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יוצאים לדרך :החל
שיווק פוליסות ביטוח
לרכב חשמלי

שלמה ביטוח תחל בשבועות הקרובים בשיווק פוליסות ושירותי
דרך מותאמים לרכבים חשמליים .המהלך יעשה בשיתוף פעולה
עם חברת אפקון ,מהגדולות בישראל בתחום עמדות ההטענה וחלק
מקבוצת שלמה .״רכבים חשמליים הם העתיד ואנו גאים להוביל
את המהפך החשמלי בענף הרכב בישראל״ > עמ' 2

חבר/ת לשכה המעוניינים לצפות בדוח הביקורת החקירתית של
רו"ח קובי נבון באתר הלשכה יש ללחוץ על הקישור.
שימו לב כי על מנת לצפות בדוח תדרשו להתחבר לאזור האישי
על ידי הזנת מס' תעודת זהות ומס' חבר.
לברורים בנוגע למספר החבר ניתן לפנות ללשכה בטלפון 03-6396676 :בימים א׳-ה׳9:00-16:00 ,
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שלמה ביטוח תשווק פוליסות ביטוח
לרכב חשמלי
שלמה תהיה החברה הראשונה בתחום שתפיק בשבועות הקרובים ביטוח לרכב חשמלי בשיתוף
אפקון ,מפעילת עמדות ההטענה מהגדולות בישראל • גם הראל משיקה מוצר חדשני בתחום
> רונית מורגנשטרן

ל

אור הגידול בשימוש ברכב חשמלי
בישראל ,וצפי של כ־ 215אלף כלי רכב
חשמליים במדינה עד לשנת ( 2025לפי
תחזית  ,)BDOוכ־ 350אלף מכוניות חשמליות,
על פי משרד התחבורה ב־ ,2030חברות הביטוח
נערכות לשווק פוליסות ביטוח מותאמות לרכב
זה.
ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי שלמה ביטוח,
מקבוצת שלמה ,תהיה הראשונה להרים את
הכפפה ,וזאת עקב העובדה שחברת אפקון ,שהיא
בין המפעילות הגדולות של עמדות הטענה בארץ,
נכללת בקבוצת שלמה.

שיפור התשתיות

טובי שמלצר ,מבעלי שלמה ביטוח ,מסר" :כיום
בישראל יש כ־ 10,000מכוניות חשמליות .אנו
צופים גידול משמעותי בשנים הקרובות ומאמינים
כי בעתיד הקרוב נראה יותר ויותר רכבים מונעים
חשמל בכבישים .אני מאמין שהתנאי לעלייה
בכמות הרכבים שיגיעו הוא שיפור של תשתית
ההטענה בחשמל.
״בשבועות הקרובים נציע לכל בעלי הרכבים
פוליסה המותאמת לרכבים חשמליים ,בשיתוף עם
שירותי חברת אפקון ,הנכללת בקבוצת שלמה,
שמחזיקה כבר בכ־ 400עמדות הטענה ברחבי
הארץ .הפוליסה תכלול שירותי הטענה ,לצד
שירותי הדרך הסטנדרטיים .העתיד הוא נסיעה

טובי שמלצר | צילום :עזרא פרג'

ביטוח
ופיננסים

רכב חשמלי בטעינה | צילום :באדיבות אפקון

ברכבים חשמליים ואנחנו נתאים גם את הביטוחים
וגם את שירותי הרכב להנעה חשמלית ,בטוחה
וירוקה”.
גם הראל משיקה בימים אלה פוליסה חדשנית
לרכב חשמלי .ליאור שיינין ,סמנכ"ל בכיר
ומנהל אגף פרט בחטיבת הביטוח הכללי בקבוצת
הראל ביטוח ופיננסים" :המגמות העולמיות
מראות בבירור שאנו צועדים לעולם של רכבים
חשמליים ואנו בהראל למדים כל העת את צרכי

״בשבועות הקרובים נציע
לכל בעלי הרכבים פוליסה
המותאמת לרכבים חשמליים.
הפוליסה תכלול שירותי
הטענה ,לצד שירותי הדרך
הסטנדרטיים .העתיד הוא
נסיעה ברכבים חשמליים״

ליאור שיינין | צילום :עזרא פרג'

השוק ,המגמות והשינויים בחייהם של לקוחותינו
ומחויבים להשיק מוצרים שיתאימו לאופן בו
לקוחותינו חיים את חייהם .כמו בכל תחום אליו
אנו נכנסים ,גם בתחום הביטוח לרכבים חשמליים
אנו משיקים מוצר חדשני ,המשלב דיגיטציה
ופרסונליזציה שתתאים לכל לקוח ותענה על
צרכיו המשתנים".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | כתיבה :רונית מורגנשטרן,
מערכת "ביטוח פיננסים" | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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דעה
> עמנואל ישראלי ,חבר דירקטוריון ליסו״ב
אני מעריך את חשיבותה של הישיבה הנ"ל,
אז בכדי לא להיות מובן באופן חלקי או מפורש
בצורה לא נכונה ,אני אקריא את דברי מהכתב,
למען לא "יוצאו מהקשרם" .אני מתכוון לכל
מילה שאני אומר ,ואני גם אחראי על כל מה שאני
אומר .אבל אני לא יכול להיות אחראי על מידת
ההבנה של מי שיקרא אותם .בסופו של הדיון,
אעביר את דברי לנורית ולכל מי שירצה מקרב
הנוכחים כאן ,לצורך רישומם המדויק בפרוטוקול.
ובכן ,שמי ישראלי עמנואל ואני חבר לשכת
סוכני הביטוח מאז  .1987כמדומני ,אני "נושא
המשרה" היחידי מקרב חברי הדירקטוריון של
ליסו"ב ,שאינו נושא תפקיד נוסף מכל סוג שהוא
במוסדות הלשכה.
כמן־כן ,אינני מועמד לשום תפקיד במוסדות
הלשכה .לא הגשתי מועמדות לשום תפקיד
במסגרת מוסדות הלשכה ,כך שנראה לי שיהיה
קשה מאד לחשוד בי כבעל אינטרסים אפלים
כאלו או אחרים.
אבל ,כן .יש לי אינטרס .האינטרס היחידי,
הינו טובתה של הלשכה כמייצגת את קהל סוכני
הביטוח בישראל.
אינני מכיר את רו"ח קובי נבון! נקודת המוצא
שלי היא שהוא עשה את עבודתו נאמנה ,ללא כל
משוא פנים ועל פי מיטב הבנתו המקצועית.
אני מודה לו על העבודה שנעשתה ומבחינתי,
"שכוייך".
אני יודע לקרוא! והתייחסותי לדו"ח הינו לדו"ח
עצמו בלבד ,ולא לכל הפרשנויות שרצו ב"עדיף",
"פוליסה" ,ובביטאון הלשכה.
אפילו....לא קראתי אותן.
אז רבותי ,לפני שאני משמש כדירקטור בליסו"ב,
אני סוכן ביטוח חבר לשכה כמו כולם ומשלם את
דמי החבר מאז  ,1987וכשכזה ,עומדת לי הזכות
לדרוש ולצפות שההתנהלות של הלשכה תהיה
בצורה נכונה ,נאותה ומתנהלת כפי שצריך וכפי
שמצופה מעמותה ציבורית.
קראתי את הדו"ח לפני כשבוע והזדעזעתי!
קראתי את כולו מספר פעמים ,ולא נרגעתי.
מיד לאחר קריאה ראשונה של הדו"ח ,פניתי
ליו"ר הדירקטוריון – סו"ב יצחק זילברמן ,והבעתי
את דעתי הראשונית על הדו"ח ,והוא היה שותף
מלא לדעתי.
באותו לילה ,קראתי את הדו"ח שוב מספר
פעמים ,ושוב נחרדתי עד כדי כך שלמחרת
בבוקר ישר פניתי וביקשתי לכנס בדחיפות את
הדירקטוריון בכדי שנדון בדו"ח זה.
רבותי ,לפני כ־ 4שנים ,גרמתי לפיזורה לאלתר,
של הנהלת עמותה מקבילה בשל מעשים חמורים
הרבה פחות מאלה המתוארים בדו"ח זה.

