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סערת  הרשות

מהממשלה ועד חברות הביטוח:

הרשות לשוק ההון, הביטוח והחיסכון 
חוטפת אש מכל כיוון

הצעת החוק שאושרה "פה אחד" זוכה לביקורת מצד חברות הביטוח, הלשכה - וברקע 
מסתבר שגם ראש הממשלה הסתייג: הרגולטורים "עצמאיים מדי"

רונית מורגנשטרן 

את " תשפר  החדשה  הרשות 
פעילות שוק ההון ותגביר את 
והחברתית  הכלכלית  רווחתו 
אמר  בישראל",  האזרח  של 
הצעת  על  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
ההון,  לשוק  הרשות  להקמת  החוק 
הביטוח והחיסכון, אך מסביב הרוחות 
"פה  שהתקבלה  וההחלטה  סוערות 
גורפת  השבוע  בתחילת  אחד" 
אלה  היו  תחילה  רבות.  ביקורות 
בריש  שהתנגדו  הביטוח  חברות 
שלקבלת  מתברר  כעת  אבל  גלי, 
ההחלטה קדמו הסתייגויות של ראש 

הממשלה, בנימין נתניהו, שר הבריאות, יעקב ליצמן 
ושר הרווחה, חיים כץ. 

פיננסית  פיקוח  רשות  של  עצמאותה  חשיבות  על 
וקרן   OECDה־ כמו  לאומיים  בין  ארגונים  עמדו 
המטבע הבין לאומית שהדגישו את החשיבות ביצירת 
ציבור  על  שישמור  בישראל,  עצמאי  רגולטור 
המבוטחים והחוסכים. ואולם, ראש הממשלה הסתייג 
ממתן עצמאות מלאה לרשות על רקע מאבקו האחרון 
בנושא מתווה הגז נגד הממונה על ההגבלים שפרש, 
רגולטורים  נגד  בישיבה  טען  נתניהו  גילה.  דייוויד 
ולאחר  גילה  מול  מהמאבק  כלקח  מדי"  "עצמאיים 
שרשות עצמאית אחרת ש"גילתה עצמאות רבה מדי" 

)רשות החשמל(, הוכפפה למעשה לשר האנרגיה. 

כץ הכניס תיקון
למרות שהצביע בעד הקמת הרשות, ליצמן ידרוש 
בתחום  החלטותיה  שכל  כך  עצמאותה,  את  להגביל 
הממשלה.  למדיניות  כפופות  יהיו  הבריאות  ביטוחי 
ביטוחי  בתחום  הרשות  שהחלטות  חושש  ליצמן 
בישראל  הפרטית  הרפואה  על  ישפיעו  הבריאות 
הרפואה  על  המופעל  הלחץ  יגדל  מכך  וכתוצאה 
שר  סגן  עם  בנושא  ידון  הבריאות  שר  הציבורית. 
בפועל  ההקמה  על  האחראי  כהן,  יצחק  האוצר, 
להבנה  להגיע  במטרה  החדשה  הפיקוח  רשות  של 
הממשלה,  מדיניות  בשיקולי  התחשבות  שתאפשר 
הרשות  של  בעצמאותה  מינימלית  פגיעה  תוך 

החדשה.

התנגדות עזה לעצמאות של הרשות החדשה נשמעה 
גם מצידו של שר הרווחה שאף הצליח להכניס תיקון 
שינוי  כל  כץ,  של  התיקון  לפי  החוק.  בתזכיר  קטן 
בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה יחייב אישור של 

ועדת הכספים של הכנסת. 

כוח בלתי מרוסן
האיגוד,  מנכ"ל  הביע  הביטוח  חברות  של  מצידן 
מאיר שביט, התנגדות להקמת הרשות וטען שתזכיר 

החוק יגרום להרחבת סמכויות הממונה במקום להביא 
גוף,  כל  מסוים,  גוף  בידי  כוח  "מתן  לעצמאותה. 
מרסנים  מנגנונים  באמצעות  זה  כוח  להגביל  מבלי 
מרוסן  בלתי  לשימוש  לגרום  דבר  של  בסופו  עלול 
המשפטי  היועץ  אל  במכתב  שביט  כתב  זה",  בכוח 
של משרד האוצר, עו"ד יואל בריס. "הרעיון המוצע 
יש  האם  בעינינו  רב  וספק  עניינית  בחינה  מצריך 

תועלת ציבורית בשינוי המוצע". 
גם  שביט מתנגד להרחבת הסמכויות של הממונה 
על חברות אחזקה של גופים מוסדיים. "חברת אחזקה 
על  להשתרע  עשויה  ופעילותה  מוסדי  גוף  אינה 
מישורים שונים ומגוונים שאין בינם לבין הנושאים 
של  הניסיון  דבר.  וחצי  דבר  הממונה  שבאחריות 
הממונה להשליט את מרותה על חברות מסוג זה הוא 

ניסיון לערב מין בשאינו מינו". 
שביט  משווה  החדשה  הרשות  את 
לרשות ניירות ערך ורשות ההגבלים 
העסקיים וטוען כי אלו אינן רגולטור 
ואינן יוצרות נורמות חדשות שאינן 
הוראות  לקבוע  "יש  בחוק.  קבועות 
לוועדת  האוצר,  לשר  המחזירות 
הסמכויות  את  לכנסת  או  הכספים 
ליצירת נורמות חדשות כחלק בלתי 

נפרד של ההצעה", דרש.

איש ציבור כיו"ר
למנות  שביט  הציע  היתר  בין 
שיהיה  החדשה,  הרשות  כיו"ר  מתאים  ציבור  איש 
לפיה  מהתפישה  ייגזרו  וסמכויותיו  הממונה  מעל 
כמו  מוגבלות.  בלתי  סמכויות  לממונה  להעניק  אין 
ואף  המייעצת  המועצה  לא לבטל את  הציע  הוא  כן 
לחזק את מעמדה ולהוסיף להרכב המועצה גם נציגים 
ערך,  לניירות  הרשות  ומטעם  ישראל  בנק  מטעם 

בנוסף לנציגי אקדמיה ואישי ציבור.
לדעת חברות הביטוח, יש לחייב את הממונה לקבל 
את אישור שר האוצר והוועדות הרלבנטיות בכנסת 
העבודה  ועדת  הכלכלה,  ועדת  הכספים,  )ועדת 
תחיקתי  אופי  בעלות  הוראות  לקביעת  והרווחה( 
והוראות מהותיות חדשות. לבסוף דורש שביט לחייב 
רגולציה  הוראות  לבחון  הרשות  על  הממונה  את 
עלות־תועלת  במבחני  היתר,  בין  ולנמקן,  חדשות 

לציבור ולענף הרלוונטי.
בלשכת סוכני ביטוח סבורים כי גוף מסוג זה זקוק 
לבד  מחוקקת  לא  ערך  ניירות  רשות  "גם  לבלמים. 
חוקים", אמר יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, 
יובל ארנון. "השאלה איך מנהלים כזה גוף. גם להם 
אין תשובות לשאלות שאנחנו שואלים. שאלנו איך 
יעבוד המנגנון ומה יהיו הסמכויות ולדעתי גם הם לא 
ועדת  יעבוד בעתיד.  יודעים איך ההליך  או  בשלים 
הכספים יודעת לאזן דברים כאשר בצד אחד נמצאים 
שלא  לוודא  וצריך  פוליטיקאים,  שני  ובצד  פקידים 
הפקידים הם שמנהלים את המדינה. ברגע שזה יוצא 
מהאיזון יכולה להיות סכנה שלא תהיה בקרה וייעשו 

דברים שאולי יתבררו כטעות".

