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"תם עידן הפלגנות והשיסוע"
נשיא הלשכה הנכנס ,שלמה אייזיק ,מדבר באגרת מיוחדת לחברי הלשכה על
התוכניות הרבות לקדנציה ⋅ בין היתר הוא מבטיח הפחתה משמעותית בדמי
החבר ,הגדלת כמות החברים ועבודה משותפת של כלל הגורמים בלשכה ⋅
"אני סמוך ובטוח כי זו תהיה קדנציה מלאה בהישגים" > עמ' 2-3

דרך צלחה

עידן חדש

פנסיה 2025

רו"ח שרון רייך נבחר לכהן
כמנכ"ל איילון ביטוח .יחליף
בתפקידו את ידיד הלשכה
אריק יוגב > עמ' 9

כך הפך מודל ה"בק אופיס"
לאחד הכלים החשובים ביותר
במשרד הסוכן ⋅ תדהר סאטובי
בטור מיוחד > עמ' 12

רשות שוק ההון חושפת
את השלב השני בתוכנית
שתאפשר לחוסכים ניצול
מיטבי של הטבות המס > עמ' 8
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סוכנות וסוכנים יקרים,

כ

נשיא הנבחר של לשכת סוכני הביטוח ברצוני לפתוח
במילות תודה לכם על התמיכה והאמון שנתתם בי
לעמוד בראש הנהגת הלשכה.
אפתח בבשורה משמחת .בכוונתי לקדם בימים אלו מהלך
שיפחית משמעותית את דמי החבר.
נדון בנושא כבר בישיבת הוועד המנהל הראשונה בראשותי,
ובישיבת המועצה אשר תתכנס לאחר מכן.
אני רואה בתפקיד הנשיא שליחות אמיתית ומתחייב בפניכם
לפעול ללא לאות למען רווחת ציבור הסוכנים בישראל ,כפי
שנוכחתם לראות כאן היום.
הלשכה עברה בשנים האחרונות תהפוכות רבות ,וכעת אני
קורא לכל הסוכנים שעזבו את הלשכה או שטרם הצטרפו
לשוב הביתה .כבר עם תחילת תפקידי אדאג שהלשכה תשמש
כבית ומקום מבטחים לסוכני הביטוח ותעמוד לימינם בכל
עת ובעיה שתתעורר .חשוב לי להבהיר  -אני לא אשקוט עד
להחזרת אמון אחרון הסוכנים במוסדותיה וערכיה של הלשכה.

שלמה אייזיק

| צילום :באדיבות יונט

חוד החנית
זו משימה אסטרטגית שלקחתי על עצמי ואפעל באופן עקבי
יחד עם חברי הפעילים להצלחת המשימה.

"מטרותינו משותפות ,להעמיד
את טובת סוכננו במקום הראשון
ולהפוך את הלשכה לגוף אחד
מאוחד שיוביל את עולמות
הביטוח בישראל"
אנחנו הסוכנים מהווים חוד החנית המקצועית והשרותית של
עולם הביטוח ,אנו שומרי הסף של לקוחותינו ומהווים שורש
חזק בכלכלת מדינת ישראל.
ככל שיהיו חברים רבים יותר בלשכתנו ,כך נצליח להגדיל
את כוחה של הלשכה בקרב כל השחקנים בשוק.
נושא חשוב נוסף שקרוב מאוד לליבי ואפעל באופן מידי
ליישומו הוא נושא איחוד השורות בלשכה .תם עידן הפלגנות
והשיסוע והגיעה העת לפעול יחדיו בשילוב כוחות .אין ספק
בליבי כי מטרה ראויה זו תסייע בידי לממש את חזוני ואצליח
לשמש כנשיא של כל חברי הלשכה.

ביטוח
ופיננסים

עבודה משותפת

ברצוני להביע על במה זו גם את הערכתי לצוות הסוכנים
המקצועיים שנבחרו לשמש בתפקידים נבחרים שונים ויהוו
חלק פעיל בסיוע וקידום האינטרסים של חברי הלשכה .רק
בעבודה מאומצת ומשותפת נגיע ליעדים שהצבנו לפנינו
ונצלח את האתגרים העומדים לפנינו .מטרותינו משותפות,
להעמיד את טובת סוכננו במקום הראשון ולהפוך את הלשכה
לגוף אחד מאוחד שיוביל את עולמות הביטוח בישראל.
חברי הסוכנים ,אנו יוצאים כעת לדרך חדשה יחדיו וחשוב
לזכור כי עלינו מוטלת האחריות לשמירת הסדר בלשכה .על
מנת לעשות זאת עלינו לשמור על ערכים של יושרה ,סבלנות
לריבוי דעות ותרבות שיח ,רק כך נוכל להצעיד את הלשכה
קדימה ולגרום לשגשוגה .אני סמוך ובטוח כי זו תהיה קדנציה
מלאה בהישגים.
שתהיה לכולנו דרך צלחה!

שלמה אייזיק
נשיא הלשכה

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 :

הכשרה חברה לביטוח
מברכת את נבחרי

לשכת הביטוח בראשם

שלמה אייזק

להיבחרו לנשיא לשכת סוכני הביטוח.
מאחלים לך וללשכה הצלחות והישגים
ומברכים על שיתוף הפעולה הפורה והחם בינינו.
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בעין הסערה :כך תתמודדו עם תביעות
נזקים לכלי רכב ,עסקים ומגורים
סערת "כרמל" חלפה לה ,וכעת תורם של סוכני הביטוח וחברות הביטוח לטפל בתביעות הנזק
לכלי רכב ,עסקים ומגורים ⋅ סו"ב שי שדה ,יו"ר הוועדה האלמנטרית הנכנס ,מסביר איך
להתמודד עם התביעות וממה כדאי להמנע > רונית מורגנשטרן

כ

סוכני ביטוח ,אנחנו יכולים וצריכים
לעסוק גם במניעה ולא רק בשיקום .זה
גם יחזק את התדמית שלנו וגם יטיב עם
התוצאות הכספיות שלנו.
מהי מניעה?
לפני החורף ,ולפני כל סערה צפויה ,אנחנו
צריכים להוציא ללקוחות שלנו דיוור על תחזוקה
של מבנים; אם זה גגות רעפים ,אז לנקות את
המרזבים ,ואם יש נקודות ניקוז נמוכות ,אז לוודא
שהן פתוחות; אם מדובר בבעלי עסקים שמחזיקים
מלאי סחורות וציוד – אז להגביה את הסחורות
והציוד ,למעט ציוד שחייב להיות על הרצפה ,כמו
מקררים.
מה להמליץ למבוטחי רכב?
אם יש להם חניון שהוצף בעבר ומועד לפורענות,
אז לא לחנות בו בעת הסערה; ובחוץ – עדיף לא
להחנות את הרכב מתחת לעצים גדולים .נכון
שחברת הביטוח ברוב המקרים תפצה על הנזקים
שנגרמו ,אבל לא על עגמת הנפש שנגרמה.

