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קלימן  עקיבא  הוותיק  הביטוח  סוכן 

חוזר לעסקי הביטוח הפרטיים לאחר 

שניהל במשך שנים רבות את סוכנות 

קלע ביטוחים- כך נודע לעדיף. קלימן 

באמצעות  חדשה  לדרך  לצאת  צפוי 

חברה פרטית בבעלותו ששמה קלימן 

הצלחות. 

על  המפקח  שריג,  עודד  פרופ' 

את  שעבר  בחודש  אישר  הביטוח, 

האחרון,   בפברואר  שבוצעה  העסקה 

מקלימן  הפניקס  רכשה  במסגרתה 

בקלע,    )15%( אחזקותיו  יתרת  את 

של  הבלעדי  לבעלים  הפכה  וכך 

הסוכנות.  

הפניקס  רכשה  קודמות  בשנים 

קלע.  ממניות   85% מקלימן  בהדרגה 

עם השלמת הרכישה, מינתה הפניקס 

מנכ"ל  סגן  לשעבר  חרדון,  איתן  את 

של  במקומו  הסוכנות  למנכ"ל  קלע, 

קלימן. 

וכלכלן  משפטן   הינו   )61( קלימן 

ב-1978  קלע  את  וייסד  בהשכלתו,  

יחד עם צבי קליך. 

המייעצת  במועצה  כחבר  נבחר  הוא 

לענף הביטוח שליד שר האוצר, ומכהן 

של  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  כיו"ר 

בעל  הוא  בנוסף  ביטוח.  לשכת סוכני 

מחשבים,  תותים  בחברת  שליטה 

טכנולוגיים  שירותים  המעניקה 

לסוכני ביטוח. 

הוותיק  הסוכן  חוזר  לפניקס,  קלע  בסוכנות  מכירת אחזקותיו  לאחר  קצר  זמן 
לעסקי הביטוח הפרטיים

בקרוב: עקיבא קלימן חוזר 
לביטוח הפרטי

כשמונה חודשים לאחר העברת השליטה לידיו, החליט אליהו לתפוס את המושכות | אהרן פוגל יסיים את 
תפקידו בספטמבר

מעביר הילוך: שלמה אליהו יכהן כיו"ר מגדל

בחלוף שמונה חודשים מאז הועברה 

מגדל,  בקבוצת  השליטה  לידיו 

רזי  את  בקפידה  למד  במהלכן 

כי  אליהו  שלמה  החליט  החברה, 

הבשילה השעה לתפוס את המושכות 

ולעמוד בראש דירקטוריון החברה. 

פוגל,  אהרן  השבוע  הודיע  כך 

השנים   13 במהלך  הקבוצה  יו"ר 

מהתפקיד,  פרישתו  על  האחרונות, 

כיו"ר  מתפקידיו  פרישתו  על  נוסף 

הון.  שוקי  ומגדל  ביטוח  מגדל 

להתרחש  צפויים  התפקידים  חילופי 

בספטמבר הקרוב. 

על  כממונה  בעבר  שימש  פוגל 

אף  מכן  ולאחר  באוצר  התקציבים 

ובין תפקידיו שימש  כמנכ"ל האוצר, 

וכן  יו"ר לאומי  כיו"ר נס טכנולוגיות, 

המייעצת  והמועצה  הוועדה  כיו"ר 

לבנק ישראל. 

אליהו  בכוונת  ההערכות,  פי  על 

לקדם לכיסא מנכ"ל החברה את בנו 

עופר אליהו, אשר כיהן עד לאחרונה 

אליהו  כמנכ"ל  עשורים  כשני  במשך 

לאחר  קצר  וזמן  לביטוח,  חברה 

למנכ"ל  כמשנה  לכהן  החל  המיזוג 

מגדל, יונל כהן. 

לאור  מפתיע,  במהלך  מדובר 

העברת  לאחר  קצר  שזמן  העובדה 

כי  אליהו  הצהיר  לידיו,  השליטה 

בשדרת  שינויים  לבצע  בכוונתו  אין 

אמון  הביע  ואף  בקבוצה,  ההנהלה 

מוחלט בפוגל ובכהן. עם זאת, אליהו 

נוספים  שינויים  לבצע  צפוי  לא 

במשך  הפחות  לכל  לכך,  מעבר 

והביע לא אחת את  השנה הקרובה, 

המובילים  לבכירים  הרבה  הערכתו 

את הקבוצה. 

כי  פוגל  אמר  פרישתו,  הודעת  לאחר 

"מגדל היא ללא ספק קבוצת הביטוח 

היחידה  בישראל,  ביותר  האיתנה 

בארץ  הפיננסים  המוסדות  מקרב 

A ולה המנהלים  בעלת דירוג טריפל 

המצוינים ביותר בענף".

אליהו הודה לפוגל על פועלו ותרומתו 

ולביסוסה  מגדל  להצלחת  הייחודית 

בראש  עמד  בהן  השנים  כל  במשך 

שיתוף  את  במיוחד  וציין  הקבוצה, 

מאז  מפוגל  זכה  לו  הפורה  הפעולה 

הבעלות  את  אליהו  משפחת  רכשה 

ג'נרלי  קבוצת  מדי  מגדל  קבוצת  על 

האיטלקית.
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המסתכמים  כבדים,  חיתום   הפסדי 

נגרמו  שקלים,  מיליון  בכ-610 

בענפי  הביטוח  לחברות  אשתקד 

עולה  כך  וחבויות-  רכב-רכוש 

משרד  ידי  על  שנערכה  מסקירה 

יאנג  את  ארנסט  החשבון  רואי 

הוועידה  במהלך  )ד'(  היום  והוצגה 

אביב  בתל  שנערכה  ה-9  השנתית 

מטעמו. יצוין כי הנתונים מתייחסים 

הענפים  של  העסקית  לפעילות  רק 

ואינם  בלבד,  החיתומיות  ולתוצאות 

כוללים הכנסות מהשקעות. 

הפסדים בהיקף של 610 מיליון שקלים 
לחברות בביטוחי רכב-רכוש וחבויות

האחרונה   השנה  במהלך  המשנה  מבטחות  רווחי  זינקו  במקביל 
ב-660% | "בענף החבויות לא ניתן לרשום רווחים"

מבטחי  מנגד  כי  עולה  מהנתונים 

המשנה בחו"ל רשמו אשתקד רווחים 

בגין  שקלים  מיליון   943 של  בהיקף 

פעילותם בישראל, לעומת 143 מיליון 

זינוק  כלומר  ב-2011,   בלבד  שקל 

הרווח  עיקר   .660% של   בשיעור 

פרט  רכוש   ביטוחי  בעסקי   הוא 

לרכב, בהם הרוויחו אשתקד מבטחי 

המשנה  780 מיליון שקלים. 

 ענף רכב-רכוש  הפסיד אשתקד 251 

ירידה בשיעור  מיליון שקלים, כלומר 

של כ-25% ביחס להפסדים שנרשמו 

בתמונה  מדובר  עדיין  אך  ב-2011, 

קשה.  

הפניקס,  אייל בן  סימון, סגן מנכ"ל 

קודרת,  כה  איננה  שהתמונה  טען 

נתוני  את  להציג  יש  שלדעתו  משום 

רכב חובה,  נתוני  יחד עם  רכב-רכוש 

המצביעים על רווחים. 

 361 אשתקד  הפסיד  חבויות  ענף     

של  להפסד  בהמשך  שקלים,  מיליון 

לדברי  ב-2011.   שקלים  מיליון   344

ארסנט את יאנג, ההפסדים הכבדים 

היו בענפי אחריות מעבידים ואחריות 

ואחריות  מוצר   באחריות  ג'.  צד 

לא  אך  רווחים,  נרשמו  מקצועית 

ההפסדים  את  לכסות  כדי  בהם  היה 

הרבים בענפים האחרים. 

כלל,  למנכ"ל  המשנה  כספי,  עלית 

הכשרה,   מנכ"לית  אלישקוב,  ואתי 

טענו שבענף החבויות לא ניתן לרשום 

רווחים. לדברי כספי, יש  צורך לבצע 

רביזיה ולנפות עסקים בתחום זה. 

   ענף רכב חובה, לעומת זאת, רשם 

 276 של  בהיקף  רווחים  אשתקד 

של  הפסד  לעומת  שקלים,  מיליון 

השנה  במהלך  שקלים  מיליון   140

אחרים   רכוש  עסקי  ענף  הקודמת.  

שקלים,  מיליון   168 אשתקד  הרוויח 

ב-2011.  שקל  מיליון   195 לעומת 

בשיעור  נאמד  דירות  בביטוח  הרווח 

של 2% עד 3% על מחזור הפרמיות.

יונל כהן  לשריג: אג"ח מיועדות   
לכל מוצרי הביטוח והפנסיה

המוצרים  לכלל  המיועדות  האג"ח  את  להקצות  לפיקוח  קרא  מגדל  מנכ"ל 
הפנסיוניים, להפנות כספי פנסיה תקציבית לשוק ההון ולקצר הדוח הכספי

היום  קרא  מגדל,  מנכ"ל  כהן,  יונל 

על  הממונה  שריג,  עודד  לפרופ'  )ד'( 

לנקוט  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 

של  האינטרסים  לקידום  בפעולות 

נאמרו  הדברים  המוסדיים.  הגופים 

ה-9  השנתית  הוועידה  במהלך 

אביב  בתל  שנערכה  ביטוח,  בנושאי 

ארנסט  החשבון  רואי  משרד  מטעם 

להקצות  לשריג  קרא  יאנג.כהן  את 

 30% לפחות  שיכסו  מיועדות,   אג"ח 

מתיק ההשקעות  בכל מוצרי הביטוח 

והפנסיה, שכן כיום רק קרנות הפנסיה 

החדשות נהנות מאג"ח אלו, והמהלך 

למשך  בענף  יציבות  לדבריו  יעניק 

עשור. בנוסף סבור כהן כי יש להפנות 

לשוק  התקציבית  הפנסיה  כספי  את 

לצורך  בנוגע  לעוררו.  מנת  על  ההון, 

ב'דם חדש' בענף, אמר כהן כי יש צורך 

דור  בהכשרת  הפיקוח  מצד  בסיוע 

של  הממוצע  "הגיל  סוכנים.  של  חדש 

עתודה  די  ואין   ,53 הוא  כיום  סוכנים 

של סוכנים צעירים. על הפיקוח להקל 

צעירים  ולעודד  זה  נושא  בדרישות 

להיכנס לענף", אמר. "האוצר החליט 

להעביר חלק מעסקי הביטוח לבנקים, 

וזה לא הצליח. לכן יש לחזור לשיטות 

סוכנים".  ידי  על  הרגילות,   השיווק 

הניהול  הוצאות  את  להקטין  במטרה 

קרא   ,0.4% של  בשיעור  הגופים  של 

כהן להקים 'ועדת סטיב ג'ובס' שתדון 

לעידן  בענף  הפעילות  בהתאמת 

בחקיקה  שינויים  זה  ובכלל  החדש, 

להעביר  מנת  על  הנדרש,  במידת 

הטכנולוגיה  לאמצעי  מהניהול  חלק 

כהן  קרא  אלה  לכל  נוסף  חדישים. 

לשריג להגביל את אורך הדוח השנתי 

של הגופים  ל-100 עמודים לכל היותר,  

הרלבנטיים  הסעיפים  את  רק  ולכלול 

למצב החברה והענף.
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חיפה  מחוז  יו"ר  אברמוביץ,  אריה 

הביטוח  סוכני  בלשכת  והצפון 

זכה  הלשכה,  לנשיאות  ומועמד 

כאשר  משמעותי,  להישג  השבוע 

הצליח להביא לדחיית ההצעה לשינוי 

לפגוע  היה  שעשוי  הבחירות  תקנון 

לנשיאות  בבחירות  לזכות  בסיכויו 

שצפויות להתקיים בנובמבר הקרוב.

