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משרד האוצר בדק ומצא שוב כי בשנת 2016 הראל פנסיה 
מובילה במדדי השירות כבר שנה שלישית ברציפות

תודה לסוכני החברה על תרומתכם הרבה
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מנורה מבטחים היא המבטחת 
בביטוח רכוש של המשאית 

שפגעה בגשר הולכי הרגל בכביש 4 

א  י ה ם  י ח ט ב מ ה  ר ו נ מ
המשאית  של  בטחת  המ
הרגל  הולכי  בגשר  שפגעה 
4, בתאונה שאירעה  בכביש 
 , ב ר ע ה ת  ו ע ש ב ל  ו מ ת א
במסגרתה נהרג נהג המשאית. 
גשר  במהלך התאונה קרס 
הולכי הרגל הסמוך, וכתוצאה 
מכך נחסם למשך הלילה כביש 
4. בין היתר, נחסמה הגישה 
לתחנת דלק הממוקמת סמוך 

למקום האירוע. 
הקשים  הנזקים  למרות 
שנגרמו - הנזק עמו תתמודד 
מנורה מבטחים צפוי להיות 
מצומצם יחסית, בגלל גבול 
האחריות שנקבע בפוליסה, 
שעל פי הערכות עומד על כ-1 

מיליון שקל. 
ביטוח  מבטחים  במנורה 

ציינו, כי המשאית מבוטחת בחברה בביטוח רכב 
רכוש בלבד ובגבולות אחריות, בהתאם לתנאי 
הפוליסה. על פי הערכות, המשאית בוטחה 
בהתאם למקובל בענף – עם גבול אחריות של 
בין חצי מיליון למיליון שקל. במקרה זה, הנזקים 

זה בסכום  מוערכים בשלב 
גבוה בהרבה. זאת, עקב הנזק 
לגשר, לעסקים סמוכים, כולל 
תחנת דלק שפעילותה ככל 
הנראה כמעט הושבתה, ונזק 
שנגרם למאות ואלפי נהגים 
הגיעו  ולא  באזור  שנתקעו 

למחוז חפצם. 
יודגש כי לא מדובר בפוליסה 
סה  לי בפו אלא   , ת תקני
למשאית שכל חברת ביטוח 
בעצמה,  מנסחת  מסחרית 
תנאי  מהם  ברור  שלא  כך 
הפוליסה וחריגיה, מהו גבול 
האחריות וכיצד יתחלק הנזק 
בין הגורמים השונים שניזוקו. 
הגשר   – הערכות  פי  על 
עצמו לא מבוטח, כך שעלויות 
על  יוטלו  מחדש  הקמתו 

משלם המסים.

 עקב התאונה קרס גשר הולכי הרגל, כביש 4 נחסם למשך הלילה כתוצאה מכך ובין היתר, 
נחסמה גישה לתחנת דלק הממוקמת סמוך למקום  ההערכות בענף הן, שגבול האחריות 

נע בין חצי מיליון שקל למיליון שקל – כך שהסכום לא יכסה את כל הנזקים שנגרמו

הפניקס העלתה את גבול האחריות בפוליסת 
עמוד EXTRA TRUCK2 ל-2 מיליון שקל

"אהגשר שקרס על המשאית
מד

ם: 
לו

צי



15  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 2 / מתוך 9
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח

> > ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל ץ  ח ל  < <
nir@oren-ins.co.il - או צור קשר: ניר עובדיה, נייד - 050-3613610, מייל

! ח  ו ט י ב ה י  נ כ ו ס ל ת  י ק ס ע ת  ו נ מ ד ז ה

מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  בחברה מדגישים כי העלאת גבול האחריות ניתנת ללא 
תוספת פרמיה  סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח 

כללי שלמה מילר לפוליסה: ההחלטה התקבלה בין היתר 
בהתאם לחוזר הצירוף, הקובע כי חברת הביטוח והסוכן 
צריכים להתאים את המוצר הביטוחי לצרכיו של המבוטח

החל מה-2 בספטמבר תחסום מערכת הפקת 
תעודות החובה של הראל את האפשרות להפיק 

ביטוח חובה לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, 
אופנועים, משאיות, אוטובוסים וטרקטורים 

שלא עברו את המבחן השנתי לרכב
הפניקס העלתה את גבול האחריות לצד ג' 
בפוליסה המורחבת שלה לביטוחי משאיות 
- EXTRA TRUCK ל-2 מיליון שקל. בכך 
משווה החברה את גבול האחריות במשאיות 
לגבול האחריות בביטוח הרכב בפוליסת 
הפניקס זהיר. בחברה מציינים כי מדובר 
בגבול האחריות הגבוה ביותר בענף הביטוח. 
החברה פרסמה היום חוזר לסוכניה עם 
הודעה בדבר העדכון. העדכון ייכנס לתוקף 
בפוליסות מקיף וצד ג' למשאיות, שמועד 
תחילתן החל מה-3 בספטמבר. בחברה 
מדגישים כי העלאת גבול האחריות ניתנת 

ללא תוספת פרמיה. 
רקע  על  התקבלה  בחברה  ההחלטה 
התאונה אמש )יום ב'(, כאשר משאית עם 
מנוף פגעה בגשר של הולכי הרגל בכביש 4 
והגשר קרס עליה. על פי ההערכות, גבול 

האחריות בפוליסה של המשאית שנפגעה 
נע בין חצי מיליון שקל למיליון שקל. 

סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח 
עם  בשיחה  הסביר  מילר  שלמה  כללי 
פוליסה, כי ההחלטה התקבלה בין היתר 
בהתאם לחוזר הצירוף, הקובע כי חברת 
הביטוח והסוכן צריכים להתאים את המוצר 
הביטוחי לצרכיו של המבוטח.  "השווינו את 
 EXTRA גבול האחריות בפוליסות במסלול
TRUCK לפוליסות במסלול הפניקס זהיר, 
וכרגע הפניקס נותנת את גבול האחריות 

הגבוה ביותר בענף” – כך מילר. 
דומה  במהלך  הפניקס  נקטה  ב-2015 
במסגרתו העלתה את גבול האחריות ל-2 
מיליון שקל בפוליסות לרכב פרטי ומסחרי 
עד 3.5 טון במסלול הפניקס זהיר )פוליסה, 

גיליון 1970 מה-8 ביולי 2015(. 

