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ביטוח 
ופיננסים

הביטוח ה חברות  על   40% בשיעור  היטל 
על  גם  כמו  הפרטית,  הרפואה  וספקי 
משלימים  ביטוחים  המספקות  הקופות 
את  שאישרה  הממשלה  בישיבת  קוצץ  )שב"ן(, 

תקציב המדינה.
לשני,  ראשון  שבין  בלילה  הממשלה,  בישיבת 
גובה  את  לקצץ  הבריאות  משרד  פקידי  הצליחו 
ההיטל, בעיקר כדי להגן על הביטוחים המשלימים 
ההחלטה  לפי  החולים.  קופות  של  יותר  הזולים 
שירותי  על  אחיד:  יהיה  לא  ההיטל  שהתקבלה, 
היטל  יוטל  שב״ן  באמצעות  שיצרכו  בריאות 
במקום  בלבד   10% בשיעור  החולים  קופות  על 
הביטוח  ולשירותים שיספקו חברות  40% במקור, 
על  יעמוד  ההיטל  הפרטיים  הבריאות  ושירותי 

30% במקום 40%.
בענף הביטוח ובקרב הרופאים העצמאיים נערכים 
למאבק בהיטל בוועדות הכנסת לאחר שהתקציב 
יעבור לאישורן. השבוע התקיימה בלשכת סוכני 
סו"ב  הבריאות,  ועדת  יו"ר  בין  פגישה  הביטוח 
איגור מורי, ומנכ"לית ארגון הרופאים העצמאים 
"ארצ"י" סיגל משהיוף. במפגש נדון שיתוף פעולה 
הדוק בין לשכת סוכני הביטוח ובין ארגון הרופאים 
העצמאים לטובת מניעת סעיף ההיטל על הרפואה 
לכך  מעבר  ההסדרים.  בחוק  שמתוכנן  הפרטית 
נדונה גם בעיה בתחום רופאי ההסדר של חברות 
הביטוח שמערימות קשיים בפני הרופאים ומונעים 

בכך מהלקוחות להשתמש בפוליסות הבריאות.

"הכנסת יד לכיס"
 בתגובה על הקיצוץ בשיעור ההיטל אמר סו"ב 
מורי:  "40% או 30% מס נוסף הם בפועל הכנסת 
יד ישירות לכיס האזרחים הזקוקים לטיפול רפואי. 
המדינה  הענק  חברות  את  או  הטייקונים  את  לא 

במשך  החולים.  ישראל  אזרחי  את  אלא  ממסה, 
הציבורית,  המערכת  את  הרעיבה  המדינה  שנים 
במערכת  האזרחים  מצאו  למכאובם  ופתרון 
פשוט  המדינה  כעת  שלהם.  בכספם  הפרטית, 
הרפואי  השירות  את  ומייקרת  חוליה  את  שודדת 
בעשרות אחוזים. ההיטל המוצע נופל באופן מלא 

על הלקוחות, באותה צורה בה המע"מ משולם על 
ידי הלקוח הסופי ורק מועבר על ידי בית העסק.

המעוותת  המס  העלאת  של  המיידית  "התוצאה 
הזו תהיה התייקרות של שירותי הרפואה ומעבר 
ורק  אך  לצרוך  והנמוך  הבינוני  המעמד  רוב  של 
שירותי רפואה ציבורית, שגם כך עמוסה וטובעת. 
החולים  יותר,  יתארכו  ולניתוח  לרופא  תורים 
ימותו בתור כי הפתרון שהיה זמין להם קודם לא 

יהיה זמין.
של  תוספת  על  המומצא  הסיפור  "וכמובן 
למערכת  )לא  המדינה  לתקציב  מיליון   940
הפרטית  הרפואה  אם  כי  יתממש  לא  הבריאות( 
למרות  וכך,  יתקיים.  לא  עליה  המיסוי  גם  תקטן 
מיסים  מעלים  גם  הפוליטיקאים,  הבטחות  כל 
שירות  לקבל  האזרחים  של  באפשרות  ופוגעים 
מהמיסים  חלק  בפועל  מאבדים  וגם  זמין  רפואה 
לאור  זאת  קודם.  למדינה  העבירה  שהמערכת 
הגזירות המוצעות בחוק ההסדרים שיפגעו ביכולת 
האזרחים לרכוש שירותי רפואה פרטית המכוסים 

על ידי ביטוחי הבריאות".

 היטל הבריאות קוצץ: 30% על רפואה 
פרטית וחברות ביטוח; 10% על שב"ן

בפגישה בלשכת סוכני הביטוח סיכמו יו"ר ועדת הבריאות בלשכה ומנכ"לית ארגון הרופאים 
העצמאים על שיתוף פעולה הדוק למניעת ההיטל על הרפואה הפרטית < רונית מורגנשטרן

המפגש שהתקיים השבוע בלשכה בהובלת מורי ומשהיוף | צילום: גיא קרן

סו"ב מורי: "במשך שנים 
המדינה הרעיבה את המערכת 
הציבורית, והאזרחים מצאו 
פתרון למכאובם במערכת 

הפרטית, מכספם. כעת, המדינה 
פשוט שודדת את חוליה 

ומייקרת את השירות הרפואי 
בעשרות אחוזים" היטל הבריאות קוצץ:

< על שירותי בריאות שיסופקו 
באמצעות שב"ן: 10% במקום 40%

< על שירותים שיספקו חברות 
הביטוח ושירותי בריאות 
פרטיים: 30% במקום 40%
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 טיוטת דוח הביקורת החיצונית חשפה 
ליקויים חמורים בהתנהלות הלשכה

הוועד המנהל החל ביישום המלצות טיוטת דוח הביקורת החיצונית בליוויו של מחבר הדוח רו"ח קובי 
נבון. בין הממצאים - ליקויים במינויי בכירים; לא התבצעה ביקורת פנימית אפקטיבית על העלויות 

וההכנסות בכנסים, והסכמי פרישה שלא בהתאם למקובל < רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני הביטוח שוקלת לפרוש מ"להב"
 הרקע – הפרת הסיכום בין הלשכות כי נשיא להב הבא יבוא מתוך סוכני הביטוח • בלהב העבירו 

שינוי תקנון המאפשר לנשיא המכהן רועי כהן להתמודד לקדנציה שלישית רצופה < רונית מורגנשטרן

אתמול ה דן  הלשכה  של  המנהל  וועד 
החיצוני  המבקר  דוח  בטיוטת  ארוכות 
התנהלות  לבחינת  נבון,  קובי  רוה"ח 
ראשוניות  המלצות  בטיוטה  בעבר.  הלשכה 
פעילות  וייעול  לשיפור  עתידיות  ותובנות 
הלשכה. הוחלט שלא לחכות לדוח הסופי ולהתחיל 
בהטמעת ההמלצות, במיוחד בנושא כנסי הלשכה 
והאלמנטרי  הפנסיוני  שהכנס  העובדה  לאור 

הארצי יתקיים בסוף אוקטובר באילת.
הלשכה,  של  הביקורת  ועדת  לדו"ח  בהמשך 
 ,2020 מנובמבר  לבנוני,  אריק  סו"ב  בראשות 
יוסי  סו"ב  חמורים,  ליקויים  של  שורה  פורטו  בו 
לפעול  נדרש  בפועל,  הלשכה  נשיא  אנגלמן, 
ובאישור הוועד המנהל מינה את רו"ח קובי נבון, 
מומחה לביקורת פנימית. נבון בחן את התנהלות 
דו"ח.  טיוטת  והוציא  האחרונה  בקדנציה  הלשכה 
הטיוטה טרם הופצה, אך בשל הליקויים הקיימים 
ומסקנות  הדו"ח  טיוטת  את  להציג  הוחלט 
שהתקיימה  בפגישה  המנהל  לוועד  ראשוניות 

אתמול. 

תמורה לא מידתית
בין ההמלצות השונות ישנה התייחסות מיוחדת, 
הדו"ח,  טיוטת  פי  על  הלשכה.  לכנסי  כאמור, 
בקרה  התבצעה  לא  בעבר  שנערכו  אילת  בכנסי 

אפקטיבית על העלויות וההכנסות שנבעו מהפקת 
מסוימים  שספקים  נקבע  היתר,  בין  הכנסים;  
קיבלו  תקינה,  לא  בצורה  אחרים  על  הועדפו 
תמורה לא מידתית על פרסום/חסות בכנס ועוד. 
אמת  בזמן  בקרה  כי  נבון  רו"ח  טוען  במסקנות 
בעיות,  לחשוף  הייתה  עשויה  הכנסים  במהלך 
ולמנוע  הרלוונטיים  הגורמים  לידיעת  להביא 
התרחשותם. כמו כן, גם הדוחות שהוצגו ללשכה 
יעילים  לא  באמצעים  הועברו  המארגן  הגוף  ע"י 
אפקטיבית  ובקרה  לפיקוח  קשה  בעיה  ויצרו 

ומהירה.

