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 הצעת החוק נהנתה מתמיכה גורפת של 21 חברי כנסת וללא מתנגדים  בכירים בענף מתריעים 
כי ההצעה אינה מתמודדת עם הסוגיות הביטוחיות שנוצרות סביב הנסיעה השיתופית ומסבירים 

כי על המחוקק לקבוע האם מדובר ב”הסעה בשכר” – ואם כן, כיצד יש לבטח פעילות זו  עוד 
מתריעים גורמים בענף כי הדבר יגדיל את הסיכון ויגרור עלייה בפרמיות הביטוח

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

 חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

צעד נוסף בדרך למהפכה בעולם הרכב

הצעת חוק המסדירה את תחום 
 - Carpool - הנסיעה המשותפת
אושרה בקריאה טרומית בכנסת

אישרה  הכנסת  מליאת 
השבוע בקריאה טרומית את 
הצעת החוק לעידוד נסיעה 
חברת  שהגישה  שיתופית, 
הכנסת מרב מיכאלי )המחנה 
זה  תיקון  מטרת  הציוני(. 
היא לאפשר ולעודד נסיעה 
שיתופית ברכב פרטי שלא 
למטרת רווח, בו משתתפים 
בעלות  והנוסעים  הנהג 
הנסיעה. הדבר עשוי להוות 
צעד משמעותי בדרך למהפכה 
הכפולה בעולם הרכב – מעבר 
שיתופיים  לרכבים  לעולם 

)בסגנון UBER( ושילוב של רכבים אוטונומיים 
– אשר שניהם יחד עשויים לחולל שינוי אדיר 

בעולם ביטוח הרכב. 
כי  פוליסה  בפני  בכירים בענף מתריעים 
ההצעה הנוכחית שנועדה לקדם את תחום 
עם  מתמודדת  אינה  המשותפת  הנסיעה 
הסוגיות הביטוחיות שנוצרות סביב מודל 

הנסיעה השיתופית, ומסבירים 
כי על המחוקק לקבוע האם 
מדובר ב”הסעה בשכר” – ואם 
כן, כיצד יש לבטח פעילות זו. 
עוד מתריעים גורמים בענף כי 
הדבר יגדיל את הסיכון ויגרור 

עלייה בפרמיות הביטוח.
ק,  ו ח ה ת  ע צ ה י  פ ל  ע
נסיעה שיתופית היא אחת 
האפשרויות המקובלות כיום 
נהגים  באמצעותה  בעולם, 
ונוסעים מסייעים האחד לשני 
להפחית את עלויות הנסיעה 
ובעיקר את הוצאות הנסיעה 
ובחזרה. לצד  היומיומיות מהבית לעבודה 
הערך החברתי-צרכני של הנסיעה השיתופית, 
יש תרומה רבה להקטנת העומס בכבישים, 
הפחתת ההוצאה הפרטית והלאומית על דלק, 

וצמצום זיהום אוויר.
גם הצורך  זו הובא בחשבון  בהצעת חוק 
בשמירה על תחרות הוגנת מול ענף המוניות 

ומוניות השירות. על כן, מוצע שלא לאפשר 
את הנסיעה השיתופית בנסיעות המתבצעות 
בתוך העיר וכן בנסיעות מנמל התעופה בן-
גוריון או אליו. התיקון המוצע נועד להפוך 
את הנסיעה השיתופית לחוקית, תוך הגבלתה 
למטרות התיקון בדבר הגבלת התמורה בגין 

הנסיעה לעלותה.
לפיכך מוצע להסמיך את שר התחבורה 
והבטיחות בדרכים להתקין תקנות לעניין 
הסעת נוסעים בנסיעה שיתופית ברכב פרטי 
בדרכים בין-עירוניות שלא למטרות רווח, 
כשהנהג והנוסעים משתתפים בעלות הנסיעה, 
ובלבד שהשתתפות הנוסעים בהוצאות הנסיעה 
לא תעלה על עלות הנסיעה הכוללת, ונקודת 
המוצע או היעד אינם נמל התעופה בן גוריון. 
כמו כן, וכדי לעודד נסיעה שיתופית, מוצע 
לקבוע כי השתתפות בעלות נסיעה שיתופית 

לא תיחשב כהכנסה. 
בעד הצעת החוק הצביעו 21 חברי כנסת ולא 
היו מתנגדים, והצעת החוק תועבר לוועדת 

הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה.

ח”כ מרב מיכאלי
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 ילד נוסף במשפחה יקבל הנחה של 500 שקל ברכישת חבילת הק”מ 
הראשונה  אבי מנעים, מנהל הפיתוח העסקי בתחום ביטוח כללי 
בהפניקס: התוכנית מאפשרת לעד ארבעה נהגים צעירים במשפחה, 

לנהוג על עד ארבעה רכבים במשפחה - המבוטחים בהפניקס

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

רוצים לדעת איך משפיע שינוי התעריף במגדל על 
המחיר המשתלם ביותר ללקוח שלכם ?

>> כנסו לבסט פרייס ריסק! התעריף כבר בפנים <<

www.oren-ins.co.il
nir@oren-ins.co.il .לפרטים נוספים: ניר עובדיה, נייד. 050-3613610, מייל

כדאי לדעת

הפניקס משיקה מסלול חדש ב”הפניקס הצעיר” 
לילד שני במשפחה, שיצטרף לביטוח הנהג הצעיר 

החדש שהשיקה הפניקס לפני מספר חודשים. 
מהיום ילד נוסף במשפחה יקבל הנחה של 500 שקל 
ברכישת חבילת הק”מ הראשונה. הפניקס מציינת כי 
עלות החבילה במסלול החדש תתווסף לביטוח הרכב 
הרגיל במסגרת הפניקס, ותוזיל דרמטית את מחירי 

הביטוח לכל המשפחה. 
עוד מציינים בחברה כי ביטוח נהג צעיר של הפניקס 
וכי  לנהגים הצעירים  בעולם הביטוח  יצר מהפכה 
לראשונה אפשרה הפניקס תמחור ביטוח לפי הנסיעה 
בפועל של הנהג בשיטת – “לא נסעת, לא שילמת”, 

ואפליקציה לטלפון של   OBD רכיב  בעזרת  זאת 
הנהג הצעיר. 