הגיש  הלשכה,  חבר  דהרי,  מוטי 

פרטית  הצעה   2012 באוקטובר 

שיש  במקרה  לפיה  התקנון,  לשינוי 

נשיא  לתפקיד  יותר  או  מועמדים   3

הלשכה, ייבחר לנשיא מי שקיבל את 

בתנאי  ביותר  הגבוה  הקולות  מספר 

הפחות  לכל   40% של  לשיעור  שזכה 

אם  הצעתו,  פי  על  הקולות.  ממספר 

לאחר הבחירות יתברר שאף לא אחד 

 40% של  לשיעור  זכה  מהמועמדים 

בחירות  סיבוב  ייערך   - מהקולות 

נוסף בין שני המועמדים שזכו למספר 

הקולות הגבוה ביותר. 

כי  באומרו  הצעתו  את  נימק  דהרי 

שמועמד  בכך  די  הנוכחי,  במצב 

יעמוד  הקולות  מירב  את  שצובר 

להביא  עשוי  והדבר  הלשכה,  בראש 

"נניח  אהוד.  לא  נשיא  לבחירת 

שמתמודד אחד זכה ל-36% והשניים 

זכו  קהל  מאותו  שבאים  האחרים 

יוצא  מהקולות,  ל-33%  אחד  כל 

ידי  על  נתמך  לא  הנבחר  שהנשיא 

64% מהסוכנים", אמר דהרי. 

ומנהל  הלשכה  נשיא  כץ,  אודי 

תמיכתו  את  הסתיר  לא  האסיפה, 

נמנע  דבריו  שבפתח  אף  על  בהצעה, 

המועמדים,  באחד  תמיכה  מלהביע 

וכל  ראויים  שלושתם  כי  והוסיף 

את  רבה  בהצלחה  מילא  מהם  אחד 

תפקידו.

שני מחנות,  שלושה מועמדים

מתמודדים  הקרובות  בבחירות 

שלושה מעומדים בולטים בעשייתם. 

המרוץ לנשיאות: אספה סוערת בלשכה
אברמוביץ הביא עמו לאספת הלשכה אוטובוס מלא תומכים, וכך הצליח לטרפד ניסיון לחזק את 

כוחם של שטרן וצרפתי באמצעות הצעה לשינוי תקנון הבחירות

הלשכה  נשיא  סגן  שטרן,  רוני 

לביטוח  הוועדה  יו"ר  צרפתי,  וקובי 

לתפקידיהם  מונו  אלמנטרי, 

וזוכים  כץ,  ידי  על  הנוכחיים 

לתמיכת  זוכה  אברמוביץ'  לתמיכתו. 

מנור,  יוסי  לשעבר,  הלשכה  נשיא 

כך  הנוכחי.  לנשיא  האופוזיציונר 

יש אמנם שלושה מועמדים  כי  נראה 

בלבד.  מחנות  שני  אך  בבחירות, 

ההערכה, על פי דהרי, היא כי בסיבוב 

אברמוביץ'  עשוי  אחד  בחירות 

מפיצול  ולהרוויח  מההפקר,  ליהנות 

לתומכי  שטרן  תומכי  בין  הקולות 

על  יביא,  שני  בחירות  סיבוב  צרפתי. 

בין  הקולות  לאיחוד  זו,  הערכה  פי 

את  ויקטין  וצרפתי  שטרן  מצביעי 

סיכויו של אברמוביץ' לנצח.   

ואין  פלסטלינה,  לא  הוא  "תקנון 

מקום לשנות אותו רק כי זה אופנה", 

שהתקנון  "חשוב  מנור.  מנגד  אמר 

יהיה קבוע, אלא אם כן מדובר בשינוי 

נימוקים  היו  לא  זה,  במקרה  הכרחי. 

עניינים לשינויו". 

אורי צפריר,  סוכן ביטוח ממחוז צפון, 

חיזק את דבריו של מנור וטען ש"אין 

המשחק  כללי  את  לשנות  הוגן  זה 

באמצע המהלך. אילו ידעתי בהתחלה 

שגם  יתכן  הקולות,  של  המגבלה  על 

צריך  לנשיאות.  מתמודד  הייתי  אני 

להגדיר  כללים לפני שמתחיל המרוץ, 

יום  עלות  את  ישלם  -מי  לכך  ומעבר 

הבחירות הנוסף?". 

ולכאן,  לכאן  הטענות  הצגת  לאחר 

 118 בקרב  הצבעה  התקיימה 

מדובר  לרוב  האספה.  משתתפי 

היותר  לכל  משתתפים  בהן  באספות 

הקדים  אברמוביץ  אך  איש,  כ-30 

מלא  אוטובוס  וגייס  למכה  תרופה 

בחברי לשכה שהגיעו מחיפה במטרה 

פרי  נשא  המהלך  ואכן,  בו.  לתמוך 

וההצעה נדחתה. 

לצפוי,  מעבר  התארכה  ההצבעה 

צורך  היה  להכשירה  מנת  על  שכן 

עם  הנוכחים.  כמניין  קולות,  ב-118 

הגיעו  שבוצעו  הספירות  בשתי  זאת, 

מסיבה לא ברורה למספר נמוך יותר, 

 56 בכך.  להסתפק  הוחלט  ולבסוף 

התנגדו להצעה, 40 תמכו ו-2 נמנעו. 

הלשכה פותחת שעריה לחברים נוספים
אספת הלשכה הכריעה פה אחד שמהיום יוכלו להצטרף ללשכה גם סוכני 

ביטוח המועסקים על ידי חברות הביטוח
עו"ד יעקב עוז, יו"ר ועדת התקנון של הלשכה, העלה בפני האספה שתי הצעות נוספות מטעם הוועדה. האחת 

היא הצעה לתיקון הסעיף העוסק בהגבלת החברות בלשכה, לפיו סוכן ביטוח המועסק במישרין או בעקיפין על 

ידי בנק ו/או חברת ביטוח אינו רשאי להיות חבר בלשכה. לדברי אודי כץ, נשיא הלשכה, מדובר בטעות קולמוס, 

שכן ההגבלה אמורה היתה לחול על עובדי בנק בלבד, ולכן הוועדה ביקשה לבטל את ההגבלה החלה על שכירים 

ועקיבא קלימן  יובל ארנון  בחברות הביטוח. כץ הסביר שהסעיף בנוסחו הנוכחי מונע מסוכני ביטוח, כדוגמת 

שסוכנותם מצויה בבעלות חברות ביטוח, להיות חברים בלשכה. ההצעה התקבלה ברוב קולות, למעט מתנגד 

אחד בלבד. 

ידי נשיא הלשכה ולא נבחרת. חברי  זו תהיה ועדה ממונה על  הצעתה השניה של ועדת התקנון היתה שוועדה 

 81 של  קולות  ברוב  נדחתה  ההצעה  הלשכה.  חברי  של  דמוקרטיות  בחירות  באמצעות  כיום  נבחרים  הוועדה 

וחברים.
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הבריאות  משרד  האם  היא  "השאלה 

המערכתי  לכשל  למשל,  מודע, 

בבריאות שאי אפשר להתעלם ממנו, 

פרופורציונאלי  לא  שיעור  כאשר 

מהאוכלוסייה  מ-80%  למעלה  של 

החולים,  קופות  של  בשב"ן  מבוטח 

דבר שמעמיס על ההוצאה הלאומית 

נשיא  כץ,  אודי  אמר  כך  לבריאות"- 

בתחום  בכנס  הביטוח,  סוכני  לשכת 

הביטוח והסיעוד. 

לדבריו, מדינה שמתמודדת עם גרעון 

של כארבעים מיליארד שקלים חייבת 

המערכת  לצד  הפרטי  הביטוח  את 

הפרטי  שהביטוח  ומכאן  הציבורית, 

הציבורית  במערכת  לפגוע  בא  אינו 

ולביטוח זה תרומה מכרעת. 

הביטוח  כפל  לתופעת  התייחס  כץ 

התקשורתי  "העליהום  כי  באומרו 

לוהט.  אדמה  לתפוח  זה  עניין  הפך 

לאוזן,  ערבות  הצהרות  בצד  אבל 

המוחלט  הרוב   - המציאות  במבחן 

הפוליסות  במסגרת  ההוצאה  של 

טיפולים,  לניתוחים,  מופנה  הפרטיות 

תרופות והשתלות, שממומנות בפועל 

על ידי המבטח ולא עבור 'פיצוי היעדר 

תביעה'. אז גם בעניין זה כדאי לשמור 

לקבור  לא  ובהחלט  פרופורציות  על 

ביטוחים שמצילים ומאריכים חיים". 

כמנוף  כינה  אותם  לסוכנים,  קרא  כץ 

את  להרחיב  לצמיחה,  משמעותי 

המכירות בביטוחי הבריאות והסיעוד, 

הכיסויים  להרחבת  כפוטנציאל 

ללקוח במגוון רחב של תחומי פרט. 

אודי כץ: שיעור אוכלוסיה לא 
פרופורציונאלי מבוטח בשב"ן

שירות  רמת  מציגות  הביטוח  חברות 

ובמרבית  וסיעוד,  בבריאות  בינונית 

בתחום  החברות  של  השירות  מדדי 

ירידות ב-2013 בהשוואה  אף נרשמו 

ו-2012 כך עולה מסקר   2011 לנתוני 

מטעם  דיאלוג  מכון  ידי  על  שנערך 

לשכת סוכני הביטוח בתחילת מרץ, 

סוכני  מ-700  למעלה  בהשתתפות 

הלשכה,  בכנס  הוצג  הסקר  ביטוח. 

בהשתתפות  השבוע  נערך  אשר 

כ-1,000 סוכנים ואנשי ביטוח. 

ירידות  נרשמו  כי  מהסקר  עולה  עוד 

היתר  בין  השירות,  ברמת  מובהקות 

אופן  זמינות,  הבאים:  במדדים 

הטיפול  מהירות  בתביעות,  הטיפול 

וגמישות החיתום. 

השירות  את  שנותנת  זו  היא  הראל 

הטוב ביותר לסוכנים בביטוחי בריאות 

ללקוחותיהם.  יוצא  וכפועל  וסיעוד, 

ביותר  הגבוה  לדירוג  זכתה  הראל 

במהירות  בתביעות,  הטיפול  באופן 

הטיפול, במקצועיות, ביחס לסוכנים 

מנורה מבטחים  ובגמישות החיתום. 

מדדים:  בשלושה  בסקר  בלטה 

מקצועיים  עדכונים  מתן  זמינות, 

מגדל  לסוכנים.  התגמול  והוגנות 

שמבצעת  להכשרות  הודות  הצטיינה 

והשירותים  לסוכניה  החברה 

לרשות  מעמידה  שהיא  הטכנולוגיים 

סוכניה. 

עוד עולה מהסקר כי הראל היא חברת 

סוכני  מספר  עובדים  עימה  הביטוח 

כחברה  בתחום  ביותר  הרב  ביטוח 

הנשאלים  מהסוכנים   33% עיקרית. 

ציינו כי הם עובדים עם הראל, כאשר 

פעילות  רכישת  את  כולל  זה  נתון 

אליהו.  חברת  של  הבריאות  ביטוח 

מכלל   19%( מגדל  מדורגות  אחריה 

מכלל   19%( ביטוח  כלל  הסוכנים(, 

מנורה   ,)15%( הפניקס  הסוכנים(, 

מבטחים )11%( ואיילון )4%(. 

להיבטי  התייחסות  כלל  הסקר 

ומרחבי  מחוזות  ברמת  גם  השירות 

סקר הלשכה: חברות הביטוח מציגות רמת שירות בינונית 
הסקר השנתי שנערך מטעם הלשכה בתחום הבריאות והסיעוד מציג תמונת מצב מטרידה בנוגע 

לרמת השירות הניתנת לסוכנים | הראל מובילה בשירות 
הפעילות בכל חברה. 

