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"תודה שהיית שם בשבילנו
הסוכנים"
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הלשכה

בשבוע שעבר הודיע מנכ"ל הלשכה הוותיק מוטי קינן על פרישתו
לאחר  23שנה בתפקיד .לרגל עזיבתו ,ביקשנו מנשיאי עבר והווה
לומר כמה מלות פרידה >> עמוד 2
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לשווק פוליסות
חיסכון ללא
ביטוח"
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מקור :כלכליסט

לראשונה בדרום :מחלקת
שיקום תיפתח בסורוקה

משרד הבריאות החליט לפתוח מחלקת שיקום בסורוקה שתשרת
את תושבי הדרום .בשלב ראשון צפויה המחלקה להיפתח במרץ-
אפריל עם  20מיטות >> עמוד 3

הכלים שיסייעו
לכם למקסם
את נכסי
הלקוחות
ולהעצים את
חשיבותכם
עמוד 6

נפרדים ממנכ"ל הלשכה

"תודה שהיית שם בשבילנו הסוכנים":
נשיאי הלשכה בעבר ובהווה מודים
למנכ"ל הלשכה הפורש מוטי קינן
בשבוע שעבר הודיע מנכ"ל הלשכה הוותיק מוטי קינן על פרישתו
לאחר  23שנה בתפקיד .לרגל עזיבתו ,ביקשנו מנשיאי עבר והווה
לומר כמה מלות פרידה.
נשיא הלשכה לשעבר ,יוסי מנור:
מוטי ידידי ורעי היקר,
יחד עבדנו ופעלנו לטובת הסוכנים והלשכה
למעלה משני עשורים .האמנתי בך וביכולות
המדהימות שלך מיום שהיכרנו ועבדנו יחד.
קיבלת החלטה לערוך שינוי ואני מכבד את
החלטתך ,אבל ברגעים אלה  -שבהם אתם בעצם נפרד
מהתפקיד אך לא מאתנו ,החברים הקרובים  -אני רוצה לומר
תודה על שהיית כל הזמן שם בשבילנו הסוכנים ובשבילי כנשיא.
אני רוצה להודות לך על הנכונות והסבלנות הרבה ,הכל בא מתוך
טוב לב והרבה אהבה .אין לי ספק שעובדי הלשכה והסוכנים
יתגעגעו למרץ הבלתי נלאה שבך .בשש שנותיי כנשיא למדתי
להכיר אותך מקרוב ביותר ,ברגעים הקשים וברגעי השמחה .תמיד
ידעת לעמוד לצדי ולרומם את רוחי ואת רוחם של סוכני הלשכה,
גם כאשר הגיעו גזרות ותקופות שבהן חשבנו שכבר אי אפשר
יותר .תמיד תרמת ונתת מעבר למצופה ממך.
גיליתי בך את כל התכונות האלה כשנכנסתי לתפקידי ובחרתי
בך כמנכ"ל להמשיך את הדרך ולהיות האיש במרכז העשייה של
לשכת סוכני ביטוח .מעבר לשעות העבודה ,תמיד היית חבר נאמן.
אוהב אותך מאוד ומאחל לך הצלחה בהמשך.
נשיא הלשכה לשעבר אודי כץ:
מאחר שאני פעיל בלשכה מ ,1978-אני מכיר את
מוטי מיומו הראשון בעבודה ,לפני  23שנה .יצא
לי לעבוד אתו גם כיו"ר מחוז ,כחבר ועד מנהל
ולבסוף שש שנים עבדתי לצדו כנשיא .מאוד
נהניתי מהעבודה עמו כמנכ"ל  ,הוא בעל יכולת
ניהול מעולה .הוא גם גילה הבנה מעמיקה בענף הביטוח והיה לי
נוח לעבוד עם מנהל שהוא לא איש ביטוח ,אלא הגיע
מתחום הניהול .כך היתה לי הזדמנות לשמוע קול
אחר .בתקופתי ,מוטי היה מעורב בכל דבר ועניין.
מוטי נתן את הנשמה לסוכני הביטוח וטיפול
בסוכנים זו עבודה מסביב לשעון .בשורה
התחתונה הלשכה היא האיגוד המקצועי של
סוכני הביטוח וכל הזמן יש פניות  -כל יום ,כל
היום – של סוכנים שמבקשים סיוע בבעיות
אישיות ,או בבעיות מול חברות הביטוח
אנשים לא מודעים לכמות העבודה
שיש ללשכה בשגרה.
בנוסף לזאת ,מוטי היה מעורב בכל
פגישה עם הפיקוח ובכל חוזרי
הפיקוח .הוא ליווה אותי לאורך
כמה מאבקים ,בהם המאבק מול
הבנקים על הייעוץ הפנסיוני
ב ,2007-כשאמרו שמקצוע
סוכני הביטוח ייכחד .היו גם שני

סבבים של מאבקים בנושא ביטוחי בריאות ואת חוזר העמלות
שהיה אמור אף הוא לחסל את הסוכנים .הוא ליווה אותי לאורך
כל המאבקים ונכח עמי במאות פגישות שהתקיימו עם חברות
הביטוח ,הפיקוח ועם ח"כים ,ואף ליווה אותי במאבקים קשים מול
הביטוחים הישירים.
בלשכה יש כנסים רבים והוא עמד בראש המערכת של ייצור
הכנסים האלו .במשך השנים הוא ייסד מערכת קשרים ענפה עם
כל הגורמים והיה לו ערך מוסף אדיר לסוכנים .גם האופן שבו
ניהל את הלשכה מבחינה כספית היה מאוד מוצלח .לא קל לעמוד
בראש ארגון שיש בו מעל ל 4,000-סוכנים 23 .שנה לא הולכות
ברגל".
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ:
אמנם לא נהוג לומר שבחו של אדם בפניו ,ובכל
זאת אני מבקש לנצל את המעמד הזה בכדי
להביע את הערכתי הרבה ולהודות לאדם יקר
ומיוחד ,מוטי קינן.
מוטי ,שימשת ב 23-שנה האחרונות כמנכ"ל
הלשכה ,השארת את חותמך על כל אחד ואחת מאתנו בלשכה.
קשה לכמת במלים את מידת הסיוע שלך עבורנו בכלל ועבורי
בפרט .אך מה שכן אני מבקש לומר הוא שהיתה לך השפעה
מכרעת על כל מהלך ומהלך שהלשכה קידמה לאורך השנים.
בפן האישי אני מבקש לחלוק בפני כולם כי ליווית אותי כנשיא
חדש בדרכי ,תמכת ,שימשת כעוגן עבורי והיית אחד מאבני
היסוד של הלשכה .לפני שמונה שנים ,כזכור לך ,ביקשת ממני
לרוץ לראשות מחוז חיפה והצפון ,מה שהוביל לתפקיד שלי כיום
כנשיא הלשכה.
יהיה מאוד קשה להיכנס לנעליך הגדולות .אני רוצה להודות לך
מקרב לב על כל מה שעשית למעני ולמען הלשכה.
מוטי ,תודה רבה.

מוטי קינן נפרד מהמועצה הארצית" :מאמין כי דרכינו
ייפגשו בהמשך"

"בימים אלה אני מגיע לסיומן של  23שנות כהונה כמנכ"ל לשכת
סוכני הביטוח .אני מאמין שלאורך השנים שלי אתכם השארתי
חותם משמעותי בלשכה .כשנכנסתי לתפקיד בלשכה היו בזמנו
כ 880-חברים ,כיום מונה הלשכה  4,200סוכנים.
"חברי הלשכה הם אנשים שתורמים מזמנם האישי ,פועלים
בהתנדבות מלאה כדי להגן על פרנסתם של סוכני הביטוח .אתם
ראויים לכל שבח .על כתפיכם ניצבת אחריות כבדה ויש
לכך משקל גדול ,לאחריות שלכם ולמעורבות שלכם
בתהליכים שהלשכה מנהלת ובהקפדה על כל פרט.
אני מלא הערכה לאנשים שהציפו אותי במיילים
ובטלפונים ,גם בענף וגם מחוצה לו.
"שאלו אותי מה אני הולך לעשות בהמשך  -אז
אספר לכם :כרגע אני בשלבי מעבר דירה ,כך
שאני מתכוון לקחת לעצמי חודש של מנוחה
עם משפחתי ,ילדיי ונכדיי .כמו כן אני מתכוון
לסיים את התואר השני שהתחלתי בלימודי
משפטים ,ואז אשקול את צעדיי .אני מאמין
כי דרכינו עוד ייפגשו בהמשך".

