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"העברנו מסר ברור לר' רשות
התחרות  -לא נאפשר לחברות
האשראי להיכנס לביטוח"
כך לדברי נשיא הלשכה בכנס "  EFPAהלשכה הפעילה שני שרים בנושא
חברות כרטיסי האשראי ,בהם השר הממונה על רשות התחרות" > רונית מורגנשטרן

"

נפגשנו אתמול עם ראש רשות התחרות
והבהרנו לה – לא נאפשר לחברות כרטיסי
האשראי להיכנס לתחום הביטוח".
כך אמר נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב ליאור
רוזנפלד בכנס הבינלאומי הראשון של EFPA
(ארגון המתכננים הפיננסיים באירופה) בישראל,
בו הושק הארגון הישראלי .לדברי רוזנפלד:
"קיבלנו ממנה מסר ברור שיש המלצה שלה
שחברות האשראי ייכנסו לתחום הביטוח ,דבר
שצריך להדאיג את כל מי שיושב כאן ,סוכני
ביטוח ,יועצי מס ,רו"ח ,ויש כאן מכל המקצועות.
נאמר לראש רשות התחרות מסר ברור :אנחנו
לא נאפשר לחברות האשראי להיכנס לביטוח ,כי
אין להן מה לעשות בענף הביטוח .שמעתם את
המשפט בכמה הזדמנויות :הטבח שלא ינגן והנגן
שלא יטגן .כל אחד שיתעסק בתחומו".

לא רק בביטוח

נשיא הלשכה ציין ,כי בנוסף הפעילה הלשכה
שניים משרי הממשלה אשר אחד מהם ממונה על
ראש רשות התחרות עו"ד מיכל הלפרין" :אנחנו
נמצאים במלחמה קשה בנושא זה .כניסתן של
חברות האשראי לתחום הביטוח צריכה להדאיג
את כל היושבים באולם .כי הן לא יעצרו כאן.
בעתיד מבקשים לאשר לחברות האשראי לעסוק
במשכנתאות ,אולי בדיווח לרשויות המס .מי אמר
שחברות האשראי לא יכולות לתת לעוסק זעיר
או פטור סיוע בדיווח ,למה שיתעסקו רק בביטוח?
הנושא של חברות האשראי שמבקשות להיכנס
לתחום הביטוח הוא מבחינתנו דבר שלא ניתן לו
לעבור .נעשה הכל כדי לחסום את הנושא הזה".
עוד הדגיש ,כי ברגע שחברות האשראי ייכנסו
לחברות הביטוח ,המידע יהיה פתוח בפניהן" .כבר
היום חברות האשראי יודעות עלינו הכל ושולטות
בכיס הכלכלי שלנו .למעט הכסף המזומן בארנק,
הן יודעות הכל :מתי אנחנו רוכשים ביטוח ,כמה
משלמים לכל חברת ביטוח .זה דבר שאסור
לאפשר .אי אפשר להעניק להן עודף ריכוזיות,
ואנחנו נילחם על זה".
יש לציין ,כי בתחילת השבוע פנה נשיא הלשכה
בדחיפות אל הממונה על שוק ההון ד"ר משה

ביטוח
ופיננסים

הלפרין .קיבלה מסר ברור | צילום :תומר יעקובסון

“מלחמה קשה בנושא” | צילום :באדיבות הלשכה

נשיא הלשכה" :אנחנו נמצאים במלחמה קשה בנושא זה.
כניסתן של חברות האשראי לתחום הביטוח צריכה להדאיג
את כולנו .כי הן לא יעצרו כאן"
הממונה על שוק ההון" :התחרות לא צריכה להיות על
מחיר ,אלא על שירות .אם יהיה סוכן כזה או אחר,
הוא ייבחן בשירות שהוא נותן"
ברקת בבקשה לבלום את המלצת עו"ד הלפרין
לאפשר לחברות האשראי (כרגע מקס וישראכרט)
להיכנס גם לתחום הביטוח .במקביל פנה הנשיא
ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ,בבקשה לקיים
דיון מהיר בסוגיה ,שמאיימת לפגוע בציבור כולו.
רוזנפלד ציין את האינטראקציה התמידית של
הלשכה עם רשות שוק ההון ,שאחת מהן קצרה
לאחרונה הצלחה ,כשבעקבות פניית הלשכה,
הוסר אתר המתחזה להר הביטוח.

נשיא הלשכה התייחס לטיוטה החדשה שפרסמה
אתמול רשות שוק ההון לגבי מי יכול להחזיק
סוכנות תאגיד" ,הטיוטה הזו מדברת בצורה
ברורה ,וגם היא בין היתר מגיעה בעקבות פעילות
של לשכת סוכני ביטוח .לא יכול להיות שכול
מיני גורמים יקימו סוכנויות ביטוח וינהלו כספים
וביטוח ללא רישיון ",אמר רוזנפלד.
רוזנפלד סקר בדבריו את פעילות הלשכה
נגד מכירת ביטוח באמצעות מוקדנים

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורכת ראשית :אושרת קמחזי |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש,
טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | Shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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שהוקמו על ידי גופים שונים בנוסף לחברות
ביטוח וגורמים נזק לציבור" .אם כל מי
שיושב כאן ,ובמיוחד סוכני הביטוח ,יעטפו את
ציבור המבוטחים שלנו ,יהיה קשה לאותם מוקדים
לקחת לנו לקוחות .הלקוחות שלנו לא מנותקי
קשר כמו במקומות אחרים שמתקשרים אליהם
ומציעים להם לעבור לגוף אחר" .אם נדאג להדק
קשר עם המבוטחים ולמכור מוצרים פיננסיים
בנוסף לביטוח ,הם לא יתפתו למוקדנים/יות
שפונים אליהם".

תגמול הסוכן
ברקת התייחס בנאומו בכנס לשאלת תגמול
הסוכן והדגיש כי "התחרות לא צריכה להיות על
מחיר ,אלא על שירות .אם יהיה סוכן כזה או אחר
או יועץ כזה או אחר ,הוא ייבחן בשירות שהוא
נותן .בעולם שהשירות בו טוב יותר ,האזרח יהיה
מוכן לשלם עבור זה .לשירות יהיה מחיר .היום
חלק מהייעוץ לכאורה ניתן בחינם .אבל בסופו
של דבר מישהו משלם .אני מאמין שבסופו של
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דבר ,כמעט כמו תמיד ,המחיר מגולגל לצרכן.
אין ארוחות חינם בכלכלה .לכן צריכים לדאוג
שבסופו של דבר נעלה את הערך שנותנים
ללקוחות והשירות שניתן בייעוץ.
"אני בהחלט מאמין בייעוץ וחושב שהשירות
שניתן בייעוץ ,עלותו קטנה לאין שיעור מהערך
שהיא יכולה לייצר לצרכן .צריך לגרום לכך
שהדבר הזה ייחרץ בתודעה של הצרכן וממה שאני
קורא ורואה מסקרים בארץ ובעולם ,בסופו של
דבר אני מאמין שהצרכן נבון".

הישג ללשכה

"בעקבות פניית סו"ב ארגמן תרחיב איילון
את כיסוי האחריות המקצועית לחברי
הלשכה לתחום ההשקעות"
הלשכה תעבוד רק עם גופי השקעות שיש להם אחריות מקצועית משלהם  יו"ר ליסוב
עוזי ארגמן" :שיתוף פעולה שייטיב עם הסוכנים" > רונית מורגנשטרן

ל

העסקים בליסוב אריאל ארז ,בהשגת
אחר מו"מ ארוך הודיעה חברת הביטוח ולכן אם אין אחריות מקצועית מקיפה,
הכיסוי המורחב באיילון.
איילון ,כי היא נענית לבקשת הלשכה אז זה מוריד מהכדאיות של חברות
עוד הוסיף ארגמן ,כי פוליסת
ותעניק לחברי הלשכה כיסוי אחריות בלשכה .בסופו של דבר הושג כיסוי
האחריות המקצועית שליסוב מציעה
מקצועית בתחום ההשקעות גם בארץ וגם בחו"ל.
רחב הכולל גם הפנייה מצד הסוכן
לסוכנים היא הפוליסה הכי טובה שיש
לדברי סו"ב עוזי ארגמן ,יו"ר סוכנות ליסוב ,לעולם המשכנתאות וגם להשקעות
לשוק להציע" .אנחנו עוקבים כל הזמן
מעתה יוכלו סוכנים שעוסקים בייעוץ בהשקעות אלטרנטיביות ,כמובן לצד ההשקעות
אחרי השינויים בשוק ואחרי הדרישות
ללקוחותיהם ,כמו מתכנני פרישה ומתכננים המסורתיות".
פיננסיים ,לקבל כיסוי אחריות מקצועית גם
אביטל מדגיש ,כי ההסכם יחייב את אודי אביטל | של הסוכנים ,וכל הזמן מוסיפים מצד אחד
להשקעות בחברות מחו"ל" :מדובר בהרחבה של הלשכה לבדוק שהספקים מולם היא עובדת צילום :עצמי כיסויים ובמקביל מוזילים אותה.
" 3,800סוכנים שמבוטחים דרכנו עושים
הכיסוי הקיים; בעקבות דרישה של סוכנים שהם בתחום ההשקעות יש אחריות מקצועית
משלהם" .לא נוכל לעבוד עם כל הספקים ,זאת בגלל המחיר ,הכיסויים והתנאים .יש לנו
גם יועצי פרישה ופיננסים ,הפעלנו לחץ
וגוף שלא יהיה מפוקח ובעל פוליסת כיסויים יחודיים דוגמת מטריה על סך  20מיליון
על איילון והודענו שאם לא יימצא
אחריות מקצועיות ,לא נעבוד איתו .שקלי ,שאין לה אח ורע בשום פוליסה .יש לנו
הפתרון אצלה ,נמצא אותו במקום
זה נותן ביטחון לסוכן ולענף כולו .כיסוי משמעותי ובמקביל מצוין בחוזה בהתייחסות
אחר .בהתחלה הייתה בעיה עם מבטחי
כאשר סוכנים רואים שהם מכוסים ,להשתתפות העצמית כי אם הסוכן יוצא זכאי בדין,
המשנה ,ואיילון הפעילה עליהם לחץ.
אפשר למשוך ללשכה גם את הוא לא מחויב בעלות ההשתתפות העצמית ,שיכולה
לשמחתי ,הושג פתרון באמצעות
המתכננים הפיננסים ,כי הכיסוי שלנו להגיע לסכומים גבוהים מאוד" ,הסביר ארגמן.
איילון .בעיקרון הפתרון הוא כיסוי
אריאל ארז ,מנהל העסקים של ליסוב:
יעלה להם  2,000שקל פחות מכל
ביטוחי על הפניית לקוח לקרן השקעות
עוזי ארגמן |
"סוכני ביטוח מחפשים ערוצים נוספים
עצמי פוליסה אחרת ,שזה אפילו פחות
אלטרנטיבית ,למשל .הסוכן מכוסה בפני
צילום:
על מנת להגדיל את הכנסתם ואחד
ממחיר החברות בלשכת סוכני
תביעה ,והלקוח יכול במקרה שהוא רוצה
מהם הוא הפניות לקוחות להשקעות
ביטוח .בנוסף ,זהו הישג כי הרמנו את
בכך ,לתבוע ישירות את הקרן".
אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל .הרחבת
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר ועדת הפיננסים בלשכה :התחום האלטרנטיבי לקדמת הבמה",
הכיסוי באחריות המקצועית להפניה
"הפעלנו לחץ ברשתות החברתיות ושוחחתי אמר יו"ר ועדת הפיננסים.
עוזי ארגמן בירך את איילון ואמר:
גם עם מנכ"ל איילון אריק יוגב .הסברתי לו כי
להשקעות נותן להם כיסוי מלא ושקט
אחת הסיבות שסוכנים בוחרים להיות חברים "איילון נותנת ללשכה שירות מצוין,
נפשי .אנו נמשיך לפעול שפוליסת
בלשכת סוכני ביטוח היא העלות הנמוכה של הם ערים ורגישים לכל הפניות שלנו" .הוא
האחריות מקצועית תהיה הרחבה והטובה
אריאל ארז |
האחריות המקצועית והכיסויים הרחבים שלה ,ביקש להדגיש את חלקו המרכזי של מנהל צילום :אייל גליה ביותר בשוק למען חברי הלשכה".

