
 3.7.2013 740 | יום ד'  כה' בתמוז התשע"ג |   גיליון מס' 

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

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.

על אף יציאת המסלקה לדרך,
סוכנים רבים בוחרים לשבת 

על הגדר  / עמ' 4

מוקד סוכנים: 1-800-800-930

  PassportCard כרטיס מגנטי
ברגע האמת, טוב שיש מי שמשלם 

במקום הלקוח שלך.

 לקראת עידן 
חדש?

ליבושור נפרד משחר

פורשים בשיא?

כשמונה חודשים בלבד לאחר תחילת 
מנכ"ל  במפתיע  הודיע  כהונתו, 
אלקיים  אבי   | פרישתו  על  הקבוצה 

ישוב לכס המנכ"ל  / עמ'  2

ביום ג': ועידת הסוכנים והיועצים ה-7  
בסימן חיזוק הידע המקצועי

למעלה מ-1,000 איש צפויים להשתתף בוועידה המרכזית שתיפתח בשבוע הבא ותכנס את 
ראשי הענף לשורה של הרצאות ופאנלים במתכונת של יום עיון מקצועי | פאנל מיוחד שינעל 

את הוועידה יעסוק בנושא החינוך הפיננסי ומעורבות הציבור בשיח הכלכלי / עמ' 2

בקרוב: עדכון 
חוזר ייפוי הכוח

להרוויח עוד 20 
שנה עם הלקוח

רון קשת מסביר כיצד לקוחות 
הגיל השלישי יכולים להפוך למנוע 

הצמיחה החדש בענף / עמ' 10

שריג   של  פרישתו  הודעת  הגיעה  במקרה  לא 
יבחר  במי   | בסמוך להשקת המסלקה הפנסיונית 

השר לפיד להמשיך את דרכו? / עמ'  3

12

13

מתי צריך למנות 
פסיכיאטר?

העליון קובע כי יש 
לנקוט בגישה ליברלית 

ביחס לבקשות למינוי 
מומחה רפואי מטעם 

בית המשפט

עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי

תוקף ביטוח 
החובה

העליון פסק כי רק 
תשלום בפועל של 

תעודת החובה והטבעת 
חותמת הבנק מסמנים 

את תחילת תקופת 
הביטוח

מאמרים

עו"ד עודד שטרנברג

מיסוי מענקי 
פרישה

על השינויים הצפויים 
בנוגע למיסוי כספי 

פיצויים ומענקי 
פרישה בעת עזיבת 

מקום עבודה או 
פרישה החל מ-2014

11

גיליון 
יולי

הופיע

להזמנת המגזין
info@Anet.co.il

בכוונת האוצר לפרסם התאמות 
נוספות לחוזר זמן קצר לאחר 

כניסתו לתוקף / עמ' 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.

גיליון מס' 740 | יום ד' כה' בתמוז התשע"ג | 3.7.2013

| חדשות  ביטוח2

צפויים  איש  מ-1,000  למעלה 

להשתתף בוועידת הסוכנים והיועצים 

 )9.7( הקרוב  ג'  ביום  שתתקיים  ה-7 

במכללה למינהל, ראשל"צ. 

עדיף,  ידי  על  נערכת  הוועידה 

המסלול האקדמי המכללה  בשיתוף 

בסימן  עומדת  והיא  למינהל, 

סוכני  בקרב  המקצועי  הידע  חיזוק 

ויועצי  הפנסיוניים  היועצים  הביטוח, 

ההשקעות.

אחת  גג  קורת  תחת  תכנס  הוועידה 

את ראשי הענף לשורה של הרצאות 

עיון  יום  של  במתכונת  ופאנלים 

לכלל  לאפשר  במטרה  מקצועי, 

בענף  הפעילים  והיועצים  הסוכנים 

להתעדכן וללמוד על השינויים בשוק.

לקהל המשתתפים ניתנת האפשרות 

לבחור את הדיונים בהם הוא מעוניין 

מכובדת  רשימה  מתוך  חלק,  לקחת 

של 17 הרצאות ו-4 רבי שיח, הכוללת 

מבכירי  דוברים  מ-40  למעלה 

והפעילים  התעשייה  האקדמיה, 

במגוון  יעסקו  הדיונים  בתחום. 

והמוצר,  ההפצה  בתחומי  נושאים 

לסוכן  כלים  ומתן  וחקיקה,  רגולציה 

וליועץ.

הוועידה  את  שינעל  מיוחד  פאנל 

הפיננסי  החינוך  בנושא  יעסוק 

הכלכלי.  בשיח  הציבור  ומעורבות 

קנדל,  יוג'ין  פרופ'  ישתתפו  בדיון 

לכלכלה;  הלאומית  המועצה  ראש 

שוק  על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ' 

לוי,  רמי  והחיסכון;  הביטוח  ההון, 

בעלים ומנכ"ל שיווק השקמה. מטעם 

בדיון  ישתתפו  למינהל  המכללה 

גיל  הדירקטוריון;  יו"ר  גוטלר,  רון 

בבית  מימון  התמחות  ראש  גרשלר, 

מבית  מעוז  ושלמה  לכלכלה  הספר 
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של  לשורה  הענף  ראשי  את  ותכנס  הבא  בשבוע  שתיפתח  המרכזית  בוועידה  להשתתף  צפויים  איש  מ-1,000  למעלה 
הרצאות ופאנלים במתכונת של יום עיון מקצועי | פאנל מיוחד שינעל את הוועידה יעסוק בנושא החינוך הפיננסי ומעורבות 

הציבור בשיח הכלכלי

הספר לכלכלה.

במעמד  תתקיים  המרכזית  המליאה 

ועדת  יו"ר  כהן,  יצחק  הרב  ח"כ 

לשוק  הכספים  ועדת  של  המשנה 

ההון ולשעבר סגן שר האוצר.

מפגשי  יתקיימו  הוועידה  במסגרת 

תינתן  במסגרתם  המומחים',  'כוורת 

למפגש  הזדמנות  למשתתפים 

בסוגיה  עמו  ולדון  מומחה  עם  אישי 

לתחומי  הרלבנטית  מקצועית 

עיסוקו. 

עופר נוריאל, העורך הראשי של עדיף 

תוצאות  את  הפתיחה  במליאת  יציג 

הידע  העצמת  בנושא  עדיף  סקר 

המקצועי של הסוכן. 

של  הרצאתה  הפתיחה  במליאת  עוד 

 ,Swiftness מנכ"לית  קורן,  שרון 

הפנסיונית  במסלקה  שתעסוק 

בן  ניר  של  והרצאתו  לדרך  שיצאה 

שמש, מנהל מחלקת סוכנים ויועצים 

המבנה  בנושא  ההון,  שוק  באגף 

האחיד לייפוי הכוח.

"הוועידה  נוריאל,  עופר  לדברי 

ממשיכה את מסורת מפגשי הלימוד 

לחזק  במטרה  הייחודים  האקדמיים 

העוסקים  של  המקצועי  הידע  את 

הטווח,  ארוך  החיסכון  בתחום 

ולהעלאת  לחינוך  היא  ותרומתה 

המודעות הציבורית לחשיבות הניהול 

הנכון של החיסכון הפנסיוני".

לוועידה  "מעבר  כי  מסר  גרשלר  גיל 

מהותיות  בשאלות  לעסוק  לנו  חשוב 

בסדר  הולם  ביטוי  מקבלות  שאינן 

לסיים  החלטנו  לכן  הציבורי.  היום 

בזווית  שיעסוק  בפאנל  הכנס  את 

והיא  פינה  לקרן  שנדחקת  אחרת 

המדיניות  על  הציבורית  ההסתכלות 

רבות  פעמים  שלוקה  הכלכלית, 

צורכי  של  הבנה  ובאי  ידע  בחוסר 

המדינה". 

פרישתו  על  הודיע  ליבושור  צבי 

לאחר  בלבד  חודשים  כ-8  משחר 

הקבוצה.  כמנכ"ל  לכהן  שהחל 

עבודתי  את  מסיים  אני  אלו  "בימים 

שהגעתי  לאחר  שחר,  בקבוצת 

להבנות על כך עם אבי אלקיים", כתב 

למנהלי  מכתב  ליבושור  )ד'(  היום 

תקופת  "במהלך  החברה.  ולעובדי 

עסקנו  בקבוצה  הקצרה  עבודתי 

עברנו  השירות,  של  מתמיד  בשיפור 

באזור,  שחר  בבית  החדש  למשכננו 

ואף לאחרונה אנחנו נמצאים בישורת 

האחרונה של ההתאקלמות בו". 

אבי  יתפוס  ליבושור  של  מקומו  את 

אלקיים, הבעלים של הקבוצה, אשר 

שימש  בו  המנכ"ל  לתפקיד  ישוב 

ליבושור.  של  לתפקיד  כניסתו  לפני 

כמנכ"ל  לאחרונה  עד  כיהן  ליבושור 

ניהל  ובעברו  לביטוח,  חברה  שלמה 

כ-15  לפני  המגן.  חברת  תביעות  את 

שנה הקים את חברת שירותי הסיוע 

בבעלות  ישראל,  אסיסטנס  יורופ 

את  ניהל  מכן  ולאחר  מגדל,  קבוצת 

קבוצת מדנס. 

טלטלות  לאחרונה  ידעה  הקבוצה 

רבות, בעקבות תלונות רבות שהגיעו 

הכללי  הביטוח  ועדת  של  לפתחה 

בלשכת סוכני הביטוח לפיהן קיימות 

דיונים  בתום  בחברה.  שירות  בעיות 

על  הוחלט  בוועדה,  שהתקיימו 

בבעיה:  לטיפול  דרמטי  צעד  נקיטת 

השוק  את  לפתוח  לחברות  קריאה 

לתחרות. בנוסף התקיימה פגישה עם 

אלקיים על מנת לדון בנושא ולנסות 

להגיע לפתרון. 

