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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 מהחו'מר 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.

למנויים בלבד

"כל עוד תקציב מערכת הבריאות 
לא יגדל, לא יהיה שינוי בפוליסות 

הפרטיות"
השחקנים המובילים בענף דנו בהשלכות הצפויות של ועדת גרמן והציגו את ההיערכות הנדרשת 
בכנס השנתי ה-11 בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד |  "החולים פונים למערכת הבריאות הפרטית 

בלית ברירה"   / סיקור נרחב בעמ' 12-6

אייזיק לסלינגר: "היעדר 
שקיפות בעמלות גורם לסוכנים 
נזק של עשרות מיליוני שקלים"

שלמה אייזיק, סגן נשיא לה"ב, טען בפני המפקחת שהרגולטור 
מתעלם מהיעדר שקיפות חברות הביטוח כלפי הסוכנים  / עמ' 4

עורר  אליהו  קבוצת  למנכ"ל  שריג  של  מינויו 
כי  הודיעה  סלינגר   | ובאוצר  בכנסת  סערה 
מצד  גיבוי  תוך  למינוי,  להתנגד  בכוונתה 

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה / עמ' 2

50 מבטחי המשנה המובילים בעולם 
רשמו בשנה החולפת גידול של 2.8% 
בהכנסות מחיתום פרמיות, בהשוואה 

ל-2012 / עמ' 13

2013: גידול קל 
בהכנסות מפרמיות 

מבטחי המשנה
הסוכנות מציעה ריידר במחיר בסיס, כאשר 

שירותי גרירה ורכב חלופי ישולמו על פי 
שימוש |  "העמלה לסוכן יכולה לעלות 

בעשרות אחוזים" / עמ' 3

דורות מציעה ריידר 
לביטוח מקיף ב-85 

שקלים לשנה

באוצר מתנגדים 
למינוי שריג למנכ"ל 

קבוצת אליהו

עדיף מציינת 16 
שנות פעילות

16חוגגים 

דבר העורך

כבר לפני שלושה שבועות 
קלה.  התרגשות  חשתי 
גיליון 800 באופק, ומדובר 

בציון דרך.
בשנה,   50 גיליונות,   800

16 שנות פעילות בעדיף.
רק  עוסק  שאני  שנה   16
גדול.  אחד  אחד.  בדבר 

עדיף.
עדיף,  זה  שאני  שנה   16
שנים  שכבר  כך  על  וגאה 

עדיף זה לא רק אני.
שגיבשתי  בצוות  גאה 
המוטיבציה,  חדור 
המשימה,  בגודל  המכיר 
להתפתח.  שאיפה  תוך 
שם  זה  התפתחות 

המשחק. 
בדרך,  שמאמינים  ברגע 
ההתפתחות מגיעה באופן 

טבעי. 
כבר  הרבה,  לשמחתי 
עדיף  של  השני  בגיליון 
הדרך  היא  שעדיף  הבנתי 

בה אצעד שנים רבות.
פקס  כעיתון  החלה  עדיף 
אנו  וכיום  ביטוח,  לסוכני 
מגוון  עם  וידע  תוכן  גוף 
ערוצים וכלים מקצועיים.

דרך  כברת  עשינו 
בעדיף  אנו  מאז.  ארוכה 
 16 לחגוג  נרגשים 
מבינים  אולם  שנים, 
נוספת  תחנה  רק  שזו 
קדימה.  הארוכה   בדרך 

קריאה מהנה,
עופר נוריאל
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הביטוח,  על  המפקחת  סלינגר,  דורית 
מביעה התנגדות נחרצת לאישור שניתן 
קבוצת  דירקטוריון  ידי  על  )ג'(  אתמול 
אליהו למינויו של פרופ' עודד שריג, עד 
לפני כשנה הממונה על שוק ההון, לכהן 
במקומו  מונה  שריג  הקבוצה.  כמנכ"ל 
עופר אליהו, אשר פרש מהתפקיד  של 
עם מינויו כמנכ"ל מגדל חברה לביטוח. 
במסגרת תפקידיו, כך נמסר מהחברה, 
יכהן שריג בדירקטוריונים של החברות 
העיקריות בקבוצת אליהו. "כל תפקידיו 
לאישור  בכפוף  ימולאו  שריג  פרופ'  של 
החברות  של  הרלבנטיים  המוסדות 
לאישורים  ובהתאם  בקבוצה  השונות 
הודעת  כלשון  כנדרש",  רגולטוריים 

החברה. 
המינוי נעשה לאחר שכבר תמה תקופת 
הצינון בת השנה לה מחויב שריג על פי 
חוק, אולם באגף שוק ההון זועמים על 
המהלך. "במידה שתוגש בקשה למינוי 
בחברות  משרה  לנושא  שריג  פרופ' 
בכוונת  אליהו,  או  מגדל  הביטוח 
סלינגר,  דורית  הביטוח,  על  המפקחת 
למינוי  להתנגד  בסמכותה  להשתמש 
"המפקחת  מהאוצר.  נמסר  כאמור", 
לשלמה  והן  שריג  לפרופ'  הן  הודיעה 
למינוי.  להתנגד  בכוונתה  כי  אליהו 
ידי  על  מגובה  האוצר  משרד  עמדת 
המשפטי  ליועץ  המשנה  ליכט,  אבי 
נובע מכך  לממשלה". עיקר ההתנגדות 
ההון,  שוק  על  כממונה  כהונתו  שבעת 
אישר שריג את העברת השליטה במגדל 
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באוצר מתנגדים למינוי שריג למנכ"ל קבוצת אליהו
מינויו של שריג למנכ"ל קבוצת אליהו עורר סערה בכנסת ובאוצר | סלינגר הודיעה כי בכוונתה להתנגד 

למינוי, תוך גיבוי מצד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

לידי שלמה אליהו. 
זהבה  וח"כ  השלטון  לאיכות  התנועה 
גלאון )מרצ( פנו היום לממונה על שוק 
ההון ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה 
כהונתו  בעת  שריג  בין  הקשר  כי  וטענו 
החברות  לבין  ההון  שוק  על  כממונה 
מימדים  רב  קשר  היה  ואליהו,  מגדל 
תלונות,  בחינת  בקרה,  פיקוח,  שכלל 
תפקידי חקירה ואפשרות הטלת קנסות 

מנהליים.  
ניסיון  נעשה  הדרך  בתחילת  כי  נזכיר 
בכיר  לתפקיד  שריג  פרופ'  את  למנות 

במגדל אחזקות, אך לאור התבטאויות 
הוחלט  בנושא  באוצר  בכירים  מצד 
לבסוף כאמור למנות את שריג למנכ"ל 
בראשה  פרטית  חברה  אליהו,  קבוצת 
במניות  המחזיקה  אליהו,  שלמה  עומד 
וסוכנויות  חברות  בכ-60  השליטה 
והנדל"ן,  הפיננסים  הביטוח,  בתחומי 

ובהן מגדל. 
הניחה  )עבודה(  מיכאלי  מרב  ח"כ 
חוק  הצעת  הכנסת  שולחן  על  אתמול 
הצינון  תקופת  את  להאריך  שמטרתה 
שכיהן  מי  עבור  שנים  חמש  למשך 

מלהתמנות  בכירה  משרה  כנושא 
לתפקיד בשוק הפרטי אצל גופים שהיו 
"עודד  תחת פיקוחו בתפקידו הציבורי. 
אבל  והגון,  יקר  אדם  ודאי  הוא  שריג 
זה לגמרי לא הגון ולא סביר שמי שעד 
לפני עשר דקות קבע למגדל מה מותר 
בראשה",  עכשיו  יעמוד  לה  אסור  ומה 
סביר  ולא  הגון  "לא  מיכאלי.  אומרת 
שמי שמיודע בדיוק מה חושבים ויודעים 
גוף  לגבי  ובכנסת  בממשלה  היום 
הידע  כל  את  ייקח  שלו  והענף  מסחרי, 
הזה עכשיו לטובת הגוף המסחרי הזה".

הסערה התקשורתית נגד עודד שריג 
מקוממת אותי. המהירות העל קולית 
אופי  רצח  כדי  עד  מוסת  הציבור  בה 
כנגד אדם ישר ומוסרי, מאלצת אותי 
חייב  אני  שלי.  הנוחות  מאזור  לצאת 
לא  ממש  זה  שהיום  אפילו  להגיב, 
ההצעה  בעד  דעה  להשמיע  פופולרי 

למנות אותו ליו"ר מגדל ואליהו.  
באגף  מילואים  לשירות  נקרא  שריג 
לוין  לענת  גם  באוצר.  ההון  שוק 
קראו לשירות, אבל היא לא הסכימה 
חצי  על  אלא  צינון,  שנת  על  לחתום 
שנה בלבד, והמינוי נפל. שריג הסכים 
הנלווים,  התנאים  ולכל  צינון  לשנת 
יחזור  הוא  שבסיומם  ידיעה  מתוך 
תקופת  כל  לאורך  חייו.  לשגרת 
כהונתו היה שריג ישר כמו סרגל. כל 
ניסיון לטעון שבזמן הכהונה שלו פזל 
הבא  התפקיד  את  הכין  או  לצדדים 

שלו – הוא הוצאת דיבה. 
שריג  כיהן  כהונתו  בטרם  עוד 
מנת  על  במשק.  בכירים  בתפקידים 
הוא  כממונה,  לתפקידו  להיכנס 
הפועלים  בנק  מדירקטוריון  התפטר 
תוך ויתור על שכר גבוה יותר מזה של 
מהמציאות  מנותק  לא  באוצר.  בכיר 
השנים  וחצי  ארבע  את  שאם  להניח 
האחרונות היה משקיע שריג בקידום 
לטובת  בפעילות  במקום  עצמי, 

בשם הפופוליזם
הוא מאת:  עופר נוריאל בישראל,  והחוסכים  המבוטחים 

דירקטוריון  כיו"ר  כיום  מכהן  היה 
באחת החברות המובילות במשק. 

שריג נכנס לתפקיד באוצר מתוך ידיעה 
האישית  הקריירה  את  מעביר  שהוא 
הקדנציה  בתום  אך  המתנה,  למצב 
ושנת הצינון הוא יוכל לחזור לחייו. לפני 
חצי שנה אמרה סלינגר לשלמה אליהו 
קבוצת  כיו"ר  לכהן  יוכל  לא  שהוא 
מגדל. בחיפושיו אחר היו"ר אליהו פנה 
עושה  לא  שהוא  שהחליט  לשריג,   גם 
מכלל  מפורשים  אישורים  ללא  דבר 
הגורמים המשפטיים בשירות המדינה. 
ללשכה  פנה  שריג  ראשונה  כפעולה 
המשפטית באוצר, שם אמרו לו שהוא 
אליהו,  עם  חוזה  על  לחתום  יכול  
לפני ה-1  יקבל שכר  לכך שלא  בכפוך 
בספטמבר. בכל זאת הפנו אותו לעוזרת 
שאחראית  לממשלה  המשפטי  היועץ 
על נושא הצינון בכל משרדי הממשלה, 
שאמרה לו אף היא את אותם הדברים, 
אליהו  את  לייצג  יוכל  שלא  והדגישה 
הוא  עליו  האגף  מול  ההיתר  בעניין 
גם מנהל המחלקה הרלוונטית  חתום. 
אותה  על  חזר  המדינה  בפרקליטות 

התשובה.  
ואחרי  אליהו  עם  לדבר  המשיך  שריג 
שהתקדם פנה לסלינגר, על מנת להבין 
אומרים  מקורבים  חושבת.   היא  מה 
שסלינגר הסבירה לשריג מדוע המינוי 
היא  לאגף.  וטוב  לחברה  טוב  שלו 

יכול  לא  שהוא  שריג  בפני  הדגישה 
בזכות  בעיקר  התפקיד,  את  לפסול 
התאגידי.  המשטר  לשיפור  תרומתו 
נוסף קיבל שריג מאבי ליכט,  חיזוק 
לממשלה,  המשפטי  ליועץ  המשנה 
יגיע  הנושא  אם  שגם  לו  שאמר 

לבג"ץ, כל מה שעשה חוקי. 
הגיעו  המינוי  על  הידיעות  כאשר 
פגם  שיש  החליט  הוא  האוצר,  לשר 
מוסרי במינוי. זה מה שקורה כאשר 
ופופוליסטיות  פוליטיות  מסיבות 
שר האוצר ובכירי משרדו מחליטים 
לייצר קמפיין ציבורי לא מבוסס. שר 
האוצר תוקע גול עצמי במגרש הביתי 
המידות  בטוהר  המבוים  המאבק   –
התדמית  את  כולו  לעולם  יוצר 
ברגע  שלישי.  עולם  מדינת  שאנחנו 
ביושר  ספק  מטיל  האוצר  ששר 
אנושה  פגיעה  זוהי  שלו,  הפקידים 

בכלכלה הישראלית. 
על יושרו והגינותו של שריג אין ויכוח.  
כל מי שעבד מולו ידע תמיד שמדובר 
ומוסר  חברתיים  ערכים  בעל  באדם 
מאמין  לא  אני  הראשונה.  מהמעלה 
ואליהו שמשוכנעים בצדקת  ששריג 
ילכו עד הסוף. כל תגובה  דרכם לא 
הטוב  בשמו  פגיעה  מהווה  אחרת 
שמובילים  לאלה  וניצחון  שריג  של 
לא  ומוכשרים  טובים  שאנשים  לכך 
בשירות  למילואים  להצטרף  ירצו 

המדינה. 
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טל' 03-7518811 פקס 03-7518802 | כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4010 פתח תקווה מיקוד 49516

אשכול פור יו - פותחת את ביתה ומזמינה אותך להצטרף למשפחתנו
אשכול פור יו - הינו בית חם ותומך לסוכנים עצמאיים ומעניקה להם: 

 כלים להצלחה וצמיחה.
 אפשרויות מגוונות של שיתוף פעולה 

 שירות מקצועי ויעיל
 ליווי אישי וצמוד 

 עבודה עם חברות הביטוח 
     ובתי ההשקעות המובילים בארץ

 מוצרים ייחודיים ואטרקטיביים 
 סביבה חמה ותומכת

tomer@eshkol4u.co.il |  054-9231931 :פרטים להתקשרות תומר נוריאל - טלפון

אשכול פור יו
הבית שלך להצלחה

לסוכנים  מציעה  דורות  סוכנות 
ביטוח  לחבילת  ריידרים  לרכוש 
מקיף, בשיתוף חברת שירותי הדרך 
שקלים   85 של  במחיר  מ.מ.ס.י, 
 220 עד   180 במקום  לשנה,  בלבד 
דורות  של  הכיסוי  לשנה.  שקלים 
שירותי  או  חלופי  רכב  כולל  אינו 
עבור  ישלם  הסוכן  כאשר  גרירה, 
קריאת שירות לגרירה 183 שקלים, 
שקלים.   95 חלופי  רכב  יום  ועבור 
חבילת  במחיר  כלול  שמשות  שבר 

הבסיס שמשלם הסוכן. 
הריידרים  את  נכון  שמנהל  "סוכן 
הסיכון  את  להקטין  יכול  שלו 

דורות מציעה ריידר לביטוח מקיף 
ב-85 שקלים לשנה

 | שימוש  פי  על  ישולמו  חלופי  ורכב  גרירה  שירותי  כאשר  בסיס,  במחיר  ריידר  מציעה   הסוכנות 
"העמלה לסוכן יכולה לעלות בעשרות אחוזים"

רווח  עם  ולהישאר  למינימום 
נוסף", אומר אריה קלמנזון, מנכ"ל 
הפרופיל  את  מכיר  "הסוכן  דורות. 
את  לו  להתאים  ויכול  הלקוח  של 
לבחור  או  הבסיסית  החבילה 
ההחלטה  מלאה.  בחבילה  עבורם 
עוברת  הריידרים  את  לנהל  כיצד 

לסוכן, שהופך לאחראי בתהליך".
חבילת הריידר ללקוח כוללת גרירה 
דלק,  אספקת  שרות  הארץ,  בכל 
וגרירה  דרך  שירותי  גלגל,  החלפת 
ללא  הכרמל  ומנהרות   6 מכביש 
מחניון,  רכב  הוצאת  אגרה,  עלות 
המכונית,  התנעת  מפוצל,  שירות 

אחסנה  חילוץ,  קלים,  דרך  תיקוני 
ייעוץ  הודעות,  העברת  ושמירה, 

משפטי וטכני, החלפת נורות ברכב, 
כיסוי לרכב חלופי, ועוד.  