לא רק שגרמתי לפיזורה של אותה הנהלה ,אלא
גרמתי לכך שגם אף אחד מחברי אותה ההנהלה,
לא יוכל להיות חבר בהנהלה הבאה.
ההבדל המהותי היה שמדובר היה ,ועדיין,
בעמותה עם רגולטור אמריקאי ,ואצל האמריקאים
כידוע ,תרבות הניהול "קצת אחרת" ,ואצלם "אין
חוכמות".
קיבלתי גיבוי מלא למהלכים שיזמתי מצד
ה"רגולטור" וגרמתי לכך שבמשך  6חודשים,
שינינו תקנון ,ערכנו בחירות חדשות לעמותה,
וכיום היא קיימת ואף אחד לא שומע על בעיות
בה.
יש לי הרגשה ,לא מבוססת אומנם ,אך חוש הריח
שלי מעולם לא הטעה אותי ,שהדו"ח הזה מציג רק
את קצה הקרחון ,והמציאות בפועל הינה עגומה
הרבה יותר .אינני מתכוון לשאול את קובי לגבי
תחושותיו בסוגיה זו ,כי אני לא מוכן להתייחס
לתחושות אלא למה שכתוב בדו"ח בפועל.
אני לא בא עכשיו להאשים אף אחד .אני רק
רוצה לשאול את ההנהלה הנוכחית מספר שאלות
וגם לקבל ממנה תשובות.
הרי מי שנושא על גבו תואר כזה או אחר של
ועד מנהל על שלל תפקידיו ,לא יכול להתהדר
רק בזכויות הנובעות מעצם התפקיד והתואר .יש
לו גם חובות הנובעות מעצם תפקידו.
אין זכויות ללא חובות.
מבחינתי.....הועד המנהל חייב לטפל לאלתר
במסקנות הדו"ח ,וזאת......למרות שימיו ספורים.
ואם לא הוא ,האם הדו"ח מחייב בצורה כלשהי
את הועד המנהל שייבחר? מחייב את נשיא הלשכה
שייבחר (מי שלא יהיה!)? אינני יודע! אני חושב
שצריכה לצאת הנחייה חד משמעית שתחייב את
הועד המנהל הבא ,לאשרר מחדש את מסקנות
הדו"ח הנ"ל ,ולפעול במסגרת זמן קצוב וידוע
מראש לתיקון כל הליקויים שהתגלו.
אך משום מה ,יש לי הרגשה שלמרות הרצון
הטוב של הועד המנהל הנוכחי לפתור את הבעיות
הקיימות בלשכה ,הוא יותר מאשר ישמח באם
יצליח להגיע ל־ 24/11בשלום ,כך ש"תפוח
האדמה הלוהט" יועבר לטיפולה של הנהלה חדשה
כזו או אחרת.
לדעתי......זו טעות איומה ,ואני חושש שמסקנות
הדוח הנ"ל יישלחו לארכיון וימוסמסו.
אני יודע שזו האשמה חמורה ,אך רבותי ,חובת
ההוכחה הינה על הועד המנהל.
מכיוון שאני יוצא מנקודת הנחה שהדו"ח נכון,
ואני מקבל אותו כלשונו ,לא ברור לי מה צריך
לקרות ,בכדי שאותם עובדי לשכה המוזכרים בדו"ח
יחזירו ללשכה את הכספים שקיבלו שלא כדין?
מה צריך לקרות כדי שאותם אלה מבין עובדי

הלשכה ישלמו את הכספים שהיו נדרשים לשלם
בגין טובות הנאה כאלה או אחרות שקיבלו במהלך
עבודתם ,כפי שהוזכרו בדו"ח?
מה צריך לקרות כדי שנקבל הסבר כיצד נבחר
אדם מכובד ככל שיהיה לתפקיד מנכ"ל הלשכה,
מבלי שיעמוד בדרישות המינימום לתפקיד?
מה צריך לקרות כדי שנקבל הסבר על סמך
אילו נתונים נבחרו אנשים כאלו ו/או אחרים
לתפקידים בלשכה.
מה אנו? "חותמת גומי"? רק כדי להראות ל"רשם
העמותות" שהניהול הינו "ניהול תקין?
האם לנשיא הלשכה הבא ,יש מחויבות כלשהי
למנכ"לית הקיימת או שלזכותו עומדת האפשרות
למנות אדם אחר?
מה המשמעויות של מהלך כזה? אלו שאלות
שלתשובות להן ,ישנן השלכות כספיות אדירות,
ולהזכירכם.....מדובר בכסף שלנו!
וזו ,רק דוגמא לאופן שבו התנהלו מינויים כאלו
ו/או אחרים .לפחות מנויים שבהם הייתי מעורב,
כי בשאר – אני לא יודע.
איך ייתכן שחברים מסוימים המוזכרים שלא
לחיוב בדו"ח (בלשון המעטה) ,מגישים מועמדות
לתפקידים נוספים בקדנציה הבאה ,כאילו הדו"ח
הזה לא נוגע להם כלל?
מה צריך לקרות כדי לקבל הסבר מכל הגורמים
המעורבים ,מה היו השיקולים וכיצד נקבעו
העלויות וההחלטות לגבי ספקים כאלה ואחרים,
לגבי הכנסים באילת?
ברצוני לציין שכבר ב־ ,27/1/20פניתי בכתב
לליאור רוזנפלד ,למוטי ארבל ,אייל פז ,וקובי
ורדי ,בבקשה להבהיר לי (כסוכן ביטוח פשוט,
חבר לשכה ,המשלם את דמי החבר מידי שנה) ,את
פשר העלויות המטורפות שנגבות מהסוכנים לגבי
הכנסים באילת ,ותשובה – לא קיבלתי עד היום!
אז אם אני כחבר דירקטוריון ,משמש כ"חותמת
גומי" להחלטות כאלו או אחרות של הועד המנהל,
אני מוותר על הכבוד המפוקפק.
האם בכוונת הועד המנהל ,להעביר את הדו"ח
ל"רשם העמותות"?
דווח ב"כלי התקשורת" שציינתי ,שה"וועד
מנהל" דן במסקנות הדו"ח והחליט לפעול בצורה
כזו או אחרת .מה נעשה בפועל ,חוץ מקבלת
החלטה?
אני סמוך ובטוח שלו היה מדובר בעסק פרטי של
מישהו מאיתנו ,הרי כל אחד כבעליו של ה"עסק
הפרטי" הנ"ל ,היה מפזר לאלתר את כל שדרת
הניהול של העסק ,ואולי אף סוגר את העסק,
ופותח אותו מחדש RESTART .אמרנו? אולי יש
צורך ב"איתחול מחדש" של כל העסק?
לדעתי ,טוב היה לו כל המועמדים
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לתפקידים בוועד המנהל החדש או כל
תפקיד אחר בלשכה ,היו בבחינת "בשר טרי"
ולא מחזור מלא או חלקי של כאלו שהיו
בעלי תפקידים במשמרת האחרונה!
בתחילת דברי ,נתתי כדוגמא אירוע מלפני כ־4
שנים שבו כל שדרת הניהול של עמותה מסוימת,
פוזרה מהיום למחר ,וגם נמנעה מחבריה ,האפשרות
להתמודד שוב על תפקידים בקדנציה הבאה.
אני כלל לא בטוח שלא היה צריך לנקוט באותה
מידה ,גם פה ,בלשכת סוכני הביטוח.
אבל פה ,זה לא העסק של אף אחד מאיתנו באופן
פרטי ,אלא של כולנו יחד ,ולכן יש לי הרגשה
שאנשים באים לבצע תפקיד כלשהו למשך תקופה
מסוימת ,כל אחד משיקוליו שלו ,אך מתוך ידיעה
שאחריות על המתרחש בממלכה – לא קיימת!
לכן ,אני מציע לחברי הועד המנהל הנוכחי,
לנקוט בצעדים הבאים ,ואולי אפילו יש בהצעותי
מאין "הטלת פצצה":
 1לו הדבר לא היה כרוך בהוצאה כספית
משמעותית ,הייתי דורש את דחיית הבחירות
לתקופה של כשנה .באם הדבר לא יתבצע ,מציע
לחייב את הועד המנהל הנכנס ,לטפל מיידית
במסקנות הדו"ח  ,ולדווח לדירקטריון שייבחר ,על
תוצאות מהלכיו.
 2לקרוא לרו"ח קובי נבון ,ולבקש ממנו לערוך
בדיקה מקיפה ומלאה על כל פעילות הלשכה
והתנהלותה לעומק ולרוחב.
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 3לבדוק עם היועץ המשפטי של הלשכה את
האפשרות למנוע מסוכני ביטוח ששימשו בתפקיד
כלשהו במוסדות הלשכה בקדנציה הנוכחית,
להתמודד על תפקיד כזה או אחר בקדנציה הבאה,
ובכך לעודד הזרמת "דם חדש" וטרי שאינו חשוד
בנגיעה כלשהי לפעילותה של הלשכה עד היום.
 4קריאה זו צריכה לצאת כהנחיה מחייבת ,ולא
כהמלצה.
 5במהלך השנה ,אני מצפה שמנכל"ית הלשכה
תפעל לתיקון מלא של הליקויים שהתגלו ,ואשר
מן הסתם יתגלו.
 6לייצר מצב שבמהלך השנה הקרובה ,הלשכה
תתנהל בעצם כאילו תחת "ועדה קרואה" על כל
המשתמע מכך.
 7אני מציע למנות פרוייקטור מקצועי חיצוני,
שיטפל בכל המתבקש ממסקנות הדו"ח יחד עם
מנכל"ית הלשכה.
אני בהחלט מודע לרעש שמהלך כזה יגרום ,אך
לצורך העניין....זה לא מעניין אותי.
אני לא מצפה לקבל מחיאות כפיים להצעותיי,
אלא להיפך!
אני מניח שכמות הנאצות והמקטרגים תגבר,
וגורמים רבים יתרגלו את שרירי אצבעותיהם על
המקלדת.
אך מי שמכיר אותי יודע ,שאני לא מתרגש מכך,
וככל שמספר המתנגדים להצעותיי יגבר ,אני
אהיה יותר משוכנע בצדקת דרכי.

