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ביטוח ופיננסים

ועידת ים המלח של הלשכה ננעלה היום - והוגדרה על ידי המשתתפים כמוצלחת 
ומעניינת ⋅ נשיא הלשכה, סו”ב שלמה אייזיק, סקר במהלך הוועידה נושאים 

רבים, וביניהם ההנחות בביטוח: "חשוב שאלה יינתנו ללא פחות מ־10 שנים" ⋅ 
בוועידה הוענק מטעם הלשכה מגן הוקרה מיוחד לממונה ברקת < עמ' 2

 "יש להפסיק 
 את הקניבליזציה 

של חברות הביטוח"

סוכנות וסוכני ביטוח יקרים, אנו 

נפרדים מהעיתון המפורסם שלנו 

ועוברים לניוזלטר דיגיטלי וחדשני. 

בניוזלטר החדש, נסכם פעם 

בשבועיים את פעילות הלשכה, 

האירועים המרכזיים וניתן לכם 

הצצה בלעדית לאנשים שמאחורי 

הלשכה שלנו. נרגשים להשיק 

את הניוזלטר במהדורה הראשונה 

והחגיגית שתופץ בקרוב

טור פרידה מיוחד בעמ’ 4
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ביטוח 
ופיננסים

עברנו את 5,000 החברים בלשכה; מתחילת "
השנה הצטרפו 500 סוכנים חדשים ואנו צופים 
שעוד כמה מאות יצטרפו עד סוף השנה. אחת 
וצעיר  זה לצרף ללשכה דם חדש  המטרות שלנו 
נשיא  בישר  כך  לפרוח".  תמשיך  שהלשכה  כדי 
הלשכה, סו"ב שלמה אייזיק, בפתח הנאום שנשא 
בוועידת ים המלח שהתקיימה אתמול והיום )ד'־ה'( 

במלון ליאונרדו קלאב ים המלח.
והמאבקים  היעדים  את  סקר  אייזיק  סו"ב 
שלה  הפעילות  ואת  מולם,  מתמודדת  שהלשכה 
ציבור  ושל  חבריה  של  האינטרסים  לקידום 
הדברים  "אחד  ההחלטות.  מקבלי  מול  המבוטחים 
עם  יחסים  מערכות  ליצור  זה  לעשות  שהתחלנו 
הון,  הלבנת  לאיסור  הרשות  ההחלטות:  מקבלי 
להגנת  הרשות  המדינה,  מבקר  קהלת,  פורום 
הרשות  מול  פועלים  אנחנו  ועוד.  הפרטיות 
פוליסות של חברות  כדי שנוכל לשווק  לתחרות 
ביטוח זרות. לצורך העניין, לאחרונה עשינו מספר 
עבודות מחקר ומצאנו שבגרמניה, שיש בה מעל 
80 מיליון תושבים, פועלות למעלה מ־300 חברות 
ביטוח. בישראל אין אפשרות לחברות ביטוח זרות 

לפעול בארץ )רק בביטוח משנה(. 
"משום מה הממונה על שוק ההון הוציא הוראה 
פנסיוני.  )ייעוץ  לייעץ  לבנקים  מאפשר  הוא  בה 
לא  אנחנו   - לחוק  בניגוד  וזה  לבנק  מחוץ  ר.מ.( 

נסכים לזה ונפנה לבג"ץ", הדגיש סו"ב אייזיק.

ממשיכים לפעול
נושאים נוספים שסקר נשיא הלשכה בנאומו:

 2016 "בשנת   – לממונה  המייעצת  הוועדה 
הוציאו  לרשות,  הפך  הביטוח  על  כשהפיקוח 
אותנו מהועדה המייעצת לראש הרשות וזו תקלה 
האוצר,  של  שהיועצים  מאוד  חמור  זה  רצינית. 
לא.  ואנחנו  שם  ערך  לניירות  והרשות  הבנקים 

למה שהם יסכימו לקדם מה שפוגע בבנקים?".
בג"ץ אזרחים ותיקים – "לפני כ־10 ימים הגשנו 
האזרחים  של  הצירוף  חוזר  נגד  לבג"ץ  עתירה 
טריטוריה  בשום  ורע  אח  לזה  אין  הוותיקים. 
עסקית אחרת ואנחנו לא הולכים להתפשר על זה. 

אני מקווה שהגזרה הזאת תוסר". 
חוזר שירות סוכנים ויועצים – "אמור להיכנס 
לתוקף ויש עמימות הנוגע למכירת תיקי ביטוח. 
אנחנו בדיון עם רשות שוק ההון. הובטח לנו שלא 

יאכפו אותו עד שייצא תיקון לחוזר".

ללא אפליות
מהחברה  הביטוח  "סוכני  כי  אמר  אייזיק  סו"ב 
פועל  ואני  כולם,  כמו  לשכה  חברי  הם  הערבית 
כדי למגר את האפליה נגד סוכני הביטוח הערבים 
סלקציה  לעשות  שהתחילו  הביטוח  חברות  מצד 

לסוכנים לפי מקום מגורים". 
בנוסף, התייחס נשיא הלשכה לנושאים הבאים:
ביטוח סיעודי – "יש מוצרים שירדו מהמדפים; 
נגד  כפיגוע  הסיעוד  מוצרי  באובדן  רואה  אני 
מתאונה  מוות  למה  מבין  לא  הישראלי.  הציבור 
אנשים  עבודה שמשרת  כושר  אובדן  למה  נעלם, 

שעובדים בשתי עבודות נעלם ועוד".
שירותים בהסדר – "יש כל מיני המצאות בעולם 
בתחרות  פוגע  זה  בהסדר,  שירותים  על  הביטוח 
ובציבור. יש לנו אחריות כלפי העסקים הקטנים 

והבינוניים בישראל”.
דורית  "גברת   – לפירמות  חיסכון  פוליסות 
לנהל  שלנו  האפשרות  את  בעבר  הסירה  סלינגר 
תיקי נוסטרו. אנחנו לא הולכים להתפשר על זה 

ואם צריך נעתור לבג"ץ".
כדי  שביקשנו  נוסף  "דבר   – בביטוח  הנחות 
להפסיק את הקניבליזציה של חברות הביטוח, הוא 

שההנחות יהיו לא פחות מ־10 שנים".  
חוק ההסדרים – "בכל שנה אנחנו עדים לניסיונות 
מס  להטיל  רצו  מכות.  לנו  לתת  ההסדרים  בחוק 
על מימוש זכויות בפוליסות ביטוח בריאות, בחוק 
ההסדרים ניסו להטיל 35% מס דומה. רצו לכפות 
בשב"ן.  ואז  בפרטי  קודם  לממש  ההסדרים  בחוק 

שב"ן זה לא ביטוח ולכן אין כפל ביטוח".
בנושא  אתגרים  לנו  "יש   – הסוכנים  תגמול 
התגמול שלנו מחברות הביטוח. צריך להחליט על 

כללי משחק שקופים והוגנים יותר". 
בחירות לכנסת – "הלשכה מאוד מוערכת בקרב 
נבחרי העם, יש לנו שיח פורה עם חברי כנסת מכל 
ואנו  לבחירות  שלנו  אג'נדה  כתבנו  המפלגות. 
עושים מאמצים לשתול את זה במצעי המפלגות”.
נשיא הלשכה הבטיח כי בקרוב מאוד יהיה מנכ”ל 
ללשכת סוכני הביטוח וכי שלושה מועמדים הגיעו 

לשלב הסופי.