מרכז;  במחוז  הראל  הם  הזוכים 

הפניקס  ירושלים;  במחוז  מגדל 

במחוז  ביטוח  כלל  מרכז;  באשכול 

חיפה והצפון; מנורה מבטחים במחוז 

ירושלים; איילון במחוז תל אביב. 

מוצר  עם  יוצאת  ביטוח  "כשחברת 

ממנה  מעתיקות  החברות  איכותי, 

המוצר.  את  משפרות  הדרך  ועל 

ולחכות  להמתין  שעדיף  אמירה  יש 

לצאת  ואז  עושים,  המתחרים  מה 

אמרה  כך  יותר"-  משופר  מוצר  עם 

בריאות  אגף  מנהלת  קרמר,  אורית 

שנערך  שיח  ברב  מבטחים,  במנורה 

בהנחיית אורלי וילנאי, במסגרת כנס 

הבריאות השנתי של הלשכה שעסק 

בריאות  בביטוח  החדשים  במוצרים 

וסיעוד נוכח דרישות הרגולטור.

ד"ר נאוה ניב, מנהלת תחום בריאות 

במגדל, יצאה נגד הטענה לפיה קיים 

לביטוח  המשלים  בין  ביטוח  כפל 

בהתאם  מחליט  "הלקוח  הפרטי. 

לעשות  יכול  "הוא  אמרה.  למקרה.  

שימוש  בשב"ן ואז לממש את זכותו 

או  כספי  פיצוי  מהביטוח  ולדרוש 

לקבל כיסוי ביטוחי מחברת הביטוח 

מהשקל הראשון". 

"כשחברה יוצאת עם מוצר איכותי - 
החברות מעתיקות ממנה"

כך אמרה אורית קרמר, מנהלת אגף בריאות במנורה, בכנס הבריאות השנתי 
שערכה הלשכה | יוסי ארי: קופות החולים מרוויחות מכפל הביטוח

שתי  בו  מצב  הוא  ביטוח  "כפל 

החברות מחלקות את הסיכון ביניהן, 

ואין זה כך. כאשר חברת ביטוח מפצה 

החולים  קופות  הראשון,  מהשקל 

סגן  ארי,  יוסי  טען  מזה",  מרוויחות 

מנהלת תחום הבריאות בהפניקס.

הבריאות  ועדת  חבר  בר-און,  עדי 

והסיעוד בלשכה, אמר כי "השב"ן לא 

נועד לתת מענה למקרים קשים, ולכן 

צריך את הביטוח הפרטי. הרמה של 

הרפואה בישראל גבוהה מאוד, אולם 

זה לא אומר שאנו זכאים לה".

בחשיבות  ספק  שמטילים  "לאלה 

ראוי  והסיעוד,  הבריאות  ביטוחי 

להזכיר שענף הביטוח שילם למעלה 

במסגרת  שקלים  מיליארד  מ-3 

אמר  ובסיעוד",  בבריאות  תביעות 

הבריאות  חטיבת  מנהל  כהן,  דניאל 

הסיעוד  "ביטוחי  ביטוח.  בכלל 

מאוד,  יקרים  המבוגרים  בגילאים 

הפתרון  אותם.  למכור  קשה  ולכן 

צעיר.  בגיל  מבוטחים  לצרף  הוא 

בפוליסות  שיש  הפדיון  ערכי  בזכות 

הסיעוד, לאחר 15 שנה ערכי הסילוק 

גם  הביטוח  עם  להישאר  מאפשרים 

בגיל מבוגר". בנוגע לתרומת החברות 

פרסום  אין  כי  כהן  טען  לסוכנים, 

שאינו  הביטוח  חברות  בכל  עלון  או 

מסתיים באמירה 'פנה לסוכן הביטוח 

שלך'. 

וראש  למנכ"ל  משנה  אלירז,  אלון 

כי  ציין  בהראל,  בריאות  חטיבת 

השב"ן,  לעומת  הבריאות,  ביטוח 

הוא התחייבות לכל החיים. "ב-2006 

היתה  בשב"ן  העצמית  ההשתתפות 

על  עומדת  כיום  ואילו  שקלים,   900

יכול  "השב"ן  אמר.  שקלים",   1,700

להעלות את ההשתתפות או להקטין 

שב"ן  לדבריו  הכיסויים".  היקף  את 

קלות  רוחב  הטבות  נותן  במהותו 

והמחיר שווה לכול נפש ואילו הביטוח 

נותן מענה עמוק שהשב"ן אינו נותן. 
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המס  במודל  המתוכננים  השינויים 

סוערים  דיונים  של  במרכזם  עמדו 

העבודה  ועדת  השבוע  שקיימה 

והרווחה של הכנסת.

בדיון שהתקיים היום )ד'( הסתייג יו"ר 

הוועדה, ח"כ חיים כץ )הליכוד ביתנו(  

מהשינוי המוצע, באומרו: "אינני מאמין 

שאתם  החדש  במודל  עיני,  למראה 

בעצמאים  קשה  פגיעה  יש  מציעים 

לעומת עובדים שכירים; שכיר המקבל 

15 אלף שקלים בחודש יזכה  שכר של 

לתוספת של 148 שקלים ואילו עצמאי 

אלף   10 של  בשכר  שקלים.   61 יפסיד 

שקלים   34 השכיר  ירוויח  שקלים 

והעצמאי יפסיד 25 שקלים. מדוע אתם 

מטילים קנסות על העצמאים? מהיכן 

את  תהפכו  אתם  הזה?  הרוע  נובע 

פצפונים.  לעסקים  הקטנים  העסקים 

עזבו את האנשים הקטנים וקחו מבעלי 

אלף  מ-40  למעלה  של  משכורות 

שקלים, תמורת מלווה אגרות חוב".

להציג  האוצר  ממשרד  דרש  כץ  ח"כ 

לו את כלל הנתונים שהובילו לקביעה 

שמבקשת  הפנסיה  מיסוי  צעדי  כי 

של  לחיסכון  יובילו  להחיל  הממשלה 

1.2 מיליארד שקל למשק. "החישובים 

לחלוטין.  שונה  לתוצאה  מגיעים  שלי 

מי  שלכם?  החישובים  את  בודק  מי 

על  באמת  עומד  שהגירעון  לכך  ערב 

40 מיליארד?" כץ הודיע כי בדיון הבא, 

לחברי  להציג  האוצר  ממשרד  ידרוש 

הוועדה את כלל הנתונים והחישובים 

עליהם הסתמכו.

הממונה  סגן  התייחס  הדיון  בהמשך 

על התקציבים באוצר, אייל אפשטיין, 

לרפורמת המיסוי הפנסיוני בכללותה, 

למדיניות  חוזרים  "אנחנו  ואמר: 

היינו  לא  אם  אחראית.  פיסקאלית 

מגיעים  היו  הגירעונות  כלום,  עושים 

לא  אם  נתפסים.  בלתי  לממדים 

נצמצם אותם לא יהיה פה שוק עבודה 

ולא תהיה פה פנסיה".

במקביל גוברים הקולות נגד השינויים 

המתוכננים במודל. לדברי רו"ח אהוד 

ארגוני  לשכת   – להב  נשיא  רצאבי, 

העצמאים והעסקים הקטנים, תכנית 

על  המס  בהטבות  לקצץ  האוצר 

החיסכון הפנסיוני תוביל לפגיעה של 

אלפי שקלים בשנה בחיסכון הפנסיוני 

של עשרות אלפי עצמאים. 

ללשכת  להב  שהגישה  עמדה  בנייר 

הכלכליים  הארגונים  של  תיאום 

ביחס  עמדתה  את  מציגה  היא 

דוגמאות  ומפרטת  המוצע  למודל 

הדרמטית,  הפגיעה  את  הממחישות 

פנסיוני  לחיסכון  בהטבות  כהגדרתה, 

היוזמה  על  מברכת  "להב  לעצמאיים. 

בהחלט  אך  הקיים,  המודל  לפישוט 

הפנסיוני  בחיסכון  לפגיעה  מתנגדת 

ניכרת  לעיל  מהנתונים  העצמאי.  של 

שמקבל  המס  בהטבות  אנושה  פגיעה 

 150 של   להכנסה  עד  כלומר,  עצמאי 

במודל  דומה  ההטבה  שקלים  אלף 

הפגיעה  לכך,  מעבר  והמוצע,  הישן 

הולכת וגדלה משמעותית ככל שגדלה 

"קיימת  כי   נטען  עוד  ההכנסה". 

ההטבה  של  משמעותית  הקטנה 

ופגיעה במוטיבציה של עצמאי להפריש 

כספים היום, ולהשקיעם בחסכון ארוך 

טווח. המשמעות המעשית היא הסטה 

יקדמו  דווקא  שלאו  חיסכון  כספי  של 

את הכלכלה בארץ". עמדות אלו הוצגו 

של  והרווחה  העבודה  ועדת  בדיוני  גם 

הכנסת, בה השתתף גם שלמה אייזיק, 

סגן נשיא להב.

גם  לאחרונה  השמיע  דומות  טענות 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות 

לשר  בנושא  פנה  אשר  המסחר, 

לבחון  בבקשה  לפיד,  יאיר  האוצר, 

מחדש את השינויים.

סדקים במודל המס?
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מערימה קשיים בדרך לאישור המודל | "לא ניתן יד לפגיעה בעצמאים"
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הוועדה לבחינת אופן השקעת גופים 

מוסדיים בהלוואות מותאמות הגישה 

היום )ד( את המלצותיה לממונה על 

שוק ההון פרופ' עודד שריג. הוועדה, 

גולדשמידט,  אמנון  ד"ר  בראשות 

השתתפות  את  להסדיר  ממליצה 

בהיקף  בהלוואות  המוסדיים  הגופים 

כספי גבוה שניתנות על ידי כמה גופים 

הדירקטוריון  את  לחייב  פיננסיים, 

בהלוואות  חשיפה  גבולות  לקבוע 

ולהקים ועדת אשראי פנימית. 

מוסדי  גוף  כי  הוועדה  ממליצה  עוד 

מוגבל  לזמן  לשלוט  רשאי  יהיה 

בחברה שנקלעה להסדר חוב, בכפוף 

כן  כמו  הממונה.  שיקבע  לתנאים 

גילוי,  דרישות  על  הוועדה  ממליצה 

הלוואות  לגבי  ולציבור,  לממונה 

לחברה  הלוואה  לקשיים.  שנקלעו 

נקלעו  בה  השליטה  בעל  או  שהיא 

להסדר חוב בשבע השנים הקודמות 

של  ההשקעות  ועדת  ידי  על  תאושר 

הגוף המוסדי. 

הוועדה  עסקה  בו  הנושאים  אחד 

התאגידי  בממשל  שינויים  הוא 

ממליצה  הוועדה  המוסדיים.  של 

גבולות  את  יקבע  הדירקטוריון  כי 

בודד,  ללווה   - בהלוואות  החשיפה 

רכישת  ולמימון  לווים  לקבוצת 

אמצעי שליטה. ועדת השקעות תהיה 

מורכבת מחברי דירקטוריון בלבד. 

ועדת  הקמת  היא  נוספת  דרישה 

על  ולפיקוח  לאישור  פנימית  אשראי 

לוודא  הממונה  על  כאשר  האשראי, 

כי היקף משאבי אגף אשראי מותאם 

תואם את הנדרש  בגופים המוסדיים 

בנוסף,  הפעילות.  היקף  מבחינת 

חייבת להתקיים בקרה על התהליכים 

והערכת סיכוני אשראי בדיעבד. 

מלווים רבים

המוסדי  הגוף  בהן  לעסקאות  בנוגע 

)סינדיקציה(,  היחיד  המלווה  אינו 

הוגשו המלצות ועדת גולדשמידט לפיקוח 
על הלוואות המוסדיים

בין ההמלצות: לאפשר למוסדיים לפעול כמארגני עסקאות, הגברת השקיפות והגבלת גבולות החשיפה 
על ידי הדירקטוריון

רואה הוועדה חשיבות לאפשר לגופים 

אשראי  מערכי  לפתח  המוסדיים 

כמארגני  לפעול  להם  שיאפשרו 

כמצטרפים  רק  ולא  עסקאות 

בהתאם  ייזמו.  שבנקים  לעסקאות 

לכך ממליצה הוועדה להסדיר מראש 

את כל ניגודי העניינים האפשריים. 

