין  נפרד,  ליווי 
כחלק  תיחשבנה  הליווי  בתקופת  דוד  שיבצע 
מהנכס הנמכר בלבד והעמלות שיתקבלו יספרו 

לטובת בחינת שימור התיק וגמר החשבון.
תום  לאחר  רק  תפרע  המקדמה  הבעיה: 
העברת הזכויות אצל חברות הביטוח מדוד 

אל הסוכנות
המקדמה  פירעון  מועד  את  יתנה  סביר  קונה 
חברות  אצל  הזכויות  העברת  סיום  לאחר 
כסוכן משנה  דוד פעל  וכאמור,  היות  הביטוח. 
בסוכנות האם אשר לה 30% מהזכויות לעמלה, 
הקונה  לידי  דוד  מידי  הזכויות  העברת  הליך 
הראשון,  בשלב  שלבים.  בשני  להתבצע  עתיד 
לידי  האם  מסוכנות  מהזכויות   30% העברת 
מהזכויות   100% העברת  השני  ובשלב  דוד 
מידי דוד לקונה. המציאות מלמדת כי הליך זה 
מתבצע על ידי חברות הביטוח, כמו גם על ידי 

סוכנויות, בעצלתיים ונגרר זמן רב.
בעיה זו מעכבת את העברת סכום המקדמה 
הזמן  שעון  ואולם,  המוכר.  לידי  הקונה  מידי 
זה מחמיר  עוצר. מצב  אינו  לתשלום המיסים 
עוד יותר את בעיית הנזילות הקשה בה נתון 

לבצע  עלול  כורחו,  בעל  דוד  ממילא.  דוד 
שיכול  מצב  לכך,  שהתכוון  בלא  מס  עבירת 

היה להיחסך ממנו בייעוץ מוקדם ונכון.  
חשוב לציין, כי ההסכם הינו "הסכם מותנה", 
שיכנס לתוקפו לאחר קבלת אישור כל חברות 
הביטוח על סיום העברת הזכויות לידי הקונה. 
יחל  המס  לשלטונות  הדיווח  שמועד  כך 
יש  בנוסף,  המקדמה.  פירעון  מיום  להימנות 
להעברת  המקדמה  עיכוב  את  להגביל  מקום 
80% מהזכויות, או לציין כי המקדמה תפרע עם 

אישור החברות בהן משולמות עיקר העמלות.
במורכבות  הקרחון  בקצה  רק  נגע  זה  מאמר 
שבעסקת מכר של סוכנות ביטוח. יש לתת את 
הדעת על שאלות רבות נוספות אשר בלעדיהן 
עלולה עסקת המכר לעלות על שרטון לאחר 

חתימתה או במקרה הטוב, עוד בטרם תחתם.
שאלות נוספות הראויות לבחינה: 

  האם עמלת הבסיס, זו שהתקבלה אצל 
המוכר בשנה הקודמת להסכם הינה מוחלטת 
ומחייבת את מלוא התשלום על פי ההסכם, 
ותחייב  בעתיד  תיבחן  הבסיס  שעמלת  או 
בהתאם  בפועל  לביצוע  התאמה  חישובי 

לשימור התיק?
  מה דינה של סטייה קלה  בשימור תיק 

לתוצאת  הבסיס  סכום  שבין  )10%־15%( 
האמת וכיצד יש לחשבה?

  מהו מועד ביצוע תחשיב ההתאמה?
  מהו ליווי?

 מה מצופה מהמלווה?
 מה מצופה מהקונה?

 מהם הביטחונות שיש לדרוש לשם הבטחת 

תשלומי הקונה?
 מה חייבים הצדדים להצהיר באשר 

לכשרותם להתקשר בעסקה?
 מהם המסמכים שעל המוכר להציג בפני 

הקונה, שיעידו על מהות תיק הביטוח, ערכו 
ומרכיביו?

