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

 נציגי איגוד בתי ההשקעות והתאחדות חברות לביטוח חיים הציגו בדיון את האפליה 
לטובת עמיתי קרנות הפנסיה  השופט יצחק עמית: הממשלה רוצה לתמרץ את החוסכים 

לחסוך באפיק הפנסיוני  השופט אורי שהם: לעולם לא ניתן להשיג שוויון ולרצות את כולם 

מיכל הראל  / גרפיקה:  טלי מלמד  ניו מדיה:  עמית קרטס-בנין, אלמוג עזר /  עריכה:  אורי לביא-פלג /  אריה לביא / סגן עורך:  העורך: 

2313 מס'  גיליון   XXIII שנה   ISSN 0793-4750 תשע"ח  בתשרי  ז'   ,2017 בספטמבר   27 ד',  יום 

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

li.oc.togasp.www

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.
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הדיון על הקצאת אג"ח המיועדות
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בג"ץ ערך הבוקר )ד'( דיון בעתירת איגוד בתי 
ההשקעות והתאחדות חברות לביטוח חיים, 
שדורשים להנפיק אג"ח מיועדות גם לקופות 
הגמל וביטוחי המנהלים, והשוואת התנאים 
בסעיף זה למצב השורר בקרנות הפנסיה. הדיון 
הסתיים ללא הכרעה, ושופטי בג"ץ צפויים 

להודיע בהמשך על הכרעתם. 
עו"ד צבי פירון, שייצג את חברות הביטוח, 
אמר כי הן הצטרפו לעתירה על מנת להגן על 
החוסכים. לדבריו, עמיתי קרנות הפנסיה נהנים 
מסובסידיה כספית עצומה, המוערכת ב-10 
מיליארד שקל לשנה. "חוסר השוויון פוגע 
בפנסיונרים", אמר פירון והוסיף כי "אם רוצים 
לגרום לאנשים להפסיק להשקיע בביטוחי 

מנהלים – שיסגרו אותם".  
אורי שהם: "לעולם לא  לכך השיב השופט 
ניתן להשיג שוויון ולרצות את כולם... כל שינוי 
ימשוך את השמיכה למקום אחר,  שייעשה 

בהנחה שלא מוסיפים כסף".

כי הסובסידיה  יצחק עמית אמר  השופט 
היא משאב מוגבל, והוסיף כי "הממשלה רוצה 
לתמרץ את החוסכים לחסוך באפיק הפנסיוני".

בתי  איגוד  את  שייצג  שגב,  ארנון  עו"ד 
ההשקעות, הסכים כי למדינה מותר להקצות 
את המשאבים ואת הסובסידיה... היא כמובן 
חייבת לעשות זאת שלא משיקולים זרים ולא 
מהפליה, וזו הטענה – שיש פה הפליה, שחייבת 

לעמוד במבחן המידתיות".  
בעתירה נטען, בין היתר, כי נכסים בטוחים 
אמורים להניב תשואה נמוכה יותר מנכסים 
הנסחרים בשוק. עוד נטען, כי בעקבות ירידת 
הריבית, האג"ח המיועדות הפכו לגורם מסבסד 
ומפלה לטובת עמיתי קרנות הפנסיה, וכי ביסודן 
האג"ח המיועדות אינן אמורות להיות גורם 

המשפר את קרנות הפנסיה ביחס לחלופות. 
השופט שהם התייחס לטענה ואמר כי היום 
המצב השתנה, והממשלה אכן מבקשת לעודד 

ולתת הטבה לפנסיונרים הוותיקים. 

ענר הלמן, שייצג את המדינה, אמר  עו"ד 
כי "המדינה רוצה שידעו שהיא מעדיפה את 
קרנות הפנסיה", והזכיר את המהלכים הרבים 
של רשות שוק ההון להפחית את עלויות דמי 

הניהול בקרנות הפנסיה. 
בג"ץ נמנע כאמור מקבלת החלטה בשלב זה, 

והדיון נדחה לעיון.

מסתמן: בג"ץ מכיר בזכות המדינה 
לתעדף את קרנות הפנסיה על פני 

קופות הגמל וביטוחי המנהלים

למנויי וקוראי "פוליסה"

מערכת
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

חתימה טובה
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

באוקטובר 2015 ניתן פסק דין הקובע כי VIG, ששילמה תגמולים על נזקי נייר חדרה, אינה יכולה להגיש 
תביעת שיבוב בישראל כי היא מבטחת זרה - אולם המפעל רשאי להגיש את התביעה נגד הנתבעות, ביניהן 

VIG חברת הראל, על מלוא סכום תגמולי הביטוח שהמפעל קיבל ולהעביר את יתרות התביעה למבטחת שלו

נייר חדרה תובעת 34.2 מיליון שקל 
בגין נזקי הצפה ב-2013 ששולמו  

 VIG בחלקם על ידי המבטחת הזרה

נייר חדרה הגישה תביעה בסך 34.2  חברת 
מיליון שקל בגין אירוע ההצפה בנחל חדרה 
בינואר 2013 והנזקים שנגרמו למפעל חדרה 
ניירות הדפסה בעטיו. בתביעה שהוגשה לבית 
המשפט המחוזי מרכז ב-17 בספטמבר נאמר 
חדרה ניירות כתיבה והדפסה היא חברה  כי 
פעילותה של  לתוך  ומוזגה  שפורקה מרצון 
חברת נייר חדרה, וכי בכל הזמנים הרלבנטיים 
לתביעה היה מפעל חדרה ניירות הדפסה מייצר 
ומשווק מגוון של ניירות שונים לתחום הכתיבה 

וההדפסה.
עוד נאמר בתביעה, כי בגין נזקי המפעל בעטיו 
של אירוע ההצפה קיבל המפעל תגמולי ביטוח 
 VIG - Vienna מהמבטחת שלו, החברה הזרה
Insurance Group בסך כ-29 מיליוני שקל. 
לדברי התובעת, VIG הגישה תביעת שיבוב בגין 
תגמולי הביטוח ששילמה למפעל וההוצאות בהן 
נשאה, אולם הנתבעות הגישו בקשה לסילוק 
התביעה על הסף בנימוק כי מבטחת זרה אינה 

יכולה להגיש תביעת שיבוב בישראל.

במחצית חודש אוקטובר 2015 ניתן פסק דין 
 VIG בבית המשפט המחוזי מרכז, הקובע כי
אינה יכולה להגיש תביעת שיבוב בישראל, אולם 
המפעל רשאי להגיש את התביעה כנגד הנתבעות 
על מלוא סכום תגמולי הביטוח שהמפעל קיבל 
ולהעביר את יתרות התביעה למבטחת הזרה 
שלו, VIG. עוד נקבע בפסק הדין, כי תגמולי 
הביטוח שנתקבלו על ידי נייר חדרה לא יבואו 
בחשבון לעניין הפיצויים שישולמו לחברה על 
ידי המזיקים. חברת VIG  ערערה על הפסיקה 
לעליון ותביעתה נדחתה )פוליסה, גיליון 2032 

מה-29 בנובמבר 2015(.
עתה טוענת נייר חדרה, כי לאחר שפעילות 
ניירות הדפסה מוזגה לתוכה,  מפעל חדרה 
היא רשאית להגיש את התביעה בגין הנזקים 
ששולמו לה על ידי המבטחת הזרה, ועם קבלת 
הפיצוי - להעבירו ל-VIG. לדברי החברה, היא 
תובעת בנוסף גם את סכום ההשתתפות העצמית 
בו נשאה, וגם נזקים שנגרמו למפעל ואשר לא 

היו מכוסים במסגרת הפוליסה.

