
 

 

 

 

  2016 במרץ 20

  
  ?אלף לירות 20 היום כמה שווים

. "בודאי" עניתי "מה העניין?". שבוע התקשר אליי חבר וקושיה בפיו. "תגיד, אפשר שאלה קטנה?"כלפני 

א רוצה לדעת כמה מגיע לה לפי י"וה", ענה בעלהמ תמתגרש ,של אבא שלי "דודה שלי, כלומר אחותו

אלף לירות,  20כתוב  1972"מה שכתוב בכתובה", עניתי בטון מנצח. "בסדר, אבל בכתובה משנת  הכתובה".

כמה זה בשקלים של היום?" הקשה החבר. "צמוד או לא צמוד?" שאלתי. "לא ראיתי הצמדה כלשהי" ענה. 

 כניסתיטרם  י "תן לי להריץ חישוב קטן ואחזור אליך"."בסדר, לא תיארתי לעצמי שתהיה אחת כזו", ענית

משנת איכה סינטכה לשקלים.  שווייםמתרגמת  םלאתר של בנק ישראל, הרמתי טלפון לאמי, שעד היו

שניות של מילמולים ואז היא  20היום?". לקח לה  72אלף לירות של שנת  20"תגידי" שאלתי "כמה שווים 

" שאלתי המום. "טוב, בסדר, רציתי רק אינדיקציה, אני אחשב לבד, שקלים? 2זרקה "שנקל". "מה שנקל? 

תודה" עניתי. "לאן, אתה בורח?" היא שאלה "הלא שאלת את דעתי? אתה לא רוצה לשמוע את ההסבר?". 

, נכון?" שאלה. "כן" עניתי. "אז פחות או יותר 80במרץ  22 - עניתי "מה ההסבר?". "אתה נולדת ב ,"אוקיי"

ף החליהרחוב שמקביל לרחוב שלנו,  שר האוצר, ההוא ששם המשפחה שלו זהה לשם ,לדתחודש לפני שנו

שקל. שים לב, זה השקל הישן, לא מה שאתה  1 - לירות ל 10את המטבע מלירה לשקל, לפי יחס המרה של 

 אם אני לא טועה, 85מכיר היום. יש עד כאן?". "כן, יש עד כאן" השבתי המום. "עכשיו, לדעתי לקראת סוף 

פי יחס המרה של לשקל חדש ל ישן פעם נוספת את המטבע, הפעם משקלהממשלה החליפה באוקטובר 

שלך  20,000 - אפסים מה 4תוריד חדש. יש עד כאן?". "כן, יש עד כאן" עניתי. "עכשיו,  שקל 1 - שקל ל 1,000

ונשאר לך שנקל ביד, נכון?". "מדהים" עניתי. "עכשיו, צמוד או לא צמוד?" היא שאלה. "לא צמוד, אבל 

  ת השיחה.עכשיו אני יודע שאני הבן שלך בוודאות" עניתי וסיימתי א

  

השיחה הבאה הייתה לפרקטיקן מהלשכה. נזכרתי שסיפר לי לא מכבר כי בתו הבכורה נולדה בסמוך 

", תהיתי לעצמי. הפרקטיקן 72 - , הוא בוודאי התחתן ב73למלחמת יום הכיפורים. "אם היא נולדה בשנת 

ובה של תי לו את התש. לקח לו די הרבה זמן לחשוב על התשובה, אז זרק72 -אכן אישר כי הוא התחתן ב

ואחר כך חזר בו ואימץ אותה. "מה לגבי הצמדה למדד?", הוא  בהתחלה הוא ביטל את תשובתה אמא שלי,

שאל. "אין הצמדה" פסקתי. "איך, יכול להיות? הסכום שאני רשמתי צמוד" הוא ענה. "צמוד למה? רשום 



 

 

 

 

לצרכן" הוא ענה. "אתה רוצה לומר לי שהסכום " שאלתי. "כן, למדד המחירים לאיזה בסיס הצמדה?

 בכתובה שלך צמוד למדד?" הקשתי. "כן" הוא ענה. "זה הופיע במקור עם הצמדה או שאתה הוספת?"

ואהבתי את  דאז ולבסוף ענה "מאחר ועבדתי ככלכלן , ואז שכן ושוב שלאהוא מלמל שכן ואז שלא הקשתי.

". "אז 72צמיד אותן למדד יולי חורה שהתחתנתי איתה החלטתי לרשום בכתובה מיליון לירות ולההב

ש"ח + הצמדה למדד", הוא ענה "לדעתי זה עוד  100ש"ח?" שאלתי. " 100לאישתך מגיע היום בגדול 

  שקלים" הוא פסק.  750, כלומר, 650%תוספת של 

  

חברות ביטוח. מספר ב חייםביטוח כאקטואר ממונה  השיחה האחרונה הייתה לחבר שעבד עשרות שנים

ך חישבת כל כך מהר?" שאלתי. "תראה, יש לנו עד היום לזכותו ייאמר כי לקח לו שנייה לענות לי. "אי

אלף לירות  50תשומת ביטוח של  םע 70 -שהנפקנו בשנות ה Whole Life Insuranceפוליסות ביטוח מסוג 

ללא הצמדה". "איך, זה קשור?" שאלתי. "כי הפוליסות הללו, אומרות שאם המבוטח נפטר מסיבה כלשהי 

בפוליסות נוספת שאריו יקבלו את תשומת הביטוח, ובנוסף ישנה הטבה לפני תום תקופת הפוליסה, אז 

בחיים, הוא מקבל בעצמו את תשומת הביטוח" הוא הסביר. "אתה  95שברגע שהמבוטח מגיע לגיל ו ללה

אלף לירות ואנחנו נותנים  100 או 50לקבל תשומת ביטוח של  95בני  אלינולא יודע כמה אנשים מגיעים 

שווי  המון פוליסות שיושבות אצלנו במאגר על והם המומים. יש לנו יםשקל 10 או שקלים 5 להם מטבע של

המפקח הכריח אותנו להנפיק פוליסות  80 - שנות הברק שקל חדש". "וואו" אמרתי "לא ידעתי". " 1 של

הסכום הוא אז ושמשתתפות ברווחי ההצמדה ואז תשומת הביטוח צמודה למדד וגם הפרמיות המשולמות, 

  סכום נכבד" הוא סיכם.  כבר 

  

באינטרנט את הטענה של אמא שלי ושל החבר מחברת הביטוח, ואכן טענותיהם נמצאו לבסוף, בדקתי 

כנכונות. התקשרתי לחבר ובישרתי לו את בשורת איוב. "מה?!" הוא שאג "איך הגעת לתשובה כל כך 

  מגוחחת?" הוא שאל. "תחפש באינטרנט" עניתי וסיימתי את הסאגה המעניינת.

  

  בכבוד רב,                                                          

  רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ליו"ר ו                                             