המלצה  מהווה  אינו  זה  במאמר  האמור   ***
משפטית ומומלץ להיוועץ בעורך דין וברואה 

חשבון.

הכותב הינו חבר בוועדת הביטוח של לשכת 
עורכי הדין
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יתרונות מנורה
יתרוןכיסוי
גמלת ההחלמה הגבוהה בשוקהשתלות בחו"ל

מהתקרות הגבוהות בשוק למקרה ביטוחתרופות מיוחדות

בדיקה גנומית לסרטן בכל שלב )מהמוקדם ביותר(תרופות בהתאמה אישית
תקרה כוללת מהגבוהות בשוק

פרימיום 2017
 המסלול הביטוחי המומלץ בחברה המובילה 

בשירות ובתכניות הביטוח שלה!
 ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – אחידה

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 תרופות מיוחדות

 תרופות בהתאמה אישית
 ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

*

 בשלוש השנים האחרונות! 
מקום ראשון בשירות עפ"י סקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה, ט.ל.ח. 
*יש לסמן בטופס ההצעה לביטוח את כל אחת מהתוכניות בנפרד

… ב־ 7.8 מחוז באר שבע יארח את מחוז 
ירושלים ליום עיון מקצועי בין השעות 

8:30־15:00, בשיתוף כלל וקבוצת 
שגריר. מלון קראון פלאזה ים המלח. 

הסעות יצאו ממרכז ביג באר שבע 
ואצטדיון טדי ירושלים. הכניסה לכנס 

בהרשמה מראש בלבד.

… ב־ 8.8 ייערוך מחוז השרון יום עיון בין 
השעות 12:30־17:00, בשיתוף שלמה 

ביטוח. בית חיל האוויר, הרצליה

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

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰ 
והשבוע: סו"ב גיל אנגלמן, מסוכנות הביטוח אנגלמן ובניו באבן יהודה 

 

גיל – 30
מצב משפחתי – רווק

ותק: 5 שנים. בעל רישיון אלמנטרי
איך הגעת לתחום ומדוע בחרת להיכנס אליו?
“אני עובד בסוכנות ביטוח המשפחתית כדור 

המשך. כילד גדלתי על סיפורים מעולם הביטוח, 
שמעתי רגעי משבר, רגעי תהילה ובעיקר את 

החדווה שבעשיה של מקצוע סוכן הביטוח. 
סוכנות הביטוח המשפחתית שלנו הוקמה על 

ידי סבא מרדכי אנגלמן ז”ל בשנת 1951. לאחר 
מכן, בשנת 1978, אבי יוסף אנגלמן )יו”ר סניף 

נתניה בלשכה( החל לעבוד בסוכנות, ובסוף גם 
אנחנו הילדים אני, אח שלי סו”ב גדי אנגלמן 
ואחותי לי אנגלמן נדבקנו ב”חיידק” הביטוח.
לאחר שירותי הצבאי כחובש קרבי בגבעתי 

גיליתי על עצמי שאין תחושה יותר טובה 
מלעזור לאדם בשעת מצוקה. בחרתי לעסוק 

בתחום כי אני רואה בו כשליחות. זה מדהים 
בעיני שהעבודה שלנו כסוכנים יכולה להציל חיי 

אדם ממש כמו להציל פצוע בשדה הקרב.
ה־DNA של הסוכנות שלנו הוא יזמי. אנחנוו כל 

הזמן מסתכלים קדימה, בין אם זה ברכישת תיקי 
ביטוח כמו הרכישה המתוקשרת לאחרונה של 

יענת סוכנות לביטוח, ובין אם זה כתב שירות 
שבבעלותנו. אנו מחפשים כל הזמן ליצור 

שיתופי פעולה עם סוכנים ובעיקר סוכנים 

צעירים בראשית הדרך, שמעוניינים להתפתח 
ולגדול איתנו”

מה צופן העתיד לסוכן הביטוח?
“כל מי שטוען שמקצוע סוכן הביטוח הולך 

להיעלם מהעולם היה צריך להיכנס לבונקר אי 
שם בשנות ה־70 בארה”ב, כחלק מאותם אנשים 

פסימיים שטענו שסוף העולם קרב ושהפצצה 
הגרעינית מעבר לפינה.  