לפעמים נושאי משרה ,צריכים להסתכל
לאנשים בעיניים ,ולקבל החלטות אשר אינן
בהכרח נעימות ופופולריות בטווח הקרוב ,אך
בהחלט עשויות להביא מזור ללשכה החולה הזו.
ייתכן ,ויהיו אף כאלו ,שינסו באמצעות הליכים
כאלו או אחרים ,למנוע את הצעדים שעליהם אני
ממליץ ,אך יש לקחת בחשבון שההליכים הנ"ל,
זמינים לכל אחד מאיתנו ולא רק לדעה אחת.
לאף אחד אין זכות בלעדית על נקיטת צעד כזה
או אחר.
במידה ויוחלט על קבלת הצעותיי ,אני מצפה
שהגוף הזמני שינהל בעצם את הלשכה עד אשר
יתקיימו בחירות חדשות ותיקון כל הליקויים
שהוזכרו ,יקבל גיבוי וסמכות מלאה לניהול
הלשכה כדרוש.
כי אם גם הגוף שימונה ,אני מקווה ,לא יוכל
למלא את תפקידו ,ניתן יהיה לסגור את הבסטה!
מפאת קוצר הזמן ,הזכרתי וציינתי רק חלק
ממה שיש לי לומר לגבי הדו"ח החמור (בעיניי),
והנקודות שהועלו בו.
ויחד עם זאת ,אני מודיע לכולם שאין בכוונתי
לנוח על זרי הדפנה ,ועד כמה שהדבר יהיה תלוי
בי ,הדוח הנ"ל ,לא יישלח אל תהומות הנשייה.
הכותב הינו כותב עצמאי המספק את פרשנותו
בלבד .התוכן הוא מטעמו ובאחריותו והוא אינו
תוכן ממומן.

חבר/ת לשכה המעוניינים לצפות בדוח הביקורת החקירתית של
רו"ח קובי נבון באתר הלשכה יש ללחוץ על הקישור.
שימו לב כי על מנת לצפות בדוח תדרשו להתחבר לאזור האישי
על ידי הזנת מס' תעודת זהות ומס' חבר.
לברורים בנוגע למספר החבר ניתן לפנות ללשכה בטלפון 03-6396676 :בימים א׳-ה׳9:00-16:00 ,

מפגש התנעה של
"הזרקור הפנסיוני"
> רונית מורגנשטרן

ה

שקת מיזם "הזרקור הפנסיוני" בהתנדבות כ־ 50חברי לשכת סוכני
הביטוח תתקיים ביום שלישי הקרוב באולם המכללה לביטוח בבניין
הלשכה בתל אביב.
במפגש ההתנעה יישאו דברים סו"ב יוסי אנגלמן ,נשיא בפועל ,לשכת
סוכני הביטוח; סו"ב אייל פז יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני ,נציג המשרד
לשיוויון חברתי ,נציג רשות שוק ההון וסו"ב רם אמית ,מרכז המיזם בלשכה.
מי שמעוניין להצטרף למיזם ,שבמרכזו ייעוץ וליווי אוכלוסייה חלשה
בנושאי פנסיה ופרישה ,יכול להשתתף במפגש ביום ג'.

סו"ב אניה לוין,
סגנית נשיא הלשכה,
הודיעה כי היא פורשת
מההתמודדות על
ראשות מחוז חיפה
והצפון ,וזאת מסיבות
אישיות .״אני רוצה
להודות על התמיכה
העצומה שקיבלתי
מסוכני הצפון .אל
דאגה ,אחזור לפעילות
בלשכה בהמשך.
בינתיים תתגעגעו
אליי״ ,אמרה לוין
לביטוח ופיננסים.
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המבוטחים בקרנות הוותיקות לא ייפגעו
בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים
הממונה ברקת אישר לקרנות הוותיקות שבהסדר שלא לבצע את ההפחתה בזכויות המבוטחים
והפנסיונרים • שר האוצר ליברמן :״הצלחנו להגדיל משמעותית את התמיכה באוכלוסייה הוותיקה
בישראל״ > רונית מורגנשטרן

ב

אלא גם מהלך הכרחי שישמור על
קבצות העלאת גיל הפרישה לנשים הקרנות לא נכנסה לתוקף באופן
האיזון האקטוארי בקרנות הוותיקות
במסגרת חוק ההסדרים ,אישר הממונה מיידי ונקבע שהיא תחל במועד
וימנע הפחתה של קצבאות הפנסיה.
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה מאוחר יותר ,זאת לאור העובדה
במסגרת חוק ההסדרים והתקציב
ברקת ,לקרנות הוותיקות שבהסדר שלא לבצע כי באותם ימים התנהל משא ומתן
החדש הצלחנו להגדיל משמעותית את
את ההפחתה בזכויות המבוטחים והפנסיונרים .מתקדם להעלאת גיל הפרישה,
התמיכה באוכלוסייה הוותיקה בישראל,
מהרשות נמסר כי בשל העלאת גיל פרישה לנשים באופן שצפוי היה כי ייתר את הצורך
מתוך מטרה לאפשר להם קיום בכבוד.
בחוק ההסדרים התייתר הצורך בביצוע הפחתת בביצוע הפחתת הקצבאות .בעקבות
אביגדור ליברמן,
הזכויות של העמיתים והפנסיונרים בקרנות המצב הפוליטי שלא אפשר את | צילום U.S. Air Force Staff Sgt :משרד האוצר בראשותי ימשיך לתמוך
באוכלוסיית הקשישים בישראל".
הוותיקות שבהסדר .מדובר בקיצוץ בשיעור  1.2%קידום החקיקה בנושא החליט
הממונה ברקת" :אני מברך על החלטת הממשלה
הממונה על שוק ההון על דחייה נוספת של
לחברי הקרנות הוותיקות ,שתוכנן להיכנס
הפחתת הקצבאות וזאת במטרה לאפשר שהובילה לשמירה על האיזון בקרנות הוותיקות
לתוקף בינואר .2022
ללא צורך בקיצוץ בקצבאות הפנסיונרים ,ובעיקר
את קידום תיקון החקיקה בנושא.
ביוני  2018נקבע כי הקרנות
מודה לשר האוצר ליברמן על הובלת המהלך של
הוותיקות שבהסדר יבצעו איזון
העלאת גיל הפרישה .הרשות תמשיך לעמוד על
אקטוארי ,בעקבות הגירעונות
שר האוצר ,אביגדור ליברמן :תפקידה לשמור על איזון אקטוארי בחסכונות
האקטוארים שנוצרו בקרנות בשל
"מהלך העלאת גיל הפרישה שיזם הציבור במטרה להבטיח ולשמור על כלל ציבור
אי העלאת גיל הפרישה לנשים
משרד האוצר הוא לא רק מחויב המבוטחים והחוסכים בישראל ולאפשר קצבה
לגיל  ,64בהתאם למתווה העלאה
המציאות נוכח העלייה בתוחלת החיים ראויה לכלל אזרחי המדינה בעת הגיעם לגיל
שנקבע בנוסחו המקורי בחוק .עם זאת,
ונוכח תהליכים דומים בעולם ,פרישה".
הפחתת הקצבאות המשולמות על ידי
ד"ר ברקת | צילום :אוראל כהן

