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סך  את  לעובדים  להשיב  חויבה  פנסיה  קרן 
דמי  ניכוי  וללא  תשואה  בתוספת  ההפקדות, 
זאת,   – הביטוחיים  הכיסויים  ועלות  ניהול 
כלל  את  צירף  המעסיק  כי  שהתברר  לאחר 
בקשה  קבלת  ללא  הפנסיה  לקרן  עובדיו 
עולה  כך  ידיעתם.  ללא  ואף  מהם  מפורטת 
הביטוח,  על  הפיקוח  של  הכרעה  מפרסום 

בעקבות פנייה מהציבור. 
ואילך צירף מעסיק   2015 אפריל  מחודש 
לרבות עובדים ותיקים  את כלל עובדיו לקרן, 
כאמור,   – שהיו עמיתים בקופת גמל אחרת 
ללא קבלת בקשה מפורשת מהם ואף ללא 
החל מאותו חודש, הפקיד המעסיק  ידיעתם. 
בקרן  את ההפקדות הפנסיוניות עבור עובדיו 
בה בחר ולא לקופה שבה היו מבוטחים קודם 
לכן. כמו כן, קרן הפנסיה אליה צורפו העובדים 
עובדים  מ-3,500  יותר  של  צירופם  כי  טענה, 
נעשה בצורה תקינה ולפי ההליך הקבוע בחוק. 

20)ב(  סעיף  הוראות  כי  מסבירים,  בפיקוח 
רשאי  מעסיק  כי  לחוק קופות גמל קובעות 
החיסכון  מוצר  את  שלו  העובד  עבור  לבחור 
הפנסיוני אליו יופקדו כספי החיסכון הפנסיוני 

של העובד, אם העובד לא בחר בכך בעצמו. 
חלות  אלו  הוראות  כי  בפיקוח  מדגישים  עוד 
חיסכון  לגבי צירוף לראשונה למוצר  רק 
פנסיוני שמבצע מעסיק עבור עובד חדש שלא 
בחר במוצר אחר, וזאת לאחר שהמעסיק נתן 

לו אפשרות לבחור. 
מעסיק אינו רשאי לשנות על דעת עצמו את 
במהלך  עובדיו  של  הפנסיוני  החיסכון  מוצר 
בפיקוח,  מבהירים   – אצלו  עבודתם  תקופת 
אצל  העבודה  תקופת  במהלך  כי  ומוסיפים 
פנסיוני  חיסכון  מוצר  לשנות  ניתן  מעסיק, 
או  שלו  יזומה  בקשה  בעקבות  רק  עובד  עבור 
פנסיוני  שיווק  או  פנסיוני  ייעוץ  מהליך  כחלק 

שנעשה לו.

לאור האמור, מצא הפיקוח על הביטוח את 
והורה לקרן הפנסיה  תלונת הפונים מוצדקת 
הליקוי  את  לתקן  העובדים  הועברו  אליה 
שהתקבלו  ההפקדות  סך  השבת  באמצעות 
בעד כל אחד מהעובדים שצורפו בניגוד לדין, 
בתוספת התשואה שהושגה בפועל וללא ניכוי 
ועלות כיסוי ביטוחי, לקופת הגמל  ניהול  דמי 

שבה היו עמיתים בטרם הצירוף לקרן.
של  פרסום  במסגרת  פורסם  זה  מקרה 
הביטוח  על  בפיקוח  שהתקבלו  הכרעות   14
"פוליסה"  מערכת  ציבור.  פניות  בעקבות 
המקרים,  את  הקרובים  בשבועות  תפרסם 

לתועלת הקוראים. 

קרן פנסיה חויבה להשיב הפקדות 
של 3,500 עובדים בתוספת התשואה, 

וללא ניכוי דמי ניהול ועלות הביטוח
 המעסיק צירף לקרן 3,500 עובדים, ללא קבלת בקשה מפורשת ואף ללא ידיעתם, לרבות עובדים 

 שהיו כבר עמיתים בקופה אחרת  בפיקוח מבהירים: המעסיק רשאי לבחור מוצר פנסיוני רק עבור עובד 
 חדש שלא בחר מוצר בעצמו  מקרה זה פורסם כחלק משורת הכרעות שנעשו בעקבות פניות ציבור, 

שעסקו בין היתר בצירוף עובדים לקרן פנסיה וסוגיות שונות בביטוח אובדן כושר עבודה.

בעקבות פגיעה בחופש של עובדים לבחור מוצר פנסיוני:

"גוגל" סוגרת את אתר 
ההשוואה לביטוחי רכב

עמוד 7
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אשראי  כרטיסי  בעלי  שמעסיקים  מתברר 
מע"מ,  של  התשלום  באופני  מופלים  שונים 
תלונה  בעקבות  למדינה.  וכדומה  הכנסה  מס 
שבכרטיסי  כך  על  "פוליסה"  אל  שהופנתה 
תשלומי  לשלם  אפשר      Cal-ו "ישראכרט" 
בכרטיס  כאשר  שקל,  אלף   15 רק  עד  מע"מ 
 25 עד  לשלם  אפשר  קארד"  "לאומי  אשראי 
המיסים.  רשות  לתגובת  פנינו   - שקל  אלף 
הגורמים  בכל  כי  לנו,  הוסבר  המיסים  ברשות 
הממשלתיים אלו ההוראות ומדובר בסיכום של 

החשב הכללי. 
הופנינו אם כן למשרד האוצר ושאלנו מה פשר 
תשובת  פי  על  הכרטיסים.  בעלי  בין  האפליה 
האוצר, חברות "ישראכרט" ו"כאל" לא נתנו את 

הסכמתן למסלול התשלומים הזה. 
מספר  מציעה  "המדינה  האוצר:  תשובת 
עבור  תשלומים  לביצוע  אפשריים  מסלולים 

משרדי הממשלה כדלהלן: 
בשרת  סכום  הגבלת  ללא  תשלום   .1
העברות  באמצעות  הממשלתי  התשלומים 
המדינה. מצד  עלות  ללא   בנקאיות 

הדואר  בבנק  סכום  הגבלת  ללא  תשלום   .2  
לחלופין  או  המחאה,  או  מזומן  באמצעות 
תשלום בבנקים המסחריים באמצעות מזומן או 

המחאה בעלות של מספר שקלים.
שקל  אלף   15 של  לסכום  עד  תשלום   .3
באמצעות כרטיסי אשראי של חברת 'ישראכרט' 

וחברת 'כאל'.        
סכום  הגבלת  ללא  תשלום   .4
כרטיסי  באמצעות  קרדיט,  בעסקאות 
קארד'".      'לאומי  חברת  של   אשראי 
שקל  אלף   25 של  לסכום  עד  תשלום   .5  
אשראי  כרטיסי  באמצעות  רגילות,  בעסקאות 

של חברת 'לאומי קארד'". 
התשלומים  "מסלולי  כי  מציינים,  באוצר 
הקיימים במסגרת כרטיסי האשראי של חברת 
'ישראכרט'  לחברת  גם  הוצעו  קארד'  'לאומי 
הסכמתן  נתקבלה  טרם  אולם  'כאל',  וחברת 
למשרדי  תשלומים  לבצע  ניתן  זה  בשלב  ולכן 
של  האשראי  כרטיסי  באמצעות  הממשלה 
חברות אלו, עד לסכום של 15 אלף שקל בלבד. 
ככל שתתקבל הסכמתן של חברות 'ישראכרט' 

ו'כאל' להצטרף למסלול הקרדיט ללא הגבלת 
שקל,  אלף   25 עד  הרגיל  למסלול  ו/או  סכום 
מחזיק  אשר  לציבור  גם  יתאפשר  השירות 

בכרטיסי האשראי של חברות אלו". 
תפוח האדמה הלוהט הועבר אם כן לחברות 
העובדות  הן  אלה  אם  אותן  שאלנו  האשראי. 
ניסינו  והאם תתקבל הסכמתן להצעת האוצר. 
להשגת  המכשולים  בעצם  מהם  להבין  גם 

הסכמה.
'ישראכרט',  "חברת  "ישראכרט":  תגובת 
בפרמטרים  ובהתחשב  המכרז  לתנאי  בהתאם 
עסקיים כלכליים, התקשרה עם החשב בהסכם 
לסליקת עסקאות בסכום של עד 15 אלף שקל".
מול  המסחרי  ההסכם  פי  "על   :Cal תגובת 
לתשלום  הסכום  כי  נקבע  האוצר,  משרד 
באמצעות כרטיסי Cal יהיה לסכום של עד  15 

אלף שקל". 
לגלגל  קל  מאוד  כי  מציינים,  בענף  גורמים 
את האחריות על חברות האשראי, זאת בשעה 
שהאוצר מציב תנאים שאינם כדאיים לחברות 

האשראי.