 ארנון: "צריך לוודא שלא הפקידים 
הם שמנהלים את המדינה"

מימין: נתניהו, ליצמן ושביט
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לא  מוותרים

 אברמוביץ: "לא עולה על הדעת כי הגורם 
 המאסדר, אשר מפרט ברחל בתך הקטנה עד 

כמה יש לשמור על שוק הביטוח עבור גורמים 
בעלי רישיון מפוקחים בלבד, פתאום מוציא 

טיוטת חוזר מתוקן הקובע חריגים המאפשרים 
מכירת פוליסות ביטוח ללא רישיון"

הקרב על הנסיעות: הלשכה החריפה המאבק 
נגד החלטת סלינגר - ופנתה למבקר המדינה

בעקבות השינוי החד בעמדתה של המפקחת בנוגע לשיווק ביטוח נסיעות על ידי סוכני 
הנסיעות פנה נשיא הלשכה גם אל היועץ המשפטי לממשלה ⋅ אברמוביץ: "לא ניתן יד 

לתהליך שבו בניגוד להוראות הדין בחרת לאפשר מכירת ביטוח ללא רישיון"
 

רונית מורגנשטרן

לעבור ב מסרבים  ביטוח  סוכני  לשכת 
שעשתה  הפרסה  פניית  את  בשתיקה 
דורית סלינגר בעמדתה בנוגע למכירת 
נשיא  נסיעות.  סוכני  ידי  על  נסיעות  ביטוחי 
הלשכה, אריה אברמוביץ, פנה למבקר המדינה 
לסכל  במטרה  לממשלה  המשפטי  וליועץ 
קבלת  תהליך  את  לבחון  וביקש  המהלך  את 

החלטותיה ואת סבירותן. 
בציבור  פגיעה  מפני  מתריע  הלשכה  נשיא 
הגורם  כי  הדעת  על  עולה  "לא  האזרחים. 
עד  הקטנה  בתך  ברחל  מפרט  אשר  המאסדר, 
כמה יש לשמור על שוק הביטוח עבור גורמים 
מוציא  פתאום  בלבד,  מפוקחים  רישיון  בעלי 
טיוטת חוזר מתוקן הקובע חריגים המאפשרים 
פונה  רישיון",  ללא  ביטוח  פוליסות  מכירת 

נשיא הלשכה למבקר המדינה. 

יזמה והתחרטה
כזכור, בסוף חודש פברואר פרסמה המפקחת 
על הביטוח טיוטת חוזר בה היא חוזרת מעמדתה 
הנחרצת נגד מכירת ביטוח נסיעות בידי סוכני 
סוכני  שפרסמה  הטיוטה  פי  על  הנסיעות. 
בשל הנסיעות דווקא יוכלו למכור פוליסות לנוסעים  החרגות  כוללות  לא  שלהם  שהפוליסה 

תעלה  לא  הביטוח  תקופה  וכי  רפואי,  חיתום 
שאינה  אמירה  היא  שכזו  "טיוטה  יום.   30 על 

ואין  ביותר  חמורה  היא  הדעת,  על  מתקבלת 
במכתב  אברמוביץ  כתב  זאת",  סובלת  הדעת 
ביטוח,  סוכני  "לשכת  למפקחת.  שהפנה  חריף 
להוראות  בניגוד  שבו  לתהליך  יד  תיתן  לא 
הדין ובניגוד לסמכות המוקנית לך על פי דין, 
בחרת באופן כה מקומם לאפשר מהלך שיאפשר 

מכירת ביטוח ללא רישיון”. 
השינוי החד הזה בעמדתה של המפקחת מגיע 
להיכנס  אמורה  שהייתה  לאחר  מחודש  יותר 

התקנה )שיזמה המפקחת בעצמה( שאוסרת על 
לנוסעים  ישיר  באופן  למכור  הנסיעות  סוכני 
שמדובר  בטענה  זאת  לחו"ל.  נסיעות  ביטוח 
במוצר מורכב שצריך להימכר רק בידי משווק 

ביטוח בעל רישיון מתאים. 

דיון בחודש הבא
הנסיעות  סוכני  אז התאחדות  בתגובה עתרה 
ביניהם.  לדון  הצדדים  שני  את  ששלח  לבג"צ 
סלינגר טענה בפני בג"צ את הטענות ההפוכות 
להחלטתה החדשה. "הרגולטור החליט שביטוח 
ביטוח  מקצועני  ידי  על  ישווק  לחו"ל  נסיעות 
בלבד, כאשר על סוכני נסיעות ייאסר לעשות 
זאת, על מנת לוודא שלקוח המעוניין ברכישת 
ביטוח יטופל רק על ידי גורם מקצועי שנמצא 
אמרה.  האוצר",  משרד  של  ישיר  פיקוח  תחת 
בינתיים דחתה המפקחת את יישום החוזר ל־15 
במאי הקרוב ולאחרונה קבע בג"צ כי ישמע את 
במקביל,  הבא.   בחודש  ב־16  הצדדים  עמדות 
בעקבות צעדיה של לשכת סוכני ביטוח, נקבעה 
על  המפקחת  לבין  הלשכה  ראשי  בין  פגישה 

הביטוח וצוותה ב־20 במרץ 2016.

אברמוביץ. לבחון 
את תהליך קבלת 

ההחלטות של 
הפיקוח
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שינוי  בדרך?

מצמצמים פערים: "קרן פנסיה 
ברירת מחדל" יוצאת לדרך

 בהצעת החוק שאושרה פה אחד יינתן יתרון לגופים המנהלים קרנות פנסיה שנתח השוק שלהן קטן 
 מ־5% ‰ שר האוצר: "אי אפשר לקבל מצב בו העובדים החלשים שמרוויחים פחות ישלמו יותר דמי ניהול" 

‰ כלל ביטוח: "הוראות החוזר יביאו לשינוי במודל העסקי של חברות מנהלות ולפגיעה ברווחיותן"

רונית מורגנשטרן

עדת השרים לענייני חקיקה אישרה בתחילת ו
לקידום  האוצר  הצעת  את  אחד  פה  השבוע 
"קרן ברירת המחדל" שבאה להפחית את דמי 
הצעת  את  השרים  דחו  הישיבה  באותה  הניהול. 
)המחנה  בר־לב  ועמר  בירן  מיכל  ח"כ  של  החוק 
הפניה  בקרנות  הניהול  דמי  להפחתת  הציוני( 
"קרן  כך:  על  ביקורת  מתחה  בירן  ח"כ  ב־50%. 
ברירת מחדל פותרת את בעיית דמי הניהול של 
אלה המצטרפים לשוק העבודה, או עוברים עבודה, 
בעבודתם  הנשארים  החלשים  שהעובדים  בעוד 

ממשיכים לשלם דמי ניהול מקסימליים".
בחוזר הסופי בנושא "קרן פנסיה ברירת מחדל" 
על  הממונה  ציינה  השבוע  בהמשך  שהתפרסם 
כי  סלינגר,  דורית  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
המדינה תבחר לפחות שתי קרנות פנסיה שיציעו 
מיועדת  "הרפורמה  ביותר.  הזולות  ההצעות  את 
לעובדים שלא עומד לרשותם כוח המיקוח הדרוש 

לצורך הוזלת דמי הניהול", הסבירה סלינגר. 
העובדים  אלפי  למאות  מתייחסת  סלינגר 

ניהול  דמי  כיום  שמשלמים  במשק 
 0.5% על  שעומדים  מקסימליים 
"אי  מהתגמולים.   ו־6%  מהצבירה 
העובדים  שבו  מצב  לקבל  אפשר 
ישלמו  פחות  שמרוויחים  החלשים 
מהעובדים  ניהול  דמי  יותר  הרבה 

שר  הדגיש  והמאוגדים",  החזקים 
האוצר, משה כחלון. "בעזרת הרפורמה 

הפנסיוני  החיסכון  את  משמעותית  נגדיל 
ומעמד  החלשות  מהשכבות  העובדים  של 

הביניים ונאפשר להם להזדקן בכבוד".

יתרון לקרנות קטנות
הזוכות  הקרנות  על  להכריז  צפויה  הממונה 
יוגדרו  שיבחרו  והגופים   2016 שנת  במהלך 
שלוש  של  לתקופה  הנבחרות  הפנסיה  כקרנות 
זכאים  יהיו  לקרנות  המצטרפים  עובדים  שנים. 
להטבה בדמי ניהול למשך תקופה של עשר שנים 
לגופים  יתרון  יינתן  בהליך  הצטרפותם.  ממועד 
קטן  שלהן  השוק  שנתח  פנסיה  קרנות  המנהלים 
חדשים  שחקנים  כניסת  לאפשר  במטרה  מ־5%, 

לשוק, הנשלט כיום על ידי חמש קרנות בלבד.  
אתמול פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון את 
הליך קביעת קרנות ברירת המחדל, ממנו עולה 
כי הקרנות הזוכות יגבו דמי ניהול גם מהצבירה 
ולא רק מההפקדה. שיעור דמי הניהול המרביים 
מההפקדות יהיה גדול מ־0% אך קטן מ־2% ואילו 

לגבי דמי הניהול מהצבירה, לא נקבעה תקרה אך 
כולם  כי לא  נראה  גדול מ־0%.  יהיה  זה  שיעור 
ומגדל  כלל  שאושרה.  האוצר  מהצעת  מרוצים 
דיווחו ביום שלישי לבורסה כי הרפורמה 
ברירת  "קרן  הניהול  דמי  להוזלת 
ברווחיותן.  לפגוע  יכולה  מחדל" 
רווח.  באזהרת  מדובר  לא  זאת,  עם 
עם  בקשר  לרבות  החוזר,  "הוראות 
קביעת דמי הניהול כקריטריון מרכזי, 
הניהול  בדמי  לירידה  ויביאו  יכולות 
הפנסיה  בקרנות  הנגבים  הממוצעים 
ובקרנות ההשתלמות, לשינוי במודל העסקי 
ברווחיותן",  ולפגיעה  מנהלות,  חברות  של 
ויביאו  יכולות  ההוראות  "בהתאמה  כלל.  מסרה 

לשינוי בנתחי השוק של המתחרים הקיימים”.
להיות  יכולות  החוזר  ליישום  כי  טוענת  מגדל 
השלכות מהותיות על השוק ובכלל זה על מקפת 
על  להשפיע  יכול  "הוא  מגדל(.  )שבבעלות 
גם  כמו  חדשים,  מעמיתים  הנגבים  הניהול  דמי 
ידי  על  שיימכרו  המוצרים  תמהיל  על  מקיימים, 
הקבוצה, ולהביא לפגיעה ברווחיות מקפת כחברה 
המנהלת של קרנות הפנסיה החדשות ושל קרנות 

ההשתלמות”.
הם  שלהן  הדיווחים  כי  קובעות  החברות  שתי 
הערכות בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

בחוק ניירות ערך.