ביטוח דירות

אם אנחנו מתגוררים מול הים או בקומה מאוד
גבוהה ,כדאי ומומלץ לקשור את כל מה שיש
במרפסת ,או בחצר ,או להכניס אותם הביתה.
בכל סערה אנחנו רואים מנגלים וכסאות שעפים
ממרפסות ומסכנים חיי אדם.

אם יש חניון שהוצף בעבר ומועד לפורענות  -לא לחנות בו בעת סערה | צילוםshutterstock :

יש להסביר למבוטח שעליו דאוג לתיעוד הנזק לפני התיקון ולשלוח
לסוכן ,אם המבוטח לא יעשה זאת ,חברת הביטוח עלולה להתנער
מהתביעה מהסיבה שהמבוטח לא פעל להקטנת הנזק

יש להזהיר את הלקוחות שיש ציוד שחברות
הביטוח לא מוכנות לפצות עליו באופן אוטומטי,
אם הוא בחוץ .אם מישהו השאיר את מסך
הטלוויזיה המשוכלל שלו במרפסת ,לאחר שצפה
בה כל הקיץ ,חברת הביטוח לא תשלם על נזק
שייגרם לה .זה לא ציוד שאמור להיות בחוץ ואף
מוחרג בפוליסה – יש בפוליסה הרחבה לריהוט
וציוד גן ,ועל אופניים אפשר להתווכח ,אבל ציוד
אלקטרוני צריך להיות בתוך הדירה ,כמו שמנגל
צריך להיות בחוץ.

התמודדות עם תביעות

שי שדה | צילום :באדיבות הלשכה

הקטנת הנזק ותיעוד  -קודם כל צריך להבין
שברגע שהסופה מכה ,העומס על חברות הביטוח
והשמאים הוא עצום ,ולכן צפוי עיכוב בטיפול.
אני מזכיר לכולם ,שחוק חוזה ביטוח מחייב את
המבוטח בהקטנת הנזק .הסוכן צריך להסביר
ללקוחותיו  -נכנסת לשלולית עם הרכב ,עליך

לעצור אותו ולצאת ממנו ,ולא להמשיך לנסוע
ולגרום נזקים מכניים גדולים יותר; ואם יש נזק
בדירה או בעסק ,לא לחכות לשמאי ,שבגלל
העומס צפוי שיתעכב ,אלא להזמין בעל מקצוע
ולתקן .אם הוויטרינה התרסקה ,צריך לתקן אותה
מיד ,אחרת ייגרם נזק נוסף לכל מה שהיא הגנה
עליו קודם .באחריות המבוטח לצמצם את הנזק
ולהזמין בעל מקצוע עוד לפני שהשמאי מגיע.
במקביל ,להסביר למבוטח שעליו דאוג לתיעוד
הנזק לפני התיקון – לכל אחד יש היום מכשיר
סלולרי עם מצלמה ,אז לצלם ולתעד בתמונות
ובווידאו כמה שיותר מפורט ולשלוח לסוכן ,כי
אם המבוטח לא יעשה זאת ,חברת הביטוח עלולה
להתנער מהתביעה מהסיבה שהמבוטח לא פעל
להקטנת הנזק.
במקרה של נזק גדול רצוי למנות שמאי פרטי
בנוסף על שמאי החברה ,ותמיד אפשר לפנות
לוועדה האלמנטרית כדי להתייעץ.

שמחים ונרגשים שיש עוד

˝שלמה˝
שדואג לסוכני הביטוח!...
שלמה ביטוח מברכת את שלמה אייזיק לרגל בחירתו
לנשיא לשכת סוכני הביטוח

שלמה ביטוח ,חברת סוכני ביטוח אמיתית ,בטוחה שיחד עם
לשכת סוכני הביטוח ,בהנהגתו של שלמה אייזיק ,נמשיך לחזק ולבסס
את מעמדם של סוכני הביטוח בישראל .במיוחד בתקופה זו.
בהצלחה לשלמה ...משלמה!
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ועדה חדשה בלשכה :הכירו את הוועדה
לענייני פוליטיקה ,ממשל וחקיקה
בוועדה יהיו חברים סוכני לשכה מהתחום ולוביסט הלשכה • נשיא הלשכה אייזיק" :מתוכננים
שינויים חיוביים נוספים ובמרכזם גיבוש נהלי עבודה ובקרה" > רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב שלמה אייזיק ,נשיא הלשכה ,פועל כבר בימים
הראשונים לכהונתו לשינויים מהותיים בלשכה שייטיבו
עם החברים ,מעבר לאלה שפרסם באגרת לסוכנים (ראו

עמ' .)2
אייזיק מתכנן הקמת ועדה חדשה בלשכה ,שלא הייתה קיימת עד
כה .מדובר בוועדה לענייני פוליטיקה ,ממשל וחקיקה" .בוועדה יהיו
חברים סוכני לשכה המקורבים לתחום ,כמו גם לוביסט הלשכה" ,אמר
אייזיק ל"ביטוח ופיננסים" והוסיף" :תפקידה של הוועדה יהיה להגדיל
את המשקל הפוליטי של לשכת סוכני הביטוח בכנסת ובממשלה ,והיא
גם תקדם חקיקה שקודם כל תתרום לאינטרסים של ציבור המבוטחים
בישראל ,ובמקביל אף תתרום לאינטרסים של סוכני הביטוח".

עוד גילה אייזיק כי שמה של הוועדה הטכנולוגית בלשכה ישונה
לוועדה לחדשנות ודיגיטציה ,והיא תפעל לקידום נושאים אלה לטובת
חברי הלשכה.
לדבריו ,מתוכננים שינויים חיוביים נוספים ובמרכזם גיבוש נהלי
עבודה פנימיים של הלשכה עם נהלי בקרה תואמים" :זה גם בעקבות
דו"ח הביקורת החקירתית שפורסם לאחרונה" ,אמר אייזיק" ,אך לא
רק .הכול מוכוון לעבודה מסודרת של הלשכה עם נהלים מסודרים
ובקרות".
ישיבת הוועד המנהל הראשונה בראשות אייזיק תתקיים ב־ 6בינואר
 ,2022לאחר ישיבת מועצה ארצית שתקדים אותה .בישיבה יידונו
ההצעות הנ"ל ונושאים נוספים שיעלו עד אז.

