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פטור שונה ממס
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השנה  ראש  בין  מצויים  אנו 

חשבון  של  תקופה  כיפור,  ליום 

דרך  ציון  גם  זהו  עבורנו  נפש. 

 750 מס'  גיליון  משמעותי: 

המציין 15 שנות פעילות,  וזוהי 

מרגיש  איך  אתכם  לשתף  סיבה 

שכזה.  מרגש  ביום  ראשי  עורך 

בעיקר גאווה. 

עם  רק  שהתחלתי  כך  על  גאווה 

רצון וחזון, וכעת יש גם מציאות 

ויכולת. 

עיתון  אחד,  מוצר  עם  התחלתי 

וכעת  הביטוח,  לסוכן  פקס 

מוצרים  של  סדרה  עם  אנו 

זה,  את  זה  המשלימים 

שתכליתם אחת: לספק מידע עם 

בשוק  ולעוסקים  לפעילים  ערך 

הביטוח והחיסכון ארוך הטווח. 

וכיום  לבד,  כמעט  התחלתי 

ותיק, מגובש  צוות מיומן,  לצדי 

ומחויב לחזון עדיף.

זיהיתי  כשהתחלנו לפני 15 שנה 

מצויים  שאנו  חשתי  צורך. 

ותכיפות  ומתפתח,  דינמי  בשוק 

עדכון  מחייבת  השינויים 

 15 פעלו  בה  בתקופה  שוטף. 

חברות ביטוח, קשה היה לסוכן 

השינויים  אחר  לעקוב  הביטוח 

והמידע  ובדין,   במיסוי  בענף, 

מחברות  בעיקר  הגיע  לסוכנים 

בשינויים  הביטוח שעדכנו אותו 

הרלוונטיים להם. 

בהדרגה  היום,  ועד  מאז 

הפך  הרגולטור  ובשיטתיות, 

ההון,  בשוק  מפתח  לשחקן 

ובעיקר  והחיסכון,   הביטוח 

הטווח.  ארוך  החיסכון  בתחום 

לעוצמת השינויים שהתחום חווה 

אח  אין  האחרון  העשור  במהלך 

בפעולותיו  אחר.  תחום  בכל  ורע 

הרבות ניפץ הרגולטור את גבולות 

השוק, פירק את המוצרים, ופעם 

קוו  הסטטוס  את  הפר  פעם  אחר 

לבין עצמם,  בינם  בין השחקנים: 

ובינם לבין הצרכן.

המגמה,  את  זיהינו  בעדיף  אנו 

וביצענו את ההתאמות הנדרשות. 

מעיתון המיועד לסקטור הסוכנים, 

לכלל  הפונה  למערכת  התרחבנו 

שבשוק  גם  הבנו  השוק.  מגזרי 

רדיקליים  שינויים  עם  דינמי 

אחת  במדיה  להסתפק  ניתן  לא 

בנינו  וכך  לשבוע,   אחת  המופצת 

לעדכן  שמטרתו  עדיף  פורטל  את 

מיידי  באופן  ובמידע  בחדשות 

כנסים  עדיף  את  הקמנו  ושוטף; 

כדי לשמוע ולהבין ממקור ראשון 

מכללת  ואת  השוק;  מגמות  את 

עדיף שתכליתה להעמיק את הידע 

ולהכשיר אנשי מקצוע. 

והנגישות  ההתמדה  בזכות 

השוטפת שלנו לכלל שחקני השוק, 

אשר מהם שאבנו את הידע הגֵדל 

להחזיר  לנו  מתאפשר  והמתפתח, 

לכם את המידע הנצבר, עם ערך.

חשבון  של  חודש  הוא  תשרי 

תקוות.  ושל  הודיה  של  נפש, 

להודות  נהדרת  הזדמנות  זוהי 

בענף,  הפעילים  הקוראים,  לכם: 

פעילותנו  בחשיבות  המכירים 

ומסייעים לנו להצליח. 

תשרור  שהיציבות  תקווה  כולי 

זה. וחשוב  דינמי   בשוק 

שנה טובה וחתימה טובה,

עופר נוריאל

דבר העורך

מבית  החדש  הפנסיה  מוצר  השקת 
ממשיכה  ביטוח  כלל  של  היוצר 
להכות גלים בענף. בחברות הביטוח 
שכלל  כך  על  תרעומת  מביעים 
שכולן  מוצר  עם  לצאת  הקדימה 
האוצר,  ידי  על  לאישורו  ממתינות 
לשיחת  החברה  זומנה  ובינתיים 
בירור באגף שוק ההון על מנת להבין 
שנערכה  השקה  אותה  פשר  מה 
בתחילת השבוע שעבר של 'פנסיית 
המנהלים', המשלבת פנסיה וביטוח 

ריסק מדמי הגמולים.
לעדיף  אמר  הראשונים",  לא  "הם 
בשורה  למעשה  "זוהי  באוצר.  בכיר 
לאחר  ורגע  ההון,  שוק  אגף  של 
פה  בעל  הודעה  קיבלו  שהחברות 
תכנית  של  המנחים  לקווים  בנוגע 
להשיק  החברה  מיהרה   – זה  מסוג 

את המוצר, ללא אישור הפיקוח". 
כל  האוצר  מבחינת  הבכיר,  לדברי 
החברות מצויות במקום זהה בנוגע 
אישור  שכולל  התכניות,  לאישור 
'וורדינג', אישור תקנון קרן הפנסיה 
ביטוח  סוכנות  רישיון  קבלת  וכן 

לקרן הפנסיה. 
את  מאשימים  בכלל  בינתיים 
"אנחנו  העליהום.  על  המתחרים 
חצי  לפני  שהחלה  היחידה  החברה 
בכיר  טוען  התכנית",  בבניית  שנה 
עם  חודשים  במשך  "נפגשנו  בכלל. 
ואף  העקרונות,  לגיבוש  האוצר 
אחת מהחברות לא נמצאת במצבנו. 
שיש  והבנו  העקרונות  את  הצגנו 
הסוכנים  את  עדכנו  ורק  אישור, 
שאנחנו צפויים לצאת במהלך הזה, 

כדי שידעו שאנחנו הראשונים". 
נסוב  הפיקוח  מול  הדיון  לדבריו, 
על גבולות ריסקים והקמת סוכנות 

אנו  וכעת  סוכנות,  כבר  "יש  ביטוח. 
המותר  הסכום  מהו  לברר  צריכים 

בפוליסה"
מגדל  הפניקס,  כי  נודע  לעדיף 
לצאת  צפויות  מבטחים  ומנורה 
החודשים  במהלך  דומה  במוצר 
אישור  שיינתן  לאחר  הקרובים, 
האוצר. "אנו נמצאים כמה חודשים 
אמר  הזה",  המוצר  על  בחשיבה 
זה  "בשלב  במגדל.  בכיר  לעדיף 
שוק  אגף  עם  שיחות  מתקיימות 
עם  לתשובות.  ממתינים  ואנו  ההון, 
זאת, לא מדובר במוצר זהה למוצר 
יותר  במוצר  אלא  השיקה,  שכלל 
מעובה. זהו קו מוצרים נכון שעושה 
טוב לצרכן, כיוון שכך עלות הריסק 
בחלופה  ומדובר  מהנטו,  יורדת  לא 

הולמת לכיסוי הפרטי". 
בעין  עין  רואים  כולם  לא  זאת,  עם 
מיטיב  המוצר  לפיה  התפישה  את 
עם הצרכן. "מדובר באחיזת עיניים, 
בענף.  בכיר  טוען  התורן",  השיגעון 
שנים  במשך  קיים  כבר  "המוצר 
כעת  לריסק.  פנסיה  בין  שילוב   –
עלות הריסק נגזרת מדמי הגמולים, 
שאמנם  מבין  תמיד  לא  והציבור 
קיצוץ  אבל  מהכיס,  יורד  לא  הכסף 
את  בעתיד  יקצץ  הגמולים  דמי 
צריך  לא  הענף  הפנסיה.  קצבת 
מתוחכמות  בעטיפות  להתהדר 
הבנה  חוסר  על  שמתבססות  מדי, 
צריכות  החברות  הלקוח.  של 
ונהיר".  פשוט  מוצר  עם   לצאת 

לעדיף נודע כי בכוונת אחת מחברות 
ההנמקה  במסמך  להציג  הביטוח 
את המשמעויות של תשלום הריסק 

מתוך דמי הגמולים עבור החוסך. 

כך  על  תרעומת  מביעות  הביטוח  מחברות  כמה 
להמתין  נאלצות  הן  בעוד  אותן,  הקדימה  שכלל 
לאישור הפיקוח| "הענף לא צריך להתהדר בעטיפות 
של  הבנה  חוסר  על  שמתבססות  מדי,  מתוחכמות 

הלקוח"

כלל הוזמנה לשיחת 
בירור באוצר בנוגע 

להשקת 'פנסיית 
המנהלים'
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אכזבה לקופות: דמי ניהול מינימליים 
בסך 6 שקלים בלבד

במהלך השנה וחצי הקרובות יוענק פטור ממס בגין משיכת כספים שהופקדו עד 2008, וסכומם אינו עולה 
על 7,000 שקלים | הצעת חוק תוגש על ידי ח"כ כץ למתן פטור גם לכספים שהופקדו לאחר תיקון 3

שנמשכו  סוערים  דיונים  בתום 
)ג'(  אתמול  אישרה  כשנתיים, 
ועדת הכספים בכנסת את התקנות 
הקובעות דמי ניהול מינימליים בסך 
תשלום  כלומר  לחודש,  שקלים   6
מחשבונות  שקלים.   72 בסך  שנתי 
אבד  עימם  שהקשר  חוסכים  של 
עד  של  בשיעור  ניהול  דמי  נקבעו 

.0.3%
בחיסכון  המחזיקים  עמיתים 
שקלים   7,000 על  עולה  שאינו 
דמי  מקביעת  כתוצאה  נפגעים 
עבורם  שכן  המינימליים,  הניהול 
בשיעור  הניהול  מדמי  גבוהים  הם 
לגבות  שהותר   1.05% של  מירבי 
לא  שאם  חשש  ויש  כה,  עד  מהם 
דמי  גביית   – הכספים  את  ימשכו 
הניהול פשוט תכרסם בהם עד תום. 
לפיכך, הוחלט לקבוע הוראת שעה 
הקרובות  וחצי  השנה  במשך  לפיה 
ייהנו עמיתים שימשכו את כספיהם 
כיום  שעומד  הכנסה,  ממס  מפטור 

על שיעור של 35%. 
ועידת  ישיבת  קיום  לפני  קצר  זמן 
קיימת  כי  האוצר  הודיע  הכספים, 
משוכה משפטית בגינה לא יתאפשר 
משיכת  בגין  ממס  פטור  להעניק 
 3 תיקון  לאחר  שהופקדו  כספים 
ב-2008. זאת, בשל האילוץ להעניק 
בלבד  ראשית  בחקיקה  זה  פטור 
החוק  שכן  תקנות,  במסגרת  ולא 
שמשיכה  מפורשות  קובע  כיום 
גיל  לפני  גמל  מקופת  מוקדמת 
של  בשיעור  במס  תחויב  פרישה 
שתי  עמדו  האוצר  לרשות   .35%
את  לדחות  היא  האחת  אפשרויות: 
והאחרת  לתוקף,  התקנות  כניסת 
היא להעניק בינתיים פטור ממס רק 
לאלו  כלומר  מהחשבונות,  ל-90% 
 .2008 עד  שהופקדו  כספים  בהם 
לאחר דין ודברים בוועדת הכספים 
הוחלט לאמץ את החלופה השנייה. 
למשוך  המעוניינים  עמיתים  כך, 
 3 תיקון  לאחר  שהופקדו  כספים 

