
ומ הכלול בעיתון  ל שהו מה ו   כל  י  י מכ ו י  ו ל עי  מ ו  לו בכל ד  ו ל ג מידע לשד  סן במ גם ל לם לת ל להעתי ל ין לשכ ות  כויות שמו כל ה
ית לתוכן המודעות. ה  י ה כתבי יד ו י ה מ י כת  י. המע ו ייעו מש וות דעת  ו מהווה  י ה כללית בלבד ו י ת ס י ו בב ה הי כלל בעיתון  סיה. המידע ה ו ו  עדי בי

  

  PassportCard עם ביטוח הנסיעות של
אין יותר טפסים, דו"חות או בירוקרטיה

הכל פשוט, מהיר ונוח!

* 9912
מכל טלפון בישראל

www.passportcard.co.il

מאמרים

ו  ל מי ה
שות  גידול בה

ובה סיה  ל

ום ב ו 1בי 

ות  בד לשי
יכותי

דיו ל מוגן  
וי ועד בית  מי

יות לכיסוי  ו
י ו בי

סון ו י 1עו"ד  ש

1

 28.11.2012 710 | יום ד' | יד' בכסלו התשע"ג |   גיליון מס' 

למנויים בלבד www.Anet.co.il ביטוח | פנסיה  | פיננסים  |

גיליו 
נובמבר

יע הו

י מ המ ה
info@ net.co.il

בין ליעו 

דש שובר את שוק 
הפנסיה

"לאסור העסקת שמאי 
רכוש מטעם המבטחות"

פוליסת סיעוד אחידה: מברכים 
על התוצאה, מתנגדים לדרך

תקדים: חברת הביטוח 
תמליץ על מנהל ההסדר

ביעת  ל למ  ייה 
ת  ן העס ו ות ל ו יות ב ה

י הבית  עמ'  שמ

ים  לו ו  ות וה י די הב מש
סמי המעב  ת  על הד להס

ות  עמ'  ו בין ה

בקרוב: כלל בריאות תוטמע 
בכלל ביטוח

הבת  ת  ב שבה  ית  מ ע ה  ב כ עילות  ות  ש  7 בתום 
ם   עמ'  ת ה ב ית ב מ יבה ע לשמש כ

מתיחת פנים למוצר 
הגמל: ישמש אלטרנטיבה 

לקרן הפנסיה
סם  ל וי  ההון  שו  ג   | המו  י  ו ת  דש  מ ב  לע ו  ה ת  בכוו

ים  עמ' 2 סות הגו יי עמדה עבו התיי וב  ב

מגיע  ה   עידן 
מכ   | יים  סיו ה ים  למכ

יכילוב  עמ'  דימי לעובדי  ת

עות  ב יו בית ההש וגו עם מי י מי כשבוע ל
יהול  ה דמי  סיה ישי יגבה ב תו  יין במסג מ ב

ה |  בי דות ומה 0.1 מהה בשיעו של 
ש של דש"  עמ' 2 ו עד  ודי כ "



2 8 . 1 1 . 2 0 1 2 | ג  " ע ש ת ה ן  ו ל ס כ ב  ' ד י  ' ד ם  ו י  |  7 1 0  ' ס מ ן  ו י ל ג

2

ומ הכלול בעיתון  ל שהו מה ו   כל  י  י מכ ו י  ו ל עי  מ ו  לו בכל ד  ו ל ג מידע לשד  סן במ גם ל לם לת ל להעתי ל ין לשכ ות  כויות שמו כל ה
ית לתוכן המודעות. ה  י ה כתבי יד ו י ה מ י כת  י. המע ו ייעו מש וות דעת  ו מהווה  י ה כללית בלבד ו י ת ס י ו בב ה הי כלל בעיתון  סיה. המידע ה ו ו  עדי בי

  

ו דשות בי   |  

צפוי  העתידי  הגמל  מוצר 

הקצה:  את  הקצה  מן  להשתנות 

בכוונת האוצר להסדיר מחדש את 

הגמל,  לקופות  הנוגעות  ההוראות 

מהלך שיקנה להן מקום של כבוד 

בשוק הפנסיוני. 

שוק  אגף  של  לכוונתו  במקביל 

מבטיחות  אג"ח  להעניק  ההון 

תשואה ואפשרות להחיל את סעיף 

שוויוני  באופן  הפיצויים  לחוק   14

ולא  הפנסיוניים,  המוצרים  בכל 

נודע  לעדיף  הפנסיה,  בקרנות  רק 

כוחו  להעצמת  פועל  האגף  כי 

מהלכים  נקיטת  תוך  הגמל  של 

נוספים. 

עמדה  נייר  בקרוב  יפרסם  האגף 

יציג  בו  הגופים  להתייחסות 

לשינויים  אפשרויות  חלופות 

שיבוצעו בהוראות הנוגעות לגמל. 

הינה  הנבחנות  האפשרויות  אחת 

שעומדת  המזכה  התקרה  הנמכת 

מנת  על  שקלים,   4,300 על   כיום 

לבין  אנונה  בין  שילוב  לאפשר 

הקצבה הקלאסית. 

בקופות  האנונה  מנגנון  הפעלת 

כבר  באוצר  להיבחן  החלה  הגמל 

תשלום  יאפשר  המנגנון  ב-2011. 

קצבאות מקופות הגמל וייתר את 

הצורך בניודן לקופה משלמת. כך, 

ישולם  החודשית  הקצבה  מרבית 

חודשיות  אנונה  לחוסך בקצבאות 

יתרת  מראש.  מוגדרת  לתקופה 

'זנב  לרכישת  תשמש  החיסכון 

שיסתיימו  בעת  שיופעל  ביטוחי', 

תשלומי האנונה, וכך יוכל החוסך 

לקבל קצבה קבועה לאורך חייו.  

לקדם  האוצר  ממשיך  בנוסף 

הגמל  קופות  לפיו  המהלך  את 

לעמיתים  להציע  רשאיות  יהיו 

פוליסה  במסגרת  ביטוחי  כיסוי 

צפוי  האוצר  "שר  קבוצתית. 

יי עמדה  וב  סם ב וי ל ג שו ההון  י המו |  ו ת  דש  ב מ ו לע ת ה בכוו
ים סות הגו עבו התיי

מתיחת פנים למוצר הגמל: 
ישמש אלטרנטיבה לקרן הפנסיה

ולחברות  לסוכנים  כואבת  מכה 

דש  ההשקעות  בית  הביטוח: 

בקמפיין  )ה'(  מחר  לצאת  צפוי 

במסגרתו יוצעו לציבור דמי ניהול 

של  בשיעור  ישירה  פנסיה  בקרן 

ומהצבירה  מההפקדות   0.19%

חיסכון  שיעבירו  עמיתים  עבור 

שקלים  אלף   100 בגובה  צבור 

ויותר. עמיתים עם חיסכון בגובה 

50 אלף שקלים ומעלה יהנו מדמי 

ניהול בשיעור של 0.3% מהחיסכון 

חוסכים  ואילו  ומהצבירה, 

מהחיסכון   0.38% ישלמו  חדשים 

ומהצבירה.  

הנמוכים  החדשים,  הניהול  דמי 

מדמי  הן  משמעותית  בצורה 

מדמי  והן  המקסימליים  הניהול 

הניהול הממוצעים הנגבים בשוק, 

מתאפשרים הודות לשיטת שיווק 

מוקד  באמצעות  הפנסיה  קרנות 

טלפוני ובאמצעות האינטרנט. 

אייל שלזינגר, מנהל מוצר הפנסיה 

קבוע  בתנאי  כי מדובר  ציין  בדש, 

בתקופה  למצטרפים  החיים  לכל 

לפשט  היא  "מטרתנו  הקרובה. 

מסביר.  הוא  הפנסיה",  קרן  את 

ללא  המסלול  את  בוחר  "העמית 

ייעוץ, וממלא בעצמו את הטפסים. 

כך הוא זוכה בדמי ניהול אחידים 

קבוע  יישאר  המחיר  ושקופים. 

עבור הצרכן, ואם יגיע מבוטח דרך 

בנוגע  מולו  נסתדר  אנחנו   - סוכן 

לתשלום העמלות". 

ההשקעות  בית  יוצא  בו  העיתוי 

לאור  תהיות,  מעלה  בקמפיין 

להתמזג  צפוי  שהוא  העובדה 

ההשקעות  בית  עם  הבא  בשבוע 

בראשו  העומד  והמנכ"ל  מיטב, 

ההשקעות  בית  את  לנהל  עתיד 

הממוזג.  

הוא  הקמפיין  מאחורי  שעומד  מי 

לוינסון,  קובי  הנוכחי,  דש  מנכ"ל 

ידין  של  לנעליו  לאחרונה  שנכנס 

ענתבי לאחר שהודיע על פרישתו. 

הגמל למוצר   חשש 
בימים בהם נאלצים סוכני הביטוח 

מצד  המתקפה  עם  להתמודד 

'קמפיין  במסגרת  ישיר,  ביטוח 

הקומיקאית  של  בכיכובה  שוקה' 

קשה  במהלומה  מדובר  כהן,  שני 

חברות  ועבור  עבורם  וכואבת 

בשורה  לצד  זאת,  הביטוח. 

משמחת עבור ציבור החוסכים. 

דש",  של  נואש  בצעד  "מדובר 

נשיא לשכת סוכני  כץ,  אודי  אמר 

הוא  שלו  הפנסיה  "תיק  הביטוח. 

כל כך קטן, ונראה שהם במצוקה. 

לא  כזה  בשיעור  ניהול  דמי  עם 

היצרן ולא המפיצים יכולים לתת 

הביטוח  סוכני  למבוטח".   שירות 

פעולה  לשתף  שיפסיקו  מאיימים 

עם בית ההשקעות בתחום הגמל, 

שהביעו  פנימיים  גורמים  יש  ולכן 

שיגרם  "הנזק  למהלך.  התנגדות 

כתוצאה  הגמל  בתחום  לדש 

משיתוף  הסוכנים  מהימנעות 

גדול  יותר  הרבה  הוא  עמו  פעולה 

ההשקעות  לבית  שיהיה  מהרווח 

בקרנות  פעילותם  מהרחבת 

הפנסיה, שלא צפויה להיות כל כך 

באחת  בכיר  גורם  אמר  גדולה", 

מסוכנויות הביטוח הגדולות. 

מיטב  תגובת  התקבלה  טרם 

לדברים.

יגבה  תו  במסג יין  מ ב עות  ההש בית  יו  ב  מי עם  וגו  מי י  ל כשבוע 
ודי כ  ה |  בי דות ומה 0.1 מהה יהול בשיעו של  ה דמי  סיה ישי ב

ש של דש" ו עד  "

דש שובר את שוק הפנסיה

לחתום בקרוב על התקנה שתתיר  

מוצרי  לשווק  הגמל  לקופות 

באוצר  בכיר  גורם  אמר  ריסק", 

יותר,  זול  יהיה  "התפעול  לעדיף. 

והתחרות תהיה קשה יותר. מוטב 

בבעלות  שאינן  הגמל  שקופות 

ניגוד  להן  ואין  הביטוח,  חברות 

את  להבין  יקדימו  אינטרסים, 

לקרנות  אלטרנטיבה  ויהוו  המסר 

חלופה  ישמש  הגמל  הפנסיה. 

ראויה לקרן הפנסיה". 

מיועדות  אג"ח  בין  השילוב  כך 

תשואה,  הבטחת  המעניקות 

האנונות, הריסק ודמי ניהול זולים 

- הופך את קופת הגמל במלבושה 

בשוק  מרענן  רוח  למשב  החדש 

הקלפים  את  וטורף  הפנסיוני, 

מחדש. 

המהלך  את  לגבש  צפוי  האוצר 

עד לסוף המחצית הראשונה  כולו 

של 2013. 
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מברכים על התוצאה, מתנגדים לדרך

"פוליסה אחידה הינה הכרחית, אך אסור 
שהגיל יפעל לרעת המבוטח"

ות  ו סמי המעב בין  ת  ו להס ים בדעותיהם על הד בה יש ל לו ו  ות וה י די הב מש
ים יבו המבו גע ב ות שי וע ועמות על המהל ו דן  ות מ ו ולים | ה ה

בעקבות  סוער  עודנו  הסיעוד  שוק 

שריג,  עודד  פרופ'  של  הודעתו 

ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 

האוצר  לתכנית  בנוגע  וחיסכון, 

סיעוד  פוליסת  יצירת  על  להורות 

החולים  קופות  כל  בקרב  אחידה 

על  תחרות  ולהתיר  מ-2014,  החל 

גובה הפרמיה בלבד. 

הבשורה הגדולה העולה מהמהלך 

בין  במעבר  החסמים  הסרת  היא 

הפערים  בשל  החולים.  קופות 

בין פוליסות  המהותיים הקיימים 

קופות  של  הסיעודי  הביטוח 

גורם  הקופות  בין  מעבר  החולים, 

המבוטח  זכויות  לאובדן  כיום 

שילם  עבורה  הסיעוד  בפוליסת 

הסביר  שריג  רבות.  שנים  במשך 

את  תפשט  אחידה  פוליסה  כי 

התכניות,  בין  להשוות  היכולת 

יאפשר  הרפואי  החיתום  והיעדר 

גם למבוטחים מבוגרים לעבור בין 

הקופות. 

מטרתו  על  עוררין  שאין  אף  על 

קיימת  המהלך,  של  המבורכת 

גורמים  בין  נוקבת  מחלוקת 

בה  הראויה  לדרך  באשר  בענף 

היא  אחידה  "פוליסה  לנקוט.  יש 

הכרחית", אמר לעדיף גורם בכיר 

באחת מחברות הביטוח הגדולות. 

של  שהמטרה  לזכור  חשוב  "אבל 

קופות החולים היא לתת שירותים 

צריכה  קופה  וכל  בסל,  הקבועים 

ביותר.  הטובה  בדרך  זאת  לעשות 

נוספים  אסור שמחיר או כיסויים 

בין  במעבר  זרז  או  חסם  יהיו 

בו  שבעולם  יתכן  לא  הקופות. 