איזון אקטוארי

כשנותנים מעל-

%

חוצים את רף ה-

מיליארד

₪

מתרגשים לשתף שהגענו
לשיא בנכסים המנוהלים
בקרן הפנסיה שלנו .בזכות
עבודה קשה ,בסיס לקוחות
נאמן וסוכנים מוכשרים ,אנחנו
ממשיכים אתכם בדרך למעלה

ולא מתכוונים לעצור!
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פעילות הלשכה והלובינג בכנסת
ובממשלה – סיכום קדנציה
פעילות הלשכה בכנס החורף נחשפה בפני חברי כנסת רבים ,מהזרקור הפנסיוני ועד הצעת חוק
לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי • לוביסט הלשכה לירן בן הרוש עם סיכום מיוחד

ה

כנסת ה־ 24מביאה איתה אתגרים חסרי
תקדים בפוליטיקה הישראלית איתם
נדרשים להתמודד חברי הבית וחברי
הממשלה מידי יום ביומו.
לצד ועדות הכנסת ,כגון הוועדה לעניני ביקורת
המדינה ,ועדת המדע והטכנולוגיה ,ועדת הקליטה
והעליה וועדת האתיקה שטרם הוקמו עקב חוסר
ההסכמות בין האופוזציה לקואליציה ,פועלות
במלוא המרץ הוועדות הקבועות  -ועדת הכספים,
ועדת הכלכלה ,ועדת הבריאות ,ועדת העבודה
והרווחה וועדת הפנים והגנת הסביבה.

תקציב המדינה
תקציבי  2021ו־ 2022אושרו במליאת הכנסת
לאחר עבודה מאומצת של ועדת הכספים ולמרות
שבריריות הקואלציה .הוועדה דנה במגון רחב של
נושאים בחוק התקציב ובחוק ההסדרים שממנו
נגרעו סעיפים בנושאים שונים וכן סעיפים אשר
היוו אבן נגף עבור ענף ביטוחי הבריאות.
כעת ,לאחר הבטחת הממשלה ליציבות בשנת
 ,2022 2021בכוונת הקואליציה לאפשר את
הקמתן של הוועדות הקבועות שטרם הוקמו עבור
חברי האופוזציה ובנוסף אליהן עוד שלוש ועדות
מיוחדות שיעסקו בעניינים כלכליים חברתיים.

יחסי קואליציה־אופוזיציה

הנהלת הלשכה נפגשה עם חברי כנסת מכל סיעות
הבית על מנת ליצור לובי רחב ככל האפשר

בהינתן תוצאות הרכב הקואליציה ניתן לזהות
את השונה והמחבר בין החלקים השונים של
הבית .הנסיונות ההדדיים משני צידי המתרס
נשיא הלשכה סו״ב יוסי אנגלמן ,סגנית הנשיא
לגייס עריקים ,לא רק במובן עריקות לסיעה
סו״ב אניה לוין ,יועמ״ש הלשכה עו״ד עדי בן
כזו או אחרת אלא עריקים אד הוק למטרות
אברהם ונציגי ועדת בריאות סו״ב איגור
פרלמנטריות כגון חקיקה פרטית ואף
מורי ,יו״ר הוועדה במגזר הערבי
הצעות חוק ממשלתיות ,שבהניתן
סו״ב עדאל מחאג׳נה ויו״ר הוועדה
מצב נתון שיתופי הפעולה
האלמנטרית סו״ב קובי צרפתי
בנושאים כלכליים חברתיים
נפגשו עם חברי כנסת מכל סיעות
יתקיימו ומתקיימים כשגרת
הבית על מנת ליצור לובי רחב ככל
עבודה בכנסת על ועדותיה
האפשר .במסגרת פעילות זו הונחה
השונות .דוגמה מובהקת לכך
הצעת הצעת חוק לתיקון פקודת
מהימים האחרונים ניתן היה
ביטוח רכב מנועי (שיווק פוליסת חובה),
לראות בהצעת חוק להקמת בית
לירן בו הרוש
התשפ"ב– 2021על ידי מספר חברי כנסת
חולים בעיר סכנין של ח״כ איימן עודה
מהקואליציה והאופוזיציה .הצעת חוק זו
מהרשימה המשותפת .ההצעה איחדה
תובא בקרוב לוועדת שרים לענייני חקיקה ומשם
בין סיעת הליכוד לבין חלק מסיעות הקואליציה.

חשיפת פעילות הלשכה

צילומים ,shutterstock :באדיבות המצולם

תועבר להצבעה במליאת הכנסת.
נוסף על כך ,הושק בהצלחה המיזם זרקור
פנסיוני בשיתוף לשכת סוכני הביטוח עם השרה
לשוויון חברתי מרב כהן והממונה על רשות שוק
ההון משה ברקת .המיזם ייתן מענה לאזרחים
ותיקים במיצוי זכויותיהם הפנסיונית.
פעילות הלשכה בכנס החורף נחשפה בפני חברי
כנסת רבים ,בניהם יו״ר ועדת הכספים ח״כ אלכס
קושניר ,יו״ר ועדת הפנים ווליד טאהא ,יו״ר ועדת
הכלכלה ח״כ מיכאל ביטון ,שרת הכלכלה אלוף
במיל׳ אורנה ברביבאי ,יו״ר רע״מ ח״כ מנסור
עבאס ,סגן שר החינוך המיועד ח״כ מאיר יצחק
הלוי ,יו״ר הקואלציה לשעבר ח״כ מיקי זוהר ,שר
המדע לשעבר ח״כ אופיר אקוניס ,ח״כ מוסי רז,
ח״כ סאמי אבו שחאדה וח״כ אוסמה סעדי.
הכותב הוא לוביסט הלשכה בכנסת ובממשלה
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הבחירות לנשיאות ומוסדות הלשכה 2021
 3מועמדים לנשיאות 130 ,למועצה הארצית :אלה שמות המועמדים הסופיים לתפקידים
נבחרים בלשכה ,שאושרו על ידי ועדת הבחירות > רונית מורגנשטרן

ו

ועדת הביקורת – תמנה 7־ 3חברים :ניסים יהודה
הרפז ,אבי קנול ,איציק אורן ,יהודה צורים ,אריה
לבנוני ,יעקב סויסה ,יצחק זילברמן ,איגור מורי,
רם שלום ,אורנה יחזקאל ,משה בן עמי ,גיל בן
נון ,רוני קפלן ,מאיר קדוש.

עדת הבחירות בראשות עו"ד חיים קנת,
אישרה את המועמדים לתפקידים השונים
בבחירות ללשכה שיתקיימו ב־ 24בנובמבר
.2021

שמות המועמדים אשר אושרו על ידי חברי
הוועדה להתמודד לתפקיד נשיא הלשכה :שלמה
אייזיק ,אלי שטרק ואודי הוד.

בית הדין הארצי למשמעת – ימנה 9־ 5חברים:
אשר סייפר ,יעקב (קובי) צרפתי ,אורן איילון,
בני מורג ,ירון פל ,אתי גבע ,מתן סולומון ,חמדה
נג'רי מנדלאוי ,תמר אביזמר ,נעם קלט ,דרור
נחשון.

שמות המועמדים אשר אושרו על ידי חברי
הוועדה להתמודד לתפקיד יו"ר מחוז:
מחוז דרום  -גבי מלכה וגיל בן דוד.
מחוז השפלה  -אבי שבי.
מחוז השרון  -מושיק בן פורת ,גיל ורדי ,ערן
בר.
מחוז מרכז  -מאיר רוטברג וגיא לוי־עזר.
מחוז ירושלים  -עופר חורש ויניב גוב־ארי.
מחוז צפון  -תדהר סאטובי ,קובי ורדי ,מוטי
בקר ,אניה לוין.
שמות המועמדים אשר אושרו על ידי חברי
הוועדה להתמודד לוועדות הנבחרות:

ועדת האתיקה ותלונות הציבור – תמנה 9־5
חברים :דורון צינמון ,מירי אורגל ,מוטי ניר ,אלי
גולן ,גיורא ארצי ,בן יהושע ,יהושע שוקי נתן,
פולק ראול ,דוד בכר ,אבי (אברהם) רוזנבלום.
בנוסף ,אישרה הוועדה כ־ 130מועמדים לחברות
במועצה הארצית.