הצעת  לאישור  עד  להמתין  יאלצו 
החוק שבכוונת ח"כ חיים כץ להניח 
שכבר  הכנסת,  שולחן  על  בקרוב 
קיבלה את ברכת הדרך הן מהאוצר 
והן מוועדת הכספים. לאחר אישור 
החוק צפויים להשתחרר מהקופות 
נוספים  שקלים  מיליארד  כ-2.5 

שהופקדו לאחר 2008.  
מיליון  כ-3  קיימים  גמל  בקופות 
יתרות  עם  ישנים  חשבונות 
 ,3 תיקון  לפני  שנפתחו  נמוכות 
מרבים  שכן  עוד,  פעילים  ואינם 
את  מושכים  אינם  העמיתים 
בעת  המוטל  המס  בשל  כספם 
ב-2008.  לתוקף  שנכנס  המשיכה 
חשבונות אלה מהווים כ-40% מסך 
לעומת  הגמל,  בקופות  החשבונות 
הנכסים  סך  מתוך  הכספי  משקלם 
המנוהלים, הנאמד בכ-1.5% בלבד. 
ניסה  התקנות,  אישור  לאחר 
את  לרכך  האוצר  )ג'(  אתמול 
הבשורה בפני הציבור והוציא תחת 
קביעת  מטרת  לפיה  הודעה  ידיו 
הינה  המינימליים  הניהול  דמי 
חשבונות  בין  צולב  סבסוד  למנוע 
כלל  ידי  על  פעילים  ולא  קטנים 
זאת,  הגמל.  בקופות  החוסכים 

לחץ  היתה  למהלך  הסיבה  בעוד 
על  שהלינו  הגמל,  קופות  מצד 
הניהול  שדמי  בלבד  זו  שלא  כך 
בקרוב  להם  קוצצו  המקסימליים 
ל-50%, הרי שהם נדרשים להחזיק 
לא  חשבונות  של  אדירה  בכמות 
להפסדים  להם  שגורמים  פעילים 
הרשאה  להם  שיש  מבלי  כלכליים 
סבירים.  ניהול  דמי  בגינם   לגבות 

שינויים רדיקליים בתקנות
קופות  בקרב  התקבלה  הבשורה 
הגמל בתרועה גדולה, אך הסתיימה 
שכן  חלושה,  ענות  בקול  אמש 
מחד הקופות יתחילו ליהנות מדמי 
רשאיות  היו  לא  כה  שעד  ניהול 
שחלו  השינויים  מאידך  אך  לגבות, 
רדיקליים,  היו  התקנות  בטיוטת 
הדרך  בתחילת  הקופות.  לרעת 
 9 בסך  ניהול  דמי  לקבוע  הוחלט 
משיכת  ולאפשר  לחודש,  שקלים 
למשך  שקלים   5,000 עד  חסכונות 
במס  חיוב  תוך  בלבד,  חודשים   3
מאבקו   .10% של  בשיעור  הכנסה 
של ח"כ כץ הביא לצמצום הפגיעה 
הפסדי  העמקת  לצד  בחוסכים, 
לבסוף  הוחלט  וכך  הגמל,  קופות 

למשך  מלא  פטור  להעניק  כאמור 
עד  משיכה  של  במקרה  וחצי  שנה 
7,000 שקלים. החוסכים יוכלו לבצע 
והגופים   ,2015 מרץ  עד  משיכה 
ניהול  דמי  לגבות  יוכלו  המנהלים 

מינימליים רק החל מינואר 2016. 
שוק  באגף  בכיר  סגן  גרייב,  רג'ואן 
במידה  כי  הדיון  במהלך  ציין  ההון, 
עם  חשבונות  מספר  וקיימים 
אחד  שם  תחת  נמוכות  הפקדות 
עבור ילדיו של החוסך, יוכל ההורה 
לכספים  להתייחס  האפוטרופוס 
ולבצע עבור כל  נפרדים  כחשבונות 

אחד מהם משיכה פטורה ממס. 

פנה  הוועדה,  הכרעת  לפני  רגע 
איגוד  יו"ר  מנחם,  יורם  לחבריה 
קופות הגמל, וביקש לשקול מחדש 
לדבריו,  השעה.  הוראת  משך  את 
והארכת  שקלים  ל-6  ההפחתה 
הוראת השעה מ-3 חודשים למשך 
שנה וחצי מבטאת סכומים זעומים 
ביותר המוענקים דה פקטו לקופות 
הוראת  קביעת  כי  טענתו  הגמל. 
תגרום  וחצי  שנה  למשך  שעה 
בנושא  לטפל  לשכוח  לחוסכים 
הוועדה.  חברי  ידי  על  נדחתה 
מנחם הביע מורת רוחו מהתנהלות 
להיות  "צריכים  באומרו:  האוצר, 
שנתיים  כבר  אנחנו  והגינות.  היגיון 
לנו  מודיעים  ועכשיו  בנושא,  דנים 
מינימליים  ניהול  לגבות דמי  שנוכל 

רק כשנגיע ל-2016". 
שוק  אגף  בכוונת  כי  ציין  גרייב 
על  פרסומי  בקמפיין  לצאת  ההון 
החוסכים  ציבור  את  ליידע  מנת 
באפשרות העומדת בפניהם למשוך 
את הכספים בקופות בפטור ממס, 
הניהול  דמי  יעלו  כן-  יעשו  ומשלא 
בנוסף  מ-2016.  החל  מהם  שייגבו 
יקבע האגף הוראות ביצוע לקופות 
הגמל לפיהן יחויבו לשלוח הודעות 
בנוגע  הקטנים  החשבונות  לבעלי 

לאפשרות משיכת הכספים.

בקופת הגמל שני חשבונות, באחד 6,000 שקלים ובשני 6,500 שקלים. 
שונים,  חשבונות  בשני  שמדובר  למרות  המשיכה.  את  לבצע  ניתן  לא 
 7,000 של  הסכום  מגבלת  חלה  הקופה  באותה  מנוהלים  שהם  מאחר 
אחד. לחשבון  בקופה  החשבונות  את  למזג  ניתן  זאת,  עם   שקלים. 

ובשני  שקלים   5,000 באחד  חשבונות,  שני  שונות  גמל  קופות  בשתי 
3,500 שקלים. 

על  עולה  אינו  הכספים  סך  בנפרד  גמל  קופת  ובכל  מאחר 
משני  הכספים  את  למשוך  יהיה  ניתן  שקלים,   7,000 של  סכום 
.2008 לפני  לקופות  שהופקדו  תגמולים  כספי  הם  אם   החשבונות, 

באותו חשבון בקופת גמל קיימים כספי תגמולים שהופקדו לפני 2008 
בסך 4,000 שקלים וכן כספים שהופקדו לאחר 2008 בסך 2,500 שקלים. 
עד לאישור החוק בכנסת, ניתן יהיה לבצע משיכה בפטור ממס רק של 

כספים שהופקדו עד 2008.  

האם ניתן למשוך את הכסף?
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ההשקעות  בית  של  זכייתו  רקע  על 
של  הגמל  קופות  במכרז  פסגות 
דעות  חילוקי  להתגלע  החלו  חבר, 
בין חבר לדש שנמשכים זה כבר שנה, 
ידי  על  להכרעה  לאחרונה  והובאו 
ירום אריאב, לשעבר מנכ"ל האוצר, 
שמונה לבורר מוסכם על ידי הצדדים. 
חבר  לאחרונה  שהעבירה  בפנייה 
לחבריה נכתב: "חבר התקשרה בעבר 
גמל  קופות  לניהול  דש  עם  בהסכם 
במעמד עצמאי – 'תגמולים פלוס'. על 
לפני  לדש  הודיעה  חבר  ההסכם,  פי 
כשנה על סיום ההתקשרות והורתה 
לניהול  הקופה  את  להעביר  לה 
פסגות. עד היום הקופה לא הועברה, 

לצערנו". 

הנושא  הועבר  המחלוקת  בעקבות 
הצדדים  ממתינים  וכעת  לבוררות, 
להינתן  שצפויה  הבורר  להחלטת 

במהלך השבועות הקרובים. 
שני  על  נסובה  המחלוקת  ליבת 
של  טענתה  הוא  האחד  עניינים: 
את  להעביר  מחויב  דש  לפיה  חבר 
הגמל  בקופות  המצויים  הכספים 
שנמנים  עמיתים  שם  על  ורשומים 
פסגות  לידי  צה"ל,  גמלאי  ארגון  על 
המצוי  שני  עניין  במכרז.  זכייתו  בשל 

יש  לפיה  חבר  טענת  הוא  במחלוקת 
להעביר גם כספים המצויים בקופות 
גמל במעמד עצמאי.  בכיר בדש אמר 
לעדיף שלא זו בלבד שלחבר, הפועל 
כארגון חברים, אין כל סמכות להורות 
אחר  מנהל  לגוף  כספים  העברת  על 
ללא הסכמה מפורשת של כל עמית 
ועמית, הרי שגם כך לטענתו הכספים 
המצויים במעמד עצמאי אינם נכללים 

במכרז בו זכה פסגות. 
מתנהל  אלה  "בימים  נמסר:  מחבר 

ירום אריאב מונה לשמש כבורר 
בין חבר לדש

מחלוקת שנתגלעה בין הצדדים על רקע זכייתו של בית ההשקעות פסגות במכרז הגמל, הביאה לבירור 
העניין על ידי מנכ"ל האוצר לשעבר

הליך משפטי בין הצדדים. עם סיום 
לגופם  להתייחס  יהיה  ניתן  ההליך 

של דברים".
דש  "מיטב  נמסר:  דש  ממיטב 
להליכים  להתייחס  נוהגת  אינה 
כי  יצוין  בוררים.  בפני  המתנהלים 
עם  חבר  קבעה  אותם  הניהול  דמי 
על  הנגבים  מאלה  גבוהים  פסגות 
זו מלמדת כי  ידי מיטב דש. עובדה 
מן הראוי שחבר הייתה עורכת מכרז 

כדי לשמור על זכויות העמיתים".

"ערב יום כיפור הוא עת לחשבון נפש", 
לשכת  מנכ"ל  קינן,  מוטי  פותח  כך 
סוכני הביטוח, מכתב ששיגר היום )ד'( 

לאבי ניר, מנכ"ל שידורי קשת. 
שודר  השנה  ראש  לקראת  לדבריו, 
גיוס  לצורך  התרמה  אירוע   2 בערוץ 
נזקקים  עבור  לחג  ומנות  כספים 
וניצולי שואה. "אהרון כהן, סוכן ביטוח 
זו  לקריאה  לב  בחפץ  נענה  מחדרה, 
בבקשה  התרומות  למוקד  והתקשר 
 – ביטוח  סוכני   20 של  בשמם  לתרום 

סך הכל 400 מנות חג לנזקקים", כותב 
עם  סוכמה  זו  מרגשת  "פנייה  קינן. 
לציין  הבטיחה  אשר  המשדר,  הפקת 
בשידור החי כי מדובר בתרומה של 20 

סוכני ביטוח".  
מהמכתב עולה, כל על אף ההתחייבות 
לא  יום  של  בסופו  לכאורה,  שניתנה 
צוינה התרומה ואף לא קודמה, ולאחר 
בו  אנונימי  טלפון  כהן  קיבל  השידור 
מההפקה,  כחלק  עצמו  הציג  הדובר 
וטען בפניו ש"נגרם לו עוול על כך שלא 

קיבלו את תרומות סוכני הביטוח". 
בפני  לכאורה  טען  האנונימי  הגורם 
נלקחה ממנו  כהן שהסיבה לכך שלא 
תרומה היא העובדה שמי שהנחתה את 
האירוע היא שני כהן, הפרזנטורית של 
ביטוח ישיר. "האם שיקולים מסחריים 
מאפילים על נזק ועוול שנגרמו ל-400 
כהן  ששני  כך  בשל  ורק  אך  נזקקים 

הייתה המנחה בערב?", כותב קינן.
לדברים  להתייחס  שלא  בחרו  בקשת 

עד לבירור העניין. 