בימינו חלה מגמה של דיגיטציה רחבת היקף, 
ולא רק בענף הביטוח. אנו רואים שינויים 

טכנולוגיים בכל רשויוית הממשלה, הבנקים וגם 

חברות הביטוח. לדעתי עתיד הענף טמון בשילוב 
של שני העולמות. העולם החדש, הדיגיטלי, 

והעולם הישן, המתבסס על שמירה על קשר 
אישי ואינטימי עם הלקוח. 

“יש לי חדשות בשביל אלו המאמינים 
שהביטוחים הישירים ישתלטו על העולם, אין 
תחליף ליחס אישי של סוכן ביטוח. הלקוחות 

מוצפים במיילים, טלפונים ממוקדי חברות 
הביטוח ותוכן האינטרנטי. אין תחליף לסוכן 

אישי, שיוכלו לסמוך עליו, להתקשר אליו ברגעי 
משבר ומי שיוכל ללוות אותם בכל הצמתים 
בחייהם. עם זאת, הכל נעשה היום בלחיצת 

עכבר. חשוב לתת ללקוחות כלים וערוצי 
תקשורת דיגיטליים ואסור להזניח את התחום”. 

טיפים לסוכנים צעירים?   
“אני יודע שיש המון רגולציה. הפרסומות של 

חברות הביטוח הישירות מדכדכות, ובאופן 
כללי המון סוכנים ותיקים משדרים פסימיות. 
אני ממליץ להם להזכיר לעצמם מהי הסיבה 

שבגינה הם בכלל התחילו לעסוק בתחום. כמו 
כן, הם חייבים שיהיו להם כלים טכנולוגים. לכל 

סוכן ביטוח חייב שתהיה מערכת CRM איכותית 
לניהול המשרד ומספר ערוצי תקשורת עם 

הלקוחות בניהם אתר אינטרנט, עמוד פייסבוק 
ומערכת דיוור ללקוחות. מאחל לכם ולי להמשיך 

לעסוק בתחום המדהים זה גם בעוד 50 שנה”. 

"אין תחליף לסוכן אישי" סוכן צעיר

בשירותי דרך אין בערך
רק

אנגלמן. "העבודה שלנו יכולה להציל חיי אדם"
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הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה 
‰ והשבוע: בת שבע מרקנטי, מנהלת תחום קליטת חברים בלשכה מזה 30 שנה

תפקיד - מנהלת תחום קליטת חברים
ותק במקצוע  30 שנים + הכשרה מקצועית 

בהנהלת חשבונות.
מצב משפחתי - נשואה + 2

איך נראה יום עבודה רגיל שלך בלשכה?
"לאורך יום העבודה אני זמינה טלפונית לצורך 
מענה על צרכיהם השונים של סוכני הביטוח. 

תוך כדי כך אני משלבת עשייה בתחומים שונים 
כמו ניהול, בקרה ועדכון יומי של מאגר החברים 

השוטף.
בנוסף, אני עוסקת בטיפול בכל מערך גביית 

דמי החבר של הלשכה על רבדיו השונים - הצגת 
דוחות קליטת חברים, שבועית וחודשית, וכן 

מצגות זמינות של חייבים, קליטה וגריעת חברים.
כמו כן אני מקיימת קשר רציף מול יושבי ראש 

הסניפים והמחוזות".
מה את אוהבת בעבודה שלך?