 "נפנה לבג"ץ גם בעניין ההוראה לאפשר 
לבנקים לקיים ייעוץ פנסיוני מחוץ לבנק"
 בנאומו של נשיא הלשכה בוועידת ים המלח סקר סו"ב אייזיק את היעדים והמאבקים שהלשכה 

מתמודדת מולם  < רונית מורגנשטרן

נשיא הלשכה בוועידת ים המלח. "יוצרים מערכות יחסים עם מקבלי ההחלטות" | צילום: גיא קרן
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אני רוצה להודות לכם סוכני הביטוח על "
את  רואה  אני  לציבור.  שלכם  השירות 
הסוכן כמי שעומד לצד הלקוח ולא כאיש 
מכירות". כך אמר ד"ר משה ברקת, הממונה 
ים  בוועידת  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על 

המלח של הלשכה.
אמר:  הביטוח  בענף  הרגולציה  בנושא 
"רגולציה לא צריכה לצאת מהנחה שאנשים 
צריך  מעטים.  הם  אלו  ושקרנים,  רמאים  הם 
התמריצים  את  שיכוונו  מנגנונים  לייצר 
הגורם  של  האמינות  כך  טובים.  למקומות 
המתווך תעלה והמודל הכלכלי שלו יהיה בר 
קיימא. לפעמים רגולטורים הם לא הגיוניים, 
לא כל מה שעשינו היה נכון", הודה הממונה.

רישיון לייעוץ השקעות
סוכני  את  שמחזקות  מגמות  שתי  "יש  לדבריו, 
העסק;  את  שיפתחו  טכנולוגיות  בעולם:  הביטוח 
עולם ההשקעות האלטרנטיביות - יעשו לעצמם 
טוב הסוכנים הצעירים שירכשו לעצמם גם רישיון 

לייעוץ השקעות".
"אתה רוצה לשמור על רישיון של סוכן הביטוח 
ביטוח  חברות  של  למוקדנים  מאפשר  אתה  אבל 
ברקת  ד"ר  נשאל  ביטוח",  למכור  חולים  וקופות 

על ידי הקהל. "מי שפועל ללא רישיון אנחנו 
נציגי  לגבי  אכיפה.  באמצעות  בו  מטפלים 
מתהליך  חלק  ביטוח  בסוכנויות  גם  שירות, 
רישיון,  גורמים ללא  ידי  על  נעשה  המכירה 
כולל מוקדנים, אבל הכל דרך עינו של בעל 
הרישיון. אפשר להיות אחראי, לדאוג ללקוח, 

לתת לו ערך מוסף ולפתח עסק טוב", השיב.
מוקדנים  לחייב  לא  מדוע  הקהל  לשאלת 
או  לסוכנות  "יש  השיב:  רישיון,  להוציא 
לחברה אחריות על מי שהיא מפעילה. אנחנו 
מכוונים לכך שמי שמוכר ביטוח צריך שתהיה 
שיהיה  למודל  נחתור  ראויה.  הכשרה  לו 
ניתן  לסוכנים.  כלכלית  וכדאי  לציבור  נכון 
ייעוץ  עבור  מהלקוח  שכר  לקבל  אפשרות 
יקבלו  הסוכנים  שבו  מודל  לי  הוצע  פרישה. 
רק מהלקוח, זה לא עובד. לתת לסוכן תשלום 

מהתביעה, גם בעייתי.
לו  שיהיה  חייב  הזה  בעולם  מתווך  שיהיה  "מי 
מודל כלכלי הגיוני, כי לא הגיוני שירצה להישאר 

בעולם הזה אם לא יוכל להתפרנס כראוי".

הלשכה, ב של  המלח  ים  ועידת  מסגרת 
החדש  הלוגו  נחשף  )ה'(,  היום  שננעלה 
החדש  הלוגו  הביטוח.  סוכני  של לשכת 
מחדש  מיתוג  של  מעמיק  תהליך  לאחר  נבחר 

שנעשה באמצעות קבוצת התקשורת יוניק. 
ב׳,  ס׳,  ל׳,  הלשכה  אותיות  את  המכיל  "הלוגו, 
מייצג באופן חדשני את ההתפתחות של הלשכה, 
שמתכתבת גם עם הלוגו הישן והמסורתי המזוהה 
הסוכנים,   - האנושי  הגורם  הדגשת  תוך  עימנו, 
בלשכה.  אומרים  שבליבה",  והאנשים  הסוכנות 
אופציות  שלל  מבין  קולות  ברוב  נבחר  "הלוגו 
עד  והתאמה  פיתוח  ועבר  המנהל,  הוועד  ידי  על 

לתוצאה הסופית".

"הביטחון של כל משפחה"
הסוכנים  בפני  הוצג  המלח  ים  ועידת  במהלך 

הביטוח  "סוכני  החדש.  הלוגו  נחשף  שבו  סרטון 
בישראל יוצאים לדרך חדשה", נאמר בסרטון. "הם 
חלק בלתי נפרד מהכלכלה, הם שכבת ההגנה של 
כל בית, הם אלה ששומרים על הקיים ומבטיחים 

את העתיד.

כל  של  הביטחון  הם  בישראל  הביטוח  "סוכני 
משפחה. הם מובילים וימשיכו להוביל עוד שנים 
הביטוח  סוכני  בישראל.  הביטוח  שוק  את  רבות 
בישראל כאן כדי להישאר", נאמר שם, רגע לפני 

חשיפת הלוגו.

 "לפעמים רגולטורים הם לא הגיוניים – 
לא כל מה שעשינו היה נכון"

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הוקיר את פועלם של סוכני הביטוח בוועידת ים המלח, ולא 
נרתע מלהודות בטעויות הרגולציה < רונית מורגנשטרן

"יוצאים לדרך חדשה": לוגו חדש ללשכת 
סוכני הביטוח

הלוגו נבחר כחלק מתהליך מיתוג מחדש שנעשה באמצעות קבוצת התקשורת יוניק 
< מערכת "ביטוח ופיננסים"

הלוגו החדש של הלשכה

הממונה ברקת. "צריך לייצר מנגנונים שיכוונו את התמריצים למקומות 
טובים" | צילום: גיא קרן
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הגיליון ז הוא  ופיננסים"  "ביטוח  של   910 גיליון  זה.  הו 
סוכני  לשכת  של  השבועי  החדשות  מגזין  של  האחרון 

הביטוח. עבורי זה אירוע משמעותי.
באמצע שנת 2015 פנו אליי ניר ברזילי ורפי רוזנפלד, 
חברת    ובעלי  בישראל   Forbes של  לאור  המוציאים 
של  הראשית  הכתבת  להיות  לי  והציעו   R&B Media
עיתון לשכת סוכני הביטוח אותו עמדו להפיק. ניר, רפי ואני עבדנו 
יחד מספר שנים קודם לכן בדסק הכלכלה של העיתון "מעריב". רפי 
היה העורך הכלכלי, ניר היה עורך עסקים ואני הייתי כתבת כלכלית. 

זמן קצר לאחר עזיבתם ב־2011, הקימו קבוצת מדיה עצמאית. 