מינוי בכירים
המלצה נוספת שעלתה בטיוטת הדו"ח היא בנוגע 
לנוהל מינוי בכירים מוסדר והצעה כי יש להקים 
ועדת איתור מסודרת בעלת סמכויות ותיעוד כל 

התהליך ואף לשקול סיוע ביועץ השמה. 
מצא  הלשכה,  של  דיגיטליים  לכנסים  בנוגע 
בוצעו  הכנסים  להפקת  ההתקשרויות  כי  המבקר 
מבחינת  מסודרים  נהלים  פי  על  תמיד  שלא 

העלויות ובנוגע להכנסות. 
לפעולות  נוגע  בטיוטה  שעולה  נוסף  סעיף 
נהלי  פי  על  לעיתים  מתבצעות  שאינן  כלליות 
ההנחיות  קיום  וכי  הקיימים  המסודרים  הלשכה 
בחסר.  לוקה  העובדים  ע"י  הלשכה  נהלי  של 

ליקויים  שישנם  הדו"ח  בטיוטת  טוען  המבקר 
בשגרת עבודה קבועה על פי הנהלים המוסדרים 
דרך  קיצורי  שננקטו  מצא  המבקר  הקיימים. 
ההנחיות  וקבלת  דרך  קיצורי  "אי  וממליץ: 
עבודת  אופן  את  הקובעים  מהגופים  היוצאות 
שהתגלו  שונים  ליקויים  למנוע  עשויה  הלשכה 
ולשפר משמעותית את ערכי החיסכון והיעילות 

בלשכה".
שאינם  פרישה  להסכמי  גם  התייחס  נבון  רו"ח 
עולים בקנה אחד עם המקובל בלשכה ועל פי כן 

יש לבסס תנאי פרישה מסודרים. 

ממשל תאגידי מסודר
החיצונית  "הביקורת  נמסר:  המנהל  מהוועד 
אופן  וייעול  לשיפור  להביא  נועדה  שערכנו 
ובראשונה  בראש  שממוקדת  הלשכה  עבודת 
לבחון  אמיץ  באופן  החלטנו  הסוכן.  בצרכי 
להביא  שנוכל  מנת  על  הבעיות  את  מקצועית 
להמשך  תקין  מנהל  ולבסס  אמיתי  לשיפור 
הצלחתה של הלשכה בעתיד. המטרה היא ללמוד 
על  חרטנו  הלשכה.  להעצמת  ולשמש  מהעבר 
תאגידי  ממשל  ולנהל  בשקיפות  לפעול  דגלנו 
אפקטיבית  לפעילות  יסוד  יהווה  אשר  מסודר 
וטובה מול כלל הגורמים אשר תומכים במהלך. 

אנו מחויבים ליישום מידי של המלצות הדו"ח".

וועד המנהל של הלשכה המליץ בישיבתו ה
הלשכה  של  הארצית  למועצה  אתמול 
לשקול פרישה מ"להב" )לשכת העצמאים 
בישראל(. הרקע להמלצה הוא שינוי התקנון שאושר 
שמאפשר  להב  של  הכללית  באסיפה  שבוע  לפני 
לנשיא הארגון, עו"ד רועי כהן, להתמודד לקדנציה 
באוקטובר.  שיתקיימו  בבחירות  )שלישית(  נוספת 
עד כה התקנון אפשר שתי קדנציות בלבד. נציגי 

הלשכה לא נכחו בדיון לאות מחאה.
המנהל  "הוועד  נמסר:  הביטוח  סוכני  מלשכת 
של הלשכה קיים ישיבה ב־4 באוגוסט 2021 ביחס 
להחלטת שינוי התקנון של לה"ב והחליט להמליץ 
למועצה הארצית לשקול, לאור הנסיבות, לפרוש 

מחברותו בארגון".
כהן אמור לסיים את כהונתו באוקטובר לאחר שתי 
קדנציות רצופות, אך כאמור, שינוי התקנון שאושר 

כנראה(  מובטח  ניצחון  )עם  התמודדות  לו  יאפשר 
לקדנציה שלישית. בזימון לאסיפה לשינוי התקנון 
"הודות  כהונתו:  את  להאריך  חשוב  למה  הוסבר 
לפעולתו האינטנסיבית בעת משבר הקורונה - הן 
להב  הצליחה   - ההחלטות  מקבלי  מול  והן  בשטח 
להגיע להישגים משמעותיים עבור העצמאים ובעלי 
העסקים". עוד נכתב כי "בכוונתו של כהן להמשיך 
בעשייה הנרחבת של להב כדי שתהליכים יימשכו 
כסדרם ורצף העבודה יימשך כסדרו. יש צורך לבצע 

שינויים בתקנון כך שכהונתו של כהן תמשך".
הגופים  לאחד  נחשבת  הביטוח  סוכני  לשכת 

הגדולים והחשובים בין 30 הארגונים החברים 
דהרי(  מוטי  סו"ב  )כיום  הלשכה  נציג  להב. 

רועי כהן | צילום: אופיר אייב
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משמש כסגן נשיא להב.
כאמור, החלטה סופית אם לפרוש מ"להב" 
לשכת  של  הארצית  המועצה  בישיבת  תתקבל 

סוכני הביטוח, שתתקיים ב־18 באוגוסט.
של  סבב  היה  נבחר  כהן  שרועי  לפני  הנוהל 
עורכי   – בלהב  הגדולות  הלשכות  בין  נשיאות 
בתקופתו  המס.  יועצי  ולשכת  רו"ח  סו"ב,  הדין, 

אריה אברמוביץ כנשיא הלשכה הוא  של סו"ב 
נשיא לשכת  אז  נוה,  אפי  עו"ד  הסכים לבקשת 
שוב  ייבחר  להב  נשיא  שלתפקיד  הדין,  עורכי 
רועי  עו"ד  נבחר  ואז  עוה"ד,  לשכת  של  מועמד 
הקדנציה  הובטחה  הביטוח  סוכני  ללשכת  כהן. 
הבאה. ב־2018, כאמור, לאחר שאברמוביץ נבחר 
להב,  לנשיא  הלשכה  למועמד  הארצית  במועצה 

ביקש רועי כהן להמשיך לקדנציה שנייה משום 
להשלימם,  שביקש  חשובים  דברים  שהוביל 
והלשכה נעתרה שוב. "הפעם מדובר גם בהפרת 
סיכום, עוד עם אפי נוה ואח"כ עם רועי כהן, תוך 
לאפשר  כדי  חוצפה,  ברוב  שנעשה  תקנון  שינוי 
לכהן להמשיך, ולכן נשקול את המשך חברותנו 

בלהב", אמרו גורמים בכירים בלשכה.

 עבודת הלובינג של הלשכה נכנסה לקצב 
גבוה לפני פגרת הכנסת

התקיימו פגישות רבות עם חברי כנסת בנושאים כמו רפורמת הסוכן האובייקטיבי, היטל המס 
על רפואה פרטית, חברות כרטיסי האשראי כסוכנויות ביטוח ועוד < רונית מורגנשטרן

לשכה מבצעת בימים אלה עבודת לובינג ה
חזקה בכנסת. הפגישות מתרכזות בדגש 

על הנושאים הבאים:
למסות  האוצר  של  וההחלטה  המדינה  תקציב   )1

את הניתוחים והטיפולים הפרטיים.
היכולת  בהעדר  הערבי  הסוכן  של  הקיפוח   )2

להנפיק תעודת חובה. 
האשראי  כרטיסי  חברות  של  המטריד  הניצול   )3
את מאגרי המידע ויצירת תחרות לא הוגנת מול 

סוכני הביטוח. 
4( רפורמת הסוכן האובייקטיבי.

5( יוזמה מול שרת הכלכלה ושרת החינוך לחינוך 
הלשכה  כשסוכני  הספר,  בתי  לתלמידי  פיננסי 

מוכנים להתנדב ולהוביל יוזמה זו.
 –  2016 ההסדרים  מחוק  כחלק  חקיקה  תיקון   )6

הסדרי רופאים.
בסיוע משרד הלובינג של הלשכה בראשות לירן 
בן הרוש, קיימה הנהגת הלשכה סבב פגישות עם 
בהתאם  מעורבים  החלטות  ומקבלי  ממשל  גורמי 

לנושאים הנ"ל: 
אורנה   - הכלכלה  שרת   - פיננסי  חינוך   -

ברביבאי ממפלגת יש עתיד.
לפועל  להוציא  הלשכה  מתכננת  אותו  מהלך 
היסוד  מונחי  הבנת  החינוך:  משרד  בשילוב 
בתחומים הפיננסיים השונים לתלמידי בתי הספר.
תהליכים  אותם   – האובייקטיבי  הסוכן   -
של  העבודה  צוותי  בין  אלה  בימים  שמתנהלים 
לידיעת  והבאתם  ההון  שוק  רשות  ושל  הלשכה 

מקבלי ההחלטות.
- היטל על ניתוחים ושב"ן בביטוחי בריאות 
על  מס  יוטל  המדינה  תקציב  פי  על   - פרטיים 
הרפואיים  הביטוחים  על  הרפואיות  ההוצאות 
ולאחריו  הבא  בשבוע  פגישה  תתואם  והשב"נים. 
עם יו"ר ועדת הכספים ויו"ר סיעת ישראל ביתנו. 
על מנת ליצור פגישה פרונטלית מול שר האוצר 
אביגדור ליברמן ולדון איתו על הנושאים השונים. 
- אפליית סוכנים מהחברה הערבית - התקיימה 
קושניר  ועדת הכספים ח"כ  יו"ר  בין  זום  פגישת 

וח"כ עאידה תומא סלימאן בנושא.