לדברים,  בזמנו  התייחס  אלקיים 

ואמר לעדיף שהוא והקבוצה פועלים 

באמצעות  היתר  בין  הענף,  להסדרת 

ובאמצעות  לרגולטורים  פניה 

מקצוע  של  בחוק  לרישוי  דרישה 

מערך  של  הקמה  תוך  האינסטלטור, 

בעלי  של  ומובנה  ארצי  הכשרות 

מקצוע בתחום. 

טרם נמסרה תגובת ליבושור לדברים. 

צבי ליבושור פורש מקבוצת שחר
כ-8 חודשים בלבד מאז החלה כהונתו, הודיע מנכ"ל הקבוצה על פרישתו | אבי אלקיים ישוב 

לכס המנכ"ל
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ועל התמיכה לאורך כל הדרך
אריק סלע

פורשים בשיא?
הודעת פרישתו הצפויה של שריג הגיעה בסמוך להשקת המסלקה, וכמחצית 

השנה לאחר כניסת רפורמת המקדמים לתוקף | לאן ימשיך לצעוד האגף?

פרישתו  הודעת  מאז  חלפה  יממה 

על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ'  של 

והדעות  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 

חלוקות בנוגע לעתיד האגף. 

לאחר  שריג  זכה  לה  הפנים  קבלת 

היתה  שנים   3.5 לפני  לתפקיד  מינויו 

להתייחס  נוטה  הענף  שכן  צוננת, 

פנים  ומעדיף  לזרים  בחשדנות 

רפורמות  הוביל  שריג  אך  מוכרות, 

לאורך  חותמן  את  להטביע  שצפויות 

המסלקה  בראשן  רבות,  שנים 

הרגולציה  קודקס  הפנסיונית, 

העתידי ורפורמת המקדמים. 

לכוונת  בנוגע  ההודעה  כי  להניח  יש 

של  לאוזניו  הגיעה  לפרוש  שריג 

מינויה  עם  לפיד,  יאיר  האוצר,  שר 

משרדו,   למנכל"ית  אנדורן  יעל  של 

סיעור  נערך  מה  זמן  שכבר  ומכאן 

אף  שאולי  הבא,  לצעד  בנוגע  מוחות 

מאחורי  המתקיימים  במגעים  מלווה 

הדלתות עם מועמדים פוטנציאליים. 

יסיים  כי  הודיע  ששריג  העובדה 

בלבד  חודשיים  בתוך  תפקידו  את 

שבאוצר  לכך  נוספת  ראיה  משמשת 

הבא,  לצעד  נערכים  מה  זמן  כבר 

השבועיים  במהלך  שכבר  שיתכן  כך 

זהות  את  לפיד  יחשוף  הקרובים 

את  בידו  ויותיר  החדש,  הממונה 

ההחלטה מי יזכה בכיסא המשנה לו 

בעקבות פרישתה השבוע של רו"ח לי 

דגן מהתפקיד. 

שריג  השבוע  כינה  אותה   ,)38( דגן 

האגף",  של  התווך  מעמודי  "אחד 

תוך  באגף  עשייה  שנות   11 מסכמת 

ביטוח  כללי,  ביטוח  תחום  על  ניהול 

והסדרת  פיננסי  חינוך  בריאות, 

ויועצים  ביטוח  סוכני  פעילות 

שריג  בחרו  בו  העיתוי  פנסיוניים. 

ודגן לצאת בהודעת הפרישה, משמע 

המסלקה  השקת  לאחר  יומיים 

כמו  אין  מקרי.  אינו  הפנסיונית, 

לפרוש בשיא. במהלך שנים אלה, לא 

קשות  בסוגיות  לטפל  האגף  חשש 

ומורכבות, בהם הגבלת שיווק מקדמי 

הקצבה המובטחים שגרמה לטלטלה 

עזה בקרב חברות הביטוח והסוכנים. 

דמי  תקרת  הורדת  על  נוסף  זאת, 

מנהלים,  ובביטוחי  בגמל  הניהול 

ביטול ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים, 

הקמת  העתידי,  הרגולציה  קודקס 

התשתית לעידן דיגיטאלי וכן השקת 

פנסיוניים  חסכונות  לאיתור  המאגר 

שריג,  של  פרישתו  סיבת  רדומים. 

כשנה וחצי לפני סיום הקדנציה, אינה 

את  וכל  מכל  הכחישו  באוצר  ידועה. 

לפיהן שריג בדרך החוצה,  השמועות 

נוצר  המסלקה  השקת  במעמד  ואף 

פי  על  להישאר.   פה  ששריג  הרושם 

יחסים  של  בתוצר  מדובר  ההערכות 

מנכ"לית  אנדורן,  יעל  עם  מתוחים 

ויתכן שלפיד  משרד האוצר החדשה, 

מעונין למנות לתפקיד אדם מטעמו,. 

לכל,  ראשית  יידרש,  החדש  הממונה 

פרישתם  בעקבות  האגף  את  לייצב 

של  דגן ושל אליאור גבאי, סגן בכיר 

לממונה. 

שלמרבה  מלמדת  ההיסטוריה 

האירוניה, בכירים באגף אינם ששים 

מתוך  הממונה,  תפקיד  את  למלא 

חשש שלאחר סיום הקדנציה דלתות 

הסקטור הפרטי יינעלו בפניהם בשל 

הנראה  ככל  וזוהי  מהעבר,  משקעים 

האגף  מעובדי  רבים  בגינה  הסיבה 

סגן  לתפקיד  עד  להתקדם  בוחרים 

פורשים  מכן  ולאחר  לממונה,  בכיר 

במטרה להשתלב בסקטור הפרטי. 

היה  הממונה  מינוי  השנים  לאורך 

סמט,  ציפי  עם  שקרה  כפי  מבית, 

אייל בן שלוש וידין ענתבי, בתקופה 

אנשי  קבוע  באופן  הצמיח  האגף  בה 

האוצר  שר  בחירת  חדשים.  מקצוע 

שלא  שטייניץ,  יובל  ד"ר  הקודם, 

באותה  שהיו  אף  על  האגף,  מתוך 

יואב  כדוגמת   ראויים  מועמדים  עת 

ואריק  עמיתים,  מנכ"ל  כיום  אור,  בן 

פגעה  בפסגות,  סמנכ"ל  כיום  פרץ, 

וביכולתו  האגף  במעמד  קשות 

להצמיח שדרה ניהולית חזקה. 

על פי הקולות הנשמעים בענף, לפיד 

יתקשה למנות מועמד מוסכם מתוך 

האגף, ובבורסת השמות מצויים כמה 

מבכירי האגף לשעבר, כדוגמת אריק 

פרץ, רמי דיין ויואב בן אור. עם זאת, 

יתכן שגם הפעם המינוי יהיה מבחוץ, 

הינם  הבולטים  המועמדים  כאשר 

יואל נוה, לינדה בן-שושן וענת לוין. 

צפויה  התקציב,  אישור  לאחר  מיד 

לאשר  הכנסת  של  הכספים  ועדת 

שוק  אגף  של  חוק  הצעות  מספר 

להגברת  ברפורמה  שמקורם  ההון 

היא  הנשאלת  והשאלה  התחרות, 

טרי  ממונה  עם  האגף  יתמודד  כיצד 

מול  אל  חדשה,  תרבות  עמו  שיביא 

לפתחו  העומדים  הרבים  האתגרים 

של ענף הביטוח והחיסכון. 



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.

גיליון מס' 740 | יום ד' כה' בתמוז התשע"ג | 3.7.2013

| חדשות  ביטוח4

אמנם  החלה  הפנסיונית  "המסלקה 

לפעול השבוע, אך רוב הסוכנים אינם 

שמציעה  האפשרויות  לכלל  מודעים 

יובל ארנון, סגן  המסלקה"- כך טוען 

בלשכת  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר 

מקום  יש  לדבריו,  הביטוח.  סוכני 

מצד  נוספות  רבות  פעולות  לנקיטת 

אנשי המסלקה, הפיקוח ולשכת סוכני 

הביטוח, על מנת להגביר את מודעות 

הסוכנים ליתרונות השימוש במסלקה. 

בוחרים  רבים  סוכנים  כי  נודע  לעדיף 

בשלב זה להמתין להתבהרות נושאים 

במסלקה,  השימוש  בטרם  נוספים 

ההערכות  פי  ועל  הכוח,  ייפוי  בהם 

של  מסיבית  כמות  צפויה  באוקטובר 

סוכנים להתחבר למסלקה. 

פעילות  של  הראשון  השלב  במסגרת 

רישיונות  בעלי  יכולים  המסלקה 

"רוב הסוכנים אינם מודעים לכל 
האפשרויות שמציעה המסלקה"

על אף השקת המסלקה הפנסיונית, סוכנים רבים יושבים על הגדר וממתינים 
חבילה  עלות   | הכוח  ייפוי  חוזר  כדוגמת  עמומות  שעדיין  סוגיות  להתבהרות 

מינימלית : 2,000 שקלים
מכל  לקבל  פנסיוני  ולשיווק  לייעוץ 

חד  חדש  מידע  המוסדיים  הגופים 

למוצר  בנוגע  מתמשך  או  פעמי 

פנסיוני. פרופ' עודד שריג, הממונה על 

אגף שוק ההון, ציין כי מתוך 109 ישנם 

למסלקה.  התחברו  שטרם  גופים   12

השבועיים  במהלך  כי  הוחלט  לפיכך 

המסלקה  פעילות  תהיה  הקרובים 

כלומר  בלבד,  ל'ַהנטינג'  מוגבלת 

קבלת מידע אודות מוצר מסוים, ולא 

יתאפשר  'פישינג' , כלומר קבלת מידע 

כולל אודות כספי הפנסיה של החוסך 

החיבור  שיושלם  לאחר  הגופים.  בכל 

לכלל הגופים תוסר מגבלה זו. 

הכוללת  המינימלית  החבילה  עלות 

 2,000 100 שאילתות  עומדת על סך 

שקלים, בעוד ניתנות לסוכנים הנחות 

על  החבילה.  רכישת  למועד  בהתאם 

מנת להתחבר  למסלקה באופן ישיר, 

על כל סוכן לרכוש אמצעי לזיהוי ישיר 

)Token( שעלותו הינה 110 שקלים. 