מביטוח  חוששים  המבטחים 

תחרות  על  המפקח  יכריז  סיעודי 

במחיר, זה חוסר אחריות גם כלפי 

צריכה  יציבות החברות. התחרות 

להיות רק על בסיס רמת השירות 

קופה  שכל  הרפואה  ואיכות 

מספקת". 

זניח" הנו  הכלכל   "הצד 
אלי ארליך גם הוא  סוכן הביטוח 

על  מצביע  אך  המהלך,  על  מברך 

לדבריו.  בו  הקיימים  הכשלים 

האחידה,  הפוליסה  תנאי  פי  על 

מאוחר  ההצטרפות  שגיל  ככל 

נמוך  לכיסוי  החולה  יזכה  יותר- 

דווקא  פרדוקסלי  "באופן  יותר. 

הוא  יותר  מבוגר  האדם  בהיות 

הוא  יותר",  נמוך  מכיסוי  נהנה 

צריך  שזה  אומר  "ההיגיון  אומר. 

כלומר  ההפוך,  לכיוון  לפעול 

עם  להתרחב  דווקא  צריך  הכיסוי 

החולים,  קופות  במסלולי  הגיל. 

שלגיל  רואים  ממלכתיים,  שהם 

משמעות שלילית על היקף הכיסוי. 

מדוע המפקח יצא מראש בהכרזה 

מחיר  ישלמו  הקשישים  שדווקא 

יקר? הרי הוא צפוי לצאת במכרז 

בינלאומי, ולכן הוא עשוי להצליח 

להוזיל עלויות וניתן יהיה לאפשר 

גם לקשישים קיום בכבוד".

של  מטרתו  שאין  מסביר  ארליך 

בעלויות,  לחסוך  הסיעוד  ביטוח 

אלא להעניק איכות חיים למבוטח. 

הצד  ממלכתי  ביטוחי  "בכיסוי 

אחרת  זניח,  להיות  צריך  הכלכלי 

מוטב לבטח באופן פרטי". 

להשפעת  אף  מתייחס  ארליך 

המהלך על סוכני הביטוח, באומרו 

מה  ידע  ביטוח  שסוכן  "לאחר  כי 

הולכת להיות מנת הסיעוד שיקבל 

מקופת החולים, הוא יוכל להמליץ 

לרכוש.  פרטי  ביטוח  ללקוח איזה 

מכירה  לייצר  שנוכל  ברור  היום 

חדשה עבור כל אחד לפי יכולתו". 

 "5 שנות פיצוי אינן מספיקות"
במסגרת הפוליסה האחידה, חולה 

סיעודי שמתגורר בביתו יהיה זכאי 

 5 למשך  אחידה  ביטוח  לתקופת 

שנים, לתקופת המתנה אחידה של 

60 יום ותגמולי ביטוח אחידים. 

לדברי ארליך, ישנן מדינות בעולם 

סיעודי  ביטוח  בהן  שאין  המערבי 

ממלכתי, וחברות ביטוח מובילות 

את  לחלוטין  נטשו  מהן  בכמה 

יכולה  תחום הסיעוד. "מדינה לא 

כיסוי  לתת  עצמה  על  לקחת 

יחיו  מעט  שעוד  לאנשים  סיעודי 

שלישי  אדם  כל  כיום   .120 עד 

סיעודי,  למצב  נקלע   65 גיל  מעל 

והרפואה מאפשרת היום להחזיק 

חולה סיעודי למשך שנים ארוכות, 

אינן  סיעודי  פיצוי  שנות  ש-5  כך 

מספיקות". 

והאוצר  הבריאות  משרדי  בין 

בה  לדרך  בנוגע  מחלוקת  קיימת 

את  לאפשר  מנת  על  לנקוט  יש 

במשרד  הקופות.  בין  המעבר 

עשוי  שהמהלך  סבורים  הבריאות 

הביטוח  שוק  להתרחבות  לגרום 

משלימים,  לביטוחים  הסיעודי 

לכאורה  הדלה  הפוליסה  בשל 

לכן  האוצר.  ידי  על  המוצעת 

בין  המעבר  את  לאפשר  מציעים 

הביטוח  על  שמירה  תוך  הקופות 

הסיעודי בקופה הישנה. 

באוצר מסבירים שמדובר בכיסוי 

משותף  מכנה  על  המתבסס  אחיד 

רוב  צורך  על  ועונה  בשוק  שקיים 

ושגם  המבוטחים,  אוכלוסיית 

קופות  על  לאסור  בכוונתם  כך 

סיעודי  ביטוח  לשווק  החולים 

מהצעת  עולות  בנוסף  משלים. 

חוקיות,  בעיות  הבריאות  משרד 

בריאות  ביטוח  חוק  פי  על  שכן 

רשאית  חולים  קופות  ממלכתי 

שירותי  בלבד  לחבריה  להציע 

כלולים  שאינם  נוספים  בריאות 

משרד  הצעת  השירותים.  בסל 

הבריאות, לדברי האוצר, ממשיכה 

להנציח את בעיית הסבסוד הצולב 

בין צעירים למבוגרים. 

לקיים  ההון  שוק  אגף  בכוונת 

פגישות במהלך השבוע הקרוב עם 

קופות החולים, על מנת לגבש את 

טיוטת החוזר שצפויה להתפרסם 

במהלך השבועות הקרובים. 
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שמאות  בענף  הסדרה  היעדר 

הרכוש וחוסר בהירות בנוגע לאופן 

העסקת שמאי רכוש מטעם חברות 

מציאות  בשטח  יוצרים  הביטוח, 

שנויה במחלוקת.

בימים  שהועברה  פנייה  במסגרת 

המפקח  שריג,  עודד  לפרופ'  אלה 

לפעול  מתבקש  הוא  הביטוח,  על 

ולקבוע  הקיים  המצב  לתיקון 

לאופן  באשר  ברורות  הנחיות 

העסקת שמאי רכוש מטעם חברות 

הביטוח, המכונים שמאי בית. 

שמאי  ידי  על  שהועברה  הפניה 

קוראת  וייזל,  רונן  עו"ד  הרכוש 

נהלי  בקביעת  להתערבות המפקח 

העסקת  בדבר  ברורים  עבודה 

חברות  מטעם  רכוש  שמאי 

העסקתם,  אופן  לרבות  הביטוח, 

שמאי  של  העבודה  היקף  מגבלת 

עם מבטח והטלת הגבלים ותנאים 

בדומה  השמאים,  העסקת  בדבר 

בענף  האוצר  שהוביל  להסדרה 

שמאות הרכב. 

לגיבוי  גם  זוכה  וייזל  של  פנייתו 

השמאים  איגוד  מטעם  רשמי 

שוהם,  עזרא  בראשו,  והעומד 

י בית  ת שמ ן העס ו ש ל ות ב ו יות ב בוע ה ש ל יג הו מתב ה לש ייה שהועב ת  במסג
כב ות ה עה בע שמ ה שבו כוש בדומה להסד בע ה

פנייה למפקח: לאסור על חברות הביטוח 
להעסיק שמאי בית בענף הרכוש  

והדבר  "במידה  בחריפות.  שמגיב 

את  בחומרה  רואה  האיגוד  נכון, 

שנוצר  המובנה  העניינים  ניגוד 

בית,  שמאי  העסקת  בעקבות 

ייתכן  לא  ראוי.  שאיננו  דבר  זהו 

על  החלים  זה  בעניין  שהכללים 

יחולו  לא  רכב,  שמאי  העסקת 

אנו  בנוסף,  הרכוש.  שמאי  על  גם 

מצרים על כך שלא ניתן לקדם את 

'חוק השמאי' בכנסת, שהיה מונע 

ניגודי עניינים מעין אלו".

"הפרת סטטוס קוו"
התמקדה  וייזל  של  פנייתו 

הפניקס,  של  בהתנהלותה 

בתחום  בית  שמאי  גם  המעסיקה 

לצורך  ועסקים(,  )דירות  הרכוש 

עריכת שומה ראשונית למבוטחיה, 

חיצוניים  לשמאים  בנוסף 

על  לטענתו,  החברה.  שמפעילה 

ברורה  הסדרה  נקבעה  שלא  אף 

הנה  זו  שהתנהלות  הרי  בנושא, 

לניגוד  החשש  לאור  בעייתית, 

עניינים שעלול להיווצר בשל חובת 

כלפי  הבית  שמאי  של  הנאמנות 

חברות הביטוח. 

בית  שמאי  העסקת  וייזל,  לטענת 

עומדת בסתירה להנחיות המפקח 

שנקבעו בחוזר התביעות, המחייב 

לנהל את התביעה בהגינות ובתום 

לב וכן  אינה עולה בקנה אחד עם 

פרסם  בעקבותיו  השמאים,  בג"צ 

את  המגבילות  הוראות  המפקח 

חברות  עם  הרכב  שמאי  עבודת 

רציונליים  "אותם  הביטוח. 

שהניעו את משרד המפקח לקבוע 

הוראות בדבר העסקת שמאי רכב 

שמאי  העסקת  לעניין  גם  נכונים 

כותב  המבטח",  ידי  על  רכוש 

"לבחון,  ומבקש  בפנייתו,  וייזל 

בדרך של היקש, את האופן הראוי 

להתנהלות המבטחות בכל האמור 

גם  מבוטחיהן  מול  אל  לעבודתן 

בעניין שמאות הרכוש".

הצעת  על  מתבסס  גם  וייזל 

הסדרת  בעניין  שהוגשה  החוק 

הרכוש,  מתחום  השמאים  מעמד 

האוסרת על  חברת ביטוח לעסוק 

בשמאות ביטוח, או לשמש כבעלת 

זה.  בתחום  העוסק  בתאגיד  עניין 

הנורמה  אושר,  לא  שהחוק  "אף 

ערכית  ראוי  שלא  מעידה  הנוהגת 

שמאי  יעסיק  מבטח  כי  וציבורית 

ראשונית  שומא  לעריכת  בית 

למבוטחיו."

נקבעו  שלא  למרות  כי  נטען  עוד 

העסקת  לעניין  מפקח  הוראות 

המבטחות,  ידי  על  רכוש  שמאי 

להעסיק  חדלו  הביטוח  חברות 

לשם  הרכוש  מתחום  בית  שמאי 

הועסקו  והם  נזק,  שומות  עריכת 

של  ובחינה  בקרה  בתפקידי 

והמומחים  החוץ  שמאי  עבודות 

קוו  "סטטוס  המבטחות.  מטעם 

זה מופר ככל שיתברר כי מבטחת 

של  בשרותיהם  שימוש   עושה 

מטעמה,  שכירים  רכוש  שמאי 

ראשוניות  נזק  שומות  לעריכת 

מבוטחיה",  לנזקי  הרכוש  בתחום 

נטען.

מהמפקח  וייזל  מבקש  בפנייתו 

לערוך  שלא  החברות  את  להנחות 

באמצעות  למבוטחים  נזק  שומות 

וזאת  הרכוש,  מתחום  בית  שמאי 

בתלונה  סופית  להכרעה  עד 

והסדרת הנושא.

בתגובה לפניית עדיף בנושא נמסר 

וכלל  מנורה  הביטוח  מחברות 

בית  שמאי  מעסיקות  אינן  הן  כי 

תגובתן  השומה.  קביעת  לצורך 

טרם  הביטוח  חברות  יתר  של 

נתקבלה. 

כי  בתגובה  נמסר  מהפניקס 

החברה אינה נוהגת לדון בעיתונות 

התלונה  וכי  ספציפיות  בתלונות 

בצינורות  המתלונן  מול  תתברר 

המקובלים. 

"לאחר  נמסר:  האוצר  ממשרד 

נמסור  הנושא,  את  שנבחן 

תשובתנו לפונה."

ל  י ו עורך ראשי עו 

ו מנהלת תוכן הדס ד

ל ו י י מנהל שיווק ומכירות: מי

ב  ו ית  ו מערכת ליל גביש 

ב שוו ן יע יי בי  ג  י י של ו

ום  ה עדן  שירות לקוחות דבי ב

גלית גביש

י בסון גרפיקה מי

ת בע"מ  שו  מו"ל עדי ת

ן 12 מושב מגשימים 10  ו ה

 0 07 0 פקס 001 07 טל 000

  news@anet.co.il דוא"ל

www.Anet.co.il ו ת ו ב ב

מבית

הידעת? 
המחאת לקוח 

שהתקבלה במשרד 
הסוכן חייבת 

להישלח ליצרן תוך 
שלושה ימי עסקים

טיפ שבועי 
לסוכן
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בקרוב: כלל בריאות תוטמע בכלל ביטוח
יבה  כ לשמש  הבת  ת  ב שבה  ית  מ ע ה  ב כ עילות  ות  ש  7 בתום 

ם  ת ה ב ית ב מ ע

התייעלות  תהליכי  במסגרת 

בריאות  כלל  צפויה  בחברה, 

כחטיבה  לשמש  בקרוב  לשוב 

להפסיק  וכך  ביטוח,  בכלל 

נפרדת.  משפטית  כיישות   לשמש 

חברות  בשתי  צורך  אין  "לכלל 

על  הוחלט  ולכן  נפרדות,  ביטוח 

בכיר  לעדיף  מיזוגן בקרוב", אמר 

לעכשיו  נכון  זאת,  עם  בחברה. 

פרסונליים  שינויים  צפויים  לא 

בעקבות המיזוג. 

וביטוח  הכללי  הביטוח  עסקי 

מוזגו  אריה  חברת  של  החיים 

בדצמבר 2005 לכלל ביטוח והפכו 

'כלל  השם  תחת  נפרדת  לחברה 

החברה  לביטוח'.  חברה  בריאות- 

בביטוחי  בביטוחי  התמחתה 

של  בראשותו  וסיעוד,  בריאות 

שטאובר.  משה  דאז  המנכ"ל 

ידי  על  החברה  מנוהלת  כיום 

ראובן קפלן, והיא תמשיך כאמור 

כחטיבה  השוטפת  בפעילותה 

עצמאית בחברת האם. 