חבר הכנסת קושניר יקיים פגישה עם יו"ר רשות 
הבעיה  על  יענה  לא  והטיפול  ובמידה  ההון  שוק 

הבטיח כי יקדם הצ"ח בעניין. 
נרתם   - טאהא  וואליד  ח"כ  רע"מ  סיעת  יו"ר 
להוביל  ומעוניין  הערבית  החברה  אפליית  לנושא 
הכנסת  חברי  שאר  מול  לתיאום   – בנושא  חקיקה 
שלמה  ד"ר  ח"כ  וביניהם  בהצעה,  עניין  שהביעו 

קרעי. 
חבר ועדת הכספים ח"כ מאיר יצחק הלוי, תקווה 
הערבית,  בחברה  האפלייה  לנושא  נרתם  חדשה, 
הבטיח לשוחח בהקדם עם יו"ר רע"מ ועם הממונה.   
ח"כ עאידה תומא סלימאן – הרשימה המשותפת; 
החברה  סוכני  של  האפלייה  לנושא  נרתמה 

הערבית. 

רה ארגון מבנה הלשכה
שנערכה  המנהל  הוועד  בישיבת  הוחלט  עוד 
דמי  החייבים  יקבלו  הקרובים  בימים  כי  אתמול 
בתום  מיד  לשימוע.  הזמנה  מכתבי  ללשכה  חבר 
הלשכה  סוכני  ממצבת  יגרעו  החברים  השימוע 

שלא  חברים  הבוחרים.  מספר  יוצאו  ובמקביל 
יתיצבו לשימוע יגרעו אוטומטית בהתאם לתקנון. 
בשמת  עו"ד  הלשכה,  מנכ"לית  הציגה  בישיבה 
לדבריה,  הלשכה.  של  החדש  המבנה  את  כרמון, 
הקפדה  תוך  התייעלות,  ביטוי  לידי  יביא  המבנה 
על הוצאות שפויות ועל דגש שסוכן / חבר הלשכה 
לסוכן  הלשכה  של  המוסף  ושהערך  במרכז  הוא 
)כפי  מקצועית  אחריות  בביטוח  רק  מסתכם  לא 
שסוכנים לא מעטים אומרים( אלא בערכים רבים 

נוספים. 
מסר:  בפועל  הלשכה  נשיא  אנגלמן,  יוסי  סו"ב 
מהותית  הממשל  גורמי  מול  שלנו  "הפעילות 
משירות  שייהנה  הרחב  והציבור  הסוכנים  עבור 
היסטוריות  עוולות  ישנן  כיום  ואיכותי.  משופר 
המונעות מקבוצות שלמות באוכלוסייה להתקדם 
ואף מייצרות חוסר שוויון, כמו במקרה של סוכני 
מול  פועלים  אנו  הערבית.  מהחברה  הביטוח 
חקיקה  לשנות  הרלוונטיים  השונים  הגורמים 
נמשיך  כולנו,  של  החיים  על  לטובה  ולהשפיע 

לעדכן על הפעילות החשובה בזירה זו".

הנהגת הלשכה עם אופיר אקוניס | צילומים: באדיבות הלשכה
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 הממשלה אישרה את תקציב המדינה - 
גיל הפרישה לנשים יעלה ל־65

 לא יהיה קיזוז מקצבת הזקנה למקבלי שכר מעל 6,000 שקל לחודש • עוד נקבע כי גיל הפרישה 
יעלה באופן הדרגתי לאורך 11 שנה < רונית מורגנשטרן

משלת ישראל אישרה ביום מ
תקציב  את  בבוקר  שני 
המדינה לשנים 2021־2022, 
גיל  העלאת  הוא  מסעיפיו  שאחד 

הפרישה לנשים מ־62 ל־65. 
על פי התכנית, גיל הפרישה לנשים 
הדרגתי,  באופן   65 לגיל  עד  יעלה 
לאורך 11 שנים: עלייה של 4 חודשים 
חודשים  ו־3  שנים   3 למשך  בשנה 

בשנה למשך 8 שנים נוספות.
על פי תכנית התקציב, המהלך ילווה 
בסל של כלים משלימים לסיוע לנשים 
הזכאות  תקופת  הארכת  מבוגרות: 
לדמי אבטלה לנשים שנפלטות משוק 
ל־12  מבוגרים  בגילאים  התעסוקה 
חודשים, הגדלת מענק עבודה לנשים 
להכשרות  ייעודי  תקציב  עובדות, 
נשים  לשילוב  ולמלגות  מקצועיות 

הפרישה  גיל  כי  מציינים  האוצר  במשרד  בשוק. 
לנשים בישראל הוא מהנמוכים בעולם )62 בהשוואה 
ל־65.8 בממוצע במדינות ה־OECD(, וישראל היא 
גיל  בין  פער  נותר  בהן  היחידות  המדינות  אחת 

הפרישה לנשים לבין זה של גברים )67(.

עלייה בתוחלת החיים
את  תואם  אינו  לנשים  הנוכחי  הפרישה  "גיל 
העלייה המשמעותית בתוחלת החיים ואת התהליך 
בישראל.  האוכלוסייה  הזדקנות  של  המתמשך 

בפרט, גיל הפרישה הנמוך לנשים משפיע לרעה 
ועל  מבוגרות  נשים  של  התעסוקה  שיעורי  על 
ביכולתן  לפגיעה  ומוביל  העבודה,  בשוק  מעמדן 
לשמור על רמת חיים הולמת בתקופת הגמלאות", 

אומרים באוצר.
גיל  העלאת  "ללא  כי  בהסברים  מודגש  עוד 
תוביל  האוכלוסייה  הזדקנות  לנשים,  הפרישה 
לגידול דרמטי בתשלומי קצבאות הזקנה והוצאות 
הבריאות של המדינה, מה שעלול לפגוע ביציבות 
גיל  הללו,  הסיבות  כל  לנוכח  הלאומי.  הביטוח 

בהדרגה,  יועלה  לנשים  הפרישה 
ולצידו יקודמו צעדים רבים שמטרתם 
העלאת  של  ההשפעה  את  לצמצם 
שקרובות  מבוגרות  נשים  על  הגיל 
לגיל הפרישה, יחד עם צעדים לעידוד 

תעסוקת מבוגרים".
לצורך כך אושר גם סעיף משמעותי 
סכום  יגדל  לפיו  בתקציב  נוסף 
ותיק  אזרח  קצבת  שמקבלי  ההכנסה 
קצבת  קיזוז  ללא  להשתכר  רשאים 
הזקנה )דיס־ריגארד(, כך שגם מקבלי 
מכ־6,000  גבוה  זקנה ששכרם  קצבת 

ש"ח יוכלו לקבל קצבת זקנה מלאה.

"תגדיל תעסוקת 
נשים"

הצעדים  לצד  הפרישה,  גיל  העלאת 
המבניים  הצעדים  "בין  היא  התומכים, 
למשק  לבצע  שניתן  ביותר  המשמעותיים 
צפויה  "הרפורמה  באוצר,  מדגישים  הישראלי", 
להגדיל את שיעורי התעסוקה של נשים מבוגרות 
ואת הקצבה הפנסיונית שלהן בתקופת הגמלאות, 
את  למנוע  הלאומי,  הביטוח  יציבות  את  להגביר 
קרנות  גמלאי  של  הקצבאות  בהפחתת  הצורך 
בין  אי־השוויון  את  ולצמצם  הוותיקות  הפנסיה 

גברים לנשים בשוק העבודה".
לאחר האישור בממשלה עובר התקציב לאישור 

בוועדות הכנסת ובמליאת הכנסת.

 גיל הפרישה הנמוך לנשים משפיע לרעה על שיעורי התעסוקה של נשים מבוגרות 
shutterstock :צילום |



| 5 באוגוסט 62021  02  02  02  02  02  חדשות | 

 במסגרת התקציב - הממשלה אישרה גם 
הקמת רשות רגולציה

בטווח המיידי – ריסון רגולציה חדשה באמצעות הקלות נטל זמניות • הרשות תפעל להפחתת 
הנטל הרגולטורי העודף, בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים < רונית מורגנשטרן

ין הרפורמות השונות שנכללות בתקציב ב
גם  נמצאת  2021־2022  לשנים  המדינה 
במסגרת  וזאת  רגולציה,  רשות  הקמת 

תוכנית הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי. 
ההסדרים  מחוק  הוצאה  כמעט  הרפורמה 
בעקבות פניות של יועצים משפטיים של משרדי 
לממשלה,  המשפטי  ליועץ  שונים  ממשלה 
ברפורמה  חורים  על  שטענו  מנדלבליט,  אביחי 
שיתוף  ללא  גובשה  שהתוכנית  כך  על  ובעיקר 
היועץ  הטענות,  למרות  הקיימים.  הרגולטורים 
המשפטי לממשלה אישר שילוב הרפורמה בחוק 

ההסדרים, וכאמור היא אושרה בממשלה. 
על פי הסבר האוצר לרפורמה: "במטרה להביא 
לשיפור בצמיחה ובפריון באמצעות הפחתת הנטל 
הרגולטורי העודף על העסקים וקידום רגולציה 
הרגולציה  יסודות  חוק  את  לחוקק  יש  חכמה, 
שימסד תשתיות ארוכות טווח לגיבוש רגולציה 
בישראל והקמה של רשות רגולציה שתפקח על 
תהליכי קביעת רגולציה חדשה ותפעל להפחתת 

הנטל הרגולטורי העודף".

