
  
 

1 

  

  שבט תשפ"ג  יז'    

  2023בפברואר   8

  

  :לכבוד
  מר שריה דומסקי 
  רמ"ט שר האוצר  

  ירושלים 

  לכבוד:  
  מר איתי טמקין 

  , משרד האוצר יםהתקציבאגף ממוðה על הסגן 
  ירושלים 

  
      

  מכובדיי שלום רב,
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  הצפויים.  החקיקה
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  ראשית דבר 
  

ðוגעת   חוק ההסדרים  שעðייðם  בטיוטת  ביטוחðושאים  סוכðי  פעילות  ולממשקי  והפיððסים  הביטוח    .בעðף 

  חשובות:  עובדותמספר  בהירטיוטת חוק ההסדרים, מבקשת הלשכה להבבטרם התייחסות עðייðית לעולה 

  

קיקתם של חוקים שוðים,  בעקבות חעבר שיðויים מהותיים בשðי העשורים שחלפו. בין היתר,  עðף הביטוח  

העוסקים בתחום  תוצאתם של שיðויים אלו הובילו לכך שעל    פרי עבודתה המאומצת של ועדת בכר, ועד היום.

בהקשר זה ראוי לציין כי המבקשים    .הביטוח, על עðפיו השוðים, חלה החובה להעמיק בידע והתמקצעות

ðדרשים להיות   (או לחלופין להיבחן בכל המקצועות  להחזיק ברישיון סוכן ביטוח כדין  בעלי תואר כלכלי 

לאחוז   המבקש  ðדרש  הלימודים  ובתום  השקעות;  בייעוץ  שעðייðם  ולימודים  ביטוח  לימודי  העיקריים), 

") וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  מטעם  מבחðים  של  סדרה  לעבור  ההוןברישיון  שוק  והרשות  רשות   ("

שאחוזי המעבר בהם מועט בהחלט (זה לכשעצמו מעיד על איכות הðכðסים בשערי  מבחðים    –לðיירות ערך  

עðף הביטוח), ובמקביל לכל האמור, חלה חובת התמחות בת חצי שðה בטרם עמידה בכל התðאים המחייבים  

לרישיון כדין. ובשים דגש כי מעבר לחובה החוקית המתוארת, חלק גדול מסוכðי הביטוח ממשיכים לפעול  

  העשיר ולהעמיק בידע מקצועי בסביבתם העסקית, לרבות במגוון קורסים והכשרות מקצועיות. במטרה ל

  

  תיקוðים שתכליתם לצמצם את ההטיותעומד מאחורי הרצון לבצע ""רציוðל" הה את  מכל וכל  הלשכה דוחה  

וך  הקביעה העולה מת  –"  הקיימות ולהגביר את רמת האובייקטיביות של התיווך למוצרי ביטוח וחיסכון

עושה עוול לאלפי סוכðי ביטוח ðאמðים אשר  ,  בטיוטת חוק ההסדרים  הדברים, לרבות מתוך דברי ההסבר

חוק הפיקוח על שירותים  בהקשר זה יש להפðות ל.  טובת לקוחותיהם לאורך השðים עומדת לðגד עיðיהם

בעלי רישיון  הקובע כי על ")  הייעוץחוק ("  2005-פיððסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פðסיוðיים), תשס"ה

  (א) לחוק הייעוץ: 12ביטוח פðסיוðי להתאים המלצתם לצורכי הלקוח, כעולה מסעיף 
  

"בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפðסיוðי או השיווק הפðסיוðי שהוא ðותן ללקוח  

לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפðסיוðי, את המוצר הפðסיוðי ואת  

ללקוחהגוף המוסדי,   ביותר  עם הלקוח את מטרות  המתאימים  שבירר  לאחר   ,

ך כלל, את החיסכון  החיסכון שלו באמצעות מוצר פðסיוðי, את מצבו הכספי דר

הקיים שלו באמצעות מוצרים פðסיוðיים ואת שאר הðסיבות הצריכות לעðיין, ככל  

  שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם". 
  

תוצאה. ואולם, כאשר אðו בוחðים את מקורו של התגמול ðיתן  מבוסס    מודל התגמול לסוכðי הביטוחאכן,  

וðציגי המכירות  מðהלים  עובדים,    –ים המוסדיים עצמם  מתרחש בגופלראות כי מדובר במודל תגמול זהה ל

להתאים את  בגופים המוסדיים  כפועל יוצא, ðדרשים    .בגופים המוסדיים מתוגמלים בעיקר על "עסק חדש"

מודל זה של תגמול בגין תוצאה    -ðשוב וðדגיש  מודל התגמול לערוצי ההפצה השוðים, ביðיהם סוכðים הביטוח;  

  רלווðטי גם למפיצים הישירים של הגופים המוסדיים. 

  

היערכות לקראת מתן שירות ארוך טווח    –סוכן הביטוח ðדרש להעðיק שירות וליווי למבוטחים לאורך שðים  

; יובהר כי עד היום לא  ראויהצאות גבוהות ומשכך יש לוודא כי הכðסתו של סוכן הביטוח תהיה  כרוך בהו

הקיים למודל  אלטרðטיבי  מודל  'המודל    ,הוצג  בדבר  ההון  שוק  רשות  מצד  כלליות  אמירות  למעט 

   ðכון למועד כתיבת שורות אלו אין כל מידע קוðקרטי ללשכה במה דברים אמורים.ו  –האובייקטיבי' 
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זה,  ו בהקשר  להדגיש  ראוי  זוהלשכה  כי  עוד  בשðת  ש  היא  והובילה  על    2017יזמה  הפיקוח  לחוק  תיקון 

.  הזיקה בין עמלת הסוכן לגובה דמי הðיהול  בוטלהבמסגרתו    2005- שירותים פיððסיים (קופות גמל), תשס"ה

הפðסיוðיים ולתת משקל  מתוך כווðה לקדם את טובת ציבור החוסכים במוצרים  תיקון חקיקה זה , ðעשה  

  . ðוסף לאובייקטיביות הסוכן הפðסיוðי

  

בבחיðת המגמות בשוק, ðיתן לראות, הלכה למעשה, כי גיוס הכספים והðיודים בין הגופים המוסדיים  כך גם 

הדוגמה    יםמתבצע לשם  רלווðטיות.  וקרðות  קופות  אותן  של  העסקיות  לתוצאותיהן  בעבר    -בהתאם 

מדובר    –ציג תוצאות השקעות חיוביות וðכון לכתיבת שורות אלה ðמצאת "מור" "אלטשולר שחם" ðהגה לה

ðמוך באופן משמעותי ביחס   גופים מוסדיים אשר לכל הדעות מתגמלים את סוכðי הביטוח בתגמול  בשðי 

  לגופים מוסדיים אחרים. 

  

המוצרים והפתרוðות הביטוחיים  היצע  שיðוי ב, ðיתן למצוא  בשðי העשורים שחלפו  המתואריםשיðויים  הלצד  

ביטוח   חברות  ידי  על  משמעותי  יצע  ה  –המסופקים  באופן  ופוחת  בחלק  לכך  במקבילוהולך  עלייה  חלה   ,

בין היתר,    לטעמðו,  . הסיבות לכך שוðות,תוך פגיעה באיכות חייהם של אזרחי המדיðה,  מתעריפי הביטוח

עðף הביטוח  את הפעילות ב  ðת אפיימה  (וחריגה במיוחד)ריכוזיות גבוהה  ו   עודפות  רגולציההוראות  כתוצאה מ 

  92%-כ  בלבד  תאגידי ביטוח  חמישה  ðיהלו  2020בסוף שðת  בחברות הביטוח. כך למשל,    טמוןאשר מקורו  

וכ הוותיקות)  הפðסיה  קרðות  (ללא  הפðסיה  בעðף  (משתתף    94%-מהðכסים  מðהלים  בביטוח  מהðכסים 

בפתיחת השוק לשחקðים מוסדיים ðוספים, בדגש על חברות ביטוח  מכאן, עולה הצורך הברור    .1ברווחים)

יובילו בהכרח להגברת התחרות תוך יצירתיות מפרה המובילה להגדלת    ן, אשר מעורבותביðלאומיות/זרות

  .2אזרחי המדיðה ציבור  סל המוצרים לטובת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
    ð2022ובמבר , מתוך דו"ח מבקר המדיðה 1
בדגש על    -  עðף הביטוח במדיðות מפותחות "  – מתוך מחקר שðערך עבור לשכת סוכðי ביטוח בישראל    ות העול  ותמסקðבין ה   2

 2022', ספטמבר מר גל הרשקוביץ ", סקירה של ðוהגים מקובלים

 

ואיðו מתאים לחקיקת בזק דורש התייחסות פרטðית התחום הביטוח והפðסיה הוא תחום מקצועי ייחודי 

 .במסגרת חוק ההסדרים

האם הפתרוðות שðיתðו ו אילו כשלי שוק קיימים?לשיðוי, עליðו להקדים ולשאול  בואðו לבחון את המוצעב

 מתאימים לכשלי השוק בעðף?
 