שווה ציטוט

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו   הכותב 
ביטוח ונזיקין. 

שווה ציטוט

המלחמה מול הביטוחים הישירים הינה מאבק בטחנות רוח. יש 
ליצור שם חדש למקצוע המבטא את המקצועיות של העוסקים 
בו. המילה 'סוכן' יוצר קונוטציה של מי שדוחף כמה שיותר גם 

אם לא צריך. זהו המצב בכל התחומים בענף.

יעקב מגיב לכתבה: "הלשכה משיבה מלחמה: הכירו את 
שוקה האמיתי".  פורטל            3.9.14
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הכשרה
 

תחומי אחריות:
•         ניהול צוותי התפעול ומוקדי השירות

•         הובלת תהליכים ויישומים
•         בקרה שוטפת על מערך התפעול

דרישות חובה:
•         ניסיון בתפקיד דומה מחברת ביטוח

•         ניסיון בניהול עובדים
•         ידע מקצועי רלוונטי
•         רישיון משווק פנסיוני

'הכשרה' חברה לביטוח מגייסת:

קורות חיים מתאימים ניתן לשלוח לכתובת:
litalm@hcsra.co.il 

מנהל/ת תפעול לאגף ביטוח חיים

אייזיק לסלינגר: "היעדר שקיפות בעמלות גורם 
לסוכנים נזק של עשרות מיליוני שקלים"

שמנפיקות  החסרים  "הדוחות 
מציבים  לסוכנים  הביטוח  חברות 
מסוגלים  אינם  בו  במצב  אותם 
החוקיות,  בהתחייבויות  לעמוד 
לרבות אל מול רשויות המס" -  כך 
סגן  אייזיק,  שלמה  השבוע  כתב 
יונט,  קבוצת  ומנכ"ל  להב  נשיא 
הביטוח,  על  למפקחת  בפנייה 
כי  טוען  אייזיק  סלינגר.  דורית 
בכל  רגולטורית  התעלמות  ישנה 
הביטוח  חברות  לשקיפות  הנוגע 
שקיפות  אי  "נושא  הסוכנים.  כלפי 
מחלה  בגדר  כבר  הוא  העמלות 

"יש  אייזיק.  אומר  ממארת", 
רק  רגולטורית  להתערבות  מקום 
פנים  בשום  אבל  השקיפות,  בנושא 
אין  מסחריים.  בנושאים  לא  ואופן 
לסוכני  העמלות  בתשלום  שקיפות 
לסוכנים  גורם  והדבר  הביטוח 
מיליוני  עשרות  של  כלכליים  נזקים 

שקלים".
אייזיק ציין בפנייתו כי לאורך שנים 
וחברות  ההשקעות  בתי  משלמים 
עמלות  הביטוח  לסוכני  הביטוח 
שוטפות וחד פעמיות. "התשלומים 
מלווים בדוחות המונפקים לסוכנים 

אחר  מעקב  לצורך  היצרן,  ידי  על 
כותב.  הוא  התשלום",  מרכיבי 
מעקב  מאפשרים  אינם  "הדוחות 
מרכיבי  אודות  אמיתיים  בקרה  או 
אינם  החברות  נתוני  התשלום. 
מקור  אודות  נתונים  כוללים 
מבוצע  שנה  איזו  בגין  או  ההכנסה 

התשלום". 
אשר  הסוכן  כי  מציין  אייזיק 
בסיס  את  ביסודיות  לבדוק  מחויב 
ניצב בפני שוקת שבורה,  התשלום, 
ולצורך הדוגמה אינו יכול לייחס את 
התשלום לשנה בה הונפקה פוליסת 

שלמה אייזיק, סגן נשיא לה"ב, טען בפני המפקחת שהרגולטור מתעלם מהיעדר שקיפות חברות הביטוח 
כלפי הסוכנים

את  למיין  יכול  אינו  ואף  הביטוח, 
מרכיביו.

בפנייתו טוען אייזיק כי המצב מחייב 
באופן  הרגולטור  מצד  התערבות 
המוסדיים  הגופים  את  "שיחייב 
ציבור  כלפי  גם  מלאה  בשקיפות 
דוחות  באמצעות  הביטוח,  סוכני 
העמלות  מרכיבי  אודות  שוטפים 
נרחבת  התייחסות  זאת  ובכלל 
)שנת  הפרודוקציה  למקור 
פרודוקציה( שבגינה הן משולמות". 
עד  התקבלה  לא  האוצר  תגובת 

לסגירת הגיליון. 
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מגדל חברה לביטוח בע״מ
הפקת הפוליסה כפופה לאישור החברה. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. 

התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד! האמור בפרסום זה אינו תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. 

סוכן מגדל, בכדי להשתמש בשירותי האפליקציה ב-iPad שלך, היכנס למערכת שולחן עבודה והורד 
את האפליקציה או עדכן את הגרסה. לנוחיותך, תוכל לפנות גם למרכז התמיכה בטלפון: 1-800-22-4001

 חדש! מכירת ביטוח תאונות אישיות - “מגדל דואגים למשפחה”, נספחים וכתבי שירות
 חדש! אפשרות מכירה טלפונית של ביטוח תאונות אישיות

 מילוי דיגיטלי של כל הטפסים הנדרשים להפקה
 שליחה והטמעת הטפסים ונתוני הפוליסה במערכות מגדל 

 מבצע נושא פרסים לסוכנים המפיקים פוליסות באמצעות האפליקציה

בקשה לייצוגית: הפניקס מעגלת למטה ההחזר 
בטיפולי שיניים

כייצוגית  לאישורה  ובקשה  תביעה 
המשפט  לבית  השבוע  הוגשה 
הפניקס  נגד  אביב  בתל  המחוזי 
עלות  בהם  במקרים  כי  בטענה 
מגיעה  אינה  השיניים  טיפולי 
בפוליסה  הקבועה  לתקרה 
את  החברה  משפה  הקבוצתית, 
מבוטחיה בסכומים המעוגלים כלפי 

מטה בלבד. 
לא  זה  באופן  כי  נטען  בתביעה 
משלמת הפניקס מבוטחיה עשרות 
אגורות, אלא שקלים שלמים בלבד, 
דרך  'מעוגלים'  הסכומים  כאשר 
התובע,  להערכת  מטה.  כלפי  קבע 
שקלים  בכ-3  מסתכם  האישי  נזקו 
בכ-2.9  מסתכם  לקבוצה  והנזק 

מיליון שקלים. 
התובעים  מבקשים  אותה  הקבוצה 

בתביעה נטען כי חברת הביטוח מעגלת את התשלום לרעת המבוטח | היקף הנזק שנגרם לבעלי ביטוח שיניים 
קולקטיבי מוערך בכ-2.9 מיליון שקלים

הפניקס  מבוטחי  כלל  הינה  לייצג 
בפוליסה קבוצתית לביטוח שיניים, 
תגמולי  את  בחסר  קיבלו  אשר 

הביטוח להם היו זכאים.

תשלום שלא כדין בגין חניית 
נכים 

נגד  הוגשה  נוספת  ייצוגית  תביעה 
בטענה  נוספות  וחברות  הפניקס 
ב"חניון  חנייה  בגין  התשלום  כי 
"חניון  בכינויו  הידוע  הפניקס"  בית 
חנייה  לחוק  בניגוד  מבוצע  הורד" 
אין  בו  במקום  כי  הקובע  לנכים, 
תשלום  לגבות  אין  אחרת,  נגישות 

מנכים עבור החנייה.

האישי  הנזק  את  מעריך  התובע 
ו-300  חניה  לשעת  שקלים  ב-25 

והשפלה.  נפש  עוגמת  בגין  שקלים 
של  בתקופה  לקבוצה  הכולל  הנזק 
התובע  ידי  על  מוערך  שנים  שבע 

בכ-57 מיליון שקלים. 
הפניקס  מציינת  לבורסה  בהודעה 

את  לומדת  החברה  זה,  בשלב  כי 
ניתן  לא  ולפיכך  התביעות,  פרטי 
לאישורן  הסיכויים  את  להעריך 
כתובענות ייצוגית, ואם יאושרו, לא 

ניתן להעריך את סיכויי הצלחתן.

שווה ציטוט

השירותים הרבים אותם נותן סוכן הביטוח הממוצע ללקוחותיו, 
התגמול  הפחתת  ובצירוף  לו  שיש  הרבות  המטלות  על  נוסף 
בתחום  ועסקי  מחשבתי  רענון  מחייבים  הביטוח,  מחברות 
הכנסות משרד סוכן הביטוח. כסוכן ביטוח ותיק, אני עדיין נלחם 
בעצמי כשאני נדרש לעדכן את הלקוח שלי שהשירות עולה כסף, 
פעולות  והותר  די  ישנם  כן.  לעשות  חובתי  שזו  יודע  אני  אולם 
ושירותים שאנו מבצעים בהתנדבות מלאה וללא תמורה כספית.

ראובן רפ מגיב למאמרו של רם אמית "כורח המציאות"  
אמית  פורטל            1.9.14



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.

גיליון מס' 800 | יום ד', טו' באלול התשע"ד | 10.9.2014

6

הבריאות  ממשרד  לקבל  מצפים  "אנחנו 
בקרת איכות, להיות לצד החולים, לדאוג 
הרגולטור  זאת,  במקום  נכון.  לתקצוב 
צורך  ושל  בלבול  של  מצג  ליצור  מנסה 
לבטל את הביטוחים הפרטיים" - כך אמרה 
סיגל עצמון, מנכ"ל מדיקס, בפאנל בכנס 
והסיעוד  הבריאות  ביטוח  לענף  השנתי 
בהנחיית  עדיף,  )ג'(  אתמול  שקיימה 
דורון הורנפלד, ובהשתתפות 580 פעילים 
בענף. "במצב אוטופי בו משרדי הבריאות 
והאוצר יפעלו בשיתוף פעולה, ניתן לפשט 
את השוק ולהגדיל את הערך לצרכן", אמר 
ראשי  עורך  נוריאל,  עופר  הכנס  בפתח 
בעדיף. "אולם כל עוד שני הגופים ימשיכו 
למשוך כל אחד לכיוון שלו – מי שישלם את 
המחיר הוא הצרכן. רמת השירות שמקבל 
הציבור תמשיך להיפגע וההוצאה הפרטית 

על שירותי הבריאות תמשיך לנסוק".
בפאנל שבחן את השפעות המלצות גרמן 
על הפעילים בענף הזהירה עצמון כי "אם 
לניתוח  יזדקק   35 בגיל  מישהו  חלילה 
בחו"ל או לתרופה מחוץ לסל – הוא יהיה 
בבעיה אם הוא ביטל את הביטוח הפרטי. 
המערכת  את  לחזק  מנסה  גרמן  ועדת 
הציבורית בתקצוב זהה, וזו משימה בלתי 
והתורים  תקרוס,  המערכת  אפשרית. 
תמיכה  הביעה  עצמון  זאת,  עם  יתארכו". 
תורים.  קיצור  לתקצב  הוועדה  בהמלצת 
תומכת",  אני  בה  היחידה  ההמלצה  "זוהי 
אמרה. "החולים פונים למערכת הבריאות 
הפרטית בלית ברירה, ולא מתוך בחירה". 

פרטית,  לרפואה  מתנגדים  לא  "אנחנו 
השמיכה  האחרונות  השנים  במהלך  אבל 
נמשכה הרבה מאד מכיוונה של הרפואה 
טען  הפרטית",  של  לכיוונה  הציבורית 
המרכז  מנהל  סגן  רייסנר,  שמעון  פרופ' 
בתי  מנהלי  פורום  ויו"ר  רמב"ם  הרפואי 
החולים  "בתי  הממשלתיים.  החולים 
עובדים בתפוסה מלאה, והאמצעים אינם 
תצליח  גרמן  שוועדת  קיווינו  מספיקים. 
נוספים, ושייתנו לרפואה  לאתר משאבים 
כמייצר  בשוק  להתחרות  הציבורית 
בפנינו  חסום  שכיום  שוק   – שירותים 
בשישה  ומדובר  משפטית,  משוכה  בגלל 

מיליארד שקלים". 

נגמרו,  כבר   2014 תקציבי  כי  ציין  רייסנר 
ולאחר החגים בתי החולים לא יוכלו לרכוש 
תרופות ולבצע הזמנות חדשות. "הרפואה 
טען.  ביותר",  החשובה  לא  היא  הפרטית 
מגיע   – אונקולוגית  מחלה  לו  שיש  "מי 

אלינו". 
השב"ן  מנהלת  וילנר,  חניאלה  לדברי 
הגדול  האבסורד  בריאות,  שירותי  ומכבי 
לקופות  ניתן  שטרם  הוא  גרמן  ועדת  של 
רשמי.  באופן  קולן  להשמיע  החולים 
רק  להתייחס  יכולים  אנחנו  זה  "בשלב 
להמלצות שקיבלנו בראשי פרקים בקובץ 
וורד", אמרה. "המלצות הוועדה משפיעות 
ועל  החולים  קופות  על  אקוטית  בצורה 
המבוטחים, ועד כה לא נשמע קולן בצורה 
מוסדרת והגונה. אנחנו מבקשים להשמיע 
קולנו ולא נענים. אנחנו מתכוונים להילחם 

ברפורמה בכל דרך אפשרית". 
במבנה  דבר  משנים  לא  כי  טענה  וילנר 
ואכן  במידה  וכך  הפרטיים,  הביטוחים 
שיש  אלו  של  מצבם   – ביטוח  כפל  קיים 
להם ביטוחים פרטיים לא צפוי להשתנות. 
"על פי המלצות הוועדה אסור לנו לשכנע 
אותם לשנות את מצבם, וכך כפל הביטוח 
מקווה  "אני  אמרה.  שהוא",  כמות  יישאר 
לכניסתה  תביא  אחידה  פוליסה  שיצירת 
של אוכלוסייה חדשה שעד כה לא הצליחו 
להגיע אליה, על אף שאני חושבת שזה לא 
שהמהלך ממילא לא יצא לפועל. הפוליסה 
אם  שגם  כיוון  אחידה,  תהיה  לא  לעולם 
המבטחים  רופאים  של  מוגבלת  כמות  יש 
באופן פרטי – עדיין לחברות יש הסכמים 

והדבר  ספציפיים,  רופאים  עם  מיוחדים 
משפיע על גובה ההשתתפות העצמית". 