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו– 050-5543991מיילziv@mil-media.co.il :
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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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שירותי בריאות בדרום

לקראת כנס הפיננסים" :לפוליסות החיסכון פוטנציאל
שוק נרחב ואי אפשר לשווקן ללא סוכן ביטוח"

"לפוליסות החיסכון וההשקעה יש פוטנציאל שוק עצום
וחשיבות הסוכן בהן ,כפי שאנחנו רואים אותה בהראל ,היא
עצומה מכיוון שמדובר במוצר שנמכר באופן בלעדי על ידי
הסוכנים" ,כך אומר רן רשתי ,מנהל מכירות ארצי בחטיבת
חיסכון ארוך טווח בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים ,בראיון
לקראת כנס הפיננסים הראשון של הלשכה.
לדברי רשתי ,שירצה בכנס" ,בכוונתי להציג את נקודת המבט
שלנו לגבי פוטנציאל התפתחות פוליסות החיסכון וההשקעה
ואת יתרונותיהן .על רקע המצב הנוכחי בשוק ההון ורמת
הריבית הנמוכה ,ניכר שיש גידול חד במכירות מוצרי החיסכון
הפיננסי לאורך השנים ואני מאמין שאנו רק בתחילתו של
תהליך הצמיחה הצפוי בתחום זה.
"כיום ,ישנם מעל  1,050מיליארד שקל בתוכניות חיסכון
אחרות או בפיקדונות שהתשואה בהם נמוכה ביותר אם בכלל.
לכן ,פוטנציאל השוק גבוה מאוד .בימים שבהם שיעור החיסכון

מהכנסת הפרט הולך ויורד ,פוליסות החיסכון וההשקעה
מסתמנות כפתרון ההולם לניהול כספי החיסכון לציבור
ובראשן 'מגוון השקעות' של הראל .אנחנו מהווים אלטרנטיבה
לאפשרויות ההשקעה שקיימות כיום בשוק".
רשתי מדגיש את חשיבותו הרבה של סוכן הביטוח במכירת
פוליסות החיסכון וההשקעה" :המוצר הינו חלק מסל
המוצרים החשוב והחיוני ללקוח .הסוכן ,כמי שנותן מענה
כולל ללקוחותיו ,יכול לעשות שימוש במוצרים אלה במסגרת
תכנון לעתיד של הלקוח הן בטווח הבינוני והן בטווח הארוך.
יש חשיבות רבה להגדלת מרכיב החיסכון הפנסיוני .פוליסות
החיסכון וההשקעה מהוות נדבך נוסף במסגרת תהליך התכנון
שנעשה עם הלקוח .ברור לנו שלקוחות יתקשו להגיע לכך
ללא הכוונה וייעוץ של סוכן הביטוח".
כנס הפיננסים יתקיים ב 15-בדצמבר בתיאטרון הבימה ,תל
אביב

לראשונה בדרום :מחלקת שיקום תיפתח
בסורוקה ותיתן מענה לתושבי האזור
בספטמבר הכריז משרד הבריאות כי תוך עשור יוקם בית חולים
נוסף בדרום ,זאת לאור מסקנות ועדת בחינת שירותי הרפואה
בדרום .בינתיים ועד לפרסום המכרז לבניית בית החולים החדש,
שיכיל  300מיטות ,הוחלט לחזק את בתי החולים בדרום ,סורוקה
בבאר שבע וברזילי באשקלון .בסורוקה ייתוספו  98מיטות אשפוז
חדשות יחד עם תקנים נוספים לאנשי צוות ,ובנוסף תיפתח
מחלקת שיקום ראשונה בנגב ,שתכיל בשלב הראשון  20מיטות.
יו"ר איגוד השיקום בהסתדרות הרפואית ,ד"ר יולי טרגר ,שינהל
את המחלקה החדשה ,השתתף בהכנת תוכנית מחלקת השיקום.
"מדובר בבשורה של ממש עבור תושבי הדרום וזה מרגש שזה
סוף סוף קורה .בימים אלה אנחנו בונים את המחלקה השיקומית.
התוכנית היא לפתוח מחלקה ראשונית כבר במרץ-אפריל
ובינתיים נתחיל לבנות מחלקה במבנה חדש ועכשווי ,שיעמוד בכל
התקנים והדרישות”.
בסורוקה מקווים להגיע בסופו של דבר ל 36-מיטות ,וטרגר
מציין כי המחלקה תכלול גם אשפוז יום" .נעבוד עם מכון לשיקום
ביתי ושיקום אמבולטורי שלא באשפוז עבור מקרים קלים יותר".
לדבריו" ,מיום ליום אנחנו רואים יותר ויותר צורך במערכת
שיקומית ,האוכלוסייה מזדקנת והרפואה משתפרת .המשמעות
היא שאנשים שורדים יותר ,אך יחד עם זאת הטיפולים בהם
נעשים מורכבים יותר .יחסית למדינות המערב ,בישראל ישנו
מחסור במיטות שיקום וברופאים שיקומיים ,ובדרום הארץ הבעיה
חריפה אף יותר .לצערנו אין כלל מסגרות שיקום ,והאלטרנטיבה
למטופלים ניתנת במסגרות גריאטריות וחצי מקצועיות.
"שיקום הוא תהליך שהצלחתו תלויה רבות במשפחת המטופל
ובקרוביו .תהליך שיקומי הוא תהליך קשה שמצריך עבודה
אינטנסיבית ותמיכה מלווה לאורך כל הדרך .המערכת המקצועית
לא יכולה לתת את התמיכה האנושית כי אין זמן לכך .כיום,
שיקומו של מטופל מהדרום שמתאשפז במרכז רפואי במרכז הוא
משימה כמעט בלתי אפשרית .יש להתייחס לעובדה כי תושבי
הדרום שייכים במקרים רבים למעמד סוציו-אקונומי נמוך ,ועל
כן במקרים רבים נוטים לוותר על האפשרות להשתקם ,בשל
המכשול הכספי .העלות למשפחות המטופלים לבקר את יקיריהם
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במרכז הארץ ,ולהגיע מדי יום באמצעות רכב או תחבורה ציבורית
היא גבוהה במיוחד .למרות ההבנה כי ליווי צמוד של המטופל
השיקומי הינה הכרחית ,הם עדיין לא יכולים להרשות זאת
לעצמם .וזהו מצב בלתי נסבל".
טרגר מציין כי כיום יש לא מעט אנשים שמוותרים על שיקום
מכיוון שאין באפשרותם לעמוד בכך" .רופאים מסבירים
למטופלים' :עברת אירוע וסיימת טיפול ראשוני ,אבל אתה חייב
שיקום .הפגיעה לא קלה ועדיף מסגרת רפואית שאין בדרום'.
אך כשהם מתחילים לברר את עניין השיקום הם מגלים שעבור
משפחת המטופל זה לא רק עניין של לבקר ,אלא גם לעצור את
החיים כדי לסייע לו .לעתים המשמעות היא לצאת ממסגרת
העבודה כדי להיות שם מדי יום" ,הוא מסביר" .ישנם מטופלים
שזקוקים לשיקום יחסית פשוט והנם אנשים חזקים יותר מהכלל,
ולכן יכולים לעבור את התהליך השיקומי בכוחות עצמם ,ללא
המשפחה ,אך גם עבורם הגעת המשפחה בערב מהווה תמיכה
מופלאה .לעומתם יש סוגי שיקום שפשוט חייבים להיעשות
בנוכחות המשפחה".
אמנם מבחינה סטטיסטית מבוגרים זקוקים יותר למחלקות שיקום
כי מדובר באוכלוסייה חלשה יותר וקשה לה יותר להתאושש
ממחלות ,אבל טרגר מדגיש כי המערכת השיקומית אינה נחלתם
בלבד ,ומספקת שירותים גם לאוכלוסיה הצעירה" .אנשים
שנפגעו בתאונות דרכים או אפילו מתאוששים ממחלות זקוקים
לשיקום כדי שיוכלו לקום על הרגליים ולחזור לשגרת חייהם.
בישראל ממוצע תקופת השיקום באשפוז עומד על חודשיים של
שיקום ,לצערנו גם התקופה הזו מתקצרת בשל המחסור במיטות
ובמסגרות".