אחראי  יהיה  העסקה  מארגן 

אדמיניסטרטיבית על העסקה, ויחויב 

להחזיק 15% ממנה. גוף מוסדי, קובע 

ארגון  עבור  עמלה  לקבל  יוכל  הדוח, 

העסקה. כמו כן, גוף מוסדי משתתף 

עניינים  ניגוד  כל  על  מידע  יקבל 

בנוסף,  לעסקה.  ביחס  למארגן  שיש 

מוסדי  גוף  כל  כי  הוועדה  ממליצה 

עצמאית  אנליזה  לבצע  חייב  יהיה 

הניתוח  על  להסתמך  ולא  החוב,  של 

את  לסכם  בכדי  העסקה.  מארגן  של 

למפקח  הוועדה  קוראת  הנושא, 

ההון  שוק  על  ולממונה  הבנקים  על 

להסכם  נוסח  שיגבש  צוות  להקים 

סינדיקציה  עסקאות  של  הלוואה 

וקונסורציום. 

המלצות הוועדה, נכתב בדוח, עולות 

חיסכון  ליצור  הרצון  עם  אחד  בקנה 

בכבוד  קיום  שיאפשר  נאות,  פנסיוני 

מול  פרישתם,  בעת  החוסכים  של 

ידי  על  סיכונים  של  מושכלת  נטילה 

שהלוואות  והכרה  מוסדיים,  גופים 

אפיקי  של  רב  ממספר  אחד  רק  הינן 

גופים  לרשות  שעומדים  השקעה 

סיכם  שריג  עודד  פרופ'  מוסדיים. 

"המלצות  כי  הדוח  הגשת  במעמד 

הוועדה יתרמו לניהול מוסדר והדוק 

גופים  ידי  על  אשראי  מתן  של  יותר 

מוסדיים לטובת החוסכים בפנסיה". 

הערבית  מהאוכלוסייה  כ-35% 

חיסכון  בתכנית  מחזיקה  במדינה 

ערביי  מקרב  בלבד  וכ-28%  פנסיוני 

חיים,  בביטוח  מחזיקים  ישראל 

ו-56%   77% של  לשיעור  בהשוואה 

האוכלוסייה  בקרב  בהתאמה 

היהודית דוברת העברית במדינה - כך 

עולה מסקר שנערך על ידי מכון 'הגל 

נחשפו  וממצאי  מגדל  מטעם  החדש' 

 – 'סוף מעש במחשבה תחילה'  בכנס 

הכנס הארצי הראשון לביטוח וחיסכון 

במהלך  הערבית.  בחברה  פנסיוני 

אל  בבקה  השבוע  שהתקיים  הכינוס 

אזור  גם  מגדל  ראשי  השיקו  גרביה, 

תוכן ייחודי בערבית באתר האינטרנט 

של הקבוצה.

לכ-56%  כי  מהסקר  עולה  עוד 

מהשכירים  ולכ-62%  מהעובדים 

פנסיוני,  חיסכון  יש  הערבי  במגזר 

מהאוכלוסייה  ל-85%  בהשוואה 

במגזר  מהשכירים  ול-90%  העובדת 

היהודי. הסקר בחן את רמת המודעות 

והביטוח  הפנסיוני  החיסכון  לתחום 

בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, 

מדגם  בקרב  הערבית  בשפה  ונערך 

בגילאים  מרואיינים   400 של  מייצג 

28-65 מהאוכלוסייה הערבית, כאשר 

במקביל לו נערך מחקר זהה גם בקרב 

מרואיינים באוכלוסייה היהודית.

מהווה  בישראל  הערבית  "החברה 

כ-20% מהאוכלוסייה, והיא חלק בלתי 

ושיתופי  סוכנינו  מלקוחותינו,  נפרד 

אריק  הפעולה העסקיים שלנו", אמר 

ומנהל  מגדל  למנכ"ל  המשנה  יוגב, 

ההפצה  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 

חלו  האחרונות  "בשנים  בקבוצה. 

חברתיות  תמורות  הערבית  בחברה 

המגבירות  משמעותיות  וכלכליות 

המודעות  בהגברת  הצורך  את  מאוד 

לחשיבות החיסכון הפנסיוני והעדפתו 

בהיותנו  ועכשיו.  כאן  צריכה  פני  על 

הגדולה  הפנסיוני  הביטוח  חברת 

בישראל, קיבלנו החלטה להוביל את 

גם  הפנסיוני  החיסכון  בתפיסת  שינוי 

בחברה הערבית". 

והפיתוח  השיווק  מנהלת  כהן,  טוני 

העסקי בקבוצה, שהציגה את ממצאי 

כי  ציינה  בכינוס,  ההשוואתי  הסקר 

שחלו  ודמוגרפים  תרבותיים  שינויים 

בחברה  האחרונות  השנים  במהלך 

אותה  הפכו  הישראלית  הערבית 

ופחות  מחד  יותר  צרכנית  לחברה 

אלו  "מגמות  מאידך.  פטריארכלית 

מחייבות להגביר את הצורך בחיסכון 

הסקר  ממצאי  אך  הפרישה,  לגיל 

מהאוכלוסייה  שליש  כי  חושפים 

תכניות  כל  עושה  אינה  הערבית 

וכי  העבודה  ממעגל  הפרישה  לאחר 

ולחסוך  להתחיל  כראוי  הנתפס  הגיל 

הגיל  בעוד   ,29 גיל  הוא  לפנסיה  בו 

במגזר  החיסכון  להתחלת  המועדף 

היהודי הוא 24". 

סקר: לרוב האוכלוסייה הערבית 
בישראל אין חיסכון פנסיוני

מחזיקים  ישראל  ערביי  מקרב   28%  | מגדל  מטעם  שנערך  מסקר  עולה  כך 
בביטוח חיים
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רגולציה וחקיקהמוצר והפצהשוק ההוןמפתח צבעים: כלים לסוכן וליועץ

9.7.13 יום ג', 19:00-12:00, המסלול האקדמי המכללה למינהל, שד' יצחק רבין 7, ראשל"צ

ע צ ק מ ת ה ל  . ד ו מ ל ל  . ש ג פ י ה ועידת הסוכנים והיועצים ה-7 ל
לחיזוק הידע המקצועי

חינם 
לסוכנים 

וליועצים בעלי 
רישיון

	 	 	 התכנסות וכיבוד קל	 	12:30-12:00
כוורת מומחים - מפגש 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים: 	13:30-12:30

רו"ח יעקב כהן	)מיסוי	פנסיוני(;	רו"ח	קובי יתח	)מיסוי	פנסיוני(;	אליאב אללוף	)שיווק	במדיה	חברתית(;	 	 	
אמנון הירשפלד	)שיווק	ומכירות	בביטוחי	פרט	וסיכונים(;	אלן פפרמן	)אקטואריה(;	חיים	חיטמן	)ביטוח	לאומי(;	אבי גמבש	)אימון	עסקי(	 	 	

	 	 	 מליאת פתיחה	 	  
המסלקה הפנסיונית - Show Me The Money: שרון קורן,	מנכ"לית	Swiftness	חברת	המסלקה	הפנסיונית	 	14:05-13:40

סקר עדיף: העצמת הידע המקצועי של הסוכן 	14:40-14:05
	 	 	 	

מליאה מרכזית:   17:05
מנחה: ניר כהן,	מרכז	מסלול	הביטוח,	בית	הספר	לכלכלה,	המסלול	האקדמי	המכללה	למינהל;		

משנה	למנכ"ל	ומנהל	חטיבת	המטה,	הראל	חברה	לביטוח
דברי פתיחה:	פרופ' זאב נוימן,	נשיא	המסלול	האקדמי	המכללה	למינהל;	פרופ'	יצחק זילכה,	דיקאן	בית	הספר	לכלכלה,	
המסלול	האקדמי	המכללה	למינהל;	עופר נוריאל,	עורך	ראשי	עדיף	תקשורת;	ח"כ	הרב	יצחק כהן,	לשעבר	סגן	שר	האוצר

רב שיח: חינוך פיננסי ומעורבות הציבור בשיח הכלכלי  17:25
מנחה: גיל גרשלר,	ראש	התמחות	מימון,	בית	הספר	לכלכלה,	המסלול	האקדמי	המכללה	למינהל  

בין המשתתפים: פרופ'	עודד שריג,	הממונה	על	שוק	ההון,	הביטוח	והחיסכון,	משרד	האוצר;	
פרופ' יוג'ין קנדל,	יו"ר	המועצה	הלאומית	לכלכלה;	רמי לוי,	בעלים	ומנכ"ל	שיווק	השקמה

הרצאת אורח  18:15
ארוחת ערב  19:00

אולם 7 אולם 6 אולם 5 אולם 4 אולם 3 אולם 2 אולם 1 
14:45

רמות סיכון 
בהשקעות 
פנסיוניות

אילן רביב

הטכנולוגיה בשירות 
הייעוץ הפנסיוני	

אריק אלמגור

 אתגרים בשוק 
ההון 2013

גילעד אלטשולר

כל מה שצריך 
לדעת על רכישת 

תיקי ביטוח 

דני פינקלשטיין

 ייעוץ פנסיוני בקרן 
פנסיה ותיקה

יואב בן אור

הסיבות וההשלכות 
הכלכליות של 

השפל במחזורי 
המסחר בבורסה

גילי כהן

15:20
הקפ"מ – זירת 

פעילות פיננסית 
חדשה לסוכן

דודו לביא

ניסוח הגדרת 
העיסוק בא.כ.ע

עו"ד ג'ון גבע

אופן ניהול 
ההשקעות בפנסיה: 

תמונת מצב

עינת סקורניק

חיסכון ארוך טווח - 
 בעולם של החלטות 

קצרות טווח

מנחם קלי

ניהול פיננסי על הרצאה
רקע הכבדת העול 

הממשלתי

שלמה מעוז

רב שיח15:55
 רגולציה 

בערוצי ההפצה

מנחה:	
ניר כהן

משתתפים:
אודי כץ

רו"ח לי דגן
רו"ח אריק פרץ
אילנית גולדפרב

רב שיח
 המוצר 

הפנסיוני העתידי

מנחה:
עקיבא קלימן
משתתפים:

רו"ח רג'ואן גרייב
שמעון מירון

דני קהל
יוני קופרמן

משה מורגנשטרן

רב שיח
מערכות תומכות 

לרשות הסוכן

מנחה:
אייל פז

משתתפים:
שלמה שמאי

גיל ארזי
שי בסון

הוא-לי בלאו

האמת מאחורי כל 
ביטוחי המנהלים 

החדשים

שלמה אייזיק
וצוות יונט

דרכים לעידוד 
החיסכון הפנסיוני

עו"ד גיא קריגר

מוצרי משיכה: 
השוק הפנסיוני 

החדש

רו"ח הראל שרעבי

שוק הפנסיה 2040

דודי ליידנר

 מבנה אחיד 
לייפוי הכוח: 

משמעויות לסוכן

ניר בן שמש

אולם

וני
סי

פנ
ץ 

עו
ליי

ט 
רנ

טיי
רי

ת 
דנ

ס

16:3016:30

 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

RetireNET

חישוב אובייקטיבי בשבילך

www.Anet.co.il	:באתר	המורחבת	התכנית

להרשמה לוועידה



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
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לקראת ועידת הסוכנים והיועצים ה-7

בשנים האחרונות החוסכים בישראל, 

מנהלים  שבהם,  הצעירים  בעיקר 

שלהם  הפנסיוני  החיסכון  כספי  את 

בשיטת  הפועלת  פנסיונית  במערכת 

על  מטילה  זו  שיטה  תשואה.  קרנות 

להשגת  האחריות  מלוא  את  החוסך 

קצבת זקנה שתאפשר לו שמירה על 

אליה  לזו  ביחס  נאותה,  חיים  רמת 

היה רגיל טרם הפרישה. תחת שיטה 

זו נחשף החוסך, לאורך חיי החיסכון, 

למספר סיכונים פנסיוניים המאיימים 

הולם.  תחלופה  שיעור  השגת  על 

כסיכון  מוגדרים  שבהם  העיקריים 

תשואה וסיכון תוחלת חיים. 