המנכ"ל  כהן,  איזי  פועל  בנוסף 

השירות  בנושא  לטפל  הנכנס, 

ההערכות,  פי  על  והתפעול. 

של  רבות  טענות  בעקבות 

בשירות  הטיפול  יועבר  סוכנים 

בכל  שנעשה  כפי  למרחבים 

מטה  קיים  כיום  הביטוח.  חברות 

כולל.  שירות  המעניק   רוחבי 

יחל  כהן  "איזי  נמסר:  מהחברה 

בתחילת  כלל  כמנכ"ל  לשמש 

לגבש  וכשישלים  הבא,  השבוע 

לאישור  יובאו  הן  תכניותיו  את 

דירקטוריון החברה".

במכרז  הזוכה  טכנולוגיות,  נס 

תקיים  הפנסיונית,  המסלקה 

השקה  כנס  ינואר  בתחילת 

במסגרתו  המסלקה,  ללקוחות 

השירותים  אודות  מידע  יינתן 

המסלקה,  של  השונים 

הפנייה  ואופן  העבודה  תהליכי 

וההתקשרות. 

שיתפרסם  עדיף  למגזין  בראיון 

קורן,  שרון  מציינת  בדצמבר, 

המסלקה  חברת  מנכ"לית 

הפנסיונית,  כי הכנס, בהשתתפות 

מיועד  ההון,  שוק  אגף  נציגי 

הראשון,  השלב  למשתמשי 

והוא  והמפיצים,  המוסדיים 

יהווה את יריית הפתיחה בתהליך 

תמיכה  של  ומתודולוגי  מסודר 

בלקוחות בהתקשרות. 

טכנולוגיות  נס  צפויה  בנוסף 

השנה  בסוף  לאוויר  להעלות 

של  המידע  אתר  את  הנוכחית 

פועלת  ובמקביל  המסלקה, 

לתגבור מערך התמיכה וההסברה 

של  א'  שלב  לקוחות  עבור 

כנסים  באמצעות  זאת  המסלקה. 

בתהליך  לסייע  במטרה  והדרכות, 

ההתקשרות. 

המרכזי  האתגר  כי  מציינת  קורן 

מתן  הוא  החברה  מתמקדת  בו 

כל  של  לחיבור  וסיוע  תמיכה 

"זהו  למסלקה.  בשוק  השחקנים 

את  לו  מקדישים  שאנו  הנושא 

הנדרשים,  המאמצים  מירב 

סוכן,  שכל  היא  המטרה  כאשר 

חוסך  ובהמשך  הסדר  מנהל  בנק, 

ומעסיק יוכלו לעבוד עם המסלקה 

המוסף  הערך  הבנת  תוך  בקלות 

שלה", מסבירה קורן. "לצורך כך 

כיוונים:  אנחנו משקיעים במספר 

ידידותית,  מערכת  על  הקפדה 

באמצעות  רק  לא  ונוחה  נגישה 

גם  בהמשך  אלא  האינטרנט, 

חכמים  טלפונים  באמצעות 

נוספים  טכנולוגים  ואמצעים 

לכמה  המערכת  את  שינגישו 

שיותר ערוצים ומשתמשים."

במסלקה  שיש  מאמינים  "אנחנו 

מסוגי  אחד  לכל  ייעודי  יתרון 

לסייע  ומתחייבים  הלקוחות 

בסטנדרטים  ובשירות  בתמיכה 

לכל  קוראת  אני  כן,  על  גבוהים. 

השחקנים בשוק לקחת חלק בחזון 

וכך  הדרך  לאורך  בנו  ולהסתייע 

ליהנות מיתרונותיה של המסלקה 

הפנסיונית", סיכמה.

הזמנים  ללוח  בהתאם  כי  נזכיר 

השלב  האוצר,  שהגדיר  המקורי 

הראשון של פעילות המסלקה צפוי 

השני  הרבעון  במהלך  כבר  להיות 

של 2013. 

תאפשר  המסלקה  זה  בשלב 

העברת כספים ומידע מלא ומהימן 

פנסיונים  וליועצים  לסוכנים 

בהתאם לבקשת החוסך. בשלבים 

לבצע  חוסכים  יוכלו  הבאים 

מידע  ולבקש  אישיות  פעולות 

באמצעות המסלקה.

במגזין  יתפרסם  המלא  הראיון   *

עדיף שיופץ בוועידה ה-12.

יים  כ ים המ תג ת ה ת  ה מסמ וכה במכ המסל ולוגיות ה כ ס 
ות  ו ות תמיכה לל ה ושי ים בשו למסל יבו של כל הש

בינואר: כנס השקה ללקוחות 
בדרך למסלקההמסלקה הפנסיונית
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עידן ה- Tied Agent )סוכן קשור( 

מגיע למכרזים הפנסיוניים: מכרז 

בימים  פורסם  תקדימי  פנסיוני 

המחקרים  קרן  עובדי  עבור  אלה 

של המרכז הרפואי איכילוב.

היצרנים  נדרשים  לראשונה 

עד  על  להמליץ  במכרז  שיתמודדו 

מטעמם,  הסדר  מנהלי  שלושה 

ואף רשאים לקבוע מחירים שונים 

בדמי  שיגולמו   ההסדר,  למנהלי 

הניהול שישלמו העמיתים.

הביטוח  חברת  תוכל  זה  באופן 

מנהל  על  ישיר  באופן  להשפיע 

באמצעות  וזאת  הנבחר,  ההסדר 

ההסדר  מנהל  של  נמוך  תמחור 

האמור  השינוי  מטעמה.  המועדף 

הוא הכרה במצב הקיים בו מנהל 

 Tied Agent ההסדר הוא סוג של

מהיצרנים  אחד  ידי  על  הנשלט 

הצורך  מתייתר  וכך  הפנסיונים, 

מנהל  לבחירת  נפרד  בניהול מכרז 

ההסדר.

חברות  רק  יתמודדו  במכרז 

היכולות  הגדולות,  הביטוח 

המוצרים  לקשת  מענה  לספק 

הפנסיוניים.

עובדים,   2,500 באיכילוב 

כיום  מבוטחים  מרביתם 

וחלקם  ובמקפת,  בהפניקס 

הסדר  מנהלי  ובמבטחים.  בהראל 

הנוכחיים הם קלע ומבטח סימון, 

שזכו במכרז שפורסם בשנת 2005.

במכרז  השנתי  הפרמיות  היקף 

דאז עמד על 13 מיליון שקל.

ניהול  את  שמוביל  הפנסיה  יועץ 

המכרז הוא שמעון גונן.

תקדים: חברת הביטוח תמליץ על מנהל ההסדר
עמם |  הלי הסד מ ים להמלי על מ ה הי שו שים ל ד יכילוב  דימי לעובדי  י ת סיו במכ 

עמם ם המועד מ ה בגו י הלי ההסד וכ לעודד ב ים למ ים שו י בוע מ ים ל ש ים  הי

 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

www.psagot.co.il / קרנות נאמנות / תעודות סל / ניהול תיקים / גמל, השתלמות ופנסיה
 מרכז שירות לסוכנים :

1-700-707-610 

גליקמן נטלר סמסונוב

1(במידה וזכאים לכך בהתאם לתקרות הקבועות בחוק. עבור הפקדות שיבוצעו עד ה- 31.12.12. 2( למעט צ'קים אשר יתקבלו עד ליום 27.12.12. האמור אינו מהווה ייעוץ מס ע"י יועץ מס. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/
שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה.

סוכן, רגע לפני סוף השנה ...
פסגות מאפשר ללקוחותיך ליהנות מהטבות מס1!
בגין הפקדות לקרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה וקופות הגמל

שיבוצעו עד ה- 31.12.12 2

להוביל  ממשיכות  ושומרה  מגדל 

ג'  צד  בתביעות  החברות  בדירוג 

מזה שנתיים, כאשר לא נתקבלה 

כך   .2012 במשך  נגדן  תלונה  אף 

עולה ממצאי סקר שערכה לשכת 

אוקטובר  במהלך  הביטוח  סוכני 

בקרב 700 חברי הלשכה. 

אליהו  שנגד  מהסקר  עולה  עוד 

וביטוח חקלאי לא נמצאו תלונות 

מוצדקות. יצוין כי אליהו  מובילה 

הראשונים  במקומות  הדירוג  את 

זו השנה החמישית.

מאפייני  שבין  נמסר  מהלשכה 

ישנם  בה  המתקבלות  התלונות 

בתביעות  בטיפול  ממושך  עיכוב 

ות ד ות מו ו תלו מ י ל  ל ו  ליהו ובי גד  ות במהל 2012 |  ות ל הוגשו ללשכה תלו ב גד ה

שומרה ומגדל ממשיכות להוביל בדירוג תביעות צד ג'

יישוב  חוזר  בהוראות  עמידה  ואי 

כדוגמת  שונים  קיזוזים  תביעות; 

שמאי,  שכ"ט  תורמת,  רשלנות 

ירידת ערך וכיו"ב; דחיית תביעה 

מפורט;  נימוק  או  הצדקה  בלא 

שנוי  שאינו  סכום  תשלום  אי  וכן 

במחלוקת. 

את  שרשמו  הביטוח  חברות 

בשיעורי  ביותר  הגדולה  הירידה 

הכשרה,   ,AIG הינן  התלונות 

וכלל.  מנורה  חקלאי,  ביטוח 

הביטוח  חברות  זאת,  לעומת 

שרשמו את העלייה הגדולה ביותר 

שירביט,  הן  התלונות  בשיעורי 

ביטוח ישיר, איילון והראל.
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ו דשות בי   |  

תחום  מנהל  כהן,  יעקב  רו"ח 

המסים,  ברשות  הגמל  קופות 

שנים  חמש  של  קדנציה  מסיים 

בתפקיד.

שיתפרסם  עדיף  למגזין  בראיון 

בדצמבר, הסביר כהן כי פניו לדרך 

אפשריות  בוחן  הוא  וכי  חדשה 

שונות להמשך דרכו בתחום מיסוי 

קופות הגמל. 

כהן מונה לתפקידו באפריל 2008, 

 במקומו של רו"ח זאב חושינסקי. 

את דרכו המקצועית ברשות החל 

חקירות,  במחלקת   2003 בשנת 

המקצועית  לחטיבה  עבר  ממנה 

המבנה,  שינויי  בתחום  ברשות 

קופות  למחלקת  הצטרף  ובמהרה 

בראשה  לעמוד  שמונה  הגמל, 

כעבור 8 חודשים בלבד.

מספר  הוביל  כהונתו  במסגרת 

המיסוי,  בתחום  מהותיים  צעדים 

 .190 תיקון  חקיקת  בראשם 

מענה  ניתן  התיקון  במסגרת 

הטיפול  לרבות  שונים,  לעיוותים 

מעטים  בחברות  שליטה  בבעלי 

ופרישת הפרשי קצבה במקרה של 

אובדן כושר עבודה.

תיקון  להטמעת  כהן  פעל  בנוסף 

פקודת  להוראות  והתאמתו   3

ולאור  מכך,  כחלק  הכנסה.  מס 

 ,3 בתיקון  שהתעוררו  הסוגיות 

תיקון  כהונתו  בתקופת  פורסמו 

)כהוראת  השעה  והוראת   5

חוזרים  ומספר   ,)3 לתיקון  מעבר 

היתר,  בין  העוסקים,  מקצועיים 

מרצף  חרטה  עובדים,  בהעברות 

ותיקון  נפטרים  הכנסות  קצבה, 

173 לפקודת מס הכנסה. 

מודל  את  כהן  קידם  במקביל 

המודלים  שני  המס.  הטבות 

בראשותו  בוועדה  נידונו  שגובשו 

והם  דאז,  האוצר  מנכ"ל  של 

האוצר.  שר  של  להכרעתו  נתונים 

"להערכתי הבחירה במודל הרצוי 

לאחר  יתרחשו  הפרויקט  וסיום 

אומר  ה-19",  לכנסת  הבחירות 

כהן.

רצון  שביעות  כהן  מביע  בראיון 

רשות  בין  המתנהל  מהערוץ 

ההון  שוק  אגפי  לבין  המסים 

ומגדיר אותו  והתקציבים באוצר, 

יצר קרקע  כבריא. "הקשר שנוצר 

אגפי  בין  פעולה  לשיתוף  פורייה 

גמל  קופות  מחלקת  לבין  האוצר 

שהוליד  דבר  המיסים,  ברשות 

למדיניות  מותאמת  חקיקה 

החיסכון שנקבעה", סיכם.

ראשון  תואר  בעל  הוא  כהן 

ותואר  מידע  מערכות  בחשבונות 

התמחות  עם  עסקים,  במנהל  שני 

פועל  הוא  במקביל  במיסים. 

כמרצה באקדמיה.

במגזין  יתפרסם  המלא  הראיון   *

עדיף שיופץ בוועידה ה-12.

רו"ח יעקב כהן נפרד מרשות המסים
יד ים בת יה של  ש ד ות הגמל מסיים  ו ום  הל ת מ

בתמורה:  ארגוניים  שינויים 

סוכנות ההסדרים הפנסיוניים 

לקוחות  חטיבת  הקימה 

חדשה, לצד החטיבה העסקית 

המעסיקים.  תפעול   וחטיבת 

על  אחראית  תהא  החטיבה 

טיפול בבקשות לקוח, בבקרה 

בטיפול  לקוח,  בקשות  על 

כל  של  ובניוד  בתביעות 

המוצרים הפנסיוניים. 

זיוית  תעמוד  החטיבה  בראש 

לפני  לתמורה  שהגיעה  הראל, 

שקל,  מסוכנות  חודשים  כ-3 

תפקידים  בכמה  שימשה  בה 

התפעול  השירות,  בתחומי 

והמיכון.