ניקוז הנחלים  רשות  נגד  התביעה הוגשה 
השרון האחראית על השטח הגיאוגרפי בו עובר 
נחל חדרה ומפעל נייר חדרה, משרד החקלאות, 
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חדרה, הוועדה 
המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, וחברת הביטוח 
הראל שביטחה את הוועדה המקומית לתכנון 
ובנייה חדרה בפוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי 
לרשלנותה של הוועדה המקומית והנותנת כיסוי 

ביטוחי לאירוע ההצפה והנזקים בעטיו.
 בתביעה שהוגשה באמצעות משרד עוה"ד
ע. שניצקי ושות' נאמר, כי בין הימים 4-8 בינואר 
2013 פקדו גשמים רבים את אזור התעשייה 
חדרה שם שוכן מפעל חדרה ניירות הדפסה, 
בצמוד לנחל חדרה, במרחק כ-4 ק"מ ממוצאו 
לים, ושכתוצאה מהם הגיעה בימים 8-9 ינואר 
2013 הזרימה של נחל חדרה לשיאה, הנחל עלה 
על גדותיו ומים רבים זרמו לתוך המפעל תוך 
שהם פוגעים בין היתר במלאים, תכולה וציוד 

של המפעל ובמשרדים עצמם.
בהראל בחרו לא להגיב.
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זרקור לעולם הפנסיוני 

מאז הושקה תכנית קופת גמל להשקעה החלו בניהול קופת גמל 
להשקעה 14 חברות, שנכון לסוף יולי השנה ניהלו 1.7 מיליארד שקל

שוק בצמיחה – קופות גמל להשקעה

לאורך שנים נהג הציבור במדינת ישראל 
באמצעות  גמל  בקופת  כספים  לחסוך 
הפקדות חודשיות או חד פעמיות, בעיתוי 
ביצוע  כל חוסך. הגמישות באופן  שבחר 

ההפקדות, הן מבחינת 
המועדים, הן מבחינת 
התדירות והן מבחינת 
ה,  ד ק פ ה ה י  מ ו כ ס
וע  צ י ב ל ת  ו נ י מ ז ה
הפקדות בקופות גמל 
כל  סניפי  באמצעות 
הבנקים הפרוסים בכל רחבי הארץ והיכולת למשוך 
כספים לאחר 15 שנה – כל אלה תרמו להיווצרות 
שוק קופות גמל תוסס וצומח. שוק זה עניין את 
הציבור ולאו דווקא כמכשיר אשר חובה להפקיד 
בו כספים )כפי שנוצר מאז שנת 2008, בעקבות 

צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק(. 
ביטול האפשרות למשיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי בחלוף 
15 שנים בנוסף לביטול האפשרות למשיכת הכספים בסכום חד פעמי 
והחובה לקבל קצבה חודשית הנובעת מן החיסכון הנצבר, הביאו לירידת 

קרנן של קופות הגמל ולדעיכת השוק מאז 2008. 
התפנית הגיעה בחודש נובמבר שחלף, כאשר רשות שוק ההון השיקה 
לראשונה תכנית גמל חדשה - קופת גמל להשקעה ומאז המחצית 
השנייה של נובמבר מתאפשר לציבור לחסוך באופן עצמאי )ללא קשר 
למעסיק( בקופת גמל להשקעה. כל אדם יכול לפתוח חשבון בקופת 
גמל להשקעה, להפקיד כספים בחשבונו בכל עת שירצה )ובלבד שסכום 
ההפקדה השנתי לא יעלה על 70 אלף שקל(. הכספים נזילים, משמע 
ניתנים למשיכה בכל עת תוך תשלום מס על הרווח הריאלי שהניבו 
ההשקעות של הקופה בשיעור 25%.  יתרון נוסף: אם הכספים יישמרו 
בקופה עד גיל הפרישה מעבודה ואז יימשכו בדרך של קצבה, יזכה 
החוסך בפטור ממס, הן על הרווחים והן על הקצבה שיקבל מדי חודש. 
במהלך התקופה שחלפה מאז השיק משרד האוצר את התכנית החלו 
בניהול קופת גמל להשקעה 14 חברות לניהול קופות גמל, אשר נכון 

לסוף חודש יולי השנה ניהלו 1.7 מיליארד שקל.
היקף נכסים: היקף הכספים שנצבר בקופות גמל להשקעה נובעים 
מכספים אשר הופקדו מאז השקת התכנית בחודש נובמבר 2016 ועד 
סוף שנת 2016 - כ-476 מיליון שקל והפקדות בהיקף של 1,180 מיליוני 

שקל שבוצעו מאז ראשית שנת 2017.
כיום מנהלים 14 גופים קופות גמל להשקעה, כאשר חמישה מתוכם 

כבר מנהלים יותר מ-100 מיליון שקל.  
השקעות: כספי קופות גמל להשקעה מושקעים בשוק ההון תוך מתן 
אפשרויות רחבות לציבור החוסכים לבחור את רמת הסיכון בה ינוהלו 

כספיו של כל חוסך. 
נכון לסוף חודש יולי החשיפה הממוצעת למניות הסתכמה בקופות גמל 
להשקעה בכמעט 40%, החשיפה לחו"ל הסתכמה בכ-27% והחשיפה 
למט"ח בשיעור של כ-19%. קופת גמל להשקעה מהווה אלטרנטיבת 
השקעה אטרקטיבית ואפילו עדיפה על מגוון מכשירי השקעה אחרים 
המוצעים לציבור הרחב. היכולת לנהל את הכספים ברמות סיכון שונות 
תוך יצירת חשיפה לסיכון בהתאם להעדפות של כל חוסך, היכולת 
להפקיד בהיקף ובעיתוי המתאימים לכל חוסך, האפשרות למנות 
מוטבים )אלה שיהיו זכאים לקבל את הכספים בקופת הגמל במקרה 
מות החוסך(, העובדה שמס רווחי הון, ככל שהחוסך חייב בו, משולם 

רק במועד בו ימשוך את הכספים מן הקופה ולא בכל פעולה של הפקדה 
או אפילו העברה בין מסלולי השקעה בקופה - מבטיחים את המשך 
צמיחת השוק וחדירת המוצר ליותר ויותר פלחי אוכלוסייה בציבור הרחב.
יתרונות נוספים: האפשרות ליהנות ממסלול פטור ממס רווחי הון 

)אם החוסך יותיר את הכספים בקופה עד גיל הפרישה וימשוך את 
הכספים בדרך של קצבה(, ועלויות הניהול של הכספים, הנמוכות ביחס 
לאפיקים מתחרים דוגמת קרנות נאמנות, פוליסות פיננסיות ואפילו 

ניהול תיקי השקעות. 