מבצע כנס לשכת סוכני הביטוח
חיים ופנסיוני  2020בעיצומו
מוכרים ונהנים מהשתתפות הפניקס
בעלות כנס הלשכה.
מעל 100סוכנים הבטיחו
השתתפות הפניקס בעלות
כנס הלשכה באילת.
רוצים להנות גם?
פרטים אצל מנהלי המכירות באשכולות

המבצע בתוקף עד 31.1.2019

לשכת
סוכני ביטוח
תעניק לאחד מבין
הסוכנים שזכו במבצע
והשתתפו
בכנס הלשכה

סופ"ש בסוויטה
יוקרתית
באילת
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מחשבת מסלול מחדש:
פספורטכארד תהפוך לחברת ביטוח
מה־ 1ביוני תפיק פוליסות ביטוחי נסיעות משלה  החברה תמשיך לעבוד עם סוכני ביטוח 
ברקת" :אישור לשתי חברות נוספות כבר בתהליך" > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות ליברה ו־ווישור ,חברת ביטוח די־
גיטלית נוספת אושרה בימים אלה בידי
הרשות :חברת דיויד שילד של אלון קצף
וחברת ווייט מאונטיינס האמריקאית ,תפעל בישראל
בתחום ביטוחי הנסיעות לחו"ל דרך חברת פספורט־
כארד שבבעלותה ובתחום ביטוחי הבריאות באמצ־
עות סוכנות דיוויד שילד שבבעלותה.
השבוע עדכן הממונה על שוק ההון ד"ר משה
ברתקת ,באירוע ההשקה לקהילת  FINnovationה�ר
שמית של ישראל ,כי לאחר ש"חדווה בר אישרה לא
מזמן בנק דיגיטלי ,הוא ואנשיו ברשות יאשרו השבוע
חברת ביטוח דיגיטלית חדשה" .ברקת אף הוסיף כי
בנוסף לחברה זו "יש עוד שתיים בדרך".

בשורה גדולה

לביטוח ופיננסים נודע כי החברה החדשה תחל
לפעול ־ב־ 1ביוני  ,2020כשהחל ממועד זה היא ת�מ
כור פוליסות חדשות של דייוויד שילד ,כשעד כה
הייתה חברת הפניקס ה"פייסינג" של הפוליסות,
תמורת עמלה מסוימת מפספורטכארד.
מקור בכיר בחברה מסר כי "למרות שתהיה חברה
חדשה ,מדובר באותה פעילות ובבשורה גדולה ללקוח
ולסוכן הביטוח" .עוד נמסר ,כי החברה תמשיך למכור
את פוליסות ביטוח הנסיעות באמצעות כ־5,000
סוכני הביטוח עמם היא עובדת כיום ,וכי תוסיף
מוצרים חדשים שגם אותם ימכרו סוכני הביטוח.

מהלך דיגיטלי

סו"ב יפת בקשי ,יו"ר מחוז ב"ש והדרום בלשכה,
עובד הרבה עם פספורטכארד ,ובתגובה מסר" :אין
ספק שזה מהלך נוסף שאמצעים מתקדמים של היום
מאפשרים  -דהיינו חברות דיגיטליות.
"חברת פספורטכארד משווקת באמצעות סוכנים
דרך אפליקציה נוחה וסוכני בטוח נהנים משיווק
דיגיטלי ומרווחיות בהמשך על כל לקוח .אנו תקווה
שחברת פספורטכארד תמשיך בדרך זו שהוכיחה את
עצמה וזה שילוב מנצח של חברה עם סוכן.
"סוכני הביטוח נותנים ערכים רבים ונוספים מעבר

אלון קצף | צילום :יח"צ

מקור בכיר בחברה מסר כי "למרות שתהיה חברה חדשה ,מדובר
באותה פעילות ובבשורה גדולה ללקוח ולסוכן הביטוח"
סו"ב איגור מורי" :אני מברך על הקמת חברת ביטוח נוספת בשוק,
דבר שיגדיל את התחרות וייטיב עם הלקוח"
למחיר ובהחלט יש מקום לדאגה אבל לא לחשש".
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד סו"ב איגור מורי
מסר" :אני מברך על הקמת חברת ביטוח נוספת
בשוק ,דבר שיגדיל את התחרות וייטיב עם הלקוח.

צילום :אוראל כהן

צילום :באדיבות הלשכה

חדוה בר | צילום :רון קדמי

משה ברקת

יפת בקשי

איגור מורי | צילום :גיא קרן

אין לי ספק שדיוויד שילד תהיה נאמנה למסורת
רבת השנים שלה  -להיות חברה שפונה ללקוח
רק דרך סוכני ביטוח ,שהם אלה שבנו אותה
מאפס לחברה העוצמתית שהיא היום ,בתוך שנים
ספורות".
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,מסר:
"פעילות פספורטכארד תמשיך ותתנהל עם
סוכני ביטוח ,כך הובטח לי אישית ע"י אלון
קצף .עבודתינו הצמודה במשך שנים נוטעת בי
את הביטחון שכך יהיו פני הדברים .אלון יואל
והצוותים שלהם מוטי סוכנים ומשתפים פעולה
עם הלשכה בצורה הדוקה שנים רבות ומוצלחות
וברכתי להצלחה נתונה להם".
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מחוסר פעילות :כ־ 800מיליון שקל יישלחו
למאות אלפי בעלי חשבונות בגמל
הכספים ישלחו בשיקים לבעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופות הגמל כחלק ממהלך של
רשות שוק ההון  בישראל קיימים יותר מ־ 300אלף חשבונות מסוג זה > רונית מורגנשטרן
צילום :סטודיו עדיף

ה

ממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת,
החליט על הרחבת מהלך שליחת שיקים
מקופות הגמל לבעלי חשבונות קטנים
לא פעילים .ההוראה החדשה קובעת כי על גופי
הגמל לשלוח שיק לבעלי חשבונות לא פעילים
של עד  8,000שקל .כמו כן ,יישלחו שוב פעם
שיקים לבעלי חשבונות קטנים יותר שלא פדו את
השיקים בפעמים הקודמות (בהם נשלחו שיקים
לבעלי חשבונות לא פעילים עד  1,350שקל) .כיום,
קיימים כ־ 300אלף בעלי חשבונות לא פעילים,
בהם מופקדים בין  1,350שקל ל־ 8,000שקל ,ועל
כן הסכום שיוחזר לציבור בפעימה זו צפוי להיות
משמעותי ביותר ,והוא עומד על כ־ 800מיליון

שקל .כל מה שנותר לעמית לעשות
בהליך זה הוא להפקיד את השיק
אותו הוא מקבל מהגוף המנהל את
חשבונו.
בשנת  2016יצאו תקנות שאפשרו
לעמית בעל חשבון לא פעיל עם
יתרה של עד  8,000שקל למשוך
את כספו בפטור ממס ,אך רק
אחוז קטן של עמיתים משכו את
כספם .לאור המודעות הנמוכה של
הציבור לכספים אלו ,יצא בשנת
 2018תיקון שקבע כי על החברות
המנהלות להוציא לעמיתים שיקים

ברקת .כ־ 250אלף המחאות כבר
נשלחו לעמיתים בדואר |

בדואר בגובה הסכום שנמצא
בחשבון הלא פעיל.
על מנת לטפל קודם בחשבונות
שבהם דמי הניהול גוברים על
התשואות ,נשלחו בין מאי 2018
למרץ  2019לכ־ 250אלף עמיתים
המחאות בדואר .בנוסף ,חלה חובת
דיווח לממונה על מנת לוודא כי
החברות מקיימות את דברי החוזר.
בעקבות המהלך ,נפדו עד כה כ־50
מיליון שקל מחשבונות קטנים,
שסביר להניח כי בעליהם כלל לא
ידעו על קיומם של הכספים.

פיננסים | אפיקים חדשים

הכשרה חברה לביטוח תעניק מעטפת מימון
וליווי פיננסי למימון פרויקטי נדל"ן
החברה תהפוך לבעלים של  20%בחברת ליווי הנדל”ן של טופ קפיטל מבית לידר שוקי הון והיא
תעמיד מסגרות אשראי ותהיה אמונה על הנפקת פוליסות או ערבויות  לידר טופ קפיטל יהיו
אמונים על שירותי החיתום ,הניהול והליווי הפיננסי > מערכת “ביטוח ופיננסים”
צילום :יח"צ

ה

כשרה מרחיבה את פורטפוליו ההשקעות
הלא סחירות שלה ותהפוך לשותפה של
 20%בחברה שתוקם יחד עם טופ קפיטל,
זרוע הנדל”ן של לידר שוקי הון .החברה תעניק
מעטפת פיננסית מלאה ליזמי נדל”ן הכוללת
שירותי ליווי פיננסי ,שירותי חיתום ,ומימון
פרויקטי נדל”ן .הכשרה ,נכנסת לשיתוף פעולה
זה במקביל להקמת מערך לתחום הליווי הפיננסי
ופוליסות המכר לקבלנים.
ביום ראשון האחרון הגיעו למשרדי הכשרה שי בן
יקר ,מנכ”ל לידר שוקי הון ,יחד עם ירון שטיינמץ,
סמנכ”ל הכספים ובועז קרניאל ,היועץ המשפטי
של לידר שוקי הון .כמו כן הגיעו גיא רוזן ופולי
טטרו מנכ”לים ושותפים בטופ קפיטל ,חברת מימון
הנדל”ן של לידר שוקי הון.
במסגרת הסכם השותפים הכשרה תעמיד
לחברה מסגרות אשראי לצרכי מימון פעילותה
השוטפת ולמימון הפרויקטים אותם היא מלווה.
בנוסף ,הכשרה חברה לביטוח תהיה אמונה על