ביטוח ופיננסים
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פוליסה ייחודית לביטוח המשרד

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
חדש!

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

התוכנית כוללת:
 #תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע פריצה וגניבה.
 #מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזקי מים ופריצה.
 #חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך  ₪ 500בלבד.
כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
 #שבר שמשות ומשטחי זכוכית
 #ביטוח תאונות אישיות
 #ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  20מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של  1מיליון .₪
 #ביטוח חבות מעבידים -
גבולות אחריות בפוליסה 20 :מיליון .₪
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  40מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.
 #כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #ועוד ...
#

כספים

#

שחזור מסמכים ונתונים

#

אובדן דמי שכירות

#

ביטוח לחפצי אמנות

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה | ₪ 1,000 :התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

לשרותך ,איילון חברה לביטוח  -אגף ביטוח כללי ,שרית נהון:
טלsarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .

חדשות הלשכה

חדש באתר החברתי:
מערכת ממוחשבת לפנייה ליועצי הלשכה

באחרונה העמידה הלשכה לרשות הסוכנים מערכת ממוחשבת,
שבה יוכלו חברי הלשכה לפנות לכל אחד מיועצי הלשכה.
באמצעות המערכת ,שנמצאת באתר החברתי לסוכנים ,אפשר
לפנות ליועץ המקצועי באופן פומבי או באופן פרטני.
לדברי טוביה צוק ,האחראי על יועצי הלשכה" ,מדובר בכלי
חשוב לסוכנים ואנחנו ממליצים להשתמש בו .המערכת
החלה לפעול בימים אלה והיא מאפשרת לפנות ישירות
ליועצי הלשכה ללא כל תיווך .חיפשנו דרך פשוטה ויעילה
שבאמצעותה יוכלו הסוכנים לשאול שאלות כלליות שיכולות
לעניין את שאר הסוכנים וגם להתייעץ בנושאים שונים באופן
פרטני".
שאלות כלליות שיישאלו על ידי הסוכנים יופיעו און ליין
ולמעשה יהפכו את העמוד של כל יועץ למעין פורום התייעצות
עמו" .היה חשוב לנו ליצור גם פורמט ציבורי ,מכיוון שכך אפשר

ללמוד משאלות של סוכנים אחרים ומתשובותיו של היועץ",
מסביר צוק" .מתוך התייעצויות של אחרים אפשר ללמוד על
בעיות נוספות או להציג אחרות.
"הכוונה שלנו היא שכל יועצי הלשכה יהיו זמינים ונגישים.
לסוכן יש בעיות מורכבות בשלל תחומים והן דורשות מענה.
עכשיו יש לסוכנים עם מי להתייעץ און ליין" .צוק מבקש
להדגיש כי היועץ מחויב להגיב לפנייה תוך שני ימי עבודה בכל
צורת תקשורת שבה פנו אליו.
לדברי נוי לוסון ,שאחראי על פעילות הרשתות החברתיות
של הלשכה" ,המערכת נותנת את האפשרות לשאול כל יועץ
שאלה און ליין ויש אפשרות לשלוח אליו שאלות באופן אישי.
חשוב שהסוכנים ישתמשו במערכת כדי שנמדוד את המערכת
ואת יעילותה".
להתייעצות עם יועצי הלשכה ,לחצו כאן

הלשכה האריכה את תקופת ההצטרפות במחיר
מוזל למסלקה הפנסיונית עד מרץ 2015
לשכת סוכני הביטוח הגיעה להסכם עם המסלקה הפנסיונית
על המשך ההטבה לחברי הלשכה עד סוף מרץ  .2015בתקופה
זו יוכלו חברי הלשכה להצטרף במחיר מוזל לכל בקשה
שתופנה למסלקה.
לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון ,עד היום הצטרפו
כ 1,100-סוכנים למסלקה הפנסיונית" .לאור הגדלת קצב
הפעולות דרך המסלקה החל בינואר  ,2015אנו ממליצים לכל
חבר לשכה ,שעדיין לא הצטרף למסלקה ,לעשות זאת בזמן
הקרוב".
לפני כחודש הודיעה סוויפטנס בע"מ ,החברה שמתפעלת את
המסלקה הפנסיונית ,על פעולות שייכנסו לתוקף בינואר .2015
בין הפעולות החדשות יוכלו סוכן או יועץ להעביר באמצעות
המסלקה מסמכי ייפוי כוח לחברה מנהלת שלא כחלק מתהליך
בקשה למידע .כמו כן ,את הבקשה למידע פנסיוני של חוסך

בחברה מנהלת בודדת (הניתנת באופן חד פעמי על כלל
המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מנהלת מסוימת) יוכלו
להגיש סוכנים/יועצים או החוסכים עצמם.
עוד פעולות שייכנסו לתוקף ב :2015-בקשה למידע על יתרות
פיצויים של כלל עובדי מעסיק מוסדי שתאפשר לסוכן/יועץ
לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים של כלל עובדי מעסיק
מסוים בגוף מוסדי בודד; בקשה למידע על יתרות פיצויים של
עובד בודד אצל גוף מוסדי שתאפשר לסוכן/יועץ לקבל מידע
בדבר יתרות הפיצויים המשויכות לעובד אחד מטעם מעסיק
מסוים בגוף מוסדי בודד; ועדכון תהליך הטיפול בבקשה למידע
מתמשך מגוף מוסדי בגין חוסך מסוים  -תוספת זו נועדה לחייב
ולאפשר לגוף מוסדי לדווח באופן מסודר על הפסקה יזומה של
הדיווחים החודשיים השוטפים במענה לבקשת "מידע מתמשך".
למידע נוסף על הפעולות שייכנסו לשימוש בינואר ,לחצו כאן.

מי יהיה סוכן השנה?

סוכני השנה יוכרזו בטקס חגיגי שייערך בוועידת עדיף ה.14-
ההליך הוא יוזמה חדשה של עדיף ולשכת סוכני הביטוח לעידוד
סוכני ביטוח מצטיינים .תואר סוכן השנה יוענק לשישה סוכנים,
נציג אחד מכל מחוז של לשכת סוכני הביטוח .הסוכנים
המצטיינים יזכו בחבילת הטבות בשווי  8,500שקל ,מתנת
חברת הביטוח מגדל .הקריטריונים לבחירת 'סוכן השנה' כוללים
הכשרות מקצועיות ,פרסום מאמרים ,השתתפות בכנסים,
תרומה לקהילה ועוד.
בטקס ההוקרה ישתתפו אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח ועופר אליהו ,מנכ"ל חברת הביטוח מגדל .כן ישתתפו
בטקס ד"ר זיו רייך ,דיקאן בית הספר לביטוח במכללה
האקדמית נתניה ואודי כץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר,
שהיו חברים בוועדת הבחירה ,לצד עופר נוריאל ,העורך הראשי
של עדיף.
לדברי אליהו" ,בשוק צרכני מכוון לקוח ,כמו שוק הביטוח,
לסוכן הביטוח תפקיד מרכזי .הבנת הצרכים והתאמה מדויקת
של מעטפת הפתרונות הן החלק המקצועי של תפקיד זה.
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החלק האחר טמון בשירות .סוכן הביטוח מחויב להיות שם עבור
הלקוח .נוסחה זו היא הבסיס לפעילותו של כל סוכן ,אבל כדי
שזו תיהפך למנצחת ,על הסוכן לאמץ ערך נוסף והוא המצוינות.
טבעי שמגדל תיתן חסות לטקס סוכני הביטוח המצטיינים של
השנה ,תוקיר ותתמוך בסוכנים שמבטאים את הערכים המזוהים
עם החברה ,ערכים שילוו אותה כמובן גם בשנת העסקים הבאה.
בהזדמנות זו אני מברך על יוזמת עדיף להוסיף – בעצם קיום
אירוע זה  -נדבך חשוב נוסף לקידום המצוינות בענף".
לדברי נוריאל" ,במציאות שבה מתמודדים סוכני הביטוח עם
שוק משתנה במהירות ,רק סוכנים שמקפידים ללמוד ,להתעדכן
ולהבין את השוק המתפתח יוכלו להמשיך לפעול ואף להגדיל
את פעילותם".
אברמוביץ מציין כי "סקר שביעות הרצון של הסוכנים מחברות
הביטוח הראה כי הנושא הזוכה לשביעות הרצון הנמוכה ביותר
בקרב הסוכנים הוא ההכשרות .סוכני הביטוח צמאים לידע
ורוצים ללמוד .תואר סוכן השנה מציין את ההערכה לסוכנים
שלומדים ופועלים לשיפור מקצועי ואישי".