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

מאת איציק אסטרייכר

 

 
 

 2017 ספטמבר

 קופות גמל להשקעה –שוק בצמיחה 

לאורך שנים נהג הציבור במדינת ישראל לחסוך כספים בקופת גמל באמצעות הפקדות חודשיות או 
הן מבחינת המועדים והן חד פעמיות בעיתוי שבחר כל חוסך. הגמישות באופן ביצוע ההפקדות 

באמצעות  מבחינת התדירות והן מבחינת סכומי ההפקדה, הזמינות לביצוע הפקדות בקופות גמל
שנים תרמו  15סניפי הבנקים כולם הפרוסים בכל רחבי הארץ והיכולת למשוך כספים לאחר 

ובה להפקיד בו להיווצרות שוק קופות גמל תוסס צומח המעניין את הציבור ולאו דווקא כמכשיר אשר ח
ביטול האפשרות   בעקבות צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק(. 2008כספים )כפי שנוצר מאז שנת 

שנים, ביטול האפשרות למשיכת הכספים  15למשיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי בחלוף 
בסכום חד פעמי והחובה לקבל קצבה חודשית הנובעת מן החיסכון הנצבר הביאו לירידת קרנן של 

. התפנית הגיעה בחודש נובמבר האחרון כאשר רשות 2008קופות הגמל ולדעיכת השוק מאז שנת 
קופת גמל להשקעה ומאז המחצית השנייה של חודש  -תכנית גמל חדשהשוק ההון השיקה לראשונה 

נובמבר מתאפשר לציבור לחסוך באופן עצמאי )ללא קשר למעסיק( בקופת גמל להשקעה. כל אדם 
שבון בקופת גמל להשקעה, להפקיד כספים בחשבונו בכל עת שירצה )ובלבד שסכום יכול לפתוח ח

תוך , הכספים נזילים משמע ניתנים למשיכה בכל עת ₪(אלף  70ההפקדה השנתי לא יעלה על 
.  אבל, אם הכספים ישמרו 25%תשלום מס על הרווח הריאלי שהניבו ההשקעות של הקופה בשיעור 

דה ואז ימשכו בדרך של קצבה יזכה החוסך בפטור ממס הן על הרווחים בקופה עד גיל הפרישה מעבו
והן על הקצבה שיקבל מידי חודש. במהלך התקופה שחלפה מאז השיק משרד האוצר את התכנית 

 1.7חברות לניהול קופות גמל, אשר נכון לסוף חודש יולי ניהלו  14החלו בניהול קופת גמל להשקעה 
                                                                                                      ₪.                 מיליארד 

היקף הכספים שנצבר בקופות גמל להשקעה נובעים מכספים אשר הופקדו מאז השקת  היקף נכסים:
 1,180ל והפקדות בהיקף ש₪ מיליון  476-כ 2016ועד סוף שנת  2016התכנית בחודש נובמבר 

 .2017שבוצעו מאז ראשית שנת ₪ מיליוני 

 

                 

   ₪.מיליון  100-מתוכם כבר מנהלים למעלה מ 5גופים קופות גמל להשקעה, כאשר  14כיום מנהלים 

 

 23  

 483  
 678  

 848  
 1,019  

 1,163  
 1,341  

 1,498  
 1,700  

 17-אוג 17-יונ 17-אפר 17-מרץ 17-ינו 16-נוב 16-אוק

 (₪במיליוני )היקף נכסים מנוהל בקופות גמל להשקעה 

 

 
 

 

כספי קופות גמל להשקעה מושקעים בשוק ההון תוך מתן אפשרויות רחבות לציבור  השקעות:
                        החוסכים לבחור את רמת הסיכון בה ינוהלו כספיו של כל חוסך.                             

, 40%נכון לסוף חודש יולי החשיפה הממוצעת למניות הסתכמה בקופות גמל להשקעה בכמעט 
 .19% -והחשיפה למט"ח בשיעור של כ 27% -הסתכמה בכ החשיפה לחו"ל 

 

קופת גמל להשקעה מהווה אלטרנטיבת השקעה אטרקטיבית ואפילו עדיפה על מגוון מכשירי השקעה 
אחרים המוצעים לציבור הרחב. היכולת לנהל את הכספים ברמות סיכון שונות תוך יצירת חשיפה 

חוסך, היכולת להפקיד בהיקף ובעיתוי המתאימים לכל חוסך, לסיכון בהתאם להעדפות של כל 
האפשרות למנות מוטבים ) אלה שיהיו זכאים לקבל את הכספים בקופת הגמל במקרה מות החוסך (, 

העובדה שמס רווחי הון ככל שבו חייב החוסך, משולם רק במועד בו ימשוך את הכספים מן הקופה 
רה בין מסלולי השקעה בקופה, האפשרות ליהנות ממסלול ולא בכל פעולה של הפקדה או אפילו העב

הכספים  תפטור ממס רווחי הון )אם החוסך יותיר את הכספים בקופה עד גיל הפרישה וימשוך א
, ועלויות הניהול של הכספים, הנמוכות ביחס לאפיקים מתחרים דוגמת קרנות בדרך של קצבה(
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, אלטשולר שחם
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146.89, פסגות  

167.95, הראל  

42.1, כלל  
5.89, אינטרגמל  
98.65, אקסלנס  

65.76, מגדל , מיטב דש 
75.54 

0.21, קל גמל  

 קופות גמל להשקעה לפי גוף מנהל  

7.46%, מזומנים  

ח ממשלתי  "אג
39.01%, סחיר  

,  ח קונצרני סחיר"אג
21.34% 

28.33%, מניות  

ח קונצרני לא  "אג
0.09%, סחיר  

0.36%, פקדונות  

,  קרנות נאמנות
3.26% 

0.22%, הלוואות  

 

 
 

 

כספי קופות גמל להשקעה מושקעים בשוק ההון תוך מתן אפשרויות רחבות לציבור  השקעות:
                        החוסכים לבחור את רמת הסיכון בה ינוהלו כספיו של כל חוסך.                             

, 40%נכון לסוף חודש יולי החשיפה הממוצעת למניות הסתכמה בקופות גמל להשקעה בכמעט 
 .19% -והחשיפה למט"ח בשיעור של כ 27% -הסתכמה בכ החשיפה לחו"ל 

 

קופת גמל להשקעה מהווה אלטרנטיבת השקעה אטרקטיבית ואפילו עדיפה על מגוון מכשירי השקעה 
אחרים המוצעים לציבור הרחב. היכולת לנהל את הכספים ברמות סיכון שונות תוך יצירת חשיפה 

חוסך, היכולת להפקיד בהיקף ובעיתוי המתאימים לכל חוסך, לסיכון בהתאם להעדפות של כל 
האפשרות למנות מוטבים ) אלה שיהיו זכאים לקבל את הכספים בקופת הגמל במקרה מות החוסך (, 

העובדה שמס רווחי הון ככל שבו חייב החוסך, משולם רק במועד בו ימשוך את הכספים מן הקופה 
רה בין מסלולי השקעה בקופה, האפשרות ליהנות ממסלול ולא בכל פעולה של הפקדה או אפילו העב

הכספים  תפטור ממס רווחי הון )אם החוסך יותיר את הכספים בקופה עד גיל הפרישה וימשוך א
, ועלויות הניהול של הכספים, הנמוכות ביחס לאפיקים מתחרים דוגמת קרנות בדרך של קצבה(

.  אי
,  איי.בי

62.4 
24.86, אינפיניטי  

, אלטשולר שחם
728.53 

104.28, אנליסט  
14.75, הלמן אלדובי  

162.3, ילין לפידות  

146.89, פסגות  

167.95, הראל  

42.1, כלל  
5.89, אינטרגמל  
98.65, אקסלנס  

65.76, מגדל , מיטב דש 
75.54 

0.21, קל גמל  

 קופות גמל להשקעה לפי גוף מנהל  

7.46%, מזומנים  

ח ממשלתי  "אג
39.01%, סחיר  

,  ח קונצרני סחיר"אג
21.34% 

28.33%, מניות  

ח קונצרני לא  "אג
0.09%, סחיר  

0.36%, פקדונות  

,  קרנות נאמנות
3.26% 

0.22%, הלוואות  
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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!