בזכות ליסוב – חבר לשכה קיבל אישור
מחברת הביטוח לטיפול חדשני מציל חיים
"הביטוח הרפואי של חברי הלשכה משופר מאוד ונמצא בידי הראל ,החברה המובילה בתחום.
שיעור התביעות הנדחות במסגרת ביטוח זה בליסו"ב הוא כ־ 7%בלבד" ,אומר סו"ב גיל ורדי,
מומחה בתחום > רונית מורגנשטרן

א

צל סו"ב י( .שמו המלא שמור
במערכת) ,חבר לשכה ותיק,
אובחן גידול ממאיר בכבד .לאחר
התייעצויות עם רופאים מומחים ,המליץ
האחרון שבהם על טיפול מיוחד הניתן בבית
החולים שערי צדק .בקופת החולים שלו דחו
את תביעתו לכסות את הטיפול ,ואז הוא פנה
לליסו"ב סוכנות הביטוח של הלשכה ,כדי
לבדוק אם יוכל לממש את התביעה במסגרת
הביטוח הקולקטיבי של חברי הלשכה בחברת
הראל ביטוח.
מנכ"ל ליסו"ב סו"ב אריאל ארז ,העביר
את הפנייה של חבר הלשכה לסו"ב גיל ורדי,
חבר דירקטוריון ומומחה בתחום ביטוחים
ארז ורדי | צילום :באדיבות המצולמים
רפואיים ,שמטפל בתביעות המרכבות
וורדייותר .ורדי מספר כי התביעה
החולים בו טופל באזור הצפון .אלא שביררנו
נדחתה גם על ידי חברת הראל ,בטענה
שמדובר בטיפול ניסיוני" .אבל היה קושי נוסף" ,והחתימה התייחסה לתרופה ניסיונית ולא לטיפול
מספר ורדי" ,משום שהסוכן חתם על הסדר ועדת כמו זה שבו מדובר .מדובר בהחדרת גרגרים
הלסינקי ,שמאשרת טיפולים ניסיוניים ,בבית רדיואקטיביים בצינתור ישירות לגידול .הטיפול

יקר יחסית ועלותו יכולה להגיע ל־ 300אלף
ש"ח.

ביטוח משופר

"הדבר הראשון שעשיתי הוא לבדוק האם
באמת מדובר בטיפול ניסיוני ,או שכבר
נעשו טיפולים כאלה .פניתי לקבל חוות
דעת מרופאים מומחים בתחום ,שקבעו שלא
מדובר בטיפול ניסיוני .העברתי את חוות
הדעת להראל ,ולשמחתנו ולשמחת חברנו
הסוכן ,החברה אישרה את הטיפול המיוחד".
סו"ב ורדי מציין כי הביטוח הרפואי של
חברי הלשכה משופר מאוד ונמצא בידי
החברה המובילה בתחום ,הראל .לדבריו,
שיעור התביעות הנדחות במסגרת ביטוח
זה בליסו"ב הוא כ־ 7%בלבד .הוא ביקש
לציין במיוחד את מירי זליכה־גפן ,מנהלת
אגף תביעות בריאות בהראל ,שתמיד מסייעת
בחפץ לב ובמקצועיות בכל נושא שהוא פונה אליה
הקשור לביטוח הקולקטיבי של חברי הלשכה.
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בכירי הלשכה היוצאים מאחלים הצלחה
לנשיא הנכנס סו"ב שלמה אייזיק
במכתב שנשלח ביום שלישי לאייזיק ,מברכים יוסי אנגלמן נשיא הלשכה היוצא ,מקסים דרעי יו"ר
המועצה היוצא ובכירים נוספים את הנשיא הנכנס ומדברים על האתגרים שבפתח והתקווה ללשכה
מאוחדת > מערכת "ביטוח ופיננסים"
הארגון ,מימוש החלטת מועצה ארצית לגבי דוח
"שלמה חברינו היקר,
ביקורת חקירתית קשה ושינויי תקנון כהמשך
לעבודה שבוצעה על ידי ועדת התקנון בקדנציה
"אנו ,חברים ותיקים שנטלנו חלק בלא
האחרונה.
מעט פעולות למען שמירת הלשכה ,חיזוק
"אנו כולנו מוכנים להתגייס ולתת לך כתף,
מעמדו ותדמיתו של סוכן הביטוח ,מאחלים
יודעים שהמשימה שלקחת על עצמך איננה קלה.
לך בהצלחה במטלה הגדולה שלקחת על
הצלחתך ,הצלחתנו .בהערכה רבה מאוד".
עצמך כמייצג ומהנהיג שלנו" ,הם כותבים
על המכתב חתומים :סו"ב יוסי אנגלמן –
בפתח מכתבם.
הנשיא היוצא; מקסים דרעי – יו"ר המועצה
"אנו יודעים שמצפים לך אתגרים לא
היוצא; איגור מורי – יו"ר ועדת בריאות וסיעוד
פשוטים ,המשך הידברות עם הרגולציה ,יוסי אנגלמן ,מקסים דרעי | צילום :גיא קרן ובאדיבות המצולם
היוצא; איציק זילברמן – יו"ר ליסוב היוצא;
ייצוג הולם מול חברות הביטוח ויצרנים
אחרים ,חיזוק מעמד הסוכנים בציבור ואצל נבחרי הציבור ,השלמת הסדרת שמואל אשורי – יו"ר מחוז ירושלים היוצא; אודי אביטל – יו"ר מחוז ת"א
ניהול הלשכה בעקבות דוח הביקורת החקירתית שהוצג לאחרונה מול הוועד היוצא; מיכה אדוני – יו"ר מחוז צפון היוצא; אורי צפריר – ממלא מקום
המנהל ומול המועצה הארצית ,בחינת צעדים להשבת כספים שיצאו מקופת הנשיא לשעבר ואשר סייפר – חבר המועצה היוצאת.
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יוזמה משותפת של ברקת וליברמן :דמי
הניהול לפנסיונרים יירדו מ־ 0.5%ל־0.3%
היוזמה החדשה מהווה צעד נוסף לטובת צבור החוסכים הפורשים לפנסיה ⋅ "בצעד זה אנו מוודאים כי כלל
הפורשים לפנסיה ייהנו מהנחה מובטחת בדמי הניהול ,מה שיוביל להעלאה בקצבאות הפרישה" > רונית מורגנשטרן

ש
צילומים ,shutterstock :אוראל כהן

ר האוצר אביגדור ליברמן העביר
לאישור ועדת הכספים של הכנסת
תיקון לתקנות דמי ניהול במטרה
לקבוע תקרת דמי ניהול נמוכה יותר מזו הקבועה
היום בתקנות בגין פנסיונרים העומדת כיום על
שיעור של .0.5%
תקרת דמי הניהול שישולמו על ידי פנסיונר
שיחל לקבל קצבת זקנה מיום קביעת התקנות
מקרנות פנסיה מקיפות וכלליות ,או מפוליסות
ביטוח שהוצאו על פי קופת ביטוח ,יעמוד על שיעור
שלא יעלה על  0.3%לשנה ,בדומה לתקרה שנקבעה
על ידי הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בהליך התחרותי לבחירת קרן פנסיה נבחרת.
מרשות שוק ההון נמסר ,כי "בעקבות רפורמות
רגולטוריות שנעשו בשוק החיסכון הפנסיוני
בשנים האחרונות שהביאו להגברת התחרות
בשוק ,אנו עדים לירידה משמעותית בשיעור
דמי הניהול הממוצעים המשולמים בפועל על ידי
העמיתים במהלך תקופת החיסכון.
"כך לדוגמה ,דמי הניהול הממוצעים בפנסיה

עומדים כיום על שיעור של כ־ 1.95%מההפקדות
ועל שיעור של כ־ 0.2%מהצבירה .כמו כן,
מרבית העמיתים אינם משלמים את דמי הניהול
המקסימליים הקבועים בתקנות .עם זאת ,שינוי
זה טרם קיבל ביטוי משמעותי כמצופה גם בדמי
הניהול המשולמים על ידי פנסיונרים ,שרובם עדיין
משלמים את דמי הניהול המקסימליים .מטרת
מהלך זה היא להביא שינוי והנחה משמעותית
מובטחת גם עבור ציבור הפנסיונרים בישראל".