*כל השמות בכתבה מופיעים בסדר אקראי.
חיים קנת | צילום :באדיבות המצולם

לרשימת המועמדים למועצה הארצית לחצו כאן

כיסוי בקליק
רוצים לדעת איך זה עובד? לחצו לצפייה על PLAY
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הצעת חוק :זכויות סוציאליות של עצמאים
יושוו לאלה של שכירים
ההצעה אותה הגישה ח"כ עידית סילמן אושרה השבוע לקריאה ראשונה • בין היתר ,יזכו העצמאים
לדמי אבטלה ,דמי לידה ומשיכת תגמולים ופיצויים בתנאים זהים לשכירים > רונית מורגנשטרן

מ

ליאת הכנסת אישרה אתמול (ד')
בקריאה טרומית את הצעת חוק הפקדות
וזכויות סוציאליות לעצמאים אותה
הגישה ח"כ עידית סילמן ,ואליה הוצמדו הצעות
דומות של ח"כ מיקי זוהר וקרן ברק 41 .חברי
כנסת תמכו בהצעה מול מתנגד אחד ,והיא תועבר
יחד עם ההצעות המוצמדות לוועדת העבודה
והרווחה להכנתה לקריאה ראשונה.
על פי הצעת החוק יש להשוות את דיני המס,
את הזכויות הסוציאליות וההגנות הסוציאליות
של עובדים עצמאים לאלו של העובדים השכירים.
בכלל זה ,מוצע לאפשר לעובד עצמאי לקבל דמי
לידה ,תגמול בגין שירות מילואים וביטוח אבטלה,
להפקיד הפקדות סוציאליות כגון פנסיה ,פיצויים
ותגמולים וכן למשוך אותן בתנאים זהים לתנאים
של עובד שכיר.
בדברי ההסבר נכתב" :בישראל מעל ל־ 600אלף
עסקים זעירים או עצמאיים .למרות שהם חשופים
לסיכונים רבים ,לפי החוק הישראלי ,הם אינם
זכאים להגנות סוציאליות להן זוכים השכירים,
כגון דמי אבטלה ,דמי מחלה ,דמי לידה ,החזר הולם
בעבור שירות מילואים וכדומה.
"הצעת חוק זו נועדה לבטל את הפער בין הזכויות

העצמאים במגזר העבודה .מוצע להביא רפורמה
שתשפיע משמעותית בתחומים שונים של תנאים
סוציאליים ודיני המס ולבטל את אי השוויון והעיוות
החקיקתי בנושא זכויות העובדים העצמאים".

באופוזיציה מתרעמים

ח"כ סילמן" .בשורה שלא הייתה כמוה" | צילום :ברוך
גרינברג ,ויקיפדיה

הסוציאליות של עובדים עצמאים לבין עובדים
שכירים ,מתוך הכרה בחשיבותם של העובדים

ח"כ סילמן" :אנחנו מביאים כאן ביחד לראשונה
בשורה שלא הייתה כמוה .אני גאה בכך שנלחמנו
על זה כי זאת מטרה ראויה באמת .כעת התוכנית
עוברת מרעיון במחאה החברתית למדיניות רשמית
של מדינת ישראל".
ח"כים באופוזיציה האשימו את הקואליציה בגניבת
החוק .ח"כ יעקב מרגי" :זו הצעת חוק מבורכת אבל
לא ייתכן שהתקנון של הכנסת הופך למליצה .למה
הפלתם הצעת חוק דומה של האופוזיציה לפני
חודש? התפתחה פה נורמה של הממשלה שרוצה
קרדיט ,אתם מבזים את הבית הזה".
סגן השר אביר קארה הגיב" :יש הבדל גדול בין
ההצעות שהועלו כאן בפעם שעברה לבין ההצעות
האלה .ההבדל הוא באפשרות הבחירה ,אנחנו רוצים
לאפשר לעצמאים שרוצים בכך להוציא תלוש ולא
בכפייה .זהו יום חג לעצמאים".

מפגש עם נציגי החברה הערבית |
צילום באדיבות לשכת סוכני הביטוח

פועלים יחד נגד אפליית סוכני החברה הערבית
ראשי הלשכה נפגשו עם חברי כנסת מהרשימה המאוחדת בנושא קידום הצעת החוק לאי אפליית סוכני הביטוח ומבוטחי
הרכב מהחברה הערבית בביטוח חובה .במפגש השתתפו חברי הכנסת מהמשותפת סאמי אבו שחאדה (יושב שלישי משמאל)
ואוסאמה סעדי (יושב חמישי משמאל) .בפגישה השתתפו גם חברי ועדת ההיגוי לסוכני החברה הערבית בלשכה .חברי הכנסת
מהמשותפת הבטיחו לתמוך בהצעת החוק.
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ההשקעה של חברות הביטוח בנדל״ן נמשכת
הראל ביטוח רוכשת  20%ממניות קבוצת אלמוג לפי שווי של כ־ 700מיליון ש"ח • תקים שותפות
לדיור להשכרה > רונית מורגנשטרן

ק

בוצת הביטוח הראל וקבוצת הנדל"ן אלמוג בראשותם של יצחק
וליאורה אמסלם ,חתמו על הסכם במסגרתו תשקיע הראל
סכום של כ־ 140מיליון שקל בחברה כהון עצמי (אקוויטי).
העסקה משקפת לקבוצת אלמוג שווי של כ־ 700מיליון שקל (אחרי
ההשקעה) כאשר לאחריה תחזיק הראל בכ־ 20%מקבוצת אלמוג .כמו
כן ,הודיעו החברות כי יקימו שותפות לפעילות ענפה בתחום הדיור
להשכרה מתוך אסטרטגיה והבנת צורכי שוק הדיור בישראל בשנים
הקרובות.
קבוצת אלמוג הינה חברה יזמית וקבלן בסיווג בלתי מוגבל בענף
הבנייה ,הפועלת בשוק מזה  35שנה .לחברה מלאי של אלפי יחידות דיור
בביצוע/תכנון ובשלבי רישוי שונים ,בערים שונות ביניהן תל אביב,
הרצליה ,שוהם ,יבנה ,חיפה ,בת־ים ועוד ונמצאת במקום השישי בדירוג
דאנס להתחדשות עירונית ל־ .2021כמו כן ,פועלת החברה בתחום
הדיור המוגן ,נדל"ן מניב ועוד.
יקי אמסלם ,מנכ"ל קבוצת אלמוג ,מסר כי "אנו רואים בחיבור עם
הראל הזדמנות בעלת ערך רב להמשך הצמיחה והתפתחות הקבוצה
בכלל ,ובתחום ההתחדשות העירונית בפרט .כמו כן ,ההשקעה תסייע
בחיזוק הון החברה ותהווה מנוע צמיחה נוסף בתחום הדיור להשכרה
שיהפוך לדומיננטי ביותר בשנים הקרובות בישראל".

מימין :איציק טוויל ,איציק אמסלם ,סמי בבקוב ויקי אמסלם | צילום :יח"צ

פשוט לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל
No matter what.

סוכנים יקרים,
יצרנו עבורכם בממשק הסוכן
ערכת כלים שיווקיים שיעזרו לכם
לשווק את ביטוח הנסיעות של
פספורטכארד בקלות ובפשטות
במגוון פלטפורמות דיגיטליות:
רשתות חברתיות | הודעות וואטסאפ
| דיוור למייל | באנרים | עמודי נחיתה
ועוד .המסרים בכלים מותאמים
לכל היעדים המתאימים
לתקופה הקרובה.