"הציבור לא סומך 
על קופות החולים"

כפופות  ההמלצות  שכל  נשכח  "בל 
אגף  מנהל  שמש,  אלי  מזכיר  לתקציב", 
"בשל  באיילון.  בכיר  וסמנכ"ל  הבריאות 
מצב  רואה  לא  אני  הביטחוני  המצב 
ההמלצות.  את  תתקצב  אכן  שהמדינה 
בנוגע לכפל ביטוח – העם אמר את דברו. 
ל-45% מהאוכלוסייה יש ביטוח פרטי, על 
אף שיש לו כיסויים די טובים בבתי החולים, 
אבל הוא לא סומך עליהם. ביום מן הימים 
שישנו  רגולטורים  שינויים  להיות  עשויים 
לציבור  הביטוח  את  דרמטית  בצורה 
הביטוח  חברות  בעוד  החולים,  בקופות 

מציעות חוזה הכולל תנאים מובטחים". 
כדי  פרטית  פוליסה  רוכש  לא  "הציבור 
אלפי  כמה  שעולה  רפואי  ייעוץ  לקבל 
היא  המטרה  אלא  בודדים,  שקלים 
הוצאות  ועם  קטסטרופות  עם  להתמודד 
אלף  ל-140  מגיעה  שעלותם  טיפולים  על 
שקלים, ואין אותם בשב"ן", אמרה עצמון. 
מיליון  חצי  שעלותו  לטיפול  "כשמגיעים 
אוטומטי  באופן  פונה  המבוטח   – דולר 

לביטוח הפרטי". 
אבל  הקצה,  למקרי  נכונים  "הדברים 
מופנה  שהמבוטח  זה  שקורה  מה  בפועל 
מחברת  פיצוי  ומקבל  החולים  לקופת 
רוני לינדר-גנץ,  הביטוח", אמרה בתגובה 

כתבת בדה-מרקר ומנחת רב השיח. 

"אז שוועדת גרמן תפסיק לספר סיפורים 
מערכת  חיזוק  היא  שלה  שהמטרה 
הבריאות הציבורית, אלא בסופו של דבר 
ולהעלות  פרמיות  להפחית  היא  המטרה 

loss ratio", השיבה עצמון. 
"בסופו של דבר אנשים משלמים במערכת 
דבר  ומקבלים  אחד  דבר  עבור  הפרטית 
אחר", ציינה וילנר. "הסיבה לכך היא שיש 
שמאפשרת  ציבורית,  מקבילה,  מערכת 
את  שמממן  בצד  נמצאת  אני  זה.  את 
פרטיות  פוליסות  להם  שיש  המבוטחים 
באמצעות  הכיסוי  את  לממש  ומעדיפים 
הפוליסה  מכוח  פיצוי  לקבל  כדי  השב"ן 
 הפרטית. מדובר בכשל שצריך לטפל בו". 
במערכת  להתנגח  הוא  הפתרון  כך,  "אם 
עצמון.  שאלה  הפרטית?",  הבריאות 
הבעיה  שמקור  בכך  להכיר  "במקום 
במערכת  לטפל  הולכים  השב"ן,  הוא 
בשב"ן  לגעת  חוששים  כולם  הפרטית. 
כספים  החולים  לקופות  מכניס  זה  כי 
הציבורית".  המערכת  את   ומממן 

פרופ'  אמר  מלכ"ר",  הן  החולים  "קופות 
לדאוג  צריכים  אתם  "לכן  לוילנר.  רייסנר 
שהתקצוב הציבורי שלכם ישולם במלואו, 
ולא לנסות להעביר את המטופלים שלכם 
לרפואה הפרטית. צריך תמיד לחשוב איך 
לתת את המענה בתוך המערכת הציבורית, 
את  ולהשית  הבעיות  את  להסית  ולא 

ההוצאות על המערכת הפרטית". 

 "החולים פונים למערכת הבריאות הפרטית 
בלית ברירה, ולא מתוך בחירה"

בכירי מערכת הבריאות הפרטית והציבורית דנים בשאלה כיצד ישפיעו המלצות ועדת גרמן על השחקנים 
השונים | "אנחנו מתכוונים להילחם ברפורמה בכל דרך אפשרית" 

רב שיח: על שולחן 
הניתוחים

מנחה: רוני לינדר-גנץ, כתבת כלכלת 
בריאות, דה-מרקר

משתתפים:
אלי שמש, מנהל אגף הבריאות וסמנכ"ל 

בכיר, איילון חברה לביטוח
חניאלה וילנר, מנהלת השב"ן

ומכבי שירותי בריאות
סיגל עצמון, מנכ"ל מדיקס

פרופ' שמעון רייסנר, סגן מנהל המרכז 
הרפואי רמב"ם ויו"ר פורום מנהלי בתי 

החולים הממשלתיים
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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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לומר  יכול  לא  רגולטור  "אף 
ולמנוע  מטומטם  שהוא  לציבור 
הציבור  פרטיים.  ביטוחים  רכישת 
לקבל  מנת  על  חכם  מספיק 
אמר  בעצמו",  מושכלת  החלטה 
אסותא. יו"ר  שמר,  שוקי   פרופ' 

 74% כי  שמר  ציין  בהרצאתו 
אסותא  החולים  בבית  מהמטופלים 
מהעשירונים  מגיעים  אביב  בתל 
מגיעים   10% השמיני,  עד  השלישי 
ו-15%  העליונים,  העשירונים  משני 
"היצע  התחתונים.  העשירונים  משני 
אינו  האפשרי  הרפואיים  השירותים 
המדינה,  ידי  על  מלא  כיסוי  מקבל 
נגישות  אינן  קיימות  וטכנולוגיות 
לאזרחי המדינה בשל עלותן הגבוהה", 
מימון  בין  להבדיל  "חייבים  אמר. 

שירותים שצריך להינתן על ידי המדינה 
באמצעות  מדינה  מימון  ובהיעדר   -
תכניות ביטוח משלים וביטוחי בריאות 
שירותים  אספקת  לבין   - פרטיים 
גורם  כל  ידי  על  להינתן  שצריכה 
ריאלי". שוק  במחיר  ראוי   איכותי 

הפרטית  המערכת  שמר,  לדברי 
רבים  ציבוריים  שירותים  מספקת 
טופס  בסיס  על  החולה  תשלום  ללא 
שניתן  פרטי  שירות  כאשר  התחייבות, 
הציבורית.  מהמערכת  העומס  מפחית 
הפרטית  המערכת  כי  הוסיף  הוא 
פועלת גם בפריפריה, ואסותא מבקשת 
להרחיב את שירותיה בפריפריה ולייעל 
מהמדינה.  מענה  אין  אך  המערכת, 
"התחרות על מחיר שמציעה המערכת 
המערכת  את  מייעלת  הפרטית 

"מחירם  שמר.  פרופ'  סבור  כולה", 
שהחלו  מרגע  ירד  רבים  שירותים  של 
במקביל  הפרטית  במערכת  לפעול 
שירותים  מפעילה  אסותא  לציבורית. 
איננה  הציבורית  שהמערכת  רבים 

מעוניינת בהם משיקולים כלכליים". 

שירותים  מספר  הציג  שמר  פרופ' 
קיבלה  ולא  להפעיל  אסותא  שביקשה 
מחלקות  בהם  עבורם,  אישורים 
יולדות.  ומחלקת  אביב  בתל  פנימיות 
לדבריו, אסותא היא היחידה המפעילה 
 MRI של  בפריפריה  ניידים  שירותים 
היחיד  החולים  בית  והינה  וממוגרפיה, 
בית  בניית  עם  להתמודד  שהסכים 
חולים ציבורי חדש באשדוד בהשקעה 
של למעלה מ-200 מיליון שקלים. יו"ר 
הבריאות  מערכת  כי  סיכם  אסותא 
הציבורית  מהמערכת  זולה  הפרטית 
ולהתייעלות  לתחרות  ותורמת 
כי  חשש  הביע  זאת,  לצד  בבריאות. 
הפרטית  מהמערכת  הפעילות  הסטת 
לציבורית תעלה את ההוצאה הלאומית 
ספקים  כניסת  לעודד  וקרא  לבריאות 

פרטיים נוספים למערכת.

 פריזט: "כפל ביטוח הוא תופעה 
ייחודית למדינת ישראל"

 יו"ר אסותא: "אף רגולטור לא יכול 
לומר לציבור שהוא מטומטם"

לטענת פרופ' שוקי שמר, בית החולים בראשותו מפעיל שירותים רבים שהמערכת הציבורית איננה מעוניינת בהם 
משיקולים כלכליים | "רק 10% מהמטופלים בבית החולים אסותא מגיעים מהעשירונים העליונים"

"שיעור המבוטחים בכלל האוכלוסייה, 
והשפעות  ביטוח  כפל  של  קיומו 
המערכת  של  שליליות  חיצוניות 
תופעות  הן  הציבורית  על  הפרטית 
ד"ר  אמר  ישראל",  למדינת  ייחודיות 
שלומי פריזט, יו"ר תת הוועדה לנושא 
גרמן.  בוועדת  הבריאות  ביטוחי 
ובניגוד  האחרונות,  השנים  "במהלך 
חלק  הבריאות,  משרד  למדיניות 
בתהליך  מצוי  הבריאות  ממערכת 
הפרטה לא מבוקר. בחינת התמריצים 
שלכלל  מלמדת  במערכת  הכלכליים 
זה  שתהליך  תמריץ  קיים  הגורמים 
יימשך, בהם רופאים מנתחים ויועצים, 
וחברות  החולים  בתי  החולים,  קופות 

הביטוח". 
היתר  בין  שעסק  פריזט,  של  דבריו 
בכשלים הקיימים בביטוחים הפרטיים, 

לאור  בפרט  בקהל,  רבים  הדים  עוררו 
הצהרתו בפתח דבריו כי הוא ביטל את 
פוליסת הביטוח הפרטית שלו. לדבריו,  
היועץ  ובחירת  המנתח  בחירת  כיסוי 
מעניק בעיקר פתרון של קיצור תורים, 
יוצר למעשה תמריץ להיווצרותם.  וכך 
לגבי  מבוטחים  בקרב  מידע  "חסר 
המוצעים  המוצרים  שרכשו,  הכיסוי 
בשוק ומחירם הראוי", אמר. "פעילות 
זו הינה לעתים בעלת השפעה חיצונית 
 - הציבורית  המערכת  על  שלילית 
תורים,  יצירת  קלים,  מקרים  בחירת 
החולים  מבתי  בכירים  רופאים  יציאת 
לעבר  הציבוריות  ומהמרפאות 
בניתוחים  ציבורי  טיפול  פרטי,  עיסוק 
יצירת  פרטית,  בפעילות  שהסתבכו 

לחץ להעלאת שכר במערכת וכן יצירת 
הילה שלילית למערכת הציבורית". 

פריזט ציין כי אורך התורים במערכת 
לשנה  להגיע  שעשוי  הציבורית, 
של  התוצאות  אחת  הינו  ויותר, 
השפעה  יש  זה  "למצב  התהליך. 
השוויון  על  לכת  מרחיקת  שלילית 
רפואה  לשירותי  הנגישות  ועל 
באוכלוסייה", הסביר. "המלצות ועדת 
הכשלים  עם  להתמודד  מטרתן  גרמן 
מקורות  תוספת  באמצעות  הללו 
הציבורית,  במערכת  תורים  לקיצור 
להחזרת  כלכליים  תמריצים  יצירת 
פרוצדורת למערכת הציבורית ויצירת 
פרמטרים אחידים לצורך השוואה בין 

פוליסות בשוק הביטוח".

לדברי יו"ר תת הוועדה לביטוחי בריאות בוועדת גרמן, חלק ממערכת הבריאות מצוי בתהליך 
הפרטה לא מבוקר | "ביטלתי את פוליסת הבריאות הפרטית שלי"

הכנס השנתי ה-11 בענף 
ביטוחי הבריאות והסיעוד
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מערכת  את  ייסדה  ישראל  "מדינת 
בקרב  קנאה  מעוררת  הכי  הבריאות 
מדינות ה-OECD" – משפט מפתיע זה 
האחרונה  הכלכלית  בסקירה  מופיע 
הציג  אותה   OECD-ה ארגון  שביצע 
לתכנון  המינהל  ראש  סגן  קידר,  ניר 

אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות. 
איכות  על  שנכתב  מיוחד  בדו"ח  גם 
מטעם  בישראל  הבריאות  מערכת 
ארגון ה-OECD זכתה מערכת הבריאות 
המערכת  רבים.  בשבחים  הישראלית 
רצון  שביעות  עם  כ"יעילה"  הוגדרה 
השירותים  המטופלים,  מצד  גבוהה 
ובתי  כ"מופתיים",  הוגדרו  בקהילה 
באיכות  כללי  מאופייניםבאופן  החולים 

גבוהה, אך יש מקום לשיפור. 
ארגון  ידי  על  שנעשתה  מסקירה 
הקיימים  הכשלים  כי  עולה   OECD-ה
הינם  הישראלית  הבריאות  במערכת 
המסחריים,  בביטוחים  שקיפות  היעדר 
חברות  של  התמריצים  הביטוח,  כפל 
שיתוף  בהגברת  הצורך  וכן  הביטוח 
נתוני  פי  על  ברגולציה.  הפעולה 
של  החיים  תוחלת  אשתקד,   OECD-ה
על  עמדה   2012 בשנת  בישראל  גברים 
איסלנד  אחרי  השלישי  במקום   ,79.9
)81.6( ושוויץ )80.6(, לעומת ממוצע של 
אסטוניה  עומדות  הדירוג  בסוף   .77.5

ומקסיקו )71.4( והונגריה )71.6(. 
שיעור  דירוג  בראש  עומדת  ישראל 
 ,OECD-הפריון לנשים בקרב מדינות ה
 .49 עד   15 בגילאי  לנשים   3.1% עם 
טורקיה   ,)2.2%( מקסיקו  אחריה 
אירלנד,  ניו-זילנד,  ואחריהן   )2.1%(
איסלנד וצרפת )2%(. בתחתית הדירוג 
פולין,  קוריאה,  הונגריה,  יוון,  נמצאות 
עם  כולן   – וספרד  סלובקיה  פורטוגל, 

שיעור פריון של 1.3%. 
קידר,  אומר  תינוקות,  לתמותת  בנוגע 
היא   2012 בשנת  טוב:  פחות  מצבנו 
על  עמד  הממוצע  בעוד   ,3.6 על  עמדה 
הדירוג  בראש  עומדת  שוב  איסלנד   .4
יפן   ,)1.6( סלובניה  אחריה   ,1.1 עם 

)2.2( ופינלנד )2.4(. זאת, בעוד מקסיקו 
)13.3(, ואחריה צ'ילה  בתחתית הדירוג 

)7.7(, טורקיה )7.4( וארה"ב )6.1(. 
הנוגע  בכל  נמצא  יותר  אף  חמור  מצב 
לשיעור מיטות האשפוז הכללי ל-1,000 
במקום   ,1.9% על  ב-2012  שעמד  איש, 
השלישי מהסוף, כאשר הממוצע עומד 
מקסיקו  הדירוג  בתחתית   .3.3% על 
יפן  מובילה  הדירוג  ובראש   ,)1.5%(
קוריאה  אחריה   ,7.9% עם  עצום  בפער 

)6.1%( ואוסטריה )5.5%(.
ההוצאה  מסך  הפרטי  המימון  שיעור 
גבוה  הוא  אף  כידוע,  נמצא,  הלאומית 

למעלה בדירוג: ישראל נמצאת במקום 
ארה"ב  כאשר   ,38.6% עם  החמישי 
הדירוג,  בתחתית   .52.4% עם  מובילה 
גבוה,  ציבורי  מימון  שיעור  על  המעיד 
נורווגיה   ,)14.2%( דנמרק  נמצאות 

)15%(, צ'כיה ובריטניה )16%(. 
עוד עולה מהנתונים אותם הציג קידר, 
כי ישראל מובילה בצורה ניכרת בגידול 
הבריאות  ביטוחי  על  לנפש  בהוצאה 
האחרון,  העשור  במהלך  הפרטיים 
ומותירה מאחור את הממוצע במדינות 
ה-OECD, ואף את ארה"ב ואת מדינות 

אירופה. 