בפרס לאחרונה  זכה  הצעיר”  “הפניקס   מהלך 
ה-EFFIE gold היוקרתי בתחרות השיווק.

אבי מנעים מנהל הפיתוח העסקי בתחום ביטוח כללי 
בהפניקס: “המסלול החדש נועד לחזק את ההצלחה 
של ‘הפניקס הצעיר’ גם בקרב משפחות עם יותר מילד 
נהגים צעירים. תכנית  אחד בשכבת הגילאים של 
‘הפניקס צעיר’ מאפשרת לעד ארבעה נהגים צעירים 
רכבים במשפחה  עד ארבעה  על  לנהוג  במשפחה, 
וכעת אנו מסייעים לאחים  המבוטחים בהפניקס, 
הצעירים להפסיק לריב על איזה רכב מותר לקחת”.

הפניקס משיקה מסלול 
חדש ב”הפניקס הצעיר” 

לילד שני במשפחה

אבי מנעים, מנהל הפיתוח 
העסקי בתחום ביטוח כללי 

בהפניקס
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מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. * נמוך מפרומיל אחד.

 פוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים רשמו תשואה ממוצעת של 7.4% כאשר קרנות 
הפנסיה החדשות רשמו תשואה של  7.1% תשואת מדד המניות הכללי באותה תקופה: 9.6%

דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2016 שפורסם השבוע 
חושף נתונים מפתיעים על אודות התשואה שרשמו 
 .2005-2016 המכשירים הפנסיוניים השונים בשנים 
בניגוד לציפיות – ביטוחי המנהלים רשמו תשואה גבוה 
יותר מקרנות הפנסיה החדשות. זאת – למרות היתרון 
המובנה של קרנות הפנסיה החדשות, שנהנות מהקצאת 
אג”ח מיועדות בתשואה מובטחת של 4.86% עבור 30% 

מהנכסים. 
פוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים רשמו 
תשואה ממוצעת של7.4% כאשר קרנות הפנסיה החדשות 
רשמו תשואה ממוצעת של 7.1% באותה תקופה. קופות 
הגמל רשמו תשואה של 6.3% וקרנות ההשתלמות – 6.1%. 
מדד המניות הכללי עלה באותה תקופה ב-9.6% בכל שנה 

בממוצע, ומדד האג”ח הכללי – 5.2%. 

זינוק בהלוואות לעמיתי קופות הגמל

בתוך כך - הדוח חושף זינוק חד במספר ההלוואות 
כנגד כספי החיסכון  לעמיתי קופות הגמל, שניתנו 
הפנסיוני. על פי הדוח, מספר ההלוואות עמד ב-2016 
על 7,596 הלוואות. זאת לעומת 1,471 הלוואות שניתנו 
לעמיתי קרנות הפנסיה ו-477 הלוואות שניתנו למבוטחי 

חברות הביטוח. 
יצוין כי תחום פעילות זה אינו נחשב לרווחי במיוחד עבור 
המוסדיים, והתועלת המרכזית עבורם היא השימור, שכן 
מבוטח שלקח הלוואה אינו יכול לנייד את כספו לגוף אחר. 
עוד מוצג בדוח שיעור העודף או הגירעון האקטוארי 
בקרנות הפנסיה החדשות בין השנים 2012-2016. על 
פי הדוח, בשנת 2016 קרן הפנסיה שרשמה את הגרעון 
האקטוארי הגבוה ביותר היא מיטבית עתודות של כלל 
ביטוח – 0.85%-. קרנות הפנסיה שרשמו את הגירעון 
מבטחים החדשה ומקפת - 0.47%-,  השני בגובהו הן 
והראל – 0.46%-. קרנות שרשמו ב-2016 עודף אקטוארי 

הן פסגות – 0.37% ואלטשולר שחם – 0.28%.

ביטוחי המנהלים רשמו בשנים 2005-2016 
תשואות גבוהות יותר מקרנות הפנסיה

למרות הקצאת האג”ח המיועדות:

דוח הפיקוח על הביטוח ל-2016

www.zebracar.biz

ן ו כ ס י ח ו ח  ו ט י ב  , ן ו ה ה ק  ו ש ת  ו ש ר

פרק ב  |  
נתונים כמותיים ל-2016 | רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

27

מדדי ריכוזיות ונתח שוק  3.2
מועטה.  תחרות  על  כלל  בדרך  מצביעה  גבוהה  ריכוזיות  לפיכך,  התחרות.  רמת  על  מצביעה  בענף  הריכוזיות  רמת   

הריכוזיות בענף החיסכון הפנסיוני נמדדה באמצעות שני מדדים: מדד CR5, הבודק את נתח השוק של חמשת הגופים 

הגדולים, ומדד הרפינדל-הירשמן )HHI( – סכום ריבועי נתחי השוק של הגופים בשוק. את שני המדדים האלה אפשר 

לחשב הן ביחס לנכסים והן ביחס לפרמיות. עבור קופות הגמל המדדים מחושבים על פי הנכסים, ועבור קרנות הפנסיה 

וביטוחי המנהלים מחושבים המדדים עבור פרמיות/הפקדות.