הפניקס העלתה את גבול 
 EXTRA האחריות בפוליסת

TRUCK ל-2 מיליון שקל

הראל לא תאפשר 
רכישת ביטוח חובה 
לרכבים ללא "טסט"

כדאי לדעת

הראל לא תאפשר רכישת ביטוח חובה לרכבים 
שנוסעים מעל 30 ימים ללא מבחן שנתי לרכב - "טסט". 
החברה הודיעה על כך לסוכנים במסגרת מידעון לסוכן 

שנשלח אתמול )יום ב'(. 
במידעון נכתב, כי למערכת הפקת תעודות החובה 
נוספה בדיקה על מנת לוודא שהרכב עבר את הטסט.
עוד ציינה החברה כי ניתן לפנות לחתם במחוז על 
מנת להפיק תעודה זמנית לשבוע, על מנת לבצע את 
הבדיקה. במהלך אותו שבוע נדרש המבוטח לבצע את 
המבחן, ולהעביר באמצעות הסוכן אישור על ביצוע 

הבדיקה, ואז ניתן יהיה להפקיד תעודה שנתית. 
החסימה תכנס לתוקף החל מה-2 בספטמבר, והיא 
תיושם לגבי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, אופנועים, 

משאיות, אוטובוסים וטרקטורים. 
מהראל לא נמסרה התייחסות למהלך, ולא ברור 

מה הרקע לכך.
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 בתביעה נטען כי החברה העלתה את דמי הניהול בשעה שבתקנון קרן הפנסיה נקבע רק שיעור 
 דמי הניהול המרביים, ולא נקבעו בתקנון קריטריונים לעניין דמי הניהול שייגבו בפועל 

 ב-13 באוגוסט 2017 ניתן פסק דין לפיו בקשת האישור דינה להידחות, בשל העדר עילת תביעה

נדחתה ייצוגית נגד מנורה מבטחים שהוגשה 
בטענה שדמי הניהול הועלו שלא כדין

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשה 
לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד מנורה 
מבטחים פנסיה וגמל. הייצוגית הוגשה במרץ 
2015 בטענה שהחברה העלתה את דמי הניהול 
לדמי הניהול המרביים מבלי שנוהל משא ומתן 
עם התובע ובלי שהוצע לו לנהל משא ומתן 
ביחס לשיעור דמי הניהול שייגבו ממנו – כך 
דיווחה מנורה מבטחים היום )יום ג'( לבורסה. 
לטענת התובע, החברה העלתה את דמי 
הניהול בשעה שבתקנון קרן הפנסיה נקבע 
רק שיעור דמי הניהול המרביים, ולא נקבעו 
בתקנון קריטריונים לעניין דמי הניהול שייגבו 
יותר  ניהול נמוכים  ייגבו דמי  בפועל, מתי 

מהממוצע או דמי ניהול מרביים.
ב-13 באוגוסט 2017 ניתן פסק דין לפיו 
בקשת האישור דינה להידחות, בשל העדר 

עילת תביעה.

ייצוגית באותו נושא: החברה מיידעת 
באיחור על העלאת דמי הניהול

ייצוגית דומה בנושא העלאת תעריפי דמי 

השנה  באוגוסט  הוגשה  כדין  שלא  ניהול 
וכלל  וגמל  פנסיה  מבטחים  מנורה  נגד 
פנסיה וגמל בטענה כי החברות מיידעות 
את העמיתים על עדכון דמי הניהול באיחור 
באוגוסט   8 מה-  2292 גיליון  )פוליסה, 
2017(. לטענת התובעים, המכתב שאמור 
היה להודיע להם על העלאת דמי הניהול 
מאוחר  אליהם  נשלח  רטרואקטיבית, 
מהמועד הקבוע בחוזר הממונה על שוק 
ההון ביטוח וחיסכון ועל כן מדובר בהעלאה 

פסולה. 
גופים  חוזר  כי  נאמר  שהוגשה  בבקשה 
מוסדיים של הממונה על רשות ההון, שנכנס 
כי  בין היתר  2012, קבע  לתוקף בדצמבר 
העמיתים יקבלו הודעה של חודשיים מראש 
לפחות ולא מוקדם מארבעה חודשים, על 
ובנוסח  נפרד  ניהול במסמך  העלאת דמי 
שהוכתב על ידי הרגולטור, על מנת שיוכלו 
לכלכל את צעדיהם ולפעול על מנת למזער 

את עליות דמי הניהול שלהם.
עוד נאמר בבקשה, כי לאפשרות האמורה 
להודעה על העלאת דמי הניהול ישנו חריג 

הקובע כי ככל שהודיעו מראש לעמיתים כי 
הגוף המוסדי רשאי לבטל הנחה בדמי ניהול 
משלושה  יאוחר  לא  נפרד  במסמך  וזאת 
למסור  ניתן  ההנחה,  ממועד  חודשים 
ובלבד  את ההודעה באופן רטרואקטיבי, 
שההודעה ניתנה לעמית עד חודשיים לאחר 

העלאת דמי הניהול.
לדברי המבקשים, מדובר בחריג הפוגע 
באופן  ופועל  העמיתים  של  בזכותם 
רטרואקטיבי בניגוד לרציונל הטבעי וממילא 
יש לעשות בו שימוש בזהירות מרבית ולעמוד 
בו בצורה דקדקנית. עוד מציינים המבקשים, 
כי ממילא כל פרשנות הנוגעת לחריג האמור 
חייבת להיעשות בצורה המצמצמת ביותר 

האפשרית.
עמידת  אי  משמעות  כי  נאמר,  בבקשה 
כי  היא  הוראות החוזר  בקיום  המשיבות 
היה אסור לחברות להעלות את דמי הניהול 
רטרואקטיבית, כך שיש לראות את העדכון 
כבטל. לדברי המבקשים, עדכון דמי הניהול 
צריך היה להיכנס לתוקפו רק חודשיים לאחר 

מועד מסירת המכתב בדומה לכלל הרגיל.