אפליה בתשלומים למדינה בין מחזיקי כרטיס אשראי, 
Cal -לרעת המשלמים ב“ישראכרט" וב

  באמצעות כרטיסי "ישראכרט" ו-Cal אפשר לשלם למשרדי ממשלה רק עד 15 אלף שקל, בעוד בכרטיס אשראי 
"לאומי קארד" אפשר לשלם עד 25 אלף שקל  באוצר מציינים, כי מסלולי התשלומים הקיימים במסגרת כרטיסי 

האשראי של חברת "לאומי קארד" הוצעו גם לחברת "ישראכרט' וחברת "כאל", אולם טרם נתקבלה הסכמתן
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"2015 הייתה שנה מצוינת במכירות 'כלל 
בפרט"  הבריאות  ובתחום  בכלל  ביטוח' 
חטיבת  מנהל  כהן,  דניאל  אומר  כך   –

הבריאות ב"כלל ביטוח". 
"בעקבות מספר מהלכים שביצענו בשנים 
העובדים  הסוכנים  מספר  גדל  האחרונות 
זאת  עיקרית.  כחברה  ביטוח"  "כלל  עם 
ועוד, מאות סוכנים הצטרפו אלינו והעבירו 

את הפעילות". 
מערכת  השקת  את  כהן  מציין  היתר,  בין 
"כלל  של  הפעילות  והתחלת  "בריאנט" 
ביטוחי  למכירת  מערכת   ,"VISION
מוקד  באמצעות  הסוכן,  תיק  על  בריאות, 

מכירות שהעמידה החברה עבור סוכניה. 
בביטוחי  לרפורמה  כהן  התייחס  עוד 
בפברואר,  ב-1  לתוקף  שנכנסה  הבריאות 
הביטוח  חברות  כל  נדרשו  במסגרתה 
להשיק מוצרי בריאות חדשים, כולל פוליסת 
ניתוחים אחידה. "לקראת סוף 2015 ביצענו 
עם  ויצאנו  שלנו  הפוליסות  בכל  התאמות 
מוצרים חדשים, בהתאם לדרישות הפיקוח 
ביותר  המשמעותי  השינוי  הביטוח.  על 
אותו יצרה הרפורמה הוא הוזלה של מחירי 
צמצום  תוך  זאת  אך  למבוטחים,  הכניסה 
יכולת המבוטחים לקנות מוצר שיקנה להם 
למצוא  יכולים  לקוחות  חייהם.  לכל  ודאות 
משתנים,  ביטוח  למחירי  חשופים  עצמם 

לאורך זמן". 
הייתה  כהן,  מדגיש  ביטוח",  "כלל 
הפוליסות  את  לסוכניה  להציג  הראשונה 
החברה  תפיסת  מתוך  זאת   - החדשות 
כמובילת השוק בענף זה. "כדי להוביל צריך 

ערכנו  "ולכן  כהן,  אומר  כמוביל",  להתנהג 
מבעוד מועד עשרות מפגשים עם הסוכנים, 
ומשיקים  השינוי  את  מסבירים  שאנו  תוך 
את הכיסויים החדשים. ימים ספורים מיום 
זיהינו מכירות של המוצרים  ההשקה כבר 

החדשים על ידי סוכנינו".  
מבין המוצרים החדשים, כהן גאה במיוחד 
מציעה  ביטוח'  "'כלל  התרופות.  בפוליסת 
את הכיסוי הרחב ביותר שיש כיום בשוק, 
שמתחדש  בכיסוי  וגם  הראשון  מהיום  גם 
בכל שנתיים. מעבר לרוחב הכיסוי, המוצר 

גם מתקדם מאוד, מוביל וחדשני". 
החדש  הניתוח  ומחליפי  הניתוחים  פרק 
 – הבאים  הכיסויים  את  גם  מעתה  כולל 
מלא  כיסוי  מניעתיות,  חודרניות  בדיקות 
שבהסדר  ספק  אצל  מניעתיים  לניתוחים 
המותקנים  לשתלים  תקרה  ללא  וכיסוי 
בניתוח אצל ספק שבהסדר. עוד מאפשרת 
לטיפולים  תקרה  ללא  כיסוי  הפוליסה 
מחליפי ניתוח, כאשר הם מבוצעים על ידי 

ספק של החברה. 
לכיסוי הניתוחים ומחליפי הניתוח בחו"ל 

התווסף כיסוי ניתוח ללא מעורבות החברה 
של  בישראל  המנתח  שכר  בגובה  פיצוי   –
אשפוז  ליום  שקל   1,200 או  ניתוח  אותו 
ועד 14 ימי אשפוז )הגבוה(. בנוסף התווסף 
בגובה  בחו"ל  ניתוח  מחליף  לטיפול  כיסוי 
המוחלף  הניתוח  מעלות   200% עד  של 
למקרה  שקל  אלף   250 ועד  בישראל, 

ביטוח. 
לפרק ההשתלות נוסף פיצוי של 250 אלף 
שקל לביצוע השתלה בחו"ל ללא מעורבות 
לבדיקות  השיפוי  הוגדל  בנוסף,  החברה. 
אלף  מ-290  גזע  ותאי  עצם  מח  לאיתור 
הוסרה  בנוסף,  שקל.  אלף  ל-500  שקל 

המגבלה על מספר ההשתלות המכוסה. 
ביטוח"  "כלל  אשר  התרופות,  כיסוי 
בעשור  והמוביל  הרחב  הוא  כי  בו  מתגאה 
ביטוח  לסכום  הורחב  הענף,  את  האחרון 
ומיד  מיידי,  למימוש  שקל  מיליון   3 של 
לאחריו סכום נוסף של 3 מיליון שקל, אשר 

מתחדש בכל שנתיים. 
 1 הרחבת התרופות כוללת כיסוי של עד 
על  תרופות  של  אישי  לייבוא  שקל  מיליון 
הרוקחים,  לתקנות  29)א'()3(  תקנה  פי 
ההרחבה  בנוסף,  מחלה.  בכל  לטיפול 
כוללת כיסוי של עד 60 אלף שקל לבדיקות 

לאפיון והתאמת הטיפול לסרטן. 
ולהרחיב  לפתח  תמשיך  ביטוח'  "'כלל 
את מוצרי הבריאות שלה בהתאם למגמות 
בהווה  הצרכים,  לכל  מענה  תוך  בשוק, 
כלים  בפיתוח  תמשיך  החברה  ובעתיד. 
ויעילים,  מקצועיים  חדשניים,  טכנולוגים 

לסוכניה וללקוחותיה", סיכם כהן.

2015 הייתה שנה מצוינת ל"כלל ביטוח" 
בכלל ובתחום הבריאות בפרט

 מספר הסוכנים שעובדים אתנו כחברה עיקרית גדל בצורה משמעותית  מאות סוכנים הצטרפו אלינו והעבירו פעילות
  לאחר עשרות מפגשים שערכנו עם סוכנים לקראת השינוי בענף – אנו מתחילים במכירות של המוצרים החדשים

דניאל כהן, מנהל חטיבת הבריאות ב"כלל ביטוח"

חברה לביטוח בע“מ

הצטרפו להצלחה!
בחרת ב-

בחרת בכל היתרונות לעתיד    

דניאל כהן, מנהל חטיבת הבריאות ב"כלל ביטוח", ל"פוליסה":
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התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. 
 המידע במודעה זו אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו.