המבוטח הסכים לתת את מפתחות רכבו לחתנו 
ולכן אין מדובר בגניבה המכוסה בפוליסת מקיף

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט דן בשאלת פרשנות המונח "גניבה" שבפוליסה לביטוח רכב מקיף 
לרכב, שלא נדונה לגופה בבית המשפט העליון והציע שני מבחנים חלופיים

בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתו 
של מרק גופטרב )"התובע"( על ידי עו"ד יואב 
קיץ, כנגד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ 
אמיתי  )הנתבעת" – "מנורה"( על ידי עו"ד 
סביון. פסק הדין ניתן בספטמבר 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט אורי גולדקורן.
מנורה הוציאה למבוטחה, התובע, פוליסה 
לביטוח רכב פרטי. לטענת התובע, הוא נעתר 
לבקשת חתנו, ומסר לידיו את הרכב, לתקופה 
ימים. משלא הוחזר הרכב, הגיש  של שבוע 
התובע למנורה תביעה לתשלום תגמולי הביטוח 
על פי הפוליסה, וטען לקיום אירוע ביטוחי של 
"גניבה". מנורה דחתה את התביעה, מהטעם 
שאין מדובר בגניבה, הן מאחר שהתובע ידע 
והן מהטעם שהרכב לא  היכן נמצא הרכב, 
הוכרז כגנוב על ידי משרד הרישוי. התובע הגיש 
תביעה נגד מנורה לתשלום תגמולי ביטוח בסך 

78,940 שקל.
לטענת התובע, התקיימו מקרי ביטוח של 
גניבה ושל מעשה זדון. רק בדיעבד התברר לו, 
שהרכב שימש את חתנו לביצוע עבירת הריגה, 
והוא נעצר, הועמד לדין והרכב מעולם לא אותר. 
התובע הדגיש, כי לא הייתה לו ידיעה על מקום 
הימצאו של הרכב, וכי עוד באותו יום הגיש 

תלונה במשטרה על גניבתו.
מנורה טענה מספר טענות: התובע לא הוכיח 
את בעלותו ברכב; הוא אינו צד נכון לתביעת 
תגמולי ביטוח, מאחר שעל פי תנאי הפוליסה, 
הרכב שועבד למימון ישיר בע"מ; הוא דיווח 
למשטרה, כי הגניבה התרחשה עוד בטרם נכנסה 
בניגוד לתנאי  לתוקפה הפוליסה שהוציא; 
הפוליסה הוא דיווח לה באיחור על גניבת הרכב; 
בא כוחו סירב לאפשר לחוקר מטעמה לשוחח 
עמו, היא פטורה מחובתה לשלם תגמולי ביטוח 
מאחר שהוא העלים ממנה עובדות מהותיות 
בכוונת מרמה; משהודה כי מסר את הרכב 
לחתנו, עליו נטל ההוכחה להתרחשותה של 
גניבה; לא קיים כיסוי ביטוחי, כי לא התקיימו 
התנאים בעניין גניבה; העובדה כי הרכב נמסר 
למי שבחר להסתירו אינה בגדר גניבה; החרגת 
מקרה בו מפתחות הרכב היו בתוכו, מחריגה אף 
מקרה שבו הגנב מוכר לבעל הרכב; שימוש ברכב 
לביצוע עבירה פלילית אינו שימוש במסגרת 
תנאי הפוליסה; כל עוד לא הוכיח התובע כי 
מערכת המיגון ברכב הופעלה בעת הגניבה, לא 

מתקיים כיסוי ביטוחי. 
פסק הדין: בית המשפט ציין, כי בפוליסות 
ביטוח מקיף לרכב, נקבעה "גניבה" כ"מקרה 
מזכה את המבוטח  ביטוח", שהתרחשותו 
בתגמולי ביטוח. מאחר שבפוליסה נשוא פסק 
דין זה, כבפוליסות רבות אחרות, לא הוגדרה 
"גניבה", שבה והתעוררה השאלה – גניבה מהי, 
לצורך פרשנות הפוליסה. בית המשפט הציע, על 

סמך פסיקה קיימת, לא להסתפק בעקרונות 
הכלליים של סבירות, אשר עוצבו בפסיקת 
בתי משפט מחוזי ושלום, אלא לפתח מבחנים 
שיתאימו למרבית הנסיבות העובדתיות שנדונו 

בפסיקה, וכמובן לנסיבות שבמקרה הנוכחי. 
דן בשאלת פרשנות המונח  בית המשפט 
"גניבה" שבפוליסה לביטוח רכב מקיף לרכב, 
שלא נדונה לגופה בבית המשפט העליון. בית 
המשפט סקר את הפסיקה, וציין, כי הגישה 
הרווחת דוחה את אימוץ המבחן "הפלילי" של 
הגדרת "גניבה" לצורך פרשנותו של מושג זה 
בפוליסת ביטוח רכב. עם זאת, אימוץ מבחן 
"אדם מסחרי רגיל" מותיר על קרקע לא יציבה. 
הכרעה לפי מבחן של סבירות, כמבחן בלעדי, 
בנסיבות  בלתי אחידות  לתוצאות  הביאה 
דומות, ובהיעדר הלכה פסוקה – נותרים עם 
ודאות, שאינו רצוי במערכת משפט,  חוסר 

המבוססת על הלכות ותקדימים מחייבים. 
לשם הכרה בשאלה, אם נסיבות עובדתיות  
מסוימות מהוות "גניבה" לצורך פוליסת ביטוח 
רכב שאינה כוללת הגדרה של "גניבה", הציע בית 
המשפט שני מבחנים חלופיים: מבחן "קרוב מול 
זר", ומבחן "מסירת החזקה ברכב בהסכמה" 
– "מבחן הקרוב" ו"מבחן ההסכמה". "מבחן 
הקרוב" בוחן את מידת קרבתו של הנהג שגרם 
לתאונה אל בעל הרכב. מבחני עזר לקביעת 
קרבה זו הם למשל, מבחן הקרבה המשפחתית, 
מגורים משותפים או עשיית שימוש תכוף ברכב. 
"מבחן ההסכמה" מציב את השאלה: האם בעל 
הרכב הסכים לנטילת מפתחות הרכב על ידי 