לוח ב- 17 |  מדדי ריכוזיות ותחרות מהנכסים בשנים 2016-2006

CR5 – מדד ריכוזיות ותחרות

 20062007*200820092010201120122013201420152016

0.390.410.420.480.480.460.450.440.490.490.46קופות הגמל

0.890.930.920.940.940.950.950.940.920.900.90ביטוח חיים*

0.940.940.940.940.970.960.960.960.960.950.95קרנות הפנסיה החדשות

HHI – מדד ריכוזיות ותחרות

 20062007200820092010201120122013201420152016

0.070.060.060.080.060.060.060.060.070.070.06קופות הגמל

0.230.230.230.230.230.230.210.200.190.170.17ביטוח חיים*

0.260.250.240.230.220.220.210.210.200.200.20קרנות הפנסיה החדשות

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  

עד שנת 2008 נתוני הפרמיות לביטוח חיים כללו גם ביטוח סיעודי בחלק מהחברות.   *

מניתוח הלוח דלעיל ניתן לראות כי יש תחרות גבוהה בענף קופות הגמל לעומת ריכוזיות בענפי הפנסיה וביטוח חיים, אם   

כי יש לציין כי הריכוזיות הולכת ופוחתת עם השנים.

לוח ב-18 |  תשואה נומינלית של גופי החיסכון הפנסיוני בשנים 2016-2005 )באחוזים(

ממוצע 200520062007200820092010201120122013201420152016מכשיר החיסכון
2016-2005

12.867.328.48-17.7928.609.90-2.989.668.75.42.03.16.3סה״כ קופות גמל

12.27.18.3-18.329.59.9-3.39.28.75.41.83.26.1קרנות השתלמות

קופות גמל לתגמולים 
ואישיות לפיצויים

13.27.48.6-17.928.410.0-3.010.09.05.02.13.16.3

12.27.28.4-15.226.49.3-1.89.58.75.01.93.26.2מרכזיות לפיצויים

10.96.78.1-11.825.810.8-1.210.511.26.43.34.27.1קרנות פנסיה חדשות

פוליסות ביטוח חיים 
משתתף ברווחים

14.98.89.5-18.532.111.2-3.911.311.55.52.83.87.4

12.97.68.7-16.128.810.6-2.710.510.45.82.73.76.9ממוצע )לא משוקלל(

33.25.423.3-46.578.715.6-22.14.615.311.56.8-11.19.6מדד המניות הכללי

5.94.64.0-0.715.58.02.58.85.44.71.81.75.2מדד האג״ח הכללי

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  

ן ו כ ס י ח ו ח  ו ט י ב  , ן ו ה ה ק  ו ש ת  ו ש ר

פרק ב  |  
נתונים כמותיים ל-2016 | רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

28

לוח ב-19 | שיעור העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות בשנים             
 2016-2012                 

20122013201420152016שם הקרן

0.47%-0.51%-0.51%-0.21%-0.13%מבטחים החדשה

0.47%-0.43%-0.63%-0.32%0.03%מקפת אישית

0.85%-0.38%-0.35%-0.36%0.04%מיטבית עתודות

0.46%-0.42%-0.42%-0.50%0.02%הראל גלעד פנסיה

0.04%-0.02%-1.30%0.23%0.18%הפניקס

מוזגמוזג0.89%0.34%0.18%מנוף 

מוזג0.01%-0.49%0.38%0.22%איילון פיסגה 

מוזגמוזגמוזג0.36%-0.64%מגן זהב

0.09%0.00%0.23%0.39%0.37%פסגות

0.36%-0.14%0.08%-0.08%לא רלוונטימיטב דש

0.34%-0.92%0.64%0.31%0.10%הלמן אלדובי

מוזגמוזגמוזג0.35%-0.38%אקסלנס נשואה פנסיה

0.09%0.28%-0%*0.22%0.18%אלטשולר שחם

* נמוך מפרומיל אחד.  

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  

איזון אקטוארי הוא תהליך של השוואת הנכסים והתחייבויות האקטואריות של קרן הפנסיה. חישוב זה נעשה בהתאם   

למשתנים דמוגרפיים ובהתאם למשתנים תשואתיים עודף אקטוארי מחולק חזרה ליתרה הצבורה של כלל העמיתים 

וכן מגדיל את הקצבאות המשולמות בקרן ואילו גירעון אקטוארי מפחית מהיתרה הצבורה של כלל העמיתים בקרן וכן 

מקטין את הקצבאות המשולמות בקרן. מטרתו של האיזון האקטוארי היא לשמור על איזון קרן הפנסיה בטווח הרחוק 

לטובת כלל העמיתים ומקבלי הקצבה והוא אינו משפיע על הכנסות החברה המנהלת.

תשואה נומינלית של גופי החיסכון הפנסיוני
בשנים 2016-2005 )באחוזים(

שיעור העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות 
הפנסיה החדשות בשנים 2016-2012
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בבית משפט לתביעות קטנות באשדוד 
נדונה תביעתו של ארבל מנחם )“התובע”(, נגד 
שומרה חברה לביטוח בע”מ )“שומרה”( וגיל 
2”(. פסק הדין ניתן ביוני  אמסלם )“הנתבע 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט יורם ברוזה.
עובדות המקרה: התובע הגיש נגד הנתבעים 
תביעה בגין נזקי רכוש, אשר נגרמו לטענתו בעת 
שרכב שהיה נהוג על ידי הנתבע 2 נסע לאחור 

ופגע ברכבו. שומרה הינה מבטחת הרכב.
 2 טענות הצדדים: התובע טען כי הנתבע 
והוא אישר  פגע ברכבו בעת שנסע לאחור 
את גרסתו ותמך בה. שומרה ביקשה לדחות 
את התביעה מאחר והכחישה כי אירע מקרה 
ביטוחי מאחר ולפי סעיף 23 לחוק חוזה הביטוח, 
התשמ”א-1981 )“החוק”( על המבוטח למסור 
למבטח, תוך זמן סביר, את המידע והמסמכים 
הדרושים לבירור חבותו, ולעזור לו להשיגם אם 
אינם ברשותו. שומרה טענה כי העיכוב מטעם 
המבוטח היה בכוונה, בכדי להכשיל את הבירור, 
25 לחוק פוטר אותה מחבות כאשר  וסעיף 