חיסכון משמעותי

שר האוצר ,אביגדור ליברמן" :ההחלטה מהווה
צעד נוסף לטובת ציבור החוסכים הפורשים
לפנסיה במדינת ישראל שתביא לחיסכון נוסף
של מאות ואף אלפי שקלים בשנה .ההחלטה
עושה צדק עם האזרחים הוותיקים שעבדו וחסכו
כל השנים וכעת יזכו להנות מפירות החיסכון,
כאשר עבור חלק לא מבוטל מהם מדובר בצעד
משנה אורח חיים .נמשיך לדאוג להורינו ,לסבים
ולסבתות שלנו מתוך דאגה אמיתית לרמת החיים

ליברמן | צילום :יח"צ

של האוכלוסייה המבוגרת בישראל״.
ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון :״אני מודה לשר האוצר ,אביגדור ליברמן
על קידום מהלך חשוב זה .הורדת תקרת דמי
הניהול לפנסיונרים הינה צעד משלים להליך
קרנות ברירת מחדל ,בהן נקבע כי בעת פרישה
דמי הניהול המרביים יעמדו על כ־ .0.3%בצעד
זה אנו מוודאים כי כלל הפורשים לפנסיה
ייהנו מהנחה מובטחת בדמי הניהול ,מה שיוביל
להעלאה בקצבאות הפרישה .הרשות תמשיך
לקדם את רווחת החוסכים לצד מיצוי זכויות מרבי
של כלל העמיתים והחוסכים בישראל״.

שיהיה בהצלחה!
קבוצת פספורטכארד ודיוידשילד מברכת את

שלמה אייזיק

ברקת | צילום :יח"צ

עם היבחרו לתפקיד נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
ואת כל בעלי התפקידים החדשים.
נמשיך בשיתוף פעולה פורה עם לשכת סוכני הביטוח,
ונישאר חברת ביטוחי הנסיעות המועדפת על סוכני הביטוח.

10
02

חדשות | פנסיה

|  23בדצמבר 2021

תוכנית פנסיה  – 2025השלב השני
רשות שוק ההון ורשות המיסים פרסמו הוראות להערכות טכנולוגית של הגופים המוסדיים לצורך
מתן תמונה מלאה ופשוטה לגיל פרישה ולטובת מיצוי הטבות המס > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון פרסמה
טיוטת חוזר ונייר היוועצות שני כחלק
מפרויקט פנסיה  2025בשיתוף עם רשות
המיסים .מטרת החוזר לאפשר לציבור החוסכים
שהגיעו לגיל פרישה לקבל מהגופים המוסדיים
תמונה מלאה אודות סך הכספים שנצברו על
שמם בצורה ברורה ופשוטה וזאת לשם קבלת
החלטה מושכלת בעניין הטבות המס שלהם זכאים
העמיתים ומיצוי זכויותיהם במוצרים הפנסיונים.
מיצוי זכויות כאמור צפוי ,בין היתר ,להביא
לגידול בגובה הקצבה המשולמת ללקוח מקרנות
הפנסיה בתקופת הפרישה לפנסיה .נוסף על כך,
ובמטרה לאפשר לחוסכים לפנסיה לקבל החלטות
מושכלות אודות החיסכון הפנסיוני שלהם ,מוצע
בחוזר להניח תשתית טכנולוגית מתקדמת
מבוססת  APIלהעברת מידע בין כלל הגופים
הרלוונטיים באופן ממוכן .צעד זה צפוי להוות
נדבך נוסף בתשתית המוקמת לשדרוג משמעותי
של המסלקה הפנסיונית בעתיד.
הגברת המודעות תיעשה באמצעות הקמת
תשתית טכנולוגית שתאפשר לגופים מוסדיים
להציע לחוסך סיוע במיצוי זכויות המס המוקנות
לו מכוח החוק במועד הפרישה לפנסיה; הנגשת
המידע תיעשה באמצעות חיוב הגופים המוסדיים
להנגיש לחוסך מידע ייעודי לשם מיצוי
זכויות כאמור וזאת באמצעות פנייה למסלקה
הפנסיונית .ברשות מציינים כי חלק מהזכויות
יונגשו לחוסך במישרין על ידי הגוף המוסדי
מבלי שזה יידרש לפנות לפקיד שומה.

השוואת עלויות

חלק מהזכויות יונגשו לחוסך ע"י הגוף המוסדי מבלי שזה יידרש לפנות לפקיד שומה | צילוםshutterstock :

ניהול ,יתרות ,תנועות בחשבון ,אשראי ,כיסויים
ביטוחיים בקרנות פנסיה ומידע על כספי פיצויים.
נוסף על כך ,ובהתאם להוראות החוזר שפורסם
ביוני  ,2021הגופים נדרשים להיות ערוכים
בפברואר  2023גם לביצוע פעולות ב־ APIשל
הצטרפות ,העברת כספים בין קופות גמל
ושינויים נוספים במוצר הפנסיוני.
צעדים אלו צפויים לפשט בצורה
ניכרת את התהליכים בשוק
החיסכון הפנסיוני.

בנוסף ,רשות שוק ההון ממשיכה
תשתית
לקידום
לפעול
טכנולוגית מבוססת API
אשר תסייע לציבור החוסכים
צעד זה משתלב עם הרפורמה
לקבל ממקום אחד מידע על כל
שנעשתה לאחרונה בבנקאות
הנכסים הפיננסיים שלו ולבצע
הפתוחה ,ומהווה צעד נוסף
השוואת עלויות בניהם" .בשנים
לקידום Open Finance
הקרובות נעבור בהדרגה לעולם
בשוק ההון הישראלי – כלומר,
בו המידע הפנסיוני יהיה נגיש ללקוח
בכל רגע נתון ,בלחיצת כפתור ובאופן ערן יעקב | צילום :מציאות שבה הלקוח יוכל לקבל מידע
מיידי .זאת בניגוד למצב היום בו קבלת יוד צילומים אילת על כל הנכסים הפיננסיים שלו (מגופים
מוסדיים ,בנקים ,חברות אשראי) ולבצע השוואת
מידע מהגופים המוסדיים אורכת לעיתים זמן
עלויות ביניהם .בדרך זו פועלת הרשות לקידום
רב וקבלת מידע מהמסלקה אורכת  3ימי עסקים
תחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ,לעידוד חדשנות
(החל ממאי  2022כ 3-שעות)" ,נמסר מהרשות.
ולהגדלת החיסכון הפנסיוני של הציבור.
בהתאם להוראות הרשות ,החל מפברואר 2023
ד"ר משה ברקת ,הממונה על רשות שוק
הגופים המוסדיים יידרשו להיות ערוכים
ההון ,ביטוח וחיסכון" :ראשית ,אני רוצה
לקליטת ממשקי  APIבכל הממשקים הבאים:
להודות לרשות המסים ולידידי ערן יעקב על
סטטוס המוצר הפנסיוני (פעיל/לא פעיל) ,דמי