ביטוח ופיננסים
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לשכת סוכני ביטוח בישראל
מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:

"פיננסים  -כאן עכשיו
ובשבילך"
יום העיון יתקיים ביום שני  15בדצמבר  2014בשעה  08:30באולם תאטרון הבימה בתל אביב
* בתום יום העיון תתקיים האסיפה הכללית השנתית

תכנית יום העיון:
08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:15

12:15 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15

התכנסות רישום וכיבוד
דברי פתיחה :מר ארז גוטמן ,יו"ר תת ועדת פיננסים
מר אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה
"הרפורמה במסלול ההשקעה במוצרי חיסכון פנסיוני" ,מר רג'ואן גרייב,
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
"שוק הפיננסים והחסכון" ,מר אמיר אייל ,יו"ר ובעלים קבוצת השקעות
אינפיניטי
סקר שביעות רצון חברי הלשכה מבתי ההשקעות וחברות הביטוח
מר ארז גוטמן ,יו"ר תת ועדת פיננסים
הפסקה
"יצירת והפצת חדשנות בעידן החברתי-דיגיטלי" ,ד"ר לירז לסרי ,מומחית
ליצירת והפצת טרנדים וחדשנות בעידן בחברתי-דיגיטלי .מרצה ומנהלת
אקדמיה בתוכניות מנהלות ישראליות ובינ"ל באוניברסיטת ת"א
"פוליסה פיננסית  -במסלול האצה"  -מר רן רשתי ,הראל חב' לביטוח.
"השפעת הפיננסים על הכנסות הסוכן"
ארוחת צהריים

מנחת יום העיון :קרן מרציאנו
*התוכנית נתונה לשינויים
*ההשתתפות לחבר לשכה  -הינה ללא תשלום (לא תתאפשר כניסה ללא הרשמה מוקדמת)
*ההשתתפות למי שאינו חבר לשכה – ₪ 400

עצות לסוכן הפנסיוני

כלים ברשותו של סוכן צעיר שיסייעו למקסם
את נכסי הלקוחות ולהעצים את חשיבותו
מאת פיטר יאגודייב ,סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי

כולנו רוצים שהלקוחות שלנו ימליצו עלינו לחברים שלהם
ולכל אדם אקראי שישאל אותם על סוכן ביטוח מקצועי.
לצורך זאת ,עלינו לעזור להם להרוויח .כשנצליח לתת את
השירות הזה ,הלקוח ימליץ עלינו לאנשים שהוא מכיר.
 8דברים שאנחנו יכולים לעשות עבור
הלקוחות שלנו:
פדיון פיצויים – פדיון כספי פיצויים יכול
לחתוך את הקצבה החודשית בלפחות
שליש .לכן פדיון פיצויים הוא השלב האחרון
שכדאי לבצע ,רק אם אין ברירה .אנחנו
חייבים לדבר עם הלקוחות שלנו ולהסביר
להם את ההשלכות על הקצבה החודשית
בגיל הפרישה ,ולא לאפשר להם לעשות
מהלכים פזיזים.
דמי ניהול – עלינו לעזור ללקוחותינו לשלם
פחות דמי ניהול .לקוח שיקבל הצעה זולה
יותר יעזוב אותנו עם כל תיק הביטוח שלו.
מסלולי השקעה –אם ללקוח יש  100שקל,
ובסוף השנה הוא רוצה  110שקל  -אתם
לא יכולים לשים את הכסף במסלול סולידי
שמניב תשואה שנתית ממוצעת של  .2%במקרה כזה הרווח
יהיה  102שקל .לכן ,חשוב להמליץ ללקוח לבחור מסלול
השקעה שיתאים לרמת הסיכון שלו .אם הלקוח לא מוכן
לקחת את הסיכון חשוב להסביר לו את המשמעויות הנלוות.
אם ללקוח יש מנהל תיקים ,כדאי לבצע התאמות בין רמות
הסיכון בתיק השקעות לבין רמות סיכון בחיסכון פנסיוני.
מסלולי ביטוח של קרן הפנסיה – מעל ל 90%-מהמבוטחים
נמצאים במסלול ביטוח כללי ,ללא התחשבות בצרכים
האמיתיים שלהם .תפקידנו הוא להתאים את הביטוח לצרכים

האמיתיים של לקוחותינו ולחסוך להם הוצאות ביטוח
מיותרות.
פתיחת חיסכון – חיסכון נוסף יכול לתרום ללקוחותינו בנושא
הפנסיה וגם בנושאים פרטיים שונים .מצד אחד ,אנו יכולים
להמליץ ללקוח לפתוח חיסכון לגיל פרישה
שיהווה תוספת לקצבה החודשית שלו,
ומצד שני אנו יכולים להמליץ לו לפתוח
חיסכון כדי לממן חתונה של הבן/בת או
לעזור במימון דירה.
מיחזור משכנתא – עלינו לעבוד עם יועצי
משכנתאות פרטיים ,חיצוניים לבנקים,
ולהמליץ ללקוחותינו לבחון מיחזור
משכנתא .התהליך יכול לחסוך ללקוחותינו
בתשלום החודשי מאות שקלים.
רכישת הגנות – באפשרותנו להמליץ
ללקוחותינו לרכוש הגנות על החיסכון
הפנסיוני שלהם (כגון אופציות) באמצעות
אנשי מקצוע בתחום ההשקעות ,ועל ידי
כך להגן על החיסכון הפנסיוני שלהם בעת
משבר כלכלי.
לבצע פגישות תקופתיות – עלינו לבצע פגישות תקופתיות
מתואמות עם לקוחותינו ,לראות מה שלומם ולתכנן איתם
את המשך עתידם הכלכלי והביטוחי .לקוח שיסמוך על סוכן
הביטוח שלו יפיץ את השמועה טוב יותר ובחינם.
עלינו לדאוג שללקוח שלנו יהיה סדר בכל תיק הביטוח,
שיידע על מה הוא משלם ומה מצפה לו בעתיד .המטרה שלנו
היא ללוות את הלקוח שלנו בנאמנות ובמקצועיות לכל אורך
הדרך ולהביא אותו הכי קרוב לחלומותיו ורצונותיו  -כי הרווח
של הלקוחות שלנו זה הרווח שלנו.