"הצרכן עלול לשלם"
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 
לנו השגות על  "יש  של הלשכה אמר בתגובה: 

בפיקוח.  שהציגו  המשקולות  ועל  הקריטריונים 
המשקולות שנבחנו הם לא בהכרח הנכונות. דמי 
הניהול הם לא מהות הכל. כפי שהבהרנו לפיקוח 
ולחברי ועדת הכספים, יש להבהיר תחילה איזו 
באיזו  שייבחרו,  בקרנות  יקבלו  שירות  רמת 
תדירות יוענק ייעוץ, איזו פריסה ארצית תהיה 
על  דברנו  לחוסכים.  שירות  כדי לתת  לקרנות 
נושא של דמוגרפיה. נתנו התייחסות מקצועית 

לנושא קרן ברירת המחדל. 
לכאורה הפגיעה צריכה להיות בתגמול שלנו, 
אבל כיוון שאנחנו יודעים שמודל התגמול שלנו 
יש  התנגדות.  הבענו  לא  הניהול  מדמי  יופרד 
הצעת חוק שעברה קריאה טרומית בעניין הזה 
של הפרדת התגמול ולכן אנחנו פחות מוטרדים 
שאנשים  מוטרדים  יותר  אלא  בנו  מפגיעה 
מצטרפים  הם  לאן  לדעת  בלי  לקרנות  יצטרפו 
המחוקק  של  רצון  פה  יש  מקבלים.  הם  ומה 
הזה  המחיר  ואת  ישירה  להצטרפות  להוביל 

הצרכן עלול לשלם. 
היום  שמשלמים  עובדים  לקחת  חוכמה  לא  זו 
דמי ניהול מקסימליים ועכשיו יקבלו דמי ניהול 
מינימליים ולהעביר אותם, אבל צריך גם ללוות 
סלולרי  טלפון  לא  זה  מתמשך.  בטיפול  אותם 

אלא משהו שחיים איתו 20, 30 או 40 שנה. 
הזילות שחושבים שעובד קבלן או עובד ניקיון 
צריך לקבל את המוצר הכי פשוט מבלי להתעמק 
עובדים  לאותם  גם  טעות.  זה  שלו  בצרכים 
'שקופים' יש את הרצונות שלהם ואת השאירים. 
בטווח הארוך אני לא רואה פה שום יתרון גדול 

לקרנות הפנסיות האלה".

כחלון וסלינגר. שמים את הדגש על העובדים שמשלמים דמי ניהול מקסימליים

יובל ארנון
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מכת  המדינה

רק 6% מתיקי גנבות הרכב פוענחו 
ב־4 השנים האחרונות

בתגובה לנתונים יו"ר הוועדה לביקורת המדינה קוראת להפסיק את מימון יחידת אתג"ר 
המשטרתית על ידי חברות הביטוח ‰ מפקד יחידת אתג"ר: "ליחידה אין שום קשר עם 

חברות הביטוח מלבד במפגשים מקצועיים ועדכונים של פעם־פעמיים בשנה"

רונית מורגנשטרן 

ח"כ קארין אלהרר קראה להפסיק מימון יחידת אתג"ר: 
"על המשטרה לוותר על המימון הזה, בפרט שחברות 

הביטוח מעבירות 5 מיליוני שקלים בלבד מתוך התקציב 
השנתי של היחידה העומד על כ־30 מיליון שקל"

ביום ב שהתקיימה  סוערת  ישיבה 
לביקורת  בוועדה  השבוע  שני 
גניבות  נתוני  הוצגו  המדינה 
רק  המשטרה,  נתוני  לפי  בישראל.  הרכב 
רכב  כלי  גנבות  בגין  החקירה  מתיקי   6%
כ־65%  2012־2016.  השנים  בין  פוענחו 
לעומת  נמצאים,  לא  שנגנבים  מהרכבים 
מפותחות  במדינות  בלבד  מ־30%  פחות 

אחרות.
בנוסף, מהנתונים עולה כי בעשור האחרון 
נגנבו כ־250 אלף כלי רכב ובממוצע כ־50 
כלי רכב ביום. הנזק הכלכלי הישיר הנגרם 
מיליארד  מ־1  ביותר  מוערך  אלו  מגנבות 

שקל בשנה. 
בתגובה אמר מפקד יחידת אתג"ר במשטרה נצ"מ 
הרכב  כלי  במספר  חדה  ירידה  יש  כי  מקמל,  אלי 
והמשטרה בכלל.  היחידה  בזכות פעילות  הנגנבים 
ואילו  רכב,  כלי  אלף  כ־35  נגנבו   2006 "בשנת 
ב־2015 נגנבו כ־16 אלף כלי רכב בשנה". לדבריו, 
לשיעור  מתייחסים  אם   ,70% של  בירידה  מדובר 
הגניבות מתוך היקף כלי הרכב בישראל. זאת מאחר 
ובשנת 2006 נגנבו 15 מכוניות מתוך אלף כלי רכב 

וב־2015 רק 5 מכוניות מתוך כל אלף.

אישורים מזויפים
כי  נציגת מבקר המדינה, אמרה  עידית דניאל, 
לחלקי־ הביקוש  הוא  לגניבות  העיקרי  המניע 

על  פיקוח  אין  כי  התריעה  היא  זולים.  חילוף 
תיקון כלי רכב  בחלפים גנובים, הכולל לעיתים 
והחזרה  להלחימם  שאסור  חלקים  של  הלחמות 

לכביש של מכונית. לדבריה, התופעה כוללת גם 
אישורי מוסך מזויפים, בהם אישורים של מוסכים 

שכלל אינם קיימים.
דבריה של דניאל הביאו לחילופי האשמות בין 
לוי,  רונן  עו"ד  כאשר  למוסכים,  הביטוח  חברות 

יו"ר איגוד המוסכים, האשים את חברות הביטוח 
בשימוש בחלפים משומשים במוסכים, מה שמביא 
את  להוזיל  דורשים  "השמאים  הגנבות:  לעידוד 
עלויות התיקון או להשתמש בחלפים משומשים, 
שנפגע  רכב  שיגדירו  שמאים  יימצאו  ותמיד 
וכך   - ב־40%  רק  נפגע  אם  גם  מערכו  ב־90% 

חברת הביטוח תרוויח ממכירתו המחודשת". 
מאיר שביט, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, 
בין  בפער  התחבורה  משרד  את  האשים 
הוראת  בשל  בפועל,  לתיקון  השמאי  דו"ח 
מחיר  את  בדו"ח  לכתוב  לשמאים  המשרד 
התיקון ברוטו. לדבריו, בעלי הרכב הם אלו 
כדי  משומשים  בחלפים  שימוש  שמעדיפים 

לחסוך בעלויות. 

להפסיק את המימון
קארין אלהרר )יש עתיד(  יו"ר הוועדה ח"כ 
קראה בדיון להפסיק את מימון יחידת אתג"ר 
הביטוח.  חברות  איגוד  ידי  על  המשטרה  של 
המשטרה  על  נוראה.  במראית־עין  "מדובר 
הביטוח  שחברות  בפרט  הזה,  המימון  על  לוותר 
התקציב  מתוך  בלבד  שקלים  מיליוני   5 מעבירות 
השנתי של היחידה העומד על כ־30 מיליון שקל". 

בתגובה, אמר שביט כי "חברות הביטוח ישמחו 

תקציב  ידי  על  במלואו  ימומן  היחידה  שתקציב 
המדינה".