חוק ההסדרים טיוטת במסגרת שעðייðה בתחום הביטוח. באופן מעט אבסורדי,  רגולציהאðו "מוצפים" 

ועדה היא הפחתת הðטל וה יה שלאחת ממטרות -מוצע להקים 'ועדה לקידום התחרות במערכת הפיððסית' 

ועדה ובמקביל להקמת הבמחוזותיðו רגולציה ומדוע, שוב, ðדרשת כיצד לðו הרגולטורי, ולכן לא ברור 

 את מסקðותיה. טרם הגישהבו
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  הגברת התחרות בעðף התיווך לביטוח ולחיסכון הפðסיוðי הפרק: 

  טיוטת חוק ההסדרים:בפרק זה עיקרי השיðויים המוצעים בבהתייחס ל

  

 . בביטוח כללי השעיסוקסוכðות ביטוח בðק בעל היקף פעילות קטן יהיה רשאי לשלוט גם ב .1

התיקון המוצע היðה הגברת התחרות בשוק הבðקאות באמצעות מתן  מטרת  בדברי ההסבר מצוין כי "

יתרון תחרותי לבðקים בעלי היקף פעילות קטן, ובמקביל הגברת התחרות על המחיר והשירות בשוק  

 ". סוכðי הביטוח באמצעות הוספת שחקðים חדשים בעלי יכולות דיגיטליות

  הלשכה מתðגדת למוצע.   :עמדת הלשכה

ד  ייח  השחקðים בשוק הביטוח (סוכðי ביטוחהיקף  ידי רשות שוק ההון  -בהתאם לðתוðים המפורסמים על

ביטו  עלייה  )  תאגיד  חוסוכðי  האחרוðות  4-ב  מתמדתבמגמת  משכך,  השðים  סיבה  ,  לטעמðו.  אין 

    כהגדרתם בטיוטה. שחקðיםלהתערבות חיצוðית והוספה לא טבעית של 

הלשכה    ,ומכאן  ;האמיתי בשוק הביטוח, במצבו הðוכחי, לא עולה מתוך הטיוטה הפתרון לצורך  לצערðו,  

הגברת  עודד את  על המחוקק לפעול במטרה ל  – הציף זאת מעל כל במה  מבקשת להשמיע קולה על מðת ל

המשמשים  התחרות   השחקðים  הביטוח  מבטחיםבקרב  וðדגיש .  בשוק  שוק    ðחזור  בפתיחת  הצורך 

בשוק הביטוח,    להגברת התחרותפעולה אשר בהכרח תוביל    –  חברות ביטוח זרותהביטוח לכðיסתן של  

  ðה. טובת ציבור אזרחי המדילהגדלת היצע כיסויים ביטוחיים יצירתיים והקטðת עלויות ל

  לבðק (ייעוץ בðקאי + סוכן , בעקיפין, מייצר רישיון דואלי  בטיוטה  התיקון המוצע כי    ,בהערת אגב יוער

  . כפי שידעðו טרם יישום מסקðות ועדת בכר ריכוזיותלמצב של שיב את השוק  , דבר שיביטוח אלמðטרי)

 

 ;בהסכם הפצה עם יועץ פðסיוðי גוף מוסדי לא יסרב סירוב בלתי סביר להתקשר .2

  .  הלשכה מברכת על המוצע :עמדת הלשכה

זאת, עם  לה  יחד  הצורך  האמורהרחיב  עולה  סביר    כך  ההוראה  בלתי  סירוב  יסרב  לא  מוסדי  שגוף 

יש להמשיך ולעודד  לדעת הלשכה    .לשם הפצת סל מוצריו  ביטוח, לרבות סוכן פðסיוðיעם סוכן  להתקשר  

  באמצעות כלל בעלי הרישיוðותצרכי הלקוח  בחיðת  לרבות הðגשת המידע ל  ,הðגשת מוצרים פðסיוðיים

  ðגזרת של פעולה זו אף תעודד את התחרות ותציף בפðי הלקוח חלופות לבחירתו. –בתחום הפðסיוðי 

  

להורות למבטחים    פעמיים שמ"ב;מחלק השכר שעולה על  אלא,  ,  מðהלים  הפקדות לביטוחאיסור על   .3

  . ולעדכðם באשר לתיקון פעיליםבביטוח מðהלים  לשלוח דיווח למבוטחים

  הלשכה מתðגדת למוצע.  :עמדת הלשכה

קופות הביטוח המשווקות כיום איðן  "דברי ההסבר לתיקון המוצע:  התðגדות זו ðסמכת, בין היתר, על  

קופת ביטוח פוגעת ביכולת החיסכון של חוסכים,    ðהðות מהבטחת תשואה בידי המדיðה. לאור זאת,

  ".ביחס למוצרי חיסכון אחרים 

o   סיהðות הפðדגיש    -הפסקת התשואה המובטחת בקרð  ת  כיðבאופן הדרגתי  ופסק  ת  2025החל מש

 . ומטה 50התשואה לצעירים בðי הבטחת 

o   הליםðמ בביטוחי  עודפות  במסלולי  תבבחיðה    -תשואות  וגמל  מðהלים  ביטוח  מוצרי  שואות 

מðי מדד  ית יהשקעה  ומחקי  ארוך(ים  לטווח  למשקיעים  למצוא,  המיועדים  ðיתן  זמן, )   לאורך 



  
 

6 

, משכך,  הפðסיה  בטחת בקרðותוהות יותר מהתשואה המותשואות גבמðהלים השיגו  הביטוחי  ש

  .3סיכון מחושב , תוך עודפתה אפשרות לייצר תשואהלקוח מה סיבה להגביל אין 

o   ן    –על המוצר והמשווקים  כבד  הטלת צלðי  במוצר  עסקיðסיוðההוןאושר כדין ע"י רשות שוק  שפ . 

ככל    –אותו  איסור הפקדה כרובד ראשון לביטוח מðהלים מטיל צל כבד על המוצר ועל המשווקים  

ראוי שמוצר זה ימשיך להיות  ויש ספק בדבר כדאיות המוצר ðדרשת רשות שוק ההון להכריע האם  

 .סימלייםקמ גבלת גובה דמי ðיהולמ  הטלת , לרבותובאילו תðאים ישווק המוצרמדף" ה"על 

o   המוצע התיקון  לאמור,  הבחירהמעבר  בחופש  ציבור    פוגע  התערבות מהווה  והלקוחות  של 

הד הפðסיוðישל  המקצועי  עת  בשיקול  איש    –  היועץ/הסוכן/המשווק  להתאים    ,המקצועהוא 

  -   לחוק הייעוץ  12בסעיף    כמתחייב,  אישייםו המאפייðי בהתאם להלקוח    צרכיהמוצר הפðסיוðי ל

 הðמקה. ה מסמך מסגרת שיקולים למתן ההמלצה בבאשר למחויב לפרט בעל הרישיון  ðזכיר כי 

o   המקצועיעוד להדגיש  בהיבט  חשוב  מסוג  וצר  מ   -,  מðהליםפðסיוðי  פתרוðות   ביטוח  מספק 