ההצטרפות לפוליסה כפופה לאישור החברה ולחיתום רפואי.

חדש!

מדיכלל | בייסיקמדיכלל | פירסטמדיכלל | פרימיום

תרופות והשתלותניתוחים בחו״לחבילה

ניתוחים ומחליפי ניתוח 

בישראל

ניתוחים ומחליפי ניתוח 

בחו״ל

השתלות וטיפולים מיוחדים 

בחו״ל

תרופות

נספח הרחבה לתרופות

נספח ייעוצים ובדיקות

לפרטים פנה/י למפ״ע כלל ביטוח במרחב שלך

החבילה מעניקה כיסוי לניתוחים 
וטיפולים מחליפי ניתוח מהשקל 

הראשון בארץ ובחו”ל, כיסוי להשתלות 
וטיפולים מיוחדים בחו”ל, כיסוי נרחב 

לתרופות וכיסוי לייעוצים ולבדיקות

 החבילה מעניקה כיסוי לניתוחים
 ולטיפולים מחליפי ניתוח מהשקל

 הראשון בארץ ובחו”ל, כיסוי
 להשתלות וטיפולים מיוחדים
בחו”ל וכיסוי נרחב לתרופות

מדיכלל בייסיק | ניתוחים בחו”ל
 החבילה מעניקה כיסוי לניתוחים ומחליפי
 ניתוח בחו”ל, כיסוי להשתלות וטיפולים

מיוחדים בחו”ל וכיסוי נרחב לתרופות

מדיכלל בייסיק | תרופות והשתלות
החבילה מעניקה כיסוי להשתלות  

וטיפולים מיוחדים בחו”ל וכיסוי 
נרחב לתרופות

 מדיכלל | בייסיק 2016מדיכלל | פירסטמדיכלל | פרימיום
המסלול מציע שתי חבילות:

ומציגה את חבילות הבריאות החדשות כלל ביטוח ממשיכה להוביל 

חבילות מדיכלל 2016
20

15
ת 
שנ

אות ל
כללחברת ביטוח הברי

ביטוח
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התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע 

בבית משפט השלום בקריות נדונה תביעתו 
של קלוד לוי )"התובע"( נגד "מנורה מבטחים 
עאזם  ואסעד  )"מנורה"(  בע"מ"  ביטוח 
)"עאזם"(. באי כוח הצדדים לא אוזכרו בפסק 
בהיעדר   ,2016 בינואר  ניתן  הדין  פסק  הדין. 

הצדדים, מפי השופט נאסר ג'השאן.
באחד הימים במהלך שנת 2005 נסע התובע 
היה  שעה  שבאותה  ברכבו,  אביב  תל  לכיוון 
הנסיעה  במהלך  חברו.  עאזם  ידי  על  נהוג 
משאית שנסעה לפני הרכב סטתה ממסלולה, 
הרכב  פגע  מתאונה,  להימנע  עאזם  וכשניסה 
במעקה הבטיחות והתהפך מעל המעקה לצד 
מבטחת  הייתה  "מנורה"  הכביש.  של  השני 

הרכב הניזוק בשעת התאונה. 
כתוצאה מהתאונה, הובהל התובע באמצעות 
מתלונן  הוא  כאשר  החולים  לבית  אמבולנס 
רבות.  שפשוף  פציעות  ועל  בראש  חבלה  על 
באותו  שוחרר  התובע  המיון,  חדר  דוח  פי  על 
בגפיים.  משפשופים  סובל  הוא  כאשר  היום 
על  להתלונן  התובע  המשיך  התאונה  לאחר 
סחרחורת, צפצופים באוזן שמאל, רעש תמידי 
בא  התובע  משקל.  שיווי  אובדן  ועל  באוזן 
על  וזאת  "מנורה"  וכנגד  עאזם  נגד  בתביעה 
לו  שנגרמו  הגוף  נזקי  בגין  פיצוי  לקבל  מנת 

לטענתו כתוצאה מהתאונה. 
בשאלת  "מנורה"  כפרה  לתביעתו,  בתגובה 
לא  לתובע  כי  וטענה  הנזק,  ובשאלת  החבות 

נגרמו נזקים וכי אין לו כלל עילה כלפיה. 
למנות  מנת  על  המשפט  לבית  עתר  התובע 
בית  מינה  כך  ובעקבות  רפואיים  מומחים 
המשפט שני מומחים, מתחום האף-אוזן-גרון 

ומתחום הפסיכיאטריה. 
"מנורה"  בה  חזרה  התובע,  חקירת  לאחר 
בגין  התובע  את  לפצות  בחבותה  מכפירתה 
הינה  במחלוקת  שנותרה  השאלה  אך  נזקיו, 

שאלת גובה הנזק שנגרם לו.
המשפט  בית  שמינה  מהמומחים  אחד  כל 
טען  כך,  בעקבות  נכות.   10% לתובע  קבע 
התובע, כי נכותו מתגבשת לכדי צירוף של שתי 
מטעם  הדעת  חוות  בשתי  שנקבעו  הנכויות 
המומחים שמינה בית המשפט, ועל כן מגיעה 
נכותו התפקודית לכדי 20%. לדבריו, בהתאם 
העתיד  הפסדי  בגין  חישובים  לערוך  יש  לכך 

ולפצות אותו בהתאם. 
הנכות  כי  "מנורה",  טענה  מנגד 
לתופעת  נפשי  ביטוי  היא  הפסיכיאטרית 
בה  לראות  אין  ולכן  באוזן(  )צפצוף  הטנטון 
לתובע.  שנגרמה  כלשהי  תפקודית  נכות 

דעתו  חוות  בחינת  כי  "מנורה",  טענה  עוד 
באובדן  מדובר  כי  מעלה,  הפסיכיאטר  של 
ל"כאב  לייחס  שיש  מרכיב  שהינו  חיים  הנאת 
כלשהי.  תפקודית  לפגיעה  ליחסו  ואין  וסבל" 
לאחר  כיום,  כי  יחדיו,  טענו  ועאזם  "מנורה" 
לגלות  ניתן  התאונה,  ממועד  שנים   11 שחלפו 
של  תפקודו  על  מהתאונה  השלכות  אין  כי 
התובע וכפי שמתברר מתלושי השכר, התובע 
ניתן לחזק  מתמיד בעבודתו. מכאן, לטענתם, 
את הטענה לפיה לא נגרמה לתובע כל פגיעה 

תפקודית כלשהי.
התעסוקתי  עברו  את  בחן  המשפט  בית 
נכותו  את  להעמיד  יש  כי  וקבע,  התובע  של 
התפקודית על 10%. בית המשפט ציין, כי אכן 
אשר  תמידי  טנטון  בגין  נכות  לתובע  נקבעה 
לא  זאת,  עם  אך  רפואית,  להגבלה  לו  גורמת 
סוג  לנוכח  חמורה  תפקודית  בהגבלה  מדובר 
מדובר  ולכן,  התובע  עובד  שבהן  העבודות 

בנכות בשיעור של 10%.
בחוות  עיון  נכות פסיכיאטרים,  בעניין אחוזי 
דעת המומחה הפסיכיאטרי העלה, כי הטנטון 
ובעקבות  התובע  של  חייו  אורח  על  השפיע 
כך, הסיק בית המשפט, כי הטנטון השפיע על 
"ליהנות  יכולתו  ועל  התובע  של  חייו  איכות 
מהחיים" כפי שתיאר המומחה. עם זאת, קבע 
אין  כי  דעתו,  בחוות  הפסיכיאטרי  המומחה 

לנכות זו כל השפעה על תפקודיו המקצועיים 
אך  פוגעת  אשר  בנכות  מדובר  וכי  התובע  של 

ורק באיכות החיים. 
בית המשפט עיין בתלושי השכר של התובע 
לאחר חזרתו למעגל העבודה ובראיות נוספות 
על  ניכרת  השפעה  מצא  לא  ואכן  שהגיש, 
כי  מצא,  המשפט  בית  התובע.  של  תפקודו 
מחלה  ימי  ניצל  ולא  בעבודתו  התמיד  התובע 
מעבר לסף הסביר וכי שכרו משנת 2012 ואילך 
רק עלה כאיש מכירות ואף השתכר בגובה שכר 
העולה על השכר שהשתכר לפני התאונה. בית 
המשפט קבע, כי לא הוכח שאילו התובע היה 
)שעזב  עבודה  מקום  באותו  לעבוד  ממשיך 
והיה  בעבודתו  מתקדם  היה  התאונה(,  לאחר 