עליו  אחד  מגרש  הוא  הבריאות  "שוק 
חוקים  עם  שחקנים  מספר  פועלים 
אותם  על  המתחרים  שונים  וכללים 
בין  פעולה  שיתוף  ולכן  המשאבים, 
הרגולטורים הינו הכרחי וחיוני להצלחת 
אמרה  בשוק",  והשינויים  ההסדרה 
רויטל טופר-חבר טוב, סמנכ"ל לפיקוח 
במשרד  והשב"ן  החולים  קופות  על 

הבריאות.
והפרטית  הציבורית  הבריאות  מערכות 
קופות  וכך  לחלוטין,  מופרדות  אינן 
במסגרת הסל, קופות במסגרת השב"ן 
על  כולן  מתחרות  הביטוח  וחברות 
"מערכת  מוגבלים.  משאבים  אותם 
ללא  להתקיים  יכולה  ההספקה 
המערכת  אך  הביטוחית,  המערכת 
ללא  להתקיים  יכולה  אינה  הביטוחית 
טופר- אמרה  ההספקה",  מערכת 

חבר טוב. "עודף ביטוחים על פני היצע 

גורם  והדבר  מוגבל,  הינו  המשאבים 
לפגיעה במערכת הציבורית. תנועה של 
כל אחת מהמערכת הציבורית לפרטית, 
מהשכר  מושפע  בציבורי  השכר  כאשר 
במתן  בשוויון  לפגיעה  גורמת  בפרטי, 
השירותים אצל הספקים בשל הקדמת 

תור למבוטחים פרטיים". 

משאבים  קיימים  בה  מציאות  לדבריה, 
וצרכים מוגבלים אל מול מספר ביטוחים 
שקיפות  בעיית  על  נוסף  מוגבל,  לא 
ומידע, מביאות לכפל ביטוח, לביטוחים 
הצרכן.  של  מיותרת  ולהוצאה  מיותרים 
נשיאה  אי  על  מתחרים  "המבטחים 
הביטוח",  מקרה  יפול  מי  על  בנטל, 
משולב  להיות  צריך  "הפתרון  אמרה. 
תוך שיתוף פעולה בין שני הרגולטורים. 
הבריאות  בשוק  המשחק  שכללי  ככל 
שונים בין המערכות כתוצאה מהשונות 
המהותית של המערכות – סל הבריאות, 
יתכנו   - המסחריים  והביטוחים  השב"ן 
מהשחקנים,  לחלק  הוגנים  לא  יתרונות 
של  לרעה  לניצול  יותר  גדול  חשש  יש 
עיוותים  ליצירת  חשש  וקיים  המצב 
ופגיעה בצרכנים. לפיכך קיימת חשיבות 
רבה להסדרה ולקביעת כללים מתואמת 

בין הרגולטורים ובין המערכות".

 OECD: היעדר שקיפות בביטוחים 
המסחריים בישראל

 OECD-ניר קידר, סגן ראש המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, מציג נתוני מחקר של ה
מהם עולים כשלים במערכת הבריאות בישראל, בהם כפל הביטוח, וכן הצורך בהגברת שיתוף הפעולה 

ברגולציה

רויטל טופר-חבר טוב: הכשלים במערכת 
הבריאות מביאים לכפל ביטוח, לביטוחים 

מיותרים ולהוצאה מיותרת של הצרכן
הסמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים והשב"ן במשרד הבריאות מציגה את הכשלים 

הקיימים כתוצאה מריבוי רגולטורים ומבעיית השקיפות והמידע

הכנס השנתי ה-11 בענף 
ביטוחי הבריאות והסיעוד
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"שלא תעזו לבטל את ביטוח הבריאות 
זו  נחרצת  באמירה  שלכם".  הפרטי 
ומומחית  מרצה  שפיס,  חני  פתחה 
בתחום ניהול סיכוני פרט ובריאות, את 
רב השיח אותו הנחתה. זאת, בתגובה 
ד"ר  של  במחלוקת  השנויים  לדבריו 
שלומי פריזט, יו"ר תת הוועדה לנושא 
ביטוחי בריאות בוועדת גרמן, שמתח 
ביטוחי  אודות  ביקורת  הכנס  בפתח 
ביטל  כי  והצהיר  הפרטיים  הבריאות 

את ביטוח הבריאות הפרטי שלו.
מהווה  גרמן  רפורמת  האם  לשאלה 
חברות  עבור  הזדמנות  או  קושי 
מושקוביץ,  דורון  השיב  הביטוח, 
וריסק  בריאות  ארצי  מכירות  מנהל 
מהווה  "הרפורמה  כי  במגדל, 
עם  לדבר  מהכלל  יוצאת  הזדמנות 
הלקוחות על יתרונות מוצר הבריאות 
ברור  שלא  מוצר,  ולרכישת  הנוכחי 
מספר  בעוד  המדף  על  יהיה  האם 
לסוכנים  הציע  מושקוביץ  שנים". 
לפנות ללקוח ולנצל את שיווק מוצרי 
הבריאות הנוכחיים, המעניקים כיסוי 
כהגדרתו.  נמוך,  מחיר  תמורת  גבוה 
כמוצרי  הבריאות  פוליסות  לדבריו, 
מיומן  מקצוע  איש  דורשות  'דחיפה' 
למשפחה  המחובר  ביטוח,  סוכן  כמו 
הסיכונים  את  בפניה  להציף  ויודע 

הקיימים ולהגן עליה. 
מושקוביץ אף התייחס לחוסן הכלכלי 
ביחס  הפרטיים  הביטוחים  של 
לשב"נים. "אנו חיים במדינה בה חלים 
חוסר  לנו  "יש  אמר.  רבים",  שינויים 
אופק לטווח ארוך בנושא אסטרטגיה 
יודעים  לא  אנו  הבריאות.  בתחום 
מספר  בעוד  השבנ"ים  עם  יקרה  מה 
הנהנית  ביטוח  חברת  לעומת  שנים, 
סך  שילמנו  לאחרונה  רק  מיציבות". 
השתלה  בגין  שקלים  מיליון   13 של 
האם  דרכים.  תאונת  שעבר  לבחור 
סכום כזה היה מתקבל דרך השב"ן?".
לביטוחי  הוועדה  יו"ר  זיו,  יואל 
סוכני  בלשכת  וסיעוד  בריאות 

כפל  לסוגיית  התייחס  הביטוח, 
בבסיס  העומד  כרציונל  הביטוח 
כאן  "מישהו  גרמן.  המלצות 
הפופוליסטי  במונח  התבלבל 
שב"ן  בוחנים  "אם  אמר.  והמוכר", 
מול פוליסה פרטית על מנת לראות 
לבחון  ביטוח, הרי שיש  כפל  יש  אם 
בקופות  תקנון  מול  בחברות  חוזה 
העת  כל  החלים  השינויים  החולים. 
בין  השוני  את  מבליטים  בשב"ן 
לביטוחי  הקופות  של  הפוליסות 
כפל  שיש  האמירה  היציבים.  הפרט 
גם  בעיניים,  עבודה  היא  ביטוח 

המפקחת התבלבלה בנושא זה". 
זיו ציין כי הסוכנים עושים את עבודתם 
נאמנה, ואינם נכנסים לפאניקה לאור 
כל  להערכתו,  החדשות.  ההמלצות 
מערכת  בתקצוב  שינוי  יהיה  לא  עוד 
בפוליסות  שינוי  יהיה  לא   - הבריאות 
שימשיכו  הפרטיים  הבריאות  ביטוחי 
אחריות  יש  ביטוח  "לסוכן  להימכר. 
המשפחה  את  ללוות  ומחובתו  גדולה 
בפוליסת  דווקא  הדרך.  כל  לאורך 
מקצועיות  להיות  חייבת  הבריאות 

המצויד  הביטוח,  סוכן  של  רבה 
המשפחה",  עם  והיכרות  במיומנות 

אמר זיו. 
עו"ד ערן יעקובוביץ' ציין כי התקופה 
הזדמנות  מהווה  אכן  הקרובה 
לדבריו,  והידוע.  הקיים  את  למכור 
עורכי  מגזר  עבור  הזדמנות  קיימת 
האחריות  לסוגיית  בהתייחס  הדין 
הנוגע  בכל  הסוכן  של  המקצועית 
בשלב  הסוכן  המלצות  האם  לשאלה 
או  זה  מבוטח  עבור  טובות  הנוכחי 
בעיה  שקיימת  ספק  לי  "אין  אחר. 
בעולם  רואים  אנו  לסוכנים,  גדולה 
אנשי  כנגד  רבות  תביעות  הבריאות 
בהקשר  הוודאות  אי  ועידן  המקצועי 
של הרפורמה רק מגביר את החובות 

המוטלות על סוכני הביטוח", אמר. 
הביטוח  לכפל  התייחס  יעקובוביץ’ 
אין  כי  באומרו  הניתוחים,  בפרק 
חברת  של  זהה  בכיסוי  להחזיק  טעם 
כי  וציין  החולים,  וקופת  הביטוח 
בעניין זה יש הגיון בהמלצות הוועדה 
לעניין הפוליסה האחידה. "מהיכרותי 
אני  הפרטיות,  הביטוח  חברות  עם 

יהיה  פתרונות.  יימצאו  שהן  מאמין 
לבטל  קיים  למבוטח  להמליץ  מסוכן 
בית  כאשר  שלו.  הניתוחים  פרק  את 
הוא  התביעה  את  בוחן  המשפט 
של  הייחודיות  הנסיבות  את  בודק 
או  החברה  מדוע  ויבדוק  המקרה, 
המעבר  זכות  את  הציעו  לא  הסוכן 
מה  פרט.  לפוליסת  וההמשכיות 
הסביר. בעיה",  כאן  יש  נעשה   שלא 

הפרטי  הביטוח  חשיבות  להמחשת 
הציגה שפיס דוגמה למקרה בו שילמו 
בסך  תביעה  ביטוח  חברות  שתי 
כיסוי  עבור  דולר  מיליון  מ-2  למעלה 
איזשהו  שהיה  "למי  שש.  בת  לילדה 
הביטוח  של  נחיצותו  אודות  ספק 
כל  התחתונה  שבשורה  הרי  הפרטי, 
של  בסלון  יישארו  הללו  השיחות 
מדינת  עוד  כל  הבריאות.  משרד 
ישראל לא תזרים לסל כמה מיליארדי 
אזרחי  על  להגן  נמשיך  אנו  שקלים 
פרטי",  ביטוח  למכור  ונמשיך  ישראל 

סיכמה.

 "כל עוד תקציב מערכת הבריאות לא יגדל, 
לא יהיה שינוי בפוליסות הפרטיות"

הפעילים בענף התייחסו בכנס הבריאות להזדמנויות העסקיות הגלומות בשינויים הצפויים בהמלצות גרמן | 
דורון מושקוביץ: פוליסות הבריאות כמוצרי 'דחיפה' דורשות איש מקצוע מיומן כמו סוכן ביטוח

רב שיח: מדברים מהשטח
מנחה: חני שפיס, מרצה ומומחית בתחום 

ניהול סיכוני פרט ובריאות

משתתפים:
דורון מושקוביץ, מנהל מכירות ארצי בריאות 

וריסק, מגדל חברה לביטוח
יואל זיו, יו”ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד, 

לשכת סוכני הביטוח
עו”ד ערן יעקובוביץ’, צבי יעקובוביץ’ – משרד 

עו”ד ונוטריון
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בין  טלפון  שיחת  הקלטת  "דין 
היא  למבוטח  הביטוח  חברת 
נכרת  בו  מקום  הפוליסה.  כדין 
טלפון,  שיחת  באמצעות  החוזה 
חלק  עצמה  השיחה  מהווה 
עודד  עו"ד  אמר  הביטוח",  מחוזה 
ביטוח  לדיני  מומחה  שטרנברג, 
הדרך  על  לחשוב  "מטעה  ונזיקין. 
ביטוח  פוליסת  נרכשת  שבה 
המבוטח  יושב  בה  כסיטואציה 
מול הסוכן, והשניים מנהלים משא 
על  החתימה  רגע  עד  ארוך  ומתן 

בקשת ההצטרפות. המציאות שונה 
ביטוחי  בתחום  במיוחד  בתכלית, 
הבריאות בו חלק גדול מהפוליסות 
נרכשות באמצעות שיחה טלפונית, 
שהמבוטח  ומבלי  ספורות  בדקות 
אפילו יפגוש נציג אחד של המבטחת 

או שיעיין בתנאי הפוליסה". 
טלפוני  ביטוח  כי  הוסיף  שטרנברג 
עומד בסתירה אל מול דרישת הכתב 
כך,  הביטוח.  בחוזה  תדיר  המופיעה 
למשל, תנאי לתחולת הוראות הגילוי 
הצגת  הוא  הביטוח  חוזה  שבחוק 

שאלה 'בכתב'.
ללא  לרוב  נרכש  הטלפוני  "הביטוח 
באופן  אף  ולעתים  סוכן,  מעורבות 
את  מכיר  לא  כלל  שהמבוטח  כזה 
הפוליסה",  את  לו  שמכר  האדם 
הוא  זה  "עניין  שטרנברג.  הוסיף 
ניתן  לא  שכן  עצומה,  חשיבות  בעל 
מוקדני  של  הכשרתם  את  להשוות 
לא  הביטוח,  סוכני  של  לזו  המכירות 
כל שכן מקום בו מדובר בהתקשרות 
השלכות  יש  ולדבר  טלפונית, 

משפטיות מרחיקות לכת".

אבי רייטן: "יש לאשר ביטוח סיעודי קבוצתי 
לארגונים שיוכיחו יכולת אקטוארית לטווח ארוך"
המומחה להגנה סיעודית הוותיק תומך ברפורמת הסיעוד, אך סבור שאין להחילּה באופן גורף | "התגברה 

המגמה לחיפוש תכניות ביטוח 'רזות'

 "ביטוח טלפוני עומד בסתירה מול 
דרישת הכתב בחוק חוזה הביטוח"

עו"ד עודד שטרנברג מציג דגשים למכירה טלפונית של ביטוחי בריאות | "לא ניתן להשוות את 
הכשרתם של מוקדני המכירות לזו של סוכני הביטוח"

"אני תומך בהחלטה לבטל את ביטוחי 
לאשר  ניתן  אך  הקבוצתיים,  הסיעוד 
פיקוח  תחת  קבוצתי  ביטוח  לקיים 
אקטוארית  יכולת  שיוכיחו  לארגונים 
להגנה  המומחה  אמר  ארוך",  לטווח 
"השיהוי  רייטן.  אבי  סיעודית, 
בכל  ובביצוע  הפיקוח  בהחלטות 
הנוגע לרפורמה זו גורם לכך שהמעבר 
ביחס  יקר  מאד  יהיה  פרט  לביטוחי 
לעלותם לּו היה המהלך מתבצע כבר 

לפני שלוש שנים או יותר". 
עבור  הפתרון  מתווה  כי  הזכיר  רייטן 
ביטוחי  כיסוי  ללא  שנותרו  הגמלאים 
 2012 בשל הרפורמה, שפורסם במרץ 
על ידי פרופ' עודד שריג, המפקח על 
הציפיות  על  ענה  לא  דאז,  הביטוח 
שונים,  בחוגים  התנגדות  ועורר 
המשחק  "כללי  הפולטיקאים.  בהם 
המחיר  פגומים,  היו  במתווה  שנקבעו 

שנדרש היה גבוה, וכן סכומי הביטוח 
רייטן  הסביר  נמוכים",  היו  החליפיים 
נעשתה  "מאז  ההתנגדות.  סיבת  את 
תוצאותיה  שאת  ארוכה  מטה  עבודת 
הקרוב.  בזמן  לראות  אמורים  אנו 
לעניין זה יש משמעות כבדה, בין היתר 

כיוון שחלק גדול מהציבור יישאר ללא 
יפנה לאלטרנטיבות.  ביטוח אלא אם 
הביטוח  סוכני  את  יחייב  אף  הדבר 
שמכרו ביטוחים עם המתנה של חמש 
הביטוחים  מעל  שנייה  כשכבה  שנים 
מבוטחיהם  אל  לחזור  הקבוצתיים, 
לשנים  דחוף  פתרון  להם  ולמצוא 
את  להפעיל  שיאלצו  או  הראשונות. 
ביטוח האחריות המקצועית שלהם". 