כנס פוליסה   על יחסי חברות הביטוח
מול סוכנים מהמגזר הערבי 

יום ג’, 12 בספטמבר 2017,
התכנסות בשעה 09.30, במלון לגאסי, נצרת.

סיום משוער: 15:00

הכנס ייערך בהשתתפות חברי כנסת, נציגי רשות שוק ההון, בכירים מחברות הביטוח והפול,
בכירי לשכת סוכני הביטוח וסוכנים בכירים מהמגזר הערבי. ינחה את הכנס איש הביטוח חגי שפירא.

טופס הרשמה )למלא ולשלוח בפקס: 03-5493622(

ארגון/חברה/סוכנות     שם המשתתף:

נייד: טלפון: כתובת:               דוא”ל:

כרטיס אשראי: ויזה/ישראכרט/לאומי קארד/דיינרס/אמריקן אקספרס מס’ תוקף  ת.ז.  חתימה

save the date
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

כ

נא רשמו אותי לכנס פוליסה על יחסי חברות הביטוח מול סוכנים מהמגזר הערבי
השתתפות 85 ש”ח )המחיר כולל ארוחת צהריים וחניה( למנויי פוליסה 45 ש”ח. המחירים כוללים מע”מ.

gita@polisa.news :למידע נוסף ולהרשמה: גיטה לביא 03-5407884 או במייל

להרשמה on-line לחץ כאן 

http://polisanews.activetrail.biz/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94
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האם ניתן לסמוך על חוות 
דעת שנערכה זמן רב לאחר 
התאונה להוכחת גובה הנזק?

בבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 
נדונה תביעתו של ינקו פוסטלניקו )"התובע"(, 
נגד איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ )"ביטוח 
2"(. פסק הדין  ורועי צוקר )"נתבע  ישיר"( 
ניתן ביולי 2017, בהיעדר הצדדים, מפי הרשם 

הבכיר אייל דוד.
לחיוב  בתביעה  מדובר  המקרה:  עובדות 
של  בסך  פיצויים  לתובע  לשלם  הנתבעים 
כ-8,000 שקל בגין נזקים שנגרמו לרכבו של 

התובע בתאונת דרכים. 
פסק הדין: בית המשפט ציין, כי על התובע 
מוטלת החובה להוכיח את תביעתו בהתאם 
לעיקרון "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל 
ההוכחה הוא נטל הבאת הראיות, נקבע במשפט 
האזרחי על פי "הטיית מאזן ההסתברות", לאחר 
שבית המשפט בוחן את מהימנותן של הראיות 
שבפניו, את דיוקן ואת משקלן. בית המשפט 
ציין, כי כפי שעולה מטענות הצדדים, מהעדויות 
שנשמעו בפניו ומהמסמכים שצורפו, מדובר 
במקרה של "גרסה מול גרסה". כל צד העלה 
את גרסתו לקרות האירועים, כאשר לא הובא 
כל עד חיצוני, ניטראלי, אשר  יוכל להטות את 
הכף. כל אחד מהצדדים טען, כי מיקום הנזקים 

וצורתם תומכים בגרסתו. 
בית המשפט ציין, כי הצדדים חלוקים באשר 
לאופן התרחשות התאונה, כאשר כל אחד מהם 
סבור, כי האחריות לתאונה ולנזקים שנגרמים 
בעטיה, מוטלת על הצד שכנגד. לאחר עיון 
בכתבי הטענות, המסמכים, התמונות שהגישו 
הצדדים והתרשמותו הישירה מעדויות הצדדים 
בדיון שהתקיים לפניו, קבע בית המשפט, כי 
גרסת הנתבע מהימנה בעיניו על פני גרסת 
התובע. בית המשפט קיבל את גרסת הנתבע 
לקרות התאונה כמסתברת יותר על פני גרסת 
התובע. לפיכך, קבע בית המשפט כי האחריות 

לקרות התאונה מוטלת במלואה על התובע. 
לטענת התובע, התאונה קרתה בעת שפנה 
ואז רכבו של  שמאלה כדי להיכנס לחנייה, 
הנתבע התנגש ברכבו. הנתבע טען לעומת זאת, 
כי התאונה קרתה בעת שהתובע פנה שמאלה 

ופגע בחלקו האחורי ימני של רכב הנתבע.
הנתבעים,  טענת  את  קיבל  המשפט  בית 
שמוקדי הנזק בכלי הרכב של הצדדים, ברכב 
התובע, צד שמאלי קדמי וברכב הנתבע בחלק 
הימני אחורי, מאמתים את גרסת הנתבע, לפיה 
רכבו כמעט וחלף כולו על פני רכב התובע טרם 
קרות התאונה. לו טענת התובע הייתה נכונה, 
אזי מוקד הנזק ברכבו של הנתבע היה צריך 
להיות בחלקו הימני קדמי. במצב דברים זה, 
התובע היה חייב לראות את רכבו של הנתבע 
בטרם החל בפנייתו שמאלה, בעוד שהנתבע 
לא יכול היה לראות כי רכבו של התובע פונה 

שמאלה, שכן למעשה כבר כמעט וסיים את 
העקיפה של רכב התובע. בית המשפט ציין, 
כי גם אם הנתבע העיד, כי אכן התנצל וביקש 
סליחה לאחר התאונה, אין בכך כדי להוכיח, 

