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ח”כ שמולי נלחם ב”שיטת מצליח”

הצעת חוק: שופטים יקבלו סמכות לברר 
בצורה מהירה ויעילה תביעות ביטוח

 הצעת החוק משלימה את חוק חוזה הביטוח  ההצעה כוללת 10 סעיפים הכוללים בין 
היתר: חובה לנמק את דחיית התביעה, מתן סמכות לבית המשפט לבדוק אם למבטח טענות 
הגנה ראויות טרם הדיון המשפטי, סמכות לשופטים לפסוק תגמולי ביניים, זירוז השופטים 

לסיום מהיר של בירור התביעות והצעה כי ערעור על פסק דין לא ימנע את קיומו בפועל

הצעת חוק חדשה, המעניקה לשופטים סמכות 
ויעילה תביעות  לברר בצורה הוגנת, מהירה 
ביטוח – הוגשה שלשום )יום ב’( על ידי ח”כ 

איציק שמולי )המחנה הציוני(. 
נועדה, לדבריו, להילחם בתופעה  ההצעה 
המכונה “שיטת מצליח”, המתארת את המצב 
גוררות מבוטחים לבית  בו חברות הביטוח 
משפט לדיונים משפטיים ארוכים. לדבריו 
שמולי, חברות הביטוח עושות שימוש ציני 
ככלי להתחמקות מתשלום  בבתי המשפט 
תביעות. הן דוחות תביעות בלי לבדוק אותן 
בצורה מעמיקה, ביודעם שהמבוטחים נמצאים 
בשעתם הקשה ביותר, וחלקם הגדול, בייחוד 
חסרי האמצעים, לא יפנה לבית המשפט כדי 
לממש את זכויותיהם. גם אלה שיפנו לבית 
המשפט יגלו כי המבטח יעלה נגדם כל טענה 
וללא  אפשרית בלי כל קשר למקרה שלהם 

כל ביסוס. 
זו המבטחים מנצלים את המצב  “בשיטה 
המשפטי הקיים, לפיו לבית המשפט אין סמכות 
לבדוק בתחילת המשפט אם יש בידיהם טענות 
הגנה ראויות. בהעדר סמכות שכזו, בית המשפט 

נאלץ לדון בכל הטענות שהמבטחים מעלים, 
לא רלוונטיות ובלתי מבוססות ככל שתהיינה”, 
אומר שמולי ומוסיף: “המבטחים יודעים שחלק 
גדול מהמבוטחים יסכים לכל פשרה כדי לזכות 
לראות בחייהם את תגמולי הביטוח. חלק אחר 
יתפשרו על סכומים שאין בהם כדי לסייע בעדם 
לסיים את חייהם בכבוד. המבטח, לעומת זאת, 
יזכה בכספי אותם מבוטחים רבים שנשרו 
במהלך ההתדיינות הארוכה. לכן, השימוש 
ב’שיטת מצליח’ יימשך כל עוד המצב המשפטי 

הקיים לא ישתנה”.
סעיפים  תתי   10 כוללת  החוק  הצעת 
27 בחוק חוזה הביטוח,  המצטרפים לסעיף 
שמחייב תשלום תגמולי ביטוח שאינם שנויים 
במחלוקת תוך 30 יום )הופך להיות סעיף 27 

א’(.
סעיף קטן )ב( מאמץ הלכה למעשה את פסק 
דינו של בית המשפט העליון בדבר חובתו של 
מבטח לנמק בהזדמנות הראשונה את דחיית 
שהמבוטח  מנת  על  המבוטח,  של  תביעתו 
יוכל לכלכל את צעדיו תוך היוועצות עם אנשי 

מקצוע בתחום.

נותנים לבית  )ח(  עד  )ג(  סעיפים קטנים 
המשפט סמכות לבדוק אם למבטח יש טענות 
הגנה ראויות ובכך לחסוך, הן מהמבוטח והן 
מבית המשפט, התדיינויות ארוכות ומיותרות. 
זו תגרום למבטחים לבדוק בצורה  סמכות 
יסודית את תביעתו של המבוטח ולא לדחות 

אותה בטענות סרק. 
סעיף קטן )ט( נותן בידי בית המשפט סמכות 
ביניים עד לסיום  לפסוק למבוטח תגמולי 
ההתדיינות, כדי שלא ייווצר מצב בו המבוטח 
יזכה בתביעתו, אך בפועל יפסיד משום שתגמולי 
הביטוח ישולמו לאחר מותו או לאחר קריסת 
העסק שלו ובכך יביאו לסיכול תכלית הביטוח: 

פיצוי מהיר והוגן.
)י( מטיל על בית המשפט את  סעיף קטן 
החובה לעשות כל מאמץ לסיום מהיר של בירור 
תביעות ביטוח מתוך ידיעה כי לא ניתן לכפות 

על השופטים העמוסים ממילא סד של זמן.
סעיף קטן )יא( מאפשר לשני הצדדים לערער, 
אולם לא על חשבון קיומו של פסק הדין שניתן 
וסיכולו בדרך של ערעור, שגם אם יסתיים 
לטובת המבוטח הוא כבר לא יהיה יעיל עבורו.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים
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שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il

פתרונות 
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בביטוח כללי

מגוון מסלולי 
התקשרות 

ורכישה

ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
כ"א למשרד 

הסוכן

ליווי מקצועי 
ופיתוח 

עסקי לסוכן 
הביטוח

קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

תשואות

קרן הפנסיה המקיפה של אלטשולר שחם 
בטבלת  ניכר,  ובפער  ראשונה,  מדורגת 
תשואות קרנות הפנסיה המעודכנת לחודש 
2017. בתשואה ל-12 החודשים  פברואר 
האחרונים נרשמה בה תשואה של 11.72% 
)כ-2.5% מעל קרן הפנסיה של מיטב דש, 
חודשים(.  ל-12  בדירוג  שנייה  שדורגה 
התשואה הממוצעת ל-3 שנים עומדת על 
ובתשואה ממוצעת ל-5 שנים –   5.48%
7.40% )אלטשולר שחם מדורגת ראשונה 

גם בשתי קטגוריות אלו(. 
שנייה בדירוג ל-12 חודשים: מיטב דש 
עם תשואה של 9.20%, ושלישית הראל עם 

תשואה של 9%. 
שנייה בדירוג ל-3 שנים )אחרי אלטשולר 
מנורה  5.02% ואחריה  שחם(: הראל עם 

מבטחים עם 4.8%. 
שנייה בדירוג ל-5 שנים: הראל עם 7.09% 
ואחריה מדורגות יחד מנורה מבטחים וכלל 

פנסיה עם תשואה של 6.78%. 
עודף  שרשמו  היחידות  הקרנות  שתי 
אקטוארי הן הקרנות של פסגות )0.37%( 
יתר הקרנות  ואלטשולר שחם )0.28%(. 

רשמו גירעון אקטוארי, כאשר לכלל פנסיה 
יש את הגירעון הגבוה ביותר שעומד על 
ומגדל יש גירעון  -0.85%, כאשר להראל 

אקטוארי בשיעור -0.47%.