   ðציין מספר דוגמאות:  .קרן פðסיה מקיפהמסגרת בשאיðם בðמצא ייחודיים 

מעðה  ה  )א ðותן  מסויימים  למוצר  לקוחות  למשל:    –מאפייðי  יורשים  כך  להם  שאין    – מי 

. הפתרון המוצע לאוכלוסייה זו  21ילדים מעל גיל    , לחילופין,רווקים ללא ילדיםאוכלוסיית  

  . ביחס לקרðות הפðסיה תחזית פðסיה גבוהה ,לא פעם ,ביטוח מðהלים מציגה באמצעות

ביטוח  מוצר  ה  )ב סכום  תשלום  ויורשים.   להבדיל  למוטבים,  )מוותבמקרה  (מאפשר    משארים 

ל  לב  משפחתי  מדובר בסיטואציות בהן  בשים    כך למשל:   –המצריך התייחסות מיוחדת  תא 

בתא  מדובר  ה בו  במקר. כך גם  כדין  להירשםיכולים  לא  מעוðייðים/מיðיים שלא  -חדאוכלוסיית  

זוג שחי יחדיו בפרק ב' ואחד מבðי    ;בהליך גירושיןהðמצאת  משפחה    תדוגמ",  מורכב"  תישפחמ

במקרים בהם בן הזוג או   ;םביטוח ישולמו למוטבים ספציפייסכומי  שחסכוðות ומעוðיין  הזוג  

בישראל חיים  איðם  אחרים  מוטבים  או  ועלויות  (  הילדים  חיים  הוכחת  לסוגיית  בהתייחס 

מקרים בהם יש צורך בקביעת מוטב שוðה     ;)בחו"ללשוהה  קצבאות  התשלום  ðגזרות מעצם  ה

 .  דוגמת מצב רפואי סופðי של היורש –מיורשים חוקיים 

משופר ביחס לכיסוי מסוג פðסיית ðכות  ביטוח אובדן כושר עבודה  רכישת  מאפשר  מוצר  ה  )ג

הפðסיה בקרðות  הביטוחי  ב  –  המוצע  הכיסוי  בו  מצב  על  "דגש  בתמחור    -   "מפעליðרכש 

שיפור    –וðגזרת של כך  ביחס לפðסיית הðכותזול ביטוח אובדן כושר עבודה אף  אלומקרים ב

ל  .תחזית הפðסיה הצפויה ללקוח והיקף הכיסוי  עוד בהקשר זה, אין עוררין באשר  יעילות 

את תשומת הלב    בעðיין זה, ðסב  –  מסוג אובדן כושר עבודה ביחס לפðסיית ðכותהביטוחי  

ליאור מועלם ð'    45568-11-13ע"ע (ארצי)  ה"ד הארצי לעבודה ב בי ידי  -שðיתן על לפסק הדין  

 וכך ðקבע:  .)9.1.17( מðורה מבטחים פðסיה וגמל בע"מ

"תוצאת פסק הדין לליאור היðה קשה, שכן למרות שחלה ירידה  

זכאי   איðו  הוא  הרפואי  האירוע  עקב  בהכðסתו  משמעותית 

משמעות הדברים היא  רן.  לתשלום מקרן הפðסיה על פי תקðון הק

ביטוחי  כיסוי  להקðות  עשויה  הפðסיה  בקרן  ביטוח  שרכישת 

יכולתו של העמית להמשיך   ðפגעת  בðסיבות שבהן  חלקי בלבד 

בעבר עבד  שבו  המסוים  העיסוק  בתחום  יוצא  ולעסוק  וכפועל   ,

 
. כמו כן, מוצר פðסיוðי מסוג ביטוח  2025יכðס לתוקפו בשðת ש ידי משרד האוצר -הסיכון האמור ðסמך על המודל המוצע על 3

  מðהלים מאפשר השקעה שחשופה לחלוטין לשוק ההון, ללא מרכיב השקעה שמוגבל לתשואה המבוטחת.
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מכך ðגרמת לו גם ירידה משמעותית בהכðסות, כפי שהיה במקרה  

אולם,   הפðסיהזה.  קרן  מתקðון  מתחייבת  זו  כמובהר  תוצאה   ,

מעמיתי  לעיל.   חלק  שלפחות  ðראה  הדברים  פðי  על  כי  ðוסיף, 

במסגרת  הðכות  שביטוח  לכך  מודעים  איðם  הפðסיה  קרðות 

ר, ðראה  . ðוכח האמו הביטוח הפðסיוðי מקðה להם ביטוח חלקי

שיש מקום לשקול דרכים ליידע את עמיתי קרðות הפðסיה בדבר  

ðכות,   לפðסית  והיקף הזכאות  על מðת שיוכלו לכלכל את  מהות 

, למקרה שמצב בריאותם  צעדיהם ולשקול אם לרכוש ביטוח ðוסף

לירידה   ויגרום  הספציפי  בעיסוקם  לעבוד  להמשיך  מהם  ימðע 

  .)לפסק הדין 48סעיף ( בהכðסתם"

המוצר הפðסיוðי מסוג תיבחן פרמטרים לשיפור  רשות שוק ההון    מליץ כי הלשכה ת  -  ום ðקודה זו לסיכ

  כמתואר לעיל.  ,שלל הפתרוðות שהוא מציע, ðוסף על ביטוח מðהלים

  

  צמצום עיוותים בעðף התיווך לביטוח ולחיסכוןהפרק: 

 :כלהלן, תגמול סוכן הביטוחשעðייðו ב פרק זהשיðוי המוצע בהתייחס לב .1

מוצרים  .1.1 קבוצת  כל  בעבור  ðומיðאליים,  במוðחים  עמילות),  (דמי  זהה  תגמול  ישלם  מוסדי  גוף 

 הגדרת מהם מוצרים תחליפיים תקבע ע"י רשות שוק ההון; ;תחליפיים

ידרש .1.2 של    סוכן  בתקופה  פעמית  חד  עמלה  בגין  שקיבל  תגמול  (פרורטה),   72להחזר  חודשים 

  במקרים הבאים:  

  פדיון או ðיוד (מלא/חלקי);  –גמל * 

  ביטול; –ביטוח * 

  מיðוי בעל רישיון. –ביטוח  + גמל* 

ל  דרש יביטוח  סוכן   .1.3 גוף מוסדי    ו;לגלות ללקוח את סך דמי העמילות שצפויים להיות משולמים 

 .ללקוח במסגרת הדוח השðתי את סך דמי העמילות ששילם לבעל רישיוןדווח י
  

  למוצע.  ðחרצותהלשכה מתðגדת : עמדת הלשכה

  ;תבין צדדים להסכם התקשרו  במערכת היחסים המסחרית  התערבות בוטההתיקון המוצע מהווה  

עליה הלשכה    –  ו של הפרטובהגðה על פרטיות  פגיעה קשה בחופש העיסוקמדובר ב  -ואף חמור מכך  

קשה  , ðוכח העובדה שמדובר בפגיעה  ומבלי לגרוע מחומרתם של הדברים  לא תוכל לעבור לסדר היום.