מנכ"ל לשכת סוכנות הביטוח שיגר מכתב למנכ"ל קשת, לפיו ההפקה נמנעה מציון 
תרומת הסוכנים, מאחר שהפרזנטורית של ביטוח ישיר הנחתה את אירוע ההתרמה

הלשכה: נמנעו מלציין לשבח תרומת 
סוכנים בשל זהות מנחת האירוע
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ההשתלמות  קרנות  לניהול  במכרז 
במדעי  האקדמאים  הסתדרות  של 
הרוח והחברה )מח"ר( זכו אי.בי.אי, 
מיטב דש ופסגות – שניהלה עד כה 
את כספי קרנות ההשתלמות באופן 
סכום  ניהול  על  הנו  המכרז  בלעדי. 
שקלים,  מיליארד   כ-3  של  כולל 
בכך  הזוכים.  שלושת  בין  שיחולק 
האקדמאים  הסתדרות  משלימה 
מכרז שהחל לפני כחמישה חודשים 

ובו התמודדו מרבית בתי ההשקעות 
במשק. 

קרנות  כספי  פיצול  מהלך 
המח"ר,  קרן  של  ההשתלמות 
מנכ"ל  בידי  לאחרונה  הוחלט  עליו 
על  לדרך  יצא  כהן,  לילך  המח"ר, 
שנרשמו  הגבוהות  התשואות  רקע 
שהשיגה  התשואות  לעומת  בגמל, 
ההשתלמות.  בקרנות  פסגות 
להעביר  היה  המהלך  מטרת 

גופים  ל-3  הקרנות  כספי  את 
לשיפור  שיביא  במטרה  נפרדים, 
יותר  גבוהה  ולצבירה  התשואות 
העמיתים. של  החיסכון  כספי   של 

מדובר במהלך דומה לפיצול המונהג 
כבר כיום בקופות הגמל של הארגון, 
פסגות,  ידי  על  כיום  המנוהלות 

אינפיניטי ואי.בי.אי.  
כספי  נוהלו  המכרז,  לפרסום  עד 

השנים  לאורך  ההשתלמות  קרנות 
כאשר  אחד,  השקעות  בבית 
פסגות.  כאמור  היה  בהם  האחרון 
ההערכות הן כי דמי הניהול עומדים 
הניהול  לדמי  בדומה   ,0.035% על 
חיצוניות.  קופות  בניהול  המונהגים 
הניהול  שדמי  היא  ההערכה 
בית  לכל  יניבו  יחסית  הנמוכים 
אלף   350 כ-  של  הכנסות  השקעות 

שקלים לשנה. 

המכרז כולל כספים בהיקף של כ-3 מיליארד שקלים | המהלך משלים פיצול שנעשה 
בעבר בקופת הגמל של ההסתדרות

הזוכים במכרז לניהול כספי ההשתלמות 
של המח"ר: אי.בי.אי, פסגות ומיטב דש
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מוכר 
במסלול 
האקדמי חיתום ויישוב תביעות אלמנטארי

katrin@adif-col lege.co.i l   | 52 ת"א   ן  י |  דרך משה די   073-7966655 טל. 

קהל יעד: עובדי חברות או סוכנויות הביטוח אשר משמשות כסוכנויות חיתום ו/או 
מבקשים להשתלב בעולם הביטוח כחתמים ומיישבי תביעות בביטוח כללי.

קבוצות קטנות ויחס אישי

 MDRT של  הניהול  בוועדת  שינוי 
מישל  כי  הודיע  הארגון  העולמית: 
הארגון  לנשיאת  מונתה  הוזלי 
החבר  ברנן,  סקוט  של  במקומו 
בארגון מזה 30 שנים.  סגני הנשיאה 
ובריאן  בנקס  קרולין  הם  שמונו 

הקרט.
הראשונה  הנשיאה  היא  הוזלי 
של  ה-88  כנשיאה  ותשמש  בארגון 

הארגון המונה כ-38 אלף חברים. 
אחת,  שנה  למשך  הוא  המינוי 

הוזלי  תעבוד  תפקידה  ובמסגרת 
עם הוועדה המנהלת במטרה לבחון 
כיצד ניתן לספק ערך רב יותר לחברי 

הארגון ברחבי העולם. 
שנים,   34 מזה  בארגון  חברה  הוזלי 
אותות  שלוש  קיבלה  במהלכן 
תרומתה  על  היתר  בין  הוקרה, 
לקרן  דולר  אלף  כ-100  של  בסך 
.MDRT-ה ארגון  של   התרומות 
האנה,  מארק  של  הוא  נוסף  מינוי 
שישמש כמזכיר הכללי של הוועדה 

צפוי  האנה  הארגון.  של  המנהלת 
למשך  הוועדה  של  כמזכיר  לשמש 
צפוי  התקופה  ובסיום  שנים,  חמש 

להתמנות לתפקיד הנשיא. 
הצעיר  החבר  הוא  האנה 
המנהלת  בוועדה  ביותר 
שנים.  25 מזה  בארגון   וחבר 

ב-1927  הוקם   MDRT-ה ארגון 
ועובד עם אנשי ביטוח בקרב למעלה 

מ-450 חברות ב-74 מדינות. 

מישל הוזלי מונתה 
לנשיאת MDRT העולמי

תחליף את סקוט ברנן, החבר בארגון מזה 30 שנים 

לפני  שהתיישבה  סלינגר,  דורית 
על  הממונה  כס  על  ספורים  ימים 
לקבל  כעת  נדרשת  ההון,  שוק 
לעתידו  בנוגע  גורלית  החלטה 
הפרסונלי של אגף שוק ההון: מינוי 

משנה לממונה. 
דריכות  נרשמת  האגף  אנשי  בקרב 
להיות  צפויה  מינוי  לכל  שכן  רבה, 
של  המוטיבציה  רמת  על  השפעה 
להמשיך  האחרים  האגף  בכירי 
תידרש  בנוסף  עובדיו.  על  להימנות 
נוספת,  בסוגיה  להכריע  סלינגר 
והיא זהות הנושא בתפקיד הממונה 

על כוח האדם באגף. 
מתפקיד  פרישתו  לפני  קצר  זמן 

שריג,  עודד  פרופ'  מינה  הממונה, 
את פיני שחר, אחד מסגניו הבכירים 
על  לממונה  כעוזרו,  ששימש  ומי 
כמנהל  לתפקידו  נוסף  האדם,  כוח 
הפתיע  המינוי  האכיפה.  מחלקת 
על  אחריות  שכן  האגף,  אנשי  את 
כוח האדם באגף נהוג להפקיד בידי 

המשנה לממונה. 
מול  בעבודה  שחר  החל  בינתיים 
יונית  מנהלת משאבי האנוש באגף, 
להחלטתה  ממתינים  וכעת  מנשה, 
של סלינגר אם מינויו של שחר אכן 
זמני כפי שהוסבר לאנשי האגף, או 
נתון  יהיה  לא  כבר  זה  תפקיד  שמא 
לידי  ויועבר  לממונה  המשנה  בידי 

שחר באופן קבוע. 
כי שריג פעל  נודע לעדיף  כך  ובתוך 
מנהלת  למינוי  האחרונים  בשבועות 
פלדמן,  שרונה  בריאות,  מחלקת 
הבריאות  בתחום  כמחליפתה 
לממונה  המשנה  דגן,  לי  רו"ח  של 
הניסיון  הנראה  ככל  היוצאת. 
החשש   בשל  צלח  לא  למנותה 
למינוי  המשפטי  היועץ  מהתנגדות 
טרם  קצרה  תקופה  בכיר  סגן 

פרישתו של שריג. 
 במקביל הציע שריג למנות לחלופין 
ציבור,  פניות  מחלקת  מנהלת  את 
ליאורה הירשהורן, כמחליפתה של 

רו"ח דגן. 

לקראת מינוי משנה לממונה
דורית סלינגר ניצבת בפני משימה לא פשוטה, שבכוחה להשפיע על המרקם 

הפרסונלי העדין באגף שוק ההון

לסמנכ"ל  מונה  ויצמן  איתן 
ויצמן  הפניקס.  של  השיווק 
שמחון,  בן  גלית  את  יחליף 
שסיימה לפני כ-3 חודשים את 
כ-3  לאחר  בחברה  תפקידה 
עד  שימש  ויצמן  שנים.  וחצי 
כה סמנכ"ל השיווק של חברת 
תפקיד  ובמסגרת  טמבור, 
השיווק  איש  בתואר  זכה  זה, 
איגוד  מטעם   2011 יוני  של 
על  האפ"י  ובתחרות  השיווק 
מחדש  למיתוג  שהוביל  מהלך 
ניהל  לכן  קודם  טמבור.  של 
והעסקי  הפרטי  השיווק  את 

בחברת סלקום. 
מנכ"ל  לפידות,  אייל  לדברי 
"מדובר  הפניקס,  קבוצת 
לי  אין  מאתגר.  בתפקיד 
השנים  רב  ניסיונו  כי  ספק 
יתרמו  איתן  של  ומקצועיותו 
להצלחות  ויביאו  לחברה 
והישגים מרשימים. אני מאחל 

לו הצלחה רבה בתפקידו".

איתן ויצמן 
מונה 

לסמנכ"ל 
השיווק של 

הפניקס
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נערכים לבחירות

רמי בן אשר

מועמד לתפקיד: 
יו"ר סניף ראשון לציון

גיל: 57
ותק בענף: 30 שנים

נשוי + 3 ונכד
מתגורר בראשל"צ

בהרמוניה  מתגאים  שפלה  במחוז 
הקיים  ההדוק  הפעולה  ובשיתוף 
שמרכיבים  הסניפים  שלושת  בין 
רחובות- לציון,  ראשון  המחוז:  את 
כ-500  ואשדוד-אשקלון.  ציונה  נס 
אלו,  בסניפים  רשומים  סוכנים 
בראשון  סוכנים  כ-230  מתוכם 
אחד  בכל  חברים  וכ-140  לציון, 
משני הסניפים הנוספים. ההחלטה 
זמן  נקבעת  המחוז  יו"ר  זהות  על 
ללשכה,  הבחירות  לאחר  קצר 
יושבי  שלושת  בין  פנימי  באופן 

הראש של הסניפים. 
אודי  הוא  הנוכחי  המחוז  יו"ר 
נס  רחובות  מסניף   )50( הוד 
הרוטציה  להסכם  בהתאם  ציונה. 
הסניפים  ראשי  שלושת  שגיבשו 
נכנס  הקודמות,  הבחירות  לאחר 
 ,2012 יולי  בתחילת  לתפקידו  הוד 
והחליף את יו"ר סניף ראשון לציון, 
רמי בן אשר, שכיהן בתפקיד במשך 

שנה וחצי. 
הוד מסכם קדנציה ראשונה כראש 
על  ומתמודד  סניף,  ויו"ר  מחוז 
כהונה נוספת. הדבר המייחד ביותר 
"הוא  בעיניו  השפלה  מחוז  את 
הגיבוש של הסוכנים, דבר שקיבלתי 
עיקר  בתפקיד".  מקודמי  בירושה 
חשיבות התפקיד בעיניו הוא להיות 
הלשכה  בין  המקשרת  החוליה 
ימי  באמצעות  היתר  בין  לסוכנים, 
הלשכה.  יועצי  בעזרת  שערך  עיון 
סדירה  פעילות  מקיימים  "אנו 

"אני  אומר.  הוא  במחוז",  עיר  בכל 
סוכן  כל  עם  לשבת  זמן  מקדיש 

ולהקשיב לו". 
שלו  הציבורית  בפעילות  רואה  הוד 
אתה  שלך  "ובשליחות  שליחות: 
ממלכתי,  מקצוען,  להיות  חייב 
לאהוב את הסוכנים, להיות מנומס, 
מיליטנטי  להיות  גם  לדעת  אבל 
הנכונות".  למטרות  להגיע  מנת  על 
הארוך,  לטווח  לתכניות  בנוגע 
למרחקים  כ"רץ  הוד  עצמו  מתאר 
ארוכים. אני מאמין שסוכני הביטוח 
ענף  את  בעתיד  יובילו  בישראל 
במישור  הן  תחומיו,  בכל  הביטוח 

המקצועי והן במישור הניהולי. 
אפשר  'אם  אמר  מקוצ'ק  הרבי 
וזה  לעלות',  מוכרחים  לעלות, 
משפט שמלווה אותי ומנחה אותי". 