 הראל ראשונה מבין הקרנות הגדולות  שתי קרנות בלבד רשמו עודף אקטוארי 
והיתר גירעון אקטוארי, כאשר ממוצע הענף עומד על גירעון אקטוארי של 0.5%

תשואות קרנות הפנסיה לפברואר: 
אלטשולר שחם מובילה בפער ניכר

 

צבירה 
 נטו

)במיליוני 
 שקלים(

נכסים 
)במיליוני 

 (שקלים

שיעור דמי ניהול 
  בשנת ממוצע

2016 

 - שארפ
ריבית 
   חסרת

  /עודף
גירעון  

 אקטוארי

תשואה 
 ממוצעת
 5שנתית 
 שנים

תשואה 
 ממוצעת
 3שנתית 
 שנים

תשואה 
 12-ל מצטברת

חודשים 
 אחרונים

 שם 

-ל סיכון הפקדות נכסים  
       שנים 5

 אלטשולר שחם   11.72% 5.48% 7.40% 0.28% 1.39 3.27% 0.31% 934.8 329.4

 מיטב דש   9.20% 4.51% 6.32% 0.36%- 1.22 1.83% 0.22% 6,275.7 669.5

  הראל  9.03% 5.02% 7.09% 0.46%- 1.41 2.59% 0.26% 44,191.1 5,675.1

 מגדל מקפת אישית  7.97% 4.06% 6.01% 0.47%- 1.23 2.95% 0.29% 54,344.3 3,755.1

 מבטחים החדשה  7.71% 4.80% 6.78% 0.47%- 1.41 2.75% 0.24% 88,665.5 8,422.8

 הפניקס   7.53% 4.62% 6.53% 0.04%- 1.43 3.50% 0.30% 15,585.6 2,610.1

 דוביהלמן אל  7.12% 3.28% 5.16% 0.34%- 1.05 3.35% 0.27% 380.1 62.2

 כלל פנסיה  7.11% 4.21% 6.78% 0.85%- 1.24 2.79% 0.26% 44,444.7 4,232.0

 פסגות   6.56% 4.13% 6.20% 0.37% 1.34 4.19% 0.28% 1,476.1 312.5

 סה"כ  7.90% 4.55% 6.63% 0.50%- - - - 2.82% 0.26% 256,297.9 26,068.7
 

תשואות קרנות הפנסיה המקיפות )פברואר 2017(
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 הירידה ברווח הכולל הושפעה בין היתר מהפרשות מיוחדות בעלות אופי חד פעמי בסך 
של 274 מיליון שקל לאחר מס  הרווח הכולל ברבעון הרביעי עמד על כ-479 מיליון שקל 

לעומת כ-156 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של  207% היו”ר דני נוה: הטיוב העסקי 
ושכלול ערוצי ההפצה מאפשר לחברה להתמודד טוב יותר עם שחיקת הרווחיות בענף 

כלל ביטוח רשמה ב-2016 רווח כולל
של 122 מיליון שקל – קיטון של 57%

כלל ביטוח רשמה ב-2016 רווח כולל של 
122 מיליון שקל – קיטון של 57%, כך עולה 
מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה היום 
)יום ד’(. בחברה מסבירים כי  הירידה ברווח 
הכולל הושפעה, בין היתר, מהפרשות מיוחדות 
274 מיליון  בעלות אופי חד פעמי בסך של 

שקל לאחר מס.
על  עמד  הרביעי  ברבעון  הכולל  הרווח 

שקל,  מיליון   479 כ-
מיליון  כ-156  לעומת 
שקל ברבעון המקביל- 

גידול של 207%. 
סך ההכנסות מפרמיות 
שהורווחו ברוטו בשנת 
2016 עומד על כ-9.11 
מיליארד שקל, לעומת  
כ- 9.055 מיליארד שקל 
ב-2015, גידול של כ-1%. 
דמי הגמולים של הקבוצה 
בגין פעילות פנסיה וגמל 
הסתכמו   2016 בשנת 
בכ-7,002 מיליון שקל 
לעומת כ-6,352 מיליון 
שקל ב-2015, גידול של 

כ-10%. 
ם  י ס כ נ ה ף  ק י ה
צה  ו ב ק ב ם  י ל ה ו נ מ ה
 2016 בסוף  הסתכם 
בכ-177 מיליארד שקל, 
לעומת כ-168 מיליארד 
שקל בסוף 2015 -  גידול 

של כ-5%.
עודף ההון האפקטיבי 
הקיים  ההון  במשטר 
בכלל ביטוח, נכון לסוף 
2016, הסתכם בסך של 
שקל,  מיליון  כ-2,729 

 .2015 לעומת כ-2,606 מיליון שקל בסוף 
שיעור עודף ההון האפקטיבי מההון הנדרש 
בסוף 2016 עמד על כ-57%, לעומת כ-55% 

לסוף 2015.
יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח לסוף 2015, 
כפי שמשתקף מהערכה ראשונית ומקורבת 
של נוסח הוראות ליישום משטר כושר פירעון 
 Solvency II כלכלי של חברות ביטוח מבוסס
שפורסם ביום 7 בפברואר 2017, הינו בטווח 
של 111%-107% תחת חישוב מלא ובטווח 
של 118%-114% בהתחשב בהוראות מעבר 
הנוגעות לדרישת ההון בגין החזקה במניות. 

כלל החזקות: “כתוצאה  איזי כהן, מנכ”ל 

מפעילויות בהן נקטה החברה ב-4 השנים 
האחרונות, כלל ביטוח ערוכה להתמודדות 
הביטוח  בענף  לה  הצפויים  האתגרים  עם 
החדש, המאופיין ברגולציה רבה, שחיקת 
ההון.  ודאות בשוקי  ואי  מובנית  רווחיות 
החברה ממשיכה לפעול במלוא המרץ ליישום 
האסטרטגיה לצמיחה, תוך מתן דגש לרווח 

החיתומי”.

דני נוה, יו”ר כלל החזקות: “הרווחיות השנה 
הושפעה במידה רבה מהפרשות בעלות אופי חד 
פעמי. בראיה רב שנתית, הטיוב העסקי ושכלול 
ערוצי ההפצה שהחברה ביצעה מאפשרים 
לה להתמודד טוב יותר עם תהליך שחיקת 
הרווחיות בענף הביטוח והחיסכון ארוך טווח”. 
בתחום ביטוח החיים נרשם הפסד כולל בסך 
של כ-113 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של 
כ-65 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015. 
הגידול בהפסד בתקופת הדוח נובע בין היתר 
מהליך מקיף של טיוב נתונים במערכות בתחום 
החיסכון ארוך הטווח, בו עדכנה הקבוצה את 
ההתחייבויות הביטוחיות שלה בגין זכויות 

לפני  מיליון שקל  כ-58  עמיתים בסך של 
מס )כ-21 מיליון שקל בתקופה המקבילה 
אשתקד(, והפרשה בגין ביטול פיגורי חיובי 
פרמיה בגין פוליסות ביטוח חיים בסך של 
כ-36 מיליון שקל לפני מס )כ-5 מיליון שקל 
בתקופה מקבילה אשתקד(. בנטרול ההפרשות 
כאמור, הסתכם הרווח הכולל בתקופת הדוח 
לסך של כ-175 מיליון שקל, לעומת רווח כולל 
בסך של כ-174 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה 

אשתקד.
טו  ו ר ב ת  ו י מ ר פ ה
וח  ט י ב ה ם  ו ח ת ב
בסך  הסתכמו  הכללי 
מיליון   2,233 כ- של 
שקל, לעומת כ-2,395 
בתקופה  שקל  מיליון 
אשתקד.  המקבילה 
הקיטון בפרמיות ברוטו 
בסך של כ-162 מיליון 
שקל נובע בעיקר מאי 
חידוש עסקת תאונות 
אישיות תלמידים בסך 
של כ-80 מיליון שקל 
וכן מאי חידוש עסקים 
הפסדיים, לרבות עסקי 
רכב  בענפי  קולקטיב 

חובה ורכוש. 
לפני  הכולל  ההפסד 
מס הינו בסך של כ-13 
מיליון שקל, לעומת רווח 
בסך של כ-268 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה 
אשתקד. הקיטון ברווח 
נובע בעיקרו מהפרשה 
בגין השלכות אפשריות 
לתקנות  ן  תיקו של 
ההיוון לאור המלצת ועדת וינוגרד בסך של 
כ-141 מיליון שקל. בנטרול ההפרשה לאור 
המלצת ועדת וינוגרד כאמור, הרווח הכולל 
לפני מס בתקופת הדוח הינו בסך של כ-128 
מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-268 מיליון 

שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
בתחום הבריאות - הרווח הכולל לפני מס 
הסתכם בסך של כ-216 מיליון שקל, לעומת 
רווח בסך של כ-178 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה. הגידול ברווח נובע בעיקר ממדיניות 
ומשיפור  הפרט  בעסקי  לגדול  הקבוצה 
בעסקי קולקטיבים הנובע מקיטון בעתודה 

להשתתפות ברווחים.