בנקאות פתוחה

שיתוף הפעולה המצוין בעניין הזה ,לטובת
הציבור .פרויקט פנסיה  2025עתיד לשנות
את המערכת הפנסיונית בישראל ,באמצעות
מעבר לטכנולוגיות מתקדמות ומערכות API
שעתידות לשים את המערכת הפנסיונית
בישראל כמובילה בתחום זה בעולם .הצעד
הנוכחי עתיד להוריד חסמים רגולטורים ,לחסוך
לציבור החוסכים בישראל זמן והתעסקות
בבירוקרטיה והכי חשוב  -לאפשר לכולם מיצוי
טוב יותר של זכויותיהם ולרבים גם הגדלת
הקצבה לפנסיה".
ערן יעקב ,מנהל רשות המיסים" :המהלך נועד
להנגיש לציבור החוסכים בקופות גמל וחברות
ביטוח שיגיעו לגיל פרישה את המידע הנדרש
לשם מיצוי זכויותיהם .כמו כן ,רשות המיסים
פועלת לשיפור השירות הניתן לציבור וצמצום
הבירוקרטיה תוך מיצוי זכיותיהם של נישומים
וזאת ,בין היתר ,על ידי יצירת 'מסלולים ירוקים'
במשיכת כספים פנסיוניים .לצד חוזר רשות
שוק ההון יינתנו הנחיות לקופות הגמל להעניק
פטור מניכוי מס במקור במשיכת 'סכום צבירה
מזערי' והעברת כספים בין בני זוג בהתאם לחוק
'חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו'
וזאת בהתקיימותם של תנאים שיפורסמו ומבלי
שיידרש לפנות לפקיד השומה בבקשה לאישור
ניכוי מס במקור".

חדשות |
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מנכ"ל חדש לאיילון ביטוח  -רו"ח שרון רייך
יחליף את המנכ"ל היוצא אריק יוגב שהודיע על פרישתו בתום  6שנות כהונה ⋅ רייך" :אקדם מהלכים עסקיים
אשר יציפו ערך לכלל בעלי העניין בחברה ויצעידו את הקבוצה להצלחות ולהישגים רבים" > רונית מורגנשטרן

ד

ירקטוריון איילון ביטוח בחר ברו"ח
שרון רייך כמנכ"ל הבא של הקבוצה.
רייך ,מכהן כיום כמנכ"ל איילון אחזקות
ומשנה למנכ"ל וראש אגף הפיננסים באיילון
חברה לביטוח והוא יחליף את המנכ"ל הפורש
של איילון חברה לביטוח ,אריק יוגב ,אשר הודיע
בשבוע שעבר על כוונתו לסיים את תפקידיו
בקבוצה בתום  6שנות כהונה .יוגב נימק את
פרישתו בהתקדמות הנוספת בהליכי העברת
השליטה בקבוצת איילון לחברת ווישור גלובלטק.
מינויו של רייך מותנה באישור רשות שוק ההון.
רייך ( ,54נשוי  )5 +בעל ניסיון עשיר של
כ־ 28שנה בענף הביטוח והפיננסים .בהכשרתו
הינו רואה חשבון בעל תואר ראשון בעסקים
עם התמחות בחשבונאות ומימון .בטרם הצטרף
לקבוצת איילון בשנת  ,2007מילא תפקידים
בכירים בענף הביטוח .את דרכו המקצועית
החל במשרד רואה החשבון בבלי־מילנר ,שנחשב
באותה העת כאחד מהמשרדים הגדולים אשר
התמחו בענף הביטוח.

"נוביל גם בחדשנות"

שרון רייך | צילום :אייל גזיאל

חדשות ׀פיננסים

הגבוה בענף :מנורה
מבטחים החזקות
תחלק דיבידנד
בשיעור של כ־35%
> רונית מורגנשטרן

מ

נורה מבטחים החזקות קבעה את מדיניותה לחלוקת דיבידנד
לבעלי המניות של החברה .על פי המדיניות החדשה ,יעמוד
השיעור על לפחות  35%מהרווח הראוי לחלוקה – השיעור הגבוה
ביותר בענף הביטוח.
לפני מספר חודשים פרסמו חברות הביטוח את תוצאות העמידה
שלהן במשטר כושר הפרעון (על פי מדיניות סולבנסי  )2לשנת 2020
ולפי התוצאות מנורה מבטחים ביטוח הינה בעלת כושר הפירעון
הגבוה ביותר ביחס לחמשת החברות הגדולות בענף עם יחס הון של
 139%ועם יכולת חלוקת הדיבידנד הגדולה ביותר.
נכון לסוף שנת  ,2020למנורה מבטחים ביטוח ולשומרה עודף
הון של כ־ 1.75מיליארד ש"ח .בשנת  2021חילקה מנורה מבטחים
החזקות דיבידנד בגובה של כ־ 342מיליון ש"ח.

יו"ר קבוצת איילון ,ד"ר אביגדור קפלן ברך
את שרון רייך על מינויו וציין" :הבחירה מהווה
הערכה רבה למקצועיותו ולפועלו של שרון
כמנכ"ל איילון אחזקות וכמשנה למנכ"ל איילון
ביטוח ונעשתה בתמימות דעים של כל חברי
הדירקטוריון מתוך אמונה כי הינו האדם המתאים
ביותר לקדם את החברה ולחולל בה את השינויים
הנדרשים לצורך מיצובה כקבוצה מקצועית
בכל ענפי הביטוח ,ומובילה בתחומי החדשנות
והטכנולוגיה".
שרון רייך מסר" :אני אסיר תודה על הבחירה
והאמון שניתן בי על ידי הדירקטוריון להוביל
את קבוצת איילון .אני סמוך ובטוח כי ההיכרות
היסודית והעמוקה שלי עם ענף הביטוח בכלל
ועם קבוצת איילון בפרט יסייעו בידי לקדם יחד
עם עובדי והנהלת החברה מהלכים עסקיים אשר
יציפו ערך לכלל בעלי העניין בחברה ויצעידו את
הקבוצה להצלחות ולהישגים רבים".