ידידים אישיים
ידינו  תחת  עברו  שנים,  משבע  יותר  במשך  ומאז,  להצעה,  נעניתי 
כנסים  של  ייחודיים  מגזינים  עשרות  ועוד  שבועיים  גיליונות   468
מקצועיים ארציים. הפכתי להיות מזוהה עם העיתון בין חברי הלשכה 
וגם בענף הביטוח בכלל, כשרבים פנו אליי ישירות בעצות, בתלונות 
שאומנם  להזכיר,  המקום  וכאן  לעיתון.  כתבות  להכנסת  ובבקשות 
וגרפיקאים,  עורכים  גם  היו  אבל  העיתון,  של  ראשית  כתבת  הייתי 

שכולם עסקו במלאכה )וזה לא היה פשוט...(.
עבדתי מול ארבעה נשיאי לשכה – אריה אברמוביץ, ליאור רוזנפלד 
הרגולציה  מול  הן  הלשכה,  של  חשוב  לכלי  הפך  העיתון  )שבתקופתם 
והמחוקק, והן מול היצרנים(, יוסי אנגלמן )כנשיא בפועל( ושלמה אייזיק, 
הנשיא הנוכחי. כל אחד וסגנונו. יחד עם חברי הלשכה עברתי את מאבקי 
הפנימיות  המלחמות  ואת  סלינגר,  דורית  לשעבר,  הממונה  מול  הענק 

המכאיבות בתקופת רוזנפלד.
בת  הרגשתי  ועד לאחרונה  לידידים שלי,  הפכו  רבים  חברי לשכה 
בית בלשכת סוכני הביטוח. אני חייבת לציין את הרמה הגבוהה של 
האינטליגנציה  בתחומם,  שלהם  הבקיאות  בלשכה,  התפקידים  בעלי 

שלהם ורמת המוטיבציה שלהם לקדם את ענייני הלשכה.
 - ובכלל  טובים  ברעיונות  דברים,  בהבנת  לי  שסייעו  למי  תודה 

בשיתוף פעולה מצדם.
בחיים  הצלחה  הרבה  מאחלת  אני  הלשכה,  וחברי  חברות  ולכל 
המקצועיים והאישיים שלכם/ן. שימרו על מעמד סוכן הביטוח, שעל 
חשיבותו למדתי המון במהלך עבודתי מולכם/ן ועל הלשכה. בטוחה 

שעוד ניפגש במחוזות אחרים. 
רונית מורגנשטרן 

 סוף דבר: "ביטוח ופיננסים" 
מסיים את דרכו

יותר משבע שנים, 468 גיליונות וכמה מילים אישיות לכבוד 
הגיליון האחרון של מגזין החדשות השבועי של הלשכה 
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צריכות 

ללמוד מה 
לבקש"

שוש כהן־גנון, 
סגנית נשיא לשכת 

סוכני ביטוח 
מספרת על המיזם 
החדש של הלשכה 

להעצמת הידע 
הפיננסי אצל נשים

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il
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 עמוד 6

 עמוד 7

 כך תוכלו 
לנצל את שטף 
הרגולציה של 

השנה האחרונה 
כדי לעשות 

צעד קדימה ‰ 
אריאל מונין

לנווט בים החוזרים

הקלטות חושפות: כך משמיץ נציג חברת הראל את סוכני הביטוח
"אין להם אינטרס לטובת הלקוח... למה צריך גוף שלישי באמצע?" – כך אמר נציג של חברת בת של הראל 

ללקוח ‰ הראל: "חשים שאט נפש. התנהגות מצערת, מקוממות ומטופלת בחומרה" 

זכרתם להקליט 
 את השיחה?

הפעימה השנייה של חוזר 
"צירוף לביטוח" עומדת להיכנס 
לתוקף. על מה חשוב להקפיד? 

‰ עו"ד עדי בן אברהם

 עמוד 7

 עמוד 2־3 עמוד 2

אחרי שטענה בבג"צ שלביטוח השלכות הרות 
גורל ולכן חשוב שישווק רק על ידי אנשי מקצוע, 

המפקחת דורית סלינגר משנה את דעתה – 
ותאפשר גם לסוכני נסיעות להמשיך למכור 

ביטוחים ‰ לשכת סוכני הביטוח תפנה ליועמ"ש 
ולמבקר המדינה – ושוקלת עתירה לבג"צ

השאיפה: גם 
קריירה וגם 

משפחה
שרון טיקוצקי עם 

שלושה סיפורים 
 מעוררי 

 מחשבה 
 לקראת 

יום האישה

אברמוביץ: "מהלך שגוי ומסוכן"  

הזיגזג של סלינגר: תאפשר לסוכני 
נסיעות למכור ביטוחים



לפרטים פנו למפ"ע שלכם במרחב

כלל ביטוח ופיננסים משיקה מגוון כלים דיגיטלים חדשים
לביצוע פעולות בקלות ובכל זמן:

כלל ממשיכה להוביל בפיננסים, 
בפנסיה ובדיגיטל!

יתרה יומית אונליין 
צפייה ביתרת קופת הגמל

או קרן ההשתלמות 
שמתעדכנת יומית

 הצטרפות והפקדה מהירה 
בדיגיטל לקופת גמל להשקעה

או לפוליסת חיסכון פיננסי,
במספר צעדים פשוטים

הגשת בקשה וקבלת הלוואה 
דיגיטלית ע"ח הכספים

הצבורים בקופה

צפייה במידע על חלוקת הכספים 
בקופות גמל בין כספי קצבה מוכרת 
למזכה לקראת הליך פרישה ללקוח

חלוקה בין סוגי קצבההלוואה דיגיטלית הפקדה בקליק 

 בלעדי
בכלל!

* יתרה יומית המתעדכנת מדי יום עסקים נכון למועד הזמין במערכות החברה, כמפורט באתר החברה.
** הגשת בקשה למתן הלוואה אינה מהווה אישור למתן ההלוואה, ואישור כאמור יינתן אך ורק ע"י החברה המנהלת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לנהלי החברה, תקנון 
הקופה/הקרן והוראות ההסדר התחיקתי. הצגת המידע ומתן השירותים באופן דיגיטלי הינם בכפוף לנהלי החברה, תקנון הקופה/הקרן והוראות ההסדר התחיקתי. המידע האמור 
הינו מידע כללי וחלקי שאינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין | מסמך זה נועד לשמש כחומר רקע בלבד ואינו מהווה ייעוץ, המלצה או 

חוות דעת באשר לאופן הפעילות המומלץ | החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל. ט.ל.ח
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סו"ב ב הלשכה,  נשיא  פנה  מקורי  צעד 
שלמה אייזיק, אל שר האוצר אביגדור 
נוספים  כנסת  חברי   19 ואל  ליברמן 
למנוע  התערבותם  את  וביקש  ומעלה,   67 בני 
בחוזה  ותיקים  אזרחים  לגבי  הממונה  הוראות 

הצירוף.
הפנייה נעשתה לאחר שהלשכה הגישה בשבוע 
כעותרת  הצטרפה  אליה  בנושא,  עתירה  שעבר 
לדרישת  נענה  לא  בג"ץ  הגמלאים.  הסתדרות 
לממונה  המורה  התנאי  על  צו  להוציא  הלשכה 
של  קיומו  על  ולהורות  ההוראות  את  לבטל 
לרשות  הורה  המשפט  בית  בעתירה.  דחוף  דיון 
עד  לעתירה  מקדמית  תגובה  להגיש  ההון  שוק 
ב־31  לתוקף  נכנסו  וההוראות  בספטמבר,  ל־13 

באוגוסט.
כי  אייזיק  טוען  והח"כים  השר  אל  במכתבו 
פסולה,  ההון  שוק  רשות  על  הממונה  "הנחיית 
פוגענית וזועקת לשמיים. נבקש את התערבותך 

במטרה למנוע כניסת ההוראות הרלוונטיות".

