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ביטוח ופיננסים

תקציב הלשכה אושר
יו"ר ועדת הכספים בלשכה 
מספר על הקווים המנחים 

בבניית התקציב ועל הצורך 
הדחוף באישורו < עמ' 9  

סוגרים את ה"בור"
אגודת האקטוארים מזהירה כי 
קצבת הפנסיה של מי שנמצא 

בחל"ת תיפגע, ומעודדת הפרשה 
דינמית לפנסיה < עמ' 3

יש חשמל באוויר
חברת BDO מעריכה כי השנה יוכפלו 
מכירות המכוניות החשמליות, ויגיעו 

ל־19 אלף כלי רכב חדשים. כיצד 
ישראל צריכה להיערך? < עמ' 14

 ביטוחי הסיעוד 
הפרטיים חוזרים לשוק

בראיון משותף למגזין "ביטוח ופיננסים" שיופץ בכנס הבריאות של הלשכה מספרים 
ראשי אגפי הבריאות בחברות הביטוח הגדולות על ההכנות למכירה המחודשת של 

 פוליסות הסיעוד ‰ אז האם מדובר בבשורה למבוטחים? בלשכה מסבירים 
כי זו "פוליסה 'נכה' שלא נותנת את מה שמצופה ממנה" < עמ' 2

האומנם?
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ביטוח 
ופיננסים

 הביטוח הסיעודי הפרטי חוזר – התנאים 
פחות טובים למבוטח 

רוב החברות כבר הגישו מתווה לאישור רשות שוק ההון ‰ יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה 
מסביר כי "מדובר בביטוח ריק מתוכן שאסור לרשות לאשר" < רונית מורגנשטרן

וחצי ל כשנה  לפני  מהתחום  שיצאו  אחר 
הגדול  המשנה  מבטח  הודעת  בעקבות 
הישראלי,  מהשוק  יציאתו  על  "סקור" 
ביטוחי  ולמכור  לחזור  מתכוננות  החברות  רוב 
סיעוד פרטיים. כך עולה מראיון משותף שערכנו 
עם שישה ראשי אגפי בריאות בחברות המובילות 
דונסקי  שרון  )כלל(;  ארנון  דיויד  זה:  בתחום 
)הראל(; שרון תושיה פישר )מגדל(; אורית קרמר 
ודפנה  )איילון(  סרודיו  ניב  נאוה  ד"ר  )מנורה(; 
במגזין  במלואו  ייחשף  הראיון  )הפניקס(.  שפירא 
"ביטוח ופיננסים" שיפורסם לקראת כנס הבריאות 

שתקיים הלשכה ב־23 ביוני בגני התערוכה.
מהותי  שינוי  שדרוש  סבורים  האגפים  ראשי  כל 
של  הסיכון  את  להקטין  כדי  החדשות  בפוליסות 
ממש  של  פרטים  מנדבים  אינם  הם  אך  החברות, 

בנושא.
פרט  מוצר  שיהיה  שכדי  חושב  "אני  ארנון: 
בימים  נבדק  שלהבנתנו  שינוי,  לבצע  יש  חדש 
התפתחות  בתחום  הוודאות  אי  את  שיקטין  אלו, 
התביעות לאורך השנים. בנוסף, נכון יהיה להוסיף 
רובד, כמו בפנסיה, עם הטבות מס שיאפשר ללקוח 

לחסוך לאורך שנים". 
קרמר: "הרובד הנוסף בביטוח הסיעודי בקופות 
החולים בהחלט מרחיב את הפתרונות למבוטחים, 
אך הביטוח דרך קופות החולים אינו מהווה תחליף 

לפוליסה פרטית. 
"המודל הנוכחי של הבטחת תנאים עשרות שנים 
קדימה הוכח כלא ישים, וניתן לראות חיזוק לכך 
גם ביציאתם של מבטחי המשנה מהענף. על מנת 
שידע  מנגנון  נדרש  הפרט  פוליסות  את  להחזיר 

שיש  הרב  והסיכון  הוודאות  חוסר  עם  להתמודד 
הביטוח  לחברת  ויאפשר  החיים,  לכל  בהבטחה 
הפוליסה  תנאי  את  ולהתאים  הסיכון  את  לגדר 
למציאות המשתנה, תוך שקיפות והוגנות מלאים 

מול המבוטח. 
בהתאם  בפרמיה  לשינוי  אפשרות  "תהיה 
לשינויים בפרמטרים לאורך השנים כגון תחלואה, 

תוחלת חיים וכדומה". 

מוצר ביטוחי חדש?
ניב סרודיו: "אנו מקיימים מגעים עם הפיקוח על 
וכך  לתפיסתנו,  סיעודי.  מוצר  לבניית  הביטוח 
להבנתי, כך המצב גם בחברות אחרות. אנו חושבים 
שאומנם הביטוח הסיעודי של קופות החולים ימשיך 
להוות נדבך משמעותי בשוק הסיעוד, אך אין ספק 
שקיים צורך למוצר ביטוחי פרטי משלים – נוסף 

לפתרון שמציעות קופות החולים".
שהמוצר  בוודאות  כמעט  לומר  "ניתן  שפירא: 
במתכונתו הקודמת לא יוחזר למדפים של חברות 

השוק  של  ביכולת  מאמינה  אני  ואולם,  הביטוח. 
לייצר בעתיד מוצר ביטוחי שייתן מענה לצורכי 
המבוטח בכפוף לקביעת מנגנוני התאמה הוגנים". 
לתת  נוכל  השנה  שעוד  "מקווה  פישר:  תושיה 
פתרון לביטוח סיעודי פרטי ואיכותי, החשוב כל כך, 
ארוך.  לטווח  הסיעודי  האדם  לצורכי  מענה  שייתן 
מגדל הגישה לרשות שוק ההון מתווה שנמצא כעת 
הגנה  ללקוח  יבטיח  המתווה  לדעתנו,  בבחינתה. 

משמעותית לאורך שנים רבות וישמר את יתרונות 
הביטוח הסיעודי הפרטי, כפי שהכרנו בעבר".

איוולת ביטוחית
בנושא  הבריאות  אגפי  ראשי  דברי  בעקבות 
ועדת  יו"ר  אומר  פרט,  סיעוד  ביטוחי  החזרת 
מורי:  איגור  סו"ב  בלשכה  והסיעוד  הבריאות 
הכיסוי  הבטחת  היא  הסיעודי  הביטוח  "מטרת 
זו הבטחה שבה  חייו.  סוף  ללקוח ומשפחתו עד 
חייו.  סוף  עד  חוזית  מובטחים  והתנאים  המחיר 
המתווים החדשים הם ניסיון לרבע את המעגל; זו 
פוליסה נכה שלא נותנת את מה שמצופה ממנה.
את  תאשר  שלא  ההון  שוק  מרשות  מצפה  "אני 
האיוולת הביטוחית הזאת. המתווים החדשים מזכירים 
את הפוליסה הקולקטיבית שלא הבטיחה תנאים ומחיר 
אבל  יחסית,  מעט  בהתחלה  ישלם  הלקוח  לעתיד; 
במאות  אפילו  משמעותית,  לייקר  לחברות  יתאפשר 

אחוזים, את הפוליסות, כשהן יחפצו בכך".  
לשווק  יחזרו  רובם  כי  האגפים  ראשי  גילו  עוד 
להוראות  בהתאם  אישיות  תאונות  פוליסות  גם 
חשש  קיים  הסוכנים  בקרב  הממונה.  של  החדשות 
יקצצו  בתחום  הרווחיות  על  השמירה  לטובת  כי 

החברות בעמלותיהן בצורה משמעותית.

