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העיתון של ענף הביטוח

גליון מס' 186   28 בפברואר 2008

ההרשמה בעיצומה
לכינוס ביטוח ופיננסים 2008

24-27 במרץ 2008, יז'-כ' אדר ב' תשס"ח, אילת
)תכנית מיוחדת לחברי MDRT תתקיים ביום א' 23 במרץ 2008(

התקיים   )27.2.08 ד’  )יום  אתמול 
הביטוח  חברת  של  ההשקה  אירוע 
לביטוח,  חברה  קופל  ניו  החדש, 
במגדלי עזריאלי. לאירוע, בהשתתפות 
הדירקטוריון  יו”ר  שמלצר,  שלמה 
החברה,  מנכ”ל  ליבושור,  וצביקה 
80 סוכני הביטוח, שעובדים  הגיעו כ- 
ביטוח  אנשי  ועשרות  החברה,  עם 

ושותפים לדרך. 

צביקה  דברים  נשא  האירוע  במהלך 
ליבושור מנכ”ל ניו קופל חברה לביטוח 
את  להקים  ההחלטה  על  סיפר  אשר 
מול  בעבודה  הבחירה  ואת  החברה 
שני  לעצמנו  “הצבנו  בלבד.  סוכנים 
כוונה  לנו  יש  אשר  עיקריים  יעדים 
לעמוד בהם ללא תנאי: האחד,  להיות 
בישראל  המובילה  הסוכנים  חברת 
אחת  שנים   5-7 תוך  להיות  והשני 
המובילות  הביטוח  חברות  מחמש 
חודשיים  כמעט  להיום,  נכון  בישראל. 

אנחנו  כי  לציין  שמח  אני  עבודה,  של 
אנו  רכב,  כלי  אלף   64 כ-  מבטחים 
פועלים באמצעות כ- 80 סוכני ביטוח, 
 10 כ-  על  עומד  שלנו  הגיוס  וקצב 

סוכנים חדשים מידי שבוע”.

נכנס  השנה  במהלך  כי  מעריכים  “אנו 
השנה  בתחילת   , הדירות  לביטוחי 
ותוך  עסקים  לביטוחי  ניכנס  הבאה 
החיים,  ביטוחי  אל  נתרחב  שנתיים 
נבחן  והפיננסים.  הבריאות  הפנסיה, 
בעתיד גם רכישות , הן של תיקים והן 
של חברות כחלק ממאמץ ההתפתחות 

שלנו”, הוסיף ליבושור. 

ליבושור סיים את דבריו במילות תודה 
של  המייסדים  דור  הביטוח,  לסוכני 
החברה, על האמון, התמיכה והשותפות 
האסטרטגית אשר כל אלו ביחד יובילו 
כן,   כמו  משותפות.  והצלחות  להישגים 
שלמה שמלצר וצביקה ליבושור העניקו 

יחדיו תעודות מגן לשלושה סוכנים, דני 
וטורי,  ואשר  אסולין  מאיר  זלצברג, 
בחודשיים  הוביל  מהם  אחד  כל  אשר 
ניו  האחרונים את טבלת המכירות של 

קופל ביטוח. 

לדרך  יצאה  ביטוח  קופל  ניו  חברת 
ביומה הראשון  וכבר   08 לינואר   1 ב- 
כ-  של  לקוחות  היקף  בעלת  הייתה 
בביטוח  המבוטחים  רכב  כלי  אלף   60
חובה ומקיף. מדובר בצי כלי הרכב של 
קבוצת שלמה, הממקם אותה כחברת 
הביטוח  כללי.  בביטוח  בינונית  ביטוח 
של צי הרכב של הקבוצה היווה עבור 
החברה ועבור ציבור הסוכנים תשתית 

ראשונית משמעותית.

החברה הצהירה בתחילת דרכה כי תהיה 
חברת סוכנים ותפעל באמצעותם בלבד, 
שותפות  לסוכנים  מציעה  שהיא  תוך 

אסטרטגית במסגרתה כולם מרוויחים. 

