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איך ייראה ענף הביטוח בכנסת
ה?20-

"שר האוצר צריך למתן את הרגולציה ולקחת פסק זמן ללימוד כל החוזרים
והתקנות" .תקוות חברי הלשכה מנבחרי הציבור החדשים >> עמוד 2

עוד בעיתון
כנס :MDRT
"הצלחה בלתי
רגילה בתכנים
המקצועיים
ובאירועים
החברתיים"
היקף ביטוח על הוצאות רפואיות 2013 -

שירותי רפואה דחופה חדשים
בלמעלה מ 30-מוקדים בארץ
מבוטחי הראל ,דקלה,
איילון וקולקטיב
בחברות פניקס
ומנורה ייהנו מרופאים
מקצועיים ,ממגוון
בדיקות וממכשור
רפואי מתקדם בכל
אחת מהמרפאות >>
עמוד 5

היקף ביטוח על הוצאות רפואיות 2013 -
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הלשכה
משיקה :אתר
אינטרנט לכל
סוכן ביטוח
הראל
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הפניקס
מגדל
מנורה
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669
339

כלל

הפניקס
במיליוני שקלים.

מקור :אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

ייצוגית נגד הראל :שולחת
הודעות  SMSפרסומיות לנמענים
המבקשת טוענת כי חברת הביטוח לא נתנה לה אפשרות להסיר את
עצמה מרשימת התפוצה .דורשת  30שקל עבור כל נמען ,שסבור כי
נפגע מכך >> עמוד 12

 20פקידים
אלמנטריים
חדשים
ייכנסו למעגל
העבודה בצפון
עמוד 7

בחירות 2015

אילו בשורות תביא עמה
הממשלה החדשה לענף הביטוח?
יומיים לאחר הבחירות ,ואנחנו עוד לא יודעים איך בדיוק
תיראה הממשלה ,אבל אין ספק שראש הממשלה הבא יהיה
בנימין נתניהו ,ויש סיכוי יותר מסביר שמשה כחלון יכהן כשר

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני ,יובל ארנון:
יש לי כמה ציפיות משר האוצר החדש:
מיתון הרגולציה ולקיחת פסק זמן
ללימוד כל החוזרים והתקנות מהשנתיים
האחרונות; ביטול תיקון  ;3נתינת אישור
לניוד ביטוחי מנהלים עם מקדם מובטח;
הכנסת מוצרים ושחקנים נוספים פנסיונים
לשוק; שמירה על חופש התחרות ואי
התערבות במערכת הקשרים המסחריים
בין הסוכנים ליצרנים.

יו"ר מחוז באר שבע והדרום ,יפת בקשי:
אם משה כחלון יעמוד בהבטחותיו לפני
הבחירות בפני סוכני הביטוח ,אנו צפויים
לאתנחתא בגזרות" ,רפורמות" וניירות
עמדה ,שחדשות לבקרים מנחיתים על
עולם הבטוח והסוכנים בפרט.
אנו מקווים שחזרתו הכמעט ודאית של
ח"כ יצחק כהן לממשלה שעזר רבות
לסוכנים וללשכה בעבר גם תטיב עם
הלשכה וציבור המבוטחים.

יו"ר מחוז תל אביב והמרכז ,עמוס גואטה:
שר האוצר המסתמן הוא משה כחלון ,ואני
מקווה שיעמוד בהבטחותיו ויהיה חברתי
גם כלפי סוכני הביטוח ,שהם מעמד
ביניים לא פחות משאר אזרחי המדינה.
סוכני הביטוח נאנקים תחת עול המשא
הכבד של הפיקוח מצד אחד ,שבדרישותיו
החדשות לבקרים יוצר גידול דרמטי
בהוצאות המשרד של הסוכן ,ומצד שני
ישנה פגיעה מתמשכת בהכנסות הסוכנים
שבהם לא מתחשבים ,מה שמעמיד
בסכנה את הכדאיות הכלכלית של משרד סוכן הביטוח.
בהזדמנות חגיגית זאת אני מאחל הצלחה לבחירתו מחדש
של נתניהו.

האוצר ,מה שבוודאי יביא לרפורמות ולתקנות חדשות בתחום.
שאלנו את הסוכנים מהן ציפיותיהם מהממשלה החדשה .ואלה
תשובותיהם:

בחירות

2015

מ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר:
.1הפרדה בין הייצור לשיווק למען הגברת
התחרות  -הייצור לחברות הביטוח
והשיווק לבעלי המקצוע ,קרי הסוכנים.
.2אפשרות ניוד של כל מוצרי הביטוח
כולל ביטוחי המנהלים עם המקדם
המובטח.
.3שינוי השוק הפנסיוני  -מוצרים חדשים,
כולל ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח
ואג"ח מדינה כמו בפנסיה.
 .4החזרת הביטוח ההוני.
.5יוזמה של הממשלה להכנסת דור צעיר לענף ,כולל הכרזה
על המקצוע כמקצוע מועדף  -כוח חדש לחינוך הציבור
לחינוך לביטוח בכלל ולפנסיוני בפרט ,כדי שבעתיד לא יהיו
נטל על המדינה.
 .6פתרונות יצירתיים למשבר הסיעוד.

יו"ר מחוז חיפה והצפון ,ליאור רוזנפלד:
כולי תיקווה לראות על כיסא שר האוצר
פרסונה שתבין את חשיבותו ומעמדו של
סוכן הביטוח ,וזאת לטובת המבוטחים,
שוק הביטוח וגם הסוכנים (להתפרנס
בכבוד זאת כבר מזמן לא מלה גסה).
המועמדים המובילים למשרה גלעד ארדן,
משה כחלון ו/או נציג של המחנה הציוני
כבר הכריזו בפנינו שסוכן הביטוח יהיה
שחקן מרכזי בשוק הביטוח גם בשנים
הבאות .כעת נותר להם לפרוע את השטר.
כמו כן ,אני מקווה ששר הבריאות החדש יגנוז את מסקנות
ועדת גרמן ויבחן אותן מחדש.

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :רענן שמחי.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,שירי כהן גונן ,Shiri@pro-st.co.il 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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אובדן כושר עבודה

ג'ון גבע" :המלים שנכתבות בפוליסת אובדן כושר
עבודה עלולות לחרוץ את גורל המבוטח והתביעה"

"סוכני הביטוח אחראים במו ידיהם לגורלם של המבוטחים
שלהם" ,אמר עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי לחברי הלשכה
במחוז מרכז ,בהרצאתו על הרגולציה ואובדן כושר עבודה
בכנס באילת" .בעוד כמה שנים ניפגש עם
התוצאה של מה שכתבנו בפוליסה ,שחורצת את
גורל המבוטח והתביעה במקרה של אובדן כושר
עבודה".
גבע ציין כי נעשית עבודה של הלשכה לשיפור
המוצר אובדן כושר עבודה וסקר את השינויים
שערכה הגולציה בביטוח אובדן כושר עבודה
במהלך השנים" .ב 6-בינואר  1983חתם ד"ר בן
עמי צוקרמן על חוזר שאומר כי סך הפיצויים עבור
אובדן כושר עבודה לא יעלו על  75%מכל מקורות
הביטוח .בעקבות פסיקת בית המשפט העליון
הוציא המפקח לשעבר ידין ענתבי ב 2008-חוזר שמורה על
חברות הביטוח לא להתנות את המשך תשלום אובדן כושר
עבודה בשיקום מקצועי שלא בהכרח קשור למקצועו ,דבר
המרוקן מתוכן פוליסות מסוג זה .הוא הורה כי בפוליסות שבהן
הגדרת סוג עיסוק ספציפי אין להורות על שיקום מקצועי לא
קשור לתחום העיסוק ,ולהתנות את קבלת הכסף בשיקום.
"ב 2006-חתם שר האוצר דרג אברהם הירשזון על תקנות
לביטוח אובדן כושר עבודה קולקטיבי ,שקבעו כי בעל הפוליסה
הוא המעביד ואסור שתהיה לו טובת הנאה מהיותו בעל
הפוליסה .כמו כן ,לא ישלם המבטח עמלה בשל פוליסה לאובדן
כושר עבודה קבוצתי ,אלא לסוכן ביטוח .אבל לצד ההגדרה
הזו ,נקבע כי העמלה מוגבלת ל 5%-מהברוטו .ב 2014-מודיעה
המפקחת דורית סלינגר כי היא אוסרת על גופים מוסדיים
להתנות הצטרפות עובדים באמצעות מעביד לביטוח ריסק
חיים /אובדן כושר עבודה ,בחיסכון לביטוח פנסיוני".