שהנתבע הכיר באחריותו לקרות התאונה. 
בית המשפט ציין, כי הימנעות מהבאת ראיה 
ככלל, אי העדת עד רלוונטי, יוצרת הנחה לרעת 
הצד שאמור היה להזמינו. בית המשפט קיבל 
את גרסת הנתבע, שלא נסתרה, כי חיכה כחצי 
דקה עד דקה, צפר לתובע כדי לוודא שהוא 
לא רוצה לפנות, ומשראה שהוא אינו מתחיל 
בפנייה, הסתכל במראות כדי לראות שלא מגיע 
רכב אחר ואז אותת שמאלה והתחיל בעקיפת 
רכבו של התובע. כפי הנראה עקב העובדה 
צפירות  שהתובע חירש, הוא לא שמע את 

האזהרה של הנתבע. 
בית המשפט קבע, כי הנתבע מילא את חובתו 
לנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים מנהג שעוקף 
רכב אחר: המתין פרק זמן מספיק בטרם החל 
בעקיפת רכבו של התובע, צפר צפירות אזהרה 
לתובע, ורק לאחר שווידא שאין רכב אחר החל 
בעקיפה ואף כמעט הספיק לסיימה טרם קרות 
התאונה. בית המשפט דן בשיהוי בבדיקת רכבו 
של התובע. התאונה קרתה ב-26 בדצמבר 2015 
אולם רכבו של התובע נבדק על ידי השמאי רק 
ב-7 במרץ 2016, בשיהוי ניכר של כחודשיים 

וחצי לאחר מועד קרות התאונה. 
בית המשפט קיבל את עמדת הנתבעים, כי אין 

לקבל את חוות דעתו של השמאי מטעם התובע, 
שכן השיהוי בבדיקת השמאי יש בו כדי לנתק 
את הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנזקים 
הנתבעים בכתב התביעה, בחלוף חודשיים וחצי 
מאז התאונה נסע הרכב קילומטרים רבים, 
שיש בהם כדי להשפיע על בלאי הרכב וירידת 
ערכו. קיימת גם אפשרות סבירה לפיה הרכב 
נפגע לאחר התאונה מושא תביעה זו בתאונה 
אחרת ויש בכך כדי לנתק הקשר הסיבתי בין 
התאונה לנזק הנתבע בתביעה זו. בית המשפט 
ציין את ההלכה שנקבעה בפסקי דין רבים 
ובפסק דין יניב הדר נ' אבוטבול מירית: "... 
הלכה היא, כי כאשר מדובר בנזקי רכוש )פח( 
כתוצאה מתאונת דרכים, דוח השמאי חייב 
להיערך בסמוך למועד הפגיעה, וככל שהבדיקה 
נעשית במועד מאוחר יותר למועד התאונה, כך 
מתעודד קושי להסתמך על בדיקת השמאי, 
ויש בחלוף הזמן בין מועד התאונה לבין מועד 
הבדיקה על ידי השמאי כדי לנתק את הקשר 
הסיבתי בין התאונה לבין הנזק הנטען כתוצאה 
ממנה, כאשר הפסיקה מתייחסת לתקופות 
קצרות בהרבה מהתקופה שבענייננו )שנה וחצי( 
כמשך זמן המוביל לניתוק הקשר הסיבתי..." 

לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה ולא 
נתן צו להוצאות.

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

המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: השיהוי בבדיקת השמאי יש בו כדי לנתק את הקשר 
הסיבתי בין התאונה לבין הנזקים הנתבעים בכתב התביעה

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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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

שוק קרנות 
יה  ס נ פ ה
 , ת ו ש ד ח ה
ת,  המקיפו
כם  ת ס ה
בסוף חודש 
 270 ב- יוני 
רד  א י ל י מ
ל,  ק ש
שמנוהלים 
קרנות   9 ב-
פנסיה. חמש מתוכן בבעלות חברות 
הביטוח הגדולות במשק וארבע מנוהלות 
הפנסיה  קרן  השקעות.  בתי  ידי  על 
הגדולה בשוק, מנורה מבטחים החדשה, 
מנהלת נכסים בהיקף של 93 מיליארד 
שקל, כ-34% מכלל נכסי קרנות הפנסיה 

בשוק.      
חמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק, 
אלו שבבעלות חברות הביטוח, מנהלות 
נכסים בהיקף של 261 מיליארד שקל, 
המהווים 96% מן השוק, כאשר ארבע 
קרנות הפנסיה הגדולות בשוק מנהלות 
נכסים בהיקף של 244 מיליארד שקל, 
90% מן השוק. ארבע קרנות הפנסיה 
שמנהלות את היקף הנכסים הקטן ביותר 
מנוהלות על ידי בתי השקעות ובכולן 
יחד נצברו עד סוף יוני כ-10 מיליארד 

שקל בלבד.
במהלך המחצית הראשונה של 2017 
בוצעו הפקדות לקרנות פנסיה חדשות 
בהיקף של 16.7 מיליארד שקל, כאשרה 
קרן הגדולה בשוק, מבטחים החדשה, 
היא זו שאליה בוצעו ההפקדות בהיקף 
הגדול ביותר, כ-4.9 מיליארד שקל. חמש 
נהנו  קרנות הפנסיה הגדולות בשוק 

במחצית השנה הראשונה של 2017 מהפקדות 
בהיקף של כ-15.7 מיליארד שקל, 94% מכלל 

ההפקדות שבוצעו בשוק בתקופה זו.  
במהלך החודשים ינואר-יוני סבלו 4 קרנות 
פנסיה ממאזן העברות נטו שלילי. משמע, יותר 
כספים הוצאו מהן והועברו לקרנות פנסיה 

אחרות.   
מאזן העברות נטו הגרוע ביותר היה נחלתה 
של קרן הפנסיה השנייה בגודלה בשוק, מגדל 
מקפת אישית, כאשר כמעט מיליארד שקל 

נטו הועברו ממנה למתחרים. 
גם קרן הפנסיה הרביעית בגודלה בשוק סבלה 
ממאזן העברות נטו שלילי בהיקף של כ-379 
מיליוני שקל. לעומתן, קרן הפנסיה שנהנתה 
ממאזן העברות נטו חיובי הגדול ביותר היא 
דווקא קרן הפנסיה הקטנה מאלו המנוהלות על 
ידי חברות הביטוח, הפניקס, שנהנתה מהיקף 

העברות נטו בסך 974 מיליוני שקל. 
נתונים אלו אומנם ראשוניים על מנת לבחון 
את השפעת המהלך של משרד האוצר לקביעת 
וביצוע "עקוב אחרי"  קרנות ברירת מחדל 

לכספי קרנות פנסיה, אבל ראוי לשים לב.