חברת ניו קופל ביטוח החדשה הושקה רשמית
באירוע השתתפו שלמה שמלצר, יו”ר הדירקטוריון, 

צביקה ליבושור, מנכ”ל החברה, כ- 80 סוכני הביטוח שעובדים 
עם החברה ועשרות אנשי ביטוח ושותפים לדרך
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רוני שטרן, סגן ומ”מ נשיא הלשכה
בקרב  מוכרת  דמות  הוא   ,53 שטרן,  רוני 
ביטוח.  סוכני  לשכת  של  הציבוריים  פעיליה 
ציבורית  פעילות  של  שנים  עשר  לאורך 
יו”ר  האלמנטרית,  הוועדה  חבר   - בלשכה 
מחוז ירושלים במשך שש שנים וחבר הוועד 
ליכולותיו,  הביטוח  סוכני  התוודעו   - המנהל 
“אני  והעניינית.  השקטה  לעשייתו  ובעיקר 
“שהיא  שטרן,  אומר  בעשייה”,  גדול  מאמין 

תוצאה של תהליכים ארגוניים ועבודה צוותית”. 
הוא החל את עבודתו כסוכן ביטוח לפני כ-32 שנה. בתחילה כשכיר 
בירושלים.  “בטח”  הביטוח  סוכנות  את  פתח  עת  כעצמאי,  ובהמשך 
ובביטוח  ולעסקים,  לפרטים  אלמנטרי  בביטוח  מתמחה  הסוכנות 
פנסיוני ופרט, מכל הסוגים. גם רעייתו, רויטל, נמנית על צוות הסוכנות, 
ואחראית על פיתוח המחשוב במשרד והפעילות מול חברות הביטוח. 
ארגוני  )לשכת  לה”ב  נשיא  כסגן  גם  משמש  הוא  הלשכה,  מלבד 

העצמאיים(. 
ההצעה לשמש כסגן ומ”מ נשיא הלשכה, תפסה אותו דווקא בשלב שבו 
ביקש לעצמו מעט פסק זמן. “את אהוד כץ CLU אני מכיר ומוקיר שנים 
רבות מפעילויות משותפות בירושלים ובלשכה. אין ספק שהיכרות זו, 
שבבסיסה הערכה הדדית, תמימות דעים לגבי יעדי הלשכה ואמונה 
שלמה בסוכן הביטוח, היא שהניעה אותי להמשיך בעשייה הציבורית 
שלי בלשכה”. שטרן מוסיף: “אני מאמין בכל ליבי שבחירתו של אהוד 
כץ CLU כנשיא הינה בבחינת האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון”, 
ומעיד כי כץ הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה - מנהיג ובעל יכולות 
הנעה אדירות. ושיהיה ברור: הוא אינו מצטער על הסכמתו אפילו לרגע. 
“בכוונתי להסתער בכל כוחי על התפקיד החדש ולעשות כמיטב יכולתי 
מי שמכיר  לו.  האופייני  בפאתוס  מכריז  הוא  הסוכנים”,  חבריי  למען 

אותו, יודע גם שמאחורי דברים אלה קיימת כוונה כנה ועמוקה. 
יגרמו  לא פשוטים, שמן הסתם  בפני אתגרים  כיום  עומדת  הלשכה 
לתפקיד סגן הנשיא להיות אולי אפילו יותר תובעני וקשה מתמיד. זה 

לא מרתיע אותך?
“אינני חושש מתובענות וממורכבות התפקיד. מעצם בחירתי במקצוע 
אני  חיים.  כדרך  ומורכבת  תובענית  בתחרות  בחרתי  הביטוח  סוכן 
מודע היטב לאתגרים המורכבים הניצבים בפני הלשכה כיום, ולאור 
החלטתי   - הסוכנים  לענף  מכרעת  שנה  היא   2008 הידיעה ששנת 
שאסור לי לעמוד מן הצד ולהביט כיצד אחרים נלחמים בשבילי. עדיף 
ואני אפילו אופטימי לגבי  לי להילחם מבפנים למען חבריי הסוכנים, 
סיכויי ההצלחה שלנו. הלשכה היום מאורגנת היטב, מאוישת בבעלי 

תפקידים מהמעלה הראשונה והיא ערוכה לבאות”.
חלוקת  ומהי  תפקידך,  במסגרת  לטפל  עליך  בדיוק  נושאים  באילו 

התפקידים בינך לבין סגנו השני של הנשיא, חזי מנדלאוי?   
“אני אמור להיות מרכז הפעילות ואיש הקשר בין הנשיא לבין ראשי 
- וזאת בנוסף להובלת “פרויקטים  הוועדות המקצועיות של הלשכה 
על  ממונה  יהיה  חזי  החובה”.  “פנסיית  לדוגמה  כמו  נקודתיים”, 
היות  זאת,  עם  יחד  מוסדות הלשכה.  לפועל של החלטות  הוצאתם 
ואנחנו משמשים כסגני הנשיא פחות משלושה חודשים, מותר להניח 
שלנו  המטלות  של  המדויקת  מהותן  תתגבשנה  הזמן  במשך  כי 
ותקבעה באופן ברור יותר חלוקת העבודה בינינו. אבל, בכל מקרה, 
העיקרון המנחה את הנשיא ואותנו, סגניו, יהיה למצוא תמיד את הדרך 
הטובה והיעילה ביותר להתמודד עם כל בעיה שבה הלשכה תידרש  
לה, ולהגיע לפתרונות הטובים ביותר עבור ציבור סוכני הביטוח חברי 
כל  בין  מלא  ותאום  פעולה  לשיתוף  חתירה  תוך  זאת,  כל  הלשכה. 
גורמי הלשכה. בכך אני רואה את יעודנו העיקרי. באתי לקדם ולעשות 

דברים, ולא להתעסק בהגדרות ובכיבודים”.