המבוטח פועל בכוונת מירמה. 
פסק הדין: בית המשפט קבע, כי אכן אירעה 
התאונה וכי רכב הנתבע נסע לאחור ופגע ברכב 
התובע. באשר לטענת המרמה של שומרה - בית 
המשפט סקר את שלושת היסודות של סעיף 25 
לחוק: מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות, 
מודעות של המבוטח לאי הנכונות או לכזב 
של העובדות שנמסרו וכוונה להוציא כספים 
שלא כדין על יסוד אותן עובדות כוזבות. בית 
המשפט ציין, כי יש להיזהר בהפעלת סעיף 25, 
כפי שקבע בית המשפט העליון: “יש להפעיל 
סעיף זה בזהירות רבה, הן לאור הטלת הסטיגמה 
על המבוטח כרמאי, והן בשל תוצאותיו הקשות 
הפוטרות את המבטחת באופן גורף מתשלום 
תגמולים למבוטח”. בית המשפט קבע, כי 
במקרה זה לשומרה אין כל ראיה התומכת 
בכוונת המרמה כאמור בסעיף 25 לחוק חוזה 
הביטוח. יש לה ספקות בעצם אמיתות האירוע 
אולם ספקות אינם ראיות. לא די בכך שהסיפור 
לא נשמע טוב. לא די בכך שמדובר בשני חברים. 
לא די בכך שלתובע אין ביטוח ואילו הנתבע 
כלל לא חייב לשלם השתתפות עצמית. לא די 
בכך שהרכב נמכר במצבו מבלי ששומרה יכולה 
הייתה לבדוק אותו. בית המשפט הדגיש, כי כל 
העובדות הללו אין בהן בכדי להצדיק טענת 
מרמה. בית המשפט ציין, כי אין לשומרה כל 
ראיה שמעלה חשד שכזה, וחששות כשלעצמם 
אינן חשדות ואינן ראיות, ועל כן קבע כי שומרה 
לא הצליחה להוכיח בראיות את טענת המרמה 

ודחה אותה מכל וכל.
בהתייחס לטענות שומרה לגבי סעיפים 23 

ו-24 לחוק והטענה, לפיה המבוטח והתובע 
הכשילו )בשוגג או בכוונה( את בירור חבותה 
ומנעו ממנה להקטין את הנזק -  בית המשפט 
קבע, כי יש בעייתיות בטיעון של שומרה ולפיו 
בעצם העובדה שהתובע )שאינו המבוטח( לא 
הודיע לה מיידית על התאונה, ושלח את דרישתו 
רק לאחר 3 חודשים, יש להפחית את חבותה. 

הנתבע פעל והודיע מיידית על התאונה.
בית המשפט הדגיש, כי חובתו הראשונית 
של מבוטח היא לדווח מיידית למבטחת על 

קרות המקרה. 
חובה זו קיימת מכוח סעיף 22 לחוק, ולמעשה 
היא מולאה. חבות זו אינה קיימת מבחינת 
הניזוק אשר הינו צד ג’. כאשר המוטב הינו 
המבוטח, הרי שהוא יודיע על פי רוב על עצם 
קרות מקרה הביטוח וגם יגיש תביעה בסמוך. 
אולם כאשר הנפגע הינו צד שלישי, אין הוא חייב 
להגיש את התביעה כל עוד היא לא התיישנה. 
משכך, ובעצם העובדה שהתובע הגיש את 
תביעתו רק בחלוף שלושה חודשים, אין בכך 
להוות מסירה מאוחרת של המידע שיש בה 
להכשיל את בירור החבות. לפיכך, אין שומרה 
יכולה להיבנות מסעיפים 23 ו-24 לחוק ועליה 

לשלם לתובע את מלוא הפיצוי. 
בית המשפט נדרש לשאלת ההוצאות וקבע 
כי במקרה זה שומרה הטילה דופי בתובע מבלי 
שיהיו בידה ראיות בעלות משקל. בית המשפט 

קבע, כי שומרה יכולה הייתה לנהל תיק זה 
מבלי להעלות טענה של מרמה, מבלי לנסות 
ובנתבע, אולם בחרה  ולהטיל קלון בתובע 
לעשות כן מבלי שהיה בידה כל מידע ממשי, 
רק על סמך תהיות, ונתן לכך משקל בפסיקת 
ההוצאות. בית המשפט הדגיש, כי אין לקבל 
עניין זה בקלות ראש. אין לאפשר ניסיון זה 
ליצור לחץ על הניזוקים להתפשר, מבלי שיהיה 
בידי המבטחת מידע ממשי, שיכול להוכיח את 

טענות המרמה.
בית המשפט ציין, כי במקרה זה עצם אי 
התשלום אינו מצדיק ריבית לפי סעיף 28 א 
לחוק, אך סבר, כי כאשר מבטחת בוחרת להטיל 
דופי במבוטח ובניזוק, ללא כל ראיה, יש לתת 
לכך משקל בעת פסיקת ההוצאות ולפסוק 
הוצאות גם לטובת התובע שזכה בתביעתו 
וגם לטובת הנתבע, שהינו מבטחה, והטילה בו 
דופי וייחסה לו מעשים פליליים מבלי שיהיו 

לה ראיות כלשהן.
בית המשפט חייב את שומרה לשלם לתובע 
את נזקיו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית צמודה 
בהתאם לסעיף 28)א( לחוק חוזה הביטוח, וכן 
אגרת בית משפט, שכר טרחת שמאי והוצאות 

