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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.  
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האוצר דוחה ב-3 חודשים 
את יישום חוזר התביעות

החוזר השנוי במחלוקת היה אמור להיכנס לתוקפו בינואר 2011 | במקביל 
מבקשת המדינה לדחות ב-3 חודשים את מועד הדיון בבג"ץ בעתירה שהגישה 

ההתאחדות נגד החוזר | נמשכים הדיונים בין הצדדים בניסיון להגיע להבנות

» אושר מינויו של איציק  צרפתי 

ליו"ר ליסו"ב - עמ' 2 

» פרשת מנורה: בדיקת המשטרה 

המשרה  לנושאי  נוגעת  אינה 

המכהנים - עמ' 3

» חובת מסמך ההנמקה המודפס 

נדחתה לתחילת 2011 - עמ' 4

» פורסמה הצעת חוק המתווכים 

בהשקעות - עמ'  5 

נגד  לייצוגית  ובקשה  תביעה   «

ללא  פיצויים  שיחררה  מקפת: 

קבלת הסכם הקובע זכות המעסיק 

על הכספים - עמ' 6

» ניהול תקין של טכנולוגיות מידע 

בגופים המוסדיים  ניר וטנר - עמ'  

 7

מבקר  גבאי  אמיר  רו"ח   «

שלא  המס,  נציבות  הוראת  את 

לאשר  פריסת מענק מוות ופיצויי 

פיטורים חייבים במס  - עמ' 8

בשלושה  דוחה  האוצר  משרד 

השנוי  החוזר  ישום  את  חודשים 

וליישוב  לבירור  במחלוקת 

תביעות. החוזר היה אמור להיכנס 

לתוקפו בינואר 2011. 

על  הודיעה  המדינה  פרקליטות 

במקביל  זאת  המועד,  דחיית 

לבקשתה לדחות בשלושה חודשים 

אמור  שהיה  בבג"ץ  הדיון  את 

להתקיים ב-6 בספטמבר בעתירה 

חברות  התאחדות  שהגישה 

הביטוח נגד החוזר. 

אלה  בימים  מתנהלים  במקביל 

היועצים  בין  בנושא  דיונים 

המשפטיים של החברות לבין נציגי 

להבנות  להגיע  במטרה  האוצר, 

בטרם הדיון. 

החוזר  יישום  נגד  לבג"ץ  העתירה 

לאחר  זאת  השנה,  במרץ  הוגשה 

הפרופ'  ההון,  שוק  על  שהממונה 

הסתייגותן  את  דחה  שריג,  עודד 

של חברות הביטוח מהחוזר ובכך 

ידין  קודמו  של  עמדתו  את  חיזק 

ענתבי, שפירסם את החוזר. 

ידי  על  הוגשה  אשר  העתירה, 

ורנאטו  הלוי  יוסי  הדין  עורכי 

צבי  ועו"ד  פירון  ממשרד  יאראק 

ושות',  אגמון  ממשרד  אגמון 

על  כך "שהחוזר מטיל  על  קובלת 

השוללות  נורמות  הביטוח  חברות 

של  ראוי  לבירור  הזכות  את  מהן 

ציבורי  עניין  שהיא  התביעות, 

ממעלה ראשונה, כך שהחוזר אינו 

מיטיב עם המבוטחים, כפי שהוא 

מתיימר." 

אבן  זאב  ציין  העתירה  הגשת  עם 

הביטוח  חברות  איגוד  מנכ"ל  חן, 

כי  הביטוח  חברות  והתאחדות 

מספר  נגד  הוגשה  "העתירה 

סעיפים בחוזר, שהם בלתי חוקיים 

חסרת  התערבות  ויוצרים  בעליל 

מפעילותו  נכבד  בחלק  תקדים 

בעולם  מקום  "בשום  מבטח.  של 

לא קיימת התערבות כה קיצונית 

קיימת  בו  בשוק  הרגולטור  מצד 

תחרות חופשית. תוכנו של החוזר 

אינו מקובל גם על מבטחי המשנה 

הבינלאומיים הפועלים בישראל." 

נמסרה  טרם  האוצר  ממשרד 

תגובה עד לסגירת הגיליון.

הכלכלית  ההתאוששות  לאחר 

במהלך 2009 אשר דחפה לעליות 

כי  נראה  החברות,  ברווחי  חדות 

לשחזר  השנה  מתקשות  החברות 

את ההצלחה. 

ניתן  הענף,  על  ראשוני  במבט 

החברות,  ברווחי  ירידה  לראות 

לבלוט  הצליחה  הפניקס  כאשר 

והכשרה  ברווחים  עלייה  עם 

האטה בענף הביטוח: ירידה בשורת הרווח 
במהלך הרבעון השני

הפניקס בלטה לטובה כאשר הצליחה להציג עליה ברווחים, 
ואילו הראל מגדל וכלל דיווחו על ירידה ברווחים 

מנגד  איזון.  על  שמרה  ביטוח 

הראל, מגדל וכלל דיווחו על ירידה 

לא  חברה  אף  כי  אם  ברווחים, 

דיווחה על הפסד.

בהראל הציגו רווח נקי בהיקף של 

רווח  כ-13 מיליון שקלים, לעומת 

ברבעון  שקלים  מיליון   163 של 

בלטה  מגדל  ב-2009.  המקביל 

 5.2 של  מזערי  רווח  עם  יותר  עוד 

מיליון שקלים, לעומת רווח של כ-

174.4 מיליון שקלים ברבעון השני 

של 2009 וכלל דיווחה על רווח של 

 147 לעומת  שקלים  מיליון   30.4

מיליון שקלים בתקופה המקבילה 

שכאמור  הפניקס,  כשנה.  לפני 

בלטה לטובה, דיווחה על רווח של 

רווח  כ-50 מיליון שקלים, לעומת 