הרצאתה של עינת סקורניק בוועידת 

תעסוק  ה-7  והיועצים  הסוכנים 

התשואה  סיכון  בהיבט  בטיפול 

ההשקעות  ממבנה  שעולה  כפי 

הפנסיוניות:

זה  בשלב   - לפנסיה  הפקדות  חובת 

עבור עמיתים שכירים ובשלב מאוחר 

ניהול ההשקעות הפנסיוניות – העידן הבא

פנסיוני   מוצר  של  שיווק  או  ייעוץ 

הפנסיוני  הרישיון  בעל  את  מחייב 

מוצרי  כל  את  להכיר  בישראל 

החיסכון ארוך הטווח, לשלוט בחוקי 

ובחוקי  הכנסה  מס  בתקנות  המס, 

מרובים  טפסים  להפיק  השונים, 

ולתת ללקוח את הייעוץ הטוב ביותר. 

דורש  הפנסיוני  הייעוץ  תהליך 

מערכות  וללא  רב  וידע  התמחות 

לבעל   המשימה  תומכות,  מחשוב 

הטכנולוגיה בשירות הייעוץ הפנסיוני

יותר גם עבור אוכלוסיית העצמאיים, 

זמן  ולאורך  משמעותית  מגדילה 

בשוק  המנוהל  הכסף  כמות  את 

כי בעשור הקרוב הגופים  והצפי הוא 

המוסדיים יותר מיכפילו את הכספים 

יגיעו  שאלה  כך  מנהלים,  הם  אותם 

אותו  וחושפת  מורכבת  הרישיון 

ולתביעות  הרגולטור  מצד  לקנסות 

כספיות  בגין מתן ייעוץ שגוי.

בוועידת  אלמגור  אריק  של  הרצאתו 

תתמקד  ה-7  והיועצים  הסוכנים 

בשאלה כיצד  ניתן לתת ללקוח ייעוץ, 

מתקדמת,  בטכנולוגיה  שימוש   תוך 

חיסכון מקסימלי בזמן הייעוץ, עמידה 

בהוראות החוק, שביעות רצון הלקוח 

תוצרי  והנעת  בייעוץ  שקיפות  על 

הייעוץ ליצרנים ולגופים המוסדיים. 

סוגיות נוספות בהן תעסוק ההרצאה 

בטכנולוגיית  הכדאי  השימוש  הן 

כספים  ניהול  שקלים.  טריליון  לכ-2 

בסדר גודל כזה מחייב שינוי תפיסתי 

בנוגע להקצאת הנכסים הפנסיונים. 

הקצאת  את  תבחן  ההרצאה 

מול  אל  בארץ  הנהוגה  הנכסים 

בעולם  הנהוגים  חלופיים  מודלים 

גודל  בסדר  נכסים  עם  והמתמודדים 

זה, או לחלופין עם היקף שוק מקומי 

הדומה לזה הישראלי.

ייעוץ  * עינת סקורניק, ראש   מערך 

השקעות בבנק לאומי.

מתמדת  ירידה  של  בעולם  'ענן' 

כיצד  השיווק,  ומרווחי  הניהול  בדמי 

לה  ומחוץ  המערכת  לתוך  ממשקים 

להנעת התוצרים יחסכו למשתמשים 

זמן יקר ועלויות נלוות נוספות גבוהות, 

למערכות  לחבר  רצוי  ממשקים  אילו 

הליבה פנימה והחוצה. הפקת טפסים 

חכמים עם חתימה גרפית ודיגיטלית, 

חתימה מרחוק, פגישות וירטואליות, 

ייפויי כוח, העברת התוצרים בכספות 

ליצרנים ועוד. 

* אריק אלמגור, יועץ פנסיוני

אלמגור  ואריק  סקורניק  עינת  של  בהרצאותיהם  בנושא  הרחבה 
המכללה  ביולי,   9  - עדיף  של  ה-7  והיועצים  הסוכנים  בוועידת 

למינהל, ראשל"צ.

פנסיונית  במערכת  שלהם  הפנסיוני  החיסכון  כספי  את  מנהלים  בישראל  החוסכים  האחרונות  בשנים 
הפועלת בשיטת קרנות תשואה |  עינת סקורניק מציגה את הסיכונים אליהם נחשף החוסף תחת שיטה זו 

כיצד ניתן לתת ללקוח ייעוץ, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, חיסכון מקסימלי 
בזמן ועמידה בהוראות החוק? אריק אלמגור חושף את הפתרון

 מגמות ברגולציההמסלקה הפנסיוניתתכנון פיננסי ערוצי ההפצהמודל המס הפנסיוני
 ייפוי כוחחינוך פיננסיהסוכן והיועץ בראי המשפט

 מודל העמלותהסוכן ההוליסטי מערכות טכנולוגיות בשירות הסוכן

7 ראשל"צ 19:00-12:00, המסלול האקדמי המכללה למינהל, שד' יצחק רבין  9.7.13 יום ג' 

ע צ ק מ ת ה ל  . ד ו מ ל ל  . ש ג פ י ה ועידת הסוכנים והיועצים ה-7 ל
לחיזוק הידע המקצועי
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 מרתון של 31 הרצאות ורבי שיח בהשתתפות בכירי המשק וטובי המומחים 
מהשטח  וניסיון  רגולציה  אקדמי,  ידע  של  שילוב  ובאקדמיה   בתעשייה 
לך שחשובים  בנושאים  אישי  במפגש  לך  המייעצים  מומחים  כוורת   





כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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מאת: אורי שלזינגר, כתב עדיף

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

חפשו אותנו גם ב-

עולה,  הגרמני  הפנסיה  ביטוח  מנתוני 

כי כל עובד רביעי נאלץ במשך תקופת 

עבודתו לוותר בטרם העת על מקצועו. 

הבטחת  בחוק  שחל  השינוי  עקב 

האנשים  יכולים  לא  הגרמני  ההכנסה 

העבודה  כושר  מאובדן  שסובלים 

הקודמת.  חייהם  רמת  על  לשמור 

עובדים  מיליון  כ-41  מתוך  זאת,  חרף 

מתוכם  מיליון  כ-17  בידי  בגרמניה, 

או  מלא  באופן  המכסים  ביטוח  חוזי 

חלקי אובדן כושר עבודה.  

הרב  הסיכוי  כי  עולה,  מאפ  מדוח 

כושר  אובדן  אנונת  לקבל  ביותר 

פיגומים,  עובדי  בקרב  נמצא  עבודה 

הסיבה העיקרית לאובדן 
כושר עבודה: סבל נפשי

20 להגיע  עובדי פיגומים, בתי יציקה ואורזי רהיטים מצויים בסיכון של עד פי 
לאובדן כושר עבודה,  לעומת ארכיטקטים, מתמטיקאים ומתכנני ערים 

מדובר  בהם  וכורים  גגות  בוני 

בעבודה פיזית קשה. כמחצית מבעלי 

לגיל  מגיעים  אינם  הללו  המקצועות 

הפנסיה, אלא פורשים קודם לכן בגין 

אובדן כושר עבודה ומקבלים אנונה. 

המצויים  המקצועות  הדוח,  פי  על 

בתחתית דירוג הסיכון הם פיזיקאים, 

מכונות  מהנדסי  רופאים,  כימאים, 

ומנהלי אגודות.

הראשי  החיים  אקטואר  קרוגר,  רלף 

מאשר  במינכן,  רי  סוויס  בסניף 

כי  הסטטיסטיים  לנתונים  בהתאם 

יציקה,  בתי  עובדי  פיגומים,  עובדי 

מנקי ספינות, ואורזי רהיטים נושאים 

סיכון גדול פי 20 לאובדן כושר עבודה 

במהלך השנה הבאה. זאת, בהשוואה 

לארכיטקטים, מתמטיקאים, מתכנני 

מראים  הנתונים  ופיזיקאים.  ערים 

שהעולם הפך להיות פחות תעשייתי 

שירותים.  נותני  על  מבוסס  ויותר 

גברים  ניכר הן בקרב  בעת האחרונה 

העיקרית  שהסיבה  נשים,  בקרב  והן 

לאובדן כושר עבודה הינה סבל נפשי. 

בקרב נשים מדובר בסיבה העיקרית 

מזה שנים, אך בקרב הגברים הסיבה 

יכולת  אובדן  היתה  כה  עד  העיקרית 

תנועה, מכל סוג שהוא.

אקטואר  בוקנהיידה,  כריסטיאן 

הגרמני,  הביטוח  חברות  באיגוד 

לאובדן  הסיבות  אחת  כי  מסביר 

הינה  נפשי  בסיס  על  עבודה  כושר 

עומס רב בחיי העבודה. סיבה נוספת, 

לדעתו, נובעת מכך שמחלות נפשיות 

מאובחנות אינן מטילות עוד סטיגמה 

חברתית על החולים.

ועולם  חדשניים  ביטוח  מוצרי 

שכיום  לכך  הביאו  משתנה  תעסוקה 

גם מקצועות שבעבר לא  ניתן לבטח 

ניתן היה לבטחם. 

מתוך: עמדות, מאי 2013, היוצא לאור על 

ידי איגוד חברות הביטוח הגרמני.



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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| מאמרים ודעות12

מאת: עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי

מודל הטבות המס החדש אותו מקדם 

האוצר הפך לאחד הנושאים הבוערים, 

בוועדת  סוער  לדיון  השבוע  זכה  ואף 

בשל  הכנסת  של  והרווחה  העבודה 

להחלתו.  בנוגע  רבים  דעות  חילוקי 

לדיון  הצדדים  כל  אם  ספק  זאת,  עם 

והשלכותיו  החדש  המודל  את  מכירים 

המרחיקות לכת על החיסכון הפנסיוני. 

לשינוי  החוק  להצעת  ההסבר  דברי 

)תיקוני  לאומיים  עדיפויות  סדרי 

לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה 

לפני  שפורסמה  ו-2014(   2013

המודל  על  אור  שופכים  כשבועיים, 

החל  לתוקף  להיכנס  הצפוי  החדש 

השינויים  מהם  כן,  אם   .2014 משנת 

במתכונתו  שהמודל  במקרה  הצפויים 

הנוכחית יאושר בכנסת?

השיטה: זיכוי בלבד

ככלל, החוסך יהנה מהטבת מס בדרך 

של  בשיעור  בלבד  זיכוי  קבלת  של 

לטובת  שהפקיד  מהסכומים   35%

ששילם  ומהתשלומים  פנסיוני  חיסכון 

עבור רכישת כיסוי ביטוחי למקרה של 

זיכוי  עבודה.  כושר  אובדן  או  פטירה 

ניתן לאחר חישוב המס. בשלב הראשון 

על  לשלם  שעלינו  המס  סך  מחושב 

השני  ובשלב  במס,  החייבת  ההכנסה 

כנגד סך המס לתשלום ניתן הזיכוי.

תקרת ההכנסה המזכה 

המזכה  השנתית  ההכנסה  תקרת 

הממוצע  השכר  הינה  מס  בהטבות 

ממוצע  שכר  לפי   .20 במכפלת  במשק 

נכון  שקלים   8,828 של  בסך  במשק 

 14,713 של  בסך  מדובר   ,2013 לשנת 

של  ובסך  חודשיים,  במונחים  שקלים 

176,560 שקלים במונחים שנתיים.