חזי מנדאלוי, סגן נשיא הלשכה
כבר למעלו מ- 40 שנה שהוא עוסק 
 - שלו  הביטוח  וסוכנות  בביטוח, 
הביטוח-  תחומי  בכל  העוסקת 
הזה  היום  עצם  ועד  מאז  ממוקמת 
באותו מקום, בשד, רוטשילד בתל-

אביב. 
בתו   .26 בני  לתאומים  אב  חזי 
משה,  בנו,  ואילו  במקצועה  רוקחת 
ישנה  שלא  מקווה  ו"אני  האחרונות,  בשנתיים  איתו  עובד 
את דעתו ואוכל לראות בו דור המשך", אומר חזי, שתחביבו 
הוא נסיעות בעולם, ועד כה כבר הספיק להקיף את הגלובוס 

יותר מפעמיים ועוד ידו נטויה. 

באשר לתפקידים הציבוריים שמילא בלשכה, קשה למצוא 
תפקיד ציבורי שחזי לא מילא ב-30 השנים האחרונות. "חוץ 
מנשיא, נדמה לי שמילאתי פחות או יותר את כל התפקידים 

האפשריים, הן בועדות המקצועיות והן בועד המנהל. 
דווקא לאחר הבחירות האחרונות, תכננתי  "למען האמת: 

לנוח קצת, אחרי כל השנים הללו. 
CLU אבל לאור הניסיון הארוך והמגוון שצברתי, אהוד כץ

ידיד, לא היה מוכן לוותר עלי ובסופו של דבר, הצליח לשכנע 
אותי להיענות בחיוב להצעתו לשמש כאחד משני סגניו". 

מהי חלוקת התפקידים בינך לבין הסגן השני, רוני שטרן? 
ואני  הלשכה  של  המקצועיים  בתחומים  יותר  יעסוק  "רוני 

בתחומי המינהלה, הלוגיסטיקה, הארגון והביצוע".
לאחר  כחודשיים  היום,  התפקיד  את  מוצא  אתה  ואיך 

התמנותך?
פעלתן,  נמרץ,  מאוד  אדם  ייאמר שהוא  אודי  "לשבחו של 
החלטי וביצועים, שלא קל לעמוד בקצב שלו, וכל מי שמכיר 
התכונות  בשל  שדווקא  לי  נדמה  אבל,  זאת.  יודע  אותו 
הללו, הוא בחר לתפקיד נשיא הלשכה בתקופה המורכבת 
והעמוסה שבה אנחנו מצויים כיום. אני סבור שהוא האדם 
וכל  שהלשכה  ובטוחני  הנכון,  ובזמן  הנכון  בתפקיד  הנכון 
רבה,  עבודה  בפנינו  עומדות  מכך.  נשכרים  ייצא  חבריה, 
אודי  של  בידו  לסייע  ההזדמנות  לי  שניתנת  שמח  ואני 
לעצמו,  שהציב  והחיוניים  החשובים  היעדים  את  להגשים 

למען חברי הלשכה". 
מהי לדעתך, המשימה החשובה ביותר העומדת כרגע בפני 

הלשכה?" 
הראשונה,  בעדיפות  להתמקד  עלינו  שבה  "המשימה 
להצליח  מנת  על  מיד,  לנקוט  שעלינו  הצעדים  היא 
הפעילה  כניסתם  לקראת  הבנקים,  מול  בהתמודדותנו 
את  בדחיפות  לשדרג  עלינו  כך  לשם  הביטוח,  לתחום 
את  בידיהם  ולתת  חברינו,  כל  של  המקצועית  רמתם 
להצליח  שנוכל  מנת  על  הנחוצים,  והכלים  המידע  כל 
כל  לנו  שאין  כי  עלינו,  שנכפתה  פשוטה  הלא  במערכה 
להישרד  ברצוננו  אם  להצליח,  מלבד  אחרת  ברירה 

מבחינה מקצועית וכלכלית". 
ומה הם להערכתך כתך סיכויי ההצלחה שלכם?

