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המאפשרת ללקוחותיך לחסוך וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מיתרונות מס*

פסגות גמל להשקעה
הדור הבא של החיסכון:

טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קרנות נאמנות

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. *בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ש"ח בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. פטור ממס רווח הון יתאפשר 
בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים )לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש( והכל בכפוף לתקנון 
ולהוראות הדין כפי שיעדכנו מעת לעת. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי יועץ / משווק פנסיוני בעל רשיון 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. 

 הנפקת הדוחות על ידי הפיקוח תתאפשר על ידי הוספת דיווח על מקרי ביטוח להר 
הביטוח  בפיקוח סבורים כי הקמת דוח תביעות מרכז צפויה להגביר את מהימנות הנתונים 
 עוד מבקשים בפיקוח להוסיף לדיווח של החברות פרטי קשר של המבוטח על מנת להכניס 

שכבת אבטחת מידע של סיסמה חד פעמית שתישלח ככל הנראה לנייד או לכתובת הדוא"ל

הפיקוח על הביטוח מתכנן לנפק בעצמו 
דוחות תביעות באמצעות הר הביטוח

הפיקוח על הביטוח מתכנן לנפק בעצמו 
דוחות תביעות באמצעות הר הביטוח. במסגרת 
טיוטת תיקון לחוזר ממשק אינטרנטי לאיתור 
מוצרי ביטוח שפורסמה השבוע, מוצע להוסיף 
דרישת דיווח על מקרי ביטוח שבגינם הוגשה 
שידווחו  הנתונים  שבאמצעות  כך  תביעה, 
תוכל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לייצר 
למבוטח דוח תביעות מרכז באתר הר הביטוח. 
זאת, כך נכתב, "על מנת להקל על המבוטחים 
גישה לנתוני דוחות התביעות שלהם, לייצר 
אחידות בפורמט הדיווח ולהגביר את מהימנות 

הנתונים". 
כל זאת, במטרה להחליף את דוחות התביעות 
ששולחות חברות הביטוח למבוטחים. בפיקוח 
סבורים, כי הקמת דוח תביעות מרכז צפוי 

להגביר את מהימנות הנתונים.
במסגרת טיוטת התיקון פועלת רשות שוק 
ההון גם להגביר את רמת האבטחה באתר, 
להקל על המבוטחים את הגישה לנתוני דוחות 
התביעות שלהם, ולייתר את הצורך בפועלה 
אקטיבית של מבוטחים בשמירה על זכויותיהם 

בביטוח סיעודי במעבר בין קופות החולים.
במסגרת כך מוצע להוסיף דרישה לדיווח 

מבוטח,  של  קשר  פרטי 
על מנת להגביר את רמת 
ידי  על  האבטחה באתר 
אבטחת  שכבת  הקמת 
חד  סיסמה  מסוג  מידע 
ככל  שתישלח  פעמית, 
הנראה לנייד או לכתובת 
הדוא"ל. התיקון, מסבירים 
גישה  יאפשר  ברשות, 
של  יותר  ונוחה  פשוטה 
מבוטחים למידע על מוצרי 

הביטוח שברשותם.

הקלת המעבר בין 
קופות חולים ושמירה 

על זכויות המבוטח

עוד מוצע במסגרת טיוטת התיקון להוסיף 
דרישת דיווח ביחס לפרטי אישור הביטוח 
בסיסי ומורחב – בכל הקשור לביטוח הסיעודי 
בהתייחס  זאת,  החולים.  קופת  באמצעות 
לביטוח הסיעודי האחיד הנעשה לחברי קופות 
בין  מבוטחים  מעבר  שמאפשרות  החולים 

קופות החולים השונות, 
זכויות  על  שמירה  תוך 

המבוטח. 
הזכות  מימוש  לצורך 
לעבור פוליסת ביטוח תוך 
זכויות,  רצף  על  שמירה 
סור  למ טח  בו המ ל  ע
לחברה אליה הוא מבקש 
זמן  פרק  תוך  לעבור, 
אישור  ימים,   180 של 
ביטוח בסיסי, כהגדרתו 
רת  ב ח מ  , ת ו א ר ו ה ב
הביטוח אותה עזב בדבר 
זכויותיו. על מנת להקל 
על המבוטח בהליך מיצוי 
זכויותיו במסגרת מעבר 
בין קופות החולים מוצע, 
כאמור, להוסיף דרישת דיווח ביחס לפרטי 
אישור הביטוח בסיסי ומורחב. כך, מסבירים 
בפיקוח, יועמד המידע לרשות חברת הביטוח 
אליה הצטרף המבוטח באופן נגיש ויתייתר 
הצורך בפעולה אקטיבית שלו בשמירה על 

זכויותיו.

דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח



7 בפברואר 2018                                                                                                                   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!

תביעת יהלומים של חצי מיליון דולר נדחתה 
השבוע על ידי שופט בית משפט השלום, אלי 
ספיר. נימוקי הדחיה המרכזיים היו כי הנתבעת, 
חברת הפניקס, הוכיחה שהתובע שיקר בנוגע 
להשתלשלות העניינים באירוע מתוך כוונת 
מרמה, התרשל התרשלות רבתי בכך שהפקיר 
מזוודה ובה יהלומים בשווי חצי מיליון דולר 
והתרשל בכך שלא נשא את היהלומים על גופו. 
רינה  עוה"ד  באמצעות  הפניקס,  בנוסף, 
אגולסקי וסיגל שלימוף, ממשרד גרוס אורעד 
הלכת  בנטל ההוכחה של  ושלימוף, עמדה 
סלוצקי והוכיחה כי מבטחים באנגליה לא היו 
מבטחים יהלומים שלא נישאו על גוף המבוטח, 

כנדרש בפוליסה. 
מסרו  הפרשה  בפרטי  המעורים  גורמים 
לפוליסה, כי מדובר בפסיקה חדשנית ויוצאת 
נוטים שלא  דופן, שכן בתי משפט בישראל 
לדחות תביעות בשל מרמה באופן הצגת האירוע 

ואף לא בנימוק של רשלנות רבתי.  
העובדות, כפי שעלו מפסק הדין, הן כי מזוודת 
טרולי שבתוכה יהלומים בשווי של כחצי מיליון 
דולר, הושארה על ידי מבוטח בתחתית גרם 
מדרגות, בחניון חיצוני להשכרת רכב בשדה 
התעופה בלוס אנג'לס, ללא השגחה. שודדים 

שהיו בקרבת מקום והמתינו לשעת כושר, נטלו 
את המזוודה על תכולתה ונמלטו מהמקום.