משתכר יותר מכפי שכרו היום. 
נכותו  כי  קבע,  המשפט  בית  לפיכך, 
התפקודית של התובע הינה 10% בלבד, כאשר 
נכות זו משקללת את שתי הנכויות הרפואיות 
יחד  השפעתן  ואת  והפסיכיאטרית(,  )הטנטון 
תפקודו  ועל  התובע  של  השתכרותו  כושר  על 

בעבודתו.
בית המשפט פסק לתובע בהתאם פיצוי עבור 
ולעתיד,  לעבר  השתכרות  אובדן  וסבל,  כאב 

אובדן פנסיה והוצאות רפואיות.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

צפצוף באוזן אינו מביא 
בהכרח לפגיעה תפקודית
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פוליסה מארח

פנסיה עולמית

משרד האוצר  חוק שהפיץ לאחרונה  תזכיר 
לחברות  חדש  חיסכון  מוצר  להקים  מבקש 
מנהלות של קופות גמל, שייקרא "קופת גמל 
להשקעה". קופה זו תאפשר למשוך את סכומי 
בבנק,  לחיסכון  בדומה  עת,  בכל  החיסכון 
מתוך  להפרשות  דווקא  קשורה  אינה  אשר 
הכנסה  ממס  פטור  גוררת  אינה  ולכן  השכר 
גמל  קופת  זאת,  עם  המופרש.  הסכום  על 
להשקעה תאפשר פטור ממס רווחי הון )15%( 
יחליט לקבל כספים אלו כקצבה  אם העמית 
חודשית החל מגיל הפרישה )ולא כסכום חד-
פעמי(. מטרת החוק החדש היא לעודד אפיקי 
חיסכון נוספים, מעבר לחיסכון הפנסיוני, דרך 

מקום העבודה. 
בשונה מקופת גמל "רגילה", יתאפשר שעבוד 
בדומה  וזאת  להשקעה,  גמל  מקופת  כספים 
למצב הקיים לגבי כספים נזילים בקופות גמל 
התזכיר  כן  השתלמות.  ובקרנות  לתגמולים 
זכויות  עיקול  בדבר  הוראה  להוסיף  מבקש 
לחיסכון  ה"רגילות"  הגמל  בקופות  עמית  של 
פנסיוני, שתביא לאיזון שונה מזה הקיים כיום 

בין עמיתים לבין נושים. 
עיקול  נושא  את  להסדיר  מבקש  המחוקק 
שהיה  שנים  לאחר  גמל,  בקופת  עמית  כספי 

 .]*[ הותקנו  שלא  תקנות,  בהתקנת  מותנה 
מטרת ההסדרה המוצעת היא ליצור איזון בין 
הצורך להגן על כספי החיסכון הפנסיוני לבין 
הוראת  לכך,  בהתאם  נושים.  של  זכויותיהם 
שכספי  קובעת  בתזכיר  המוצע  25א  סעיף 
עמית בקופת גמל יהיו נתונים לעיקול, למעט: 
קמה  לא  עוד  כל  הפיצויים,  ממרכיב  כספים 
זכאותו של העמית לכספים; סכומים פטורים 
עמית  כספי  שנפטר;  עמית  כספי  מעיקול; 
גמל לדמי מחלה; סכום צבור בקופת  בקופת 
גמל מרכזית לקצבה; סכום צבור בקופת גמל 

מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.
לצורך  נמשכו  אשר  כספים  כי  לקבוע  מוצע 
זה,  סעיף  להוראות  בהתאם  עיקול  מימוש 
העמית.  ידי  על  נמשכו  כאילו  בהם  יראו 
היתר  בין  משמעויות,  בעלת  הינה  זו  קביעה 
שנמשכו.  הכספים  בעד  במס  החבות  לעניין 
בחשבון  הצבורה  היתרה  למשיכת  בדומה 
המעקל  ידי  על  כספים  משיכת  עמית,  ידי  על 
בסכום  קצבה  לקבל  העמית  החל  בטרם 
לפי  שלא  משיכה  היא  המזערי,  הקצבה  גובה 
23 לחוק קופות גמל, ולכן, לפי  הוראות סעיף 
אשר  במשיכה  מדובר  הכנסה  מס  פקודת 
השולי,  המס  או   35% של  בגובה  במס  חייבת 

לפי הגבוה מביניהם, מהסכום הנמשך. בנוסף, 
מימוש עיקול בדרך של היוון קצבה יהיה חייב 
כאילו התבצע  לפי פקודת מס הכנסה,  במס, 

היוון קצבה בידי העמית.
לקבוע  האוצר  שר  יוסמך  למוצע,  בהתאם 
גמל  קופות  כספי  עיקול  הליך  בדבר  כללים 

ומשיכת כספים לצורך מימוש עיקול כספים.
 

הוראת  כי  כיום  קובע  לחוק  85)ב(  סעיף    ]*[
בתוקף  תהיה  הגמל  קופות  לחוק  25)ב(  סעיף 
מכוחו.  שיותקנו  תקנות  של  לתוקף  כניסתן  ביום 
לפי  כן  ועל  אלה,  תקנות  הותקנו  טרם  היום  עד 
עיקולים  הטלת  על  מגבלה  אין  גמל  קופות  חוק 
על כספי עמית בקופות גמל. בפועל קופות הגמל 
דין  פי  על  חובותיהן  לעיקולים אלה, בשל  התנגדו 
הלכה  איזון  יצרו  ובכך  העמיתים  כספי  על  להגן 
השכר,  הגנת  לחוק  8)ה(  סעיף  כי  יצוין,  למעשה. 
סוגיית העיקול  התשי"ח-1958, מסדיר אמנם את 
של כספי קצבה המשתלמת מהמעביד או מקופת 
להיום(  )נכון  בו  אין  זה,  לסעיף  בהתאם  אך  גמל, 
כדי לגרוע מהגנה בפני עיקול, העברה או שעבוד, 

הניתנת לקצבה כאמור על פי חיקוק.

נכתב על ידי צוות ממשרד עורכי הדין "נשיץ 
ברנדס אמיר"

פנסיה וגמל: תזכיר חוק של משרד האוצר 
מציע אפיק חיסכון חדש והסדר חדש 

לעיקול כספים מקופות גמל

הבריטי  העיתון  של  העיתונאים 
זכו  טיימס"  "פייננשל  היוקרתי 
הפנסיה  קרן  להצלת  במאבק 
שנחתמה  לאחר  שלהם, 
הפגיעה  את  שמונעת  עסקה 
נמשך  המאבק  בזכויותיהם. 
שבעה חודשים במהלכם הם גם 

איימו לפתוח בשביתה.
העיתונאים פתחו במאבק לאחר 
היפנית  לחברה  נמכר  שהעיתון 

מהעיתונאים   88% "ניקיי". 
בהצבעה  העסקה  את  אישרו 
מאות  בין  שהתקיימה 
של  ההצעה  לפי  העיתונאים. 
תפעל  היא  העיתון,  הנהלת 
בקרן  ההפסדים  להגבלת 
של  לשיעור  הצוברת  הפנסיה 
ההנהלה  התחייבה  כן   .15%
השוטפת  ההפרשה  את  להגדיל 

לקרן הפנסיה בעתיד.