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!
ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות ...אבל אין לך הראל.
 4בדצמבר 2014

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il

7

חדשות הביטוח

גם סוכן ביטוח וגם עו"ד  -שילוב מנצח

הרישום לסוכנים חברי הלשכה .שכר הלימוד כולל קובצי
לשכת סוכני הביטוח מציעה לסוכני הביטוח החברים
חקיקה ותקליטור משפטי ,שירותי מחשוב וספרייה
בלשכה לימודי משפטים ,לתואר ראשון ,במכללה
עשירה ,חברות באגודת הסטודנטים ועוד.
האקדמית אונו בהנחה משמעותית .לאחר דיונים
"אני ממליצה בחום לחבריי הסוכנים להירשם
וישיבות עם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,הגישה
לתוכנית הלימודים" ,אומרת יו"ר ועדת האתיקה
הנהלת המכללה האקדמית אונו הצעה עבור סוכני
חוה פרידמן-וינרב" .הלימודים העשירו את הידע
הביטוח ללימודים המתחילים בפברואר .2015
שלי ,העניקו לי כלים חדשים וראייה אחרת ושונה
לרשות הסוכנים יעמדו שני קמפוסים ,בקריית
לטיפול בחוזים ובמו"מ בחיי היום-יום ,ובעבודתי
אונו ובירושלים .הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע
בטיפול במבוטחים בפוליסות הביטוח סייעו לי
(בימי ג' אחר הצהריים וביום ו' בקריית אונו ובימים
הלימודים בעת הגשת הצעת הביטוח ובהגשת
ב' וה' אחר הצהריים בירושלים) .משך הלימודים
התביעה .ההתנהלות שלי מול חברות ביטוח
שלוש שנים וחצי (למי שאין תואר אקדמי קודם).
חוה פרידמן-וינרב
השתנתה ואני יודעת לומר לעובד חברת הביטוח
הלימודים כוללים בין היתר קורסים בנושאי דיני
חוזים ,תאונות דרכים ,דיני ראיות ,דיני משפחה ,מיסים ,שיווק ,מה ההיבט המשפטי הנכון לכל סוגיה".
גדי גור יעמוד לרשות הסוכנים במתן אינפורמציה נוספת
פרסום ,מימון ,דיני חברות ,משפט בינלאומי וגישור .ייתכן
ברישום ובקבלה וילווה את הלומדים ובקשותיהם בהרשמה
שייתוספו קורסי העשרה לסוכני הביטוח בלבד (לפי מספר
ובמהלך הלימודים ,בטלפונים ,03-5311888
הנרשמים).
.050-2201739
הלשכה השיגה הנחה משמעותית בשכר הלימוד ובדמי

בעקבות פניית הלשכה :הרשות השנייה הסירה
קמפיין של ביטוח ישיר בשל הטעיית הציבור
הרשות השנייה הורתה למנהלי תחנות הרדיו האזורי להסיר
את הקמפיין הפרסומי שהעלתה חברת ביטוח ישיר תחת
הכותרת" :מבצע  0%מע"מ על ביטוח דירה" ,בעקבות פניית
הלשכה לנציב פניות הציבור ברשות ולאגף הפיקוח על
הביטוח במשרד האוצר.
התשדיר המדובר כלל דיאלוג בין שני דוברים המתייחס
להצעת חוק  0%מע"מ על דירות" .אתה יודע ,אני כל הזמן
שומע על חוק  0%מע"מ .כן יעבור ,לא יעבור" ,אומר אחד
הדוברים" .עזוב .בזמן שכולם מדברים ,בביטוח ישיר כבר
יש  0%מע"מ על ביטוח דירה" .לפי הפרסומת ,ביטוח ישיר
מציעה הנחה של  ,18%כשיעור המע"מ ,על ביטוח דירה,
כנס "החג של החגים" של מחוז חיפה והצפון
ייערך ב ,18.12-ב ,15:00-21:00-מלון רימונים בעכו
ב ,17.12-בין השעות  ,08:30-14:00יתקיים יום עיון מקצועי
של סניף פ"ת ברויאל גארדן בעיר

מבנה או תכולה.
בפניית הלשכה לרשות ,באמצעות משרד עוה"ד ראב"ד
מגריזו בנקל ושות' ,טענה הלשכה כי קיימת הטעיה בפרסום
של ביטוח ישיר בעצם יצירת הרושם שכביכול קיימת חובת
תשלום מע"מ על מוצרי ביטוח ,בעוד רכישת מוצרי ביטוח
בביטוח ישיר תהיה פטורה מתשלום מע"מ" .בכך יש משום
הפרה הן של הוראות חוק הגנת הצרכן ,והן של כללי הרשות
השניה לטלוויזיה ולרדיו" ,נטען בפנייה.
במכתב שהעבירה הרשות השנייה למנהלי תחנות הרדיו צוין
החשש מפני מצג שווא בתשדיר ,ודרישה לשנות את נוסח
התשדיר כדי להסיר את החשש.
ביום ב' ,8.12 ,סניף השרון יקיים מפגש בוקר תחת הכותרת
"סוכני הביטוח יכולים להרוויח יותר" בשיתוף ""In House
– בית השקעות .המפגש יתקיים בין השעות ,08:30-11:00
בבית הקפה "בורוכוב  "88ברעננה .ההרשמה נסגרה

חדש בלשכה

הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות
אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר
לסמארטפונים ולטאבלטים.
ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל*2501
 4בדצמבר 2014
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המועצה המייעצת

חשיבות הדיון הציבורי :הקמת מועצה
המייעצת לשר האוצר ולמפקח על הביטוח
מאת אשר סייפר ,יו"ר המכללה לפיננסים ולביטוח

המחוקק הראשי קבע בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,תשמ"א 1981-כי יש להקים גוף מייעץ ,במטרה
"שייעץ לשר האוצר ולמפקח (המפקח על הביטוח ,כמשמעו
באותו החוק) בכל עניין הנוגע לביטוח
שיובא לפני הוועדה או שיועלה על סדר
יומה על פי הצעת אחד מחבריה".
בכך באה לידי ביטוי החשיבות הקיימת
בהליך מסודר של קבלת החלטות בעלות
חשיבות ציבורית גדולה ,כמפורט להלן.
עקב אי קיום הוראות החוק ,שהמפקח אמון
על שמירתו ,לא מתקיימים הליכים נוספים
שיאפשרו לשקול ולהיעזר בדעות של רבים
בעלי ידע וניסיון ,היכולים לתרום לשכלול
ההליכים ולהתאמתם להתפתחות השוק.
אותו הגוף (המועצה המייעצת) ,שאמור
למנות  15חברים וכולל בין היתר ייצוג לציבור המבוטחים,
נועד לשמור על כך שתיקוני חקיקה ,הוראות שונות ורפורמות
בתחום הביטוח ,יתבצעו באופן המיטיב ביותר עם כל הגורמים
הרלוונטיים ,ועל הצד היעיל ביותר.
מזה כמה שנים ,למרות מספר רב של רפורמות ששינו את
פני השוק ,ותוך ששינויים רבים נמצאים בהליכי ביצוע ,לא
מונתה ולא זומנה המועצה .שינויים מהותיים ,שלהם השפעה
ישירה על מצבם הפיננסי והסוציאלי של הציבור ,נעשים ללא
מעורבותו של גוף ניטרלי מקצועי ומבקר שאמון על השמירה
על אינטרס ציבורי.
בשנים האחרונות ,ממשיך הפיקוח לבצע פעולות ומרבה
בהוצאת חוזרים מחייבים ,מבלי להתייעץ עם גורמים חיצוניים
בצורה מסודרת כפי שקבע המחוקק ,ומקבל החלטות
משמעותיות שמטלטלות את ענף הביטוח כולו .על אף
שהחוק מוגדר בצורה כללית בלבד ,הפיקוח מראשית שנות
ה 2000-אינו מממש אפשרות לשתף גורמים נוספים בהליך
פיתוחו של משק הביטוח בישראל.
למותר לציין את הבלבול השורר בציבור כולו ,כאשר נמנעים
מלקיים דיונים מקצועיים ציבוריים ופתוחים ,שהיו תורמים
לקידום הענף או מונעים מהלכים לא סבירים.
למרות כל הפניות וההודעות ,לרבות זו של ח"כ מיקי רוזנטל