הנהג. במרבית הנסיבות העובדתיות, די באחד 
משני מבחנים אלו כדי להכריע בשאלה אם הן 
מצמיחות "גניבה", אם לאו, לצורך הפוליסה. 
כשעולה מהנסיבות העובדתיות, שבעל הרכב 
הסכים למסור לנהג את מפתחות הרכב, לא 
תיחשב נהיגתו של אותו נהג כ"גניבה"; וכשעולה 
מהנסיבות, כי הרכב נלקח ללא רשות על ידי מי 
שהינו "קרוב" לבעל הרכב, לא תיחשב נהיגתו 
ברכב כ"גניבה", תהא אשר תהא כוונתו של הנהג 
במועד נטילת הרכב לידיו. הרציונל למבחנים 
אלו טמון בהנחה, שחברת הביטוח, בהיעדר 
"גניבה", לא התכוונה  הגדרה ספציפית של 
לבטח במסגרת "גניבה" סיכון שנשקף לרכב 
ממי שהמבוטח הסכים למסור לו את הרכב, 
או ממי שבזכות קרבתו למבוטח אוחז בידע 
ובאמצעים "חוקיים" לנטרול אביזרי המיגון 

שברכב.
מאחר שהתובע נעתר לבקשת חתנו לקבל את 
מפתחות הרכב, הרי, על פי "מבחן ההסכמה", 
אין מדובר ב"גניבה". תוצאה זהה תתקבל על-
פי "מבחן הקרוב", לאור הקרבה המשפחתית 
והיחסים ההדוקים בין החתן למבוטח, אשר 
מציבים אותו כ"קרוב" ולא כ"זר". לנוכח דברים 
אלה, בית המשפט הגיע למסקנה, כי על פי שני 
המבחנים לעיל אין מדובר ב"מקרה ביטוח" של 

"גניבה", ולפיכך דין התביעה להידחות.
לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה וחייב 
את התובע לשלם למנורה שכר טרחת עורך דין.
** עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

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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השינויים הצפויים בחיסכון הפנסיוני בשנה הקרובה )ב'(

 אחרי מספר שינויים בניהול החסכונות הפנסיוניים שנכנסו לתוקף במהלך השנה האחרונה, גם 
השנה החדשה - תשע"ח, מביאה עמה לא מעט שינויים שצפויים להשפיע על שוק הפנסיה  אייל 

סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופת גמל ופנסיה, ממפה את עיקרי השינויים הצפויים

סוף להבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה 
והנחה בדמי ניהול - לחמש שנים לפחות

מאמר  של  הראשון  בחלקו 
הקודם  בגיליון  שפורסם  זה 
2312 מה-26  גיליון  )פוליסה, 
לספטמבר 2017( נסקרו השינויים 
להתרחש  הצפויים  המרכזיים 
בעולם הפנסיוני בשנה העברית 
הקרובה ובהם: מכרז חדש לקרן 
הגרעון  ביטול  מחדל,  ברירת 
המובנה בקרנות הפנסיה, הטלת 
קנסות על עצמאיים ומהלך נוסף 

לאיחוד חשבונות. 
להלן חלקה השני של הסקירה 
בה אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי 

בהלמן אלדובי קופת גמל ופנסיה, ממפה 
את עיקרי השינויים הצפויים - מתי הם יכנסו 

לתוקף ומה תהיה השפעתם על השוק.

• מעבר מקבלי קצבאות בין גופים – שחרור 
הלקוחות השבויים

הפנסיה  בקרנות  קצבאות  מקבלי  כיום, 
יכולים לנייד את  ובביטוחי המנהלים אינם 
הכספים בין חברות שונות והם למעשה לקוח 
שבוי. כחלק מעידוד התחרות בשוק הפנסיוני 
ובמטרה "לשחרר" לקוחות שבויים אלו, רשות 
שוק ההון מנסה להוביל מהלך אשר יאפשר 
למקבלי קצבאות בקרנות הפנסיה ובביטוחי 
המנהלים לנייד את כספיהם בין הגופים ובין 
אותם סוגי מוצרים, כך שיוכלו להמשיך לקבל 
קצבה מכל חברה בה יחפצו. מהלך זה ייתן 
כוח מיקוח למקבלי הקצבאות, אשר יאפשר 
להם להוריד את דמי הניהול שהם משלמים 
 מחד גיסא ולהגדיל את הקצבה מאידך גיסא.
סטטוס: משרד האוצר פרסם טיוטת תקנות 
לפני כשנה. ההערכות הן כי התקנות יאושרו 

בשנה הקרובה.

• תקנות תשלומים – החלת חובה על כלל 
המעסיקים במשק 

של  ההפקדות  אופן  את  ליעל  מנת  על 
של  הפנסיוני  החיסכון  עבור  המעסיקים 
עובדיהם, קבעה רשות שוק ההון הוראות 
חדשות המטילות חובה על כל המעסיקים 

ההפקדות  את  לדווח  במשק 
החודשיות לקופות הגמל בקובץ 
במבנה אחיד. חובה זו חלה היום על 
מעסיקים להם יש יותר מחמישים 
עובדים ואילו מעסיקים שיש להם 
עד חמישים עובדים יהיו חייבים 
לדווח כאמור החל מ-2018. יודגש 
כי משרד האוצר רשאי להטיל 
עיצום כספי גבוה על מעסיקים 
יעמדו בהוראות אלו.  אשר לא 
בהקשר זה  יצוין, כי רק לאחרונה 
פרסם הפיקוח טיוטת הוראות 
היתר,  בין  הקובעת,  חדשה 
לקופות  להפקיד  המעסיקים  על  איסור 
דיווח  שליחת  שיקים,  באמצעות  הגמל 
י ב-SMS לכל עובד על אודות סטטוס  חודש
ועוד. לחשבונו  המעסיק  הפקדות   שיוך 
על  יחולו  החדשות  ההוראות  סטטוס: 
פי  )על  עובדים  מעסיקים של עד חמישים 
ההערכות, כ-260 אלף מעסיקים( החל מה-1 

לפברואר 2018.

• סוף להבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה
כיום יש 9 קרנות פנסיה מקיפות, המנהלות 
כ-280 מיליארד שקל לכ-4.4 מיליון מבוטחים. 
כל קרן מתנהלת על פי התקנון שלה שאושר לה 
על ידי רשות שוק ההון, במסגרתו נקבעים, בין 
היתר, זכויות המבוטחים. במהלך השנים נוצרו 
הבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה החדשות. 
שוני זה הקשה על החוסך בבחירת קרן הפנסיה 
כי הוא הסיח את המיקוד  ופגע בתחרות, 
 בבחירת קרן הפנסיה מהפרמטרים המרכזיים.
לאור זאת, החליטה רשות שוק ההון לפשט 
ולהנגיש את הזכויות והחובות של העמיתים 
הקבועות בתקנוני קרנות הפנסיה, על מנת 
להגביר את המודעות של החוסכים בדבר 
זכויותיהם בקרנות הפנסיה, להגדיל את כוח 
המיקוח שלהם ולהביא להגברת התחרות בענף 
קרנות הפנסיה. לכן קבעה הרשות נוסח של 
תקנון תקני, לפיו תנוהל כל קרן פנסיה, אשר 
יצמצם באופן משמעותי מאוד את ההבדלים 

בין הקרנות.