ודאות לעסקים
באוצר מעריכים כי "התוכנית צפויה להקל על 
ולהביא  הקורונה  ממשבר  ביציאה  העסקי  המגזר 
לצמיחה בתוצר לנפש של כ־6% תוך עשור, בשווי 

של כ־75 מיליארד שקל".
לרגולציה  עקרונות  ייקבעו  החוק  במסגרת 
על  התבססות  סיכונים,  ניהול  ביניהם  מיטבית, 
סטנדרטים בינלאומיים, קידום כלכלה תחרותית, 
הפחתת יוקר מחייה, ורגולציה מותאמת לעסקים 

קטנים ובינוניים.
בטווח  סיוע  יינתן  התוכנית  במסגרת  כן,  כמו 
לרבות  זמניות,  נטל  הקלות  באמצעות  המיידי 
ודאות  ליצור  במטרה  חדשה  רגולציה  של  ריסון 
להם  ולאפשר  מהמשבר  היציאה  בעת  לעסקים 
להתמקד בפיתוח העסקי, ודחייה בהשקעות שהם 

נדרשים לבצע מתוקף דרישות רגולטוריות.  U.S. Air Force Staff Sgt :שר האוצר ליברמן | צילום

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול



ו... ״כן״ גם בעשר בלילה.״כן״ בעשר בבוקר...

שלמה ביטוח גאה להיות חברת הסוכנים הראשונה המעניקה שירות 24/7. 
מהיום, במקרה של תאונה או מקרה חירום, תיהנו ממוקד שירות 

מקצועי ומיומן, 7 ימים בשבוע בכל שעות היממה. 
המוקד יעניק ללקוח מידע ראשוני וחיוני וידאג להמשך טיפול של 

המחלקה הרלוונטית.
שלמה ביטוח. תמיד כן. 24 שעות ביממה. 7 ימים בשבוע.

חדש! מוקד שלמה
3739
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השתלמות ה התקיימה  שבוע 
לסוכני  פרונטאלית  מקצועית 
עם  בשיתוף  והמרכז,  ת"א  מחוז 
של  הביטוח  מקצועות  להכשרת  המרכז 

הלשכה.
השתתפו  וסוכנות  סוכנים  מ־50  יותר 
הראשונה  שהיא  המקצועית,  בהשתלמות 
אודי  סו"ב  החדש  המחוז  יו"ר  שארגן 

אביטל.
לדברי אביטל, נושאי ההשתלמות גובשו 
בעקבות מבדק שעשה בקרב סוכני המחוז 
לגבי הנושאים המעניינים אותם יותר מכל. 
טכנולוגיה,  ברגולציה,  התמקדנו  "לכן 
שפותחת  בבריאות  והרפורמה  סייבר 

אפשרויות פרנסה חדשות לסוכנים".
לאחר דברי ברכה ועדכונים של אביטל, של נשיא 
מנכ"לית  ושל  אנגלמן  יוסי  סו"ב  בפועל  הלשכה 
הלשכה עו"ד בשמת כרמון, הגיע החלק המקצועי.

השבחת תיק הלקוחות
עדכן  הלשכה,  יועמ"ש  אברהם,  בן  עדי  עו"ד 
העליון  ביה"מ  ופסיקת  ההתיישנות  בחידושי 
דיברה על  "באפי",  זיסר, מנכ"לית  מורן  בנושא; 

ארגז הכלים הטכנולוגי לסוכן; עו"ד יעקב עוז, 
ב"להב",  הפרטיות  והגנת  הסייבר  ועדת  יו"ר 
מועדף  ליעד  הביטוח  עולם  הפך  איך  הסביר 
 SMS מנכ"ל  פרדס,  אבי  סייבר;  במתקפות 
ביטוח  מסוכן  להפוך  במטרה  סוכן  תיק  ניתח 
לאיש עסקים; סו"ב אבי רוזנבאום, יו"ר "ברוקר 
תיק  להשבחת  טיפים  שיתף  לביטוח",  סוכנות 

הלקוחות של סוכן הביטוח. 
הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב 
ההשתלמות  את  סיים  בלשכה,  והסיעוד 
המקצועית בהרצאה מרתקת על המשמעות של 

הרפורמה בבריאות ללקוח ולסוכן.
ב'זום',  להשתלם  נמשיך  מהנושאים  "בחלק 
בעיקר ברגולציה וברפורמה בבריאות. זו הייתה 
ההשתלמות המקצועית הראשונה שארגנתי כיו"ר 
הוועדות  עם  הפעולה  ששיתוף  למדתי  המחוז; 
המקצועיות האחרות בלשכה עושה את ההשתלמות 

יותר ממוקדת ויותר מעניינת", סיכם אביטל.

 רגולציה וסייבר במרכז ההשתלמות 
המקצועית במחוז ת"א והמרכז

 עשרות סוכנים שלקחו חלק בהשתלמות נהנו, בין היתר, מהרצאות בתחומי הרגולציה ורפורמת 
 הבריאות החדשה • סו"ב אביטל: "השת"פ עם הוועדות האחרות בלשכה הופך את ההשתלמות ליותר 

ממוקדת ומעניינת" < רונית מורגנשטרן

כנס מחוז ת"א והמרכז | צילום: גיא קרן

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן



| 5 באוגוסט 92021  02  02  02  02  02 

 עשרות סוכנים וסוכנות בהשתלמות 
מקצועית של מחוז השפלה

< מערכת ביטוח ופיננסים

86
השפלה  ממחוז  וסוכנות  סוכנים 
נהנו להיפגש לאחר תקופה ארוכה 
בהשתלמות  הקורונה,  בשל  מאוד 
מקצועית של המחוז שהתקיימה בבית קבוצת 
ההשתלמות   .BDO מבית  למצויינות  גישות 
בשת"פ עם מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח 

של הלשכה.
הלשכה  מנשיא  סקירה  קיבלו  המשתתפים 
הפעילות  על  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  בפועל, 
שנעשתה בלשכה עד היום ועל התוכניות עד 
לבחירות הקרובות שהמטרה היא להעביר את 

הלשכה בצורה הטובה ביותר.
סו"ב  ברכה:  דברי  נשאו  ההשתלמות  בפתח 
שהיה  אשדוד־אשקלון,  סניף  יו"ר  שבי,  אבי 
רחל  סו"ב  ההשתלמות;  ארגון  על  אחראי 
הנחתה  שגם  לציון,  ראשון  סניף  יו"ר  כבודי, 
יו"ר  שרעבי,  אביתר  סו"ב  דברים;  ונשאה 
כרמון,  בשמת  ועו"ד  ציונה  רחובות־נס  סניף 
את  מילים  בכמה  שהציגה  הלשכה,  מנכ"לית 

סוכן  על  והדגש  הלשכה  התייעלות  יישום 
הביטוח במרכז.

החלק  שבי,  אבי  סו"ב  לדברי 
 .1" לשניים:  התחלק  המקצועי 
הרצאות בתחום המשפטי שעדכנו 
העידכונים  על  הסוכנים  את 
החלק   .2 ברגולציה;  האחרונים 
ועידכונים לסוכנים  השני כלים 

את  ולייעל  לשפר  אפשר  איך 
החדש.  הרגולטורי  בעידן  המכירה 

השיווק  בתחום  הרצאה  לסיום, 
הדיגטלי בעולמות החדשים".

הפיכת  על  דיבר   ,SMS מנכ"ל  פרדס,  אבי 
סוכן הביטוח לאיש העסקים באמצעות ניתוח 
על  "באפי",  מנכ"לית  זיסר,  מורן  סוכן;  תיק 
ארגז הכלים הטכנולוגיים לרשות הסוכן; עו"ד 
עדי בן אברהם, יועמ"ש של הלשכה, הרצה על 
טל  הרגולציה;  הנחיות  מול  הסוכן  התנהלות 
סנדרוני, מנכ"ל ובעלים של חברת מיתוג מדיה 

חברתית בע"מ, סיפר איך לשפר את פעילות 
טל,  עמיר  הביטוח;  סוכן  של  הדיגיטל 
דיבר  הפנסיונית,  המסלקה  מנכ"ל 
על הקמת ועדכון מוצר באמצעות 
קן דרור,  המסלקה; עו"ד ליאור 
יועץ משפטי למחוזות השפלה, 
דרום וצפון בלשכה – על הכנת 

המשרד לדרישות הרגולציה.
השתלמות  יום  היה  "לסיכום, 
פורה ומעניין שהביא דרישה מרבים 
השתלמויות  לקיום  מהסוכנים 
סו"ב  אומר  נוספות",  מעשירות 

שבי.
אנגלמן:  יוסי  סו"ב  בפועל,  הלשכה  נשיא 
הלשכה  למבנה  שלוחה  עוד  היום  "חנכנו 
מנת  על  השפלה  מחוז  סוכני  ברשות  שיעמוד 
שירצו.  ככל  ולהתמקצע  להיפגש  שיוכלו 
בכל  הלשכה  של  הפעילות  מהרחבת  חלק  זה 

המחוזות: הנגשת הלשכה אל הסוכני במחוז".