שונים .היתרון המובהק בהקמת
הנפקת פוליסות/ערבויות על
החברה החדשה שהיא תעניק טיפול
פי חוק המכר ,ולידר טופ קפיטל
אישי ,מהיר ,ויעיל שלא קיים
יהיו אמונים על שירותי החיתום,
בחברות אחרות”.
הניהול והליווי הפיננסי.
החברה תוקם תוך שאיפה
שי בן יקר ,מנכ”ל לידר שוקי הון:
ליצירת שיתופי פעולה עם בנקים
“ענף מימון הנדל”ן עובר מהפכה
להם קיימת מגבלת הון ומגבלות
אמיתית בחמש השנים האחרונות
ענפיות לסקטור הנדל”ן ,וכן עם
אותה מובילים מספר מצומצם של
קרנות מימון המתמחות בשירותי
גופי מימון חוץ בנקאיים חלוצים.
אני שמח כי אנו ביניהם וכעת עם
חיתום ובליווי פיננסי ליזמים שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה
ומבקשות להנפיק פוליסות מכר
השותפות החדשה יחד עם הכשרה
לרוכשי הדירות.
ביטוח נוכל להמשיך להרחיב את סל המוצרים
שלנו ללקוחותינו ולהוות תחרות וחלופה אמיתית
ליזמי נדל”ן .עד לפני עשור הבנקים שלטו באופן
“בהמשך לאסטרטגיית הרווחיות של החברה מוחלט בשוק הליווי לבנייה וכיום הגופים החוץ
באמצעות הקמת החברה בשותפות אנחנו מרחיבים בנקאיים מהווים כ־ 20%משוק זה .להערכתנו תוך
את תחומי ההשקעות לאפיקים חדשים” ,אמר שמעון חמש שנים נתח השוק של הגופים החוץ בנקאיים
מירון ,מנכ”ל הכשרה חברה לביטוח“ .מדובר בהמשך יגיע לכ־ 50%מהמימון לענף ליווי הבנייה ואנו
מגמה של מדיניות להגדיל את הרווחים בתחומים בהחלט מכוונים להיות מהמובילים בתחום”.

“להגדיל את הרווחים”

שלמה אייזיק
מנכ"ל ומייסד קבוצת יונט
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מותו הטראגי של סו"ב שמעון אזולאי התקבל בהלם
> רונית מורגנשטרן

ג

ופתו של סו"ב שמעון אזולאי ,שדר רדיו
חיפה ותושב קריית טבעון ,נמצאה השבוע
מול חוף הבונים .אזולאי בן  ,63נעדר מאז
יום ראשון בבוקר כשיצא מביתו שבקריית טבעון.
כאמור ,בלילה שבין ראשון לשני נמצא ללא רוח
חיים בים מול חוף הבונים.
אזולאי היה חבר ותיק בלשכת סוכני ביטוח,
ובמקביל שדרן ותיק ברדיו חיפה ומגיש התוכנית
השבועית "שיר ישראלי".
המשטרה ,בסיוע מתנדבים ,יחידת הכלבנים
וספינות שיטור ימי איתרו בתחילה את רכבו של
אזולאי ,סמוך לחוף הבונים ומאוחר יותר אותרה אף
גופתו .לא נמסרו פרטים על נסיבות מותו הטראגי.

השתתפות עצמית

"מחוז חיפה והצפון ולשכת סוכני
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד,
ביטוח בישראל משתתפים באבלה
מסר בעקבות הודעת המשטרה" :קשה
הכבד של משפחת אזולאי על מותו
להכיל את הבשורה המרה .קיבלתי
בטרם עת ובאופן טרגי של סוכן
את ההודעה כי שמעון נעדר ואחר כך
הביטוח ושדר הרדיו שמעון אזולאי
נמצא ללא רוח חיים.
ז״ל .יהי זכרו ברוך".
"שמעון אזולאי ז"ל היה מאושיות
בלוויה שהתקיימה ביום ג'
הביטוח בצפון .בהלם מוחלט
השבוע השתתפו מאות סוכנים.
ובתדהמה גדולה קיבלנו את הבשורה
בלוויה ייצגו את הלשכה יו"ר
על מותו הטראגי .שמעון היה מעמודי
התווך של כנסי הלשכה בצפון במשך אזולאי ז"ל | מתוך פייסבוק
מחוז הצפון מיכה אדוני ,יו"ר סניף
חיפה אניה לוין ,חברי המועצה
שנים רבות ,ויותר מכל חבר יקר עם
הארצית יובל ארנון ויעקב שכנר .נשיא הלשכה
נתינה ענקית ונשמה גדולה .יהי זכרו ברוך לעד".
סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון מסר :ספד לאזולאי.

> רונית מורגנשטרן

סוכני תלפיות
סו”ב ראובן טיטואני ,חובב כדורגל מושבע ,החליט לפנק את
סוכני תלפיות פמילי אופיס ,שבבעלותו .הסוכנים זכו לצפות
במשחק העונה בכדורגל בין מכבי חיפה למכבי תל אביב,
מה”בוקס”  -תא ה־ VIPשל אצטדיון סמי עופר בחיפה .בתמונה:
הסוכנים באצטדיון סמי עופר .צילום :באדיבות תלפיות

Passpor tCard Business
הכניסה שלך לעולם העסקי
בביטוח נסיעות לחו״ל
לפרטים נוספים pcbusiness@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית  ,PassportCard Businessבכפוף לחיתום רפואי ,ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס,
ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.
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כלל ביטוח ואלייד נדל"ן
רוכשות ביחד מגרש בתל אביב
במגרש ,ששטחו  4.5דונם ,פעל במשך שנים בית דפוס בבעלות
משפחת מוזס  החברה שותפה במגדל משרדים בן  34קומות
שיוקם במקום > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח מאמינה בנדל"ן המשרדי בתל
אביב .לאחר שדיווחה בשבוע שעבר על
רכישת ארבע קומות במגדלי הארבעה
תמורת  129מיליון שקל ,דיווחה החברה כי חתמה
על עסקת נדל"ן נוספת במסגרתה היא מצטרפת
לחברת אלייד נדל"ן ,לרכישת המגרש שבו עמד
במשך שנים בית גרפוליט ברחוב הגר"א  15בתל
אביב ,וזאת בהשקעה של כ־ 150מיליון שקל .על
מגרש זה ,ששטחו כ־ 4.5דונם ,פעל במשך שנים בית
הדפוס של עודד מוזס  -נצר למשפחת מוזס .במגרש
עתידה להקים אלייד שני מגדלים – האחד למגורים
והשני לתעסוקה ,בגובה של עד  34קומות.
יצוין ,כי כלל ביטוח ופיננסים מצטרפת
לאלייד נדל"ן להקמת מגדל התעסוקה בלבד,
בו יחזיקו אלייד וכלל בשותפות בזכויות שוות.
מגדל התעסוקה כולל זכויות בנייה לכ־ 28אלף
מ"ר למשרדים ותעסוקה וכ־ 900מ"ר למסחר.
הפרויקט ינוהל ויוקם על ידי אלייד נדל"ן .יובהר,
כי הזכויות למגדל המגורים נותרות במלואן
בבעלות אלייד נדל"ן.

פוטנציאל תשואה גבוה
יוסי דורי ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ההשקעות
בכלל ביטוח ופיננסים מסר" :אנו שמחים ומברכים
על השותפות עם אלייד נדל"ן בעסקה משמעותית
זו .מדובר בעסקת נדל"ן נוספת באזור שוקק פעילות
ומסחר ,בטבורה של העיר תל אביב שישמש כאזור
עסקים ומגורים גם יחד .אסטרטגיית ההשקעה
של הקבוצה מתמקדת ,בין היתר ,בצבירה ורכישה
של נכסים תזרימיים ואיכותיים ,ואנו צופים
כי הצטרפותנו לעסקת רכישת נדל"ן זה ,בעל
פוטנציאל תשואה גבוה ,תניב תשואה מותאמת
סיכון בתיקי העמיתים והנוסטרו".
במסגרת תכנית בניין עיר חדשה שמקדמת
עיריית תל אביב ,המתחם ייקרא מתחם "בני ברק"
כחלק ממתחם "הגר"א־הרכבת" ,הנמצא בקרבת
דרך מנחם בגין ,ובמפגש הרחובות בני ברק,
הרכבת ,הגר"א וסלומון .במתחם כולו מתוכננים
חמישה מבנים בשימוש של מגורים ,מסחר ,תעסוקה
ושימושים ציבוריים.

דורי" .אסטרטגיה שתניב תשואה מותאמת סיכון בתיקי
העמיתים והנוסטרו" | צילום :סיון פרג'

העסקה הנוכחית מצטרפת לשורת עסקאות נדל"ן
נוספות שביצעה קבוצת כלל בתקופה האחרונה,
ביניהן רכישת מבנה תעשייתי מידי קרן פורטיסימו,
המשמש את חברת טוטנאוור באזור התעשייה הרטוב
(עסקת  ,)Sale & Leasebackהשקעה במתחם
כורזין בגבעתיים בסך של  350מיליון שקל בפרויקט
מגורים ,משרדים ומסחר .בפרויקט זה שותפות גם
צמח המרמן ואורוקום אסטרטגיות.
כלל ביטוח ופיננסים יוצגה בעסקה על ידי עורכי
הדין ענת מולכו ,יונתן טיסונה ומייקי יבין ממשרד
עורכי הדין עמית פולק מטלון .את אלייד נדל"ן
ייצגו בעסקה עורכי הדין אוהד זלבסקי ,אלעד כהן
ומורן ברוך ממשרד עורכי הדין זלבסקי ושות'.