גבע הוסיף כי בינואר הוציא הפיקוח עמדת ממונה לגבי ביטוח
סיעודי ,שהדגיש כי גם גם חלקיות של הפעולות הנבדקות
במבחן ה ADL-מהווה צורך סיעודי ,ובעצם קבעה כי מבחן
ה ADL-לא נעשה באופן ראוי" .אנחנו מצפים
שאותה הוראה תצא גם לגבי ביטוח אובדן כושר
עבודה".
לדבריו ,הלשכה עורכת עבודת מטה יסודית מול
הפיקוח לסלק כמה כשלים בביטוחי אובדן כושר
עבודה" .תשלום  75%בלבד מאוד מציק לנו .אדם
יכול לקנות קשת של מוצרים ,אך הוא לא יוכל
לעבור את האחוז הזה .אחת ההצעות שלנו היא
שהוא יוכל לקבל תוספות שישלימו את התשלום
ל .100%-בנוסף ,אחת ההחרגות בביטוח אובדן
כושר עבודה היא שכרות .אנחנו מבקשים להחליף
את ההחרגה לשכרות כרונית ,מכיוון שעל פי ההחרגה
הנוכחית ,גם אם אדם שתה בירה אחת ואירעה לו תאונה הוא
מאבד את הזכות לאובדן כושר עבודה.
"אנחנו רוצים לבטל את תקופת ההמתנה של שלושה חודשים
לתשלום .בזמן הזה למבוטח לא נכנס כסף ואם הוא המפרנס
העיקרי כל התא המשפחתי סובל מכך .דבר נוסף שיש
לחשוב עליו הוא על עובדי המבוטח ועסקו .אם המבוטח הוא
מעסיק בעצמו צריך לוודא כי עובדיו ומשרדו מטופלים .סוגיה
נוספת היא עיסוק כפול :אם אדם מגדיר עצמו כעו"ד ומגשר,
חייבים להגדיר זאת מול חברת הביטוח .יש סעיף בפוליסה
שעל פיו יבדקו את ההכנסה בגין כל אחד מהעיסוקים ויבחנו
את החלק היחסי של כל אחד מהם ,כדי שהחברה לא תוכל
לטעון שלא איבד את כושרו .חברות הביטוח יותר ויותר נוטות
להתגמש לכמה עיסוקים ולא לאחד .אבל הכל כמובן תלוי
בהגדרה – על כן מלים יכולות לחרוץ גורלות".

מכתב לסוכן אמיר קוטלר:
הטיפול שלך בתביעה היה מעל למצופה
קוטלר היקר!
ברצוני להביע בזאת את תודתי והערכתי על עבודתך המקצועית
והממוקדת.
כבר מהקשר הראשוני שפניתי אליך ,הבחנתי ברצינות ובמקצועיות שלך.
לכל פנייה ענית ועידכנת אותי בכל שלב .למרות הקשיים שהערימו במהלך
הדרך ,לא הרמת ידיים.
מי ייתן ויירבו כמוך .הטיפול שלך בתביעה היה מעל למצופה.

תודה רבה

קיבלתם מהלקוח מכתב תודה?
שלחו לנו את המכתב ונפרסם אותו
ב"ביטוח ופיננסים" (ללא שם הלקוח).

דני קסלמן הוא גם יו"ר סניף
השרון של לשכת סוכני
הביטוח,
אבל הוא גם "אבא" עוזר
ומפנק לכולנו .במיוחד לי,
לאחר שהראיתי את כישורי
הלוליינות הוירטואוזית שלי,
לאחר הטיול במתחם שרונה
בתל אביב.
תודה לך,
נעמי שמש

מייל למשלוחthanks@mil-media.co.il :
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כן ,יש לכם עוד סיבה לחייך

חדש! פוליסת ביטוח שיניים קבוצתית ייחודית לסוכני הביטוח
עיקרי התוכנית:

מתן חופש הבחירה בידי המבוטח לערוך את טיפולי השיניים אצל כל רופא ו/או מרפאה על פי בחירת המטופל.
(רופא בהסדר /רופא שאינו בהסדר)
למעלה מ 900-מוקדים בפריסה ארצית ,ביניהם מרפאות שיניים ,מרפאות שיניים רב-תחומיות ,רופאי שיניים,
מכוני צילום ,וכן רופאים מומחים בתחום הפריודונטיה (מחלות חניכיים) ,בכירורגיית פה ולסת וכן רופאים
"מורשים" בתחום יישור שיניים ,אשר מקבלים תשלום מהמבטח על פי מחירון מוסכם.
דמי הביטוח החודשיים (נכון ל ,1.2.2015-על פי מדד דצמבר )2014
חבר לשכת סוכני הביטוח ₪ 115 -
בן/ת זוג ו/או ילד בוגר (מעל גיל  23שנים) ₪ 115 -
ילד (בגיל ₪ 40 - )4-23
ילד שלישי ואילך (במניין הילדים הקטינים)  -חינם
תקופת הפוליסה תחל ב 1.4.2015-ותסתיים ביום 31.3.2021
הפוליסה תכנס לתוקף רק אם יצטרפו מינימום  1,500מבוטחים (לא כולל ילדים)

להיוועצות והצטרפות לביטוח השיניים תוכלו לפנות לנציגי הראל בימים א' – ה' בין השעות 8:00-15:00
בטלפון 03-9208127 :וכן ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות שיניים טל' 03-7547222