סטטוס: התקנון ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 
.2018

• הנחה בדמי ניהול לחמש שנים לפחות! 
כיום, כאשר עמית מקבל הנחה בדמי ניהול, 
ההנחה צריכה להיות תקפה לשנתיים לכל 
ישנם מקרים בהם קופת  כן,  כמו  הפחות. 
הגמל יכולה להעלות את דמי הניהול גם לפני 
שעברו שנתיים כגון עובד שקיבל הנחה בדמי 
ניהול בשל מקום עבודה שבו הועסק, ועזב 
מקום עבודה זה. הוראות חדשות שפרסמה 
רשות שוק ההון קובעות שההנחה בדמי ניהול 
תהיה בתוקף לתקופה של חמש שנים לפחות. 
במסגרת הוראות אלו נקבעו כללים נוספים 
כגון איסור העלאת דמי ניהול לעובד שעזב 
מקום עבודה כאמור, הודעות ללקוחות על 
ועוד. ניהול  ו/או העלאות דמי   מתן הנחות 
סטטוס: ההוראות ייכנסו לתוקף ב-1 לאפריל 
2018 ויחולו על מצטרפים חדשים או כאלו 
שמחדשים/מאריכים את ההטבה בדמי הניהול.

• מושכים כספים? הדרך אל הכסף תתקצר
כיום, קרוב ל-50% מהפניות של החוסכים 
כספים.  משיכת  בנושא  הן  הגמל  לקופות 
למרות שמדובר באירוע נפוץ ובמיוחד – אירוע 
שלשמו חוסכים במשך שנים רבות, מסתבר 
שאין כיום הוראות המסדירות באופן מקיף 
את הליך הטיפול בבקשה למשיכת כספים 
שלא בדרך של קצבה, לרבות טפסים ומסמכים 
נדרשים, משך הטיפול בבקשה ועוד. עובדה 
זו גרמה לשוני רב בהליך משיכת כספים בין 
קופות הגמל, לרבות מקרים בהם הלקוחות 
נתקלים בשלל דרישות ועיכובים שנמשכים 

אף חודשים רבים.
מתוך כך החליטה רשות שוק ההון להסדיר 
את הנושא באופן מקיף, לרבות טפסים אחידים 
לכל הקופות, אלו מסמכים נלווים הקופות 
רשאיות לדרוש, כיצד הגופים נדרשים לטפל 

בבקשות לא תקינות ועוד.
סטטוס: טיוטת חוזר פורסמה בחודש מרס 
2017. חוזר סופי צפוי להתפרסם בתקופה 

הקרובה.

אייל סיאני

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

www.polisa.news



27  בספטמבר 2017                                                                                                                   עמוד 7 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

ומיטב  גרופ  מנורה מבטחים, אספן 
דש רוכשות יחד פורטפוליו הכולל שמונה 
נכסים בהולנד תמורת כ-472 מיליון שקל. 
כך הודיעה היום )יום ד'( חברת אספן גרופ, 
והוסיפה כי העסקה תבוצע על ידי שלושת 
השותפים שישלמו 156 מיליון שקל כל אחד, 
לצד שותף רביעי הולנדי עם השקעה זניחה. 
פורטפוליו הנכסים כולל שטחי משרדים, 
מסחר ותעשייה להשכרה בהיקף של כ-63 
אלף  מ"ר וכן 1,152 מקומות חניה. על פי 
הודעת אספן, דמי השכירות השנתיים 
מהנכסים מסתכמים בממוצע בכ-38 מיליון 
שקל, והם מגלמים תשואה שנתית של כ-8% 
על התמורה הכוללת, לרבות הוצאות עסקה. 

מתוקף העסקה, תקבל החברה הבת 
ההולנדית של אספן גרופ דמי ניהול קבועים 
עבור ניהול הפורטפוליו. הנכסים ממוקמים 
בערים מרכזיות בהולנד ושיעור התפוסה 
הממוצע בנכסים עומד על כ-97%. תקופת 
השכירות הממוצעת בנכסים עומדת על 

כ-7 שנים.
במועד חתימת העסקה שילמו השותפים 
למוכר מקדמה בסך כולל של כ-16.6 מיליון 
שקל. השלמת העסקה כפופה לתנאי מתלה 
- קבלת מימון מתאגיד בנקאי זר. מימון 
הרכישה נעשה באמצעות מימון בנקאי 
והיתרה ממקורות  בשיעור של כ-55% 

עצמאיים.

מנורה מבטחים הפכה להיות בעלת עניין בחברת 
הכשרת הישוב, כך דיווחה היום )ד'( קבוצת הכשרה. 
מנורה מבטחים הגיעה לאחזקה בכ-5.59% ממניות 
ההון של הכשרת היישוב, שהן כ-2.8% מזכויות ההצבעה 
בחברה, לאחר שעל פי דיווח שמסרה מנורה, היא 
רכשה אתמול מניות בבורסה בסכום כולל של כ- 11 

מיליון שקל.

כמו כן, מחזיקה קבוצת מנורה מבטחים באגרות חוב 
)סדרה 20( שהונפקו על ידי הכשרת הישוב בסכום של 

כ-26 מיליון שקל ע.נ.
לאחר שעלתה מתחילת השנה ב-72% למחיר של 
כ-34 שקל למניה, הכשרת הישוב נסחרת כיום לפי 
שווי שוק של כ-960 מיליון שקל. היום מניית החברה 

נסחרה בעליות קלות בשווי של 34.1 שקל.

מנורה מבטחים ומיטב דש רוכשות שמונה 
נכסים בהולנד בתשואה שנתית של 8%

קבוצת מנורה מבטחים הפכה 
לבעלת עניין בחברת הכשרת הישוב

 הרכישה נעשית בשיתוף חברת אספן גרופ  שלושת השותפים ישלמו 156 מיליון שקל כל אחד 
 הנכסים ממוקמים בערים מרכזיות בהולנד ושיעור התפוסה הממוצע בנכסים עומד על כ-97%

מנורה הגיעה לאחזקה של כ-5.59% ממניות הכשרת הישוב, 
לאחר שרכשה מניות בסך של 11 מיליון שקל בבורסה

פוליסה פיננסים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות 
״ ״פנסים ומראות צד

במקרה  בחדש  חיצונית  צד  מראת  קדמי/אחורי.  פנס  של  החלפה   
תקן   תו  בעלי  הם  שיוחלפו  הצד  ומראות  הפנסים  כל  שבר  
 השירות ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
ושומרה מגדל  כלל,  איילון,  החברות:  באמצעות  לרכוש  ניתן  השירות  את   

אפשר להיות רגועים
עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי 

לפנסים ומראות צד ברכב

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצדלקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

מימין: גיא פרג יו"ר אספן וגיא אליאס מנכ"ל אספן

עופר נמרודי מנכ"ל הכשרת ישוב
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

כ-37% מהתביעות שהוגשו בקשר לנזקי סערת ההוריקן אירמה סולקו ונסגרו באמצעים דיגיטליים

העסקה תוסיף ל-AIA 13 מיליון מבוטחים 
פוטנציאליים - כ-40% מאוכלוסיית אוסטרליה וניו זילנד

עפ"י דוח של פירמת Deloitte, אוכלוסיית בני 65 ויותר באסיה תגדל 
ל-520 מיליון נפש בשנת 2027 ותמנה מיליארד בני אדם עד מחצית המאה