חדשות הלשכה

כ־ 50סוכנים
השתתפו
בהשתלמות
מקצועית בלונדון
> רונית מורגנשטרן

48

סוכנים וסוכנות ,ובני זוגם ,השתתפו
בהשתלמות מקצועית בלונדון .לדברי
סו”ב דניאל קסלמן ,יו”ר מחוז השרון ומשתתף
קבוע בקבוצה ,מדובר בפרויקט שהחל לפני יותר
מ־ 25שנה ,ומי שיזם אותו היה סו”ב חזי מנדלאווי
ז”ל ,שהיה בעבר סגן נשיא הלשכה .לקבוצה
הצטרף ,כבעבר ,גם עו”ד ג’ון גבע ,יועץ משפטי
למחוזות תל אביב ,השרון וירושלים בלשכה.
“מאז שמנדלאווי החל בפרויקט ,יוצאת בכל
שנה ,בשבוע הראשון של חודש ינואר ,קבוצת

הסוכנים בהשתלמות בלונדון | צילום :באדיבות דניאל קסלמן

חברי לשכה להשתלמות מקצועית בלונדון”,
מספר קסלמן.
“ההשתלמות התמקדה בתחום הפיננסים;
המרצים הם תמיד מרצים מקומיים ,שבהשתלמות
זאת לימדו את הסוכנים על תחום ההלוואות,
משכנתאות וסקרו את תחום הפיננסים בשוק

העולמי .בסוף ההשתלמות קיבלו המשתתפים
תעודת סיום”.
הביקור בלונדון ,שאורגן על ידי סוכנות
הנסיעות דיזנהויז ,נמשך שישה ימים ,מתוכם
שני ימי השתלמות מקצועית והשאר לסיור בעיר,
קניות ,בילויים ומנוחה.
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תחרות סטארט־אפים ישראליים בביטוח
> רונית מורגנשטרן
צילום :תומר פולטין

ב

שבוע שעבר התקיים אירוע הגמר של
תחרות  .Insuring the Futureמדובר
בתחרות סטארט־אפים משותפת של
הראל ו־ ,Tokio Marineענק הביטוח היפני .באירוע
הגמר היוקרתי בתל אביב ,השתתפו בכירי המשק
המקומיים ובכירים בינלאומיים בתחום הטכנולוגיה,
ביניהם שש חברות סטארט־אפ ישראליות אשר
הגיעו לגמר התחרות.
האירוע הבינלאומי הינו מיזם ראשון כחלק משיתוף
הפעולה בין החטיבה הטכנולוגית בקבוצת הראל
ביטוח ופיננסים ו־ ,Tokio Marineבמטרה לאתר
חברות ישראליות בעלות מענה טכנולוגי לאתגרים
העסקיים של שתי החברות .האירוע שנערך השבוע
הינו יריית הפתיחה של הפעילות המשותפת בין שתי
החברות אל מול השוק המקומי .שיתוף הפעולה נוסד
בין שתי הענקיות ביולי  2019במטרה לקדם חדשנות
של שתי החברות ובכדי לאפשר לסטארט־אפים
ישראלים להיחשף לשוק המקומי והבינלאומי.
מטרת התחרות היא לחבר ולחשוף בין סטארט־
אפים מקומיים לקהילה העולמית תוך הצגת שיתוף
הפעולה הפורה בין שתי החברות הביטוח ,קידום
משותף של הזדמנויות לסטארט־אפים מקומיים ומתן
הזדמנות לביצוע .POC
מתוך עשרות מועמדים בעלי פתרונות ייחודים
שהגישו מעומדות לתחרות ,רק שישה סטארט־אפים

מימין :מישל סיבוני ,יואב מנור ,טקאיומי סומי ,ניב רז ,יאיר
המבוגר ,קנדל ג'ונס ,טל חן ,ואייל אפרת

הוצגו בפני ועדת שופטים המונה בכירים מהראל,

 Tokio Marine, JVPו־.Deloitte

שלוש זוכות בתחרות
צוות השופטים בחר בשלוש חברות סטארט־
אפ אשר הציגו את הפלטפורמות הטכנולוגיות
החדשניות ביותר.
 Neurotech Solutionsשיתפה פעולה עם
מומחים מאוניברסיטאות ובתי חולים כדי לפתח
את כלי המוקסו ( )MOXOהמבוסס על בינה
מלאכותית ,באמצעותו ניתן ליצור פרופיל מדויק
המאבחן בעיית קשב עבור נבדקים בין הגילאים
 6ל־ .80החברה מכרה מעל ל־ 250אלף מבדקים

ברחבי העולם ופורסמה במעל  11כתבי עת
קליניים .החברה הוקמה בשנת  2008על ידי ניר
יכין ומעסיקה כיום כשמונה עובדים.
 VOOMמציעה פלטפורמת ביטוח טכנולוגית
המבוססת טלמטיקה על פי דרישה למוצרי ניידות
מיוחדים ,המיועדים להגן על המשתמשים היכן שהם
רוכבים ,טסים או מפליגים .לחברה משרדים בתל־
אביב עם שלוחה בפאלו אלטו ,ומהווה כברוקר ביטוח
מורשה בכל  50המדינות בארצות הברית .הוקמה
בשנת  2016על ידי תומר קאשי ומעסיקה  15עובדים.
 PlanetWatchersמעניקה פתרון תוכנת
כשירות שנועד לעזור לארגונים ,ממשלות וארגונים
לא ממשלתיים לפקח על הנכסים הטבעיים שלהם
במגזרים רבים .הטכנולוגיה הגיאו־מרחבית של
החברה משלבת אלגוריתמים של למידת מכונה,
תשתית ענן אלסטית וחיישני לוויין רב־מקומיים
בכדי לספק מערכת ניטור והתראה חזקה המספקת
מידע קריטי לניהול נכסים בהיקפים גדולים בקנה
מידה אזורי וגלובלי .חברת הסטארט־אפ הוקמה בשנת
 2016על ידי אריאל סמולייר ומעסיקה  11עובדים.
משתתפי האירוע זכו להרצאה מרתקת של השף
אסף גרניט בה הציג את תפיסת עולמו והאתגרים
המשותפים לכל יזם בדגש על ההתרחבות
העולמית שלו בתחום המסעדנות ולאחר מכן נהנו
האורחים מארוחת השף.
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קבוצת הראל משקיעה  380מיליון שקל
בקמפוס משרדים נוסף בסן פרנסיסקו

החברה תחזיק  33%מהזכויות בקמפוס משרדים  מדובר בנכס המשרדים הרביעי שהראל רוכשת בסן
פרנסיסקו ,כאשר שלושת הבניינים הנוספים ממוקמים גם הם במרכז העסקים הראשי של העיר >
רונית מורגנשטרן

ק

בוצת הראל ביטוח ופיננסים ממשיכה להרחיב
את נוכחותה בשוק הנדל"ן בסן פרנסיסקו
ורוכשת ,בשיתוף עם Paramount
 Group, Incריט ציבורית אמריקאית ,זכויות
אקוויטי בקמפוס משרדים נוסף בעיר לפי שווי של
כ– 2.5מיליארד שקל .הראל תחזיק ב־ 33%מהזכויות
בקמפוס הכולל שני בניינים .השקעת הראל בהון
העצמי תעמוד על כ– 380מיליון שקל.
הנכס הנרכש הינו קמפוס של שני בנייני משרדים
הממוקמים במרכז העסקים הראשי בעיר ,ברמת דירוג
 Class Aבניין אחד בן  21קומות ,ובניין נוסף בן 40
קומות ,בשטח כולל של כ־ 750אלף רגל .חלק ניכר
משטחי אחד הבניינים מושכר לחברת טכנולוגיה
גדולה ,ויתר השטחים מושכרים בעיקר למשרדי
עו"ד ,רו"ח וחברות טכנולוגיה נוספות .הבניינים
מושכרים בשיעור תפוסה ממוצע של כ־ ,94%כאשר
התכנית העסקית עבור הנכס כוללת השכרה של
יתרת השטחים הפנויים ,וכן תכנית השקעות אשר
תאפשר העלאה של דמי השכירות לאורך תקופת
ההחזקה בנכס.

לפועל מספר עסקאות משותפות יחד
עד כה .ההשקעה בנכס ,אשר ינוהל
על ידי הריט האמריקאית ,הינה חלק
מדובר בנכס המשרדים הרביעי
משרשרת עסקאות שמבצע מערך
שהראל רוכשת בסן פרנסיסקו,
הנדל"ן של הקבוצה לאורך השנים
כאשר שלושת הבניינים הנוספים
האחרונות.
ממוקמים גם הם במרכז העסקים
מהראל נמסר" :מדובר באפיק
הראשי של העיר .שוק המשרדים
השקעות גדל והולך עבור הראל,
בסן פרנסיסקו הינו שוק חזק המהווה סמי בבקוב ,מנהל חטיבת
לצד קבוצות מוסדיות גדולות
ההשקעות ,קבוצת הראל ביטוח
מוקד משיכה לחברות טכנולוגיה
אחרות ,הנובע מהשאיפה להגביר
ופיננסים | צילום :ורדי כהנא
אשר נהנה מביקוש הולך וגובר
את הנוכחות באפיקי השקעה בעלי
מחד ,ומהיצע מוגבל מאידך ,כתוצאה ממגבלות תשואה יציבה יחסית ,ריאלית ושאינה קשורה ישירות
רגולטוריות אשר מגבילות את היקפי הבנייה ומיידית למדדי שוקי ההון .ההשקעה בנדל"ן ישיר
בעיר .בשנים האחרונות מתאפיין השוק בעליות בחו"ל ,תורמת לפיזור ההשקעות מבחינה גיאוגרפית
משמעותיות ומתמשכות בדמי השכירות לצד גידול וסקטוריאלית ,ונעשית במטרה להניב תשואה שוטפת
בשווי הנכסים באזור.
ויציבה ברמת סיכון נמוכה יחסית ,גם על רקע הגאות
הראל נכנסת לעסקה בשיתוף עם  Paramountהנמשכת במחירי הנכסים הסחירים והלא-סחירים.
 ,Group, Incריט ציבורית אמריקאית בעלת שווי השקעה זאת של הראל ,מצטרפות לתיק נכסי נדל"ן
שוק של למעלה מ־ 3מיליארד דולר ,אשר הינה בעלת איכותי ומגוון שמטרתו להעניק לחסכון הארוך טווח
ניסיון נרחב בשוק המקומי .שני הצדדים בחנו והוציאו עוגן תשואתי ויציב".

אפיק השקעות
מתרחב

רוצה להבטיח ללקוח שלך הגנה "פרפקט"?
בטח שאפשר!