התפתחות התוצאות העסקיות של כלל ביטוח 
בשנים 2012-2016 )במיליוני שקלים(

דוחות כספיים לסיכום 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 השינוי  2012 2016 פרמטר

 40% 5,376 7,522 סך הון מוכר בכלל ביטוח

 230% 827 2,729 עודף הון אפקטיבי בכלל ביטוח

 37% 3,414 4,674 סך הון מוכר בכלל החזקות

 40% 2,150 3,009 *1הון משני ושלישוני -חוב עיקרי 

 80%- 1,965 379 * אחר –חוב עיקרי 

 18%- 4,115 3,388 *סך חוב עיקרי

 56%- 322 142 סה"כ רווח מפעילות ביטוח

LR  18%- 81% 67% )ללא השפעת וינוגרד( בביטוח כלליבשייר 

CR  9%- 109% 99% וינוגרד( )ללא השפעת בביטוח כלליבשייר 

LR  26%- 82% 61% בביטוח בריאותבשייר 

CR  18%- 110% 90% בביטוח בריאותבשייר 

 36%- 197 127 )ללא עלות פדיון מוקדם( הוצאות מימון

 86% 217 404 )כולל פחת( הוצאות מיכון
 יליארד מ 1.3-כולל גיוס חוב )הון משני ושלישוני(, לרבות בדרך של החלפה, בסך של כ* 

  .2012-2016ך השנים במהלשקל 
  

 
 
 

 

                                                             

 

 

 

נתונים: כלל ביטוח * כולל גיוס חוב )הון משני ושלישוני(, לרבות בדרך של החלפה, 
בסך של כ-1.3 מיליארד שקל במהלך השנים 2012-2016.
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 התובע, לקה בטרשת נפוצה ובשל כך חדל לטענתו מעיסוקו כעורך דין פעיל  הוא בוטח בפוליסת ביטוח 
פנסיוני והחל לקבל תגמולים  לאחר שהעביר דוחות רווח והפסד ותיאום מס הודיעה הנתבעת, כי לנוכח 

הכנסותיו הוא אינו זכאי להמשך קבלת פנסיית נכות  הנתבעת גם דרשה מהתובע להשיב לה את הסכום שקיבל
בבית הדין האזורי לעבודה נדונה תביעתו 
עו”ד  ידי  על  )“התובע”(, שיוצג  פלוני  של 
צפריר אשכנזי, נגד פסגות קופות גמל ופנסיה 
בע”מ )“הנתבעת”(, שיוצגה על ידי עו”ד יונית 
פרץ. פסק הדין ניתן בפברואר 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט אורן שגב.
התובע הינו עורך דין בהכשרתו המקצועית 
ואשר עסק בכך בפועל. באחד הימים לקה 
התובע בטרשת נפוצה ובשל כך חדל לטענתו 
מעיסוקו כעורך דין פעיל )“מקרה הביטוח”(. 
התובע בוטח בפוליסת ביטוח פנסיוני על ידי 
ולנוכח מקרה הביטוח הוא החל  הנתבעת 
 .2009 נכות החל מדצמבר  לקבל תגמולי 
תגמולי הביטוח שולמו לתובע לאחר שוועדה 
רפואית קבעה, כי הוא זכאי לתגמולי פנסיית 
נכות בשיעור של 100%, עד ה-31 במרץ 2014.
כחלק מפעולות הנתבעת היא בודקת מעת 
הבריאותי  במצבם  שינוי  חל  לא  כי  לעת, 
וביכולת ההשתכרות של הזכאים לתגמולי 
נכות. בתוך כך נעשו מספר פניות  פנסיית 
לתובע ובהן בקשה להעברת מסמכים בנוגע 
להכנסה מעבודה ככל שהיא קיימת. התובע 
רווח  ובהם דוח  העביר מסמכים לנתבעת, 
והפסד וכן דוח תיאום מס. בהסתמך על אלה, 
הודיעה הנתבעת לתובע, כי לנוכח הכנסותיו 
הוא אינו זכאי להמשך קבלת פנסיית נכות. 
יתרה מזאת, הנתבעת דרשה מהתובע להשיב 
לה סכום שכבר קיבל, מאחר שהייתה לו הכנסה 

כספית באותם המועדים. 
כי הוא לא עובד וההכנסות  התובע טען, 
האמורות נובעות מפעולות שביצע טרם מקרה 
הביטוח. מאחר שהנתבעת עצרה את תשלום 
התגמולים הגיש התובע כתב תביעה לבית הדין. 
התובע עתר לקבלת תגמולים שעוכבו על ידי 
הנתבעת וכן להמשך תשלום פנסיית הנכות עד 

למרץ 2014, כפי שקבעה הוועדה הרפואית.
הנתבעת הגישה כתב תביעה שכנגד ודרשה 
לקבל השבת כספים בשיעור של כ-43 אלף 
שקל, נגד תגמולים ששולמו לתובע בגין אובדן 
כושר מלא, כאשר מסתבר שהוא עבד במקביל 

כעורך דין והשתכר בסכומי כסף שונים.
התובע השיב לכתב תביעה שכנגד וטען, כי 
הנתבעת אינה יכולה לשלול ממנו את זכאותו 
לתגמולים בגין פנסיית נכות. עוד נטען, כי 
הנתבעת לא הציגה ראיות מתאימות לתמיכה 

בטענותיה. 
האם התובע זכאי לתגמולי פנסיה נכות או 
שמא יש לשלול זכאותו ואף להורות לו על 

השבת סכומים ששולמו לו?
בית הדין ציין, כי התובע והנתבעת חלוקים 
בשאלת פרשנותו של סעיף 44 לתקנון קופת 
הפנסיה )“התקנון”(. כותרתו של סעיף זה הינה 
פנסיה לנכה. הסעיף קובע, כי: “א. הפנסיה 

שווה  תהיה  מלאה  נכות  דרגת  בעל  לנכה 
לפנסיית נכות. דרגת נכות מלאה משמעה 
נכה שנשללה יכולתו לעבוד בשיעור של 75% 
לפחות, או שלושה רבעי משרה לפחות מיום 
עבודה רגיל הנהוג בעבודתו; ב. הפנסיה לנכה 
בעל דרגת נכות חלקית תהיה חלקית ויחסית 
לפנסיה לה זכאי בעל דרגת נכות מלאה וזאת 
בהתאם לחלקיות נכותו; ג. נכה שנקבע לו 
נכות זמנית ו/או נכה שנקבעה לו דרגת נכות 
חלקית לא יעבוד יותר מאשר נקבע באישור 
נכותו. עבד הנכה יותר מאשר נקבע באישור 
נכותו, תפחית הקרן את פנסיית הנכות שלו 

בהתאם...”.
התובע טען, כי סעיף 44 לתקנון מגדיר נכות 
מלאה כשלילת יכולת הנכה לעבוד בשיעור של 
75% ממשרתו. לכן, נכה כאמור רשאי לעבוד 
בהיקף של 25% משרה, מבלי שהדבר יסתור 
ויוביל לשלילת הזכות  את הוראות התקנון 
לתגמולים. הנתבעת טענה, כי מי שהוכר כנכה 
בשיעור של 100% לצמיתות אינו יכול להכניס 
כספים מעבודה או מעסק. נוסף על כך נטען, 
44 לתקנון  כי פרשנותו של התובע לסעיף 
הינה שגויה, והוא אינו רשאי לעבוד בשיעור 

של 25% משרה.
בית הדין קבע, כי התובע אמנם הצהיר שהוא 
חדל לעסוק באופן פעיל כעורך דין ואף סגר 
את משרדו, אולם העדות שהוא מסר בבית 
הדין סותרת דברים אלה. למעשה, התובע 
אישר בעדותו בבית הדין, כי הוא לא חדל 