חדשות ׀ 

ביטוח ה ההון,  שוק  על  ממונה 
נענה  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון, 
המועצה  יו"ר  של  להזמנתו 
דרעי,  מקסים  סו"ב  הלשכה,  של  הארצית 
הקרובה.  בישיבתה  כבוד  כאורח  וישתתף 
במלון  באוגוסט  ב־18  תתקיים  הישיבה 
דניאל בהרצליה. לישיבה הוזמנו גם הצוות 

הבכיר של רשות שוק ההון. 

מודל הסוכן האובייקטיבי
חשובה  פגישה  כבר  קיים  ברקת  "ד"ר 
מאוד עם הוועד המנהל ויש דו־שיח פורה, 
אבל המועצה הארצית, שהיא הגוף העליון 
להנהלת  הביטוח  סוכני  בין  המקשר 
הלשכה והפעילות, היא המקום שבו נוכל 

לקבל הרבה יותר תשובות. חברי המועצה הארצית 
את  יביאו  והם  הלשכה,  חברי  כל  עם  מקושרים 
השאלות שמטרידות את השטח – קשיים, צרכים, 

הבהרות", אומר סו"ב דרעי.
לדבריו, ייתכן שבמרכז הסוגיות שידבר עליהן 
הממונה ברקת יעמוד מודל הסוכן האובייקטיבי 

הוראות  לצד  וזאת  מקדם,  שהוא 
רגולטוריות חדשות: "זו תקופה מרכבת 
גם  בממשלה,  גם  בלשכה,  גם  ביותר 
במדינה וגם ברשות שוק ההון; אתגרים 
גדולים עומדים בפנינו. נשמח לשמוע 
"ד"ר  ומוסיף:  דרעי  אומר  ולהשמיע", 
ברקת הוא אדם שמבין עניין, יודע מה 
עניין  מביני  עם  שיח  רק   – רוצה  הוא 
כולם.  לטובת  לתוצאות  להביא  יכול 
אינני אומר שלא יהיו אי הסכמות, אבל 

הדברים יושמעו בצורה מכובדת".
אינך חושש מוויכוחים ערים מידי בין 

נציגי השטח לבין הממונה וצוותו?
מכובד  דיון  לקיים  היא  "הכוונה 
כך.  על  לשמור  מתכוון  ואני  ומכבד, 
ברור שהחברים ישמיעו דעות מתוך ראיה אחרת 
של הדברים אבל לא תהיה התלהמות, ואני מתכוון 

לשמור על כך".

 הממונה ברקת ישתתף בישיבת המועצה 
הארצית הקרובה של הלשכה

יו"ר המועצה הארצית הזמין את הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לישיבה שתתקיים 
בחודש הקרוב • במרכז השיח – מודל הסוכן האובייקטיבי < רונית מורגנשטרן

ד"ר ברקת ודרעי | צילומים: רמי זרנגר, גיא קרן

אבי שבי ׀ צילום: צאפלין סטודיו

חדשות הלשכה | 



נומינלית  וחיסכון ומתייחסים לתשואה  *הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח 
החברה הפנסיה המקיפה של  קרן  של  )כולה(   30.6.2021 ליום  ועד   1.7.2016 לתקופה שמיום  מצטברת  ברוטו 
במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה 
זו. אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
ofirha@drpz.co.il      052-6366154      אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

ניהול
 תביעות 

צד ג'

מערכת אונליין
לצפייה ובקרה

מערך
הסדרי צד ג'

התייעלות 
וחסכון משמעותי 

בהוצאות השוטפות

סיוע בתביעה
משפטית

8 סניפים
בפריסה ארצית

טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה

מצטרפים עכשיו למערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע 
ונהנים ממגוון שירותים מתקדמים

פרסמה ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
הפנסיה  קרנות  הליך  את  )ד'(  אתמול 
הנבחרות שצפוי להיכנס לתוקפו בחודש 
פנסיה  קרנות  ייקבעו  ההליך  בסיום  נובמבר. 
ובסופו  ביותר,  שיציעו את דמי הניהול הנמוכים 
של  לתקופה  הנבחרות  הפנסיה  כקרנות  יוגדרו 
זכאים  לקרנות  המצטרפים  עובדים  שנים.  שלוש 
להטבה משמעותית בדמי ניהול למשך תקופה של 

עשר שנים ממועד הצטרפותם. 
הנבחרות  הקרנות  פעילות  כי  נמסר  מהרשות 
התחרות  את  הגבירה  הקודמים  ההליכים  בשני 
הניהול  בדמי  לירידה  הובילה  הפנסיוני,  בשוק 
המשולמים בקרנות הפנסיה והעניקה פתרון זמין 
וזול לקרוב ל־800 אלף חוסכים שבחרו להצטרף 
את  הגדילו  ובכך  הנבחרות  לקרנות  היום  עד 
החדש  ההליך  כן,  כמו  שלהם.  הפנסיוני  החיסכון 
כולל המשך מתן הנחה משמעותית בדמי הניהול 

למי שיבחר לפרוש לפנסיה מהקרנות הנבחרות. 

עיקרי ההליך החדש
לא  מההפקדות  המרביים  הניהול  דמי  שיעור 

דמי  שיעור   ,1% על  יעלה  ולא  מ־0.5%  יפחת 
יפחת  לא  הצבורה  מהיתרה  המרביים  הניהול 
בין  ייקבעו  ההליך  לתנאי  בהתאם  מ־0.15%; 
בהתאם  וזאת  נבחרות,  קרנות  לארבע  שתיים 
למספר הקרנות החדשות שיבחרו להצטרף לשוק 
הפנסיה בישראל. כך שככול שיותר קרנות חדשות 

יתווספו כך מספר הקרנות הנבחרות יגדל
תינתן  כי  ההליך  עקרונות  במסגרת  נקבע  עוד 
'הגנת ינוקא' בצורה מדורגת כך ששחקנים חדשים 

יקבלו הגנה מלאה ושחקנים עם נתח שוק של 5% 
כן,  כמו  חלקית.  הגנה  יקבלו  בהפקדות   10% עד 
ידרשו  חדשה  פנסיה  קרן  להקים  שירצו  גופים 
כוללת.  עסקית  תכנית  הרשות  לאישור  להגיש 
גופי תפעול קיימים  כי  ניתנה האפשרות  בנוסף, 
הוותיקות שבהסדר  כגון עמיתים קרנות הפנסיה 

יספקו שירותים לקרנות החדשות שיוקמו. 
משמעותי  הליך  הינו  הנבחרות  הקרנות  "הליך 
מרכזיים  עקרונות  לקידום  הזדמנות  המהווה 
בשנים  הרשות  עבודת  מתבססת  עליהם 
החוסכים  ציבור  כלל  טובת  הבטחת  האחרונות, 
בישראל והגברת התחרות בשוק ההון הישראלי", 
ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  מסר הממונה על שוק 
כניסת  יעודד  מקווה שההליך  "אני  משה ברקת. 
שחקנים חדשים לשוק הפנסיה בישראל, והרשות 
הנוגע  בכל  אלו  חדשים  לשחקנים  לסייע  תפעל 
הבטחת  תוך  שיוקמו  החדשות  הקרנות  לתפעול 
עתיד  המכרז  ללקוחות.  שתוענק  השירות  רמת 
לצעירים  ניהול  דמי  כמו  קיימים  פערים  לתקן 
הזכויות  מיצוי  את  ויבטיח  נמוכה  הכנסה  ובעלי 

וטובת החוסכים בישראל", הוסיף.

 רשות שוק ההון פרסמה את המכרז 
השלישי לקרנות הפנסיה הנבחרות

בין עקרונות המכרז: שיעור דמי הניהול המרביים מההפקדות לא יפחת מ־0.5% ולא יעלה על 1%; 
שיעור דמי הניהול המרביים מהיתרה הצבורה לא יפחת מ־0.15% < רונית מורגנשטרן

ד"ר ברקת | צילום: אוראל כהן

https://dr-pach.co.il/


ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של המכללה לפיננסים וביטוח

ליצירת קשר:

*5823

ליצירת קשר:

*5823

השתלמות
און ליין

השתלמות
און ליין

השתלמויות
ללא

עלות!

השתלמויות
ללא

עלות!

תמורות ושינויים בראי החקיקה בתחום הנגישות

מרצה עו"ד איתן עמרם, עמרם דן סדיקוב ושות' משרד עורכי דין 
ויו"ר הועדה לקידום זכויות לאנשים עם מוגבלויות, לשכת עורכי הדין בישראל

מנחה: סו"ב סמי זילכה

מרצה: עו"ד טובי פארי, משרד קן דרור והראל עו"ד
מנחה: סו"ב עמיעד קפלן

מועד: יום שני | 09.08.21
שעה: 13:30-12:30

מועד: יום רביעי | 11.08.21
שעה: 13:30-12:30

ההשתלמות תכלול את כל נושא החקיקה והפסיקה כולל החובות החלות 
על נושא נותני השירותים וכיצד יש ליישמם.

הגנת הפרטיות, אבטחת מידע ומה שביניהם

ההשתלמות מתייחסת להגנת הפרטיות, אבטחת מידע, סיכוני סייבר, לאור המתקפות 
האחרונות על חברות ביטוח וסוכנויות ביטוח. 

השתלמות חשובה לכלל הסוכנים.