עכשיו במנורה מבטחים:
פנסיה
בקרן הגדולה
והיציבה בישראל

התוכנית הפנסיונית עם ההגנה המקיפה

מטריה
TOP

ריסק

אובדן כושר עבודה
משלים לפנסיית הנכות

ביטוח חיים
פיצוי חד פעמי
למקרה פטירה

רוצה לשמוע עוד על

? פנה למפקח הרכישה במחוז.
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ועדות הלשכה מציגות :ההישגים
הבולטים של השנתיים האחרונות
ביקשנו מיושבי ראש הוועדות לערוך סיכום מיוחד למחצית הקדנציה  חלק ה’

צילום :דקלה הוסטיג

המכללה לפיננסים וביטוח
יו”ר המכללה ,סו”ב
חוה פרידמן וינרב ,מסכמת:

ועדת הטכנולוגיה
יו”ר הוועדה,
סו”ב עמוס גואטה ,מסכם:
כמי שהתנדב במשך שנים בתחום הטכנולוגי
במסגרת הלשכה ,קיבלתי בתחושת שליחות את
ראשות ועדת הטכנולוגיה .לוועדה הצטרפו סוכנים
חברי לשכה עם ידע טכנולוגי ועם רצון רב לתרום
ללשכה ויחד גיבשנו תוכניות לקידום צרכי הסוכן
הטכנולוגי.
צילום :באדיבות המצולם

הפעילות במכללה מתבצעת בכל שעות היום
והערב; הנגשנו את המכללה לכלל הסוכנים וערכנו
קורסים ארוכי טווח ,כמו גישור ,דירקטורים,
פיננסים ,גביית שכר טרחה ,מחשבים ,מיסוי,
רפרנטים ,העברה בין דורית ,ניתוח תיק פנסיוני
בשיתוף עם הוועדה הפיננסית ,ועוד.
קיימנו השתלמויות של 3־ 5מפגשים שבועיים,
כמו אקסל ,בריאות וסיעוד בשיתוף עם ועדת
הבריאות .ערכנו השתלמויות רבות בנות יום
אחד בהן הסוכנים קיבלו כלים מקצועיים לעבודה
השוטפת היום יומית ,העשרנו את הידע המקצועי
של סוכנים רבים והעמקנו את הידע בנושאים
רגולטוריים.
חנכנו בתחילת הקדנציה (לאחר עבודה מבורכת
בקדנציה הקודמת) את סניף המכללה בחיפה.
מרחיבים את הפעילות בסניף ירושלים ,תוך כוונה
להגיע גם להרחבת פעילות בבאר שבע והדרום.
ערכנו סדנה קצרה להעברת מסרים בעידן של
הפרעות קשב וריכוז ,ובחודשים הקרובים אנו
מתכוונים לפתוח קורס רחב וארוך יותר בנושא זה.
ערכנו יום השתלמות עם נשיא לשכת יועצי המס
שחידש לנו רבות בנושא מיסוי ,ביטוח לאומי וכד’.
הרחבנו את שיתוף הפעולה עם שרות התעסוקה
וקיימנו קורס לרפרנטיות ששולבו בסוכנויות
ביטוח .בכוונתנו להכשיר עובדים נוספים למשרד
הסוכן ונרחיב הפעילות בסניפים ובמחוזות.
בכוונתינו לפנות ליועצי הלשכה ,כ־ 50במספר,
שיתנו הרצאות וישתפו אותנו בתחומי עבודתם –
כדי שנוכל להיוועץ בהם בעת הצורך.
ומה בעתיד? שיתוף הפעולה עם  BDOהורחב ,מה
שיאפשר לשים דגש חזק ורחב יותר לטובת חברי
הלשכה ,ערך מוסף מקצועי ותדמיתי .השאיפה שלנו

שכל סוכן חבר לשכה יגיע לפחות ל־4־ 5השתלמויות
בשנה במקצועות בהם הוא עוסק ולהרחיב ולהעמיק
את הידע בכל ענפי הביטוח .עקב השינויים שחלים
בימים אלו בפעילות המחודשת של המכללה נשקוד
על כתיבת נהלים מחודשים וברורים.
בימים הקרובים אנו עורכים מספר השתלמויות,
בין היתר ,יום השתלמות בנושאי נזקי טבע שפקדו
אותנו ,המילים באותיות הקטנות של הפוליסה
– ואיך אנחנו סוכני הביטוח נרחיב ונגדיל את
האותיות הקטנות.
נקיים קורסים ארוכי טווח בנושאים בהם נגענו
בעבר ,כמו גישור ,דירקטורים ,השתלמויות
מתקדמות בנושאי בריאות ופיננסים ,משכנתאות,
והיבטי מס .נארח את ראשי האוצר ומקבלי
ההחלטות ,את מנהלי חברות הביטוח ,את ראשי
האגפים של חברות הביטוח (כפי שקיימנו בנושאי
הבריאות) ונשתף אותם בחיי היום יום של הסוכן
ובלבטיו.
זו הזדמנות לומר תודה ענקית לרונן דניאל על
הפעילות המבורכת והמסורה במכללה,ל  לדבי שת�מ
שיך איתנו בדרכנו המחודשת ,ולחבריי בוועד המנהל
 ניר קסלמן סגן היו”ר ,אורן נמרוד ,עמיעד קפלן,אורנה יחזקאל ,דורון רוזנבלום ,דודו שושן ,שוש
סלהוב ,עופר צינורי ,מוטי בקר ,אריה מדורסקי ,גיל
ורדי ,ונורית המלווה במסירות את ישיבותינו.

הקמנו מספר צוותים כדי לטפל בין השאר בנושאים
הבאים  -פעילות מול מחלקות הפיתוח הטכנולוגי
בחברות הביטוח ובמסלקה  -איתור אפליקציות
ותוכנות שיעשירו את סל המוצרים לייעול עבודת
סוכן הביטוח ,זאת במטרה לגוון ולקדם תחרות בשוק
מוצרי התוכנה עבור סוכני הביטוח.
במהלך השנתיים פעלנו במספר רב של נושאים
מפאת קוצר היריעה אציין רק אחדים מהם:
כשהתחלנו את פעילות הוועדה לפני כשנתיים
סוכנים רבים עדיין עבדו עם חשבוניות הנייר
הוותיקות שאותם הזמינו מבתי הדפוס .לכן ,ראיתי
לי למטרה להעביר את חברי הלשכה למודל המתקדם
של חשבוניות און ליין .חיפשנו חברה עם מוצר
שיהיו בו כל האפשרויות הטכנולוגיות המתקדמות
כולל חתימה דיגיטלית ושיחד עם זאת תפעולו יהיה
קל נוח ומהיר ושגם לא יעלה יקר מידי.
החיפושים הניבו פרי והצלחנו לאתר חברה עם
מוצר שתאם לדרישות ולא פחות חשוב בעלות ללא
תחרות .כלומר חינם לגמרי ללא מגבלת זמן או
כמות .מאז שהאפשרות הזאת עלתה לאוויר סוכנים
רבים החליפו את חשבוניות הנייר בחשבוניות
הדיגיטליות ואני שמח לעזור לכל מי שפונה אלי
לעזרה וייעוץ בנושא הזה.
בהמשך התעוררה בעייה עם חברת ויזה שביטלה
באופן חד צדדי את הסכם לסליקת אשראי שהיה
לה עם הלשכה והיה צורך במציאת חברה מחליפה.
החיפוש הניב שתי חברות כשאחת מהם היא
חברת ישראכרט שהעניקה תנאים טובים לסוכנים
שמבקשים לבצע סליקת אשראי.
אחת מהמשימות החשובות של הוועדה הייתה
לאתר תוכנות ואפליקציות בתחום הביטוח.
כדי לקדם ולייעל את עבודת הסוכן וגם כדי ליצור
מגוון ותחרות .בין השאר חשפנו את חברת רואטו,
ניהול לקוחות פנסיוני ופיננסי; קוואלה ,מחולל
השוואת תעריפי ביטוחי רכב; ליאו ,מערכת צ’אט
בוט לסוכן לשיפור ועזרה בניהול לקוחות משרד
הסוכן ,ועוד.
יש לנו תוכניות רבות לשנתיים הבאות ואנו
בטוחים שניישם גם אותם.
לסיכום ,אני מבקש להודות לחברי הוועדה
שעזרו ותרמו רבות מהידע שלהם ומזמנם:
מוטי הרשקו ,סגן יו”ר ועדת הטכנולוגיה ,אורן
סטשובר ,אייל שוורץ ,אלון גלסנר ,גיל אנגלמן,
דוד קלמנוביץ ,יונתן לוייב ,יצחק חסידים ,ירום
יצחק ,סטס ציבליחובסקי ,סמי אביחזר ,עופר
צינורי .תודה מיוחדת ליוסי אנגלמן ,סגן נשיא
הלשכה; שי בלייך ,מנהל מערכות מידע של
הלשכה ויועץ הוועדה ,ומזכירת הוועדה הנפלאה
נורית סימן טוב.
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"הסוכן יהפוך למנהיג כלכלי בעל ידע והתפתחות תמידית"
סוכן צעיר

סו"ב יקיר בסון ,מנכ"ל ומייסד "  People Family Officeהחזון שלי הוא להקים את הקניון
הפיננסי הראשון בישראל .ליצור חווית קנייה כלכלית שתקרב את הציבור"

גיל32 :
מצב משפחתי :רווק
השכלה :תואר שני במנהל עסקים
עיסוק :מנכ"ל ומייסד People Family Office
בתל אביב
ותק 10 :שנים בענף
רישיון :פנסיוני ומנהל השקעות
למה בחרת במקצוע סוכן הביטוח ומה אתה אוהב
בו?
"מגיל קטן התעסקתי עם כסף ,עוד מהעסק של
סבא ז"ל .זה היה ברור לי שאלך לכיוון פיננסי.
בתואר הראשון נחשפתי לראשונה לעולם
הפנסיוני .התקבלתי לעבוד בבית השקעות השני
בגודלו באותה תקופה .הגעתי לייעוד שלי.
"אני אוהב במקצוע את היכולת שלי להשפיע על
העושר הפיננסי של תא משפחתי .המשימה שלי
שכל מי שאני אפגוש בדרך יפרוש עם יותר כסף".
באלו קשיים נתקלת בתחילת דרכך?
"אני תמיד צוחק על זה עם הרואה חשבון שהוא
לא הכין אותי לקשיים שבדרך :מגיוס לקוחות,

עובדים ,הכנסות .אני זוכר שאת הלקוח הראשון
שלי החתמתי ארבע פעמים כי לא ידעתי מה
עושים .אבל הוא נתן בי אמון וזה שווה הכל".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים?
"הלשכה יכולה לסייע בעיקר בצד המנטלי
שבעיניי הוא קריטי מאוד .בעידן של היום:
חשיבה יצירתית ,חזון ,תושייה – אלה הם הכלים
שצריך לפתח".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
"החזון שלי הוא להקים את הקניון הפיננסי הראשון
בישראל .ליצור חווית קנייה כלכלית שתקרב את
הציבור .ותגרום לו להתחבר יותר לעולם הפנסיוני –
זארה ,ארומה וחיסכון ארוך טווח".
אלו טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
"להתפתח ,לשאול שאלות ,לערער על הקיים,
לקחת סיכונים נכונים .ליצור שיתופי פעולה,
לראות מודל לחיקוי מהעולם העיסקי".
איך אתה רואה את עתיד המקצוע?
"העולם מתקדם בקצב מהיר .השירותים שלנו
יהפכו להיות יותר ויותר דיגיטליים .הסוכנים
יעברו למאחורי הקלעים .מי שלא ייצור מותג

סו"ב בסון | צילום :באדיבות המצולם

מנצח לצערי לא ישרוד.
"הסוכן של היום חייב להפוך להיות מנהיג כלכלי
עם קשת רחבה של ידע והתפתחות תמידית .מי
שבדרך לשם יקצור פירות”.

מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל office@rbmedia.co.il

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
רה חדשה ו קיהל
למנויי פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מהדוספרו של יעקבישראל״
חבויות ב
ל
״ביטוח
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן
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עושים סדר בפיצויי הפיטורים
הדעה הרווחת היא שעובד שפוטר מעבודתו זכאי לקבל פיצויי פיטורים .מה לגבי
עובד שהתפטר? האם הוא זכאי לפיצויים ואם כן ,באיזה גובה? > נדב טסלר

ח

וק פיצויי פיטורים קובע
כי עובד שהשלים שנת
עבודה ופוטר מעבודתו
זכאי לפיצויים .גובה הפיצויים
יהיה בהתאם למשכורתו האחרונה
של העובד כפול הוותק בעבודה.
בהתאם לכך ,עובד שעבד במקום
עבודה במשך שנתיים ושכרו עלה
מ־ 7,000שקל ל־ 10,000שקל,
יהיה זכאי לפיצויים בגובה  20אלף
שקל (משכורת אחרונה כפול הוותק
בעבודה).

הממוצע במשק)?
ככל שהעובד לא עומד במבחנים אלו,
לא חל סעיף  14על העובד והמעסיק
יידרש בהשלמת פיצויים בהתאם
לשכר האחרון כפול תקופת הוותק.
מעסיק הרוצה להבטיח את קיומו של
סעיף  14נדרש להחתים את העובד
על נוסח האישור הכללי לסעיף .14

זכאות לפיצויים במקרה
של התפטרות

עד כה עסקנו בעובד שפוטר
מעבודתו ,אך מה יהיה דינו של עובד
סעיף  :14כספי הפיצויים
שהחליט לעזוב את עבודתו ,כלומר
נדב טסלר
בקופה מהווים תחליף
להתפטר?
להשלמת הפיצויים
עובד זה יהיה זכאי לקבל את הפיצויים
שנצברו לרשותו בקרן הפנסיה ולא
כדי למנוע מצב שבו עובד פוטר
יהיה זכאי להשלמת פיצויים.
מעבודתו ולמעסיק אין די כספים
ויודגש  -עובד המפוטר זכאי להשלמת
כדי לעמוד בהתחייבות לתשלום
הפיצויים בהתאם לשכרו האחרון או
פיצויים נקבע ,כי במידה וכספי
בהתאם לסעיף  .14עובד המתפטר
הפיצויים בקופה הופקדו בהתאם
זכאי לצבירת הפיצויים בקופה.
לאישור הכללי לסעיף  ,14כלומר,
לדוגמה ,עובד מרוויח  10,000שקל
המעסיק ביצע הפקדה חודשית של האם דינו של מתפטר כדין מפוטר? | צילוםShutterstock :
ומעסיקו מפקיד לו לפי חוק 6%
כספי הפיצויים וכספי התגמולים,
לרכיב הפיצויים .לעובד מופקדים
הכספים שהופקדו לקופה ,כולל
עובד המפוטר זכאי להשלמת
בכל חודש  600שקל לרכיב הפיצויים.
הרווחים עליהם ,יבואו במקום כספי
הפיצויים בהתאם לשכרו האחרון או
העובד מתפטר לאחר שנה ובקופה
הפיצויים אותם נדרש המעסיק
עומדים לרשותו  7,200שקל.
לשלם לעובד בסיום העבודה.
בהתאם לסעיף  .14עובד המתפטר זכאי
במידה והעובד היה מפוטר הוא היה
בהתאם לנתוני הדוגמה הקודמת,
לצבירת הפיצויים בקופה
זכאי לקבל  10,000שקל ,אך מכיוון
העובד עבד במשך שנתיים במקום
והוא התפטר הוא יהיה זכאי רק
העבודה והמעסיק הפקיד בצורה
שוטפת  8.33%משכר העובד לקרן הפנסיה .הרי עם זאת ,בכדי שיחול סעיף  14נקבע כי“ :תשלום לכספים שנצברו בקופה –  7,200שקל.
בסוף השנה הראשונה נצברו לעובד  7,000שקל לקופת תגמולים ,לקרן פנסיה או לקרן
כיוצא בשורה התחתונה
ברכיב הפיצויים ובסוף השנה השנייה נצברו באלה ,לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם
לזכות העובד  10,000שקל ברכיב הפיצויים .נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד החקיקה הקיימת היום מקדמת את השארת כספי
כעת ,במידה והעובד יפוטר ,הוא יהיה זכאי לקבל ובמידה שנקבע ,או אם תשלום כאמור אושר על הפיצויים בידי העובד גם במצב שבו העובד התפטר
את הכספים שנצברו בקופה כ־ 17,000שקל ולא ידי שר העבודה ובמידה שאושר”.
מעבודתו .השלמת פיצויים תתקיים במצבים בהם
 20אלף שקל.
במידה והעובדים לא חתמו על נוסח האישור המעסיק לא הפקיד את מלוא הפיצויים לקופה
אמנם בחתימה על סעיף  14העובד מוותר על הכללי לסעיף  14ובהעדר הסכם קיבוצי יש לבחון והעובד פוטר מעבודתו או שהתפטר במקרים
חישוב הפיצויים בהתאם למשכורת האחרונה האם הסכם העבודה עומד בכללי “צו ההרחבה שדינם כפיטורים .על המעסיק להפקיד לפיצויים
אך הוא זוכה בוודאות שכספי הפיצויים יישארו לפנסיית חובה” .לצורך הבדיקה נבצע שלושה בהתאם לצו ההרחבה שחל עליו ובמידה ולא חל
ברשותו גם עם יתפטר מעבודתו ואילו המעסיק מבחנים:
עליו צו כזה ,המעסיק צריך לשקול כמה עליו
•מועד תחילת ההפקדות  -האם ההפקדות
“חוסך” את השלמת הפיצויים בהתאם לשכר
להפקיד לרכיב הפיצויים.
החלו לפני שנת ?2008
האחרון של העובד.
•אחוזי ההפקדה  -האם אחוזי ההפקדה גבוהים
האם סעיף  14חל באופן אוטומטי על העובד?
הכותב הוא סמנכ”ל מקצועי בהלמן אלדובי
מאלה שנקבעו בצו ההרחבה?
הדעה הרווחת היא שהחל משנת  2008סעיף 14
קופות גמל ופנסיה ,בעל רישיון משווק
חל באופן אוטומטי על כלל העובדים במשק ועל
•גובה השכר המבוטח  -האם העובד היה מבוטח פנסיוני ,מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג
על שכר העולה על השכר הקבוע בצו (השכר
כלל ההפקדות לחיסכון פנסיוני.
“פנסיוני ,להבין את הפנסיה”
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צילום :באדיבות המצולם

מדריך :ביטוח מחלות קשות
סו”ב ירון טל על חשיבותו והשפעתו של הכיסוי הביטוחי למחלות
קשות ולמה חלק ניכר מהציבור הרחב אינו מודע לכך

כ

בר יותר מ־ 28שנים שאני עובד כסוכן
ביטוח .במסגרת השירותים המגוונים
אותם אני מעניק ,נכללים ליווי משפחות
ועריכת תכנון כיסויים ביטוחים .בחרתי להתייחס
דווקא לנושא של כיסוי ביטוחי למחלות קשות
בשל חשיבותו הרבה והשפעתו חסרת התקדים הן
על המבוטח והן על משפחתו וביחוד בשל חוסר
המודעות של הציבור הרחב לנושא.
שנת  2019היתה שנה מיוחדת .שילמתי
באמצעות חברות הביטוח יותר משני מיליון שקל
למבוטחים אשר חלו במחלות קשות ,אך למזלם
ולחוכמתם היה להם כיסוי ביטוחי מסוג מחלות
קשות .המקרים הבאים ימחישו את העובדה
שהנושא חולש על כלל הגילאים והמינים ואין
קבוצת סיכון אחת מוגדרת .כל אלה מהווים
דוגמאות לחשיבות כיסוי מחלות קשות ,ולהלן
הסברים:
מקרה  :1לתינוק בן שנה וחודשיים התגלה סרטן
בגרון .בהמלצת רופאיו ,ההורים נאלצו להטיס
אותו לטיפולים מיוחדים בבית חולים בניו־יורק
(בארץ לא מבצעים את סוג הטיפולים להם נזקק).
ללא התשלום אותו קיבלו ההורים מחברת הביטוח
בגין הכיסוי ,להורים לא הייתה יכולת כלכלית
לשרוד את התקופה ואת העלויות הנלוות של
המסע המשפחתי לחו”ל יחד עם עוד שני ילדים
קטנים ,ובוודאי במצב שבו שני ההורים עצמאים
ופרנסתם אינה מובטחת .כאן המקום לציין את
הראל חברה לביטוח אשר עשתה מעל ומעבר על
מנת לסייע למשפחה.
מקרה  :2לרופאת שיניים בת  57התגלה סרטן
בקיבה והיא נאלצה להפסיק את עבודתה
ולעבור טיפולים קשים .סכום הביטוח החד פעמי
שהפוליסה הקנתה לה סייע לה בפרנסת המשפחה
ונתן לה את האפשרות להחלים כראוי ,ולחזור
לעבודה עד אשר הבריאה לחלוטין .במקרה זה
יש לציין את כלל חברה לביטוח על טיפול מהיר
בנושא.
מקרה  :3ליזם הייטק בן  53התגלה סרטן בפה
ובגרון .בשל כך ,הוא נכנס באופן מיידי לשגרת
טיפולים אשר השביתה אותו מעבודתו .מצבו
הרפואי גרר מצב של אובדן כושר עבודה .סכום
הביטוח המשמעותי שקיבל מחברת הביטוח
אפשר לו לטפל בעצמו ולשלם את התשלומים
על ההוצאות המשמעותיות שלהן נדרש ,כמו
אחות פרטית צמודה בבית החולים לה נזקק כיוון
שרעייתו נדרשה להיות בבית ולטפל בילדיהם
הקטנים .ראוי לציין את מגדל חברה לביטוח על

“גרסה שאינה משקפת את שאירע” .למצולם אין קשר לנאמר | צילוםshutterstock :

השונות בגילאים ,במינים ובמקצועות
מראה כי הנושא אינו חס על איש וכולם זקוקים לפיצוי
חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה
טיפול מהיר לתשלום התביעה ,תוך פחות משבוע
מיום הגשתה.

לא רק למבוגרים
השונות בגילאים ,במינים ובמקצועות של מבוטחיי
השונים גרמו לי להבין כי הנושא אינו חס על איש
והכל זקוקים לפיצוי חד פעמי במקרה של גילוי
מחלה קשה ,למי שידו משגת וקל וחומר למי שידו
אינה משגת .פיצוי שכזה עוזר הן בהיבט הכלכלי
והן בהיבט הנפשי ועוזר בתהליך ההחלמה הקשה.
בגילאים הצעירים (עד  )20הכיסוי זול מאוד,
אך ככל שהגיל עולה הכיסוי מתייקר .לאור כל
המפורט לעיל ,נראה כי אין צורך בהרחבה נוספת
על חשיבות רכישת הכיסוי הביטוחי.
מספר המלצות לסיום :הראשונה ,אני ממליץ
לרכוש את הכיסוי עבור ילדים (בשל מחירו הזול).
השניה ,למבוגרים אשר ידם משגת ,כדאי לרכוש
כיסוי מחלות קשות בסכום ביטוח גבוה ככל
שניתן .למי שידו אינה משגת ,אני ממליץ לרכוש
כיסוי מינימלי בסכום של כ־ 100אלף שקל.