נוספת  פעם  להחמיא  חייב  אני  בכנות,  להשיב  מנת  "על 
לנשיא אהוד כץ CLU, ולומר לך כי בזכותו אני אופטימי. 
טוב  סיכוי  לנו  יש  שאם  בטוח  אני  אבל  קל,  יהיה  לא  זה 

מתמיד להצליח - אהוד הוא האיש שיוביל אותנו לכך".

היכרות עם פעילי הלשכה
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לוידס,  העולמי,  הביטוח  תאגיד  ראשי 
עם   )24.2.08 ראשון,  )יום  אמש  נפגשו 
גורמים בכירים במשק הישראלי, בקבלת 
פנים חגיגית, שערך לכבודם נשיא קבוצת 
פוד  במסעדת  המבורגר,  גדעון  הראל, 

ארט בתל אביב.
גדעון המבורגר, המשמש גם כיו"ר אגוד 
חברות הביטוח בישראל, אירח לארוחת 
הלורד  לוידס,  ליו"ר  בנוסף  חגיגית,  ערב 
לוין )Lord Levene of Portsoken(, גם 
 Graham( ווייט  גרהם  היו"ר,  סגן  את 

white( ואת חתמי לוידס הבכירים, סטפן 
גורדון ומרק ג'ונסון.

בין האורחים הנוספים, שכיבדו את האירוע: 
ריצ'רד סולט )SALT(, הנספח המסחרי 
הבריטי, נציגי הברוקרים העולמיים - עוזי 
ז'ק ממארש ומארק פרקר מויליס ובכירים 
נוספים מענף הביטוח והמשק הישראלי: 
זאב  סלונים,  אורי  עו"ד  צ'חנובר,  יוסי 
הביטוח,  חברות  איגוד  מנכ"ל  אבן-חן, 
דוד מילגרום, מנכ"ל ב.ס.ס.ח, חנה פרי-
זן מבנק הפועלים, שופטת בית המשפט 

ורדה  השופטת  חיות,  אסתר  העליון, 
עו"ד  אחיטוב,  נורית  השופטת  אלשייך, 
דותן  אמנון  נוסבאום,  רמי  נשיץ,  גד 

מנכ"ל רדימיקס ועוד.
הגופים  אחד  הוא  לוידס  תאגיד 
הביטוח  בתחום  המובילים  העולמיים 
עימו  מקיימת  הראל  אשר  העולמי, 
קשרים הדוקים וארוכי טווח )למעלה מ- 
70 שנה(, והמשמש אותה ואת מרבית 
כמבטח  הישראליות  הביטוח  חברות 

משנה בחו"ל.

גדעון המבורגר מארח את ראשי תאגיד הביטוח לוידס

על  ל-2008  לויד'ס  של  החתמים  סקר 
שפורסם  העולמי,  הביטוח  בענף  המגמות 
השבוע, מצביע על כך שניהול המחזוריות 
השנה.  בענף  המרכזי  הנושא  את  יהווה 
בביטוחים  הרווחיות  כי  צוין  זה  בהקשר 

הכלליים מגיעה לנקודת שיא אחת לעשור. 
לאור העובדה שהשיא האחרון על פי עורכי 
כיום  נמצא   ,2006 בשנת  נקבע  הסקר 
ומושפע  רגישה,  בנקודה  בענף  המחזור 
חתמי  ציינו  כן  הכללית.  המחירים  מירידת 

לויד'ס שהשתתפו בסקר כי מנהלים עסקיים 
יותר זמן ומשאבים לטובת  מקדישים כיום 
הפיננסי  המשבר  רקע  על  סיכונים,  ניהול 
פוטנציאל  בעל  גורם  המהווה  העולמי, 

האיום הגדול ביותר על ענף הביטוח.

סקר לויד'ס השנתי:

ניהול המחזוריות - הנושא המרכזי עמו יתמודד הביטוח ב-2008

מי  פרציק,  טנא  דורית  עו”ד 
הפנסיה,  אגף  יו”ר  שהייתה 
ההון בהסתדרות,  ושוק  הביטוח 
הפיתוח  למנהלת  התמנתה 
האסטרטגי בתחום חיסכון ארוך 
קרן  החדשה-  במבטחים  הטווח 

הפנסיה של מנורה.

אברהם רינות, מי שכיהן כמנכ”ל 
חברות אררט ועלית טרם מיזוגן, 
ומשנה למנכ”ל כלל ביטוח, מונה 
מחוץ  ממושך  זמן  פסק  לאחר 
במועצות  ציבור  לנציג  לענף, 
בנות  חברות   3 של  המנהלים 
ביטוח,  הראל  הראל:  בקבוצת 

הראל פנסיה והראל גמל.