ולמעשה הוא מופיע בפני  מייצוג לקוחות 
ערכאות שיפוטיות כגון רשם ההוצאה לפועל 

במסגרת עיסוקו.
זאת ועוד - נקבע, כי פרשנותו של התובע 
בעניין סעיף 44 לתקנון אינה נכונה. הרציונל 
העומד מאחורי הוראות הסעיף הינו, שעמית 
שאיבד את כושר עבודתו זכאי לגמלה שתטיב 
את מצבו. לפיכך, מי שנקבע לגביו, כי איבד 
את כושר השתכרותו באופן מוחלט, דהיינו 
מעל 75%, אינו יכול ליהנות משני העולמות. 
מצד אחד לקבל פנסיית נכות ומצד שני לעבוד 
ולהשתכר. כלשונו של בית הדין: “טענתו של 
התובע כי הוא רשאי לעבוד בהיקף של 25% 
אינה עולה בקנה אחד עם לשונו המפורשת 
של התקנון, ובכל הכבוד, גם לא עם הגיונם של 
הדברים, שכן אז, הוא מגיע להכנסה העולה על 
100%. התגמולים לא נועדו לשפר את מצבו 
של התובע ביחס למצב שהיה אלמלא מקרה 
הביטוח, אלא להביא לכך שלא תיפגע רמת 
ההכנסה, וזאת בהתאם לעקרון המשפטי הידוע 

של “השבת המצב לקדמותו”.
דינה  כי  נקבע,  שכנגד  התביעה  לעניין 
את  מסמיך  לתקנון   13 סעיף  להתקבל. 
הנתבעת לשלול זכויותיו של אדם בקרן בגין 
קבלת כספים במרמה. נפסק, כי התובע ישלם 
לנתבעת סכום של כ-43 אלף שקל, המשקף 

את הסכום ששולם לו בעודו עובד ומשתכר.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

התובע קיבל תגמולים בגין פנסיית נכות ועבד 
במקביל – האם קופת הגמל זכאית להשבה?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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זרקור לעולם הפנסיוני 

יש כאלה הטוענים 
יש  ת  ו כ י א ל  ע ש
לשלם. אלה יסכימו 
אם  יותר  לשלם 
שיקבלו  יעריכו 
מוצר איכותי יותר. 
סבורים,  אחרים 
סיבה  שום  שאין 
גבוה  לשלם מחיר 
היא  הכול  וחזות 

המחיר. 
משמעות רעיונות אלו לגבי שוק החיסכון 
הפנסיוני היא שעבור ניהול איכותי יותר של 
החיסכון הפנסיוני ראוי לשלם יותר, ומי שלא 
רוצה לשלם יותר, שלא יתפלא אם יקבל מוצר 
נבחן את  כיצד  יותר. אבל  נמוכה  באיכות 
שתי הסוגיות כאשר אנו עוסקים במוצרים 

פנסיוניים?   
מחיר יקר או זול בא לידי ביטוי בשיעור דמי 
ניהול כספיו  הניהול שמשלם החוסך עבור 
במוצר  מדובר  אומנם  פנסיונית.  בתכנית 
המצוי תחת רגולציה, ובחוק נקבעו תקרות 
לדמי הניהול שמותר לגוף מנהל לגבות מכספי 
החיסכון הפנסיוני, אך סוד ידוע הוא שמגוון 
המחירים בשוק הוא רחב ובדרך כלל, חוסכים 
שונים ישלמו דמי ניהול שונים מאוד, גם אם 

מדובר באותה קופת גמל.
את איכות המוצר הפנסיוני מעט קשה יותר 
לבחון. עם זאת, ולמרות הקושי, ניתן לנסות 
פי  על  איכות המוצר הפנסיוני  על  ללמוד 
פרמטרים אובייקטיביים כמו רווח/ תשואה 
שהניב החיסכון הפנסיוני לחוסכים, הסיכון 
שבו נוהלו הכספים הפנסיוניים בתכנית על 
מנת להשיג את אותה התשואה, השירות 
שהגוף המנהל את התכנית הפנסיונית מעניק 

ללקוחותיו וכדומה. 
לבחון את האיכות  בעיה  ברור שקיימת 
רווחים,  מול העלות. למידה על תשואות, 
רמות סיכון ושירות תמיד נעשית בהווה לגבי 

תקופות עבר.  
מחיר דמי הניהול נקבע ומסוכם מראש, 
אך האם מובטחים מראש רווח, איכות ורמת 
את  שמפרסם  גוף  כל  לחינם  לא  שירות? 
התשואות שהשיג בעבר מציין שאין בתשואות 
העבר כדי להבטיח את התשואות אשר יושגו 
בעתיד. הרווחים אשר יהיו בעתיד לחוסכים 
וכל  בתכניות הפנסיוניות אינם מובטחים 
שהחוסכים יודעים בכל נקודת זמן הוא מהן 

התשואות שהושגו בעבר.
אין כל ביטחון שהתשואות שהיו בעבר יחזרו 
שוב בעתיד. לא רק זאת. אפילו לא בטוח 
שמנהל ההשקעות שהשיג את התשואות 
בעבר הוא זה שינהל את הכספים בתכניות 

ידוע הוא שמנהלי  הפנסיוניות גם בעתיד. 
ההשקעות במרבית הגופים המוסדיים במדינת 
ישראל, שמנהלים קופות גמל, קרנות פנסיה 
וביטוחי מנהלים, מתחלפים בתדירות גדולה, 
עוברים מגוף מנהל אחד לאחר ואפילו עוברים 

לניהול מוצרים מתחרים. 
לחסוך  בחרו  אשר  אלו  אם  לבחון  ראוי 
במוצרים פנסיוניים מסוימים בעבר מכל סיבה 
שהיא, אומנם נהנו ממוצר איכותי יותר עליו 
שילמו או שההיסטוריה מלמדת שאין כל 
קשר בין התשואה שהניבו מנהלי ההשקעות 
לחוסכים לבין דמי הניהול שאלו נאלצו לשלם. 
שוק קופות הגמל לתגמולים הסתכם בסוף שנת 
2016 בסך של כ-200 מיליון שקל. דני הניהול 
2016 0.6% מן  הממוצעים בשוק היו בשנת 

הצבירה וגם 0.53%  מן ההפקדות. 
התשואה  את  הניבה  אשר  הגמל  קופת 
הגבוהה ביותר בשנת 2016 השיגה לחוסכים 
רווח בשיעור של 13.55%. תשואה נאה מאוד, 
שאולי מצדיקה תשלום דמי ניהול גבוהים יותר. 
הרי מנהלי ההשקעות תרמו יותר לחוסכים, אז 
מגיע להם יותר מאשר מנהלי השקעות אשר 
הניבו לחוסכים פחות. מתברר שהגוף המנהל 
את הקופה שהניבה את התשואה הגבוהה 
ביותר בשנת 2016 גבה דמי ניהול בשיעור של 
0.72% מן הצבירה ולא גבה כלל דמי ניהול מן 
ההפקדות. זו קופה, אשר עלות ניהול הכספים 
בה ממקמים אותה במקום ה-129 מבין כל 
קופות הגמל לפי מחיר. כלומר, 128 קופות 

גבו דמי ניהול גבוהים יותר, למרות שהשיגו 
תשואות נמוכות יותר.  