שירותי רפואה דחופה

חדש :שירותי רפואה דחופה בשיתוף עם בית חולים
שיבא בפריסה ארצית של למעלה מ 30-מוקדים
שירותי רפואה דחופה ,בשיתוף עם בית החולים שיבא ,הושקו
באחרונה בפריסה ארצית של למעלה מ 30-מוקדים ,והוא
מיועד לכל מבוטח בעל פוליסת בריאות פרטית בחברות
הראל ,דקלה ,איילון וקולקטיב בחברות פניקס ומנורה.
השירות החדש נותן כיסוי לרפואה דחופה ולמגוון בדיקות
עם תשובות במקום ,והוא ניתן על ידי אנשי מקצוע מהמעלה
הראשונה .המוקדים מצוידים במיטב המכשור הרפואי.
השירות כולל צילום רנטגן  -צילום במקום לאבחון שברים
ומחלות זיהומיות; בדיקות מעבדה עם תשובות במקום
(ספירת דם ,אלקטרוליטים בדם ,טרופונין בדם ,סוכר בדם
ובדיקת שתן); א.ק.ג  -פענוח על ידי מומחה (כולל ייעוץ
מקצועי נוסף); משטח גרון עם תשובה במקום; גיבוס וקיבוע
שברים; כירורגיה זעירה  -תפירות והדבקות; אינהלציה -
מענה במוקד לבעיות נשימתיות; עירוי נוזלים לווריד והשהיה;
רצף טיפולי  -כל הרשומות הרפואיות יימסרו ידנית למטופל
ויועברו ישירות לתיק הרפואי של המטופל בקופה שאליה הוא
משתייך.
במידה שרופא יקבל החלטה שמצב החולה מסובך עבור
השירות ,יופנה החולה למיון בשיבא להמשך טיפול.
למרפאות ניתן להגיע בכל יום ללא תור והפניה .במרפאה
נמנים אנשי צוות ,כמו אחיות מוסמכות ,רופאי משפחה
וילדים (חשוב מאוד ,היות וקיים חריג בפוליסה לרופא ילדים
ומשפחה) ,אורתופדים /טראומטולוגים ,שיבצעו גיבוס ,קיבוע
שברים וכירורגיה זעירה ,טכנאי רנטגן ומזכירות רפואיות.
כל השירות ניתן תחת קורת גג אחת בתמורה של  25שקל
השתתפות עצמית בלבד.
לדברי חברת הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד ,ורדה לבקוביץ,
"מדובר בשירות ייחודי שלא היה קיים עד כה .היתרון הגדול
הוא שהמיון הזה פתוח  24שעות ביממה ,שבעה ימים
בשבוע .הכל נמצא במתחם אחד ולא צריך ללכת למיון
ציבורי ,שם זמני ההמתנה הארוכים ויש סכנה בהידבקות

אחת מ 30-המרפאות של שירותי הרפואה הדחופה

במחלות ובחיידקים רבים .גם כל הבדיקות נעשות במקום.
יתרון משמעותי נוסף הוא שבחברות הביטוח יש חריג לרופא
משפחה וילדים ,אבל במוקדי הרפואה הדחופה זה כלול
בשירות .אם הרופא שלך לא עובד באותו היום ,יש לך רופא
נוסף ללכת אליו".
הערך המוסף:
•נגיש לכל משפחה בעיר מגוריה ,כולל לנכים בכל שעות
היום
•זמן המתנה קצר מהרגיל
•צוות רחב עם רופאים מקצועיים בכל משמרת
•סכנת הדבקות מחיידקים קטנה יותר
•שעות הפתיחה
•אנשי המקצוע
ניתן להתקשר ל *6101-ולבדוק היכן נמצא הסניף הקרוב ,או
לבקש ביקור רופא לבית המבוטח במידה שלא יכולים להגיע.
אפשר גם להיכנס לאתר WWW.BIKUROFE.CO.IL

פרוייקט המנטורים בעיצומו

המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים לשמש
כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
הוועדה מזמינה סוכנים צעירים הזקוקים לתמיכה ,הכוונה ,אוזן
מקצועית וקשובה ,ליצור קשר בהקדם.

בברכה ,דביר רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים.
לפרטים נוספים וליצירת קשר:
מירב ג'והן ,חברת הוועדה לסוכנים צעירים.

meiravjohan@gmail.com 052-3229588
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הזמנה לכנס ארצי

לכבוד יום האישה הבינלאומי
לנשים בתחום הביטוח
בשיתוף:

חברת לשכה יקרה,
אנו מזמינים אותך לכנס ארצי לכבוד יום האישה הבינלאומי ,הכנס יתקיים בתאריך ה 26.3.2015-בקיבוץ "שפיים".
להלן סדר היום:
15.45-15:00
16.15-15.45
16.30-16.15
17:00-16:30
18:00-17:00

18:45-18:00
19:15-18:45
20:30-19:15

20:30

התכנסות ,רישום וכיבוד עשיר.
דברי פתיחה גב' שוש כהן-גנון ,סגנית נשיא הלשכה.
ברכות מפי המפקחת על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -גב' דורית סלינגר.
מרצה אורחת.
"נשים במקצועות הביטוח כנתיב לקריירה ולקידום כלכלי חברתי"  -בהנחיית גב' אורלי וילנאי,
ובשיתוף בכירות בחברות הביטוח הגדולות בארץ וסוכנות ביטוח בכירות ועצמאיות:
חגית לוין  -מנכ"ל הראל גמל ,מורלי דורי  -מנכ"ל פלתורס ,חני אסלן  -סמנכ"ל הפניקס מנהלת אשכול תיכון,
שרה שטיינמן  -מרפא סוכנות לביטוח ,סמדר מנור שדה  -סוכנת ביטוח.
גב' גל לוסקי ,מייסדת ומנכ"לית  ,IFA-IsrAelI FlyIng AIdארגון עצמאי לא ממשלתי וללא מטרות רווח,
המתמחה בסיוע לאוכלוסיות במצבי אסון וסכסוך.
הפסקת קפה.
"מדורת השבט"  -הרצאתה של תמנע אל-שרון "עוצמת האישה בראי השבט" בליווי מתופפות שתמשיך
בתצוגת אופנה של "רויאל ג'יפסי" ו"ווילד אלגנט" יוצרות ישראליות המחברות מוטיבים שבטיים בביגוד
ותכשיטים מלאי שיק.
ארוחת ערב חגיגית וסיור במתחם המציגים והדוכנים

בכבוד רב,
שוש כהן-גנון

סגנית נשיא הלשכה

חדשות הלשכה

 20פקידות ופקידים אלמנטריים חדשים
ייכנסו למעגל העבודה בצפון משבוע הבא
כ 20-פקידות ופקידים בתחום האלמנטרי סיימו בשבוע שעבר
קורס יסודות ביטוח וביטוח כללי במכללת כרמל בקמפוס
הנמל בחיפה.
הקורס שאורגן על ידי מחוז חיפה והצפון בלשכה ,בשיתוף
המכללה לביטוח ופיננסים ,כלל כ 80-שעות אקדמיות ב16-
מפגשים והועבר על ידי אסתר קאלו ,מרצה בכירה במכללה.
את יום הלימודים האחרון העביר יו"ר מחוז חיפה והצפון
בלשכה ליאור רוזנפלד ,במהלכו קיבלו התלמידים כלים
להתמודדות בשוק תחרותי ,שיווק ומיתוג העסק ,ומותר ואסור
בהתנהלות סוכנות הביטוח.
לדברי רוזנפלד ,לאור ההצלחה בכוונתו לפתוח קורס נוסף
שכזה כבר בזמן הקרוב" .לאור המחסור החמור בענף באנשי
מקצוע בתחום האלמנטרי ,אני רואה חשיבות לקיים קורסים
כאלו באופן שוטף עד שנמלא חלק מהמכסה החסרה ונזרים
דם חדש של פקידות ופקידים .הקורס נחל הצלחה גדולה
ואני מוצף פניות של סוכנים שמבקשים לשגר אליהם עובדים
חדשים בוגרי הקורס".

ליאור רוזנפלד והפקידות בקורס

ביטוח הנסיעות הראשון בעולם שמשלם במקום,
משיק מיתוג חדש ומרגש.