שיעור ההפקדה המקסימלי 

 15% הינו  שיעור ההפקדה המקסימלי 

התקרה,  או  במס  החייבת  מההכנסה 

ההפקדה  שיעור  מביניהן.  הנמוך 

את  גם  בתוכו  כולל  המקסימלי 

התשלומים עבור רכישת כיסוי ביטוחי 

למקרה פטירה או אובדן כושר עבודה, 

כאשר סך תשלומים אלו מוגבל בשיעור 

החייבת  מההכנסה   5% של  מקסימלי 

במס או התקרה, הנמוך מביניהן )מתוך 

סך ה- 15%(.

חישוב הטבת במס

או  במס  החייבת  ההכנסה  מכפלת 

בשיעור  מביניהן,  הנמוך  התקרה, 

מביאה   )15%( המקסימלי  ההפקדה 

המקסימלי  ההפקדה  לסכום  אותנו 

סכום  מכפלת  פנסיוני.  לחיסכון 

הזיכוי  הינה   35% של  בשיעור  זה 

בשכיר,  מדובר  כאשר  המקסימלי. 

הסכומים ששילם המעביד עבור העובד 

לטובת חיסכון פנסיוני או רכישת כיסוי 

ולשיעורי  לתקרות  )בכפוף  ביטוחי 

אחד  מצד  המקסימליים(,  ההפקדה 

לא ייחשבו להכנסה בידי העובד בשלב 

ההפקדה, אך מצד שני יופחתו מסכום 

ההפקדה המקנה את הזיכוי ממס. כך 

מפקיד  שהיה  ההפקדה  שווי  לגבי  גם 

פנסיה  בהסדר  עובד  בעבור  מעביד 

הסדר  עליו  חל  היה  אילו  תקציבית 

פנסיה צוברת.

להכנסה  חדשה  להגדרה  לב  לשים  יש 

הגדרת  המס.  הטבות  לעניין  חייבת 

ההכנסה החייבת במס, אשר בגין אותה 

מהטבות  ליהנות  יהיה  ניתן  הכנסה 

או  מעבודה  להכנסה  תצומצם  המס, 

הכנסה מעסק או משלח יד בלבד. לא 

יתאפשר עוד ליהנות מהטבות מס כנגד 

כל הכנסה חייבת במס אחרת. 

פגיעה באוכלוסיית הפורשים

אוכלוסיית  את  לדוגמא  נציג  אם 

אוכלוסיית  את  או  בכלל,  הפורשים 

לפנסיה  יוצאים  אשר  הפורשים 

הרי  בפרט,  המעביד  במימון  מוקדמת 

לגביהם מדובר בשינוי לרעה של ממש. 

ככלל, פורשים הנוהגים לבצע הפקדות 

שוטפות לטובת חיסכון פנסיוני באופן 

מס  מהטבות  ליהנות  במטרה  עצמאי 

)לפני  מפנסיה  החייבת  ההכנסה  כנגד 

עוד  ייהנו  לא   – פרישה(  גיל  ולאחר 

מהטבת מס.

מה צפוי לפורשים אשר יוצאים לפנסיה 

ובתקופת  המעביד,  במימון  מוקדמת 

מהסדר  כחלק  המוקדמת  הפנסיה 

הפרישה המעביד ממשיך לבצע עבורם 

פנסיוני?  חיסכון  לטובת  הפקדות 

לשעבר  המעסיק  הפקדות  היום  עד 

נוספת  להכנסה  אחד  מצד  נחשבו 

ומצד  הפורשים,  בידי  במס  חייבת 

אשר  עצמאי  במעמד  להפקדה  שני 

לאחר  מס.  הטבת  לפורשים  העניקה 

השינוי הצפוי, הפקדות המעסיק עדיין 

במס  חייבת  נוספת  להכנסה  ייחשבו 

ייהנו  לא  הפורשים  אך  הפורשים,  בידי 

עוד מהטבת המס. מדובר  בשינוי אשר 

בתקופת  המס  תשלומי  להגדלת  יביא 

הפנסיה המוקדמת ולהקטנת ההכנסה 

השוטפת לאותם הפורשים. 

מבטלים  היו  לא  לּו  גם  כי  לציין  יש 

לפורשים  המס  הטבת  את  לחלוטין 

לטובת  הפקדות  לבצע  הממשיכים 

של  משיטה  המעבר  פנסיוני,  חיסכון 

גם  בלבד  זיכוי  של  לשיטה  וזיכוי  ניכוי 

כך מביא להגדלת תשלומי דמי הביטוח 

ההכנסה  על  הבריאות  ומס  הלאומי 

מפנסיה עד גיל הפרישה.

מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה 

המופיעה  אינפורמציה  שום  ייעוץ.  לקבלת  תחליף 

ביצוע  אי  או  לביצוע  המלצה  מהווה  אינה  במאמר 

פעולה.  כל  לפני  להתייעץ  מחובתך  כלשהו.  מהלך 

המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית 

בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על 

פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.

חילוקי הדעות שנתגלעו בכנסת בנוגע להטמעת מודל המס החדש אותו מקדם 
האוצר הפכו אותו לאחד הנושאים הבוערים, ואולם ספק אם כל הצדדים לדיון 

מכירים את המודל החדש | סקירה - חלק ב'

מנגנון הטבות המס לחיסכון פנסיוני 

 12,000 חלוקה נפוצהמשכורת חודשית

 600 5%תגמולי עובד

 600 5%תגמולי מעביד

 999.60 8.33%פיצויים

 300 2.5%ביטוח אובדן כושר עבודה

 120 1%חלק יחסי לפרמיית ביטוח חיים מתוך התגמולים

 900 7.5%סך חלק מעביד ללא פיצויים

 600 5%הפקדה מזכה בהטבות מס )בניטרול חלק המעביד(

 210 35%שווי הטבת המס בשקלים )זיכוי(

 המשכורת מתחת לתקרה כאשר התקרה כ- 14,713 ש"ח.

12.5%שיעור סך תשלומי העובד והמעביד מתחת לשיעור המקסימלי )15%(

%3.5שיעור סך התשלומים לכיסויים ביטוחיים מתחת לשיעור המקסימלי )5%(



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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מאת: עו"ד עודד שטרנברג

ליאור  נעצר  י',  בהיותו תלמיד בכתה 

ישראל  משטרת  ידי  על  בדוי(  )שם 

נזק  לגרימת  בחשד  בידיו  ונאזק 

אוטובוס(  תחנת  של  שמשה  )ניפוץ 

חקירותיו  במהלך  לעיכוב.  וסירוב 

הוא  לא  כי  ליאור  טען  במשטרה, 

למסור  סירב  אך  המעשה,  את  ביצע 

בסופו  המבצע.  חברו  של  שמו  את 

לאמו  מסר  שליאור  לאחר  יום,  של 

כך  על  הודיעה  וזו  המבצע  שם  את 

ליאור  של  חברו  הודה  למשטרה, 

חקירותיו  לאחר  המעשה.  בביצוע 

של  הנפשי  מצבו  החל  במשטרה, 

ללכת  הפסיק  הוא  להתדרדר,  ליאור 

מסביבתו  התנתק  הספר,  לבית 

מספר  בחניקה  להתאבד  ניסה  ואף 

כמי  ליאור  אובחן  לבסוף  פעמים. 

שסובל ממחלת הסכיזופרניה.

האחת  תביעות:  שתי  הגיש  ליאור 

והשנייה  המדינה  נגד  נזיקית  בעילה 

הפניקס  חברת  כנגד  חוזית  בעילה 

תאונות  בביטוח  אותו  ביטחה  אשר 

ליאור,  לטענת  לתלמידים.  אישיות 

כתוצאה  נגרמה  הסכיזופרניה  מחלת 

ממעצרו והחקירות שעבר במשטרה.

לתביעה  נוגעים  שהדברים  ככל 

כי  המשפט  בית  קבע  הנזיקית 

מרגע  המשטרה  של  התנהלותה 

חרגה  החקירה  ועד  המעצר 

ומגיעה  הסביר  הזהירות  מסטנדרט 

התביעה  לגבי  ומה  רשלנות.  לכדי 

החוזית מכח פוליסת תאונות אישיות ?

האירועים  כי  טענה  מצידה  הפניקס 

בגדר  באים  אינם  התובע  שחווה 

מדובר  אין  וכי  "תאונה",  המונח 

ובלתי  לעין  גלוי  חיצוני,  פיזי,  באירוע 

צפוי. בנוסף טענה הפניקס כי מחלת 

"נכות",  מהווה  אינה  הסכיזופרניה 

שכן הפוליסה מזכה בדרגת אי כושר 

נפשית.  נכות  של  למקרה  ולא  פיזי 

קיימת  כי  הפניקס  טענה  שלישית 

בפוליסה החרגה למחלות.

האם התרחשה תאונה?

לצורך  הפניקס  בטענות  דן  בטרם 

והקשר  הנכות  שיעור  לקביעת 

המשפט  בית  מינה  הרפואי,  הסיבתי 

פסיכיאטר שקבע כי ליאור אכן סובל 

אצלו  הותירה  אשר  מסכיזופרניה 

המעצר  וכי   80% של  בשיעור  נכות 

והחקירות שעבר תרמו 10% משיעור 

החליט  המשפט  בית  הכוללת.  נכותו 

שמינה,  המומחה  קביעת  את  לאמץ 

תאונות  פוליסת  האם  לבחון  ופנה 

אישיות חלה על המקרה. תחילה קבע 

"המתגלגל",  האירוע  כל  כי  השופט 

ואופי החקירה,  קרי המעצר, האיזוק 

גלוי  חיצוני,  פיזי,  אירוע  בגדר  באים 

להגדרה  עונים  ולכן  צפוי  ובלתי  לעין 

של תאונה, ואין זה משנה שיש לייחס 

רק חלק מהנכות לאירועים אלה כפי 

שקבע המומחה ולא את הנכות כולה.

בנוסף דחה השופט את הטענה לפיה 

הפוליסה אינה מכסה נזק נפשי, וזאת 

משני טעמים: האחד הוא שבפוליסה 

והשני  נפשית,  לנכות  החרגה  כל  אין 

בה  העליון  של  פסיקה  שקיימת  הוא 

נקבע כי פגיעה נפשית שגרמה לליקוי 

שהוסבו  בנזקים  שתוצאותיו  נפשי 

לניזוק באה אף היא בגדר נזק גוף.

ומה בנוגע להחרגה למחלות? השופט 

המבטחת  עמדת  את  לדחות  החליט 

נער צעיר נעצר בחשד לעבירה שלא ביצע, ולקה בסכיזופרניה | האם יהיה זכאי 
לפיצוי במסגרת ביטוח תאונות אישיות?

לא בבית ספרנו

 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

גליקמן נטלר סמסונוב

לייעוץ/ תחליף  להוות  כדי  לעיל  באמור  אין   .www.psagot.co.il בכתובת:  החברה  של  האינטרנט  באתר  המצוי  הקרן  בתקנון  מופיע  ההשקעה  מדיניות  של  מלא  נוסח 
להצביע  כדי  בעבר  שהושגו  תשואות  על  במידע  אין  אדם.  כל  של  המיוחדים  ובצרכים  בנתונים  המתחשב  דין  עפ“י  רישיון  בעל  פנסיוני  יועץ/משווק  בידי  פנסיוני  שיווק 
ידה. על  המנוהלים  הפנסיונים  למוצרים  זיקה  ולה  פנסיוני(  בייעוץ  )ולא  פנסיוני  בשיווק  עוסקת  בע“מ  ופנסיה  גמל  קופות  פסגות  חברת  בעתיד.  שתושגנה  תשואות  על 

פסגות השתלמות עד 10% מניות
513765347-00000000001183-1424-000

מ"ה
1424

ינוהלו בצורה גמישה  10% למניות. שאר נכסי הקרן   מסלול השקעה כללי עם חשיפה של עד 
330,000 אלפי ₪ נכון ל-31.5.13 בין האפיקים השונים: שקלי, צמוד, מט"ח וכיוצ"ב  היקף נכסים 

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.18%
יוני  2012 - מאי  2013

5.74%
ממוצעת שנתית יוני  2010 - מאי 2013

קרנות נאמנות / תעודות סל /
ניהול תיקים / גמל, השתלמות ופנסיה 

www.psagot.co.il

 מרכז שירות לסוכנים :
1-700-707-610 0%

החריג  לשון  על  מסתמך  שהוא  תוך 

יחול  לא  הוא  כי  הקובעת  עצמו, 

מתאונה  נובעת  המחלה  בו  במקרה 

לפיכך, בהסתמך  המכוסה בפוליסה. 