קופות הגמל היקרות ביותר ב-2016 גבו מן 
החוסכים דמי ניהול בשיעור של 1%-0.99% מן 
הצבירה. עבור מחיר כזה ציפו ודאי החוסכים 
לקבל תמורה נאה, תשואה גבוהה. העובדות 
מלמדות שלא בדיוק. טבלת התשואות מלמדת, 
שהקופה אשר גבתה את המחיר הגבוה ביותר 
לחוסכים תשואה המדרגת אותה  השיגה 
במקום ה-99 מכל קופות הגמל ב-2016 
בגודלו  והקופה שגבתה את המחיר השני 
ממוקמת מבחינת התשואה במקום ה-165.  
לאורך  נתבונן  אם  שונה  התמונה  האם 
זמן ארוך יותר? ממש לא. הקופה שהשיגה 
את התשואה הגבוהה ביותר בחמש השנים 
ניהול  גבתה מן החוסכים דמי  האחרונות 
שממקמים אותה במאייה השנייה של הקופות 
יותר מ-100 קופות גמל  מבחינת המחיר. 
יותר מן החוסכים.  ניהול גבוהים  גבו דמי 
הניהול הגבוהים  הקופה שגבתה את דמי 
ביותר השיגה בחמש השנים האחרונות את 
התשואה הממקמת אותה במקום ה-51 מבין 

כל קופות הגמל.  
המסקנה: בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל 
אין קשר בין התשואה לדמי הניהול. אין כל 

קשר בין איכות למחיר. חשוב לדעת.

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום 
החיסכון הפנסיוני.

קופות הגמל היקרות ביותר ב-2016 גבו מן החוסכים דמי ניהול בשיעור של 1%-0.99% מן הצבירה 
ועבור מחיר כזה ציפו ודאי החוסכים לקבל תשואה גבוהה - העובדות מלמדות שלא בדיוק

על איכות יש לשלם?

מאת איציק אסטרייכר

שירביט. משקיעים בך יותר!
shivuk@shirbit.co.il  |  www.shirbit.co.il |     מח׳ שיווק 076-8622522 

נהג ותיק מעל 30?
חובה שתבדוק את 
מחירי החובה שלנו!

עמלה מלאה!
רק בפוליסת בסט

של שירביט
מסלול אטרקטיבי לנהגים טובים

    כיסוי רעידת אדמה
    כולל נזקי אש!

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

כל הסיכונים תכשיטים עד 20% 
ללא תוספת תשלום

ביטוח דירה
כיסוי אשפוז

עד 1.6 מיליון $
פוליסת נסיעות לחו"ל כולל:

חילוץ מהשטח, החזר דמי ביטול
מרגע הנפקת הפוליסה

ביטוח נסיעות חו״ל

מקבלים יותר
ומשלמים פחות!

MORE שירביט
כיסוי השתלות ותרופות מחוץ לסל

במחיר משתלם לכל המשפחה.
פוליסה לתאונות אישיות

ביטוח בריאות

פוליסות קבלנים
וצמ״ה מורחבות! 

מחלקת עסקים מנוסה בכל ענפי 
הרכוש והחבויות, התמחות מיוחדת 

בביטוחים הנדסיים, 
כיסוי עד 100 מיליון ₪ לפרוייקט

ביטוח עסקים משכנתאמשולב בפוליסת מסלול תכולהבלעדי!

חורף חם בשירביט
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צו איסור הלבנת הון ומימון טרור, שאושר ביום 
ב’ השבוע בוועדת החוקה של הכנסת, קובע 
מסגרת רגולטורית אחת שתחול על כלל הגופים 
המוסדיים וסוכני הביטוח. הצו מחליף הוראות 

משנת 2001.
הצו החדש קובע חובות של זיהוי, דיווח, רישום 
ושמירת מסמכים שחלות על גופים מוסדיים, 
שנועדו להילחם בפעילות של הסתרת המקור 
העברייני של כספים והלבנתם באמצעות הגופים 

המוסדיים. 
הצו, שחל על חוזי ביטוח וחשבונות של עמיתים 
עצמאיים, קובע בין היתר, לראשונה, חובת ביצוע 

הליך “הכרת הלקוח” בעת פתיחת חשבון או 
התקשרות בחוזה ביטוח חיים, הכולל איסוף 
נתונים לגבי זהות מקבל השירות ומקור כספיו. 
כמו כן, נקבעו: חובה לקביעת מדיניות וניהול 
סיכונים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, 
חובת קיום בקרה שוטפת אחר פעילות מקבלי 
שירות, וחובת בדיקת פרטי זיהוי של מקבלי שירות 

למול הרשימה של ארגוני טרור ופעילי טרור.   
באוצר אומרים, כי אישור הצו מהווה נדבך חשוב 
בהעמדה של המשק הישראלי בקו אחד עם שאר 
מדינות העולם הנלחמות בהלבנת הון ובמימון 
טרור ומקל על האפשרות של גופים פיננסיים 

ישראליים, ובהם גופים מוסדיים, לפעול מול 
מקביליהם בחו”ל.

שר האוצר, משה כחלון: “הצו החדש, שחל 
על כל הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח, הוא 
צעד נוסף במאבקה של מדינת ישראל בהלבנת 
הון ומימון טרור. הצו מביא את ישראל לעמידה 

בסטנדרטים בין לאומיים”. 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית 
סלינגר: “צו איסור הלבנת הון החדש מקנה 
לגופים המוסדיים כלים אפקטיביים שיסייעו 
להם במאבק בהלבנת הון ומימון טרור ויחזקו 

את הקשר שלהם עם ציבור הלקוחות”. 

בסין  משתוללת  קטלנית  עופות  שפעת 
ארה”ב  עולמית.  למגיפה  להפוך  ומאיימת 
אינה נוקפת אצבע בשלב זה כדי להתמודד עם 
האיום. על פי הערכת ארגון הבריאות העולמי 
 460 בסין   )2016 אוקטובר  )מחודש  נמצאו 
חולים שאושרו בבדיקות מעבדה כחולי שפעת 

מתוכם  כאשר  מתו  מהחולים   46% העופות. 
טוענים  בריאות  מומחי   .2017 בשנת  מתו 87 

שההתפרצות כוללת גם את  וייטנאם. 
הממשל החדש של ארה”ב טרם מינה מנהל 
ומניעתן  מחלות  על  לשליטה  לסוכנות  חדש 
a גורמים   –  USAID-ל לא  וגם   CDC-ה

אמורים לטפל בסיכונים כגון זה. 
שהווירוס  נראה   ,CDC-ה של  הערכה  פי  על 
מושפעת  ואינה  מוכרת  שאינה  מוטציה  פיתח 
מהתרופות הנוכחיות )כגון Tamiflu(  שסייעו 
שאין  מכאן,  הקודמת.  בהתפרצות  להילחם 

כיום תרופה שיכולה לסייע ולהילחם במחלה.

הטמפרטורה  עליית  כי  מעריכים  מדענים 
שוניות  של  למותם  תגרום  האוקיינוסים  של 
השנה  ב-30  הקרובים.  בעשורים  האלמוגים 
שחלפו כמעט מחצית משוניות האלמוגים גוועו. 
שוניות האלמוגים מהוות חלק חשוב מהמערכת 
מהיצורים  ברבע  תומכות  הימית,  האקולוגית 
החיים באוקיינוסים ומהוות סיוע לרווחתם של 

כחצי מיליארד בני אדם ברחבי העולם. 
)קנדה(  ויקטוריה  מאוניברסיטת  מדענים 
העולמית  ההתחממות  אם  גם  כי  מעריכים, 
 90% של  למצבם  חשש  עדיין  יש  תיפסק, 
לחפש  האנושות  ועל  האלמוגים  מאוכלוסיית 
מייצרים  האלמוגים  אותם.  להציל  דרכים 
הגשם.  ליערות  בדומה  נושמים  שאנו  חמצן 

משטח  זעיר  חלק  תופסים  האלמוגים  אמנם 
האוקיינוסים, אולם הם מהווים חסם טבעי לגלי 
לקו החוף. האלמוגים מכניסים  וחיוניים  סערה 
העולמית,  התיירות  לתעשיית  דולר  מיליארדי 
אחרות  מסחריות  ולפעולות  הדיג  לתעשיית 
ולריפוי מחלות כגון  ומשמשים למטרות מחקר 

סרטן וזיהומים בקטריאליים ויראליים.

