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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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טיוטת חוק ההסדרים

הנוכחית  ההסדרים  חוק  טיוטת 

החוסכים,  לציבור  בשורה  כוללת 

על  האוצר  ממליץ  במסגרתה 

לקופות  הפקדות  על  המס  ביטול 

גמל שבוצעו במהלך השנים -2003

מסלולי  איחוד  בעקבות   .2007

החיסכון הפנסיוני השונים למסלול 

המסלול  וביטול  בלבד  קצבתי 

ההוני מינואר 2008, החוסכים לא 

יכולים למשוך בבת אחת את סכום 

החיסכון שלהם בעת פרישה, אלא 

המסלול  ביטול  כקצבה.  לקבלו 

ואילך.   2008 משנת  רק  חל  ההוני 

השנים  בין  הוני  למסלול  הפקדות 

במס,  חייבות  יהיו   2008–2003

לבטל  האוצר  מבקש  כעת  אולם 

את המיסוי על הרווחים הריאליים 

הגמל  בקופות  העמיתים  שצברו 

וקרנות ההשתלמות בגין ההפקדות 

שלהם בשנים אלה. 

את  גם  מעגן  ההסדרים  חוק 

במסגרת  שהושגו  ההסכמות 

בין  שנחתם  הקואליציוני  ההסכם 

קצבאות  להגדלת  לליכוד  העבודה 

תינתן  הקרוב  באוגוסט  הזקנה. 

בממוצע  שקלים   68 של  תוספת 

למבוטחי  החודשית  לקצבה 

 80 להם  שמלאו  הלאומי  הביטוח 

שנה, ובתנאי שהעלות הכוללת של 

התוספת למדינה לא תעלה על 150 

 2010 משנת  בשנה.  שקלים  מיליון 

שקלים  ב-70  הקצבאות  יוגדלו 

נוספים בממוצע לקצבה החודשית 

למבוטחי הביטוח הלאומי שמלאו 

למבוטחים  הקצבה  שנה.   80 להם 

 65 תהיה  שנה   70 להם  שמלאו 

שהעלות  בתנאי  זאת  כל  שקלים. 

הכוללת של התוספת לא תעלה על 

 2011 בשנת  שקלים.  מיליון   400

יינתנו תוספות בגובה זהה למקבלי 

זאת  הקבוצות,  משתי  הקצבאות 

של  הכוללת  שהעלות  בתנאי 

התוספת לא תעלה על יותר מ-400 

מיליון שקלים בשנה.

תוקם  חמישית  חולים  קופת 

להגדיל  כדי  רווח,  למטרות  בישראל 

החולים.  קופות  בין  התחרות  את 

במערכת  מהרפורמות  אחת  זאת 

במסגרת  האוצר  שמתכנן  הבריאות 

הקופה   .2010 לשנת  ההסדרים  חוק 

במספר  לעמוד  תידרש  החמישית 

תשלומים  לגבות  איסור  בהם  תנאים, 

הקופות  שגובות  לסכומים  מעבר 

האחרות ואיסור לסנן מבוטחים. 

חולים  קופת  להקים  ההצעה  כי  יצוין 

פרטית הועלתה בעבר בידי האוצר, אך 

הגורמים  מצד  התנגדות  עקב  נפסלה 

במערכת הבריאות.

לבטל המיסוי על הרווחים 
שנצברו ב- 2003-2008

המפקח על הביטוח פועל במסגרת 

צעדי  למימוש  ההסדרים  חוק 

הפנסיוני  החיסכון  בשוק  האוצר 

מסלולי  מספר  לצמצום  לפעול 

החיסכון  במוצרי  ההשקעה 

החוק  טיוטת  במסגרת  הפנסיוני. 

מתכוון האוצר לחייב את החברות 

הגמל  קופות  מספר  את  לצמצם 

גמל  קופות  ולהפעיל  שבניהולן, 

אחת מאותו סוג מוצר פנסיוני. 

ציבור  בפני  כי  מציינים  באוצר 

לבחירה  כיום  עומדים  החוסכים 

מאות מוצרים שונים, כאשר לחוסך 

המצוי לא ברור השוני ביניהם, לכן 

יצומצם משמעותית מספר מסלולי 

ההשקעה המתמחים המנוהלים על 

ידי הגופים המוסדיים. 