החטיבה העסקית, בניהולו של 

על  אחראית  תהיה  פלח,  ירון 

הסוכנות,  של  העסקים  מערך 

זרועות  כל  את  ותכלול 

בכל  הסוכנות  של  ההפצה 

הבריאות,  לרבות  התחומים, 

והמכירות.   הפיננסים 

המעסיקים  תפעול  חטיבת 

הקשר  על  אחראית  תהא 

את  למעסיק.  והשירות 

ישראלה  תנהל  החטיבה 

כה  עד  שימשה  אשר  חן, 

צפון  בסניף  שונים  בתפקידים 

של תמורה. 

דניאל  מונה  השינוי  במסגרת 

קשרי  יחידת  למנהל  יעקב 

בצפון. בתמורה   לקוחות 

חטיבת לקוחות 
חדשה בתמורה

השיקה  לביטוח  חברה  מגדל 

חדשות  תכניות  אלה  בימים 

בריאות  "מגדל  חבילות  במסגרת 

פרטית".

חבילות  שתי  כוללות  התכניות 

קבועה  בפרמיה  לילדים  בריאות 

"מגדל  האחת,  החיים:  לכל 

קבועה,  בפרמיה  פרטית"  בריאות 

ובחו"ל  בארץ  השתלות  הכוללת: 

בחו"ל,  מיוחדים  וטיפולים 

בסל,  כלולות  שאינן  תרופות 

מומחה  ושירות  בחו"ל  ניתוחים 

מלווה. 

"מגדל  היא  השנייה  החבילה 

בפרמיה  עולמי"  פרטית  בריאות 

קבועה, הכוללת, בנוסף לכיסויים 

ניתוחים  גם  הראשונה,  בחבילה 

בישראל עם ערכי פדיון וטיפולים 

ישולם  זו  בתכנית  ניתוח.  מחליפי 

ביטול  בגין  הפדיון  ערך  למבוטח 

בישראל  לניתוחים  הכיסוי 

בת  פרמיה  תשלום  תקופת  לאחר 

שנתיים. 

החברה  מציינת  לסוכנים  באיגרת 

החבילות  לשתי  ההצטרפות  כי 

והן   ,18 גיל  עד  לילדים  מיועדת 

"מגדל  חבילת  את  מחליפות 

בריאות פרטית לילד". 

במבצע  החברה  יוצאת  כך  בתוך 

לחבילות  למצטרפים  השקה 

החדשות עד ה-31 במרץ 2013.

שירות  כתב  מגדל  השיקה  בנוסף 

היתר,  בין  הכולל,  פרטי,  תרופות 

ייעוץ תרופתי שוטף למבוטחים. 

השירות  לכתב  ההצטרפות  גיל 

גם  אותו  לצרף  וניתן   ,18-25 הנו 

לפוליסות סיעוד ומחלות קשות. 

ות  שי כתב  ד  ל בועה  מיה  ב לילדים  ות  י ב בילות  ה  השי ה  ב ה
י ות  ו ת

מגדל משיקה תכניות בריאות חדשות 

17-16 בדצמבר 2012, 
לאונרדו סיטי טאואר, רמת גן

הוועידה ה-12
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ה , ו ו יהיו 

הוועידה ה-12
ר, רמ  ו י  י רדו  ו 17-16 בדצמבר 2012, 

ו דשות בי   |  

מורה נבוכים לחברי דירקטוריון

על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ' 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסם 

החוזר  לטיוטת  עדכון  השבוע 

ההנחות  מערך  לעדכון  הנוגעת 

הפנסיה  בקרנות  הדמוגרפי 

ב-11  שפורסמה  חיים,  וביטוחי 

לפרסום  במקביל   2012 ביולי 

המובטחים.  המקדמים   רפורמת 

החל  יחולו  זה  חוזר  הוראות 

לשנת  הכספיים  מהדוחות 

מנהלי  ולרשות  ואילך,   2012

הזדמנות  עומדת  הפנסיה  קרנות 

לטיוטת  התייחסותם  להעביר 

 .2012 בדצמבר  ל-26  עד   החוזר 

בוצע  שנתקבלו,  הערות  בעקבות 

היציאה  שיעורי  בטבלת  שינוי 

שיעורי  ובטבלאות  לגברים  לנכות 

הפנסיה,  קרנות  מנכות.  ההחלמה 

ביטוח  של  במתכונת  הפועלות 

לעת  מעת  לחשב  נדרשות  הדדי, 

הקרן,  של  האקטוארי  המאזן  את 

המקדמים  את  בהתאם  ולקבוע 

הפנסיה.  קרן  בתקנות  הכלולים 

על  כאמור,  חישוב  ביצוע  לשם 

בסיסן  שעל  הנחות  להניח  הקרן 

האקטוארי  המאזן  יחושבו 

חוזר  האמורים.  והמקדמים 

מחדל  ברירות  הנחות  מפרט  זה 

קרן  תבצע  בסיסן  שעל  מעודכנות 

האמורים. החישובים  את   פנסיה 

החוזר  בטיוטת  מפורטים  כך, 

ובני  עמיתים  של  תמותה  שיעורי 

עד  לתקופה  תחזית  עבור  זוגם 

של  תמותה  שיעורי  פרישה;  גיל 

ובני  נכים  זוגם,  ובני  עמיתים 

ובני  זקנה  קצבת  ומקבלי  זוגם, 

מגיל  לתקופה  תחזית  עבור  זוגם 

תמותה  שיעורי  ואילך;  פרישה 

שנפטרו  עמיתים  של  זוגם  בני  של 

זוגם של מקבלי קצבה  בני  או של 

שנפטרו; שיעורי תמותה של נכים 

ים כות לגב ה ל י י הי בלת שיעו וי ב ע שי ו בו בלו ב ת ות ש בות הע בע
כות למה מ י הה ות שיעו בל וב

עדכון נוסף לטיוטת מערך ההנחות הדמוגרפי 
בקרנות הפנסיה ובביטוחי החיים

גיל  עד  לתקופה  תחזית  עבור 

לנכות;  יציאה  שיעורי  פרישה; 

עבור  נכים  של  החלמה  שיעורי 

פרישה;  גיל  עד  לתקופה  תחזית 

או  עמיתים  בין  גילאים  הפרש 

 מקבלי קצבה לבין בני זוגם; ועוד. 

אגף שוק ההון פרסם את טיוטת 

לאחר  התאגידי,  הממשל  קודקס 

הגופים  הערות  בה  שיושמו 

פרסום  לאחר  לאוצר  שהועברו 

האלמנטר  של  הקודקס  טיוטת 

הגופים  מנהלי  וההשקעות. 

המוסדיים יהיו רשאים להתייחס 

 .2013 בינואר  ל-20  עד   לטיוטה 

הוראות  מאגדת  זו  טיוטה 

וניהול  תאגידי  לממשל  הנוגעות 

בחקיקה,  שמקורן  סיכונים, 

בוועדותיו  בתקנות הדירקטוריון, 

כי  יצוין  הממונה.  ובחוזרי 

היתה  הקודמות  בטיוטות 

התייחסות לחוזרים בלבד, ומכאן 

שכל הוראה שלא נכנסה לקודקס 

הנוכחי תהא חסרת תוקף משפטי. 

אחידה,  בצורה  מוצגים  כך 

הכללים  כל  ופשוטה  מסודרת 

 הנוגעים לנושא הממשל התאגידי. 

הקודקס  של  גיבושו  בנוסף, 

חקיקה  שינויי  על  לבשר  צפוי 

של  קיומה  בשל  עתידיים, 

בין  וסתירות  חופפת  רגולציה 

השונים.  והכללים   ההוראות 

על  מבוסס  תאגידי  ממשל 

של  זהיר  ניהול  וכללי  עקרונות 

ופיקוח,  בקרה  בהיבטי  תאגידים 

שבו  לאופן  בעיקר  ומתייחס 

מנהלים  והנהלה  דירקטוריון 

עליהם.  ומפקחים  תאגידים 

התאגידי  הממשל  עקרונות 

כוללים משמעת, שקיפות, נשיאה 

באחריות, דיווח, הגינות, אחריות 

הדין.  להוראות  וציות   חברתית 

מופקד  מוסדיים  גופים  "בידי 

מסבירים  אחרים",  של  רכוש 

חוסכים  "מבוטחים,  באגף. 

סיכונים  המעבירים  ועמיתים, 

גופים  אצל  כספים  ומנהלים 

מוסדיים, מצפים כי הגופים יעמדו 

עבורם  וישיגו  בהתחייבויותיהם 

סיכון  ברמת  מרבית  תשואה 

גופים מוסדיים  נתונה. לפיכך, על 

חלות חובות אמון וזהירות. בנוסף, 

הגופים,  חשופים  להם  סיכונים 

מבוטחים  לבין  בינם  מידע  פערי 

המנוהל  הנכסים  והיקף  וחוסכים 

חשיבות  את  מחדדים  בידיהם 

ופיקוח  בקרה  השגחה,  מנגנוני 

ומאוזנים".  קפדניים   יעילים, 

עד כה הפרקים שפורסמו בקודקס 

ביטוח  פנסיוני,  לחיסכון  נוגעים 

צפוי  האגף  כללי.  וביטוח  חיים 

הקודקס,  המשך  את  לפרסם 

לדיווחים  בריאות,  לביטוח  הנוגע 

עצמי,  הון  להוראות  כספיים, 

ומדידה,  ניהול  לעניין  להוראות 

לחובות גוף מוסדי, לסיכוני תפעול 

וניהול, לגילוי ודיווח ועוד.

את  האוצר לתקן  בכוונת 

והתקנות  הראשית  החקיקה 

וועדותיו,  לדירקטוריון  הנוגעות 

להפוך  השקעות,  ועדות  לרבות 

לוועדות  ההשקעות  ועדות  את 

ועדת  את  להפוך  דירקטוריוניות, 

עם  אופציונאלית  לוועדה  אשראי 

ההשקעה,  ועדות  הרכב  הסדרת 

ניהול  ועדת  של  מינוי  לחייב 

סיכונים וכן לאסור כהונת מנכ"ל 

כדירקטור.   

גידי |  וש הממשל הת ס ב וד וס ב סם   ו  ה
ד וגדו למסמ  ה  י הממו ו ות ו ים הת ו כל ה



כשהכסף שלך מנוהל היטב, קל להגיע לתוצאות טובות.

להצטרפות ומידע נוסף, פנה לסוכן הביטוח שלך
03-7616448 מקבוצת כלל או התקשר: 6022* | 

מסלול
תשואה נומינלית ממוצעת שנתית 

12 חודשים אחרונים
(10/11 עד 9/12)

 תשואה נומינלית ממוצעת שנתית

3 שנים אחרונות
(10/9 עד 9/12)

תשואה נומינלית ממוצעת שנתית

5 שנים אחרונות
(10/7 עד 9/12)

מדד שארפ ריבית 
חסרת סיכון ל-5 שנים

)בנקודת האחוז(

6.56%5.24%6.52%0.92אג"ח
9.39%5.69%6.02%0.58אג"ח 2
10.89%6.10%5.88%0.49אג"ח 3
13.40%6.51%5.32%0.34אג"ח 5

**7.00%6.09%מדדי
**20.29%6.86%מניות
**5.51%4.48%שקלי

קבוצת כלל מציגה: חיסכון פיננסי - אישי 1

ניהול תיקי השקעות | קרנות נאמנות | מסחר עצמאי | חיסכון פיננסי | שירותי מחקר וברוקראז' | חיתום ובנקאות להשקעות | יחידת פרימיום | דסק עסקי

שילוב המקצוענות הפיננסית של מיטב מומחי ההשקעות של כלל פיננסים והעוצמה והאיתנות של קבוצת כלל ביטוח יצרו עבורך את 
הפתרון לניהול כספך: "חיסכון פיננסי – אישי1"  - פתרון פיננסי המאפשר לך לחסוך בהפקדות חודשיות ו/או בהפקדה חד פעמית 

לכל מטרה ולכל טווח השקעה.
מעתה תוכל ליהנות מניהול השקעות מתקדם עם מגוון יתרונות:

יותר אטרקטיבי: גביית דמי ניהול מהחיסכון בלבד ללא גביית עמלות קניה/מכירה, דמי משמרת, עמלות מינימום ועוד. •
יותר יתרונות מיסוי: שינוי מסלולי ההשקעה אינו כרוך בתשלום עמלות ובתשלום מס רווחי הון, תשלום המס יבוצע רק בעת משיכת  •

הכספים ורק על הרווח הריאלי. ובנוסף, זכאות להחזרי מס רווח הון ללקוחות שהגיעו לגיל פרישה בשנת המס 2.
יותר מסלולי השקעה: המאפשרים שילוב והתאמה מרבית לתנאי השוק ולצרכיך המשתנים. •
יותר נזילות: ניתן למשוך את הכסף בכל עת3 ללא קנסות פדיון בכפוף להוראות מס הכנסה. •
יותר שירות: מוקד לקוחות חיסכון פיננסי – הכולל מענה מקצועי, אנושי ומהיר הכולל "קו חם" למנהלי השקעות. •

1. מוצרי חיסכון פיננסי הינם פוליסת חיסכון המונפקות ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ. ניהול ההשקעות יתבצע באמצעות כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ.  2. מבוטחים אשר הגיעו לגיל פרישה בשנת המס ואשר 
מלאו להם לפחות 55 ב- 1.1.2003 זכאים לפטור מס רווחי הון בגיל הפרישה עד לתקרת הפטור המתפרסמת על ידי שלטונות המס והכל בכפוף להוראות מס הכנסה. 3. נכון למועד פרסום זה. *המסלולים החלו את פעילותם 
בנובמבר 2008 וטרם מלאו להם 5 שנים. התשואה הינה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול ונלקחה מאתר ביטוח נט ומובהר, כי אין במידע של תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות 
שתושגנה בעתיד. המידע המוצג אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי 
התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר. המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי בלבד ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטים או לכל 
תנאי הפוליסה, והחברה אינה אחראית לנזק שיגרם בגין הסתמכות על המידע האמור. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה. אין במידע האמור משום המלצה או יעוץ פנסיוני או תחליף לקבלת יעוץ המתחשב בצרכים 

של כל אדם. קוד המוצר: חיסכון פיננסי אישי - 520024647100000000076200020000
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ומ הכלול בעיתון  ל שהו מה ו   כל  י  י מכ ו י  ו ל עי  מ ו  לו בכל ד  ו ל ג מידע לשד  סן במ גם ל לם לת ל להעתי ל ין לשכ ות  כויות שמו כל ה
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בית המשפט לענייני משפחה בתל 

צוואה  של  בכוחה  כי  פסק  אביב 

 לשנות את זהות המוטב בקופת גמל. 