להרשמה לכנס לחצו כאן 

מימין למעלה: ארנון, דונסקי, ותושיה פישר. מימין למטה:  קרמר ניב סרודיו ושפירא

סו"ב איגור מורי: “הלקוח ישלם בהתחלה מעט 
יחסית, אבל יתאפשר לחברות לייקר את הפוליסות 

משמעותית, אפילו במאות אחוזים, כשהן יחפצו בכך"  
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https://bit.ly/2TbDpWG
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 אגודת האקטוארים: קצבת הפנסיה של מי 
שנמצא בחל"ת תיפגע במאות שקלים לחודש

האגודה מזהירה כי הפגיעה המצטברת בפנסיה יכולה להגיע ליותר מ־100 אלף שקל למי שנמצא בחל"ת 
יותר מ־12 חודשים ברציפות ‰ ממליצה למדינה לעודד הפרשה דינמית והקלות מס < רונית מורגנשטרן

קראת סיום מתווה דמי האבטלה לנמצאים ל
ביצעה   ,2021 ליוני  שנקבע  בחל"ת 
אגודת האקטוארים בישראל ניתוח מצב 
שמצביע על פגיעה מצטברת אשר יכולה להגיע 
ליותר מ־100 שקל בפנסיה, לאלו שהוצאו ממעגל 

התעסוקה במשך 12 חודשים רצופים. 
בפגיעה  עוסק  האקטוארים  אגודת  של  הניתוח 
אשר   30 בגילאי  עובדים  אצל  לפנסיה  בחיסכון 
הוא  רצופים.  חודשים   12 למשך  לחל"ת  הוצאו 
קיימת  זה  בגיל  לעובדים  כי  ההנחה  על  מתבסס 
צבירה התחלתית וכלל בנוסף את עלויות הביטוח 
נבחרה  זו  גיל  השוטפות במהלך התקופה. שכבת 
עקב  העתידי  התשואות  לאובדן  רגישותה  בשל 
"חור" בהפקדות בגיל צעיר. בנוסף, עובדים אלו 
היו רגישים מאוד לפגיעה בשוק התעסוקה במהלך 

תקופת הקורונה, במגוון רחב של תחומים.
עבור הצעירים שהוצאו לחל"ת לרוב לא בוצעו 
הפרשות של תגמולי עובד, תגמולי מעסיק וכספי 
הפגיעה  כי  עולה,  האקטוארי  מהניתוח  פיצויים. 
ובקצבה  פרישה  לגיל  בצבירה   30 בן  עובד  של 
 12 בגין  כ־5%  על  עומדת  החזויה  הפנסיונית 
שהקצבה  עובדים  כך,  בחל"ת.  רצופים  חודשים 
הצפויה שלהם בגיל זה עמדה טרם היציאה לחל"ת 
על 10,000 שקל, צפויים לקבל בהשפעת הפסקת 
לעבודה  חזרתם  ועם  בחל"ת  השוטפות  ההפקדות 
כ־9,500 שקל. על פני שנה מדובר בכ־6,000 שקל 
שייגרעו מהקצבה הפנסיונית שלהם ולאורך שנות 
הפנסיה, לפי תוחלת החיים בישראל, לפגיעה של 
יותר מ־70 שקל לעובד ויותר מ־130 שקל לעובדת. 

סגירת ה"בור" הפנסיוני
הגדרת  תום  לאחר  כי  ממליצים  האקטוארים 
תקופת החל"ת, המדינה צריכה לעודד את סגירת 
פרישה  בגיל  לצעירים  הצפוי  הפנסיוני  "הבור" 
באמצעות יצירת מודל פנסיוני דינמי; הם מציעים 
שחזרו  העובדים  לגיל  הפנסיה  מודל  התאמת 
לעבודה באמצעות שתי פעולות משולבות: יצירת 
של  למנגנון  ומעבר  דינאמית  הפרשות  רצועת 
הטבות המס בגין התקופה בה לא בוצעו הפרשות 

לאותם עובדים.
האקטוארים  ממליצים  המס,  הטבות  במסגרת 
לעודד את העובדים להפריש יותר כספים לפנסיה 
כהוצאה  שלהם  ההפרשות  בהגדלת  הכרה  כנגד 
מתן  על  ממליצים  אף  האקטוארים  במס.  מוכרת 
זיכוי מס רטרואקטיבי על הפקדת תגמולי העובד 
העבודה,  הפסקת  לשנת  העוקבות  המס  בשנות 
מה שיוסיף ויאפשר למדינה לעודד את הצעירים 
הפנסיה  את  לשקם  הפנסיונית  בחיסכון  שנפגעו 
הצפויה. במקביל, הם ממליצים על הרחבת הטבות 
המס גם על השלמת ההפקדות החסרות בגין חלק 
המעסיק, דבר שיעודד את העובד להפריש גם את 
חלקו וגם את חלק המעסיק ולצמצם את הפגיעה 

בפנסיה. 

תוצאות לעתיד הרחוק
מסבירים  הפרשות,  רצועת  יצירת  במסגרת 
מלאה  לתעסוקה  העובד  חזרת  "לאחר  אקטוארים: 
שינוי  ידי  על  הפרשות  רצועת  להתבצע  יכולה 
גיל  לפי  לפנסיה  העובד  של  ההפרשות  שיעור 

העובד, בתוך רצועת הפרשות קבועות של 4%־8%. 
רצועה דינמית של הפקדות לפנסיה תאפשר לעובד 
לסגור את הבור שנוצר על פני זמן החל"ת ולהגיע 
לצבירה הרצויה, כאילו לא היה בור וכאילו בוצעו 
הפרשות רצופות, וזאת בלי לפגוע בצבירה ובקצבה 

החזויה של העובד לפנסיה". 
ייתכנו  יותר  צעיר  בגיל  לעובד  לדוגמא,  כך 
בהשוואה  יותר  משמעותיים  כלכליים  אילוצים 
ילדים  עבור  הוצאות  כדוגמת  מבוגר,  לעובד 
לבסוף  לימודים.  או  דירה,  רכישת  ומשפחה, 
פרישה  לגיל  "חיסכון  האקטוארים:  מזהירים 
מינימלי  קיום  להבטחת  ובסיסי  חובה  מוצר  הוא 
לאחר גיל הפרישה. המשבר פגע ישירות בחיסכון 
לפנסיה של העובדים מחוסרי העבודה. אם נושא 
זה לא יטופל, אזי תוצאות המשבר ילוו את מדינת 

ישראל גם בעתיד הרחוק". sh
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דרכים אונליין חפשו

יצירת מודל פנסיוני דינמי
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 מחברת החשמל למגדל: יפתח רון־טל 
מצטרף לדירקטוריון חברת הביטוח

 הממונה ברקת אישר את המינוי ‰ רון־טל, המכהן כיו”ר חברת החשמל, יוכל להתמודד על תפקיד יו”ר 
דירקטוריון מגדל < רונית מורגנשטרן

מתקרב י רון־טל,  יפתח  החשמל,  חברת  ו"ר 
לתפקיד יו"ר מגדל ביטוח. האחרונה דיווחה 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  כי  לבורסה 
וחיסכון ד"ר משה ברקת, הודיע כי אינו מתנגד 
הביטוח.  בחברת  כדירקטור  רון־טל  של  למינויו 
ברקת גם הודיע כי אינו מתנגד למינויו של נועם 
הויזליך כיועץ משפטי ראשי וממונה על האכיפה 

במגדל ביטוח.
בעקבות אישור ברקת, החל רון־טל, שמונה לפני 
כחודש לתפקיד דירקטור על ידי חברת האם מגדל 

אחזקות, לכהן כדירקטור במגדל ביטוח.
בעלי  אליהו,  שלמה  של  למקורבו  נחשב  רון־טל 
רון־טל  של  במינויו  שתומך  במגדל,  השליטה 
ביטוח.  מגדל  של  הדירקטוריון  יו"ר  לתפקיד 
חברי  רוב  התנגדו  כחודש  לפני  כי  לציין,  יש 
ליו"ר  רון־טל  את  למנות  להצעה  הדירקטוריון 
למנותו  החלטה  התקבלה  ולבסוף  ביטוח,  מגדל 

ההתנגדות  היו"ר.  לתפקיד  שיועד  לדירקטור 
למינוי, בהובלת הדירקטור חיים רמון, שהתנגד גם 
להצעת הפשרה, נבעה בעיקר מכך שלרון־טל אין 
רקע בביטוח וכי הוא מנהל מונופול ולא כיהן בגוף 
פיננסי תחרותי כמו מגדל שמנהלת השקעות בשווי 

כ־300 מיליארד שקל.
בעקבות אישור ברקת, ינסה אליהו שוב להעביר 
דירקטוריון  יו"ר  רון־טל לתפקיד  החלטה למינוי 
אליהו  להצעת  אם  היא,  הגדולה  השאלה  מגדל. 

