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לשכת סוכני ביטוח
מאחלת חג שמח לכל
חבריה ובני משפחותיהם
עמוד 12

גיליון מס'  29 … 680במרץ 2018

גיליון
חגיגי
לפסח

נלחמים
בשיטפון
הכירו את ליק־טק –
המערכת החכמה שמונעת
נזקי מים והצפות ומקטינה
את עלות הביטוח
עמוד 15

פרויקט מיוחד

השבוע התקיים אירוע הרמת
כוסית משותף למחוזות הלשכה
• חברי הלשכה עונים במשאל
מיוחד  -מהי חירות? • וגם –
נשיא הלשכה בנאום לכבוד החג
עמוד 6־2

לקראת הכינוס
הפנסיוני ה־39
יותר מ־ 1,700בכירים
ישתתפו בכנס שיתקיים
בחודש הבא ויהיה בסימן
 70שנה למדינת ישראל

עמוד 8־7
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רצים לביטוח

האם ריצה נחשבת לספורט
אתגרי?  עדי נאמן מספר
על כל מה שאתם צריכים
לדעת בעת רכישת הפוליסה
עמוד 14

ביוזמת הלשכה
ב־ 1במאי תונח הצעת חוק
בכנסת לפיה מכירת ביטוח ארוך
טווח תיעשה
בידי בעל
רישיון בלבד
ולאחר פגישה
פרונטלית
עמוד 2

מאושרים

סלינגר אישרה את מינויים
של הבכירים במגדל -
דורון ספיר למנכ"ל ועודד
שריג ליו"ר הדירקטוריון
עמ' 11

חדשות הביטוח

ביוזמת הלשכה – ב־ 1במאי תונח הצעת חוק
בכנסת למכירת ביטוח ארוך טווח בידי בעל
רישיון בלבד ולאחר פגישה פרונטלית
נשיא הלשכה" :לא נסכים למכירת מוצרי ביטוח של חברות הביטוח ללא סוכנים; כל
מכירת ביטוח תהיה חייבת להיות מלווה בשירות טיפול של סוכן ביטוח"
רונית מורגנשטרן
ב־ 1במאי ,בתום פגרת הכנסת ,תונח הצעת
החוק שיזמנו לפיה מכירה של מוצר ביטוח
ארוך טווח ,כמו מנהלים ,פנסיה ,סיעוד
ובריאות ,שתבוצע רק על ידי בעל רישיון ולאחר
פגישה פרונטלית" .כך בישר נשיא לשכת סוכני
ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד באירוע הרמת הכוסית
המשותף של מחוזות הלשכה.
לדברי רוזנפלד ,הצעת החוק תמנע את המכירה
הלא אחראית באמצעות מוקדי מכירות" :שגם
מבטלים פוליסות שאנחנו מכרנו" ,הדגיש רוזנפלד.
לדבריו ,הצעת החוק גם מתחברת לשיווק הישיר
שמבצעות חברות הביטוח ,ולאחרונה אף באמצעות
אפליקציות" :באפליקציה נשאל הלקוח אם הוא
מעוניין בליווי של סוכן ביטוח – למה צריך בכלל
להכניס את השאלה הזאת? חברות הביטוח יצטרכו
להשיב לנו אחת ולתמיד – האם הן חברות סוכנים
או לא ,ולפי זה נדע איך להתנהל מולן" ,הסביר
רוזנפלד והדגיש" :לא נסכים למכירת מוצרי
ביטוח של חברות הביטוח ללא סוכנים; אין לנו
בעיה עם מכירה דיגיטלית ,אבל סוכני הביטוח
יהיו גם במכירות הדיגיטליות .כל מכירת ביטוח
תהיה חייבת להיות מלווה בשירות טיפול של סוכן
ביטוח" ,ציין נשיא הלשכה.

"

לסכל את הפגיעה
עוד אמר רוזנפלד" :אנחנו מתכוונים לסכל את
הכוונה לפגוע בהחלטת בג"צ ,שהחל מיוני 2018
רק סוכני ביטוח מורשים יוכלו למכור ביטוח

רוזנפלד נואם בהרמת הכוסית

למכור ביטוח זה תפקידו של סוכן הביטוח בלבד".
נשיא הלשכה התייחס גם לעתירת הלשכה
לבג"צ נגד רשות שוק ההון בנושא "הסכם לרבים":
"המתווה שקיבלנו מהרשות כפשרה היטיב עם
דבר אחד ופגע בדבר אחר – הלשכה אינה נתונה

"באפליקציה נשאל הלקוח אם הוא מעוניין בליווי סוכן ביטוח – למה צריך
בכלל להכניס את השאלה הזאת? חברות הביטוח יצטרכו להשיב לנו אחת
ולתמיד – האם הן חברות סוכנים או לא ,ולפי זה נדע איך להתנהל מולן"
נסיעות לחו"ל .נילחם מלחמת חורמה בהצעת
החוק שהגיש חבר כנסת (רוברט אילטוב .ר.מ).
מטעם סוכני הנסיעות ,בכוונה לאפשר להם למכור
ביטוח נסיעות לחו"ל .לא נוותר על ביטוח נסיעות.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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לסחיטה; לא נוותר על העמלות שהסוכנים עבדו
עבורן עשר שנים .אנחנו מחכים להחלטת בג"צ
בנושא .יחד עם זאת ,אנחנו מוכנים לקדם חקיקה
בנושא יחד עם רשות שוק ההון" ,ציין רוזנפלד.

חקיקה נוספת שמקדמת הלשכה היא תיקון סעיף
19א' לחוק בכר ,שיאפשר לסוכני הביטוח לקבל
שכר טרחה עבור יעוץ בתחום הביטוח הפנסיוני.
נשיא הלשכה סיפר עוד ,כי הלשכה ,באמצעות
הוועדה ליישום מסקנות ועדת סער בראשות
הנשיא לשעבר סו"ב אריה אברמוביץ ,תקדם
הצעת חוק לפנסיה חובה מגיל " :18כל חייל
שיתגייס יתחיל לצבור כספי פנסיה .נכון שצריך
מימון של משרד הביטחון או משרד האוצר; מישהו
יצטרך להכניס את היד לכיס ,אבל מדובר בנושא
חשוב ומבורך" ,הדגיש רוזנפלד.
נשיא הלשכה גילה גם שלאחר פגישות עם אחת
מחברות הביטוח הגדולות יוקם עמה מיזם משותף
למכירת ביטוח רכב במחיר ביטוחים ישירים
ובאמצעות סוכן .לדבריו ,המיזם יפורסם לאחר
שעוד חברות יצטרפו אליו.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :גיל אלוני | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054
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הרמת כוסית רב־מחוזית –

"ביחד אנחנו כוח"

ח"כ נורית קורן" :אני רואה חובה לסייע ללשכת סוכני ביטוח" • סו"ב הוד" :בענף הביטוח
נמצא בקצה את הסוכן – את המוח ,המקצועיות והשירות של סוכן הביטוח לא ניתן להחליף"
רונית מורגנשטרן

א

ולי זה יהפוך גם למסורת ,אך בכל
מקרה הניסיון הראשון לקיים אירוע
הרמת כוסית משותף לכל מחוזות
הלשכה (למעט חיפה והצפון) ,היה סיפור
הצלחה מרגש ומאחד.
יותר מ־ 300סוכנים וסוכנות הגיעו לאירוע
החגיגי שהתקיים ביום שני השבוע באולם
"אווניו" באיירפורט סיטי .האירוע כלל גם
הרצאות מקצועיות ,כיבוד עשיר והרמת
כוסית משותפת לקראת חג הפסח .בהרמת
הכוסית השתתפו גם ח"כ נורית קורן (ליכוד),
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ,מ"מ
נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק ,יועצת
הנשיא לרגולציה וממשל סו"ב נאוה ויקלמן,
סגן הנשיא סו"ב יוסי אנגלמן ,והמנכ"ל רענן
שמחי.
בדברי הפתיחה שלו הודה יו"ר ועדת סניפים
ומחוזות ,סו"ב אודי הוד גם לחברות הראל,
כלל ,איילון ,שגריר ופוינטר על שיתוף
הפעולה שלהן בקיום האירוע .ולסוכנים הוא
אמר" :האירוע החגיגי המשותף נותן לכל סוכן
וסוכנת להבין שביחד אנחנו כוח".

מנהיגות חזקה
הוד סקר בדבריו את השינויים שעובר סוכן
הביטוח בתקופה האחרונה ואמר" :זה כמו יציאה
מעבדות לחירות ,וחירות היא חשובה ביותר
אצל כל עצמאי" .לדבריו ,חברות הביטוח
צריכות להתייחס אל סוכני הביטוח כשווים
בין שווים" :ואם יש סוכנים שנתקלים לפעמים
בקיר אטום בחברת הביטוח – תפנו אלינו .לא
נשאיר סוכן בודד .הלשכה תסייע לכל אחד.
חברות הביטוח רוצות לשווק פוליסות חדשות,
נותנות מה שהן רוצות ,ואנחנו צריכים לעשות
מה שטוב לפרנסה שלנו .גיבוש הסוכנים
חשוב ביותר לצמצום 'הבריונות'
של חברות הביטוח כלפי סוכנים
בודדים .נממש את החזון שחברות
הביטוח ירדפו אחרי הסוכנים ולא
להיפך" ,אמר הוד.
עוד אמר הוד" :הרגולטור בעד
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משתתפי אירוע הרמת הכוסית

הזול ,אבל הוא יצטרך להבין שהמחיר הוא לא
חזות הכל – היום זה בזול ,אבל לטווח ארוך
זה יהיה ביוקר" .סו"ב הוד עמד על החשיבות
של מכירת ביטוח בידי בעל רישיון בלבד,
ועל החשיבות של אחריות מקצועית" :בתחום

הביטוח צריכים להישאר ולפעול .מניסיון אישי
אני יכולה לומר ,שיש דברים שאם אין לך סוכן
ביטוח ,אתה לא יכול לקבל את מה שמגיע לך
מחברת הביטוח .לכן ,אני רואה חובה לסייע
ללשכת סוכני ביטוח .יחד נשים קץ למכירת

סו"ב עקל" :אני מאחלת לכל סוכנות וסוכני הביטוח בישראל שיזכו
לצמיחה ופריחה לאורך כל השנה ולא רק בחג האביב"
הרפואה ,שגם בו חלו שינויים רבים ,נמצא
בקצה את הרופא .בענף הביטוח נמצא בקצה
את הסוכן – את המוח ,המקצועיות והשירות
של סוכן הביטוח לא ניתן להחליף" ,אמר
הוד לקול תשואות ציבור הסוכנים והסוכנות.
סו"ב הוד דיבר על חשיבות ניהול העסק
והבטיח לסוכנים כי הלשכה תספק
להם את ההדרכות והכלים הנדרשים
לניהול נכון של משרדיהם.
חברת הכנסת קורן ,שהגיעה במיוחד
לאירוע הרמת הכוסית הצהירה כי "סוכני

ביטוחים בטלפון בידי מוקדנים בלתי מקצועיים
ורק בעלי רישיון יורשו למכור ביטוח" ,סיכמה.
סו"ב יפת בקשי ,יו"ר מחוז באר שבע
והדרום ,בירך גם הוא את המשתתפים ואת
ראשי הלשכה ודיבר על החשיבות של החירות
שחג הפסח מסמל ,ובמיוחד בעולם העסקי" :יש
לאפשר לכל אחד לקבל החלטה ללא הכתבה
מלמעלה ,והעיקר – לא לפחד להשתנות".
סו"ב דני קסלמן ,יו"ר מחוז השרון" :לקראת
חג הפסח הקרב ,אאחל לכולנו חג שמח! שנצמח
ונגדל ונמשיך בקשר המיוחד הקיים בין סוכני