דרך המלך  זו    -  ייעודיעיקרי ויעשה במסגרת הליך חקיקה  המוצע    התיקוןת יסוד, מן הראוי כי  יובזכו

 . טרם קידום החקיקהבהרחבה מתן זכות טיעון אפשר שיח ותאשר 

  ðוסיף:  ,מבלי לגרוע מהאמורעוד 

  ם מוצריצירוף מועמד לביטוח באופן יזום לבהתאם להוראות רשות שוק ההון, בכל הðוגע לðזכיר כי    .א

פðסיוðיים שאז שאיðם  הרישיון    ,  בעל  מיהðדרש  לביטוח  המועמד  בפðי  הביטוח    ן להציג  חברות 

כך גם בðוגע למוצרים פðסיוðיים ðדרש סוכן פðסיוðי, במסגרת    . 40%עולות על    היקף הכðסותיוש

ההðמקה, בדבר    מסמך  פירוט  למועמד  הכðסותיולהציג  פעילות/דירוג  הגופים    היקף  אצל 

ללקוח ðדרש הסוכן לגילוי  במקום בו ביקשה רשות שוק ההון לייצר שקיפות    . כלומר,המוסדיים

ב הðוגע  ðאות  ל   למוצר המשווקלזיקתו  כל  למוצע    בהבדל תהומיזאת    -  גוף המוסדיו/או  ביחס 
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לחשוף   הביטוח  סוכן  ðדרש  בו  מועד;ומדובר  כאילו  במלואן  הכðסותיו  בטיוטה  כאילו  בעבריין 

הישמע כדבר???  !  סוכן הביטוח "להתפשט"בפðיו ðדרש    המיסים  רשותהלקוח הוא לא אחר מו

לכך, הפגיעה בפרטיותו של אדם???  אח ורע במקצועות חופשיים אחרים??? עד לאן  האם יש לכך  

  !תוקףכל בכאמור, הלשכה מתðגדת 

ללשכה    .ב אין  זה  לרגע  וðכון  בטיוטה  התייחסות  כל  אין  "מוצרים תחליפיים"  קלוש  למוðח  מושג 

  באשר לכווðת הדברים העומדים מאחורי צמד מילים אלו.

מהעמלות המשולמות בידי הגופים המוסדיים הם עמלות היקף,    70%-כ: "בדברי ההסבר מצוין  .ג

מודל תגמול זה מטה את הסוכðים באופן העלול  ...  המתמרצות מכירה ומעבר תכוף בין מוצרים

וכפי שצוין בתחילת    שגויה מיסודההקביעה המתוארת    –  " לפגוע בטובתו של המבוטח או החוסך

  בלבדטובת לקוחותיהם  לאוכלוסייה גדולה של סוכðי ביטוח אשר    בל יתוארהמסמך עושה עוול  

עיðיהם לðגד  מחויבים  ו   ב ðשו  . עומדת  ביטוח  סוכðי  כי  והן  ðזכיר  ההון  שוק  רשות  בהוראות  הן 

המתאיםהייעוץ,  חוק  במסגרת   המוצר  בקפידה    ללקוח  ביותר  להתאמת  ðבחðו  שצרכיו  ולאחר 

 . מקצועית

ðבחן היכן הם  אם  כך למשל,    –חלקית  שוק  וראיית  עיוותים  ב  המוצג בדברי ההסבר מלווההðיתוח  

הביטוח    מקומות בהם אין לסוכןאותם  בכי אלו באים לידי ביטוי  ðראה    ,מקסימלייםה ðיהול  הדמי  

קרן    ; ו/או פוליסות מסולקות  פðסיות מסולקותכספים המצויים בקרðות  :  הדוגמשם ה, לתגמול  כל

ðמוךלפðסיה   שכר  את  ופות  ק  ;בעלי  מעבירים  לא  המוסדיים  שהגופים  השתלמות  וקרðות  גמל 

המטפל לסוכן  הישירים ו  ;התגמול  המשווקים  ידי  על  ש"הוזðחו"  מכוון   -  לקוחות  לשם  האם 

  התיקון המוצע?

שיðויים במוצרים פðסיוðיים שðערכו לקראת  מבðה התגמול הðוכחי של סוכן ביטוח הוא תוצאה של    .ד

"מישורית" יותר ותוך  הפכה  עמלה  הכך ש  תגמולהותי מבðה המ באופן  שוðה  שאז    2003סוף שðת  

 שðים. ההשתדלות לחלק אותה בצורה שווה יותר לאורך 

של סוכן    הוצאותיוההשתתפות ב , בין היתר, את  ביא לידי ביטויפעמי מ-חדהתגמול  חלקו של ה  .ה

צירופו לביטוח ו/או הסדר פðסיוðי.  , לרבות פעולת  הלקוחשביצע מול  ת  ופעולממשק ה הביטוח ב

אין    - "  ביðוðי הלטווח    "הלוואה מתן  לתגמול הסוכן    הפיכתמהוא לא אחר    –בטיוטה  השיðוי המוצע  

לא ייתכן כי פרðסתם של סוכðי הביטוח, בðי תגמול איש מקצוע.  כל הðוגע ללזה אח ורע בעולם ב

 .ודאות-ובתðאי אי  על הלוואותðסמכת תהיה עובדי משרדם משפחותיהם ו

  

 

  
  

האם סוכן    –טעויות של אחרים  מי שðעðש על  מעמיד את סוכן הביטוח כהמוצע  המודל  לטעמðו,    .ו

בהעברת   מקצועית  התערבות  שðדרשת  בגלל  כספית  ðיזוק  להיות  צריך  מקופת  הביטוח  לקוח 

תפקידו של  זה  האם לא    –  ? )אחרותיחס לחלופות  פוגעות בלקוח (בגמל/השתלמות שתוצאותיה  

 במוצרים פðסיוðיים? העמיד לרשות לקוחותיו חלופות ראויות לðיהול השקעותיו איש המקצוע ל

  לשמר" רצון  לאור  הטיית הייעוץ  -יוביל לתוצאה הפוכה ואף מסוכðת  עוד לטעמðו, המודל המוצע    .ז

 כספים שקיבל. עלול להחזיר  ,בעל הרישיון אחרת ,בכל מחיר"

  

  

: מודל התגמול הקיים מביא לידי ביטוי באופן פרגוריסיבי בכל הðוגע וחשוב לומר באופן ברור

 משכך אין כל סיבה להתערבות חקיקתית חדשה. , פעמי שהשתלם לסוכן-להשבת תגמול חד
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ו/או במקרה    פדיון/ðיודבמקרה של  החזר עמלה  ðדרש סוכן הביטוח ל  ,תיקון המוצעבהתאם ל  ,כך

אלא    כדי להועיל ללקוח המקרים הללו  אין בכל    – במקומו  מוðה  ו/או כאשר סוכן אחר  ביטול  של  

  , הלכה למעשה,בכךהוא ולא אחר שðהðה מהשבת הכספים אליו.  הגוף המוסדי!    -   לגורם אחד בלבד

ההעצמתמוðצחת   של  הכספים,  מוסדיים  הגופים  ם  יושבו  פגיעה  אליהם  בעסקים  קשה  לצד 

  !!! הקטðים ובציבור העצמאיים 
  

המפיצים הישירים של הגופים המוסדיים מושתת בעיקרו  אגב, ðזכיר כי מודל התגמול של    תבהער

עמלה חד כי  - על  וðראה  חדפעמית  בהשבת עמלה  בטיוטה,  -ה"אתגר"  המוצע  מן  כעולה  פעמית, 

הפיקוח על  מי עמילות בחוק הגדרת דכי   הקשר זה ðזכירבðשאר ðחלתם של סוכðי הביטוח בלבד...  

תשמ"א (ביטוח),  פיððסיים  "כדלהלן  1981-שירותים  כל  שכרעמלה,  :  או  בהוצאות,  השתתפות   ,

  . "הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין
  

עוד מבקשת הלשכה להסב לעובדה כי פעילות החלפת פוליסות ביטוח מתבצעות לא פעם באמצעות  

מופחתים";   ביטוח  ב"דמי  הלקוח  שכðוע  ðיסיוðות  תוך  הביטוח  חברות  של  הישירים  המפיצים 

הðחה ðקודתית המתגלה ללקוח בחלוף תקופה כאשר אלו למעשה איðם דמי ביטוח מופחתים אלא  

על מתן  אסור  להורות לגופים מוסדיים  מגיעה לקיצה. לכן, הלשכה מבקשת לכאשר ההðחה  קצרה  

תקופה שלא תפחת  אלא אם ההðחה ðיתðת ללקוח ל  ,כל ערוץ הפצה)אמצעות  (ב  בדמי ביטוח  הðחה

המוצר  4שðים   10-מ החלפת  טרם  הדברים  מצב  את  הלקוח  של  ðכון  לðיתוח  תוביל  זו  פעולה   .

  הביטוחי שברשותו. 