“את הקשר הישיר והמפרה עם הסוכנים; את 
היכולת לקיים תקשורת אנושית, ישירה ובלתי 
אמצעית. אני חשה סיפוק על הפידבק החיובי 

מצד הסוכנים והערכתם את העשייה שלי עבורם. 
פעמים רבות אני שומעת מסוכנים כי ההיכרות 

שלהם עמי לאורך השנים, והאמון שנבנה בינינו, 

מקל עליהם בהתמודדות עם הבירוקרטיה 
והמכשולים הקיימים בדרך. אני שמחה על כך 

שאני מצליחה לסייע להם למרות שאיני הכתובת 
הישירה. בנוסף, מטריית השירותים הענפה 

שהלשכה מספקת לסוכן בתחומים שונים, מקלה 
עלינו, צוות הלשכה, בהכוונת הסוכן ובפתרון 

סוגיות שונות מולן הוא ניצב".

מה את לא אוהבת בעבודה?
"אילו יכולתי לשנות את סדרי הדברים, הייתי 
שמחה אילו סוכני הלשכה יכלו לפנות אלינו, 

כגורם ראשוני המוסמך לבירור מהימן, ולא יהיו 
ניזונים משמועות סרק חיצוניות. במרבית הפעמים 
'מפח הנפש' שהם חווים מיותר ויכול היה להיחסך. 

אני מאמינה לגמרי כי שיתוף פעולה הדדי מתוך 
אמון ופתיחות הוא הדרך להצלחה והגשמה. חשוב 

ורצוי להכיר בעובדה כי לשכת סוכני ביטוח הינה 
בית קשוב ופתוח בעבור סוכן הביטוח”.

האם העבודה הצמודה לסוכני הביטוח תרמה 
לדעתך עליהם?

"בסופו של דבר סוכן ביטוח הוא בן אדם בעל 
אפיונים הייחודיים לו והמבדילים אותו מחבריו 

למקצוע.  לכן, אני מבינה את הצורך שלהם באוזן 
קשבת. לא פשוט להתמודד עם עננת איום 

דינמית כל כך על מעמדו ושכרו של הסוכן בפרט 
וענף הביטוח בכלל. הסוכנים ראויים להערכה 
רבה על ההתמדה הלא פשוטה בענף תחרותי 

ושוחק שהעבודה בו היא סביב השעון, תוך פניות 
וזמינות תמידית למבוטחים. מגיע להם שאפו".

מי מבצע את הקניות בבית?
“בדרך כלל אני”.

"הסוכנים ראויים להערכה רבה על ההתמדה 
הלא פשוטה בענף תחרותי ושוחק"

הכר את עובד הלשכה        

מרקנטי. "לשכת סוכני ביטוח הינה בית קשוב ופתוח"
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חדשות  הביטוח

ריכוז סוגיות רגולציה לסוכנויות ביטוח לקבלת 

בדיקה כללית במשרדי הסוכן, הכוללת יישום 
חוזרי הממונה, מזעור סיכונים מפני עיצומים 

כספיים וביטולי רשיון, בדיקת מסמכים ועריכת 
ריכוז סוגיות. ליצירת קשר וקבלת ריכוז סוגיות 

בכתב, amitoffice2@gmail.com ובטלפון 
03-6099983 או 052-4441447, עוה"ד עמית 

יוסף רון ויניב גל
משרד ביטוח בראשל”צ מחפש פקידת ביטוח 

אלמנטרי לחצי משרה, יש לשלוח קורות 
חיים למייל toli@toli.co.il התחלת עבודה 

מידית.לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי 
משרהומעלה, עם נסיון בתחום האלמנטרי או 

 חיים,קו"ח יש לשלוח למייל: 
ofershay17@gmail.com

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת 
ביטוחחיים, פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי 

להגדלתתיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש, 
למעוניין/ת,תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח 

 עצמאי.קורות חיים למייל: 
dudi@gamafinansim.co.il נייד : 050-5368629

ריכוז סוגיות רגולציה לסוכנויות ביטוח לקבלת 
בדיקה כללית במשרדי הסוכן, הכוללת יישום 
חוזרי הממונה, מזעור סיכונים מפני עיצומים 