פסח פרויקט מיוחד


הביטוח .שהלשכה החזקה שלנו תצליח ותעמוד
בכל האתגרים העומדים בפניה".
סו"ב נוגה עקל ,יו"ר מחוז תל אביב והמרכז:
"כשמדברים על חירות מדברים בראש
ובראשונה על חירות המגיעה ממקום של
ערכים ,ממקום שכולו זך וטהור .אני מקפידה
בכל החלטותיי לקבל אך ורק כאלה שאני
שלמה איתן ,ובמקרים רבים יש לי את הזכות
להתייעץ עם גורמים מקצועיים ובסופו של
דבר להביא את החירות בקבלת ההחלטות.
זכיתי לפתוח קדנציה שנייה כיו"ר מחוז ת"א
והמרכז של הלשכה וזו ההזדמנות להביא את
החירות הפנימית שלי לעשייה למען הכלל ,כי
חרות מתכתבת עם עשייה .אני מאחלת לכל
סוכנות וסוכני הביטוח בישראל שיזכו לצמיחה
ופריחה לאורך כל השנה ולא רק בחג האביב".
עו"ד הילה צאירי ,ממשרד עורכי הדין
גדעון פישר ושות' ,מומחית בנושא ירושה
ועריכת צוואה ,דיברה על ההשקה בין עולם
סוכני הביטוח לעולם עורכי הדין בתחומים
אלה" .מחקרים מראים כי  80%מהאוכלוסייה
המערבית נוטים להיות אופטימיים ,כי הם
לא מעריכים שתקרה להם תאונת דרכים ,או
שיהפכו לסיעודיים ,או שימותו פעם .אנשים
אופטימיים הם גם מצליחים יותר אבל הם גם
פגיעים יותר ,כי האופטימיות מטעה – לכן,
כדאי להיות אופטימיים אבל כדאי גם שיהיה
ביטוח".
היא סקרה את החשיבות של סעיף אריכות
ימים בחשבון בנק משותף ,כדי שבמקרה של
מות אחד השותפים בחשבון ,הוא לא יוקפא,
ועל זכויות ידועים בציבור לאחר מות בן/
בת הזוג ועל מתן ייפוי כוח מתמשך לעו"ד.
בנוסף ,צאירי דיברה על חשיבות הצוואה גם
אצל הורים לילדים צעירים" :למרות שתוחלת
החיים הממוצעת גבוהה ,תמיד יש
הפתעות".
סו"ב יובל ארנון ,חבר המועצה
הארצית ,הסביר את הנוסחה
הכלכלית של "הסוכן ההוליסטי",
שלדבריו זהו שמו של סוכן

מרימים לחיים .משתתפי האירוע

הביטוח העתידי .לדברי סו"ב ארנון ,הנוסחה
הכלכלית הישנה של מספר מכירות כפול פרמיה
ממוצעת כפול שיעור העמלה שווה הכנסה
לסוכן  -אינה קיימת יותר .לדבריו ,הנוסחה
הכלכלית החדשה היא – לעטוף את הלקוח
בכל מה שניתן למכור לו או שלא נאסר על
הסוכן למכור לו .לדברי ארנון ,בנוסחה החדשה
הסוכן ההוליסטי ישלב בין העולם הישן – כל
מוצרי הביטוח בהם הוא עוטף את הלקוח ,לבין
העולם החדש – מוצרים משיקים לביטוח כמו
ליסינג ,מרקטפרו ,הלוואות ,צוואה ,מימון חוץ
בנקאי ,מיחזור משכנתא" :מדד הנאמנות של
הלקוח לא יימדד יותר במספר השנים שהלקוח
נמצא אצל אותו סוכן ,אלא במספר המוצרים
שהוא רוכש ממנו" ,אמר ארנון והדגיש את
חשיבות המפגשים הפרונטליים עם הלקוחות,
כי "רק בפגישות קבועות ניתן להגדיל מכירת
מוצרים ללקוח; כשנפגשים עם לקוח תמיד
מוצאים צרכים חדשים .לכן ,תמלאו את
היומנים שלכם בפגישות" ,המליץ ארנון.
סו"ב ארנון השווה את המעטפת שצריך
הסוכן להעניק ללקוח שלו לממ"ד:

דרכים  -קארגלאס

בחר דרכים קארגלאס

סוכן/ת יקר/ה דרכים  -קארגלאס תעניק ללקוחותיך
שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובשקיפות מלאה.
דרכים  -קארגלאס הינה יבואנית שמשות לרכב וחברת שירותי זגגות המספקת שירותים
לכל סוגי הרכבים ,לרבות משאיות ,אוטובוסים זעירים ורכבי יוקרה .לחברתנו מרכז לוגיסטי
מתקדם המכיל עשרות אלפי שמשות לכל סוגי הרכבים הנעים בכבישי ישראל ומפעילה
מערך שירות משוכלל ומקצועי בפריסה ארצית תוך שימת דגש לסטנדרט שירות גבוה ואיכות
עבודה ללא פשרות .החברה מספקת שירות החלפת מראות צד ופנסים לכל סוגי הרכב.
* השרות יינתן בהתאם לכתבי השרות הרלוונטיים.
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"כסוכן הוליסטי ,אתה צריך לעטוף את הלקוח
שלך בהרבה שכבות של מוצרים; אם הענקת
לו רק מוצר אחד או שניים – הוא לא מוגן.
אם הענקת לו הרבה מוצרים ,ומוצר אחד יורד,
גם הפגיעה בסוכן עצמו קטנה יותר .אם בעבר
יכולנו למכור ביטוח אחד ללקוח ולהתפרנס
ממנו כל החיים ,היום המצב שונה לגמרי;
הלקוח הופך להיות ליחידת הרווח של הסוכן -
הוא עטוף בהרבה מוצרים שכל אחד מניב רווח
קטן לסוכן ,ואם תדע לנהל אותו נכון ,הפרנסה
שלך מובטחת .הלקוח מחפש היום מקום אחד
ומקצוען אחד .פגישות וטכנולוגיה – זו הדרך
להצלחה" ,סיכם ארנון.
פרופ' יעקב (ג'יי) לביא ,מנהל היחידה
להשתלות לב במרכז הרפואי "שיבא" תל
השומר ,ריתק את הנוכחים בהרצאתו על
החידושים בתחום ההשתלות ,תרומות איברים,
לב מכני וקצירת אברים להשתלות בסין
מנידונים למוות.
בסיום האירוע החגיגי הודה נשיא הלשכה
סו"ב רוזנפלד לפעילי הלשכה וגם לח"כ נורית
קורן ,אותה כינה "ידידת הלשכה".

שי!רוות
ת
ת
ש

אחררוייוות
בבאח

כתובת :רחוב המצודה  23אזור,
טלפון ,03-5761280 :פקס073-2112390 :
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מהי חירות? חברי הלשכה עונים
רונית מורגנשטרן

ח

ג הפסח נקרא גם חג
החירות לזכר היציאה
של עם ישראל מעבדות
במצריים לחירות .המילה חירות
מקבילה ברוב המקרים לחופש ,אבל
יש לה משקל סגולי שונה במקצת,
כזה שהפך אותה למושג נעלה יותר
ומורכב יותר .שאלנו כמה מחבריה
הפעילים של הלשכה מהי לדעתם
"חירות" בכלל ובעולם הביטוח
בפרט ,ואלו התשובות שקיבלנו.

סו"ב יוסי אנגלמן ,סגן נשיא הלשכה –
"יוזמה והסתגלות מהירה לשינויים"

"

חירות בעיני היא החופש
לאדם לחיות חיים
נוחים ,לקבוע לעצמו את
יעדיו בחיים ,לא להיות
משועבד להתחייבויות (ככל
האפשר) ולהגשים ,או לשאוף
להגשים את מטרותיו בחיים.
"חירות בביטוח בעיני היא יכולת מהירה
של סוכן הביטוח להתאים את עצמו למציאות
משתנה וליזום מהלכים על מנת להמשיך
ולהרחיב ולהגדיל את תיק לקוחותיך וכמובן
את הכנסותי למרות הקשיים הרגולטורים
והקשיים שמציבות חברות הביטוח בפני".

סו”ב צביקה ויינשטיין ,יו”ר ליסוב
– “אדם שרוכש הגנות קונה את
חירותו”

"

חירות היא היכולת
להחליט החלטות ולהוציאן
לפועל; חופש הביטוי ,חופש
העיסוק ,חופש האמונה,
וקבלת האחר והשונה על כל
אמונותיו בחירותיו וחירותו.
חירות עבורי היא גם בטחון כלכלי והבטחת
העתיד ולכן גם ביטוח הוא סוג של חירות -
אדם אשר דואג ורוכש הגנות לו ולבני ביתו
קונה את חירותו פשוטו כמשמעו”.
 29 | 5במרץ 2018

סו”ב טליה נוימן ,יו”ר סניף ירושלים –
“לצאת מהכבלים של העולם המוכר”

"

מילה
היא
חירות
המתקשרת עם חופש:
חופש פעולה תוך כבוד
הדדי .אוסיף ואומר כי
עבורי חירות היא גם יציאה
מהכבלים של העולם המוכר
ושבירת תקרת הזכוכית שמעליי .לדעתי,
הכלים ההכרחיים לסוכני הביטוח בפרט,
ולכל אדם בכלל ,כדי לצאת לחירו״ת
פנימית ועסקית הם:
חשיבה מחוץ לקופסה.
יצירתיות וחדשנות.
ראיה רחבה ומעמיקה.
ודאות ומודעות.
תנועתיות  -ורק קדימה!”

סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה
לפיננסים – "לא לפחד משינויים"

"

חג החירות הוא זכר
ליציאת מצרים ,וזאת
מעבירים מאב לבן סיפור
הגדה לדור הבא .חג זה
נוגע בנו הסוכנים במיוחד.
בתקופה שבה כולם רוצים
לכלותינו בעודף רגולציה
ועוד .אבל חג החירות מסמל את בוא האביב,
פריחה ,לבלוב ,שגשוג והצלחה .כל סוכן
צריך לקחת החלטה על גורלו ,להחליט  -אני
צועד לעולם החדש .אסור לפחד  -עושים
שינוי גם בסדרי עבודה ומחפשים יחד אפיקי
הכנסה חדשים".

סו"ב יפת בקשי ,יו"ר מחוז באר שבע
והדרום – “בלי תכתיבים”

"

חירות האדם היא הזכות לכל אדם לנהל
את חייו ובחירותיו מכל
ההיבטים כולל העסקיים
ללא התערבות או הכתבה
של גורם מבחוץ .היא
בראש ובראשונה היכולת
לבחור ,וגם בעולם העסקי,

ולי נראה שחירות זו נפגעה מהחלטות
הרגולטור בעולם הביטוח.
"היום קיימות מגבלות בבחירת מוצרי
ביטוח וזה כמובן בגלל שמישהו חשב מה
טוב עבור הציבור תוך התעלמות מהאינטרס
הציבור לבחור ולהחליט בין מוצרים שונים.
על מנת לשמור על חירות בעולם העסקי יש
לאפשר לכל אדם לקבל החלטה ללא הפרעה
או הכתבה כלשהי .חירות הינה טעם החיים
וחשוב לשמור עליה בכל ההיבטים .חירות
עבור סוכני הביטוח זה לא לפחד להשתנות
ולהמשיך להיות אמיתיים עם עצמנו ועם
הסובבים אותנו".

סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ נשיא
הלשכה " -חירות זה משפחה ועשיה"

"

חירות מבחינתי זה משפחה ,חירות זו עשיה.
גדלתי בבית שחינך לערכים ,לציונות
ולחירות הנפש והמחשבה ותודתי הגדולה
לאמי היקרה וכמובן לאבי ז״ל
על כך .אעביר זאת מדור
לדור .השנה זכיתי לעליית
מדרגה בעשיה למען הכלל
כמשנה לנשיא לשכת
סוכני ביטוח בישראל ,עשיה
שכולה למען הכלל מתוך אהבה,
חדווה וגאווה .אאחל לכולנו שנדע לראות
ולדעת את דרך הטוב והישר מתוך חירות
וגאולה קרובה במהרה בימינו!"

סו"ב רבקה גרבר ,חברת מועצה וסגנית
יו"ר ועדת בריאות – "אין חירות בענף
הביטוח"

"

חירות בתחום האישי מאפשרת לי לפעול
ככל העולה בליבי תוך שמירה על מסגרת
נורמטיבית של החברה .הזמן שלי נתון
לבחירתי :מה אעשה בזמני הפנוי ,לאן אסע,
כיצד אחלק את כספי ,כלומר חירות לעשות
ככל העולה בראשי תוך הקפדה על ערכי
החברה בה אני חיה.
"בתחום הביטוח  -המילה
חירות כמעט ולא קיימת.
אני נתונה לתכתיבים
של חברת הביטוח,
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לתכתיבים של המפקחת על הביטוח,
כלומר לרגולטור ,ואין באפשרותי
לבחור את מה שמתאים ללקוח .גם ללקוח
יש מגבלות משלו ,אם זה גיל או בריאות,
מקצועו ,ומגבלות אלו סוגרות את חירותי
כסוכנת ביטוח .מחירות כמעט בלתי
מוגבלת חברתית בתחום האישי־פרטי,
לחירות מוגבלת ביותר בתחום הביטוח".

סו”ב מירה פרחי ,חברת מועצה –
“איכות חיים מקנה חירות”

"

חירות היא הבחירה לעשות ,לחיות,
ליצור ,לתרום ולהעניק בדרך שלי בקצב
שלי בחיוך ענק לסובבים אותי .חירות בעיני
כאישה החיה את  60שנותיי כאישה
עצמאית ,אם גאה המגדלת
את שלושת ילדי מזה 26
שנה בגאווה להישגים בעלי
משמעות לבד ,זו חירות  -אני
המחליטה ,הבוחרת ,המבשלת,
מגננת ומכבסת הכל לבד.
"בענף הביטוח ,מימוש החירות בעיני היא
הדרך שאני מנגישה ללקוחות ,בדרך שאני
בונה את הפגישה עם הלקוח עם המשפחה.
אני הכרטיס לאיכות החיים שלהם ,לחירות
העתידית .חירות היא החופש להיות בטוח
בחייך מבחינת כיסוי ביטוחי ולהבטיח את
הווה לעתיד היקרים לך .זה 'כרטיס אשראי'
לא מוטען ,ואני זו המבטיחה את הטענת
'הכרטיס' הדמיוני בעת קרות מקרה הביטוח.

סו”ב יפית תמיר ,חברת מועצה –
“החופש לבחור את המוצר הנכון
למבוטחיי”

סו"ב שמואל אשורי,
יו"ר מחוז ירושלים -
"חיוביות היא חירות"

חירות עבורי היא היכולת לבחור באופן
בהיר ,להקשיב לאני הפרטי שלי ולהיות
נאמנה לערכיי .חירות
מאפשרת לי לממש את
עצמי ולהוציא מהכוח אל
הפועל את תוכניותיי.
חירות בביטוח היא הזכות
והחופש לבחור את המוצרים
המתאימים והנכונים ביותר כמו גם את היצרן
שלהם ולהיות נאמנה לצורך האמיתי של
מבוטחיי".

"

"

סו"ב אבי שבי ,יו"ר סניף אשדוד-
אשקלון " -הלשכה זקוקה לחירות"

"

מבחינתי החירות האמתית היא הסתכלות
על פני העתיד ברמה המקצועית ,האנושית
והמשפחתית .יתרה מזאת ,השנה זכיתי שזה
יהיה גם ברמת עשייה למען הזולת .שנים
רבות אני מקדיש זמן רב לצורכי ציבור
והשנה אני מרגיש שעליתי
מדרגה בעשייה הציבורית
בהיותי יו"ר סניף אשדוד־
אשקלון של לשכת סוכני
ביטוח בישראל ,שזקוקה
בימים אלו לחירות ושמירה
על האינטרס של המבוטחים בישראל".

באפשרותו של האדם לחוות חופש אמיתי,
על ידי זה שהוא מתרגל למצוא את הטוב
שיש בכל דבר .כאשר האדם מתרגל לראות
את הדברים בצורה חיובית
וטובה ,הדבר הזה משחרר
אותו ממאבקים מיותרים
עם המציאות ,ועל ידי
זה האדם לא מרגיש
שהמציאות נכפית עליו,
אלא מרגיש חופש אמיתי.
חופש בתחום הביטוח קורה כאשר הלקוח
חופשי מלדאוג לביטוח שלו ,כי כשיש סוכן
ביטוח אתה בטוח .סוכן הביטוח שלך דואג
לך למטריית ביטוח שמגנה עליך ,לא רק
מהגשם אלא מכל צרה שלא תבוא".

סו"ב מעיין משיח " -חירות היא
עצמאות"

"

חירות בעיניי זה זכותו
של אדם להיות עצמאי
לקבל החלטות ולבצע
פעולות על פי רצונו .בענף
הביטוח עצמאות מבחינתי
היא החופש לבחור את האנשים
איתם אני אעבוד".

הרמת כוסית של מחוז חיפה והצפון

ח"כ נאוה בוקר" :אני מאמינה בסוכני הביטוח ובעבודתם החשובה ואמשיך לסייע להם"

ב

התאם למסורת ולאחדות המסמלת את
סוכני מחוז חיפה והצפון כמו גם את חג
האביב ,נערכה בשבוע שעבר ביום חמישי
 22/3/2018הרמת כוסית משותפת של סוכני
הביטוח של מחוז חיפה והצפון ביחד עם חברות
הביטוח .הכנס ,אליו הגיעו כ־ 250סוכנים וסוכנות,
התקיים בבית אירועים  279בחיפה ו"היה מרשים
כיאה למחוז זה" ,מעיד סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר
מחוז חיפה והצפון.
סגנית יו״ר הכנסת ,ח"כ נאוה בוקר (ליכוד),
כיבדה את סוכני מחוז חיפה והצפון בנוכחותה
ואמרה" :אני מאמינה בסוכני הביטוח ובעבודתם
החשובה ואמשיך לסייע להם".
אדוני בירך את הנוכחים וציין לטובה את החברות
כלל ,מנורה מבטחים ,הראל ואיילון המשתתפות
באופן קבוע בהרמת הכוסית עם הסוכנים  -דבר
המחזק את הקשר עם הלשכה ,לדבריו .הפעם
השתתפה גם ביטוח חקלאי.

 29 | 6במרץ 2018

רוזנפלד בוקר ואדוני

"אני מקווה שבפעם הבאה ישתתפו כל חברות
הביטוח האחרות ובפרט הגדולות ,המדירות את
רגליהן מכנסי הלשכה" ,אמר אדוני .הוא הוסיף,
כי המכללה בחיפה שינתה את פניה וכל קורס,
השתלמות והדרכה שתיעשה בתל אביב תיעשה גם
בחיפה כל זאת בזכות הקשרים הטובים וההשפעה
שיש להנהגה הצפונית בלשכה ,כדבריו .אדוני אף
הודה ליו"ר סניף חיפה ,סו"ב אניה לוין ולסו"ב
מוחמד חטיב על שיתוף הפעולה והעזרה בהכנת

הכנס .הוא אף הבטיח שהכנס המחוזי הבא ייערך
בנצרת על ידי חטיב.
גם מיזם הלוידס הוצג בפני הסוכנים והסוכנות
בידי אסף חגאי פריי; נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד ,התקבל בתשואות על ידי סוכני המחוז
וכפי שאמרה המנחה נטלי רותם" :הוא משלנו ,הוא
מכאן  -מהצפון מחיפה".
רוזנפלד עדכן את הסוכנים על הבג"צ שהוגש
כנגד הפיקוח על הביטוח ,על ביטוח הנסיעות
שח"כ רוברט אילטוב רוצה לטרפד ,כך שסוכני
הנסיעות יוכלו להמשיך ולמכור ביטוח שבג"צ
אסר עליהם לשווקו החל מיום  .1/6/2018רוזנפלד
הבטיח שהלשכה בראשותו תעשה הכל על מנת
לשמור על מעמד הסוכן ופרנסתו.
בסיום התקיימה הרמת כוסית חגיגית של הנהגת
הלשכה ומנהלי חברות הביטוח ,וסו"ב ג'קי אמסלם
חבר המועצה הארצית ,סיים את האירוע החגיגי
והמרשים בשירת התקווה.

לקראת הכנס

בכירי ענף הביטוח ושוק ההון
ישתתפו בכנס הפנסיוני באילת

הכנס יתקיים תחת הלוגו "יחד לעצמאות הסוכן" ובסימן  70שנה לעצמאות ישראל

רונית מורגנשטרן

ל

מעלה מ־ 1,700בכירים בענף הביטוח,
שוק ההון ,בתי השקעות ,חברי כנסת
בכירים וסוכני ביטוח ,ישתתפו בכנס
ביטוח חיים ופנסיוני  2018של לשכת סוכני
ביטוח .הכנס ,אשר ייערך בין התאריכים ה־23־26
באפריל באילת ,יתקיים תחת הלוגו "יחד
לעצמאות הסוכן" ,ובסימן  70שנה לעצמאות
המדינה .הכנס נערך זו השנה ה־.39
בין משתתפי הכנס :יו''ר מפלגת העבודה,
אבי גבאי; סגן שר הביטחון; ח"כ הרב אלי בן
דהן; יו''ר האופוזיציה ,יצחק הרצוג; יו''ר איגוד
חברות הביטוח ,יאיר המבורגר; יו"ר רשות שוק
ההון ,דורית סלינגר; מנהל רשות המסים ,ערן
יעקב; יו''ר לשכת עורכי הדין ,עו"ד אפי נוה;
אלוף (במיל') ומפקד חיל האוויר לשעבר ,אמיר
אשל; יו"ר ועדת חוק ,חוקה ומשפט ,ח''כ ניסן
סלומינסקי; יו"ר ועדת הרפורמות ,ח"כ רחל
עזריה; ח"כ עודד פורר; ח"כ נורית קורן; ח"כ
עיסאווי פריג'; ח"כ מיכל בירן; ח"כ לאה פדידה;
ח"כ מנחם אליעזר מוזס; ח"כ בצלאל סמוטריץ';
ח"כ מיכאל מלכיאל; ח"כ מירב בן ארי; ח"כ
איתן ברושי; נשיא לשכת יועצי המס ,ירון
גינדי; נשיא לה"ב ,עו''ד רועי כהן; נשיא לשכת
רואי החשבון ,רו"ח יזהר קנה; נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,סו''ב ליאור רוזנפלד.
את טקס הפתיחה ינחה העיתונאי עודד בן עמי
ואת הכנס ינחה קובי אריאלי.

