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ביטוח ופיננסים

על שאלת הקיזוז
 ניכוי פנסיית שארים בתביעות 
נזיקין ופיצויים לנפגעי תאונות 

דרכים • עו"ד עדי בן אברהם 
בטור שבועי< עמ' 14

המיזם מתרחב
עשרות חברי לשכה כבר מתנדבים 

במיזם שהחל בשיתוף פעולה עם 
עמותת "נולדת לנצח"

 <  עמ' 4

הבחירות למוסדות הלשכה
כל השמות והתפקידים לקראת 
 הבחירות בנובמבר, והודעת יו"ר 

ועדת הבחירות עו"ד חיים קנת

<  עמ' 10

 הרשות תעצור 
משיכות גורפות מכספי 

פנסיה ותגמולים
בעקבות פנייתו של נשיא הלשכה בפועל, סו"ב יוסי אנגלמן, 
פרסמה רשות שוק ההון טיוטה בנושא משיכה מוקדמת של 

כספי הפנסיה • אנגלמן: "הלשכה לא תתן יד לגורמים לא 
 מפוקחים אשר נכנסו לענף הביטוח ומבאישים את שמם 

של סוכני הביטוח המקצועיים" < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

רשות שוק ההון: יש לעצור משיכות גורפות 
מכספי פנסיה ותגמולים 

בעקבות פניית נשיא הלשכה פורסמה השבוע טיוטת חוזר בה מבקשת הרשות משיכה מוקדמת 
של כספים מקופות גמל לחיסכון • הרשות: "התפתחה פרקטיקה פסולה לשידול חוסכים 

ועמיתים להשגת כסף קל ומהיר" • אנגלמן: "על הרשות לעשות כל אשר בידה כדי לפעול 
כנגד אותם גורמים שאינם מפוקחים וגם הלשכה תפעל בנושא" < רונית מורגנשטרן

וחיסכון, ר ביטוח  ההון,  שוק  שות 
חוזר  טיוטת  )ד'(  אתמול  פרסמה 
שעתידה למנוע את משיכת כספי 
עוד  כל  לחיסכון  גמל  מקופות  התגמולים 
לא נותקו יחסי עובד מעביד או הגעה לגיל 
הקיים  למצב  השוואה  נוצרת  בכך  זכאות. 
איסור  עקיפת  ונמנעת  הפנסיה  בקרנות 
פסולה  כפרקטיקה  שהתפתחה  המשיכה 

הפוגעת בחוסכים. 
בשבוע שעבר פורסמה ב"ביטוח ופיננסים" 
ידיעה בנושא, ואחריה גם בעיתונים אחרים. 
אנגלמן,  יוסי  סו"ב  בפועל,  הלשכה  נשיא 

פנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר 
הנושא  כי  הבטיח  והאחרון  בעניין  ברקת,  משה 
על שולחנו. כאמור, אתמול פרסם הממונה הוראה 

הממליצה כיצד להתמודד עם התופעה.
בשוק  התפתחה  כי  לידיעתנו  הובא  "לאחרונה 
בעלי  לפיה  פסולה,  פרקטיקה  הפנסיוני  החיסכון 
רישיון,  בעלי  שאינם  נוספים  גורמים  וכן  רישיון 
משדלים  ואף  הרחב  לציבור  הודעות  מפרסמים 
בדרכים שונות חוסכים ועמיתים בקרנות הפנסיה 
'להשיג כסף קל ומהיר' באמצעות העברת החיסכון 
הצבור בקרן פנסיה לקופת גמל לחיסכון ומשיכת 
הכסף שלא כדין, ובכך עוקפים את ההוראה האוסרת 
עוד  כל  הפנסיה  מקרנות  תגמולים  כספי  משיכת 

מתקיימים יחסי עובד ומעסיק", נמסר מהרשות.
באופן  נוגד  זה  "נוהג  כי  הרשות  הוסיפה  עוד 
שעיקר  הפנסיוני  החיסכון  תכלית  את  מפורש 
מטרתו בהבטחת קיומה של קצבת זקנה חודשית 
כיסויים  רכישת  גם  פנסיה  ובקרן  פרישה,  בעת 
של  עבודתו  בתקופת  ושארים  לנכות  ביטוחיים 

החוסך בהיותו עמית מבוטח בקרן הפנסיה". 

יאוחדו הוראות המשיכה
במסגרת מהלכים לבלימת המצב הקיים שעשוי 
מציעה  בישראל,  והמבוטחים  בחוסכים  לפגוע 
בהוראות  האחדה  ביצוע  החוזר  בתיקון  הרשות 
הגמל  בקופות  כספים  משיכת  לעניין  הקבועות 
של  תיקון  באמצעות  הפנסיה,  ובקרנות  לחיסכון 

הוראות התקנון התקני של קופת גמל לחיסכון.
במצב הקיים, בתקנון קרן הפנסיה קיימת הוראה 

המונעת את האפשרות למשיכת כספי התגמולים 
לעומת  ומעסיק.  עובד  יחסי  נותקו  לא  עוד  כל 
נקבעה  לא  לחיסכון  הגמל  קופות  בהוראות  זאת, 
המשיכה  אפשרות  את  המגבילה  מקבילה  הוראה 
של כספי תגמולים שעה שעדיין מתקיימים יחסי 
עובד ומעסיק. זהו המצב אותו מתקן החוזר המוצע.
אכיפה  בהליכי  לנקוט  הרשות  תמשיך  בנוסף 
כלפי גורמים מפוקחים אשר הפרו את הוראות הדין 
הנדרשים  הבירורים  את  ותבצע  הפיקוח  והוראות 

אל מול בעלי הרישיון ה"משווקים" מהלך זה. 

נפעל בכל הכוח 
יוסי  סו"ב  בפועל,  הלשכה  נשיא  מסר  בתגובה 
הערך  קודם,  בגיליון  שציינתי  "כפי  אנגלמן: 
בנייה  הינו  הלשכה  לרגלי  כנר  העומד  העליון 
ושמירה על חסכון פנסיוני לעת פרישה. משיכה 
של כספי החסכון שלא למטרה זו מקופות הגמל, 
לחסכון  גמל  בקופות  זאת,  עם  מקום.  לה  אין 
לא קיימת מניעה למשיכת כספים מקופות אלו 
עבודתו,  לסיום  הגיע  טרם  שהעובד  בעת  גם 
וכעת מסדירה הרשות סוגיה זו אשר תמנע את 
והלשכה  המתואר,  במתווה  הכספים  משיכת 
נוספות  הגדרות  ולהסדיר  להעלות  תפעל 
של  החסכון  כספי  את  לשמר  מנת  על  בתקנון, 

ציבור החוסכים בישראל. 
"בנוסף, אין די בהסדרת נוסח התקנון בלבד. 
לשכת סוכני הביטוח בישראל לא תתן יד לאותם 
גורמים לא מפוקחים אשר נכנסו לענף הביטוח 

הביטוח  סוכני  של  שמם  את  ומבאישים 
המקצועיים. הלשכה תפעל בכל כוחה על 
מנת להוציאם מהענף וכך אעשה במסגרת 
כפי  שכן  הקרובה,  המנהל  הוועד  ישיבת 
שראינו בפרקטיקה הקיימת וכפי שציינה 
רשות שוק ההון לעולם החיסכון הפנסיוני, 
נכנסו גופים שאינם בעלי רישיון מפוקח, 
ומשדלים  לציבור  הודעות  שמפרסמים 

חוסכים למשוך כספי פנסיה. 
"אנו סבורים כי על הרשות לעשות את 
כל אשר בידה כדי לפעול נגד אותם גורמים 
לעקור  מנת  על  מפוקחים,  גורמים  שאינם 
גורמים אלו מענף הביטוח, כך שהציבור 
יבחנו  אשר  הביטוח  סוכני  למול  ורק  אך  יפעל 
ביותר  המתאים  המקצועי  השירות  את  ויספקו 
הוראות  בסיס  על  להם,  וישקפו  ללקוחותיהם 
רגולטוריות ברורות, בין היתר, מסמך הנמקה, 

את ההשלכות לפעילות זו על ידי הלקוח".