*9912
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לקראת כנס הנשים

"אשה לא צריכה לוותר על נשיותה,
גם בעולם העסקים התחרותי"

"אני אוהבת להרצות בעולמות עסקיים כדי להזכיר לאשה
שבעולם התחרותי שבו הגבר הוא כביכול נותן הטון ,היא לא
צריכה לוותר על הנשיות שלה .אני רוצה לחזק נשים .אשה
שמתחרה כמו גבר ,למעשה מאבדת את כוחה
הנשי .היא דווקא צריכה לשמור על הנשיות
ועל הרכות הפנימית שלה .זו עבודה קשה.
נשים מתאמצות פי שתיים מגברים .אני מביאה
את האג'נדה האינדיאנית שלי ומחברת את
נושא מעמד האשה :לתת כוח לאשה ולדעת
איך להגיד את מה שיש לנו בפנים מבלי
להתכווץ".
אשת הרפואה האינדיאנית תמנע אל שרון
תרצה בכנס הארצי הראשון של הלשכה
לנשים בתחום הביטוח ,שיתקיים בשבוע
הבא .אל שרון תספר על עוצמת האשה בראי
השבט ,בליווי מתופפות.
"אני אשת רפואה אינדיאנית ומתקשרת את
הרפואה הזו כבר  28שנה" ,היא מספרת.
"התקשור השמאני הוא חיבור בין שמים לאדמה.
זה תקשור אנרגטי ,אינטואיטיבי וחושי שמחבר
לפרקטיקה של היום-יום .בעברי הייתי נשואה עם שלושה ילדים,
שכירה ,אבי היה איש צבא איש חזון ,אמא שלי הגיעה מארה"ב.
עקרונות היוזמה והמקוריות תמיד חילחלו אלי".
המפגש הראשון של אל שרון עם עולם הרפואה האלטרנטיבית
היה בדיקור אצל מטפל ,כשהיתה בהיריון השני שלה וסבלה
ממיגרנות" .במשך שנים היתה לי נגיעה לאלטרנטיבה .למדתי
הרבה שיטות טיפול ,אבל בה בעת דאגתי להיות במסלול
הקונבנציונלי .כל הזמן ליווה אותי פחד עמוק להיכנס פנימה
לתוך העולם הזה ,שמא לא אוכל לחזור".
דרך המדקר שלה הצטרפה תמנע לקבוצת תקשור ,אך גם
לאחר מפגשים רבים לא הצליחה להתחבר לרוחות ולאנרגיות,
עד שבאחד המסעות הגיעה דמות של אינדיאני בשם אוטגה.
"התרגשתי מכך מאוד .למחרת גם קראתי בעיתון על איש
רפואה אינדיאני בשם אוטגה שמגיע לארץ .נורא התרגשתי
ונסעתי לירושלים לפגוש אותו ,שם התוודעתי לראשונה לאיש
רפואה אינדיאני .דיברנו במשך שעות והתחלתי למעשה לעבור
חניכה מבלי שידעתי מה זה .הוא אמר לי שאצטרך לעשות את
הדרך לבד .הייתי שם בסך הכל שלושה ימים וביום השלישי

אמרו לי שיעשו לי טקס חניכה .ברחתי הביתה ,אבל בכיתי כל
הדרך.
"מאז אני מתקשרת ונמצאת בין העולמות ,אבל אני אדם מאוד
רציונלי וארצי במקביל .שלושה עקרונות
מנחים אותי :פשטות ,אותנטיות וזמינות.
כולנו נולדנו עם חוש אינטואיטיבי לראות.
דרך הרפואה שלי קשורה ללב ,פשוט לגעת
בלב ולאפשר לאדם להרגיש .אני מחזירה
אנשים לחושים הבסיסיים שלהם".
לפני  17שנים נפטרה אמה של אל שרון
והיא הבינה שיש לה חובה לסייע לאנשים
לעבור לעולם שמעבר" .דרך חזיונות
והלימה בניתי אמון פנימי שסומך על מה
שאני רואה ויודעת .האג'נדה שלי היא
להגיע לכל אדם באשר הוא ,דרך התוף.
הפעימות מחברות אותנו ללב ולאדמה.
אני מסתובבת עם התוף השבטי שבניתי
באלסקה לפני חמש שנים .במהלך
ההרצאה הוא יהיה על הבמה וגם אסתובב
עמו בקהל".
אל שרון מדגישה כי היא כמעט ולא עובדת עם אנשים רוחניים,
אלא עם אנשים סקפטיים ורציונליים דווקא" .אני עובדת
בעיקר עם מעגלי נשים ,כי אני מאמינה שאשה היא המנוע של
כל היקום הזה .כשאנחנו נולדות אנחנו נהפכות לאמא אדמה,
בניגוד לגברים שהם ילדים .לכן היכולת שלנו ליילד – לעבד,
ליצור דברים ולראות קדימה  -היא מולדת .אבל היות שכל
אחת מאתנו עוברת בית גידול ,היכולת הזו נסגרת בתוכנו עם
השנים .לאשה יש תשוקות ,לצד אינטואיציה וחוכמה פנימית.
רק כך היא יכולה לבוא ולהשפיע.
"את הכוח הפנימי של האשה ,אני מחברת למהות של היופי
החיצוני :ביגוד ,תכשיטים וכדומה ,זה משהו מאוד משמעותי
בכוח הנשי .אשה לא צריכה לפחד להראות את הכוח שלה
בחוץ ,שמתבטא גם בסמלים .אנחנו מונעות מחוש פנימי,
מאינטואיציות ומאיך שאני נראית בחוץ .נשים פוחדות
להסתובב עם משהו ראוותני ,אבל הן צריכות לתת למשהו
חיצוני להעניק כוח פנימי לצאת החוצה ,להציג את גופנו כמו
שהוא" .ההרצאה של תמנע תסתיים בתצוגת אופנה מיוחדת
של מעצבות ישראליות.

מחוז חיפה והצפון יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית
לחג הפסח ,ביום א' ,ה ,29.3-בין השעות ,14:30-20:00
במלון דן כרמל בחיפה

מחוז השפלה יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לחג

מחוז באר שבע והדרום יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת
כוסית לכבוד חג הפסח ,ביום ה' ,ה,2.4-
בין השעות  ,9:00-13:00בפארק המדע בבאר שבע,
בשיתוף איילון חברה לביטוח
מחוז ירושלים יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לחג
הפסח ,ביום ד' ,ה ,25.3-בין השעות ,9:00-12:30
במלון לאונרדו פלאזה בירושלים ,בשיתוף פוינטר ושגריר
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הפסח ,ביום ב' ,ה ,31.3-בין השעות  ,15:00-20:00באולם
האירועים ויטראז' בנס ציונה
*בגיליון הקודם נכתב שהאירוע יתקיים ב.30.3-
ה 31.3-הוא התאריך הנכון
מחוז השרון יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לכבוד
חג הפסח ,ביום ד' ,ה ,1.4-בין השעות ,9:00-13:00
במתחם האירועים העסקים ספייס בכפר סבא,
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בס”ד ,אדר תשע”ה ,מרץ 2015

איילון ביטוח,
המובילה בסקר שביעות רצון
לשכת סוכני הביטוח בישראל
בתחום ביטוח פנסיוני וחיים

גם
בשנת
2015

מודים לכם ומתחייבים להמשיך ולהשתפר למענכם,
עובדי איילון חברה לביטוח
* עפ”י סקר שביעות רצון לשכת סוכני הביטוח בישראל בתחום ביטוח פנסיוני וחיים ,מרץ 2015