השתתפות עצמית

> רונית מורגנשטרן

מרב רטן־בית־דגן פורשת
מהראל; ליטל איסטמטי
מונתה במקומה
אחרי  14שנים בהראל ,הודיעה מרב רטן־בית־דגן,
סמנכ"לית אגף קשרי חוץ ותקשורת בחברה,
על פרישתה מתפקידה ומהחברה .רטן הקימה
בתקופתה בהראל את מערך התקשורת ,דוברות
ויחסי הציבור .בנוסף ,היא הקימה וניהלה עוד
שני מערכים :קשרי משקיעים ואחריות תאגידית.
במקומה מונתה ליטל איסטמטי לדוברת קבוצת
הראל ,מי ששימשה בשנתיים האחרונות כדוברת
של מגדל שוקי הון ,בית ההשקעות של קבוצת
מגדל.
לאיסטמטי ניסיון רב בתחום התקשורת על
היבטיו השונים .היה הייתה בעבר כתבת
בעיתונים כלכליים וכן דוברת ויועצת תקשורת.
היא בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות
ותקשורת ,ובעלת תואר שני במשפטים.
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מגדל ביטוח ,אקרו נדל"ן ותדהר רכשו
קרקע בשטח של כ־ 3.7דונם בתל אביב
על השטח שממוקם ברחוב הצפירה בעיר ,שעלותו מוערכת ב־ 305מיליון שקל ,יקימו החברות
במשותף מתחם משרדים בהשקעה כוללת של כ־ 800מיליון שקל > רונית מורגנשטרן

מ

גדל ביטוח ,אקרו נדל"ן וקבוצת תדהר
הודיעו כי הן רוכשות במשותף ובחלקים
שווים את מלוא הזכויות במגרש ברחוב
הצפירה בתל אביב ,שישמש להקמת פרויקט
משולב למסחר ,מגורים ומשרדים .המגרש נרכש
מחברת דרור־לבנפלד השקעות בתמורה ל־305
מיליון ש"ח .ההשקעה המוערכת בהקמת הפרויקט,
כולל רכיב הקרקע ,עומדת על כ־ 800מיליון שקל
ואכלוסו צפוי בתוך כ־ 4שנים.
המגרש ,בשטח של כ־ 3.7דונם ,ממוקם בפינת
הרחובות הצפירה ,יד חרוצים ואליאשברג ,בסמוך
למוקדי תעסוקה ומגורים מרכזיים.

מענה לביקושים

בכוונת החברות להקים מגדל מעורב בן 39
קומות שיכלול קומת מסחר כפולה 26 ,קומות
ראשונות למשרדים 11 ,קומות מגורים וקומה
טכנית אחת ,וכן בניין בן  9קומות שיכלול קומת
מסחר ,משרדים ושטחי ציבור .בנוסף ,בפרויקט
ייבנו  4מרתפי חניה ובהם כ־ 300חניות.
קבוצת תדהר תשמש גם כקבלן המבצע של
הפרויקט ועל תכנונו אמון משרד משה צור
אדריכלים ,ממשרדי האדריכלים המובילים בישראל.
הפרויקט ייהנה מנגישות תחבורתית גבוהה
מצירי תנועה ראשיים הכוללים את נתיבי איילון
ממזרח ומחלף לה־גווראדיה ואת דרך מנחם בגין
ממערב .תוואי הקו האדום של הרכבת הקלה
יעבור בסמיכות לפרויקט על ציר מנחם בגין,

הדמיה של מתחם המשרדים ברחוב הצפירה בת"א |

צילום :באדיבות משה צור אדריכלים

כאשר שתי תחנות רלוונטיות יימצאו בסמוך
למתחם .במרחק של כ־ 500מטר מהפרויקט
תעמוד תחנה של הקו הסגול וכן הקו הירוק
יעבור לאורך ציר רחוב הרכבת ,בצמוד לפרויקט.
מהיזמיות נמסר" :מדובר בנכס ייחודי במיקום
מצוין ונגישות מעולה לצירי תחבורה מרכזיים

בעיר ,לרבות תחבורה ציבורית וקווי הרכבת
הקלה .אין לנו ספק שהשותפות בין שלושת הגופים
הגדולים ,המקצועיים והמנוסים תבטיח שהפרויקט
שיוקם יעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר ויהווה
מרכז תעסוקה ,מסחר ומגורים משמעותי באזור
שייתן מענה לביקושים הגוברים בתחומים אלה".

סוגרים שנה בדרכים

רגע לפני
סוף השנה
זה הזמן להזכיר ללקוחותיכם
לנצל את תקרת ההפקדה
השנתית במוצרי הגמל
והפנסיה וליהנות
מהאפשרות להטבות מס
למעבר להנחיות ההפקדה>

16.82%

*

תשואה בשנה האחרונה

במסלול חסכון פלוס מניות

* תשואה לתקופה שבין  | 11.2021 – 12.2020תשואה לתקופה שבין  ,12.19% :11.2021-12.2018התשואות
הן נומינאליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול | אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס
אישי | אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | כפוף להוראות ההסדר
התחיקתי ,לתקנון ולתקרת ההפקדה השנתית.
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מודל ה"בק אופיס" משחרר את הסוכן
מהתפעול שגוזל זמן רב מהעבודה
כך ייעלו בניי ובנות הדור השני את פעילות הסוכנות המשפחתית של סו"ב אודי אפירמה,
שזוכה לצמיחה ופריחה > סו"ב תדהר

ב

מסגרת פרויקט העברה בין דורית של
עסקים משפחתיים ,הוזמנתי למשרדו
של סוכן הביטוח הוותיק אודי אפרימה.
אודי ( ,)63אבא ל־ 3ילדים וסוכן עם ותק של
למעלה מ־ 30שנה בכל ענפי הביטוח ובשנים
האחרונות עוסק גם ביעוץ פרישה ובמתן חוות
דעת ביטוחיות .אודי מנהל סוכנות משפחתית
בעפולה" ,נופים" ,עם שתי בנותיו שהן דור המשך
כך שגם הדור השלישי שזה עתה נולד  -נמצא
בעגלות במשרד וסופג ברקע את הוויית עולם
הביטוח.
"לפני כעשור" ,מספר אודי" ,תפקדתי גם כסוכן
וגם כמתפעל מה שהביא אותי ל'תקרת זכוכית'
בעסק .מבחינת הזמן מצאתי את עצמי מתעסק
המון עם התפעול .בזבזתי זמן יקר שבא על חשבון
פגישות עם לקוחות ,מה שמנע ממני להרחיב את
העסק.