משפט.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: חובתו הראשונית של מבוטח היא לדווח מיידית למבטחת על קרות המקרה. חובה זו קיימת 
מכוח החוק אולם היא אינה קיימת מבחינת הניזוק שהינו צד ג’  העובדה שהתובע הגיש את תביעתו רק 

בחלוף שלושה חודשים, אין בכך להוות מסירה מאוחרת של המידע שיש בה להכשיל את בירור החבות 

אי מתן הודעה למבטחת באופן מיידי על 
התאונה אינו עילה להפחתת תגמולים 
כשהנפגע הוא צד שלישי ולא המבוטח

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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ההלכה היהודית 
שאסור  קובעת 
ת  ו ו ל ל י  ד ו ה י ל
 . ת י ב י ר ל  ב ק ל ו
בשלושה מקומות 
בספר   - בתורה 
כ”ב,  פרק  שמות 
בספר ויקרא פרק 
כ”ה ובספר דברים 
נכתב   - כ”ג  פרק 
ש  ר ו פ מ ן  פ ו א ב
בגין הלוואה  ריבית  ליהודי לגבות  שאסור 
הניתנת ליהודי )זאת אומרת שאין איסור על 
יהודי להלוות כספים ולקבל ריבית מאדם 

שאינו יהודי(. 
ההלכה היהודית קובעת שליהודי מותר לקבל 
כסף תמורת עבודה או עבור ביצוע עסקה אך 
נאסר עליו לקבל רווח הנובע מן הכסף עצמו. 
בשוק כלכלי מודרני סוגית איסור הריבית 
בעייתית מאוד ולכן כבר לפני מאות שנים מצא 
1681 תיקן הרב  הראש היהודי פטנט. בשנת 
מנחם אביגדורש מלודמיר תקנה המאפשרת 
למלווה להרוויח מתקופת ההלוואה ולקבל 
תגמול מן הלווה על הסיכון שהוא לוקח על 

עצמו בעצם מתן ההלוואה.  
התקנה נוסחה ופורסמה תחת המונח “היתר 
עסקה” בספר “נחלת שבעה”. מתן כסף לאחר 
במסגרת “היתר עסקה” לא מוגדרת כהלוואה 
אלא כהסכם בין מלווה ללווה אשר מוחזקים 
כשותפים בכסף הדרוש לביצוע עסקה. על 
פי ההסכם מחצית מן הסכום שנותן המלווה 
ללווה שייך למלווה והוא ניתן כפיקדון שיוחזר 
בתום תקופת זמן שנקבעה מראש. על מחצית 
זו חלים כל חוקי הפיקדון. המחצית השנייה 
של הסכום ניתנת ללווה כהלוואה ללא ריבית. 
הבנקים במדינת ישראל מחזיקים  הסכמים 
של “היתר עסקה” כדי לאפשר לציבור שומר 

המצוות ללוות מהם כספים.
בשנים האחרונות גם שוק החיסכון הפנסיוני 
נדרש לתת מענה לציבור חוסכים אשר מבקש 
שלא לעשות שימוש בכספים שהוא חוסך 
בדרך שלא תואמת את כללי ההלכה היהודית. 
האתגר בשוק החיסכון הפנסיוני גדול עוד יותר 
כאשר מעבר לבעיית הריבית קיים חשש שכספי 
החוסכים מושקעים בחברות אשר מחללות שבת 
או כאלה אשר עוסקות בפעילות שאיננה תואמת 
את כללי ההלכה היהודית. על מנת לתת מענה 
לציבור החרדי אשר חוסך כספים בקופות גמל, 
קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ומאז ראשית 
השנה גם עבור ילדיהם בקופת גמל חיסכון לכל 
ילד הקימו חברות לניהול קופות גמל מסלול 
ספציפי, מסלול כשר אשר מתהדר בשם “מסלול 
הלכה”. מסלול הלכה מקבל גושפנקא מגוף 
המקובל בקהילה החרדית כאשר הבולט שבהם 
הוא בד”ץ העדה החרדית ירושלים באמצעות 
ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים, אשר 
מעניק “תעודת הכשר” לאופן ניהול ההשקעות 
באותו מסלול. תעודת ההכשר קובעת שאין 

למשקיע במסלול הנ”ל כל חשש איסור תורה 
כגון איסור ריבית, חילול שב”ק חמץ, בפסח וכו’. 
אלא מה, עם השנים מתבררות שתי עובדות 
ממשית  פגיעה  על  להצביע  כדי  בהן  שיש 
ומתמשכת בציבור החרדי אשר מבקש מצד 
אחד לחסוך ולנהל כספים בתכניות פנסיוניות 

ומצד שני לנהוג על פי אמונתו.
ניהול השקעות. “מסלול הלכה” כמעט בכל 
קופת גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות הוא 
בעצם מסלול השקעות כללי אשר מנוהל על פי 
מדיניות ההשקעות של החברה המנהלת את 
התכנית הפנסיונית. זאת להבדיל ממגוון רחב 
של מסלולי השקעות המוצעים באותן קופות 
גמל לכלל הציבור, דוגמת מסלול מניות, מסלול 

אג”ח וכדומה.
חוסך אשר לא מקפיד על ניהול השקעות על 
פי כללי ההלכה היהודית יכול ליהנות מניהול 
כספים ברמות סיכון שונות. להתאים את אופי 
ההשקעות לאופק החיסכון שלו, היקף הכספים 
ואילו שומר המצוות  שלו וטעמיו האישים 
המבקש להשקיע את כספיו על פי כללי ההלכה 
היהודית מוגבל מאוד ביכולת שלו להתאים 
את רמת הסיכון לטעמיו והעדפותיו, במרבית 