יש  שבארה"ב  אילינוי  במדינת 
רשימת  פרסום  של  שנתי  נוהג 
הפנסיות  בעלי  הפוליטיקאים 
הגבוהות ביותר. הרשימה כוללת 
את שמותיהם של 25 המחוקקים 

שפרשו לגמלאות.
מסתבר, שהזכאות לקבלת פנסיה 
אילינוי  של  הנבחרים  בית  לחברי 
היא אחרי 13.4 שנות כהונה בבית 
המחוקקים. גיל הפרישה המזכה 
שנה   60 הוא  פנסיה  בתשלום 
היא  הממוצעת  הפנסיה  וקצבת 

שחבר  לאחר  זאת  דולר.   58,644
 11.5% הפריש  הנבחרים  בית 

משכרו לקרן הפנסיה.
ביותר  הגבוהה  הפנסיה  בעל 
מהמפלגה  ברמן  ארתור  הוא 
פנסיה  מקבל  הוא  הדמוקרטית. 
לאחר  דולר   235,829 של  שנתית 
ה-25  במקום   .66 בגיל  שפרש 
מהמפלגה  קמפרלי  ראלף  נמצא 
 80 בגיל  שפרש  הדמוקרטית 
ומקבל פנסיה שנתית של 123,282 

דולר.

מאבק מוצלח: העיתונאים של 
ה"פייננשל טיימס" 

הצילו את קרן הפנסיה שלהם

 העיתונאים פתחו במאבק שנמשך שבעה חודשים, 
לאחר שהעיתון נמכר לחברה היפנית "ניקיי"

באילינוי מפרסמים את 
רשימת הפוליטיקאים בעלי 

הפנסיות הגבוהות ביותר
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הרשויות  שמנהלות  בשחיתות  המלחמה 
בסין ממשיכה. נמסר, כי יו״ר נוסף של חברת 
ידי  על  לחקירה  נעצר  גדולה  סינית  ביטוח 
המשטרה במסגרת חקירה נגד שחיתות שהיא 
מנהלת. העצור הוא Zang Jun, יו"ר החברה 

.Fude Insurance Holding הגדולה
 Zang  ,Caixin הסיני  בעיתון  דיווח  לפי 
סגן  נגד  שמתנהלת  החקירה  במסגרת  נעצר 
ביחס   Liu Zhigeng גונדונג  מחוז  מושל 

הביטוח  חברת  במחוזו.  הסקס  לתעשיית 
דיווחה, שהיו״ר שלה נחקר בעניין אישי שאינו 

קשור לחברה.
כאמור, מעצרו של Zang אינו מעצר ראשון 
יו"ר  נעצר  דצמבר  בחודש  בסין.  בכיר  של 
"פוסון" גיאו גואנצ'אנג, ובהמשך נעצר בכיר 
נוסף בחברה, ג'י גאנג. המעצרים היו בעיצומה 
על  ב"הפניקס"  השליטה  רכישת  עסקת  של 
ידי "פוסון" מידי קבוצת "דלק". העסקה לא 

המפקחת על  אושרה  בסופו של דבר על ידי 
הביטוח דורית סלינגר. 

ל"פייננשל  מסר  ב"פוסון"  בכיר  מקור 
טיימס", כי עסקת הרכישה לא אושרה על ידי 
נדרשה  "פוסון"  כי  הישראלית,  הרגולטורית 
להעביר אישור של השלטונות הסיניים על כך 
שהיו״ר גואנגצ׳נג לא נמצא יותר תחת חקירה. 

אולם אישור כזה לא הועבר. 
מ.פ.

הגדולה  המשנה  מבטחת  דירקטוריון 
מומנטאלר  כריסטיאן  את  מינה  רי"  "סוויס 
)Christian Mumenthaler( למנכ"ל החדש 
הפורש   Michel Iies במקום  החברה,  של 

לגמלאות.
"סוויס  מבכירי  הוא  ה-44,  בן  מומנטאלר, 

ב-1999.  לעבוד  החל  בה  רי" 
בראש  עומד  החדש  המנכ״ל 
שאחראית  משנה  ביטוחי  חטיבת 

על 85% מהכנסות החברה.
למנות  העדיפה  רי"  "סוויס 
מנכ"ל מתוך המערכת ולא להצניח 

מועמד מבחוץ.
רי"  "סוויס  הפתיעה  כך  בתוך 
לרבעון  הכספי  הדוח  תוצאות  עם 

שהרווח  שדיווחה  לאחר   ,2015 של  הרביעי 
של  רווח  לעומת  פר"ש,  מיליון  ל-938  גדל  נטו 
ב-2014.  המקביל  ברבעון  פר"ש  מיליון   245

התוצאות שנרשמו היו טובות יותר מהצפי.

הרווח  את  השיגה  רי"  "סוויס 
בהפסדים  קיטון  בזכות  הגדול 
ההפסדים  כאשר  טבע,  מאסונות 
 .2009 מאז  ביותר  הנמוכים  היו 
משערי  נפגעה  החברה  זאת,  עם 
בפרמיות  וירידה  הנמוכים  הריבית 

ביטוחי משנה.
הדיבידנד  את  הגדילה  החברה 
של  דיבידנד  לעומת  פר"ש,  ל-4.6 
4.25 פר"ש ודיבידנד מיוחד של 3 פר"ש ששולמו 
בשנה שעברה. החברה גם הודיעה על הקצאת 

מיליארד פר"ש לרכישה חוזרת של מניותיה.
מ.פ.

בכיר נוסף מענף הביטוח בסין נעצר בחשד 
Fude Insurance Holding לשחיתות: יו״ר חברת

מנכ"ל חדש ל"סוויס רי": כריסטיאן מומנטאלר

המבטחת מסרה שהיו"ר  Zang Jun נחקר בעניין אישי שאינו קשור לחברה

מבטחת המשנה רשמה ברבעון האחרון של 2015 רווחים גבוהים מהצפי

מסלול 
 BEST
HOME

ביטוח למערכות סולאריות 
להפקת אנרגיה חשמלית

ביטוח למחזיקי אקדח ברשיון

תעריפים אטרקטיביים 
במיוחד

הקלה בתנאי החיתום

הרחבת גבולות
האחריות ל-1,000,000 ₪ 
לפוליסת מבנה ולתכולה 

ללא תוספת תשלום
כל הסיכונים תכשיטים עד 

20% ללא תוספת תשלום
הרחבה לפעילות עסקית בדירה

)ע״פ תנאי הפוליסה(

מהיום הכי טוב 
לבטח את הבית 
שלכם בשירביט

וליהנות מפוליסה 
משופרת ותעריפים 
אטרקטיביים!

פרטים אצל מפקחי הרכישה ובמח׳ השיווק 076-8622522

"גוגל" סוגרת את 
אתר ההשוואה 

לפוליסות ביטוחי 
רכב ומכירתן

השותפים של "גוגל" באתר 
לא היו בסוד העניינים ומתחו 

ביקורת על ההחלטה

"גוגל" מפתיעה את עולם הביטוח וההיי טק. 
האונליין  אתר  את  סוגרת  האינטרנט  ענקית 
ובעיקר מכירת  להשוואת פוליסות ביטוחי רכב 

ביטוחי רכב, בארה"ב ובבריטניה. 
"גוגל" תכננה להיכנס בגדול למכירת ביטוחים, 
והחליטה לצבור ניסיון בהפעלת אתר השוואתי 
ומכירת הפוליסות המועדפות.  רכב  ביטוחי  של 
כרטיסי  לשווק  "גוגל"  התכוונה  נוסף  בשלב 

אשראי, מוצרי בנקאות ואף משכנתאות.
לאתר  שותפיה  את  גם  הפתיע  המהלך 
על  איתם  התייעצה  לא  "גוגל"  שכן  ההשוואות, 
כך. השותפים מתחו ביקורת על ההחלטה לסגור 

את האתר בטרם נרכש הניסיון הנדרש. 
של  רכב  לביטוחי  האונליין  אתר  מנכ"ל 
'גוגל'  של  ש"ההחלטה  אמר  רוז,  אנדרו  "גוגל", 
להיות  נועד  האתר  גדולה.  בהפתעה  התקבלה 
אתר גלובלי עם תכניות רבות בתחומי הפיננסים 

והביטוחים".
מ.פ.