הקושי התפעולי

"באותו הזמן נופר בתי סיימה עבודתה כמנהלת
פרויקטים בחברה גדולה והחליטה להצטרף
לעסק המשפחתי .מיד עם הצטרפותה ומניסיונה
בניהול ארגון ,היא זיהתה אצלנו את אחת הבעיות
המאפיינות סוכני ביטוח רבים ,והיא הקושי
התפעולי שבעצם גוזל מהסוכן זמן יקר על חשבון
פגישות עם לקוחות .נופר החליטה מיד להקים
חברת על לניהול הסוכנות.
"החברה שהקימה מאפשרת 'בק אופיס' מלא
לסוכן החל משלב קביעת הפגישה ועד להגשת
המסמכים לחברות הביטוח".
כיום אודי מתמקד אך ורק בצד המקצועי בו הוא

אודי אפירמה ובנותיו נופר ושיר | צילום באדיבות המצולמים

"סוכן הביטוח צריך לעסוק במה שהוא אוהב וזה המגע האישי עם
הלקוח .כאשר כל המשרד עובד למענך ,אתה מתפתח ומתמקצע"
במיטבו ,וכל זמנו מופנה למפגשים עם לקוחות
וכך הוא הגדיל את העסק ,כפי שהוא מספר" :היומן
שלי עמוס בפגישות שנקבעו מראש לאחר שצוות
המשרד קבע והזמין עבורי את החומר הראשוני.
אני מבצע ניתוח של התיק ומציג אותו ללקוח
בפגישה .לאחר שסיכמנו על תוכנית עבודה -
אני מחזיר את הסיכום לצוות המשרד שמבצע
את ההנחיות עד שלב ההפקה מה שמאפשר לי
להמשיך בראש שקט לפגישה הבאה".

להתפתח ולהתמקצע

המודל המוצלח של הסוכנות עובר היום לסוכנויות
אחרות ע"י הבת נופר | צילוםshutterstock :

הארגון מחדש הביא את המשרד לגבהים חדשים,
כאמור; הבת השנייה שיר ,שהצטרפה בהמשך,
החליטה להקים חברת תפעול למעסיקים בנפרד
ולאחר קורס הכשרה שלמדה במסלקה הפנסיונית,
מתאפשר הן ללקוחות המשרד והן ללקוחות של
סוכנים נוספים להציע פתרונות תפעול וגביה

בגבוי של מנהלת שמבינה ויודעת ביטוח.
התא המשפחתי של אודי ,נופר ושיר ,בעזרתן
של שתי פקידות נוספות ,הפך למודל בניהול
עסק משפחתי ובניהול סוכנות ביטוח.
את המודל המוצלח מעבירה היום נופר כמאמנת
עסקית גם למשרדי סוכן נוספים המעוניינים
לייצר שקט תעשייתי ועבודה יעילה בהכשרת
צוות המשרד הפועל כולו למען הסוכן ומאפשר
לו לפגוש כמה שיותר לקוחות ובנוסף לצאת
ללמוד ולהתפתח.
כאשר שאלתי את אודי מהו הסוד שלו הוא
השיב לי כך" :סוכן הביטוח צריך לעסוק במה
שהוא אוהב וזה המגע האישי עם הלקוח .כאשר
כל המשרד עובד למענך ,אתה מתפתח ומתמקצע.
אני ממליץ בחום רב לכל סוכן המלווה את דור
ההמשך להיעזר בייעוץ ארגוני ולהעתיק את
המודל שלנו להצלחה".
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תאונה במהלך טיפול במערבל בטון –
האם נחשבת כתאונת דרכים?
עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי מיוחד על הגדרת תאונת דרכים ועמדת בית המשפט בנוגע לסוגיית
פריקה וטעינה

ל

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז הוגש
ערעור על ידי חברת הביטוח ביחס לפסק
הדין אשר ניתן בבית משפט השלום .פסק
הדין נשוא הערעור עסק באירוע בו אדם אשר
סיים לפרוק בטון מתוך מערבל ,עלה לשטוף את
המערבל משאריות הבטון ולאחר שסיים ,בבואו
לרדת מהמשאית שנושאת את המערבל ,נתפסה
אצבעו בסולם והוא החליק ונפל.
בית המשפט השלום קבע כי מדובר בתאונת
דרכים המזכה את התובע בפיצוי על פי חוק
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ודחה את טענת
חברת הביטוח כי אין מדובר על אירוע ביטוחי.
בנוסף ,דחה את הטענה כי המשאית הייתה
מושכרת (ולכן אין כיסוי בעת השכרה).
חברת הביטוח ערערה לבית המשפט המחוזי אשר
בחן את נימוקי בית המשפט השלום בבואו להכיר
באירוע כתאונת דרכים – ביהמ"ש השלום קבע כי
פעולת השטיפה של פתח יציאת הבטון במערבל
נדרשת מבחינה בטיחותית ,לצורך המשך השימוש
התעבורתי ,מדובר בפעולה אשר היא אינטגרלית
לצורך השימוש ברכב ,כפי שנקבע בפסיקה ,גם
כניסה לרכב תובלה לשם כיסוי המטען היא חלק
אינטגרלי מפעולת הנסיעה שנועדה לקדם את
תהליך ההובלה ,וכי לא הוכח דבר השכירות של
המשאית.

מנועי היא רשימה סגורה ,ואין עוד מקום לכלול
בה שימושי לוואי .כלומר ,אין די עוד בטענה
שמדובר על פעולה חיונית לשם הנסיעה ,אלא
עליה להיות פעולה שהינה אינטגרלית וטבעית
מהכניסה אל הרכב או הנסיעה בו.

"הלכת אסם"

משכך קובע בית המשפט כי פעולת שטיפת
מערבל הבטון ,שהיא אומנם פעולה בטיחותית
לשמירה על עוברי הדרך שלא יפגעו מחלקי
בטון אשר עלולים לעוף מהמערבל ,איננה פעולה

חלק אינטגרלי מהפריקה
גם על פי עדותו של התובע ,הוא סיים להוריד
את הבטון ושטף בעזרת צינור את השאריות כדי
שיוכל להמשיך בבטחה בנסיעה .לשם כך הוא
טיפס על הסולם של המשאית וכאשר סיים את
השטיפה החליק ונפל .בית המשפט המחוזי קובע
כי אין בניקיון המערבל כדי לקבוע כי מדובר על
חלק אינטגרלי מהפריקה ,ביחוד כאשר הפעולה
בוצעה לאחר פריקת הבטון.
בית המשפט מדגיש כי אם בעבר הגישה הייתה