הגופים המנהלים, למעט אחד.
דמי ניהול. התבוננות בדמי הניהול, המחיר 
שמשלם הציבור עבור ניהול הכספים בתכניות 
הפנסיוניות השונות מצביע על מחירים שונים 
ומגוונים בין הגופים המנהלים השונים וגם 
בין מסלולי ההשקעה השונים באותה תכנית 
פנסיונית המנוהלת באותו גוף. אך דבר אחד 
בולט. המחיר במסלול הלכה הוא היקר ביותר 

באותה קופת גמל.
גוף הגמל השלישי בגודלו  מיטב דש הוא 
42 מיליארד  בשוק. מנהל נכסים בהיקף של 
שקל. 22 מיליארד שקל מתוכם מנוהלים בקרן 

השתלמות, ב-14 מסלולי השקעות ברמות סיכון 
שונות. אחד מיועד לציבור המשקיעים המבקש 
שכספיו ינוהלו על פי כללי ההלכה היהודית. 
דמי הניהול במסלולים השונים נעים מ-0.33% 
ו-0.37% עד 0.95%. רק במסלול הלכה דמי 
הניהול הממוצעים מסתכמים ב-0.95%. בכל 13 
המסלולים האחרים דמי הניהול נמוכים יותר.

כלל ביטוח באמצעות חברה לניהול  חברת 
 34 נכסים בהיקף של  גמל מנהלת  קופות 
מיליארד שקל מתוכם 7 מיליארד שקל בקרנות 
השתלמות. בקרן ההשתלמות של חברת כלל 6 
מסלולי השקעה. אחד מתוכם מסלול הלכה. דמי 
הניהול הממוצעים במסלולים השונים באותה 
קרן השתלמות נעים בין 0.59% ל-0.97%. דמי 
הניהול הממוצעים הגבוהים ביותר היו בשנת 

2016 ב”מסלול הלכה”.
אותה חברה, כלל ביטוח, מנהלת בקופות 
ב-13  שקל  מיליארד   23 לתגמולים  גמל 
מסלולי השקעה כאשר דמי הניהול הממוצעים 
במסלולים השונים נעים בין 0.32% ל-0.72%. 
שוב המחיר הגבוה ביותר הוא במסלול הלכה.

חברת הביטוח הראל באמצעות חברת הגמל 
שלה מנהלת נכסים בהיקף של 28 מיליארד שקל, 
מתוכם 19 מיליארד שקל בקופת גמל לתגמולים, 
ב-18 מסלולי השקעה. דמי הניהול הממוצעים 
בשנת 2016 במסלולי ההשקעה השונים נעו בין 
0 ל-0.75%, כאשר דמי הניהול הגבוהים ביותר 

היו כמובן במסלול הלכה. 
האם באמת הציבור החרדי צריך ל”סבול” 
מהעדר אלטרנטיבות השקעה? האם באמת 
ניהול  יותר עבור  חוסך חרדי מחויב לשלם 

הכספים הפנסיונים שלו?

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

האמונה שפוגעת במאמינים - האם זו גזירה משמים?

 yael.bercovich@tripleplus.io:נא לאשר השתתפותכם ליעל
יום ה‘ 27 ליולי 2017  בין 15:00-18:00

כפר המכביה אולם ”נוף שמיים“(מלון כפר המכביה)

בואו לפגוש אותנו לראות, לנסות ולהתרשם.
אנו מחכים לכם באווירת

מערכת SAFE@HOME מבוססת ענן המובילה בעולם 

ב-27 ליולי זה קורה!

מערכות לאיתור ומניעת הצפות מים
עכשיו בישראל

“HAPPY HOUR”

CLM V.1.2

מחירים
 מיוחדים 
להשקה

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר
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ב-BUPA מדגישים כי האירוע לא היה אירוע סייבר ותולה את האשם בעובד אשר פוטר

הגדרת הסיגריה האלקטרונית על ידי ה-FDA בקטגוריית מוצרי הטבק מרחיקה מתחום זה את המבטחים 
לאור פסיקת בתי המשפט לפיצויים עונשיים שאינם קטנים מ-38 מיליון דולר שנפסקו כנגד יצרני הסיגריות

 The British הבינלאומי  הבריאות  מבטח 
  United Provident Association Limited
BUPA - דיווח כי מידע על 108 אלף מבוטחים 
המידע.  ממאגר  ונמחק  עובד  ידי  על  הועתק 
לטענת BUPA לא הועתק מידע רפואי או פיננסי.

הלקוחות  את  מיידע  הוא  כי  הצהיר  המבטח 
מפני  אותם  ומזהיר  המידע  לפריצת  הקשורים 
)גם  מידע  ומסירת  קשר  יצירת  של  ניסיון 
אלקטרוני  דואר  כגון  אלקטרוניים  באמצעים 
ממקור לא ידוע וכד’( למי שהמידע נמצא בידיו. 

BUPA מדגיש כי האירוע לא היה אירוע סייבר 
המבטח  פוטר.  אשר  בעובד  האשם  את  ותולה 
ואמצעי  האירוע  את  בוחן  שהוא  גם  הודיע 
למניעת  נוספים  אמצעים  נקט  וכי  האבטחה 

מקרים דומים.