תפקיד  על  מתמודד  הוד  אודי  מול 
בועז  ציונה  רחובות-נס  סניף  יו"ר 
שנה   15 כבר  זה  המצוי   ,)40( חן 
לראשונה  ומתמודד  הביטוח  בענף 
שואף  הוא  ציבורי.  תפקיד  על 
בתחומי  בעיקר  שינויים  לעשות 
ש"שם  החיים  וביטוחי  האלמנטרי 
כמו  הפיקוח  עם  מתמודדים  לא 
בסניף,  לפעילות  בנוגע  שצריך". 
את  "לאסוף  יש  כי  חן  מאמין 
נגד השני,  יפנו אחד  הסוכנים שלא 
לקיים קשר שוטף יותר בין הסוכנים 
ביניהם  לבנות  ולנסות  המקומיים 

קשרי אמון והערכה". 

נהנים מכל העולמות

מתמודדים  לציון  ראשון  בסניף 
הראש.  יושב  תפקיד  על  שניים 
האחד הוא רמי בן אשר, יו"ר הסניף 
של  הפעילות  כי  שמספר  המכהן, 
מכל  נהנית  במחוז  הביטוח  סוכני 
כמו  אנחנו  אחד  "מצד  העולמות. 
ועוסקים  הגדולה  בעיר  הסוכנים 
בביטוחים עסקיים, אך מצד שני יש 
דרישות מקומיות שהן סביב הפרט 

ואפילו קצת חקלאות". 
שנה   30 כבר  עוסק   )57( אשר  בן 
לציון,  בראשון  נולד  הוא  בענף. 
בה.  מתגורר  ומתמיד  ומאז 
גם  פעיל  היה  האחרונה  בקדנציה 
הלשכה  של  האלמנטרית  בוועדה 
גדולים,  להישגים  הביאה  שלדבריו 
הסוכן".  תגמול  על  "לשמור  וידעה 
מתגאה  בסניף  הפעילות  במסגרת 
ימי  את  שהעביר  כך  על  אשר  בן 
העיון "ממסעדות ואולמות חתונות 
מקבלות  שם  סיטי,  לסינמה 
ההרצאות את הכבוד המגיע להן".  

לציון  בראשון  הנוסף  המתמודד 
תחילה  שנרשם  ששון,  אורי  הוא 
בבחירות כמתמודד על מקום סניף 
הארצית,  במועצה  לציון  ראשון 
הסניף  ברמת  שהתרומה  הבין  אך 
תהיה גדולה יותר,  וכך החליט לרוץ 
רואה  ששון  הסניף.  יו"ר  לתפקיד 
של  מעמדו  שינוי  את  עיניו  לנגד 

הסוכן הבודד. 

על  אלה  בזמנים  כי  מאמין  "אני 
להתאחד  הבודדים  הסוכנים  כל 
כוח  כשיש  הכל  עם  ולהתמודד 
לשנות  יש  כך  ולצורך  מאחוריהם, 
סוכנים  של  החשיבה  דרך  את 
לגישתו,  אומר.  הוא  רבים", 
"קריטית  היא  הנוכחית  התקופה 
הגוף  הסוכן.  של  פעילותו  להמשך 
הוא  משהו  לשנות  שיכול  היחיד 
בשינוי  צורך  יש  אבל  הלשכה, 
הצוותים  ובשינוי  החשיבה 
יוכלו  הנכונים  האנשים  הפועלים. 
קדימה".  התהליך  כל  את   לדחוף 

– אשדוד  במחוז,  השלישי  בסניף 
נשים  שתי  מתמודדות  אשקלון, 
פלד  ג'ינה  הסניף:  יו"ר  תפקיד  על 
יו"ר  דוד,  בן  אבי  רצון.  ואורנה 
קדנציה  כעת  מסיים  כיום,  הסניף 
שנייה ומתמודד על מושב במועצה 
סניף  את  מתאר  דוד  בן  הארצית. 
קטן  כסניף  אשדוד-אשקלון 
של  תקופה  עברו  שאנשיו  וחמים, 
עבודה קשה בזמן הלחימה בדרום, 
לעבר  שנורו  הטילים  בעקבות 
האוכלוסייה האזרחית בערים אלו. 
והאנשים  מאוחד,  די  שלנו  "הסניף 
עשינו  מזמן  לא  פעולה.  משתפים 
בית  ושיקמנו  התנדבותית  פעילות 
באשקלון.  מוגבלים  לילדים  ספר 
 3 במשך  ושיפצו  צבעו  הסוכנים 

ימים", מספר בן דוד. 

השלם עולה על סך חלקיו
שלושת הסניפים שמרכיבים את מחוז השפלה גאים בשיתוף הפעולה ביניהם, 

שבא לידי ביטוי בכך שיו"ר המחוז נבחר בהסכמה ומכהן ברוטציה | 
כתבה שלישית בסדרה

בועז חן

מועמד לתפקיד: 
יו"ר סניף רחובות-נס ציונה

גיל: 40
ותק בענף: 15 שנים 

נשוי+4
מתגורר ברחובות

אורי ששון

מועמד לתפקיד: 
יו"ר סניף ראשון לציון

גיל: 51
ותק בענף: 26 שנים 

נשוי+2
מתגורר בראשל"צ

אודי הוד

מועמד לתפקיד: 
יו"ר סניף רחובות-נס ציונה

גיל: 50
ותק בענף: 23 שנים 

נשוי+3
מתגורר בבית אלעזרי
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חיסכון  חטיבת  בעוד  אלמנטר,  תביעות  בניהול  תתמקד  תביעות  ניהול  מגדל 
ארוך הטווח ובריאות תנהל התביעות בפוליסות אלו כפעילות אורגנית

שינוי מבני במערך ניהול 
התביעות במגדל

יונל כהן, מנכ"ל מגדל, החל להוביל 
התפעול,  במערכי  ארגוני  שינוי 
הקבוצה,  של  והתביעות  השירות 
במסגרתו הוחלט לנהל את תביעות 
ותביעות  טווח  ארוך  חיסכון 
של  אורגנית  כפעילות  הבריאות 
עסקי  טווח,  ארוך  חיסכון  חטיבת 
במגדל,  חיים  ואיכות  בריאות 

בראשותו של גיל יניב. 
מגדל ניהול תביעות, שמג"ד לשעבר, 
תמשיך לנהל את תשלום התביעות 
בפוליסות האלמנטר, תחת אחריותו 

כללי  ביטוח  חטיבת  מנהל  של 
גדעון  החברה,  של  משנה  וביטוח 
לראשונה  שפורסם  כפי   - רוזוליו 
שמערך  היא   המשמעות  בעדיף. 
כפיפותו  תחת  יהיה  התביעות 
חטיבת  מנהל  אליהו,  עופר  של 
בקבוצה,  ההפצה  וערוצי  הלקוחות 
תפיסתו  את  במגדל  המיישם 
אמורות  התביעות  לפיה  הניהולית, 
להתנהל כחלק בלתי נפרד מפעילות 

האגף ולא תחת מערך נפרד.
היעדים  פי  "על  כי  מסר  כהן 

לעצמנו,  שהצבנו  האסטרטגיים 
כושר  את  הארגוני  השינוי  יגביר 
התחרות של מגדל בהתאמה לתנאי 
השירות  וישפר  המשתנים  השוק 
שאנחנו מעניקים בכל אחד מתחומי 
היומיומי  בממשק  שלנו  העשייה 
מגדל  סוכני  עם  הקבוצה  של 

ולקוחותיה".
סיים  הארגוני,  השינוי  לנוכח 
תפקידו  את  פרבשטיין  איתמר 
ויוביל  כמנכ"ל מגדל ניהול תביעות, 

פרויקטים רוחביים בקבוצה. 

ביטוח,  כלל  מנכ"ל  כהן,  איזי 
של  להכרזתה  )ג'(  אתמול  הגיב 
סכסוך  על  העובדים  הסתדרות 
עובדי  ל-3,500  שיאפשר  עבודה, 
החברה לפתוח בעיצומים ושביתות 

החל מה-22 בספטמבר. 
כהן הכחיש את טענת ההסתדרות 
לא  השנה  מחצית  כבר  זה  לפיה 
בניהול  התקדמות  כל  נרשמה 
כי  באומרו  הקיבוצי,  המו"מ 
מתנהל  האחרונים  "בחודשים 
במסגרתו  אינטנסיבי,  מו"מ 
ומאמץ  ארוכות  שעות  מוקדשות 
החברה  הנהלת  ידי  על  הן  מרוכז, 
לקידום  העובדים,  ועד  ידי  על  והן 
העבודה  הסכם  ולהשלמת  המו"מ 

הקיבוצי". 
הדברים  מטבע  מדובר  לדבריו, 
בחברות  שארך  מורכב,  במהלך 
בפנייתו  משנה.  למעלה  אחרות 
נכון  כי  כהן  אמר  החברה  לעובדי 
להגיע  הצדדים  הצליחו  לעכשיו 
להבנות ביחס להיבטים הארגוניים 
הם  וכעת  העבודה,  הסכם  של 
הכלכלי,  המו"מ  במהלך  מצויים 
את  להשלים  נכונים  "אנו  והבהיר: 

התהליך כולו במיידית". 
החברה  "בכוונת  כי  הצהיר  כהן 
באופן  העובדים  את  לתגמל 
החברה  הישגי  בגין  משמעותי 
ובכפוף לעמידתם ביעדים שהוגדרו, 

איזי כהן: בחודשים האחרונים מתנהל מו"מ 
אינטנסיבי להשלמת הסכם עבודה קיבוצי

בין הנהלת החברה  | בדיונים שהתקיימו  ידי ההסתדרות  מנכ"ל כלל מגיב לסכסוך העבודה שהוכרז על 
להסתדרות, הוחלט להימנע מנקיטת צעדים ארגוניים עד ה-20 באוקטובר 

בתשלום  ביטוי  לידי  יבוא  והדבר 
הרווחה  תקציב  בהגדלת  בונוס, 
ובתופסת שכר. ככל שישולם בונוס 
גם  בונוס  ישולם  החברה,  להנהלת 

לעובדיה". 
נקיטת  כי  כהן  כתב  דבריו  בסיום 
לחבל  עלולה  ארגוניים  צעדים 
החברה  הגיעה  אליהן  בתוצאות 

לפגוע  ועלולה  השנה,  מתחילת 
בכולם. "אני רואה את עצמי אחראי 
רצון  שבעי  עובדים  פה  שיהיו  לכך 
ואני סמוך ובטוח כי כל אחד ואחד 
מכם מבין זאת וינהג באופן אחראי 
אחריותו  את  ומפגין  המשקף 
במקביל  אנו  וללקוחותיה.  לחברה, 
להגיע  מנת  על  הוועד  מול  נפעל 