כזכור, בנובמבר 2016 נכנסו לתוקפן 
הנחיות שקבעו שכל מעסיק הנדרש 
לבצע הפקדות לראשונה לעובד אשר לא 
בחר את קרן הפנסיה שבה יחסוך, יעשה 
זאת לאחת מקרנות הפנסיה שנבחרו 
במכרז שערך משרד האוצר ובו זכו קרנות 
הפנסיה של הלמן אלדובי ומיטב דש.  
הוא  האוצר  שביצע  השני  המהלך 
שלא  מאלו  פנסיה  חשבונות  איחוד 
פעילות לאלו שפעילות. שני המהלכים 
היו אמורים לכאורה לייצר תנועה של 
לקרנות  והעברות  הפקדות  כספים, 
שזכו במכרז, אך הנתונים של המחצית 
הראשונה של 2017 לא מלמדים על שינוי 
מגמה או תזוזה משמעותית כלשהי. עם 
זאת, ראוי לזכור שכנראה ההשפעה, אם 
בכלל, היא ארוכת טווח יותר, ומעסיקים 
שהיו להם הסכמי ברירת מחדל יכלו 
להמשיך להפקיד לאלו עד שנת 2019 
ואולי המשמעות הגדולה היא המחיר. 

דמי הניהול במגמת ירידה. 
החוסכים  הם  מכך  שנהנים  אלו 
המאוגדים, אלו שיש להם צבירות של 
ואלו  יותר  גדולים  כספים בהיקפים 
שמגלים מעורבות. המהלך של משרד 
העלויות  את  להקטין  נועד  האוצר 
שמשלמים רבים אחרים. מעניין לבחון 
את השפעת המחירים הנמוכים שנקבעו 
במכרז על מדיניות המחירים של קרנות 
הן משיבות  והאם  הפנסיה הגדולות 
"מלחמה" לקרנות שזכו במכרז ומציעות 

דמי ניהול נמוכים. נמשיך לעקוב. 

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

לאן זורמים כספי הפנסיה?
זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר
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 ? לאן זורמים כספי הפנסיה

, אשר ₪מיליארד  270 של הסתכם בסוף חודש יוני בסך ,שוק קרנות הפנסיה החדשות, המקיפות
ארבע מנוהלות ו קבבעלות חברות הביטוח הגדולות במש מנוהלים בתשע קרנות פנסיה. חמש מתוכן

                                                                                                           בתי השקעות.על ידי 
 34%-כ₪, מיליארד  93חים החדשה, מנהלת נכסים בהיקף של קרן הפנסיה הגדולה בשוק, מבט
                                                                                                        מכלל נכסי קרנות הפנסיה בשוק.

מנהלות נכסים בהיקף של  ,אלו שבבעלות חברות הביטוח ,חמשת קרנות הפנסיה הגדולות בשוק
ארבעת קרנות הפנסיה הגדולות בשוק מנהלות מן השוק, כאשר  96%המהווים ₪, מיליארד  261

יקף ארבעת קרנות הפנסיה אשר מנהלות את ה מן השוק. ₪90% , מיליארד  244נכסים בהיקף של 
מיליארד  10-עד סוף חודש יוני כנצברו  כולן יחדהשקעות וב הנכסים הקטן ביותר מנוהלות על ידי בתי

 בלבד.₪ 

 

 

 16.7ל ת פנסיה חדשות בהיקף שנובוצעו הפקדות לקר 2017 שנת במהלך המחצית הראשונה של
היא זו שאליה בוצעו ההפקדות  ,כאשר קרן הפנסיה הגדולה בשוק, מבטחים החדשה₪ מיליארד 

                                                                                  ₪.מיליארד  4.9-בהיקף הגדול ביותר, כ
פקדות בהיקף של מה 2017של ונה חמשת קרנות הפנסיה הגדולות בשוק נהנו במחצית השנה הראש

   קופה זו.תמכלל ההפקדות שבוצעו בשוק ב ₪94%, מיליארד  15.7-כ

, מבטחים החדשה
34.4% 

17.5%, הראל פנסיה  
17.2%, כלל פנסיה  

,  מגדל מקפת אישית
21.0% 

הפניקס פנסיה 
6.3%, מקיפה  

מיטב דש פנסיה 
2.4%, מקיפה  

אלטשולר שחם פנסיה 
0.5%, מקיפה , פסגות פנסיה מקיפה 

הלמן אלדובי קרן  0.6%
0.2%, פנסיה מקיפה  

 שוק קרנות הפנסיה החדשות

 

 
 

 

קרנות פנסיה ממאזן העברות נטו שלילי. משמע יותר כספים  4יוני סבלו -במהלך החודשים ינואר
                                                                          לקרנות פנסיה אחרות.והועברו מהן  והוצא

בשוק, מגדל מקפת  גודלהה בימאזן העברות נטו הגרוע ביותר היה נחלתה של קרן הפנסיה השני
                                                       נטו הועברו ממנה למתחרים.₪ כאשר כמעט מיליארד  ,אישית

מיליוני  379-סבלה ממאזן העברות נטו שלילי בהיקף של כבשוק דלה וגם קרן הפנסיה הרביעית בג
.₪                                                                                                                                
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קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
חדש ובלעדי להכשרה

סכום ביטוח נוסף

כיסוי לאובדן או נזק למבנה בבית משותף כתוצאה 
מרעידת אדמה, ואפשרות הרחבה לכיסוי נוסף גם 

ליתר הסיכונים הכלולים בפרק א׳ )המבנה(

כל זאת גם בשיעור נזק החל 
מ- 60%!