תקנות מיסוי

מיסוי מענקי פרישה  -סיכום
מטרת חוזר זה לסכם את הוראות החוק המתייחסות למענקי
פרישה ולספק הנחיות לפעולה מול פקידי השומה.
ככלל ,מענק פרישה כולל את כל כספי הפיצויים שנצברו
לעובד בקופות הגמל השונות ,וכן תשלומים נוספים שהעובד
מקבל מהמעביד בעת הפרישה ,ובלבד שכל אלה נכללו כראוי
בטופס  161שמנפיק המעביד לעובד בעת הפרישה
מעבודה.
מענק פרישה מהווה הכנסה חייבת במס בידי
העובד ,אך הוא אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ובמס
בריאות .המקור לחיוב במס נובע מסעיף 7( 9א)
לפקודה על דרך השלילה .דהיינו ,הסעיף קובע מהי
תקרת מענק הפרישה הפטור ממס ולפיכך מענק
פרישה העולה על התקרה הפטורה ממס נהפך מן
הסתם לחייב במס.
בעת הפרישה מעניק המחוקק פטור ממס למענק
הפרישה .הפטור ממס הוא בגובה משכורת אחרונה,
עד לתקרה בסך  12,340שקל ,לכל שנת עבודה .מי שמשכורתו
נמוכה מהתקרה זכאי להגדלה בשיעור  50%נוספים עד לתקרה
האמורה .בקשה לפטור ממס תינתן בסעיף ד  1בטופס 161א.
בקשה לפטור נוסף בשיעור  50%תינתן בסעיף ד  2לטופס
האמור ,אם כי כיום הפטור ניתן אוטומטית על ידי פקידי השומה.
פעמים רבות לא כל מענק הפרישה פטור ממס ויוצא כי חלקו
עולה על תקרת הפטור ממס ולכן חייב במס .ככלל ,אירוע המס
לגבי החלק החייב במס הוא בשנת הפרישה .חריג לכך הוא
מענק פרישה שמשולם מאת מעביד לשעבר בשנים שלאחר
הפרישה – בנסיבות אלה אירוע המס נדחה לשנת התשלום
בפועל ויש לתת לכך ביטוי בסעיף ט בטופס .161
במטרה להפחית את חבות המס על החלק החייב במס ,העובד
רשאי לבקש מפקיד השומה לפרוס את החלק החייב במס
בחלקים שנתיים שווים ,אחורה או קדימה ,לפי העניין .הפריסה
אחורה הנה ביחס  1( 1:1שנת עבודה =  1שנת פריסה ,מקסימום
 6שנים) ,ואילו הפריסה קדימה הנה ביחס  4( 1:4שנות עבודה
=  1שנת פריסה ,מקסימום  6שנים) .פריסה זו היא מלאכותית
ונועדה לצורך חישוב חבות המס בלבד .ואולם פסיקה שניתנה
בשנים האחרונות בבית המשפט העליון קבעה כי מענק פרישה
שמיוחס לשנות הפריסה מהווה חלק בלתי נפרד מהכנסתו
החייבת של העובד ולכן ניתן לקבל בעדו ניכויים ,זיכויים ,קיזוזים
ופטורים.
הפריסה מתחילה בדרך כלל בשנת הפרישה ,אבל עובד
שפרש ברבעון האחרון של שנת המס ,ולעניין זה החל מיום 30
בספטמבר ,רשאי לבקש מפקיד השומה לדחות את תחילת
הפריסה לשנה העוקבת והדבר יכול להביא להפחתת מס
נוספת.
לצורך הפריסה על העובד למלא טופס 116ג .בטופס זה עליו
לציין מהם מענקי הפרישה שברצונו לפרוס ,לאילו שנים וכן
להצהיר על ההכנסות שהיו לו או שצפויות לו בשנות המס
שבפריסה .חשוב לזכור כי עובד שבחר לפרוס את החלק החייב
במס קדימה חייב להגיש דוחות לפקיד השומה לכל אחת
משנות המס שבפריסה .אציין כי הופתעתי לגלות שפקידי שומה
מסוימים חייבו עובדים בהגשת דו"חות שנתיים גם במקרה של
פריסה אחורה ,למרות שהדבר לא נקבע בטופס 116ג.
לאחר הליך הפריסה ,ינפיק פקיד השומה אישור מס הקובע
מהו שיעור המס שיש לנכות במקור מהחלק החייב במס ,והכל
בהתחשב בפריסה שנעשתה .יש לזכור שהפריסה מלאכותית,
ולכן מלוא סכום המס החל מנוכה במקור מראש ולא בחלקים
שנתיים.
בדו"ח השנתי שעל העובד להגיש לפקיד השומה יש לכלול את
חלק מענק הפרישה שנפרס ושמיוחס לשנת הדו"ח בשדה 258
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(שנה ראשונה) ובשדה ( 358בכל אחת מהשנים הבאות) .בשדה
 040יש לציין מהי המקדמה היחסית שנוכתה בגין שנת הדו"ח
בהתאם לאישור הפריסה המקורי שניתן על ידי פקיד השומה.
לדו"ח השנתי יש לצרף אישורים על המס שנוכה במקור ממענק
הפרישה ,בין אם נוכה על ידי המעביד ובין אם נוכה על ידי קופות
הגמל .ללא אישורים אלה פקידי השומה לא יזכו
את העובד בסכום המס שנוכה במקור ולפיכך
יתהווה חוב מס כלפי רשויות המס.
אם חלילה העובד נפטר במהלך הפריסה ,ליורשיו
קיימות כמה אפשרויות בחירה .בשל העובדה
שאפשרויות אלה יכולות להגדיל את חבות המס
המקורית נקבע כי בכל מקרה ,אם בעת הפריסה
נוכה מס כדין יראו בכך מס סופי ולא יגבו
מהיורשים כל מס נוסף .כמו כן ,נפסקת חובת
הגשת הדו"חות ליתרת שנות המס שבפריסה.
במקרה פטירה חלילה ,מעניק המחוקק מעניק
פטור ממס בגובה פעמיים המשכורת האחרונה ,עד לתקרה
בסך  24,700שקל ,לכל שנת עבודה .גם בנסיבות מצערות
אלה מי שמשכורתו היתה נמוכה מהתקרה ,יורשיו זכאים
להגדלה של  50%נוספים עד לתקרה הקבועה בחוק .על
יורשיו של הנפטר למלא טופס 161ב ולציין בו את פרטיהם
ובקשותיהם.
אם המענק עקב מוות עולה על תקרת הפטור ממס הוא
נחשב להכנסה חייבת במס מיגיעה אישית אצל היורשים,
כל יורש לפי חלקו ,כאשר ליורשים מגיע פטור ממס במקרה
של נכות .בכל מקרה שיעור המס על החלק החייב במס לא
יעלה על  .40%ליורשים לא תינתן האפשרות לפרוס את
החלק החייב במס אצלם ,אך הם זכאים לפרוס אותו אחורה
בלבד כהכנסת הנפטר לתקופה שאינה עולה על שש שנים
והמסתיימת בשנה שבה התקבל.
עובדים רבים מעוניינים שלא לפדות את מענקי הפרישה
שנצברו עבורם .לעובדים אלה שמורות שתי אפשרויות
לדחיית אירוע המס למועד עתידי מתאים ונוח יותר .הסדר
אחד מיועד למשיכה הונית חד פעמית ומכונה רצף פיצויים
והאחר מיועד למשיכה בדרך של קצבה חודשית ומכונה
רצף קצבה .כדי לממש הסדרים אלה ,יש לציין את הבקשות
בטופס 161א בסעיף ד ( 5.1רצף פיצויים) ו-ד ( 5.2רצף
קצבה) .את הבקשה לרצף קצבה יש להגיש לפקיד השומה
באזור המגורים ,אך את הבקשה לרצף פיצויים יש להגיש
למחלקת קופות הגמל שבנציבות מס הכנסה בירושלים.
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חדשות הלשכה