היכנסו לממשק והתחילו
לשווק בקלות וביעילות
מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם
בדוא"לAgentService@PassportCard.co.il :
או בטלפון .1800-800-930
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הממונה אישר  -קפלן יכהן במקביל גם
כיו"ר איילון אחזקות וגם כיו"ר איילון ביטוח
> רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת ,אישר
את החלטת דירקטוריון איילון חברה לביטוח ,לפיה יושב ראש
החברה האם ,איילון אחזקות ,ד"ר אביגדור קפלן ,יכהן במקביל
גם כיו"ר חברת הביטוח.
קפלן יכהן בתפקיד הנוסף במקומו
של מוקי אברמוביץ ,שהודיע על
התפטרותו מהדירקטוריון לפני
מספר שבועות לנוכח התקדמות
הליך העברת השליטה בחברה
לידי קבוצת ווישור גלובלטק.
אברמוביץ הסביר כי התפטרותו
נועדה כדי לאפשר לבעלים
הקיימים והרוכשים הצפויים
לבחור בחברי דירקטוריון מטעמם.
בעקבות המינוי הנוסף ,הודה
אביגדור קפלן לדירקטוריון על
ד"ר ברקת | צילום :גיא קרן
האמון בו והביע את ביטחונו כי
חברת הביטוח תמשיך להציף ערך,
להשביח את תיקי הביטוח שלה ולזכות בציונים גבוהים במדדי שביעות
הרצון שמפרסמת רשות שוק ההון ,כמו גם בסקרים שעורכת לשכת
סוכני הביטוח.

*

עד  50%הנחה לרוכשי
ביטוח דירה

א

יילון מצטרפת לחגיגת הקניות הגדולה של חודש נובמבר שהפכה
בשנים האחרונות למסורת גלובלית .במסגרת המבצע שיתקיים
במועדי השופינג של בלאק פריידיי ,סייבר מאנדיי ולכל אורכו של חודש
נובמבר ,תעניק איילון הנחה מיוחדת :עד  50%לרוכשים ביטוח דירה
איילון ( LIVINGפוליסות תכולה ומבנה החל מה־ )1.1.2022באמצעות
הממשק הדיגיטלי ,שכולל שירות אישי ומקצועי של סוכן ביטוח.
מהחברה נמסר כי "עולם ביטוחי הדירות איילון  LIVINGכולל חבילות
ביטוח בהתאמה אישית ,בהתאם לצורכי הלקוח ולשלב בו נמצא בחייו.
הוא מאפשר לסוכני איילון להתאים לכל לקוח מטריית הגנה מודולארית
ותחרותית מאוד ,עם מגוון כיסויים בהתאמה אישית וכן להציע להם את
הפוליסה באמצעות ממשק דיגיטלי חדשני ,נושא לוגו הסוכנות".
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שוב לא שקט :נראה שהעימותים הפנימיים
במגדל מסרבים לגווע
שלמה אליהו הביא להפחתת שכרו של יו"ר מגדל ביטוח יפתח רון טל ב־ • 10%האם העימות בין
השניים יביא לחיפוש יו"ר חמישי לחברה בתוך  3שנים? > רונית מורגנשטרן

ה

אסיפה הכללית של בעלי מניות מגדל
אחזקות החליטה ביום ב' האחרון שלא
לאשר לחברה לשלם לחברה הבת ,מגדל
ביטוח ,את החלק היחסי ( )10%מעלות העסקתו
של יפתח רון־טל ,המשמש כיו"ר דירקטוריון
מגדל ביטוח ומנכ"ל מגדל אחזקות.
ההחלטה התקבלה באסיפה ברוב ,אך משום
שלשלמה אליהו יש רוב של כ־ 68%במניות
מגדל אחזקות ,באמצעות אליהו הנפקות ,הספיקה
ההתנגדות שלו לאישור חלק זה בשכר כדי שהיא
לא תאושר.
כמו כן ,על פי הדיווח של מגדל אחזקות לבורסה:
"על פי תנאי העסקתו כפי שאושרו במוסדות
מגדל ביטוח ומפורטים בדוח זה ,וזאת בשל כהונתו
כמנכ"ל החברה ולכן ,לא יוענק למר רון־טל כתב
שיפוי בנוסח כפי שניתן ליתר נושאי המשרה
בחברה ,בהתאם לאישור האסיפה הכללית של
החברה מיום  7בפברואר  2012ומר רון־טל לא יהיה
זכאי לפטור כמו יתר נושאי המשרה בחברה”.

אי הסכמות על מינוי המנכ״ל

על פי הפרסומים של החברה ,עלות השכר עליה
סוכם עם רון־טל ,שמשמש הן יו"ר מגדל ביטוח
והן מנכ"ל מגדל אחזקות ,היא  3.4מיליון ש״ח
בשנה ,שמורכבים מ־ 90%שמשלמת מגדל ביטוח
ו־ 10%שיועברו ממגדל אחזקות למגדל ביטוח .זה
הסעיף לו התנגד אליהו .יש לציין ,כי דירקטוריון

יפתח רון־טל ושלמה אליהו | צילום :רונן שמיר ,ארכיון חברת החשמל לישראל ,סיון פרג'

מגדל ביטוח יכול להחליט שמגדל ביטוח תישא
גם בעלות חלק זה ,אך זהו עניין מורכב.
התנהלות אליהו מול רון־טל ,למרות שהוא זה
שהביא את רון טל למגדל מחברת החשמל ,בה
שימש כיו"ר החברה ,מאותתת לרון־טל שאינו
רצוי בחברה ,מצידו של אליהו .היא נובעת
מהמתח שנוצר בין השניים בעקבות עימותים
ומתחים ביניהם בהליך מינוי מנכ"ל מגדל החדש.
מי שנבחר לבסוף בידי ועדת האיתור ,בראשה
עמד רון־טל ,ואושר בדירקטוריון הוא שגיא יוגב,
שייכנס לתפקידו ב־ 21בנובמבר במקומו של רן

עוז .עוז עצמו מונה לתפקיד מנכ"ל ישראכרט.
אליהו העדיף את רונן אגסי וכשזה לא נענה
לפנייתו ,ביקש מרון־טל להקפיא את הליך בחירת
המנכ"ל ,אך רון־טל לא נענה.
על פי פרסומים ,אליהו אף ביקש מרון־טל
שיתפטר מתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות ויישאר
בתפקיד יו"ר מגדל ביטוח בלבד ,אך רון־טל סירב.
רון־טל הוא היו"ר הרביעי שמונה במגדל ביטוח
ב־ 3השנים האחרונות וגורמים בחברה חוששים
שעל רקע המתיחות בין השניים ,בקרוב יחפשו
בחברה יו"ר חמישי בתקופה כה קצרה.

נהגים טובים?
זה אבסורד שלא תהיו מבוטחים בכלל
ביטוח הרכב היחיד המעניק לנהגים טובים
חדש ובלעדי,
הנחה נוספת בכל חודש מחדש ,בהתאם לכמות ואופן הנהיגה

הנחה חודשית
מותאמת ומשתנה

ליווי 24/7
בזמן תאונה

אפליקציה להצגת
חיסכון חודשי

לצפייה בסרט >

כפוף לתנאי החברה והפוליסה .כלל חברה לביטוח בע"מ

ללא צורך
בהתקנה ברכב
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השקעות אלטרנטיביות -
הפלטפורמה והמהפכה
תחומים שהיו פתוחים בעבר רק למשקיעים כשירים ומוסדיים נפתחים כעת להשקעה
בסכומים נמוכים מבעבר • חברת אפילנט פיתחה טכנולוגיה ורגולציה שמאפשרת לסוכני
הביטוח להגדיל את הכנסותיהם מהפניית לקוחות ,וקוראת לסוכנים להצטרף

ה

שקעות אלטרנטיביות נכנסו לתודעת
המשקיעים ובתי השקעות לאחר
המשבר הכלכלי הגדול של שנת 2008
ושולבו במכשירים פיננסים המאפשרים להשקיע
בתחומים שהיו פתוחים בעבר אך ורק למשקיעים
כשירים ומוסדיים.
גורם נוסף המדרבן משקיעים הוא הרצון להשיג
תשואה גבוהה יותר מכפי שניתן להשיג כיום
בשוק ההון המסורתי של מניות ואג"חים ,על
רקע הריבית הנמוכה הנהוגה כיום בישראל וברוב
העולם המערבי.
אם פעם תיק ההשקעות הממוצע היה מורכב
בעיקר ממניות ומאגרות חוב ,בשנים האחרונות
הולכת וגדלה הפופולריות של אפיקים שונים
בהם ניתן כיום להשקיע בסכומים נמוכים מבעבר.
תהליך בניית תיק ההשקעות המומלץ והנפוץ הינו
הקצאת נכסים לאפיקי השקעה על ידי פרמטרים
בחשיבות הפיזור (הגיאוגרפי ,סוגי הנכסים ,סוגי
מטבעות ,ועוד).
כמו כן ,צריך לזכור שמטרת החשיפה הפיננסית
היא לייצר למשקיע תשואה לאורך כל תקופת
ההשקעה תוך כדי שמירה על נקודת האמצע כי
כמו שאומרים יועצי ההשקעות  -אין תשואה
מרשימה בלי סיכון מרשים.