כהן.  אמר  בהתאם",   להסכמות 

בין  )ד'(  היום  שהתקיימו  בדיונים 
הנהלת החברה להסתדרות, הוחלט 
צעדים  יינקטו  לא  כי  בהסתדרות 
ארגוניים עד ה-20 באוקטובר 2013. 
משא  הצדדים  יקיימו  זו  בתקופה 

ומתן לגיבוש הסכם קיבוצי.
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41% מחברי הלשכה רואים במעמד הסוכן כנושא 
הבוער ביותר במערכת הבחירות לנשיאות 

עולה  הסקר  מתוצאות   | אברמוביץ'  אריה  המועמד  מטעם   Dial Com ידי  על  שנערך  מסקר  עולה  כך 
שאברמוביץ' זוכה לתמיכה מצד 40% מחברי הלשכה

הביטוח  סוכני  לשכת  מחברי   41%
בו  ביותר  הבוער  שהנושא  סבורים 
הוא  הבחירות  במערכת  לטפל  יש 
מסקר  עולה  כך   – הסוכן  מעמד 
שעבר  בשבוע  שנערך  טלפוני 
ידי  על  בלשכה  חברים   459 בקרב 
אריה  המועמד  מטעם   Dial Com
מהנשאלים   38% אברמוביץ'. 
סבורים שהירידה בהכנסותיהם הוא 
סדר  בראש  להעמיד  שיש  הנושא 
מהנשאלים   21% ואילו  העדיפויות, 
בביטוחים  להילחם  שיש  סבורים 

הביטוח.  חברות  של   הישירים 

אברמוביץ'  כי  מהסקר,  עולה  עוד 
זוכה לתמיכה מצד 40% מהנשאלים, 
בו תומכים 28%  רוני שטרן  לעומת 
שזוכה  צרפתי  וקובי  מהנשאלים 
בעוד  זאת,   .26% מצד  לתמיכה 
שאינם  השיבו  מהנשאלים   6%
מהמועמדים. אחד  באף   תומכים 

בסקר  המשתתפים  נשאלו  כאשר 
עבודת  את  מעריכים  הם  כיצד 

הממשלה,  פעילות  מול  אל  הלשכה 
 43% הביטוח,  וחברות  הרגולטור 
לא  הלשכה  שעבודת  השיבו 
 38% הסוכן,  מעמד  על  השפיעה 
מעמד  את  החלישה  שהיא  סבורים 
הסקר  ממשתפי   19% ואילו  הסוכן, 
השיבו שעבודת הלשכה חיזקה את 

מעמד הסוכן.

נמסר:  שטרן  של  הבחירות  ממטה 
אחרים,  נתונים  מכירים  "אנחנו 
המתמודדים  לכל  ומאחלים 

בהצלחה". 
נמסר:  צרפתי  של  הבחירות  ממטה 
לחלוטין  שונים  נתונים  "בידינו 
הדרך.  בתחילת  רק  היא  והמערכה 
שיעור  כי  המראים  נתונים  בידינו 
הסוכנים שלא החליטו נכון לעכשיו 
מאוד,  גבוהים  הינם  יבחרו  במי 
בסקר.  מצוין  לא  כלל  זה  ונתון 
ולשיטת  המרואיינים  למספר  פרט 
הראיון הטלפוני אין הסבר על שיטת 
הדגימה והמתודולוגיה, מה שמחזק 

את הבעייתיות בממצאים".

השנה  שיוצג  הרצון  שביעות  סקר 
סוכני  לשכת  של  האלמנטר  בכנס 
כץ,  אודי  של  בראשותו  הביטוח, 
כלפי  הסוכנים  בעמדת  יעסוק  
ספקי  כלפי  וכן  הביטוח  חברות 
בביטוחי  צנרת  בנזקי  השירות 

דירות. 
ועדת  יו"ר  צרפתי,  קובי  לדברי 
ביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, 
המשחק  כללי  את  ישנה  הסקר  
תוביל  הספקים  בין  והתחרות 

לשיפור השירות ללקוחות. 
היענות  רקע  על  מתקיים  הסקר 
הלשכה  לבקשת  הביטוח  חברות 
במסגרת  לבחור  לסוכנים  לאפשר 
ספק  את  הדירה  ביטוח  פוליסת 
השירות בתחום נזקי המים בדירות 
מקרב 4 ספקים מקצועיים. רשימת 
נזקי  שחר  את  כוללת  הספקים 
פמי  שגריר,  מבית  ש.כ.ל  צנרת, 
שירותים  מילגם  וחברת  פרימיום 

לעיר. 
רקע  על  נעשתה  הלשכה  קריאת 
בנוגע  לקוחות  של  רבות  תלונות 

הסקר המסורתי ילמד גם על עמדות הסוכנים כלפי חברות הביטוח | קובי צרפתי: התחרות בין הספקים 
תוביל לשיפור השירות 

עמדות הסוכנים כלפי ספקי השירות 
ייחשפו בסקר שביעות הרצון  של הלשכה

לשירות הלקוי בקבוצת שחר, אשר 
בוועדה  האחרונים  בחודשים  נדונו 

לביטוח כללי בלשכה.
ב-4-7  יתקיים  הלשכה  כנס 
בנושאים  ויעסוק  באילת  בנובמבר 
יומו  סדר  על  העומדים  המרכזיים 
של ענף האלמנטר. במסגרת הכנס 
יתקיים רב שיח בהשתתפות מנהלי 
הביטוח;  בחברות  תביעות  מחלקת 
על  והשלכות  האוויר  מזג  השפעות 

 – המוצר  חבות  שיטפונות;  נזקי 
חבות  והמשפטי;  העסקי  ההיבט 
מעבידים, ביטוח ימי וביטוח חקלאי 

וסוגיות משפטיות נבחרות. 
טקס  יתקיים  הכנס  בפתיחת 
הענף  בכירי  בהשתתפות  חגיגי 
הרגולציה  הביטוח,  חברות  מקרב 

והסוכנים.

ללקוחות  הטבות  מציעה  הפניקס 
בהצטרפות  קיימים  או  חדשים 
הניתוחים  פוליסות  שדרוג  או 
רקע  על  זאת,   .2013 סוף  עד 
שסיים  שריג,  עודד  פרופ'  הודעת 
על  כממונה  תפקידו   את  לאחרונה 
 2014 מינואר  החל  כי  ההון,  שוק 

בריאות  פוליסות  שיווק  ייאסר 
כספי  פיצוי  המעניקות  פרטיות 
לקבל  או  ניתוח  לבצע  שבוחר  למי 
החולים.  קופת  מטעם   שירות 

מטרת  כי  מסבירים  בהפניקס 
לסוכנים  "לאפשר  הינה  המהלך 

בחלון  ללקוחותיהם  לדאוג 
ההזדמנויות הקצר שנותר. במסגרת 
הפעילות, עומדים לרשות הסוכנים 
מיוחדים,  מכירה  ועזרי  כלים 
פוטנציאליים  מכירה  דוחות  בהם 
בפוליסות  כיסויים  להשלמת 

קיימות".

על רקע איסור שיווק פוליסות בריאות המעניקות פיצוי כספי למבוטח שמממש 
את הביטוח באמצעות קופת החולים, הודיעה החברה על מתן הטבות ללקוחות 

חדשים וקיימים

הפניקס: הטבות בפוליסות הניתוחים 
עד סוף 2013



 

בזכות הAמינות
בזכות הAיכות

בזכות הAיתנות

*מגדל חברה לביטוח בע"מ. חברת האם של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.
אין באמור לעיל להוות שיווק, ייעוץ או המלצה לרכישה או השקעה במוצרים, נכסים או אפיקים 

 .www.midroog.co.il "כלשהם. דו"ח הדירוג המלא נמצא באתר "מידרוג

 Aaa מגדל  רשמה הישג מכובד וזכתה בציון הגבוה ביותר
לאיתנותה הפיננסית ( IFSR) ע"י חברת "מידרוג" המתמחה 

בדירוג האשראי במשק הישראלי.

*

כשאתה חושב על חברה יציבה, תחשוב מגדל



www.Anet.co.i l   |   info@Anet.co.i l   |   03-9076001 |  פקס.    03-9076000 ם: טל.  לפרטי

תכנית סדר היום*
מנחה הכנס: דורון הורנפלד, מרצה במכללת עדיף

* יתכנו שינויים בתכנית הכנס

הכנס ה-10 לענף ביטוחי הבריאות והסיעוד

בין הפרטי לציבורי
ר"ג  , אר טאו טי  סי נרדו  לאו  14/10/13

  09:00-08:00
התכנסות, רישום וכיבוד קל

 09:15-09:00
דברי פתיחה: עופר נוריאל, העורך הראשי של עדיף

 09:35-09:15
יחסי גומלין בין מערכות ביטוחיות בתחום הבריאות

ד"ר טוביה חורב, סמנכ"ל לכלכלה וביטוח בריאות, משרד הבריאות

 09:45-09:35
חידושי פסיקה מעולם המשפט בנוגע לתחום הבריאות והסיעוד

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכת סוכני הביטוח

  10:00-09:45
מה הציבור מעדיף בביטוחי בריאות: נתונים מסקרי עמדות

ד"ר גיורא קפלן, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

  10:30-10:00
הקרב על הכנסת השר"פ לבתי החולים – התומכים והמתנגדים

 
'אחד על אחד' עם פרופ' זאב רוטשטיין, 
מנכ"ל המרכז הרפואי שיבא – תל השומר

'אחד על אחד' עם זאב וורמברנד, מנכ"ל מאוחדת

מראיין: רן רזניק, ישראל היום

  11:15-10:30
בין הרפואה הפרטית לציבורית 

רב שיח בהנחיית עו"ד יואל ליפשיץ, מנכ"ל לביא מדטק; 
לשעבר סמנכ"ל הפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות, ובהשתתפות: 
רויטל טופר-חבר טוב, סמנכ"ל הפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות

אלי שמש, מנהל אגף הבריאות וסמנכ"ל בכיר, איילון חברה לביטוח
שאול אמסטרדמסקי, כלכליסט

ניסים אלון, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות
פרופ' יהושע )שוקי( שמר, יו"ר אסותא מרכזים רפואיים

  11:30-11:15
פרויקט הגנום האנושי – מתיאוריה ליישום

פרופ' איתן פרידמן, מנהל היחידה האונקוגנטית בתל השומר

12:00-11:30 הפסקה 

  12:10-12:00
הקשר בין מוצרי הבריאות לצרכי הציבור

ד"ר נאוה ניב, מנהלת אגף ביטוחי הבריאות, מגדל חברה לביטוח

 12:20-12:10
כמה עולה להיות חולה בישראל 2013? 

חני שפיס, יועצת לביטוח בריאות

  12:40-12:20
זרקורים

 12:50-12:40
הרגולציה החדשה – עמדת היצרן

דניאל כהן, ראש חטיבת ביטוח בריאות, כלל ביטוח

 13:05-12:50
מעורבות המדינה באסדרה של ביטוחי הבריאות – מסקנות מכנס ים המלח

ניר קידר, מנהל תחום כלכלת הבריאות, משרד הבריאות

  13:15-13:05
פוליסת סיעוד אחידה בקופות החולים – למי זה טוב?