הלשכה משיקה :אתר אינטרנט לכל סוכן ביטוח

הלשכה חתמה על הסכם עם חברת "אלמנט ישראל" לבניית אתרי
אינטרנט לסוכנים חברי הלשכה בתנאים מיוחדים .ההסכם ,שקיבל
השבוע את אישור הוועד המנהל ,מאפשר לכל סוכן
להקים אתר אינטרנט שישווק את הסוכנים מול ציבור
לקוחותיהם.
ייחודיות ההסכם היא בכך שכל שינוי טכנולוגי שייעשה
במהלך השנים יתעדכן אוטומטית באתר הסוכנים .״רצינו
לאפשר לכל סוכן לפתוח אתר וכך להנגיש את עצמו
לקהל המבוטחים שלו במחיר השווה לכל נפש״ ,אומר
יו"ר ועדת הטכנולוגיה ראובן רפ" .כבר לפני חמש שנים
ראובן רפ
הלשכה הציעה לחבריה לפתוח אתר אינטרנט במחיר
מוזל ,אך האתר היה דל מראה ודל בתכנים ,ולכן הסוכנים לא עשו
בו שימוש של ממש .האתרים שאנו מציעים היום לחברי הלשכה
עשירים בגרפיקה ואפשרויות לתוכן .בנוסף ,האתרים ששווקו בעבר
לא הותאמו לסלולר .האתר החדש מותאם לסלולר .חיפשנו מערכת
שתספק לסוכני הביטוח 'אתר לנצח' שיותאם לטכנולוגיות חדשות
שיתפתחו בעתיד .על הסוכן לעדכן את התכנים ,וכך יהיה לו תמיד
אתר נגיש בטכנולוגיה חדשה״.
בין האפשרויות שעומדות לרשות חברי הלשכה:
אתר אישי שייבנה על ידי חברת "אלמנט ישראל" בתבנית ייחודית
על פי רצונו של הסוכן ,בעלות חד פעמית של  1,450שקל ועוד
מע"מ ,ובתוספת עלות חודשית בגובה  49שקל ועוד מע"מ לאחסון
האתר וסיוע לתפעולו (העלות החודשית עשויה להיות גדולה יותר
לאתרים בעלי נפח גדול).

בניית אתר באופן עצמאי .ניתן לקבל סיוע טלפוני ממרכז התמיכה
של חברת "אלמנט ישראל" .במקרה זה ,יוכל הסוכן לבחור תבנית
לאתר מתוך כמה אפשרויות שיופיעו באתר החברה ויקבל
כל סיוע טלפוני שיידרש להקמתו .העלות החודשית
לאחסון אתר והתמיכה הוא  49שקל (העלות החודשית
עשויה להיות גדולה יותר לאתרים בעלי נפח גדול).
בכל מקרה ,על הסוכן לספק את התכנים .ניתן יהיה
לקבל תמונות תדמית מהחברה  -ללא תשלום נוסף -
ואף לשבץ תמונות שיימסרו לחברה ,ובתנאי שלסוכן יש
זכויות מלאות עליהן ו/או היתר להשתמש בהן.
השירות הניתן כולל עיצוב ,אחסון ,תמיכה וליווי
אישי החברה מציעה גם עיצובים מובנים מראש ,שהותאמו לסוכן
הביטוח באופן מיוחד .האתר מאפשר גישה לרשתות החברתיות של
הסוכן ,ומאפשר ללקוחות להגיע לדף הפייסבוק שלו או ליצור עמו
קשר בטוויטר .האתר מאפשר לשלב מאמרים ,תמונות וקישורים
לתוכו ויהיה דינאמי לחידושים ולשינויים עתידיים.
״אנחנו רוכשים אתר לכל החיים ,שינויים טכנולוגיים אפשריים
שיכנסו לחיינו בעתיד יהיה מעודכנים באתר באופן אוטומטי .היתרון
הגדול בהסכם זה הוא בכך שהאתר מותאם מראש לכל סלולר.
הסלולר הוא חלק בלתי נפרד מחיי הלקוחות שלנו .באמצעותו הם
מתעדכנים ומתפקדים וקרובים אליו בנגישות גדולה יותר מאשר
מהמחשב שלהם״ ,אומר רפ
לפרטים מלאים ולהרשמה יש להיכנס לכתובת:
www.eisrael.co.il

תקנות חדשות :מעבידים יחויבו בדיווח
דיגיטלי על הפרשות לעובדיהם

לאור תקנה שפורסמה ביולי  ,2014מינואר  2016יהיו חייבים
מעבידים שמעסיקים מעל  10עובדים בחובת דיווח דיגיטלית
לגבי ההפרשות לעובדים אילו ,ובמקביל יהיו חייבים הגופים
המוסדיים ,קרי חברות הביטוח ובתי ההשקעות ,בשליחת
משוב לאותם מעבידים ,המאשר קליטת הכספים בצורה נכונה
וכדומה.
משרד האוצר הוציא מכתב לארגוני המעסיקים וללשכות
השכר להכנת הדיווח לקראת ינואר  .2016מומלץ לכל סוכן
לפנות באופן יזום למעבידים שבהם הוא מטפל ,שעונים
לקריטריון שפורסם ולהביא לידיעתם את הנושא.
מה השינוי?
ביום  16ביולי  2014פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל) ,תשע"ד.2014-
התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים
לחיסכון הפנסיוני של עובדיך .בהתאם לתקנות ,מינואר 2016
כל מעביד המעסיק למעלה מ 10-עובדים מחויב לדווח על
הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ
דיווח אחיד ,שנקבע על ידי משרד האוצר .בנוסף ,התקנות
מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על
אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

מדוע משתלם לך לדווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן
תקין?
•דיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום הזכויות הפנסיוניות
של העובדים כנדרש
•דיווח תקין חוסך לך זמן יקר דיווח תקין מייעל את תהליך
העברת ההפקדות
•דיווח תקין מאפשר לך יכולת בקרה אחר אופן קליטת
התשלומים שהעברת עבור עובדיך
•דיווח תקין מאפשר לך אחידות בדיווח לכלל הגופים אליהם
העברת תשלומים עבור עובדיך.
•שימו לב :מינואר  2016גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא
בהתאם להוראות התקנות.
כיצד כדאי להיערך לכניסת התקנות לתוקף?
לרשותך מגוון רחב של דרכים להעברת הדיווח בהתאם
להוראות התקנות .כדי להבטיח כי תהיה ערוך במועד
כניסת התקנות לתוקף ,מומלץ לפנות לגורמים הרלוונטיים
כמה חודשים לפני כן .לפרטים באפשרותך לפנות לגופים
המוסדיים ,למסלקה הפנסיונית או לגורם המפיק עבורך את
תלושי השכר של עובדיך.
למכתב המלא לחצו כאן

לחבר הלשכה ברונו סובר משתתפים בצערך
במות אמך סולינה סובר ז"ל
שלא תדע עוד צער

לחבר הלשכה אפרים לזרוביץ משתתפים בצערך
במות אמך רבקה לזרוביץ ז"ל
שלא תדע עוד צער
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בעין משפטית