יהיה רוב מכריע בדירקטוריון.

יועמ"ש חדש
כאמור, הממונה על שוק ההון אישר גם את מינויו 
של נועם הויזליך, כיום ראש אגף רגולציה בבנק 
לאומי, לתפקיד היועץ המשפטי הראשי של מגדל 

ביטוח והממונה על האכיפה בחברה. 
הויזליך, שייכנס לתפקיד ב־27 בחודש, מחליף את 

אילנה בר, שמכהנת בתפקיד כ־22 שנה.

יפתח רון־טל | 
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 שימור חברים מוצלח: סניף אשדוד־אשקלון 
מוביל בגבייה

 < רונית מורגנשטרן

שיתוף ב התגבר  האחרונים  שבועות 
הפעולה בין ראשי הסניפים, אותו מוביל 
סניפים  ועדת  יו"ר  הוד,  אודי  סו"ב 
העוסקים  הלשכה  עובדי  לבין  בלשכה,  ומחוזות 
רחל  בראשות  הלשכה,  מחברי  חובות  בגביית 

שרעבי.
אנגלמן,  יוסי  סו"ב  הלשכה,  נשיא  מ"מ  לדברי 
סניף  נמצא  בגבייה  המובילים  הסניפים  בראש 
אבי שבי, שהוריד  אשדוד־אשקלון, בראשות סו"ב 
את מספר החייבים מ־40% ל־15% בלבד. גם סניף 
תל אביב, הגדול יחסית, בראשות סו"ב מיכל וינצר, 
ל־23%.  מ־41%  החייבים  מספר  את  כשהוריד  בלט 
מ־39%  חדרה  סניף  נוספים:  מצטיינים  סניפים 
טבריה  וסניף  ל־21%  מ־39%  נתניה  סניף  ל־19%; 

והעמקים מ־29% ל־19%.
הגבייה  מבצע  את  מאוחר  שהתחלנו  "למרות 
הצלחנו  החומות'  'שומר  מבצע  אילוצי  בשל 
הקבוצתי",  למאמץ  ולהירתם  הפער  את  להדביק 
מסר סו"ב שבי. "כיו"ר סניף אשדוד־אשקלון אני 
לנו  שעזר  ארז  לאריאל  לב  מקרב  להודות  רוצה 
להגיע לתוצאות עד כה. אני גם רוצה לציין את 
זמין  היה  שעה  שבכל  'הפרויקטור'  אביטל  אודי 

המשימה  את  שנסיים  עד  נעצור  לא  לעזרתנו. 
לנו לשכה אחת  כי חשובה  לגבות מכל החברים, 

גדולה לטובת העתיד של כולנו".
אריאל ארז הוסיף: "היו לנו כ־80 סוכנים שלא 
ל־28  להגיע  והצלחנו  בסניף,   190 מתוך  שילמו, 
ל־10%  נרד  ימים  תוך  חייבים;  שעדיין  סוכנים 

שיהיו חייבים עדיין". 
עובדי  שמבצעים  היומיומיים  למאמצים  בנוסף 
הלשכה, שקיבלו גם יעד טלפונים יומי חוץ מיעד 
גבייה  מבצע  שעבר  חמישי  ביום  בוצע  גבייה, 
מיוחד במשרדי הלשכה בתל אביב ובמשרדי יו"ר 
סניפים, אותו ניהל אודי הוד. יו"ר מחוזות ופעילי 

אביב  בתל  הלשכה  בבניין  יחד  התכנסו  לשכה 
נשיא  גם  הוד,  לדברי  לחייבים.  טלפונים  והרימו 
אישית  טיפל  כץ,  אודי  סו"ב  לשעבר,  הלשכה 
חובות  נגבו  שעות  שלוש  בתוך  חייבים.  ב־24 

מעשרות סוכנים. 
"אני רוצה להודות במיוחד ליוסי אנגלמן, לאודי 
יוסף,  אילנה  כהן,  קורל   – אביטל, לעובדי הלשכה 
רחל שרעבי ולדבי מורנו, מנהלת המכללה שנרתמה 
לסוכנים  גם  להודות  רוצה  אני  למבצע.  ביוזמתה 

מוטי אוחיון ומושיק גוטמן", מסר סו"ב הוד. 
דומה  גבייה  מבצע  מתוכנן  הבא  חמישי  ביום 

במשרדי הלשכה.

אודי הוד, אבי שבי, ואריאל ארז ׀ צילום: באדיבות הלשכה, צ'אפלין סטודיו, אייל גלייה

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


smart travel במיוחד עכשיו הפניקס
הדור הבא של של ביטוח נסיעות לחו"ל 
עם אפליקציה שמתאמת
רופא בחו"ל 24/7 ומשלמת במקומכם
פרטים במוקד סוכנים:
tipul@fnx.co.il  |  *5091

השירות יינתן לרוכשים פוליסת נסיעות לחו"ל של הפניקס SMART TRAVEL, באמצעות אפליקציה של חברת אייר דוקטור בע"מ 
)Air doctor ltd( והכל בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה, מדינת היעד וזמינות הרופא בה. הקבלה לביטוח הינה בכפוף לתנאי 

ההצטרפות והחיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
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 קרנות הפנסיה הנבחרות: הרשות מציעה 
הגבלת דמי ניהול מהפקדה למקסימום 1% 

לקראת המכרז השלישי לבחירת הקרנות הנבחרות פרסמה הרשות טיוטה להליך הנוכחי ‰ 
עד היום הצטרפו לקרנות הנבחרות כ־800 אלף חוסכים  < רונית מורגנשטרן

חדש במנורה: ביטוח רפואי בלעדי 
לעובדים זרים

עד כה נאלצו העובדים הזרים לקבל כרטיס מגנטי מהמעסיק שלהם ‰ קבלת השירות 
החדש תתבצע במרפאות לאומית, ללא צורך בכרטיס מגנטי < רונית מורגנשטרן

פרסמה ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
טיוטה להליך הבחירה של קרנות הפנסיה 
בנובמבר  פעילותן  שיחלו  הנבחרות 
בהליך  זה.  בתחום  שלישי  במכרז  מדובר   .2021
ובהם  חדשים  תנאים  הרשות  מעמידה  הנוכחי 
לטובת  מהפקדה  הניהול  דמי  שיעור  הפחתת 
בעלי הכנסה נמוכה ובינונית ועידוד כניסה של 

שחקנים חדשים לשוק הפנסיה. 
של  למקסימום  יוגבלו  מהפקדה  הניהול  דמי 
כ־1%. "לצד זאת נקבע כי דמי ניהול מהפקדה לא 
יפחתו  לא  מצבירה  הניהול  ודמי  מ־0.5%  יפחתו 
כי לא יתאפשר  זאת במטרה להבטיח  מ־0.15%, 
וניהול  תפעול  חשבון  על  יבוא  'נמוך'  שמחיר 
תקין של קרן הפנסיה או שמא על חשבון השירות 

הניתן לחוסכים", קובעת הרשות. 
במכרז האחרון היו תעריפי דמי הניהול המרביים 
מההפקדות   1.49% הנבחרות:  החברות  של 
באלטשולר־שחם  מהצבירה  ו־0.1%  החודשיות 
החודשיות  מההפקדות   2.49% אלדובי.  ובהלמן 
 1.68% דש.  במיטב  בקרן  מהצבירה  ו־0.05% 
מההפקדות החודשיות ו־0.0905% מהצבירה בקרן 

בפסגות.
וקרנות  חדשים  לגופים  העדפה  ייתן  ההליך 
פנסיה המחזיקות בנתח שוק של פחות מ־10%. זאת 
במטרה לעודד כניסה של שחקנים חדשים לשוק 
הישראלי. בקשה של שחקן חדש בתחום  הפנסיה 
תוכנית  תכלול  בהליך  להתמודדות  הפנסיוני 
תפעול  ברמת  עמידה  יכולת  אודות  מפורטת 

ושירות מקיף ברמה נאותה שתיבחן ותאושר על 
ידי הרשות. 

הנחה בדמי הניהול
עוד מציעה הרשות כי דמי הניהול המקסימליים 
ושההליך  כ־0.3%,  על  יעמדו  לפנסיה  לפורשים 
יכלול חובת הנחה בדמי ניהול לעמיתים שיפרשו 
הניהול  שדמי  כך  הנבחרות  בקרנות  לגמלאות 
לכל  זה  סכום  על  יעמוד  זו  אוכלוסייה  לפלח 

החיים.
פנסיה  קרנות  שלוש  ייקבעו  ההליך  בסיום 
שיציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, ובסופו 
של  לתקופה  הנבחרות  הפנסיה  כקרנות  יוגדרו 
יהיו  לקרנות  המצטרפים  עובדים  שנים.  שלוש 
למשך  ניהול  בדמי  משמעותית  להטבה  זכאים 
תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם. פעילות 
הקרנות הנבחרות בשני ההליכים הקודמים הגבירה 
את התחרות בשוק הפנסיוני, הובילה לירידה בדמי 
והעניקה  הפנסיה  בקרנות  המשולמים  הניהול 
פתרון זמין וזול לקרוב ל־800 אלף חוסכים שבחרו 

להצטרף עד היום לקרנות הנבחרות.

ביטוח מ משיקה  ביטוח  מבטחים  נורה 
המאפשר  טופ"  מדיק  "מנו  בריאות 
לעובדים הזרים לקבל שירות מיידי 
מלאומית שירותי בריאות ללא צורך בכרטיס 
דרכון  הצגת  כנגד  יינתן  השירות  מגנטי. 

ומספר חבר בקופה.
ממתין  מהקופה  שירות  קבלת  בטרם  כיום, 
ממעסיקו.  מגנטי  כרטיס  לקבלת  הזר  העובד 
פטור  הזר  העובד  בישראל,  ולראשונה  כעת, 
יקר  זמן  נחסך  ובכך  כאמור,  הכרטיס,  מהצגת 
השירות  בקבלת  מיידית  זמינות  ומאפשר 

הרפואי.

הביטוח  סוכני  מבחינת  שגם  אומרים  בחברה 
החדש  המוצר  שכן  ממש,  של  בבשורה  מדובר 
אל  השוטף  ובתפעול  בהמתנה  יקר  זמן  חוסך 

מול המעסיקים השונים.

זמינות רפואית מיידית
הזרים  העובדים  לציבור  בבשורה  "מדובר 
מבטחים.  מנורה  ולסוכני  בחברה  המבוטחים 
השירות החדש מאפשר חיסכון זמן יקר וקבלת 
בהמתנה  צורך  ללא  מיידית  רפואית  זמינות 
מובילי  להיות  נמשיך  אנו  מגנטי.  לכרטיס 

לקוחות  עבור  הבריאות  בתחום  דרך  ופורצי 
וסוכני החברה", אומרת אורית קרמר, המשנה 
אגף  ומנהלת  ביטוח  מבטחים  מנורה  למנכ"ל 

בריאות בחברה. 
עוד נמסר, כי תחום הבריאות במנורה מבטחים 
הינו התחום הצומח ביותר מבין חברות הביטוח 
במספר  זכייה  תוך  וזאת  האחרונות  בשנים 
מובילים,  מוצרים  פיתוח  יוקרתיים,  מכרזים 
לאומית  לקופות  קבוצתי  סיעודי  ביטוח 
בדומה  יחודיים  פעולה  ושיתופי  ומאוחדת 
לשיתוף הפעולה אשר ערכה החברה לאחרונה 
עם חברת ארקיע בתחום ביטוח נסיעות לחו"ל.

בריאות | 

חובת הנחה בדמי ניהול לעמיתים שיפרשו לגמלאות בקרנות 
shutterstock :הנבחרות | צילום

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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 קופות הגמל הענפיות של ההסתדרות 
יתרחבו לענף קופות הגמל להשקעה

הממונה ברקת ישקול את בקשתה של כל חברה מנהלת בנפרד, אך מתנה זאת בדרישות שקיפות 
וניהול תקין < רונית מורגנשטרן

ענפיות ח גמל  קופות  של  מנהלות  ברות 
השייכות להסתדרות ביקשו מרשות שוק 
ההון להרחיב את פעילותן לענף קופות 
ההון,  שוק  רשות  על  הממונה  להשקעה.  הגמל 
ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, הודיע כי ישקול 
כל בקשה בנפרד, כשהוא מתנה את הכניסה לענף 

בתנאי סף של שקיפות וניהול תקין. 
הקופות הענפיות שההסתדרות מנהלת )תופעלו 
בעבר בפסגות וכיום באלטשולר שחם, שרכשה את 
פסגות( הן קופות סגורות לעמיתים בעלי מקצוע 
מהמגזרים השייכים להסתדרות. לכל מגזר קופת 
גמל ענפית – הנדסאים, עובדי רשויות מקומיות 
ועוד. קופות הגמל הענפיות מנהלות כיום סכום 
בהן  והעמיתים  שקל,  מיליארד  כ־113  של  כולל 
נהנים מדמי ניהול מוזלים במיוחד, משום הקופות 

פועלות ללא מטרות רווח.
בין תנאי הסף שדורש ברקת מהקופות הענפיות: 
החברה  דירקטוריון  מחברי  שלישים  שני  לפחות 
לדירקטורים  הכשירות  בתנאי  יעמדו  המנהלת 
ניסיון(.  וחמש שנות  רלוונטית  )השכלה אקדמית 

שליש  לפחות  ירכיבו  החיצוניים  הדירקטוריונים 
בעלי  יהיו  מתוכם  כששניים  מהדירקטוריון, 
החברים  כמות  ופיננסית.  חשבונאית  מומחיות 
הגמל  בקופות  וההשקעות  הביקורת  בוועדות 
יהיו  כשהרוב  חברים  לחמישה  תוגבל  הענפיות 

דירקטורים חיצוניים.  

מגמת צמיחה
לבתי  הענפיות  הגמל  קופות  יצטרפו  בכך 
ההשקעות שמנהלים מאז שנת 2017 קופות גמל 
מיליארד  ל־25  כה  עד  שהגיע  בהיקף  להשקעה 
ונמצא במגמת צמיחה מתמדת. קופת גמל  שקל, 
משיכת  בהפקדות,  גמישות  מאפשרת  להשקעה 
הון  רווחי  מס  לתשלום  בכפוף  עת,  בכל  כספים 
ריאלי של 25% בלבד, או פטור מלא ממס רווחי 

הון במקרה של ייעוד הכספים למטרת קצבה.
"אני  מסר:  בר־דוד  ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
הודעת  פרי.  נשא  שלנו  הממושך  שמח שהמאמץ 
רשות שוק ההון פותחת הזדמנות מצוינת למאות 
ובני  הענפיות  הגמל  בקופות  העמיתים  אלפי 

הגמל  לקופות  הם  אף  להצטרף  משפחותיהם 
הענפיות ולקופות הגמל להשקעה שנמצאות תחת 
הקופות הללו, בדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד. 
ההסתדרות ורשות שוק ההון ימשיכו לפעול יחד 
ההסתדרות  שבבעלות  הגמל  קופות  שחברי  כדי 

ייהנו מחיסכון מיטבי".

בר־דוד. "הזדמנות מצוינת למאות אלפי העמיתים בקופות 
הגמל הענפיות" | צילום: דוברות ההסתדרות

לפרטים נוספים פנו למפקחי מנורה מבטחים  

 החיים תמיד
 יכולים להפתיע...

 טוב שיש את
TOP מטריה 

 שנותנת לכם את
הכיסוי הרחב ביותר!

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


      

 חברת הסייבר המובילה בישראל
 מספקת פתרון מקצה לקצה להגנה

 על שרתים, עמדות קצה וחיבור
 גישה מרחוק, שירותי ניהול אבטחת
  מידע ויישום תקנות הגנת הפרטיות

להטבה לחברי הלשכה 
  

לחצו כאן 
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 ללא מתנגדים או נמנעים: תקציב הלשכה 
אושר פה אחד

 יו"ר ועדת הכספים בלשכה, סו"ב משה לבהר, מספר על הקווים המנחים בבניית התקציב ועל הצורך
הדחוף באישורו  

חודשים, נ כשלושה  לפני  לתפקיד  כנסתי 
לשנה  תקציב  הועבר  טרם  כשלצערי 
תקציב  דעתי,  ולעניות  מאחר  הנוכחית. 
היה  דצמבר,  בחודש  כבר  מאושר  להיות  אמור 

צורך דחוף לבנות ולאשר תקציב. 
למדתי את הנושא תוך זמן קצר ועל פי הנחיית 
שמתי  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  הלשכה,  נשיא  מ"מ 
דגש על הקצאת כספים לתמיכה בסוכן הביטוח. 
המנהל,  הוועד  הנשיא,  מ"מ  עם  הפעולה  שיתוף 
עם  יחד  הלשכה,  ועובדי  הכספים  ועדת  חברי 
לי  אפשרו  הסוכן,  צורכי  את  בעין  עין  ראייה 

להקצות משאבים לטובת הנושא.
חיזוקו  מיליוני שקלים הוקצו להכשרת הסוכן, 
והצורך  הצפוף  הלו"ז  בשל  תדמיתו.  וחיזוק 
נושאים  נשארו  עדיין  הגיוני,  בתקציב  ההכרחי 

לטיפול ובחינה במהלך השנה.

חיסכון רב
היה:  התקציב  לבניית  הרציונל  כללי,  באופן 

ואילו  מקסימליות,  הוצאות  תחזית 
מינימלית.  ההכנסות  תחזית 
בכל  שכמעט  הדבר  משמעות 
להגיע  שלא  אשאף  ההוצאות 
נקיים  הוא,  נהפוך  לתקרה. 
מעמיקה  וחשיבה  דיונים 
כבר  ויש  עלויות.  להוזיל  בכדי 

אני  וכך,  הפרק.  על  נושאים 
תקווה כי בסוף השנה המאזן יוכיח 
לנו שחסכנו כספים נוספים מעבר 

לתחזית.
"ריענון"  כי  לציין  שמח  אני 

היחסים עם BDO יחסכו לסוכנים וללשכה כסף 
להקנות  האפשרות  את  ישפרו  ומאידך  מחד,  רב 
ידע והכשרה בצורה מיטבית. לדוגמה,  לסוכנים 
סוכם כי נוכל להשתמש בחדרי הלימוד של חברת 
BDO בכל רחבי הארץ לצורך הדרכת הסוכנים 
וכן שילוב הסוכנים בקורסים השונים המתנהלים 

בחברתם, בהנחה משמעותית לסוכן.

צעד בונה אמון
מלאה  בשקיפות  פעלתי 
ולאורך החודש האחרון עניתי 
הן  החברים,  שאלות  לכל 
בוועד המנהל והן בקרב חברי 
לציין  שמח  אני  המועצה. 
למעלה  זה  דעתי  לעניות  כי 
מעשור שהתקציב עבר פה אחד 
מתנגדים  ללא  הראשונה,  בפעם 

וללא נמנעים. 
אני תקווה כי זהו צעד בונה אמון 
להתנהלות תקינה כשהפנים לעשיה 
נטו לטובת סוכני הביטוח וטיפול בבעיות הקשות 
העומדות לפתחינו. זה המקום לציין ולהודות שוב 
ודואג  ובצנעה  בשקט  עובד  אשר  הנשיא,  למ"מ 

לאחד את כוחות הלשכה לעשייה משותפת.
יאוחר  לא  יעבור   2022 תקציב  כי  מבטיחכם 

בחודש דצמבר 21. כיאה לעמותה מסודרת.
הכותב הינו יו"ר ועדת הכספים בלשכה  די

סינ
מו

רי 
ש

או
ם: 

לו
צי

לבהר. "שמתי דגש על הקצאת 
כספים לתמיכה בסוכן הביטוח"

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול
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 אוהד מעודי בכנס עדיף: "מכרו ללקוחות 
מוצרי דחיפה שהם לא צריכים"

לגבי רפורמת הסוכן האובייקטיבי, אמר מעודי: "אנחנו בדיונים עם לשכת סוכני הביטוח 
ונציגים שונים – הרפורמה תחזק את מעמד הסוכנים" < רונית מורגנשטרן

"
נושא הלידים תפס תאוצה בשנים האחרונות. 
נוצלו,  שלקוחות  בפרקטיקות  נתקלנו 
לקוחות לא נתנו הסכמה וגרוע מזה - מכרו 
אמר  כך  צריכים".  לא  שהם  דחיפה  מוצרי  להם 
ההון,  שוק  על  לממונה  בכיר  סגן  מעודי,  אוהד 
ה־13  והיועצים  הסוכנים  בוועידת  חיסכון  ביטוח 

של עדיף, שהתקיימה השבוע. 
השירות  חוזר  תיקון  לטיוטת  התייחס  הוא  בכך 
הטיוטה,  פי  על  הרשות בשבוע שעבר.  שפרסמה 
הלקוח  של  הסכמה  חובת  תהיה  ליד  להעברת 
בפרטי  שימוש  שעושה  "סוכן  בפרטיו.  לשימוש 
לקוח והוא אחראי, כמובן שידאג לוודא שהלקוחות 
איזון",  למצוא  צריך  לכך.  הסכימו  אליו  שהגיעו 

הוסיף מעודי.
תקשורת,  עדיף  מנכ"ל  לוי,  כפיר  עם  בשיחה 
האובייקטיבי  הסוכן  למודל  גם  מעודי  התייחס 
ואמר: "הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר 
העקרונות,  את  פומבי  באופן  ציין  ברקת,  משה 
שחלק גם אני ציינתי בעבר. מבחינתנו, הרפורמה 
וחוזרי  תקנות  חקיקה,  באמצעות  לפועל  תצא 

רשות. חלק יצאו, למשל כעדכון בחוזר 
צירוף. הרפורמה אומרת דבר פשוט. 

יהיה סוכן שיעבוד עם חברה אחת 
לצורך  ביטוח  כמשווק  שיוגדר 
האופציה  קשור.  כסוכן  העניין, 
אובייקטיבי  כסוכן  השנייה 
עם  לעבוד  צפוי  הנראה  שככל 
על  אחידה  בעמלה  חברות  חמש 

או  כזו  הטיה  תהיה  שלא  מנת 
אחרת.

הסוכן  של  הרפורמה  "לגבי 
האובייקטיבי, אנו בדיונים עם לשכת 
כדי  שונים  ונציגים  הביטוח  סוכני 

סדר  תעשה  הרפורמה  הצדדים.  כל  את  לשמוע 
מול  מקצועיות  הוגנות,  שקיפות,  לייצר  כדי 
הלקוח, תשרת את ציבור המבוטחים אבל גם את 

הסוכנים ומעמדם יתחזק", ציין מעודי.

סוכנים רבים בשטח
מעט  לא  שביצענו  "נכון  זה:  בנושא  אמר  עוד 

המבוטחים  לציבור  צרכניות  רפורמות 
המוסדיים,  לגופים  בעיקר  שכוונו 
יחד עם זאת יושבים פה לא מעט 
עבודה  שעושים  ביטוח  סוכני 
עיקר  בשטח.  הם  מצוינת, 
הממשק מול הלקוחות ברכישת 
הפוליסה,  חיי  מהלך  פוליסה, 

ביטול פוליסה - הסוכן שם". 
חובה,  בביטוח  השינויים  לגבי 
אמר  בספטמבר,  להיכנס  שאמורים 
ביטול  תהיה  הכותרת  שגולת  מעודי 
הביטוח,  תעודת  של  הישן  המעמד 
שרוצים  לקוחות  על  להקל  מנת  על 
לבצע ביטול, בלי שיחזירו את התעודה המקורית 
שהוצאה להם. לדבריו, זוהי מהפכה של ממש, ועד 
הזמנים.  בלוח  לעמוד  אמורות  החברות  ספטמבר 
"יש עדיין צורך לבצע שינויים בפוליסות, לעדכן 
ולשלוח לאישור וכמובן חלק מהעניין זה שינויים 
ישיר  בקשר  אנו  אבל  החברות,  של  במערכות 

ושוטף עם כולן".

 אוהד מעודי | 
צילום: סטודיו עדיף

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
ofirha@drpz.co.il      052-6366154      אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי
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דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב-5 השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*

נומינלית  וחיסכון ומתייחסים לתשואה  *הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח 
החברה הפנסיה המקיפה של  קרן  של  )כולה(   30.4.2021 ליום  ועד   1.5.2016 לתקופה שמיום  מצטברת  ברוטו 
במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה 
זו. אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה

ודאו
שהלקוחות

שלכם יודעים
איפה הפנסיה

שלהם
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כירות כלי הרכב החשמליים בישראל מ
כך  אלף,  ל־19  ויגיעו  השנה  יוכפלו 
של  הראשי  הכלכלן  מדו"ח  עולה 
חדירתם  את  סוקר  הדו"ח  הרצוג.  חן   -  BDO
ותמונת  הקרובות  לשנים  התחזית  לישראל, 
והרגולציה  התשתיות  המכירות,  של  המצב 
ברחבי העולם. בחמשת החודשים הראשונים של 
רכב  כלי   8,650 ישראל  כבישי  על  עלו  השנה 
להתחזק  צפויה  והמגמה  ונטענים  חשמליים 

בחודשים הבאים.
הרצוג מציין ש־2021 צפויה להיות שנת מפנה 
ואלה  בישראל,  החשמליים  הרכב  כלי  במכירות 
יתפסו נתח שוק של 5.5% מכלל מכירות המכוניות 
החדשות. למרות הצמיחה, השוק הישראלי עדיין 
נתח  שם  אירופה,  מדינות  אחר  זה  בתחום  מפגר 
השוק גדול פי שלושה והגיע השנה ל־15% מכלל 

המכוניות. 
שחציית  מראה  העולמי  הניסיון  זאת,  עם  יחד 
מהווה  החודש,  אליו  5%, שהגענו  נתח שוק של 
נקודת מפנה בחדירת כלי רכב חשמליים שממנה 
בהולנד  לדוגמה,  כך  במכירות.  חד  זינוק  נרשם 
 5% שוק של  מנתח  לצמוח,  שנתיים  לשוק  לקח 
ובשוודיה   ,2020 בשנת   25% של  שוק  לנתח 

נרשמה צמיחה תוך שלוש שנים, מ־5% ל־32%.

כשל המדיניות הישראלית
 BDOב־ מעריכים  הצמיחה,  קצב  סמך  על 
יגיע מספר כלי הרכב החשמליים  שבשנת 2025 
הרצוג,  לדברי  אלף.  ל־215  בישראל  והנטענים 
העובדה שישראל מפגרת ביחס למדינות אירופה 
של  כשל  מהווה  חשמליים  רכב  כלי  בחדירת 

שהתשתיות  היא  הבעיה  הלאומית.  המדיניות 
עם  להתמודד  כדי  ערוכות  לא  עדיין  הלאומיות 
מהפכת הרכב החשמלי ואילו תכנון משק החשמל 
שעודכנה  תחזית  לפי  מתבצע  עדיין  בישראל 
לאחרונה בשנת 2018, שאינה כוללת את השפעת 
לחשמל.  הביקוש  על  החשמליים  הרכב  כלי 

התוצאה היא תכנון חסר של תשתיות לאומיות.
על פי הדו"ח, האתגר של הממשלה הבאה יהיה 
לגבש מדיניות להסרת חסמים ועידוד כניסת רכב 
חשמלי. לישראל, כמדינה קטנה וצפופה, שמחירי 
החשמל בה זולים ומחירי הדלק יקרים - יש יתרון 
למשק  היתרון  החשמלי.  הרכב  מהפכת  בהובלת 
של  משילוב  נובע  החשמלי  הרכב  של  הלאומי 
החשמלי  הרכב  וכלכליים.  סביבתיים  יתרונות 
הוא גם ירוק וגם כחול־לבן, כיוון שמקורות יצור 
החשמל בישראל הם מיצור מקומי – גז ואנרגיות 
מתחדשות, בעוד שמקור האנרגיה לרכבי הבנזין 

הינו נפט מיובא.
ובמעבר  האקלים  במשבר  במאבק  להצליח  כדי 
אנרגיות  רק  מספיק  לא   - פחמן  דלת  לכלכלה 
מרכזי  מרכיב  מהווה  התחבורה  תחום  מתחדשות. 
לתפוס  חייב  ולכן  בישראל,  מזהמים  בפליטות 
מקום מרכזי במדיניות הפחתת הפליטות, מציינים 

.BDOב־

BDO: 19 אלף מכירות כלי רכב חשמליים 
צפויות השנה

על פי דו"ח הכלכלן הראשי של החברה יוכפלו השנה מכירות המכוניות החשמליות, ואלה 
יתפסו נתח שוק של 5.5% ‰ ב־2025 יגיע מספרם ל־215 אלף כלי רכב < רונית מורגנשטרן

שגיא יוגב פורש מהראל

נהל החטיבה לביטוח כללי בהראל מ
ביטוח, שגיא יוגב, הודיע על סיום 

תפקידו. הוא יפרוש מהראל בעוד חודש. יוגב 
עובד בהראל 23 שנים, במהלכן כיהן במגוון 
רחב של תפקידים. ב־11 השנים האחרונות 

תיפקד כמשנה למנכ"ל הראל ביטוח וכחבר 
הנהלה.

בתקופתו של יוגב כמנהל החטיבה לביטוח 
כללי פותחו מספר מוצרים חדשים דוגמת 

"הראל סוויץ'", ובוצעה רפורמה במודל התמחור, שהובילו לשיפור ניכר 
בתוצאות העסקיות של החטיבה לביטוח כללי. כמו כן, פותחו פלטפורמות 

דיגיטליות ששולבו במערך ההפצה, התפעול והשירות.
מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מישל סיבוני, מסר: "אנו מודים לשגיא 
על שנות עבודה פוריות ועל תרומה גדולה להראל ומאחלים לו הצלחה רבה 
בהמשך הדרך". שגיא יוגב מסר: "זו הייתה עבורי זכות וגאווה גדולה לעבוד 

בחברת הראל, החברה המובילה בשוק הביטוח בישראל".

השתתפות עצמית |  רונית מורגנשטרן

BDO Israel :חן הרצוג | צילום ,BDO הכלכלן הראשי של

יוגב | צילום: יונתן בלום

 לשכת סוכני הביטוח 
 משתתפת בצערו 

של מיקי קופל 
על פטירת אימו 

 לאה קופל  
ז"ל

שלא תדע עוד צער
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 סיכון חדש או החמרת סיכון: מתי נכון
ליישם את הלכת פיקאלי

 בנסיעה חד פעמית, עת שביקש מבוטח מאביו שיסייע לו בשינוע כלי רכב, אירעה תאונת דרכים ‰ בית 
המשפט שנדרש לסוגיה בוחן את ההבדל בין פוליסה לפי גיל ובין פוליסה נקובה בשם < עו״ד עדי בן אברהם

דיון ב ועומד  תלוי  העליון  המשפט  בית 
בה  אשר  פיקאלי  להלכת  בנוגע  נוסף 
תידון סוגיית הפיצוי החלקי. עד לקבלת 
על  פועלים  המשפט  בתי  בעניין,  סופית  החלטה 
פי הקווים המנחים שנקבעו בהלכת פיקאלי ביחס 

למקרים השונים המונחים לפתחם. 
נדון  אשר  מקרה  על  לספר  אבקש  השבוע 
שם  בראשל"צ  השלום  המשפט  בבית  לאחרונה 
ביטוח  פוליסת  רכש  אשר  מבוטח  סוגיית  נדונה 
בשם  נקובים  נהגים  לשני  הנסיעה  הוגבלה  ובה 

בלבד: המבוטח ואשתו. 
תקופת  שבמהלך  בכך  החל  המעשה  סיפור 
הוא  כי  וביקש  אביו  המבוטח  אל  פנה  הפוליסה, 
יסייע לו בהעברת משאית מהמוסך. המבוטח סיכם 
עם אביו כי הראשון יסיע את המשאית ואביו יסע 
אחריו עם הרכב המבוטח. במהלך הנסיעה, אירעה 

תאונה בה היה מעורב הרכב. 

מבוטח רשלן
המבוטח פנה לחברת הביטוח בתביעה לתשלום 
את  דחתה  הביטוח  חברת  התאונה.  נזקי  בגין 
התביעה בטענה כי הפוליסה, לפי תנאיה, מוגבלת 
אביו  לגבי  תקפה  ואינה  זוגו,  ולבת  למבוטח  רק 

אשר נהג ברכב בעת התאונה.  
לא  כי  היתר,  בין  וטען  לביהמ"ש  פנה  המבוטח 
היה ער לעובדה שהפוליסה לא תקפה לגבי האב, 
הואיל וסבר כי הפוליסה בתוקף לגבי כל נהג מעל 
לו  אשר  לאביו  ביחס  נכון  הדבר  ובטח   ,30 גיל 

נסיון של 40 שנה כנהג. 
בנוסף הסביר כי דובר על צורך דחוף וחד פעמי 
להסיע את המשאית. במהלך כל השנים בהן בוטח 
הפוליסה  על  השיח  הביטוח,  חברת  אצל  הרכב 
היה מול סוכן הביטוח בנוגע לגיל הנהגים הואיל 
לגיל  מתחת  הביטוח  משנות  בחלק  היתה  ואשתו 
30 ולא דובר על נהגים הנקובים בשם. עוד הוסיף 
המבוטח כי נוסח הפוליסה לא תואם את הוראות 
לבסוף,  המגבלות.  על  הדגשה  מספיק  ואין  הדין 
מקום  היה  פיקאלי  הלכת  לאור  כי  המבוטח  ציין 

לשלם פיצוי של 90% לפחות.  
את  צמצם  המבוטח  כי  טענה  הביטוח  חברת 

הכיסוי לנהגים נקובים.

שונה מפרשת פיקאלי
בית המשפט קובע כי חוק חוזה הביטוח מתייחס 
לאופן בו יש לפעול בנוגע להחמרת הסיכון אשר 
חל במהלך תקופת הביטוח וכן מתייחס לפסק הדין 
פס"ד  פיקאלי,  בפרשת  העליון  המשפט  בית  של 

אי  סיכון עקב  הסוגיה של החמרת  בחן את  אשר 
הרוב  שופטי  בפוליסה.  הגיל  במגבלת  עמידה 
בפרשת פיקאלי קבעו כי מדובר על החמרת סיכון. 
שונה  הנדון  המקרה  כי  מדגיש  המשפט  בית 
עמידה  אי  על  מדובר  אין  שכן  פיקאלי.  מפרשת 
עמידה  אי  על  מדובר  כאן  אלא  גיל,  במגבלת 
במגבלה של נהגים ספציפיים נקובים בפוליסה.   

על  מדובר  אכן  כי  המשפט  בית  מציין  אומנם 
ממגבלת  יותר  גבוהה  שעוצמתו  מגביל  תנאי 
נהג  הוספת  כי  לטעון  ניתן  ולכן  גיל,  קטגוריית 
נכלל  לא  שכלל  סיכון  אלא  סיכון  החמרת  אינה 
בתכלית  עסקינן  האמור  חרף  אולם  בפוליסה. 
החוק  פרשנות  על  המרחפת  סוציאלית  צרכנית 
שאינם  לחוזה  צדדים  שני  בין  לאזן  מנסה  אשר 
פרשנות  בעת  תוקף  משנה  ומקבלת  כוחות  שווי 
סייג האחריות של חברת הביטוח. בנוסף, הפוליסה 
מגדירה את מקרי הביטוח על בסיס קטגוריות של 
מקרים מוגדרים )למשל - התנגשות, גניבה( ולא 
על בסיס זהות הנהג. עניין זהות הנהג רלוונטית 
להיקף הסיכון. משכך, העובדה שהנהג ברכב אינו 

נכלל ברשימה מהווה החמרת סיכון ולא היווצרות 
של סיכון חדש שאינו מכוסה.   

לפוליסה  הפרמיה  עלות  בין  זה  במקרה  הפער 
זהה על בסיס קטגוריית גיל, הינה 9% בלבד וניתן 
ללמוד מכך כי מדובר על  הבדל בעוצמת סיכון 

שהוחמרה, ולא ביצירת סוג חדש של סיכון. 
לכן, קובע ביהמ"ש כי אין מדובר על סיכון חדש 
אלא על החמרת סיכון ויש להתייחס למקרה על 

כהחמרת הסיכון.  
היתה  הביטוח  חברת  כי  חולק  אין  זה  במקרה 
מסכימה לבטח כל נהג מעל גיל 30, כך שהתנאי 
המקרה  את  מבטח  היה  שלא  סביר  למבטח  ביחס 
לא מתקיים. בית המשפט מוסיף כי ביחס להוכחת 
כוונת המרמה עולה כי לא היתה כוונה שכזו מצד 
המבוטח. מדובר על מקרה חד פעמי, בו נתן המבוטח 
הוא  כאשר  ספציפי,  באירוע  ברכב,  לנהוג  לאביו 
טעה לחשוב שקיים ביטוח לנהגים מעל גיל 30 ולא 
הוכח כי הוא סירב לרכוש פוליסה יקרה יותר על פי 

קטגורית גיל כפי שטענה חברת הביטוח. 
בית המשפט מחייב את חברת הביטוח לשלם את 
עו"ד  וכן שכ"ט  הנזק  מגובה   )91%( היחסי  החלק 

והוצאות עדים. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. 

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן

 ק
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 shutterstock :האב, בעל ותק של 40 שנה בנהיגה, היה מעורב בתאונה. למצולם אין קשר לידיעה | צילום

חברת הביטוח טענה כי 
המבוטח צמצם את הכיסוי 

לנהגים נקובים
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית, דרוש/ה 
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/

סוכנות. ניסיון קודם הכרחי. קורות חיים למייל: 
  star202118@gmail.com

לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח 
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים 

עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם 
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור , כולל אפשרות 
לשותפות עתידית. israel@di--ins.co.il נייד - 

0544260833

קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים 
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים, פגישות 

מתואמות והכשרה. לתיאום פגישה לא מחייבת עם 
gabin@barak-fin.com 0522759119  :גבי

לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית 
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות, עסקים, 

למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול, שעות 
גמישות. עבודה באווירה נעימה ומקצועית, דרישות 
: יחסי אנוש טובים ורצון להצליח, מוטיבציה גבוהה 

 וראש גדול יתרון, קורות חיים יש לשלוח
MOSHE@BEYAHAD-INS.COM  

 gil@beyahad-ins.com 
נייד 052-4526944 משה נייד 052-7703399 גיל

דרושים 5 סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם, 
 הפניות ועוד יתרונות ייחודיים. ניתן לפנות המייל: 
afikf.gabi@gmail.com או בהודעת ווצאפ : 

0587305550. בתודה גבי נתן

לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה 
לביטוח ל-3/4 משרה, 5 ימים בשבוע. תחום ביטוח 
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי. קורות חיים במייל: 

meir_na@013net.net
למשקי טנא סוכנות לביטוח בע"מ )מקבוצת ביטוח 

חקלאי( הסוכנות הגדולה, המובילה והוותיקה ביותר 
בתנועה ובתעשייה הקיבוצית דרוש סוכן/סוכנת שטח 

מנוסה! הגדרת התפקיד: סוכן/ת שטח למחלקת 
ביטוחי הפרט של הסוכנות בקיבוצים ובתעשייה 

הקיבוצית. מעמד – שכיר/ה. תנאי שכר הוגנים מאוד + 
רכב למועמד/ת המתאים/ה. תנאי הכרחי: רישיון סוכן 

ביטוח + ניסיון במכירות. לפרטים יש לפנות לסיניה 
אגם מנהלת שיווק וקשרי לקוחות 052-5821686. 

רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות לניהול תיק 
לקוחות - בונוסים גבוהים! למשרד ביטוח מצליח באיזור 

פ"ת דרוש/ה רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות 
לניהול תיק לקוחות, הפקות, תביעות ושיווק מוצרים 

חדשים. העבודה במשרה מלאה. בונוסים גבוהים 
למתאימים/ות, אפשרויות קידום רבות! דרישות: - ניסיון 

בעבודה בסוכנות ביטוח. - ידע במערכות חברות הביטוח.- 
ניסיון שיווקי - יתרון.- תודעת שירות גבוהה, - יכולת 

עבודה בלחץ, זריזות. יכולת עבודה בצוות. 03-9199915 

עו"ד עם ניסיון של 7 שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי 
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי. ידע בוורד 

ואנגלית. עבודה רק מהבית- מיקום גיאוגרפי לא חשוב. 
 סודיות מובטחת. קו"ח לשלוח למייל

shahr35@hotmail.com 

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר, חדר גדול כולל חלון 

ענק. המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי, חניה 
חופשית, השכירות חודש בחודשו, מחיר פיקס כולל 

)דמי ניהול, חשמל, ארנונה, ניקיון יומי(. ניתן לקבל 
מרוהט, שלמה 052-2944888

להשכרה 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח תקוה. החדרים 

מרוהטים, בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה 
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת. העלות הנדרשת כולל 
חשמל, ארנונה, אינטרנט, ועוד: 4,000 ש"ח + מע"מ. 

לפרטים, שמוליק: 054-4946290

להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין 
מגורים.  גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 
בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 

0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 

ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 
udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות 
050-5293836

במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין 156 ת”א, להשכרה 
בקומה 20 חדר במשרד מפואר. אפשר גם שירותי 

משרד. טלפון 054-4647407 מאיר

להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 

*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות 
לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 050-5240011

בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה 
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־990 ₪ 

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל־ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי־ 052-8033305

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 

המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות 

/ עצמאים / פרטיים.

אנו מתמחים ביועץ למשכנתה )חדשה / מיחזור / 
איחוד הלוואות / ועוד(. נשמח לשת"פ עמך על תיק 

המבוטחים שלך, ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא 
https:// 052-2944888 ,נפגש לקפה, שלמה קרקסוני

www.facebook.com/krsmartmoney
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ 

ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר 
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו 

ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את 
הפתרון הכי מתאים עבורכם. ביחד סוכנות לביטוח 

מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו 
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים 

קיימים. אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי 
פעולה שבהם כולם מרוויחים )יש לנו שת"פים 

שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים 
בדבר וזה בדוק( שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו 

רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת 
החלטה מושכלת. ניתן לפנות אלינו במייל/ בנייד נייד 

 052-7703399 גיל 052-4526944 משה
 gil@beyahad-ins.com

סוכנות ביטוח גדולה  מעוניינת ברכישת תיק 
ביטוחי )אלמנטרי ופנסיוני ( לפרטים ניתן לפנות

yanivaghion@gmail.com
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
ins.com־gil@beyahad

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של אתי דרור 

על פטירתו של בנה

טל דרור  ז"ל
שלא תדעי עוד צער

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בקונגרס האמריקאי רוצים המבטחים נגד דחיית האולימפיאדה
לאסור תשלומי כופר

הגדולות ק הביטוח  חברות  של  נציגים  בטוקיו.  מתנהל  הקלעים  מאחורי  רב 
מנהלים לובי כנגד הניסיונות לדחות שוב את המשחקים האולימפיים בטוקיו, 
שצפויים להתחיל ב־23 ביולי. הסיבה להתנגדות חברות הביטוח היא שכל דחייה 
ולנותני  תגרום למבטחים תשלומי פיצויים בגובה של מיליוני דולר למארגנים 
החסויות. הדחייה של האולימפיאדה מהשנה שעברה לשנה הנוכחית בשל מגפת 

הקורונה הסבה הפסד של 3.5 מיליארד דולר.
מנומקת  היא  רבים.  תושבים  מכיוון  עלתה  האולימפיאדה  את  לדחות  הדרישה 
בשל ההתנהלות האיטית של מבצע החיסונים, והחשש מבואם של מספר גדול של 

לגרום  שעשוי  מחו”ל  ספורטאים 
הקורונה  של  נוסף  התפרצות  לגל 

בקרב תושבי טוקיו והסביבה.
גם חברות גדולות יפניות וזרות, 
לאולימפיאדה,  חסות  הנותנות 
לדחייה  לובי  פעולת  מנהלות 
נוספת של האולימפיאדה. בחברות 
גורסים כי יפן אינה ערוכה לקיום 
גם  הקורונה.  בשל  האולימפיאדה 
החלטת ממשלת יפן לאסור כניסת 
צופים לתחרויות ליפן מחזקת את 
טיעוני החברות המעניקות חסויות.

של  דחייה  לכל  התנגדות  הביעה  האולימפיאדה  של  המארגנת  הוועדה  אולם 
אירועי הספורט. עתה מצפים להחלטה של ממשלת יפן בשאלת קיום האולימפיאדה 

או דחייה נוספת של האירועים האולימפיים.

של ב במהלך  התמיכה  גוברת  האמריקאי  קונגרס 
קבלת החלטה תקדימית לאסור תשלומי כופר מצד 
חברות שמותקפות על ידי פצחנים. המהלך הזה נבחן על 
הסייבר  התקפות  ריבוי  בעקבות  האמריקאי  הממשל  ידי 

עם דרישות לתשלומי כופר.
הסייבר  התקפות  התרבו  האחרונים  הימים  בעשרת 
סייבר  מתקפות  שתי  כופר.  לתשלומי  דרישות  עם 
הנפט של   צינור  היו באחרונה. מתקפה על  משמעותיות 
לחוף  הנפט  זרימת  את  ששיתקה   Colonial Pipline
כופר  דמי  לשלם  נאלצה  והחברה  ארה”ב,  של  המזרחי 
על  היתה  הנוספת  הסייבר  התקפת  דולר.  מיליון   4 של 
ספקית בשר גדולה בארה”ב שגרמה לשיתוק חלק גדול 

של פעילותה.
גובר החשד בארה”ב שמאחורי מתקפות הסייבר נמצאת 

קבוצת האקרים רוסית.
הדרישה להפסקת תשלומי הכופר הגיעה מצד יו”ר ועדת 
התריע  הוא  וורנר.  מארק  האמריקאי,  בסנאט  המודיעין 
שגדל מספר החברות שאינן מדווחות על תשלומי כופר. 
הדבר מחזק את הדרישה לאסור בארה”ב תשלומי כופר. גם 
שרת האנרגיה ג’ניפר גרנהולם תומכת בהטלת איסור על 

תשלומי כופר להאקרים.
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 הגעתם של תיירים רבים עלולה לגרום להתפרצות 
קורונה בטוקיו 
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