ואביבית  פילדרסורף  יקי 
שינצינסקי נבחרו לעמוד בראש 
מנורה,  של  ודן  דרום  מחוז 
בחברה  מבני  שינוי  במסגרת 

ואיחוד המחוזות. 

כלל  מנכ”ל  קפלן,  אביגדור 
על  הוקרה  לאות  זכה  ביטוח, 
פועלו, עת נבחר באירוע העסקי 
השנתי של D&B כאחד מעשרת 
המשק  של  העסקיים  המובילים 

הישראלי.

מגדל,  ענת לוין, משנה למנכ”ל 
לאחת  אירוע  באותו  נבחרה 

מ”מנהלות הדור הבא” במשק.

מינויים בחברות ביטוח

ההון  שוק  בכנס  הודיע  בר-און,  רוני  האוצר,  שר 
שנערך על-ידי קרן המטבע הבינלאומית ובנק ישראל, 
במשרד  שגובשה  הרפורמה  את  לאמץ  החליט  כי 
בכך,  האשראי.  כרטיסי  של  הסליקה  בתחום  האוצר 
אמר השר, יצטמצם  המבנה הריכוזי של שוק כרטיסי 
האשראי ותוגבר התחרות בשוק האשראי הקמעונאי. 
האשראי  שוק  את  לפתח  היא  הכוונה  השר  לדברי 
החוץ בנקאי בדרך של חיוב סליקה הדדית, בין חברות 
כל  לבין  הקיימות  החברות  ובין  האשראי,  כרטיסי 
הוא  כי  הוסיף  בר-און  חברה חדשה שתכנס לתחום. 
מקווה ש"מהלך זה יוביל להוזלה של מחירי המוצרים 
והשירותים במשק, לעידוד הצריכה הפרטית, הצמיחה 

והרווחה של כלל הציבור".

שר האוצר: 
מאמץ את הרפורמה בסליקה 

של כרטיסי האשראי

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחבר הלשכה אילן אבידר 
ובני משפחתו משתתפים בצערכם 

במות האב

דוד ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחבר הלשכה יוסי פז 
ובני משפחתו משתתפים בצערכם 

במות האם

סלי ז"ל
שלא תדעו עוד צער

פעילות סניפים
סניף רחובות/נס-ציונה

לחברי  בוקר  מפגש   10.3.08
בבית  דהרי,  מוטי  בראשות  הסניף 
המדע  בפארק  פקטורי"  "קופי  קפה 
ברחובות בשעה 09:00 בהשתתפות 
עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי ללשכה 
בנושא: "הלכות ותקדימים חדשים - 

משולחנו של בית המשפט".
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את  הציגה  הבריאות  סל  ועדת 
הסל  הגדלת  בדבר  המלצותיה 
חיים,  ומאריכות  מצילות  בתרופות 
בתום עבודה של ארבעה חודשים. על 
 90 לסל  יתווספו  הוועדה  המלצת  פי 
בעלות  חדשות  וטכנולוגיות  תרופות 
כאשר   ,₪ מיליון  כ-450  של  כוללת 
לתרופות  יוקדשו  מ-10% ממנה  יותר 

לטיפול בכאב. בין התרופות הנוספות 
בסרטן,  לטיפול  תרופות  שהומלצו: 
לב  עור,  מחלות  נשימה,  תסמונות 
לטיפול  התרופות  מבין  כי  יצוין  ונפש. 
התרופה  נכללת  לא  שהומלצו  בסרטן 
סרטן  לחולי  המיועדת  ארביטוקס, 
בקרוב  יועברו  ההמלצות  הגס.  המעי 
הוצאת  כזכור,  הממשלה.  לאישור 

חיים  ומאריכות  מצילות  תרופות 
משירותי הביטוח הנוספים של קופות 
הסל,  והגדלת  )השב"נים(  החולים 
שניהלה  עיקש  למאבק  הודות  הושגו 
יוסי  של  בהובלתם  בנושא,  הלשכה 
תחום  ראש  כיום  אמית,  ורם  מנור 
פרישמן,  אודי  וד"ר  בלשכה,  מקצועי 

היועץ הרפואי ללשכה.

העיקר הבריאות

 1 .2008 משנת  כי  העובדה  לאור 
בקופות  הכספים  את  לחסוך  ניתן 
ולא  )משלמות  בלבד  לקצבה  גמל 
קצבה  תחילה  ולמשוך  משלמות( 
3,850 ₪ לחודש, נוצר מצב כי  עד 
לעמיתים רבים, הן מחמת גילם והם 
מחמת רמת הכנסתם, תיצבר קצבה 

נמוכה מאוד בגיל הפרישה. 
עולה השאלה - האם העמיתים אלה  2 .
ייאלצו למשוך קצבה חודשית נמוכה 
שיינתן  או  חייהם  אורך  לכל  מאוד 

בעתיד פתרון אחר על-ידי האוצר.
ניתן  בנושא,  החלטה  שתתקבל  עד  3 .
הוראות  את  לנצל  שכאלה  במקרים 
38 )ד1( לתקנות  34 )ה( ו-  תקנות 
קופות הגמל העוסקות בהיוון קצבת 

מינימום. 