צוואה,  המנוח  ערך   2002 ביולי 

לאשתו  עיזבונו  כל  את  הוריש  בה 

קבע  המנוח  ראשונה.  כיורשת 

לאחר  השניים,  יורשיו  כי  בצוואתו 

אחיו.  קרובי  יהיו  המנוחה,  פטירת 

ורעייתו   ,2012 במאי  נפטר  המנוח 

מכן.  לאחר  השנה  כמחצית   נפטרה 

המנוחה ערכה צוואה ב-10 באפריל 

2001, ובה הורישה את רוב עיזבונה 

אם  כי  קבעה  היא  עוד  למנוח. 

מורישה  היא  לפניה,  ימות  המנוח 

שווים  בחלקים  עיזבונה  את 

המנוחים,  מות  לאחר  לתובעים. 

למנוח  כי  עיזבונם  למנהלי  התברר 

הביטוח  בחברת  גמל  קופת  היתה 

וביקשו  לחברה  פנו  הם  הראל. 

הכספים  את  לקבל  זכאי  מי  לדעת 

 שבקופת הגמל על פי תנאי הקופה.

כי היא העבירה את  הראל הודיעה 

המנוח,  של  הגמל  קופת  כספי  כל 

מיליון  מ-1.4  למעלה  של  בסך 

של  העזבון  מנהלת  לידי  שקלים, 

שומרת  היא  כי  שהודיעה  המנוחה, 

עד  העיזבון  בחשבון  הכספים  את 

המשפט.  מבית  הוראות   לקבלת 

המנוח  כוונת  כי  טענו  התובעים 

ביותר,  ברורה  הייתה  בצוואתו 

פטירת  לאחר  כי  התכוון  ושהוא 

מה  כל  ראשונה,  כיורשת  אשתו 

מכלול  כלומר  מעיזבונו,  שיוותר 

כספי  את  אף  הכוללים  זכויותיו 

ליורשי  יועברו  הגמל,  קופת 

קבע  המנוח  לטענתם,  התובעים. 

את המנוחה כמוטבת בקופת הגמל 

הצוואה  והוראות   ,1978 במאי 

מכן  לאחר  רבות  שנים  שנערכה 

 מהוות שינוי כדין של זהות המוטב.

המנוחה  של  העיזבון  מנהלת  מנגד, 

לבר  נכס  היא  גמל  שקופת  טענה 

הירושה,  לחוק  בהתאם  עיזבון 

מפורשת  תנייה  "בהיעדר  ולפיכך 

שהכספים  כך  על  המנוח  בצוואת 

הגמל  בקופת  לטובתו  שהצטברו 

אין  העיזבון,  מנכסי  חלק  יהוו 

אלה". לכספים  זכאים   התובעים 

שהעובדה  קבע  המשפט  בית 

בצוואתה  קבעה  שהמנוחה 

ליורשי  דבר  מורישה  לא  שהיא 

על  כלל  משפיעה  אינה  המנוח 

קיבלה  היא  שאותם  הקופה  כספי 

המנוח.  של  ראשונה  כיורשת 

כי  הקובע  הירושה  חוק  בשל  זאת, 

לגרוע  יכול  הראשון  היורש  "אין 

צוואה".  ידי  על  השני  של   מזכותו 

ניתן  כי  המשפט  בית  קבע  לפיכך, 

הוראה  משום  בצוואה  לראות 

הגמל  קופת  כספי  אף  כי  מפורשת 

הצוואה  והוראות  בעיזבון  נכללים 

לא  שהמנוח  אף  על  עליה,  חלות 

היא  כי  בצוואה  מפורשות  ציין 

כוללת את קופת הגמל, ויש לראות 

 בצוואה משום שינוי המוטב בקופה. 

בית המשפט ציין כי "מצווה לקיים 

בדיני  העל  עקרון  הוא  המת"  דברי 

האמור  לאור  כי  ספק  ואין  ירושה, 

רצה  הוא  המנוח,  של  בצוואתו 

הגמל.  קופת  על  אף  תחול  היא   כי 

המשפט,  בית  הוסיף  זה,  במקרה 

ניתן  לא  לפיה  הגישה  לפי  אף 

מוטב  שינוי  על  הודעה  לשלוח 

תקנון  העמית,  פטירת  לאחר 

עוד  כל  זאת  מאפשר  הגמל  קופת 

למוטבים. הכספים  הועברו   לא 

ים  כ שיו  יו כי  בית המש  בע  ש  ו מ ן  ו ב הגמל  ת  ו ת  תו  וו ב כלל  ל  ו  על  שהמ
ויים בה ים המ לכס

בית המשפט: ניתן לשנות מוטב בקופת גמל 
באמצעות צוואה

מ
ע"

ב
ח 

טו
בי

 ל
ה

בר
ח

ה 
שר

כ
ה

בנוסף, זכתה הכשרה במקום ה-1 בגמישות 
חתמים בביטוחי עסק.

גמישות  הבאים:  בפרמטרים   2 ובמקום 
חברה,  תעריפי  פרט,  בביטוח  חתמים 
בנושאי  החלטות  בקבלת  הוגנות  חדשנות, 

תביעות, מקצועיות עובדים.
 

בדירוג שביעות הרצון 
הכללי זכתה ”הכשרה“ 

במקום ה-2!
 

*מבוסס על נתוני סקר שביעות רצון סוכני 
הביטוח  בתחום  הביטוח  מחברות  הביטוח 
הביטוח  סוכני  לשכת  שערכה  האלמנטרי 

בישראל באמצעות מכון מחקר ”דיאלוג“.

חברת סוכנים – 
זו עובדה!

סקר שביעות רצון סוכני הביטוח מחברות הביטוח 
בתחום הביטוח האלמנטרי לשנת 2012 קובע:

”הכשרה חברה לביטוח“ במקום 
הראשון ביחס עובדי החברה 

לסוכן!
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ו ועולם   | בי

ג כתב עדי י י של ו ת  מ

למשך  ייזכר  באוקטובר  ה-29 

תקופה ארוכה כתאריך ששינה את 

אמריקה.  בצפון  רבים  של  חייהם 

הוריקן סנדי היכה באדמת ארה"ב 

וגרם לאובדן חיים אדם, להצפות 

רבים.  רכוש  ולנזקי  נרחב  בהיקף 

ההוריקן  פגע  לארה"ב  בדרכו 

ובבהמהס. הקריביים  באיים   גם 

שהנזקים  מעריכה  רי  סוויס 

כתוצאה  לה  שנגרמו  הישירים 

של  לסך  מגיעים  מההוריקן 

מס  לפני  דולר  מיליון   900

מהנזקים  חלק  העברת  ולאחר 

אחרים.  משנה   למבטחי 

עשויה  זו  הערכה  כי  יצוין 

הנזקים  שהיקף  כיוון  להשתנות 

עדיין מצוי בבדיקה. הערכת סוויס 

הכוללים  הכלכליים  לנזקים  רי 

עד   20 על  עומדת  מסנדי  שנגרמו 

חברת  הערכת  דולר.  מיליארד   25

 )EQECAT( התרחישים אקוויקט

הכלכליים  שהנזקים  שהעריכה 

יהיו בין 10 ל-20 מיליארד דולרים, 

זו. להערכה  ביותר  הקרובה   היא 

מיושב  באזור  פגע  ההוריקן 

הצפון-מזרחי  בחוף  בצפיפות 

לנפילות  גרם  ההוריקן  בארה"ב. 

להפרעות  ממושכות,  חשמל 

הציבורית  התחבורה  בפעילות 

אשר  בתשתיות,  גדולים  ולנזקים 

השיקום.  במאמצי  ופגעו   האטו 

ביעת הי ה הכולל  וד על  ו הגדולה בעולם ממשיכה לש ת הבי ב
י מ ון ה ה ו ו מיושב ב גע ב ה"ב ו ן שהיכה ב י ה מההו כתו

סוויס רי: נזק בהיקף של כ-900 מיליון דולר 
לחברה כתוצאה מהוריקן סנדי

בס”ד, תשע”ג, 2012

1-800-30-30-34 : השרות באמצעות מוקד אוטו

מהלך המאה יצא לדרך...
מחזירים את המבוטחים

הישירים לסוכנים!
#  שרות של סוכן אישי ומקצועי

#  כיסויים טובים יותר
#  מחיר אטרקטיבי יותר
#  עמלה משופרת לסוכן



2 8 . 1 1 . 2 0 1 2 | ג  " ע ש ת ה ן  ו ל ס כ ב  ' ד י  ' ד ם  ו י  |  7 1 0  ' ס מ ן  ו י ל ג

12

ומ הכלול בעיתון  ל שהו מה ו   כל  י  י מכ ו י  ו ל עי  מ ו  לו בכל ד  ו ל ג מידע לשד  סן במ גם ל לם לת ל להעתי ל ין לשכ ות  כויות שמו כל ה
ית לתוכן המודעות. ה  י ה כתבי יד ו י ה מ י כת  י. המע ו ייעו מש וות דעת  ו מהווה  י ה כללית בלבד ו י ת ס י ו בב ה הי כלל בעיתון  סיה. המידע ה ו ו  עדי בי

  

ות   |  תשו

ב שוו כתב עדי ת יע מ

ה כסים ב

במ ש

ה תשו

10 12 

ה  תשו

2012

ה תשו

ים   ש

ו ה  וי בי שי

ה  בי ב

דות  ה

עמיתים

ות בין  העב

ות ו

עות 77.28-30.52-107.78-0.22%-48,567.301.63%9.45%21.54%סגות בית הש

ו ה לבי ב 69.19-98.08-167.27-0.49%-34,417.301.84%8.72%29.83%כלל 

גס ס הולדי י 148.70-0.66%34.27-182.97-22.657.71.80%8.24%26.77%דש 

ו  עות בבי ל הש ה

סים י ו

20,335.501.75%10.38%22.54%5.580.03%-29.535.08

עות ס הש 0.21-18.95-19.16-0.10%-18,903.501.36%7.59%17.59%סל

ם שול ש 15,367.502.07%11.89%31.81%534.773.68%41.04493.73ל

סים י ו ו ות בבי 8.73-0.06%19.09-27.82-14,320.401.12%7.97%20.52%מגדל 

ות ים ה ה מב ו 14,044.401.61%9.57%25.16%34.570.25%12.222.37מ

עות ב בית הש 18.734.37-14.36-0.11%-13,083.602.12%8.85%22.41%מי

ות ידות ה 8,772.401.95%9.46%40.66%185.132.20%26.46158.67ילין ל

סים י לדובי  8.41-38.73-47.14-0.70%-6,7491.54%7.05%14.98%הלמן 

עות יהול הש ותי  53.48-1.07%6.26-59.74-5,045.602.79%7.61%26.04%ליס שי

ו ה לבי ב 14.743.60-11.14-0.30%-3,746.501.93%8.53%23.97%יילון 

ים 18.178.73-9.44-0.27%-3,567.701.98%9.66%17.81%הדס 

י 3.80-0.21%2.77-6.57-1,821.301.50%7.92%20.13%י בי 

חברות הניהול - אוקטובר 2012 

אלטשולר שחם מובילה בתשואות חברות ניהול 
החיסכון ארוך הטווח מתחילת השנה

ה  ילת הש עת הגבוהה ביות מת ה הממו ת התשו שם  עות  בית ההש
2.7 עת של  ה ממו וב עם תשו ו ליס מוביל ב  | 11.8 בשיעו של 

השקעות  ניהול  שירותי  אנליסט 

התשואה  את  באוקטובר  רשם 

חברות,  מבין  הגבוהה  הממוצעת 

עם 2.79%.

למיטב  גם  נאה  ממוצעת  תשואה 

בית השקעות עם 2.12%.

הנמוכה  הממוצעת  התשואה  את 

מגדל  רשמה  אוקטובר  בחודש 

עם  ופיננסים,  בביטוח  אחזקות 

.1.12%

אלטשולר שחם רשם את התשואה 

מתחילת  הגבוהה  הממוצעת 

השנה, עם 11.89%. אחריו מדורגת 

הראל השקעות בביטוח ופיננסים, 

עם תשואה ממוצעת של 10.38%.

הנמוכה  הממוצעת  התשואה  את 

הלמן  רשמה  השנה  מתחילת 

אלדובי פיננסים, עם 7.05%.

הגבוהה  הממוצעת  התשואה 

שייכת  האחרונות  השנים  בחמש 

עם  החזקות,  לפידות  לילין 

אלדובי  הלמן  לעומתה   .40.66%

בתשואה  הסתפקה  פיננסים 

ממוצעת של 14.98%.

הגבוהה  הנכסים  צבירת 

ידי  על  נרשמה  שוב  באוקטובר 

של  גידול  עם  שחם,  אלטשולר 

3.68% וילין לפידות החזקות, עם 

הקופות  בשתי   .2.2% של  גידול 

מהעברות  בעיקר  הגידול  נובע 

מקופות אחרות.