*הכיסוי הנ״ל בנוסף לכיסוי התקני 
**פרטים אצל מנהלי המחוזות 

***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה

polisa185_130.indd   1 7/6/17   3:03 PM

אחזקות  סל  תעודות  ק.ס.ם 
הון  מלוא  את  תרכוש  )קסם( 
של  והנפרע  המונפק  המניות 
אקסלנס קרנות נאמנות )מנהל 
הפניקס  הודיעה  כך   – הקרן( 
אתמול )יום ב'( לבורסה. הרכישה 
פי ההסכם שנחתם אתמול  על 
תתקיים בכפוף לקבלת האישורים 
ים  י נט ו לו ר ה ם  י י ר טו ל ו רג ה
והתקיימותם של התנאים המתלים 

המפורטים בהסכם.
בהודעה מצוין, כי במועד השלמת 
העסקה, קסם תחזיק הן במנהל 
סל  תעודות  בקסם  והן  הקרן 
)"קסם תעודות  ומוצרי מדדים 
סל"(, תחילה לצרכי מיזוג תפעולי 

בלבד, ולאחר כניסתו לתוקף של 
חוק השקעות משותפות בנאמנות 
28(, התשע"ז-2017,  )תיקון מס' 
לצרכי מיזוג משפטי בין מנהל הקרן 

לקסם תעודות סל.
ככל שהדבר יידרש, מנהל הקרן 
ימשיך וידווח על אודות האמור 

לעיל בהתאם להוראות כל דין. 
יש לציין, כי בינואר 2017 מוזגו 
אקסלנס  של  הגמל  פעילויות 
והפניקס לפעילות מאוחדת תחת 
חברת אקסלנס גמל. החל ממועד 
זה ניהול ההשקעות של אקסלנס 
חטיבת  ידי  על  מבוצע  גמל 
ההשקעות של הפניקס )פוליסה, 
גליון 2176 מה-1 בנובמבר 2016(. 

הקרן לא הציגה בפני החוסך את האפשרות לבקש 
מקדמה לקצבת נכות וחויבה לשלמה רטרואקטיבית

קרן הפנסיה חויבה 
לשלם מקדמה 

בתביעת נכות

פוליסה פיננסיםהכרעות עקרוניות בפניות ציבור

קסם רוכשת
את פעילות

קרנות הנאמנות
של אקסלנס

בהודעת הפניקס מצוין, כי במועד השלמת העסקה, 
קסם תחזיק הן בקרנות הנאמנות והן בקסם 

תעודות סל ומוצרי מדדים )"קסם תעודות סל"(
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 באזור ריו דה ג'נרו גדל מספר האירועים בשיעור של 127% משנת  2012 על פי 
הערכה, שווי הסחורות שנגנבו השנה בברזיל מגיע לסך של 1.3 מיליארד דולר 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

ידי  על   2015 בשנת  שנערך  במחקר 
 the Insurance Institute for Highway
נמצא שהסכנה  Safety IIHS בארה"ב 
חגורת בטיחות במושב  חגירת  אי  עקב 
האחורי של הרכב אינה שונה מהסכנה של 
אי חגירת חגורת בטיחות בכיסא הקדמי 

של הרכב. 
הנתונים נכונים לגילאים 13-54, שנסעו 
במכוניות משנת היצור 2000 ואילך. רוב 
המבוגרים בגילאים 35-54 דיווחו כי הם 
תמיד חוגרים חגורת בטיחות ברכב. 66% 
מתוכם אמרו שהם חוגרים חגורת בטיחות 

על הספסל האחורי לעומת  בישיבה  גם 
76% בקרב בני 55 והלאה ו-73% בטווח 
הגילים 18-34. רק 57% של הנוסעים ברכב 
שכור )מוניות, לימוזינות וכדומה( אמרו כי 
הם חוגרים חגורת בטיחות במושב האחורי, 
לעומת 74% הנוסעים במכוניות פרטיות.

המועברים  מטענים  שוד  של  המקרים  מספר 
באופן  גדל  ברזיל  של  הראשיים  בכבישים 
מספר  גדל  ג'נרו  דה  ריו  באזור  משמעותי. 
 .2012 משנת   127% של  בשיעור  האירועים 
בשנת 2015 נרשמו 7,225 מקרי שוד - גידול 
הקודמת.  השנה  לעומת   23% של  בשיעור 
באזור סאן פאולו נרשמו השנה כ-300 מקרים. 
בתחום  בעולם  מובילה  הלטינית  אמריקה 
מקרי הרצח, ומספר מקרי הרצח הממוצע גדול 
פי שניים מאשר במדינות מתפתחות אחרות. 

הלטינית  באמריקה  הסחורות  תעבורת  עיקר 
מתבצע בתעבורה יבשתית - דבר המהווה כר 
בצללים  הפועלות  כנופיות  לפעילות של  נרחב 
ואינן מופרעות על ידי המשטרה המקומית או 

על ידי האוכלוסייה. 
 BSI Supply Chain של  נתונים  פי  על 
Services and Solutions, אמריקה הלטינית 
היא אחד האזורים המסוכנים ביותר לתעבורת 
מטענים. במקסיקו נרשמה עלייה בשיעור של 
לשנת  )נתונים  בדרכים  השוד  במקרי   60%

צנרת  על  בחבלה  גידול  נרשם  וכן   )2016
להובלת דלק ורשתות שיווק. בעוד שצי הובלת 
המטענים של מקסיקו הוא כ-10% מצי הובלת 
בדרכים  השוד  מקרי  ארה"ב,  של  הסחורות 
במקסיקו )1,087 מקרים – נתוני שנת 2015(  
גבוה ב-30% לעומת מספר המקרים בארה"ב. 
ברזיל מובילה את טבלת המדינות המסוכנות 
להובלת מטענים. על פי הערכה, שווי הסחורות 
 1.3 של  לסך  מגיע  בברזיל  השנה  שנגנבו 

מיליארד דולר. 