כי  השיב  אתג"ר  יחידת  מפקד  זאת,  לעומת 
"ליחידה אין שום קשר עם חברות הביטוח מלבד 
במפגשים מקצועיים ועדכונים של פעם־פעמיים 

בשנה".  fo
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חדשות  הביטוח

ביהמ"ש קבע: הפניקס תחדש ביטוח רפואי 
למבוטחת ללא הצהרת בריאות

פוליסת הביטוח של התובעת בוטלה באופן חד צדדי מאחר שלא שולמו פרמיות ‰ 
ביה"מ קיבל את עמדת המבוטחת לפיה לא קיבלה התראות מהפניקס

רונית מורגנשטרן

בית ח ידי  על  חויבה  הפניקס  ביטוח  ברת 
ביטוח  פוליסת  לחדש  השלום  משפט 
למבוטחת ללא הצהרת בריאות, לאחר שזו 
ידי החברה. בפסק הדין  בוטלה באופן חד צדדי על 
המשפט,  בית  נשיא  סגנית  חייבה  לאחרונה  שניתן 
בהוצאות  לשאת  הפניקס  את  דגן  אילת  השופטת 
)רפואיות ומשפטיות( של התובעת בסך כולל של 28 
אלף שקל. את התביעה בשם המבוטחת הגיש עו"ד 
לשכת  של  משפטי  היועץ  שהוא  דרור,  קן  ליאור 

סוכני ביטוח במחוז חיפה והצפון.
 2005 באפריל  רפואי  בביטוח  בוטחה  התובעת 
והפוליסה שלה חודשה מדי שנה. בסוף אוגוסט 2012 
נחסם כרטיס האשראי ממנו שולמה הפרמיה לפוליסה, 
ולטענתה היא לא זכרה שהפוליסה משולמת מאותו 
כרטיס שנחסם ולכן לא פנתה לחברת הביטוח בבקשה 

להעביר את התשלומים לכרטיס אשראי אחר. 
כמעט שנה מיום הפסקת התשלום, בסוף חודש יולי 

קיבלה התובעת מכתב התראה   ,2013
מהפניקס על פיו יש לה חוב והפוליסה 
בוטלה מכבר. "הפוליסה בוטלה על ידי 
כרטיס  את  שביטלה  שעה  התובעת, 
הפניקס  טענה  מיוזמתה",  האשראי 
בפיגור  מדובר  "לא  המשפט.  בבית 
בהימנעות  אלא  ביטוח,  דמי  בתשלום 

מכוונת מצד התובעת".

"טעות בתום לב"
עם קבלת המכתב פנתה לסוכן הביטוח שלה, עודד 
מחברת  פנייה  כל  הוא  גם  קיבל  שלא  ויינשטיין, 
הביטוח לרבות הודעות על פיגורים וביטול הפוליסה 
ביקש  הסוכן  דומים.  במקרים  הנתבעת  שנהגה  כפי 
לתוקף  הרפואי  הביטוח  את  להחזיר  התובעת  בשם 
הפניקס  אך  חדשה,  בריאות  בהצהרת  צורך  ללא 
התעקשה על הצהרת בריאות. התובעת מצידה גרסה 

כי דרישה זו של הפניקס אינה בתום לב, שכן 
שהיה  כפי  אינו  הרפואי  מצבה  כי  לה  ידוע 
ביום הצטרפותה לפוליסה וסביר כי הבעיות 

הרפואיות מהן סובלת יוחרגו.
קבעה השופטת  בבית המשפט  הדיון  בתום 
אמינה.  היא  תובעת  של  גרסתה  כי  דגן 
את  לבטל  ביקשה  לא  מעולם  “התובעת 
במשך  דאגה  היא  "להיפך,  אמרה.  הפוליסה", 
שנים ארוכות כי התשלום לנתבעת יבוצע בהוראת 
בשים  מאד  חשובה  הייתה  הפוליסה  כי  כסדרו  קבע 
מספר  של  התשלום  אי  כי  קובעת  אני  למצבה.  לב 
חודשים נבע מטעות טכנית בתום לב בעת החלפת 
כמוצאת  עליה  עטה  כשהנתבעת  אשראי  כרטיס 
כי  להניח  יש  מחובתה.  להתנער  ובניסיון  רב,  שלל 
אלמלא שינוי מצבה הבריאותי של התובעת לרעה, 
הייתה הנתבעת ששה לחדש את הביטוח ולגבות את 

הפרמיות שבאיחור".

 warp  -8

חדש לסוכני 
 PassportCard
עדכון סטאטוס התביעות 
בקלות ובמהירות ישירות 

לטלפון הנייד

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ 
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ

קן דרור
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חדשות  הביטוח

איילון 
בריאות

2016

 מוצרי הבריאות החדשים ומבחר הכיסויים הביטוחיים,
עכשיו בתנאים אטרקטיביים ומשתלמים!

marketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569874 :להצטרפות, אגף שיווק ומכירות

איילון! למבוטחי  מהותי  יתרון 
בחירת הרופא המנתח וקבלת החזר כספי,
גם בעת ניתוח שלא באמצעות רופא הסדר!



8 | 17 במארס 2016 

רפואה  מניעתית     

Social Finance ח ההשקעות  ברת 
בריאות  שירותי  בשיתוף   ,)SFI(  Israel
כללית, לאומית שירותי בריאות והמוסד 
משקיעים  בגיוס  השבוע  החלה  לאומי,  לביטוח 
שיעור  לצמצום  בעולם  ראשונה  חברתית  לאג”ח 
השתתפו  בה  חגיגית  בהשקה  בסוכרת,  התחלואה 
בין השאר שר הבריאות יעקב ליצמן ומנכ”ל ביטוח 

לאומי פרופ’ שלמה מור יוסף. 
הכסף שיגויס יממן את הפרויקט החדשני, המשלב 
שיטות התערבות שונות לטיפול מניעתי אפקטיבי 
אנשים  בקרב   2 סוג  בסוכרת  התחלואה  לצמצום 
בעלי סיכון גבוה לחלות במחלה )טרום סוכרתיים(. 
קופות  של  מתשלומים  יתקבל  למשקיעים  ההחזר 
מידת  לפי  ישלמו  אלו  הלאומי.  והביטוח  החולים 
ההצלחה, ובאופן יחסי לחיסכון הצפוי בהוצאות על 
בפרויקט  לשותפים  וקצבאות.  רפואיים  שירותים 
לחשיפת  שיפעל   ,UBS השוויצרי  הבנק  הצטרף 

לקוחות לאפשרות השקעה באג”ח זו. 
מחלת הסוכרת, אותה הגדיר ארגון 
ממש,  של  כמגפה  העולמי  הבריאות 
לא רק מסבה סבל רב לחולים, אלא גם 
גבוהות.  כלכליות  לעלויות  מובילה 
עלויות אלו, הנובעות מירידה בפריון, 
אנשים  ופליטת  עבודה,  ימי  אובדן 
ממעגל העבודה, מוערכות ביותר מ־5 

מיליארד שקל בשנה. 
פיתח  זו,  לבעיה  מענה  לתת  כדי 
המועצה  ראש  רז,  איתמר  פרופ’ 
הלאומית לסוכרת בישראל, יחד עם 
תוכנית  מכללית,  בליצר  רן  פרופ’ 
חדשנית להתערבות מותאמת אישית 
מ־20  למעלה  של  בהשקעה  בחולים, 
מיליון שקל. בתוכנית ישתתפו מעל 
סוכרתיים  טרום  חולים  ל־2,000 
שנתיים  במשך  אשר  גבוה,  בסיכון 
וסדנאות  ייעוץ  במפגשי  חלק  ייקחו 
יקבלו  ואף  בריא,  חיים  לאורח 

כדי  בריאות(  צמידי  )כמו  טכנולוגיים  אמצעים 
ולספק  הביצועים שלהם  אחר  לעקוב  יהיה  שניתן 
תמיכה בהתאם )כאשר גם בשלוש השנים שלאחר 

מכן המעקב והתמיכה יימשכו(. 
 400 בעולם  כיום  ישנם  כי  מסביר  רז  פרופ’ 
 2030 שבשנת  היא  וההערכה  סוכרתיים,  מיליון 
המספר יעלה ל־600 מיליון. לדבריו, יש משמעות 
גדולה למניעת הסוכרת מוקדם ככל האפשר, שכן 
סיבוכים שונים ועלייה במשקל מופיעים גם שנים 

במחלה.  לטפל  שמתחילים  לאחר 
נוסף לכך – ישנה בעיה מוכרת היטב 
והיא כוח אדם ותקציבים. הממשלה, 
כלל  בדרך  מקציבה  מסביר,  הוא 
מאחר  למניעה  קטנה  כסף  כמות 
ולרוב היא אינה רואה את התוצאות 