באוקטובר  ביותר  הגבוה  הפידיון 

ניהול  שירותי  לאנליסט  שייך 

השקעות עם ירידה של 1.07%.

פסגות  הגדולות,  החברות  בשתי 

בית השקעות וכלל חברה לביטוח, 

בשני  שלילית  צבירה  נרשמה 

פדיון מצד העמיתים  הפרמטרים, 

והעברות לטובת קופות אחרות.

נמשכת  הולדינגס  איפקס  בדש 

המגמה של החודשים האחרונים: 

גדול  ופדיון  העמיתים  מצד  גיוס 

לטובת קופות אחרות.
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ים ודעות מ | מ

ום ב ו בי  ת  מ

החל מינואר 2013: גידול בהפרשות לפנסיה חובה

החל מה-1 בינואר 2013 ישתנו שיעורי ההפרשות לעובדים המבוטחים, בהתאם להוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה, באופן הבא:

סה"כתגמולי עובד תגמולי מעסיק הפרשות מעסיק לפיצויים החל מיום

1.1.20135%5%5%15%

כמו כן, נזכיר כי החל מה-1 בינואר 2014 תחול מדרגה נוספת ואחרונה, בהתאם לשיעורים הבאים:

סה"כתגמולי עובד תגמולי מעסיק הפרשות מעסיק לפיצויים החל מיום

1.1.20146%6%5.5%17.5%

להלן רענון לגבי סעיפים חשובים 

בצו ההרחבה: 

שיעורי  ההרחבה,  לצו  בהתאם   *

השכר  על  יחולו  ההפרשות 

השכר  על  או  לעובד,  המשולם 

מבין  הנמוך   - במשק  הממוצע  

השניים. 

הפרשות  לביצוע  זכאי  עובד   *

לפנסיה לאחר 6 חודשי עבודה ולא 

למקום  הגיע  אם  רטרואקטיבית. 

ביצוע  קיים,  הסדר  עם  העבודה 

 3 לאחר  יחל  לגביו  ההפרשות 

חודשי עבודה או בתום שנת מס - 

המוקדם מבניהם, רטרואקטיבית 

למועד תחילת עבודתו.     

לפיצויים  המעסיק  תשלומי   *

שות לעובדים  י הה וי בשיעו ול שי ובה י סיה  בה ל ו הה ם ל בהת
ו יים ב כ ים מ ן היב ע ום מ ב ו בי  ים |  המבו

פיצויי  תשלום  במקום  יבואו 

פיטורים בהתאם לסעיף 14 בחוק 

פיצויי פיטורים – רק בגין השכר, 

שבגינם  והשיעורים  התקופות 

לפיצויים,  ההפרשה  נעשתה 

בהתאם לצו.

* מעסיק יהיה רשאי לבצע תשלום 

לשיעור  עד  פיצויים  השלמת 

לקצבה.  גמל  לקופת   8.33% של 

במקרה כזה יודיע המעסיק לקופה 

להחיל את  הוא מבקש  בכתב אם 

כספי  על  גם   14 סעיף  הוראות 

ההשלמה. 

הקופה  את  לבחור  זכאי  העובד   *

 60 בתוך  וזאת  מבוטח,  יהיה  בה 

אצל  עבודתו  תחילת  ממועד  יום 

על  בכתב  להודיע  עליו  המעסיק. 

יבטח  הודיע,  שלא  עובד  בחירתו. 

אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה 

חדשה.

* העובד יהיה זכאי לעבור בכל עת 

לקופת גמל אחרת לפי בחירתו.

* אם יש לעובד הסכם מיטיב אך 

טרם חל עליו – בתקופת הביניים 

יחול צו ההרחבה לפנסיה חובה. 

על  חל  לא  חובה  פנסיה  חוק   *

גיל  לאחר  לעבודה  שהתקבל  מי 

ובתנאי  בחוק  הקבוע  הפרישה 

מהמוסד  )קצבה  קצבה  שמקבל 

רלוונטית  אינה  לאומי  לביטוח 

לצורך זה(.

ניתן   ,2013 בינואר  מה-1  החל   *

של  חלקם  את  להגדיל  יהיה 

העובדים בתגמולים עד לגובה של 

נשאר  המעסיק  חלק  אם  גם   ,7%

 .5%

לתקנות  19א'  תקנה  פי  על 

לשלם  העובד  על  הגמל,  קופות 

במקביל    התגמולים  מרכיב  בשל 

למרכיב  המעסיק  להפרשות 

 5% עד  של  שיעור  התגמולים 

לסכום  השווה  סכום  ממשכורתו, 

מ-2013  החל  המעסיק.  ששילם 

לתקרה  הגיע  כשהעובד  כאמור, 

הוא  זו,  בתקנה  המחוקק  שקבע 

יוכל להפריש סכום גבוה יותר )עד 

 .)7%

מקיימים  אינם  אשר  מעסיקים   *

סיכון  עצמם  על  נוטלים  הצו  את 

גדול, כך שבמקרה אירוע של נכות 

ייתכן   – לעובד  מוות  חלילה  או 

להיכנס  יאלץ  שהמעסיק  ויקבע  

לנעליו של המבטח ולשלם כל מה 

)קרן  לשלם  המבטח  היה  שאמור 

פנסיה או קופת ביטוח/גמל(.

הכותב הינו מנהל המטה המקצועי במבטח 
סימון

TOP TOP TOP TOP Kids
לילד חסכון חכם 

חדש במנורה מבטחים! 
חשבון חסכון עם ביטחון
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| דעות

בין ליעו  ת  מ

"השנה היא שנת השירות", הכריז 

"השירות  אחד.  מנכ"ל  בחגיגיות 

אמר  מעניינינו",  בראש  הוא 

אותנו  יוביל  שירות  "רק  רעהו. 

על  יתרון  עבורנו  ויצור  להישגים 

פני מתחרינו", סיכם השלילי.

כן, ודאי הם צודקים. יש דבר כזה, 

שחשיבותו  וכנראה  "שירות", 

כסף  משלמים  גופים  רבה.  הנה 

שילמדו  כדי  הדרכה  לחברות  רב 

מהו",  טוב  "שירות  עובדיהם  את 

אודות  נכתבו  מילים  של  ונהרות 

בעולם  האיכותי  השירות  חשיבות 

את  לצטט  יודעים  הכל  המודרני. 

או את   ,"WOW-אפקט ה" רעיון 

בשירות.  ה"אקסטרה"  רעיונות 

לב  תשומת  כסף,  מאמצים, 

ניהולית- והתוצאה? לא משהו!

את  'מרתיחים  אדיבים  מוקדנים 

לפתור את  במקום  כאשר  נשמתי' 

על  בחום  לי  מודים  הם  בעייתי, 

"שהמתנת על הקו", ומוסיפים גם 

"שיחתך חשובה לנו". הם מקנחים 

ב"שמחתי לעמוד לשירותך". הכל 

מבית היוצר של תורת הדרכה כזו 

מנומסים,  וטקסטים  אחרת,  או 

עבורם  שכתבו  פחות,  או  יותר 

מומחים. רק דבר אחד לא קורה: 

פתרון  מתבצע.  אינו  השירות 

לבעיה - אין.

איכותי",  ל"שירות  שואפים  הכל 

פעוט:  עניין  שכחו  בדרך  אבל 

לנסות ולהגדיר )לעצמם ולסביבה( 

מהו הדבר הזה שנקרא שירות.

לקוחות,  כולנו  ברור.  זה  לכאורה 

כולנו  שירות.  נותני  וכולנו 

למעשה,  שירות.  מהו  "יודעים" 

כל ספרי הניהול מציעים אינספור 

אך  איכותי",  ל"שירות  הגדרות 

הגדרה  מציע  אינו  מהם  אחד  אף 

אבל  כן.  מוזר?  נשמע  ל"שירות"! 

זה  מה  מבין  אני  המציאות.  זוהי 

זה-  מה  שירות?  אבל  "איכותי". 

הדבר הזה?

שביעות רצון של הלקוח
חשיבות הצורך בהגדרה מקצועית 

לדב 
שו

בין ליעו 

ו  שכ בד  ולם  יכותי"  ות  ל"שי ים  שו הכל 
ות סות ולהגדי מהו למעשה שי ל

בדרך לשירות איכותי

מהו  יודע  אתה  כאשר  ברורה: 

הדבר, אתה יכול לדעת אם יש או 

להעריך  יכול  אתה  אותו.  לך  אין 

אצל  מצבו  ואת  אצלך,  מצבו  את 

אותו.  לשפר  יכול  אתה  האחרים. 

מקצועיות  הגדרות  בהיעדר 

מהו  לראשונה  להגדיר  נאלצתי 

שביעות  ייצור  "תהליך  שירות: 

הרצון של הלקוח".

אם אין לך תהליך יעיל ואפקטיבי, 

שביעות  היא  ותוצאתו  שמטרתו 

הרצון של הלקוח ממך וממה שיש 

לך להציע - אין לך שירות.

הזו  הפשוטה  כשההגדרה  כעת, 

לעבוד:  להתחיל  אפשר  בכיסנו, 

הביטוח  )בחברות  הלקוח?  מיהו 

את  להגדיר  לעתים  נוהגים 

יוביל  מה  כלקוחות...(.  הסוכנים 

גישה  לא  )בודאי  רצונו  לשביעות 

ש"הלקוח  הגורסת  מופקרת 

תמיד צודק". לקוח, כמו כל אחד, 

צריך גבולות. מה אפשרי ומה לא 

איתו  להסכים  צריך  אבל  אפשרי. 

על כך מראש(.

הרצון  שביעות  אם  נבדוק  כיצד 

זמן?  לאורך  ונמשכת  קיימת  אכן 

שבחרנו  התהליך  האם  ולבסוף, 

של  הרצון  שביעות  יצירת  לצורך 

הזריז,  היעיל,  אכן  הוא  הלקוח 

הפשוט והבהיר ביותר?

ישנם  "שירות"  של  זו  בהגדרה 

ייצור"(  )"תהליך  'קשים'  חלקים 

אנשי  של  מומחיות  הדורשים 

מהנדסים  ושיטות,  ארגון 

גם  בו  יש  תהליכים.  ומאפייני 

חלקים 'רכים' )"לקוח", "שביעות 

של  מומחיות  הדורשים  רצון"(, 

אנוש  משאבי  אנשי  שיווק,  אנשי 

מרכיבים  חיבור  ופסיכולוגים. 

אלה לתהליך אחד מהודק וקליל, 

מבטיח לארגון סיכוי טוב להעניק 

שירות, ואם אפשר שירות איכותי.

הכותב הנו מנכ"ל "דּבר פשוט", יעוץ ניהולי  

,PassportCard הכר את
וגם אתה תוכל להגיד את זה.

היתרונות של  עם  נסיעות  ביטוח  עוד  אין  להיום,  "נכון 
PassportCard. העובדה שמכירה אחת של הכרטיס ללקוח, 

מבטיחה לי עמלה לכל החיים, היא לא פחות מסנסציה."

להורדת אודי שושני, מנכ"ל שקל שושני סוכנות לביטוח (2011) ש.מ
האפליקציה:

הכר את 
וגם אתה תוכל להגיד את זה.

היתרונות עם  נסיעות  ביטוח  עוד  אין  להיום,  "נכון 
PassportCard

מבטיחה לי עמלה לכל החיים,

אודי שושני,

 PassportCard סוכנים  מוקד 

1-800-800-930
www.passportcard.co.il
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ו
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לי

ה
סון ו י עו"ד  ש

ידושים והלכות 
ין י ו ו בבי

מעל  דנתי  שבועות  שלושה  לפני 

דפי עיתון זה בחשיבותו של ביטוח 

ובבתים  מגורים  בדירות  ג'  צד 

שפורסם  דין  פסק  משותפים. 

הסיכונים  את  מדגיש  לאחרונה 

דירות  שלבעלי  במידה  הקיימים 

אין כיסוי ביטוחי.

לראות  אמה  עם  הלכה  אילנה 

בפסאז'  בתצוגה,  שנתלו  בגדים 

במעבר  המצויה  לחנות  מחוץ 

בראשון  דירות  לבניין  מתחת 

תלויה  שהיתה  מנורה  לציון. 

מהתקרה,  נפלה  המעבר  בתקרת 

וגרמה  אילנה  של  בראשה  פגעה 

לפציעתה. 

נגד  נזיקין  תביעת  הגישה  אילנה 

הבית  ועד  נגד  הבגדים,  חנות 

מצויה  שלו  שבפסאז'  הבנין  של 

הדירות  בעלי  נגד  ובנוסף  החנות, 

בבנין. לטענת אילנה, לא רק בעל 

גם  אלא  כלפיה,  אחראי  החנות 

המשותף,  בבניין  הדירות  בעלי 

האזור  של  הבעלים  הם  שגם 

ואחראים  אילנה,  נפצעה  שבו 

לתחזוקתו. במסגרת ניהול ההליך 

הדירות,  בעלי  שנציג  התברר 

ביטח  לא  הבית,  כוועד  המשמש 

כלפי  אחריות  בביטוח  הבניין  את 

במקרים  כיסוי  המעניק  ג',  צד 

אורח  עוברי  מטעם  תביעות  של 

הבניין.  בשטח  נזק  להם  שנגרם 

בית המשפט קיבל את טענתה של 

התרחשה  התאונה  לפיה  אילנה 

התצוגה  ליד  המנורה,  תחת 

הרכוש  בשטח  החנות,  בעל  של 

המשותף של בעלי הדירות. 

ידי  על  הועלו  המשפט  במסגרת 

שונות.  טענות  הדירות  בעלי 

שהם  היתה  העיקרית  טענתם 

מאחר  סבירים,  בית  כבעלי  פעלו 

ונשאו  נציגות  שמינו  שמרגע 

את  העבירו  הבית,  ועד  במיסי 

האחריות לתחזוקה של השטחים 

וכך  הבית,  ועד  אל  המשותפים 

טענו  בנוסף  חובתם.  ידי  יצאו 

המשפט  בית  שאם  הדירות,  בעלי 

יקבע שאילנה נפצעה עקב רשלנות 

הרי  המשותף,  השטח  בתחזוקת 

שיש להטיל את תשלום הפיצויים 

על ועד הבית בלבד. למרות טענתם 

זו, בעלי הדירות לא הגישו הודעת 

צד ג' נגד ועד הבית.