 200 בנוסף קיימים דמי אחזקה בסך 

שקלים למשך תקופה של עשר שנים.

עומד  ביותר  הגבוה  השאילתה  מחיר 

בקשת  עבור  שקלים   40 סך  על 

הגופים  מכלל  פעמי  חד  באופן  מידע 

שהמסלקה  חושב  "אני  המוסדיים. 

עבור  לשלם  השוק  את  מחנכת 

אמר   בחינם",  כה  עד  שהיו  פעולות 

יו"ר פורום מנהלי  מנחם קלי,  לעדיף 

הוא  אף  התייחס  שריג  ההסדר. 

החוסך  כה  עד  כי  באומרו   לסוגיה 

היה  שילם עבור המידע הזה, אך לא 

מוסיף  זניח",  סכום  "זהו  לכך.  מודע 

מבטח  סוכנות  מנכ"ל  רוקח,  עמוס 

שיוצרת  החדש  "בעולם  סימון. 

המסלקה כבר נוצרת מוסכמה – לכל 

שירות יש מחיר ראוי".

"זהו רגע היסטורי עבור שוק הביטוח, 

לזה בכל העולם",  דומה  אין תשתית 

אמר שריג במעמד השקת המסלקה. 

יוכל  אדם  שנה-שנתיים,  "בעוד 

להבין בזמן אמת מה יש לו, ובלחיצת 

כפתור לבצע כל פעולה, ללא טעויות. 

שקלים  מיליוני  תחסוך  המערכת 

מדי שנה". מיקי לוי, סגן שר האוצר, 

הראשונה  הציבורית  בהופעתו  אמר 

כי  ההון  שוק  אגף  על  כאחראי 

את מחויבות משרד  "המהלך משקף 

של  הפנסיה  שכספי  לוודא  האוצר 

החוסכים ינוהלו באופן יעיל ושקוף". 

 swiftness מנכ"לית   קורן,  שרון 

הביעה  הפנסיונית,  המסלקה  חברת 

תהליך  כי  ואמרה  מההטמעה,  חשש 

כיוון שמדובר  יהיה מורכב  ההטמעה 

בשיטות עבודה ובגורמים רבים. 

חברת   swiftness מנכ"לית  קורן,  שרון 
יתרונות  את  תציג  הפנסיונית,  המסלקה 
עדיף  בוועידת  הסוכנים  עבור  המסלקה 
ב-9  שתתקיים  ה-7  וליועצים  לסוכנים 

ביולי במכללה למינהל ראשל"צ.  
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דסק סוכנים: 03-9785588  www.meitavdash.co.il | *3366 :לפרטים נוספים

הלוואה נוחה לכל מטרה
עמיתי מיטב דש גמל ופנסיה נהנים מהלוואה נוחה לכל מטרה:

 תנאים נוחים התאמה אישית ללווה ריביות אטרקטיביות תהליך בקשה פשוט וקל!

*בכפוף לתנאים ולתקנות האוצר

איגוד הבנקים נגד החרגת הקפ"מ מחוק הייעוץ
לטענת הבנקים, מתן הרשאה לסוכנים לשווק קפ"מ יפגע בנזילות המערכת הבנקאית | 

רשות ני"ע: "הבנקים מעודדים את הציבור להתהלך כסומא באפלה"

בקרוב: עדכון חוזר ייפוי הכוח
במהלך  לפרסם  האוצר  בכוונת  הפנסיונית,  המסלקה  השקת  לאחר  קצר  זמן 

הימים הקרובים התאמות נוספות לחוזר ייפוי הכוח

בכוונת אגף שוק ההון לפרסם במהלך 

הימים הקרובים עדכונים לחוזר ייפוי 

הכוח - כך נודע לעדיף. החוזר פורסם 

עודד  פרופ'  ידי  על   2012 בדצמבר 

חוזר  ההון.  שוק  על  הממונה  שריג, 

זה החליף את הנוסח שפורסם במרץ 

2012, והיה אמור להיכנס לתוקף ב-1 

עדכונו  בשל  זאת,  עם   .2013 בינואר 

נכנס החוזר לתוקף רק לפני כחודש. 

על פי החוזר, מחויבים סוכנים ויועצים 

ייפוי  פנסיוניים לעשות שימוש בטופס 

כוח אחיד שפרסם האוצר, בעוד שעד 

נוסחים  קיימים  היו  לתוקף  לכניסתו 

סדירה  תקשורת  על  שהקשו  רבים 

הגופים  לבין  הרישיון  בעלי  בין  ויעילה 

המוסדיים. החוזר מקבל משנה תוקף 

פעילות  במסגרת  חשיבותו  לאור 

שהושקה  הפנסיונית  המסלקה 

שריג  פרסם  כשבוע  לפני  רק  השבוע. 

אמורה  שהיתה  עדכנית,  חוזר  טיוטת 

לפיה  חודש,  בתוך  לתוקף  להיכנס 

להבהיר  הרישיון  בעל  על  חובה  חלה 

ללקוח בעת החתמתו על ייפוי כוח כי 

ייפוי  ביטול  היא  החתימה  משמעות 

הכוח של כל בעל רישיון אחר שמטפל 

הוחרגו  שלא  המוצרים  מבין  במוצריו 

על ידו. עם זאת, באוצר הוחלט כאמור 

לפני  נוספות  התאמות  כמה  לבצע 

פרסום נוסח החוזר המחייב.  

על  פיקוח  מחלקת  מנהל  שמש,  בן  ניר 
ירצה  ההון,  שוק  באגף  ויועצים  סוכנים 
הסוכנים  בוועידת  בנושא  בהרחבה 
ביולי  ב-9  שתתקיים  ה-7  והיועצים 

במכללה למינהל, ראשל"צ.

השבוע  הביע  הבנקים  איגוד 

יזמה  אותה  לרפורמה  התנגדות 

מוצר  לקידום  ערך  ניירות  רשות 

הבנקאי.  בפיקדון  המתחרה  הקפ"מ, 

פיתוח  הינה  ומלוות  פיקדונות  קרן 

לציבור  המציעה  הכספית,  הקרן  של 

ריבית  בעל  חיסכון  אפיק  החוסכים 

גבוהה מזו המוצעת לו בבנק. 

שהמעבר  טוענים  הבנקים  באיגוד 

לקוחות  מכספי  חלק  של  הצפוי 

קמעונאיים  מפיקדונות  הבנקים 

גדולים  לפיקדונות  ומפוזרים  רבים 

עשוי  קפ"מ,  קרנות  לכמה  השייכים 

הבנקאית  המערכת  בנזילות  לפגוע 

ובמחירו.  ואף בהיצע האשראי בבנק 

על  הפיקוח  של   '3 'באזל  הנחיות 

כספי  של  פיזור  כי  קובעות  הבנקים 

הפיקדונות בידי לקוחות קמעונאיים 

חשוף  אליו  הסיכון  את  מקטין 

הכספים  ריכוז  הבנקאי.   התאגיד 

קצרים  לטווחים  גדולים  בפיקדונות 

של גופים מוסדיים, מסבירים באיגוד, 

ותגרום  לסיכון  החשיפה  את  תגדיל 

להחמרת דרישות הנזילות מהבנקים. 

במסגרת הרפורמה תורחב ההרשאה 

לשיווק הקפ"מ, שניתנת כיום לבעלי 

בלבד.  השקעות  לייעוץ  רישיון 

להחלטה  מתנגדים  הבנקים  באיגוד 

בטענה שלא ברור כיצד יכול הפקיד 

לבחור  הביטוח  סוכן  או  הבנקאי 

קרנות  מבחר  מתוך  ספציפית  קרן 

הקפ"מ שיהיו בשוק, במיוחד "כאשר 

לחלקן  אשר  אלטרנטיבות  קיימות 

תחולת  בשל  מלהתייחס  מנוע  הוא 

כי  נטען,  עוד  עליהן".  הייעוץ  חוק 

את  ללקוח  להסביר  יתקשה  הפקיד 

טיב המוצר, את המשמעות של קרן 

התחליפים  ואת  מבוטחת  שאינה 

הקיימים לקרן זו בשוק. הדבר יגרום 

הלקוח  בו  למצב  האיגוד  לטענת 

חלקי  מידע  סמך  על  החלטה  יקבל 

להיעדר  חשש  הועלה  בנוסף  בלבד. 

טענה  תוך  מיסוי,  בשיקולי  בקיאות 

כי המלצה על מוצר זה, סולידי ככל 

מקצועיות  רמת  מחייבת  שיהיה, 

גבוהה וידע בשוק ההון.

דודו לביא, מנהל מחלקת ההשקעות 

"מדובר  בתגובה:  מסר  ני"ע,  ברשות 

במהלך צרכני מובהק, שנועד להיטיב 

לאפשרויות  נגיש  שאינו  הציבור  עם 

בשל  בשוק,  כיום  הזמינות  ההשקעה 

הכוונתו,  והיעדר  מודעותו  חוסר 

שמכוון  מיועץ  בלתי  לקוח  בהיותו 

בידי הפקיד לפיקדון הבנקאי המניב 

זניחה  ריבית  המקרים  במרבית  לו 

לאור  הקיימות.  לחלופות  יחסית 

הנדרש  הידע  בסיס  המוצר,  מאפייני 

כדאיות  אודות  המלצה  לצורך 

ההשקעה בו אינה עולה על מורכבות 

הפיקדונות  מגוון  בין  הבחירה 

אנו  הציבור.  לרשות  כיום  הזמינים 

הבנקים  הזו,  בעת  שדווקא  מצפים 

יתעלו מעל השיקולים העסקיים, שכן 

טרפוד המהלך כמוהו כעידוד הציבור 

באפילה  כסומא  ולהתנהל  להמשיך 

להיחשף  הזכות  את  ממנו  ולמנוע 

בשוק  הקיימות  החלופות  למגוון 

הכסף".
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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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העליון דחה את בקשת אי.די.בי 
לדחיית המועד האחרון למכירת כלל

רוב  | איזי כהן:  יאלץ למכור את אחזקותיו בחברה עד ה-22 באוגוסט  דנקנר 
המתעניינים ברכישת כלל הם משקיעים מחו"ל

)ד'(  היום  דחה  העליון  המשפט  בית 

אי.די.בי  ידי  על  שהוגש  הערעור  את 

נוחי דנקנר, בבקשה  פתוח, בבעלות 

שקבע  האחרון  המועד  את  לדחות 

בכלל  אחזקותיו  למכירת  המחוזי 

ביטוח. המשמעות היא שדנקנר יאלץ 

למכור את אחזקותיו בחברת הביטוח 

שמקנה  מה  מחודשיים,  פחות  בתוך 

למשקיעים פוטנציאליים קלף מיקוח 

הצהירה  עליו  החברה  שווי  חזק. 