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של המכללה לפיננסים וביטוח



שהתקבלו מ אזרחים  תלונות 
בנושא  הבנקים  על  בפיקוח 
בכרטיס  בעסקאות  חיוב 
חיוב מבוטל עלה כי במקרים מסוימים 
 )MAX( חברת מקס איט פיננסים בע"מ
הרשאה  בגין  שהתקבלו  חיובים  כיבדה 
חרף  וזאת  האשראי,  כרטיס  לחיוב 

העובדה שהכרטיס בוטל.
הבנקים  על  הפיקוח  שערך  מבדיקה 
לקוח  כאשר  כי  עלה  החברה  מול 
עסקאות  האשראי,  כרטיס  את  מבטל 
מועד  לאחר  זה,  בכרטיס  שמתקבלות 
הביטול, נחסמות כנדרש. יחד עם זאת, 
של  מבירור  כתוצאה  שבוצעה  בבדיקה 
בהם  מקרים  אותרו  הציבור,  תלונות 
מהבדיקה  ביטולו.  חרף  הכרטיס  חויב 
אשראי  כרטיס  נחסם  כאשר  כי  עלה 

בוצעה  שלא  בדיעבד  התברר  אך  הונאה,  בשל 
עסקאות  של  קליטה  התאפשרה  הונאה,  בכרטיס 

מסוג הוראות קבע בכרטיס חרף ביטולו כאמור. 
לפיכך, הפיקוח דרש מהחברה לתקן את הליקוי 
זה. בנוסף,  ולמנוע הישנות מקרים מסוג  שנמצא 
נקיטת  ובוחן  הנושא  בבדיקת  ממשיך  הפיקוח 
החזר  לרבות  החברה,  מול  נוספות  פעולות 

ללקוחות הרלוונטיים, ככל שנפגעו. 

עמדת הפיקוח על הבנקים אשר נמסרה לחברה 
היא כי בנסיבות הנדונות החברה לא הייתה רשאית 
לאפשר קליטת עסקאות בחשבון הלקוח. פעולת 
להוראת  11)א(  לסעיף  בניגוד  עומדת  החברה 
"כרטיסי  שעניינה   470 מס'  תקין  בנקאי  ניהול 
יחייב חשבון לקוח  וקובעת כי "מנפיק לא  חיוב" 
כרטיס  חוזה  סיום  לאחר  שבוצעו  עסקאות  בגין 

חיוב, כאמור בסעיף 4 לחוק כרטיסי החיוב".

הואיל והפיקוח על הבנקים מצא ליקוי 
באופן התנהלות החברה כאמור, הוחלט 
החברה  על  כספי  עיצום  הטלת  על 
סעיף  לפי  המפקח  לסמכות  בהתאם 
וזאת  הבנקאות,  לפקודת  14ח)א()1( 
הינו  זה  בסך של 900 אלף ש"ח. סכום 
לאחר הפחתה של 10% מהסכום המרבי 
של מיליון ש"ח הקבוע בחוק. ההפחתה 
את  הפסיקה  שהחברה  משום  בוצעה 
ההפרה אחרי פניית המפקח אליה באותו 

העניין.

ליקוי בהתנהלות
הבנקים  שבין  היחסים  "הוגנות 
של  עיסוקו  בליבת  היא  ללקוחותיהם 
לכך  מייחס  ואני  הבנקים  על  הפיקוח 
חשיבות רבה. למערכת היחסים החוזית 
עם הלקוח יש התחלה וסוף מוגדרים וברורים, כפי 
שנקבע במפורש בהוראות הפיקוח על הבנקים. על 
הלקוח  חשבון  החוזה  סיום  ייתכן שלאחר  לא  כן, 
שבוטל.  בכרטיס  שבוצעו  עסקאות  בגין  יחויב 
בכוונתנו להמשיך ולאכוף את קיומן של הוראות 
הפיקוח על מנת לוודא שלקוחות הבנקים וחברות 
והוגן",  ראוי  שירות  מקבלים  האשראי  כרטיסי 

אמר המפקח על הבנקים, יאיר אבידן.

תלונות על חברת האשראי הביאו לקנס 
של כמיליון ש"ח 

הפיקוח על הבנקים הטיל קנס של 900 אלף ש"ח על חברת כרטיסי האשראי 
MAX בשל חיוב עסקות בכרטיס אשראי שבוטל < רונית מורגנשטרן

"הוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם היא בליבת עיסוקו של הפיקוח על 
shutterstock :הבנקים" | צילום
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עובדי איילון יתרמו לילדי 
"שלוה"

יילון חברה לביטוח נערכת ליום התרמה א
ההתרמה  יום  שלוה.  ילדי  למען  ארצי 
בערוץ  וישודר   8.8.21 ראשון,  ביום  יתקיים 
התנדבו  איילון  ועובדי  מעובדות  כ־300   .13
את  ויקבלו  התרומות  גיוס  במאמץ  לסייע 
שיחות התורמים מבית איילון וממוקדי שירות 
אחד  לערב  שיהפכו  החברה  של  הלקוחות 

למוקדי התרמה ארציים.
ארגון שלוה פועל קרוב ל־30 שנים במטרה 
לבני  ולסייע  מוגבלויות  עם  בילדים  לטפל 
המורכבויות  עם  בהתמודדות  משפחותיהם 
בחברה.  שילובם  כדי  תוך  בגידולם,  הכרוכות 
הארגון  פעילות  זכתה  השנים  במהלך 
בפרסים שונים ובהכרה ממשלתית בכל אחת 

מהתוכניות שלה.
אריק יוגב, מנכ"ל איילון, ציין: "התרומה של 
שלוה  לילדי  לסיוע  והתרומה  לקהילה  איילון 

הפכה כבר לחלק מה־DNA הייחודי של 
על  שחרטה  ביטוח  כחברת  איילון. 

דגלה את המחויבות 'אנשים לשירות 
רק  לא  מקפידים  אנו  אנשים', 
בהתנדבות  גם  אלא  בכסף  לתמוך 
החברה  ומנהלי  עובדי  של  בפועל 

במגוון תחומים". 

זיו כהן ימונה למשנה 
למנכ"ל ווישור

וישור גלובלטק, העומדת בראש קבוצת ו
הביטוח הדיגיטלית, נמצאת בימים אלו 

בעיצומה של רכישת גרעין השליטה של 
חברת איילון אחזקות. השבוע היא הודיעה 

על מינויו הצפוי של זיו כהן למנהל החטיבה 
הפיננסית והמשנה למנכ"ל בווישור גלובלטק 
ובווישור ביטוח. המינוי צפוי להיכנס לתוקף 
בחודשים הקרובים, וכפוף לאישור מוסדות 

החברות הרלוונטיים וכן לאישור הממונה על 

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. 
כהן, רואה חשבון ועורך דין 

בהכשרתו, שימש בחמש השנים 
האחרונות כסמנכ"ל תחום הכספים 

במנורה מבטחים. בעברו מילא 
מספר תפקידים בכירים ברשות 

ניירות ערך.

ניצן צעיר הרים, מנכ"ל ווישור 
חברה לביטוח ו-ווישור גלובלטק: 
"הצטרפותו של זיו כהן לווישור תאפשר 

חיזוק מקצועי משמעותי לחטיבת הפיננסים 
של קבוצת גלובלטק, הכוללת היום חברת 

טכנולוגיה ציבורית, חברת ביטוח דיגטלית 
ובחודשים אלו אף שוקדת על עיבוי הפעילות 

מעבר לים לקראת כניסה לפעילות בארה"ב, 
כל זאת במקביל לעסקת רכישת מניות 

השליטה באיילון, אשר נחתמה לאחרונה 
בסוף חודש יוני. אנחנו מברכים את זיו על 
הצטרפותו אלינו ומאחלים לו הצלחה רבה 

במילוי תפקידו".

השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

זיו כהן
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סוף עידן האג"ח הייעודי - שינוי מתחייב
 למרות החששות של הגופים המנהלים את קרנות הפנסיה אסור למשרד האוצר לעצור את 

 "מהפכת מנגנון הבטחת התשואה לחוסכים לפנסיה". צריך לפתח את רשת הביטחון 
 הממשלתית על מנת לחסוך מיליארדי ש"ח, שיופנו לטובת אוכלוסיות מוחלשות 

< סו"ב אשר סייפר

וק התקציב לשנת 2021־2022 שאישרה ח
אחד  את  בחובו  טומן  השבוע  הממשלה 
 - הביטוח  בענף  הגדולים  מהשינויים 
שמספק  הטווח,  ארוך  בחיסכון  המנגנון  ביטול 
ריבית  הנושא  מיועד  אג"ח  המבטחות  לקרנות 

קבועה של 4.86% צמוד מדד. 
כלכלית,  זמן"  "פצצת  הוא  זה  ספק שמנגנון  אין 
ידי  על  האג"ח האלה, שמוחזקות  והשווי של  היות 
על  כיום  עומד  המנהלים,  וביטוחי  הפנסיה  קרנות 
בקצב  וגדל  הולך  ורק  שקלים,  מיליארדי  מאות 

מהיר. 
לפי נתוני האוצר, מדינת ישראל משלמת כיום 
האג"ח,  על  שנתית  ריבית  ש"ח  מיליארד  כ־12 
שהייתה  מהסכום  יותר  ש"ח  מיליארד  כ־9  שהם 
צריכה לשלם אם היה מדובר באג"ח רגיל המונפק 

בסביבת הריבית הנוכחית.