ושל התנועה לאיכות השלטון ,פקידי האוצר האמורים לפקח
על קיום החוק ,מתעלמים מקיומו (שהרי אי מינוי מועצה
מייעצת מחטיא את כוונת המחוקק ומותיר גופים העושים
כל אשר ברצונם ,מבלי שהציבור הרחב יהא
מיוצג על ידי נציגים שיוכלו לומר את דברם).
בקשר לשקיפות הנדרשת ממשרד האוצר,
אני מבקש לצטט את דברי שופט בית
המשפט העליון בארה"ב ברנדייס כי "אור
השמש הינו אמצעי החיטוי הטוב ביותר".
כמובן התכוון לכך שאת מלאכת הכנת
החקיקה יש לעשות בגלוי ,ותחת עינו
הפקוחה של הציבור ולא ,חלילה ,במחשכים
וללא כל בקרה ו/או פיקוח.
אני תקווה שמשרד האוצר יפעל לטובת
הציבור ,לכינון מהיר של המועצה כפי שקבוע
על פי חוק ,ולקיום התחייבותה של המפקחת לסיים ההליך
עד לסוף .2014

ללשכת סוכני ביטוח

דרוש/ה
מנכ"ל/ית
על המועמד/ת המתאים/ה להיות
בעל/ת ניסיון מוכח בניהול מלכ"ר,
תואר שני בכלכלה/מנהל עסקים,
ניסיון בניהול תקציב חברה
ושליטה בדוחות כספיים וניסיון מוכח
בניהול צוות עובדים בחברה גדולה.
למשלוח קורות חיים
arye@insurance.org.il
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תום שנת המס

מדריך :כך תיערכו לקראת
תום שנת המס 2014
מאת רו"ח צביקה משבנק

הטבות המס להפקדות בקופות גמל לקצבה (משלמות/לא
משלמות)
החוק מעניק הטבות מס שונות ל"עמית מוטב"
ולעמית שאינו "עמית מוטב" .ב" 2014-עמית
מוטב" הינו כל עמית שהופקד בעדו בקופת גמל
לקצבה (משלמת/לא משלמת) סכום השווה
ל 16%-מהשכר הממוצע במשק במונחים שנתיים
דהיינו 17,451 ,שקל בשנה.
שכיר שאינו "עמית מוטב"
פרמיה לניכוי – סעיף (47ב)( )2לפקודה:
ניכוי בשיעור  5%ממשכורת לא מבוטחת ,בגובה
ההפרש בין המשכורת ברוטו לבין המשכורת
המבוטחת ,אך לא יותר מ 8,700-שקל בחודש.
פרמיה לזיכוי – סעיף 45א (ד) לפקודה (שיעור
הזיכוי – :)35%
מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
•משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור  7%ממשכורת
מבוטחת עד  8,700שקל בחודש.
•הפקדות כעמית עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור 5%
ממשכורת ברוטו עד  8,700שקל בחודש בניכוי הסכומים
שהופקדו כעמית שכיר.
עצמאי/שכיר שהינו "עמית מוטב"
פרמיה לניכוי – סעיף (47ב )1לפקודה:
•עצמאי – ניכוי בשיעור  11%מהכנסה עד  17,400שקל
בחודש.
•שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
ניכוי בשיעור  11%ממשכורת לא מבוטחת ,עד  8,700שקלבחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.
ניכוי בשיעור  11%ממשכורת לא מבוטחת ,בגובה ההפרשבין המשכורת ברוטו עד  34,800שקל בחודש לבין הגבוה
מבין המשכורת המבוטחת 8,700 /שקל בחודש ,אך לא יותר
מ 8,700-שקל בחודש.
•שכיר  +עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
ניכוי בשיעור  11%מהכנסה לא מבוטחת עד  8,700שקלבחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.
ניכוי בשיעור  11%מהכנסה לא מבוטחת ,בגובה ההפרש ביןההכנסה עד  34,800שקל בחודש לבין הגבוה מבין המשכורת
המבוטחת 8,700 /שקל בחודש ,אך לא יותר מ 8,700-שקל
בחודש.
מהוראות אלה עולה כי אם השכר המבוטח עולה על 34,800
שקל בחודש – לא מגיע ניכוי.
פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה) לפקודה (שיעור הזיכוי – :)35%
•עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור  5%מהכנסה עד 17,400
שקל בחודש.
• שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור  7%ממשכורת עד 8,700שקל בחודש.
משכורת לא מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור  5%ממשכורתלא מבוטחת ,עד משכורת ברוטו של  17,400שקל בחודש
בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת 8,700 /שקל בחודש.
• שכיר  +עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור  7%ממשכורת עד 8,700שקל בחודש.
הכנסה לא מבוטחת  -פרמיה לזיכוי בשיעור  5%מהכנסה לא 4בדצמבר 2014