המבוטחת, חברת סורום דאימונד'ס, הגישה 
תביעה כנגד מבטחתה הפניקס בדרישה לתשלום 
תגמולי ביטוח בגין אובדן היהלומים, לאחר 
שדרישה זו נדחתה קודם לכן על ידי המבטחת. 
נימוקי הדחייה של הפניקס היו כי המבוטח 
מסר הודעה כוזבת בכוונת מרמה לגבי נסיבות 
האירוע, כי התנהלות המבוטח במהלך האירוע 
היוותה רשלנות רבתית והמזוודה הופקרה 
באופן המפקיע כל חבות על פי הפוליסה וכן, 
כי המבוטח הפר את תנאי נשיאה על הגוף ו/

או להשגחה צמודה עליהם כנדרש בפוליסה.
בית המשפט דחה את התביעה תוך שהוא 
מקבל את טענות הנתבעת אחת לאחת. נקבע 
שהמבוטח שיקר בכוונת מרמה כשהציג את 
גרסתו בפני המבטחת והשמיט מגרסתו את 
העובדה שהמזוודה הושארה ללא השגחה 
הרחק משליטתו האפקטיבית. נקבע כי מצפייה 
לבית  בצילומי מצלמות האבטחה שהוגשו 
המשפט עולה, שהמבוטח היה מודע לסכנה 
האורבת למזוודה והביט מספר פעמים לכיוון 
המזוודות, אך לא נקט בפעולות מינימליות 
ולא נטל עמו את המזוודה.  זו  למנוע סכנה 

בית המשפט קבע שהמבוטח שיקר והסתיר 
עובדות מהותיות מתוך ידיעה והבנה שהנסיבות 
האמיתיות עלולות להביא לדחיית התביעה 
בשל התרשלותו או בשל הפרה בוטה של תנאי 
הפוליסה לנשיאת היהלומים על הגוף או השגחה 

צמודה עליהם.
בית המשפט אף דחה את הניסיון לטעון 
שהפוליסה לא נערכה כדבעי או שהמבוטח 
לא היה מודע לתנאי הפוליסה וקבע באופן חד 
משמעי שהמבוטח ידע היטב כי עליו לשאת את 
היהלומים על גופו על פי הפוליסה שנמסרה לו 

בפועל לפני נסיעתו.
עוד נקבע, כי המבטחת עמדה בחובת ההוכחה 
על פי הלכת סלוצקי שקבע בית המשפט העליון 
בכל הנוגע לסבירות התנאי להקלת הסיכון בדבר 
דרישתה כי המבוטח יישא את היהלומים על 
גופו. הפניקס הביאה ברוקר מאנגליה, שהעיד 
כי בשוק הביטוח האנגלי אף חברת ביטוח לא 
הייתה מבטחת את היהלומים ללא נשיאתם על 

הגוף על ידי מבוטח מהסוג המדובר. 
בית המשפט הורה על כן על דחיית התביעה.
עו"ד עוז ברקוביץ, שייצג את סורום, אמר כי 
בכוונתו לערער על פסק הדין, ועל כל הקביעות 

המשפטיות בו. 

הפניקס, באמצעות עוה"ד רינה אגולסקי וסיגל שלימוף, אף עמדה בנטל ההוכחה של הלכת 
סלוצקי והוכיחה כי המבטחים באנגליה לא היו מבטחים יהלומים שלא נישאו על גוף המבוטח

נשף
המסכות
הגדול
של אורן מזרח

גם אתם
תהיו שם !?

3.3.18

ממשיכים במסורת

תביעת יהלומים של חצי מיליון דולר נדחתה בשל 
מרמה בהצגת עובדות האירוע והתרשלות רבתי
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 ב-VeriShow פיתחו טכנולוגיה שתאפשר לנציג להעלות מסמכים תוך כדי שיחה, 
 scanovate-ב  ומבקשים לחסל את ההתקשרות המסורבלת דרך המייל, הפקס והדואר

יודעים לזהות את הפנים של הלקוח ומבקשים להקל על זיהוי והרשמה של לקוחות וספקים 

הטכנולוגיה שתסיים את הסחבת 
בתקשורת של סוכני הביטוח עם הלקוחות?

בדומה  הביטוח,  ענף 
ניצב בפני  לענפים רבים, 
אתגרים טכנולוגיים רבים. 
אחד מהאתגרים הידועים 
המאפיינת  הסחבת  הוא 
הצטרפות לקוחות לקרן 
של  רכישה  או  פנסיה 
כאשר  ביטוח,  פוליסת 
הם נדרשים למלא פרטים 
רבים ולהשתמש במספר 
פלטפורמות )מייל ואתר( 
לבנות  יהיה  שניתן  כדי 
את פרופיל הלקוח שלהם. 
סחבת זו מאופיינת בבזבוז 
ומצמצמת את  כוח אדם 

הגמישות בענף.
למרוץ  גרם  המתואר  השירות  ואקום 
טכנולוגי בענף הביטוח שאמור בסופו של 
תהליך לספק מוצרים אשר ישפרו את חווית 

השירות. 
)ורישואו( היא חברה   VeriShow חברת 
שמתמקדת בשיפור השירות בעולם הביטוח 
ייחודי. החברה פיתחה פלטפורמה  באופן 
שתאפשר לנציגי השירות לפנות ללקוחות 
דרך הסמארטפון, לאפשר לנציגים, תוך כדי 
השיחה, להעלות מסמכים על צג התקשורת של 
הלקוח )סמארטפון או מחשב( ולמלא אותם 
ביחד עם הלקוח. מדובר ביכולת שאמורה 
לקצר משמעותית את תהליך קליטת לקוח 

בתחום הביטוח והפנסיה. 
ומי  משותף  מייסד  מועד,  יובל  לדברי 
שמשמש כמנכ"ל ורישואו, שוק הביטוח לא 
הראה עד כה פתיחות מחשבתית בכל הנוגע 
לטכנולוגיה, אך החברה שלו תאפשר לפשט 
תהליכים ביורוקרטיים באמצעים טכנולוגיים. 
על פי מנכ"ל ורישואו, שימוש בפלטפורמת 
החברה מדמה מפגש פיזי עם הלקוח ושם סוף 
לסחבת בעת קליטת לקוח, שכוללת אימיילים, 
פעילותה הטכנולוגית של  ודואר.  פקסים 
ורישואו אינה מכוונת לשוק המקומי בלבד, 
אלא לשוק הביטוח העולמי. גם חברת הביטוח 
גילתה עניין במוצר,   AmTrust הגלובלית 
ובסופו של תהליך הביאה לשותפות טכנולוגית 
עם ענקית הביטוח. חברת  AmTrust מבקשת 
ורישואו  ליצור באמצעות הטכנולוגיה של 
אינטראקציה מתקדמת עם לקוחות, כולל 
צ'אט וידאו, חיובים ותשלומים אוטומטיים. 