תביעה ייצוגית נגד הראל :שולחת הודעות
סמס פרסומיות ללא אפשרות לבטל אותן

תביעה ייצוגית נגד הראל הוגשה השבוע לבית משפט השלום
ברחובות ,בטענה כי החברה שולחת פרסומות בהודעות סמס,
ללא מתן אפשרות לנמענים לסרב לקבלת הודעות הסמס.
מלבד פיצוי כספי בסך  30שקל לכל נמען ,התובעים מבקשים
מבית המשפט להורות להראל לאפשר משלוח "הודעת
סירוב" לקבלת דברי פרסומת באמצעות משלוח הודעת
סמס ,תוך חיוב הראל לפרסם את האפשרות ופרטי המשלוח
של הודעות הסירוב בגוף דברי הפרסומת הנשלחים על ידה.
זאת ,במקום לחייב את הנמענים המעוניינים לשלוח הודעת
סירוב להיכנס לאתר האינטרנט של הראל ולמסור את
פרטיהם.
לטענת התביעה ,הראל נוהגת לשגר דברי פרסומת בסמס
לנמענים ,אך הם אינם יכולים למנוע קבלת דברי פרסומת
באמצעות הודעת סמס ,אלא באמצעות כניסה לאתר
האינטרנט של הראל" .כך יוצא שנמענים של דברי הפרסום
אינם יכולים למנוע קבלת דברי פרסום נוספים ,אלא לאחר
השקעת זמן וטרחה – דבר שמקים עילת תביעה ,הן לנמענים

שנאלצו לטרוח כדי להסיר עצמם מרשימת התפוצה של
המשיבה ,והן לנמענים שמוותרים על הסרת פרטיהם
מרשימת התפוצה של המשיבה ,בשל הטרחה הכרוכה בכך,
וכך ממשיכים להיחשף לדברי פרסומת של המשיבה ,בהם אין
להם כל עניין".
המבקשת טוענת כי אינה זוכרת שהסכימה לקבל דבר פרסום
מהמשיבה ,אך אינה יכולה לשלול כי עשתה כך בעבר .בכל
מקרה ,היא אינה מעוניינת לקבל דברי פרסומת מהראל.
ואולם השימוש באתר של הראל דורש התנהלות מסורבלת
שמקשה עד מאוד על הנמען המבקש לשלוח הודעת סירוב.
"רק חיפוש של המלים 'הודעת סירוב' מניב תוצאה שממנה
אפשר להגיע לעמוד שבו ניתן הסבר על משלוח הודעת
סירוב וממנו ניתן להגיע ,באמצעות לחיצה נוספת על קישור,
לעמוד המאפשר משלוח הודעת סירוב בפועל .זאת ועוד,
במפת האתר הדף האמור אפילו לא מופיע".
התביעה מבקשת מבית המשפט לפסוק את סכום התובענה
הייצוגית עד לגבול סמכותו.

מגדל ,הפניקס והראל ישיבו  31מ' ש' למבוטחיהן

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב רחמים כהן קבע
השבוע כי חברות הביטוח מגדל ,הפניקס והראל ישיבו
למבוטחים  31מיליון שקל במסגרת הסכם פשרה בתביעה
ייצוגית נגדן .על פי ההסדר ,מגדל תחזיר  14.7מיליון שקל,
הראל תחזיר  8.5מיליון שקל והפניקס  7.8מיליון שקל.
התביעה הייצוגית הוגשה ב ,2008-בטענה שחמש חברות
ביטוח גובות את דמי הניהול בביטוחים משתתפים ברווחים
אחת לחודש ,ולא אחת לשנה .התביעה טענה כי בשל כך
נגרעים מהמבוטחים הרווחים שהיו יכולים לצבור על דמי
הניהול בזמן שבין הגבייה בפועל לבין סוף השנה .החברות
הכחישו את הטענות ,ובמקביל טענו שהתביעות התיישנו
ברובן .לאחר מו"מ לפשרה ,נמחקו התביעות נגד כלל ביטוח
ומנורה.
ההסדר יחול על מי שהיו מבוטחים בפוליסות שבהן נהגו

החברות באופן הנטען בתביעה ,ושהונפקו ב.2003-1992-
מדובר בגביית דמי הניהול באופן לקוי מ 2001-ועד למועד
שבו הפסיקה כל חברה את ביצועה (מגדל והפניקס  -בינואר
 ;2006הראל  -בינואר  .)2010ההסדר גם מציין שורה של סוגי
פוליסות שבעליהן לא יהיו זכאים לקבלת ההחזר ,אם משום
שקיבלו ממילא סכומי יתר בדרכים אחרות ,ואם משום שהן
בוטלו בטרם היו זכאים לקבלת תגמולים .החברות מעריכות
שמדובר בכמה עשרות אלפי מבוטחים.
הסכומים המוחזרים הם  53%מן ההפרש בין שתי שיטות
החישוב של גביית דמי הניהול (השיטה החודשית והשיטה
השנתית) .עוד נקבע כי התובעים יקבלו כל אחד  2.5%מסכום
ההחזר של החברה שתבע ,וכי החברות ישלמו  3.9מיליון
שקל לבאי כוחם של התובעים ,עוה"ד איל גולדנברג ועדי
קסטנבאום.

"כ 170-סוכנים ערבים צריכים להיות
חברים במחוז שרון של הלשכה"
"האם ידעתם שיש במחוז השרון ,על ארבעת סניפיו 850 ,חברי
לשכה ,מתוכם  29סוכנים ערבים? זה פחות מ 4%מכלל סוכני
המחוז .אם האוכלוסיה הערבית מונה מעל  20%מהאוכלוסיה
הישראלית ,אזי צריכים להיות בלשכה כ 170-סוכני ביטוח
ערבים במחוז השרון .פועל יוצא מנתונים אלה הוא או שהכל
מצוין בקרב סוכני המשולש ואנחנו יודעים שזה לא ,או שאין
אמון בין סוכני הביטוח ללשכת סוכני הביטוח .על כך נדבר
היום ,כך פתח את מפגש הבוקר יו"ר סניף נתניה יוסי אנגלמן.
"זכרו ,אין לנו לשכה אחרת להתמודד מול האיומים ,וככל
שנהיה רבים יותר נהיה חזקים יחד להתמודד מול איומים אלה".
בכנס נכחו כ 70-סוכני ביטוח ,רובם סוכנים ערבים
מהמשולש ,מיישובי ואדי ערה ועד כפר קאסם .לאחר דברי
הפתיחה עלה שי שדה ,יו"ר הוועדה לגיוס סוכנים ,וסיפר
מדוע כדאי להיות חבר לשכה .אחריו עלה לדבר נשיא
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אריה אברמוביץ במפגש הבוקר של מחוז נתניה

הלשכה אריה אברמוביץ ,שהרחיב על הנעשה בלשכה וענה
על שאלות הסוכנים .הוא סיים בבקשה להצטרף ללשכה,
כדי להגדיל את העוצמה מול האיומים המשותפים לכלל
סוכני הביטוח .את היום סיים אילן בויקו ,מנכ"ל ,INHOUSE
שהציג דרך ליצירת הכנסה באמצעות רכישת נכסים בארה"ב
דרך חברתו ,ללקוחות סוכן הביטוח.