להלן תכנית הכנס:

… ביום ב' ( )23.4יתקיים טקס הפתיחה אותו
יפתחו יו"ר מפלגת העבודה ,אבי גבאי; סגן שר
הביטחון ,ח"כ הרב אלי בן דהן; יו"ר רשות שוק
ההון ,דורית סלינגר; נשיא לשכת סוכני ביטוח,
ליאור רוזנפלד; יו''ר איגוד חברות הביטוח ,יאיר
המבורגר; יו''ר הוועדה לביטוח פנסיוני ,סו''ב
מיכאל נוימן; מנהל רשות המסים ,ערן יעקב
ויו"ר לשכת עורכי הדין ,עו"ד אפי נוה.
… ביום ג' ( )4.42העיתונאי עודד בן עמי
יקיים ריאיון אחד על אחד עם נשיא הלשכה,
ליאור רוזנפלד.
סו"ב דורון הורנפלד ירצה בנושא "תעריף
שירות ודמי טיפול" .בנוסף ,ייערך רב שיח "בין
רגולציה לעודף רגולציה" בהשתתפות :נשיא
לשכת יועצי המס ,ירון גינדי; ח''כ נורית קורן,
חברה בוועדת הכלכלה; ח''כ עיסאווי פריג' ,חבר
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למעלה מימין ובכיוון השעון :המבורגר ,אשל  ,בן דהן ,יעקב ,סלינגר וגבאי

בוועדת הכלכלה; ח''כ ניסן סלומינסקי ,יו''ר
ועדת חוק ,חוקה ומשפט; ח''כ מיכל בירן ,חברת
ועדת כספים; ח"כ בצלאל סמוטריץ' ,חבר ועדת
הכספים; ד"ר גיא רוטקופף מנכ"ל איגוד חברות
הביטוח .הפאנל בהנחיית העיתונאי ועורך
 YNETכלכלה ,אלי רוזנברג.
כמו כן ,מנכ''ל מרכז הסייבר ,ד''ר יעקב מנדל
ירצה על "בלוקצ'יין ואתגרי הסייבר ושמירה
על הפרטיות בערים חכמות" .סגן בכיר לממונה
על רשת שוק ההון ,רו''ח הראל שרעבי יסקור
את "סוכן העתיד בראי הרגולציה" .איציק
בסון ,סמנכ''ל בכיר ומנהל אגף ביטוח חיים
ב"הראל" ,ידבר על אובדן כושר עבודה .עו"ד
ליאור קן דרור ,יועץ משפטי לחברי מחוז חיפה
והצפון בלשכה ,ירצה על "איך מפטרים לקוח".
מירה בר ,מנהלת תחום הגיל השלישי ב"מנורה
מבטחים" תדבר על "הגיל השלישי".
כמו כן ,ייערך מושב ייעודי בתחום הפיננסים,
במסגרתו יערך רב שיח בנושא "למה פיננסים"

בהשתתפות יו''ר הוועדה לפיננסים בלשכת
סוכני ביטוח ,סו''ב אודי אביטל ,וסוכני הביטוח
המתמחים בפיננסים יוסי ורסנו ,דודי עמית,
הידד קציר ,לידור לבקוביץ' ,תדהר סאטובי
ודלית עמיאל.
במקביל ,ייערך מושב צעירים ,במסגרתו סו"ב
דביר רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים והכשרת
הסוכן בלשכה ,יראיין את יואב גפני ,סגן בכיר
לממונה על רשות שוק ההון.
… ביום ד' ( )25.4ייחשף סקר שביעות רצון
הסוכנים הפנסיונים מחברות הביטוח .האלוף
(במיל') אמיר אשל ,מפקד חיל האוויר לשעבר
ירצה על "מצוינות בגובה העיניים" .כמו כן,
ייערך רב שיח בנושא "תקציב  2019לאן?",
בהשתתפות :ח''כ מנחם אליעזר מוזס ,יו''ר סיעת
יהדות התורה; ח''כ לאה פדידה ,חברה בוועדת
הכלכלה; ח''כ עודד פורר ,חבר בוועדת
הכספים; ח''כ אורן חזן ,חבר בוועדת



לקראת הכנס


הכספים ובוועדת חוץ ובטחון ורו''ח יזהר קנה,
נשיא לשכת רואי החשבון .הפאנל בהנחיית
עיתונאי ופרשן מקור ראשון ,אריאל שנבל.
רועי יקיר ,המשנה למנכ''ל ומנהל השקעות
ראשי בקבוצת "הפניקס" ידבר על "תשואות! לא
תירוצים" .כמו כן ,תתקיים הרצאה לבני/בנות
זוג עם איריס דרור ,דירקטורית לשעבר בבנק
הפועלים ופרשנית כלכלית בתכניות טלוויזיה.
כמו כן ,יתקיים מושב צעירים ובו אבי
פרדס ,בעלים של חברת  ,SMS 2010ידבר על
טכנולוגיה בקדמת הדרך ,וחני שפיס תרצה על
ניהול וניתוח סיכונים.
במושב פיננסים ירצה רן רשתי ,סמנכ"ל
"הראל" על "האם תיקון  190או אנונה"; הסוכנת
יפית תמיר תדבר על "משכנתא הפוכה";
ניסן סרויה ,מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח
ב"מגדל" ידבר על "פוליסת פרישה" .בנוסף,
יערך פאנל "סוכנים שעברו לעולם החדש"
בהשתתפות יו"ר ועדת הפיננסים ,אודי אביטל;
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים ,ברק אצילי;
המתכננים הפיננסיים עומר גטניו ותמי וייס;
סמנכ"ל אלטשולר שחם ,צפריר זנזורי; סמנכ"ל
בית ההשקעות ילין לפידות ,עומר דגני; יו"ר
לשכת היועצים הפנסיונים ,אייל שלזינגר .את
הפאנל תנחה הסוכנת שוש כהן־גנון .לאחר
מכן תיערך הרצאה של יו"ר בית ההשקעות
אינפינטי ,אייל אמיר.
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… יום ה' ( )26.4ייפתח עם הרצאתו של עו"ד
ג'ון גבע ,היועץ המשפט לחברי מחוז ת"א והמרכז
בלשכה ,בנושא "המקצוען בסבך הרגולציה".
סו"ב מלכיאל רחמים ידבר על "קרנות פנסיה
ותיקות" .סגן יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים
והכשרת הסוכן ,סו"ב שחר שמאי ,ידבר בנושא
"תפעול מעסיקים" .לאחר מכן ,יו"ר האופוזיציה,
ח"כ יצחק הרצוג יסקור את "הפנסיות בעתיד
ועליית תוחלת החיים".

בכנס ייחשף כמו בכל שנה ,סקר
שביעות רצון הסוכנים הפנסיונים
מחברות הביטוח
בנוסף ,ייערך רב שיח "מקצוענות זה שם
המשחק" בהשתתפות :ח"כ איתן ברושי ,חבר
ועדת הכספים; ח''כ מירב בן ארי ,חברה
בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות; ח''כ מיכאל
מלכיאל ,חבר בוועדת העבודה ,רווחה ובריאות;
סו''ב ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה; את הפאנל
ינחה הפרשן הכלכלי של מעריב ,יהודה שרוני.
לצד התכנים המקצועיים ,ייהנו אורחי הכנס
משלל הרצאות מרתקות ,מסיבות ,מופעי בידור
והקרנות שלב חצי גמר של ליגת אלופות על
מסך ענק ,כך למשל :מופעי מוסיקה של משה
פרץ ,יהורם גאון ,מופע סטנד־אפ של חן מזרחי,

מופע משותף של יוסי וידר ואיתן מסורי ,משה
להב (הטיש הגדול) יארח את יהודה אליאס,
ומסיבה עברית עם נתנאל קופרמן ולהקתו.

כנס

MDRT

… ביום א' ( )22.4תתקיים הרצאת אורח של
סו''ב יוסי זמורה אשר הגיע ממיאמי ,וידבר על
"ביטוח ופיננסים בחצר של טראמפ" .ד''ר גיא
פרידמן ,ידבר על "היכולת האישית כמצפן
לחיים" ,ועו"ד עדי בן אברהם ,יועמ"ש הלשכה,
יעביר הרצאה בנושא רגולציה .אירוע הגאלה
השנתי יתקיים בהשתתפות :סו''ב אלון אבן חן,
יו''ר  MDRTישראל; סו''ב ליאור רוזנפלד,
נשיא הלשכה; יאיר המבורגר ,יו''ר "הראל";
סיימון ליסטר ,סוכן ביטוח מאנגליה; וסו''ב יוסי
מנור ,יו''ר  MDRTאירופה.
…ביום ב' ( )23.4תתקיים הרצאה של ד''ר
חיים פרלוק ,בעלים של 'מדיטון' בנושא" :רפואת
שנת  - 2025מפנטזיה למציאות" .סו''ב סיימון
ליסטר מאנגליה ידבר על "רעיונות וצעדים
להצלחת יתר".
עו''ד גונן בן יצחק יספר את סיפורו על גיוסי
הנסיך הירוק  -גיוס והפעלתו של מנהיג החמאס
בגדה .עו''ד צבי יוגב ,מרצה בקריה האקדמית
אונו בתחומי שכנוע והשפעה בעסקים ובשיווק
ידבר על "משא ומתן אפקטיבי".