ה  ס י ל ו פ ם  ע ה  ח י ש ב
לגבי  מועד  יובל  עדכן 
השלב בו הם נמצאים עם 
כבר  “אנחנו   :AmTrust
מקיימים הטמעה עם חברת 
את  ומלמדים  הביטוח 
הנציגים בצורה אקטיבית 
איך פועלים עם המערכת 
האימון  הלקוחות.  מול 
שבועי.  בסיס  על  נעשה 
המטרה שלנו, שנה מהיום, 
היא להטמיע את המערכת 
בתוך עשרים חברות בנות 
לקוחות  לחפש  ונמשיך 
אחרים גם בארצות הברית 

וגם באירופה".
בניגוד לחלק מהפיתוחים הטכנולוגיים, 
נראה שהפיתוחים בתחום השירות של ורישואו 
ממש לא באים להחליף את סוכן הביטוח, 
אלא באים לשפר את ביצועיו ולהגדיל את 
יכולות השירותים שלו. מועד מציג זאת כך: 

"הטכנולוגיה שלנו תשפיע בצורה מעניינת על 
סוכני הביטוח. למשל, במקרים  של בקשה 
לביטוח חדש מצד לקוח, או כאשר מתעורר 
הצורך למלא טופס מחודש עם לקוח, השימוש 
מהסחבת  להימנע  לסוכן  יעזור  במערכת 
הרגילה והיא תבדל אותו מנציג של חברת 
CRM ישנות.  ביטוח שמשתמש במערכות 
לסוכני הביטוח ניתן כאן כלי שיכול לדחוף 

אותם קדימה”.  
דוגמה נוספת בתחום היא חברת סקנובייט 

זכתה במקום השני  )scanovate(, אשר 
בהקאתון של הממונה על הביטוח והבורסה. 
ייחודית המסוגלת  החברה הציגה מערכת 
לנהל את זהותו הדיגיטלית של הלקוחות. 
המערכת מאפשרת לקשר בין תעודת הזהות 
לבין המידע באותה התעודה ולזהותו הפיזית 
של המשתמש. החברה מבקשת להקל על 
זיהוי והרשמה של לקוחות וספקים. לחברה 
פתרונות בשלים, שכבר מצויים בשימוש בשוק 
והבינלאומי. בפתרונות החברה  הישראלי 
משתמשים מיליוני לקוחות קצה בישראל, 
במגוון ארגונים הכפופים לרגולציות מחמירות 
בנק לאומי,  ורמות דיוק גבוהות, ביניהם: 
בנק דיסקונט,  בנק מזרחי, בנק יהב, מאיר 
שלמה סיקסט  חברה למכוניות ומשאיות, 
ואל-על, אך ככל הידוע לנו, היא עדיין לא 

נכנסה לתחום הביטוח. 
כך או כך, בענף הביטוח, ניתן יהיה באמצעות 
כל  לערוך את  הטכנולוגיה של סקנובייט 
תהליכי הרישום לשירות, והתביעה במקרה 

הצורך, באופן דיגיטלי מהמכשיר הנייד.

על פי טל בר זאב, מנהלת פעילות סקנובייט 
בישראל: "אנו מבקשים לשנות את עולם 
הביטוח באמצעות תשתית וכלים טכנולוגיים 
באמצעות  חזק  וזיהוי  בטוחה  להזדהות 
מכשירים ניידים וערוצים דיגיטליים. מימוש 
של  אמיתית  הנגשה  יאפשר  הטכנולוגיה 
שירותים מקוונים בערוצים דיגיטליים לציבור 
הרחב בשלל שירותים, צמצום אחוזי נטישה 
ו-ROI ברור, כפי שהוכח במסגרת השירותים 

בהם מוטמעת הטכנולוגיה".

INSURTECH 

יובל מועד, מייסד משותף 
VeriShow ומנכ"ל חברת
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האם מבטחת מזיק חייבת לשלם 
פיצוי לניזוק כאשר הנהג הפוגע נהג 

לאחר שלילה עליה לא ידע?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט סקר את ההלכה המשפטית בנושא, ולפיה  יש צורך ב"ידיעתו" 
של הנהג על הפסילה, כמוטיב בלעדיו לא נכנסת הפסילה לתוקף 

ברחובות  בבית משפט לתביעות קטנות 
ינאי חג'אג )התובע( נגד  נדונה תביעתו של 
הכשרה חברה לביטוח )הנתבעת 1, הכשרה(, 
ניצן רוזנברג )הנתבע 2( ורוני מימוני )הנתבע 
2017, בהיעדר  ניתן בדצמבר  3(. פסק הדין 

הצדדים, מפי השופטת רנה הירש.
נהג משאית, שנסע לאחור  3 הוא  הנתבע 
נסיעתו  את  ביצע  הנהג  חונה.  ברכב  ופגע 
במהלך העבודה, ועל כן נתבע בהליך זה גם 
 1 הנתבעת  הנהג.  של  מעסיקו   ,2 הנתבע 
הייתה חברת הביטוח אשר במועד התאונה 
ביטחה בביטוח אחריות כלפי צד שלישי את 
המשאית. כאשר הסתבר לנהג, כי פגע ברכב 
חונה, עצר, ירד מהמשאית והצמיד לרכב פתק 
הודאה והתנצלות. התובע פנה לשמאי, אשר 
הכריז על הרכב כאובדן כללי, ולאחר מכן, פנה 
התובע להכשרה, אולם דרישתו לפיצוי נדחתה.

בית המשפט לתעבורה  כי  הכשרה טענה, 
בירושלים שלל את רישיון הנהיגה של הנהג על 
פי גזר דין שניתן )בהיעדר התייצבותו( למשך 
שלושה חודשים, וכי הודעה על גזר הדין נשלחה 
זוגתו דאז. לטענת  ידי בת  לו והתקבלה על 
הכשרה, מאחר שהנהג ידע כי רישיונו נשלל, אך 
לא הפקיד את רישיונו כנדרש, המסקנה היא 
כי המשיך לנהוג במשאית בניגוד לדין ובניגוד 
לתנאי הפוליסה. לפיכך יש לקבוע, כי רישיון 
הנהיגה של הנהג לא היה בתוקף בעת התאונה, 
ועל כן הפוליסה לא מכסה את הנזק שנגרם.