פוליסת  ליצור  הפיקוח  לכוונת  בנוגע 
על  החולים  בקופות  אחידה  סיעוד 
בין  המעבר  חסמי  את  להסיר  מנת 
הקופות, אמר רייטן כי בתחילת השנה 
הגיש לפיקוח הצעה מפורטת הכוללת 
הקופות  של  הביטוחים  בין  השוואה 
ביטול  של  בתכנית  כריכתה  תוך 
הארגוניים.  הקבוצתיים  הביטוחים 
הביטוח  היה  להצעה  "הבסיס 
כללית שירותי בריאות  הקבוצתי של 

עם  מבוטחים,  מיליון  כשני  המקיף 
של  מצבם  את  המשפרים  שינויים 
חשבון  על  המבוגרים  המבוטחים 
שנים  ל-5  הפיצוי  תקופת  צמצום 
המבוגרים  על  להקל  ניתן  וכך  בלבד, 
מהביטוחים  הכפויה  הפרידה  את 
הסביר  הארגוניים",  הקבוצתיים 

רייטן. 
הביטוח  מחברות  בחלק  לדבריו, 
בתכניות  הפרמיות  לאחרונה  הועלו 
טיפלו  שלא  בחברות  בעיקר  קיימות, 
"נראה  האחרונות.  בשנים  בתעריפים 
לא  עוד  כל  קבוע  תהליך  יהיה  שזה 
תוך  לצמצמו  וניתן  הכיסוי,  יצומצם 
לעצם  חיוניים  שאינם  רכיבים  הורדת 
הצורך הכספי", צופה רייטן. "התגברה 
המגמה לחיפוש תכניות ביטוח 'רזות', 

כדוגמת המתנה של 90 יום".
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מיד לאחר עלייתם של משתתפי הפאנל 
ביניים  קריאות  להישמע  החלו  לבמה, 
לביטול  בנוגע  הקהל  מצד  חריפות 
על  מפקחת  של  בכנס  השתתפותה 
הביטוח, דורית סלינגר, ועל הצורך הבהול 
במסגרתה  ברפורמה  הטיפול  בסיום 
"אנו  ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים.  בוטלו 
מודעים ללוחות הזמנים", אמרה בתגובה 
ביטוחי  מחלקת  מנהלת  פלדמן,  שרונה 
בריאות באגף שוק ההון, והוסיפה שצוות 

שלם באגף דן בנושא.  
לביטוחי  מומחה  פרישמן,  אודי  ד"ר 
פנה  הפאנל,  ומנחה  וסיעוד  בריאות 
אגף  של  עמדתו  מהי  בשאלה  לפלדמן 
האחידה,  לפוליסה  בנוגע  ההון  שוק 
בבסיס  שעומד  "העיקרון  השיבה:  וזו 
יהיה  שהכיסוי  הוא  האחידה  הפוליסה 
רחב ואופטימלי, שהמבוטחים לא יצטרכו 
לקנות פוליסות נוספות. 80% מהפוליסות 
סעיפים.  מאות  מכילות  אך  דומות,  כבר 
מספר  על  השוואה  לערוך  יכול  מבוטח 
מצומצם של פרמטרים, אחרת הוא הולך 

לאיבוד ועל כן קונה מספר ביטוחים". 
לסייע  עשוי  השקיפות  אלמנט  לדבריה, 
בהשוואה ולצמצם את כפל הביטוח. ד"ר 
האוצר  שלטענתו  כך  על  מחא  פרישמן 
אינו  שהציבור  הנחה  נקודת  מתוך  יוצא 
יודע לבחור, ומקבל עבורו את ההחלטות. 
דניאל כהן, ראש חטיבת ביטוח בריאות 
יחסית  הבריאות  פוליסות  כי  טען  בכלל, 
ניתן להוסיף בסוף  וכי  ונהירות,  פשוטות 
נאות  גילוי  כל פוליסה מספר שורות של 
שמציגות את עיקרי הפוליסה. "הפוליסות 
אמר  דומות",  אכן  הביטוח  חברות  ברוב 
חוסר  תיצור  האחידה  "הפוליסה  כהן. 
נגד  יפעל  שהמהלך  חושב  אני  ודאות. 
טובת המבוטח. האוצר מטפל כבר שלוש 
הקולקטיביים  הסיעוד  בביטוחי  שנים 
החדשות  הפוליסות  הגענו.  לאן  ותראו 
הולכות לכיוון הזה. בעוד 10 שנים בכנס 
מהקהל  ביניים  קריאות  יגיעו  בריאות 
פתרונות  נותן  לא  שהרגולטור  כך  על 
למבוגרים גם בנושא הפוליסה האחידה".

"מנגנון האיזון הוא הזוי"
להתנגד  כלל  בכוונת  אין  כי  אמר  כהן 
 90% כיום  "כבר  האחידה.  לפוליסה 
הוא  "העניין  הסביר.  זהות",  מהפוליסות 
ביטוח  חברת  בין  להשוות  ניתן  שלא 
נתנגד  אנחנו  חולים.  קופת  לבין  פרטית 
לשינוי לפוליסה לתקופה קצרה ופוליסה 
עם השתתפות עצמית. אני קורא למנגנון 
שחברת  יתכן  לא  הזוי.  מנגנון  האיזון 
בקופות  הגירעונות  את  תכסה  ביטוח 
דיונים  של  שנה  צריך  היה  לא  החולים. 

להמלצות שהוגשו".
פלדמן ציינה כי הפוליסה האחידה קיימת 
גם בעולם ושאין צורך ללכת רחוק, כיוון 
קיימות  אחידות  פוליסות  שבישראל 
"אנחנו  ורכוש.  רכב  דירה,  בביטוחי 
לפרסם  היא  המטרה  הרבה.  נשנה  לא 
לדעת  מנת  על  לציבור,  יעיל  מחשבון 
לחברה",  חברה  בין  ההבדלים  מהם 
מעוניין  שהאוצר  והדגישה  אמרה 
במוצרים ברורים, שקופים וברי השוואה. 
הרפואיות  הטכנולוגיות  דינמי,  "השוק 
שנה   20 שבעוד  יתכן  הזמן.  כל  משתנות 
יוכל לרכוש עדכון  מי שמבוטח היום לא 
לפוליסה והאפשרות לעשות זאת תתבצע 
באמצעות תעריפים מתעדכנים". פלדמן 
ניתוחים  בפוליסת  מדובר  כי  הדגישה 
להרחיב  מגבלה  תהיה  לא  אך  אחידה, 

כיסויים נוספים.

"הסוכנים מצילים את חיי 
המבוטחים"

קופת  מנכ"ל  וורמברנד,  זאב  לדברי 
תרוקן  לא  הפוליסה  מאוחדת,  חולים 
המנכ"ל  "הייתי  השב"ן.  את  מתוכן 
ואמרתי  גרמן  ועדת  בפני  שהופיע  היחיד 
שאינני חושש מחברות הביטוח. הקופות 
הביטוח  מחברות  חזקות  יותר  הרבה 
רובד  בקופות.  גדול  אמון  יש  ולציבור 
הביטוח  חברות  ואם  חשוב  הינו  אחיד 
שתעשנה.  חיתום  לעשות  רוצות 
של  הצמיחה  מנוע  הם  הבריאות  ביטוחי 
לפח  זורקים  אנשים  הביטוח.  חברות 
טען. הקולקטיבית",  בפוליסה   כסף 

העיקרית  הסיבה  כי  בתגובה  ציין  כהן 
היא  הביטוח  חברות  של  לצמיחה 
המדינה והגרעון הקיים בקופות החולים. 
תורים  בעקבות  מסרטן  מתים  "אנשים 
היא  ההפחדה  לא  חודשים.  ארבעה  של 
את  מצילים  הסוכנים  לצמיחה.  הסיבה 
במערכת  פתרון  אין  כי  המבוטחים  חיי 

הציבורית". 
 loss-האמירה כי בביטוחים הפרטיים ה"
פופוליזם",  היא   40% על  עומד   ratio
ההחזר  מהוגן.  יותר  "ההחזר  כהן.  אמר 
 68% על  עומד  הפרטיים  בביטוחים 
השיעור   .92% על  הקולקטיב  ובביטוחי 
שהחברה  בגלל  מתאפשר  הגבוה 

סבור  אני  החבילה.  סך  על  מסתכלת 
הביטוחים  לחיזוק  תגרום  שהרפורמה 

הפרטיים".
מנושא  לסטות  ביקש  וורמברנד 
הסיעוד  בביטוחי  ולהתמקד  הפאנל 
הממחיש  שקף  והציג  הקולקטיביים, 
הביטוחי  בכיסוי  הירידה  את  לדבריו 
קופות  בין  שעובר  בסיעוד  מבוטח  של 
על  שמעה  לא  "המפקחת  החולים. 
של  "הכיסוי  אמר.  צרכנית",  מהפכה 
המבוטח ירד מ-9,600 לכ-3,900 שקלים. 
אחד  אף  לקופה  מקופה  כשעוברים 
אובדן  כסף'.  'זרקת  למבוטח  אומר  לא 
הביטוח הסיעודי הוא החסם הכבד ביותר 

למעבר בין קופות".
המצוי  במערכת  'באג'  קיים  לדבריו 
הביטוח.  על  המפקחת  אצל  כרגע 
בבקשה  אליה  פנה  שנתיים  לפני  "כבר 
לקופות  בסיעוד  אחידה  פוליסה  להוציא 
זה  ומסיפור  הפיקוח  "זה  החולים. 
אמר. לפתרונות",  הסיכוי  מה   תגזרו 

ביטוחי  בין  להבחין  ביקשה  פלדמן 
הבריאות לסיעוד. "לפני שנתיים המפקח 
בסיעוד  הקבוצתיים  שהביטוחים  אמר 
במתכונת הקיימת אינם יכולים להמשיך 
לשרת  צריך  סיעודי  ביטוח  להתקיים. 
אדם בעת הצורך, בעוד אנו צורכים ביטוח 

בריאות בכל גיל. רף הסיכון שונה".

 מנכ"ל מאוחדת: "יש באג גדול במערכת, 
שנמצא כרגע אצל המפקחת על הביטוח"

לדברי דניאל כהן, מנהל חטיבת ביטוח בריאות בכלל, ההחזר בביטוחים הפרטיים עומד על 68% | "הרפורמה 
תגרום לחיזוק הביטוחים הפרטיים"

 רב שיח: עתיד ביטוחי 
הבריאות הפרטיים 

מנחה: ד”ר אודי פרישמן, מומחה לביטוחי 
בריאות וסיעוד

משתתפים:
שרונה פלדמן, מנהלת מחלקת ביטוחי 

בריאות באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 
משרד האוצר

דניאל כהן, ראש חטיבת ביטוח בריאות, כלל 
ביטוח

זאב וורמברנד, מנכ”ל קופת חולים מאוחדת
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הכנס השנתי ה-11 בענף 
ביטוחי הבריאות והסיעוד

 איה קאופמן: "הבידול בין חברות 
הביטוח עבר לתחום השירות"

מנהלת מחלקת קולקטיבים בתחום הבריאות במנורה סבורה שתוצאות דירוג השירות נגזרות מהאנשים 
העוסקים בתביעות הבריאות ומההכשרה שהם קיבלו, ופחות מהמוצרים עצמם

"חברות הביטוח אימצו דפוס התנהגות 
השירות,  ברמת  ומיקוד  השקעה  של 
של  בשוק  המתגבשת  המגמה  לאור 
אחידות בקווי המוצרים והירידה ברמת 
שכבר  מגמה  החברות,  בין  הבידול 
ומתעצמת.  הולכת  מעשור  למעלה 
כיום אנו בשיאּה, כשעל הפרק פוליסה 
אחידה בנושא ניתוחים והתייעצויות" – 
מנהלת  קאופמן,  איה  עו"ד  אמרה  כך 
מחלקה קולקטיבים, אוכלוסיות זרות, 
הבריאות  בתחום  ונח"ל  מחלה  דמי 

במנורה מבטחים.
מוצרי  בין  הקיים  הרב  הדמיון  בשל 
מתעורר  קאופמן,  מסבירה  החברות, 
צורך ביצירת מקור בידול חדש ומציאת 
המוצר,  על  נשען  שאינו  תחרותי  יתרון 
על תנאיו ועל היקפו. "יש צורך ביתרון 
שמאיר את החברה באור אמין, ייחודי 

ואכן,  שירותי.   – אחת  ובמילה  ואנושי, 
מנת  על  פועלות  הביטוח  חברות 
אמרה.  זה",  לצורך  מענה   להעניק 

קאופמן ציינה כי לשכת סוכני הביטוח 
ומשרד האוצר בוחנים את נושא השירות 
בחברות, ומתרגמים את המושג 'שירות' 
"השאלות  שונים.  בתחומים  לשאלות 
שמרכיב  בפאזל  החלקים  סך  הן  כולן 
קאופמן.  הסבירה  שירות",  המושג  את 
לתת  יכול  השאלות  פאזל  על  "מענה 
תמונה שלמה של אופי השירות ואיכות 
השירות לו זוכים הסוכנים והמבוטחים 
הביטוח  סוכני  לשכת  החברות.  מצד 
לסוכן,  ביחס  בשאלותיה  מתמקדת 
במוצרים,  להתמצא  שלו  ליכולת 
הטיפול  באופן  בעמלות,  במחירים, 
החברות  מנהלי  בזמינות  בתביעות, 

של  הגמישות  ובמידת  השונים  בדרגים 
תשלומי  כגון  שונים  בנושאים  החברה 
אקסגרציה והנחות. לעומת זאת, האוצר 
מתמקד בעיקר בנושאי תביעות, מספרן 

ומשך זמן הטיפול בהן". 
בריאות  בתביעות  העוסקים  הכשרת 

מקצועית,  רק  להיות  צריכה  אינה 
להתמקד  יש  אלא  קאופמן,  אמרה 
שמחזקות  בהכשרות  גם  לדבריה 
הרגשית  האינטליגנציה  את  ומחדדות 
שלהם. "יש להנחיל לעובדים בתביעות 
בריאות את האמונה שמאחורי כל נייר, 
אנשים  עומדים  תביעה  וכל  מייל  כל 
שרכשו  אנשים  לעזרתנו,  שזקוקים 
מעבר  הצורך,  שבעת  כדי  ביטוח 
שילווה,  מי  גם  יהיה  הכספי,  לכיסוי 
בהתמודדות  אותם  ויכווין  יסייע 
אמרה.  הרפואית",  בעייתם   עם 
בריאות  בתביעות  המצוין  "השירות 
תיצור  והשגתו  עצמה  בפני  מטרה  הינו 
הבידול  את  היתרון,  את  החברה  עבור 
לאנשי  תאפשר  ישירה  וכתוצאה 
הארגון  את  להוביל  והשיווק  המכירות 

להישגים עסקיים על פני המתחרים".