בטווח הקצר. 
האג”ח  נכנסת  הזאת  לתמונה 
פרופ’  בנה  ב־2007  כבר  החברתית. 
תכנית  שונים  מומחים  עם  יחד  רז 
קיבלה  לא  אשר  לממשלה,  שהוגשה 
לדבריו,  האג”ח  דרך  אך  תקציב. 
שנוריד  להוכיח  מסוגלים  “אנחנו 
בהיקף גדול מאוד את כמות האנשים 
נוסף  כאשר  לסוכרתיים”,  שיהפכו 
קבוצת  תהיה  ההתערבות  לקבוצת 
הסיכון  את  מורידים  שאנחנו  נראה  “אם  ביקורת. 
“נקבל  מציין,  הוא  שיותר”,  מאמין  ואני  ב־40% 
הביטוח  החולים,  מקופות  שלנו  ההשקעה  את 
הכי  הרפואה  את  נותנים  הם  והאוצר.  הלאומי 
חינם,  אותה  נותנים  והם  שלהם,  למבוטחים  טובה 
מאחר והיא יקרה מאוד. אם היא מצליחה, הם אמנם 
צריכים לשלם, אבל המשמעות היא שהיא מורידה 

מהם הרבה מאוד הוצאות”. 
פרופ’ רז מסכם ואומר שמדובר במודל מהפכני. 

שחסר  רפואה  למערכות  אפשרות  נותן  “המודל 
הוא  היום כסף לעשות את הרפואה הנכונה.  להן 
לא פוטר את הממשלות, כי הן מתחייבות לשלם 
על  מתבסס  הוא  כי  מצוין  הוא  התוצאה.  במבחן 
כסף  לתת  אוהבים  פעמים  שהרבה  פילנתרופים 
למטרה  לתת  אלא  לתת,  סתם  רוצים  לא  אבל 
ואם  ויש לה סיכוי להצליח.  חכמה שהיא חשובה 
היא תצליח הם יקבלו את כספם חזרה עם עודף”. 
ולא רק המשקיעים. המשק הישראלי עשוי לשאת 
בעקבות  בשנה  שקלים  מיליון   75 של  תועלת 
מניעת היעדרויות מעבודה, ירידה בפריון, אבטלה, 

ותמותה מוקדמת. 
תאוצה  וצוברות  הולכות  החברתיות  האג”ח 
בשנים האחרונות, כאשר בעקבות האג”ח החברתית 
גם  חברתית  אג”ח  מתוכננת  סוכרת  למניעת 
למניעת שבץ. מי שהמציא את האג”ח החברתיות 
הוא מיליארדר קרנות הון הסיכון סר רונאלד כהן 
שונים  חברתיים  מיזמים  כי  שהבין   ,)SFI )יו”ר 
לרווח.  משמעותי  פוטנציאל  גם  לכלול  עשויים 
לפי  התשלום  עקרון  על  מבוסס  זה  פיננסי  כלי 
הצלחה - כספים המגויסים ממשקיעים חברתיים 
יעיל  באופן  המטפלות  תכניות  למימון  מנותבים 
הראשונה  החברתית  האג”ח  חברתיות.  בבעיות 
הושקה ב־2010 באנגליה, ונועדה לשקם אסירים 

משוחררים כדי למנוע מהם לשוב לפשע.

הושקה האג”ח החברתית הראשונה 
בארץ למניעת סוכרת

שיתוף פעולה ייחודי בין הממשלה, קופות החולים וגורמים עסקיים פרטיים  
הוליד תוכנית שעשויה לצמצם דרמטית את התחלואה בסוכרת

צופית הרלינג, פורבס

המשק הישראלי 
עשוי לשאת 

תועלת של 75 
מיליון שקלים 
בשנה בעקבות 

מניעת היעדרויות 
מעבודה, ירידה 
בפריון, אבטלה, 
ותמותה מוקדמת

   פרופ׳ איתמר רז )בתמונה הקטנה(. דגש על רפואה מניעתית 
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לפני  שטסים

ביטוח אחר: הישראלי ששומר עליכם בתאילנד
בלב קוסמוי ישנו בחור אחד, חובש בעברו, שעוזר למטיילים ישראלים בצרה. איך 

אפשר לעזור לנתי, ואיפה, בכל הסיפור הזה, נכנס ביטוח הנסיעות שלנו לחו״ל?

ורדה לבקוביץ

חדד, ר נתי  שהעלה  בפייסבוק  סרטון  איתי 
ישראלי חובש בהכשרתו שעוזר למטיילים 
בנושא  עוסק  הסרטון  בתאילנד.  פצועים 
נסיעות לחו"ל שלא מעניקים כיסוי מלא,  ביטוחי 

פונה  בסרטון  ביטוח.  מקרה  בקרות  לדבריו,  
נתי לכל תייר ומציע שיבדוק היטב את 
צאתו  טרם  רוכש  שהוא  הפוליסה  תנאי 
פעמים   3 היטב  הקשבתי  הגדול.  לעולם 
ואז הבנתי שהביטוח עליו הוא מדבר נרכש 
דרך קופת חולים ללא סוכן ביטוח, ומכאן 
כיסויים  נמכרו  האם   – הבעיה  מתחילה 

מתאימים וכיצד לטפל בתביעה?
העובדה  היא  שהוצפה  נוספת  בעיה 
שמוקדי חברות הביטוח לא מוכנים לאמת 
בשם  זאת  שעושה  נתי  מול  הפרטים  את 
המטיילים בשעה שהם לא מסוגלים לדבר 
שהם  אחר  מצב  כל  או  פציעתם  בעקבות 
לקוסמוי  מגיעה  שאני  ידעתי  בו.  נמצאים 
ולא  מקרוב  להכירו  חייבת  שאני  והחלטתי 
להסתפק בתגובה לסרטון שהועלה לפייסבוק.

אז ככה: מדובר על בחור ישראלי מטבריה, בעל 
לעזרה  שזקוקים  הטיילים  לכל  שעוזר  ענק,  לב 
לבית  הצמודה  בחנות שלו,  בזמן שהותי  רפואית. 
חב"ד, בה הוא מוכר גאדג׳טים ומוצרי אלקטרוניקה 
אוריה  בשם  ישראלית  מטיילת  נכנסה  למחייתו, 
אשר נכוותה מהשמש וסבלה משלפוחיות על העור.  
בהמשך החנות יש חדר שהפך לסוג של מרפאה עם 
כל האביזרים שנדרשים. ביקשתי להיות בטיפול. 
החזקתי את ידה כדי שנתי יתפנה לטפל בה וגם 
כי הרגשתי שאני רוצה לתמוך בה, היא בגיל של 
בתי הקטנה וקצת חום ואהבה רחוק מאמא לא יזיק.

מוכן "לריב"
הסיר  בה,  מובן המילה טיפל  נתי הצדיק במלוא 
את המשחה שהיא מרחה ושגרמה נזק, היות והמשחה 
וחבש  כוויות  נגד  חומר  מרח  לשלפוחיות,  נדבקה 
את האזור הפגוע. נתי ביקש שכל זמן שהותה באי 
תגיע לקבל טיפול ברמה יומית וגם הבטיח שבעוד 
שבוע הכוויות ייעלמו וכך היה. שאלתי את אוריה, 
"איך הגעת לנתי? מדוע לא הלכת לבית חולים?" 
ומבחינתה  בפייסבוק  עליו  לי ששמעה  ענתה  היא 

הוא הפתרון והכתובת לכל בעיה בתאילנד.
עשר דקות לאחר מכן נכנסת בחורה בליווי חבר 
עם מרשם מרופא מישראל וחומר לזריקה וברור 
נתי  החומר.  את  להזריק  הפתרון  הוא  שנתי  לה 
צריך  מה  הסביר  וזה  בישראל  לרופא  התקשר 
שישי  ביום  הכל  סיוע.  קיבלה  היא  וגם  לעשות, 

בשעה 16:00 בתאילנד.
ללא  מזמנם  שתורמים  כאלה  אנשים  יש  היכן 

תמורה למען המטיילים 
כאמא  הישראלים? 
חייבת  אני  למטיילים 
להודות שהתאהבתי בבחור, הוא אדיב, רגיש, 
ומוכן לעזור. נתי הוא חד משמעית כתובת לכולם. 
לפעמים גם נכנס עמוק ומוכן "לריב" עם גורמים 
כך  הרי  הישראלי,  לטייל  לסייע  כדי  חיצוניים 