פסק הדין: השאלה שעמדה לדיון היא האם 
חייבת המבטחת של המזיק לשלם לניזוק פיצוי 
בגין הנזק שנגרם לו, בעת שהנהג הפוגע נהג 
וטענתו  נשלל,  לאחר שרישיון הנהיגה שלו 
היא, שלא הייתה לו ידיעה על השלילה. בית 
המשפט קבע, כי בהתאם לעמדת המבטחת, 
די בכך שגזר הדין הקובע את עונש השלילה 
הומצא לידי בת הזוג של הנהג, במסירה "כדין", 
כדי שייחשב כמי שיודע בפועל על קיומו של 
ועל כן יש בכך כדי להביא לשלילת  העונש, 

תוקפה של פוליסת הביטוח שהוציאה. 
כי  וקבע,  זאת  טענה  דחה  המשפט  בית 
הטענה האמורה היא טענת הגנה של הכשרה, 
מפני תביעת התובע. הכשרה לא הייתה יכולה 
לצפות, בהיעדר כתב הגנה של הנהג, כי הנהג 
יאשר, שמי שחתמה על אישור המסירה לקבלת 
וכי התגורר עמה  זוגתו,  גזר הדין הייתה בת 

באותה עת. 
בית המשפט ציין, כי הכשרה מתמצאת בהליך 
ודרישה כדי  יודעת לבצע חקירה  המשפטי, 
לברר אם הוטלו הגבלות על רישיון הנהיגה של 
מבוטח. עם זאת, נמנעה הכשרה מלהזמין את 
בת הזוג של הנהג למסור עדות בבית המשפט, 
כדי שניתן יהיה ללמוד אם ידעה מהו תוכנו של 
המסמך שקיבלה, בהתאם לאישור המסירה 

עליו חתמה, ואם מסרה את המסמך האמור 
רלבנטית  עדה  מהזמנת  זו  הימנעות  לנהג. 

נזקפת לחובת הכשרה. 
בית המשפט סקר את ההלכה המשפטית 
בנושא, ולפיה  יש צורך ב"ידיעתו" של הנהג על 
הפסילה, כמוטיב בלעדיו לא נכנסת הפסילה 
לתוקף ואת הצורך בהודעה אקטיבית, וזאת 
לנוכח המשמעויות כבדות המשקל שיש לנהיגה 
בזמן פסילה. בית המשפט היה מודע לעובדה 
ובו שלילת  גזר הדין  לנהג  שלכאורה נמסר 
לאדם  מקובלת"  "בדרך  הנהג  של  רישיונו 

מבוגר הגר עמו )בת זוגתו(. 
עם זאת, בית המשפט קיבל את טענת הנהג, 
כי בפועל לא ידע על שלילת רישיון הנהיגה 
שלו, וזאת בשל מספר סיבות: הנהג עשה רושם 
אמין, אישר כי גר עם בת הזוג, הגם שהדבר 
פועל לכאורה לחובתו, וחזר והכחיש כל ידיעה 
בדבר שלילת רישיונו. הנהג התייצב לדיון על 
אף שלא נמסר לו כתב התביעה, רצה למסור 
את גרסתו, ולא פעל כדי לעכב או לדחות את 
בירור ההליך. הנהג לא נמנע או התחמק ממתן 
תשובות בחקירה נגדית ולא סתר את עצמו. 
מדובר בנהג עם ותק רב בנהיגה על משאית, 
המתפרנס מכך. בית המשפט התרשם, כי הנהג 
לא היה מסתכן ביודעין בנהיגה בזמן שלילה, 
חמורה,  ענישה  להיות  יכולה  שמשמעותה 
שתמנע ממנו אפשרות להתפרנס במשך זמן 
ממושך. הנהג פגע ברכב חונה בשעות החשיכה, 
ללא עדים לאירוע, ומצא לנכון להשאיר פתק, 

שלו  הטלפון  מספר  את  ולרשום  להתנצל 
לצורך יצירת קשר. הנהג לא ניסה לברוח או 
להתנער מאחריות והתנהלות זו מחזקת באופן 
משמעותי את מהימנותו הכללית, ובד בבד 
מביאה למסקנה, כי לא חשש מהשלכותיה. 
חזקה, שלו ידע הנהג שהוא נוהג בזמן שרישיונו 
בכלל,  באירוע  הודאה  כי  מבין  היה  נשלל, 
ובאחריותו לנזק בפרט, עשויה לפעול לחובתו 

ולהטיל עליו חיוב כספי משמעותי.
לאור האמור קבע בית המשפט, כי לא הייתה 
לנהג ידיעה בפועל על שלילת רישיונו, ועל כן, 
יש תוקף לכיסוי הביטוחי שניתן לרכב בו נהג, 
לטובת צד שלישי, הוא התובע שניזוק. בית 
המשפט ציין, כי הנהג אחראי לתאונה, שהוא 
גרם לה ברשלנותו, כפי שהודה בהגינותו, בפתק 
אחראי  המעסיק  התובע.  רכב  על  שהותיר 
לתאונה מכוח אחריותו השילוחית, שכן הנהג 
ולא  נסע במסגרת עבודתו, ברכב המעסיק, 
הועלתה טענה, כי נסיעתו לא הייתה בהתאם 
להנחיות שקיבל מהמעסיק או מטעמו. לפיכך, 
בגין  התובע  את  לפצות  אחראית  הכשרה 

אחריותם של הנהג והמעסיק.
בית המשפט חייב את הכשרה בפיצוי התובע 
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, ובנוסף קבע 
כי תשלם לו הוצאות בגין ניהול ההליך, בזבוז 
זמנו לצורך הגשת התביעה ואגרת בית משפט.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות 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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  מגמת הצמיחה, הגידול בהיקף הנכסים 
המנוהל והצבירה החיובית נמשכה גם בשנת 
 2017 הנכסים הסתכמו בסוף השנה ב-207 

מיליארד שקל, גידול בשיעור של 12.5% 
לעומת היקף הנכסים בראשית השנה

מסכמים שנה: גידול חד 
בשוק קרנות ההשתלמות

2017 שוק  עם סיומה של שנת 
שנה  מסכם  ההשתלמות  קרנות 
נוספת, מבחינת צמיחה  מצוינת, 
בהיקף הכספים המנוהל. מגמת 
הצמיחה, הגידול בהיקף הנכסים 
המנוהל והצבירה החיובית נמשכה 

גם בשנת 2017. 
למעט שנתיים, שנים בהן תשואות 
היו  ההשתלמות  קרנות  מרבית 
שליליות, השנים 2002 ו-2011, בכל אחת מן השנים האחרות, 
בשני העשורים האחרונים, נהנו קרנות ההשתלמות מגידול 
בהיקף הכספים המנוהל, הן בזכות צבירה חיובית, עודף 
הפקדות על משיכות והן בזכות תשואות חיוביות שהניבו 

השקעות הכספים שנצברו בקרנות השתלמות.  
היקף נכסים: בסוף שנת 2017 הסתכמו כלל הנכסים בקרנות 
השתלמות ב-207 מיליארד שקל, סכום המבטא גידול בשיעור 

של 12.5% לעומת היקף הנכסים בראשית השנה. 
תשואות: בשנת 2017 הניבו קרנות ההשתלמות בממוצע 
תשואה נומינלית, ברוטו )לפני תשלום דמי ניהול( בשיעור של 
6.9%, לאחר תשואה נומינלית ממוצעת בשיעור 3.2% שהושגה 
בשנת 2016. בכלל, מאז שנת 2011 הניבו קרנות ההשתלמות, 