אי.די.בי הוא 4 מיליארד שקלים. 

שבוחנים  רבים  משקיעים  יש  "כרגע 

את כלל ביטוח, ורובם מחו"ל. לא רק 

מבטחים  גם  אלא  סיכון,  הון  קרנות 

איזי  אתמול  אמר  בעולם",  מובילים 

ת"א- פסגת  בכנס  כלל,  מנכ"ל  כהן, 

100 מטעם כלכליסט ופסגות. לדבריו, 

להשבחה  סיכויים  בעלת  הינה  כלל 

היטב.  ומפוזרת  בעתיד  משמעותית 

החברה  שהובלתי,  השינויים  "עם 

חזקה ומותאמת למציאות החדשה", 

הוא טען. 

 ,2012 מאז היכנסו לתפקיד בדצמבר 

הוביל כהן רה-ארגון מקיף, במסגרתו 

הביא לפיטורי 200 עובדים, תוך רענון 

באמצעות  בחברה  הניהול  שדרת 

היטיב  אותם  ממגדל,  בכירים  גיוס 

כיהן  במהלכו  העשור  במשך  להכיר 

להתייחס  התבקש  כהן  כמנכ"ל.  בה 

כהן,  ליונל  "פתרתי  ואמר:  לדברים, 

מאוד,  גדולה  בעיה  מגדל,  מנכ"ל 

כיוון שחסכתי לו הרבה משכורות של 

עובדים". 

לאחר  חודשים  כשלושה  כי  נזכיר 

ביקורת  כהן  ספג  כהונתו,  תחילת 

בנוגע  הדירקטוריון  בישיבת  קשה 

למינוי  שהביאו  נקט,  בהם  למהלכים 

של  היציג  כארגונם  ההסתדרות 

העובדים, שהיווה תקדים בענף.

בפאנל  הוא  אף  השתתף  כהן  יונל 

הבכירים בכנס ונשאל בנוגע להעברת 

שלמה אליהו.  השליטה בחברה לידי 

"החיבור עם אליהו הוא עניין שחיכינו 

להגדיל  כדי  רבות,  שנים  כבר  לו 

מתמקדת  שבו  הכללי  הביטוח  את 

חברת אליהו", השיב והוסיף כי מגדל 

שמרני  אופן  באותו  להתנהל  תמשיך 

עם יתרות מזומנים גדולות. 

מבטחים,  מנורה  מנכ"ל  רוזן,  מוטי 

הרבות  הבעלות  להעברות  התייחס 

הפניקס,  בהן  בענף,  המתרחשות 

המצויה  תשובה,  יצחק  בבעלות 

הצפויה  כניסתו  בעקבות  המדף  על 

נוסף  הריכוזיות,  חוק  של  לתוקף 

עלול  בעלות  "שינוי  ומגדל.  כלל  על 

ליצור שיקולים קצרי טווח, והמטרה 

ללקוחות  לתת  היא  שלנו  העיקרית 

התשואה  כלומר  השקט,  את  שלנו 

הנמוך  הסיכון  עם  ביותר  הגבוהה 

ביותר", אמר רוזן. 
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AIG השיקה פוליסה לסיכוני סייבר
הנובעות  ותדמיתיות  כלכליות  לסכנות  מענה  נותנת   CyberEdge פוליסת 

מדליפת מידע באמצעים דיגיטליים

שווה ציטוט

את  לשלם  הממשלה  את  ולחייב  הפנסיה  קרנות  כל  את  לסגור  חובה 

לתכניות  יופנו  חדשים  וכספים  ועמיתים  לעמיתים,  ההתחייבויות  כל 

את  מגדיל  הקיימות  הפנסיה  לקרנות  היום  שנכנס  שקל  כל  חדשות. 

הגירעון בשני שקלים ומעלה. 

תגובה לכתבה ח"כ כץ על שריג: יכול להיות שהוא מתנגד 
לשינוי מודל המס הפנסיוני?"

פורטל            24.6.13

סקר: 56% מהסוכנים טרם גיבשו 
עמדה בנוגע לבחירת נשיא הלשכה

מסקר שנערך על ידי עדיף לקראת ועידת הסוכנים והיועצים ה-7 עולה כי 
בשלב זה היקף התמיכה בשלושת המועמדים הינו זהה

החברים  הביטוח  מסוכני   56%

בלשכת סוכני הביטוח טרם החליטו 

הלשכה  לנשיאות  מהמועמדים  במי 

מסקר  עולה  כך  לתמוך-  בכוונתם 

אינטרנטי שנערך השבוע מטעם עדיף 

 144 226 סוכני ביטוח, מתוכם  בקרב 

בהעצמת  עסק  הסקר  לשכה.  חברי 

הידע המקצועי של הסוכן והאתגרים 

לקראת  הסוכנים  בפני  העומדים 

הרגולטוריים  השינויים  כלל  הטמעת 

בענף הביטוח והפנסיה. 

שווה  במידה  נחלקים  הקולות  יתר 

אריה  המועמדים:  שלושת  בין 

והצפון  חיפה  מחוז  יו"ר  אברמוביץ, 

נשיא  סגן  שטרן,  רוני  בלשכה; 

יו"ר הוועדה  וקובי צרפתי,   הלשכה; 

לביטוח אלמנטרי בלשכה. 

מסיים  הנוכחי,  הנשיא  כץ,  אודי 

ופורש  קדנציות  שתי  בת  כהונה 

על  שההתמודדות  מכיוון  מתפקידו. 

מכהן,  נשיא  מול  אינה  הנשיא  כס 

המרוץ  המועמדים  שמבחינת  הרי 

לנשיאות  הבחירות  פתוח.  לנשיאות 

צפויות להתקיים אמנם רק בנובמבר 

ייתכן שחוסר המעורבות  הקרוב, אך 

לזהות  בנוגע  הלשכה  חברי  שמגלים 

נשיאם הבא עשוי ללוותם גם בסמוך 

לבחירות. 

תוצאות הסקר יפורסמו במלואן בוועידת 
ב-9  שתתקיים  ה-7,  והיועצים  הסוכנים 

ביולי 2013 במכללה למינהל, ראשל"צ. 

פוליסת  השבוע  השיקה   AIG
 ,'CyberEdge' בשם  חדשה  ביטוח 

העולמית,   AIG ידי  על  שפותחה 

סייבר  להתקפות  מענה  ומעניקה 

ופריצות אבטחת מידע. 

מטרת הפוליסה הינה לשמש קו הגנה 

של  הסיכונים  ניהול  במערך  נוסף 

ארגון. בחברה מסבירים כי חדשנותה 

שהיא  הרחבים  ובכיסויים  בפתרונות 

של  לתביעות  מענה  בהם  מספקת, 

צדדי ג' בגין אירועים מכוסים, תשלום 

בגין  הוצאות  בגין  למבוטח  הוצאות 

ויחסי  תקשורת  יועצי  סייבר,  מומחי 

ציבור. בנוסף מציעה הפוליסה כיסוי 

אירוע  בגין  למבוטח  הכנסות  אובדן 

כספים  בגין  פיצוי  מתמשך,  מכוסה 

ואיום  סחיטה  בעקבות  ששולמו 

לגרימת נזק למאגרי מידע, וכן כיסוי 

קנסות רגולטורים ברי ביטוח.

בכנס  לראשונה  הושק  המוצר 

שקיימה החברה בקרב כ-120 סוכנים 

ויועצי ביטוח מובילים בתחום. לדברי 

ישראל    AIG מנכ"ל  פלדמן,  שי 

12 שנים  הטרי, החברה השיקה לפני 

"אנחנו  המסחרי.  הביטוח  תחום  את 

הסוכנים  את  בקפידה  בוחרים 

זמן",  רוצים לעבוד לאורך  איתם אנו 

היא  שלנו  הגלובלית  התפישה  אמר. 

איתם  הסוכנים  מספר  את  לצמצם 

אנו עובדים, במטרה להגדיל את נפח 

הפעילות של הסוכנים שיישארו".