על קביעת המומחה שאומצה על ידו, 

מהמחלה  חלק  לייחס  שיש  הקובעת 

שאין  המשפט  בית  קבע  לאירוע, 

תחולה לחריג על המקרה.

המבטחת  את  המשפט  בית  חייב  כך 

יחסיים   לשלם לתובע תגמולי ביטוח 

כשיעור  הכוללת  מהנכות   10%(

בעקבות  כאמור(  המומחה  קביעת 

מחלת הסכיזופרניה.

מדינת  נ'  ש'  ל'   29825/03/10 ]ת.א   

ישראל והפניקס[.

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו  הכותב 

ביטוח ונזיקין. 

Subsidiary of Migdal Group

סוכן/יועץ ביטוח
ביטוח אחריות מקצועית בתנאים מצוינים,
שירות אישי וטיפול בתביעות בפלתורס ביטוח

להצטרפות:
נעמה אמנה - מנהלת תיק אחריות מקצועית לסוכני ביטוח  

03-7537025



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

הארכת חוזה ביטוח יכולה להתבצע גם בדרך של התנהגות | בית המשפט קבע 
כי תשלום דמי ביטוח מהווה דרך לקיבול הצעת חידוש פוליסה

לא על החתימה לבדה

כדובר  שימש  כאשר   ,1993 בשנת 

מנורה  הנפיקה  התחבורה,  משרד 

מנהלים,  ביטוח  פוליסת  אלי  עבור 

ביטוחי לאובדן  כיסוי  גם  אשר כללה 

של  ביטוח  לתקופת  עבודה  כושר 

החליף  מכן  לאחר  שנים   4 שנים.   10

עברה  והפוליסה  עבודה,  מקום  אלי 

לבעלות המעסיק החדש שלו, חברת 

דנון תקשורת.

מטעם  ביטוח  סוכן  שערך  מבדיקה 

 ,2008 בשנת  תקשורת  דנון  חברת 

כושר  אובדן  שמרכיב  התברר 

מהפוליסה.  חלק  אינו  כבר  עבודה 

רכיב  את  להחזיר  סירבה  מנורה 

גם  וסירבה  לפוליסה,  הכושר  אובדן 

לבקשתו של אלי לרכוש ביטוח אובדן 

הדבר  משמעות  חדש.  עבודה  כושר 

בריאותו  מצב  אשר  אלי,  כי  הינה 

השתנה לרעה במשך השנים, יתקשה 

או לא יוכל לרכוש ביטוח אובדן כושר 

עבודה.

לסעד  תובענה  מנורה  נגד  הגיש  אלי 

ביקש  התובענה,  במסגרת  הצהרתי. 

הוא  כי  לקבוע  המשפט  מבית  אלי 

זכאי להמשיך להיות מבוטח במנורה 

ברכיב של אובדן כושר עבודה.

אלי טען שמנורה לא שלחה לו הודעה 

לאובדן  הביטוחי  שהכיסוי  כלשהי 

ובכך  להסתיים,  עומד  עבודה  כושר 

תום  בחוסר  כלפיו  ונהגה  התרשלה 

לב. בנוסף טען אלי שגם לאחר חלוף 

לגבות  מנורה  המשיכה  שנים,   10

פרמיות על אובדן כושר עבודה.

רבות,  טענות  מצדה  הציגה  מנורה 

כושר  אובדן  שרכיב  הוא  שעיקרן 

של  לתקופה  מראש  נחתם  עבודה 

10 שנים, וכי דמי הביטוח אשר נגבו, 

לרכיב  שנים   10 מחלוף  החל  נותבו 

החיסכון בפוליסה.

המשך גבייה

המשפט  בבית  שנשמעו  מהעדויות 

התברר שמנורה אכן המשיכה לגבות 

של  הכותרת  תחת  ביטוח  דמי  מאלי 

'אובדן כושר עבודה', ומבלי להתייעץ 

עם אלי או להודיע לו הסכום הועבר 

בנוסף  בפוליסה.  החיסכון  למרכיב 

להפיק  המשיכה  שמנורה  התברר 

עלולים  אשר  מסמכים  ולשלוח 

להטעות ולגרום למעיין בהם לחשוב 

שרכיב אובדן כושר עבודה מצוי עדיין 

בתוקף. 

חוזה  כריתת  שעל  ציין  המשפט  בית 

דבר  לכל  חוזה  הינו  אשר  ביטוח, 

בחוק  הקבועים  הכללים  חלים  וענין, 

של  היסודות  זאת  ובכלל  החוזים, 

יש  אותם  ומסוימות  דעת  גמירות 

הביטוח.  חוזה  של  בראיה  לבחון 

הביטוח  תחום  של  הצרכני  אופיו 

הביטוח  חברת  בין  הכוחות  ופערי 

המשפט  בתי  את  הובילו  למבוטח 

לנטוש את הפרשנות האובייקטיבית, 

סובייקטיבית  לפרשנות  ולעבור 

לטובת המבוטח החלש, תוך הכפפת 

לב  ותום  אמון  לחובות  המבטח 

לגבות  המשיכה  מנורה  מוגברות. 

דמי ביטוח תחת הכותרת של 'אובדן 

לכל הפחות  יצרה  וכך  כושר עבודה', 

חוזה  של  לתוקפו  ביחס  ודאות  אי 

הביטוח.

חוזה אינו דורש צורה מיוחדת לצורך 

יכול  הוא  לחוק  ובהתאם  כריתתו, 

בצורה  או  בכתב  פה,  בעל  להיות 

הכירו  כבר  המשפט  בתי  אחרת. 

דמי  שתשלום  בכך  רבים  במקרים 

הצעת  לקיבול  דרך  מהווה  ביטוח 

המשך  שאת  מכאן,  פוליסה.  חידוש 

שחלפו  לאחר  גם  מאלי  הכסף  גביית 

תקופת  כהארכת  לפרש  יש  שנים   10

הביטוח ברכיב אובדן כושר.

מנורה  כי  כאמור  קבע  המשפט  בית 

תקופת  את  בהתנהגותה  האריכה 

עבודה,  כושר  אובדן  ברכיב  הביטוח 

הביטוח,  תקופת  של  הגבלה  ללא 

להמשך  זכאי  שאלי  קבע  ובהתאם 

להשלמת  בכפוף  הביטוחי,  הכיסוי 

דמי הביטוח. 

מדובר בפסק דין חשוב, אשר למרות 

שלום  משפט  בית  ידי  על  שניתן 

ופורמלית אינו מהווה תקדים מחייב, 

תפישת  על  רבות  ממנו  ללמוד  ניתן 

שבין  היחסים  את  המשפט  בתי 

לסוגיית  ביטוח.  לחברות  מבוטחים 

אובדן  פוליסות  ורציפות  המשכיות 

עבור  רבה  חשיבות  עבודה  כושר 

עבור  אף  ראי  ובתמונת  מבוטחים, 

החודשית  הפרמיה  הביטוח.  חברות 

של  לגילו  בהתאם  בעיקר  נקבעת 

ומצב  המבוטח בעת תחילת הביטוח 

מתדרדרת  השנים  במשך  בריאותו. 

קיים  עוד  כל  המבוטח.  של  בריאותו 

לכיסוי  זכאי  המבוטח  ביטוחי,  רצף 

והפציעות  המחלות  כל  בגין  ביטוחי 

הביטוח.  בתקופת  התרחשו  אשר 

בעת כניסה לפוליסה חדשה, נדרשת 

הפרמיה  ומחיר  בריאות,  הצהרת 

יעלה בהתאם. יתכן שחלק מהמחלות 

ויתכן  מהפוליסה  יוחרגו  והפציעות 

לבטח  כליל  תסרב  ביטוח  שחברת 

את אותו מועמד לביטוח, אשר לו היה 

בחברה  הביטוח  את  ברצף  ממשיך 

הקודמת לא היה נתקל בבעיה.

את  להפנים  הביטוח  חברות  על 

תפישת העולם המשפטית המגולמת 

בתי  המשפט.  בית  של  דינו  בפסק 

המבוטח  להעדפת  נוטים  המשפט 

הביטוח  חברת  פני  על  "החלש" 

לפרשנות  הנוגע  בכל  "החזקה", 

בנוסף,  העובדות.  ומסכת  הפוליסה 

מדובר בהלכה פחות מושרשת, בבואו 

תוקפו  הביטוח,  חוזה  את  לפרש 

משקל  המשפט  בית  יתן  ומשמעותו, 

העניינים  השתלשלות  לכלל  מכריע 

דווקא  ולאו  העובדתית,  והמסכת 

חברת  רואה  אותם  אשר  למסמכים 

הביטוח כמסמכי הפוליסה הרשמיים 

והמחייבים.

מנורה  נ'  דנון   7982-12-10 ]ת.א. 

מבטחים[

לתביעות  מומחה  עו"ד  הינו  הכותב 

ביטוח ונזיקין.

ע צ ק מ ת ה ל  . ד ו מ ל ל  . ש ג פ י ה ועידת הסוכנים והיועצים ה-7 ל
לחיזוק הידע המקצועי

 9.7.2013



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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www.Anet.co.il :ניתן לקרוא את הידיעות בהרחבה באתר

כמיליון  עבור  הסיעודיים  הקולקטיבים  הביטוחים  הפסקת  בעקבות 

חלופיות  סיעוד  תכניות  להציע  שמטרתה  קבוצה  הוקמה  מבוטחים, 

עבור המבוטחים שהביטוח הסיעודי שלהם הגיע לסיומו. הקבוצה תספק מידע 

החלטה  לפני  לנהוג  כיצד  המבוטחים  את  ותנחה  אישי  לסיעוד  במעבר  עדכני 

דב  לדרך:  השותפים  בין  הקולקטיב.  תנאי  פי  על  אישי  סיעודי  ביטוח  לקנות 

ברומר, מומחה לבניית תכניות סיעוד; חבר הכנסת לשעבר שאול יהלום; יצחק 

כבדיאל, לשעבר מנהל סניף בביטוח הלאומי; דוד פיקו, יועץ כלכלי לבריאות 

וסיעוד בבית החולים איכילוב; ואלי שמעוני, מנהל ביטוח חיים בסוכנות סיני.

על  הודיע  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ' 

 6 למשך  רישיונו  את  אוסקר  גלעד  הביטוח  מסוכן  לשלול  החלטתו 

מוצדקות,  ונמצאו  שנבדקו  תלונות  מספר  נגדו  שהצטברו  לאחר  זאת,  שנים. 

לפיהן אוסקר הטעה לקוחות והציג תיאור מטעה של עסקאות ביטוח ושיווק 

פוליסות ביטוח שלא כדין. הממונה אסר גם על על דוד כהן לקבל רישיון סוכן 

ביטוח לתקופה של 5 שנים, בעקבות הודאתו בזיוף דוח סיום התמחות במסגרת 

ההליך לקבלת רישיון סוכן ביטוח.