  

מסחריתהלשכה    לסיכום ðקודה זו: התערבות  לכל  צדדית,    , מתðגדת  שבין  חד  חוזיים  בקשרים 

סוכן הביטוח לגופים המוסדיים. יחד עם זאת, הלשכה מזמיðה את הגורמים הרלווðטיים לקיים  

להדיון   שמטרתן  להסכמות  להגיע  מðת  על  עגול"  "שולחן  וראוי  בðה  מציע  במסגרת  הוגן  תגמול 

  סוכðי ביטוח. ל

 

 , כלהלן:אחזקות גופים מוסדיים בסוכðויות ביטוחבהתייחס לשיðוי המוצע בפרק זה שעðייðו ב .2

המוחזקים על ידם, גוף מוסדי או חברה מðהלת, לרבות גופים    31.12.2024החל מיום התיקון ועד ליום  

במקביל, יוקם צוות בין משרדי לבחיðת הצורך באיסור על    לא יוכלו לרכוש אחזקות בסוכðות ביטוח.

גופים מוסדיים להחזיק בסוכðויות ביטוח. הצוות יגיש את המלצתו, לרבות צעדים אופרטיביים ותיקוðי 

  חודשים. 10חקיקה ðדרשים, בתוך 

  

לוודא כי קולם של סוכðי הביטוח ישמע בדיוðי  שתוקם ומבקשת  לכסומכת ידה על הוועדה    הלשכה

על לשיðוי  -הוועדה  הðוגעם  השחקðים  כלל  של  רחבה  ראייה  ההמלצות  מקבלי  בידי  שיהיה  מðת 

לב  ,  המוצע הסוכðויות  לבשים  בעלי  של  השðים ה גילם  בחלוף  ועולה  חלק  ו  הולך  להעביר  רצוðם 

  .לðיהול העסקללקוחות וומתוך אחריות   גיל פרישהלהגיעם  ראת קלמהאחזקות בסוכðות  

  

  

 
  ) 2023פויה להיכðס לתוקף במאי  הוראה דומה קיימת במסגרת פוליסות הבריאות (פרי רפורמת הבריאות הצ 4
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  הוועדה לקידום התחרות במערכת הפיððסיתהפרק: 

שעðייðו   זה  בפרק  המוצע  לשיðוי  במערכת  בכווðה  בהתייחס  התחרות  לקידום  הוועדה  חוק  את  לחוקק 

ועדה לקידום התחרות במערכת הפיððסית הסרת חסמים לכðיסת  בדגש על    הפיððסית, במסגרתו תוקם 

  שחקðים חדשים וחיזוק שחקðים קטðים; 
  

  , כלהלן.ומבקשת ליתן דגשים ðוספים מוצעעל ה: הלשכה מברכת עמדת הלשכה

. על מðת  בוועדה המייעצת לממוðה על רשות שוק ההוןגם  חלק מחברי הרכב הוועדה המוצעת חברים    .א

 ðציגים אלו. לייצר סיעור מוחות אמיתי לטעמðו יש לצמצם 

מתוך מטרה להביא לידי ביטוי את קולם של  ו ה הצפויה לקום  בוועד הולמת  לשכה ðציגות  יש לאפשר ל   .ב

   באופן הולם., פיððסי מהותיהביטוח המהווה תחום בתחום   ,שחקðים הקטðיםה

יש להדגיש את מקומו של סוכן הביטוח כיועץ כלכלי    -בהתייחס לסוכðי הביטוח כבעלי עסקים קטðים  

חתוðה, לידה, שיðוי תעסוקתי, משבר    –למשפחה וכמי שðמצא לצידה של המשפחה בכל אירוע בחיים  

להציבו  ו וככזה יש למצבו    -   מקרה ðכות או מוות ח"ו וכו'  בריאותי, משבר כלכלי, הקמת עסק, פרישה,

 לפרט ולחברה.  בהתייחס במרכז הבמה

 פרוטוקולים הוועדה לעיון הציבור. יש לפרסם את   .ג

  

  

 צמצום תופעת כפל הביטוח בביטוחי הבריאות הפרטייםהפרק: 
  

שעðייðו   זה  בפרק  המוצע  לשיðוי  "מהשקל  בהתייחס  ðיתוחים  בפוליסת  מחזיק  מבוטח  בה  בסיטואציה 

  ;תידרש חברת הביטוח לשפות את השב"ן –הראשון", ככל ובחר להפעיל את השב"ן לביצוע הðיתוח  
  

עליה עמלה רשות שוק ההון,  קפה רפורמה משמעותית  ובתקופה הקרובה צפויה להיכðס לת:  עמדת הלשכה

  ). 2023מאי    ת(הרפורמה שבפתח מתוכððת לצאת לדרכה בתחיל  הבריאות המסחריים  בכל הðוגע לביטוחי

מתוך ראייה  ו(רשות שוק ההון), במקום אחד,  בתחום זה אצל גורם אחד    שיðוייםוצע לרכז  מלדעתðו  לכן,  

למיטב הבðתðו, הרפורמה מביאה לידי ביטוי כלים להתמודדות    . כוללת של שוק ביטוחי הבריאות העתידי

"כלי  עם כפל ביטוחי (ובהתייחס לשב"ן) לרבות הקðיית כלים דיגיטליים חדשðיים ללקוח הקצה, דוגמת:  

    ידי רשות שוק ההון. - שרק לאחרוðה הוצג על מסביר ביטוח"
  

הציעה  כך למשל,    -  מוצרי הבריאות הðוכחייםמבðה  יש מקום להביא לשיðוי ביובהר כי גם לדעת הלשכה  

, כאשר השימוש  ðיתוחיםב  שעðייðו    ביטוחי תלת שכבתימוצר  הלשכה כי במסגרת הרפורמה המתוכððת ישווק  

  .  (לקוח, שב"ן, חברת ביטוח)במשולש היחסים בו מביא לידי ביטוי את ההשפעה על הגורמים השוðים 
  

על  הרי ש  מוצר ביטוחי מסוים,ים הðוגעים למוצע  יםשיðוי קדם  המחוקק למבלי לגרוע מהאמור, ככל וכווðת  

ביטוחי  (כלומר, השיðוי לא יחול על    רטרואקטיביבאופן  מעתה ואילך ולא  לבוא לידי ביטוי  תחולת השיðוי  

  . )והכללים לגביהם היו ידועים מראשהמוצע  ששווקו טרם השיðוי  מסחריים בריאות
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  לרכביםחלקי חילוף הפרק: 

להטיל על שרת התחבורה לפעול לפרסום עתי של מדד להערכת עלות התחזוקה  המוצע "בהתייחס לשיðוי  

וטיפולי רכב שðעשו ...  השוטפת של כלי רכב המדד יתבסס על ðתוðי אמת של עלויות חלקי חילוף לרכב 

רשות התחרות    בפועל (להלן: "מדד התחזוקה"). יגבש באישור  ורשות שוק ההון, את  משרד התחבורה 

יום) תקðות ...  ויפרסם אותו באתר משרד התחבורה. משרד התחבורה יתקין...  מתודולוגיית מדד התחזוקה

שיחליפו את אגד הðחיות מקצועיות לשמאי רכב, בשים לב שהתקðות יהיו מבוססות על ההðחיה לפיה  

  ;ם או לתקðםשומת הרכב תכלול את מחיר השוק של חלקי חילוף לרכב שðדרש להחליפ
  

בפרק זה שעðייðם בסיפא    , בהתייחס לדברי ההסבריחד עם זאתהלשכה מברכת על המהלך.   :עמדת הלשכה

בהחלטת הממשלה כדי לגרוע מכל סמכות הðתוðה על פי כל דין לחברות    כי אין  יובהר: "הדברים, לפיהם

להבהיר  ", מבקשת הלשכה  ביטוחהביטוח לפעול להקטðת או צמצום הðזק בעדו החברה חייבת בתגמולי  

  : כדי להטעות את מקבלי ההחלטותה השימוש ב למðוע  ו  בדוקטריðת הקטðת הðזק הראוי  באשר לשימוש
  

מתארת את הðטל המוטל על הðיזוק להפחית את הðזק שהמזיק גרם לו בעוולתו. אין  אמורה  הדוקטריðה ה

מדובר ב"חובה" במובðה הקלאסי, ומשכך פסקו לא פעם בתי המשפט, כי לא ðיתן לאכוף חובה זו על הðיזוק  

כל  ידי מספר חברות ביטוח אðו למדים כי ב-מתוך פרסומים שהופצו לאחרוðה על או להעðישו בגין "הפרתה".  

  הלבשימוש במוðח "חובת הקטðת הðזק" באופן מטעה. משכך, ðסב את תשומת  הðוגע לתמחור החלפים ðעשה  

  -  ידי בתי המשפט-לפרשðות הראויה שðקבעה, לא אחת, עלכי יש להתייחס לדוקטריðת החובה בהתאם  

היא  ")  ביטוחחוק חוזה ה("   1981-(א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 61כווðת אותה חובה המתוארת בסעיף  

. יתרה מכך, בתי המשפט  לפצות בגין ðזק שהיה על הðיזוק למðוע  וליתן "הגðה" למזיק השוללת את חבות

קבעו באופן מפורש כי אמת המידה לבחיðת התðהלותו של הðיזוק בכל הðוגע לאחריותו להקטðת הðזק זהה  

המשפטי העומד מאחורי כווðת  לאמת המידה לקביעת התרשלות עצמית, ואף קלה יותר. כלומר, העיקרון  

פי עיקרון זה, התðהגותו הבלתי  - (א) לחוק חוזה הביטוח, הוא עיקרון ההתרשלות העצמית, כאשר על61סעיף  

  המבוטח   של  התרשלותושאין בין  היא שהשפיעה לרעה על היקף הðזק עקב ההפרה. מכאן,    -סבירה של הðיזוק  

  . ולקביעת שיעור עלות החלפים דבר וחצי דבר

  
  

  תביעות פח והפחתת בירוקרטיההפרק: 

תובעðה שהוגשה לבית משפט השלום בעðיין פיצויים בשל ðזק שðגרם  לפיו: "  המוצעבהתייחס לשיðוי  

לרכוש עקב תאוðת דרכים תועבר לבוררות חובה, ובלבד שבעלי הדין בתובעðה הם מבטח או תאגיד שעיסוקו  

  י רכבים שבבעלותה שאיðם מבוטחים).העיקרי הוא החכרת או השכרת רכב או המדיðה (לגב
  

על המהלך  :עמדת הלשכה עקב    הלשכה מברכת  ðזק  בתביעות  הבוררות המוצעת,  לחובת  לצרף  ומבקשת 

תאוðת דרכים, גם חברות שפעילותן בתחבורה הציבורית. ראוי להדגיש כי בזהה לחברות ליסיðג והשכרה  

  עולה הצורך לקדם קיצור הליכי תביעה אשר ðמשכים זמן רב (מידי) מול חברות תחבורה ציבורית. 
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  לתחבורה פרטית חשמלית ומבוססת אמצעי הðעה חליפיים הערכות המשק למעברהפרק: 
  

מאוד   חשוב  בפרק  "מדובר  עם  שמטרתו  התמודדות  תוך  דלקים,  תחליפי  לצריכת  למעבר  להיערך 

  ...". האתגרים
  

כל התייחסות במסגרת האתגרים שבדרך    ןואולם ðראה שאי  .הלשכה מברכת על היוזמה:  עמדת הלשכה

הכðסת כיסוי ביטוחי    , , בין היתרעל היבטיו השוðים  הביטוחי לתחום  בהקשר  מחוייבי המציאות  לפתרוðות  

כמו כן, הרחבת פוליסת    ;לעמדות טעיðה לרכבים חשמליים כחלק בלתי ðפרד מפוליסת ביטוח הדירה התקðית

  קים משותפים.ועדי בתים שיקðו כיסוי לעמדות טעיðה בחל

  

  

  

 =============================================================  

  

  

  ...בדף הבא  –הצעות לתיקוðי חקיקה במסגרת חוק ההסדרים 
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  הצעות לתיקוðי חקיקה במסגרת חוק ההסדרים 

  

 למשוך כספי חסכוðות פðסיוðייםאיסור על שידול לקוחות  .1

תופעה חריגה המגיעה עד כדי פגיעה של ממש בציבור החוסכים  עדים לאðו  אז תחילת משבר הקורוðה  מ

צצו להם גופים עסקיים שוðים המעודדים עמיתים ומבוטחים בקרðות    2020במדיðת ישראל. מאז שðת  

במסגרת   שצברו  הפðסיוðי  החיסכון  כספי  את  לפדות  מðהלים  וביטוחי  גמל  קופות  ההסדר  פðסיה, 

כידוע,  .  הפðסיוðי. יובהר כי אותם גופים, ברובם המכריע, איðם אוחזים ברישיון מטעם רשות שוק ההון

כספי חיסכון אשר ðצברו, לאורך שðים בהסדר פðסיוðי מטרתם, בראש ובראשוðה, להיערך לקראת גיל  

ל שמו. יתרה מכך,  פרישה שאז יוצא אדם ממעגל העבודה וðסמך על החיסכון שðצבר בהסדר הפðסיוðי ע

בהסדרים פðסיוðיים מסוימים, יכול וישðם רכיבי ביטוח שמטרתם להגן על העמית באירועים העלולים  

בחיסכון   הצבורים  הכספים  משיכת  משמעות  לומר,  רוצה  פרישה.  גיל  לקראת  הגיעו  עד  להתרחש 

רישתו ממעגל העבודה  הפðסיוðי יכול להוביל הן לפגיעה בחיסכון העתידי אשר יהיה בידי העמית ערב פ

חלילה לשבירת מטה לחמו במקרה של אירוע ביטוחי, לאחר שמשך את הכספים    – ולא פחות חמור מכך  

  הצבורים בהסדר הפðסיוðי על שמו. 

לעילהתופעה  ה המתוארת  לבצע    ,חמורה  שודלו  עמיתים  של  מבוטלת  לא  שכמות  לכך  הובילה 

זו תשלום מס הכðסה (כ זכור, במקרה של פדיון שא כדין מגיע לכדי  פדיוðות כאשר ðלוו לפעולה 

) ובðוסף, ðדרשו העמיתים לתשלום שכר טרחה עבור אותם גופים  35%תשלום מס מיðימלי בגובה  

בין   ðאמד  גובה שכר הטרחה  כי  לב  יתרת החיסכון   25%-ל  10%עסקיים, בשים  בממוצע מגובה 

לגופים    הפðסיוðי ערב הפדיון. זה הוסדר ביחס  ðושא  עליובהר כי  רשות שוק ההון - מפוקחים    ידי 

  ה הוראה חל במסגרתו    )29.11.2022מיום    2022-10-15  (חוזר מספר   חוזר סוכðים ויועציםבמסגרת  

לפרסם  תסרואה פðסיוðי  ייעוץ  או  בשיווק  העוסק  רישיון  בעל  ממוצר    על  כספים  משיכת  שירות 

אלו, ברובם המכריע, מתבצעות   פעולותומתגברת כאשר  הולכת  התופעה  על אף זאת,  פðסיוðי. ואולם,  

  . שוק ההון  ידי רשות-שאיðם מפוקחים עלבאמצעות גופים עסקיים ואתרים מתחזים  
  

הלשכה העבירה לידי הרשות דוגמאות רבות של פðיות מצד עמיתים המעידים על סיפורם הכואב  

גופים עסקיים. על אף אותן עשרות דוגמאות שהוצגו על די הלשכה לרשות  י- אותו חוו מול אותם 

הרשות ðמðעת  ולאחר שהתקיימו פגישות ייעודיות בðושא, בין ðציגי הלשכה והרשות, אðו למדים כי  

שאין בסמכותה לפעול המעודדים משיכת כספי חיסכון פðסיוðי מן הסיבה  מלפעול מול אותם גופים

עמיתים רבים ðכðסו    –. פועל יוצא מכך  ידי הרשות-מול אותם גופים בשעה שאיðם מפוקחים על

  ל"מעגל העושק", פרי יצירתם של אותם גופים הðהðים "מחיסיון".
  

החיסכון  כספי  משיכת  פעולות  בהיקף  ðוספת  משמעותית  עלייה  צופים  ואðו  לתקן ,  מאחר  מוצע 

    :כלהלן ,בחקיקה

 . שירות משיכת כספים ממוצר פðסיוðי ולהעðיק לפרסם על כל אדםחל איסור   .א

הצהיר בפðי  האדם  רק לאחר שוידא כי  ממוצר פðסיוðי  גוף מוסדי יאפשר לאדם למשוך כספים    .ב

 . כספים מהמוצר הפðסיוðימשיכת המשמעות פעולת הובא לידיעתו כי בעל רישיון 

  ; 1981-, תשמ"א כהגדרתו בחוק הפרשðות -"אדם" 

רישיון"   בחוק    –"בעל  סליקה  כהגדרתו  ומערכת  שיווק  (ייעוץ,  פיððסיים  שירותים  על  הפיקוח 

  . 2005-פðסיוðיים), התשס"ה
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 קריסת מבðים כיðון דירה במקרה של  .2

ב ביטוח  ðכון להיום, בהתאם לקבוע  על עסקי  ותכולתן(תקðות הפיקוח  דירות  לביטוח  ,  )תðאי חוזה 

ביטוח לדירה או לתכולה יהיו תגמולי הביטוח, לפי ערך הכיðון של הדירה  בקרות מקרה    -   1986-תשמ"ו

הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של    –"  כיðוןלעðיין זה, ".  או התכולה

  הרכוש שאבד או שðיזוק; 

או הðזק,  יש להתחיל בביצוע הכיðון תוך זמן סביר לאחר קרות האבדן    -עוד בהתאם לתקðות האמורות  

באין אפשרות  ו  חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח   12ובכל מקרה יש להשלימו לגבי הדירה תוך  

להשלים את הכיðון תוך התקופות האמורות מסיבות שאיðן תלויות במבוטח, תוארך תקופת ביצוע  

  הכיðון תוך תיאום בין המבוטח למבטח. 

  

  

  

  

  

  
  

-, תשמ"ו)תðאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(תקðות הפיקוח על עסקי ביטוח  בכהגדרתה    -"  דירה"

1986 .  

  

 ידי סוכן ביטוח פðסיוðי-שכירים ברשות המיסים עלייצוג  .3

כמו גם בדו"חות המעקב, דו"ח 'מיצוי הטבות המס ברשות המיסים    2015דו"ח מבקר המדיðה לשðת  

ביקורת מעקב    –ודו"ח 'השירות לציבור ברשות המיסים    2021מעקב מורחב' שפורסם באוקטובר    –

העðיק  ðה ברורה של מגבלות יכולת רשות המיסים למעלים כולם תמו,  2022מורחבת' שפורסם בðובמבר  

  מיצוי הטבות המס. מימוש זכויות, לרבות בשעðייðו שירות הרחב לציבור 
  

ב מטפלים  פðסיוðיים  ביטוח  ובגמלאיםאופן  סוכðי  בפורשים  בשכירים,  בטיפול    מתמחיםו  שוטף 

ואולםתחום המס שפעריהם מוצגים בדו"חות המבקרבבסוגיות   זו, מעמדם של  על אף מומחי ,  .  ות 

ל הביטוח  וסוכðי  המיסים  רשות  מול  כמייצגים  מוסדר  בðושאים  משכך,  א  לטפל  מורשים  לא  הם 

    הקשורים בלקוחותיהם מול רשות המיסים.
  

לציבור  לטעמðו,   השירות  והðגשת  שיפור  תאפשר  כמייצגים  פðסיוðיים  ביטוח  סוכðי  של  השתלבותם 

  ;לשלם פחות מס  ;הפורשים והגמלאים ותאפשר להם למצות זכויותבדגש על אוכלוסיות השכירים,  

אישי למי    ;לקבל החזרי מס שירות  לרבות  גמישות, במגוון שפות,  לקבל שירות בכל מקום, בשעות 

באיðטרðט. בשימוש  לסייע    שמתקשה  כדי  בכך  יהיה  הרחב,  לציבור  המתבקש  לסיוע  לרשות  מעבר 

מ"צווארי בקבוק" הðוצרים, באופן טבעי, עקב עומס עבודה  ולהימðע  מעðה מהיר ויעיל    יתןהמיסים ל 

  .באתר מפ"ל לפðיות הציבורהן במשרדי רשות המיסים והן 
  

ה האמוריםלאור  והגימלאים    ,דברים  הפורשים  השכירים,  לציבור  לסייע  רצון  לתקן  ומתוך  מוצע 

באופן רשמי  יוכרו    ,חברי 'לשכת סוכðי ביטוח בישראל'לקבוע כי סוכðי ביטוח פðסיוðיים,  בחקיקה ו

  כמייצגים. 

בימים אלו ðבחðת מחדש היערכות המדיðה לסכðות קריסת מבðים לרבות עקב אסון טבע ורעידת 

עולה הצורך אדמה. מהיכרות האתגרים הðלווים והכרוכים ביישום בפועל של הקמת מבðה חדש, 

מבלי לגרוע חודשים) וזאת  12(במקום  חודשים 36-לעדכן את תקופת הכיðון כך שזו לא תפחת מ

  .וטח להשלים את הכיðון לאחר התקופה המוצעת מסיבות שאיðן תלויות בומאפשרות המב

 .להתאים את הפיצוי לצורך דיור חליפי בהתאמה לתקופת הכיðון המוארכת ישכמו כן, 
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  וðתוðה, ðכון להיום,   לפקודת מס הכðסה  236סעיף  לשמש מייצג היðה מכוח  האפשרות  ראוי להבהיר כי  

ולהוסיף את סוכðי  זה  מוצע לתקן סעיף  ל כן,  ע  -  יועצי המס בלבד ו למייצגים הבאים: רואי החשבון  

ðסיוðי ביטוח' ,יםיהביטוח הפðברשות המיסים  בישראל כמייצגים 'חברי לשכת סוכ.  

  

 לפוליסת סיעוד  חהטבת מס בגין תשלום דמי ביטו .4

למצוא   ðיתן  החיים,  בתוחלת  העלייה  לצד  ועולה.  הולכת  החיים  תוחלת  בו  בעידן  חיים  אðו  כידוע, 

סיעודי. המדיðה ביכולותיה המוגבלות איðה ðותðת מעðה שלם לצורך  חולה  שרידות גבוהה למי שהפך ל

  הכלכלי האמיתי לצרכיו של חולה סיעודי ומשכך הציבור השכיל לרכוש ביטוח סיעודי לעת הצורך. 
  

ðוכח עליית תוחלת החיים כמו גם רגולציה מתגברת החלו להצטמצם החלופות לרכישת כיסוי ביטוחי  

למעשה, ביטוח סיעודי    ובמקביל עלויות רכישת הכיסוי הביטוחי עלה באופן ðיכר בשðים האחרוðות.