שימוש תעבורתי

צילום :באדיבות נמצולם

חברת הביטוח ,במסגרת הערעור ,טענה כי
שטיפת המערבל אינה פעולה למטרות תחבורה
ולפיכך גם הירידה מהרכב לאחר שטיפת הרכב
לא תחשב למטרת תחבורה .השטיפה של המערבל
לא נדרשת ברמה הבטיחותית כדי להמשיך
את השימוש התעבורתי .השטיפה הינה פעולה
בטיחותית בלבד ,לאחר פריקת הבטון .עוד טענה
חברת הביטוח כי מהעדויות עלה שהמשאית
הושכרה ומשכך השכרת המשאית מחריגה את
מטרות השימוש המותרות בפוליסה.
בית המשפט המחוזי קובע לאחר ששמע את
טענות הצדדים כי ההגדרה של תאונת דרכים
נקבעה בחוק כדלקמן" :מאורע שבו נגרם לאדם
נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות
תחבורה" .המונח "שימוש ברכב מנועי" כולל,
בין השאר" ,נסיעה ברכב ,כניסה לתוכו או ירידה
ממנו".
בית המשפט המחוזי מציין כי בית המשפט השלום
קבע כי פעולת השטיפה של פתח המערבל נדרשה
מבחינת בטיחותית להמשך הנסיעה ,אך קביעה זו
אינה עולה בקנה אחד עם ההלכות של בית המשפט
העליון שם נקבע כי ההגדרה של שימוש ברכב

משאית נושאת מערבל בטון .טיפול במערבל אינו מהווה "שימוש ברכב" | צילוםshutterstock :

שהינה חלק מהנסיעה עצמה.
בית המשפט אף מתייחס להלכת "אסם" ,שם נדונה
הסוגיה של ירידה מהרכב שהינה חלק מפעולת
הפריקה ונקבע כי האירוע מקיים את אחת מדרכי
השימוש המוכרות  -ירידה מהרכב .אלא שההכרעה
בפרשת אסם מבוססת על כך שהפעולות הפריקה
והטעינה הן בעלות אופי שימוש תעבורתי.
במקרה דנן ,אין חולק כי התובע סיים את פעולת
הפריקה של הבטון ,ועלה על המשאית רק כדי
לנקות אותה .כדי לבחון האם פעולה זו של ניקוי
המשאית תחשב בהגדרת התאונה בחוק הפלת"ד
תלויה בשאלה האם הניקוי של המשאית הינה חלק
מפעולת הפריקה של הבטון .במקרה נשוא תיק
זה ,אין חולק כי התובע סיים את פעולת הפריקה
של הבטון ,שנעשתה מחוץ למשאית ,ועלה על
המשאית כדי לנקות את המערבל.

מרחיבה יותר בכל הנוגע להגדרת השימוש ברכב,
הרי שתכלית התיקון לחוק בא לצמצם את המושג
"תאונת דרכים" למשמעות הפשוטה ויומיומית
בעיני הציבור .כלומר ,פגיעות המתרחשות בעליה
אל הרכב בתחילת הנסיעה ובעת סיום הנסיעה
והירידה מהרכב.
בית המשפט דוחה את הטענה לעניין השכירות
בהעדר ראיות תומכות וקובע כי בהעדר זיקה
לפעולת הפריקה ,אין לראות במקרה נשוא
הערעור כתאונת דרכים ומשכך קובע כי מדובר על
נפילה מסולם שלא בעת שהנפגע היה "משתמש"
כהגדרתו בחוק ,ולכן אין מדובר על תאונת דרכים
והוא אינו זכאי לפיצוי.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה
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דוד ליפקין

ג’נרלי מציגה תוכנית
אסטרטגית לביסוס מעמדה

 112מיליארד דולר :ההפסדים
למבטחים מאסונות הטבע ב־2021

נקית הביטוח האיטלקית ,ג’נרלי ,רוצה לשמור על מעמדה
הבכיר בשוק הביטוח האירופי גם בשנת  2022ובשנים
הבאות .התוכנית האסטרטגית ,שעלותה נאמדת בדך של 3
מיליארד דולר ,כוללת העלאת הדיבידנדים ,חזרה לרכישות של
מניות החברה והגברת פעילותה באירופה ובאסיה.
מנכ”ל החברה ,פיליפ דונט ,הציג את התוכנית בפני מועצת
המנהלים של החברה כדי לזכות בתמיכתה וביסוס מעמדו נוכח
דרישת שניים מהמחזיקים בחלק מהמניות לפטר אותו באסיפה
הכללית הקרובה של החברה .התוכנית של דונט זכתה לתמיכה
של  11חברי דירקטוריון מתוך  13חברים.
אחד מהיעדים של התוכנית הוא להעלות את שיעור הדיבידנד
לבעלי המניות לצד שיפורים בסעיף המזומנים .הבשורה של
תשלום דיבידנדים גבוהים יותר יחייב להקצות סכום של 5.6
מיליארד אירו ,לעומת סך של  4.5מיליארד אירו בשלוש השנים
האחרונות.
ג’נרלי תכנס גם למרוץ לרכישת נכסים כפי שעושות חברות
ביטוח אחרות .היא מתכוונת לרכוש נכסים באירופה ובארה”ב.
בתוכנית הזו רוצה המנכ”ל לרכוש תמיכה רחבה של בעלי
המניות כדי להדוף את ניסיון ההדחה שלו ולכן הוא דאג לנהל
מסע הסברה על התוכנית בקרב הציבור האיטלקי.
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צילוםshutterstock :

סונות הטבע המבוטחים גלובלית גרמו למבטחים הפסד של 112
מיליארד דולר ב־ .2021זהו השיא הרביעי בגודלו מבחינת ההפסדים,
לפי הערכת סוויס־רי ,מכון מחקר של הקונסרציום הביטוחי השוויצרי.
אומדן ההפסדים הגלובליים מאסונות הטבע המובטחים מגיעים ל־105
מיליארד דולר עד ראשית
דצמבר .אירוע ההפסד
הגדול ביותר היה הוריקן
איידה כאשר מחצית
מההפסד הגלובלי נגרם
למבוטחים עקיפים.
אסונות מעשי ידי אדם
במזיד גרמו לעוד הפסדים
בסך של  7מיליארד דולר
למבטחים .הערכת כלכלני
סוויס־רי היא כי ההוצאות
ההוצאות בגין נזקי אסונות הטבע ימשיכו לגדול
בגין התשלום על אסונות
הטבע ימשיכו לגדול ,יותר
מאשר העלייה בתוצר העולמי.
ההפסדים בגין ביטוחים של אסונות טבע נגרמו בעיקר משיטפונות ,שריפות
ואירועי הוריקן שנגרמו בגין שינויים במזג האוויר.
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח -
lishka@insurance.org.il
דרוש עו"ד עם ידע נרחב בביטוח אלמנטרי (חיתום
או תביעות) לתחום מעניין .מיקום גיאוגרפי לא משנה
 העבודה מהבית .פניות בכתב (סודיות מובטחת) ל:shahr35@hotmail.com
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 :

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.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
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 :

שכירות משנה
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה
בחיפה ,כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים
(אופציה לרכישת ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך),
משרד צמוד ,מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון
050-7727795
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).

shaul@eretzbar-ina.co.il
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 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,

רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054-
 .2004455סודיות מובטחתeran@bar-ins.co.il .
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון
– צור קשר לאפיקי הון – eyal@afikeyhon.co.il,
054-4276891
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
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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
יעקב לוי על פטירת אחיו

יוסף

ז"ל

שלא תדע עוד צער