כריסטיאן מומנטאלר, 
מנכ"ל "סוויס רי"
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לבית  הגישה  וגמל"  פנסיה  "כלל  חברת 
פסק  על  ערעור  בירושלים  המחוזי  המשפט 
תביעה  הדוחה  השלום,  משפט  בית  של  דינו 
אש,  אורי  בשם  אדם  של  ילדיו  כנגד  שהגישה 
שהלך לעולמו ולטענתה הוציא ממנה במרמה 
אצלה.  שנפלה  טעות  בעקבות  שקל,  אלף   323
אש  כי  בטעות  שסברה  לאחר  אירעה  הטעות 
היא  אותה  פיצויים,  קופת  של  הבעלים  הוא 

מנהלת בעבור חברה בשם "אש-אורי". 
למנוח  בשם,  הדמיון  מלבד  התובעת,  לדברי 
בשום  "אש-אורי"  לחברת  קשר  כל  היה  לא 
צורה שהיא והוא מעולם לא החזיק באמצעות 
"כלל פנסיה" בקופה מרכזית לפיצויים. לטענת 
הביטוח,  סוכן  בפני  אישר  המנוח  התובעת, 
במהלך הפגישה שנערכה ביניהם בבית האבות 
בירושלים שם התגורר, כי הוא אכן הבעלים של 
חברת "אש-אורי", וכי החברה מחזיקה בקופת 
וכך  שמה,  על  הרשומה  הרלבנטית  הפיצויים 
אצל סוכן הביטוח לא התעורר חשש כי המנוח 
מטעה אותו בנוגע להיותו הבעלים של החברה.

סוכן  את  ליידע  במקום  התובעת,  לטענת 
הביטוח וקודם לכן את נציגת סוכנות הביטוח 
שיצרה עמו קשר בנוגע לשגיאה שנפלה בזיהוי 
הבעלים של החברה והקופה, בחר המנוח לנצל 
את "ההזדמנות" שנקרתה בדרכו ולגזול לכיסו 
שאינה  "אש-אורי"  חברת  של  הכספים  את 

בבעלותו.
לבצע  החליט  המנוח  כי  נאמר,  בתביעה 
פעולות בחשבון הקופה של חברת "אש-אורי" 
לאפיק  הקופה  את  להעביר  ביקש  ותחילה 
לתובעת  בקשה  הגיש  ומשכך  יותר,  סולידי 
פיצויים  "כלל  מקופת  הכספים  להעברת 
כדי  ברזל".  "כלל  הפיצויים  לקופת  למעסיק" 
הוא  בקופה  המצויים  הכספים  את  להעביר 
בקשות  טפסי  החברה  בשם  למלא  נדרש 
העברה של קופת הפיצויים והצטרפות לקופה 
מרכזית לפיצוי פיטורים של "כלל ברזל". לשם 
מורשה  הוא  כי  כוזב,  באופן  המנוח  הצהיר  כך 
חתימה בחברה, ואף חתם כביכול בשם החברה 
בחותמת  משתמש  שהוא  תוך  טפסים,  על 
מזויפת בה הוטבע מספר התאגיד של החברה 

ושמה.
החתימות  הוטבעו  בהם  הטפסים  את 
ובעקבות  לתובעת  המנוח  העביר  המזויפות 
"כלל  בקופת  שהופקדו  הכספים  כל  בקשתו, 
כ-343  בסך  העת,  באותה  למעסיק"  פיצויים 
אלף שקל, הועברו לחשבון קופת "כלל ברזל", 

כאשר החשבון החדש נותר על שם חברת "אש-
על  העת  ידעו באותה  לא  החברה  נציגי  אורי". 
דבר התרמית והמשיכו להפקיד כספים לקופה.

נוכחו  ובניו  שהמנוח  לאחר  התובעת,  לדברי 
הסתיימו  הראשוניות  פעולותיהם  כי  לדעת 
ולא  שלב  לעלות  אומר  גמרו  הם  בהצלחה, 
היססו עוד לממש את המטרה שלשמה חתרו 
ממועד היוודע למנוח דבר הטעות בזיהוי, והיא 
משיכת כלל הכספים המצויים בחשבון הקופה 

אל כיסם הפרטי.
עובדים  באמצעות  לתובעת,  פנו  הם  וכך 
הכספים  מלוא  למשיכת  בבקשה  בסוכנות, 
המופקדים בחשבון החדש ב"כלל ברזל" אליו 
המצויים  הכספים  את  וכן  הכספים,  הועברו 
"פיצויים  המרכזית  שבקופה  הקודם  בחשבון 
למעסיק", דהיינו המנוח לא הסתפק רק בגזלת 
דרש  אף  אלא  החדשה,  מהקופה  הכספים 
בקופה  שנצברו  הנוספים  הכספים  את  לקבל 

המקורית. 
שהכספים  העובדה  לנוכח  התובעת,  לדברי 
היו  ממנה  לגזול  בניו  המנוח  ביקשו  אותם 
היא  בה  שהעמית  לפיצויים,  מרכזית  בקופה 
יכולים  היו  לא  הם  בעליה(,  )ולא  החברה 
זו ישירות  בהתאם לדין לקבל את כספי קופה 
וכי  לכיסם האישי )כביכול, כיסו של המעביד( 
בית  של  דין  פסק  נדרש  הקופה  פדיון  לצורך 
הדין לעבודה, המאשר העברה ישירה מקופת 
הפיצויים לחשבון הפרטי של המעביד, בנסיבות 

שהחברה אינה פעילה עוד.
הגיש  המנוח  התובעת,  טוענת  כך,  בעקבות 
בירושלים,  תביעה שקרית לבית הדין לעבודה 
בה דרש לקבל את חסכונות חברת "אש-אורי" 
המנוהלת על ידו, וצירף לתביעתו תצהיר כוזב 
עובדים  הועסקו  לא  ש"בבעלותו"  בחברה  כי 
פיצויי  חייבת  אינה  החברה  וכי   ,1975 משנת 
תחילה  אצלה.  שעבד  עובד  לאף  פיטורים 
אישור  לצרף  עליו  כי  למנוח  הדין  בית  הודיע 
עובדים  עוד  אין  לחברה  כי  המעיד  רו"ח,  של 
לכך.  פיצויי הפיטורים לכל הזכאים  וכי שולמו 
אולם בעקבות בקשת המנוח לוותר על דרישת 
האישור כי לדבריו חלפו 35 שנה מאז שהחברה 
עובדים  אין  כן  ועל  ש"בבעלותו" חדלה לפעול 
שייפגעו מההחלטה זו, ובקשתו להתחשב בו כי 
הוא גמלאי קשיש ועל כן אין להכביד עליו כעת 
הדין  בית  המנוח.  לבקשת  הדין  בית  - נעתר 
הורה לתובעת העביר לרשותו את כל הכספים 

שנותרו בקופת החברה.

האמתיים  נציגיה  פנו  חודשים  מספר  בחלוף 
במסגרת  התובעת  אל  "אש-אורי"  חברת  של 
המרכזית  הקופה  מצב  על  שערכו  בירור 
התובעת  החלה  הפנייה  בעקבות  לפיצויים. 
לחשוד לראשונה כי נפלה קורבן לתרמית ועל 
החברה  כלפי  באחריותה  התובעת  הכירה  כן 
את  שמה  על  הקופה  חשבון  ליתרת  והחזירה 
סך הכספים. חרף כל פניותיה אל המנוח ובניו, 
שגזלו  הכספים  את  לה  להשיב  אלה  מיאנו 

ממנה.
תלונה  פנסיה"  "כלל  הגישה  אלה  בנסיבות 
במרמה  דבר  קבלת  על  המנוח  נגד  למשטרה 
ובהמשך הגישה תביעה נגד המנוח ובניו, תביעה 
שהוגשה כשלושה שבועות לפני הפטירה. בניו 
טענו להגנתם, כי כל אשר עשה אביהם נעשה 
הניח  הוא  הנראה  שככל  לאחר  לב,  בתום 
שנמצא חיסכון ישן ורדום שחסך עשרות שנים 
קודם לכן, וכי אביהם והם אחריו לא עשו דבר 