נמצא שהסכנה עקב אי חגירת חגורת בטיחות במושב האחורי של 
הרכב אינה שונה מהסכנה של אי חגירת חגורת בטיחות בכיסא הקדמי

מחקר: הנוסעים במושב האחורי 
של הרכב חייבים להיות חגורים

ברזיל – שוד בדרכים הראשיות מאיים על הכלכלה המקומית
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 דוברי ציין כי הוא פורש מכל תפקיד פעיל במכללה, אך ימשיך לפעול כחלק מצוות המרצים 
בה  לדברי דוברי, בכוונתו להתפנות לעסוק במקצוע, לקדם את החוק בישראל שימסד את 

מקצוע התכנון הפיננסי ולפעול להקמת מועצה של מתכננים פיננסיים במשרד המשפטים

דן דוברי מוכר את אחזקותיו במכללה 
הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי למשה לרון

מבטחים ומבוטחים

המתכננים  איגוד  נשיא  דוברי  דן 
א'  ביום  חתמו  לרון  ומשה  הפיננסיים 
השבוע על הסכם למכירת אחזקותיו של 
דוברי במכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון 
פיננסי - ללרון. עם חתימת ההסכם, דוברי 
ויפעל  פורש מכל תפקיד פעיל במכללה 

כחלק מצוות המרצים במכללה. 
המכללה לתכנון פיננסי הוקמה בשנת 
2010 על ידי חברת GIS, שזכתה בזיכיון 
להכין   FPSB הבינלאומי  הארגון  של 
 CFP מתלמדים למבחן בינלאומי לתואר
ימוסד  בישראל, מתוך חזון שהמקצוע 

בישראל. ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי 
מוענקת מטעם FPSB ומטעם איגוד המתכננים 

הפיננסים בישראל. 
דן דוברי: "אני בהחלט גאה במעורבות שלי 
במכללה ושמח שהייתה לי ההזדמנות להיות 
שותף במסע המקצועי של מאות אנשי מקצוע, 
לטיפול במשפחה.  במעבר מטיפול במוצר 
משה ואנוכי פעלנו תמיד עם הפנים לקהילה 
בישראל, במטרה להעניק לאזרחי המדינה את 
האפשרות לקבל ייעוץ הוליסטי עם נאמנות 
מוחלטת לצרכן. בטוחני כי משה לרון ימשיך 
בעבודת הקודש שהתחלנו ושהמכללה תתרחב 
משמעותית ותכשיר אנשי מקצוע רבים נוספים. 
אשמח על כל הזדמנות לשתף פעולה ולעזור 

בהגשמת היעדים. 
שיתוף  את  רואה  אני  האיגוד  "כנשיא 
הפעולה עם המכללה כיעד אסטרטגי חשוב 
עבור הקהילה ועבור אזרחי המדינה. בכוונתי 
להתפנות לעסוק במקצוע התכנון הפיננסי, 
לעזור למתכננים פיננסיים בישראל בטיפול 
במשפחות )בעיקר בתחום הבינלאומי( ולייעץ 

לארגונים בארץ ובחו"ל.
בנוסף אני מקדם חוק בישראל, שימסד את 
מקצוע התכנון הפיננסי ופועל להקמת מועצה 
של מתכננים פיננסיים במשרד המשפטים, אשר 
תפקח ותמסד את המקצוע בארץ. אני שמח 
על ההזדמנות לעבוד עם הקהילה הבינלאומית 
של המתכננים הפיננסיים ולהביא לארץ ידע 

צבור וניסיון". 
משה לרון: "ברצוני להודות לדן דוברי מורי, 
הידע  עמי את  וחילק  לענף  שהכניס אותי 
והניסיון הרב שצבר, שסייעו לי רבות להיות מי 
שאני היום. הייתה לי זכות גדולה לעבוד עמו 
וללמוד ממנו ויחד הצלחנו לייסד מקצוע חשוב 
ומשמעותי שהופך למציאות בישראל, שאין 
ממנו חזרה. המכללה שלנו עומדת לשנות את 
פניה ולהרחיב משמעותית את מגוון הקורסים 
וההכשרות המקצועיות שהיא מלמדת, מעבר 

להכשרות בתכנון פיננסי ותכנון פרישה. זאת, 
במטרה לתת מענה מקצועי, פרקטיקה וליווי 
מתמשך למגוון רחב של אנשי מקצוע ובהם: 
מנהלי השקעות, רואי חשבון, יועצי מס, יועצים 

לכלכלת משפחה וסוכני ביטוח". 
שירן טל, מי ששימשה כמנהלת של היחידה 
ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו, מונתה 

הקרוב  ובזמן  המכללה  של  כמנכ"לית 
המכללה עתידה לעבור למשכן חדש באור 

יהודה שבו יהיו כיתות לימוד נוספות. 
לרון הוסיף: "אני שמח שדן נענה לבקשתי 
להמשיך לתת הרצאות במסגרת יחידת 
המבוא לתכנון פיננסי בקורסי ההסמכה 
ואני מתכנן לעבוד עמו בהמשך בתחומים 

נוספים". 
עד היום נרשמו להסמכה יותר מ-650 
אנשי מקצוע וקרוב ל-300 הוסמכו לתואר 
CFP בארץ. כל הבוגרים חברים באיגוד 

המתכננים הפיננסיים. 
בראשית החודש פורסם כי איגוד המתכננים 
הפיננסיים מכנס אסיפה כללית מיוחדת לדון 
ב"עתידו של נושא משרה בכיר". גורמים בענף 
כי נושא המשרה הבכיר הוא נשיא  העריכו 
צפויה  דוברי. האסיפה  דן  ומייסד האיגוד, 
להתכנס ב-4 בספטמבר )פוליסה, גיליון 2290 

מה-2 באוגוסט 2017(.