אנגלמן וברקת. מסייעים לחוסכים | צילומים: באדיבות הלשכה, אוראל כהן

סיקור אוהד ללשכת סוכני הביטוח בגלובס 
)אתי אפללו( בנושא מאבקה בגופים 

הממליצים על משיכת הפנסיה טרם המועד.
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 WeSure, מגדל ושירביט זכו במכרז 
לביטוח רכבי עובדי המדינה 

המכרז כולל גם את ביטוחי הרכב של עובדי המדינה שיצאו לגמלאות ובסך הכל למעלה מ־50 אלף 
כלי רכב • היקף הפרמיות הכולל מוערך בלמעלה מ־190 מיליון שקל < רונית מורגנשטרן

לביטוח ה הפומבי  במכרז  הזוכות  חברות 
לשנת  וגמלאיה  המדינה  עובדי  רכבי 
ושירביט.  מגדל   ,WeSure הן   2022
)כ־27  הרכב  מכלי  ממחצית  יותר  תבטח  ווישור 
קרוב  ומגדל  רכב  כלי  אלף  כ־13  שירביט  אלף(, 
ל־10,000. היקף הפרמיות הכולל מוערך בלמעלה 

מ־190 מיליון שקל. 
ממשרד האוצר נמסר כי לראשונה נבחרו במכרז 
חברות.  שתי  למול  זוכות  חברות  שלוש  זה  מסוג 
החברות  שלוש  בין  המבוטחים  כלל  של  פריסה 
מתן  שיאפשר  באופן  המבוטחים  קהל  את  תחלק 
לחיסכון  ותביא  מבוטח,  לכל  יותר  טוב  שירות 
שקל  מיליון  כ־20  של  בהיקף  הביטוח  בעלויות 

בשנה לעומת המכרז הקודם.  

השתתפות עצמית נמוכה
תעריפי  החדש,  המכרז  ממאפייני  כחלק 
למאפייני  בהתאם  נקבעים  העצמית  ההשתתפות 
בעברם  רבות  תביעות  ללא  כך שנהגים  המבוטח, 

בביטוח  מהנחה  ייהנו  הביטוחי 
נמוכה  עצמית  ומהשתתפות 

משמעותית.
ועדת  ידי  על  הובל  המכרז 
סגן  אלי ביתן,  המכרזים בראשות 
בכיר לחשב הכללי, מנהל חטיבת 

שכר, תנאי שירות וגמלאות. 
יהלי  רו"ח  הכללי,  החשב 
המכרז  "תוצאות  רוטנברג: 
התחרות  את  ביטוי  לידי  מביאות 
המבוטחים  הרכב.  ביטוחי  בשוק 
משופרת,  שירות  מרמת  ייהנו 
לעובדים  בעלויות  חסכון  תוך 

ולמדינה".      
רכב  ביטוח  כי  נמסר  ממגדל 

מקיף וחובה יערך ל־9,889 מבוטחים מקרב עובדי 
איש.  אלף  כ־40  בסה"כ  המונים  בישראל  המדינה 

היקף הזכיה מוערך בעשרות מיליוני שקלים. 
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  נחום,  שלומי 

ביטוח כללי אמר כי "הסכם זה מהווה נדבך חשוב 
ואנו  הכללי  הביטוח  בתחום  מגדל  של  בצמיחתה 
רואים בו עדות נוספת ליכולותיה של מגדל לבצע 

פרויקטים מורכבים".

כל הכבוד, יש לכם המון מבוטחים, אבל...
אתם יודעים מי מהם הרווחיים ומי מהם ההפסדיים?

www.SMS2010.co.il

תוצאות המכרז מביאות לידי ביטוי את התחרות בשוק ביטוחי הרכב
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https://www.sms2010.co.il/%0D
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 מיזם הלשכה מתרחב: עמותה נוספת 
גויסה לסיוע לחולי סרטן

 מתחילת השבוע צורפה למיזם עמותת "גמאני" לחולות סרטן השד • כ־30 חברי לשכה כבר 
מתנדבים במיזם שהחל בשיתוף פעולה עם עמותת "נולדת לנצח" < רונית מורגנשטרן

חברי מ של  ההתנדבות  יזם 
סרטן  חולי  לטובת  הלשכה 
עם  שהחל  משפחותיהם,  ובני 
הלשכה  מתרחב.  לנצח",  "נולדת  עמותת 
ההתנדבות  מיזם  במסגרת  פעולה  משתפת 
לחולות  המיועדת  "גמאני",  עמותת  עם  גם 
ומחלימות מסרטן שד, ומחלות "סרטן נשי" 

אחר. 
בין  הפעולה  שיתוף  של  הייחודי  המיזם 
לשכת סוכני הביטוח ועמותת "נולדת לנצח" 
פועל כבר כשלושה חודשים. במיזם תורמים 
למשפחות  הלשכה  חברי  וסוכנות  סוכנים 
מקצועי  סיוע  מתן  באמצעות  קשים,  חולים 
ארגון  הינו  לנצח"  "נולדת  עמותת  חינם. 

ידי קרן גרינבלט  התנדבותי־חברתי, שהוקם על 
קהילתית  תמיכה  להעניק  מנת  על  סגמן, 
למשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן ומחלות 

קשות אחרות.
משה בן־פורת, יו"ר סניף השרון  לדברי סו"ב 
בלשכה, ומי שמוביל את המיזם, שיתוף הפעולה 
ראשון  ביום  לפעול  החל  "גמאני"  עמותת  עם 
השבוע: "עד כה התמקדנו בסיוע בנושאי ביטוח 
בסרטן,  חולים  וילדים  חולות  של  למשפחות 

במסגרת השת"פ עם עמותת 'נולדת לנצח'. בתוך 
כבר  אלינו  הגיעו  'גמאני'  מצירוף  ימים  שלושה 

15 פניות", הוא מספר. 
לדבריו, כל 15 המקרים כבר נקלטו בידי סוכני 
הלשכה ומטופלים מול החולות: "דיברתי עם כל 
אותה  שייכתי  ובהתאם  שלה  המקרה  על  חולה 
למתנדב במקום המגורים שלה", מספר בן־פורת. 
לדבריו, הפניות הן מכל רחבי הארץ – כפר בלום, 
נהריה, עכו, אשקלון, תל אביב ועוד. יש לציין, 

השד  לסרטן  המודעות  חודש  הוא  החודש  כי 
והמאבק בו, שהוא אירוע בינלאומי.

הצטרפו  השבוע  כי  בן־פורת,  מדווח  עוד 
במיזם  כמתנדבים  לשכה  חברי  ארבעה  עוד 
לשכה  חברי  כ־30  כבר  יש  הכול  ובסך 
במקרים  מיידית  מטפלים  "כולם  מתנדבים: 
שמגיעים אליהם. עושים ממש עבודת קודש, 
שפתרנו  בעיות  עם  מקרים  הרבה  כבר  ויש 
של  התודה  מכתבי  שמעידים  כפי  להם, 

החולות, החולים ומשפחותיהם".
לקשרי  הוועדה  יו"ר  שטרק,  אלי  סו"ב 
גם  נמדדת  ביטוח  סוכני  "לשכת  קהילה: 
נולדת  במיזם  הקהילה.  למען  בפעילותה 
לחולי  לעזור  נרתמים  הביטוח  סוכני  לנצח 
הסרטן בעלי פוליסות ביטוח לתפעל  ולקבל את 
שיש  הבריאות  פוליסות  באמצאות  להם  המגיע 

בידם.
גם  המיזם  באמצעות  נרתמת  הלשכה  "בנוסף, 
להם  המגיעים  שירותים  לקבל  להם  לסייע  כדי 
לפי הפוליסות שיש בידם, לעזור בקידום תורים 

לבדיקות ולתרופות, ועוד."
סו"ב אניה לוין, סגנית נשיא הלשכה: "פרויקט 

אדיר שחשוב מאוד לתדמיתה של הלשכה".

מדהים כל העזרה שאתם נותנים.

אותו, אך בזכות שני בני אדם טובים עם לב של זהב ונכונות לעזור, קיבלנו את הזכאות בעלי ואני עמדנו רק לפני כמה ימים כמעט חסרי אונים מול קיר שלא ידענו כיצד נחצה זוכה לבדיקה הכל כל חשובה הזו, שהתיזמון שלה ותוצאותיה עלולות להיות גורליות. אילולי ההתערבות שלכם במקרה שלי והמאמץ והשעות שהשקעתם, מי יודע מתי הייתי אין מילים בעולם שיתארו את תחושת ההערכה והתודה שאני חשה כלפיכם. משה ויפית היקרים
ועל בדיקה שבתחילה נאמר לנו שזה חודשיים המתנה לפחות ובזכותכם כבר שבוע הבא אבדק.לבדיקה.  הטלפון  שיחות  על  שהושקעו,  השעות  על  וההכוונה,  הייעוץ  על  הכל,  על  תודה רבה,כולי תפילה שמעז ייצא מתוק, ולבסוף יתברר שהכל כשורה."הישיבה" על חברת הביטוח ואסותא שיאפשרו את המהלך. תודה 

כרמל אריאלי
רכזת מתנדבים ב"נולדת לנצח" קרית גת

קרן יקרה, 

אני רוצה לשתף שכתוצאה מהש"תפ עם 

סוכני הביטוח יצר איתנו קשר נציג נחמד 
בשם עופר, 

איש מקסים, סבלני ומלא טוב לב.

כיף לדעת שיש אנשים טובים כאלה. 

תודה לך,
ותודה להם, 
חג שמח!

דחוף;  באופן  ביופסיה  צריכה  הייתי 

מושיק ויפית סייעו לי לעשות זה ברפואה 

צריכה  הייתי  אם  מיידי.  באופן  הפרטית 

לא  היום  עד  הציבורית,  לרפואה  לחכות 

זו  החשובה.  הבדיקה  את  מבצעת  הייתי 

בין  הפעולה  שיתוף  מצדם.  אדירה  עזרה 

סוכני הביטוח לעמותת נולדת לנצח הוא 

יוזמה מבורכת.

shutterstock :צילום



יש
רופא

בעולם?
במיוחד עכשיו!

smart travel הפניקס
הדור הבא של ביטוח נסיעות לחו"ל 

עם אפליקציה שמתאמת
רופא בחו"ל 24/7 ומשלמת במקומכם

tipul@fnx.co.il  |  *5091פרטים במוקד סוכנים:
השירות הינו לרוכשים פוליסת נסיעות לחו"ל של הפניקס SMART TRAVEL ובכפוף לתנאי הפוליסה המלאים וסייגיה. השירות יינתן 
באמצעות אפליקציה של חברת אייר דוקטור בע"מ )Air doctor ltd(, בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה מדינת היעד וזמינות 

הרופא בה. הקבלה לביטוח הינה בכפוף לתנאי ההצטרפות והחיתום בהפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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 3.4 מיליון ש"ח בשנה: יפתח רון־טל 
מכפיל שכרו כיו"ר מגדל 

עלות שכרו הצפויה כיו"ר מגדל ביטוח – כפולה מהשכר שקיבל בחברת החשמל • אסיפה 
מיוחדת של בעלי המניות תאשר את תנאי העסקתו  < רונית מורגנשטרן

יקיימו ב אחזקות  במגדל  המניות  עלי 
אסיפה כללית מיוחדת ב־8 בנובמבר כדי 
לאשר את תנאי העסקתו של יפתח רון־
טל כיו"ר מגדל ביטוח ומנכ"ל מגדל אחזקות, כך 

עולה מדיווח של מגדל אחזקות לבורסה. 
על פי הדיווח, תסתכם עלות השכר של רון־טל, 
החל מ־2022, בכ־3.4 מיליון ש"ח. שכרו החודשי 
כל  יופחתו  זה  ומסכום  ש"ח  בכ־238,500  יסתכם 
הטבה שיבחר לקבל ובכלל זה שווי שימוש ברכב. 
ועלות  האחרון  באוגוסט  לתפקידו  נכנס  רון־טל 
יש  ש"ח.  מיליון  בכ־1.4  תסתכם  ב־2021  שכרו 
שכרו  עלות  הסתכמה  החשמל  בחברת  כי  לציין, 
ש"ח  אלף  )כ־100  ש"ח  מיליון  ב־1.2  ב־2020 

בחודש(.

סעיף אי תחרות
סעיף נוסף שיועלה לאישור האסיפה הוא בעניין 
בדיווח  תחרות.  לאי  התחייבות  עבור  תשלום 
התגמול  במדיניות  קיימת  לא  כיום  כי  מוסבר 

אפשרות  קיימת  אולם  תחרות,  אי  בדבר  הוראה 
למענק הסתגלות. השינוי המוצע הינו בקשר עם 
מנכ"ל ויו"ר בלבד, ככל שהם מכהנים גם בתפקיד 
ולפיו רשאית  יו"ר במגדל ביטוח,  של מנכ"ל או 
החברה לאשר תשלום כנגד התחייבות לאי תחרות 

ממועד  חודשים  תשעה  על  תעלה  שלא  לתקופה 
הפסקת הכהונה. 

כמו כן, להוראה זו נקבעה תקופת אכשרה, לפיה 
בגינה, לא  והתשלום  התחייבות שכזו, אם תנתן, 
הרלוונטי  המשרה  שנושא  לפני  לתוקף  ייכנסו 
התואם  באופן  בחברה,  כהונה  חודשי   18 השלים 
את מדיניות מגדל ביטוח. לצד תיקון זה, התווספה 
הבהרה לפיה תקופת הסתגלות הקבועה במדיניות 
חודשים,  ושתקרתה עד תשעה  הקיימת,  התגמול 
אי  בגין  לתשלום  זכאי  שיהיה  למי  תנתן  לא 

תחרות.
יהיה  רון־טל  העסקתו,  תנאי  פי  על  בנוסף, 
למקסימום  בהתאם  סוציאליות  להפרשות  זכאי 
זכאי להפרשות מעסיק  יהיה  האפשרי, במסגרתן 
 6.5% של  בשיעור  לתגמולים  ביטוח(  )מגדל 
מהמשכורת, להפרשות לפיצויי פיטורין בשיעור 
עבודה  כושר  אובדן  לכיסוי  מהמשכורת,   8.33%
קרן  עבור  ולהפרשות  ביטוח,  במגדל  כמקובל 

השתלמות עד לתקרה המותרת לצרכי מס. 

 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

יפתח רון־טל | צילום: רונן שמיר הממונה על התקשורת 
המקוונת בחברת החשמל )ארכיון חברת החשמל לישראל(
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פעילויות ואירועי ארגון MDRT לשנה הקרובה
 הנהגת ארגון MDRT ישראל החדשה, שנכנסה לתפקידה ב־1.9.2021, קיימה מספר מפגשים וקבעה כי 

בשנת פעילותה היא תתמוך בנושא "האדם השלם" – The Whole Person וזאת 
במטרה להעצים אותנו כבני אדם בכלל וכסוכני MDRT בפרט 

1. יום עיון
יום  יתקיים    25.10.2021 שני,  ביום 
אכדיה"  "דן  במלון  נושאים  גדוש  עיון 
בהרצליה, שיכלול מפגש אינטראקטיבי 

של קבוצות דיון בליווי אריה מליניאק.
לרצונות  לקלוע  שנוכל  מנת  על 
אלקטרוני  דואר  ישלח  שלכם,  ולצרכים 
מתוך  דיון  לקבוצות  שונות  הצעות  ובו 
שאיפה שממנו יצמחו לאחר מכן קבוצות 

דיון קבועות.
נשמח אם תקדישו כמה דקות ותשיבו על 

השאלון שישלח במייל בהמשך.

MDRT .2 על הבר
 ,10.10.2021 הקרוב,  ראשון  ביום 

מפגש ב"זום" שיפתח בשעה 19:30 וההרצאה 
תחל בשעה 20:00.

הרצאת הערב: "ההצלחה המקצועית שלך שווה 
להתפתחות האישית שלך".

פסיכולוגית  לוי־רז,  עינת  ד"ר  היא  המרצה 
בקריירה  הצלחה  לאסטרטגיות  מומחית  עסקים, 

ובחיים.
לשכת  חברי  לכל  פתוחים  יהיו  אלה  מפגשים 

סוכני הביטוח )בשלב זה*(.
ל־100  מוגבלת  המשתתפים  וכמות  מאחר 
מוקדם  ברישום  צורך  יש   - בלבד  משתתפים 

.MDRT כאשר ישנה עדיפות לחברי
נשלח אליכן/ם קישור להרשמה - מומלץ להירשם 

ולהצטרף בהקדם.

3. קורס פרישה
והפרישה  הפיננסים  הפנסיוני,  הביטוח  תעשיית 
זמן  להקדיש  ודורשת  ומשתנה,  תובענית  הינה 
ובניית  פעולה  מיומנות  ולפתח  והכשרה  ללמידה 
תהליכים לסיוע ללקוחות וכל זאת תוך הקפדה על 
סטנדרט מקצועי וערכי גבוה. הסנונית הראשונה -  
קורס מקצועי ייחודי לחברי MDRT בנושא תכנון 
פרישה - בחסות ובניהול של מחלקת הפרישה של 

חברת הביטוח "מגדל".
ובאותן  ב־25.10,  שיתקיים  בכנס  יושק  הקורס 

מועד גם תיפתח ההרשמה לקורס.

4. פרויקט החונכות / 
מנטורינג

המכירות  הגדלת  את  לעודד  במטרה 
עסקית  ולהתפתח  ההכנסות,  והגדלת 
מנטורינג/ תוכנית  לפתוח  עתידים  אנו 

חונכות, אשר לה שתי מטרות:
המעוניינים  קיימים   MDRT חברי  א. 
להתפתח  או  מכירות/הכנסות  להגדיל 
 MDRTעסקית יוכלו להתקדם בליגות ה־
ו/או   )COT )Court of the Tableל־

.)TOT )Top of the Table
ל־ להצטרף  המעוניינים  ביטוח  סוכני  ב. 
MDRT ייהנו מהכוונה וליווי מתוך מטרה 
להגביר מכירות/הכנסות על מנת להצטרף 

.MDRT ולתרום למועדון ולעמוד ביעדי
כל מי שמעוניין להשתתף בפרויקט מוזמן ליצור 

עמנו קשר.

חברות/ים יקרות/ים, 
במידה ויש לכן/ם הצעות ו/או רעיונות בכל 

הקשור לפעילות ארגון MDRT ישראל, 
 אשמח אנא פנו לאילן שגב בנייד 

 052-2670469 או במייל: 

Ilans@Segev.biz.

לשירותכם תמיד, 
חברי הנהגת MDRT ישראל

הרצאה ייחודית בנושא התפתחות אישית והצלחה מקצועית ב־"MDRT על הבר"

חברות וחברים 
נכבדים,

ועדת הבחירות המרכזית מודיעה בזאת על 
פרסום המועמדים לתפקידים השונים כפי 
שאושרו על ידי ועדת הבחירות מישיבתה 

מיום 03/10/21, 
לקישור לאתר הלשכה לחצו כאן.

אבקש לשם דגש על הוראות נוהלי הבחירות 
ולהקפיד על הכללים, לרבות כללי התעמולה 

ושמירה על הכללים.

 עו"ד חיים קנת
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

mailto:ilans%40segev.biz?subject=
mailto:Ilans@Segev.biz
https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/10-07.10.21-.pdf
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התפקיד החדש של 
סגן הממונה לשעבר 
יואב גפני מצטרף לתמורה פנסיה ופיננסים • יכהן 

כמנהל פיתוח מכירות ושירות דיגיטלי ומנהל 
מחלקת ייעוץ אובייקטיבי < רונית מורגנשטרן

מורה פנסיה ופיננסים הודיעה ת
גפני,  יואב  של  מינויו  על 
לממונה  בכיר  סגן  לשעבר 
מנהל  לתפקיד  ההון,  שוק  רשות  על 
פיתוח  כמנהל  יכהן  גפני  בחברה.  בכיר 
מכירות ושירות דיגיטלי ומנהל מחלקת 
לתמורה  מגיע  הוא  אובייקטיבי.  ייעוץ 
לאחר שסיים את תפקידו כמנהל פרויקט 
התעסוקה  בשירות  תעסוקה  עידוד 
כסגן  כיהן  כאמור,  כן  ולפני  הישראלי, 

בכיר לממונה.
הסדר  ניהול  סוכנות  היא  תמורה 
ומשמשת כגוף המופקד על ניהול ובקרות 
של  והפיננסיים  הפנסיונים  ההסדרים 
הישראלי  במשק  עובדים  אלפי  עשרות 
במגוון מגזרי פעילות כהייטק, תעשיה, 
מסחר ועוד. החברה החליטה לשדרג את 
כלים  ולהעניק  הדיגיטליות  יכולותיה 
בתחום  למבוטחיה  ייחודיים  ויכולות 
חווית  במסגרת  האובייקטיבי  הייעוץ 
זו  מתוכנית  וכחלק  מיטבית,  שירות 

מגיע המינוי, כאמור.
במשרד  דרכו  את  החל  גפני  יואב 
הפנסיוני,  בתחום   2004 בשנת  האוצר 
תפקידים  מגוון  שנה   15 במשך  ומילא 
שוק  על  לממונה  בכיר  כסגן  רחב. 
הסוכנים  תחום  את  הוביל  גפני  ההון, 

על  אחראי  והיה  הפנסיוני,  והייעוץ 
הרישוי  המוסדיות,  ההשקעות  תחום 

והשירותים הפיננסיים.  
ופיננסים,  פנסיה  תמורה  מנכ"ל 
עקיבא קלימן: "אני שמח על הצטרפותו 
של יואב גפני למשפחת תמורה. בשנים 
הקרובות נשדרג את יכולותינו בתחומי 
לטובת  האובייקטיבי  והסוכן  הדיגיטל 
לקוחותינו. הצטרפותו של גפני לחברה 
ממחישה את החשיבות שאנחנו מייחסים 
ולחוויית  הפנסיוני  הייעוץ  לאיכות 
הלקוח. אני סמוך ובטוח שיואב ישתלב 
רבות  לה  ושיתרום  בתמורה  היטב 

מניסיונו העשיר". 

אביגדור קפלן מונה ליו"ר איילון 
אחזקות

איילון א ליו"ר  השבוע  ב'  ביום  מונה  קפלן  ביגדור 

לאחר  הביטוח,  לעולם  קפלן  חוזר  בכך  אחזקות. 

שנעדר ממנו כ־6 שנים.

השנים  בין  ופיננסים  ביטוח  כלל  כמנכ"ל  כיהן  קפלן 

הדירקטוריון.  כיו"ר  שנים  חמש  מכן  ולאחר  1997־2008, 

ובשנים  כללית,  בריאות  שירותי  כמנכ"ל  שימש  בעבר 

האחרונות כיהן בתפקיד מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, 

ופרש מהתפקיד באוגוסט 2021.

לפני  שהודיע  פוגל  אהרון  את  בתפקיד  מחליף  קפלן 

כחודש על סיום תפקידו כיו"ר איילון 

בחברה  השליטה  העברת  רקע  על 

מינוי  פוגל,  גלובלטק.  לווישור 

של לוי רחמני ז"ל, בעלי השליטה 

באיילון אז, נימק החלטתו לפרוש 

במתן אפשרות לבעלים הקיימים 

חברי  לבחור  הצפויים  ולרוכשים 

חתמה  ווישור  מטעמם.  דירקטוריון 

על הסכם לרכישת השליטה באיילון 

שקל.  מיליון  כ־473  תמורת   )68%(

קפלן  אביגדור   .01/05/2022 הוא  העסקה  השלמת  מועד 

היה המועמד המועדף על ראשי ווישור לתפקיד היו"ר.

שינויים  היו  באוקטובר  ב־4  שכונסה  השנתית  באסיפה 

צורף  לקפלן,  בנוסף  הדירקטוריון:  בהרכב  נוספים 

מורן מאירי, מנהל העזבון של רחמני  לדירקטוריון עו"ד 

ז"ל. מאירי ישמש כנציג המשפחה בדירקטוריון.

תפקידם  סיום  על  אחזקות  איילון  הודיעה  פוגל,  מלבד 

בדירקטוריון החברה של אורית שטרן, יורם )שקלנובסקי( 

שי, אמיר לוי ואפרים אברמזון.

השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

פוגל. הודיע לפני כחודש על 
סיום תפקידו | צילום: אסף 

שילה ישראל סאן

יואב גפני | צילום: יח"צ



מצטרפים עוד היום לשירות
של רשת מוסכי ההסדר המובילה בישראל

ונהנים ממגוון יתרונות ושירותים מתקדמים

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי 
ofirha@drpz.co.il      052-63-66154     

שירותי שינוע
ואיסוף הרכב

מהמבוטח אל המוסך

אחריות על התיקון
לכל החיים

פריסה ארצית
של סניפי שירות

אספקת רכב חלופי
מהיום הראשון

סיוע במילוי והגשת
מסמכי תביעה

הסדרים עם רוב 
חברות הביטוח בישראל
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 משכנתא הפוכה בסכום חודשי קבוע 
ושירותי אבחונים וטיפולי התפתחות הילד

 איילון ביטוח משיקה את המוצרים החדשים, בין היתר, לאור הביקוש מצד המבוטחים • מסלול 
 המשכנתא ההפוכה החדש מאפשר לבני הגיל השלישי לשעבד דירת מגורים שבבעלותם, מבלי 

שיצטרכו לשלם החזר חודשי כלשהו ולקבל תוספת חודשית על פי צורכיהם ורצונם < רונית מורגנשטרן

להלוואות ל הגבוה  והביקוש  ההצלחה  אור 
שגיבשה  הפוכה"  "משכנתא  במודל 
החליטה  שעברה,  בשנה  איילון  והשיקה 
החברה להרחיב את מגוון המסלולים שהיא מציעה 
בקרב  בישראל  לראשונה  ומשיקה  ללקוחותיה 
חברות הביטוח, הלוואות משכנתא הפוכה בסכום 
מסלולי  הוספת  לצד  החיים  לכל  קבוע  חודשי 
חד  בסכום  בהלוואות  ובלעדיים  חדשניים  ריבית 
משתנה  ריבית  צמודה,  קבועה  ריבית  של  פעמי 
מדי חמש שנים עפ"י עוגן אג"ח ממשלתי צמוד, 
ליצירת  אפשרות  ואפילו  לפריים  צמודה  ריבית 
לבחירת  אישית  המותאמות  ריביות  של  תמהיל 

הלקוח.
באיילון מדגישים כי באפשרות הלקוחות לקבל 
חודשי  בסכום  פעמי,  חד  בסכום  ההלוואה  את 
מסלול  המסלולים.  שני  של  בשילוב  או  קבוע 
מאפשר  איילון  של  החדש  ההפוכה  המשכנתא 
מגורים  דירת  לשעבד  השלישי  הגיל  לבני 
שבבעלותם, מבלי שיצטרכו לשלם החזר חודשי 

כלשהו ולקבל תוספת חודשית על פי צורכיהם 
ורצונם. 

באיילון  השקעות  אגף  מנהלת  יוסף,  רונה 
מציינת כי "מודל משכנתא הפוכה הפך בחודשים 
הרחב  הציבור  בקרב  ביותר  לפופולרי  האחרונים 
ממשי   ערך  לתת  החברה  לסוכני  גם  ומאפשר 
מציעים  שאנחנו  החידושים  ללקוחותיהם.  וחשוב 
להם  המתאים  במסלול  לבחור  ללווים  יאפשרו 
בין  לשלב  ואפשרות  מרבית  גמישות  עם   –

המסלולים השונים ובתנאים אטרקטיביים".
חדש  שירות  נספח  החברה  השיקה  כן,  כמו 
הנספח  הילד.  התפתחות  וטיפולי  לאבחונים 
באחת  המבוטחים   ,21 גיל  עד  לילדים  מיועד 
ומכסה  באיילון,  הפרטיות  הבריאות  מפוליסות 
וטיפולים  באבחונים  הקשורות  רפואיות  הוצאות 

בהתפתחות הילד, המבוצעים בישראל.
ארוכה  לשורה  כיסויים  כולל  החדש  הנספח 
שיינתנו  הילד,  התפתחות  בתחום  שירותים  של 
בכפוף   TARGETCARE חברת  באמצעות 
פי  על  לספק,  בפנייה  או  עצמית  להשתתפות 
בחירת המבוטח/ת ועד התקרות הנקובות בתנאי 

הנספח ובכפוף להשתתפות עצמית המפורטת.
בריאות  אגף  מנהלת  סרודיו,  ניב  נאוה  ד"ר 
באיילון ביטוח מציינת כי "נספח התפתחות הילד 
החדש שאנו מציעים למבוטחים מהווה נדבך נוסף 
איילון,  של  הייחודיים  הבריאות  ביטוחי  בעולם 
המהווה מנוע צמיחה אסטרטגי של החברה ומציג 

צמיחה משמעותית מתחילת השנה".

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן

רונה יוסף, נאוה ניב סרודיו צילומים" איל גזיאל, אילן בשור
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 נפרדים מנשיא הלשכה לשעבר 
יעקב כהן ז"ל

 חברי לשכה מספידים את יעקב כהן ז"ל, נשיא לשכת סוכני הביטוח בשנים 1976־1980 שנפטר 
בגיל 84 • היה שותפם של האחים אדרי בחברת יונייטד קינג וממייסדי רשת "סינמה סיטי" 

סו"ב שאול פסטרנק, נשיא 
הלשכה לשעבר

על  הידיעה  את  גדול  בכאב  "קיבלתי 
מותו של יעקב כהן ז"ל, או כפי שכולנו 
מורם  איש  היה  הוא  יענקל'ה.  לו  קראנו 
ישר  שכל  נרחב,  ידע  בעל  חכם,  מעם, 
ועם זאת איש נעים, אלגנטי ומלא שמחת 

חיים.
נשיא  לתפקיד  שכנבחרתי  זוכר  "אני 
הלשכה בגיל צעיר, וכולם חששו לגורל 
שהיה  הוא,  הצעיר,  גילי  בשל  הלשכה 
מבוגר ממני בהרבה, היה הראשון שעודד 
המלך  יחי  הקודם,  המלך  'מת   – ואמר 

החדש'.
אדם  של  בעצות  לי  וייעץ  תמך  "הוא 
שכל  מסודרת,  מאוד  עולם  השקפת  עם 
אותו  אהבתי  מאוד  הליכות.  ונועם  ישר 
והערכתי אותו – תמיד כיבד את הלשכה 

ושמר על כבודה.
"הוא היה פוליטיקאי אדיר וידע לתמרן 
אדיר.  שחמט  שחקן  כמו  ובחיים  בלשכה 
הייתה לי הזכות להיות חבר שלו בלשכה 
בצרוה  צרורה  נשמתו  תהי  ובמקצוע. 

החיים".

מוטי קינן, מנכ"ל הלשכה 
לשעבר

שבע(.  )באר  הדרום  איש  היה  ז"ל  כהן  "יעקב 
הסוכן  בדרכו.  שזורה  הלשכה  של  ההיסטוריה 
למען  הציבורית  פעילותו  את  עשה  מהדרום 
הסוכנים החל בסניף הלשכה בבאר שבע ושימש 
יו"ר הסניף. בהמשך פעל ברמה הארצית במגוון 
תפקידים ובהם חבר בכיר ב־MDRT, חבר בוועדה 
ומרצה מבוקש  המייעצת  לממונה על שוק ההון 

בארץ ובחו"ל. 
לנשיא  בחירתו  עם  הגיע  פעילותו  "לשיא 
הלשכה כאשר מרכז העשייה שלו הייתה הדאגה 
ז"ל  יעקב  הביטוח.  סוכן  של  ופרנסתו  לרווחתו 
היה ממקימי החברה הכלכלית ליסוב בע"מ ועמד 
הלשכה.  להכנסות  עוגן  שימשה  החברה  בראשה 
במסגרת החברה הקים את ליסוב סוכנות לביטוח 

ודאג לביצוע אחריות מקצועית לחברי הלשכה.
"לאחר עזיבתו הלשכה העניקה לו תואר נשיא 
כבוד, על אף פרישתו מענף הביטוח עינו הייתה 

כהן  יעקב  והענף.  הסוכנים  על  צופיה   
ואהוב  אהוד  ואדם  לשכה  נשיא  היה  ז"ל 
והמקצועי  הכלכלי  מניסיונו  שהעניק 
ואהבת  נתינה  איש של  לרבים מהחברים. 

הזולת. יהיה זכרו ברוך".

סו"ב יפת בקשי, יו"ר מחוז 
ב"ש והדרום 

סוכני  מראשוני  היה  ז"ל  כהן  "יעקב 
גדול  משרד  החזיק  שבע,  בבאר  הבטוח 
רבות  ושנים  וביטוח  חשבונות  להנהלת 
נחשב לסוכן מיוחד שמפיק ומבצע חיתום 
היה מאוד  פוליסות, דבר שלפני 50 שנה 
גיבוי  וקיבל  ייצג  הביטוח.  בעולם  ייחודי 
נציגה  בזמנו  והיה  איילון  מחברת  בעיקר 

הבלעדי בדרום.
ביטוי  לידי  בא  זה  מיוחד  "באופן 
היו  בדרום  גדולות  וחברות  שלקוחות 
אז  שנקרא  משרדו  באמצעות  מבוטחים 
'המשרד הכלכלי', במשרד זה עבדו סוכני 

ביטוח, שרובם כבר הלכו לעולמם. 
הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  היה  "הוא 
בישראל כבאר שבעי וזה מעיד על  הערכה 
הרבה שהייתה כלפיו. לפני כ־20 שנה מכר 
את תיק הביטוח ועבר לעסקי קולנוע עד 

יום מותו. יהי זכרו ברוך".
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הוועד המנהל והמועצה הארצית בלשכת סוכני 
הביטוח משתתפים בצער משפחת כהן על 

פטירתו של נשיא הלשכה ונשיא כבוד לשעבר

יעקב כהן  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

יעקב כהן ז"ל 
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 כל מה שחשוב לדעת על ניכויים 
מפרמיית אי סחירות

 מדוע לא מנכים פרמיית אי סחירות משווי חברה פרטית, אלא רק ממניות מיעוט בחברה פרטית • 
האקטואר רועי פולניצר עם התשובות

סוכן ה ידי  על  נשאלתי  שבוע 
ביטוח המבקש לגייס הון בדרך 
למשקיע,  מניות  הנפקת  של 
מטעם  השווי  מעריך  צודק  האם 
שהחברה  מכיוון  כי  שטוען  המשקיע 
 20% משוויה  לנכות  יש  נסחרת  אינה 

בשל אי סחירותה.
עניתי לסוכן הביטוח שאין לנכות אי 
סחירות משוויה של חברה פרטית, אלא 
לזכויותיהן  בכפוף  והכל  ממניותיה 
את  לצטט  ראוי  זה,  בהקשר  החוזיות. 
ניתן  "לא  ישראל:  בן־ציון  המלומד 
להעריך יחסים חוזיים או זכויות חוזיות 
או  החוזה  את  לקרוא  מבלי  )מניות( 

התקנון שמכוחו הן קמות".
נכס  ומסכים שמחירו של  אני מקבל 
להיות  צפוי,  ואף  יכול,  סחיר  שאינו 
גם  מקובל  סחיר.  נכס  של  מזה  נמוך 
בחברות  מיעוט  מניות  של  שמחירן 
אם  סחירותן.  אי  בשל  נמוך  פרטיות 
כי לא הכרחי שמחיר מניות השליטה 
אי  יותר בגלל  נמוך  יהיה  כזו  בחברה 
סחירות, בוודאי לא באותה מידה כמו 

הייתי מתבקש להעריך  לו  ולכן,  מניות המיעוט. 
המיעוט  מניות  למכירת  עסקה  של  אפשרי  שווי 
מהשווי  מפחית  שהייתי  סביר  שלישי,  לצד 

הכלכלי בגין אי הסחירות.

מכירה לצד שלישי
שאותו  סבור  השווי  שמעריך  היא  שלי  הבעיה 
אי סחירות צריך לחול על כל מניות  ניכיון של 
החברה ללא הבחנה בין מניות של בעלי השליטה 
משמעות  אין  לדעתי,  בחברה.  המיעוט  למניות 
השליטה  מניות  סחירות  יום  של  שבסופו  הדבר 

דומה לסחירות מניות המיעוט.
לדעתי, אי אפשר לנתק את השאלה בדבר ניכוי 
אתייחס  לא  העניין.  מנסיבות  סחירות  אי  בגין 
אלא  הראוי,  הסחירות  אי  ניכיון  גובה  לשאלת 
של  כלכלי  ניתוח  על  בהתבסס  דעתי  את  אציג 

הסיטואציה.
אתחיל מדוגמה: חברה פרטית שלה 100 מניות, 
שכאשר  ייתכן  ש"ח.   100 הוא  הכלכלי  שוויה 
בעל מניות מיעוט ירצה למכור את מניותיו לצד 
במחיר  אותן  למכור  ייאלץ  הוא  כלשהו,  שלישי 
המשקף ניכיון אי סחירות של מניות אלו בשיעור 
ש"ח   0.8 של  במחיר  למכור  כלומר   ,20% של 

למניה.
כעת, נניח שהחברה מבקשת להנפיק 100 מניות 

בעקבות  המניות תשתנה  בלי שסחירות  נוספות, 
ההנפקה. אם היא תנפיק אותן לפי מחיר של 0.8 
ש"ח למניה, התוצאה תהיה חברה ששוויה הכלכלי 
הוא 180 ש"ח )100 ש"ח שווי החברה המקורי ועוד 
מניות.   200 לה  ויש  בהנפקה(  שגויסו  ש"ח   80
הוא  מניה  כל  של  הממוצע  הכלכלי  השווי  כעת, 
)180 חלקי 200(. עתה, אם בעל מניות  0.9 ש"ח 
מודל  שלפי  הרי  מניותיו,  למכור  ירצה  המיעוט 
זה, הוא שוב יצטרך למכור אותן במחיר המשקף 
ניכיון אי סחירות של 20%, כלומר למכור במחיר 

של 0.72 ש"ח למניה.

שווי כלכלי מלא
לבעל  הצפויה  התוצאה  את  ממחישה  זו  דוגמה 
נוספות  מניות  שמנפיקה  בחברה  מיעוט  מניות 
מתחת לשווי הכלכלי שלה בגין ניכיון אי סחירות 

או מכל סיבה אחרת.
המתבקשת  הכלכלית  שהתוצאה  נראה  כך,  אם 
השווי  פי  על  להיעשות  צריכה  שההנפקה  היא 
אלא  סחירות.  אי  ניכוי  ללא  המלא,  הכלכלי 
שתוצאה זו מעלה את הקושי הבא: בדוגמה לעיל, 
המניות  את  להנפיק  מבקשת  הייתה  החברה  אם 
בעלי  הפחות,  לכל  למניה  ש"ח   1 של  במחיר 
מניות המיעוט לא היו נפגעים. אבל קשה לראות 
שליטה  בעל  שאינו  מי  של  הכלכלי  ההיגיון  את 

להשתתף בהנפקה שכזו – מדוע לרכוש 
ש"ח   1 תמורת  בחברה  מיעוט  מניית 
אומנם  הוא  המלא  הכלכלי  )ששוויה 
מחירה  מכן  לאחר  מיד  כאשר  כזה(, 
יהיה 0.8 ש"ח בגין ניכיון אי הסחירות.
יש   – נוספת  נקודה  עולה  ומכאן 
הבדל בין בעל שליטה לבין בעל מניות 
מיעוט בסיטואציה שכזו. בעוד שלבעל 
השליטה יכול להיות כדאי לרכוש את 
את  שמשקף  במחיר  אפילו  המניות 
או  החברה  של  המלא  הכלכלי  השווי 
שנמוך  במחיר  וחומר  קל  לכך,  קרוב 
מכך, הרי שמאידך לבעל מניות מיעוט 

לא כדאי יהיה לעשות כן. 
ביחס  הסחירות  אי  ניכיון  שיעור 
לשווי הכלכלי המלא צפוי להיות שונה 
ביחס לקבוצות שונות של בעלי מניות 
החברה  כאשר  אחר,  לשון  בחברה. 
למניה  במחיר  הון  ומגייסת  מנפיקה 
המלא  הכלכלי  מהשווי  נמוך  שהוא 
של החברה, זהו מצב בו האינטרסים 
של בעלי השליטה שונים מאלה של 

בעלי המיעוט. 

עניין של גישה
אני טוען ששווי חברה לעולם מצוטט במונחים 
פרטית  בחברה  סחירות.  אי  ניכיון  ללא  סחירים 
האפשרות שאדם שאינו בעל השליטה ירכוש את 
המניות נמוכה מהאפשרות שבעל השליטה ירכוש 
אותן, הואיל ולבעל השליטה כדאי לקנות מניות 
בעוד  שלהן,  הכלכלי  השווי  את  שמשקף  במחיר 
שאדם שאינו בעל השליטה צריך לקחת בחשבון 
בחברה  מיעוט  מניות  רוכש  שהוא  העובדה  את 

שאינה נסחרת. 
מניות  להנפיק  יכולה  החברה  לעיל  בדוגמה 
היה  השליטה  בעל  אם  המלא  הכלכלי  בערכן 
מעוניין לרכוש אותן במחיר שכזה, או אם ההנפקה 
הייתה מובילה לכך שהמניה תהיה סחירה לאחריה. 

אחרת ההנפקה יכולה להיכשל. 
לדעתי, למרות שייתכן שהתוצאה של גישה זו 
תהיה שהחברה לא תצליח למצוא קונים למניות 
החברה  מניות  שווי  שלהן,  המלא  הכלכלי  בשווי 
לצורך גיוס ההון צריך להיות מחושב ללא ניכיון 

אי סחירות.

הכותב הוא הבעלים של פירמת הייעוץ שווי פנימי 
פיננסיים  סיכונים  ניהול  כלכלי,  ביעוץ  המתמחה 

והערכות שווי מקצועיות ובלתי תלויות. יך
רל

 א
מי

 ע
ש:

רא
ם 

לו
צי

shutterstock :סחירות מניות השליטה אינה דומה לסחירות מניות המיעוט  | צילום
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קיזוז קצבת שארים
 עו"ד עדי בן אברהם על שאלת קיזוז תגמולי קצבת שארים, מה היקף הקיזוז ומה היקף 

התשלום שיש לשלם לשארים ו/או ליורשים בנסיבות של תשלומים ממספר גורמים משלמים 

ולכן ה במיוחד,  רחב  הטור  עוסק  בו  נושא 
השבוע נתמקד בסוגיה של ניכוי פנסיית 
שארים בתביעות נזיקין ופיצויים לנפגעי 

תאונות דרכים.
לפנסיה  זכאי  היה  אשר  המבוטח,  קבע,  איש 
תקציבית עקב שירותו בקבע ויציאתו לגמלאות, 
לקבלת  במקביל  עבודה  במקום  לעבוד  החל 
חייו  את  קיפח  המבוטח  התקציבית.  הפנסיה 
לקבל  אלמנתו  החלה  התאונה  לאחר  בתאונה. 
פנסיית שארים מצה"ל וכן תשלומי ביטוח לאומי. 
בית המשפט אשר דן בתיק התביעה כנגד חברת 
הביטוח במסגרת הליך הפלת"ד, ניכה מסך הנזקים 
את  וכן  המל"ל,  תגמולי  את  לשארים  שנפסקו 
לכך  שהוביל  באופן  השארים,  פנסיית  תגמולי 
ולכן  התשלומים  היקף  על  עלה  הניכויים  שסך 

נדחתה התביעה באין תשלום בפועל. 
על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי 
בטענה שלא היה מקום לקזז את פנסיית השארים 
אינה  שארים  פנסיית  שהרי  שנגרם  הנזק  מסכום 
מסך  אותה  לקזז  מקום  ואין  הנאה"  "טובת  בגדר 

הנזקים להם הם זכאים מחברת הביטוח.  
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור, וקבע כי אין 
והפיצוי הנזיקי  יחויב בכפל פיצוי  חשש שהמזיק 
בטרם  היה  שבו  במצב  הניזוק  את  להעמיד  נועד 
או  להפחית  הדרכים( ואין  )תאונת  המקרה  אירע 

להיטיב מעבר לכך. 

הסדר פנסיוני
את  רוב( העדיף  )בדעת  המחוזי  המשפט  בית 
והוסיף  השארים,  פנסיית  בניכוי  הדוגלת  הגישה 
כי אין מדובר על הסדר ביטוחי אלא הסדר פנסיוני 
ולכן בדומה לביטוח לאומי יש לנכות את קצבת 

השארים. 
לבית  הוגשה בקשת רשות ערעור  הדין  על פסק 
לנכות  מקום  היה  האם  בשאלה  העליון,  המשפט 
מסכימים  הצדדים  כאשר  השארים.  פנסיית  את 
השבה  לתביעת  חשופה  אינה  הביטוח  חברת  כי 
מצד המדינה )המשלמת את פנסית השארים( שכן 
התאונה  הגמלאות משולמות לשארים שלא עקב 
אין  ולכן  לגמלאות  המנוח  פרישת  עקב  אלא 
מקום לשיפוי המדינה, ולחברת הביטוח אין סיכון 

בתביעת שיפוי מצד המדינה. 
השארים טענו כי הואיל וחברת הביטוח לא חשופה 
המשפט  בית  שגה  הרי  מהמדינה  השבה  לתביעת 
קצבת  כספי  לקיזוז  מקום  יש  כי  קבע  כאשר 
מתן  כי  טענה  הביטוח  חברת  מאידך  השארים, 
כפל פיצוי הן על ידי חברת הביטוח והן מקצבת 

השארים, תמנע את עקרון השבת המצב לקדמותו 
ותוביל ל"התעשרות" בבחינת כפל פיצוי. 

פיצוי מכוח החוק
בית המשפט סוקר את הוראות הדין, ואת מערכת 
ומיטיב,  ניזוק  מזיק,  שבין  המשולשת  היחסים 
ומדגיש כי מיטיב )כחברת ביטוח( רשאי להיפרע 
מן המזיק את שווי ההטבה שנתן לניזוק, ועל מנת 
שהמזיק לא ימצא משלם פעמיים והניזוק לא יזכה 
מהפיצוי  לנכות  יש  ככלל  לכן,  כפול.  בפיצוי 

הניזוק  שקיבל  הנזק  הטבת  שווי  את  הנזיקי 
כאשר  חריג  קיים  זה  לכלל  זאת,  עם  מהמיטיב. 
מדובר על פיצוי שמגיע מכוח חוק חוזה הביטוח.  

לטענת השארים, אין מקום לניכוי אשר נפסק על 

הביטוח  וחברת  הואיל  השלום  המשפט  בית  ידי 
ומאידך  השבה,  לתביעת  חשופה  אינה  כמזיק 
ההטבה  את  לנכות  שיש  השיבה  הביטוח  חברת 
מכך,  יתרה  ביטוח.  חוזה  על  מדובר  ואין  הואיל 
של  מעניינו  אינם  המיטיב  עם  המזיק  של  יחסיו 
פיצוי  מתן  למנוע  נועדה  הניכוי  וחובת  הניזוק, 
כפול לניזוק, כשלעיקרון זה ניתן בפסיקה מעמד 

של בכורה במסגרת דיני הנזיקין.  
בית המשפט העליון מדגיש כי אין בעובדה שאין 
המזיק חשוף לתביעת שיבוב מהמדינה כדי לקבוע 
הינו השבת  אין מקום לקיזוז. העקרון הראשי  כי 

הניזוק  של  התעשרות  ומניעת  לקדמותו  המצב 
כי  הינו  המשני  והעקרון  לו,  שנגרם  לנזק  מעבר 
המזיק לא צריך להנות מאי החזרה של המיטיב.   

בית המשפט העליון קובע כי בנסיבות בהן הקצבה 
בפנסיה  מדובר  הגמלאות,  חוק  מכוח  משולמת 
תקציבית והיא אינה תלויה ברצון העובד או בניכוי 
שכרו, ולכן כאשר מדובר בפנסיה תקציבית, אין 
כן  ועל  ביטוח"  "חוזה  של  במאפיינים  עסקינן 
השארים  שמקבלים  התשלומים  את  לנכות  יש 
מהפיצויים. עם זאת, מציין בית המשפט העליון, 
בטרם  הרלוונטי,  הפנסיוני  ההסדר  לבחון את  יש 
פיצוי  על  שמדובר  וככל  אוטומטי,  קיזוז  יבוצע 
מכוח חוק חוזה הביטוח, לא יהיה מקום לקיזוז.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן

 ק
יא

: ג
ום

יל
צ

כאשר מדובר בפנסיה 
תקציבית, אין

עסקינן במאפיינים של 
"חוזה ביטוח" ועל כן יש 
לנכות את התשלומים 
שמקבלים השארים 

shutterstock :בית המשפט: "ככל שמדובר על פיצוי מכוח חוק חוזה הביטוח - אין מקום לקיזוז" | צילום 



| 7 באוקטובר 152021  02  02  02  02  02 

לוח הביטוח
דרושים

למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה 
חתמת רכב למשרה מלאה, מיידית, ולטווח ארוך. נדרש 

ניסיון קודם. תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים 
 eyal@sos-ins.co.il :למייל

לסוכנות ביטוח ותיקה ויציבה בת"א, דרוש/ה סוכן/ת  
ביטוח למח' בריאות קולקטיביים! שיווק ושירות 

מקצועי ללקוחות הקולקטיביים ובני משפחותיהם, 
איש הקשר מול נציגי הקולקטיב )הנהלה, חשבי שכר 

 וכו’(. 
- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני חובה, ניסיון בתחום מוצרי 

 הבריאות והפרט. 
- יוזמה, אסרטיביות, תודעת שירות גבוהה, יכולת 

 עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים. 
- עבודה משולבת שטח ומשרד. - שכר בסיס + עמלות, 

 רכב + טל נייד + מחשב נייד.
shira@gabay-ins.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות סוכן ביטוח צעיר 
ונמרץ שמעוניין לעבוד על תיק הלקוחות של המשרד 

כפרילאנס עם אפשרות בעתיד לניהול ופיתוח של 
 המשרד פרטים יש לשלוח קורות חיים 
itsik@newafikim.co.il למשרת סוכן

סוכן ותיק  מחולון מציע שרותי משרד בחולון )ללא 
תשלום( ותמיכה מקצועית למועמד עם או  בלי רישיון  

לעיסוק  כסוכן עצמאי  )עפ"י הסכם( קו"ח   לשלוח  
למייל:skashro@bezeqint.net מס' הטלפון  

במשרד - 03-5032893 

לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר 
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל 

תיקים שכיר. ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני 
3 שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי - יתרון 

מסגרת העסקה א-ה 8:30-14:00 נא לשלוח קורות 
sharon@og-ins.co.il :חיים ל

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות, המתמחה בשיווק 
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט, חיים/בריאות, 
דרושים: רפרנט/ית שימור לקוחות, אנשי מכירות 

עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח, מתאמי 
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום, מזכירה 

בכירה עם ניסיון, תנאים וסביבת עבודה מעולים! 
לפרטים: 054-7000072 חגי

לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן, דרוש/ה 
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי, עם נסיון 

בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח. עבודה 
לטווח ארוך. התחלה מיידית. שעות העבודה בימים 

א'-ה' 8:30-16:00 יום ו', פעם בחודש, 9:00-12:00 נא 
cochi@shir-ins.com :לשלוח קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה. העבודה מהבית 
באופן קבוע. משרה לטווח ארוך. לשלוח קו"ח למייל: 

boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם 

ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי, ניהול תיקי 
לקוחות ועבודה מול החברות. יש אופציות קידום! שכר 
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח 

tomerinsur@gmail.com :קו"ח למייל

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח 
המשרד וניהול שוטף. לצד פעילות מסורתית, המשרד 

פועל בתחום - תכנונים פנסיונים, מיסוי, תהליכי 
פרישה, גורם מתפעל. קורות חיים/מידע נוסף במייל 

ibn1976@gmail.com

שכירות משנה
להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 

קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת גן. 
המשרד כולל מטבחון, שירותים, פינת ישיבה לעוזר, 

פינת המתנה. 2,500 ₪ בחודש. במידת הצורך ניתן 
יהיה לשכור גם חניה בבניין. למעוניינים נא לפנות 

לראובן כפתורי 052-3586060

משרד מפואר כ 65 מ"ר כולל 3 חדרים + אופן ספייס 
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר 52 ש"ח 

למ"ר כולל אחזקהמעלית + מזגנים 0508844442 
ששון מאירי

להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר 
סבא בבניין מבוקש, משרד מרווח כולל שימוש בחדר 

ישיבות. העלות 3500 + מעמ -מחיר קבוע הכולל 
חשמל, ארנונה, ניקיון, אינטרנט – קו סימטרי ודמי 

ניהול. ערן 054-2004455  הנחה מהותית לסוכנת / 
סוכן בתחילת הדרך!

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 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט. משלמים מכפיל 

גבוה ובמזומן, ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד 
303@5052323.co.il :מספר שנים 052-3688700 מייל

אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם 
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו, שלא! אצלנו 
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם 

ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים. אם גם אתה 
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש. ליצירת 

קשר ותיאום פגישה, אסף יגר 052-4241333 המודעה 
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

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 נפגש לקפה, שלמה קרקסוני, 

 052-2944888 
https://www.facebook.com/krsmartmoney 

ערן בר סוכנות לביטוח בעמ, עם התמחות עסקית 
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל, 

רכישה מלאה או שותפות. לפרטים יש לפנות לערן 
 054-2004455. סודיות מובטחת 

eran@bar-ins.co.il
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
 gil@beyahad-ins.com  4526944 משה

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

S&P: תעריפי ביטוחי סייבר עשויים 
לזנק עד 2023 

להפסדים מ גרמה  הקורונה  גפת 
כלכליים ולעלייה חדה בהפסדי 
זה  מצב  סייבר.  ממתקפות  המבטחים 
הסיכונים  לגבי  התודעה  את  הגביר 
לביטוחי  בביקוש  לעלייה  ווהביא 
סייבר. בתנאים האלה, תעריפי ביטוחי 
עד   2 פי  לזנק  עשויים  בעולם  סייבר 
דירוג  בחברת  מעריכים   ,2023 שנת 

.S&P האשראי
האנליסטים של החברה מייחסים את 
לתכיפות  סייבר  בביטוחי  ההפסדים 

הפיצויים  מיליונים.  במאות  שמסתכמים  כופר  לתשלומי  והדרישות  הסייבר  התקפות  של 
ששולמו כללו גם פיצוי על שיבושים עסקיים. למרות שתעריפי ביטוחי סייבר עלו ב־2020, 
נרשמו הפסדים בביטוחי הסייבר בשנה שעברה. גם גובה הפיצוי המשולם למבוטחים שנפגעו 

ממתקפת סייבר, תלוי בסוג הפוליסה שנרכשה, עלה.
גם מבטחי המשנה, מציינים האנליסטים, שמתמחים בביטוחי סייבר מעידים כי צפויה עלייה 
בתעריפי הכיסויים. הם מבססים את שיקוליהם על מאגרי מידע וזהירים יותר בקביעת היקף 

הביטוח.
מספר המבטחים ומבטחי המשנה המציעים ביטוחי סייבר גדל בד בבד עם העלייה בביקוש. 
בהיקף  לפגוע  דבר שיכול  סייבר,  ביטוחי  חיתומי המשנה של  בהיקף  בעיה  ישנה  זאת,  עם 

ביטוחי הסייבר.

הביטוח מ ענקית  של  המנהלים  ועצת 
של  הלחצים  את  דחתה  ג’נרלי  האיטלקית 
שניים מבעלי המניות להדיח את מנכ”ל החברה, 
פיליפ דונה. רוב הדירקטורים תמכו במתן כהונה 
שנייה לדונה, אשר הוביל את תהליך רה הארגון 

בחברה בתקופת כהונתו הראשונה.
שני בעלי המניות ניהלו מסע נגד המשך כהונת 
של  האסטרטגיה  על  ביקורת  השמיעו  הם  דונה. 
כדי  נוספות  מניות  רכשו  ואף  ורכישות  מיזוגים 
לחזק את מעמדם בחברה. רכישת המניות הייתה 
“מדיאובנקה”,  בג’נרלי,  המובילה  במשקיעה  גם 
במטרה ללחוץ על הבעלים לתמוך במאבקם נגד 

דונה.
אולם, הניסיון נכשל. בעל החברה הביע תמיכה 
בתקופת  ג’נרלי  את  כהלכה  שניהל  בדונה 
עבור  שהוצבו  היעדים  במרבית  ועומד  הקורונה 
בעלי  בין  היחידה  ההסכמה  ב־2021.  החברה 
לג’נרלי  חדשים  דירקטורים  בחירת  היא  החברה 
ב־2022, שיחליפו את הדירקטורים שמסיימים את 

כהונתם.
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נמנעה הדחת מנכ”ל 
ענקית הביטוח ג’נרלי

התכיפות במתקפות הסייבר הביאה לעלייה בתעריפי הפוליסות

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