הראל משיקה שירות חדש 'מומחה בעת אשפוז' - חוות דעת רפואית 

פרטית בעת אשפוז. השירות החדש מספק לווי על-ידי צוות מוקד רפואי 

מקצועי בעת אשפוז, ביקור רופא מומחה למצב הרפואי הספציפי של החולה 

המומחה,  הרופא  על-ידי  רפואית  דעת  חוות  מתן  האשפוז,  במהלך  במחלקה 

מתן מידע וייעוץ, כולל ליווי של עובדת סוציאלית לפי הצורך וכן ליווי המוקד 

הרפואי גם 14 יום לאחר האשפוז.

חדשה  שירות  מערכת   ,SysAid HelpDesk את  הטמיעה  הכשרה 

בשלב  תנהל  המערכת  בארגון.  מלאי  וניהול  תמיכה  מחלקות  לניהול 

מחלקות  מכן  ולאחר  המידע,  מערכות  בתחום  השירות  קריאות  את  הראשון 

תמיכה נוספות, בהן משאבי אנוש וממשקים שונים. 

תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-850 מיליון 

מיליון  וכ-520  הכספיות  לקרנות  נותבו  שקלים  מיליון  כ-330  שקלים. 

שקלים נותבו לקרנות המסורתיות - כך עולה מניתוח שנערך על ידי מיטב דש.

וכלל  ביטוח  כלל  אחזקות,  כלל  דירוגי  הכנסת  על  הודיעה  מעלות 

פיננסים למעקב בעקבות שינוי מבנה הבעלות הצפוי. במעלות מסבירים 

כלל  של  הבעלות  במבנה  לשינוי  והפוטנציאל  פתוח  אי.די.בי  של  מצוקתה  כי 

יוצרים חוסר ודאות לגבי הפרופיל הפיננסי והעסקי העתידי של הקבוצה. 

המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי, בשיתוף מחוז חיפה של לשכת 

סוכני הביטוח בראשותו של אריה אברמוביץ, פותחים לראשונה בחיפה 

 CFP -Certified Financial קורס הסמכה הבינלאומי לתכנון פיננסי לתואר

.Planner

מגמת העלייה בשיעור בעלי ביטוחי בריאות פרטיים נמשכת - כך עולה 

מסקר שנערך על ידי מכון ברוקדייל, שמטרתו לבחון את דעת הציבור 

מהסקר  הממצאים  בישראל.  הבריאות  מערכת  ותפקוד  השירות  רמת  על 

ב-2006  מ-35%  עלה  מסחרי  ביטוח  בעלי  שיעור  כי  מראים  ב-2012,  שנערך 

כי לא מובהקת, חלה בשיעור בעלי שב"ן  נוספת, אם  עלייה  ב-2012.  ל-42% 

של קופות החולים, כאשר לרובם המכריע של בעלי ביטוח מסחרי יש גם שב"ן.

ונקלעו     הודו  בצפון  טיילו  אשר  ממבוטחיה   26 חילצה  ביטוח  כלל 

שונים.                            כפרים  בחמישה  ונתקעו  וסלעים  בוץ  שלג  מפולות  לשטפונות, 

האסון גבה את חייהם של כ-1,000 אנשים.

הבריאות  שרת  של  מדבריה  דאגה  מביעים  הגימלאים  בהסתדרות 

2020 בשל קשיי תקציב של  יעל גרמן כי חוק הסיעוד יופעל רק בשנת 

משרד הבריאות. מאיר אלבאז "לקשישים אין זמן להמתין עד שנת 2020 שכן 

לקשישים יש זמן אך אין פנאי. האוצר מתנגד לחקיקת החוק בנימוק שהדבר 

יחייב העלאת מיסים אך בו בזמן הוא מציע בתקציב המדינה החדש להעלות 

את מס ההכנסה ולהטיל מס רכישה" אמר.

"ישנה מגמה ברורה להעלאת הנטל על המגזר העסקי בישראל", טוענים 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ושמואל פרנקל, סגן נשיא 

מחר  הקרוב  הדיון  לקראת  השקעות.  בית  באפסילון  ושותף  ומנכ"ל  האיגוד 

)ה'( בוועדת הכספים של הכנסת על כוונת האוצר להעלות את מס החברות 

כי »צירוף מס חברות ברמה של 26.5% ומס על  ל-26.5%, מתריעים השניים 

מחצית  כמעט   -  48.5% של  כולל  מס  זהו   30% של  בשיעור  רווחים  משיכת 

מרווחי החברה בכל רמות ההכנסה של החברה".

סניפי הרשת: רעננה: א.ת. רח' היצירה 6 טל'. 09-7446814 חולון: א.ת. רח' השופטים 26 טל'. 03-5588428
אשדוד: א.ת. צפוני רח' הפלדה 31 טל. 08-8563343 ירושלים: רח‘ מעשה חושב 8, תלפיות. טל‘. 03-5582123

הרכב של לקוחותיך בידיים טובות

רשת מוסכי פחחות וצבע לרכברשת מוסכי פחחות וצבע לרכב

מרכזי שירות



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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 פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים
news@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 

 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

לעדיף, חברת המידע המובילה בתחום הביטוח   

והפנסיה, דרושים/דרושות נציגי מכירות טלפוניות

מגשימים.  במושב  מהבית/מהמשרד  לעבודה 

מלאה  משרה  החברה.  ע"י  יינתנו  והדרכה  תשתית 

)8.5 שעות ביום( בטווח השעות 08:00-19:00, שכר 

הולם + עמלות. תכונות/כישורים נדרשים:

אמינות, חריצות, יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת, 

טובים  תנאים  ומכירתית.  שיווקית  אוריינטציה 

פרטים  ולקבלת  חיים  קורות  לשליחת  למתאימים. 

נוספים: lee@anet.co.il פקס: 03-9076001

מנהל/ת  דרוש/ה  משגב  הביטוח  לסוכנות   

בלקוחות  לטיפול  במשרד(  )עבודה  לקוח 

למייל   חיים  קורות  הפנסיונים.  ההסדרים  בתחום 

limorh@misgav.co.il

 לסוכנות הביטוח משגב דרוש/ה סוכנ/ת פיננסי. 

 limorh@misgav.co.il : קו"ח למייל

 לסוכנות ביטוח מובילה וותיקה דרוש/ה סוכן/ת 

עסקיים  לקוחות  תיקי  מנהל/ת   / חיים  ביטוח 

יכולת  /ת  בעל  פנסיוני  ביטוח  סוכן  רישיון  בעל/ת 

מכירה- חובה!  אמינות, חריצות ויכולת התמדה.

+בונוסים,  בסיס  שכר  למתאים/ה,  רכב  קבלת 

תנאים מעולים למתאים/ה! דרישות: בעל/ת רישיון 

סוכן ביטוח פנסיוני- חובה!

רשיון נהיגה- חובה! המשרה מיועדת לנשים וגברים.

לפרטים: יוסי-050-7448585

 לסוכנות ביטוח במרכז ירושלים דרוש/ה איש/ת 

טלמרקטינג למכירת מוצרי ביטוח. ניסיון במכירות 

טלפוניות- חובה. אפשרויות קידום. בסיס שעתי + 

Zachi@rimonimins.co.il .בונוסים

 דרושה רפרנטית תפעול בסוכנות ביטוח של בית 

השקעות מוביל. טיפול שוטף בעבודת סוכני הבית 

בענף  רקע  הביטוח.  חברות  מול  אל  החברה  של 

אופיס,  ביישומי  מלאה  שליטה  יתרון.   – הביטוח 

שקלים.   7000 שכר:   .09:00-18:00– מלאה  משרה 

Hemed.rachi@ds-invest.co.il :קו"ח

עם  פקיד/ה  דרוש/ה  בירושלים  בטוח  לסוכנות   

ניסיון. תנאים טובים למתאימים.

 roni5s@netvision.net.il :קו"ח

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

עובר ושב  <<< 

השיקה קורס בביטוח כללי המיועד לעובדי משרדי הסוכנים.  הפניקס 

הכללי  הביטוח  תחום  הלקוחות,  חטיבת  עם  בשיתוף  נבנה  הקורס 

והמרכז למצוינות עסקית ומתקיים במהלך  יוני-יולי. 

רשת ד"ר פח וצבע, שבבעלות חברת פמי פרמיום, פותחת מוסך חדש 

ברעננה.  הערב, )ד'( יתקיים אירוע ההשקה החגיגי בהשתתפותם של 

בכירים בענף הביטוח, סוכני ביטוח ולקוחות פרטיים. האירוע יתקיים במוסך 

החדש ברחוב החרושת 7 א.ת. רעננה.

שירותים  סל  לקביעת  מהלך  יוזם  ישראל  בבנק  הבנקים  על  הפיקוח 

אחיד לניהול חשבון העובר ושב. במסגרת המהלך יחויב כל בנק להציע 

ללקוחותיו מחיר אחד לכל השירותים הבסיסיים הנלווים לניהול חשבון העו"ש, 

ובכך להקל באופן משמעותי על יכולת ההשוואה של הלקוח. הפיקוח יחייב את 

הבנקים לקבוע מחיר אחד וכולל, אולם התמחור עצמו יתבצע על ידי כל בנק 

בנפרד.

2012, העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש  במחצית השנייה של 

למשקי בית במערכת הבנקאית הסתכמה בכ-14.1 שקלים, ירידה של 

בנק ישראל  כ-3% בהשוואה למחצית הראשונה של אשתקד, כך עולה מדוח 

אשר הוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת. הדוח חושף כי בנק יהב הוא הבנק הזול 

ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים )עלות חודשית של כ-6.1 שקלים(. מבין 

של  חודשית  )עלות  ביותר  הזול  הוא  הפועלים  בנק  הגדולים,  הבנקים  חמשת 

כ-11.9 שקלים(, ולעומתו בנק מזרחי-טפחות הוא היקר ביותר )עלות חודשית 

של כ-16.3 שקלים(.

בדיון שנערך השבוע בוועדת הכלכלה של הכנסת הציג משה פרל, מנכ"ל 
איגוד הבנקים, מחקר שביצעה חברת Van Dijk Management עבור 
3 המדינות הזולות  ועדת זקן בשנה החולפת, שממנו עולה כי ישראל היא בין 
המתודולוגיה  באמצעות  ישראל  בנק  שביצע  מחקר  עו"ש.  בשירותי  בעולם 
גובה העמלות  כי  World Retail Banking Report קבע  הבינלאומית של 
בישראל נמוך גם מהמקובל במדינות האיחוד האירופי וגם בארה"ב. כך נקבע 

גם בסקירות של אירגון ה-OECD והמפקח על הבנקים שפורסמו לאחרונה.

בהשתתפות  בסופרלנד  משפחות  הפנינג  השבוע  בסוף  קיימה  איילון 

כ-3,500 סוכני החברה, עובדי משרדיהם ובני משפחותיהם, אשר עמדו 

ביעדי המכירות שהוגדרו, וכן עובדי קבוצת איילון וילדיהם, כחלק מפעילויות 

ההווי והגיבוש של החברה. 

 

באסיפות הכלליות השנתיות של איגוד חברות הביטוח והתאחדות 

לביטוח חיים שהתקיימו השבוע נבחר עופר אליהו, המשנה למנכ"ל 

חן  אבן  זאב  בישראל.  הביטוח  חברות  איגוד  כיו"ר  נוספת  לכהונה  מגדל, 

נבחר לכהונה נוספת כיו"ר התאחדות חברות ביטוח החיים. זו תהיה השנה 

השלישית לכהונתם של השניים בתפקידים אלו.

הכספים  ועדת  של  המשנה  ועדת  ליו"ר  מונה  כהן  יצחק  הרב  ח"כ 

כסגן  לאחרונה  עד  שכיהן  כהן,  בכנסת.  וחיסכון  ביטוח  ההון,  לשוק 

שר האוצר במשך שתי קדנציות לסירוגין, מלווה את האגף כבר עשור. בשל 

פעילותו הענפה אף זכה לאות הוקרה מהסוכנים במסגרת יום העיון בנושא 

ביטוחי הבריאות והסיעוד שקיימה השבוע לשכת סוכני הביטוח.
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