 הצו קובע חובות של זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים שחלות על גופים מוסדיים, שנועדו 
להילחם בהסתרת המקור העברייני של כספים והלבנתם באמצעות הגופים המוסדיים  סלינגר: 

הצו מקנה לגופים המוסדיים כלים אפקטיביים שיסייעו להם במאבק בהלבנת הון ומימון טרור

אושר בוועדת החוקה: צו איסור הלבנת הון של 
מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות של קופ”ג 

התפרצות של שפעת העופות בסין

90% משוניות האלמוגים עשויות להיעלם עד שנת 2050

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון
מפתח תמורת מפתח

איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר 

חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 
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 ועדת הכספים החליטה כי ההכרעה בעניין גיל הפרישה תהיה בידי הוועדה  יו”ר 
ועדת הכספים גפני: בהיעדר החלטה מסודרת של שר האוצר בעניין, לא נאפשר עלייה 

אוטומטית בגיל הפרישה לנשים וכל עוד לא תהיה הכרעה בעניין, הגיל יישאר על 62

בהיעדר החלטה של שר האוצר -
גיל הפרישה לנשים יישאר בינתיים על 62

ועדת הכספים של הכנסת היא זו שתכריע 
בסוגיית גיל הפרישה לנשים - כך החליטו ביום 
ב’ השבוע חברי ועדת הכספים בדיון מיוחד, 
שנועד להבהיר, כי כל עוד לא תוגש לוועדה 
עמדה מסודרת בעניין על ידי שר האוצר, לא 
תתאפשר עלייה אוטומטית בגיל הפרישה לנשים 
מ-62 ל-64, שזו ברירת המחדל החוקית אם 
לא מתקבלת הכרעה אחרת או שלא מתקיים 

דיון בנושא. 
ההבהרה של הוועדה נדרשה לאחר שהחוק 
בעניין מ-2011 קבע כי הגיל יתחיל לעלות 
בהדרגה מ-62 ל-64 החל מינואר 2017, אלא 
אם כן כאמור, ייקבע אחרת על ידי שר האוצר 
או שוועדת הכספים תתנגד לכך בהצבעה. חברי 
הכנסת החליטו שנדרשת הבהרה, בעקבות 
העובדה שנשים שמתקרבות לגיל פרישה החלו 
לקבל בשבועות האחרונים הודעות מביטוח 
לאומי, לפיהן מועד פרישתן יידחה החל מסוף 
משה  חודש אפריל. יו”ר ועדת הכספים, ח”כ 
גפני )יהדות התורה(: “העלאת גיל הפרישה 
בכלל ולנשים בפרט, היא סוגיה רצינית ולא 
נאפשר מצב שבו שינויים יתקיימו ללא דיון 

והכרעה ציבורית”.
ועדת הכספים כבר נדרשה כבר נדרשה לנושא, 
כי על פי החוק הקיים היה על שר האוצר להגיש 
את המלצותיו בעניין עד ה-30 בספטמבר 2016 
ולאחר מכן היה על ועדת הכספים לדון בהמלצות 
השר ולהכריע בעניין עד ל-31 בדצמבר בשנה 
שעברה. אלא שמכיוון ששר האוצר לא העביר 
את עמדתו בעניין ואף לא הודיע האם הוא 
מקבל את מסקנות הוועדה הציבורית שהוא 
מינה לבחינת העניין, הוועדה לא התכנסה על 
מנת לדון בדוח. במהלך דיוני חוק ההסדרים 
האחרון קבעה הוועדה מועדים חדשים, אחרת 
ברירת המחדל הייתה שגיל הפרישה היה עולה 
אוטומטית ב-4 פעימות החל ב-1 בינואר 2017 

ועד סוף 2018 ל-64. 
המועדים החדשים: עד ה-30 באפריל 2017 
שר האוצר צריך להגיש את עמדתו לוועדת 
הכספים ולאחר-מכן יהיה על הוועדה להגיע 

להכרעה בסוגיה לכל המאוחר 
עד 31 ביולי השנה.

כאמור, לאחר שהובא לידיעת 
רבות  שנשים  הכנסת  חברי 
קיבלו   62 לגיל  שמתקרבות 
הודעות מביטוח לאומי כי מועד 
גפני  החליט  יידחה,  פרישתן 
לכנס את הוועדה ולקבל החלטה 
יוחלט על אופן  בהצבעה שבה 
לאותם  הוועדה  התייחסות 
מכתבים, שבפועל המשמעות 
שלהם היא שהביטוח הלאומי 
בוחר לפעול על פי ברירת המחדל 

בחוק.
היועצת המשפטית לוועדה, עו”ד שגית אפיק, 
שהעלאה  על-כך  עמדה  ש”הוועדה  אמרה 
אוטומטית תיעשה רק במצב חריג מאוד. החוק 
מייצר מנגנון אוטומטי שגם פוגע בזכויות של 
נשים בגלל שמישהו לא עשה משהו שהחוק 

מחייב אותו”.
המשנה ליועץ המשפטי של הביטוח הלאומי, 
רועי קרת: “אם היתה פנייה לנשים, זו תקלה. 
לא מוציאים פניות יזומות לנשים שמעתה גיל 
הפרישה שלהן הוא 64. בחוק יש כיום מנגנון 
אוטומטי שקובע שגיל הפרישה עולה עד ל-64 
ועל מנת שזה לא יקרה, יש צורך בהחלטת שר 
האוצר והחלטת ועדת הכספים. כרגע, ברירת 
המחדל בחוק, שאם לא עושים שום דבר הגיל 

ממשיך לעלות”.
ח”כ זהבה גלאון )מרצ( קראה לגפני ולחברי 
הוועדה “להבהיר כמו בפעם הקודמת שהחלטת 

ועדת הכספים היא הרלוונטית לעניין הזה”.
שלי יחימוביץ’ )המחנה הציוני(: “לא  ח”כ 
ייתכן שיופיע באתר הביטוח הלאומי שהחל 
מ-30 באפריל גיל הפרישה לשנים יעלה ל-64. 
זה בניגוד לפרשנות ועדת הכספים. יש לי חשד 
שיש ניסיון למסמס את העניין כדי להגיע לרגע 
האחרון ושגיל הפרישה יעלה. המלצות האוצר 
מפקירות נשים שלא עובדות, שעוד שנתיים יחיו 
בלי קצבה ובלי פנסיה, ולא קיבלנו כל פתרון 

הוליסטי ויש לי חשש שפשוט 
רוצים להשאיר את המצב הזה 
ניתן יהיה להוריד  כדי שבסוף 
את הגרזן. נכון לעכשיו, לא מצאו 
עובדות,  שלא  לנשים  פתרון 
שממילא ייגזר עליהן עוני מרוד 
ולנשים שעובדות במקצועות 
שוחקים. מתעקשים לא למצוא 
פתרון לאותן נשים שנופלות דרך 
המסננת של טבלאות האקסלים 

של כלכלת המאקרו”.
)המחנה  מיכאלי  מרב  ח”כ 
ות  י פנ “בעקבות   : ) י נ ו הצי
שקיבלתי מנשים שהגיעו לגיל 
הפרישה 62, אבל מקבלות התראות, העליתי 
היום את הדיון והוועדה הבהירה באופן חד 
משמעי כי גיל הפנסיה יישאר 62 עד להחלטה 
אחרת. זו החלטה קריטית לנשים שיוצאות 
בימים אלו לפנסיה וזו הכנסתן היחידה. יש 
כיום נשים שנמצאות באי ודאות והייתי שמחה 
לדעת מה שר האוצר ממליץ לאותן נשים? 
ל-25% מהנשים אין פתרון והן לא תקבלנה 
קצבה חלופית. האוצר יודע לזהות אותן אז 
למה לא יימצאו להן פתרון? הן באי ודאות וזה 

מצב בלתי נסבל”.
היו”ר גפני סיכם: “כרגע גיל הפרישה הוא 62 
ואם שר האוצר לא יביא את המלצתו עד ה-30 
באפריל הגיל יישאר על 62. אני מודיע על זה 
באופן רשמי ואם שר האוצר יביא המלצה, אנחנו 
נקדם דיון ונחליט. אם לא יביא, אבקש ממנו 
את עמדתו. אנחנו נמצא את הדרכים החוקיות 
שהגיל לא יעלה סתם כך. אין העלאה לגיל 64 
כרגע, נקודה. רק דיון בוועדת הכספים והיא זו 
שתקבע. אני מבקש מאנשי הביטוח הלאומי 
שלא יופיע דבר כזה באתר שלכם ואל תלכו נגד 
החוק. אנחנו לוקחים על עצמנו, שכל עוד אין 
שינוי בעניין הזה הגיל הקובע הוא 62. ההחלטה 
תשתנה רק לאחר שהוועדה תקבל המלצה 
ותצביע עליה”. ההחלטה שהתקבלה בהצבעה 

פה אחד אישרה את הדברים.