אפליה על רקע גיל
יקרים,  מכותבים  לכולכם,  המשותף  "המכנה 
אייזיק  מסביר  ומעלה",   67 בני  שהינכם  הוא 
לתוקפה  שנכנסה  להוראה  בהתאם  במכתבו: 
על  הממונה  של  עטו  פרי  ספורים,  ימים  לפני 
שהינו  מי  כל  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
יוכל  לא  ותיק'(  'אזרח  )להלן:  ומעלה   67 בן 
עוד להצטרף לביטוח במסגרת שיווק יזום אלא 

בכפוף להליך צירוף 'דו שלבי'.
כלל  של  ליכולותיהם  הנוגע  בכל  "לצערנו, 
האזרחים הוותיקים בישראל, משרד האוצר ורשות 
שוק ההון מטילים ספק ממשי ביכולותיהם לקבל 
פוליסות  לעריכת  הנוגעות  מושכלות  החלטות 
האזרחים  של  וברצונם  ככל  שמם.  על  לביטוח 
פוליסת  לרכוש  דירותיהם,  את  לבטח  הוותיקים 
ביטוח בריאות או פוליסת ביטוח חיים על שמם – 
הם אינם יכולים לקבל החלטה בעניין זה ומשכך 
כבר  כי  ההון  שוק  ורשות  האוצר  משרד  מודיע 
עתה יאלצו 'להתייעץ עם קרוב משפחה או אדם 

אחר' בעניין זה".
דברי  גם  כמו  הרלוונטית,  ההוראה  למקרא 
הלשכה:  נשיא  מדגיש  המתוקן",  לחוזר  ההסבר 
"אנו למדים אודות תפיסת הממונה על שוק ההון 
הוותיקים  האזרחים  אוכלוסיית  לגבי  והשקפתו 
 67 גיל  "לבני/בנות   – אחר  אדם  מכל  בשונה 
מטיל  הממונה  פגום",  הדעת  שיקול  ומעלה 

בכל  זו  אוכלוסייה  של  ההחלטה  ביכולת  דופי 
פוליסת  רכישת  ו/או  ביטוח  לחידוש  הקשור 
לקבל  ביכולתם  מוגבלים  שהם  נקבע  ביטוח. 
החלטה. משכך, לקביעת הממונה, בשונה משאר 
ומעלה   67 גיל  על  הנמנים  אלו  האוכלוסייה, 
נדרשים להתייעץ עם גורם שלישי גם אם נער 
מנת  על  שלהם,  משפחה  קרוב  שהוא   18  – בן 
הקשור  בכל  צעדיהם  את  לכלכל  כיצד  שידעו 
לצירוף לביטוח. אם כן, ההוראות, לכל הדעות, 

הינן בגדר אפליה בוטה על רקע גילנות".

פגיעה בזכויות יסוד
הדברים  חומרת  שלאור  מסביר  הלשכה  נשיא 
ולאחר שכל ניסיונות הלשכה בשיחות ופגישות 
רשות  על  הממונה  את  להניא  בנושא,  חוזרות 
שוק ההון, לא נותרה הברירה והיא עתרה לבג"ץ 
אף  הצטרפה  בישראל  הגמלאים  כשהסתדרות 

היא כעותרת לעתירה זו.
"העתירה נסמכת, בין היתר, על טענת הפגיעה 
כבוד  יסוד:  בחוק  שמקורן  יסוד  בזכויות  הקשה 
וחסר  פסול  ניסיון  תוך  זאת  וחירותו,   - האדם 
סמכות של הממונה על רשות שוק ההון להכתיב 
הוראות בכל הנוגע לצירוף לביטוח של מועמדים 
לביטוח מעל גיל 67. בנוסף נטען בכתב העתירה 

כי ההוראות מתבססות אך ורק על מאפיין גיל 
של אדם המועמד לביטוח באופן המעמיד אותו 
ותוך  האוכלוסייה  יתר  לעומת  שוויון  בחוסר 
אנשים  אותם  של  באוטונומיה  מהותית  פגיעה 
אחרות  –לאוכלוסיות  ביחס  ותיקים,  אזרחים 
וכוללנית  פוגענית  והנחה  גילם  נוכח  רק  וזאת 
החלטות  קבלת  כושר  או  השכלי  כושרם  לגבי 

של כל מי שעבר את גיל 67.
"עוד נטען בכתב העתירה כי ההוראות מגלמות 
פגיעה מהותית בכבודם של כלל אזרחי המדינה 
של  העיסוק  בחופש  גם  כמו  ומעלה   67 שגילם 
תוגבל  החוזר  הוראות  לאור  אשר  ביטוח  סוכני 
מרכולתם:  את  אפקטיבי  באופן  לשווק  יכולתם 
הטיעונים  שונים.  מענפים  ביטוח  פוליסות 
שבכתב העתירה מוסיפים ומכוונים לכך שככל 
הרי  ההוראות  את  ליישם  מבקשת  והרשות 
אשר  ראשית  חקיקה  טעונה  ההוראות  שהסדרת 

תובא לבחינת כנסת ישראל".
אתה,  וגם  "ככל  אייזיק:  מבקש  מכתבו  בסיום 
אזרח  ובהיותך  העם  נבחרי  עם  נמנה  בהיותך 
ותיק )כעולה מהוראת החוזר כאמור לעיל(, חושב 
פסולה,  ההון  שוק  רשות  על  הממונה  שהנחיית 
נבקש את התערבותך  וזועקת לשמיים  פוגענית 

במטרה למנוע כניסת ההוראות הרלוונטיות".

 נשיא הלשכה לנבחרי הציבור: "אנו עדים 
לזלזול משווע באזרחים הוותיקים"

 אחרי הבג"ץ, פנה אייזיק לשר האוצר ו־19 ח"כים בני 67 ומעלה ⋅ במכתב מבקש נשיא הלשכה את 
התערבותם במטרה למנוע הוראות הממונה לגבי אזרחים ותיקים בחוזה הצירוף < רונית מורגנשטרן

 

ליברמן ואייזיק. "הנחיית הממונה פסולה, פוגענית וזועקת לשמיים" | צילומים: U.S. Air Force Staff, דוברות שלמה אייזיק
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וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
שוב  לדחות  החליט  ברקת,  משה  ד"ר 
את רפורמת המעריכים והספקים בתחום 
הודיע  השבוע  הסיעודי.  הביטוח  תפקוד  הערכות 
שביצעה  מעמיקה  לבחינה  "בהמשך  כי  הממונה 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובשל הרצון לבחון 
המעריכים  הספקים  בשוק  שעולים  הקשיים  את 
של  התחילה  מועד  כי  נקבע  ביקורות,  באמצעות 

הוראות אלה ידחה עד ליום 31 בדצמבר 2023". 
במילים אחרות – מאחר שברקת פורש מתפקידו 
בנובמבר הקרוב, הרפורמה כבר תחכה לממונה הבא.