שאת  קובע  המקרקעין  חוק 

שטחים  אחזקת  בגין  התשלום 

בבניין  )ציבוריים(  משותפים 

דירות יש לחלק בין בעלי הדירות, 

אחת  כל  של  הבעלות  שיעור  לפי 

המשותפים.  בשטחים  מהדירות 

נטל  חלוקת  כי  טענה  אילנה 

השטחים  של  והניהול  האחזקה 

אינה  המקרקעין  לחוק  בהתאם 

וביקשה  לתביעתה,  רלוונטית 

כל  את  יחייב  המשפט  שבית 

"יחד  אותה  לפצות  הדירות  בעלי 

על טענה  ולחוד". הנתבעים חלקו 

זו. 

הדיירים של  הזהירות   חובת 
אחד  לכל  כי  הכריע  המשפט  בית 

הנתבעים  ויתר  הדירות  מבעלי 

עוברי  כלפי  אחריות  קיימת 

המשותפים,  בשטחים  אורח 

בזהירות  פועלים  אינם  אם  וכי 

)"חובת  הנפגע  את  לפצות  עליהם 

בעלי  של  אחריותם  זהירות"(. 

עוברי  של  לביטחונם  הדירות 

המשותפים,  בשטחים  האורח 

נובעת  התובעת,  של  זה  ובכלל 

מבעלותם בשטחים אלה.

בנוסף קבע בית המשפט שבמקרה 

מדבר  נפצעה  אילנה  כאשר  זה, 

מסוכן ולא יכולה היתה לדעת מה 

גרם לנפילת המנורה, היא פטורה 

מלהוכיח שבעלי הדירות התרשלו 

אלה  והם  המעבר,  בתחזוקת 

שיצטרכו לשכנע את בית המשפט 

למנוע  מנת  על  שניתן  כל  שעשו 

זו  קביעה  המנורה.  נפילת  את 

הובילה את בית המשפט למסקנה 

מוכיחה,  המנורה  נפילת  שעצם 

זהירות  נקטו  לא  שהנתבעים 

כלפי  חבות  להם  וקיימת  סבירה 

התובעת. 

בית המשפט עסק ארוכות בשאלת 

מעמדה של נציגות הבית המשותף 

ביישות  מדובר  האם  הבית(:  )ועד 

משפטית אשר ניתן לתבוע, והאם 

נציגות הבניין נכנסת לנעליהם של 

הטלת  עצם  לעניין  הדירות  בעלי 

האחריות בנזיקין. 

הבית ועד  של  אחריותו   היקף 
הלכת  את  אימץ  המשפט  בית 

הניזוק  של  זכותו  לפיה  רוזנגרטן, 

הינה  ולפיצוי  גופו  לשלמות 

המשפט  בית  המרכזי.  השיקול 

את  שפטרו  הדין  פסקי  כי  ציין 

והטילו  מאחריות  הדירות  בעלי 

אותה על ועד הבית בלבד, נובעים 

מעמימות של חוק המקרקעין, וכי 

כל עוד המחוקק לא הבהיר אחרת- 

"אין מקום לאפשר לבעלי הדירות 

והם  הנציגות,  מאחורי  להסתתר 

האחריות  בחזית  עומדים  עדיין 

מול הניזוק".

המשפט  שבית  לציין  חשוב 

מתייחס לשאלת אחריות הנציגות 

לתחזוקה וכיו"ב, ואינו דן בטענת 

בבואו  ביטוח.  בהיעדר  רשלנותה 

לקבוע את אופן חלוקת נטל הפיצוי 

המשפט  בית  הדירות,  בעלי  בין 

נדון בבית  זה טרם  מזכיר שנושא 

המשפט העליון, ומבהיר כי מדובר 

כהגדרתם  במשותף,  במעוולים 

בפקודת הנזיקין, דהיינו – קבוצת 

לתובעת,  נזק  יחד  שגרמו  אנשים 

משפטית  לקבוע  ניתן  לא  כאשר 

מהו חלקו של כל אחד בנזק. 

הנתבעים,  את  חייב  המשפט  בית 

בבית  הדירות  בעלי  כל  וביניהם 

"יחד  לתובעת  לשלם  המשותף, 

מיליון   1 בסך  פיצוי  ולחוד" 

שקלים. החיוב "יחד ולחוד" הופך 

את מימוש פסק הדין לבעייתי עוד 

יותר עבור הנתבעים, שכן התובעת 

מהנתבעים  ממי  לבחור  רשאית 

או  הסכום,  מלוא  על  להיפרע 

ואחד  אחד  מכל  להיפרע  לנסות 

מהם, עד שתגיע לסכום פסק הדין.

את  היטב  ממחיש  זה  דין  פסק 

דייר  בו  ממצב  העולה  הבעייתיות 

ועד  בתפקיד  בהתנדבות  משמש 

יהיו  לרוב  משותף.  בבניין  בית 

ידע  כל  חסרי  הבית  ועד  חברי 

מודעים  בהכרח  ולא  ביטוחי, 

ביטוח  פוליסת  שברכישת  לצורך 

מתאימה. לפיכך, המלצתי לסוכני 

הביטוח הינה לבקש מהמבוטחים 

במסגרת מכירת פוליסות לביטוחי 

לנציגות  אותם  להפנות  דירות 

אותה  ליידע  מנת  על  הבניין, 

בחשיבות רכישת ביטוח מתאים.

ת"א 42976-06 לובוקצקי נ' הרפז.

הכותב הינו עו"ד מומחה בתביעות מורכבות 
וגדולות בביטוח ונזיקין

ד  ם ל ג ה של  ש יין במ י הב ת דיי יות  ו מ וי ועד בית  ם מי ה
י ו ג' לל כיסוי בי

דיור לא מוגן
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www.Anet.co.il באתר:  בהרחבה  הידיעות  את  לקרוא  ניתן 

רפרנט פנסיוני
קורס יחודי המשלב ידע מקצועי רחב ביותר 

לצד פעילות פרקטית בעולם הביטוח הפנסיוני

כשהרפרנט מקצוען העסק עובד

 כיתת לימוד 
קטנה וממוקדת

 מהרו להרשם! 
מספר המקומות מוגבל

 יחס אישי 
לכל תלמיד
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מזכה 
ב-9 נקודות 

במסלול 
האקדמי

תנאי  לשיפור  לפעול  החל  הפניקס,  מנכ"ל  לפידות,  אייל 

התיקון  של  לתוקף  כניסתו  לפני  קצר  זמן  העסקתו, 

ציבוריות.  בחברות  הבכירים  שכר  את  המגביל  החברות,   לחוק 

להיכנס  וצפוי  החודש,  בתחילת  הכנסת  במליאת  אושר  התיקון 

חברות  יחויבו  ימים,  מספר  מעוד  החל  כך,  דצמבר.  בתחילת  לתוקף 

בחברה,  התגמול  מדיניות  על  שתמליץ  ועדה  להקים  ציבוריות 

תרומת  את  ולקדם  החברה  מטרות  את  להלום  כדי  בה  שיהיה 

החברה.  של  הכללית  האסיפה  ידי  על  ותאושר  המשרה,   נושא 

בשכר  ומשתכר   ,2009 מיוני  החל  החברה  כמנכ"ל  מכהן  לפידות 

 .2008 נובמבר  למדד  צמוד  שקלים,  אלף   120 של  חודשי   ברוטו 

בשיעור  גידול  עם  חודשים  תשעה  של  תקופה  מסכמת  שומרה 

מיליון  בכ-511.6  הסתכם  אשר  המכירות  במחזור  כ-15.9%  של 

 שקלים ברוטו לעומת 441.3 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

ברוטו  בפרמיות  גידול  קיים  השנה  של  השלישי  ברבעון 

אשתקד.  מקביל  רבעון  לעומת  כ-14.3%  של   בשיעור 

מיליון  כ-3.2  לעומת  שקלים  מיליון  בכ-47.3  הסתכם  הכולל  הרווח 

בעיקר  נובע  ברווחיות  והגידול  אשתקד,  המקבילה  בתקופה  שקלים 

מגידול מהכנסות מהשקעות כתוצאה מעליות השערים בשוקי ההון.

פיננסים  ושירותים  בביטוח  השקעות  הראל  של  הכולל  הרווח 

במהלך 9 החודשים הראשונים של 2012 הסתכם בכ-493 מיליון 

שקלים, לעומת הפסד כולל של כ-70 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה 

הסתכם   2012 של  הראשונים  החודשים  בתשעת  הנקי  הרווח  אשתקד. 

שקלים  מיליוני  כ-143  של  נקי  רווח  מול  אל  שקלים,  מיליון  בכ-337 

בתקופה המקבילה אשתקד, כלומר גידול בשיעור של כ-135%. 

הרווח הכולל ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ-262 מיליון שקלים 

אל מול הפסד כולל של כ-162 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ-166 מיליוני שקלים 

אשתקד.  המקביל  ברבעון  שקלים  מיליון  כ-61  של  נקי  הפסד  מול   אל 

מיליון  כ-21  של  בהיקף  נקי  רווח  על  מדווחת  ישיר  ביטוח 

כ-24  של  הפסד  לעומת   ,2012 של  השלישי  ברבעון  שקלים 

עומד  הכולל  הרווח  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקלים  מיליון 

שקלים  מיליון   16 של  בהיקף  הפסד  לעומת  שקלים  מיליון  כ-42  על 

החברה  של  הנקי  הרווח  עומד  כך  אשתקד.  המקבילה  בתקופה 

עומד  הכולל  הרווח  ואילו  שקלים,  מיליון  כ-62  על  השנה  מתחילת 

 .320% של  בשיעור  גידול  כלומר  שקלים,  מיליון  כ-88  של  היקף   על 

מיליון   112.9 בסך  וכולל  נקי  רווח  רשמה   AIG

 ,2012 של  הראשונים  החודשים  תשעת  במהלך  שקלים 

אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקלים  מיליון   15.5  לעומת 

ב-644.6  הסתכמו   2012 של  הראשונים  החודשים  בתשעת  הפרמיות 

מיליון שקלים, לעומת 581.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

כלומר, נרשם גידול בשיעור של כ-10.9%.

החודשים  בתשעת  כולל  רווח  על  מדווחת  מבטחים  מנורה 

מול  אל  שקלים,  מיליון   276 של  בסך   2012 של  הראשונים 

אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקלים  מיליון   105 של  כולל  הפסד 

ב-179 מיליון שקלים  הרווח הכולל ברבעון השלישי של 2012 הסתכם 

אשתקד.  המקבילה  בתקופה  מיליון   94 של  כולל  הפסד  מול   אל 

זוג  לבני  הניתנות  ההקלות  הרחבת  על  הודיעה  המסים  רשות 

מהם,  אחד  בבעלות  או  המשותפת  בבעלותם  בעסק  העובדים 

ביחס  יחול  לפקודת מס הכנסה  )ה(   66 כך, סעיף  נפרד.  שדרשו חישוב 

בהם  "פתוחים",  תיקים  לגבי  וכן   2012 המס  לשנת  הקודמות  לשנים 

עלתה סוגיית חישוב מאוחד או נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים 

בבית המשפט.

בשם  לתרמילאים  המותאמת  ביטוח  פוליסת  מציעה   AIG

'AIG Explore'. הפוליסה מעניקה כיסוי לאיתור חילוץ והצלה, 

שכר  תשלומי  להפסד  למטען,  רפואיות,  להוצאות  אתגרי,  לספורט 

דירה ושכר לימוד, וכן להוצאות טיפול במחלות גיאוגרפיות, להוצאות 

פסיכולוגים  טיפולים  וגם  פרעות,  של  במקרה  סמוכה  למדינה  מילוט 

ופסיכיאטרים.
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ומ הכלול בעיתון  ל שהו מה ו   כל  י  י מכ ו י  ו ל עי  מ ו  לו בכל ד  ו ל ג מידע לשד  סן במ גם ל לם לת ל להעתי ל ין לשכ ות  כויות שמו כל ה
ית לתוכן המודעות. ה  י ה כתבי יד ו י ה מ י כת  י. המע ו ייעו מש וות דעת  ו מהווה  י ה כללית בלבד ו י ת ס י ו בב ה הי כלל בעיתון  סיה. המידע ה ו ו  עדי בי

  

ו דשות בי   |  

לסוכנות ביטוח גדולה ברמת גן – פקיד/ה אלמנטרי עם 

אוריינטציה מכירתית. משרה מלאה, תנאים טובים. 

gilyam@netvision.net.il :ניסיון מוכח במכירות. קו"ח למייל

רכב  בתחומי  שנים  מספר  של  נסיון  בעל  ביטוח  חתם/ת  דרוש/ה 

ודירות לעבודה במרכז כפר סבא יתרון ליום עבודה מלא.

reuvenr@rozin-group סודיות מובטחת לפניות

לסוכנות ביטוח גדולה באזור ת"א דרוש סוכן  עם תיק אלמנטרי. 