מסיבת ערב פתיחה
סוכנות וסוכנים יקרים,
לשכת סוכני הביטוח בישראל ואיילון חברה לביטוח
שמחים להזמינכם לערב בילוי משותף ב"שאטו אירועים"
בכנס ביטוח חיים ופנסיוני  2018המתקיים באילת.
מועד :יום שני  ,23.4.2018החל משעה 22:45
פרטים נוספים יפורסמו בכנס,
נשמח לראותכם.
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חדשות הביטוח

כללי מיסוי ליתרות צבורות
בקופה מרכזית לפיצויים
סו"ב עודד טוביה

ב

מהלך שנות השישים הוקמו הקופות
לפיצויים  -קופות הפיצויים שנחלקו
לקופות אישיות ולקופות מרכזיות
לפיצויים שבהן הופקדו הפיצויים הצפויים לכלל
העובדים.
לקופות הפיצויים הופקדו באופן שוטף וכמידי
שנה הסכומים שהמעסיק חייב לעובד כפיצויי
פיטורין ,ובמקביל דרש המעסיק את ההוצאה באופן
שוטף בהתאם לסכומי ההפקדה לקופת הפיצויים.
המשמעות המעשית של הקופות המרכזיות -
המעסיק הוא הבעלים והמוטב בכספים ,ולפיכך,
השליטה באירוע של פרישה וחובת תשלום פיצויים
לעובד נשארת בידו.
בשנת  2005נחקק חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה  ,2005ובשנת
 2008פורסם התיקון הידוע כתיקון  3לחוק הפיקוח
על קופות גמל ,בו נחסמו אפיקי ההפקדה בקופות
הפיצויים לרבות אפשרות להפקדה נוספת לקופות
המרכזיות לפיצויים.
במסגרת סעיף  13לחוק ,נקבעו הוראות מעבר
הקובעות כי לגבי עובדים אשר תחילת העסקתם
הייתה קודם לתום שנת המס  2007והופקדו
בעבורם כספים לקופה עד סוף השנה ,ניתן להמשיך
ולהפקיד כספים בגין זכויותיהם לפיצויים עד
לתאריך .31.12.2010
מטרת חוזר  17/4הינה להסדיר ולקבע כללי מיסוי
לעניין כספים הצבורים בקופות המרכזיות.
יש לבדוק זכויות העובדים בשני מישורים:
 .1האם קיימת תביעת משפטית ,של מי מהעובדים,
אז יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים
למטרה זו.
 .2לבחון את חבות הפיצויים לכלל עובדי המעסיק,
ובעבור בעלי שליטה עד לתקרה שבסעיף ,)9(32
אשר התחילו לעבוד עד ליום .31.12.2007

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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הכותב הינו יועץ מס מייצג וחבר ועדת פיננסים
של לשכת סוכני ביטוח

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק
בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

דירה
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

ריפבליק יועצים
תלווה את לשכת
סוכני ביטוח
ועדת האיתור ליעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל
ללשכת סוכני ביטוח בחרה בחברת "ריפבליק
יועצים" לייצג את הלשכה .ריפבליק יועצים
היא בבעלות מבשרת נבו ולירון הרשקוביץ,
המייצגת כ־ 50חברות וארגונים מול הכנסת
והממשלה ,ביניהם מובילאיי ,שלמה סיקסט,
 ,IWIאורקם ,איסקו ,ל״מ  -התאחדות הארגונים
הכלכליים ,קפטליזם קשוב ,ועד עובדי כרמל
אולפינים ועוד .ריפבליק יועצים נחשבים לכוח
העולה בענף הלובינג בישראל וצברו לעצמם
מוניטין של חברה ערכית ואיכותית .לאחרונה
החברה מינתה את טל בנש שהייתה הדוברת
של שרת המשפטים איילת שקד למנהלת תחום
הכנסת.
ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה ,אמר בעקבות
זכיית ריפבליק :״בחרנו את הטובים ביותר ,אין
לנו מקום לפשרות בימים מאתגרים רגולטורית,
אני בטוח שיחדיו נעשה ונצליח למען הענף
ולמען כלל הסוכנות והסוכנים״ .מבשרת
נבו ,מנכ״ל ריפבליק יועצים :״זכות גדולה
עבורנו לייצג את לשכת סוכני ביטוח ,נעשה
כל שביכולתנו לשמר את מעמדם ופרנסתם
של סוכני הביטוח ,מהגורמים החשובים ביותר
לכלכלת ישראל ולתפקודו של המשק״.

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

הייתה היתרה בקופה המרכזית גבוהה מ־110%
מהסכום במחלוקת בתוספת חבות הפיצויים
 הסכום העודף בקופה המרכזית ,עד לגובהההפקדות השוטפות במרכיב הפיצויים בקופות
גמל של כל עובדי המעסיק ללא תלות במועד
תחילת העסקתם ,יועבר מהקופה המרכזית
למעסיק.
במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת
ההפקדות השוטפות כאמור ,לא תותר הוצאה
לתשלום מרכיב פיצויים לפקודת כלל עובדי
המעסיק ,וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.
הבדיקה תיעשה אחת לשנה עד לתאריך  31במרץ
של השנה העוקבת ,על ידי מתן הוראה ישירה
לקופה מרכזית לפיצויים.
במשיכת הכספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים,
יראו את הסכום שנפדה כהכנסה חייבת .ישנה
אפשרות קיזוז הפסדים עסקיים בתנאים מסוימים.
בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים,
יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה
בשנת המס  ,2018וזאת על אף שלא נמשכו הכספים
בקופה המרכזית על ידי המעסיק.
החל מיום  1.1.2019על ריבית ורווחים אחרים
נצברים במסלול ההשקעה האמור ,יחולו שיעור המס
והוראות ניכוי המס במקור ,החלים על הכנסות
כאמור אילו הופקו או נצמחו במישרין בידי הבעלים
של הקופה המרכזית.
העברת כספים מהקופה המרכזית למעסיק או
לחליף של המעסיק במקרה של פטירה ,פשיטת
רגל או פירוק ,תעשה רק אם כל תביעות העובדים
לפי חוק פיצויי פיטורין סולקו וניתנה על כך
החלטה שיפוטית ובהתאם לתקנון הקופה.

מבשרת נבו ולירון הרשקוביץ

חדשות הביטוח

סלינגר אישרה מינוי הבכירים במגדל  -דורון
ספיר למנכ"ל ,עודד שריג ליו"ר הדירקטוריון

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית במגדל.
החברה ולתת את המענה המיטבי לאתגרים
סלינגר ,אישרה את מינויים של דורון ספיר לאחר אישור המינוי בדירקטוריון החברה,
הטמונים בסביבה העסקית התחרותית".
למנכ"ל מגדל ביטוח ושל פרופ' עודד שריג מסר ספיר" :אני מבקש להודות לשלמה
שריג ,לשעבר המפקח על הביטוח ,יחליף
ליו"ר הדירקטוריון של החברה .שריג ייכנס לתפקיד אליהו ,בעלי קבוצת מגדל ,ליוחנן
בתחילת אפריל את דנינו שמסיים את
ב־ 1באפריל ,מועד תחילת הכהונה של ספיר ,דנינו ,יו"ר דירקטוריון היוצא ועודד
התפקיד בו כיהן מראשית נובמבר .2015
שיחליף בתפקיד המנכ"ל את עופר אליהו,
שריג היו"ר הנכנס ולחברי
גם עבור שריג מדובר בחזרה למגדל ,שבה
עדיין לא נקבע.
דירקטוריון החברה ,על האמון
כיהן כיו"ר מגדל אחזקות במשך כשבעה
ספיר ( ,)57כיהן בחמש השנים האחרונות
שנתנו בי במסגרת תפקידי
חודשים בלבד עד לפרישתו בספטמבר .2015
ספיר
כמנכ"ל כאל  -כרטיסי אשראי לישראל
החדש .אני גאה מאוד לחזור לחברת המינוי של שלמה אליהו כפוף לאישור האסיפה
ודיינרס .בין השנים 2010־ 2013כיהן
הביטוח והפיננסים המובילה והגדולה הכללית ,שמועד כינוסה עדיין לא נקבע .בהודעה
כמשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המטה
בישראל .יחד עם העובדים והמנהלים של החברה לבורסה נמסר כי עד למועד אישור
בחברת מגדל" ,כך שהחזרה לעולם הביטוח
המצוינים של החברה נפעל למצות את האסיפה הכללית יכהן גבריאל פיקר כיו"ר זמני של
מוכרת וידועה ,כמו גם לחברה עצמה" ,מציינים שריג הפוטנציאל העסקי האדיר הקיים בפעילות החברה.

סלינגר :מעסיקים מתחמקים מקיום
מכרז פנסיוני והעובדים נפגעים

על פי נתוני רשות שוק ההון  1מתוך  6עמיתים חדשים הצטרף ב־ 2017לקרן ברירת מחדל

רונית מורגנשטרן
מהמידע שבידנו עולה כי גורמים בשוק מצאו
דרכים לצרף עמיתים בדרך העוקפת את
הוראות הרפורמה ,בעיקר באמצעות מעסיקים
השולחים לעובדים טופס או קישור להצטרפות
ישירה לקרן פנסיה מסוימת .ההתחמקות של
המעסיקים והחברות המנהלות מהליך תחרותי
פשוט ,מעידה על עומק ניגוד העניינים שבין
המעסיק לחברות המנהלות ,שלצערי פוגעת
בעובדים .מעסיק הדורש בטובת עובדיו ,לא אמור
להתנגד להליך התחרותי ,אלא אמור היה לאמץ
זאת ,ואולי אפילו כבר במועד תחילת הרפורמה".
כך אמרה הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר ,בכנס באוניברסיטת בן גוריון
בבאר שבע ,שנערך ביום שני השבוע לרגל
פרישתו לגמלאות של פרופסור אביה ספיבק.
הממונה התייחסה בדבריה לרפורמה שתיכנס
לתוקף בתאריך  1באפריל  ,2018יום ראשון הקרוב,
במסגרתה יבוטלו ההסכמים הפנסיוניים בהם נגבו
דמי ניהול מקסימאליים מעובדים ,כלומר 0.5%
מהצבירה ו־ 6%מההפקדות החודשיות .מעסיקים
ועובדים יהיו רשאים להצטרף לכל קרן שיבחרו
בה כולל לשתי קרנות ברירת מחדל של מיטב
דש ושל הלמן אלדובי .סלינגר הדגישה כי דמי
הניהול הממוצעים למצטרפים חדשים הם0.2% :
מהצבירה ו־ 2.54%מההפקדות.
"תתמקחו על דמי הניהול שלכם ,ואם אתם
בביטוחי מנהלים תבדקו גם כמה אתם משלמים
על הביטוחים ,ותשמרו על הכסף שלכם" ,אמרה

"
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הממונה.
בהתייחסה לקרנות ברירת המחדל ,ציינה כי
מדובר באחת הרפורמות החשובות שהרשות יזמה
ומקדמת" .כל עובד זכאי להצטרף לאחת משתי
הקרנות שנבחרו .הקרנות מהוות גם פתרון עבור
עובדים שאינם מאוגדים .תוצאות הרפורמה אבדן כושר עבודה
מציגות גידול במגמת המצטרפים לקרנות סלינגר התייחסה גם לפוליסות ביטוחי אובדן
כושר העבודה ואמרה" :כמו בחלק ניכר מהוראות
ברירת המחדל" ,אמרה.
הרשות ,גם יוזמה זו קודמה בשים לב
לגבי חובת המעסיק לקיים הליך תחרותי
לפאסיביות של החוסכים ,ולפערי
בבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל
המידע והכוחות שבין הגופים
לעובדיו" .טרם הרפורמה המעסיק
המוסדיים למבוטחים .בבחינת
בחר את הקרן לפי ראות עיניו.
מוצרי הביטוח פועלת הרשות
בחירתו יצרה לעיתים ניגוד
להבטחת מוצרי ביטוח הוגנים
עניינים בין טובת העובדים
ותעריפים הוגנים" ,הסבירה.
כיום
המעסיק.
לטובת
לדבריה" ,ההוראות החדשות
המעסיק חייב בהליך תחרותי
לאובדן כושר עבודה יוצרות
כאשר הבחירה היא בהתאם
אחידות בין הפוליסות במטרה
לקריטריונים שנוצרו לטובת
להבטיח כי הביטוח יספק את
החיסכון הפנסיוני של העובדים,
צרכי המבוטח המצוי באובדן כושר
כלומר דגש על דמי ניהול ,תשואה
סלינגר
עבודה ,בניגוד למצב היום שבו קיים
ושירות ,הסבירה הממונה.
לדברי סלינגר ,רוב המצטרפים לקרנות הפנסיה שוני רב בתנאי הפוליסות שבין החברות השונות.
חותמים כיום על הסכמים שנוצרו טרם הרפורמה ,לפוליסות החדשות יתרונות נוספים לעומת
כך שקיים פוטנציאל להגברת המצטרפים לקרנות הקיימות .למשל ,מבנה גמיש אשר בנוי על
ברירת המחדל .בעקבות כניסת ההוראה לביטול תכנית בסיס אליה ניתן לצרף נספחים שעלותם
הסכמים עם דמי ניהול מקסימליים החל מסוף גלויה למבוטח .הכיסוי הבסיסי מתומחר בנפרד
הרבעון הראשון של  2018קיימת סבירות לגידול מהנספחים באופן המאפשר השוואתיות ומגביר
נוסף בשיעור המצטרפים לקרנות ברירת המחדל .את התחרותיות בשוק".
יתרת ההסכמים יסתיימו לכל המאוחר במרץ
 2019ועקב כך אנו צופים גידול נוסף בשיעור
המצטרפים לקרנות ברירת המחדל ולהגברת
התחרות".
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חדשות הביטוח