עיקרי הרפורמה
חברת  הרפורמה:  עוסקת  שבהם  השינויים  בין 
ביטוח תאפשר לכל ספק הערכות תפקוד להיכלל 
רשימת  שלה;  המעריכים  הספקים  ברשימת 
מעריך  ספק  לפחות  תכלול  המעריכים  הספקים 
שהוגשו  סיעודי  בביטוח  תביעות   300 לכל  אחד 
בשנה הקודמת; חברת ביטוח לא תכלול ברשימה 
ספק שהחברה שולטת או מחזיקה בו יותר מ־10%, 

מסוג מסוים של אמצעי שליטה.

רשאית  ביטוח  חברת  ברפורמה:  נכתב  בנוסף 
להוציא ספק מעריך מהרשימה, אם מצאה שהספק 
הספקים  רשימת  כראוי;  תפקידו  את  מילא  לא 

המעריכים תפורסם באתר האינטרנט של החברה.
לפני  לראשונה  התפרסמה  הנרחבת  הרפורמה 
שלוש שנים, וחלק ממנה נדחה כבר ארבע פעמים 
חדשים  כללים  ובו  עיקרי  בחלק  מדובר  בעבר. 
מאגר  בניהול  הביטוח  חברות  את  המחייבים 
שקובעים  סיעודי,  בביטוח  המעריכים  הספקים 

האם המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח סיעודי.
הרפורמה,  של  הנוספת  הדחייה  על  בתגובה 
הוועדה  יו"ר  גולדווסר,  נחמה  סו"ב  מסרה 
ששוב  מיצרה  "אני  בלשכה:  וסיעוד  לבריאות 
סיעודי  שהפך  אדם  זו.  חשובה  רפורמה  נדחתה 
החברות  בחיים;  ביותר  הקשה  בשעתו  נמצא 
על  נסמכות  הסיעודית  ההערכה  את  שעורכות 
ובדרך  העיקרית  הכנסתן  כמקור  הביטוח  חברת 

כלל אף משתדלות לרצות אותה.
"כוונת הרפורמה להגדיל את כמות המעריכים 
את הגדרת הסיעודי לפי מפתח מסוים אשר יגדיל 
הביטוח  בחברת  התלות  את  ויקטין  התחרות  את 
חייב  הלקוח  בסוף  אתה.  שעובדים  והמעריכים 
לקבל שירות ראוי גם במקרה של ההחלטה האם 

הוא סיעודי או לא".

הבריאות ה בביטוחי  המהותית  רפורמה 
להיכנס  אמורה  שהייתה  הפרטיים, 
נדחתה   ,2022 בדצמבר  ב־1  לתוקף 
לתדהמתם  למדו  כך  על   .2023 בפברואר  ל־1 
סוכני הביטוח והחברות משקף מצגת של רשות 
נאומו  את  שליוותה  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
ביטוחי  בכנס  ברקת,  משה  ד"ר  הממונה,  של 

הבריאות של עדיף שהתקיים השבוע.
ברשות שוק ההון מסבירים כי הדחייה נדרשה 

לשם תוספת מספר תיקונים לא קריטיים.

מערכת חדשה
סו"ב  בלשכה,  והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר 
נחמה גולדווסר, מסרה בתגובה: "מדובר בחוסר 
התחשבות הן בחברות והן בסוכני הביטוח. בכל 
כך  על  להודיע  יכולה  הייתה  הרשות  מקרה, 

זה.  בשוק  לשחקנים  מסודר  באופן 
שלה  היחס  את  מראה  רק  זה 

אלינו – הרי זו הפרנסה שלי, 
ההחלטות שלי, העתיד שלי. 
ה־1  לקראת  נלחצו  כולם 
בדצמבר, ולא טרחו להודיע 

לנו על הדחייה".
ברקת  חשף  הכנס  במסגרת 

בקרוב  תפעיל  הרשות  כי 
תומך  כלי   – חדשה  מערכת 

החלטה - המנגישה למבוטח 
הבריאות  כיסויי  כל  את 
הקיימים שלו. לדברי ברקת, 

ללקוח  במרוכז  שתציג  פלטפורמה  על  מדובר 
הקיימים  הבריאות  כיסויי  על  הפרטים  כל  את 
ותאפשר  החולים,  ובקופות  הביטוח  בחברות 

בין  הפוליסות  תנאי  השוואת  גם  לו 
החברות, תוך הדגשת דירוג השירות 

של כל חברה.
אפשרויות  גם  כוללת  המערכת 
התיק  על  מידע  קבלת   - כמו 
המבוטח,  של  הקיים  הביטוחי 
שם  חודשית,  פרמיה  כולל 
הכיסוי.  והיקף  המבטחת  החברה 
ישנם  אם  מציינת  גם  המערכת 
המטרה  חופפים.  או  כפולים  ביטוחים 
טוב  להבין  למבוטח  לסייע  היא 
יותר את המוצר הביטוחי ולסייע 
נכונות  החלטות  בקבלת  לו 
לציבור  תוצע  חודש  בעוד  לדבריו,  ומושכלות. 
הגרסה  תושק  חודשים  כמה  ובתוך  דמו  גרסת 

הסופית.

 רפורמת המעריכים בסיעוד נדחית שוב – 
לדצמבר 2023

 בלשכה מיצרים על הדחייה הנוספת: "הלקוח הסיעודי חייב לקבל שירות ראוי ובלתי תלוי" 
< רונית מורגנשטרן

 רפורמת הענק בביטוחי הבריאות הפרטיים 
נדחתה ל־1 בפברואר 2023

 כך נכתב במצגת שליוותה את נאומו של הממונה ברקת בכנס "עדיף" ⋅ הסוכנים בתדהמה: "כולם 
 נלחצו לקראת ה־1 בדצמבר, ולא טרחו להודיע לנו על הדחייה"

 גולדווסר. "מיצרה ששוב נדחתה רפורמה חשובה זו" 
| צילום: באדיבות המצולמת

הממונה ברקת. הרשות תפעיל מערכת 
המנגישה למבוטח את כל כיסויי 
הבריאות הקיימים | צילום: גיא קרן
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קודת מס הכנסה ושיטת חישוב המס על פ
קצבאות יוצרת פוטנציאל מובנה לכפל 
שמופקדות  מההפקדות  חלק  מיסוי. 
מכספים  הינן  עובד  של  פנסיוניות  לתוכניות 
שחויבו במס, ומנגד כל קצבה שמשולמת לעובד 

מהתוכניות הפנסיונית שלו חייבת במס. 
בסעיף  בבסיסה  הכנסה  מס  פקודת  לצערנו, 
קצבה שמקורה מכספים  בין  מבחינה  אינה   )5(2
שכבר חויבו במס לבין קצבה שמקורה מכספים 

אחרים.
לפקודת  הוכנס   2000 בשנת  זו,  הבנה  מתוך 
 - מוכרת"  "קצבה  של  המושג  הכנסה  מס 
בעת  במס  חויבו  מכספים שכבר  הנובעת  קצבה 
ההפקדה לתוכנית הפנסיונית, ונקבע שקצבה זו 
הרב,  לצערנו  ממס.  פטורה  תהיה  קבלתה  בעת 
שגויה  הייתה   2000 בשנת  שנוספה  ההגדרה 
ולרוב לא רלוונטית, וזאת משום שנקבע שהיא 
תחליפית לפטור קצבה מזכה )פטור שכל מקבל 
פנסיה באשר הוא זכאי לו( וכן קטנה או מתבטלת 
עקב שימוש בפטור למענקי פרישה )לפי נוסחת 

השילוב(. 
בוטל   ,190 תיקון  במסגרת   ,2012 בשנת 
העיוות בהגדרה של פטור הקצבה מוכרת, וכיום 
פטור זה עומד בפני עצמו ואינו תחליפי לפטור 
קצבה מזכה. כמו כן, הוא אינו מושפע משימוש 
9)7()א(.  סעיף  לפי  פרישה  מענקי  על  בפטור 
את  לתקן  בא  המוכרת"  "הקצבה  בגין  הפטור 
קצבאות  במיסוי  המובנה  המס  כפל  בעיית 
המשולמות מקופת גמל לקצבה )בשולי הדברים 
לגבי הפקדות לאחר  רק  הוחל  אציין שהתיקון 
הכללים  נשארו  קודמות  הפקדות  ולגבי   2011

שהיו ערב התיקון(.