עמית שכיר - תקנה 34)ה( 
פנסיה  וקרן  לקצבה  ביטוח  פוליסת 
הסכום  כל  את  לשלם  רשאיות  חדשה, 
שנצבר בהן לעמית שכיר לאחר פרישה 
או פיטורים,  מעבודה מחמת התפטרות 

בהתקיים כל התנאים הבאים: 
מלאו לעמית 60. 1 שנים לפחות. 

הוא  לה  החודשית  הקצבה  סכום  2 .
 5% מ-  נמוך  קופה  מאותה  זכאי 
)בשנת  במשק  המינימום  משכר 

המס -2008 186 ₪ לחודש(. 

עמית עצמאי - תקנה 38)ד1(
פנסיה  וקרן  לקצבה  ביטוח   פוליסת 
הסכום  כל  את  לשלם  רשאיות  חדשה, 
שנצבר בהן לעמית עצמאי, בהתקיים כל 

התנאים הבאים: 
מלאו לעמית 60. 1 שנים לפחות. 

הוא  לה  החודשית  הקצבה  סכום  2 .
לקצבה  הגמל  קופות  מכל  זכאי 
 5% מ-  נמוך  עמית  הוא  שבהן 
)בשנת  במשק  המינימום  משכר 

2008 - 186 ₪ לחודש(. 
לעמית אין הכנסות מעסק, ממשלח- 3 .

יד או ממשכורת.

מה המשמעות?
משיכה כאמור מהווה “משיכה כדין”  1 .

שנקבעו  לכללים  בהתאם  דהיינו, 
בתקנות. 

יוטל  לא  כאמור  משיכה  על  משכך,  2 .
“קנס” בשיעור של 35% לפחות והיא 
הרגילים  המס  שיעורי  לפי  תמוסה 

של העמית )מס שולי(. 
ממס  לפטור  זכאי  העמית  אם  3 .
35% מ”קצבה מזכה”, אזי  בשיעור 
גם 35% מסכום ההיוון הכולל יהיה 
9א  סעיף  הוראות  לאור  פטור ממס 
נמוך  שיעור  יתכן  )אולם  לפקודה 

יותר לאור “נוסחת השילוב”(. 
אם זו הכנסתו היחידה של העמית,  4 .
מס  בגינה  ישלם  שלא  להניח  סביר 
וזאת לאור ניצול נקודות הזיכוי להן 

הוא זכאי לפי חוק. 
נוספות,  יש הכנסות  גם אם לעמית  5 .
המס  חבות  את  להפחית  יכול  הוא 
סכום  של  קדימה  פריסה  על-ידי 
לפי  6 שנים  עד  ההיוון החייב במס 
לפקודה-  )ג()3(   8 סעיף  הוראות 
כלל  בדרך  עימה  שיש  פעולה 

הפחתת מס משמעותית. 

היוון קצבת מינימום
מאת: רו’ח )משפטן( צביקה משבנק - יועץ הלשכה למיסוי פנסיוני

מבצע מיוחד של חברת פלאפון
לסוכני הביטוח חברי הלשכה, עובדיהם ובני משפחותיהם

אופציה לשיחות פנים ארגוניות חינם בין חברי הלשכה

לפרטים נוספים או לרכישה התקשרו למאור דוידוביץ: 
maorda@pelephone.co.il :050-3004535 או במייל

את פרטי העסקה ניתן לראות באתר הלשכה www.insurance.org.il באייקון רווחה



הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ 

בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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מאת: עו"ד חיים קליר

בעין משפטית

מכוניתו  את  תיקן  הראל  של  מבוטח 
שעברה תאונה במוסך מורשה שהשתמש 
בחלפים מקוריים. הראל הסכימה לשלם 
בלבד,  מקוריים  לא  חלפים  בעבור  לו 

ובית המשפט קיבל את עמדתה.