מערכת הפניית לקוחות

אנו באפילנט זיהינו את הצורך לכך ובשילוב
רגולציה וטכנולוגיה חדשנית פיתחנו פלטפורמת

סוגי השירותים המוצעים
בפלטפורמה:
 .1קרנות השקעה
 .2נדל״ן מניב
 .3הלוואות חברתיות
 .4נכסים דיגיטליים
 .5המרות מטבע חוץ
 .6אשראי חוץ בנקאי

צילום :באדיבות מערכת אפילנט

אקו־סיסטם להכנסה פסיבית עבור סוכנים
המעוניינים להגדיל את הכנסותיהם בהפניית
לקוחות לשירותים חוץ בנקאיים.

אם פעם תיק ההשקעות
הממוצע היה מורכב בעיקר
ממניות ומאגרות חוב ,בשנים
האחרונות הולכת וגדלה
הפופולריות של אפיקים
שונים בהם ניתן כיום להשקיע
בסכומים נמוכים מבעבר
מערכת הפניית לקוחות מאפשרת לסוכנים
ברחבי העולם להגדיל את אחוזי המרת המכירות,
ובכך לייצר יותר הכנסות .כמו כן ,הסוכן יכול
להציע מגוון רחב של שירותים ללא הגבלה

ובכך לפזר סיכונים עבור לקוחותיו .נגישות
ללוח בקרה לניהול צבירת ההכנסות השוטפות,
הפניית לקוח ,דיווח הפגישה ותוצאותיה כולל
מערכת לבניית תיק באמצעות בינה מלאכותית
מאפשרות שקיפות מלאה בתהליך מול הלקוחות.

גישה מכל מקום

סוכני אפילנט נהנים מגישה נוחה וברורה
לנתונים ולכלי הדיווח ,מ־ממשק  Dataפשוט
ונגיש ולוח בקרה מותאם לניהול ההכנסות
השוטפות .כלים טכנולוגיים אלה מאפשרים
לסוכנים לבצע תכנון יסודי ,יעיל וממוקד מטרה
בתיקי ההשקעות של הלקוחות במגוון המוצרים
הפיננסיים האלטרנטיביים למיטוב התפוקות.
הרישום לפלטפורמה אורך כמה דקות ללא דמי
שימוש וללא אמצעי תשלום.
תחילת המסע שלך בקישור כאן
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על הלוואה מחברת ביטוח וזכות קיזוז
עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי מיוחד על נטילת הלוואה מגוף מוסדי
וזכות החברה לפדות את הכספים בהיעדר תשלום

מ

בוטח שהחזיק במספר פוליסות קצבה
בחברת הביטוח נטל הלוואה בסך 455
אלף ש"ח כנגד הכספים אשר נצברו
בפוליסות ברשותו ,אלא שהמבוטח לא השיב את
כספי ההלוואה .לאחר שחלפו יותר מ־ 7שנים
ממועד ההלוואה ,קיזזה חברת הביטוח את החוב
מהכספים הצבורים על שם המבוטח אצלה .סכום
הפדיון שבוצע לצורך השבת ההלוואה הינו סך
של  1,444,000ש״ח ,ולרשויות המס הועבר סך
של כ־ 675אלף ש״ח.
המבוטח פנה לבית הדין לעבודה בדרישה לחייב
את חברת הביטוח להחזיר לידיו את המס אשר
שולם עקב פרעון ההלוואות מכספי הפוליסות.
המבוטח טען כי קיזוז ההלוואה נעשה שלא בתום
לב ,ללא ידיעתו ומבלי שנאמר לו כי הוא רשאי
לבצע תיאום מס או להקטין את חבות המס .המבוטח
אף הוסיף כי חברת הביטוח ,בפעולת הקיזוז ,פעלה
בניגוד לחוזר מס הכנסה לפיו רק עובד שבחר
ברצף קצבה רשאי לחזור בו מבחירתו זו.
בית המשפט מציין כי המבוטח נטל הלוואה,
לא פעל על פי תנאיה ולא החזיר את ההלוואה
במשך שנים ארוכות .גם לשיטת המבוטח ,מוסיף
בית הדין ,ההלוואה היתה אמורה להיות מוחזרת
תוך  5שנים .הוא ביקש הלוואת גישור במסגרת
שיעבוד הכספים הנמצאים בפוליסה והכספים הם
על חשבון פיצויים בפוליסת ביטוח מנהלים.

פדיון פוליסות

צילום :באדיבות נמצולם

חברת הביטוח שלחה למבוטח נספח הלוואה עם
תנאים שונים ממה שביקש המבוטח ,ובהם לא
צויין כי מדובר על הלוואת גישור או כי הריבית
תשולם מכספי הפיצוים אחת לשנה .התנאים
אותם העבירה חברת הביטוח למבוטח התייחסו
להלוואה למשך  4שנים על פי לוח סילוקין אשר
צורף וכן צוין במכתב כי אם לדעת המבוטח יש
לתקן נתון מהנתונים המצויינים במכתב תנאי
ההלוואה ,יש להודיע על כך לחברת הביטוח.
בית המשפט מציין כי הואיל והמבוטח קיבל את
כספי ההלוואה ולא מחה על התנאים שנשלחו
אליו ,הרי שיש לראות בו כמי שהסכים לתנאי
ההלוואה שנקבעו על ידי חברת הביטוח .במהלך
תקופת ההלוואה אישרה חברת הביטוח דחייה
נוספת בתשלומים על פי ההסכמים ביניהם אלא
שגם לאחר הדחיה ,לא שילם המבוטח את תשלומי
ההלוואה.
בטופסי ההלוואה נאמר מפורשות כי אם המבוטח
לא ישלם את התשלומים עליהם התחייב במסגרת
החזר ההלוואה תהא החברה זכאית לנכות את
יתרת החוב בגין ההלוואה שטרם סולקה ,לרבות
מס במקור על תשלום שלא כדין בהתאם לתקנות
מס הכנסה והכל על פי שיקול דעת החברה .סעיף

בית המשפט מציין כי המבוטח לא פעל על פי תנאי ההלוואה | צילוםshutterstock :

זה לא נמחק ולא שונה על ידי המבוטח ומכאן
קובע בית הדין כי מקום בו המבוטח לא שילם
דבר לפרעון ההלוואה ,חברת הביטוח רשאית
לנכות את מלוא יתרת חוב ההלוואה על ידי פדיון
הפוליסות.

חזרה מרצף קצבה

ביחס לטענת המבוטח בדבר חוזר רשות המיסים
בנושא חזרה מרצף קצבה ,וטענתו כי ביקש לייעד
את כספי הפיצויים שנותרו בפוליסות לרצף קצבה,
ומשכך חברת הביטוח לא יכולה לפעול לקיזוז
באופן חד צדדי המנוגד לרצונו לרצף קצבה,
קובע בית המשפט כי לא ניתן לאחוז במקל משני
קצותיו .לא ניתן מצד אחד לקבל הלוואה ולא
להחזירה ומצד שני לטעון כנגד קיזוז ההלוואה
על ידי חברת הביטוח ,במסגרת פעילותה על פי

הואיל והמבוטח קיבל את
כספי ההלוואה ולא מחה
על התנאים שנשלחו אליו,
יש לראות בו כמי שהסכים
לתנאי ההלוואה שנקבעו
על ידי חברת הביטוח