מבוטחת ,עד הכנסה ברוטו של  17,400שקל בחודש בניכוי
הנמוך מבין המשכורת המבוטחת 8,700 /שקל בחודש.
מהוראות אלה עולה כי בכל מקרה שיש שכר לא
מבוטח עד  8,700שקל בחודש מגיע זיכוי ממס,
ללא קשר לגובה השכר המבוטח.
קרנות השתלמות
שכיר – סעיף (3ה) לפקודה:
שכר מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה –
 15,712שקל בחודש.
חלק מעביד – .7.5%
חלק עובד – לפחות ( 1/3מקובל .)2.5%
תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:
חלק מעביד – .7.5%
חלק עובד – .2.5%
שכר מרבי –  15,712שקל בחודש.
עצמאי – סעיף 5(17א) לפקודה:
הניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק /משלח יד בלבד.
ניכוי בגובה הסכום שהופקד ,לאחר הפחתה של 2.5%
מ"הכנסה קובעת".
הכנסה קובעת  -הכנסה מעסק /משלח יד עד  264אלף שקל
בשנה.
תקרת הניכוי –  4.5%מ"הכנסה קובעת".
תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:
 18,480שקל בשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של
היחיד מעסק /משלח יד.
עצמאי  +שכיר – סעיף 5(17א) לפקודה  +תקנות ניכוי
הוצאות:
ניכוי בגובה הסכום שהופקד ,לאחר הפחתה של  2.5%מ"סכום
התקרה".
סכום התקרה – הנמוך מבין:
• הכנסה מעסק /משלח יד עד  264אלף שקל בשנה.
•  264אלף שקל בשנה בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו
סכומים בקרן השתלמות לשכירים.
תקרת הניכוי –  4.5%מ"סכום התקרה".
תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:
צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.
אובדן כושר עבודה
•ההוצאה לאובדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית
בשיעור  3.5%מהכנסה חייבת עד ארבע פעמים השכר
הממוצע במשק ( 36,356שקל בחודש) .דהיינו ,פרמיה מרבית
של  1,272שקל בחודש.
•יודגש כי פרמיה זו הינה בנוסף לפרמיה בשיעור 16%
מהכנסה חייבת עד  17,400שקל בחודש ,שאותה יכול
עצמאי להפריש לקופות גמל לקצבה וליהנות מהטבות מס.
•לפי סעיף (3ה )3לפקודה ,הסכום המרבי שאותו רשאי
המעביד להפריש לעובד למרכיב התגמולים ולאובדן כושר
עבודה גם יחד ,מבלי שהעובד יהיה חייב במס במועד
ההפקדה ,הוא בשיעור  7.5%משכר עד ארבע פעמים השכר
הממוצע במשק (פרמיה מרבית של  2,727שקל בחודש).
דהיינו ,פרמיה זו כוללת גם הפרשה למרכיב התגמולים וגם
הפרשה לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
השלמת חסרים בקופות גמל לפיצויים
החל ב 2011-לא ניתן להפריש יותר סכומים לקופות גמל
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מרכזיות לפיצויים (הוראה זו רלוונטית הן להפרשות שוטפות
והן לתשלומי השלמה ופיגורים) .משכך ,הפרשות לפיצויים
נעשות לקופות גמל לפיצויים על שם העובדים בלבד (או
בקופות גמל לקצבה או למרכיב פיצויים שבקופות גמל שאינן
משלמות לקצבה) .ניתן להשלים חסרים בקופות גמל לפיצויים
על -שם העובדים במקרים הבאים:
תשלומי פיגורים – תשלומים הנעשים על ידי המעביד כדי
לכסות את ההתחייבות המצטברת לפיצויים עד למועד
הצטרפותו ,וכן תשלומים הבאים לכסות את הגירעון משנים
קודמות שנוצר מפאת פיגור בהעברת התשלומים השוטפים
לקופה ,במלואם או בחלקם
.1.2תשלומי השלמה  -תשלומים הנעשים על ידי מעביד
בשנה מסוימת כדי לכסות את הפער בין הסכומים שנצברו
בקופה (לרבות רווחים) ,לבין ההתחייבות הכוללת לפיצויים
על פי המשכורת האחרונה .מכאן ,שמדובר בפער הנובע
מעליית שכר העובדים ביחס לתשואות הקופה .תשלומים
אלה נחלקים לשני סוגים:
.1.2.1תשלומי השלמה קבועים – תשלומים המשתלמים מדי
שנה לכיסוי הפער שנוצר מעליית השכר באותה שנה
ביחס לתשואה.
.1.2.2תשלומי השלמה בלתי קבועים – תשלומי השלמה
שאינם קבועים מדי שנה בשנה ,אלא נעשים אחת לכמה
שנים.
.2תשלומי השלמה קבועים יותרו למעביד בניכוי לצורכי מס
בשנה שאליה הם מתייחסים ובלבד ששולמו באותה השנה
לקופה.
.3תשלומי השלמה בלתי קבועים ותשלומי פיגורים יותרו
למעביד בניכוי לצורכי מס על בסיס שנתי לפי הגבוה מבין:
 20% .3.1מסך צבירת הפיצויים.
 1/3 .3.2מההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת
הפיצויים.
.4בשל הסמיכות לסוף השנה ,מומלץ כי מעביד המעוניין בכך
יבצע את ההשלמה עד ל 31.12.2014-כדי שיוכל ליהנות
מהוצאה לצורכי מס כבר בשנת המס .2014
ניכוי הוצאות סוציאליות
החוק קובע כי תשלומים סוציאליים המתייחסים למשכורת
דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס ובלבד שיועברו לקופות הגמל
עד לסוף ינואר של השנה העוקבת .לכן ,מעביד שמעוניין
שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת חודש דצמבר יותרו
לו בניכוי בשנת המס הנוכחית ( )2014חייב לוודא כי הפרשות
אלה יועברו לקופות הגמל של עובדיו עד לסוף ינואר של השנה
העוקבת (.)2015
פרישה מעבודה
עובד שמתכנן לפרוש מעבודה במהלך התקופה הקרובה
ייטיב אם ידחה את מועד הפרישה לפחות ל 30-בספטמבר
 2014שהרי אז יוכל לבקש מפקיד השומה לדחות את תחילת
הפריסה לשנת המס  .2015אזכיר כי ניתן לנצל פטור לנכה/
עיוור לפי סעיף  )5(9לפקודה כנגד סכומי המענקים החייבים
במס שנפרסו (ראו חוזר לקוחות .)156
מעביד שמתכוון לשלם מענק פרישה לעובד במזומן יכול
לדחות במעט את מועד התשלום ולהעביר את הכסף לעובד
בתחילת שנת המס  .2015אם המעביד מדווח לצורכי מס על
בסיס צבירה אין מניעה כי ידרוש הוצאה זו לצורכי מס כבר
בשנת המס  ,2014על אף העובדה שהתשלום בוצע בשנת
המס .2015
כמו כן ,יש לזכור כי פקידי השומה מאשרים כיום אוטומטית
הגדלת פטור למענקי פרישה עד ל 150%-מהשכר האחרון
בכפוף לתקרה הקבועה בחוק .יש לסמן  בבקשה להגדלה זו
בסעיף ד .2.בטופס 161א.
בעלי שליטה
תיקון  190לפקודה שנכנס לתוקף ב 01.01.2012-התייחס
בין היתר גם לבעלי שליטה ואיפשר הגדלת הטבות המס
 4בדצמבר 2014

לאוכלוסיה זו .במסגרת התיקון תוקן סעיף  )9(32לפקודה
שעוסק בהגבלת הוצאות עבור בעלי שליטה והתוצאה היא
כדלקמן:
ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לפיצויים נותרה בעינה
– עד  12,360שקל בשנה ( 1,020שקל בחודש).
ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות נותרה
בעינה – עד  4.5%משכר שנתי עד  188,544שקל (15,712
שקל בחודש).
.3ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולים
בקופת גמל לקצבה:
.3.1לא תוטל יותר מגבלה להוצאה זו ומשכך ההוצאה בגין
בעל שליטה תהא מותרת לחברה כמו עבור כל שכיר אחר
בישראל.
.3.2משכך ,ניתן להפריש על חשבון החברה עד  7.5%משכר עד
ארבע פעמים השכר הממוצע במשק ( 35,356שקל) מבלי
שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשה .הפרשה
מעבר לתקרה זו תחייב זקיפת שווי לבעל השליטה כשכר
עבודה (בדומה לכל שכיר אחר) .בכל מקרה ,החברה
רשאית לדרוש את מלוא סכום ההפרשה כהוצאה.
.3.3אציין כי ההפרשה בשיעור  7.5%כוללת גם את ההפרשה
לאובדן כושר עבודה.
.4עוד נקבע כי ההוצאה המותרת לחברה בגין קצבה שתשלם
לבעל שליטה לאחר פרישתו מהחברה או לקרובו (לאחר
פטירתו חלילה) תוגבל בקצבה בגובה משכורתו הממוצעת
בכל תקופת העבודה *  1.5%לכל שנת עבודה בחברה.
חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה
בשל העובדה שתוקפן של תקנות אלה הנו עד ליום
 31.03.2015בחרתי להדגיש אותן בשנית.
עמית שבחשבון שלו קיימים כספי תגמולים ו/או פיצויים ,יהיה
רשאי למשוך אותם בסכום חד-פעמי פטור ממס בהתקיים כל
התנאים הבאים:
.1.1לא הופקדו בחשבון שלו כספים חדשים מ01.01.2012-
ואילך.
.1.2היתרה הצבורה הכוללת של כספי פיצויים ותגמולים
בכל החשבונות שלו באותה קופת גמל ב31.12.2012-
לא עלתה על  7,000שקל .יודגש כי התקרה הנה כוללת
לכספי פיצויים ותגמולים כאחד .בדיקת תקרת ה7,000-
שקל תיעשה ליום  31.12.2012בלבד ומשכך מי שיעמוד
בתנאי זה זכאי למשיכה פטורה ממס גם אם במועד
המשיכה הערך הכספי גבוה יותר בשל רווחים צבורים.
.1.3לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים מחשבון אחר או
אל חשבון אחר ,לפי העניין ,מ 01.01.2013-ואילך .מגבלה
זו תחול גם אם עמית נייד במלואו או באופן חלקי חשבון
עם צבירה הנמוכה מ 7,000-שקל טרם הניוד .זאת ועוד,
מגבלה זו תחול גם אם עמית נייד כספים בין חשבונות
שונים באותה קופת גמל ,אפילו שהצבירה בהם גם יחד
היתה נמוכה מ 7,000-שקל טרם הניוד .ואולם אם לעמית
היו כמה חשבונות בכמה קופות גמל ובכל חשבון היתה
צבירה הנמוכה מ 7,000-שקל והקופות מוזגו לאחר
 ,01.01.2013לא תהא כל מניעה למשוך את כל החשבונות
בפטור ממס.
.2בדיקת היתרה הצבורה שניתן למשכה בפטור ממס עד
לסך של  7,000שקל מתייחסת לכמה חשבונות המתנהלים
באותה קופת גמל ולא באותו גוף מנהל .מכאן שאם קיימים
כמה חשבונות במספר קופות גמל ניתן יהיה למשוך אותם
בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות כאשר הבחינה תהיה
ביחס לכל קופת גמל בנפרד .אם לעמית כמה חשבונות
באותה קופת גמל והסך הכולל של כולם גם יחד לא עולה
על  7,000שקל הוא יוכל למשוך את כולם בפטור ממס.
אם לעמית כמה חשבונות בכמה קופות גמל ובכל חשבון
הצבירה אינה עולה על  7,000שקל הוא יוכל למשוך את
כולם בפטור ממס.
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אירועי הלשכה