עובדות המקרה
תאונה.  עברה  צמח  ציון  של  מכוניתו 
מורשה  במוסך  הרכב  את  תיקן  צמח 
לחברת  העביר  התיקון  קבלות  ואת 
הביטוח שלו, הראל. אולם הראל ניאותה 
להחזיר לצמח רק חלק מעלות התיקון. 
במקום לתן את מכוניתך באחד ממוסכי 
בפני  הראל  נציבי  קבלו  שלנו,  ההסדר 
צמח, בחרת לתקן אותה במוסך מורשה 
המשתמש בחלקי חילוף מקוריים, יקרים 
יותר. אנחנו מחזירים רק עלות של חלקי 
צמח.  תמה  למה,  מקוריים.  לא  חילוף 
לפי  מקוריים.  חלקים  היו  במכונית  הרי 
את  להשיב  עליכם  הביטוח,  חוזה  חוק 
כלומר,  לקדמותו.  מצב הרכב המבוטח 
חלקים שניזוקו עליכם להחליף בחלקים 
ההסדר  מוסך  גם  ממילא  מקוריים. 
בחלקי  להשתמש  חייב  היה  שלכם 
חילוף מקוריים. אחרת יווצר ברכב נזק 

נוסף של ירידת ערך.
כל זה היה אולי נכון, השיבו נציגי הראל, 
אילו במכונית שלך היו חלקים מקוריים. 
חלקים  היו  לא  שלך  במכונית  אבל 
נכון  צמח.  הקשה  הכיצד,  מקוריים. 
שהיתה לך תאונה קודמת ברכב, רעננו 

נכון  צמח?  של  זכרונו  את  הראל  נציגי 
במוסך  הרכב  את  לתקן  אז  שהסכמת 
ובכן,  לו.  והזכירו  הוסיפו  שלנו,  הסדר 
במוסך ההסדר שלנו שמו לך חלקים לא 
נציגי  סיכמו  ולעניין,  בקיצור  מקוריים. 
לך  היו  הנוכחית  התאונה  טרם  הראל, 
החזר  לך  מגיע  מקוריים.  לא  חלקים 
אנחנו  מקוריים.  לא  חלקים  עבור  רק 
אנחנו  החוק.  דרישות  אחר  מקיימים 

מחזירים את המצב לקדמותו. 

פסק הדין
לא יאומן כי יסופר, טען צמח בפני שופט 
לפשיץ- מרים  הירושלמית  השלום 
בכך  בעבר,  חטאה  הראל  פריבס. 
שבמוסך הסדר שלה התקינו במכוניתי, 
מקוריים.  לא  חילוף  חלקי  ידיעתי,  ללא 
כי  הראל,  דורשת  זה,  בסיס  על  כעת, 
לקדמותו  המצב  את  להשיב  לה  יותר 
בחלקי חילוף לא מקוריים. על זה בדיוק 

נאמר ו”יצא חוטא נשכר”.
מה יש פה להתרגש, התפלאה השופטת 
ליפשיץ-פריבס. אכן תכלית ביטוח רכב 
מצבו של הרכב  להשיב את  היא  מקיף 
ערב  למצבו  דהיינו,  לקדמותו.  הניזוק 
התאונה. אולם כיום גם אתה כבר יודע, 
כי בטרם התאונה הנדונה, היו מותקנים 
ברכבך חלקי חילו לא מקוריים. לפיכך, 
העובדתי  והמצב  הביטוח  תכלית  לאור 
שלך,  הביטוח  חברת  רשאית  ברכבך, 
מקורי.  לא  בחלק  פגום  חלק  להחליף 

אחר  שלך,  המבטחת  ממלאת  “בכך 
מצב  בהשבת  והפוליסה,  החוק  מצוות 

הרכב למצבו ערב קרות התאונה”.
אלא  בכך  הסתפקה  לא  השופטת 
את  תנצל  אל  קלה.  נזיפה  הוסיפה 
כי  צמח,  בפני  השמיעה  כך  העובדה, 
ברכבך  הותקנו  הקודמת,  בתאונה 
חלפים חלופיים, ללא ידיעתך, כדי לקבל 
התאונה  בגין  מוגדל”,  “פיצוי  מהראל 

הנדונה. 
המצב  את  השופטת  סיכמה  וכך 
המשפטי: מבוטח זכאי להתקין ברכבו 
את  לתקן  ולבחור  אוריגינליים  חלקים 
רכבו במוסך מורשה ולאו דווקא במוסך 
לחייב  כדי  בכך,  אין  מאידך,  הסדר. 
למבוטח  לשלם  הביטוח  חברת  את 
חלפים  בין  העלויות  הפרש  בגין  פיצוי 
מקוריים, שהותקנו ברכבו על ידו לאחר 
התאונה, לבין חלפים לא מקוריים שהיו 

מותקנים ברכבו לפני התאונה.