הוראה חוזית מפורשת בהסכם ההלוואה.
חוזר רשות המיסים (חוזר  3/2011אשר פורסם
במאי  )2011מטפל בעניין "אופן הטיפול בחרטה
מרצף קצבה לפי סעיף 7(9א)(ז) לפקודה" .בית
המשפט מבהיר כי "החוזר עוסק בבקשתו של
הנישום ,העובד הפורש ,ובאופן הטיפול של רשות
המסים בבקשה זו .החוזר אינו עוסק ביחסי חברת
הביטוח והמבוטח ואין בו כל התייחסות למצבים
ספציפיים כגון מקרים של הלוואות כנגד כספים
שנצברו בפוליסות״.
עוד מוסיף בית המשפט כי לו היה המבוטח
עומד בתנאי הההלוואה המקוריים הרי שכבר שנה
בטרם נכנס החוזר לתוקף הוא היה פורע את סכום
ההלוואה לחברת הביטוח.
בית המשפט מציין כי חברת הביטוח לא מיהרה
לפדות את הפוליסות ,אלא ביקשה לאורך
התקופה להסדיר את החוב ,אלא שהדבר לא
קרה ומשכך חוזה ההלווואה כלל הוראה מפורשת
המאפשרת לחברת הביטוח לבצע פדיון כנגד
יתרת חוב ההלוואה .קל וחומר במצב בו המבוטח
לא פרע את ההלוואה במשך שנים חרף פניות
חברת הביטוח אליו מספר פעמים להסדרת החוב.
לכן לא נפל כל פגם בהתנהלות חברת הביטוח
והתביעה כנגדה נדחתה.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק
הדין.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה
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דוד ליפקין

לראשונה :חבר מושבעים
פסק לטובת מבטח ודחה
תביעת פיצוי בגין הקורונה

בריטניה :חברות הביטוח יתחרו
בבנקים במתן משכנתאות ל־ 25שנה

ח

ברות הביטוח הבריטיות מתכוונות להתחרות עם הבנקים במתן משכנתאות
ל־25־ 30שנה .מובילה במהלך זה היא מבטחת הפנסיה הגדולה ,ROTHESAY
בר המושבעים בבית המשפט בארה״ב קיבל את עמדת
שהחליטה להפגין יתר יציבות בשוק המשכנתאות למרות הצפי של העלאה קרובה
חברת הביטוח ודחה את התביעה של רשת מסעדות
בשיעורי הריבית.
שתבעה פיצוי בגין נזקי הקורונה עקב סגירתה בתקופת הסגר.
בכוונת המבטח הבריטי ,שיש לו תיק נכסים של  60מיליארד ליש"ט ,להתחבר
תביעת רשת המסעדות הובאה לדיון בפני חבר המושבעים
עם מלווה בריטי כדי לממן את המשכנתאות לטווח ארוך .עדיין לא נחשפו תנאי
בבית המשפט בקנזס סיטי במדינת מיזורי .הרשת טענה שלפי
המשכנתאות ,כולל גובה הריבית.
פוליסת הביטוח צריכה חברת הביטוח סינסינטי לפצות
המהלך הזה של נטילת משכנתאות ליותר מ־25
אותה על נזקי מגפת הקורונה .מאידך ,חברת הביטוח
שנה ישנה את המסורת של לקיחת משכנתאות עם
דרשה לדחות על הסף את התביעה .היא נימקה זאת
ריבית קבועה ולשנות את התנאים כל שנתיים־
בכך שלפי העדויות אין כל בסיס לתביעת הפיצוי.
שלוש שנים בהחלפת המשכנתה .אולם ,נוהג זה
חבר המושבעים קיבל את הטיעון הזה.
כרוך בתשלום עמלות גבוהות ותשלומי החזר
היה זה המשפט השני בארה"ב בנושא תביעות
חודשיים מכבידים .המעבר למשכנתאות לטווח
פיצוי מחברות הביטוח על נזקי הקורונה .גם בתביעה
ארוך יקל על התשלומים וישחרר מתשלומי
שהתבררה בבית המשפט של מדינת לואיזיאנה,
עמלות.
פסק השופט לטובת תאגיד לויד'ס של לונדון ודחה
שוק המשכנתאות באירופה נשלט על ידי
את תביעתה של מסעדה בניו אורלינס בדרישה שוק המשכנתאות על דירות בבריטניה כבר לא ישלט הבנקים .אולם ,התקנות העדכניות של הבנקאות
שהמבטחת תכבד את פוליסת הביטוח העוסקת על ידי הבנקים
האירופית מחייבים את הבנקים להחזיק הון
באובדן הכנסה עקב אירועים .תביעות פיצוי נוספות
רזרבי מוגדל .מצב זה מאפשר לגורמים לא
כנגד חברות ביטוח בגין נזקי הקורונה צפויות להתברר בבתי
בנקאיים להיכנס לשוק המשכנתאות ולהתחרות בבנקים בתנאי המשכנתאות .עתה
משפט ברחבי ארה”ב בקרוב.
צפויות גם חברות הביטוח להשתלב בשוק זה ולהציע משכנתאות ליותר מ־ 25שנה.

ח

צילוםshutterstock :

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
דרוש לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק,
דרוש/ה חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי
הרכב והדירה .דרישות התפקיד :ידע והיכרות עם
מערכות ההפקה של חברות הביטוח ,יחסי אנוש
טובים .משרה מלאה ימים א'-ה' .יש לשלוח קורות
חיים למיילgil@hish-ins.co.il :
דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות וביטוחי
דירות לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה ,דרוש/ה
פקיד/ה לתחום התביעות וביטוחי דירות עבודה
טלפונית ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח.
שעות עבודה מ  09:00ועד  16:30עבודה לטווח ארוך
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים
למיילmoti@edenins.co.il :
לסוכנות ביטוח בירושלים דרוש/ה סוכן/ת משווק/ת
צעיר/ה שמעוניין/ת לעבוד על תיק הלקוחות
של המשרד בתחום הבריאות/חיים/פנסיה/כללי.
העבודה משולבת ,שטח+משרד ,אופציה לשכר
בסיס+עמלות+רכב .יש לשלוח קורות חיים למשרת
סוכן dar21162@gmail.com
למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה
חתמת רכב למשרה מלאה ,מיידית ,ולטווח ארוך .נדרש
ניסיון קודם .תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים
למיילeyal@sos-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח ותיקה ויציבה בת"א ,דרוש/ה סוכן/ת
ביטוח למח' בריאות קולקטיביים! שיווק ושירות מקצועי
ללקוחות הקולקטיביים ובני משפחותיהם ,איש הקשר
מול נציגי הקולקטיב (הנהלה ,חשבי שכר וכו’).
 רישיון סוכן ביטוח פנסיוני חובה ,ניסיון בתחום מוצריהבריאות והפרט.
 יוזמה ,אסרטיביות ,תודעת שירות גבוהה ,יכולתעבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים.
 עבודה משולבת שטח ומשרד - .שכר בסיס  +עמלות,רכב  +טל נייד  +מחשב ניידshira@gabay-ins.co.il.
לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות סוכן ביטוח צעיר
ונמרץ שמעוניין לעבוד על תיק הלקוחות של המשרד
כפרילאנס עם אפשרות בעתיד לניהול ופיתוח של

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

המשרד פרטים יש לשלוח קורות חיים
 itsik@newafikim.co.ilלמשרת סוכן
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
 3שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי  -יתרון
מסגרת העסקה א-ה  8:30-14:00נא לשלוח קורות
חיים לsharon@og-ins.co.il :
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

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  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח 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 ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770

באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם
ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים .אם גם אתה
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש .ליצירת
קשר ותיאום פגישה ,אסף יגר  052-4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
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

שכירות משנה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת גן.
המשרד כולל מטבחון ,שירותים ,פינת ישיבה לעוזר,
פינת המתנה ₪ 2,500 .בחודש .במידת הצורך ניתן
יהיה לשכור גם חניה בבניין .למעוניינים נא לפנות
לראובן כפתורי 052-3586060
משרד מפואר כ  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר
סבא בבניין מבוקש ,משרד מרווח כולל שימוש בחדר
ישיבות .העלות  + 3500מעמ -מחיר קבוע הכולל
חשמל ,ארנונה ,ניקיון ,אינטרנט – קו סימטרי ודמי
ניהול .ערן  054-2004455הנחה מהותית לסוכנת /
סוכן בתחילת הדרך!

מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט .משלמים מכפיל
גבוה ובמזומן ,ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד
מספר שנים  052-3688700מייל303@5052323.co.il :
אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו ,שלא! אצלנו

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערה של משפחת צביליק
על פטירתו של חבר הלשכה

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערה של משפחת פרקר על
פטירתו של חבר הלשכה

שמעון
צביליק ז"ל

רן פרקר ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