המשמעות 
המוגדרים  הרכיבים  ניתוח  ומתוך  כך  לאור 
המקור  את  מהווים  ואשר  פטורים"  כ"תשלומים 
לקצבה מוכרת ניתן להגדיר שלכל שכיר ששכרו 
המבוטח הוא מעל השכר הממוצע במשק )10,551 
שקל בשנת 2022( נצברים בתוכניות הפנסיוניות 
שלו "תשלומים פטורים" והוא יהיה זכאי בעתיד 
בגינם לפטור "קצבה מוכרת" )הפקדה לתגמולי 

עובד מעל 739 שקל לחודש(. 
שהשכר  ככל  ומתעצמת  הולכת  זו  נקודה 
זקיפת  עקב  וזאת  גדל  העובד  של  המבוטח 
בהתאם  ולפיצויים  המעסיק  תגמולי  בגין  המס 
לתקרות הרלוונטיות. הטבלה מעלה תמחיש את 

המשמעויות.

האתגרים 
זכויות  במימוש  אתגרים  מעט  לא  יש  לצערנו 
היום  כפי שהוצג. עד  ומניעת כפל המס  הפטור 
לסמן  לדעת,  שאמורות  השונות  המערכות 

והמזכה  המוכרת  הקצבה  מרכיבי  בין  ולסנכרן 
ניכר  כספי  לנזק  וגורמות  כראוי  פועלות  אינן 

לחוסכים והפורשים. 

ישנם מספר גורמים המעצימים 
אתגרים אלו: 

)חוסכים,  הנושא  של  והיכרות  ידע  חוסר   ⋅
מעסיקים, מתפעלים, סוכנים וגופים מוסדיים(. 
⋅ אי הקפדה על דיווח מתאים וקליטת נתונים. 
לשינוי  כתחליף  הפנסיוני  במיסוי  שימוש   ⋅
לזקיפת תגמולים,  )הקטנת תקרה  המס  מדרגות 

הוספת זקיפה על פיצויים(.
גופים  בין  ופיצול  פנסיוניות  תוכניות  ריבוי   ⋅

שונים. 
⋅ ניודי צבירות ללא בקרה נאותה. 

⋅ חוסר מודעות.

עקרונות הפתרון
סימון  ותיקון  רטרואקטיבים  תחשיבים  ביצוע   ⋅
מ־2000  בוודאות,  )מ־2012  שהופקדו  הכספים 

לפי היתכנות כלכלית(. 
הכספים  של  נאות  וסימון  דיווח  על  הקפדה   ⋅

בשלב ההפקדות )מעסיק, מתפעל, גוף מוסדי(. 
⋅  בקרה על "סימון" הכספים באופן שוטף. 

⋅ בכל פרישה וקבלת קצבה מתוכניות פנסיוניות 
יש לבחון לשקול ולטפל בחישוב ואישור הקצבה 

המוכרת של הפורש.
⋅ פנייה ועזרה מאנשי מקצוע המתמחים בתחום 

זה. 

הכותב הינו מומחה לפרישה ומנהל תחום 

מקצועי ב"שיא מג'יק" חברה לתכנון פרישה 

ותכנון פיננסי

אתגר ושמו קצבה מוכרת
 הפקדות פנסיוניות וקצבאות נוספות עלולות לגרום לרשויות המס לחייב את האזרח 

 בכפל מיסוי ⋅ יוסי בלישה, מומחה לתכנון פרישה, מסביר על המושגים "קצבה מוכרת" 
ו"קצבה מזכה", ומציע כיצד להימנע מתשלום מיותר

חלק מזכהחלק מוכרתשכר מבוטח
20,000  14%  86%  
30,000  24%  76%  
40,000  38%  62%  
50,000  51%  49%  
60,000  59%  41%  

שיעור הקצבה המוכרת מתוך החיסכון בהתאם לגובה השכר

ניתן להגדיר שלכל שכיר 
ששכרו המבוטח הוא 
מעל השכר הממוצע 

במשק )10,551 שקל בשנת 
2022( נצברים בתוכניות 

הפנסיוניות שלו "תשלומים 
פטורים" והוא יהיה זכאי 

 בעתיד בגינם לפטור 
"קצבה מוכרת"



תשואה לשנה, 3 שנים, 5 שנים ו- 10 שנים לתקופה הרלוונטית המסתיימת ליום 31 ליולי 2022. הנתונים למסלול כללי ב"כלל 
פנסיה" )מס' 2002( בהשוואה למסלולים הכלליים בקרנות הפנסיה המקיפות. נתוני התשואות הינם מתוך אתר משרד האוצר, 
פנסיה נט. התשואות המוצגות הינן תשואות כוללות, לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על 
תשואות שתושגנה בעתיד. המסלולים סגורים למצטרפים חדשים. מטרת המידע לעיל לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין 
המתואר, אין במידע כדי להוות או להחליף המלצה ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא. טל"ח. כלל פנסיה 
וגמל בע"מ. * נכון לחודש אוגוסט 2022. דירוג במדד "שביעות רצון והמלצת לקוחות" על פי מדד המתפרסם ע"י רשות שוק ההון. 

קרן
מקיפה

שנה אחרונה

מגדל מקפת

הראל פנסיה

מנורה מבטחים 

כלל
6.10%28.92%46.46%105.57%8.83%7.93%7.47%1.190.23%1פנסיה 

5.21%

4.65%

4.84%

7.72%

7.62%

7.37%

39.61%

40.34%

40.62%

88.45%

99.36%

95.61%

1.2

1.13

1.09

-0.54%

-0.05%

-0.53%

מדד שארפ - 
ריבית 

חסרת סיכון
5 שנות פרסום

איזון אקטוארי 
3 שנות
פרסום  10 שנים3 שנים5 שנים 5 שנים10 שנים

24.97%

24.67%

23.79%

6.54% 

7.14%  

6.94%  

6.90%  

7.02%  

7.05%  

* ציון מדד תשואות ממוצעות – שנות פרסוםתשואות מצטברות – שנות פרסום
שביעות רצון 

והמלצת 
לקוחות

3

2

4

3 שנים

כלל במקום ה-1 בתשואות הפנסיה במסלול הכללי
בשנה, שלוש, חמש ועשר השנים האחרונות! 