רשת ביטחון חדשה
הנורות האדומות על "הפסדי ריבית" בסדר גודל 
ענק שכזה נדלקו אצל הגורמים השונים לפני שנים 
התחילה  זה  שינוי  על  הרצינית  החשיבה  רבות. 
הכללי  החשב  של  כהונתו  בתקופת   2018 בשנת 
דאז, רוני חזקיהו. באוצר הבינו שקיים צורך דחוף 
של  במנגנון  הפנסיונית  הביטחון  רשת  בהחלפת 
הפרסומים,  לפי  הפנסיה.  לקרנות  תשואה  הבטחת 
הממונה על שוק ההון לשעבר, דורית סלינגר, לא 
ראתה עין בעין את המהלך, ואי הביצוע גרם לאוצר 

המדינה לשלם תוספת ריבית בסדר גודל עצום. 
גורמים שונים סבורים שאיגרות החוב המיועדות 
פוגעות בתמהיל הראוי של החוב הממשלתי )יותר 

ויותר  סחיר;  חוב  לעומת  מהרצוי,  סחיר  לא  חוב 
חוב צמוד, לעומת חוב שקלי( תוך מתן סובסידיה 
שבאמת  במי  לתמוך  במקום  ומטרידה,  "נדיבה" 

זקוק לתמיכה מהמדינה. 

תקופה קצובה 
לחוסכים  ביטחון שתבטיח  רשת  להקים  הרעיון 
שהיו  התשואה  את  מראש  קצובה  לתקופה 
שאר  שבהם  בשנים  המיועדות,  באג"ח  מקבלים 
אפיקי ההשקעה יניבו תשואה נמוכה, כמו למשל 
לכיוון  רעיון  הוא  וב־2020,  מ־2008  במשברים 
גיבוי  וגם  אומץ  גם  צריכים  ביצועו  לשם  הנכון. 

פוליטי, דבר שלא היה קיים בשנים האחרונות.
"רשת  הקמת   - זה  חשוב  מהלך  של  ההצלחה 
שתחליף  האוצר,  שמציע  כפי  לתשואה",  ביטחון 
משמעותי  נפח  בעלת  המיועדת  החוב  אגרת  את 
וקרנות  הביטוח  חברות  ידי  על  המנוהל  בנכס 
ואולי  טוב,  מקצועי  תכנון  מצריכה   - הפנסיה 

חשיבה על ביצוע הדרגתי. 

יחסוך מיליארדים
המהלך,  את  להוביל  צריכה  ההון  שוק  רשות 
בחינת  תוך  השוק,  שחקני  כלל  עם  בהתייעצות 
לביצוע  אפשרות  מתן  ועם  למהלך,  ההשלכות 
של  מעמיקה  ובחינה  הביצוע  במשך  תיקונים 
הפעילות המתנהלת על ידי ועדות ההשקעה של 

הגופים המוסדיים השונים. 
את  המנהלים  הגופים  של  החששות  למרות 
ופוליסות  החדשות  )הוותיקות,  הפנסיה  קרנות 
ביטוח(, אסור למשרד האוצר לעצור את "מהפכת 
לפנסיה".  לחוסכים  התשואה  הבטחת  מנגנון 
על  הממשלתית  הביטחון  רשת  את  לפתח  צריך 
המתפנים  כספים  ש"ח.  מיליארדי  לחסוך  מנת 
לטובת  מופנים  להיות  צריכים  המדינה  מתקציב 
האוכלוסייה החלשה, שבאמת צריכה חיזוק, גם על 

ידי הגדלת קצבאות הביטוח הלאומי.
אין ספק שאנו נכנסים לעידן חדש, ובקרוב, עידן 
"ההצמדות", שהוא פטנט ייחודי למדינת ישראל, 

ייחשב לנחלת העבר. 

shutterstock :קיים צורך דחוף בהחלפת רשת הביטחון הפנסיונית במנגנון של הבטחת תשואה לקרנות הפנסיה | צילום
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אובדן כושר עבודה - עילה מתחדשת
 עו"ד עדי בן אברהם בטור מיוחד על דרישת סעד הצהרתי בפוליסת אובדן כושר עבודה

והכללים ביחס לשינוי או הפסקת תגמולי ביטוח 

מי ששימש כמנהל תביעות אובדן כושר כ
עבודה, נושא הכיסוי קרוב לליבי וחשוב 
מאוד בעיני. פוליסה לאובדן כושר עבודה 
אשר  למבוטח/ת  למשכורת  כתחליף  משמשת 

איבד את כושר עבודתו.  
השבוע נדבר על מקרה בו הוגש ערעור על פסק 
למתן  בבקשה  לעבודה  האזורי  הדין  בית  דין של 
לתגמולי  זכאית  המבוטחת  לפיו  הצהרתי  סעד 

אובדן כושר עבודה עד תום תקופת הביטוח. 
מקרה  על  דובר  הדין  בבית  נדון  אשר  במקרה 
של מבוטחת אשר הגישה תביעה לקבלת תגמולי 
אובדן כושר עבודה. חברת הביטוח אשר בחנה את 
התביעה, אישרה למבוטחת תשלום תגמולי ביטוח 
לה  ושילמה  ברשותה  אשר  האכ"ע  פוליסת  בגין 
שנת  סוף  ועד   2004 משנת  כבר  ביטוח  תגמולי 

 .2018
בינואר 2019, הודיעה חברת הביטוח למבוטחת כי 
זכאית עוד לתגמולי אכ"ע, אך שילמה  היא אינה 
לה 50% אכ"ע לתקופה של חצי שנה. לאחר הגשת 
בדיקה  לאחר  הביטוח  חברת  אישרה  התביעה 

מחודשת את תגמולי האכ"ע עד סוף שנת 2021. 

עילה מתחדשת
המבוטחת ערערה על ההחלטה שלא לאשר לה 
אובדן כושר עבודה לצמיתות וכן על שכר הטרחה 

אשר נפסק לה. 
כי  וקבע  אלו  לשאלות  נדרש  הארצי  הדין  בית 
על  ההצהרתי אשר התבקש  הסעד  ביחס לשאלת 
ידי המבוטחת לפיו היא זכאית לתגמולי הביטוח 
לאורך כל תקופת הפוליסה - הוא אינו משנה את 
האזורי לפיה מדובר על עילה  הדין  בית  החלטת 
מתחדשת מידי חודש בחודשו ולכן אין מקום לתת 

סעד הצהרתי על זכאות לצמיתות, שהרי העילה, 
כאמור, יכולה להשתנות.  

ביחס לסוגיית גובה שכ"ט עורכי הדין של באי 
כוח המבוטחת. בית הדין הארצי קובע כי כערכאת 
פסק  אשר  הטרחה  בשכר  יתערבו  לא  הם  ערעור 
הדין  בית  קבע  זה,  במקרה  האזורי.  הדין  בין 
 15% על  יעמוד  הטרחה  שכר  שיעור  כי  האזורי 

קובע  הארצי  הדין  בית  זאת  עם  מע"מ.  בתוספת 
כי הואיל ולאור הנתונים העובדתיים לא ישתנה 
מצבה של המבוטחת יש מקום לקבוע כי תשלום 
תגמולי  משולמים  עוד  כל  ישולם  הטרחה  שכר 
הביטוח למבוטחת ועד לתקופה מקסימלית של 60 

חודשים, כפי שפורט בפסק הדין. 
מספר  יכנסו  החודש  בסוף  כי  להזכיר  חשוב 

מחודשת  ובחינה  לשינוי  ביחס  מרחיבים  כללים 
בתביעות  היתר  )בין  ביטוח  לתגמולי  זכאות  של 
אכ"ע( לפיה חברת ביטוח רשאית לבחון מחדש את 
זכאותו של מבוטח לקבלת תגמולי ביטוח בהתאם 
תיערך  כאמור  שבחינה  ובלבד  הפוליסה,  לתנאי 
מצבו  שינוי  אודות  חדש  רלוונטי  מידע  בשל 

הרפואי של המבוטח. 