המבטח האמריקאי Security First מסלק 
תביעות נזקי טבע באמצעות יישומון

 AIA רוכש עסקי ביטוח 
תמורת 3 מיליארד דולר

אוכלוסיית אסיה מזדקנת

באזור  בגודלו  השני  והבתים  הדירות  מבטח 
אלו  בימים  מקבל   Security First פלורידה 
סלולרית.  בטכנולוגיה  שלו  להשקעה  תמורה 
לנזקי  בקשר  שהוגשו  מהתביעות  כ-37% 
ונסגרו  סולקו  אירמה  ההוריקן  סערת 

באמצעים דיגיטליים. 
יישומון  באמצעות  טופלו  מהתביעות  מחצית 
היישומון   .2016 בשנת  הושק  אשר  סלולרי 
מאפשר למבוטח להגיש תביעה ולקבל תשלום 
גם  היישומון  לקוחות.  ממשק  באמצעות 

התקדמות  אחרי  לעקוב  למבוטחים  מאפשר 
מטפל  המבטח  ומהירותה.  מיקומה  הסערה, 
ב-4,800 תביעות ביום ובסך הכול אמור לטפל 
ב-35 אלף תביעות )לעומת הערכה של 15 אלף 

תביעות שנעשתה לפני פגיעת הסערה(.

https://tinyurl.com/gilad-asia2017

https://tinyurl.com/gilad-asia2017
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פוליסה מארח

ות  ר י ש ם  ו ח ת
נמצא  הלקוחות 
ות  ח ת פ ת ה ב
והדבר  מתמדת, 
שאר  להי מקשה 
מעודכנים במגמות 
האחרונות. לכן על 
ובכירים  מנהלים 
לבדוק  בארגונים 
מה  ם  ע פ י  ד מ
בתחום  מתרחש 
שלהם, אצל המתחרים ובתעשיית שירות 

הלקוחות בכללה. אם הם לא יעשו זאת, 
הצרכנים הבררניים מאוד של היום צפויים 
לנטוש חברות ולמצוא אחרות שאכפת 

להן מלקוחותיהן.
לפניכם עשרת העקרונות המרכזים של 
שירות לקוחות, ומה בכירים ומנהלים 
כדי להבטיח שמוקדי  יכולים לעשות 
בסטנדרט  עומדים  שלהם  השירות 
ועושים שימוש בטכניקות, אסטרטגיות 

וגישות אלה.

זמינות בכל עת – באופי הזמין תמיד של 
העולם הדיגיטלי המודרני, תמיכת לקוחות 
24/7 היא דרישת חובה. עם זאת, מותגים 
רבים מניחים כי המשמעות היא לספק 
לפחות דרך אחת של שירות לקוחות 
בכל זמן, אבל כיום חייבות להיות מספר 
דרכים ליצירת קשר בקביעות עם צוותי 

תמיכה. כל עוד קיימות מספר אפשרויות, 
לקוחות יהיו מרוצים, מה שמוביל לעקרון 
הבא: "כיום, המשמעות של שירות לקוחות 

היא לתת לצרכנים את הכוח לבחור".

העניקו ללקוח את העוצמה - העברת הכוח 
לצרכן היא תופעה נפוצה בכל התחומים. בכל 
הנוגע לתמיכה, הצרכן תמיד היה במוקד, אבל 
לעיתים קרובות מדי מותגים מאלצים את 
הלקוחות לפנות לערוץ יחיד. כיום, שירות 
לקוחות עוסק במתן הכוח לצרכנים לבחור 
את הדרך בה הם רוצים לקיים אינטראקציה 
עם החברות המועדפות עליהם. אחרי הכל, אם 
עסוקה שיש לה שלושה ילדים עשויה להעדיף 
תמיכה טלפונית, בעוד לסטודנט בעל כישורים 
טכנולוגיים יהיה קל יותר להשתמש במערכות 
צ'אט אינטרנט, המאפשרות לו לפתור בעיות 
תוך השלמת משימות אחרות. ובהקשר זה...

ריבוי ערוצים אומר הכל - מותגים צריכים 
לעשות מעל ומעבר כאשר מדובר בלספק 
לצרכנים נקודות גישה לתמיכת לקוחות. 
מוקדי שירות טלפוניים הם חובה, תמיכה 
באימייל בוודאי נוחה לנושאים פחות דחופים, 
וחדרי צ'אט מקלים על פתרון בעיות. אבל 

כיום הלקוחות מתפזרים בין עשרות ערוצים. 
לכן, פריסת צוותי תמיכה בטוויטר, פייסבוק 
צריכה  אחרים,  חברתית  מדיה  ובערוצי 
להיות בעדיפות גבוהה. הדבר עלול ליצור 
לחץ מסוים נוסף על צוותי תמיכה, ולכן יש 
עסקים שיכולים להצליח באמצעות מיקור 
חוץ של מוקדי שירות, תוך שמירה על ערוצים 

אחרים בניהול פנימי.

יוזמה עדיפה על תגובה - היזם ראורי גאלבן 
מחברת Intercom הבריטית הסביר את 
החשיבות של תגובה יזומה )פרואקטיבית(. 

לדוגמה, גאלבן כתב כי כאשר צרכנים שואלים 
שאלות מסוימות, ישנה בדרך כלל שאלת 
המשך צפויה. כך “כיצד אני יכול לטעון את 
המכשיר שלי?”, תלווה בדרך כלל ב”כמה זמן 
זה ייקח?”. לכן הדגיש גאלבן את החשיבות של 
הכללת כל תשובות אלה בתגובה הראשונה. 
זה לא רק מקצר זמן תמיכה, אלא גם גורם 
לצרכנים להרגיש שצוותי תמיכה באמת 

מעוניינים לפתור את הבעיות שלהם.

אישית –  התאמה   - אישית  התאמה 
קריטי  מרכיב  כעת  היא  פרסונליזציה, 
בתחומים רבים, כאשר הצרכנים של ימינו 
דורשים חוויות שתשרתנה  את הצרכים 
והדרישות שלהם. דיוויד אדלמן ומרק סינגר 
מחברת הייעוץ מקינזי, כתבו כי הצעד הראשון 
לפרסונליזציה של אינטראקציות שירות 
לקוחות, טמון באיסוף נתונים מפעילויות 
קודמות וממשאבים קיימים אחרים, כגון 
מדיה חברתית וצוברי נתונים. נציגי תמיכת 
לקוחות יכולים לקחת מידע זה ולהשתמש 

בו כדי לספק שירותים טובים יותר.

בדומה להתאמה  ההקשר הוא המפתח - 
אישית )פרסונצליזציה(, הקשר )קונטקסט( 

יכול לקדם תוצאות מעולות במוקדי שירות. 
אדלמן וסינגר הסבירו כי המיקום של לקוח 
במסע המכירות, הסיבה בגללה התקשר או 
יכולים לשמש  אפילו המיקום הפיזי שלו, 
גבוה  ערך  בעלות  ליצירת אינטראקציות 
יותר. אחרי הכל, צוות תמיכה טלפוני לא 
צריך להתייחס ללקוחות המתקשרים בפעם 
הראשונה כאילו הם מכירים את כל מה שיש 
למותג להציע, ובדומה לכך, קונים קבועים לא 
רוצים לשמוע את אותם התסריטים שוב ושוב.