כספיים וביטולי רשיון, בדיקת מסמכים ועריכת 
ריכוז סוגיות. ליצירת קשר וקבלת ריכוז סוגיות 

בכתב, amitoffice2@gmail.com ובטלפון 
03-6099983 או 052-4441447 , עוה"ד עמית 

יוסף רון ויניב גל
לסוכנות ביטוח וותיקה, גדולה, ומצליחה דרושים 

בסניף חדש ומפואר ברחובות: 1. מתאמי 

פגישות. 2. סוכני/ות ביטוח עם רישיון בתוקף (
אפשרות גם להתמחות) 3. מזכירה עם ניסיון 
במכירות ביטוח חיים ובריאות, בעלת שליטה 

במחשב, ייצוגיות, נאמנות, ורצון לגדול ולהצליח 
ביחד במקום חדש. תנאים מצוינים, הכשרה, 

סביבת עבודה נעימה ועם אנשים טובים! 
לפרטים: 054-7000072

לסוכנות בתל אביב דרושים אנשי מכירות בעלי 
היכרות עם עולם ביטוחי הפרט, ניסיון מוכח 

במכירות, יחסי אנוש מעולים. תנאים מצוינים 
למתאימים ודרכי הגעה נוחים. נא לשלוח קו"ח 

info@hilsains.co.il למייל
לסוכנות ביטוח באזור המרכז דרוש\ה חתם 

אלמנטרי. דרוש ניסיון. תנאים טובים למתאימים. 
קורות חיים לשלוח לפקס 03-910221 לסוכנות 

בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני 
למשרת ניהול תיקי לקוחות. מתאים לסוכנים 

בצמיחה או בתחילת הדרך, המעוניינים לבנות 
תיק עצמאי ולהתפתח. שכר גבוה למתאימים. 

jennyl@dorot-ins.co.il :קו"ח למייל
לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/

רפרנט/ית ביטוח רכב. דרישות התפקיד: ניסיון 
וידע בתחום הביטוח – חובה, יחסי אנוש ושירות 

מעולים, ראש גדול וקליטה מהירה, זמינות 
מידית. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

תנאים מעולים למתאימים! לפרטים נוספים 
penina@ins-group.co.il : ושליחת קו"ח

 

שכירות משנה

להשכרה בסוכנות ביטוח וותיקה, גדולה, 
ומצליחה, שפתחה סניף חדש ומפואר ברחובות: 

חדרים מרוהטים כולל עמדות טלפנים, מתאים 
לסוכנים/סוכנויות משנה, בתנאים מצוינים!!! 

אפשרויות לשת"פ 054-7000072
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
סוכנות ביטוח )בית סוכן( בצמיחה המנהלת 

קבוצת סוכנים באזור הצפון מציעה להשכרה 
בשכירות משנה משרדים מפוארים באיזור 

הקריות, על בסיס חודשי, ללא התחייבות.
אפשרות לשירותי משרד ושירות בתחום

 הפנסיוני בכל החברות. לפרטים: 
שרון  054-6614801

להשכרה עד 3 חדרים בסוכנות ביטוח ברמת גן 
משרדים מפוארים כולל ארנונה חשמל ניקיון 

ומטבח. לפרטים נוספים : 054-4240666 בית חם 
לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים

במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז 
העניינים של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או 
שת"פ, לפרטים מילשטיין בע"מ 054-5270964

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 
לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על 

בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב־ 2200 
 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור 
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות 

אלמנטרי ו/או חיים ולבצע מכירות ללקוחות 
int_101@walla.co.il קיימים שלהם

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא 
אוחלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל 
 אפשרות של העסקה לטווח ארוך. נייד: 

dudi@gamafinansim.co.il 050-5368629
רכישת תיק ואו השתלבות בתיק ביטוח בתנאים 
שאסור לספר. אם אתה שוקל למכור את התיק 

gmail.com@7305550 :כדאי להתקשר ולברר-
טלפון: 03-7305550 גבי. סוכן ביטוח פנסיוני 

מקצוען ובעל ידע רב מאזור המרכז מעוניין 
בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות אלמנטרי ו/