יו”ר ועדת הכספים, 
ח”כ משה גפני

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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בהתייחסו לנושא הפנסיה חובה לעצמאים הדגיש כהן: זו מהפכה גם מבחינת החינוך 
הפנסיוני, ואתם הסוכנים יכולים לעזור לעצמאים בהבנת החשיבות של הפנסיה עבורם

בהרצאה שסקרה את השינויים בחוק ההסדרים האחרון אמר אשר לסוכנים: תוצאות הייעוץ שלכם ייראו 
כשהלקוחות שלכם ייצאו לפנסיה ואז יהיה מאוחר לשנות - חשוב מאוד שתתעדכנו בשינויים בתחום 

“לא ויתרנו על נושא דמי אבטלה לעצמאים. 
אומנם השגנו פיצוי מתוך החיסכון לפנסיה 
למי שנאלץ לסגור את העסק או בפרישה, 
אבל לא ויתרנו על השוואה לדמי אבטלה כמו 
לשכירים. אני אביא דמי אבטלה לשכירים”, כך 
הבטיח נשיא לה”ב, עו”ד רועי כהן, בהרצאתו 
בכנס ביטוח חיים ופנסיוני של לשכת סוכני 

הביטוח. 
כהן סקר את נושא הפנסיה לעצמאים, שלה”ב 
הובילה יחד עם ארגון יועצי המס ולשכת רואי 
החשבון, ובליווי לשכת סוכני הביטוח. כהן 
הזכיר את חוק מוסר התשלומים שהובילה 
לה”ב, ושאושר השבוע סופית בכנסת, המחייב 
כל חברה ממשלתית או רשות עירונית לשלם 
לספק בתוך 45 יום מקבלת החשבונית. “זה 
ישנה את כל הדינמיקה במשק”, טען כהן לקול 

תשואות סוכני הביטוח העצמאים בקהל.
לדבריו, העומס הרגולטורי על העצמאים 
המעסיקים הוא גבוה: “כל הרפורמות בחוק 
ההסדרים חלות על עצמאים. לא ירחק היום 

יצטרכו  שמעבידים 
לשלם לשכירים גם 
על שעת שינה ביום 
את  ל  י ד ג ה ל י  ד כ

הפריון”, אמר כהן.
סו  ח י י ת ה ב
יה  ס נ פ ה א  ש ו נ ל
ים  א מ צ ע ל ה  ב ו ח
הדגיש נשיא לה”ב: 
גם  ה  כ פ ה מ ו  ז “
וך  נ י ח ה ת  נ י ח ב מ
ואתם   , י נ ו הפנסי
יכולים  הסוכנים 
לעצמאים  ור  לעז
החשיבות  בהבנת 
של הפנסיה עבורם; 
ההתגייסות  ללא 
לנו  יהיה  שלכם, 

קשה לשכנע את אותם עצמאים שלא רוצים 
שיחייבו אותם לחסוך לפנסיה. לכן גם התחלנו 

חובה  בהפקדות 
ת,  י ס ח י ת  ו כ ו מ נ
וגם מהתקזזות עם 
נמוכים  תשלומים 
וח  ט י ב ב ר  ת ו י
ענף  אין  הלאומי. 
סוכני  בלי  ביטוח 
ן,  י א  – ח  ו ט י ב ה
יהיה.  ולא  לא היה 
אתם כמו עורכי דין, 
שבאים  רופאים, 
אליהם כשיש בעיה, 
ים  צ ע י י מ ם  ת א ו

ופותרים בעיות”.
את  ח  ב י ש ן  ה כ
שיתוף הפעולה שיש 
ללשכת העצמאים 
ני  כ ו ס ת  כ ש ל ו
הביטוח, שנציגה סוכן הביטוח טוביה צוק, 

הוא מ”מ נשיא לה”ב.

ות  י ר ח א ם  כ ל ש  י “
כסוכני ביטוח על עתיד 
הלקוחות שלכם; תוצאות 
ייראו  שלכם  הייעוץ 
כשהם ייצאו לפנסיה, ואז 
יהיה מאוחד מדי לשנות. 
אחריות  לכם  יש  לכן 
בייעוץ  מאוד  גדולה 
וחשוב  השנים,  במשך 
כל  שתתעדכנו  מאוד 
הזמן בשינויים בתחום” 
אשר,  משה  פתח  כך   -

מנהל רשות המסים, את הרצאתו שסקרה את 
השינויים בחוק ההסדרים האחרון, במסגרת 

כנס הלשכה באילת. 
בין היתר הזכיר אשר את החקיקה שתביא את 
הקיבוצים לשלם מסים גבוהים יותר ותכניס 
עוד כחצי מיליארד שקל לשנה למדינה: “ככל 
שלא נגבה בצורה שוויונית, מישהו יצטרך לשלם 
על גבייה זאת”, הדגיש אשר וסיפר שהחקיקה 

הייתה בהסכמה עם הקיבוצים.
לדברי אשר, רשות המסים והמדינה עובדים 
היי  ותמריצים להבאת חברות  על מודלים 

טק להשקיע ולהשתקע 
בישראל, וכן לעצור יציאת 
החוצה.  מישראל  מו”פ 
ירידת  את  הזכיר  הוא 
 24% ל- החברות  מס 
 23% ול-  2017 בשנת 
מס  “זה   :2018 בשנת 
נמוך מהממוצע במדינות 

ה-OECD”, הדגיש.
המסים  רשות  מנהל 
את  ו  ת א צ ר ה ב ר  א י ת
הטיפול שנעשה בחברות 
הארנק, כאשר חלק מסוכנויות הביטוח מהוות 
חברות כאלה: “ראינו תופעה מאוד בעייתית, 
ששכירים הפכו לשכיר בע”מ, ומנכ”ל למנכ”ל 
בע”מ. ואז הם שילמו מס חברות ולא מס אישי 
לפי המס השולי שלהם – היה להם פנקס 
חשבוניות ובו 12 חשבוניות, אחת לכל חודש, 
100 אלף שקל לטובת  ובכל חשבונית רשמו 
החברה בע”מ. זה ניראה לכם הגיוני?” שאל. 

חלק מהנוכחים השיבו בחיוב.
 לדבריו, “או שהם לוקחים הלוואות מהחברה 
יוקרתי  גרים בפנטהאוז  ולא מחזירים, או 

בקומה ה-30, שרשום על שם החברה והם 
גם השכירות  ואז  שוכרים אותו מהחברה. 
נמוכה, כי מי קובע את השכירות? המנכ”ל, 
ומי המנכ”ל? בעלי החברה”. אשר הזהיר, כי 
המציאות הזאת מתחילה להשתנות: “עשינו 
2017. נתנו  סדר בחברות הארנק מתחילת 
את  לסדר  ארנק  חברות  לבעלי  שנתיים 
הרישומים, להחזיר הלוואות, להעביר את 
הדירות על שמם בטאבו, אחרת ישלמו שליש 

משוויה כמס דיבידנד”.
גילה  שלישית  דירה  על  למס  בהתייחסו 
אשר, כי ברשות המסים הוכנה כבר המערכת 
החישובית לטובת מיסוי דירה שלישית ומעלה 
ויש סימולטור של  בבעלות אותם הבעלים, 
חברות המס באפליקציה של הרשות: “אינני 
יכול להתייחס לסוגיה הנמצאת בדיון בבג”ץ, 

אבל אנחנו כבר מוכנים ליישום המס”.
לסיום הזכיר אשר את נושא גל השריפות 
ופיצוי הנפגעים ואמר שיותר מ-90% מכ-2,600 
הנפגעים כבר פוצו בידי רשות המסים: “עסקים 
קיבלו לפי הספרים שלהם. כל אחד קיבל לפי 
הדיווח שדיווח על המלאי שלו וההכנסות שלו 

בספריו”, אמר.