מדי שנה, תשואות נומינליות חיובית לחוסכים.
דמי ניהול: מגמת הירידה בדמי הניהול, אשר מאפיינת 
את כלל המוצרים הפנסיונים בשוק, לא פסחה על קרנות 
ההשתלמות. בשנת 2017 ממוצע דמי הניהול הסתכם בשיעור 
0.61% מן החיסכון )בקרנות השתלמות חל איסור לגבות דמי 
ניהול מן ההפקדות(, לעומת דמי ניהול בשיעור 0.63% בשנת 

2016 ו-0.66% בשנת 2015.
נהנה שוק קרנות ההשתלמות   2017 נטו: בשנת  צבירה 
מצבירה חיובית, היקף ההפקדות לקרנות השתלמות עלה 
על סכומי המשיכה, בהיקף של כ-11 מיליון שקל. גם בשנים 
2015 ו-2016 הייתה בשוק צבירה חיובית בהיקף של כמעט 

10 מיליון שקל, בכל אחת מן השנים.

)מאמר 3 בסדרה(

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

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

צבירה שנתית נטו )במליוני שקל(

תשואות שנתיות ממוצעות
בקרנות השתלמות )נומינלי, ברוטו(

היקף נכסים מנוהל בקרנות השתלמות 
)במיליוני שקל(

דמי ניהול ממוצעים לאורך זמן
)מן הצבירה(

קרנות השתלמות
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חברות הביטוח יידרשו לשלוח כל המבוטחים הזכאים, בני 55 ומעלה, מכתב עמו יוכל המבוטח לגשת 
לקופת החולים על מנת להצטרף לביטוח הסיעודי הקבוצתי של הקופה ללא תהליך של חיתום רפואי

בני 55 ומעלה, שבוטחו בביטוח סיעודי 
קבוצתי, יוכלו להצטרף לביטוח סיעודי 

בקופת החולים ללא בדיקה רפואית

כלל המבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי, 
שהסתיים לאחר ה-31 באוגוסט 2017, שגילם 
55 ומעלה, יוכלו לממש את זכאותם ולהצטרף 
לפוליסת ביטוח סיעודי בקופת החולים בה הם 

חברים, ללא בחינת מצבם הרפואי. 
בשורה זו, אשר מבטיחה ביטוח סיעודי יציב 
בכיסוי ראוי ובמחיר זמין, היא פרי ההסכמות 
שהושגו לאחרונה בין הממונה על שוק ההון, 
הביטוח והחיסכון דורית סלינגר, שר האוצר 
משה כחלון ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. 
ביטוח  כי מתן האפשרות למבוטחי  נזכיר 
סיעודי קבוצתי קצר טווח, להצטרף לביטוח 
הסיעודי בקופות החולים ללא צורך בבדיקה 
רפואית, הושג לאחר משא ומתן ממושך בין 
הצדדים - תחילה למבוטחים בני 60 ומעלה 
ולאחר מכן, בהסכמה משותפת, הוחלט על 
הורדת הגיל המזכה בפטור מחיתום מ-60 

ל-55, תוך הרחבת הזכאות 
לאלפי מבוטחים נוספים. 

ההוראות החדשות שפרסמה 
ג'( רשות שוק  )יום  אתמול 
שא,  הנו ת  ר ד ס לה ן  הו ה
נותנות תוקף חוקי להסכמות 
ומאפשרות למבוטחים לממש 
את הזכאות בפועל ולהבטיח 
את המשך הביטוח הסיעודי 

במספר צעדים פשוטים. 
בהתאם להוראות החדשות, 
כל המבוטחים הזכאים, בני 55 
ומעלה, אשר פוליסת הביטוח 
שלהם  הקבוצתית  הסיעוד 
בפוליסה של  )לרוב מדובר 

מקום עבודה( הסתיימה לאחר ה-31 באוגוסט 
2017, יקבלו בימים הקרובים מכתב מחברת 

הביטוח שבה היו מבוטחים, 
המודיע להם, באופן אישי, 
זכותם להצטרף לביטוח  על 
סיעודי בקופת החולים שלהם, 
הזכאות  תנאי  פירוט  תוך 

המלאים. 
מכתב זה יהווה למעשה את 
האישור שאפשר יהיה לגשת 
עמו לקופת החולים על מנת 
הסיעודי  לביטוח  להצטרף 
ללא תהליך של חיתום רפואי. 
יוכלו  הזכאים  המבוטחים 
קופות  לפוליסות  להצטרף 
החולים עד לסוף חודש יולי 
2018, או תוך 120 יום מסיום 
פוליסת הביטוח הקבוצתי שלהם, לפי המועד 

המאוחר מבין השניים.

שר האוצר משה כחלון

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
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ועדת המדע והטכנולוגיה:

  התיקון לחוק כולל שינויים שיכירו באמצעי זיהוי נוספים לחתימות שנדרשו בחיקוק
 במקרה של טענות סביב חתימה דיגיטלית, נטל ההוכחה יהיה על החברות והארגונים  תיקוני 

החקיקה עשויים להקל על הרחבת השימוש בטכנולוגיה בקרב חברות ביטוח וסוכני ביטוח

ועדת המדע והטכנולוגיה אישרה אתמול 
)יום ג'( לקריאה שנייה ושלישית את התיקון 
לחוק חתימה אלקטרונית, במטרה לקדם את 
המסחר האלקטרוני ואת שירותי הממשלה 
הניתנים לאזרחים באמצעות האינטרנט. על 
פי התיקון לחוק, חתימה הנדרשת בחיקוק 
תתאפשר גם ללא עמידה בדרישות המחמירות 
והיא  מאושרת,  אלקטרונית  חתימה  של 
תוכר בהתאם לתכליתה גם על ידי חתימות 

אלקטרונית מאובטחות אחרות.
)יהדות  מקלב  אורי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
התורה(, אמר בראשית הדיון: "המהפכות 
הטכנולוגיות שקורות בעולם מחייבות אותנו 
בוועדה לשנות את החסמים כפי שקיימים 
בחוק היום לגבי חתימה אלקטרונית. ככל 
שבכנסת ובממשלה מקדמים מלחמה בהון 
השחור וצמצום לשימוש במזומנים, הרי שיותר 
תשלומים עוברים כבר לדרכים דיגיטליות. 
ואני  בשינוי דרמטי,  לחוק מדובר  בתיקון 
משרד המשפטים שמתוך הבנה  משבח את 
שניתן לקיים זיהוי חתימה דיגיטלית בצורה 
ולא  מאובטחת, הם הפתיעו אותנו הפעם 
הקשו על קידום התיקון אלא להיפך - סללו 
את הדרך לשינוי החוק שמשפר את המציאות. 
בחוק יש ראייה עתידית וחשיבה לתת אמות 
מידה לכל האמצעים הטכנולוגיים הקיימים". 
ח"כ יוליה מלינובסקי )ישראל ביתנו( הביעה 
בדיון את חששה מאישור התיקון לחוק: "עלינו 
לתת את הדעת ולשאול מהי רמת האבטחה 
כאשר חתימות אלקטרוניות תהיינה נפוצות 