מתוך מרמה.
התביעה,  הגשת  לאחר  כי  טענה,  התובעת 
של  בחשבונו  שהיו  הכספים  מן  הארי  החלק 
ילדיו.  לחשבונות  בחייו  עוד  הוברחו  המנוח 
התביעה  את  דחה  השלום  משפט  ואולם בית 
בפסק  הכספים.  להשבת  המנוח  של  בניו  נגד 
הדין נקבע, כי כספי הקופה נמסרו מכוח פסק 
דין שניתן בסמכות בבית הדין לעבודה, וכל עוד 
פסק הדין אינו מבוטל, לא ניתן להלין על הזוכה 

על שקיבל את כספו מכוח פסק הדין.
עוד נקבע בפסק הדין, כי בחינת ראיות מעלה 
כי אין ברשות התובעת ראיות ישירות להוכחת 
השערות,  אלא  אינן  ככולן  רובן  וכי  מרמה, 
פרשנויות וניחושים. בערעורה טוענת התובעת, 
טענתה,  התקבלה  הדין  שבפסק  אף  על  כי 
המנוח  כי  במחלוקת,  שנויה  אינה  שלמעשה 
ובניו קיבלו כספים לא להם, באופן הנשגב מכל 
בינה פטר בית המשפט את הנתבעים לחלוטין 
מחובת ההשבה, ולו חלקית, של הסכום הנכבד 
כי  בערעור,  נטען  כן  כמו  בחשבונם.  שהתקבל 
המשפט  בית  להצעת  בניגוד  ניתן  הדין  פסק 
לסיום הסכסוך בדרך של פשרה - הצעה שעל 
הצדדים  ידי  על  המשפט  בית  הוסמך  בסיסה 

לפסוק בדרך זו, דהיינו על דרך הפשרה.
בן  בעז  עוה"ד  באמצעות  מבקשת,  התובעת 
להשיב  הנתבעים  את  לחייב  שנלר,  ואורי  צור 

לה את מלוא הכספים שנטל אביהם המנוח.
בבית  נידונה  "הסוגיה  נמסר:  ביטוח"  מ"כלל 

משפט ולכן אנו מנועים מלהגיב".

"כלל פנסיה וגמל" מערערת על החלטה לא להשיב 
לה כספים שהוצאו ממנה לטענתה במרמה

 לטענת התובעת, היא העבירה כתוצאה מטעות 323 אלף שקל לאדם שרימה אותה ואישר כי הוא בעלים 
 של קופת פיצויים, אותה היא מנהלת בעבור חברה בשם "אש-אורי"  לאחר שנפטר ירשו אותו בניו, שטענו 
להגנתם כי אביהם פעל בתום לב, לאחר שהניח שמדובר בחיסכון ישן ורדום, וכי לא נעשה דבר מתוך מרמה

 ערעור לבית המשפט המחוזי



עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים
25 בפברואר 2016                                                                                                                   עמוד 9 / מתוך 10

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

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

גם בעתיד נמשיך לעשות הכול  כדי להעניק לכם חוויה מצוינת. תודה על שיתוף הפעולה!

סוכנים יקרים,
מעכשיו, אתם מוזמנים ליהנות מיותר יעילות, מהירות ונוחות, בזכות ממשק הרכישה המשופר שלנו!

מבטחים ומבוטחים

"מגדל" תביא לאסיפה הכללית 
אליהו  אליהו  העסקת  תנאי  את 
במרחב  כללי  ביטוח  כמנהל 
מרכז. בהודעה שפרסמה אתמול 
היא  בבורסה  החברה  ד'(  )יום 
העסקתו.  תנאי  את  פירטה 
בעל  של  אחיו  הינו  אליהו  אליהו 
השליטה ב"מגדל" שלמה אליהו. 
מה-1  בחברה  מכהן  אליהו 
למנהל  כפוף  והינו   ,2013 בינואר 
פעילות  את  ומנהל  מרכז  מרחב 
ביטוח כללי במרחב. מרחב מרכז 
והמשמעותי  הגדול  המרחב  הינו 
כללי  ביטוח  בעסקי  ביותר 
כ-40%  ומהווה  ב"מגדל" 
בביטוח  העסקית  מהפעילות 
כללי ב"מגדל". מהודעת "מגדל" 
של  אחריותו  תחום  כי  עולה 

ביטוח  מערך  ניהול  כולל  אליהו 
כללי במרחב, תפעול צוותי ביטוח 
ביעדים  ועמידה  בקרה  כללי, 
בנושאים  למרחב  שנקבעו 
הוא  ובנוסף  אחריותו,  שבתחום 
משמש כמנהל ביטוח כללי רוחבי 

מקצועי מול מטה "מגדל". 
לאישור  שיובא  החודשי,  שכרו 
אלף   50 על  יעמוד  האסיפה, 
שקל, שישולמו לו רטרואקטיבית 
אליהו  תפקידו.  תחילת  ממועד 
יהיה זכאי למענק שנתי נורמטיבי 
בהתבסס  שקל,  אלף   200 בסך 
על ביצועים. המענק לא יעלה על 

280 אלף שקל.
התגמול  את   מעריכה  "מגדל" 
של  בסך  ב-2016  לאליהו  הצפוי 

1.1 מיליון שקל.  

על  לעובדים  ידווחו  המוסדיים 
ההפחתה בדמי הניהול בעקבות 
ידי  על  סליקה  דמי  תשלום 
המעסיק – כך קובעת המפקחת 
סלינגר  דורית  הביטוח  על 
לתפעול  "כללים  חוזר  בטיוטת 
שפורסמה  פנסיוני",  מוצר 
השבוע )יום ג', ה-23 בפברואר(. 

הייעוץ  חוק  הטיוטה,  פי  על 
קובע את התנאים שבהם עוסק 
קשור  גוף  או  פנסיוני  בשיווק 
שירותי  לתת  רשאים  יהיו  בו 
עובדיו  שעבור  למעביד,  תפעול 
פנסיוני.  שיווק  נותנים  הם 
בכל  סליקה  דמי  בגביית  בפרט 
בלבד.  וממנו  מהמעביד,  חודש 
כי  האמור,  בסעיף  נקבע  עוד 
מהעמלה  יופחתו  הסליקה  דמי 
ידי הגוף המוסדי  שמשולמת על 

לסוכן הביטוח ולאחריהם, מדמי 
הניהול שמשלם העובד.

הסוכנים  הטיוטה,  פי  על 
חודשי  באופן  לדווח  נדרשים 
הסליקה  דמי  על  המוסדי  לגוף 
באמצעות  הקודם,  החודש  של 
בהתאם,  האחיד.  הממשק 
נדרשים להפחית את  המוסדיים 
לסוכן  מהעמלה  הטיפול  דמי 
שמשלם  הניהול  מדמי  ובהמשך 

העובד. 
פנסיוני  במוצר  הטיוטה,  פי  על 
בדמי  להבחין  ניתן  לא  שבו 
הניהול בנפרד ממרכיבי הביטוח 
ההפחתה  סכום  החיסכון,  או 
יועבר ליתרה הצבורה של העובד 
לפי  הקרן,  לנכסי  או  במוצר 

העניין.
החוזר ייכנס לתוקף ב-1 ביוני. 