לסיכום
תביעתו  בדחיית  הדיון  לו  הסתיים  כך 

של צמח. 
חסד  עשתה  השופטת  זאת,  עם  יחד 
קבעה  כך  אלה”,  “בנסיבות  צמח.  עם 
רק  למבוטח,  התברר  “בהן  השופטת, 
הותקנו  כי  והתביעה,  התאונה  אגב 
לאחר  ברכבו  מקוריים  לא  חלפים 
מקום  רואה  אינני  הקודמת,  התאונה 

לחייב את המבוטח בהוצאות משפט”.

חטאה ויצאה נשכרת

לקבלת מידע נוסף נא לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח
טלפון: 03-6395820, פקס: 03-6395811

להשתלמויות ולקורסי הכשרה 
לקבלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני, סוכן ביטוח כללי וסוכן ביטוח ימי

בהתאם למתכונת החדשה של ההכשרה

נמשכת ההרשמה 
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לוח דרושים
לסוכנות ביטוח אלי ארליך 

דרוש/ה 

חתם/ת אלמנטר 
מנוסה בתחום רכבים ודירות 

למשרה מלאה 
לפרטים נא לפנות 

eli@erlich-insur.co.il למייל

לסוכנות ביטוח בתל אביב 
המפעילה סוכני ביטוח בכל הארץ

דרוש/ה 
מפקח/ת חתמ/ת פרט

קו"ח לפקס: 036395551 
moran@interb.co.il :מייל

להשכרה מיידית 
משרד עם כניסה נפרדת במרכז פ"ת

1500 ש"ח לחודש 
כולל מיסי ארנונה, חשמל ומים.

לפניות: לשלום מירוני
נייד : 050-3535007 )לא בשבת(

לשייקה נשר 
נייד : 052-2542968

סוכנות קפלן, נעים ושות' בע"מ 
מציעה לסוכני הביטוח 

מגוון פתרונות
במקרים מיוחדים, בכל מקרה לגופו, 

נשמח לבחון לעומקן אפשרויות השקעה 
ואף אפשרויות סיוע בהעמדת הלוואות

לפרטים: אייל 054-4755655, 
eyal_w@naim.co.il במייל

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה 
בפריסה ארצית 

דרוש/ה 

סוכן/ת ביטוח
מפקחים/ות

תנאים מעולים

קו"ח לפקס: 03-7510845
arie.proba@gmail.com

דרוש/ה משווק/ת פנסיונית 
בעל/ת נסיון ורשיון

דרוש/ה פקיד/ה לביטוח 
חיים ומנהלים

בעל/ת נסיון

תנאים טובים למתאימים
קו"ח לפקס : 9211495 - 03

 office@misgav.co.il 

לסוכנות ביטוח 

דרוש/ה פקיד/ה 
ביטוח חיים - אלמנטר 

עם נסיון בתוכנת צל. 

לפרטים: 
 poza1@bezeqint.net 03-5716600

חברה מבוססת בתחום שיווק מוצרים פיננסים
מחפשת 

משווק פיננסים/ יועץ השקעות/ 
סוכני ביטוח 

המעוניינים לשכור חדר במשרד 
במתחם הבורסה ברמת-גן. אפשרות 
לשירותי מזכירות. אפשרות להפניות 
בתחום הפיננסי. אפשרות להשתלב 

בפרויקטים של החברה. 
mati@mapl-mdp.co.il -נא לפנות במייל ל

לסוכנות ביטוח בפ"ת 

דרושה פקידת תביעות 
אלנמנטרי
רצוי עם נסיון

נא לפנות לרפי 050-5201637

הננו שמחים להודיעכם 
שהגדלנו את ההנחה ברכישת הסולר לחברי הלשכה 

הנחה של 2.10 ₪ ממחיר מחירון הסולר לתנאי אשראי ש+2 
הבנזין עומדת על 0.35 אג'. 

גבייה חודשית של 5 ₪ עבור דמי אחריות, אחזקה וביטוח לכל אמצעי תדלוק. 
תנאי האשראי שנקבעו הם שוטף 10 לבנזין, ושוטף 2 לסולר. 

ההסדר, כאמור, הוא לחברים חדשים שמצטרפים להסדר. 

לכל החברים הותיקים המעוניינים לעדכן את ההנחה בסולר יתבקשו, לפי הנחיית סונול, לחתום על שינוי תנאי האשראי, 

במידה וקיימים אחרים, ואישור לגביה החודשית, במידה ושט"ח אינו נחתם בחוזה המקורי יהיה על החבר להשלים 

גם טופס זה.

להזכירך, ההצטרפות מותנית בהצגת תעודת עוסק מורשה, ואישור חברות בלשכת סוכני ביטוח. 

התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע ל"סונול ישראל". 

להצטרפות ניתן לפנות לקרן, 04-6221455.

מבצע מיוחד לחברי לשכה