העיקר הבריאות!
עדיף מודה ל-580 המשתתפים, המרצים ונותני החסויות

שעשו את הכנס ה-11 לביטוחי בריאות וסיעוד למוצלח ולמהנה
מושקוביץ, דורון  הורנפלד,  דורון  אלי שמש,  איה קאופמן,  עו"ד  פרישמן,  אודי  ד"ר  רייטן,  אבי   תודתנו למרצים: 
 דניאל כהן, זאב וורמברנד, חניאלה וילנר, חני שפיס, פרופ' יהושע )שוקי( שמר, יואל זיו, ניר קידר, סיגל עצמון,
פריזט, שלומי  ד"ר  לינדר-גנץ,  רוני  טוב,  טופר-חבר  רויטל  יעקובוביץ',  ערן  עו"ד  שטרנברג,  עודד   עו"ד 

שמעון רייסנר, שרונה פלדמן 

יום ג', 9 בספטמבר 2014, אווניו, קרית שדה התעופה

לסיקור תכני הכנס באתר עדיף 

Anet.co.il
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מאת:  אורי שלזינגר

50 קבוצות ביטוח המשנה המובילות רשמו בשנה החולפת גידול של 2.8% בהכנסות מחיתום פרמיות ברוטו,
בהשוואה לשנת 2012 | תמונת מצב

2013:  גידול קל בהכנסות מפרמיות 
בקרב חברות ביטוח המשנה

חברות ביטוח המשנה רשמו ב-2013 
גידול בהכנסותיהן מפרמיות, למרות 

השוק התחרותי בשנה החולפת.
המשנה  ביטוח  קבוצות   10 דירוג 
הכנסות  פי  על  בעולם  המובילות 
קבוצת  כי   מלמד  מפרמיות  ברוטו 
סקור החליפה את קבוצת ברקשייר 
בדירוג.  החמישי  במקום  התאווי 
למקום  ירדה  התאווי  ברקשייר 
סיום  עקב  היתר  בין  בדירוג,  השישי 
עם  ב-20%  הסיכון  חלוקת  הסכם 
ביטוח  תחום  ונטישת  רי  סוויס 
המשנה של רכוש קטסטרופות, היכן 
שתחרות התעריפים הייתה החמורה 

ביותר. 
50 קבוצות ביטוח המשנה המובילות 
בהכנסות   2.8% של  גידול  רשמו 
בהשוואה  ברוטו  פרמיות  מחיתום 
ל-2012. מנגד, הגידול בתחום הלא-
הסתכם  זו  קבוצה  בקרב  חיים, 
בשיעור של 1.7%, בהשוואה ל-2012. 
במספר  להסביר  ניתן  זו  עלייה 
מסוימים,  פעילות  בקווי  הזדמנויות 
בשווקים  פעילות  גידול  לצד 
שחקנים  מספר  של  מתעוררים 

בינלאומיים.
נרשמו  לא  שב-2013  העובדה  לאור 

מרבית  משמעותיים,  ביטוח  אירועי 
רשמו  המשנה  ביטוח  חברות 
מוצקות.  והכנסות  חיתום  רווחי 
המדדים  הקבוצות  מרבית  עבור 
ל-100%.  מתחת  היו  המשולבים 
תוצאות אלו הונעו גם על ידי המשך 
שחרור רזרבות וגיוון בקווי העסקים. 
הגידול  על  עלה  בהון  הגידול 
בהכנסות מחיתום פרמיות נטו, לצד 
כמו   אלטרנטיביות,  חיתום  קיבולות 
מובנים  ומוצרים  קטסטרופה  אג"ח 
לתחרות  לתרום  שהמשיכו  אחרים, 

תעריפים אגרסיבית. 
מ-6  למעלה  של  הון   2014 בשלהי 
מיליארד דולר זרם להנפקות חדשות 
בהשוואה  קטסטרופות,  אג"ח  של 
ב-2013.  דולר  מיליארד  ל-7.6 
אג"ח  קיימים  שעתה  היא  ההערכה 
קטסטרופות שטרם נפרעו בשווי של 

כ-21 מיליארד דולר.
ירידה  על  שדווחו  הקבוצות  בין 
בהשוואה  ברוטו  פרמיות  בחיתום 
לשנת 2012  ניתן למצוא את קוריאן 
רי, טרנסאטלנטי קרי, קבוצת אקס 
אל, קיו.בי.אי, אספן, וייט מאונטיינס 

ואיי סי אי.
עלייה  על  שדווחו  הקבוצות  בין 
בהשוואה  ברוטו  פרמיות  בחיתום 
לשנת 2012, היו מיוניק רי, סוויס רי, 

הנובר רי, סקור, פרטנר רי, אוורסט 
משנה  ביטוח  טואה  רי,  רנסנס  רי, 

ואמלין.
השנה  יצאה  הטורקית  רי  מילי 
מהדירוג. לעומתה, גרין לייט קפיטל 

נכנסה למקום ה-48 בדירוג.
לחץ  תחת  להישאר  צפוי  התמחור 
המשנה,  ביטוח  חברות  בקרב 
חברות  תעריפי  עבור  בעיקר 
בתחום  הפועלות  המשנה  ביטוחי 
בארה"ב.  הקטסטרופות  רכוש 
נרשמו  שלא  העובדה  לאור  זאת, 
ברבעונים  משמעותיים  אסונות 
נרשמו  לא  בפלורידה  האחרונים. 
מהוריקנים  משמעותיים  הפסדים 
במסגרת  האחרונות.  השנים  בתשע 
חידושי הביטוח בתחילת ינואר 2014 
 5% ב-  ירדו  המשנה  ביטוח  תעריפי 
ועד ל-20% עבור סיכונים מסוימים. 
בתקופת החידושים בתחילת אפריל 
 5% בין  במחירים  ירידות  נרשמו 
ל-15% . ובתקופת החידושים של יוני 
נרשמו ירידות בתמחור של עד 20% 
מסוימים.  סיכונים  עבור  בממוצע 
עבור  התדרדרו  הסיכונים  תעריפי 
מרבית הסיכונים הגלובליים. בשלב 
להשתפר  צפוי  לא  התמחור  זה 
לקראת סבב החידושים ב-1 בינואר 

.2015

ביטוח  חברות   2001 משנת  החל 
את  ממקדות  משנה  ביטוח  וחברות 
קפדנית  חיתום  בפעילות  עסקיהן 
ונוטשות עסקים בעלי תמחור נמוך, 
או שההחזר מהן אינו עומד בציפיות. 
קיבולת  של  השילוב  זאת,  למרות 
יתר, לצד הפסדים מעטים מאסונות 
את  הביא  האחרונות,  בשנים 
תמחור  גוברת,  לתחרות  התעשייה 
של  יותר  רבה  עצמית  שמירה  נמוך, 
למאתגר  השוק  והפיכת  סיכונים 
התרופפות  הנו  היוצא  הפועל  יותר. 
החיתום. במשמעת   ניכרת 

התופעה  תתפתח  כיצד  ברור  לא 
לכיסוי  הון  מקורות  לגיוס  החדשה 
המשקיעים  יגיבו  כיצד  או  אסונות, 
גדולה.  קטסטרופה  של  במקרה 
המשנה  ביטוח  חברות  עתה  לעת 
המסורתיות מקבלות את המציאות 
דרכים  אחר  ותרות  החדשה 
לתיק  המשקיעים  נגישות  לשילוב 
שהמשקיעים  בעוד  החיתום, 
חדשות  מחלקות  מקימים 
אלטרנטיבי  הון  למנף  המיועדות 
אלו. לאפיקים  הזרמתו   באמצעות 

ביטוח  על  מיוחד  דוח   - 'בסט'  מתוך: 

משנה גלובאלי
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ביטוחקרנות פנסיה קרנות השתלמות קופות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות

יתרון הגודל עובד בשבילך
בית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

בכפוף לתנאי הפוליסה. גובה התעריף ייקבע על ידי פסגות חברה לביטוח )פ.ב( בע"מ בהתאם לנהלי החברה, חיתום ושיקולים אקטואריים ועסקיים כפי שיחולו מעת לעת.

הביטוח של פסגות הכי משתלם
29.1.14

  www.psagot.co.il | מרכז הידע של פסגות לסוכנים: 1-700-707-610 | פסגות חברה לביטוח )פ.ב( בע"מ
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באפשרות לקוחותיך להצטרף וליהנות מתעריפים אטרקטיביים 
ברכישת פוליסת ביטוח חיים ופוליסת ביטוח חיים למשכנתא 

מאת: דן דוברי

כאשר מביטים חמישים שנה אחורה 
מעניין  החיים,  ביטוח  עולם  על 
לראות איך מוצרים ותהליכים עברו 

מעולם פשוט לעולם כל כך מורכב. 
לפני חמישים שנה סוכני ביטוח חיים 
במטרה  מבתיהם  בהמוניהם  יצאו 
לעתיד  שחששו  אנשים  לאתר 
במקרה  עסקיהם  או  משפחותיהם 
של מוות מוקדם מהצפוי. העסק היה 
פשוט וברור: הצרכנים היו מוטרדים 
לגבי ערכם הכלכלי ומחירו של מוות 
בחברות  מחסור  היה  ולא  מוקדם, 

ביטוח חיים שהעמידו פתרון. 
הציעו  העולם  ברחבי  חברות  מאות 
שבנקים  ומכיוון  וזהה,  פשוט  מוצר 
להשתתף  יכלו  לא  השקעות  ובתי 
לבין  בינן  התחרו  החברות  בשוק, 
אותו  את  הציעו  כולן  בפועל  עצמן. 
המוצר והיה עליהן רק להחליט איך 

מחלקים את השוק ביניהן.
שעבדה  פשטות  יצרה  המציאות 
הפצה  ערוצי  החברות,  עבור  היטב 
רק  היו  והלקוחות.  הביטוח(  )סוכני 
שתי אופציות לרכישת ביטוח חיים: 
חיים  ביטוח  או  ריסק,  חיים  ביטוח 
מכרו  שכולם  ומכיוון  החיים,  לכל 
בדיוק את אותו המוצר לא היה צורך 

העתיד של עולם ביטוח החיים 
50 שנות אבולוציה בביטוח חיים מצביעות על צורך הולך וגובר בפישוט המוצרים, כפי שהיה נהוג בתעשיית 

הביטוח העולמית בעבר
לבדוק אצל המתחרים.

תעשיית ביטוח החיים פעלה באותן 
בלבול  היה  לא  בהרמוניה.  השנים 
החברות,  בין  בתקשורת  במוצרים, 

הסוכנים והלקוחות. 

מה נשתנה? 
נערכו  האחרונות  השנים  בחמישים 
של  הצרכים  ראשית,  רבים.  שינויים 
דרמטי:  באופן  השתנו  הלקוחות 
מציאות  יצרה  החיים  אריכות 
גבר  החיים  תוחלת  סיכון  שבה 
מוקדם.  מוות  של  הסיכון   על 

התחרות  סביבת  כך,  בעקבות 
והן  השתנתה  הביטוח  חברות  של 
הפנסיוני.  החיסכון  לעולם  נכנסו 
לתחרות הצטרפו גם בתי ההשקעות 
פתרונות  להציע  שהחלו  והבנקים, 
צבירת  בתחום  לצרכנים  מותאמים 
החיסכון, וחברות הביטוח ויתרו על 
פתרונות  מציעות  הן  שבו  העולם 

פשוטים לצרכים מורכבים. 
יחד עם זאת, הצרכים של הצרכנים 
היו  הם  בעבר  אם  פשוטים.  נותרו 
מוות  בעקבות  יקרה  מה  מוטרדים 
בעיקר  מוטרדים  הם  היום  פתאומי, 

מבעיית אורך החיים.

"פטנט שוויצרי" מיותר 
עולם  של  טעות  הינו  שקרה  מה 
הביטוח. במקום לשחק על החוזקה 
פתרונות  ולהציע  החברות  של 
הללו  מורכבות,  לבעיות  פשוטים 
מציעות  הן  שבו  לעולם  נגררו 
לבעיות  מורכבים  פתרונות 

יצרו  הן   - מכך  גרוע  מורכבות. 
מתחרות  הן  במסגרתה  מציאות 
בעולם שבו אין להן יתרון, כגון עולם 

ניהול העושר. 
שמטרתם  מוצרים  יצרנו  בעבר 
מיוצרים  והיום  בעיה  לפתור  הייתה 
לפתור  היא  שמטרתם  מוצרים 
מדמים  בעולם  הצרכים.  כל  את 
המהנדסים  שייצרו  הפתרונות  את 
הפיננסים של חברות הביטוח לסיכון 
לפטנט שוויצרי עבור מי שבסך הכול 

רוצה למרוח חמאה על טוסט.
הובילה  בתחום  ההתפתחות 
הבנות  אי  בלבול,  יתר,  למורכבות 
ואשליה  רצון  שביעות  אי  מיותרות, 
ולאלו  המוצר  את  שמפיצים  לאלו 

שרוכשים אותו.
לענות  מאמצים  עושות  החברות 
צבירה  אחת:  בבת  הבעיות  כל  על 
וביטוח  כהכנסה  משיכה  לחיסכון, 
מוצרים  אחת.  בחבילה  חיים 
מגוון  ותסכול.  בלבול  רק  שמשיגים 
הפתרונות שמציעות חברות הביטוח 
בעולם הם מורכבים, קשים להבנה, 
מנהל  אפילו  רבים  שבמקרים  כך 

השיווק אינו יודע להסביר אותם. 

המוצרים של המחר
בהנדסת  המחר  של  ההתפתחויות 
יהיו  הפיננסים  המוצרים  ייצור 
אלו  מוצרים  של  בהפשטה  דווקא 

ולא בסיבוך יתר שלהם. 
ערוץ  שבה  העולמית,  המגמה 
את  ליישר  יחוייב  ההפצה 
של  אלו  עם  שלו  האינטרסים 
את  בלבד  ממנו  ולקבל  הצרכן 

הייעוץ  עבודת  על  התמורה 
יתר  מוטיבציית  תיצור  והתכנון, 
מוצרים. לפשט  פיננסים   למוסדות 

שלהם  והמתכננים  הלקוחות 
לבעיות  פשוטים  פתרונות  יחפשו 
ברור:  באופן  שיוגדרו  מורכבות 
פשוטה  אחידה,  פלטפורמה  ייצור 
את  לצבור  הצרכן  יוכל  עליה  וזולה 
להגשים  רוצה  הוא  איתם  הנכסים 
יעדי חיים; ייצור אפשרויות מגוונות 
באמצעות מוצרים פשוטים להמרה 
של הכסף של הלקוח לזרם הכנסות 
לכל החיים )קצבה הינה רק אופציה 
לרכוש  ללקוחות  לאפשר  אחת(; 
לסיכוני  וזולות  פשוטות  הגנות 
בעולם  קמות  לאחרונה  החיים. 
שהבחינו  רבות  חברות  ובארץ 
על  יתר  מורכב  היום  של  שהעולם 
ארוכות  ופוליסות  חוזים  המידה. 
שלא  הנמקה  מסמכי  ומורכבות, 
חותמים  פשוט  כן  )ועל  למלא  ניתן 
עליהם מבלי לקרוא, בדומה לחוזים 
של בנקים(, חוקי מס ונוהלי עבודה 
בה  מציאות  יוצרים  מובנים  בלתי 

כולם מפסידים. 
של  עולם  הוא  המחר  של  העולם 
יוכלו  לקוחות  בו  עולם   - תקווה 
לסמוך על הייעוץ והתכנון של אנשי 
המקצוע. מעבר מעולם של מוצרים 
של  לעולם  לקוחות  שמחפשים 

לקוחות שמחפשים פתרונות.