 

מסחרי  ביטוח  סמנכ"ל  שחם,  שרון 

בחברה, ציינה כי "הפוליסה רלוונטית 

לכל הענפים שהאינטרנט הוא מקור 

לחברות  וכן  עבורם,  מרכזי  פעילות 

מידע,   מאגרי   ומנהלות  המחזיקות 

רשתות  תיירות,  מחברות  החל 

חברתיות,  רשתות  קמעונאיות, 

מוסדות רפואיים, ועד חברות טלקום, 

אוניברסיטאות או רשויות מקומיות".
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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

	 	 	 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	)מכירות	בביטוחי	פרט	וסיכונים(;	אלן פפרמן	)אקטואריה(;	חיים	חיטמן	)ביטוח	לאומי(;	אבי גמבש	)אימון	עסקי(;	 	 	

עו"ד	תמיר קדמי	)דיני	עבודה( 	 	
	 	 	 מליאת פתיחה	 	  

המסלקה הפנסיונית - Show Me The Money: שרון קורן,	מנכ"לית	Swiftness	חברת	המסלקה	הפנסיונית 	14:05-13:40
מבנה אחיד לייפוי הכוח - משמעויות לסוכן: ניר בן שמש, מנהל	מחלקת	סוכנים	ויועצים,	אגף	שוק	ההון,	הביטוח	והחיסכון,	משרד	האוצר	 	14:25-14:05

סקר עדיף: העצמת הידע המקצועי של הסוכן	 	14:40-14:25

מליאה מרכזית:   17:15
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,	יו"ר	ועדת	המשנה	של	ועדת	הכספים	לשוק	
ההון,	ביטוח	וחיסכון,	כנסת	ישראל;	לשעבר	סגן	שר	האוצר

רב שיח: חינוך פיננסי ומעורבות הציבור בשיח הכלכלי  17:40
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;	
רון גוטלר,	יו"ר	דירקטוריון	המסלול	האקדמי	המכללה	למינהל;	רמי לוי,	בעלים	ומנכ"ל	שיווק	השקמה;	שלמה מעוז,	בית	הספר	לכלכלה,	

המסלול	האקדמי	המכללה	למינהל;	כלכלן	ראשי	של	בית	ההשקעות	אלפה	פלטינום
ארוחת ערב  19:00

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

 ייעוץ פנסיוני בקרן 
פנסיה ותיקה

יואב בן אור

 אתגרים בשוק 
ההון 2013

גילעד אלטשולר

הטכנולוגיה בשירות 
הייעוץ הפנסיוני	

אריק אלמגור

רמות סיכון 
בהשקעות 
פנסיוניות

אילן רביב

הסיבות וההשלכות 
הכלכליות של 

השפל במחזורי 
המסחר בבורסה

גילי כהן

כל מה שצריך 
לדעת על רכישת 

תיקי ביטוח 

דני פינקלשטיין

15:20
הקפ"מ – זירת 

פעילות פיננסית 
חדשה לסוכן

דודו לביא

ניסוח הגדרת 
העיסוק באובדן 

כושר עבודה

עו"ד ג'ון גבע

ניהול פיננסי על 
רקע הכבדת העול 

הממשלתי

שלמה מעוז

אופן ניהול 
ההשקעות בפנסיה: 

תמונת מצב

עינת סקורניק

שוק הפנסיה 2040

דודי ליידנר

חיסכון ארוך טווח - 
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סימני 
דרך

רון קשת

תכנון פיננסי

להרוויח עוד 20 שנה עם הלקוח
 | הביטוח  בענף  החדש  הצמיחה  למנוע  להפוך  יכולים  השלישי  הגיל  לקוחות 
מערכת  יצירת  על  המבוססת  חדשה  חשיבה  לאמץ  ביכולת  תלויה  ההצלחה 

משתפת עם הלקוח ולא על מכירת מוצרים
החיוור  הגשש  של  האלמותי  המערכון 

מתקופת  המגוייסת"  "המכונית 

את  מתאר  הימים,  ששת  מלחמת 

את  גם  מגייסים  היו  כשעדיין  הימים 

במערכון  למילואים.  שלנו  המכוניות 

גויסה  שמכוניתו  הרכב  בעל  מגיע 

ומוצא אותו  לאסוף בחזרה את הרכב 

וללא הגה. כשהוא פותח  ללא כסאות 

את  גם  מוצא  ולא  המנוע  מכסה  את 

המנוע, שואלים אותו המגייסים: "מה, 

היה מנוע?". 

לפני כמה ימים קראתי כתבה המדרגת 

הביטוח  סוכנויות   100 רווחי  את 

והרווחים   ,2012 לשנת  הגדולות 

הגדולות,  הסוכנויות  מרשימים. 

הפנסיוני,  בתחום  עוסקות  שמרביתן 

מנהלים  ביטוחי  מאוד  הרבה  מכרו 

והרוויחו יפה בשנה שעברה. 

הביטוח  על  המפקח  שהחלטת  אלא 

המקדמים  לביטול  בנוגע  כשנה  לפני 

תחת  השטיח  את  משכה  המובטחים 

הענק,  סוכנויות  החברות,  של  רגליהן 

וגם הסוכנים הקטנים. במהלך מחצית 

השנה האחרונה ניתן להגדיר את תחום 

במקרה  כ"גוסס",  המנהלים  ביטוחי 

הטוב.

מה יקרה במהלך שנת 2013 לרווחים? 

משמעותית.  ירידה  להיות  צפויה 

שלא  במידה   - ברווחיות  הירידה 

 - שונים  צמיחה  מנועי  ידי  על  תתאזן 

המוחות  בענף.  העוסקים  בכל  תפגע 

המוסדיים  הגופים  של  היצירתיים 

מוצרי  של  במכירות  להתעמק  מנסים 

סיכון קיימים, והם איתרו מנוע צמיחה 

הגיל השלישי  חדש: הטיפול בלקוחות 

על  מבוסס  המידע  פרישה-  ייעוץ  תוך 

הצהרות מנכ"ל מגדל ואחרים. 

שיחות שקיימתי עם מקבלי ההחלטות 

בלא מעט חברות ביטוח ובתי השקעות, 

משהו  לעשות  בדעתם  שיש  הבהירו 

מה.  ברור  לגמרי  לא  כי  אם  זה,  בעניין 

מרכז  הקימה  מגדל  הדוגמה,  לצורך 

פרישה לפני כמה חודשים. אין לי ספק 

רבים  לא  חודשים  של  זמן  פרק  שתוך 

כולל  האחרות,  הביטוח  חברות  כל 

לפעול  הן  גם  יתחילו  ההשקעות,  בתי 

בתחום. 

"בעיה שלהם"?

הגיל  בלקוחות  מעניין  כך  כל  מה 

רק  אותם  שגילו  יתכן  כיצד  השלישי? 

עכשיו? למה הם הוזנחו ובכלל לא היו 

על מסך הרדאר של העוסקים בתחום? 

לחוסך  ההתייחסות  ומעולם  מאז 

שאנחנו  מישהו  כאל  היתה  הפנסיוני 

הפרישה.  גיל  עד  לו  לדאוג  צריכים 

מה  לנו  לספר  ידעו  הסימולטורים  כל 

חודשי  סכום  יפקיד  אם  איתו  יקרה 

חד-פעמי,  כסכום  יקבל  כמה  מסוים. 

על  הדגש  הושם  האחרונות  ובשנים 

שבעבר  מאחר  יקבל.  פנסיה  כמה 

בשנות  פרשה  האוכלוסייה  מרבית 

ה-60  לחייה, היה זה גם מועד פקיעת 

תוקף האחריות שלנו מולם. מה יקרה 

בזמנו  נאמר  זה  על  כך?  אחר  איתם 

הראש  את  שישברו  שלהם".  "בעיה 

ההבנה  לחדור  מתחילה  כיום  לבד. 

שפקיעת התוקף של אותם אנשים זזה 

שחלק  ומאחר  קדימה.  שנה   30 או   20

הביטוח  חברות  מרווחי  משמעותי 

כסף,  מניהול  נובע  ההשקעות  ובתי 

שנה   30 עוד  להרוויח  הזדמנות  נוצרה 

היה  כבר  הקודם  שבעולם  הלקוח  על 

שכמויות  גם  מה  המיחזור.  של  בניילון 

שנמצאים  אנשים  לאותם  שיש  הכסף 

בשיא הצבירה קורצים למוסדיים.

ליווי מתמשך

בימים אלה יושבים ראשי ענף הביטוח 

מה  לקבוע  ומנסים  ההשקעות  ובתי 

הזאת  האדירה  ההזדמנות  עם  לעשות 

שהיתה להם מתחת לאף והם לא ידעו 

על קיומה. המבחן הגדול של התעשייה 

אוכלוסייה  עם  שעובד  כמי  לדעתי, 

יבחרו  הם  נשק"  "כלי  באיזה  הוא  זו, 

להשתמש בבואם לעבוד הגיל השלישי. 

חלודים  כלים  באותם  ישתמשו  האם 

"העולם  מכנה  שאני  מה  של  וישנים 

נוסף  ארסנל  של  בנייה  כלומר  הישן", 

של מוצרים חדשים,   בנייה של תכניות 

השיווק  אנשי  גדודי  ולימוד  חדשות, 

או  למכור.  מה  והעצמאים  הישירים 

ויבנו  הלקוח  צרכי  את  ילמדו  שמא 

פרישה  תכנית  משפחתי  תא  כל  עבור 

מותאמת אישית, שמסנכרנת את יעדי 

וכלל הנכסים  ומטרות השימוש בכסף 

בעולם  המשפחה.  של  הפיננסיים 

רק  ולא  מתמשך  לליווי   ידאגו  החדש 

לנגיעה חד-פעמית. 

ובאימוץ  אמיתית,  במהפכה  מדובר 

המקובלת  מזו  והפוכה  שונה  חשיבה 

במערכות  שימוש  תוך  זה  כל  היום. 

 - החלטה  ותומכות  חכמות  מחשב 

שכיום יש מעטות מאוד מהן בשוק.

המוסדיים  שהגופים  ספק  לי  אין 

שיתחילו לחשוב לקוח ולא מוצר, לגבי 

בחוד  יעמדו  השלישי,  הגיל  לקוחות 

לעצמם  וייצרו  התעשייה,  של  החנית 

כיום  החברות  למנהלי  מוחלט.  יתרון 

עומדת הברירה או להיזכר כמי שכיבה 

את האור או להיצמד באומץ לחזון הזה 

ולהפיח תקווה חדשה בקרב העוסקים 

בענף.

בנאומו  אמר  לפיד,  יאיר  האוצר,  שר 

היחידי  "הדבר  כי  הנשיא  בוועידת 

להשתנות".  שלנו  ההכרח  הוא  הקבוע 

מאמין  שאכן  המוסדיים  מהגופים  מי 

להיות  וירצה  השלישי  הגיל  בלקוחות 

ובאופן  באופן   בתעשייה  מרכזי  שחקן 

שהצגתי  - ימצא את מנוע הצמיחה ולא 

יזדקק לדימויים מהמערכון של הגשש. 