אבי רייטן, מומחה לביטוחי הסיעוד

  13:55-13:15
הרפורמות בביטוחי הסיעוד והשפעתן על השוק הפרטי

וסיעוד,  בריאות  לביטוחי  מומחה  פיראן,  אמנון  עו"ד  בהנחיית  שיח  רב 
שוק  באגף  בריאות  ביטוחי  מחלקת  מנהלת  פלדמן,  שרונה  ובהשתתפות: 
וראש  למנכ"ל  משנה  אלירז,  אלון  האוצר;  משרד  והחיסכון,  הביטוח  ההון, 
חטיבת הבריאות, הראל חברה לביטוח; אורית קרמר, מנהלת אגף הבריאות, 
מנורה מבטחים; טד בר, סוכן ביטוח; יגאל יפה, מנהל אגף ביטוחי בריאות, 

דורביט סוכנות לביטוח

להרשמה לכנס 14:35-13:55 ארוחת צהריים 
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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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מאת: עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי

| מאמרים ודעות

מונח שחובה להכיר: "מענק הפרישה החייב לשנה"  
גישת רשות המסים יוצרת מצב אבסורדי בו שני פורשים בעלי שכר זהה מקבלים 
פטור שונה ממס  | פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה - מאמר שני בסדרה

העוסק  המקצועי  החוזר  במסגרת 
תיקון  לפי  מזכה  קצבה  על  בפטור 
)סעיף  המסים  רשות  מגדירה   ,190
להכיר:  שחובה  חדש  מונח   ).4.4.4
לשנה".  החייב  הפרישה  "מענק 

המונח מוגדר כך: 
ששולמו  פטורים  פרישה  "מענקי 
שנות  ל-32  שקדמו  השנים  בגין 
לא  הזכאות  לגיל  שקדמו  העבודה 
במקרה  הפטורים.  במענקים  יכללו 
השנים  בגין  לפטור  זכאי  יחיד  שבו 
להיפגע  שלא  מנת  ועל  האמורות, 
היחיד  יוכל  הקיזוז,  נוסחת  מיישום 
מענקי  כי  הפרישה  במעמד  לקבוע 
באותו  שנתקבלו  פטורים  פרישה 
מעמד, שייכים לשנים שאינן נכללות 
לעניין  הנספרות  השנים  במניין 
באמצעות  זאת  הקיזוז.  נוסחת 
החייב  הפרישה  "מענק  קביעת 
לשנה", והחלטה למשוך את המענק 
שנה  בעבור  9)7א(,  לפי  הפטור 
 32 במניין  נכללת  שאינה  ספציפית 

שנות עבודה".
אופן החישוב:

מענקי  סך  את  לחשב  "יש   .1
כוללים  שאינם  החייבים  הפרישה 
או  קצבה,  לרצף  שיועדו  סכומים 
כספים המצויים בקרן פנסיה ותיקה 

שלא נמשכו.
2. את סך מענקי הפרישה החייבים 
מחלקים בתקופת העבודה ומתקבל 

מענק הפרישה החייב לשנה.
3. את מענק הפרישה החייב לשנה 
העבודה  שנות  במספר  מכפילים 
העודפות על 32, או במספר השנים 
 32 מעל  יעלו  היחיד  של  שלדעתו 

שנות עבודה.
4. הסכום המתקבל מסעיף 3 מייצג 
ללא  למשיכה  הניתן  הסכום  את 

פגיעה בקצבה הפטורה.
בסעיף  לסכום  מעבר  סכום  כל   .5
יחשב   – בפטור  יימשך  אשר   ,4
נוסחת  לעניין  פטורים  כמענקים 

הקיזוז."

להלן שתי דוגמאות: 
הערה: שימו לב, לפי שיטה זו פורש 
מתקרת  נהנה  אינו  שבדוגמא  א' 
לכל  שקלים   12,120 שהינה  הפטור 

פורש ב'פורש א'דוגמאות

סך מענקי הפרישה ופיצויי הפיטורים 
שנתקבלו במזומן

700,000 שקלים350,000 שקלים

9,000 שקלים9,000 שקליםפנסיה מקרן פנסיה ותיקה )ברוטו(

0 שקלים0 שקליםפיצויים נוספים שיועדו לרצף קצבה

35 שנים35 שניםותק נטו במקום העבודה

גבר בגיל 67 )גיל הפרישה מין וגיל
מהעבודה וגיל התחלת קבלת 

הקצבה זהים בדוגמא זו(

גבר בגיל 67 )גיל הפרישה 
מהעבודה וגיל התחלת קבלת 

הקצבה זהים בדוגמא זו(

15,000 שקלים15,000 שקליםמשכורת אחרונה )ברוטו(

10,000 שקלים )350,000 שקלים מענק הפרישה החייב לשנה
לחלק ב- 35 שנים(

20,000 שקלים )700,000 שקלים 
לחלק ב- 35 שנים(.

3 שנים3 שניםמס' השנים שמעל 32 שנים

סכום הפטור ממס המקסימלי שניתן 
לנצל על מענקי הפרישה ופיצויי 

הפיטורים שנתקבלו במזומן, מבלי 
לפגוע בפטור על הקצבה

30,000 שקלים )3 שנים כפול 
10,000 שקלים(

36,360 שקלים )3 שנים כפול 
התקרה נכון לשנת המס 2013-  

12,120 שקלים(.

 2013 המס  לשנת  נכון  עבודה  שנת 
נמוך  מסכום  אלא  שנים(,   3 )כפול 
יותר, 10,000 שקלים )כפול 3 שנים( 
בלבד. לעומתו, לפי שיטה זו, פורש 
ב' שבדוגמא, נהנה מתקרת הפטור 
שנת  לכל  שקלים   12,120 שהינה 
 3 כפול   2013 לשנת  נכון   – עבודה 

שנים.  
גישת רשות המסים המוצגת בחוזר 
שני  בו  אבסורדי  מצב  יוצרת  הנדון 
זהה,  ותק  זהה,  שכר  בעלי  פורשים 
גיל זהה – אך זה שזכה לקבל מענקי 
בסכום  במזומן  ופיצויים  פרישה 

ממס  מפטור  יהנה  גם  יותר  גדול 
גדול יותר! לעניין זה, לעניות דעתי, 
לאפליה  לטענה  מקום  ויש  ייתכן 
בסעיף  האמור  לעניין  נישומים.  בין 
מעלה(,  )כמופיע  החישוב  לאופן   3
לדעת  יכול  נישום  איך  תוהה,  אני 
לו  תהא  שנים  כמה  למשך  מראש 
תעסוקה בשכר? בפועל, בגיל צעיר, 
מה  באמת  לדעת  יכול  לא  הנישום 
דבר  של  בסופו  ההשפעה  תהא 
בפטור  פיצויים  כספי  משיכת  של 
החל  הקצבה  על  הפטור  על  ממס, 
 מגיל הזכאות בעתיד הרחוק ממנו.

דגשים
9א לפקודה ובאחריותו של היחיד" – יש  "הצגת החישוב ומימוש האמור, יהיה במועד קבלת הפטור לפי סעיף 
השומה  לפקיד  לדיווח  האחריות  לשנה",  החייב  הפרישה  "מענק  של  נכון  חישוב  לביצוע  האחריות   - לב  לשים 
והאחריות שלא לחרוג מניצול הפטור ממס על מענקי פרישה ופיצויי פיטורים – לפי חישוב זה )במידה ומעוניינים 
! לפיכך לעניות דעתי אין להסתפק במילוי טופס  לשמור על מלוא הפטור על הקצבה( הינה על הפורש בלבד 
161א בעת הפניה לפקיד השומה אלא יש לצרף נספח מסודר המתייחס לעניין חישוב מענק הפרישה החייב לשנה 

והפטור ממס בגינו. 
לא הצלחתי להבין מהכתוב בסעיפים הרלבנטיים כי היה בכוונת המחוקק לנקוט בגישה מחמירה זו. טבעי היה 

לחשוב שהפטור ממס בגין השנים שמעל 32 השנים, יחושב לפי התקרה ולא לפי כל שיטה יחסית אחרת.
אסיים בהפניית תשומת הלב להבהרות נוספות בנוגע למענקי פרישה שנתקבלו לאחר גיל הזכאות, אותן מספקת 
רשות המסים במסגרת החוזר הנדון )בסעיף 4.4.2 ובסעיף 7.6(. עבור מי שזה רלבנטי, מומלץ עד חובה, לעיין 

בסעיפים אלו ביסודיות.
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע 

מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי 

הקבוע בפקודת מס הכנסה. 
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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.

גיליון מס' 750 | יום ד' ז' בתשרי התשע"ד | 11.9.2013

| פסיקה13

חלק מאת: עו"ד עודד שטרנברג היה  שלבעלים  בטענה  רכב  גניבת  לאחר  לפיצוי  תביעה  דחתה  הראל 
בגניבה | ביהמ"ש קבע כי כאשר מוצגות טענות בעלות אופי פלילי יש להציג 

כמות ראיות גדולה כדי לעמוד בנטל השכנוע

מעל לכל חשד

נטל ההוכחה בביטוח משמש לתאר 
הוא  הראשון  שונים:  מושגים  שני 
הבאת  נטל  והשני  השכנוע  נטל 
את  מבטא  השכנוע  נטל  הראיות. 
דין  בעל  של  העיקרית  החובה 
יריבו  כלפי  טענותיו  את  להוכיח 
האזרחי.   בהליך  הנדרשת  במידה 
משני  הוא  הראיות  הבאת  נטל 
בנטל  הנושא  הצד  על  כי  ומשמעו 
מספיקות  ראיות  להביא  השכנוע 
דינמי  הוא  זה  נטל  בנטל.  לעמוד 

ועשוי לעבור מצד אחד למשנהו. 
לנטל  נוגעים  שהדברים  ככל 
קבע  גניבה,  של  במקרה  השכנוע 
כי על המבוטח להוכיח את  העליון 
התשתית העובדתית הראשונית של 
אל  הנטל  עובר  ואז  הביטוח  מקרה 
המבטח להראות כי מקרה הביטוח 
ידי המבוטח. עוד  נעשה במכוון על 
מעשה  או  וּביום  הואיל  כי  נקבע 
מכוון הנם בעלי אופי פלילי, נדרשת 
יותר  מהמבטח כמות ראיות גדולה 

על מנת שיעמוד בנטל השכנוע.
מיושמים  כיצד  לראות  נותר  כעת 
הנמוכות  בערכאות  אלה  עקרונות 
יותר והמקרה של אתי יכול לשמש 
היה  אתי  של  רכבה  לכך.  דוגמא 
מבוטח בהראל. באחד הימים לקח 
בנה את הרכב והחנה אותו בסמוך 
למועדון, אולם משחזר אליו בחלוף 
כמה שעות גילה כי הרכב נגנב; על 
למשטרה  תלונה  הוגשה  האירוע 

ובמקביל נשלח דיווח גם להראל.

כי  הראל  הודיעה  מכן  לאחר  חודש 
היא דוחה את התביעה שכן לדעתה 
וכי  הרכב  בגניבת  חלק  לאתי  היה 
היא מסרה פרטים כוזבים והעלימה 
ברירה  נותרה  לא  לאתי  עובדות. 

והיא פנתה לערכאות.   