נשיא לה”ב, עו”ד רועי כהן:
לא ויתרנו על דמי אבטלה לעצמאים

מנהל רשות המסים משה אשר: יש לכם 
אחריות כסוכני ביטוח על עתיד הלקוחות שלכם

יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017 יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017

עו”ד רועי כהן, נשיא לה”ב

משה אשר, מנהל רשות המסים 
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יו”ר איתוראן איזי שרצקי: 
 Safety מערכת איתוראן
הובילה לירידה של 65% 
במספרי הרוגי תאונות 

הדרכים בצבא

קבוצת שגריר תחלק 
דיבידנד בשיעור של 
לפחות 50% מהרווח 

הנקי בכל שנה 
 ,Safety איתוראן  מערכת 
צה”ל,  ברכבי  שהותקנה 
 65% של  לירידה  הובילה 
במספר ההרוגים בתאונות 
אמר  כך   – בצבא  דרכים 
איזי  איתוראן  יו”ר  אתמול 
שרצקי במסגרת כנס ביטוח 
חיים ופנסיוני 2017 של לשכת 
סוכני הביטוח. כמות ההרוגים 
 5 ל-  2010 ב-  14 מ- ירדה 

ב-2015. 
ן,  א ר ו ת י א ר  ” ו י י  ר ב ד ל
על  ה  נ ק ת ו ה ש ת  כ ר ע מ ה
כ-8,000 מרכבי הצבא הובילה 
בנפגעי   38% של  לירידה 
 42 מ-  – הדרכים  תאונות 

נפגעים ב-2011 עד ל-26 נפגעים ב-2015. המערכת מנטרת את אופי 
נהיגת הנהגים ומאפשרת למפקדיהם לעקוב אחר אופי הנהיגה של הנהגים. 
המערכת הובילה לירידה של כ-50% במספר ההתהפכויות של הרכבים 

– מ-112 ב-2011 ל-59 ב-2015.

קבוצת שגריר תחלק דיבידנד בשיעור של לפחות 50% מהרווח 
הנקי בכל שנה, בכפוף למבחני חלוקה הקבועים בחוק החברות - 

כך הודיעה שגריר היום )יום ד’( לבורסה.  
בהודעתה מציינת החברה, כי בהחלטה שהתקבלה אתמול קיבל 
הדירקטוריון החלטה בדבר המדיניות כאמור וכן על חלוקת דיבידנד 

בסכום של 600 אלף שקל. 
עוד מציינת שגריר, כי הכרזה על חלוקת הדיבידנד על פי המדיניות, 
יכול שתעשה פעם אחת בשנה או מספר פעמים בכל שנה, על בסיס 
הדוחות הכספיים הסקורים או המבוקרים של החברה ובהתאם 
לשיקול דעתו של הדירקטוריון. בנוסף נאמר, כי הדירקטוריון רשאי 
בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים, לשנות את שיעור הדיבידנד 

המחולק או להחליט שלא לחלק דיבידנד כלל.
נמסר כי אין לראות באימוץ מדיניות חלוקת הדיבידנד כהתחייבות 
של החברה להכריז או לבצע חלוקת דיבידנד, וכל הכרזה או חלוקה 

תידון בנפרד בדירקטוריון החברה.

75568_190x135_z.indd   11 12/22/16   12:43

יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017

 הכרזה על החלוקה תיעשה פעם אחת בשנה או 
מספר פעמים בכל שנה, על בסיס הדוחות הכספיים 

הסקורים או המבוקרים של החברה ובהתאם 
לשיקול דעתו של הדירקטוריון  כן הוחלט, על 

חלוקת דיבידנד בסכום של 600 אלף שקל

איזי שרצקי, יו”ר איתוראן
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מבטחים ומבוטחים
החוק להגבלת שכר הבכירים ממשיך לתת את אותותיו:

שכרו של היו”ר דני נוה, עמד בשנת 2016 על כ-2.5 מיליון שקל - ירידה של 28% בהשוואה ל-2015

שכרו של מנכ”ל כלל ביטוח איזי כהן 
ירד ב-51% לכ-3.3 מיליון שקל 

שכרו של מנכ”ל 
 , ח ו ט י ב ל  ל כ
רד  י ן  ה כ י  ז י א
 2 0 1 6 ת  נ ש ב
כ-3.3  על  ועמד 
ל.  ק ש ן  ו י ל י מ
בירידה  מדובר 
 5 0 % - כ ל  ש
בהשוואה לשכר 
נת  ש ב ל  ב י ק ש
מד  ע ש  ,2 0 1 5
על כ-6.8 מיליון 
בשנתיים  שקל. 

ענף  של  השכר  שיאן  כהן  היה  האחרונות 
2013-2015 בראש  ועמד בשנים  הביטוח, 
פוליסה של מקבלי השכר הגבוה של  דירוג 

ענף הביטוח. 
הירידה בשכר מגיעה על רקע כניסתו של חוק 
שכר הבכירים שעבר בשנת 2016 הקובע, כי 

ביותר שיוכל בכיר בחברה  השכר הגבוה 
פיננסית להרוויח - כשהוצאות השכר שהחברה 
משלמת עבורו מוכרות לצרכיי מס - יעמוד על 
לא יותר מפי-44 משכרו הריאלי של העובד 

בעל השכר הנמוך ביותר בחברה או פי-35 
מעלות השכר של אותו עובד )פוליסה, גיליון 

2087 מה-30 במרץ 2016(.
שכרו של דני נוה, יו”ר הדירקטוריון, המועסק 
בכלל ביטוח בהיקף משרה של כ-85%, עמד 
בשנת 2016 על כ-2.5 מיליון שקל - ירידה של 
28% בהשוואה ל-2015. התגמול ב-2016 כלל 
שכר של כ-2.1 מיליון שקל ותשלום מבוסס 
מניות בסך של כ-300 אלף שקל. בשנת 2015 
קיבל נוה תשלומים בסך של כ-3.4 מיליון שקל. 

נוספת,  בכירה 
אי  ש ו נ ן  י ב מ
המשרה הבכירה, 
ששכרה ירד בשנת 
ענת  היא   ,2016
לת  ה נ מ  , ן י ו ל
חטיבת השקעות, 
ופיננסים  מימון 
כנ”ף,  ומנכ”לית 
כר  ש ה  ל ב י ק ש
בשווי של כ-2.3 
ל.  ק ש ן  ו י ל י מ
בירידה  מדובר 
של 36% בהשוואה לשכר שקיבלה בשנת 2015 

שעמד על כ-3.6 מיליון שקל. 
עוד מדורגים ברשימת חמשת בעלי התגמולים 
הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירים: 
מנהל חטיבת משאבים יורם נוה ומנהל מערך 
התביעות דרור זסלר. לנוה שולמו בשנת 2016 
תשלומים בסך של כ-1.8 מיליון שקל, לעומת 
סך של כ-3 מיליון שקל בשנת 2015. מדובר 
בירידה של 63%. שכרו של זסלר שנכנס השנה 

לדירוג, עמד על כ-1.8 מיליון שקל.

איזי כהן, דני נוה וענת לוין
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