כלל ממשיכה
להוביל במקום ה-1 

בתשואות!
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דרכים ח תאונות  לנפגעי  הפיצויים  וק 
מורכב ודי מסורבל. ההלכות המשפטיות 
בעניינו משתנות מעת לעת וחשוב לתת 
על כך את הדעת, מאחר ומדובר לעיתים בסכומי 

פיצוי משמעותיים מאוד.
שלושה  סביב  נסוב  הפיצויים  חוק  של  עיקרו 
מונחים עיקריים: )1( מאורע שבו נגרם לאדם נזק; 
)2( עקב שימוש ברכב מנועי; )3( למטרות תחבורה. 
משאית  נהג  שהינו  תובע,  ישנו  שלנו  במקרה 
לתחנת  שנכנס  רכב,  כלי  להובלת  המיועדת 
דלק על מנת לתדלק את המובילית. לאחר סיום 
של  האחורי  החלק  על  התובע  עלה  התדלוק, 
החליק,  התדלוק,  תא  סגירת  לצורך  המובילית 

נפל ונפגע.  
בית משפט השלום קיבל את התביעה, וחייב את 
שהוא  תוך  פיצויים,  לתובע  לשלם  הביטוח  חברת 
ועניין.  קובע כי מדובר בתאונת דרכים לכל דבר 
וקביעתו  העליון,  המשפט  לבית  הגיע  זה  מקרה 
של בית משפט זה הינה מחייבת את כל הערכאות 
וקובעת אמות מידה חדשות לבחינת מקרים דומים.

השימוש ברכב מנועי
בית המשפט העליון בחן את השאלה, אם פעולת 
תדלוק המובילית, אשר ביצע התובע )ובתוך כך, 
אף הליכתו על גבי חלקה האחורי של המובילית 
אל עבר מיכל הדלק לשם סגירתו( – באה במסגרת 

הגדרת "השימוש ברכב מנועי".
ברכב,  נסיעה  הינה  השימוש  הגדרת 
בית  דרך.  טיפול  או  לתוכו  כניסה 
מהרחבת  להיזהר  יש  כי  ציין  המשפט 
מנועי",  ברכב  "שימוש  במונח  השימוש 
מעבר להגדרות האמורות, על מנת שלא 
לצקת להגדרות תוכן שהמחוקק לא כיוון 

אליהן.
מהווה  אינה  התדלוק  פעולת  כי  נקבע 
בדומה  עצמה,  מהנסיעה  אינטגרלי  חלק 
למקרים של הליכה לכיוון הרכב, הרמת 
פעולות  אומנם  אלה  מכשול.  או  מחסום 
חיוניות לנסיעה, אך אינן חלק אינטגרלי 

מהנסיעה עצמה ולכן אינן באות במסגרת ההגדרה 
של שימוש ברכב מנועי.

שני מבחנים
בית המשפט קבע כי פעולתו של התובע אינה 
בגדר כניסה או יציאה מהרכב. המבחנים לכך הם 
שניים: הראשון – מבחן טכני בגדרו יש לבדוק אם 
השימוש  מתחם  בגדרי  הניזוק  היה  התאונה  בעת 

ברכב, אשר ראשיתו במגע בין הניזוק לבין הרכב 
יציבה;  עמידה  ורכישת  מהרכב  בירידה  וסופו 
השני - אם הפעולה הנדונה חיונית במובן הפיזי 
לשם הכניסה אל הרכב או הירידה ממנו, ואם היא 
מהווה חלק טבעי ואינטגרלי מפעולת הכניסה או 

הירידה.

לראות  גם  אין  כי  וקובע  מוסיף  המשפט  בית 
בפעולת התדלוק משום שימוש ברכב מנועי מסוג 

של טיפול דרך.  
המשפט  בית  של  קודמות  להלכות  בהתאם 
העליון, נדרשים ארבעה תנאים לשם סיווגה של 
בוצעה  הנדונה  )1( הפעולה  דרך:  כטיפול  פעולה 
נעשתה  הפעולה   )2( מרכיביו;  באחד  או  ברכב 
פתאומי;  אירוע  עקב  נדרשה  הפעולה   )3( בדרך; 

ברכב  מורכב  טיפול  שאיננה  בפעולה  מדובר   )4(
הנעשה ככלל על־ידי איש מקצוע.

פעולת התדלוק היא פעולה שגרתית, אשר לא 
מקיימת את התנאי לפיו הפעולה נדרשה בעקבות 
משתקפת,  במיכל  הדלק  כמות  פתאומי.  אירוע 
ולכן  הנהג,  עיני  לנגד  המצוי  הדלק  במד  ככלל, 

לא ניתן לומר כי מחסור שגרתי בדלק, 
המחייב תדלוק, הוא משום מצב המתגלה 
באופן פתאומי ודורש טיפול בלתי צפוי. 
זאת, אף אם יעד הנסיעה משתנה באופן 

בלתי צפוי.
ניזוק  לא  המשיב  כי  נקבע  לפיכך 
כהגדרתו  מנועי  ברכב  שימוש  עקב 
בחוק הפיצויים, ומשכך אינו בא בגדר 
 1 בסעיף  כהגדרתה  דרכים  תאונת 
הרכב  תדלוק  כי  נקבע  לפיכך,  לחוק. 
מילויו,  לאחר  הדלק  מיכל  וסגירת 
עובר לתחילת הנסיעה, אינו מהווה שימוש ברכב 
כהגדרתה  דרכים"  "תאונת  מהווה  ואינו  מנועי 

בחוק ולכן התביעה נדחתה.

הכותב הינו יועץ חיצוני לחברי הלשכה בתחום 

תביעות נזקי גוף וביטוח לאומי. לפרטים נוספים 

אודות היועץ ודרכי התקשרות מולו ניתן להיכנס 

https://www.insurance.org.il :לאתר הלשכה

 נהג המשאית תדלק ונפגע – האם 
מדובר בתאונת דרכים?

לאחר סיום תדלוק המובילית שעליה נהג, החליק התובע ונפגע ⋅ בית משפט השלום קיבל 
את התביעה, ואילו בית המשפט העליון הפך את הקערה על פיה < עו"ד שרון שושי

משאיות בתחנת דלק. תדלוק אינו נחשב שימוש ברכב מנועי  | צילום: Shutterstock ובאדיבות המצולם

בית המשפט ציין כי יש להיזהר 
מהרחבת השימוש במונח "שימוש 

ברכב מנועי", מעבר להגדרות האמורות, 
על מנת שלא לצקת להגדרות תוכן 

שהמחוקק לא כיוון אליהן
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לוח הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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תוכניות ה את  לנטוש  עובדים  משכנעים  הבריטים  מעסיקים 
הרגולטור  שלהם.  החברות  כספי  את  להציל  כדי  הפנסיה 
הבריטי קרא לעובדים להישאר בתוכניות הפנסיה כי העזיבה פוגעת 

בזכויות שלהם למרות ההתייקרות הגדולה של מוצרים ושירותים.
הממשלה  ראשת  של  המשימות  אחת  כי  ציין  הפנסיה  רגולטור 
החדשה של בריטניה, ליז טראס, לפעול לשינוי היחס של המעסיקים.  
אינם  המעסיקים  כי  פורשים  עובדים  של  גדול  שמספר  דווח 
יכולים להתמודד עם תשלומים לקרנות הפנסיה. הרגולטור הזהיר 
מעסיקים מאילוצי הפרישה שיהיו כרוכים בעונשים ובקנסות. הוא 
מתחת  לפרוש  העובדים  על  ללחוץ  לא  המפעלים  את  הזהיר  גם 

לסכום המינימום שנדרשים להעביר לקופות הפנסיה.
יותר מ־10 מיליון עובדים בבריטניה רשומים בתוכניות הפנסיה. 
המעסיקים מפרישים 3% משכר העובדים, ואילו העובדים חייבים 
להפריש 5% לתוכנית הפנסיה. הרגולטור הוסיף: “בזמנים קשים 
שכן  האפשר,  ככל  הפנסיה  זכויות  על  לשמור  לאנשים  חשוב 

הפסקתם תהיה בעלת השפעה רצינית על רמת חייהם בפנסיה”.