או חיים למכירות ללקוחות קיימים שלהם. ניתן 
Int_101@walla.co.il :לפנות למייל

סוכנות ביטוח באשדוד מעוניינת ברכישת תיקים 
alexg@dorot-ins.co.il . באזור השפלה והדרום
סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 

פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 
מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 

ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או 
shragalidor@gmail.com למייל

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

דרושים

מציעים לסוכנים,
 ריכוז סוגיות רגולציה 

   במשרדי הסוכן
 יישום חוזרי הממונה

 מזעור סיכונים מפני עיצומים
   כספיים וביטולי רישיון

 בדיקת מסמכים 

עורכי הדין
 עמית יוסף רון ויניב גל

לתאום בדיקה כללית וקבלת דו"ח מרכז 
טלפון 03-6099983 או 052-4441447

amitoffice2@gmail.com ובמייל

נה לאחר רפורמת ביטוחי הבריאות ש
ההון,  שוק  על  הממונה  מפרסמת 
סלינגר,  דורית  וחיסכון  ביטוח 
הייתה  שבעיקרה  הרפורמה  חדשות.  הוראות 
פוליסה אחידה וזולה יותר, מאפשרת לחברות 
בשנתיים.  פעם  תעריפים  לייקר  הביטוח 
בטיוטה שפרסמה הממונה השבוע היא קובעת 
תקופת  תום  על  למבוטח  במסרון  להודיע 
ההנחה ועדכון תעריף חדש, וזאת חודש מראש 

לפני השינויים.

נהלים  המפורטות  ההוראות  קובעות  עוד 
לפישוט המידע למבוטחים בביטוחי הבריאות 
הפוליסה  ושליחת  נאות  גילוי  ובהן  שלהם, 
הביטוח  פרטי  כשדף  הביטוח,  רכישת  לפני 
קצרים  פשוטים,  יהיו  השנתי  הדוח  גם  כמו 
המבוטח  בפני  לציין  החברה  על  וברורים. 
ביטוחי  למחשבון  להיכנס  אפשרות  לו  שיש 
הבריאות של רשות שוק ההון ולמדד השירות 

שמפרסמת הרשות באתר שלה.
בנוסף, המבוטח יבחר את הדרך הדיגיטלית 

למצב  בניגוד  המידע,  לקבלת  עליו  העדיפה 
לרוב  נשלחים  והדוחות  שהמידע  כיום 
קובעות  ההוראות החדשות  הדואר.  באמצעות 
כי הדיווח יישלח באמצעות מסרונים במטרה 
להגביר את שקיפות וזמינות המידע למבוטח. 
החברות  את  הרשות  מחייבת  כך  לצורך 
להטמיע קישורים להר הביטוח, למדד השירות 
ולמחשבון ביטוח הבריאות, במסגרת הדיווחים.

על  הערות  להעביר  הביטוח  חברות  על 
הטיוטה עד ה־4 בספטמבר 2017.

חברות הביטוח יחויבו לשלוח מסרון למבוטח 
לפני ייקור תעריף ביטוח הבריאות שלו

הוראות חדשות של סלינגר: פישוט המידע למבוטח ויותר דיגיטציה בדיווחי החברות למבוטחי הבריאות
רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של חבר 
הלשכה יאיר צ׳אצ׳י על פטירת אביו 

פואד צ׳אצ׳י. ז"ל 
יהי זכרו ברוך

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של חבר 
הלשכה איציק סיט על פטירת אימו

לאה סיט. ז"ל 
יהי זכרה ברוך

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של חבר 
הלשכה יוסי מיליס על פטירת אימו

שושנה מיליס. ז"ל 
יהי זכרה ברוך