ביטוח ופיננסים
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כנס  MDRTישראל

כנס " :MDRTהצלחה בלתי רגילה בתכנים
המקצועיים ובאירועים החברתיים"

כ 150-איש השתתפו השנה בכנס  MDRTישראל השנתי
שהתקיים בראשון ובשני בשבוע שעבר ,בצמוד לכנס ביטוח
חיים ופנסיוני שנערך באילת.
בין המרצים בכנס היו עו"ד רועי פוליאק ,מומחה לדיני
ביטוח ,פנסיה וגמל ,שסייע לסוכן לצאת מסבך הרגולציה;
היועץ המשפטי לחברי המרכז עו"ד ג'ון גבע שהאיר את עיני
הסוכנים בנושא אובדן כושר עבודה; עו"ד חיים קליר ,מומחה
לדיני ביטוח ונזיקין ,שסיפר על הקלות הבלתי נסבלת בדחיית
תביעות; חני שפיס ,יועצת ומאמנת בביטוחי פרט ובריאות
דיברה על ביטוח סיעודי; וסמנכ"ל בהכשרה חברה לביטוח
שמעון מירון סיפר על הפוליסה הפיננסית החודרת.
כמו כן הושם זרקור מיוחד ,בנושא ביטוחי הריסק ,על השוני
והייחודיות שלהם ,בהשתתפות מנהלי אגפים בחברות הביטוח
המובילות .את הכנס חתם יו"ר  MDRTישראל יוסי מנור עם
סיפור אישי של מבוטח שלו.
לדברי מנור" ,הכנס רשם הצלחה בלתי רגילה ,גם בתכנים
המקצועיים וגם באירועים החברתיים שמסביב .אחד השיאים
של הכנס היא ללא ספק הרצאתו של סול היקס ,מנטור
בתעשיית הביטוח העולמית ,שהגיע מאטלנטה ,ארה"ב,
להרצות בפני באי הכנסת .בשתי ההופעות שלו בכנס הוא
סחף את הסוכנים להתלהבות ולמוטיבציה יוצאת דופן.
במהלך הרצאותיו דאגנו גם עבור מי שאינו דובר אנגלית
לתרגום סימולטני על המסך.
"הצלחה גדולה נוספת היתה ערב קבלת הפנים וארוחת ערב
משותפת לכל מנהלי החברות ומנהלים בכירים שהגיעו .הערב
לווה בהופעה של ד"ר אורית וולף ,פסנתרנית בינלאומית
ומרצה בנושא חדשנות ,באירוע עם למעלה מ 150-איש,
שנתן חוויה מיוחדת ואינטימית למשתתפים .גם הזרקורים

סול היקס מרצה בפני סוכני MDRT

על נושאים מקצועיים ,בעיקר ביטוחי סיכונים ,היו מוצלחים

במיוחד .את הזרקור בנושא ביטוחי הריסק הנחה חבר MDRT

ישראל פלג ,והשתתפו בו ארבע חברות הביטוח המובילות,
תוך מתן הסברים ומצגות עם שאלות מהסוכנים ,שהצליחו
לקבל מענה הולם באירוח האינטימי של  .MDRTהכנס כלל
גם טקס פרידה מהמנכ"ל היוצא מוטי קינן וברכות למנכ"ל
הנכנס רענן שמחי.
את הכנס סיכם סרט על אחד מלקוחותיו של מנור ,שכבר 11
שנה מקבל דמי אובדן כושר עבודה" .זהו סרט מרתק על אדם
שבעצם השתמש בכל הפוליסות שמכרתי לו" ,מסביר מנור.
"הוא גם עבר ניתוחים רבים בזכות ביטוח הבריאות הפרטי
שלו .הביטוח סייע לו מאוד ורצינו להעביר את הנקודה שאין
כמו פגישה אישית עם לקוח כדי להבין את צורכיו .סיפורו של
הלקוח העביר זאת טוב יותר מכל סוכן".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

באשקלון  -משרד אלמנטר ותיק ברישוי מלא
עם בן ממשיך בלימודי רישוי ,מחפש שותף רצוי
דומה לאיחוד ויכולת טיפול ברגולציות החוק
ושילוב כ"א מקצועי לעבודה במשרד בכול
הנושאים .אפשרי גם שיתוף עם סוכנות גדולה
היכולה לספק כ"א ולקבוע כסניף משנה.
montiuri@gmail.com 052-2938563
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
למכירה תיק באיזור חולון.
דני .dani@gsr.co.il 054-4884220
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות בביטוח
סוכן ביטוח ותיק מציע למעוניינים לפרוש
מהענף :ניהול תיק הביטוח ותשלום שוטף הולם
למעוניינים מאיזור שפלה ,מרכז וירושלים.
נא ליצור קשר עם איציק .054-2240454
סודיות מובטחת
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דרושים

במרכז כפר סבא פקיד/ה תביעות אלמנטרי
נמרצ/ת ,ניסיון של שנתיים לפחות בתחום.
תנאים טובים למתאימים ,אפשרות לשלושת
רבעי משרה/משרה מלאה.
קו"ח לreuvenr@rozin-group.co.il -
מתחייבים לסודיות מוחלטת
באשקלון  -פקידת אלמנטר עם ניסיון מוכח
לחידושים וחדשים רכב ודירה ,כולל ניסיון
בטיפול תביעות.
montiuri@gmail.com 052-2938563
לסוכנות ביטוח בתל אביב דרוש/ה נציג/ה
לתיאום פגישות ,מכירה טלפונית ושירות
לקוחות .אפשרות לחצי משרה .שעות עבודה
גמישות .יתרון לבעלי ניסיון .אפשרות לקבלת
סטאג' פנסיוני.
ארז erez@gimla.info 052-3439180
לסוכנויות ביטוח דרושים/ות פקידי/ות אלמנטרי
וחיים חיתום ותביעות ,משווקים פיננסים
ופנסיוניים .לחברה פיננסית דרוש/ה אחראי/ת
פניות הציבור .קו"ח למשרות אלו ולמבחר
משרות בתחום הביטוח ושוק ההון ניתן להעביר
לחבר הון אנושי /דבי רז insurance@hever.co.il
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה וידע מסחרי.
קורות חיים למייל liran@yeadim-bit.co.il

ביטוח ופיננסים

מתכנני פרישה בעלי הסמכה ונסיון לשת"פ או
כפרילנס .לפנות לאיציק054-2240454 :
לקרקסוני סוכנות לביטוח בראשון לציון,
דרוש/ה בעל רישיון ביטוח פנסיוני ו/או
אלמנטארי (אפשרי גם בתקופת התמות) .אנו
נספק לך :תמיכה ,הדרכה ,ליווי מקצועי ועתיד
בטוח לעצמאות כלכלית ,סביבת עבודה צעירה
ודינמית .העבודה היא באמצעות
פגישות מתואמות ,ו/או ארגונים ייחודיים
עמם אנו עובדים ,עמלות גבוהות.
לשלמה ,052-2944888
קו"ח למייל – shlomo@ks-ins.co.il

השכרה ושכירות משנה

משרדים להשכרה בבית אל על במרכז ת"א,
 30מ"ר  2חדרים ₪ 2000 ,לחודש.
דין 054-3971771
בסוכנות ביטוח מפוארת בבנין בית נח
ברמת גן 3 ,חדרים פנויים 2 ,חדרים כל אחד
בגודל של כ 12-מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל
כ 25-מ"ר .ניתן להשכיר את כולם או חלקם.
לפרטים :יניב 054-4581930 -
בבית אל על בת"א 30 ,מ"ר 2 ,חדרים ,מרכז
ת"א ₪ 2,200 .לחודש .דין 0543971771
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