עורך האתר  - טים אהרנס,  עין  לפקוח 
שמנהלים  ע  הצי  ,Te ch  Ta rget
ומובילים עסקיים יצפו באינטראקציות 
פוקחים  צוות”’, כשהם  וב”דינמיקות 
עין על כל חסם בתהליכים או גמגומים 
בביצועים. מודעות למתרחש במוקדי 
שירות ובצוותי תמיכת לקוחות, מאפשרת 
על  משפיעות  שהן  לפני  בעיות  לתקן 
חוויות הצרכנים והאינטראקציות איתם. 
לדבריו, “אל תפחדו לשנות מסרים, גייסו 
שירותים במיקור חוץ או הטמיעו יכולות  

תמיכה חדשות”.

זיהו  וסינגר  אדלמן   - לחדש  תמיד 
חדשנות כאחת מארבע היכולות הנדרשות 
לשירות לקוחות, מאחר שאסטרטגיות 
הנבנות סביב התנסות ובחינה, מובילות 
לעיתים קרובות לערך הרב ביותר עבור 
חברות ולקוחותיהן. המשמעות היא לא 
לפחד משינוי מסרים, גיוס שירותי מיקור 
חוץ או הטמעת יכולות  תמיכה חדשות. יתר 
על כן, חדשנות צריכה תמיד להיות כרוכה 

בטכנולוגיה חדשה.

מינוף טכנולוגיות זמינות - אם ללקוחות 
יש גישה לכלים גדולים יותר וטובים יותר, 
כך צריך להיות גם לצוותי תמיכה והלפדסק. 
על ידי ניצול היתרונות של מכשירים ניידים, 
תוכנה להשתלטות מרחוק, ואמצעי חומרה 
או שירותים אחרים, יהיו תמיד למרכזי שירות 
האמצעים לפתור בעיות במהירות וביעילות.

אחריות - כיום נדרש צוות גדול כדי לנהל 
תמיכת ושירותי לקוחות, וכתוצאה מכך תמיד 
יש על מי להצביע ואת מי להאשים. אך זו 
עלולה להיות הגישה המוטעית. אדלמן וסינגר 
הסבירו כי בקבוצות של עובדים הכפופים 
להם, מנהלי צוות או פרויקט הם האחראים 
לתוצר הסופי, ובהקשר זה מדובר בחבילה 
או חוויה שלמה, שאסור לשפוט אותה על 
פי היבט יחיד. לכן, מנהלים בכירים חייבים 

לראות במנהלים כנושאים באחריות.

הכותב הוא מנכ"ל CGS ישראל

10 העקרונות של שירות לקוחות מודרני
מה בכירים ומנהלים יכולים לעשות כדי להבטיח שמוקדי השירות שלהם עומדים בסטנדרט

מאת עודד שפירא

CGS 10 העקרונות של שירות לקוחות של
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 גורמים בסביבתם של ארליך ופרידמן מסבירים כי הופעלו עליהם לחצים רבים שלא להיות מעורבים 
בבחירות, עד כדי פסילת מועמדותם לבחירות הבאות  בלשכה סבורים, כי החלטת ועדת הבחירות אסרה על 

בעלי תפקידים לעסוק בתעמולת בחירות, אך אין זה אומר שאסור להם להביע תמיכה במועמד זה או אחר

הבחירות לנשיאות הלשכה:

מבטחים ומבוטחים

יו"ר ועדת האתיקה חווה פרידמן 
ויו"ר בית הדין של הלשכה אלי ארליך 

התפטרו במחאה, אך לאחר פניית 
אברמוביץ משכו את התפטרותם

יו"ר ועדת האתיקה חווה 
הדין  בית  ויו"ר  פרידמן 
של לשכת סוכני הביטוח 
ו  ר ט פ ת ה ך  י ל ר א י  ל א
מתפקידיהם במחאה – אך 
לאחר פניית נשיא הלשכה 
משכו  אברמוביץ  אריה 

השניים את התפטרותם. 
הרקע לדברים הוא מכתב 
ששלח יו"ר ועדת הבחירות 
בלשכה ליושבי ראש וחברי 
בית הדין של הלשכה, ועדת 
האתיקה וועדת הביקורת. 
במכתב כותב יו"ר הוועדה, 
כי  הברמן,  איתן  עו"ד 
ציבורית  קיימת חשיבות 
שתישמר רמת אמון גבוהה 

באובייקטיביות של מוסדות הלשכה. נוכח 
דברים אלה, מסביר הברמן במכתבו שנשלח 
ב-30 באוגוסט, החליטו חברי הוועדה שלא 
להשתתף בתעמולת בחירות של אף מועמד. 
הברמן פנה לנמענים - יושבי ראש והחברים  
בבית הדין של הלשכה, ועדת האתיקה וועדת 
הביקורת - לאמץ גישה זו ולא ליטול חלק 

בתעמולת הבחירות. 
ופרידמן  ארליך  של  בסביבתם  גורמים 
מסבירים, כי מאז שליחת המכתב הופעלו 
עליהם לחצים רבים שלא להיות מעורבים 

בבחירות, עד כדי פסילת מועמדותם לבחירות 
12 שנים כיו"ר בית  הבאות. ארליך, שכיהן 
האתיקה,  ועדת  לראשות  מתמודד  הדין, 
ופרידמן מתמודדת למועצה הארצית של 
כי השניים תומכים בליאור  יצוין  הלשכה. 
רוזנפלד לנשיאות הלשכה, והביעו פומבית 

את תמיכתם בו. 
במכתב ההתפטרות ששלח לנשיא הלשכה 
את  מגיש  "אני  ארליך:  כתב  אברמוביץ, 
התפטרותי תחת מחאה חריפה, עלבון אישי 
כיו"ר בית הדין  בי  בי כאדם, עלבון אישי 

ועלבון אישי עבור בית הדין 
כמוסד עליון של הלשכה. 50 
שנות קיום הלשכה לא היה 
יו"ר  על  הזה, שכפו  כדבר 
מכהן של בית הדין וועדת 
האתיקה, שנבחרו בבחירות 
ישירות לתפקידם, בדיוק 
נבחרת,  כפי שאתה אריה 
להם  מורה  חיצוני  ועו"ד 
להתפטר אם רצונם להגיש 
מועמדות לתפקיד אחר?".

"רק  ארליך:  כתב  עוד 
במשטרים שלא הייתי רוצה 
לחיות תחתיהם יכול להיות 
יו"ר בית  מצב שכופים על 
דין ארצי להתפטר, למרות 
זו האסיפה  שמי שבחר בו 
הכללית, ולמרות שאין סעיף בתקנון שמבקש 

התפטרות כזו". 
את  משכו  השניים  כי  סבורים  בלשכה 
בקשתם להתפטר, לאחר שהבינו שהם לא 
נדרשים לכך בעקבות החלטת ועדת הבחירות. 
ועדת  החלטת  כי  בלשכה,  מסבירים  עוד 
הבחירות אמרה שאסור לבעלי התפקידים 
בוועדות האתיקה, ביה"ד והתקנון לעסוק 
בתעמולת בחירות, אך אין זה אומר שאסור 
להם להביע תמיכה במועמד כזה או אחר כל 

עוד אינם עוסקים בתעמולת בחירות.

יו"ר בית הדין בלשכה אלי ארליךיו"ר ועדת האתיקה בלשכה חווה פרידמן-ויינרב

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם
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