השלישית ,זה הזמן לבדוק האם דור ב’ (הילדים
הבוגרים של מבוטחינו) מבוטח ולהציע גם לבני/
בנות הזוג והילדים שלהם את הכיסוי.
אין צורך לרעות בשדות זרים ולנסות ולחשוב
למי לפנות .ברמה האישית ,אפשר לבדוק
בפשטות האם התיק הביטוחי האישי והמשפחתי
כוללים ביטוח שכזה .ברמה המערכתית ,על כל
סוכן ביטוח לעבור על תיקי מבוטחיו ולוודא כי
לכל מבוטח יש כיסוי מינימלי לפיצוי בעת מחלה
קשה.
אין לעשות את הטעות שכולנו חוטאים בה:
להחליט מראש ,טרם פנייה למבוטח ,כי המבוטח
לא ירצה לרכוש את הכיסוי כיוון שהוא “מבוגר”,
“עשיר”“ ,ירצה לבטל לשם כך כיסוי אחר וחשוב”
וכו’ .פניה למבוטחים מצריכה מאיתנו עבודת
הכנה ,הכנת חומר לפגישה מסודרת ומדויקת
בטרם הפניה .יש להציע ולמכור את המוצר לכל
המבוטחים .הפיצוי הוכח כמציל חיים למבוטח
עצמו ולמשפחתו הקרובה.
הכותב הוא עורך דין

ו־CLU

עשור חדש

זה הזמן להחליט איפה
תהיו בשנים הבאות

בואו לקבל את התשובות לכל השאלות שמנעו מכם להרחיב את שורת הרווח
כיצד להיכנס לעולם העסקים הגדולים ומה האתגר הביטוחי של העוסקים בתחום?
כיצד למנף את תחום החבויות להגדלת הרווחיות? ביטוח עבודות קבלניות :מהם
הקשיים בתחום וכיצד מנהלים את התביעה? האם חוזר אישור הביטוח יביא את הקץ
לקשיים בהתנהלות מול הלקוחות? מהי היעילות של הליך הגישור לפתרון מחלוקות
מחוץ לבתי המשפט? חריג 'רשלנות רבתי' – האם הגיע הזמן לחשיבה מחודשת?

אלמנטרי שתשתתפו
המגמות החדשות | הרגולציה העדכנית | התמונה המלאה

לפרטים ולהרשמה
מחירים מיוחדים לחברי לשכת סוכני הביטוח

הכנס השנתי ה14-
בענף הביטוח הכללי
יום ג'18.2.2020 ,

אווניו ,קרית שדה התעופה
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כל מה שאתם צריכים לדעת על מיסוי חו”ל
סו”ב עודד טוביה בראיון מיוחד עם סו”ב דוד בכר על פעילות בחו”ל באמצעות חברות
זרות  וגם :ההבדל בין רכישת נכס באופן פרטי לבין רכישה באמצעות חברת LLC

ב

עקבות התרחבות התופעה שבה ישראלים
מבצעים פעילות בחו”ל באמצעות חברות
זרות (בעיקר ארה”ב) ,רבים אינם מודעים
להבדלים בין רכישת נכס באופן פרטי לבין
רכישת נכס באמצעות חברת  LLCבבעלותם,
כאשר בחירת אופציה שנראית פשוטה יותר,
עלולה להיות בעתיד יקרה יותר.
סו”ב עודד טוביה יועץ מס מוסמך ,יועץ פנסיוני
ויועץ עסקי ,אשר הקים את קבוצת הוואטסאפ
“מיסוי חו”ל רילוקיישן  "LLCבראיון עם סו”ב
דוד בכר יועץ פנסיוני  ,CLUמתכנן פיננסי
 ,CFPמעריך שווי ואקטואר  ,CAVשעונה על כל
השאלות בנושא חברת .LLC
מהי חברת  LLCוכיצד היא מתחברת
להשקעות נדל”ן בארה”ב?
“חברת  LLCהינה ישות משפטית נפרדת,
באמצעותה ניתן לבצע פעילות מסחרית .בעלי
הזכויות אינם בעלי מניות ואלו נרשמים כחברים
במסגרת הסכם פעילות משותפת ,שמחליף
למעשה תקנון ורישום זכויות הקיימים בחברה
רגילה .אין מגבלה על כמות השותפים בחברת
 LLCוהם אינם חייבים להיות תושבי ארה”ב”.
מהן הסוגיות במיסוי העומדים בפני החברים
בחברת ?LLC
“בארה”ב ה־ LLCממוסה כחברה שקופה (דומה
לחברה משפחתית וחברת בית בישראל) ,כלומר,
חבות המס מוטלת על מחזיק במניות ה־LLC
והוא החייב בהגשת הדו”ח השנתי .על פי דיני
המס בישראל חברת  LLCמוגדרת כחברה אטומה
ומתנהלת כמו כל חברה אחרת.
“בארה”ב הכנסות ותשלומי המס מיוחסים
לבעלי המניות ואילו בישראל מיוחסים לחברת
 LLCכמס חברות .כלומר ,נוצר כפל מס .הפתרון
המתבקש הינו בהפעלת חוזר מס הכנסה ,המאפשר
לבעלי מניות להשקיף את החברה לגבי הזיכוי
ממס זר .בחירה בהשקפת ה־ LLCיעשה בטופס
דיווח  150המוגש לאחר רכישת המניות בה”.
“יש לציין כמה נקודות נוספות:
•לאחר ההשקפה מתאפשר ליחיד ששילם מס
בארה”ב לקזז את המס אותו שילם בישראל.
•חבות המס מתבצעת בזמן שהופקו הרווחים
ב־ LLCוזאת ללא קשר במשיכת הכספים
בפועל .יש לערוך את התאמת הרווח לדיני
המס בישראל (כמו פחת ,לדוגמה).
•רווחי חברת  LLCפטורים מדמי ביטוח לאומי.
•הפסדים שנוצרו ב־ LLCמיוחסים לישות
המשפטית ויקוזזו רק נגד רווחים בעתיד.

דוד בכר | צילום :באדיבות הלשכה

עודד טוביה | צילום :באדיבות המצולם

"חברת  LLCהינה ישות משפטית נפרדת ,באמצעותה ניתן
לבצע פעילות מסחרית .בעלי הזכויות אינם בעלי מניות ואלו
נרשמים כחברים במסגרת הסכם פעילות משותפת ,שמחליף
למעשה תקנון ורישום זכויות הקיימים בחברה רגילה"
•הכנסות ה־ LLCמשכירות מקרקעין וריבית
ימוסו בשיעור מס שולי .אולם ,במידה וחברת
 LLCתסווג כחברת בית [ (סעיף ( 64ב)( )5ו־()7
לפקודה] הכנסות השכירות ימוסו בשיעור 15%
והכנסות מריבית בשיעור .25%
•אם לא הוגש טופס  150תוגדר חברת LLC
כחברה אטומה ללא אפשרות לחזור בה
מהסטטוס ואז המס שיוטל יהיה מס חברות
ומשיכת בעל מניות תהא כחלוקת דיבידנד”.
תוכל למנות את היתרונות והחסרונות
באמצעות חברת ?LLC
“היתרונות:
•בפן הלוגיסטי  -אין חובה בהגעה פיזית
לארה”ב לפתרון סוגיות בירוקרטיות ,כמו
חתימות עם עו”ד ,פתיחת חשבונות בנק,
רישום ברשות מקומית (עירייה ,מחוז) ועוד
פעולות נוספות.
•מיסוי הנכס – מחד ,אומנם חובה להגיש דו”ח
ברמה הפדרלית .מאידך ,קיימת אפשרות
לשכך חליפה של מס ירושה הקיים בארה”ב
(בישראל אין מס רכישה) .כמו כן ,במקרה
של הכנסות גבוהות רישום כבעלים נוספים
של חברת  ,LLCבת זוג ,ילדים או שותף

אחר ,כלומר ,חישוב מס נפרד בבחינת גורם
להורדה אפקטיבית בשיעור המס.
•הגנה משפטית  -עקב הפרדה בין הבעלים
לחברת  LLCאין אפשרות לתבוע את הבעלים
באופן אישי ובנוסף ,תביעה לא תסכן את שאר
נכסיו של המשקיע.
“החסרונות:
•תלות  -חברת  LLCמתפרקת עם מותו של
הבעלים או פשיטת רגל ,בהתקיים בעלים/חבר
יחיד בחברה.
•עלויות  -להקמה והחזקה של חברת  LLCעלויות
שנתיות וחודשיות לצד עלויות דיווח הכרוכים
בהגשתם .העלויות משתנות ממדינה למדינה”.
כיצד שלטונות מס הכנסה בישראל מתייחסים
למבנה אחזקות חברת ?LLC
“פקיד שומה רשאי להתעלם מקיומו של LLC
(ע”פ סעיף  86לפקודה) ,אם הוא סבור שמבנה
האחזקות יש בו הימנעות ממס או הפחתה בלתי
נאותה ,גם אם רישום ה־ LLCנעשה כדין.
“אם מתעורר ספק לגבי חבות המס בהקשר
לחברת  LLCשל תושב ישראל ,מומלץ לפנות
למחלקה המקצועית ,היחידה למיסוי בינלאומי או
החטיבה המשפטית של נציבות מס”.
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סמכות מקומית להגשת תביעה
משפטית בעולם הביטוח
לאיזה בית משפט מקומי בשטחי מדינת ישראל ניתן להגיש תביעה למול חברות ביטוח,
ומדוע המצב שונה כשחברת הביטוח עובדת ללא סוכנים > עו”ד עדי בן אברהם

ה

שבוע אבקש לדבר על התלבטות
משפטית שלא תמיד ערים לה :הסמכות
המקומית .לאיזה בית משפט מקומי
בשטחי מדינת ישראל ניתן להגיש תביעה למול
חברות ביטוח .כמובן שהיריעה רחבה בעניין זה
והררי דיו נשפכו בדברי הסבר ובמתן פרשנות,
מול מי ניתן להגיש תביעה משפטית ובאיזה אזור.
באופן כללי ,בתביעה כנגד חברת ביטוח ,שאלת
הסמכות המקומית קלה יותר.
בתי המשפט כבר קבעו כי לאור העובדה שחברות
הביטוח משווקות את מוצרי הביטוח באמצעות
סוכני ביטוח ,הרי שדי אם יש לחברת הביטוח סוכן
ביטוח קיים כדי לאפשר תביעה בכל נקודה שבה
יש לחברת הביטוח סוכן ,אך מה עושים עם חברת
ביטוח ללא סוכנים?
לבית המשפט השלום בחיפה הוגשה תביעת
חברה על נזקי תאונה כנגד חברת ביטוח הפועלת
באופן ישיר .חברת הביטוח פנתה לבית המשפט
בבקשה להעביר את מקום הדיון לבית משפט
השלום במחוז מרכז ,הואיל והתאונה התרחשה
בפתח תקווה ובית העסק של חברת הביטוח מצוי
בפתח תקווה.
התובע התנגד להעביר את הדיון מחיפה לבית
המשפט בפתח תקווה וטען כי חברת הביטוח היא
חברה הפועלת באמצעות האינטרנט והטלפון,
ומקום מושבה הפיזי בעת ההתקשרות לא בהכרח
ידוע .לכן בנסיבות אלו הציפייה הסבירה היא כי
תביעות משפטיות יכולות להיות מוגשות בכל
מקום בארץ .בנוסף ,בהתאם להלכות בתי המשפט,
תביעות הנובעות מעסקאות באינטרנט מקנות
סמכות מקומית לכלל בתי המשפט בישראל.