כי  לקבוע  מבקש  האוצר  בנוסף, 

השתלמות,  קרנות  גמל,  קופות 

פנסיה  וקרנות  מנהלים  ביטוחי 

לקבל  הקרובות  בשנתיים  יוכלו 

מניות בחברות בעקבות הסדרי חוב 

מבלי לשלם מס רווחי הון. באוצר 

בעקבות  ההחלטה  את  מנמקים 

הלוות  החברות  במספר  עלייה 

המתקשות לעמוד בתנאים להחזר 

ולמיחזור החוב שלהם.

האוצר מממש תוכניותיו: 
יחייב חברות לצמצם את 

הקופ"ג שבניהולן

חוק  במסגרת   פועל  האוצר 

בחוק  סעיפים  לבטל  ההסדרים 

דרכים,  תאונות  לנפגעי  הפיצויים 

כך שבתאונה בה מעורבים אופנוע 

הרכב  כלי  מבטח  יישא  רכב  וכלי 

האחר אשר מעורב בתאונה ב-50% 

מן הפיצויים על נזקי גוף. 

שעברה  בשנה  פברואר  בחודש 

שנייה  בקריאה  הכנסת  אישרה 

ושלישית את הצעת חוק הפיצויים 

במסגרתה  דרכים,  תאונות  לנפגעי 

שונה יחס התשלום בין מבטחי רכב 

דו-גלגלי למבטחי כלי רכב רגילים, 

רכב  בין  בתאונות  גוף  נזקי  בגין 

החלוקה  שבמקום  כך  לאופנוע, 

היחס   50/50 של  ביחס  הקיימת 

יהיה של 75/25. 

התיקונים  כי  מסבירים  באוצר 

כלכלי  עיוות  יצרו  בחוק  שבוצעו 

שכן  חובה,  רכב  ביטוח  בענף 

הנטל שהוטל על מבטח כלי הרכב 

והפחית  ביותר,  גדול  הינו  האחר 

את  המבטח  שנטל  הסיכון  את 

האופנוע. 

"להחזיר נטל תשלום שווה 
על מבטחים בתאונות בין 

רכב לאופנוע"

הודעה למבוטחים בפוליסות ביטוח 
מנהלים מבטיחות תשואה

מר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 
אותם  עבור  פתרון  במציאת  הצורך  את  לבחון  נכונות  הביע 
מבוטחים אשר לאור ההנחיות הקודמות של האגף למנהלי הגופים 
נאלצו במהלך שנת 2008 לפדות את כספי הפיצויים  המוסדיים 
אליו  להעביר  נתבקשנו  במכתבו,  תשואה.  מבטיחות  מפוליסות 

פניות של חוסכים שנפגעו

1. אנו קוראים למבוטחים אשר נאלצו לפדות את כספי הפיצויים 
מפוליסות מבטיחות תשואה במהלך שנת 2008, לפנות אלינו על מנת 

שנעביר את הפניות שלהם במרוכז לאגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, על 
מנת שיבחן את הצורך במציאת פתרון עבור כל אותם מבוטחים. 

2. בהזדמנות זו, אנו פונים גם לכל סוכני הביטוח ולכל מנהלי חברות 
הביטוח אשר בהישג ידם מידע בדבר חוסכים שנפגעו, ליידע את החוסכים 

בעניין זה ולהפנותם אלינו לצורך מיצוי זכויותיהם.

3. יש לציין בפניה, שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך 
פדיון כספי הפיצויים, שם חברת הביטוח, וטלפון ליצירת קשר.

4. את הפרטים יש להעביר לכל המאוחר, עד ליום 30.06.09 לידי רואה 
חשבון אמיר גבאי, באמצעות המייל: office@prisha.co.il או בפקס 

שמספרו: 1599-500-570.

בכבוד רב,
רו"ח אמיר גבאי

קול קורא

קופת חולים חמישית 
למטרות רווח

https://www.prisha.co.il/