יגיע אל מאגר שכזה  וקיים חשש שמישהו 
ויעשה בו שימוש לא ראוי. בנוסף, כנגד כל 
טענה על חתימה בנייר, יכולים כיום לעשות 
זוהי חתימה  גרפולוג שאכן  ידי  על  אימות 
אמתית. איזו מהימנות יש לנו לגבי חתימה 

דיגיטלית?"
עו"ד רעות אופק, ממשרד המשפטים הציגה 
"17 שנים אחרי  את התיקון להצעת חוק: 
שנחקק חוק חתימה אלקטרונית, מתברר כי יש 
קושי יישומי ביעילות של החוק לאזרח. ראשית 
כל, חוק חתימה אלקטרונית קובע כי לדרישת 
חתימה בחיקוק יש לאפשר חתימה אלקטרונית 
רק בחתימה מאושרת בלבד וזה קיים רק לבעלי 
כרטיס חכם שעלותו גבוהה. המציאות לאורך 
השנים אף הוכיחה, שלרוב האזרחים אין את 
אותו כרטיס. בנוסף, בהרבה מאוד שירותים 
הניתנים דרך חתימה אלקטרונית, אין בכלל 
חתימה  דווקא  שיצטרכו  לקבוע  הצדקה 
מאושרת. כשצריך מידע ממשרד ממשלתי, 
אפשר להסתפק בחתימה אלקטרונית שאינה 

מצריכה ללכת לגורם שלישי".
במסגרת הצעת חוק חתימה אלקטרונית 
במליאה,  הסופי  אישורו  לאחר  המחודש, 
תתקיים הפרדה בין תכליות החתימה - מתי 
יש להידרש לחתימה מאושרת בלבד ואימתי 
ניתן להסתפק באמצעים אחרים של חתימות 
אלקטרוניות. נוסח התיקון לחוק אינו קובע 
איזו רמת חתימה תידרש לכל דרישת חתימה 
בחיקוק ואלו ייקבעו על ידי היועץ המשפטי 

של כל נותן שירות ממשלתי. 

עו"ד אופק, הדוגמאות לחתימות  לדברי 
שאחרי תיקון החוק יהיו זמינות יותר: "חוזה 
משכנתה, חוזה כרטיס חיוב, בקשות מקוונות 
לרשם הירושות, צוואה דיגיטלית, כל הקשור 
בנסח טאבו: בקשה לרישום משכנתה, בקשה 
למידע מתוך התיק, שטר מכר, שטר משכנתה, 
בקשה להערת אזהרה, ועוד. עם העברת התיקון 
לחוק, בכל הדוגמאות האלה יוכלו הרשויות 
לפתוח חתימה דיגיטלית שתאפשר לאזרח 
להגיש את הבקשות באופן מקוון בלי לצאת 

מהבית".   
לדברי נציגי משרד המשפטים והרשות להגנת 
שנכחו בדיון, החוק המתוקן יסיר  הפרטיות 
חסמים ויקדם פרויקטים דיגיטליים במשק 
ובממשלה לאור ההתפתחות הטכנולוגית, 
אך מאידך גיסא גם לא יפגע בצרכן. בסעיף 6 
להצעת החוק המחודשת לחתימה אלקטרונית 
נקבע כי הגורם שמבקש להסתמך על החתימה 
האלקטרונית, עליו יהיה הנטל להוכיח כי אותו 

צד הוא שחתם על כך.   
טרם ההצבעה לקראת העברתה של הצעת 
החוק לקריאה שנייה ושלישית במליאה לצורך 
אישורה הסופי, סיכם יו"ר הוועדה את הדיון: 
"התיקון לחוק אינו גורע כלום ממה שהיה עד 
היום אלא מוסיף פתיחות בנושא החתימות 
ומעניק שפה אחת לכולם, כדי שכל אחד יוכל 
להתנהל נכון. קיבלנו כאן ממשרד המשפטים 
תשובות מספקות בהחלט לכך שהחוק רק 
ייטיב עם הצרכן וישמור שמעתה התקשרויות 

רבות יוכלו להתבצע אלקטרונית".

אושר תיקון לחוק חתימה 
אלקטרונית לקריאה שנייה ושלישית

www.shagrir.co.il
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

ביטוח  )מאגר   Pool Re המשנה  מבטח 
דרכים  מחפש  טרור(  לסיכוני  בריטי  משנה 
סיכונים  עם  להתמודד  למבוטחיו  לסייע  כדי 
מבטח  מנכ"ל  הצהיר  כך  קורים,  שהם  לפני 
המשנה, ג'וליאן אנויזי. לדבריו, הטרור מכוון 
ביותר  הנמוכים  "לפירות  התקפותיו  את 
לטרוריסטים  קל  מאוד  עדיין  זה  העץ".  של 
סואנים,  ברחובות  דריסה  פיגועי  לבצע 
להפסיד  מתחילים  כשהטרוריסטים  אבל 
ללוחמה  עוברים  הם  הפיזית,  המלחמה  את 

טרור  פעולות  זאת,  למרות  הסייבר.  במרחב 
על  ובתחכום  בטכנולוגיות  שימוש  מחייבות 

מנת לגרום נזק.
בראיון  אנויזי  אמר  יותר  ציורית  בלשון 
ל-Airmic News, כי מבטח המשנה היה פוגש 
מבטח  כעת  הצוק.  בתחתית  מבוטחיו  את 
המשנה רוצה להציב, יחד עם המבוטחים, גדר 

על קצה הצוק כדי למנוע את הנפילה.
שעבר  בחודש  הכריז   Pool Re המבטח 
כדי  הביטוחי,  הכיסוי  את  מרחיב  הוא  כי 

פעילות  של  כתוצאה  טרור  סיכוני  גם  לכלול 
תהיה  הביטוחי  הכיסוי  של  ההרחבה  סייבר. 
כנגד פרמיה נוספת, אך מבטח המשנה נוקט 

בפעולות כדי להמעיט את הגדלת העלות. 
בפרמיה  הנחות  לתת  מוכן  המשנה  מבטח 
של  הקטנה  להציג  שיכולים  לארגונים 
של  אימוץ  ידי  על  טרור  לסיכוני  החשיפה 
אמצעי אבטחה נאותים. ביצוע פעולות טרור 
למרחב  הפעילות  את  יעביר  מתוחכמות 

הסייבר בו ההתמודדות שונה.