המתכננים  איגוד  יו"ר  הינו  הכותב 

 ,GIS ומנכ"ל  בישראל  הפיננסיים 

פתרונות השקעה גלובאליים
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עו"ד עודד שטרנברג

ביהמ"ש קיבל את בקשת התובעת לקבלת פיצוי בגין נזק שנגרם לה, תוך קביעה 
כי מדובר בתאונת דרכים, למרות שהספיקה לעשות צעד או שניים מחוץ לרכב

צעד קטן

בה  מהמונית  ירדה  שזהבה  בעת 
בכביש  בבור  רגלה  נתקלה  נסעה 
נוסעות  שתי  ונחבלה.  נפלה  והיא 
מהמונית  ירדו  זהבה  את  שהכירו 
כדי לעזור לה, אך הנהג עצמו הזדרז 
או  שהיא  בלא  המקום  את  לעזוב 
לרשום  הספיקו  האחרות  הנוסעות 

את פרטי המונית או לצלמה. 
זהבה  סבלה  מהתאונה  כתוצאה 
היא  בקרסול;  סיבובית  מחבלה 
נמצא  ולימים  פונתה לבית החולים 
המוסד  בגיד.  קרע  לה  נגרם  כי 
לביטוח לאומי קבע לה נכות צמיתה 
בשיעור 10% בשל הגבלה בתנועות 

הקרסול.
לא  ומבטחתו  הנהג  וזהות  היות 
ל"קרנית"  זהבה  פנתה  ידועים,  היו 
נזקיה.  בעבור  פיצוי  לקבל  בכדי 
לעשות  סירבה  האחרונה  זו  ברם, 
לא  כלל  לגישתה  כי  והבהירה  כן 
המחלוקת  דרכים.  בתאונת  מדובר 
שולחנו  על  הונחה  הצדדים  בין 
מבית  חיימוביץ  רמי  השופט  של 

המשפט השלום בתל אביב.  
כי  זהבה  טענה  המשפט  בבית 
דרכים"  "תאונת  מהווה  נפילתה 
לנפגעי  הפיצויים  בחוק  כהגדרתה 
שטרם  משום  דרכים,  תאונות 
סיימה את הירידה מהמונית ועדיין 
קרנית,  הירידה".  ב"תנופת  הייתה 
שחלו  שינויים  על  הלינה  מצדה, 
לחוסר  כראייה  זהבה  של  בגרסתה 
על  להסתמך  וביקשה  אמינותה, 
מנוסעות  אחת  שמסרה  גרסה 
את  השלימה  זהבה  לפיה  המונית 
הירידה מהמונית לכביש ואף עשתה 
"צעד קטן" לפני שנפלה. אמירה זו, 
שהירידה  מוכיחה  קרנית,  הדגישה 
התייצבה  ושהאחרונה  הושלמה 
מתרחקת  והחלה  למונית  מחוץ 
ממנה - ולפיכך, אין מדובר בתאונת 

דרכים.
ובחן  העדויות  את  ששמע  לאחר 
את הראיות הגיע השופט חיימוביץ 

למסקנה כי יש לקבל את התביעה. 

עמידה יציבה 
בפתח  השופט  מציין  החוק,  פי  על 
היא  דרכים"  "תאונת  הדברים, 
גוף  נזק  לאדם  נגרם  שבו  "מאורע 
למטרות  מנועי  ברכב  שימוש  עקב 
גם  כולל  "שימוש"  תחבורה..."; 
או  לתוכו  כניסה  ברכב,  "נסיעה 
זאת  עם  ירידה ממנו...".  
מסתיימת  מתי  מגדיר  אינו  החוק 
נדרשה  ועל-כן  מהרכב,  הירידה 
הירידה  כי  שקבעה  הפסיקה  לכך 
עמידה  רכש  שהיורד  עד  נמשכת 

יציבה מחוץ לרכב. 
השופט,  ממשיך  המשפט,  בתי 
מבחנים  השנים  במהלך  הוסיפו 
שלב  לתיחום  ומהותיים  פיסיים 
הירידה ולזיהוי נקודת ניתוק הזיקה 
המבחנים  הנפגע.  לבין  הרכב  שבין 
הפיסיים עוסקים בסמיכות הזמנים 
שבין הירידה לבין הפגיעה ובמרחק 
הרכב;  לבין  הנפגע  שבין  הפיסי 
שבין  לקשר  נוגע  המהותי  והמבחן 
ככל  לבין התאונה.  הירידה מהרכב 
הירידה  לעצם  קשורה  שהתאונה 
מהרכב וקרובה אליה בזמן ובמקום, 
דרכים,  תאונת  בה  לראות  ניתן  כך 
צעד  לעשות  הספיק  הנפגע  אם  גם 

או שניים מחוץ לרכב.

הגרסה הסבירה יותר
של  גרסתה  הפרט.  אל  הכלל  מן 
זהבה, קובע השופט, הייתה עקבית 
בין  קשרה  והיא  הדרך  אורך  לכל 
ממונית  הירידה  לבין  הנפילה 
השירות ואף ציינה כי הנפילה ארעה 
תוך כדי הירידה מהמונית; אין ספק 
כי על פי גרסה זו, כפשוטה, התאונה 
כהגדרתה  דרכים"  "תאונת  מהווה 

בחוק.  
העדים  גרסת  גם  מכך,  יתרה 
לאירוע, מציין השופט, מחזקת את 
אותה.  ומאשרת  זהבה  של  גרסתה 

כך  על  דגש  שמה  קרנית  אומנם 
כי  לחוקר  אמרה  העדות  שאחת 
זהבה "עשתה צעד ממש קטן" לפני 
לשיטתה  מוכיח  והדבר  שנפלה, 
הירידה  את  השלימה  שהאחרונה 
יכלה  לא  העדה  אך  מהמונית, 
המשפט  בבית  זו  גרסה  על  לחזור 
לחוקר  העדה  שדברי  נניח  אם  וגם 
ללמוד  ניתן  לא  עדיין  נכונים  היו 
מהם כי זהבה התייצבה וסיימה את 
הירידה. נהפוך הוא, מבהיר השופט, 
העדה דווקא הדגישה כל הזמן את 
הנפילה,  לבין  הירידה  שבין  הקשר 
ואת  והמקום,  הזמנים  סמיכות  את 
רחוק  חנתה  שהמונית  העובדה 

מהמדרכה. 
הגרסה  כי  השופט  קובע  לפיכך 
הסבירה יותר היא שהנפילה ארעה 
הירידה  בעת  ההתייצבות  במהלך 
"תאונת  מהווה  והדבר  מהמונית 
יתרה  בחוק.  כהגדרתה  דרכים" 
חיימוביץ,  השופט  מקשה  מכך, 
עשתה  שזהבה  קובע  הייתי  אם  גם 
את  לשנות  כדי  בכך  אין  יחיד  צעד 
שמדובר  המשפטית  המסקנה 
הנפילה  שכן  דרכים,  בתאונת 
ארעה בסמיכות מקום וזמן לירידה 

ובזיקה  הפיסיים(  )המבחנים 
)המבחן  במונית  שנעשה  לשימוש 

המהותי(. 
הירידה  כי  נקבע  יום  של  בסופו 
הממשי  הגורם  הייתה  מהמונית 
עדיין  אשר  זהבה,  של  לנפילתה 
וכי התאונה  במונית  שימוש  עשתה 
חויבה  קרנית  דרכים.  תאונת  היא 
בגין  פיצוי  לזהבה  לשלם  אפוא 
נזקיה בסך כולל של 98,059 שקלים, 

בתוספת שכ"ט עו"ד ואגרה.

]ת"א 5992-06-11 ניניו נ' קרנית[ 

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו   הכותב 
ביטוח ונזיקין. 

לדורון הורנפלד
משתתפים בצערך הכבד על מות אביך

מרדכי ז”ל
השבעה תתקיים ברח’ הים 2, כוכב יאיר
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עו"ד ארז שניאורסון

חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

ב'תרופה  מדובר  כי  להוכיח  הנטל  מוטל  הביטוח  חברת  על  כי  קבע  ביהמ"ש 
בנטל  עמדה  לא  החברה   | הביטוח  מקרה  קיום  את  השולל  באופן  ניסיונית', 

ההוכחה וחויבה בתשלום למבוטח

שלילה ניסיונית

בפוליסת  מבוטח  היה  אלכסנדר 
ביטוח רפואי מסוג "שר"פ אפגרייד 
הראל.  הביטוח  בחברת  פלטיניום" 
אצל אלכסנדר התגלה סרטן במעי 
הגס, ובמשך 11 שנים עבר ניתוחים 
וטיפולים. חלק נכבד של ההוצאות 
אלפי  מאות  בגובה  הבריאותיות, 
שקלים, כוסו על ידי פוליסת ביטוח 
קודמת של הראל, במסגרת ביטוח 
נספח  כללה  הפוליסה  קולקטיב. 
המכונה נספח 904, אשר מגדיר את 
הכיסוי הביטוחי לתרופות מיוחדות. 
 888 נספח  את  החליף  זה  נספח 

שקדם לו.
אמור  מיוחדות  תרופות  ביטוח 
לכסות עלות של תרופות אשר אינן 
זה  ביטוחי  כיסוי  הבריאות.  בסל 
כולל גם תרופות אשר אינן מיועדות, 
שלהן,  הרפואית  ההתוויה  פי  על 
לטיפול במחלתו של אלכסנדר, אך 
ליעילותן  רציניות  הוכחות  קיימות 
אלה  תרופות  במחלה.  בטיפול 

.Off Label נקראות
טיפול  של  שנים  מספר  לאחר 
 ,ERBITUX בתרופת  כימותרפי 
קופת  כי  ברור  היה  כשל.  הטיפול 
מימון  את  להמשיך  תסרב  החולים 
אם  וכי  הבריאות,  מסל  התרופה 
בה,  להשתמש  זאת  בכל  יוחלט 
את  להפעיל  יצטרך  אלכסנדר 
התרופה.  למימון  הפרטי  הביטוח 
היתה  יותר  סבירה  אפשרות 
אחרת,  לתרופה  לעבור  האפשרות 
בשם VECTIBIX, גם כן במימון של 

חברת הביטוח הראל.  
לקבלת  להראל  פנה  אלכסנדר 
בתרופה  טיפול  למימון  אישור 
VECTIBIX. בתקופה זו הוא גם לא 
 ,ERBITUX לתרופת  מימון  ביקש 
מהטיפול.  חלק  היתה  שלא  מכיוון 
לאלכסנדר  לממן  סירבה  הראל 
כי  טענה  תחילה  התרופה.  את 
להתוויה,  בהתאם  לא  התרופה 
אינו  אלכסנדר  כי  טענה  ובהמשך 
זכאי לתרופה, מכיוון שהגיש תביעה 

אלכסנדר  במקביל.  תרופות  לשתי 
נגד  תביעה  המשפט  לבית  הגיש 
עבור  כספי  החזר  לקבלת  הראל 

.VECTIBIX עלויות תרופת

קו טיפול נוסף
מסמכים  בשלל  עיין  המשפט  בית 
אלכסנדר  ידי  על  הן  הוגשו  אשר 
כי  טענה  הראל  הראל.  ידי  על  והן 
 .Off Label היא VECTIBIX התרופה
"...ששתי  טענה  אחרת  בהזדמנות 
בתפקידן,  דומות  הנ"ל  התרופות 
של  הקליניות  הנחיות  בכל  כן  ועל 
מהן  אחת  נותנים  המפקח  חוזר 
ולא את שתיהן במקביל". גם לאחר 
היה  לא  כי  הצהיר  שאלכסנדר 
התרופות,  שתי  של  בשילוב  מדובר 
ולאחר שהוכח כי גם בפועל לא היה 
את  שינתה  לא  הראל  כזה,  טיפול 
עמדתה. במכתב אחר שינתה הראל 
"התרופה  כי  וכתבה  טענתה,  את 
ברשימת  נמצאת  המבוקשת...אינה 
התרופות המאושרות בארץ ובעולם 

למחלתך". 
אינה  זו  שטענה  קבע  המשפט  בית 
כלולה  אכן  שהתרופה  נכונה, 
המאושרות  התרופות  ברשימת 
הוא  יעודה  הרישום  ולפי  בישראל 
סובל  שהתובע  במחלה  טיפול 
גרורתי.  הגס  מעי  סרטן  ממנה, 
היתה  הראל  של  נוספת  טענה 
הוא   VECTIBIX-ב שהטיפול 
בית  ניסיוני שאינו בכיסוי".  "טיפול 
אינה  זו  טענה  שגם  קבע  המשפט 
נכונה. בבית המשפט העלתה הראל 
נימוקים נוספים אשר בית המשפט 
במכתב  הוזכרו  שלא  לגביהם  קבע 
מנוגד  הדבר  וכי  המקורי,  הדחייה 

להוראת המפקח על ביטוח.
להדגיש  ביקש  מצדו,  אלכסנדר, 
קיבל  לא  שמעולם  המשפט  בבית 
הנ"ל  התרופות  בשתי  טיפול 
היתה  יכולה  שהראל  במקביל, 
מחזיקה  היא  שכן  זאת,  לוודא 
שהרופא  ממנו,  סודיות  בוויתור 

טיפול  לקו  "לעבור  כתב  המטפל 
נוסף  טיפול  להוסיף  ולא  נוסף" 
משתמשת  שהראל  במקביל, 
בקלות בלתי נסבלת במונח "טיפול 
של  לטענתו  ובעיקרון,  ניסיוני", 
אלכסנדר, הראל פעלה שלא בתום 
שינתה  הראל  במקצועיות.  ולא  לב 
התייחסה  לא  הדחייה,  סיבת  את 
לא  וענייניות,  בסיסיות  לשאלות 
גורמים  של  לתגובות  התייחסה 
מסמכים  הציגה  לא  מוסמכים, 
דיווחה  ולא  בטענותיה  התומכים 
נספח  )שינוי  הפוליסה  שינוי  על 

התרופות(. 

ניסיון "להתנער" בכל נימוק 
אפשרי

כי  המשפט  בית  קובע  דינו  בפסק 
ציפייתו הסבירה של כל מבוטח היא 
כי בעת צרה תעמוד חברת הביטוח 
מקבלים  הדברים  כנגדו.  ולא  לצדו 
משנה תוקף כאשר המבוטח חולה 
המשמעות  וכאשר  סופנית  במחלה 
לו  לממן  הביטוח  חברת  סירוב  של 
את התרופה, בהסתמך על פרשנות 
הפוליסה,  תנאי  של  שרירותית 
לא  הראל  בחייו.  לו  לעלות  עלולה 
הדחייה  נימוקי  כל  את  פירטה 
בהזדמנות הראשונה ושינתה מספר 
הדבר  הדחייה.  סיבת  את  פעמים 
על  המפקח  להנחיות  בניגוד  עומד 
הביטוח ועל כן הראל אינה רשאית 
להעלות בכתב ההגנה טענות אשר 
לא נטענו בהזדמנות הראשונה. בית 
המשפט מצא לנכון להדגיש כי בכל 
שונה  נימוק  הראל  העלתה  מכתב 
אלכסנדר,  של  תביעתו  לדחיית 
באופן המעיד על ניסיונה "להתנער" 

מתביעתו בכל נימוק אפשרי. 
עניין קובע בית המשפט,  לגופו של 
ההוכחה  בנטל  עמד  שאלכסנדר 
"מקרה  להגדרת  עונה  שתביעתו 
ביטוח", ואין לקבל את טענת הראל, 
חוות  כך  לשם  לצרף  צורך  שהיה 
שעל  הינה  ההלכה  רפואית.  דעת 

מקרה  של  קיומו  להוכיח  המבוטח 
הביטוח  חברת  על  ואילו  ביטוח 
החריג  התקיימות  את  להוכיח 
ולא  הראל,  שעל  מכאן,  לפוליסה. 
להוכיח  הנטל  מוטל  אלכסנדר,  על 
כי מדובר ב"תרופה ניסיונית" באופן 
הביטוח,  מקרה  קיום  את  השולל 
זה  בנטל  עמדה  לא  שהראל  אלא 
ב"תרופה  מדובר  כי  הוכיחה  ולא 

ניסיונית". 
את  קיבל  המשפט  בית  בהתאם, 
לשלם  הראל  את  חייב  התביעה, 
את  ובנוסף,  התרופה,  עלויות  את 
הסכום שתבע אלכסנדר כפיצוי בגין 

עוגמת נפש, בסך 4,000 שקלים.