* הכותב הנו מנכ"ל קשת פיננסים.
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מאת: עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי

לשינוי  הממשלתית  החוק  הצעת 

שהונחה  לאומיים,  עדיפויות  סדרי 

כורכת  הכנסת,  שולחן  על  לאחרונה 

בנוגע  תפישתיים  שינויים  בתוכה 

סקירה  להלן  הפנסיוני.  למיסוי 

תמציתית של השינויים המוצעים. 

המסלול המהיר – רצף 
פיצויים אוטומטי

עבודה,  מקום  עזיבת  בעת  ככלל, 

)7א(   9 סעיף  להוראות  בכפוף 

לפקודת מס הכנסה, ניתן לבחור בין 

פיצויי  כספי  למיסוי  שונות  חלופות 

הפיטורים ומענקי הפרישה.

החלופות  כי  הוסבר  החוק  בהצעת 

של רצף פיצויים ורצף קצבה מותנות 

בהגשת בקשה לפקיד השומה, אשר 

לה.  מודעים  אינם  מהעובדים  חלק 

לדחות  ליחידים  לאפשר  במטרה 

כספי  משיכת  בדבר  ההחלטה  את 

בסכום  או  מקצבה  כחלק  הפיצויים 

שחלק  לקבוע  מוצע  פעמי,  חד 

בקופת  שנמצאים  כאמור  מהכספים 

לאחר  פיצויים.  לרצף  ייעודו  הגמל 

כל  האחרון,  מהמעביד  הפרישה 

הכספים  את  משך  לא  העובד  עוד 

בסכום חד פעמי, ניתן יהיה למשכם 

בדרך של קצבה, ללא צורך בבקשת 

לא  שהעובד  במקרה  כך,  העובד. 

ביצע בחירה כלשהי לפי סעיף 9 )7א( 

לפקודת מס הכנסה לא יראו כספים 

המיועדים למענק פרישה או שקיבלם 

שנתקבלו  ככאלה  פרישה  כמענק 

בידו, גם אם לא החל לעבוד בעבודה 

זאת,  מפרישתו.  שנה  בתוך  אחרת 

תוך הגבלה  לסכום הפטור של מענק 

הון שנתקבל עקב מוות, שעומד כיום 

למנוע  כדי  זאת,  שקלים.   24,260 על 

הגדלת  למטרת  שאינה  מס  דחיית 

החיסכון הפנסיוני.

פיצויים  רצף  המציעה  זו,  חלופה 

החלופות  ליתר  מתווספת  אוטומטי, 

מדובר  מהן.  גורעת  ואינה  הקיימות 

בברירת מחדל במקרים בהם העובד 

בעת  השומה  לפקיד  פניה  יוזם  אינו 

עזיבת מקום עבודה.

העוזב  העובד  על  הן  להקל  מטרתה 

המסים,  רשות  על  והן  עבודה  מקום 

אינו  העובד  בהם  המקרים  באותם 

הפיצויים  כספי  את  לממש  מעוניין 

מקום  עזיבת  בעת  הפרישה  ומענקי 

לרבות  למגבלות  בכפוף  העבודה 

פיצויים  זכויות  לרצף  התקרה 

באישור  צורך  אין  שכן.  אוטומטי, 

פקיד השומה.

גמישות  לעובד  מספקת  זו  חלופה 

החלטות,  לקבלת  באשר  מירבית 

לרצף  פיצויים  רצף  בין  ומשלבת 

את  לדחות  ניתן  באמצעותה  קצבה. 

כספי  משיכת  בדבר  ההחלטה  עצם 

בסכום  או  מקצבה  כחלק  הפיצויים 

חד פעמי.

לראשונה מאז ינואר 2000, ניתן לייעד 

לקצבה באופן מעשי גם כספי פיצויים 

חד  הפקדה  לבצע  וניתן  הון  מסוג 

פעמית לרצף קצבה, של כספי מענקי 

פרישה שנתקבלו במזומן, בעת עזיבת 

מקום עבודה )בכפוף לתקרה(.

העובד  את  מחייבת  אינה  זו  חלופה 

בתוך  חדש  עבודה  מקום  במציאת 

העבודה  מקום  עזיבת  מיום  שנה 

בכל  לבקש  יכול  והעובד  האחרון, 

לגביו,  תחול  לא  זו  חלופה  כי  שלב 

כל עוד לא החל לקבל קצבה פטורה 

ממס או היוון קצבאות פטור ממס.

ליתר  התאמות  בוצעו  האמור,  לאור 

בהתייחס  )7א(   9 סעיף  הוראות 

לחלופה זו ונקבעה לה תקרה.  כמו כן 

כי בסמכות שר האוצר לדרוש  נקבע 

המסים  לרשות  לדווח  מהמעסיקים 

על עזיבת העובד באופן מקוון.

התקרה

התקרה לחלופה זו עומדת על 24,260 

יחסי  וחלק  לכל שנת עבודה  שקלים 

מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה 

סך  עוד  כל  דהיינו,   .2013 לשנת  נכון 

בקופות  שנצברו  הפיצויים  כספי  כל 

השונות )הון וקצבה( בתוספת מענקי 

והופקדו  במזומן  שנתקבלו  הפרישה 

העבודה  מקום  עזיבת  במועד  מיד 

בקופת גמל לקצבה , ניתן לעשות עד 

לרצף  זו  בחלופה  שימוש  זו,  לתקרה 

פיצויים אוטומטי כברירת מחדל ללא 

אישור פקיד השומה.

התאמות ליתר הוראות סעיף 
9 )7א( והוראות משלימות

מאחר ומדובר ברצף פיצויים, מענקי 

פרישה שנתקבלו במזומן יופקדו מיד, 

במועד עזיבת מקום העבודה, בקופת 

גמל לקצבה, בין אם בסופו של דבר, 

חד  בסכום  ימומשו  הדרך,  בהמשך 

פעמי ובין אם ימומשו כקצבה לאחר 

הפרישה.

את  מחייבת  אינה  זו  וחלופה  מאחר 

חדש  עבודה  מקום  במציאת  העובד 

בתוך שנה מיום עזיבת מקום העבודה 

פטירה  של  מקרים  ייתכנו  האחרון, 

נכון  כאשר  העובד  של  עת  בטרם 

עובד במקום  ליום הפטירה הוא אינו 

תקרת  זה,   במקרה  חדש.  עבודה 

ההתחשבנות  בעת  שתחול  הפטור 

תהא תקרת הפטור "הרגילה" החלה 

עבודה  מקום  עזיבת  של  במקרה 

החלה  "הכפולה"  הפטור  תקרת  ולא 

במקרה מוות של עובד. דהיינו 12,120 

 24,260 ולא  עבודה  שנת  לכל  ש"ח 

לשנת  נכון  עבודה,  שנת  לכל  ש"ח 

.2013

כי  שלב  בכל  לבקש  יכול  העובד 

זו לא תחול לגביו כל עוד לא  חלופה 

או  ממס  פטורה  קצבה  לקבל  החל 

ולפיכך  ממס,  פטור  קצבאות  היוון 

של  הבקשה  הגשת  מועד  כי  נקבע 

לגביו  תחול  לא  שהחלופה  העובד 

יהיה המועד שבו ההכנסה התקבלה 

המס  חישוב  לצורך  העובד  של  בידו 

בו  המקורי  המועד  ולא  עליה,  שחל 

עזב את מקום העבודה. 

שהעובד  הפטור  ייקבע  זה  במועד 

זכאי לו בהתאם למשכורתו האחרונה 

אצל אותו המעביד הרלבנטי, כשהיא 

רשאי  יהא  והעובד  למדד,  צמודה 

לבקש במועד זה לייעד את הכספים 

למטרת תשלום קצבה לפי סעיף 

9 )7א( )ז( לפקודה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא 

שום  ייעוץ.  לקבלת  תחליף  מהווה  אינו 

אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה 

המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. 

המידע  פעולה.  כל  לפני  להתייעץ  מחובתך 

מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית 

רשויות  ידי  על  ורק  אך  תיקבע  מקרה  בכל 

המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה. 

הצפויים  השינויים  על  מבשרת  לאומיים   עדיפויות  סדרי  לשינוי  החוק  הצעת 
בנוגע למיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה בעת עזיבת מקום עבודה או 

פרישה החל משנת 2014 | סקירה- חלק ג'

מיסוי מענקי פרישה 
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מאת: עו"ד עודד שטרנברג

בו  הרכב  התהפך   2010 שנת  בשלהי 

מכך  וכתוצאה  בדוי(,  )שם  עמית  נהג 

אושפז  התאונה,  לאחר  נפצעו.  נוסעיו 

היתר  ובין  ימים  כמה  למשך  עמית 

ושברים  בגולגולת  שבר  אצלו  אובחנו 

הרפואי  מצבו  לאור  השדרה.  בעמוד 

מ"הפול"  פיצויים  לקבלת  עמית  פנה 

התגלגלה  ותביעתו  לביטוח  חברה 

המחוזי  המשפט  בית  של  לפתחו 

בחיפה. 

המוגשות  בתביעות  כי  לציין  יש 

לנפגעי  הפיצויים  חוק  הוראות  מכוח 

רשאי  אינו  הנפגע  דרכים,  תאונות 

רפואיות  דעת   חוות  לתביעתו  לצרף 

המשפט  ובית  מטעמו,  מומחים  של 

בהתאם  המומחים  את  שממנה  הוא 

הרפואי  ולחומר  שמוגשות  לבקשות 

בית  מינה  זה,  במקרה  לפניו.  המצוי 

בתחומי  רפואיים  מומחים  המשפט 

והכירורגיה  האורתופדיה, הנוירולוגיה 

העליון קבע כי נכות נפשית אינה רק פונקציה של נכויות אחרות | יש לנקוט בגישה 
ליברלית ביחס לבקשות למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט

מתי צריך למנות פסיכיאטר?

למרות  זאת,  עם  יחד  הפלסטית. 