להימנע מקביעות עובדתיות
הראל  הבהירה  המשפט  בבית 
התלונה  בהגשת  אין  לגישתה  כי 
מעשה  את  להוכיח  בכדי  למשטרה 
הגניבה ולמיטב ידיעתה, מי שהעלה 
לראשונה את החשד שידה של אתי 
או מי מבני משפחתה בּביום האירוע, 
הוסיפה  במקביל  המשטרה;  היתה 
מטעמה,  חוקר  שביצע  בחקירה  כי 
השונות  בגרסאות  סתירות  נתגלו 
אשר  המשפחה  בני  ידי  על  שניתנו 
התביעה.  כנות  בדבר  חשד  מעלים 
מביא  הראל,  סיכמה  האמור,  כל 
תגמולי  את  לשלם  אין  כי  למסקנה 

הביטוח ודין התביעה להידחות.
השופט  מציין  הדברים  בפתח  כבר 
דפדי כי אתי עמדה בנטל הראשוני 
הביטוח,  מקרה  אירע  כי  להראות 
והנסיבות מעבירות את החובה אל 
המבטחת להוכיח כי מעשה הגניבה 
האם  השופט,  מקשה  אולם,  בוים. 
כן? השופט  הראל הצליחה לעשות 
הראל  של  החוקר  דוח  אל  פונה 

ומפריח את קביעותיו אחת לאחת.
ניסו  הרכב  בעלי  כי  סבר  החוקר 
להיפטר ממנו מכיוון ש"עשה צרות" 
כי  שמצא  לאחר  זו  למסקנה  והגיע 
נעשו  לאירוע  שקדמו  בחודשים 
אולם,  תכופים.  טיפולים  ברכב 
תכופים  טיפולים  השופט  לדעת 
שהרכב  כך  על  מלמדים  ברכב 
יותר,  סביר  ומטופל.  מתוחזק  היה 
ממשיך השופט, שאדם אשר מתכנן 
לביים את גניבת הרכב דווקא יימנע 
ניכרות  כספיות  הוצאות  מלהוציא 

על אחזקתו.

משתכנע  לא  השופט  דומה  באופן 
מכך שבסמוך לגילוי אירוע הגניבה, 
מהטלפון  הוציא  לא  אתי  של  בנה 
או  למשטרה  שיחה  כל  שלו  הנייד 
החוקר,  שגבה  מההודעה  להוריו. 
כלל  הוא  כי  עולה  השופט,  מציין 
מאיזה  אתי  של  בנה  את  שאל  לא 
ואין  התקשר  הוא  טלפון  מכשיר 
התקשר  שהוא  אפשרות  לשלול 

ממכשיר אחר.
כך  על  גם  התבסס  החוקר 
שהמשטרה חשדה כי בני המשפחה 
היו מעורבים בגניבת הרכב. השופט 
בוחן טענה זו וקובע כי אתי ובעלה, 
אשר נחקרו בעניין, הכישו זאת מכל 
וכל והמשטרה החליטה לסגור את 

תיק החקירה מחוסר ראיות.  
שהתקיים  בדיון  כי  מוסיף  השופט 
היתה  מה  גם  הובהר  לא  לפניו 
בביום  חשדה  שהמשטרה  הסיבה 
שהחשד  סבירות  יש  אך  גניבה, 
התעורר אך ורק מכיוון שהיה לבנה 
של אתי עבר פלילי. רקע זה, מציין 
כלשהי  ראיה  מהווה  אינו  השופט, 
אשר בגינה ניתן לקבוע כי הבן היה 

מעורב בגניבת הרכב.
ביהמ"ש  עמדת  כשברקע  לסיכום 
בית  על  כי  , מזכיר השופט   העליון 
כאשר  עצמו  להזהיר  המשפט 
אשר  טענות  דין  בעל  כלפי  נטענת 
ועליו  פלילי,  אופי  בעלות  הנן 
עובדתיות  מקביעות  להימנע 
מוצקות  ראיות  לפניו  שיוצגו  מבלי 
השופט,  מציין  דנן,  במקרה  בעניין. 
מטעם  בעדויות  כי  העובדה  חרף 
התאמות  אי  התגלו  מהתביעה 
בידי  עלה  לא  עדיין  ותהיות, 
מוצקות  ראיות  להציג  המבטחת 
ובמלים  תרמית  או  גניבה  לביום 
הצליחה  לא  המבטחת  אחרות 
לעמוד בנטל השכנוע המוטל עליה.

של  תביעתה  התקבלה  אמור  לאור 
את  לה  לשלם  חויבה  והראל  אתי 

תגמולי הביטוח בגין גניבת הרכב.

נ'  דוידוב   20270-11-10 )ת"א  
הראל(.

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו  הכותב 
ביטוח ונזיקין. 

הכנס ה-10 לענף ביטוחי הבריאות והסיעוד

בין הפרטי לציבורי
ר"ג  , אר טאו טי  סי נרדו  לאו  14/10/13

ם  י ר ב ד ש  י
ע ו מ ש ל א  י ר ב ש
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עו"ד ארז שניאורסון

חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

סוכן/ת ביטוח יקר/ה, 
הצטרפו גם אתם לשירביט חברה אטרקטיבית 

ומתחדשת ותיהנו מליווי צמוד, יעיל ומקצועי 
עם פתרונות יצירתיים במגוון תחומים.

דברו איתנו, מחכים לכם בטלפון 09-8922522

אלמנטרי
שתמכור
אלמנטרי

בית  של  בעלים  היתה  הרמתי  גב' 
את  והשכירה  יגאל,  בצור  פרטי 
הבית  ומשפחתו.  לשלומי  הבית 
היה מבוטח בפוליסה לכיסוי נזקים 
 2008 בשנת  כלל.  בחברת  למבנה 
פרצה שריפה אשר גרמה נזק לבית. 
דעת  חוות  וקבלת  בדיקות  לאחר 
לשיפוצים,  מחיר  והצעות  שמאי 
שילמה כלל להרמתי תגמולי ביטוח 

בגין הנזק לבית. 
כלל,  שערכה  הבדיקות  במסגרת 
השריפה  אירוע  שביום  התברר 
שלומי  של  אחותו  הדליקו 
בבית.  ריחניים  נרות  וחברותיה 
זו  כלל,  מטעם  המומחה  לטענת 
השריפה.  לפרוץ  הסיבה  היתה 
כחצי  שלאחר  הרי  שכך,  מכיוון 
שנה, הגישה כלל תביעת שיבוב נגד 
שלומי. תביעת שיבוב, אשר נקראת 
תביעה  הינה  תחלוף,  תביעת  גם 
חברת  תובעת  במסגרתה  אשר 
אשר  לנזק  שגרם  מי  את  הביטוח 

בגינו שילמה תגמולי ביטוח.
כי  כלל  טענה  התביעה  במסגרת 
שלומי, אשר גר עם משפחתו בבית 
ולנזקים  לשריפה  אחראי  שניזוק, 
למבנה, ועל כן כלל זכאית להיפרע 
ששילמה  הסכומים  בגין  ממנו 
וכן  הבית,  בעלת  שלה,  למבוטחת 
בגין יתר הוצאותיה של כלל. שלומי 
הגנה,  כתב  בהגשת  הסתפק  לא 
והגיש תביעה שכנגד, וכן הודעת צד 
נפטרה  )אשר  הרמתי  יורשי  נגד  ג' 

בינתיים(.
המומחה  כלל,  לטענת  כאמור, 
נגרמה  שהשריפה  קבע  מטעמה 
של  אחותו  שהדליקו  הנרות  עקב 
שלומי וחברותיה. שלומי מצדו טען, 
בלוח  רטיבות  עקב  חשמלי  שכשל 
במאייד  חשמלי  וכשל  החשמל 
לשריפה.  הגורמים  היו  המזגן, 
נמנעה  הרמתי  כי  שלומי,  טען  עוד 
מלתקן את ליקויי הרטיבות למרות 
שהתריע בפניה, ועל כן עליה לשאת 
בנזק למבנה והוא פטור מכל חבות. 
גב'  שלומי  שלטענת  מכיוון  בנוסף, 
השריפה,  לפרוץ  אחראית  הרמתי 

אותו  לפצות  כלל  ועל  שעליה  הרי 
לו  שנגרמו  השריפה  נזקי  בגין  גם 

ולמשפחתו )תכולה וחפצים(.
מנועה מלהגיש  כלל  כי  שלומי טען 
מכיוון  שיבוב,  תביעת  נגדו 
השכירות,  להסכם  שבהתאם 
הרמתי התחייבה להכלילו בפוליסת 
את  לדחות  ביקשה  כלל  המבנה. 
שבית  לאחר  שלומי.  של  זו  טענתו 
של  מקדמי  בשלב  קבע,  המשפט 
אינו  השכירות  שהסכם  ההליך, 
הרמתי  של  כזאת  התחייבות  כולל 
של  בקשתו  נדחתה  שלומי,  כלפי 
הסף,  על  התביעה  לדחיית  שלומי 
לצורך  ראיות  לשמוע  שיש  ונקבע 
פרשנות הסכם השכירות והאם הוא 
כלל  של  התחלוף  זכות  את  מונע 

כלפי שלומי. 
המשפט,  בבית  טען  שלומי 
הרמתי  של  שהתחייבותה 
לערוך  השכירות,  הסכם  במסגרת 
)במשתמע(  כוללת  מבנה,  ביטוח 
אותו  גם  לבטח  שלה  התחייבות 
במסגרת הפוליסה, בכך הוסכם על 
וכלל מנועה  זכות התחלוף,  שלילת 

מהגשת התביעה נגדו. 
השריפה,  לפרוץ  לסיבה  הנוגע  בכל 
מחלוקות  המשפט  בבית  היו 
בהתאם  הוכרעו  אשר  עובדתיות, 
פחות  והן  ועדויות,  לראיות 
שמעניינות  לסוגיות  רלבנטיות 

אותנו בפסק הדין.

שלילת זכות התחלוף 
התחייבה  השכירות  הסכם  פי  על 
מכך  המבנה.  את  לבטח  הרמתי 
מסיק שלומי שהרמתי פטרה אותו 
את  מעצמה  ושללה  מאחריות 
ממנו,  כלשהו  פיצוי  לדרוש  הזכות 
לה  להיות  יכולות  שלא  כלל,  ולכן 
יותר זכויות מאשר למבוטחת שלה, 

מנועה לטענתו מלתבוע אותו.
שהסכם  מזכיר  המשפט  בית 
לקיומה  ביחס  שותק  השכירות 
התחלוף,  זכות  של  שלילתה  או 
את  תבטח  שהרמתי  קובע  אולם 
זה,  סעיף  מול  חשבונה.  על  המבנה 

קיים בהסכם השכירות סעיף אשר 
מטיל על שלומי את האחריות לכל 
מהשימוש  נובע  אשר  למבנה,  נזק 
מכאן,  בבית.  ומשפחתו  שלומי  של 
ולאחר שבית המשפט קבע שעל פי 
הראיות שלומי לא פעל כמי שסבור 
פוליסת  במסגרת  מבוטח  שהוא 
המשפט  בית  קבע  המבנה,  ביטוח 
שלא נשללה זכות התחלוף של כלל 
נגד  תביעתה  להגיש  רשאית  והיא 

שלומי. 
כי  גם,  המשפט  בית  קבע  בהמשך 
של  רשלנות  עקב  נגרמה  השריפה 
משפחתו של שלומי, ולא באחריות 
המשפט  בית  הנכס.  בעלת  הרמתי 
את  דחה  התביעה,  את  קיבל 
ההודעות  ואת  שכנגד  התביעה 
לשלם  שלומי  את  וחייב  ג',  לצדדי 
 – תביעתה  סכום  מלוא  את  לכלל 
חויב  בנוסף  שקלים.  אלפי  מאות 

דייר בבית שנשרף נתבע על ידי חברת הביטוח ותבע את בעלת הבית | ביהמ"ש קבע 
כי לחברת הביטוח מוקנית זכות התחלוף וכי על הדייר לשלם לה עבור נזקי המבנה

מי יפצה את מי?

עו"ד  טרחת  שכר  לשלם  שלומי 
לכלל ולצדדי ג'. 

חברה  כלל   3403-09 ]ת"א 
שלמה[. חזק  נ'   לביטוח 

הכותב הינו עו"ד מומחה לתביעות 
ביטוח ונזיקין. 
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ים.  בבת  אלון  יגאל  ספר  בבית  א'  כיתה  ילדי  את  מאמצת  שגריר 
'הרפתקה  ילד ספר קריאה מאוייר בשם  נציגי החברה העניקו לכל 
בממלכת הנמלים', פרי יצירתו של אבינועם אייק, עם פתיחת שנת הלימודים 

הראשונה שלהם בבית הספר ולקראת החג. 