052-3333623 - אודי

לחברת השמה מובילה בתחום הפיננסים והביטוח ביהוד 

דרוש/ה יועצ/ת השמה דינאמית, שליטה באופיס. הכשרה תינתן 

debby@dr-jobs.co.il .2545 למתאימ/ה. קו"ח למשרה

לסוכנות ביטוח בצפון ת"א דרושה פקידה למשרה מלאה עם ידע 

בחיים רצוי גם אלמנטארי בעלת רקע בעבודה עם לקוחות עיסקים 

בקיאות בתוכנת צל ושליטה בתוכנות שונות.

info@ins4u.co.il :קו"ח

לאי.בי.אי. בית השקעות דרוש /ה נציג/ת קשרי לקוחות לחברת 

הגמל.נדרשת היכרות קודמת בתחום הגמל. 

 jobs1@ibi.co.il :קו"ח

לגוף פיננסי דרושים: *מנהל/ת פתוח עסקי.** משווקים/ות 

יועצים/ות פנסיוניים ופיננסיים.*** ר"צ + עובדי/ות תפעול 

 dr@dr-jobs.co.il  03-5612120  .חיים

דרושים סוכני ביטוח כללי למסלול ייחודי המשלב הכשרה 

ומלגות לבעלי תואר בכלכלה / מנהל עסקים ו/או הלומדים 

במסלול ביטוח ועברו את בחינות היסודות של הרשות לניירות ערך.

 adif@adif-college.co.il  :קו"ח

ניסיון  ובכירים.  פורשים  צוות  ראש  דרוש/ה:  תמוז  לקבוצת 

מקצועי וניהולי רחב בתחום, היכרות מערכות חברות ביטוח  

julie@tamuzgroup.co.il :רצוי אקדמאי . קו"ח 

1 מילים ם בלוח עדיף עד  י סום מודעות   
. . יתן להעבי למייל   מודעות ללוח עדיף 

ד שים כ ים ו ות לגב ו  כל המודעות 
ושים לו ד

בקצרה            בקצרה            בקצרה            בקצרה            בקצרה            בקצרה             בקצרה            בקצרה            בקצרה             בקצרה

www.Anet.co.il באתר:  בהרחבה  הידיעות  את  לקרוא  ניתן 

פברואר  סוף  עד  שיימשך  סוכנים,  במבצע  יצאה  הראל 

לזוכים  כספיים  פרסים  יוענקו  במסגרתו   ,2013

על  יחול  המבצע  המצטיינים.  לסוכנים  לקירגיזסטן  ונסיעה 

השתלמות,  והפקדות  פנסיה  חיים,  חיסכון   - שוטף  חיסכון 

חיים.  וסיכוני  עבודה  כושר  אובדן  סיעוד,  בריאות,   -  וסיכונים 

התשואה  את  רשמה  לפיצויים"  מרכזית  "אנליסט 

קופות  מבין   2012 אוקטובר  במהלך  ביותר  הגבוהה 

.2.86% של  בשיעור  תשואה  עם  שבמדגם,   הפיצויים 

זו  תקופה  במהלך  במדגם  ביותר  הנמוכה  התשואה  את 

.1.05% של  בשיעור  לפיצויים"  מרכזית  "מגדל   רשמה 

ידי  על  נרשמה   2012 מתחילת  ביותר  הגבוהה  התשואה 

 .12.70% של  בשיעור  כללי"  פיצויים  שחם  "אלטשולר 

.10.58% של  תשואה  עם  פיצויים"  ל"הראל  גם  נאה   תשואה 

תוקף  הארכת  את  אישר  הון  שוקי  לידר  דירקטוריון 

שינוי  ללא  ורדי,  עמית  החברה,  מנכ"ל  של  ההעסקה  הסכם 

עד  זמן,  מגבלת  ללא  לחול  ההסכם  ימשיך  כך  הקיים.  ההסכם 

חודשים.   3 בת  מוקדמת  בהודעה  הצדדים  אחד  ידי  על   לסיומו 

אלף   110 של  כולל  חודשי  שכר  לורדי  משלמת  החברה  ההסכם,  פי  על 

שקלים, צמוד למדד. כיום משכורתו עומדת על 119 שקלים לחודש. 

פעילות PassportCard מבית דיוידשילד, תעניק שירותי ביטוח 

משפחותיהם.  ובני  הדין  עורכי  לשכת  חברי  אלף  ל-150  נסיעות 

השבוע נחתם הסכם התקשרות בין הצדדים.תוכנית הביטוח הנה מטעם 

הפניקס.

עם  עשור  חוגג  בעזריאלי  בריאות  כלל  של  המדרגות  מרוץ 

השנה  המקצה  במסגרת  והעולם.  מהארץ  משתתפים   1,400

שלושת  של  המדרגות  במעלה  ברצף  לטפס  ספורטאים   30 ידרשו 

מדרגות.   3,080 ו-  קומות   140 יחד  הכוללים  עזריאלי,   מגדלי 

המנכ"לים  מקצה  ייערך  בנובמבר,  ב-30  שיתקיים  האירוע,  במהלך 

הבכירים בהשתתפות ראובן קפלן, מנכ"ל כלל בריאות, המעניקה חסות 

ראשית לאירוע, וארנון תורן, מנכ"ל מרכז עזריאלי. 

והפניקס  הראל  אחר  המעקב  הפסקת  על  הודיעה  מעלות 

לרפורמת  בנוגע  האוצר  הודעת  בעקבות  חודשים   4 לפני  שהחל 

על  נוסף  זאת,  התמותה.  טבלאות  ועדכון  המובטחים  המקדמים 

להפניקס.  שלילית  דירוג  ותחזית  להראל  יציבה  דירוג  תחזית   קביעת 

החיים  ביטוח  מוצרי  בתחום  האחרונים  הרגולטוריים  "השינויים 

יוצרים אי ודאות גבוהה ביחס להשפעה על מבנה השוק, סוגי המוצרים 

מעמדה  "להערכתנו,  במעלות.  מסבירים  העתידית",  והרווחיות 

התחרותי הצומח בתחום חסכון ארוך הטווח וכן מצבה ההוני והגמישות 

הפיננסית יאפשרו להראל להתמודד בצורה הולמת עם סיכונים אלו".

 2013 לשנת  שלו  הרכב  ביטוחי  את  חידש  ושם  יד 

השנה.  גם  מבוטח  הוא  בה  הראל,  הביטוח   בחברת 

הינה  והפרמיה  ומקיף,  חובה  ביטוח  מכסה  הפוליסה 

שינויים  נעשו  כי  יצוין  לשנה.  שקלים  מיליון  כ-1.5 

הנוכחית.  לשנה  ביחס  הביטוח  ובתנאי  בתעריפים   זניחים 

בבעלות  הירושלמית,  אלעד  סוכנות  באמצעות  נעשה  הביטוח 

ושם'  'יד  בכירי  של  רכב  כלי  כ-80  על  חל  הביטוח  מונין.  מרדכי 

עובדים  אחרים.  עובדים  של  כ-200  על  וכן  רכב,  אחזקת  המקבלים 

אחרות.  בחברות  גם  ירצו,  אם  רכבם,  את  לבטח  יכולים   אלו 
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 09:00 — 09:10 דברי פתיחה:
די  י  ור רא  , ורי ר  עו

 09:10 — 09:35 הרצאה 
י יצבה מוב דמי  מ

יטו  ון,  ו  ל  ממונ   , רי עודד  רו 
ר או רד  ון, מ יס ו

09:35 — 09:55 הרצאה 
ו מצי ו  י - מ יו ה ה המ

מסל  רת   ,SWIFTNESS לית  מנ  , ור רו 
נולוגיות ית נס ט נסיונית מ

 09:55 — 10:10 הרצאה
י  ר ו הי ערי בי ע הבי ה

ו יו המ וב מו ה מ
ון ארו טוו  יס ו  ל ת ל, מנ נ למנ , מ י י  ב

יטו ר ל ס  ני  , יי וני  וסי

10:10 — 10:25 זרקורים 

דר י ה ה מ יר  יוו י ערי בי  ה
, אג לידרי ות ל מ , מנ יצי עו

י  דר במוד הע וי ה י ה
יי יו דרי  יהו ה  

ט סימון ל מ , מנ רמ ו י  יו

 10:25 — 11:05 רב—שיח 
י י י ה יי וה ו 

ון  ו  יננסי ו ו  ל ת , מנ ומו ו ד רו  מנ עו
ר מס ת  איגוד ל

י  תת מ
ל  י  רא טואר  א ר  טוארי, ל , יו א רמ  

ר או רד  מ
 , יי יטו  ל אג  ל ומנ נ למנ , מ ר ה מור מ

י ט מנור מ
 , ון ארו טוו יס ת  טי ל ורא  נ למנ , מ רמי דיי

יטו ר ל לל 
 , ון ארו טוו יס ת  טי ל ורא  נ למנ יב, מ י י

יטו ר ל מגדל 
יי  יטו  אג  ורא  ל  למנ נ  מ  , מירו מעו 

יטו ר ל ר   , יננסיי ו

דמי  מ ראל,  י אות  ו  ות  ת ת דיו  י  ו
נסי  ון  יס גמל,  ת  ו מ אנונ  לומי  ת  , יטו מר 

מס  ות  ט נ  ינוי מ  , יי לת  תו ליי  לאור 

 11:05 — 11:30 הפסקת קפה וכיבוד 

11:30 — 12:00 זרקורים 
י בעו  יו יו ה ו המדי ה

נ לאומי  , ו יי ר  , רא מ י ור עי 

י  וו מ דר  ויו הה ו יד  ע
ורסייט  ל, טריגר  ות מנ ובה,  י 
ר ריטמן אלמגור   Deloitte ת ו מ

ו ו הבי ר ב ו ה
יא ל לי יונט וסגן נ ל ו , מנ י יי מה 

י  יו דר ה ה הה מצעו מ י ב י י ה ו  היער
נסיוניי סדרי  ל ידידי  י, מנ ירו 

 12:00 — 12:45 רב—שיח 
ידי י הע יו המוצר ה

נסיוני , יו  ו מעו  מנ 
י  תת מ

 , ון ארו טוו יס ל אג  , מנ ה י  ד
יטו ר ל איילון 

ון,  ו  ל  יר לממונ  רייב, סגן  ו  ר
ר או רד  ון, מ יס יטו ו

נסי י  ט ל מנור מ , מנ יי יהודה ב 
טי  ל  ראל ומנ ל  נ למנ , מ י דורו 

יטו ר ל ראל   , ון ארו טוו יס ל
ות ית  ל מיט  י רביב, מנ

 ,  , ול, מודל  גמל, דמי ני ות  ו תיד  דיו  י  ו
וליסות   ור  אי מית  י  ון, רגול יס סיס  ת  ר

12:45 — 13:15 זרקורים 
ד י העו ה ע  מ  ר ו ה

נסי  וא גמל ו סלנס נ ל א , מנ יור מ
גמל ות  ו ר איגוד  יו

יי י דרי  יהו ה יה  דרי  יהו ה מ
נסיוניי סדרי  ול  ל דוידו ני , מנ ור יי 

דמי ו המ בו בי מ בע מוצר ה
אי גמל י ל אי , מנ י ובי רו

יי י י ה ירו יד ה ע
יתו  ו יוו  ו  ת ל  ומנ ל  למנ נ  מ מיר,  ה  מ

יטו ר ל י, מגדל  ס

 13:15 — 14:00 רב—שיח
ו ו ההו והבי ויו ב דמ י וה

ר , ד מר יר יתונאית  ורוב,  ו ר מנ מירב 
י תת מ

יטו ר ל ס  ני ר  , יו ה בר מ
ות ית  סגות  ל  , מנ י בד

לי ר ומי  ינת מר  ע,  מיר בר רו 
יטו ר ל ל מגדל  , מנ ה יו 

ינויי  רות,  ות יות  ו רי  , ו ונת  יות  רוו דיו  י  ו
תידי,  ור  ל נ  מ ר  נ ון  יס  , וני סי ול  ני  , ניי מ

ול ני ת דמי  י יות,  מגמות דמוגר

 14:00 — 14:55 ארוחת צהריים 
14:55 — 15:35 רב—שיח 

צה ערוצי ה
ס ר, אמדו ידת  לת י , מנ י ברו מנ 

י  תת מ
ראל י יטו  ני  ת סו יא ל , נ ודי 

נסיוניי  סדרי  לי  ורו מנ ר  י, יו מ 
לי ת  ו ר  יו

ראל  י נסיוניי  י  יו ת  ר ל , יו מ רמי 
ונט נ דיס  , ו יי ל אג  יר, מנ ו רו רועי 

 , ד ו  י  י מ נסיונית,  מסל  דיו  י  ו
נ  סדר, מ ל  מד מנ יר, מ י רו  ת  רי מלות,  נ  מ

י נ נסיוני  ו  יי תיד  ן,  לות, מינוי סו

 15:35 — 17:00 הזירה הפוליטית
ה וד מ יה ב י   י ו ירה ה ה

די י  ור רא  , ורי ר  מנ עו
פאנל ראשי מפלגות

וד לגת  ר מ , יו ימובי י י  
תיד לגת י  ר מ יד, יו יר  י

לגת מר ר מ , יו ו הבה   
פאנל מומחי מדיניות כלכלית

ר או ר  , סגן  ה ר יצ   
וד לגת  , מ י בוורמ בי רו   

תיד לגת י  רי, מ ב  יע
יתנו וד  לי  , ו ב יר ה  י  

ורי  י מא    , נסי י  ס ל  גנ לאומית  דיו  י  ו
י וס ור  י ל  מ ו  יות  ו ול, רי ני ל דמי 

www.Anet.co.il    info@Anet.co.il    0 - 076007     0 - י  076000 ר

ת ו ע ק ש ה ת  י ב

 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

הוועידה ה-12
ר, רמ  ו י  י רדו  ו 17-16 בדצמבר 2012, 

ה וד מ י ב יו ו 
17 00-0 00 17 12 י    יו ב 12 יו הדיו

22 00 - 1 0  16 12 ה  יו  12 י ערב 
מפגש פסגה של צמרת הענף

י י יי  ו י ו ב 

י  י י ה ו ה  עי רי ה ב ר    ה
בו והייעו  יי ה ירמ ר ו  י , ב י עדי ור  ו

מר לוי יצחק רחמני,  יי  ע  רה ע מ  הו
ו בי ברה  ו  יי ד  מיי

י י רו ערב 

ינויי נית נתונ ל ת

די ללת  לת מ ומי יהב, מנ מנ 