מצבו  בדבר  עמית  מצד  תלונות 

סירב  שהציג,  רפואי  ותיעוד  הנפשי 

בתחום  מומחה  למנות  המשפט  בית 

חמישה  בשל  וזאת  הפסיכיאטרי 

נימוקים: תחילה נקבע כי אין "ראשית 

בתחום  מומחה  למינוי  כלשהי  ראיה 

של  תלונותיו  שנית,  הפסיכיאטרי"; 

עמית בפני עובד סוציאלי כשנה לאחר 

"רווח  להשיג  ניסיון  אך  היו  התאונה 

הסתמך  השלישי  הטיעון  משני"; 

הנוירולוגי  המומחה  של   עמדתו  על 

הנוירולוגית  הנכות  לפיה  שמונה 

המרכיב  את  הן  כוללת  שנקבעה 

הנפשי ואין צורך למנות מומחה נפרד 

וציין,  זה; בית המשפט הוסיף  בתחום 

בפועל  נטל  לא  שעמית  העובדה  כי 

טיפול  לו  שנרשם  אף  על  תרופות, 

תרופתי, "מעידה כי מדובר על תלונות 

פסיכיאטרים  בממצאים  ולא  לשמן 

הטיעון  טיפול";  הדורשים  אמיתיים 

החמישי והאחרון היה כי מחוות דעתם 

של המומחים שמינה עולה כי נזקיו של 

עמית קלים.

תחושת אשמה

עמית לא השלים עם החלטת המחוזי 

והחליט לערער לבית המשפט העליון. 

ציין  בתיק  שדן  זילברטל  השופט 

כי "על בית המשפט להישמר  תחילה 

פן תחסם דרכו של תובע להוכיח את 

לפי  פיצויים  תביעת  במסגרת  נכותו 

דרכים,  תאונות  לנפגעי  פיצויים  חוק 

לנקוט  יש  זה  מסוג  בהליכים  וכי 

בגישה ליברלית ביחס לבקשות למינוי 

המשפט".  בית  מטעם  רפואי  מומחה 

ברוח דברים אלו פנה השופט זילברטל 

לבחון את נימוקי המחוזי.  

לדעתי, מציין השופט, החומר הרפואי 

של  קיומה  על  מצביע  והוא  מבוסס 

"ראשית ראיה" שתצדיק מינוי מומחה 

את  לקבל  אין  כן  כמו  בפסיכיאטריה; 

העדר  בדבר  הנוירולוג  של  עמדתו 

שכן  פסיכולוגי  מומחה  למנות  הצורך 

מתחושת  להיגרם  יכלו  הנפש  פגיעות 

שנגרמו  גופניים  לנזקים  אשמה 

לנוסעים אחרים באוטו )כאמור עמית 

באשר  הטענה  את  גם  הנהג(.  היה 

דוחה  טיפול,  מקבלת  להימנעות 

אינה  היא  כי  וקובע  זילברטל  השופט 

היות  הבקשה  לדחיית  עילה  בהכרח 

ואחד הסימפטומים של פגיעה נפשית 

באשר  המודעות  או  רצון  חוסר  הוא 

לעצם  אף  או  טיפול,  בקבלת  לצורך 

קיומה של הפגיעה. עוד מוסיף השופט 

קיימת  שונות  אוכלוסיות  בקרב  כי 

טיפול  לקבלת  פניה  מפני  רתיעה 

פסיכיאטריות,  תרופות  ונטילת  נפשי 

כזה  לטיפול  שנזקק  שמי  והעובדה 

לעמוד  צריכה  אינה  מלקבלו  נמנע 

מומחה  מינוי  לבקש  בבואו  לרועץ  לו 

מטעם בית המשפט.

על  זילברטל  השופט  עמד  סיום  טרם 

"רווח  להשיג  ניסה  עמית  כי  הטענה 

שכבר  הנכות  דרגות  כי  או  משני", 

נקבעו לו, שאינן ניכרות, מצביעות על 

כך שאין הוא סובל מנכות נפשית: יש 

לא  דרכים  בתאונת  עסקינן  כי  לזכור 

הנכויות  ושיעורי  השופט,  קבע  קלה, 

לאלתר  לשלול  יכולים  אינם  הפיסיות 

את האפשרות שנוספה להם גם נכות 

אינה  זה  בתחום  נכות  שכן  נפשית, 

הנכויות  של  פונקציה  רק  בהכרח 

שלעתים  גם  )מה  האחרים  בתחומים 

טריגר  מהווה  קלה  פיסית  פגיעה 

ממש(.  של  נפשית  בעיה  להתפרצות 

עוד מוסיף השופט זילברטל כי אפשרי 

הנפשית  הטראומה  שעוצמת  לדעתו 

במצב  שיפור  חל  אם  גם  תשתנה  לא 

שהנכות  ככל  וזאת  הנפגע  של  הפיסי 

שגרם  מהטראומה  נובעת  הנפשית 

אירוע התאונה עצמו. 

את  העליון  קיבל  יום  של  בסופו 

הערעור וקבע כי בית המשפט המחוזי 

הפסיכיאטריה  בתחום  מומחה  ימנה 

לעמית  נגרמה  האם  השאלה  לבחינת 

מהתאונה,  כתוצאה  נפשית  נכות 

המומחה  ידי  על  שנקבעה  לזו  מעבר 

בנוירולוגיה. 

]רע"א  963/13 פלוני נ' "הפול" חברה 

לביטוח[.

הכותב הוא עו"ד המתמחה בדיני ביטוח 

ונזיקין.
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חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

בתום הליכים משפטיים שנמשכו 14 שנים, פסק העליון כי רק תשלום בפועל 
של תעודת החובה והטבעת חותמת הבנק מסמנים את תחילת תקופת הביטוח

תוקף ביטוח החובה 

דוד מור רכש אופנוע ושילם עבורו. הוא 

ניגש יחד עם המוכר לסוכנות הביטוח 

על מנת להנפיק תעודת חובה על שמו, 

שעל  הביטוח  סוכן  להם  הבהיר  ושם 

מנת לרכוש ביטוח חובה, על דוד לבצע 

דוד  שמו.  על  באופנוע  בעלות  העברת 

ביצע  הדואר,  לסניף  המוכר  עם  ניגש 

העברת בעלות, וחזר לסוכנות הביטוח, 

שם הנפיק עבורו סוכן הביטוח תעודת 

חובה על שמו. דוד ניגש לסניף הדואר 

תעודת  את  לשלם  מנת  על  הסמוך 

והחליט  עמוס,  שהסניף  ראה  החובה, 

לביתו.  הקרוב  הדואר  לסניף  לנסוע 

תעודת החובה הונפקה בעשר בבוקר, 

דוד  נפצע  מכן  לאחר  שעות  ושלוש 

בתאונת דרכים. 

לבית  לפיצויים  תביעתו  את  הגיש  דוד 

המשפט המחוזי, אשר פסק שפוליסת 

הביטוח היתה תקפה בשעת התאונה. 

המחוזי ביסס את פסק דינו על סעיף 14 

דמי  שאת  הקובע  הביטוח  חוזה  לחוק 

הביטוח ניתן לשלם תוך זמן סביר לאחר 

כריתת חוזה הביטוח. בית המשפט קבע 

שהאמור בתוספת לתקנות ביטוח רכב 

מנועי, לפיו מועד תחילת הביטוח הינו 

המועד בו הוחתמה התעודה בחותמת 

הבנק, הינו חקיקת משנה שאינה גוברת 

על הוראת סעיף 14 לחוק. בנוסף, בית 

חותמת  של  לתנאי  התייחס  המשפט 

בהתאם  אשר  לפוליסה,  כסייג  הבנק 

להדגישו  יש  הביטוח  חוזה  לחוק 

ולהבליטו. 

החלטת  על  ערעור  הגישו  ואבנר  הפול 

המחוזי לעליון, שקבע בפסק דין מפורט 

ברשימת  מצוי  איננו  לחוק   14 שסעיף 

עליהם,  להתנות  ניתן  שלא  הסעיפים 

לשלם  יש  לפיה  שלהוראה  ומכאן 

תעודת ביטוח חובה כתנאי לתחולתה 

כי  העליון,  קבע  עוד  מלא.  תוקף  יש 

כיוון  המציאות,  מחויבת  אף  זו  הוראה 

שבלעדיה היו מבוטחים חסרי תום לב 

רוכשים ביטוח חובה לתקופות קצרות 

מבלי לשלם עבורו, והנטל הכספי היה 

העליון  הלב.  תמי  המבוטחים  על  נופל 

דחה את טענתו של מור לפיה על מנת 

מכתבי  שני  נדרשים  פוליסה  לבטל 

התראה, לאחר שקבע שתעודת החובה 

שלא  בלבד  הצעה  מהווה  שהופקה 

ולפיכך  מחייב,  חוזה  לידי  התגבשה 

כלל לא היה צורך לבטלה. רק תשלום 

והטבעת  החובה  תעודת  של  בפועל 

של  קיבול  מהווה  הבנק,  חותמת 

ההצעה ותחילת תקופת הביטוח. 

הדגשת הסייג

העליון התייחס בפירוט אף לטענתו של 

מור לפיה בהתאם לסעיף 3 לחוק, היה 

ולהבליט  להדגיש  הביטוח  חברת  על 

החובה  שתעודת  הקובע  הסייג  את 

הטבעת  לאחר  רק  לתוקף  תיכנס 

חותמת הבנק. העליון הבהיר כי סעיף 3 

מתייחס לחריגים ולסייגים לחבותה של 

חברת ביטוח במסגרת פוליסה קיימת. 

שבו  המועד  בפירוט  שעסקינן  מכיוון 

תתחיל הפוליסה, הרי שמדובר בתנאי 

החבות,  לעצם  סייג  ולא  חבות  ליצירת 

ומכאן שסעיף 3 כלל אינו רלוונטי. 

שגם  וקובע  בכך,  מסתפק  אינו  העליון 

לאחר  התנאי,  התמלא  הצורני  בהיבט 

שנרשם בסמוך לנושא שבו הוא עוסק 

– מועד תחילת הביטוח. מאחר שנרשם 

בצמוד לתאריך תחילת הפוליסה, הרי 

בתעודה  המעיין  סביר  מבוטח  שכל 

יבחין בכך.