Willis Re בשיתוף עם CB Insights הציגו את המחקר האחרון 
ב-2017  כי  הקובע,   Willis Towers Watson Securities של 
רק  כאשר  משנה,  ומבטחי  מבטחים  ידי  על  השקעות   120 בוצעו 
ההשקעה  סכום  השקעות.   35 התבצעו   2017 של  האחרון  ברביע 
מיליון   697 זה  סכום  )מתוך  דולר  מיליארד   2.3 של  בהיקף  היה 
דולר הושקעו ברבעון האחרון של 2017( - גידול בשיעור של 36% 
לשם  חיונית  החדשות  הטכנולוגיות  של  הבנה   .2016 שנת  לעומת 

קבלת התועלות משימוש בהן.

מחקר חדש שנערך על ידי ארנסט אנד יאנג EY עוסק בניתוח מידע 
שינויים  של  והשפעה   )FDA(  Forensic Data Analytics משפטי 
המשנות  וטכנולוגיות   FDA-ה בהשפעת  מתמקד  הדוח  חברות.  על 

תהליכים על סיכונים משפטיים, ציות והונאה.  
יאמצו  המחקר  עורכי  ידי  על  שהוצגו  לשאלות  מהמשיבים   39%
הם  כי  אמרו  מהנשאלים   38% הקרובה.  בשנה  רובוטיים  תהליכים 
יאמצו בינה מלאכותית כחלק מהפעילות העסקית. ההוצאה השנתית 

הממוצעת בגין FDA גבוהה ב-51% מאשר בשנת 2016.

הטרוריסטים שהפסידו את המלחמה 
הפיזית יעברו ללוחמה במרחב הסייבר

2017 – שנת שיא בהשקעות 
מבטחים ומבטחי משנה 

בטכנולוגיות ביטוח

ניתוח מידע משפטי 
ובינה מלאכותית 

מייצרים סיכונים ושינוי

כך סבור המנכ"ל של מבטח המשנה Pool Re, שהכריז בחודש שעבר כי הוא 
מרחיב את הכיסוי הביטוחי, כדי לכלול גם סיכוני טרור כתוצאה מפעילות סייבר
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אילן גת מונה למנכ"ל QlikView ישראל 

מנגנון ההתחשבנות בין בט"ל לחברות 
הביטוח וחובת ביטוח תאונות עבודה 

למעסיקים – נכנסו לחוק ההסדרים של 2019

אילן גת מונה לתפקיד מנכ"ל 
ישראל מקבוצת   QlikView
חילן. נמסר כי המינוי הינו חלק 
בקבוצה,  תפקידים  מחילופי 
כאשר גת יחליף בניהול החברה 
את טל וייסר, שניהל את החברה 
האחרונות  השנים  בארבע 
 וימשיך לשמש בה כדירקטור. 
15 השנים האחרונות  במהלך 
שונים  בתפקידים  גת  כיהן 
בחמש  דיוידשילד.  בקבוצת 
גת  שימש  האחרונות  השנים 
כן  ולפני  דיוידשילד  כמנכ"ל 

ברילוקיישן בבייג'ין, סין, כמנכ"ל הפעילות 
הבינלאומית של הקבוצה. את דרכו בקבוצה 

מכירות  כסמנכ"ל  החל  הוא 
כמנהל  כיהן  כן  לפני  ושיווק. 
 המכירות של חברת AIG ישראל.

אלי זיברט מנכ"ל חילן מסר: "אנו 
מברכים על הצטרפותו של אילן 
 QlikView להוביל את חברת
ישראל. פעילות החברה צמחה 
מאוד בשנים האחרונות, בעיקר 
בזכות היכולת להציע ערך מוסף 
עסקי משמעותי לארגונים בכל 
גודל ובכל מגזרי הפעילות. אילן, 
שמגיע עם נסיון עשיר בניהול 
יפעל להמשיך  ופיתוח עסקי, 
מגמה זו ואף להעצים את פתרונות הערך של 

החברה".

Qlik עוסקת בתחום ה-BI  )בינה עסקית( 
עם נתח שוק של 48%. בחברה מציינים, כי 
המערכת מוטמעת ביותר מ-48 אלף ארגונים, 
העולם.  ברחבי  מדינות  ב-106  הפרוסים 
על מנוע אסוציאטיבי,  המערכת מבוססת 
מיליארדי  לנתח  המסוגל  כפטנט,  הרשום 
המערכת  בודדות.  שניות  בתוך  רשומות 
מעניקה פתרון שלם למגוון רחב של צרכים 
כגון ניתוח מכירות, רכש, כספים, ייצור, קבצי 
 תיעוד של בקרים, תעבורה ברשתות ועוד. 
QlikView  ישראל, אשר הוקמה ב-2003, 
היא חלק מקבוצת חילן. החברה משרתת כיום 
יותר מ-1,200 לקוחות בישראל, ביניהם בנקים, 
חברות ביטוח, ממשלה וביטחון, חברות תעשיה, 

גופי פיתוח, חברות היי טק ועוד.

בין  ההתחשבנות  מנגנון 
ביטוח לאומי לחברות הביטוח 
וחובת ביטוח תאונות עבודה 
לחוק  נכנסו   – למעסיקים 
ההסדרים של 2019. כך סוכם 
האוצר  שר  בין  )ד'(  היום 
הכנסת  ויו"ר  כחלון  משה 
ן.  י אדלשטי )יואל(  יולי 
הקמת מוסד לבוררות חובה 
בענף הביטוח ודחיית המועד 
האחרון להקמת קופת גמל 
מרכזית לקצבה לעובדי רשות 
הנושאים  מן  הם  הנמלים 

שנותרו בחוץ.
ולאור  לפי דרישת הכנסת 
יחסית  הקצר  הזמן  פרק 
לדיונים בתכנית הכלכלית, 
כ-30  החוק  בהצעת  נותרו 
נושאים בלבד )ראו טבלה(. 
שנקבע  הזמנים  לוח  פי  על 
הצעת חוק התקציב וכן הצעת 
חוק התוכנית הכלכלית, יופצו 
ביום  הח"כים  של  לעיונם 
ראשון )ה-11 בפברואר 2018( 
ויובאו לקריאה ראשונה ביום 

ג' )ה-11 בפברואר 2018(.