נ'  אנגל   17878-05-12 ]תא"מ 
הראל[

הכותב הינו  עו"ד המתמחה בדיני ביטוח 
ונזיקין. 

9-8 בדצמבר 2014, אווניו 
קרית שדה התעופה

SAVE THE DATE
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על  חברתיים  פיננסיים  מיזמים  מארגני  של  הביקורת  נמשכת 
אגודת  ומייסד  יו"ר  שורר,  דורון  האוצר:  של  ההנחיות  מסמך 
באספה  ימים  מספר  לפני  אמר  קואופרטיבי,  בנק  להקמת  הפועלת  אופק 
"עיזים",  מלא  המסמך  כי  השיתופית  האגודה  של  השנתית  הכללית 
ולהקים  לתחרות  השוק  את  לפתוח  הסיכוי  יפחת  ישתנו,  לא  אם  אשר 
העולם  "בכל  לאו.  אם  ובין  קואופרטיבי  אם  בין  בישראל,  חדש  בנק 
שלבי  הינו  הרישיון  ומתן  אפס,  הן  המינימאלי  ההון  דרישות  התרבותי 
התחלתי  הון  ישראל  בנק  דורש  בישראל,  ואילו  ההון,  הצטברות  עם  וגדל 
שורר. אמר  מלא",  לרישיון  נדרשים  ומלכתחילה  שקלים  מיליון   75  של 

בתאונות  יותר  גדולה  מעורבות  לנבא  עשויה  הדתית  ההשתייכות 
יותר  דרכים, וכך בקרב אוכלוסייה חרדית תמצא הסתברות גדולה 
לאפשרות של היפגעות יתר בתאונות דרכים - כך עולה ממחקר האטיולוגיה 
של תופעת פגיעות היתר של קשישים ומעורבותם בתאונות דרכים, שנערך 
ההתנהגות  למדעי  הספר  מבית  שרוני  גיל  וד"ר  קפלן  אביבה  ד"ר  ידי  על 
 ,65+ בני  נבדקים   639 של  מדגם  כלל  המחקר  נתניה.  האקדמית  במכללה 
ניתן  רגל.  הולכי  בהיותם  דרכים  בתאונות  בעבר  נפגעו  מביניהם  כ-17% 
להסביר תופעה זו בכך שאוכלוסייה דתית הנוהגת לחיות בסביבה קהילתית 
בעיקר  הרווחת  בדרכים  להתנהלות  פחות  חשופה  יותר,  וסגורה  מוגדרת 

בערים הגדולות והצפופות יותר.

תוכנה  פתרונות  המספקת  ופיננסי,  פנסיוני  ייעוץ  אלמגור  חברת 
פנסיוני  ייעוץ  מערכת  הקמת  סיימה  באינטרנט,  הפנסיוני  לייעוץ 
הנתונים  הסבת  כולל  המהלך  כי  נמסר  מהחברה  איגוד.  לבנק  מקיפה 
ממערכת הייעוץ של נס טכנולוגיות, וכך למעשה מחליפה המערכת את זו 
של נס. זוהי הפעם הראשונה שאלמגור מספקת מערכת ייעוץ מלאה למגזר 

הבנקים, בהמשך למערכת חלקית שקיימת בלאומי.

מיצוי
תביעות

מה הסטנדרט שלך?

 משגב ביטוח פנסיה פיננסים מזמינה אתכם לבדוק מה הסטנדרטים שלכם
בהחלטות הנוגעות לעתיד המשפחה והכסף שלכם

www.misgav.co.il חפשו את סרטון "סטנדרט משגב" באתר
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משגב סוכנות לביטוח הסדרים פנסיונים וחסכון בע“מ הינה סוכנות שאיננה בבעלות חברת ביטוח

אנשי  מכרים,  משפחה,  בני  מאות 
ביטוח ופעילי חברה ליוו אתמול )ג'( 
למנוחות את גבריאל )גבי( מי-זהב, 
מוותיקי ענף הביטוח, שנפטר באופן 
פתאומי בגיל 76. הלוויה נערכה בבית 
אביב. בתל  שאול  קריית   הקברות 

ביטוח  ואיש  כלכלן  -זהב,  מי 
מ-30  למעלה  פעיל  היה  בהשכלתו, 
שנה בענף הביטוח. תקופה מסוימת 
הביטוח  חברת  כמנכ"ל  כיהן  אף 

אליהו. 
עם  יחד  מי-זהב,  הקים  מכן  לאחר 

נפטר גבי מי-זהב - מוותיקי הענף

לדירקטורים  המיועד  כנס  בספטמבר  ב-22  יקיים  ההון  שוק  אגף 
תאגידי  ממשל  בנושאי  היתר,  בין  יעסוק,  הכנס  מוסדיים.  בגופים 
כושר  משטר  בתביעות,  וטיפול  שירות  מדדי  השקעות,  סיכונים,  וניהול 

פירעון. הכנס ייערך באווניו, קרית שדה התעופה. 

המשפט  לבית  השבוע  הוגשה  כיצוגית  לאישורה  ובקשה  תביעה 
שילמה  החברה  כי  נטען  בתביעה  הראל.  נגד  אביב  בתל  המחוזי 
שהוציאו  הוצאות  בגין  ביטוח  תגמולי  לחו"ל  נסיעות  בביטוח  למבוטחיה 
בשקלים חדשים בישראל, בסכום הנמוך מהסכום שהוציאו בפועל. כן נטען 
שההפרש הכספי נובע בעקבות המרתו של סכום התשלום לדולר והמרתו 
להוראות  בניגוד  כנטען,  וזאת,  שונים,  במועדים  חדשים  לשקלים  בחזרה 
הפוליסה ולהוראות הדין. הנזק הכולל לכלל חברי הקבוצה מוערך על ידי 

התובעים בכ-41 מיליון שקלים.

הביטוח  חברת  את  מזרחי,  בנק 
איתן, בראשה עמד. בשנות התשעים 
נמכרה איתן לקבוצת כלל. הוא פרש 
ב-1997, בהגיעו לגיל 60. שנה לאחר 
מועמד  מי-זהב  היה  ב-1998  מכן, 
מוביל לתפקיד המפקח על הביטוח, 
ציפי  ידי  על  דבר  של  בסופו  שאויש 

סמט. 

מי-זהב  היה  מאיתן,  פרישתו  מאז 
פעיל  היה  הוא  ביטוח.  בעסקי  פעיל 

גם בעסקי ציבור וצדקה. 



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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 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים
Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 

 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

חתמת  דרוש/ה   משגב  הביטוח   לסוכנות       
dalias@misgav.co.il קו"ח:   בכירה.   עסקים 

         לסוכנות הביטוח  משגב  דרוש/ה   מסלק/ת תביעות  
dalias@misgav.co.il  :ניסיון שנה חובה(. קו"ח( 

סוכן/ת  דרוש/ה  משגב   הביטוח  לסוכנות    
פרט  מוצרי  למכירת   מורשה  ביטוח 
ביטוח  מכירות  בתחום   )ניסיון   ופנסיה  
dalias@misgav.co.il קו"ח:   חובה(.   - 

בע"מ  פיננסיים  שווקים  הביטוח  לסוכנות      
בפתח תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון 
סוכן פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני ופרט 
דוא"ל:  או   054-7722197  – דובי   : טל'  חובה.   –

 dubi@sf-ins.co.il

     פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ , 
בעלת ניסיון, הכרת מערכות כלל, איילון, שומרה, 

oi1252@outlook.co.il – מגדל. לחזור ל
      

דרוש  כתאגיד,  המתנהלת  ביטוח  לסוכנות    
הצבת  עובדים,  צוות  בהולכת  ניסיון  מנכ"ל/ית. 
בתחומי  אקדמאי  תואר  בהם.  ועמידה  יעדים 
לבעלי  יתרון  חשבון.  כלכלה/משפטים/ראיית 
נמצא  משרדינו  פנסיונים/כללי.  בענפים  רישיון 

במרכז העיר כפר סבא. סודיות מובטחת.
reuvenr@rozin-group.co.il :קו"ח

מנהל/ת  דרוש  חיפה  סניף  שחם  לאלטשולר     
הקמת  התפקיד:  חיים.  ביטוח  מכירות  מוקד 
משרה  העובדים,  והנעת  ניהול  גיוס,  המוקד, 
 3 לפחות  דומה  בתפקיד  ניסיון  דרוש  מלאה. 

שנים בביטוח חיים, ניסיון במכירות ביטוח,יוזמה 
jobs@altshul.co.il קו"ח:  גדול.   וראש 

מחלקת  מנהל/ת  דרוש/ה  שחם  לאלטשולר    
והפצה  מכירות  מחלקת  ניהול  ביטוח,  מכירות 
עמידה  וחיסכון,  חיים  ביטוח  מוצרי  של 
מוכח  ניסיון  סוכנים,  וגיוס  מכירות  ביעדי 
פיקוח  בתפקידי  קודם  ניסיון  צוות,  בניהול 
jobs@altshul.co.il קו"ח:  ביטוח,   בחברות 

דרוש/ה  השקעות  בית  אלדובי  להלמן        
התפקיד  ההשקעות.  לאגף  אג"ח  אנליסט/ית 
ניתוח  ועדות חודק, רגולציה,  ניתוח אג"ח,  כולל: 
hr@gemel.co.il :חברות פרטיות וציבוריות. קו"ח

www.Anet.co.il :ניתן לקרוא את הידיעות בהרחבה באתר

הבנק  שנתן  בהלוואה  הסיכון  את  הפועלים  מבנק  רכשה  הפניקס 
היא  המשמעות  שקלים.  מיליון   50 של  כספי  בהיקף  ביטוח  לכלל 
ולא של בנק  יהיה של הפניקס  שבמקרה של אי פירעון ההלוואה, הסיכון 
הביטוח  ולחברות  להפניקס  חדש  פעילות  תחום  על  מדובר  הפועלים. 
 Credit Default בישראל בכלל. פעילות רכישת הסיכון בהלוואות נקראת 

Swap ומטרתה היא להעביר את חשיפת האשראי בין גופים שונים. 

היום  ניגשים  פיננסי  לתכנון  הבינלאומית  ההסמכה  בתכנית  בוגרים 
אונו  האקדמית  במכללה   CFP® לתואר  ההסמכה  למבחן  )ד'( 
84 מוסמכים ישראלים וללמעלה מ-160 אלף מוסמכים ברחבי  ויצטרפו ל 
העולם. עד כה נפתחו 13 מחזורי הסמכה בהם לומדים למעלה מ-500 אנשי 

מקצוע במסלול לימודים הנמשך שנתיים.

תרמית  בעניין  סגל  עמדת  )ד'(  היום  פרסמה  ערך  ניירות  רשות 
סגל  לדעת  אשר  מסחר,  בדפוסי  עוסקת  העמדה  ערך.  בניירות 
בניגוד  ערך,  בניירות  במסחר  תרמית  לביצוע  חשד  על  מצביעים  הרשות 
עזר  כלי  לשמש  נועדה  הסגל  עמדת  ערך.  ניירות  בחוק  הקבוע  לאיסור 
בתחום,  העוסקים  ולאחרים  פנימית  אכיפה  לאנשי  ההון,  בשוק  לפעילים 
כדי  לעלות  עלולות  במסחר  פעילויות  או  התנהגויות  אם  לבחון  בבואם 

תרמית במסחר, כמשמעותה בחוק ניירות ערך ובפסיקת בתי המשפט. 

בשם  תכנית  השקת  על  הודיעה  וגמל  פנסיה  מבטחים  מנורה 
העבודה  מקום  עזיבת  בעת  העובד  את  המלווה  קריירה'  'מבטחים 
ועד למציאת מקום עבודה חדש. התכנית כוללת סיוע בשמירה על הזכויות 
הביטוחיות לפורשי עבודה, תמיכה במציאת עבודה חדשה וליווי הקליטה 

במקום עבודה חדש והמשך רצף הזכויות והכיסויים.

ניתן  בו  משרד האוצר השיק בתחילת השבוע אתר אינטרנט חדש, 
סקירות  המשרד,  של  העשייה  תחומי  על  ומידע  חדשות  למצוא 

ודוחות שמפיץ המשרד, וכן מידע אודות ועדות הפועלות מטעם המשרד.

המשפט  לבית  לאחרונה  הוגשה  כייצוגית  לאישורה  ובקשה  תביעה 
המחוזי בתל אביב נגד מיטב דש בטענה לגבייה אסורה של דמי ניהול 
ידי בית ההשקעות מבנק הפועלים. זאת,  מעמיתי קופת גמל שנרכשה על 
לטענת התובע, בניגוד להסכמים הקיימים בין הצדדים. התובע מעריך את 
הנזק האישי שלו בסך של כ-7,500 שקלים ואת הנזק לקבוצה כולה בכ-250 

מיליון שקלים. 

בית הדין לעבודה קבע לאחרונה כי יש להכיר בבקשה לחידוש חברותו 
של עמית בקרן מבטחים הוותיקה כבקשה שהוגשה במועד, למרות 
שלא הגיעה בזמן לקרן הפנסיה, אך הוגשה לסוכנות הביטוח בתוך שנתיים 
מחודש הביטוח האחרון. בית הדין קבע כי מכוח חובת קרן הפנסיה לקיים 
בתום לב את הסכם הפנסיה, יש מקום להיענות לבקשה.  לטענת העמית, 
לחלופין,  הקלדה.  מטעות  כתוצאה  נמנעה  הוותיקה  בקרן  חברותו  חידוש 
טען כי אף אם אין לראותו כמי שהגיש בקשתו לחידוש חברותו במבטחים 
הוותיקה במועד הקובע לפי התקנון האחיד, הרי שלמבטחים ולממונה על 
הקובע.  המועד  חלוף  לאחר  גם  חברות  חידוש  לאפשר  סמכות  ההון   שוק 

פסגות משיק אקדמיה פיננסית דיגיטלית. מדובר בפרויקט במסגרתו 
מוצעים מגוון קורסים והכשרות מקצועיות המועברים על ידי מומחי 
בית ההשקעות באמצעות האינטרנט, ללא עלות. המהלך הינו המשך ישיר 

להשקת מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי לפני כשנה.

זירת המסחר PrivatEquity.biz הודיעה על מתן אפשרות למנהלי 
ייעודיות  פנימיות  קרנות  להקים  ומוסדיים  פרטיים  השקעות 
ובאמצעותן להשקיע בשוק השניוני. מדובר בפלטפורמה מקוונת המאפשרת 
רכישה ומכירה בניירות ערך של חברות פרטיות וניירות ערך של בעלי מניות 
כדוגמת עובדים ועובדים לשעבר, נותני שירותים ומייסדים. הזירה מעניקה 
גישה לשווקי הון פרטיים בשוק המשני בתעשיית ההיי-טק, בדגש על חברות 

התעשייה הישראלית.