העליון  המשפט  בית  קבע  בהתאם, 

היתה  לא  החובה  ביטוח  שתעודת 

את  וקיבל  התאונה,  במועד  בתוקף 

משפטיים  גלגולים  לאחר  הערעור. 

תוך  העליון  הציע  שנים,   14 שנמשכו 

ולפנים  מור  של  במצבו  התחשבות 

הסכום  בידיו  שיוותר  הדין,  משורת 

מסכום   35% כלומר  לו,  שולם  שכבר 

הסכום  יתרת  שלגבי  לאחר  הפיצוי, 

ניתנה מיד לאחר פסק הדין של המחוזי 

החלטה לעיכוב ביצוע התשלום. 

הכשרה חברה לביטוח בע"מ חפשו אותנו גם ב-

הישראלי  המאגר   4504/11 ]ע"א 

לביטוחי רכב )"הפול"( נ' מור וקרנית[

לתביעות  מומחה  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
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הרכב של לקוחותיך בידיים טובות

רשת מוסכי פחחות וצבע לרכברשת מוסכי פחחות וצבע לרכב

מרכזי שירות

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת 

יחויב  לפיה  כץ,  חיים  הוועדה  ויו"ר  לוין  יריב  הכנסת  חברי  של  החוק 

כלפי  וחובותיו  זכויותיו  על  משוחרר  לחייל  להודיע  לאומי  לביטוח  המוסד 

הביטוח הלאומי, הצפויות לו עם שחרורו משירות סדיר, לאומי או אזרחי.

מערכות,  פורמולה  קבוצת  עם  הנמנית  סאפיינס  התוכנה  חברת 

התוכנה  פתרון  להטמעת   RSA הביטוח  קבוצת  עם  חוזה  על  חתמה 

Reinsurance של סאפיינס, בעסקה שהיקפה מיליוני דולרים. 

יוענק  לפיה  התגמול  ועדת  המלצת  את  אישר  הפניקס  דירקטוריון 

ברקת,  ולמשה  שקלים  אלף   550 סך  החברה  מנכ"ל  לפידות,  לאייל 

350 אלף שקלים בגין תרומת לביצועי החברה  יו"ר דירקטוריון החברה, בסך 

ב-2012. 

כלל ביטוח מצמצמת ב-10% את פעילותה בענף ביטוח חבויות שהסב 

עלית כספי, מנהלת האגף  – כך הודיעה  גדולים  לה אשתקד הפסדים 

החברה  הנהלת  כספי,  לדברי  יאנג.   את  ארנסט  בכנס  בחברה  כללי  לביטוח 

את  מעלים  ובמסגרתה  החבויות,  לענף  עסקים  וניפוי  הבראה  תכנית  בנתה 

העצמית  ההשתתפות  שיעורי  את  מגדילים  וכן  הנוכחית,  לשנה  הפרמיות 

בתביעות. 

התריע  בהראל,  הראשי  והאקטואר  למנכ"ל  המשנה  וירצבורג,  אריה 

לחברות  הצפויים  ההפסדים  בשל  ההון  שוק  בתשואות  הירידה  מפני 

בגין השקעות ההון של חברות הביטוח תרד במהלך  הביטוח. "אם התשואה 

1.03 מיליארד שקל לענף",  2012, יביא הדבר להפסד של  2013 ב-1% לעומת 

אמר וירצבורג בוועידה השנתית התשיעית של ארנסט את יאנג.

יוצרות  מראש,  מע"מ  לתשלום  החובה  עם  יחד   ,90  + השוטף  "שיטת 

והבינוניים  הקטנים  העסקים  בעלי  של  האשראי  מצרכי   50% כ  ביחד 

בישראל שסובלים ממצוקת אשראי קשה", כך אמר מיכה אבני, מנכ"ל חברת 

בנושא  שיח  ברב  שהשתתף  פנינסולה,  ובינוניים  קטנים  לעסקים  האשראי 

החשבון  רואי  לשכת  בכנס  )ד'(  היום  שנערך  משבר'  בשנת  לעסקים  'אשראי 

באילת.
ב-10  מקיים  אונו,  האקדמית  הקריה  בשיתוף  הביטוח,  שמאי  איגוד 
ביולי יום עיון בנושא חקירת עד מומחה. הערב יעסוק בכלים שימושיים 
לחקירת עדים מומחים והוא מיועד לשמאים, עורכי דין, רואי חשבון, רופאים 

ומומחים אחרים. 

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

שווה ציטוט

לפעמים ההגיון עובד גם בבתי המשפט, ובית המשפט העליון הציל 

הפעם את כבודו של מוסד בתי המשפט. זה יכול היה להיות אבסורד 

שאין כדוגמתו לּו ביטוח החובה, המותנה בתשלום, יהיה בתוקף גם 

כלי  כל עשרות אלפי  אין משלמים אותו. תארו לעצמכם את  כאשר 

כי  ראשון  ביום  לתשלום  ממתינים  שבת  ביום  חל  שהחידוש  הרכב 

בלאו הכי יש להם תעודה ביד והם מתכוונים לשלם. בכך, לכאורה, 

מכוסים  להיות  הזכות  את  להם  רכשו  הם  הקודם  הדין  פסק  פי  על 

)ראובן רפ(.

תגובה לכתבה העליון: ביטוח חובה אינו בתוקף כשהתשלום 
לאחר התאונה 

פורטל            27.6.13
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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
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עובר ושב  <<< 

"אני מוטרד מהאפשרות שהבורסה בישראל תאבד את מקומה כמשאב 

לגבי חשיבותה של  נשנה את התפיסה  ישראל. אם לא  לאומי במדינת 

הבורסה כמנוף צמיחה, הבעיות הכלכליות שאנחנו ניצבים בפניהן תועצמנה", 

כך אמר אתמול )ג'( פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך בכנס פסגת 

ת"א 100 שערכו בית ההשקעות פסגות וכלכליסט.

בסמוך  תקווה,  לפתח  משכנו  את  בקרוב  יעתיק  אורלן  הסוכן  בית 

יונל כהן, מנכ"ל קבוצת  )ג'(  מגדל, כך הודיע אתמול  למשרדי הנהלת 

מגדל, המחזיקה ב-30% מהסוכנות. כהן בישר על כך במפגש סוכני החברה.

יערך  קבוצת קלי תקיים ב-11 ביולי, את כנס הלקוחות השנתי. הכנס 

במרכז 'סטוקו' בתל אביב ויארח, לצד לקוחות נבחרים של הקבוצה את 

יומה של הכלכלה הישראלית.  על הנושאים שעל סדר  לדיון  בכירי שוק ההון 

בכנס יתקיים פאנל בהשתתפות בכירים משוק ההון הישראלי: עוזי דנינו, מנכ"ל 

השקעות,  דש  במיטב  דירקטוריון  וחבר  בעלים  סטפק,  צבי  נשואה,  אקסלנס 

אלדד תמיר, מנכ"ל ומייסד תמיר פישמן  סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיננסיים, 

ורוני פילו, משנה למנכ"ל אי.בי.אי. 

לאחר  פעוטה  נפטרה  בו  השבוע  שהתרחש  הטרגי  המקרה  בעקבות 

מקום  וממלא  נשיא  סגן  שטרן,  רוני  קורא  ברכב,  אותה  שכח  שאביה 

לשכת סוכני הביטוח, למשרד התחבורה ולחברות הביטוח, להתנות את ביטוח 

חברות ההסעות בהתקנת חיישנים או התקנים מיוחדים שיסייעו למנוע מקרים 

בהם ילדים נשכחים ברכב.

כלל העניקה אייפד לשני סוכנים, שמוליק אשר מסוכנות שדמה ואסף 

שנערך  הביטוח  סוכני  לשכת  בכנס  בפרס  שזכו  אגוז,  מסוכנות  לוי 

באילת, במסגרת השקת 'כלל און-ליין', הפלטפורמה הדיגיטלית החדשה של 

כלל לסוכניה.

של  משותף  למימון  תכנית  על  הפועלים,  בנק  עם  מו"מ  מנהלת  מגדל 

פרוייקט נדל"ן. על פי ההצעה, יעניקו הבנק וחברת הביטוח במשותף, 

ככל הנראה בחלקים שוים, את המימון לפרוייקט גדול של יזם פרטי.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה 

כרבע  היא  שעלותה  כץ,  חיים  ח"כ  הוועדה  יו"ר  של  החוק  הצעת  את 

 2011 בדצמבר  שאושר  הניסוי  נוספת  שנה  למשך  יוארך  לפיה  שקלים,  מיליון 

לשנה אחת במסגרתו זכאים לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי בין 

80 ל-90 יהיו זכאים לבחור מי יבצע עבורם את מבחן התלות לצורך  הגילאים 

קביעת זכאות לגמלת הסיעוד.

יגאל רונאי מונה לדירקטור בבורסה מטעם בנק דיסקונט.

רונאי משמש החל מיולי 2011 כסמנכ"ל וראש החטיבה הפיננסית של 

בנק דיסקונט. קודם לכן כיהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברת ריט 1 וכן כיו"ר 

ועדת ההשקעות בחברת דש ניהול קופות גמל.

גרינברג  קלי.  מונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי של קבוצת  ליעד גרינברג 

שימש במהלך 5 השנים האחרונות מנהל יחידה עסקית וסגן סמנכ"ל 

שיווק ומכירות של קלי ניהול הסדרים פנסיוניים. 

משה וידמן פרש מתפקידו כדירקטור במיטב-דש בתום 3 שנות כהונה 

בתפקיד, על רקע מינויו ליו"ר דירקטוריון מזרחי טפחות.

דורון שורר מונה ליועץ הפנסיה של התנועה הקיבוצית לצורך  רו"ח 

חברי  של  הסוציאלי  ביטחונם  להבטחת  רב-שנתית  תכנית  גיבוש 

ההון  שוק  על  והממונה  הביטוח  על  כמפקח  בעבר  כיהן  שורר  הקיבוצים. 

במשרד האוצר.