וגדל  הולך  בסיגריה האלקטרונית  השימוש 
במיוחד בקרב אוכלוסיית הבוגרים הצעירים. 
 The Food and-הגידול בשימוש הביא את ה
להכרה   )FDA(  Drug Administration
והחליט  מבוקר  להיות  צריך  זה  תחום  כי 
טבק  מוצרי  על  החלות  ההוראות  את  לאכוף 
המוגדר  בתחום  הכלולים  המוצרים  על  גם 
 Electronic Nicotine Delivery-כ

 .)ENDS( Systems
האלקטרונית  הסיגריה  כי  לשער  ניתן 
בטוחה יותר אך ההשפעה על בריאות האדם 
אינה ברורה עדיין. אולם מבחינה בטיחותית 

הסיגריה האלקטרונית מדאיגה עקב מקרים, 
סוללות  התפוצצות  של  וגדל,  הולך  במספר 
ושריפות שנגרמו כתוצאה משימוש בסיגריה 
האלקטרונית. הסיגריה האלקטרונית מוצעת 
בשלל  יצרנים  מאות  ידי  על  בארה”ב  לציבור 
צורות ומאפשרת צריכת ניקוטין ומריחואנה. 
על פי נתונים )דצמבר 2016( שדווחו בארה”ב 
ידי  על  האלקטרונית  בסיגריה  השימוש 
 2011 משנת  ב-900%  גדל  תיכון  תלמידי 
בסיגריה  השתמשו   17% כאשר  ל-2015 

האלקטרונית ב-30 הימים שקדמו לסקר. 
נמנעים מלערוך ביטוח  המבטחים בארה”ב 

בהגדרה   הכלולים  למוצרים  מוצר  אחריות 
רפואי  מידע  מספיק  שאין  ENDSמאחר 
לגבי בטיחות השימוש. הגדרת המוצר על ידי 
מרחיק  הטבק  מוצרי  בקטגוריית   FDA-ה
מתחום זה את המבטחים לאור פסיקת בתי 
קטנים  שאינם  עונשיים  לפיצויים  המשפט 
יצרני  כנגד  שנפסקו  דולר  מיליון  מ-38 
פוליסות  עורכים  אשר  מבטחים  הסיגריות. 
הביטוחי  הכיסוי  את  מגבילים  זה  לתחום 
המשתמש  בבריאות  פגיעה  מכסים  ואינם 
אחרים  מבטחים  במוצר.  משימוש  כתוצאה 

מחריגים שימוש בטבק וחומרים מסרטנים. 

 Bupa 108 אלף לקוחות של
נפגעו עקב גניבת מידע

סיגריה אלקטרונית – מוצר ללא סיכון?

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד
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 מגישת הצעת החוק קארין אלהרר: הכנסתם של קרובי משפחה איננה רלוונטית  משקבעה המדינה 
כי כחלק מהביטוח הלאומי תוענק קצבת סיעוד, עליה לקחת על עצמה את הנטל הכלכלי שהדבר מצריך

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 

מפגש נוסף בסדרת פעילויות 
“אישי-נשי” שמיועדת לסוכנות 
אשכול מרכז בהפניקס התקיים 
היום )יום ד’(. זהו המפגש השני 
גולץ,  ליאת  והובילה  שיזמה 
בהפניקס  בכירה  סמנכ”לית 
שגם  מרכז,  אשכול  ומנהלת 
לאחר שנים רבות בענף הביטוח 
משוכנעת שנשים יכולות וצריכות 
לפרוץ דרך בכל הקשור לקידומן 
האישי והמקצועי בענף. מטרת 
המפגשים, כפי שהדגישה גולץ, 
היא יצירת שיח משותף והעצמה 

של הסוכנות בעבודה ומחוצה לה. 
דפנה שפירא, משנה למנכ”ל ומנהלת תחום 
הבריאות פתחה בהרצאה מקצועית והזמינה 
את המשתתפות לפנות אליה בכל הקשור לליווי 
אישי ומקצועי. במהלך האירוע האזינו הסוכנות 
להרצאתו של מעצב האופנה ואיש הטלוויזיה 

יובל כספין, שסקר בין השאר את 
והטרנדים  התפתחות האופנה 
דינה  ולאחריו  היום,  ועד  מאז 
דואדי רפלקסולוגית וספורטאית 
עיוורת ריתקה את המשתתפות 
ההשראה  מעוררת  בהרצאתה 

נו  אי “הגורל 
עיוור”.

קס  י נ פ ה מ
נמסר כי החברה 
ממשיכה לשמר 
יה  ס ח י ת  א
עם  ם  י מ ח ה
ובמקרה  הביטוח,  סוכני 
תוך  הביטוח,  סוכנות  זה 
קיום אירועים משותפים או 
ייעודיים עבורם. בחודש יוני 
ערכה החברה את האירוע 
 ,”Club השנתי של “הפניקס

מועדון סוכני החברה המצטיינים. האירוע, 
שאותו אירחו אייל לפידות - מנכ”ל הפניקס 
ואורן אל און - משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת 
הלקוחות, נערך במטרה להוקיר את סוכני 
הפניקס הבולטים החברים במועדון “הפניקס 

.”Club

יבוטל מבחן ההכנסה של קרוב משפחה לצורך 
מתן קצבת ביטוח סיעודי של הביטוח הלאומי – כך 
מוצע בהצעת החוק, לתיקון חוק הביטוח הלאומי, 

שהגישה השבוע ח”כ קארין אלהרר )יש עתיד(. 
בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי במצב הנוכחי, 
ייתכן והכנסה גבוהה של קרובי משפחה תפחית 
זכאי האדם הצריך  יהיה  את סכום הקצבה לה 
טיפול סיעודי, זאת למרות ששילם כל חייו לביטוח 
הלאומי, כדי להבטיח את זכאותו לכך. “בהצעת חוק 

זו מוצע לבטל את האפשרות להתחשב בהכנסת 
קרוב המשפחה ולהעניק את קצבת הסיעוד בהתאם 
לצרכיו של האדם ולא לפי מבחן הכנסה של קרוביו, 
שכן הכנסתם של קרובי משפחה איננה רלוונטית. 
כי כחלק מהביטוח הלאומי  משקבעה המדינה 
תוענק קצבת סיעוד, עליה לקחת על עצמה את 
הנטל הכלכלי שהדבר מצריך, ואשר בעדו גובה 
המוסד לביטוח לאומי תשלום בכל חודש” – נכתב 

בהצעת החוק.