סו"ב מיכה אדוני למען הלשכה
אדוני העביר השתלמות מקצועית במכללת נתיב" :פעילות
זו מדגישה את חשיבותה של הלשכה כחותם מקצועי"

מ

יכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון,
ההשתלמות נערכה במלון קיבוץ לביא
חבר הוועד המנהל של הלשכה,
ונמשכה חמש שעות .ההשתלמות מוכרת
נחשב לבר סמכא בתחום הביטוח ,מרצה
לחשבי השכר ולמנהלי משאבי אנוש
במכללות ואף כותב באופן קבוע טורים
על ידי לשכת רואי החשבון לשם חידוש
שבועיים מקצועיים בעיתונים ,לרווחת
הרישיון שלהם.
הציבור הרחב.
בעקבות ההשתלמות המוצלחת ,כתב
אדוני
בשבוע שעבר העביר אדוני השתלמות
מנכ"ל המכללה אהוד כץ לאדוני" :מיכה
מקצועית במכללת "נתיב" לחשבי שכר ולמנהלי שלום .הייתי בחו"ל ושמחתי לשמוע שיום העיון
משאבי אנוש" :לשכת סוכני ביטוח היא החותם שלך אצלנו עבר בהצלחה".
המקצועי בענף" .ההשתלמות הייתה בתחום הפנסיה,
לדברי אדוני" :פעילות זו מדגישה את חשיבותה
צווי הרחבה ,ממשק מעסיקים ,קרנות הפנסיה  -של לשכת סוכני ביטוח כחותם מקצועי ,מה שמעלה
ברירת מחדל ,רגולציה ,שינויים עדכניים ועוד.
את קרנה של הלשכה".

נקבע המועד לדיון בבג"צ :הלשכה
נגד הממונה בהרכב של  3שופטים
הדיון יתקיים ב־ 21ביוני  ‰הכשרה ושלמה הסכימו
לקבל מבוטחים עם  2תביעות ברכב

רונית מורגנשטרן

ה

דיון הראשון בעתירתה לבג"צ של לשכת סוכני
ביטוח בנושא "הסכם לרבים" יתקיים בתאריך
ה־ 21ביוני השנה .הרכב השופטים שנקבע לדון
בעתירה :עופר גרוסקופף ,עמית יצחק ומני מזוז.
כך מסר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה השבוע .מדובר
בעתירה שהוגשה בשבוע שעבר נגד הממונה על שוק
ההון דורית סלינגר ושר האוצר משה כחלון ,אליה
הצטרפו גם שתי סוכנויות ביטוח  -עופר לוין ביטוח
ופיננסים ,ואהרון קרן סוכנות לביטוח .העתירה
הוגשה באמצעות ב"כ עוה"ד שמוליק קסוטו או דוד
יצחק או בלה פלד ,קסוטו ושות' ,עורכי דין.
הלשכה מבקשת בעתירתה לבטל את הוראות
ההבהרה של הממונה ב"צירוף לרבים" שניתנו
"בחוסר סמכות ובחוסר סבירות קיצונית" ,נכתב
בעתירה .לחילופין ,מבקשת הלשכה שהאיסור על
תשלום העמלות לסוכנים ,ייכנס לתוקפו רק בתום
תקופת הסתגלות של שנה וחצי ממועד פרסום
ההבהרה .יש לציין ,כי הממונה ניאותה בשבוע שעבר
להעניק תקופת הסתגלות של חצי שנה בלבד.
על פי העתירה" :הממונה על שוק ההון ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר ,פרסמה הבהרה ,ביום ,4.2.18
לפיה גופים מוסדיים אינם רשאים לשלם עמלת
הפצה לסוכן ביטוח פנסיוני במקרים שבהם פעלו
הסוכנים לצרף ציבור שלם של עובדים במסגרת הליך
'צירוף לרבים' לגבי מוצר פנסיוני .הבהרה זו חלה
על כל ההסדרים הקיימים ומשמעותה היא כי ממועד
ההבהרה סוכני ביטוח פנסיוני לא יקבלו תשלום
מגופים מוסדיים בגין הסכמי צירוף לרבים שכבר
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נחתמו ושהסוכנים עמלו בגינם בעבר ,ואף קיבלו
תשלום שוטף אשר נעצר באבחה אחת החודש לאור
ההבהרה" .עוד נטען כי" :בעקבות ההבהרה הפסיקו
הגופים המוסדיים לשלם לסוכני הביטוח את העמלות
המגיעות להם בהתאם להסכמי צירוף לרבים ,בסך
מצטבר של עשרות מיליוני שקלים לחודש".
בישיבת הוועד המנהל עדכן רוזנפלד שהלשכה
קיבלה פעם נוספת אישור מנהל תקין מרשם
העמותות .עוד סיפר נשיא הלשכה על ההבטחה של
מגדל לא למכור ביטוח כללי שלא באמצעות סוכן,
וכי הכשרה ושלמה הסכימו לקבל מבוטחים עם 2
תביעות ברכב ,בעקבות בקשת הלשכה .רוזנפלד
עדכן גם שהלשכה בוחנת את שינוי סעיף 19א' ,כך
שהסוכנים יוכלו לקבל תגמול גם מהלקוחות.
יו"ר הוועדה לביטוח כללי סו"ב ישראל גרטי
עדכן שהלשכה פועלת רבות למען סוכני המגזר
הערבי והאתגרים שעומדים בפניהם.
בישבת הוועד המנהל מנכ"ל הלשכה רענן שמחי
עידכן שעד כה נרשמו  1,100איש לכנס באילת.

לכבוד :דביר רפ
הנדון :מכתב התנצלות
דביר שלום ,בהמשך לבוררות של בית הדין
הנכבד ,הבנתי שנפגעת.
ראה במכתבי זה מכתב התנצלות.
בברכה ,אדיר קינן

מה זה ביטוח
סו"ב יובל ארנון

נדבר על ביטוח ונחשוב על תפוח
תפוח גדול ,אדום ולא נפוח.
רכשנו אותו בכסף מלא ולא בזול
שמרנו עליו ודאגנו שלא יפול.
והנה פספסנו ונפל לרצפה
מי יפצה אותנו על האכזבה?
אז במקרה של תפוח יפה ככל שיהיה
הנזק הוא שולי וסכנה אינו מהווה.
אבל מה קורה במציאות בה אנו חיים
כאשר מתרחשת קטסטרופה והחיים אותנו
מטלטלים?
כשעושים ביטוח  -לא קונים פוליסה בכריכה
כשעושים ביטוח  -קונים הבטחה!
הבטחה לעזרה במקרה אסון
לשיקום התאוששות וחזרה לחיי היום יום.
כשעושים ביטוח  -קונים בעיקר שניים במחיר
של אחד
צמצום חוסר הוודאות והתחושה שאתם לא לבד.
ביטוח זה לא רק מילה במילון
ביטוח זה למעשה ההבדל בין שמירה על הקיים
לאסון.
בין רמת חיים שנשמרת ומשפחה שניצלת
ממחסור
ובין הזדקקות לתרומות נדבות על סף הבור.
למדינה יש עובדים סוציאליים לטיפול במסכנים
אך יש גם עובדים סוציאליים פרטיים שמונעים
ומונעים.
מצד אחד מונעים קריסה ומצד שני בונים תקווה
ואלו הם סוכני הביטוח החברים בלשכה.
כי שם מתמקצעים ,לומדים ,ומשתדרגים במשך
שנים
ואת הידע שנצבר ונצבר ללקוחות מביאים.
אז ביטוח זה אמנם רק חמש אותיות על נייר לבן
אבל מאחור קיים עולם ומלואו ,אשר בלעדיו לא
ניתן.
ביטוח זה לא רק מילה במילון
זו אחריות ענקית וקשה אך מעניקה המון.
סוכן ביטוח זה רק הגדרה יבשה בחוק ישן
אך בפועל זה איש מקצוע שאת פועלו לתאר לא
ניתן
ובסופו של יום ,שליחות ,מקצועיות ,אחריות
ומוצר מתאים
הופכת כל סוכן ל"ווייז" לחיים ,לשאירים,
לנכים ולשאר בישין.
ביטוח זה לא רק מילה במילון
ביטוח זה עולם שלם ,ענק המכיל המון.
הכותב הוא חבר המועצה הארצית

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

סוכן צעיר

"הצעירים יכולים אולי לרוץ מהר ,אבל
המבוגרים יודעים את הדרך"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע :איזל בכר
שם :איזל בכר
גיל39 :
מצב משפחתי :נשוי 2 +
השכלה :תואר שני במנהל עסקים ( ,)MBAמהנדס
תוכנה ,מומחה בניתוח ואפיון מערכות מידע.
ותק בענף 6 :שנים.
רישיונות :סוכן ביטוח פנסיוני ( ,)2013סוכן ביטוח
אלמנטרי ( ,)2015מתכנן פיננסי מוסמך (.)2016
מקום עבודה :משרד בפ"ת .סוכן עצמאי דרך קבוצת
"תלפיות".
למה בחרת לעסוק בתחום?
"נחשפתי לענף בלימוד כן .נכנסתי לענף וגיליתי עולם
דינאמי ועוצמתי ,תוסס ורווי אתגרים משמעותיים".
מה אתה אוהב במקצוע?
"המקצוע מרתק אותי בזכות האתגר היומיומי
במציאת פתרונות רלוונטיים לכל אדם ,משפחה
או בעל עסק .בהתבוננות רב תחומית וממש לא רק
בנישה של מכירת ביטוח .עריכת ביטוח ללקוח בעיניי
איננה מטרה כלכלית ,אלא אמצעי להגנה על הלקוח
ומשפחתו כדי שיוכלו להשיג את יעדיהם הכלכליים".
היו מכשולים בדרך?
"כמו לכל בעל עסק ,גם לי היו מכשולים בתחילת
הדרך .היעדר הידע המקצועי והצורך בניהול של
מרכיבים רבים ללא צוות תפעולי הם בעיניי המכשול

בכר

העיקרי לכל סוכן ביטוח ,בעיקר בתחילת דרכו
כעצמאי בענף .ההתגברות על אלו הינה הבסיס
לצמיחה וגדילה מבחינה מקצועית ואישית".
באיזה אופן יכולה הלשכה לעזור לך כסוכן בהתמודדות
עם קשיים כיום?
"לרוב הסוכנים חסרה שקיפות בפעילות העסקית,
חלק נכבד מאיתנו לא יודע מהי 'השורה התחתונה'.