בכנס  השתתפו  ישראל,   MDRT מועדון  חברי  סוכנים,  עשרות 
בפני  הוצגה  לביטוח, במהלכו  חברה  והכשרה  המועדון  של  משותף 

החברים התכנית החדשה של החברה - 'מגן לעתיד' שהושקה ביוני השנה.

חדשים  השקעה  מסלולי  משיקה  אינפיניטי  ההשקעות  קבוצת 
 - הראשון  המסלול  שבניהולה.  ההשתלמות  בקרנות  דינמי  בניהול 
עד 15% במניות, מתאים לחוסכים המחפשים השקעות עם רמת תנודתיות 
נמוכה יחסית או פתרונות לטווח קצר-בינוני. המסלול השני, לפחות 40% 
מושקעים במניות, מתאים לחוסכים המשקיעים כספם לטווח ארוך יותר, 
ובעלי יעד תשואה גבוה יותר, תוך לקיחת סיכון מחושב בתנודתיות גבוהה 

יחסית".

ופנסיה  חיים  לביטוח  סאפיינס  של  בפתרון  בחרה  ביטוח  כלל 

הקבוצה.  של  הכולל  הפנסיות  מערך  את  באמצעותם  לנהל  כדי 

כלל  בה משתמשת  המסורתית  המערכת החדשה תחליף את המערכת 

כיום.

 

בימים  נחתם  בהסתדרות  התארגנו  שהעובדים  לאחר  שנתיים 

לכ- נוגע  ההסכם  רפואית.  הנדסה  בכללית  קיבוצי  הסכם  אלה 

250 עובדי החברה המועסקים כטכנאים ומנהלי המחשוב המתחזקים 

ל-3.5  הוא  ההסכם  תוקף  כללית.  קופ"ח  של  והמחשוב  המכשור  את 

 ,3% של  בשיעור  חודשית  שכר  תוספת  תינתן  ההסכם  במסגרת  שנים. 

 1% של  בשיעור  ותק  תוספת  תינתן  כן   .2013 מינואר  רטרואקטיבית 

לכל שנת ותק ועד ל-30 שנות עבודה, וכן תוספת תשלום חודשית בעבור 

שעות נוספות בסך של 607 שקלים.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, קורא לשר האוצר, 

יאיר לפיד, להודיע על השבת מס החברות לרמה של 25% והשבת 

המס על משיכת דיבידנד לרמה של 25% כפי שהיה בעבר - החל מ-2014. 

לין אמר את הדברים בועידת עסקים קטנים ובינוניים של מידע כנסים.

יחידת ניהול החוב בחטיבה הפיננסית באגף החשב הכללי ביצעה 

שתי עסקאות גידור מסוג דולר-שקל על החוב במטבע חוץ בהיקף 

של 125 מיליון דולר. עסקאות אלו מתבצעות כחלק ממדיניות הגידור 

של החשב הכללי במטרה לצמצם את החשיפה לשינויים בשערי מטבע 

חוץ. היקף עסקאות הגידור הפתוחות נכון לסוף הרבעון השני של 2013 

עומד על כ-3 מיליארד דולר, ומגדר כ- %10 בלבד ממלאי החוב החיצוני.

  
הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה הגישה היום )ד'(  
המסחר  לשכלול  בנושא  הביניים  דוח  את  ערך  ניירות  רשות  ליו"ר 
המלצות  של  שורה  כוללות  הועדה  מסקנות  בבורסה.  הנזילות  ולעידוד 
לביצוע בטווח הקצר והמיידי ולטווח ארוך ובהן המלצה לבחינת הפחתה של 
שיעור המס על רווחי הון ובחינת הצורך והכדאיות בשינוי מבנה הבעלות של 

הבורסה ובחינה מחדש של הקשר העסקי הקיים בין הבורסה למסלקות.
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הכתבה שפורסמה בשבוע שעבר בנוגע לחוזר הסיעוד אינה מתייחסת 
בעקבות  כיסוי  ללא  שנותרו  גמלאים  אלף   200 עבור  הפתרון  למתווה 
ביטול הביטוח הסיעודי הקולקטיבי מחוץ לקופות החולים, אלא מדובר 
בחוזר הקובע הוראות לחברות הביטוח ביחס לתוכן הפוליסה ולאופן 

הדיווח למבוטחים. 
לאחר פרסום החוזר הראשון במרץ 2012 התברר כי ישנם מספר עניינים 
הטעונים עדכון, וכך יצא חוזר נוסף בדצמבר 2012. החוזר שפורסם כעת 

הינו החוזר הסופי שכולל מספר הבהרות שפורטו בכתבה. 

הודעת הבהרה



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

ביטוח  לסוכנות  אלמנטרית,  חתמת  דרושה        
ניתן  וקו"ח  פניה  מלאה.  למשרה  בחיפה,  ותיקה 

באמצעות: office@menczel.co.il או לטלפון:
 04-6640112 להדס בלבד!  

ביטוח  אנשי/נשות  משגב  הביטוח  לסוכנות   
למשרת בק אופיס בתחום ההסדרים הפנסיונים.

limorh@misgav.co.il : קו"ח למייל

 לסוכנות הביטוח משגב דרוש/ה סוכנ/ת פנסיוני
עם ניסיון בתחום הפיננסים. 

limorh@misgav.co.il : קו"ח למייל

לביטוח  סוכנות  יוגב  שגיא  של  חיפה  לסניף      
בע"מ  דרוש/ה רפרנט/ית תפעול בתחום הפנסיוני 

לסוכנים,  שירות  מתן  יכולת  ופרט.  בריאות  לרבות 
מעסיקים ומבוטחים, יכולת וניסיון טיפול בכספים 
תנאים  מיידי.  לאיוש  מלאה  משרה  גביה.  ובקרות 

 yafits@sgy.co.il :טובים למתאימים. קו"ח

פרט  מבוטחי  אלפי  בעלת  ביטוח  לסוכנות        
בפריסה ארצית דרוש/ה סוכן/ת בעלת רשיון לטיוב 
חיים/פנסיוני  בריאות  בענפי  המבוטחים  תיקי 

חיסכון חד פעמי ועוד לבנית תיק משותף.
       reuvenr@rozin-group.co.il :לפניות

סודיות מובטחת.

 סוכנות ביטוח הפועלת בכל רחבי הארץ מציעה 
לך שיתוף פעולה למכירת ביטוחי בריאות ופרט על 
תיק לקוחות הסוכנות. אנו נעניק לך שרותי משרד, 

הפניות..  הפניות,  הפניות,  ובנוסף  בתביעות  טיפול 
dubi@sf-ins.co.il   .ותגמול נדיב ומפרגן

 סוכן ביטוח נמרץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים 
הקיים  התיק  על  ותיק  סוכן  עם  פעולה  לשתף  או 

שלו. סוכנים שמעוניינים בנושא נא לפנות: 
rafil@shaham.co.il רפי לוי 054-2340922 או

נסיון   בעלת  טלפן/נית  מחפש  ביטוח  סוכן   
ביטוח.   סוכן  עבור  חיים  לביטוחי  פגישות  לקביעת 
לפרטים נא לפנות לרפי לוי 054-2340922 או למייל 

rafil@shaham.co.il

עובר ושב  <<< 
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הכנס ה-10 לענף ביטוחי הבריאות והסיעוד

בין הפרטי לציבורי
ר"ג  , אר טאו טי  סי נרדו  לאו  14/10/13

ע ו מ ש ל א  י ר ב ש ם  י ר ב ד ש  י

בין הנושאים שיידונו בכנס: 
מעדיף  הציבור  מה  הצרכנים   על  הפרטיים  הביטוחים  התפתחות  השפעת 
בביטוחי בריאות: נתונים מסקרי עמדות  בין הרפואה הפרטית לציבורית  הקרב 
על  והשפעתן  הסיעוד  בביטוחי  הרפורמות  החולים   לבתי  השר"פ  הכנסת  על 
היצרן  עמדת   - החדשה  הרגולציה  המשפט   מעולם  פסיקה  חידושי  השוק  
ים המלח מכנס  - מסקנות  הבריאות  ביטוחי  מעורבות המדינה בהסדרה של   

תשתית  נמצאה  כי  העלו  ערך  ניירות  רשות  של  החקירה  ממצאי 
החשודים  של  ולמעורבותם  דנקנר  נוחי  של  למעורבותו  ראייתית 
הנוספים איתי שטרום ועדי שלג בפרשת הרצת המניות לכאורה באי.די.בי, 
מדובר  כי  מדגישים  ערך  ניירות  ברשות  הפרקליטות.  לפרסום  התירה  כך 
וההצדקה  הראיות  בדבר  ההכרעה  וכי  בלבד,  החוקרת  הרשות  במסקנות 

להגיש כתבי אישום בפרשה זו נתונה לשיקול דעתה של הפרקליטות. 

לכיסוי  שקלים  מיליון   45 גרופ  אספן  לחברת  שילמה  ביטוח  כלל 
נזקי הדליקה הגדולה שאירעה באפריל השנה בבניין המשרדים של 
החברה בראש העין, שנהרס כמעט כליל. תשלום הפיצויים בוצע כשלשה 
חודשים לאחר האירוע. קודם לכן שלחה כלל שמאים במטרה לאמוד את 

הנזק וניהלה מו"מ עם אספן גרופ כדי להעריך את שווי הבניין.

יערוך ב-27-28 בנובמבר את הוועידה  איגוד המתכננים הפיננסים 
עם  בשיתוף  ייערך  הכנס  פיננסי.  לתכנון  השלישית  הבינלאומית 

 .GIS חברת

מערכות,  פורמולה  קבוצת  על  הנמנית  סאפיינס,  התוכנה  חברת 
הודיעה על חתימת חוזה אסטרטגי בהיקף של כ-10.5 מיליון דולר 
למשך 5 שנים עם תאגיד הביטוח הבריטי =LV. ההסכם כולל תחזוקה של 

שירותי סאפיינס בתחום ביטוחי החיים והפנסיה. 

AIG צפויה לצאת בקרוב למכרז על תקציב הפרסום של החברה. 
מזה שנתיים מנוהל תקציב הפרסום של החברה במשרד הפרסום 

.LEAD

אי.די.בי:  דסק"ש, בשליטת  התקדמות בהשלמת עסקת המיזוג כור עם 
מרף  משמעותית  וגבוה  גורף,  ברוב  אישרו  כור  של  האג"ח  מחזיקי 

75% הדרושים, את הצעת החברה לפידיון מוקדם מלא של אגרות החוב.

יצחק בן מנחם, סמנכ"ל המחקר של מגדל, מונה, למנהל סיכונים 
שכיהנה  סולומון,  חוה  את  באוקטובר  ב-1  יחליף  הוא  בחברה. 
בתפקיד החל ממאי 2006. המינוי אושר על ידי דירקטוריון החברה, וכעת 

ממתינים לאישורו על ידי הממונה על שוק ההון.
איתמר פרבשטיין, מנכ"ל מגדל ניהול תביעות, פורש מתפקידו שנה וחצי 

לאחר מינויו לתפקיד. 

אספת בעלי המניות של מגדל אישרה את המשך כהונתו של יגאל 
בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה למשך 3 שנים נוספות. 

אפרת ארצי מונתה לסמנכ"לית מכירות באגם לידרים. בתפקידה 
האחרון שימשה כמנהלת צוות מכירות בקבוצה. אפרתי החלה את 
2000  ומאז ביצעה שורת  עבודתה במחלקת התפעול של החברה בשנת 

תפקידים כרפרנטית תפעול וכמנהלת תיק. 