הגעתי אליו. 
גרוש  גובה  לא  בהתנדבות,  הכול  עושה  נתי 
עבור הטיפול, קל וחומר על החומרים והתרופות. 
קיימת קופה בה אפשר, אם רוצים, לשים תרומה 
לאות תודה על הטיפול, ובכסף הזה נתי קונה את 
הפריטים שחסרים לו. מדבריו הבנתי שהוא רוכש 

גם מכספו האישי.
הביטוח,  סוכני  אליכם,  לפנות  המקום  כאן 
ולהציע  בתאילנד  למטיילים  ביטוח  שמוכרים 
שהוא  ממה  פריט  לקחת  מהמבוטח  לבקש  לכם 
ולהביא  מפרסם(  שנתי  הרשימה  )מצ"ב  בוחר 
לנתי. פריט אחד בלבד יעזור לאחר ואני הבאתי 
שקית תרופות בשם חברתי, מירה פרחי, שביקרה 

אצל נתי שבועיים לפני.
להלן הרשימה שנדרשת לטיפול יום יומי ללא 

מעורבות  בית חולים או מרפאה: 
לעיניים,  משחה  סינטומיצין  עיניים,  טיפות 
גרון,  קל  באף,  לגודש  טיפות  אוזניים,  טיפות 
כדורים לאלרגיה, פנסטיל ג'ל, דקסמול, אקמול, 
אופטלגין, נורופן, אנטיביוטיקה אם יש, קל בטן, 
משחות  לפצעים,  אנטיביוטיות  משחות  פרמין, 
לכויות, סלוירול, משחת פולידין, סויעור לחיטוי 
מספר  תחבושות  הגדלים,  בכל  גזה  פד  פצעים, 

2,3,4, רשת חבישה מספר 3,4,5,6.

ביטוח חו"ל 
לחו״ל  הביטוחים  נושא  על  שוחחנו  ואני  נתי 

סוכן  של  המשמעות  את  הסברתי  שלו.  והאכזבה 
ביטוח במקרה ביטוח ושאנו הכתובת וכמה חשוב 
לדעת איזה כיסויים לרכוש, במיוחד כשמסתובבים 
בעולם הגדול. לא חכם לממש הטבה של כרטיס 
אשראי או של גורם אחר שאינו מבין את צרכיי 
הסכנות  את  להציף  יודע  לא  בעולם,  המבוטח 
להם.  שיזדקק  וההרחבות  הכיסויים  על  ולהמליץ 
לא צריך להסכים  לכך שסוכן נסיעות ימכור את 
)מבוטח  המפקחת  של  המלצותיה  לפי  הפוליסה 

בריא ועד 30 ימי שהות מחוץ לגבולות ישראל(.
הרי  לסיוע,  בקשתו  את  להציף  לנתי  הבטחתי 
הכל למען ילדינו המטיילים שמחליטים יום אחד 
להיעלם  ופשוט  חפצים  כמה  עם  תרמיל  לקחת 
נתי  כמו  מזל שיש  אדם  מוגדרת.  לא  לתקופה 

בלב קוסמוי, ששם יכול לטפל במי שזקוק.
לחפש  מתכוונת  ואני  מרגשת  חוויה  עברתי 
פתרונות כלכליים שיעזרו לנתי לעזור לאחרים. 
של  קרטונים  תשלח  ישראל  שמדינת  יתכן  לא 
אדמה,  מרעידת  שנפגעת  מדינה  לכל  תרופות 
ולא תכיר בחנות הקטנה של נתי שזקוקה לעזרה 
ילדינו שסיימו את  ועבור מי? עבור  כלכלית – 

שירותם בצבא ופרשו כנפיים.
ופונה  נתי  את  מכירה  הישראלית  התקשורת 
אליו  פונה   2 ערוץ  למידע.  זקוקה  כשהיא  אליו 
בכל אירוע חריג שמעורבים בו ישראלי וברשותי 
על  לוי  ליונית  מדווח  הוא  בהם  רבים  סרטונים 
אירועים בתאילנד. נתי מקושר בכל תאילנד, הוא 

מותג ועלינו הישראלים לשמור עליו. 
נתי, אתה קסם של בחור. תמשיך בפועלך. אני 
בטוחה שכל מטייל משבח את שמך וכולי תקווה 
שכולם יבינו שעליהם להביא ציוד שנדרש וחסר 

לאחר.
הכותבת היא סגנית יו"ר הוועדה לביטוח בריאות 

וסיעוד

 בתמונה הקטנה נתי וורדה עם שקית התרופות שהביאה  
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פנסיה  הוגנת

לבטל את האפליה - ולשמור 
על האוכלוסייה הבוגרת

בדיון ב"שדולה לפנסיה הוגנת" שהתקיים לאחרונה הודגשה הבעיה שבשימוש 
"בריבית חישובית". בחלוקת האג"ח החדשה צריך לשים בראש את חיזוק 

האוכלוסייה החלשה, ולא ידונו אותם מקבלי ההחלטות לחיי עוני בעת זקנה
אשר סייפר

מנכ"ל אליפים: כל שינוי פותח אפשרויות חדשות
אליפים סוכנות לביטוח ערכה ביום חמישי שעבר את הכנס השנתי המסורתי תחת 

הכותרת: "מתמודדים עם אתגרי הענף" - הערכות הסוכן לשנת 2016.

דיון ל בכנסת  התקיים  מספר  ימים  פני 
בראשות  הוגנת”,  לפנסיה  ב”שדולה 
לב  בר  ועמר  בירן  מיכל  הכנסת  חברי 

מהמחנה הציוני ודוד אמסלם מהליכוד.
ממשרד  הביטוח  על  הפיקוח  נציג  הציג  בדיון 
האוצר את הבעייתיות בהמשך שימוש “בריבית 
פיה  על  הקיימת,  השיטה  לפי  החישובית” 
הפנסיונרים,  את  מסבסדים  הצעירים  החוסכים 
העשויים  כבדים,  גירעונות  גוררות  והקרנות 

לסכן את יציבותם.
של  השיטה  תשונה  שאם  הינה  נוספת  בעיה 
החישוב החודשי, הפנסיונרים מקבלי הקצבאות הם 
)הפחתה של לפחות 40%  הנזק  אלה שיספגו את 
בגמלה( הנובע מירידת הריביות בעולם. המסקנה 
רבים  חלקים  דנים  ההחלטות  שמקבלי  היא 

מהאוכלוסייה הבוגרת לעוני ודלות בעת זקנה. 
חלוקת  אופן  על  דיונים  מנהל  האוצר  משרד 
ליציבות  שגורם  מדד,  צמודת  הייעודית  האג”ח 
בהשקעות של קרנות הפנסיה. כל חלוקה חדשה 
חיזוק  ראשונה  בעדיפות  בחשבון  לקחת  צריכה 

האוכלוסייה החלשה על פי ברורים:
מובטחות  חוב  אגרות   100% של  הבטחה  מתן 
לרובד הראשון של הפנסיה, לפי השכר החיצוני 
היום.  פי שנים כנהוג  ולא לפי  הממוצע במשק, 
חשוב לדעת, שאם לא תינתן הבטחה מלאה אזי 
משמעותית.  בצורה  תרד  הגמלאים  של  הפנסיה 

מגובה  בלבד   60% של  הבטחה  במתן  לדוגמא: 
למצב  החישובית  הריבית  התאמת  הפנסיה, 
מ־10%  פחות  לא  של  לירידה  תגרום  הקיים, 
מהקצבה שמקבלים הגמלאים, הנכים והאלמנות.

האג”ח  בהקצאת  הקיימת  האפליה  ביטול 
ולא  הפנסיה  לקרנות  רק  המונפק  הייעודי, 
ולקופות גמל. המפקח הקודם,  לפוליסות ביטוח 
את  בזמנו  להרחיב  ביקש  שריג,  עודד  פרופסור 
המוצרים  לכל  צמודה  ממשלתית  אג”ח  מתן 
תמיד  שלא  מוצר  היא  פנסיה  קרן  הפנסיונים. 
מתאים לכל עובד, וישנם מאות אלפי מבוטחים 
במסגרת הסדרים אחרים שאושרו על ידי משרד 
ביטוח  פוליסות  במסגרת  מבוטחים   - האוצר 

וקופות גמל, שלא צריכים לסבול מאפליה.