יום עיון סניף ת"א :שילוב תרומה לקהילה
עם תכנים מקצועיים לסוכן הביטוח העצמאי

כ 120-סוכנים הגיעו ליום עיון שערך סניף תל אביב במרכז
מורשת יהודי בבל באור יהודה ,ומטרתו היתה לתת "ארגז כלים
לסוכני הביטוח".
לא בכדי נבחר המיקום הייחודי לעריכת יום העיון .לדברי יו"ר
סניף תל אביב אורי עיני" ,ב 30-בנובמבר צוין לראשונה בכנסת
יום עליית יהודי ערב והחלטנו גם אנחנו ,בקהילה העסקית ,לציין
את היום הזה במוזיאון מורשת יהודי בבל ,גם כתרומה לקהילה
וגם על מנת לשלב בכנס המקצועי ערכי תרבות ואווירה שונה".
בפתיחת יום העיון ציינתי את החיבור שלנו לקהילה ועל חג
החנוכה שמגיע עוד שבוע וחצי ,על כל סמליו :הנס ,המנורה
וניצחון המכבים".
הכנס כלל הרצאות של רו"ח רמי מימון שנתן טיפים להיערכות
לסוף שנת המס ,היועץ הארגוני עומר בונה שדיבר על ניצחון
הסוכן באתגרי המאה ה ,21-הסטייליסית גלית ניניו ושל דורון
שבתאי ,סמנכ"ל ומנהל שיווק ומכירות באיילון חברה לביטוח.
לדברי מירב ג'והן ,חברת ועד הסניף והוועדה לסוכנים צעירים,
"שבתאי דיבר על הזדמנויות חדשות בענף הביטוח שסוכן
הביטוח צריך להכיר ולזנק עליהן .ההרצאה האחרונה היתה חוויה
יוצאת דופן עם סטייליסטית שנתנה לנו הרצאה על סטיילינג.
היא העלתה אנשים לבמה וערכה להם סטיילינג .היא דיברה על
איך אנחנו צריכים להיראות  -מה ללבוש ומה לא ,ואף נתנה
טיפים איך כל אחד יכול להיות במיטבו".
ג'והן עצמה גם דיברה בפני הסוכנים על הוועדה לסוכנים
צעירים" .יש כאלה שעוד לא מכירים את הוועדה ,לכן הצגתי
אותה וקראתי לסוכנים המבוגרים לבוא ולשמש כמנטורים
לצעירים .אני חושבת כי השפעתי עליהם ,מכיוון שלאחר שירדתי
מהבמה ניגשו אלי אנשים שביקשו להיות מנטורים או להכניס
את ילדיהם לתחום ,ויצאתי עם הרבה מספרי טלפון".

גם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ הגיע ליום העיון .לדברי ג'והן,
"הוא דיבר גם על חוק העמילות ממש בקצרה ,וענה על שאלות
הסוכנים .הוא סיפר על פעולות הלשכה ועל המאבק בביטוח
הישיר .אברמוביץ ציין כי הלשכה עונה באופן שוטף על מזכרים
וטיוטות של הפיקוח ואף מצליחה להוריד את הסעיפים והגזירות
למינימום האפשרי .לבסוף ,הוא דיבר על החשיבות בהגעה לכנס
הפיננסים".
ג'והן מציינת כי גם סגנית נשיא הלשכה שוש כהן נכחה בכנס.
"היא אמרה שהיה כנס מוצלח ומהנה והיא שמחה מאוד שהגיעה.
לכל אורך הכנס סוכנים הביעו התלהבות וציינו שהיה מעולה.
חייבים לומר שאפו לעיני שעשה עבודה מדהימה .העובדה
שבחרנו במיקום מיוחד ובהרצאות שונות מהרגיל ,שהיו מיוחדות
לסוכן העצמאי ,הביאה לכך שלא ניכרה אדישות בקהל .אנשים
השתתפו בכל ההרצאות ושאלו שאלות רלוונטיות .בסוף הכנס
קיבלנו בסיור מודרך של מוזיאון יהדות בבל בשילוב של טעמים
וריחות מהאוכל העיראקי .היה כנס מדהים ,שהביא עמו ערך
מוסף ואני שמחה שהייתי שותפה לחוויה".
לדברי עיני" ,שמחתי לראות שהמשתתפים נשארו גם לאחר
ההרצאות ונהנו מהסיור שנערך לנו במוזיאון .אני חושב ששווה
לאמץ זאת באופן כללי לכנסים הבאים ,לחשוב מחוץ לקופסה
ובמקום מרכזי כנסים ומלונות לערוך כנסים במקומות בעלי
חשיבות כזו .זו גם המורשת שלנו וגם תרומה לעמותות ,שהן
חלק מהקהילה".
ג'והן מציינת גם את חברי ועד הסניף שלמה אמפלר ,אריה
מיטראן וישראל גרטי שהיו שותפים להכנת הכנס" .כבר התחלנו
לעבוד על הכנס הבא שיהיה באותה הרוח .אנשים לא רוצים
להגיע לכנס שבלוני ואנחנו חושבים כל הזמן איך להעלות את
הרמה ולתת ערך מוסף לסוכנים".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין  25שנה
באזור מודיעין (מודיעין עילית) במגזר הדתי
והחרדי .טל 050-5240046 :שלום
סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל
ובכל סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי050-5234664-
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג ,סודיות מובטחת –
דין – 054-3971771
סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק.
אפשרות לליווי .כולל משרדים .אזור המרכז.
השפלה וירושלים.
מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.
סודיות מובטחת.052-8741331 .
מייל michaele@b4-u.co.il
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דרושים

סוכנות ביטוח מצליחה בצפון ת"א מחפשת
חתם/חתמת אלמנטרי למשרה מלאה.
ניסיון בעולם הביטוח  -חובה !
תנאים טובים ,אווירה חמה ומשפחתית.
ניתן לשלוח קו"ח לכתובתgorenins@gmail.com :
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!
מאזור המרכז בלבד!
דרושה למשרד ביטוח ותיק בנס ציונה עובדת
בכירה/חתמת בעלת ניסיון בביטוח אלמנטרי
עסקי .סודיות מובטחת.
להתקשר054-4260833 :
מיל israel@di-ins.co.il

השכרה ושכירות משנה

מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס"
בקרית אתגרים ברעננה 70 .מ"ר מחולק ל3-
חדרים ,הול כניסה לקבלת קהל ומטבח 2 +
חניות מקורות גדולות.
לפנות לדני קסלמן 0505-333048
או למייל kolan-99@012.net.il
בת"א ליד חברת ביטוח איילון ,עד  50מ"ר עם
או בלי שירותי משרד.
לפרטים דני מגשר
dani@gsr.co.il 054-4884220
בירושלים ,בבניין כלל ,מתפנה משרד מושקע
לסוכני ביטוח .מיקום מעולה.
לפרטים 052-2674820 :יעקב

שיתוף פעולה עם סוכן צעיר בעל ניסיון
למכירות פרט מתיק אלמנטרי גדול בנס ציונה .
סודיות מובטחת .ישראל 054-4260844 -
מייל israel@di-ins.co.il

להשכרה :ברחוב אפעל בפתח תקווה
משרדים בגדלים שונים.
לפרטים( 050-6995959 ,03-9217911 :חנוך).

למשרד בפתח תקווה במרכז העיר דרושה
פקידה /רפרנטית מנוסה בביטוחים אלמנטרים,
רצוי עם ניסיון בעבודה במשרד/סוכנויות ביטוח.
אפשרות לשעות גמישות.
קו"ח למייל as_ins@017.net.il

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של
כ 210-מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל
מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

דרוש סוכן ביטוח מחדרה לרכישת תיק
פרטים dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

ביטוח ופיננסים

להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
 2חדרים מרוהטים ₪ 2500 ,לחדר
המחיר כולל :חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי054-4590024 :

www.insurance.org.il
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