בחינת הזכאות
של  מחודשת  בחינה  תבצע  לא  ביטוח  חברת 
זכאותו של מבוטח בטרם חלפו 60 יום מההחלטה 
חברת  המבוטח.  של  בעניינו  שקיבלה  האחרונה 
ביטוח  תגמולי  תפסיק  ולא  תקטין  לא  ביטוח 
בעקבות בדיקה מחודשת של זכאות, אלא בהתאם 
לכללים שנקבעו לכך בפוליסה, ולאחר שהודיעה 
את  להפסיק  או  להקטין  בכוונתה  כי  למבוטח 
התשלומים. הודעת שינוי כאמור תימסר למבוטח 
לפחות חמישה עשר ימים לפני מועד הקטנת או 
הפסקת התשלומים, ובכל מקרה לא לפני שממצאי 
הבדיקה שנעשתה הראו כי יש להקטין או להפסיק 
את התשלומים. אגב, למען הסר ספק, אין באמור 
הביטוח  חברת  של  מזכותה  לגרוע  כדי  לעיל 
ששולמו  תשלומים  בגין  סכומים  השבת  לדרוש 
ביתר טרם המועד האמור, כאשר המבוטח כבר לא 

עמד בתנאי הפוליסה לקבלת תגמולי ביטוח. 
הודעת שינוי תכלול את כל הנימוקים המונחים 
ביסוד החלטת חברת הביטוח להקטין או להפסיק 
את תשלום תגמולי הביטוח, ויחולו עליה ההוראות 
לעניין הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה, לפי 

העניין, בשינויים המחויבים.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 

הלשכה

Shutterstock :אין מקום לסעד הצהרתי על זכאות לצמיתות | צילום

 הודעת שינוי תכלול את כל הנימוקים המונחים 
 ביסוד החלטת חברת הביטוח להקטין או להפסיק 

את תשלום תגמולי הביטוח
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לוח הביטוח
דרושים

סוכן ותיק  מחולון מציע שרותי משרד בחולון )ללא 
תשלום( ותמיכה מקצועית למועמד עם או  בלי רישיון  

לעיסוק  כסוכן עצמאי  )עפ"י הסכם( קו"ח   לשלוח  
למייל:skashro@bezeqint.net מס' הטלפון  

במשרד - 03-5032893 

לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר 
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל 

תיקים שכיר. ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני 
3 שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי - יתרון 

מסגרת העסקה א-ה 8:30-14:00 נא לשלוח קורות 
sharon@og-ins.co.il :חיים ל

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות, המתמחה בשיווק 
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט, חיים/בריאות, 
דרושים: רפרנט/ית שימור לקוחות, אנשי מכירות 

עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח, מתאמי 
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום, מזכירה 
בכירה עם ניסיון, תנאים וסביבת עבודה מעולים! 

לפרטים: 054-7000072 חגי

לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן, דרוש/ה 
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי, עם נסיון 

בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח. עבודה 
לטווח ארוך. התחלה מיידית. שעות העבודה בימים 

א'-ה' 8:30-16:00 יום ו', פעם בחודש, 9:00-12:00 נא 
cochi@shir-ins.com :לשלוח קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה. העבודה מהבית 
באופן קבוע. משרה לטווח ארוך. לשלוח קו"ח למייל: 

boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם 

ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי, ניהול תיקי 
לקוחות ועבודה מול החברות. יש אופציות קידום! שכר 
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח 

tomerinsur@gmail.com :קו"ח למייל

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח 
המשרד וניהול שוטף. לצד פעילות מסורתית, המשרד 

פועל בתחום - תכנונים פנסיונים, מיסוי, תהליכי 
פרישה, גורם מתפעל. קורות חיים/מידע נוסף במייל 

ibn1976@gmail.com
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה  עובד/ת ביטוח 

אלמנטרי  )דירות /עסקים/רכב( עבודה בסביבה 
 נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל- 

avi@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים 

בתחום הביטוח פנסיוני / אלמנטרי - שיפור ניכר 
Rh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -בתנאים

חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים 
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית 

roznerbit@walla.co.il ומקצועית באזור

לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית, דרוש/ה 
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/

סוכנות. ניסיון קודם הכרחי. קורות חיים למייל: 
  star202118@gmail.com

לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח 
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים 

עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם 
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור , כולל אפשרות 
לשותפות עתידית. israel@di--ins.co.il נייד - 

0544260833

קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים 
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים, פגישות 

מתואמות והכשרה. לתיאום פגישה לא מחייבת עם 
gabin@barak-fin.com 0522759119  :גבי

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר, חדר גדול כולל חלון 

ענק. המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי, חניה 
חופשית, השכירות חודש בחודשו, מחיר פיקס כולל 

)דמי ניהול, חשמל, ארנונה, ניקיון יומי(. ניתן לקבל 
מרוהט, שלמה 052-2944888

להשכרה 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח תקוה. החדרים 

מרוהטים, בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה 
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת. העלות הנדרשת כולל 
חשמל, ארנונה, אינטרנט, ועוד: 4,000 ש"ח + מע"מ. 

לפרטים, שמוליק: 054-4946290

להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים. 
גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 
בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 

0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 

udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל משה 
אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות התפעוליות 

הנדרשות אפשרות להתמחות 050-5293836

במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין 156 ת”א, להשכרה 
בקומה 20 חדר במשרד מפואר. אפשר גם שירותי 

משרד. טלפון 054-4647407 מאיר

להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 

*חניה בשפע *שירותי משרד - אופציונלי יש לפנות 
לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 050-5240011

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 

המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות 

/ עצמאים / פרטיים.

אנו מתמחים ביועץ למשכנתה )חדשה / מיחזור / 
איחוד הלוואות / ועוד(. נשמח לשת"פ עמך על תיק 

המבוטחים שלך, ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא 
 נפגש לקפה, שלמה קרקסוני, 052-2944888 

https://www.facebook.com/krsmartmoney

סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק 
ביטוחי )אלמנטרי ופנסיוני ( לפרטים ניתן לפנות

yanivaghion@gmail.com
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ 

ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר 
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו 

ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את 
הפתרון הכי מתאים עבורכם. ביחד סוכנות לביטוח 

מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו 
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים 

קיימים. אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי 
פעולה שבהם כולם מרוויחים )יש לנו שת"פים 

שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים 
בדבר וזה בדוק( שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו 

רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת 
החלטה מושכלת. ניתן לפנות אלינו במייל/ בנייד נייד 

 052-7703399 גיל 052-4526944 משה
 gil@beyahad-ins.com

ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
ins.com־gil@beyahad

למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול 
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ) חיים ואלמנטר( 

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בוטל המיזוג של הברוקרים 
 WILLISו־ AON

ו־ב  AON - בביטוח  הברוקרים  חברות  שתי  של  הגדול  המיזוג  וטל 
Willis Towers Watson, מהלך שצפוי לעלות ל־AON כ-1.4 

מיליארד דולר. ההחלטה על ביטול המיזוג נתקבלה בהפתעה.
דולר  שני הברוקרים הציגו את תוכנית המיזוג בהיקף של 30 מיליארד 
בפני הרשויות באיחוד האירופי ובארה”ב. מוסדות האיחוד האירופי אישרו 
מיזוג שתי החברות בהתניות שימנעו פגיעה במבוטחים, אולם משרד  את 
המשפטים האמריקאי, הממונה גם על הבטחת תחרות בכלכלה, הגיש תביעה 

משפטית לבלימת המיזוג בטענה שהיא פוגעה בתנאי התחרות.
לכללי  “ניצחון  הוא  המיזוג  שביטול  אמר  ארה”ב  של  הכללי  התובע 
העסקית  הקהילה  של  התחרות 
האמריקאית”. גם דוברת הבית 
המיזוג  ביטול  על  בירכה  הלבן 

בהתאם למדיניות התקיפה 
נגד  ביידן  הנשיא  של 

קרטלים.
המהלך  את  הובילה   AON
של ביטול המיזוג. היא תצטרך 
לפצות את Willis במיליארד דולר. יש הוצאות נוספות על תיכנון המיזוג 
והיועצים המשפטיים של 400 מיליון דולר. הברוקר גם ביטל עסקה למכירת 

סקטור הפרישה בארה”ב כדי לרכך התנגדות הרגולטורים לעסקה.

בטחי המשנה מדווחים על זינוק ברווחים במחצית הראשונה של מ
הראשונה של 2020  במחצית  ההפסדים שרשמו  לעומת   ,2021
להיקף  מהחזרה  הושפע  ברווחיות  החד  השיפור  הקורונה.  מגפת  עקב 

עסקים גדול יותר וגם עקב ייקור פרמיות הביטוח.
מבטחת המשנה הגדולה סוויס רי חזרה לרווחיות. החברה דיווחה על 
לעומת  השנה,  של  הראשונה  במחצית  דולר  מיליארד  של  נקי  רווח 
שהרווחיות  צופה  רי  סוויס  אבל  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  הפסד 
תיפגע במחצית השנייה של השנה. הצפי שלה שתשלם מאות מיליוני 
דולר לנפגעים מהשיטפונות באירופה ביולי ועוד כמה מאות מיליוני 
באש  שהעלו  בהתפרעויות  שנפגעו  אפריקה  בדרום  למבוטחים  דולר 

עסקים רבים.
מיליון   344 של  רווח  על  דיווחה   Axis Capital המשנה  מבטחת 
דולר במחצית הראשונה של השנה, לעומת הפסד של 73 מיליון דולר 
המשנה  ביטוחי  תיק  בשיפור  הושג  הדבר   .2020 המקבילה  במחצית 
וצעדי ייעול נוספים. גם מבטחת המשנה Partnerre מדווחת שעברה 
לרווח, וסיימה את המחצית הראשונה של השנה ברווח של 248 מיליון 

דולר, לעומת הפסד של 204 מיליון דולר בחציון הראשון של 2020.
גם מבטחת המשנה הצרפתית Scor דיווחה על זינוק ברווחים. החברה 
יורו,  ברווח של 380 מיליון  סיימה את המחצית הראשונה של 2021 

לעומת רווח של 26 מיליון יורו בתקופה המקבילה ב־2020.
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זינוק ברווחי מבטחי המשנה 
ברבעון השני

למשפחת שדה
אתכם באבלכם על מות

רחל סעדה 
שדה  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

משרדי AON. החברה הובילה את ביטול המיזוג 
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