"מגדל" תביא לאסיפה הכללית את 
תנאי העסקתו של אליהו אליהו 
כמנהל ביטוח כללי במרחב מרכז

המוסדיים ידווחו לעובדים על 
ההפחתה בדמי הניהול בעקבות 

תשלום דמי סליקה על ידי המעסיק  אם יאושרו תנאי העסקתו של אליהו הוא 
יתוגמל בסך של 1.1 מיליון שקל ב-2016

האוצר פרסם כללים לתפעול מוצר פנסיוני
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ומשפט"  "חוק  בכנס  השתתפו  סוכנים   170
השלישי של מחוז חיפה והצפון, שנערך השבוע 
בכנס  המשתתפים  בין  בחיפה.  כרמל  דן  במלון 
צפריר,  אורי  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  מ"מ 
וינצר,   מיכל  קהילה  וקשרי  פעילות  ועדת  יו"ר 
חברים  ועוד  ברוך  אבי  הכספים  ועדת  יו"ר 
מהנהגת הלשכה. הכנס נערך בשיתוף עם חברת 
"איתוראן",  סמנכ"ל  שרצקי,  שחר  "איתוראן". 
הרכב  של  הטכנולוגיות  על  לסוכנים  סיפר 

העתידי.
עורכי דין רבים הגיעו לכנס, ביניהם יו"ר לשכת 
עורכי הדין בישראל אפי נווה; עו"ד תמי אולמן 
ניצן הראל,  יו"ר לשכת עורכי הדין בצפון, עו"ד 
יועץ משפטי של חברי מחוז הצפון בלשכת סוכני 

בדיני  מומחית  אלבז  אורנה  עו"ד  ביטוח;  
הלשכה  יועץ  וינצר,  יריב  ד"ר  עו"ד  משפחה; 
ועו"ד  קטנים;   גיבורים  ונשיא  תעבורה  לדיני 

רפאל אלמוג, מומחה בתביעות גוף וסיעוד.
נתן  הציוני(  )המחנה  שי  נחמן  ד"ר  ח"כ 
חשיבותו  את  וציין  ביטחונית  מדינית  הרצאה 

ונחיצותו של סוכן הביטוח.
הדגיש  צפריר  אורי  הלשכה  נשיא  מ"מ 
רגולציה  מול  עומדים  הסוכנים  כי  בדבריו 
"כשיש  לדבריו,  מולה.  מתמודדים  אך  כבדה, 
סמל מדינה מאחורי פקידי האוצר, לא תמיד 
להתאים  צריך  הביטוח  סוכן  לדעתי  קל.  זה 
עצמו לשינויים המהירים, להיות מקצועי יותר 

ודיגיטלי ומי שלא יהיה שם, יהיה בבעיה".  
בירך  אדוני,  מיכה  והצפון,  חיפה  מחוז  יו"ר 
את הסוכנים שהגיעו לכנס ואמר: "בכל ימות 
השנה עושה הנהגת הלשכה בראשות הנשיא 
המתבטאת  קודש  עבודת  אברמוביץ  אריה 
מול  חשוב  בקשר  ואף  רבות  בפגישות 
המשק  ראשי  ביטוח,  חברות  פוליטיקאים, 
והכלכלה ומול רגולציה מכבידה. כל זאת למען 
אדוני  ופרנסתו".  מעמדו  על  ושמירה  הסוכן 
"השינויים  עוד:  יהיה  לא  כי מה שהיה  הוסיף 

להתאים  צריך  העכשווי  הביטוח  וסוכן  מהירים 
להיות  להתמקצע,  התכופים,  לשינויים  עצמו 
דיגיטלי וליצור מקורות הכנסה נוספים הנושקים 
לביטוח". אדוני גם התייחס לקולקטיבים שהם 
של  הישירים  גם  כמו  הענף  של  החולה  הרעה 

חברות הביטוח.
יו"ר מחוז חיפה והצפון  ניצל את הבמה ופנה 
לנשיא לשכת עוה"ד, עו"ד אפי נווה, ואמר שהוא 
מצפה מלשכת עורכי הדין להוקיע את התופעה 
הביטוח  ידי  על  הסוכן  הכפשות  של  המבישה 
בעד  "אנו  כך:  כל  רבות  שנים  לאורך  הישיר 

תחרות. שקרים והכפשות - לא ולא", הדגיש.
הפוליסה  בנושא  אמירה  ביקש  הוא  עוד 
האחידה הפוגעת בשוק החופשי ופוגעת בזכויות 

חוקתיות של הפרט.
הצדיק  אדוני,  של  דבריו  על  הגיב  נווה  עו"ד 
אותם ואף הדגיש את חשיבותו הרבה של הסוכן. 
נווה הדגיש את חשיבות ביטוח האחריות  עו"ד 
המקצועית של סוכני הביטוח וביקש מהסוכנים 
להיזהר בדבריהם ובתצהיריהם, לשקול כל מילה 
בכובד ראש כי זה עלול לשמש נגדם. לדבריו, יש 
לאחרונה עלייה דרמטית בתביעות נגד סוכנים. 

יו"ר סניף חיפה, שהיה שותף  רוזנפלד  ליאור 
מרכזי בהכנת הכנס, ציין בדבריו את חשיבותה 
מעמד  על  בשמירה  הביטוח  סוכני  לשכת  של 
לשכת  עם  הקשר  את  כדוגמה  והביא  הסוכן 
עורכי הדין ועם ארגונים אחרים. הוא סיים את 

דבריו באמירה: "יש לנו לשכה חזקה". 

המתכנן הפיננסי הבריטי ג'ף הרטנל ישתתף 
בחודש הבא בכנס של איגוד המתכננים הפיננסיים

מנהלת מחלקת ביטוח בריאות בפיקוח על 
פרישה  על  הודיעה  פלדמן,  שרונה  הביטוח, 

מתפקידה. 
ביטוחי  תחום  על  אחראית  הייתה  פלדמן 
שוק  באגף  הסיעודיים  והביטוחים  הבריאות 
ביטוחי  בתחום  הרפורמה  את  הובילה  ההון,  
בבריאות  האחידה  הפוליסה  את  הבריאות, 
ובסיעוד וכן את ההסדרה של הביטוח הסיעודי 
תביעות סיעוד. בנוסף הובילה את תיקון סעיף הקולקטיבי, תיקון הגדרת מקרה ביטוח ויישוב 

ליישוב  כללים  הביטוח,  על  הפיקוח  לחוק   40
תביעות בתחום הביטוח בכלל ובתחום ביטוח 
באגף  עבדה  פלדמן,  בפרט.  וסיעוד  בריאות 

תשע שנים.
"אני  סלינגר:  דורית  הביטוח,  על  המפקחת 
המסורות  עבודתה  שנות  על  לשרונה  מודה 
ביטוחי  בתחום  הרבה  תרומתה  ועל  באגף 
הצלחה  לה  מאחלת  אני  והסיעוד.  הבריאות 

רבה בהמשך דרכה".

מבטחים ומבוטחים

שרונה פלדמן, מנהלת מחלקת ביטוח 
בריאות בפיקוח, פורשת מתפקידה

כנס "חוק ומשפט" במחוז חיפה והצפון 
חיזק את הקשר עם לשכת עורכי הדין

 פלדמן הובילה את הרפורמה בתחום ביטוחי הבריאות, את הפוליסה האחידה 
בבריאות ובסיעוד וכן את ההסדרה של הביטוח הסיעודי הקולקטיבי

שרונה פלדמן

ג'ף הרטנל

הבינלאומי,  הפיננסי  המתכנן  הרטנל,  ג'ף 
"פתרונות  בכנס  להשתתף  לארץ  מגיע 
איגוד  של  בהשקעות"  אלטרנטיביים 
עומד  בראשו  הפיננסיים  המתכננים 
האינטרנט  אתר  ושל  גטניו,  עומר  היו"ר 
עם  בשותפות  "פאנדר",  והאפליקציה 
קבוצת "אמרלד". הכנס יתקיים ב-30 במרץ 
במרכז הכנסים של רמת רחל. בכנס צפויים 

להשתתף כ-300 אנשי מקצוע.
של  והמנכ"ל  המייסדים  אחד  הוא  הרטנל 
התכנון  מקבוצות  אחת   ,Vintage קבוצת 
ותק  להרטנל  בבריטניה.  הצומחות  הפיננסי 
 Vintage קבוצת  במקצוע.  שנה   30 של 
המותאמים  אישיים  בפתרונות  חלוצה 
עושר  שימור  של  האתגר  עם  להתמודדות 

משפחתי בתנאי שוק משתנים.
נמסר כי בכנס משתתפות חברות מובילות 

של  הכספים  ועדת  חבר  ובארץ.  בעולם 
הכנסת ח"כ מיקי זוהר ונשיא להב עו"ד רועי 

כהן, יהיו בין אורחי הכנס.
אזלן,  מייקל  את  כוללת  המרצים  רשימת 
 London Business-מ בכיר  מרצה 
המכר  רב  מחבר  רוהן,  גרהם   ;School
 ;Encounters with Investment Icons
והמנכ"ל  "נוקד"  קרן  מנכ"ל  ורמוס,   רועי 

לשעבר של "פסגות".