מבטחים ומבוטחים

 גת יחליף בניהול החברה את טל וייסר, שניהל את החברה בארבע השנים 
האחרונות QlikView  ישראל, שהוקמה ב-2003, היא חלק מקבוצת חילן

 עוד נכנסה לחוק ההסדרים: רפורמת ניידות בין הבנקים  יצאו מן 
החוק: מוסד בוררות בענף הביטוח וחובת דיווח על מחירי ניתוחים פרטיים

אילן גת
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 2019ת בעניין היקפו של חוק ההסדרים לשנ בין יושב ראש הכנסת לבין שר האוצרהסכמות 

 ייכללו בחוק ההסדרים שלאסעיפים   סעיפים שייכללו בחוק ההסדרים
 אחר הקריאה הראשונה()יוצאו לפני הקריאה הראשונה או יפוצלו להליך חקיקה רגיל ל

 (1", סעיף 2)תזכיר "שונות עניין בדיקת מתקני גז טבעי הארכת תקופת המעבר ל .1 )תזכיר "הסרת חסמים בייבוא אישי"( הסרת חסמים בייבוא אישי .1
 (2יף ", סע2)תזכיר "שונות תחרות במשק הדלק  .2 )תזכיר "יבוא מוצרי תקשורת"( תקשורתויבוא מוצרי  הקצאת תדרים .2
  הקמת רשויות תחבורה ציבורית מטרופוליניות .3

 )תזכיר "רשויות תחבורה מטרופוליניות"(
 קביעת תעריף חניה מיוחד בסמוך לאזורים שבהם פועלת תחבורה ציבורית  .3

 ((4)1)תזכיר "תחבורה", סעיף 
 אכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים  .4

 ((3)-( ו2(, )1)1)תזכיר "תחבורה", סעיף 
חובת דיווח על מחירי ניתוחים פרטיים והסמכה לקבוע מחיר מירבי לניתוחים  .4

 )תזכיר "בריאות"(פרטיים 

 )תזכיר "ביטוח לאומי"( נכות כלליתהעלאת קצבאות  .5 (תזכיר "תקשורת") הוראות בתחום התקשורת והשידורים .5
 חוק ההסדרים הנחתלפני  החל*הליך החקיקה 

  לבתי חולים עבור לידות מענק אשפוז .6 )תזכיר "בנקאות"(בין בנקים ניידות  .6
 ()ד(2-( ו6)1 סעיפים)תזכיר "ביטוח לאומי )חלק ב'(", 

למדינה והוראות נוספות לעניין  רשות שדות התעופההעברת הכנסות של  .7
 (1רשות שדות התעופה", סעיף  - 2)תזכיר "תחבורה עבודת הרשות 

 בהעברת זכויות יזמים של התחדשות עירונית  רכישה פטור ממס .7
 (5)תזכיר "מסים", סעיף 

 שינוי מנגנון ההתחשבנות בין המוסד לביטוח לאומי לחברות הביטוח .8
 (תזכיר "ביטוח לאומי )חלק ג'(")

 ((3)-( ו2)4)תזכיר "מסים", סעיפים תיקונים בפקודת מס הכנסה  .8

  ההסמכה של שר האוצר להאריך פטור ממס לעולים חדשיםביטול  .9 (3)ג(, -)א(2(, 7)-( ו5)-(1)1חלק ב'(", סעיף )תזכיר "ביטוח לאומי )גמלת סיעוד  .9
 ((1)4)תזכיר "מסים", סעיף 

 הטלת חבות כספית על מעסיקים בגין תאונות עבודה  .10
 (תזכיר "צמצום תאונות העבודה")

 סכסוכים"( )תזכיר "מוסד ליישובבוררות חובה בענף הביטוח  .10

 רשות ציבורית  שלמבנים בהתאמות נגישות  דחיית מועד ביצוע .11
 )תזכיר "שונות )חלק ב'("(

 דחיית המועד האחרון להקמת קופת גמל מרכזית לקצבה לעובדי רשות הנמלים  .11
 (2", סעיף 2)תזכיר "תחבורה 

 הקדמת המועדים לעניין תוספת ותק לקצבת זקנה  .12
 )לעניין סעיפים הרלוונטיים(( 7(, 3)-()ב( ו2)6)תזכיר "ביטוח לאומי )חלק ב'(", סעיף 

 קנס לגופים ציבוריים שלא עמדו בלוחות הזמנים במסגרת מתן היתר בניה  .12
 ()א((4)1סעיף )תזכיר "תכנון ובניה", 

 (תזכיר "רישוי עסקים )חלק ב'(")סקים דיפרנציאלי רישוי ע .13 (6)תזכיר "מסים", סעיף  להורים עובדים הרחבת מענק עבודה .13
 *יפוצל להליך חקיקה רגיל לאחר הקריאה הראשונה

 ((1)1)תזכיר "חברות ממשלתיות", סעיף  מינויים בחברות ממשלתיות .14 ("2016תזכיר "חוק ההתייעלות משנת )קרן למפעלים במצוקה  .14
   (1)תזכיר "מסים", סעיף הקלות במס למשפחות  .15
צמצום תקופת הזכאות לנקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר  .16

 (2)תזכיר "מסים", סעיף 
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 ייכללו בחוק ההסדרים שלאסעיפים   סעיפים שייכללו בחוק ההסדרים
 אחר הקריאה הראשונה()יוצאו לפני הקריאה הראשונה או יפוצלו להליך חקיקה רגיל ל

ביטול הגבלות בחוק מקוה ישראל לצורך קידום מסילת רכבת נוספת  .17
 (2)תזכיר "תחבורה", סעיף באיילון 

  

   ((5)-( ו3)-(1)1)תזכיר "תכנון ובניה", סעיפים תיקונים בחוק התכנון והבניה  .18
)תזכיר "תכנון ובניה", סעיף פטור מהיתר או הרשאה לרשת סיבים אופטיים  .19

 (()ב(4)1
  

   ((6)1)תזכיר "תכנון ובניה", סעיף  סלולריותפטור מהיתר לאנטנות  .20
 העברת חלק במבנה לרשויות מקומיות לצרכי ציבור  .21

 תזכיר "תכנון ובניה )חלק ג'("()
  

כת רמ''י ומשרד השיכון לבצע עבודות פיתוח במקום רשויות הסמ .22
 )תזכיר "תכנון ובניה )חלק ב'("(מקומיות 

  

    )תזכיר "רישוי עסקים"(רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית  .23
 שינוי הרכב וסמכות ועדות המכרזים ברשויות מקומיות  .24

 )תזכיר "רשויות מקומיות"(
  

   (תזכיר "כבאות")רשות הכבאות וההצלה מערך הרגולציה ב .25
    (3", סעיף 2)תזכיר "שונות מתקנים פוטו וולטאים  .26
   ((2)1)תזכיר "חברות ממשלתיות", סעיף פרסום דוחות של חברות ממשלתיות  .27
    "(1)תזכיר "שונות  העשרה ולימודי ארוך חינוך יום חוק דחיית .28
מהמועצה להסדר ההימורים בספורט למשרד  העברת סמכויות ותקציבים .29

 (תזכיר "ספורט")התרבות והספורט 
  

   (3)תזכיר "מסים", סעיף הקלות במס למשרתי מילואים  .30
 