בעיניי ,השקיפות העסקית חייבת להיתמך בין היתר
באמצעות הלשכה כדי לסייע לסוכן כבעל עסק
לשלוט ולבקר את התהליכים השונים ובכך להוביל
את העסק שלו לשגשוג והצלחה .בנוסף ,הלשכה
חייבת לבחון את כל האמצעים העומדים לרשותה כדי
להעניק יחס אישי ואנושי לכל סוכן חבר לשכה".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
"מנטור לבעלי עסקים ,מרצה בכיר בתחום הביטוח
והפיננסים לבעלי עסקים ולמשפחות  -בכנסים
מקצועיים ,באקדמיה ובתיכונים כמגשר כלכלי עבור
דור העתיד".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"להערכתי ,תוך שנה עד שנתיים לכל היותר ,הרוב
המוחלט של סוכני הביטוח העצמאים יגבה שכר
טרחה באופן ישיר מלקוחות .שכר טרחה צפוי להיות
האלמנט המרכזי שיבדל בין סוכן ביטוח מסורתי
שנתפס בעיני הציבור כמתווך בעסקי ביטוח לבין נאמן
לקוח אשר מסוגל להגן על הלקוח ומשפחתו ובאופן
שכזה להיתפס כאיש מקצוע וכאוטוריטה מקצועית".
איזה טיפים תוכל לתת לסוכנים הצעירים?
"מצאו מנטור/מאמן עסקי  -בעידן הנוכחי כל סוכן
ביטוח שמנהל עסק (ובעיקר הצעירים) ,נכון שיסתייע
בליווי של איש מקצוע כדי לשפר תוצאות עסקיות
מהר ובאופן משמעותי.

רצים מרתון בחו"ל? הנה כמה דברים שכדאי שתדעו
האם ריצה נחשבת לספורט אתגרי? מחברות הביטוח התקבלו תשובות שונות,
ועדיין – הלקוחות צריכים לדעת מה עומד מולם בעת רכישת הפוליסה
עדי נאמן

מ

פעם לפעם מזדמן לסוכני ביטוח להיתקל
בפניה של לקוח או לקוחה שיצאו לחו"ל
כדי להשתתף בריצת מרתון ,ורצו לרכוש כיסוי
נסיעות לחו"ל אשר יכסה גם את המרתון.
נשאלת השאלה האם ריצת מרתון בחו"ל דורשת
התייחסות מיוחדת או שהנסיעה היא נסיעה רגילה
לכל דבר .אפשר אף להרחיב את השאלה ולשאול
האם יש הבדל בין ריצת עשרה קילומטר ,ריצת
חצי מרתון וריצת מרתון? האם ההתייחסות תהיה
אחידה לכולן או שמא שונה?
היות ואני גם מאמן ריצות ארוכות בהכשרתי,
אני יכול להגיד בביטחון שלדעתי ריצה איננה
ספורט אתגרי .כלומר ,על פניו כדי לרוץ בחו"ל
אין צורך בהרחבת הכיסוי .יחד עם זאת ,היות
ודעתי היא לא זו שקובעת כאן ,צריך לבדוק מה
חברות הביטוח חושבות על הנושא.
ובכן ,הלכתי ובדקתי במספר חברות ולהפתעתי לא
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מצאתי תשובות זהות ,אפילו לא בתוך אותה חברה
ואתם מוזמנים לבדוק אותי .התקשרו למוקד מכירות
של פוליסות חו"ל ואמרו לנציג המכירה שאתם
נוסעים לרוץ מרתון בחו"ל .אתם תופתעו לגלות
שנציג מסוים עשוי למכור לכם כיסוי לספורט
אתגרי ואם תתקשרו שוב לאחר מספר דקות ,באותו
מוקד יגידו לכם שאתם לא צריכים כיסוי של ספורט
אתגרי .מבולבלים? כנראה שיש לכך סיבה.
החברה היחידה לדעתי שעד עכשיו הרימה את
הכפפה היא חברת פספורטקארד אשר מוכרת
תוספת נפרדת לתחרויות ספורט והיא אף יצרה
שתי רמות – כיסוי לתחרות ריצה עד מרתון
("ספורט רמה א") וכיסוי לתחרות ריצה שהיא
ארוכה מריצת מרתון (איש ברזל וכדומה –
"ספורט רמה ב") .כלומר ,אם יש לכם לקוח שנוסע
לחו"ל עליו לרכוש את הכיסוי הזה ובכל אופן
לא כיסוי לספורט אתגרי .לידיעתכם ,בעבר היו

מוכרים את הכיסוי הזה לכל ימי הנסיעה ,כלומר
רץ שטס לחו"ל לחמישה ימים היה נאלץ לקנות
את הכיסוי הזה לכל ימי הנסיעה .כיום הכיסוי
נמכר אך ורק ליום התחרות ומדובר בתוספת של
שני דולר בלבד (ספורט רמה א').
ומה קורה בחברות אחרות? כאן לדעתי על סוכני
הביטוח להיות זהירים מאוד ובכל מכירת פוליסה
כזו להיכנס לאתר החברה למקום בו מצוינות
ההגדרות של ספורט אתגרי (חברות הביטוח
משנות מעת לעת את ההגדרות ועל פי רוב לא
תשלחנה לסוכן עדכון על כך שרשימת ההגדרות
השתנתה) .אם לא כתוב במפורש "ריצת מרתון"
הרי שאין בכלל צורך ברכישת ההרחבה ובמידה
ו"ריצה" או "מרתון" התווספה להגדרות הספורט
האתגרי הרי שיש לרכוש את התוספת.
הכותב הינו חבר ועדת יח"צ וקשרי ציבור

ביטוח רכוש

מערכות חכמות למניעת נזקי מים
מקטינות את עלות הביטוח
שמעון גליל

ש

נים רבות ענף הביטוח משווע למערכת
המונעת את נזקי המים והצפות ברכוש
המבוטחים .לאחרונה החלה ליק־טק
מקבוצת שחר את פעילותה והביאה בשורה למיליוני
בתי אב במדינת ישראל בצורת מערכת חכמה למניעת
נזקי מים והצפות.
ממחקרים שנערכו בארץ נמצא כי נזקי מים בנכסים
עולים משנה לשנה .הסיבות העיקריות לכך:
 .1עלות התיקונים במגמת עליה ,מכיוון שאיכויות
הבניה עלו – הנכסים גדולים יותר ,מספר האזורים
הרטובים גדל וכל תיקון או החלפה במבנה מתחיל
באלפי שקלים ולעיתים אף מאות אלפי שקלים ויותר.
 .2הבתים מתיישנים מצד אחד ואיתם שכיחות נזקי
הצנרת עולה.
 .3לצד הסטנדרטים הגבוהים ,יש יותר ויותר צינורות
גמישים למקררים ,מדיחים ,מכונות כביסה ,מערכות
טיהור מים ועוד ,שברגע שהם מתבקעים או משתחררים
גורמים להצפה בבתים ומשרדים.
מערכת ליק־טק הינה מערכת מודולרית אשר מורכבת
מברז חשמלי אלחוטי אוטומטי המותקן בכניסת מים
ראשית לנכס .ברז זה מקבל פקודות מרכזת המנהלת
את הגלאים/החיישנים הרגישים להצפה או זרימת מים
חריגה בנכס ומפעילה את הברז האוטומטי בעת הצורך.
כיצד פועלת המערכת?
חיישני הצפה
חיישני ההצפה המותקנים בחדרים הרטובים במבנה
(מקלחת ,שירותים ,מטבח ועוד) מזהים דליפת מים
בנכס הגורמים לשכבה של מים ברצפת החדר.

החיישן מדווח לרכזת אודות הצפה אפשרית אשר
סוגרת מידית את ברז ליק־טק האוטומטי שבכניסת
המים הראשית לנכס .במקביל הרכזת מתריעה
באמצעות נורת חיווי וכן התראה קולית בכדי שניתן
יהיה לטפל במקור ההצפה.
חיישני זרימה
חיישן זרימה המותקן גם הוא בכניסת מים ראשית
של המבנה ומזהה זרימת מים סמויה או גלויה של מעל
 30דקות רצופות ומתריע לרכזת שסוגרת מידית את
ברז ליק־טק האוטומטי שבכניסת המים הראשית של
הנכס .במקביל הרכזת מתריעה באמצעות נורת חיווי
וכן התראה קולית וכך ניתן יהיה לטפל במקור הזרימה
הלא רצויה.
האם חייבים להתקין גם חיישן הצפה וגם חיישן
זרימה במבנה?
לסוקרים של חברות הביטוח יש דעות לכאן ולכאן
איזה חיישן יעיל יותר ,חיישן הצפה שנכנס לפעולה
רק עם הצפת המבנה או חיישן זרימה הנכנס לפעולה
בזיהוי זרימה חריגה .מה שבטוח ששילוב המערכת גם
בחיישני הצפה וגם בחיישן זרימה מספק הגנה טובה
יותר מפני נזקי מים.
מה הקשר בין חברות הביטוח ומערכת ליק־טק?
סעיף תביעות הנובעות מנזקי מים במבנה הינו סעיף
כבד מאוד במכלול תביעות חברות הביטוח .בכדי
להקטין את עלויות התביעות חברות הביטוח חיפשו
מערכת אשר ביכולתה לזהות ולמנוע דליפת מים לא
רצויה במבנים שהם מבטחים .בחלק מחברות הביטוח
מערכות אלה הן תנאי הכרחי לביטוח המבנה וחלק

מחברות הביטוח מעודדות התקנת המערכות באמצעות
הנחה שהן מציעות בדמי הביטוח.
יש לציין שעם כניסתן לתוקף של חוזר שרברבים
ב־ 3/9/2017גם סוכני ביטוח מתחילים להרגיש את
עלויות טיפול בנזקי מים ברווחיות התיק שלהם .כך
שללא שום קשר להתניות והנחות של חברות הביטוח,
חלק גדול מסוכני הביטוח החלו לעודד את המבוטחים
שלהם לרכוש ולהתקין את המערכות.
ניתן להתקין את המערכת לבד?
אמנם התקנת המערכת אינה דורשת חיווט כלשהו
וקידוחים .אך מכיוון שהברז האוטומטי וחיישן הזרימה
אמורים להיות מורכבים בכניסת המים הראשית למבנה
יש להשתמש בשרותי שרברבים .לשם כך עומדים
לשירות ליק״טק שורה של בעלי מקצוע המתקינים את
המערכת ומעניקים הדרכה על אופן פעילות ותפעול
המערכת.
האם מערכת זו מתאימה לעסקים ומשרדים?
מערכת זו אידאלית לעסקים מכיוון שלמעלה מ־70%
מהזמן העסקים לא מאוישים ואף אחד לא יכול לשים
לב להצפה או זרימת מים חריגה ולכן אנו מאמינים כי
ניתן לצמצם בעשרות אחוזים את שכיחות התביעות.
לשם כך אנו מחברים את מערכת ליק־טק למערכת
האזעקה של בית העסק ועם דריכת המערכת על ידי
אחרון העובדים שעוזב את בית העסק ,ליק־טק סוגרת
את ברז המים האוטומטי ובכך מונעת נזקים הנגרמים
מהצפה וזרימה חריגה.
הכותב הוא משנה למנכ"ל קבוצת שחר

צוואה בכל גיל  -האמנם?
עו"ד ניר פייטלוביץ

ה

תפיסה הרווחת כיום בקרב החברה היא
שצוואה עושים רק אנשים מבוגרים אשר
סבורים כי לא נותרו להם עוד שנים רבות
לחיות ולכן עליהם לקבוע כיצד לחלק את רכושם
לאחר מותם.
בקרב האוכלוסייה הצעירה ,עניינים הנוגעים
לצוואות וירושה אינם מעסיקים את מחשבותיהם.
הרי הדבר האחרון שמעניין צעירים זה לערוך את
הצוואה שלהם.
צוואות ,מעצם מהותן ,מתקשרות למוות ותום
תקופת החיים ,נושא המרחיק את רובנו אשר
מעדיפים לדחות את העיסוק בה עד כמה שניתן.
בהמשך לכך ,עולה השאלה מה לצעירים יש
להוריש? התשובה לשאלה זו כמובן משתנה מאחד
לשני ,אולם יש גם את הצורך לשאול האם זו
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השאלה היחידה כאשר חושבים על עריכת צוואה?
במדינת ישראל ,בה בגיל  18מתגייסים לשרת
בצבא ונחשפים לסכנות העורבות מעבר לגדר,
עניין של חיים ומוות הופך להיות משמעותי גם
בגילאים אלו ממש.
בהיעדר צוואה כתובה בהתאם לאחת מסוגי
הצוואות כפי שהן מוגדרות בחוק הירושה,
תשכ"ה־ ,1965מי שצפוי לרשת את אותם כספי
פיצוי ביטוחי יהיו בני המשפחה של הנפטר בהתאם
לקרבה המשפחתית המפורטת בחוק הירושה.
חוק הירושה ,במהותו הוא כולל ופשוט .החוק
אינו לוקח בחשבון את כל המורכבויות המאפיינות
את החיים של כל אחד ואחת מאתנו .פעמים רבות
פשטות זו של החוק אינה תואמת לשגרת החיים
שלנו ולא תשרת את רצוננו בצורה המתאימה לנו

ביותר בכל הנוגע לחלוקת הרכוש מבלי שנחתום
אצל עורך דין על צוואה.
עריכת צוואה היא עניין משמעותי אשר יש
להתייחס אליו בכובד ראש ולא להמתין שנים
ועשורים עד היום בו נחשוב כי נכון לערוך צוואה.
מטרת עריכת הצוואה היא קודם כל הבטחה של
כל אחד מאתנו שהרצון האישי שלנו יובטח ויקוים
בדיוק כפי שכתבנו בצוואתנו.
כך בצוואה ,מעבר לאופן חלוקת הרכוש ישנה
האפשרות לומר בפעם האחרונה את משאלת ליבנו
אשר לאו דווקא קשורה לענייני רכוש.
מומלץ לכל אדם המגיע לגיל בגרות לחתום על
צוואה ולהחליט מי יהיו יורשיו.
הכותב הינו מתמחה בדיני משפחה וצוואות ,משרד
עו"ד פייטלוביץ־ברוך
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חדשות הביטוח

מסע העשרה ארצי לסוכני איילון

סבב ארצי של הדרכות מקצועיות לסוכני החברה הגיע לסיומו  מנכ"ל איילון" :אנו משקיעים
בקידום המקצועי של סוכני החברה ומעניקים להם כלים להתמודדות עסקית וטכנולוגית"

א

יילון חברה לביטוח השלימה לקראת
הפסח מסע ארצי להעשרת סוכני החברה
במידע עדכני וההדרכות בתחומי ביטוח
חיסכון לטווח ארוך ובתחום הבריאות.
מהחברה נמסר ,כי סבב ההדרכות המקצועיות,
עליו שקד תחום פיתוח והדרכות סוכנים באגף
שיווק ותקשורת של איילון ,ארך חודש ימים
והשתתפו בו מאות מסוכני החברה ,ממחוזות תל-
אביב ,מרכז ,חיפה והצפון ,ירושלים וסניף נתניה.
ד"ר נאוה ניב־סרודיו ,ראש אגף הבריאות
באיילון ,סקרה את יתרונות מוצרי הבריאות
של איילון ושיתפה את הסוכנים במהפך שבוצע
בתחום השירות באגף; איתמר פרבשטיין ,ראש
אגף חיסכון לטווח ארוך בחברה עדכן את הסוכנים
במוצרי החיסכון וביטוח החיים המובילים שמציעה
איילון לסוכניה לשווק למבוטחי החברה; דורון
שבתאי ,ראש חטיבת המכירות ,סקר את פעילות
חטיבת המכירות ואת ארגז הכלים הייחודי

שמעמידה איילון לסוכניה.
עודד צ'סרקס ואסף חגיי פריי הציגו את המיזם
המשותף עם איילון ולשכת סוכני ביטוח ,זוכה
פרס החדשנות לשנת  ,2017לביצוע ביטוחים
מורכבים באמצעות "לוידס"; ואורי פלג ,ראש
אגף ציות ,בקרה ורגולציה הציג בפני הסוכנים
את ההשלכות האופרטיביות המתחייבות מצו
איסור הלבנת ההון.
סוכני איילון זכו גם להרצאות העשרה מרתקות
– ביניהן ,מפי הפרשן לענייני ערבים של וואלה,
אבי יששכרוף ,מיוצרי הסדרה "פאודה" .יששכרוף
חשף בפני סוכני איילון סודות מאחורי הקלעים
של הסדרה המצליחה שכתב יחד עם השחקן ליאור
רז וסקר את ההתפתחויות האחרונות בשטחים.
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,הבהיר כי "איילון
משקיעה לאורך השנה בקידום המקצועי של סוכני
החברה ומקפידה להעניק להם כלים להתמודדות
עסקית וטכנולוגית .אין לנו ספק כי הדרכות

אלו ,כמו כלל ההשקעה שלנו בטיפוח והעמקת
הקשר עם סוכני החברה ,הם נדבך חשוב בפיתוח
הקשר העסקי של הסוכנים עם איילון ואנו נמשיך
להשקיע ולפתח קשר זה".

מחוז ירושלים התגייס השבוע לחלוקת קמחא דפסחא
בבית חולים הדסה הר הצופים ,בשיתוף עם דואר ישראל.
בתמונה :סו״ב שלומית לפידות ,יו״ר סניף ירושלים סו״ב
טליה נוימן ,יו״ר מחוז ירושלים סו״ב שמואל אשורי

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח ברמת גן (קרוב לבני ברק) דרושה
רפרנטית לביטוח חיים ,ניסיון בתחום  -חובה .ניסיון
בחברת ביטוח  -יתרון .המשרה כוללת :תפעול ,הפקה
ופדיונות בביטוח חיים .שכר נאה וסביבת עבודה
נעימה ,משרה מלאה/חלקית .קורות חיים נא לשלוח
למיילhaimk@bp-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח באזור רחובות גדרה דרוש/ה
פקיד אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל
silvi999999@gmail.com

לסוכנות ביטוח ותיקה דרושים סוכנים ומשווקים
פנסיוניים ,לטובת שיתוף פעולה וייעוץ פיננסי ופנסיוני
ללקוחות החברה .לפרטים נוספים :שולמית -
054-4891081
לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי +מנהל/ת משרד קו"ח
 u@6313000.co.ilפקס026313001 :
לקבוצת קמפוליסה במשרדים הראשיים בטבריה,
דרושים/ות :חתמים/ים בתחום האלמנטרי – פרט ועסקי:
• זמינות מידית – יתרון משמעותי.
• אמינות ,מקצועיות ,חריצות ודיוק.
למתאימים נא להפנות קורות חיים לכתובת מייל :
office@campolisa.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה ,דרושה חתמת פרט (רכב/
דירה) למשרה מלאה .תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה .קו"ח למיילavi@rosental.co.il :
לסוכנות ביטוח מצליחה וצעירה בחיפה  ,דרוש/ה
חתם/ת אלמנטר ,דובר/ת רוסית  ,בעל/ת ניסיון
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בתפקיד  .מתאים גם למשרת אם  -חלקית או מלאה.
למשלוח קו”ח למייל danny@yeda-cfp.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה ,דרושה חתמת פרט  +רכב/
דירה) למשרה מלאה תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה .קו"ח למיילavi@rosental.co.il :
ביטוח גדולה באזור המרכז /שפלה ,דרוש/ה סוכן/ת
עם רשיון בתוקף בתחום הפנסיוני  -לסגירה בשטח
של פגישות מתואמות (אכותיות מאד!!) בתחום
הסיכונים בלבד! התחייבות למינימום  3פגישות ביום!
אפשרות לעבודה כשכירים/עצמאים! תגמול גבוה,
סביבת עבודה מאתגרת ,מובטח שידרוג מכל הכנסה
שהייתה עד עתה ,למתאימים! ניתן ליצור קשר ל:
 054-7000072חגי.

שכירות משנה
מתפנים להשכרה  3חדרים במשרד פעיל בצפון הישן
בתל אביב( .ניתן להשכיר גם חדר בודד) .דמי השכירות
כוללים בתוכם את כל העלויות הנלוות (מסי עיריה,
חשמל) .נא ליצור קשר עם יהודה 0544-258216
yehuda@zurim.co.il
משרד להשכרה ,המשרד ממוזג ,בגודל  50מ”ר ,נמצא
בקומה  2מתוך ( 4יש מעליות ) בבית קורקס – רעננה
(בניין מהודר ומיוחד ) .מעוצב מ 3-חללים :חדר מבוא
 2 +חדרי עבודה  +מקום למטבחון ,רצפת פרקט,
מרוהט חלקי  ,פונה לכיוון דרום עם חלונות נפתחים.
חניה רחבה מקורה צמודה למעלית  .כניסה מידית .
מחיר 3300 :ש”ח .נא לפנות ל אילן  052 – 3561156או
09 - 7446955
משרד/ים להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח

גדולים מרווחים ומוארים ( .אפשרות לקבל מרוהט).
בעלות חודשית וללא התחייבות ,המחיר פיקס =
כולל כל המיסים .המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד
קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית,
חניה חופשית .לפרטים – שלמה טל.052-2944888 :
shlomo@ks-ins.co.il
להשכרה משרד משופץ בבניין כלל ירושלים בבניין
שבו ממוקם חברת כלל ,מתאים לסוכן ביטוח ,מזגן
ריהוט חלקי .חזית לרכבת הקלה .מיידי.
פרטים052-6614880 052-2674820 :
להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה +חניה
בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה לעורקי תחבורה
ראשיים בדבר פרטים נוספים נא לפנות ליגאל בטלפון
054-4999954

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות
מובטחת טל'  054-6780806מייל:
kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים ארוכי
טווח לשלוח הצעות למיילsilvi999999@gmail.com :
סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק
ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816
 agins51@gmail.comסודיות מובטח
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ארוכי טווח לשלוח בקשות למייל בי .פור

יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,וירושלים ,מעוניין
לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי כולל מודלים
גמישים ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין בשיתוף
פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת קשר :
talmenashetamir@gmail.com
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או חלקי,
במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות של
העסקה לטווח ארוך .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח
חיים ,פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש ,למעוניין/ת,
תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי
קורות חיים נייד 050-5368629 :למייל:
dudi@gamafinansim.co.il

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר המועצה הארצית
עלי טריף ,על פטירת אימו

מונירה ז"ל
שלא תדע עוד צער