שלוח של חברת הביטוח

צילום ראש :גיא קרן

הלכה ידועה היא כי הואיל ומדובר על חברת
ביטוח ,הרי שמקום עסקה הוא גם מקום עסקיה של
כל סוכנות ביטוח או סוכן ביטוח עצמאי והדבר
נובע כאמור מדיני השליחות והעובדה כי סוכן
הביטוח הינו שלוח של חברת הביטוח.
בית המשפט ציין כי כאשר מדובר על חברת
הביטוח שאין לה סוכנים הרי שמדובר על חברת
ביטוח שונה .בניגוד לחברות הביטוח המסורתיות
אשר פועלות כפי שצוין לעיל ,באמצעות סניפים
וסוכנים הפזורים ברחבי הארץ ואשר יכולים
להקנות סמכות לבתי משפט במחוזות השונים
במדינה ,כאן מדובר על חברת ביטוח אשר אין לה

איזה בית משפט מקומי ניתן להגיש תביעה למול חברות ביטוח | צילוםshutterstock :

הלכה ידועה היא כי הואיל ומדובר על חברת ביטוח ,הרי
שמקום עסקה הוא גם מקום עסקיה של כל סוכנות ביטוח
או סוכן ביטוח עצמאי והדבר נובע כאמור מדיני השליחות
והעובדה כי סוכן הביטוח הינו שלוח של חברת הביטוח
לא סניפים ולא סוכנים.
ביחס לעובדה כי חברת הביטוח מבצעת עסקאות
טלפוניות או אינטרנטיות וכי מקום מושבה לא
בהכרח ידוע בעת ההתקשרות ,נקבע כי כאשר
מדובר על נתבע אשר פונה ללקוחות בכל רחבי
הארץ במטרה לקשור עמם עסקאות ,הוא אינו
יכול להישמע בטענה כי מקום ההתדיינות צריך
להיות בכתובתו של הנתבע ,אך עם זאת בית
המשפט קובע כי לנוכח העובדה כי בין התובע
לבין חברת הביטוח לא התקיימה עסקה כלשהו

והתביעה הוגשה כנגדה רק לנוכח היותה חברת
הביטוח של הרכב המזיק ,הרי שרכישת הפוליסה,
נעשתה אם כבר על ידי המבוטח של חברת הביטוח,
ולכן כל הטענות הנוגעות לידיעת מבצע העסקה
את מקום מושבה של הנתבעת אינה רלוונטיות
ביחסים שבין התובע לנתבעת ,התוצאה היא שבית
המשפט מעביר את הדיון.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת
סוכני ביטוח
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חבל הצלה :אינדונזיה
מצילה חברת ביטוח
שקרסה

הרגולטור הבריטי לחברות הביטוח:
לעקור התנהגות פוגענית

ר

גולטור השווקים הבריטי שיגר מכתב
אזהרה למנכ”לי חברות הביטוח בו
הוא מנחה אותם לפעול לעקירת התנהגות
פוגענית ,אחרת הם צפויים להדחה.
המנכ”לים נדרשו להפיץ את מכתב האזהרה
בקרב חברי הדירקטוריון והסגל הניהולי
הבכיר.
מכתב האזהרה של הרגו־
לטור על שוקי ההון ,ג’ונתן
דוידסון ,נשלח בעקבות
פרשת תאגיד הביטוח לויד’ס.
התאגיד הודה שהיו מקרים
של הטרדה מינית וניבולי פה
בעקבות שתיה מופרזת של
עובדים .לויד’ס הציג תוכנית
להתמודדות עם תופעות אלה.
דוידסון מציין במכתבו כי
“עבודה נעשית כדי להתמודד
עם התנהגות פסולה ובלתי
פיננסית ,וזה יעמוד במרכז
הטיפול שלנו בפיקוח על נהלים חדשים להתמודדות עם הטרדות מיניות במקום העבודה

חברות ומנהלים בכירים”.
הרגולטור נמנע מלפרט את שמות חברות
הביטוח שהמכתב נשלח אליהן ,אבל הבהיר
כי ידרוש מהחברות לפעול כדי להבטיח
שחברות הביטוח יפעלו בתקיפות נגד
הטרדה מינית ושתיה מופרזת.

סוכן ביטוח חיים/כללי בעל וותק של  20שנה בענף
הביטוח,בעל ידע בכל מערכות חברות הביטוח
ותיפעול משרד ,מעוניין לתת שרותי בק אופיס
מהבית לסוכני ביטוח חדשים/ותיקים בעלי תיק קטן/
בינוני,לפרטים עופר-טלפון  0503899399או במייל
ofer.sani.ins@gmail.com
למשרד ביטוח בפתח תקוה בקרית מטלון קרוב לצומת
גהה דרושה פקידת ביטוח חיים ופנסיה לטיפול בתיק
קיים וחדש אפשרות למשרה או חצי משרה  .קורות
חיים למייל ilan@ungar-ins.co.il
לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה חתמ/ת

בגיליון  773של "ביטוח
ופיננסים" שהופץ בתאריך
ה־ 9/1/20נפלה טעות במודעת
אבל .עמכם הסליחה.
להלן הנוסח המתוקן:

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של סוכן הביטוח
גיל אפרת על פטירת רעייתו

שושנה אפרת

ז"ל

שלא תדע עוד צער

צילוםshutterstock :

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

מ

משלת אינדונזיה החליטה להציל חברת
ביטוח חיים שקרסה ,מהוותיקות שפועלות
במדינה ,ותבצע מהלך של הזרמת שני מיליארד
דולר לחברה.
המשרד הממשלתי לחברות ממלכתיות מקים
חברת אחזקות כדי להציל את חברת הביטוח
“אשורנסי ג’יווסראיה” הקורסת .בשלב ראשון
הממשלה תעניק סיוע בסך של  108מיליון דולר.
זאת לאחר שחברת הביטוח הודיעה באוקטובר
החולף שאין ביכולתה לפרוע פוליסות ביטוח.
ההערכה היא שלחברת הביטוח יש חובות לבעלי
פוליסות בסכום של כ־ 2.5מיליארד דולר .אחד
הגורמים לקריסת החברה היא החלטת ההנהלה
להשקיע את רוב כספי הפרמיות בקרנות נאמנות
ומניות כדי להשיג תשואות גבוהות ,בעוד שתקנות
הממשלה קובעות שיש להשקיע  30%מכספי
הפרמיות בניירות ערך ממשלתיים .המנהלים גרסו
כי יצליחו להשיג תשואות גבוהות בשוקי ההון ,מה
שהתברר ,כאמור ,כטעות.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

אלמנטרי כחלק מצוות רחב ומשפחתי .מחלקת
עסקים  /רכב  /דירות התפקיד כולל  :הכנת הצעות,
חיתום והפקת פוליסות מתן מענה ללקוחות המשרד.
דרישות :ידע והכרה של תחום האלמנטרי שליטה
במערכות חברות הביטוח תודעת שירות גבוהה יכולת
למידה ורצון להתקדם* .תחילת עבודה מיידית נא
לשלוח לקורות חיים ins1@yeldad.co.il -
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים ,מיסוי קופ"ג,
תהליכי פרישה .מודל שותפות פורץ דרך בענף .קורות
חיים למיילibn1976@gmail.com :
דרושה רפרנטית ביטוח חיים בקרית אונו ,לטיפול בתיק
קיים ,משרה מלא לפרטים :ליובל מור 054-7179599
למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת
ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל חידושים
ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות הביטוח.
משרה מלאה /חלקית תנאים טובים למתאימים עם
אפשרויות קידום .המשרה עם בסיס ובונוסים גבוהים
למתאימים זריזות ,תודעת שירות גבוהה ,יכולת מו''מ
מול עסקים .ניסיון בחיתום עסקי – חובה .ידע במכירות
וניסיון מסחרי – יתרון .קורות חיים נא לשלוח ל:
jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ה
לביטוח אלמנטרי הכולל רכב ,דירה ועסקים .ידע בביטוח
חיים יתרון  .ניסיון חובה.ניסיון בנתינת שירות מכירתי
ללקוחות קיימים וחדשים .תנאים מצוינים ושעות עבודה
נוחות.קו"ח למייל B@BD2.CO.IL :

שכירות משנה
להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות
משנה לבעלי מקצוע חופשיים :עורכי דין ,רואי חשבון,
וסוכני ביטוח .שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות.

זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538
משרד ביטוח גדול ,מואר ,ומרווח באזור הקריות  ,קומה
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי ,לכניסה
מיידית  ,משרד מרשים ומיוחד .עופר 0503/235549
סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה :עמדת עבודה כולל
הכול ב  ₪ 1200לחודש כולל חניה ,חדרי עבודה
כולל  2חניות בין  .4000₪/ 3000כולל ליווי מקצועי,
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון
03־052 9591333־052/ 7703399־ 4526944מייל:
office@beyahad־ins.com
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון  15ש גן,
משופץ אדריכלית ,מפואר ,תקרות גבוהות ,מואר,
קומת קרקע עם גינה אחורית ,יש מטבחון ,באמצע
 4חברות ביטוח ,סופר מרכזי .חדר פרטי  15מטר
־ מחיר  1,500שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים
וחשמל .יש אפשרות ל־ 2חדרים 40 ,מטר ,מחיר
 3,000שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים וחשמל כולל
חנייה אחת .קרן דבורא 054־4225655
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694

(שכירות ,מזכירות  ,תפעול ,חניה וכו' )אנו מציעים את
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים,
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
הנייד שלי לפרסום 0527703399

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה רוני
בליש על פטירת אחותו

מירי מורד (בליש)
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שלא תדע עוד צער

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
7305550@gmail.com
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצער
משפחת אזולאי על פטירתו של

שמעון אזולאי

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