  ואין מדובר במותרות.    צורך השעההופך להיות 
  

והפחתת  ם אחרות לשם עידוד רכישת כיסוי ביטוחי  מאחר ויש ביכולותיה של המדיðה לסייע בדרכי

של  , מוצע כי תיðתðה הטבות מס בגין דמי ביטוח המשולמים לביטוח סיעודי בדרך  הðטל על המדיðה

₪ לשðה, וזאת   12,000מדמי הביטוח המשולמים ועד תקרה בסך    35%זיכוי בגובה    הבאה:  מסההטבת  

  רבתי לפקודת מס הכðסה). 45מבלי לגרוע מתקרות אחרות לסעיפי הזיכוי (סעיף 

  
 ד לפקודת מס הכðסה 125תיקון סעיף  .5

") הפקודה"; "הסעיף": (להלן ד(ג) לפקודת מס הכðסה125לפי סעיף  , ðכון להיום,מסההטבת 

תחת מגבלה  המשתלמת על פיקדון בתאגיד בðקאי או על תכðית חיסכון ðיתðת מאפשרת ðיכוי מריבית 

שðים. כלומר, הטבת המס בהתייחס   55מלאו לאדם  - 2003ביðואר   1הוא   – כי ב"מועד הקובע" 

    .1948עד לשðת  היא  לסעיף רלווðטית לגימלאים ששðת לידתם  

בחלוף השðים, הצטרפו אזרחים ðוספים למעגל  שðים ו 20- לפðי כ הטבת מס זו עודכðה בפקודה

בהגדרת  אוכלוסיית הגימלאים, ואולם, אלו איðם זכאים להðות מהטבת המס לאור המגבלה ש 

יוצר עיוות ואפליה בקרב   הðוכחי  ו פקודה במתכוðתהסעיף בהמשמעות היא כי  מועד הקובע".ה"

לסייע בידי אוכלוסיות מבוגרות   רת הסעיףאוכלוסיית הגימלאים בישראל וזאת בשעה שמט

  שהכðסתן קטðה עם הגיען לגימלאות. 
  

כן,   העיוות  לפעול  מוצע  על  "המועד  לתיקון  שמגבלת  כך  בישראל  הגימלאים  אוכלוסיית  לטובת 

, בהתאם לקבוע בחוק גיל פרישה,  שהגיעו לגיל פרישה חובההגימלאים  הקובע" תוסר וכל האזרחים  

  , יהיו זכאים להטבת המס העולה מן הסעיף. 2004-תשס"ד

 , כדי לגרוע משאר התðאים המופיעים בסעיף. המוצע יובהר, כי אין בתיקון 

  
 י סכום המזערהאפליית ðשים באפשרות למשיכת כספים מקופת גמל לקצבה שאיðם עולים על    ביטול .6

  2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיððסים (קופות גמל) תשס"ה  13במסגרת תיקון  ,  2015במהלך שðת  

פיהם תותר משיכת כספים בידי עמית מקופת גמל לקצבה (שאיðה  -") ðקבעו תðאים עלחוק הגמל("

פעמי שלא בדרך של היוון קצבה ומבלי שהעמית ידרש לתשלום מס בגין המשיכה  - ותיקה), בסכום חד

"). בין התðאים המצטברים, ðקבע התðאי לפיו משיכה שלא בדרך של  ל היווןמשיכה שלא בדרך ש("

  2004-היוון יכולה להתקיים בהגיע העמית לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד

  ") . חוק גיל פרישה ("
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אף    . יוער, כי עללאישה  65וגיל  לגבר    67בהתאם לקבוע בחוק גיל פרישה הרי שגיל פרישה הוא גיל  

כאמור, במסגרת הוראות מעבר ðקבע מðגðון העלאת גיל הפרישה באופן מדורג,    ,קביעת גיל הפרישה

. לכאן או לכאן, גיל הפרישה לðשים שוðה מגיל הפרישה של גברים. 65לגיל    62לאורך השðים, מגיל  

  ם.ללא הבחðה בין ðשים וגברי 67גיל  –אין כל הבדל  – ואולם, בהתייחס לגיל פרישת חובה 
  

. כלומר, בטווח  ולא בגיל פרישת חובה   רובן המוחלט של הðשים פורשות לגימלאות בגיל הפרישה

לאפשר    62-65הגילאים   הגמל,  מחוק  כעולה  המחוקק,  כווðת  העבודה.  ממעגל  פרישתן  מועד  הוא 

לעמיתים שיצאו ממעגל העבודה עם הגיעם לגיל פרישה ומשלא צברו סכומי כסף גבוהים בקופת גמל  

ðועדה    כווðת המחוקק כלומר,  .  בפטור ממס  לאפשר בידם למשוך את סכום הצבירה המזערי  - בה  לקצ

עסקיðן   מיðימלית.  פðסיה/קצבה  בידם  שאין  עמיתים  של  פðסיה/קצבה  כספי  במיסוי  צדק  למðוע אי 

במקרים דוגמת: פורשים שעבדו בשכר ðמוך, פורשים שלא הופקדו עבורם כספי פðסיה/קצבה עד החלת  

  בפרק כולם    - מעגל העבודה  לצו הרחבה לביטוח פðסיוðי מקיף במשק, עולים חדשים שðקלטו מאוחר  

  עד לפרישתם ממעגל העבודה לא הספיקו לצבור סכומים העולים על סכום הצבירה המזערי. הזמן 
  

אדם הפורש לגימלאות וברשותו קופת גמל לקצבה עם סכומי צבירה ðמוכים, מוצא עצמו מחויב לעשות  

שימוש בכספים שצבר מאחר ולרוב אלו הם כספי החיסכון עליהם הוא ðסמך ומעתה הם משמשים  

העבודה.  א ממעגל  פרישתו  לאחר  למחייתו  הפורשות  ותו  הðשים  אוכלוסיית  בקרב  הדברים  מצב 

. אותה עת, עם פרישת  65לגיל    62לגימלאות הופך משמעותי בשעה שגיל הפרישה, כאמור, ðע בין גיל  

האישה ממעגל העבודה, ככל ובקופת הגמל לקצבה שברשותה סכום צבירה מזערי, הרי שהיא ðדרשת,  

מציאות, לעשות שימוש בכספים אלו לשם מחייתה. ואולם, ככל ותמשוך הכספים מוקדם מגיל  מכוח ה

  (!).   35%היא תידרש לשלם מס בגובה  -(גיל פרישת חובה), בהתאם לדין הקיים  67
  

מוצע כי משיכה שלא בדרך  ðוכח הפער הקיים בין ðשים לגברים באשר להגדרת גיל הפרישה,  על כן,  

ולא עם הגיען לגיל    )62-65ס לאוכלוסיית הðשים, תעשה עם הגיען לגיל פרישה (של היוון, בהתייח

יכולה   היוון  של  בדרך  שלא  משיכה  לפיו  התðאי  לתקן  היא  כן,  לעשות  הפעולה  דרך  חובה.  פרישת 

  להתקיים בהגיע העמית לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה (במקום גיל פרישת חובה). 

  

 ידי המדיðה - למימון מוðופול המסלקה ע .7

חוק הפיקוח על שירותים פיððסיים (ייעוץ, שיווק  פועלת המסלקה הפðסיוðית מתוקף  2015החל משðת 

תשס"ה פðסיוðיים),  סליקה  "  2005-ומערכת  בסעיף  ").החוק(להלן:  לקבוע  חל  31  בהתאם  לחוק  א 

החוק  איסור על הפעלת מערכת סליקה פðסיוðית מרכזית אלא אם כן ðיתן לכך רישיון לפי הוראות  

  , ובהתאם לתðאי הרישיון. האמור

הפðסיוðית  ,למעשה הðוכחי,    ,המסלקה  כמוðופולבמתכוðתה  להוראות  .  פועלת  בהתאם  מכך,  יתרה 

וזאת לשם ביצוע    ,רישיון מטעם רשות שוק ההוןבעלי  קיימת חובת שימוש במסלקה הפðסיוðית להחוק  

ושיווק  פעולות   מכך  פðסיוðי.ייעוץ  השימושחמור  חובת  במסגרת  כאמור,,  הביטוח    ,  סוכðי  ðדרשים 

כל מטרתם  מידעים ש  שם קבלתל  , באופן אבסורד,וזאתעבור מפעילת המסלקה  לתשלומים גבוהים  

   לחוק. 12מסעיף הפðסיוðי כעולה ייעוץ ה ביישום אחר חובת 

.  ייפסק  –  דומים  ועסקים קטðיםהגיעה העת כי ðטל מימון המסלקה הפðסיוðי על גבם של סוכðי הביטוח  

חקיקה   תיקון  במסגרת  כי  ðבקש  כן,  לעðיין  על  ייעודי  תקציב  שיוקצה  יומבלי  ביטוח  דרשו  סוכðי 

  .המסלקה הפðסיוðיתממידעים לתשלומים בעת הðפקת 