דיקה שנעשתה על ידי מומחי מכון המחקר של סוויס רי העלתה ב
כי רק 18% מהיקף הנזקים הגלובלי בין השנים 2011 ל־2021 - 99 

מיליארד דולר – היה מבוטח. 
היקף  למבטחים,  הפסדים  של  הגבוהים  הסכומים  שלמרות  מתברר 
מהנזקים  ב־82%  ומסתכמת  נמוך,  הוא  כנגד שיטפונות  לביטוח  החדירה 
הוא  רי.  סוויס  של  המחקר  מציין  2011־2021,  בשנים  מבוטחים  הבלתי 
מוסיף שעושר מוגדל, אוכלוסיות גדולות ואורבניות העלו את הסיכונים 

ברחבי העולם.
קצרי  שיטפונות  כבדים,  כגשמים  האויר,  מזג  שינויי  השפעת  בנוסף, 

מועד יחד עם סופות טרופיות גרמו לגודל נזקי הסופות.
שכן  לביטוח,  ניתנים  כבלתי  ארוכה  תקופה  במשך  נחשבו  שיטפונות 
קשה במודלים הגיאוגרפיים לסמן את סוגי הסיכון בקרקע. אולם מידע 
מתוחכם ומיפוי  מדויק מאפשרים עתה לקבוע היכן סיכוני השיטפונות, 

ויצרו תשתית ליצור שוק ביטוחי שיטפונות.
גדול  חלק   .NFIP מתוכנית  נובע  בארה”ב  השיטפונות  ביטוחי  רוב 
מאידך,  שיטפונות.  בביטוח  מגובה  המסוכנים  באיזורים  מהמשכנתאות 
שמונת  במהלך  צמחו  הפרטי  המגזר  של  שיטפונות  ביטוח  תוכניות 

החודשים הראשונים של 2022 ל־2.3 מיליארד דולר.

רק 18% מהיקף נזקי השיטפונות 
היו מבוטחים בין 2011־2021 

מעסיקים בריטים דוחפים 
עובדיהם לנטוש תוכניות 

הפנסיה

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

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 
הפמילי אופיס המוביל בחיפה והצפון רוכש תיקי 

אלמנטארי במכפילים גבוהים מהמקובל בשוק 
ובמזומן עם/בלי ליווי, לעסקאות מהירות סודיות 

מובטחת שי- 052-8033305

לסוכנות ביטוח בבת ים דרושה רפרנטית /פקידת 
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון לפחות שנה. שליטה 

בעברית ורוסית. מתאים  גם למשרה חלקית מתפנה 
מנהל עסקים חיים ואלמנטרי. מעוניין בהצעות. יצחק: 

romba88@gmail.com :0508648060 מייל

משרד קטן להשכרה 39 מ"ר ברוטו מחולק ל 2 
יחידות חדר מנהל ו 3 עמדות עבודה נוספות אפשרי 

כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב 17 מחיר 2200 
₪ כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442 

מאירי ששון

דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי 
משרה לשעות אחה"צ. תנאים טובים מאד למתאימה. 

orit0905@gmail.com  לפנות במייל

לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה 
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות 

בסוכנות. טלפון משרד 0774-180060.

סוכן ביטוח בתחילת הדרך?, לסוכנות ביטוח מגן בנס 
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני, המעוניינים 

לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך, אנו נספק שרתי 
תפעול, משרד ותוכנות. קורות חיים למייל:  

moshe@magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת 

מנוסה. קורות חיים יש לשלוח למייל

yakov@dnr.org.il
להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון 2 חדרים כולל  

חשמל ארנונה: 2,400 ₪  אפשרות לקבלת שירותי 
משרד / חיתום .לפרטים- שי 054-4710719

לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה 
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע 
ולהשתלבות בסוכנות. 0505293836 -שאול בר

לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים. 
דרישות התפקיד: שליטה מלאה ביישומי אופיס, ידע 

וניסיון בעבודת ניהול משרד, ניסיון בביטוח יתרון. המשרה 
מיועדת לנשים וגברים כאחד. מייל לשליחת קורות 

חיים:psifas2021@gmail.com, טלפון 086289911

מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום 
חיתום עסקים, חיתום רכב ודירה. שתי אופציות: 

1. מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב 
בסוכנות ביטוח. 2. ניסיון מיקום: תל אביב שכר: 

במעמד הראיון תנאים טובים, אווירה משפחתית, 
משרד בוטיק, קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות 

להילה - 052-6103771 

מחפשים פקידת אלמנטרי, ידע ברכב ודירות, יתרון 
לעסקים. דגש על תביעות וידע בהפקות. משרה מלאה 
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה. להיות 

בקשר מול אורית 0526444499 קורות חיים למייל: 
orits@shimshi.net

סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח 
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני, 
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך. אנו 
נספק שירותי תפעול, משרד, תוכנות ותיאום פגישות. 

  ofir@mishorim-ins.co.il – קורות חיים למייל

אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות 
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון - 

eyal@afikeyhon.co.il  ,054-4276891

שכירות משנה
משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה, כולל כל 

השירותים, אפשרות לשיתוף פעולה. נייד 0522-903913.

משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל 2 חדרים 
בקומה 7 המשרד פנוי מידי. פרטים אצל יהודה זכריה 

0522604572

להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים 
מרוהטים. אופציה לשרותי משרד. 0505293836 

shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה / חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה בחיפה, 

כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־40 אנשים )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 3 חדרי משרד, במשרדי סוכנות ביטוח 
פנסיונית במרכז תל אביב. כולל כל השרותים 

)אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה(. 
ina.co.il־shaul@eretzbar

להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 
קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת 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
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק 

פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים 
)דירקטורים, סייבר, א. מוצר, א. מקצועית( עם ברוקר 

ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות.  052-8950538
סוכנות סגל לביטוח ופיננסים  ברעננה מעוניינת 

ברכישת תיק ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי.      
יש לנו ניסיון בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי 

המותאם לסוכן הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני 
הצדדים כמתכונת להצלחה. סודיות מובטחת. טלפון- 

יואל 0528-65020

מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים, 
אלמנטרי, פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־40 שנה. 
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח, 

כלל, הראל, הכשרת הישוב, מנורה מבטחים, מגדל, 
הפניקס וכו’... תיק רווחי , הסכמים גבוהים, החזרי 

תשלומים שואף לאפס, מוסר תשלום גבוהה, תביעות 
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים : סוכן הביטוח אלי 

פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח )2009( 
בע”מ פלאפון 0505665835

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 054-2004455. 

eran@bar-ins.co.il .סודיות מובטחת 
https://www.facebook.com/krsmartmoney 

חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת 
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים 

טובים, שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא 
קפלן 0525690573

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 

 gil@beyahad-ins.com 052־4526944 משה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה אלי 

מרציאנו על פטירת אביו

 יצחק מרציאנו 
ז"ל

שלא תדע עוד צער

mailto:gil@beyahad-ins.com