הפסדים בזמן משבר בשוק
התאמת דמי הניהול של מקבלי הקצבאות מקרנות 
ממשלתי  אג”ח  של  הקצאה  המקבלים  הפנסיה, 
ייעודי, לדמי ניהול סבירים בניגוד  לדמי הניהול 
הנגבים היום )0.5%(. מדובר בהשקעה נטולת סיכון, 

אין בה עבודה רבה מלבד תשלום קצבאות.
השקעה,  מודל  לאחרונה  הפעיל  האוצר  משרד 
שחייב  מודל  הינו  זה  מודל  הצ’יליאני”.  “המודל 
לחוסכים  יגרום  והוא  היות  מחודשת,  בחינה 
בחסכון פנסיוני לטווח ארוך הפסדים ניכרים בזמן 
משברים בשוק ההון, מבלי לתת יכולת לשקם את 

החיסכון הפנסיוני כאשר המשבר יחלוף. מודל זה 
לרבות  מקצועיים,  מגורמים  קשה  לביקורת  זכה 

מהאקדמיה בארצות בהם הופעל.
משרד האוצר צריך לתכנן הקמת חברה מיוחדת 
שתפקידה לגייס כספים מקרנות הפנסיה. בתמורה 
היא תנפיק אגרות חוב בערבות מדינה עבור חברות 
כספים  הגמל.  וקופות  הפנסיה  קרנות  הביטוח, 
זו  יופנו לפיתוח תשתיות במשק. אם חברה  אלה 
תזכה לערבות מדינה, היא תוכל להנפיק לגופים 
העוסקים בחיסכון פנסיוני ארוך טווח אג”ח מיוחד 
שתמנע לציבור זעזועים בזמן משבר, וגם זליגת 

חלק מהחיסכון הפנסיוני לשווקים זרים.
“קרן  שהפעלת  הציבור  את  להשלות  אסור 
לאוכלוסייה  במיוחד  המיועדת  מחדל”,  ברירת 
החלשה, תפתור את כל הבעיות של שוק הפנסיה. 
האמת היא שלפי הדו”ח של ה־OECD דמי הניהול 
נמצאים  הללו  הניהול  דמי  נמוכים.  בישראל 
בירידה מתמדת עקב התחרות הקשה הקיימת בין 
תחרות  והקרנות.  הקופות  את  המנהלים  הגופים 
ידי  על  פעולות  בביצוע  הצורך  את  מייתרת  זו 
משרד האוצר, פעולות הגורמות לבזבוז משאבים.

לביצוע  תוביל  ומתוכננת  מעמיקה  חשיבה 
פעולות נכונות וישפרו את  החיסכון של כל אלה 

החוסכים לפנסיה ונמצאים היום באי ודאות.

אשר סייפר הוא יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

כנס נכחו למעלה מ־500 משתתפים בהם ב
בכירים  מנהלים  וכן  עובדים  סוכנים, 
אייל  קלמן,  ארי  בהם:  הביטוח,  מחברות 
הרמן,  אריה  אומיד,  אורי  רוזן,  מוטי  לפידות, 
מנחם הרפז, אריק יוגב, דני יצחקי, עו"ד מיכאל 
ישיל, יעקב )צ'יקו( זכריה, עלית כספי, אורן אל־
שלף,  אלעד  קלמן,  מיכאל  שמלצר,  טובי  און, 
אורית קרמר, גד מילר, יונה סנה וגיורא פלונסקר.

התייחס  צ'רנומורדיק,  אלכס  אליפים,  מנכ"ל 
רבות למעמד הסוכן, לעתידו ולאפשרויות הרבות 
 – הענף  שחווה  השינויים  לאור  בפניו  הניצבות 
כיוון  צ'רנומורדיק  תחרות.  רגולציה,  טכנולוגיה, 

והמליץ  הסוכנים  של  הרגשי  הפן  אל 
להם לבחון את כל השינויים בזווית 
"כל  איום:  של  ולא  הזדמנות  של 
לייצר  לסוכן  מאפשר  שינוי 
סיטואציה נוספת שבה הוא פוגש את 
המבוטח שלו ויכול לחזק את הקשר 

איתו ולהציע לו מוצרים נוספים". 
לתחומים  נכבד  פרק  הוקדש  בכנס 

וביטוחי  הבריאות  ביטוחי  בהם  צרכניים 
אלו  במוצרים  שחלו  השינויים  והוצגו  החובה 
הביטוח  סוכני  בפני  העומדות  והאפשרויות 
לשמור על המבוטחים שלהם ואף להעמיק מכירה.

אברמוביץ,  אריה  דברים  נשאו  עוד 
שהתייחס  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
האחרונה  בתקופה  הלשכה  להישגי 
חם  בית  מהווה  אליפים  כי  וציין 
את  שהציג  גבע  ג'ון  ועו"ד  לסוכנים, 
חוסר הוודאות שהותירו הוראות צירוף 

לקוח.
דורון הורנפלד – סוכן ביטוח ומנטור קרא 
לסוכנים לנצל את הידע המקצועי הרב שלהם 
מצטרף  בכך  תמורה.  ללא  אותו  להעניק  ולא 
דרישת  של  ומעמיקה  הולכת  למגמה  הורנפלד 

תגמול בעבור שירותים שנותן הסוכן.

אלכס
צ'רנומורדיק
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נותנת החסות הרשמית לוועד 
האולימפי הישראלי: הראל

רונית מורגנשטרן

ראל תהיה נותנת החסות הרשמית לוועד ה
המשחקים  לקראת  בישראל  האולימפי 
האולימפיים שיתקיימו באוגוסט הקרוב 
בעיר ריו שבברזיל. עוד במסגרת ההסכם שחתמה 
קבוצת הראל ביטוח, תיתן החברה חסות לוועד גם 
בשנת  בטוקיו  שייערכו  האולימפיים  במשחקים 
2020. על פי ההסכם, קבוצת הראל תתמוך ותלווה 
את כל פעילות המשלחות הישראליות שיתקיימו 
בחמש השנים הקרובות – כולל פעילויות שונות 

למען הקהילה לקראת המשחקים האולימפיים. 
כמו כן, קבוצת הראל תשמש כמבטחת הרשמית 
בתקופת  האולימפיות  ישראל  משלחות  של 
עליונה  חשיבות  רואים  בהראל  "אנו  ההסכם. 
בנציגינו  ובפרט  הישראלי  בספורט  בתמיכה 
חלק  לקחת  וגאים  האולימפיים  למשחקים 
בפעילות זו", אמרו בחברה. יו"ר הוועד האולימפי, 
יגאל כרמי, סיפר כי הראל היא החברה העסקית 

ישראל  למשלחת  חסות  המעניקה  הראשונה 
מצוינות  בין  שהשילוב  מאמינים  "אנו  לטוקיו. 
מנצחת  נוסחה  היא  בספורט  ומצוינות  בעסקים 
בישראל  האולימפי  לוועד  להראל,  התורמת 

ולחברה ככלל".

אירועי הלשכה
יום עיון לסוכנים צעירים בנושא בריאות 

יתקיים ב־20.3, בין השעות 12:00־16:00. 
בשיתוף "כלל חברה לביטוח". רחוב המסגר 42, 

קומה 8, תל אביב.

מחוז השרון יקיים ב־21.3 מפגש מקצועי 
בנושא "הרגולציה של משרד האוצר" בין 

השעות 13:30־17:15, בשיתוף "קבוצת שגריר". 
המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני 

ביטוח, רחוב המסגר 42, קומה 8, תל אביב.

מחוז השפלה יערוך ב־22.3, מפגש בנושא 
מיזם הפרישה בין השעות 8:45־13:00. "סינמה 

סיטי", רחוב ילדי טהרן 3, ראשון לציון. חנייה 
ללא עלות באזור המתחם.

סניף חיפה יערוך ב־22.3 מפגש בוקר בנושא 
פיננסים בין השעות 8:30־12:00, בשיתוף 

"אנליסט בית השקעות". מלון "סי לייף ספא", 
רחוב העלייה 75, נהריה. 

סניף חיפה יקיים ב־24.3 פעילות משפחות 
לפורים בין השעות 9:00־13:00, בשיתוף 

"קבוצת השגריר". כפר הילדים "נהר הירדן", 
צמוד לגבעת אבני

גדעון המבורגר, יגאל כרמי ויאיר המבורגר 
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לפני  סיום

איילון כתבה שהסוכן הוא השלוח 
של הלקוח – והתבקשה לגנוז

בטופס ההצעה כתבה איילון כי הסוכן הוא שלוח של הלקוח, זאת בניגוד 
לחוק חוזה ביטוח ‰ איילון נענתה מיד לבקשת הלשכה וגנזה את הטפסים

רונית מורגנשטרן

צפריר. "שמח שאיילון 
הודו בטעות ותיקנו 

אותה מיידית"

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

דרושה פקידה לעבודה בחצי משרה או במשרה 
מלאה במשרד ביטוח ופיננסים בבני ברק ליד 

משרדי בסר . ניתן לפנות ליצחק - 0544433244

חתם/ת עסקים ברמה גבוהה, שליטה בהנדסי, 
וניסיון מוכח, למשרה מלאה בפתח תקוה. 

למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום. 
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

דרוש/ה פקיד/ה ביטוח חיים עם ניסיון וידע 
בעבודה מול חברות הביטוח והלקוחות. נא להעביר 

bootsi@pitronot-bit.co.il-קורות חיים ל

למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה ביטוח 
אלמנטרי , לטיפול בקהל הלקוחות. חובה ניסיון של 

שלוש שנים בהפקה וטיפול בביטוחי רכב ודירה. 
טיפול בחידושי רכב, דירה ועסקים טיפול בתביעות 

ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים. דרישות 
חובה ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב ודירה 
יכולת עבודה תחת לחץ נא להעביר קורות חיים 

yuval@seiffer-ins.co.il למייל

דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בתחום ביטוח חיים לעבודה 
במשרד ביטוח ותיק ומנוסה. תנאים טובים 

למתאימים /ת המשרה ברחובות לפרטים: פאני - 
fany@newafikim.co.il 054-6080300

דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת למשרה מלאה 
בירושלים במרכז העיר, ידע וניסיון בביטוח 

אלמנטרי פרט ומחשוב יתרון. תנאים מעולים 
 למתאים/מה. ניתן לשלוח קו”ח למייל 

shmolik@hayot-ins.co.il

דרוש עובד מקצועי למשרה מלאה/חלקית 
ברחובות. ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי פרט 

ומחשוב. תנאים מעולים למתאים. ניתן לשלוח קו”ח 
atidbat@gmail.com למיל

דרוש פקיד/ה למשרה חלקית בראשון לציון. ידע 
בביטוח רכב ורצוי דירות, ידע במחשוב ובעבודות 

 משרדיות. ניתן לשלוח קורות חיים 
Yossi@zilbi.co.i

סוכנות ביטוח “עתיד-ניהול פנסיוני לעצמאים” 
מגייסת לשורותיה סוכנים. אנחנו מחפשים סוכן/ת 

ביטוח עצמאית עם חשיבה לטווח רחוק, ראש גדול, 
יחסי אנוש מעולים ובעל/ת רצון לבנות תיק פנסיוני 

ולייצר הכנסה פאסיבית. אנחנו מציעים עתודה 
ניהולית ואפשרויות קידום לניהול צוות סוכנים 

איתור לידים בצורה עצמאית + קבלת לידים חמים 
מהסוכנות. רישיון פנסיוני חובה! ניסיון במכירות 

 חובה. לתאום ראיון ניתן לפנות 
: litgid10@gmail.com

דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון בביטוח אלמנטרי 
בעיקר, תנאים טובים למתאים/ה המשרה 

 ברחובות לפרטים: פאני  054-6080300 
 fany@newafikim.co.il 

שכירות משנה 

להשכרה משרד- חדר עצמאי ועמדת מזכירה בתוך 
משרד ביטוח בפתח תקווה ניתן לפנות למאיר- 

0522248252

להשכרה חדר במשרד ביטוח ופיננסים בבני 
ברק צמוד למשרדי בסר. ניתן לפנות יצחק- 

 0544433244

להשכרה משרד  86 ממ"ר ברחוב הגיבורים 53 פינת 
הרברט סמואל בחדרה  ב- 2000 ₪. 04-6377399   

  0775377140

להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון 
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים מחודש, 

חניה      צמודה לסוכן, במשרד קיימות עד 3 
עמדות עבודה כולל ציוד משרד מלא ותשתיות 

רשת, אזעקה, מצלמות ועוד. רק לבוא ולשבת 
לעבוד. לפרטים: אורי 052-2496104, אפשרות 

כניסה מידית

משרד יוקרתי באזור הבורסה בר”ג, לסוכן ביטוח 
חיים בריאות וחיסכון המעוניין בשרותי משרד 

כוללים ורחבים בכל תחומי הביטוח הפנסיוני. ניתן 
לקבל בסכום סמלי ובעבודה משותפת – אטרקטיבי 

09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקוה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עם כל הציוד הנלווה: תשתית רשת, 

חיבור לחברות ביטוח, הקלטת שיחות, חדר ישיבות, 
חשמל, ארנונה, מים, ניקיון, ועוד). לפרטים: מ: 

ziv@avivit.co.il

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/
ים לסוכן מרוהט/ים, עם 

כל הציוד הנלווה שכלולות במחיר )תשתית רשת, 
חיבור לחברות ביטוח, הקלטת שיחות, , חדר ישיבות, 

חשמל, ארנונה, מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר 
ziv@avivit.co.il :ועוד(. לפרטים

להשכרה משרד מפואר 21 מטרים, במרכז חדרה 
סמוך לפיאצה ולמשרדים להשכרה. טלפון: גיני 

04-6343536 אילנה 052-2260788

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

למעוניינים בהשקעה בתיקי ביטוח. לפרטים 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות  

מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. לפרטים- אביחי : 
050-9114142

למשרד לביטוח ותיק מאוד, דרוש תיק ביטוח 
)חיים/אלמנטרי( לניהול בתנאים מעולים אפשרות 

להעסקה על התיק, אפשרות לשילוב מכירה וניהול. 
סודיות מובטחת. פרטים: פאני - 054-6080300 

fany@newafikim.co.il

סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל שוק גבוה 
תיקי אלמנטרי ופנסיוני באופן מלא או חלקי. 
 תנאים מעולים קורות חיים ניתן לשלוח לשי

shay@klauzner.co.il 052-8033305 

מעוניין לקלוט וללוות עד לרכישה של תיק סוכן. 
חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול סודיות 

 מובטחת. מיכאל. נייד 052-8741331-
michaele@b4-u.co.il

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )%50)  
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב 

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 
כלי רכב(. טלפון: 050-4520900

סוכנות “מרום לגיל הזהב בע”מ” רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך הפרישה 
והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. נא לפנות לנורית 

בטלפון: 073-2366666

אריק מ ביטוח,  איילון  נכ"ל 
גניזת  על  הורה  יוגב, 

טופסי ההצעה לביטוח 
החברה  שהפיצה  בריאות 
טפסים  והכנת  לסוכנים 
שבשבוע  לאחר  זאת  חדשים. 
אורי צפריר, מ"מ  פנה  שעבר 
המנכ"ל  אל  הלשכה,  נשיא 

של  סוכנים  כי  ואמר  איילון 
בתלונה  ללשכה  פנו  איילון 

שבטופסי ההצעה נקבע שהסוכן שלוח 
 33 סעיף  שלפי  בשעה  הלקוח,  של 
לחוק חוזה הביטוח, סוכן ביטוח הפועל 

מטעמה של חברת ביטוח הוא שלוח של החברה 
לעניין צירוף לביטוח )ולא של הלקוח(.

שהקביעה  רק  לא  צפריר,  לטענת 
בטופס המקורי לפיה הסוכן הוא 
לסעיף  מנוגדת  הלקוח  שלוח 
הביטוח,  חוזה  חוק  של   33
לו  ורק  ש"ללקוח  אלא 
הסמכות לבחור על פי שיקול 
הסוכן  את  למנות  אם  דעתו 
צפריר  הדגיש  לשלוחו", 

בפנייתו.
באופן  נענה  איילון  מנכ"ל 
וכאמור  צפריר,  של  לפנייתו  מידי 
מצוין  בו  חדש  טופס  הפצת  על  הורה 
הסוכן כשלוח החברה, במקום הטפסים 
בטעות  הודו  שבאיילון  שמח  "אני  הקודמים. 

ותיקנו אותה מיידית".

להפנות  החלה  ביטוח  הראל  חברת 
את הציבור לסוכני הביטוח בתשדיריה 
אלה  בימים  המוקרנים  החדשים 
הפרסומי  הקמפיין  במסגרת  בטלוויזיה 
שלה לביטוחי בריאות. בעקבות בקשה 
הוסיפה  הביטוח,  סוכני  לשכת  של 
המציין  התשדיר  בסוף  הראל  חברת 
אותה כחברת ביטוחי הבריאות הגדולה 
)גם  ביותר  והזולה  בישראל  ביותר 
על  המפקחת  של  הדעת  חוות  פי  על 
הביטוח( הפנייה האומרת, “פנה לסוכן 

הביטוח שלך”.
על  ברכה  ביטוח  סוכני  לשכת 
היענותה של הראל לבקשה. “זהו צעד 
הראל  בין  היחסים  את  שיקדם  חשוב 

לבין סוכניה ולשכת סוכני הביטוח”.
רונית מורגנשטרן 

בעקבות בקשת 
הלשכה: הראל מפנה 

בתשדיריה את הציבור 
לסוכני הביטוח
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