הפניקס ערכה מפגש בוקר לסוכנות אשכול מרכז 

הצעת חוק: יבוטל מבחן ההכנסה של קרוב משפחה 
לצורך מתן קצבת ביטוח סיעודי של הביטוח הלאומי

ח”כ קארין אלהרר

ת
ס

כנ
 ה

ם:
לו

צי

מפגש אישי-נשי

ליאת גולץ,
סמנכ”לית בכירה בהפניקס 

ומנהלת אשכול מרכז

”צ
יח

ם: 
לו

צי
מבטחים ומבוטחים
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מוטי מור עוזב את מנורה 
מבטחים ומצטרף להראל

אריק יוגב, מנכ”ל איילון: איילון 
ממשיכה בתנופת הצמיחה המואצת 

רוזנפלד: אקים וועדה 
מייעצת לנשיא

בעבר כיהן בתפקידים בכירים בהפניקס, שירביט וסוויס רי

הדברים נאמרו במסגרת יום עיון מקצועי שערכה החברה לסוכנים בתחום ביטוח כללי, חסכון טווח ארוך ובריאות

תחום  ומנהל  , סמנכ”ל  מור מוטי 
מטה ותכנון באגף ביטוח כללי במנורה 
עוזב את מנורה מבטחים  מבטחים, 
ומצטרף להראל – לאגף ביטוח כללי.  

במנורה  הנוכחי  לתפקידו  קודם 
מבטחים שימש מור בתפקידים בכירים 
בהפניקס, שם החל דרכו כאקטואר, 
ושימש בין היתר כסמנכ”ל ואקטואר 
ראשי בתחום ביטוח כללי, ובהמשך עבר 
לתחום העסקי. בעבר שימש כאקטואר 
שירביט ואקטואר בענקית  ראשי של 

ביטוח המשנה סוויס רי. 
מברכים  בחברה  כי  נמסר  מהראל 
על הצטרפותו של מוטי ועל תרומתו 

המשמעותית הצפויה.

אתמול  קיימה  איילון 
מקצועית  ג’( הדרכה  )יום 
לסוכניה בתחום ביטוח כללי, 
חסכון טווח ארוך ובריאות 
בהשתתפות כ-300 איש. יום 
ההדרכה הוא חלק מפעילויות 
הסוכנים  והדרכות  פיתוח 
המתקיימות לאורך השנה 
והעמקת  פיתוח  וכוללות 
סוכני  של  המקצועי  הידע 

החברה. 
אריק יוגב, מנכ”ל איילון, 
בפני  פתיחה  דברי  נשא 
הסוכנים ודיבר על האתגרים 
ומנועי הצמיחה של החברה, 
ותנופת  הרווחיות  שיפור 

ההתפתחות. במסגרת המהלכים המקצועיים 
שביצעה איילון, ציין יוגב את מהלך השטחת 

צעד  במשכנתא,  ההנחות 
שימור  את  מאד  ששיפר 
ושל  הסוכנים  של  התיק 
יוגב  בנוסף, סקר  איילון. 
הדיגיטליים  הכלים  את 
שהחברה מפתחת לשירות 
סוכניה ומבוטחיה, לרבות 
אתר איילון החדש העולה 
בימים אלו ואת הפעילויות 
שמקיימת החברה לטובת 
עם  הקשר  חיזוק  המשך 
סוכניה והמשך גיוס סוכנים 
כי  יוגב,  ציין  עוד  חדשים. 
בעת הצטרפותו לאיילון לפני 
כשנה וחצי, כיהנה בהנהלת 
החברה אישה אחת בלבד 
וכי כיום יש שבע נשים והוא גאה על כך מאד. 
עיקרי  את  יוגב  סקר  השירות  בתחום 

המהלכים שנעשים לטובת שדרוג השירות, תוך 
דגש על מוקד שירות הסוכנים שהוקם לפני 
כחצי שנה, שלדבריו זמן ההמתנה הממוצע בו 

קוצר עד לכדי 35 שניות בממוצע.
ההדרכה כללה הרצאות מקצועיות לסוכנים 
המשתתפים: גיורא פלונסקר, משנה למנכ”ל 
וראש אגף ביטוח כללי, הרצה אודות הפעילות 
של איילון בתחום, לרבות ערוצי צמיחה לסוכני 
החברה וביניהם מתן ערבויות מכר. מלי בנפשי, 
חתמת עסקים ראשית, הרצתה אודות הפעילות 
פירוט אודות  העסקית של איילון, לרבות 
ביטוחי סייבר, אחריות מקצועית ועוד. ד”ר 
נאוה ניב סרודיו, סמנכ”לית בכירה ומנהלת 
אגף הבריאות, הרצתה אודות מוצרי איילון 
ואיתמר פרבשטיין,    2017 בריאות לשנת 
סמנכ”ל בכיר ומנהל אגף חיסכון לטווח ארוך, 
הרצה אודות השינויים הרגולטוריים ותכנית 

אובדן כושר עבודה.

מוטי מור

מבטחים ומבוטחים

רוזנפלד,  ליאור 
המתמודד בבחירות 
כת  ש ל ת  ו א י ש נ ל
סוכני הביטוח, הודיע 
הבחירות  לאחר  כי 
בכוונתו להקים וועדה 
בה  לנשיא  מייעצת 
יהיו חברים נשיאים 
בר  ע ש ל ם  י ר י כ ב ו
רי  ב ד ל  . ה כ ש ל ב
הוועדה  רוזנפלד, 
מיטב  את  תכלול 
המוחות  - גם כאלו 
נו  ב ו  כ מ ת א  ל ש

בבחירות.
סר  מ ד  ל פ נ ז ו ר
לפוליסה כי הוועדה 

תעסוק בסיעור מוחות ביחד עם הנשיא ותדון בסוגיות 
השעה, כולל הוראות רגולטוריות ובעיקר בגיבוש חזון.

ליאור רוזנפלד

אריק יוגב, מנכ”ל איילון
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