משה לרוןדן דוברי

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או 
הצעה כלשהי והוא רשאי לנהל מו"מ עם מציע או מציעים 

 או עם אחרים או לקיים התמחרות בין מספר מציעים
 המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב

תיק של סוכן ביטוח
מוצע למכירה

אינסל  עוה"ד  יניב אינסל ממשרד  עו"ד 
מילוא ושות', מזמין את הציבור להגיש הצעות 
לרכישת הפעילות של סוכן ביטוח – רשימת 
לקוחות והזכות לקבלת כספים מחברות ביטוח.

במודעה מצוין כי על המציע לברר על אחריותו 
את כל הפרטים הנוגעים לממכר, לרבות מצבו 
המשפטי והאחר. מובהר כי הממכר יימכר כפי 
שהוא. את ההצעות יש למסור למזמין לא יאוחר 
מ-4 בדצמבר השנה בצירוף המחאה בנקאית 

על שם עו"ד אינסל.
ההצעה  את  לקבל  מתחייב  המזמין  אין 
הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והוא רשאי 
לנהל מו"מ עם מציע או מציעים או עם אחרים 
או לקיים התמחרות בין מספר מציעים, לפי 

שיקול דעתו. 
עוד מצוין במודעה, כי אין לראות בהזמנה 
בית  כפופה לאישור  משום מכרז. המכירה 

המשפט המחוזי בתל אביב.

אחת מלקוחותינו, סוכנות ביטוח מובילה בתחומה,
מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח )חיים ואלמנטארי( ו/או תאגידי ביטוח

קן דרור & הראל, 
משרד עו”ד ומגשרים

ניתן לפנות בעניין לעו”ד ניצן הראל
טל. 03-6229000 |  04-9112112  |  054-6108770

nitzan@kdh-law.co.il :או בדוא”ל
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

"צ
יח

ם: 
לו

צי

יולי לוין ואורגת רון 
הודיעו על תמיכתם 

באורי צפריר

ליאור רוזנפלד:
יוסי וראסנו יעמוד 

בראש ועדת הצעירים

יולי לוין, מנכ"ל  קל סמארט, ואורגת רון, הבעלים 
אורגת סוכנות לביטוח פנסיוני, הודיעו כי  של 
לשכת  בבחירות לראשות  יתמכו באורי צפריר 

סוכני הביטוח.
לוין: "אנו עומדים בצומת הכרעה באשר לעתיד 
המקצוע שלנו. העמידה מול האתגרים העומדים 
לבוא חשובה מכדי שנפקיד אותה בידיים לא 
מיומנות ולא מנוסות. לאורי הניסיון היכולת. עתיד 

פרנסתנו בטוחה עם צפריר".
אורגת רון מסרה: "אורי צפריר היה שם בהכל. 
הוא עמד מול חברות הביטוח כשאלו ניסו למכור 
מוצרים מעל ראשינו והצליח להפסיק זאת. הוא היה 
שם בדיונים במשרד המפקחת ודיוני הכנסת במשך 
שעות אינספור על מנת לעמוד על האינטרסים שלנו 

והוא היה שם גם בשביל הסוכן, כאשר סייע לו במצוקות פרטניות. כל זאת, בלי רעש 
וצלצולים ורק מתוך דאגה אמיתית לעמיתיו למקצוע. כזה בן אדם אני רוצה כנשיא 
לשכת הביטוח. מישהו שיעבוד עבורי בעתיד בדיוק כמו שעשה זאת בעבר. עתיד 

פרנסתינו בטוח אתו ולכן אני תומכת בו לנשיאות". 
צפריר: "בעזרתם ובעזרת סוכנים רבים, אמשיך להיאבק על פרנסתנו כפי שעשיתי 

בעבר מול כל הגופים בענף".

המרוץ לנשיאות הלשכה

 לוין: אנו עומדים בצומת הכרעה באשר לעתיד המקצוע 
שלנו. העמידה מול האתגרים העומדים לבוא חשובה 
מכדי שנפקיד אותה בידיים לא מיומנות ולא מנוסות 

 רון: אורי צפריר עמד מול חברות הביטוח כשאלו ניסו 
למכור מוצרים מעל ראשינו והצליח להפסיק זאת

ורסאנו, מתכנן  יוסי 
פיננסי ויו"ר תת הוועדה 
לפיננסים בלשכת סוכני 
הביטוח, הוא המועמד 
ד  זנפל ו ר ר  או לי של 
ועדת  יו"ר  לתפקיד 
ה  נצי קד ב ם  י ר י ע צ ה
ע  י ד ו ה ך  כ  - ה  א ב ה

הבוקר רוזנפלד.
לשכה  חבר  ורסאנו,  
מ-2010, כיהן בקדנציה 
כחבר  גם  האחרונה 
הוועדה לביטוח פנסיוני 
בלשכה, וכחבר ועד סניף 

חיפה.
ורסאנו: "אני מכיר את ליאור, עבדתי אתו בצמוד בסניף 
חיפה. הוא בולדוזר השועט קדימה ובעל ראייה מערכתית. 
הוא יהיה נשיא מצטיין כפי שהיה יו"ר סניף ומחוז  כזה. 
אהיה גאה ושמח לעמוד בראש ועדה מהחשובות בלשכה 

ולהוביל אותה להצלחות".
רוזנפלד: "יוסי רב כישורים ומקצוען אמיתי והצטיין 
בכל תפקידיו בלשכה בשנים האחרונות. הוא חרוץ, יוזם 
ובעל יכולות מוכחות. הוא יסייע לנו להגדיל את כמות 
הסוכנים הצעירים בלשכה ואת רמת הפעילות עבור אותם 
סוכנים. הלשכה חייבת דם צעיר ויוסי יצליח לגייס סוכנים 
ויקבל  צעירים ולספק להם כלים להצלחה וערך מוסף, 

ממני את מלוא הגיבוי".

יוסי ורסאנו

יולי לוין

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן


