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אין באמת בחירה?
 5שנים אחרי :האם רפורמת  2016מרוקנת את פרק הניתוחים מתוכן  ‰חברות
הביטוח מציעות למבוטחים רשימת רופאים שממילא בהסדר ובכך מבטלות
את מהות הפוליסה  -היצע רחב ומגוון של רופאים לבחירת המבוטח > עמ' 22



עם הפנים קדימה
יו"ר ועדת הבריאות בלשכה,
סו"ב איגור מורי ,מסכם את
 2020וסוקר את אתגרי העתיד
… עמ' 3


מתווה חדש
ראשי אגפי הבריאות בחברות
הביטוח בפאנל מיוחד על
השינויים בענף ביטוחי הבריאות
… עמ' 8


בריאות :הדור הבא
איך תראה רפואת המחר?
… עמ' 12

סוכני ביטוח יקרים ,אנו מזמינים אתכם להכיר את רפאל,
בית החולים הפרטי המתקדם בישראל ,אשר חרט על דגלו לקדם
חדשנות רפואית באמצעות:

VIP
חדשנות טכנולוגית

רופאים מובילים

חווית שירות אישית

חדרי אשפוז VIP

במטרה להביא להחלמה מהירה ומיטבית של המטופלים.
חדרי הניתוח ברפאל מצוידים בטכנולוגיות רפואיות חדשניות ובלעדיות דוגמת רובוט דה וינצ'י X
לביצוע ניתוחים כירורגיים זעיר-פולשניים ורובוט  MAKOשהינו היחיד בישראל לביצוע ניתוחי החלפת
מפרקים .מבין היתרונות הבולטים שבניתוח בשיטה רובוטית :עבודה מדויקת ועדינה יותר ,קיצור זמן
ההחלמה ,הפחתת הכאב ומזעור צלקות לאחר הניתוח וכן שיפור באיכות תנאי העבודה של המנתח.

בבית החולים פועלים מספר מכונים מקצועיים עם זמינות תורים גבוהה:
המכון אנדוסקופי  -בראשות פרופ' זמיר הלפרן ,יו"ר המועצה הלאומית לגסטרואנטרולוגיה כבד ותזונה.
במכון קיים הציוד המתקדם והחדשני בעולם המאפשר אבחון מדויק ונוחות מרבית.
מרכז בריאות האישה – מכון בריאות השד עם מכשור אולטרסאונד וממוגרפיה חדשניים ,ביופסיית שד
מיידית בעת הצורך וביצוע ניתוחים גניקולוגיים ברובוט .הבדיקות מבוצעות ע"י רופאים אשר יפרטו באופן
אישי על התוצאות ומשמעותן מיד לאחר ביצוען.

נשמח להעניק לכם שירות מהיר במיוחד
ב -הייעודי של רפאל לסוכני ביטוח03-7752101 :
בקרו אותנו :פארק עתידים ,בניין מספר  ,3תל-אביב | www.raphaelhospitals.co.il

תוכן עניינים בריאות

יוני 2021
לשכת סוכני ביטוח בישראל

הופק על ידי לשכת סוכני ביטוח
רח' המסגר  42תל אביב
03-6396676

עורכת ראשית
מירב לפידות
כתיבה
רונית מורגנשטרן
עריכה
שלומי אזולאי
עיצוב גרפי
עדה כהן גולד
הפקה
R&B Media
צילום השער:
shutterstock
צילומי אילוסטרציה:
 ,shutterstockלשכת
סוכני הביטוח
תגובות:
office@rbmedia.co.il
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לאן ממשיכים מכאן /
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות

"הביטוח הסיעודי
הפרטי יחזור כנראה
עוד השנה"  /פאנל מיוחד  -ראשי אגפי
הבריאות בחברות הביטוח

12
14

איך תראה רפואת המחר /

ד”ר אודי פרישמן

חוזרים לבסיס :פוליסות
ביטוח מחלות קשות /

עו”ד איילת ערוסי

16

גם בבית המשפט:
המומחים הם סוכני
הביטוח  /סו”ב עדי בר־און

מקבוצת

20

ביטוח נסיעות:
באינטרנט או דרך סוכן
ביטוח  /סו”ב ולנטין ליסק

22

האם רפורמת 2016
מרוקנת את פרק
הניתוחים מתוכן?  /סו”ב רם שלום

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא
אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי
המידע והחומר המתפרסם בעיתון
מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/
שירותים המוצעים ע"י ספקים/גופים
כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות
בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין
כלשהו לבין מציע המוצר או השירות.
אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך
אחרת גיליון זה או חלקים ממנו
ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל

24
26

על חשיבות ביטוח
תרופות  /סו”ב עופר חורש
ההיסטוריה
(המשפחתית) חוזרת /

סו”ב דורית שכטר

28

איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות
בלשכה … צילום :גיא קרן

שדרוג מוצר ביטוחי -
כורח המציאות? /

עו”ד יניב מאיר

29
30
32

חיתום :המדריך המלא /
ד”ר רולנד סקומורובסקי

תביעות כדרך חיים /
סו”ב דורון הורנפלד

תיק ביטוח בריאות
משפחתי  -על קצה
המזלג  /סו”ב חגי לנצט

33

כל מה שאתם צריכים
לדעת על ביטוח נסיעות
לחו”ל  /סו”ב מירה פרחי

34

זהירות ,מוקש :על
רפואה מותאמת אישית
וחשיבות הבדיקה הגנומית /
סו”ב שי טנר

36
38

“דבר מה נוסף” בפסיקת
בתי המשפט  /עו”ד ג’ון גבע
על הגדרת “מקרה
ביטוח”  /עו”ד עדי בן אברהם
יוני 3 2021

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לאן ממשיכים מכאן
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת סוכני הביטוח,
מסכם שנה רווית אתגרים עבור סוכני הביטוח והענף בכלל ,וסוקר את
אלה שעומדים בפני הלשכה והסוכנים בשנה הקרובה  -וגם האם על סוכני
הביטוח לצאת את גבולות המקצוע ולעסוק בתחומים חופפים

א

ת המגזין הקודם הוצאנו כאשר רובנו
ישבנו בסגר ואווירת קטסטרופה אחזה
בנו .הרצה מהירה קדימה וחזרנו כמעט
באופן מלא לשגרת החיים .אך עם השגרה הנעימה
חזרו גם האתגרים .אחת לכמה חודשים העיתונות
הכלכלית ועיתוני ענף הביטוח מבשרים על בוא
הרפורמה שאמורה לתקן את המצב בשוק ולפתור
את האתגרים שנוצרו ברפורמה הקודמת .אלה
עומדים בפני רשות שוק ההון ,חברות הביטוח
וגם בפנינו סוכנות וסוכני הביטוח .חלק גדול
מהנושאים עליהם אני כותב כאן קיבלו חלק
משמעותי בתוכנית כנס הבריאות  .2021להלן
סקירה קצרה  -איפה אנחנו עומדים ולאן
ממשיכים מכאן.

מחלות קשות

מרוץ החימוש לגיוס עוד ועוד מחלות ,שנדרשת
קריאת עומק בוויקיפדיה בכדי לדעת על
קיומן ,הגיע לשיא .הפוליסות מעולם לא נראו
טוב יותר ומעולם לא היו בלתי מושגות יותר
לקהל הלקוחות הלא צעיר .אם בעבר הציעו
חברות הביטוח אופציה לרכוש ביטוח עם רשימת
המחלות המצומצמת בגדר "רק מה שבאמת
צריך" הרי שהיום זה הכל או לא כלום (ואיני
מתייחס לפוליסת הסרטן כאל אפשרות חליפית
אמיתית) .בתחום הניתוחים רשות שוק ההון
מחייבת את חברות הביטוח להחזיק על המדף את
מוצר המשלים שב"ן ולא רק את זה של ה"שקל
הראשון" .כך אמור להראות גם המדף של ביטוח
המחלות הקשות .היה מצופה גם מחברות הביטוח
לא לחכות להוראות מהסוג הזה מהרגולטור
ולהציע מרצונן ומתוך שיקול עסקי את הפוליסה
שכל כך חסרה לציבור הלקוחות.

הביטוח הסיעודי

תפקידו של הביטוח הסיעודי להבטיח את הכיסוי
ללקוח בתנאים ומחיר מוגדרים מראש בעת
רכישתו .אין ולא תהיה כל תוחלת לכל אופציה
אחרת .סוכני הביטוח אמרו את האמת הפשוטה
הזו במשך שנים רבות כאשר תקפו את המתווה
הכושל של ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים .האמת
הזו נשארה בתוקף ואין בילתה .מהרשות אני
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סו"ב איגור מורי … צילום :גיא קרן

"תפקידו של הביטוח הסיעודי להבטיח את הכיסוי ללקוח
בתנאים ומחיר מוגדרים מראש בעת רכישתו .אין ולא תהיה
כל תוחלת לאופציה אחרת"
מצפה לא לאשר פוליסת פרט שאינה מבטיחה,
כאמור ,את התנאים ואת המחיר לכל חיי
המבוטח .כל ניסיון לרבע את המעגל ולהמציא
בייקון חזיר כשר יסתיים בפלופ כפי שהיה
בפוליסות הקולקטיביות.
יש לומר גם כי הפוליסות של קופות החולים
היו ונשארו כלי ריק מבחינת הלקוחות שאינם
מבוגרים מאוד .לא רק שלא מבטיחים מאומה
לגבי העתיד מעבר למספר השנים הקרובות,
אלא אף במכרז האחרון איבדו את חברות הביטוח
ונוטלות הסיכון .אלה הפכו להיות בעיקר מנהלי
הסיכון כאשר רובו נופל על הלקוחות עצמם ולא

על חברת הביטוח.

טכנולוגיות רפואיות

כאשר יצא הכיסוי למחליפי ניתוח הייתה זו בשורה
עצומה ללקוחות ולעולם הרפואה המתקדמת
בישראל .אך מניסיון שהצטבר בשנים האחרונות
מתברר הכיסוי כשוכן עמוק בתחום האפור
ורבות מהתביעות נענות בחיוב מתוך רצונה
הטוב של חברת הביטוח ולפנים משורת הדין.
לא זו מטרתה של הפוליסה הזו ,לא לזה פיללנו.
התנאים לקבלת הכיסוי סבוכים וחסרי הגיון
ומקשים מאוד על קבלת הסיוע הנדרש.

המשך בעמ' … 6

בּטוח מרפא

הביטוח הכי בטוח למחלות קשות
מחלות בסכום ביטוח מלא

42

39

40

33

42

מחלות בסכום
ביטוח מיוחד*

4

0

3

0

2

סרטן מקומי IN-SITU
כמות הסוגים המכוסה

ללא רשימה סגורה

ללא רשימה סגורה
אך מותנה בביצוע
ניתוח להסרת הגידול

19

2

19

מספר קבוצות המחלות

אין קבוצות

 4קבוצות

 3קבוצות

 4קבוצות

 2קבוצות

תוקף הביטוח לאחר
תביעה מקבוצה ראשונה

אין קבוצות
הפוליסה אינה מתבטלת
לפני תום ביטוח

הפוליסה מתבטלת
לאחר  2תביעות

הפוליסה מתבטלת לאחר
 2תביעות

הפוליסה מתבטלת
לאחר תביעה אחת

הפוליסה מתבטלת
לאחר תביעה אחת

ביטול קבוצת מחלות
לאחר תביעה

אין קבוצות
הפוליסה לעולם אינה
מתבטלת לפני תום ביטוח

תביעה מקבוצה 2
תביא לביטולה
תביעה מקבוצה 3
תביא לביטולה

תביעה מקבוצה  2תביא
לביטולה תביעה מקבוצה
תביעה מקבוצה  2תביא  3תביא לביטולה תביעה תביעה מקבוצה  1תביא
לביטול הפוליסה
מקבוצה  4תביא לביטולה
לביטולה
ולא יותר מ 2 -מקרי
ביטוח

מחלות בלעדיות בהפניקס
מבין חמש החברות
הגדולות

מחלת קרוהן המלווה
בכריתת מעי  -חדש
גידול שפיר
בחוט השדרה -חדש
שבר באגן /ירך
ניתוח להחלפת מפרק

אין

אין

אין

אין

יש

מחלת יעקב
קרויצפלד -חדש

אין

יש

אין

יש

מחלק דוויק נוירומיאליטיס
אופטיקה -חדש

אין

יש

אין

יש

כריתת ריאה -חדש

יש

אין

אין

אין

דום לב עם השתלת
דפיברילטור

יש

אין

אין

יש

טיפול במפרצת מוחית

יש

יש  -בתוך קבוצת
"מקרים מיוחדים" -ניתן
לתבוע מקרה אחד
בלבד 10% -מסכום
הביטוח

אין

יש

סכרת נעורים
בגילוי עד גיל 21

בגילוי עד גיל 20

בגילוי עד גיל 20

בגילוי עד גיל 21

בגילוי עד גיל 20

אין שרידות עבור  33מחלות
ביתר המחלות  14ימים

שרידות  14ימים
לכל המחלות

שרידות  10ימים
לכל המחלות

שרידות  14ימים
לכל המחלות

שרידות  14ימים
לכל המחלות

צנתור כלילי טיפולי -חדש

מחלות
מיוחדות

תקופת שרידות

אין

יש  -בתוך קבוצת
יש  -בתוך קבוצת "מקרים
"כיסויים נוספים" -ניתן
מיוחדים" -ניתן לתבוע
לתבוע מקרה אחד
מקרה אחד בלבד
בלבד

המידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור במצגת זו כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה .ההשוואות המופיעות בעלון בוצעו על בסיס נספחי חברות
הביטוח כמפורסם באתרי החברות נכון ל .05.2021 -סקירה זו אינה ממצה את תנאי הנספחים המלאים וניתן לעיין בתנאי הפוליסה המלאים באתר חברות הביטוח השונות.
מאי * .2021סכום ביטוח מיוחד הנו סכום ביטוח חלקי הנגזר מסכום הביטוח המלא.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

המשך מעמ' … 4
בעיקר אלה אינם עונים על ציפייה של הלקוח
הסביר שהייתה לא בעת הרכישה .אין דבר קל
יותר מלתת מענה לאתגר הזה .על רשות שוק
ההון לשנות את התייחסותה לכיסוי הזה וזאת
יש להתחיל ממש משמו – יש לקרוא לו "כיסוי
טכנולוגיות רפואיות" .ההגדרה הנכונה שלו
אמורה להיות "כל טכנולוגיה רפואית ,שאינה
ניתוח ומטרתה ריפוי או תיקון פגם ,טיפול מניעתי
וכן עיכוב התפתחות על פי הגדרת הפוליסה,
ואשר הטיפול בה הומלץ על ידי הגורם מוסמך
לכך בישראל או בחו"ל ,בין אם הינה קיימת או
תהיה קיימת בעתיד".
חברות הביטוח עשו בעצמם כבר צעדים לקראת
המצב הרצוי והוסיפו נספחים המתלבשים על
פוליסת הניתוחים ומגדירים טכנולוגיות חדשות
המוכללות בהם .עם זאת ,המצב שכיסוי כה חשוב
נבנה בשיטת טלאי על טלאי בעזרת נספחים
שבקושי משלימים אחד את השני אינו בריא ואינו
נכון.

השתלות

חוק איסור סחר באיברים שהתקבל בכנסת
ישראל חוקק מתוך ים בלתי נגמר של כוונות
טובות .אותן הכוונות הטובות בהן רצופה הדרך
לגיהנום .והגיהנום הוא של חולים ,אזרחי ישראל,
הגוססים בין דיאליזה לדיאליזה בהיעדר איבר
להשתלה .מאגר האיברים הנתרמים מהחי ומהמת

המותאם ספיציפית לנבדק ובכך לרפא הופעות
סרטניות שנחשבו עד עתה כמעט בלתי פתירות.
השילוב בין בדיקות הגנומיות ובין התרופה
המותאמת אישית בעקבותיהן אמור להיות נגיש
לכל לקוח הרוכש היום פוליסת בריאות או מחזיק
כזו .הכיסוי הזה אינו בגדר מומלץ או כדאי ,אלא
חובה ממש .יש לציין כי ישנה שונות בצורת
שיווקו בין החברות .שתי חברות מציעות כיסוי
תרופות מלא הכולל תרופות בהתאמה אישית
באופן שקוף ,מובן ופשוט .שאר החברות שמות על
המדף שני מוצרים נפרדים  -אחד של תרופות
הקלאסיות והשני של תרופות בהתאמה אישית
ובדיקות גנומיות .צורה זו עלולה לא אחת לבלבל
את הלקוח ועל סוכן הביטוח המקצועי לוודא כי
בהליך הצירוף הנספח הזה הוצע והוסבר.

קופת חולים חמישית

במשך עשורים היו חברות הביטוח כותבות
הפוליסות ומשלמות התביעות .תפקיד של נוטל
ומנהל הסיכונים ותו לא .העתיד נראה שונה
לחלוטין בעניין הזה .כבר מזמן רפואה פרטית היא
לא רק יעוץ רופא פרטי מזדמן וניתוח "פרטי" בבית
חולים השייך כולו או בחלקו לקופת החולים .בימים
אלו מוקמים בתי חולים פרטיים לחלוטין וחברות
הביטוח נכנסות לבעלות בבתי החולים האלה.
מעבר לכך גם מורגשת התארגנות של יוזמות
רפואיות בחברות הביטוח .לא רק הקדמת תורים

"העולם בו פוליסת הנסיעות היא מוצר מדף שעולה דולר ליום
נגוז ולא יחזור .התדמית של הביטוח כשולי ובעל נפח כספי
נמוך בעולם שאחרי הרפורמה כבר לא תואמת למציאות"
הדל יחסית הקיים בישראל (בין היתר מסיבות
תרבותיות ודתיות) אינו נותן מענה לבעיה.
הפתרון החלקי נמצא בדמות הפיצוי הקיים בתוך
פוליסות ההשתלות של החברות השונות .עם
זאת ,הפיצוי לרוב נמוך מהנחוץ ועל כן בעייתי.
הפתרון לכך דר בחצרות חברות הביטוח היכולות
לתת דגש לסעיף הזה ולהעלות ביוזמתן את
גובה הכיסוי .גם רשות שוק ההון יכולה במשיכת
קולמוס לנטרל את רוב רובה של הבעיה על ידי
קביעת סף מינימלי של כ־ 150אלף דולר לפיצוי
בפוליסה החשובה הזו.

בדיקות גנומיות ותרופות
בהתאמה אישית

קיים ניגוד מזעזע בין חשיבות הכיסוי לתרופות
בהתאמה אישית ובין תשומת הלב הנמוכה יחסית
הניתנת לו בתהליך הצירוף והשדרוג .התפתחות
הרפואה מאפשרת היום לאתר פתרון תרופתי
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כזו או אחרת ,אלא מרכזי רופאים ממש ,מכוני
טיפולים ,הסדרים לטיפולים חדשניים (פיזיותרפיה
וירטואלית כבר ניסיתם?) .השילוב בין חברות
הביטוח כיזמיות בריאות ובין בתי חולים חדשים
וחברות הרפואה המתקדמת מייצר בפועל את קופת
החולים החמישית של מדינת ישראל.

נכות תעסוקתית

הרפורמה בביטוח התאונות אמורה להביא איתה
שיפור בהגדרת התאונה וגמישות רבה יותר
בבחירת חלק מהכיסויים בה .זאת כמובן אחרי
שהמוצרים יאושרו וייקלטו בענף .ואם זאת שינוי
אחד לא ניתן להגדרה אחרת מאשר טעות איומה.
השינוי הזה הוא ירידת הכיסוי לנכות תעסוקתית,
שנקרא בפי העם "אובדן כושר מתאונה" .הביטוח
הזה במשך השנים הביא מזור רב לרבבות הזקוקים
לו .לקוחות חולים שאינם מתקבלים לביטוחים
המלאים ,שכירים המחליפים תדיר את מקום

"סוכן הביטוח העצמאי הוא קודם כל איש
עסקים" … צילוםshutterstock :

העבודה ונטולי ימי מחלה ,עצמאים בתחילת
דרכם עם הכנסה לא קבועה ומועטה והשקעות
ראשוניות גבוהות .על מה ולמה כל אלה איבדו
באחד את האפשרות לרכוש כיסוי נדרש וחשוב
שעולה בחשיבותו לעיתים על חבילת התאונות
עצמה? אין ולא יכול להיות הסבר לפטרנליזם
מוזר ומזיק כזה .תטיב רשות שוק ההון אם תשקול
את העניין בשנית ותגיע למסקנה כי יש לביטוח
"נכות תעסוקתית" מקום על המדף ואף ככיסוי
העומד בפני עצמו.

ביטוח נסיעות לחו"ל

העולם בו פוליסת הנסיעות היא מוצר מדף
שעולה דולר ליום נגוז ולא יחזור .התדמית של
הביטוח כשולי ובעל נפח כספי נמוך בעולם
שאחרי הרפורמה כבר לא תואמת למציאות.
ראשית ,ביטוח נסיעות מקבל הכרה כסוג של

"השילוב בין חברות הביטוח כיזמיות בריאות ובין בתי חולים
חדשים וחברות הרפואה המתקדמת מייצר בפועל את
קופת החולים החמישית של מדינת ישראל"
ביטוח בריאות לכל דבר .זה מלווה בשונות רבה
בין החברות ברמת הכיסוי וברמת התמחור .ביטוח
שיש להבין בו ממש כדי להתאים כיסוי נכון
ללקוח היוצא גבולות הארץ .השונות ,עומק הגדל
והולך של המוצר מעלה את קרנו וחשיבותו של
סוכן הביטוח בתהליך הרכישה .שנית ,נוצר גידול
משמעותי בנפחן הכספי של העסקאות ההופך את
הענף למקור רווח לגיטימי לסוכנים שיעמיקו את
אחיזתם בו.

הרחבת נתח לקוח

הצגתי מספר פעמים בעבר את מאגר לקוחותיו
של הסוכן כנכס העסקי העיקרי שלו .לקוחות
אלו מכירים את הסוכן ,מעריכים את המקצועיות
שלו ,מרוצים מהפתרונות הביטוחיים והפיננסיים
שסיפק להם במשך השנים .הרחבה עסקית של
נתח הלקוח במצב הזה מתבקשת והענף הקרוב
ביותר והחופף ביותר הוא זה של מוצרי הבריאות
ואיכות החיים .סוכן המכין ללקוח פתרון ביטוחי

למחלה ,פגיעה או מוות יכול בהחלט להשלים
את הרכבת הפאזל על ידי מניעת אותן המחלות.
הפיננסיונרים שביננו כבר מזמן התרחבו לעולם
ההשקעות האלטרנטיביות וזאת ביחד עם
פוליסות השקעה הסטנדרטיות .סוכנים אחרים
רכשו הכשרה ביעוץ משכנתאות או יעוץ פרישה
כולל .יש לשים לב כי כל האפשרויות האלה ככל
הנראה אינן מבוטחות בביטוח אחריות מקצועית
של סוכני הביטוח ויש לקבל יעוץ משפטי וביטוחי
לפני תחילת הפניה לצד העסקי הזה.
השאלה האם על סוכן הביטוח לצאת את גבולות
המקצוע ולעסוק בתחומים חופפים או נוספים
מעוררת דיון .מנקודת מבט שלי ,אני רואה
בסוכן הביטוח העצמאי קודם כל איש עסקים.
מתוך כך ,גם ההחלטה שתיפול אצל כל אחד
ואחת אמורה לנבוע משיקולים עסקיים ויכולת
לנצל מרחב אדיר של הזדמנויות.
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ביטוח בישראל
סוכני ביטוח
לשכת סוכני
לשכת
בישראל

חוזרים לשגרה?
מנהלי אגפי הבריאות בחברות הביטוח המובילות מדברים בפאנל מיוחד על הנושאים
הבוערים בתחום :ביטוח מחלות קשות ,תאונות אישיות ,רפואה מרחוק  -וגם על חזרתו
של הביטוח הסיעודי הפרטי > רונית מורגנשטרן

ה

שנה האחרונה הייתה מאתגרת מאוד עבור חברות הביטוח ובמיוחד
בתחום ביטוחי הבריאות והנסיעות לחו"ל .כינסנו את  6ראשי אגפי
הבריאות בחברות הביטוח הגדולות בישראל  -דיויד ארנון מכלל
ביטוח ,שרון דונסקי מהראל ,שרונה תושיה־פישר ממגדל ,אורית קרמר
ממנורה ,ד"ר נאוה ניב־סרודיו מאיילון ודפנה שפירא מהפניקס – לשיחה על
השאלות הכלליות בתחום  -וגם חשיפת כוונות חברות הביטוח בתחומי הביטוח
הסיעודי ותאונות אישיות.

אינפלציה במחלות קשות

כמעט כל הענף במרוץ חימוש לתוספת מחלות נוספות לרשימה .לא
הגזמנו קצת? למה לא מסתפקים במחלות הנפוצות?
ארנון" :לדעתי ,וזו האסטרטגיה שאני מוביל ,אין לייצר אינפלציה בכמות
המחלות המכוסות .הדבר הנכון זה להנגיש ללקוח מוצר במחיר הוגן שמכסה
את המחלות העיקריות – סרטן ,לב ושבץ מוחי .אני מעדיף שסוכן שלי
ימכור ,באותה פרמיה ,כיסוי בגובה כפול למחלות הללו ולא כיסוי לעשרות
מחלות עלומות.
"עדיף להגדיל הכיסויים כמו בפוליסות שלנו לתרופות מצילות/מאריכות
חיים; שם ניתן תשלום מיידי של  6מיליון שקל בהתמודדות הראשונה עם
מחלה .הפוליסה מעניקה  3מיליון שקל ללא הגבלת תקופה ,ולאחר מיצויים
היא מעניקה באופן מיידי עוד  3מיליון שקל לשנתיים ,כל שנתיים נוספות".
קרמר" :יש צורך אמיתי בביטוח מפני מחלות קשות ,כי הרפואה מתפתחת
והידע הרפואי מתעדכן בקצב גבוה.
"בזכות ההבנה הזו והניסיון רב השנים שלנו בטיפול במבוטחים ,אנחנו
גאים להוביל את שוק ביטוחי המחלות הקשות .הפוליסות שלנו לאורך
השנים פורצות דרך ומכווינות את הענף כולו – נוספו כיסויים למגוון רחב
של מחלות ,הורחבה הזכאות לתגמולי ביטוח ,וכן נוספו שירותים לליווי
המבוטח בעת קרות מחלה קשה.
"כל השינויים והעדכונים נעשו ללא שינוי במחיר ובאופן אוטומטי
למבוטחים .כמו כן ,למבוטחי מנורה ישנה אפשרות לרכוש כיסוי מוזל
וממוקד למחלת הסרטן שמספק כיסוי לאחת מהמחלות השכיחות והנתבעות
ביותר ,בעלות מופחתת".
ניב־סרודויו" :מרוץ לשיפור ושדרוג תמיד מבורך ובסופו של יום הוא
מוסיף ולא גורע ,בטח ובטח כשאינו מוביל לעליות מחירים .איני רואה סיבה
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לחזור לפוליסות בריאות בסיסיות מה גם שמדובר במהלך שדורש הליך
הסדרה של הרשות .בתחום המחלות הקשות ,השקנו לאחרונה את 'בשביל
החוסן' – פוליסת מחלות קשות מורחבת ללא שינוי בדמי הביטוח הכוללת
שורה של כיסויים ייחודיים ובלעדיים".
דונסקי" :המחויבות שלנו בביטוח זה אינה יכולה להסתכם בפיצוי כספי
כזה או אחר או ברשימת מחלות ,אלא בהתייחסות כוללת הרבה יותר בקרות
מקרה הביטוח .התפתחות הכיסוי מגדילה את המענה לסוכנים ולמבוטחים,
כך שהמבוטח מקבל פיצוי כספי ונהנה מתמורה גבוהה יותר לפרמיה
המשולמת – שכן מרבית השיפורים בוצעו ללא תוספת פרמיה .ככל שהדבר
חשוב ,הרחבת הכיסוי הינה חלק מהמענה הנדרש.
"יש להתייחס לביטוח זה עם אותה מחויבות הנדרשת בכיסויי הבריאות
והמשמעות היא שלצד הפיצוי הכספי יש לסייע למבוטח בהתמודדות
לתקופה ממושכת .לכן ,בהראל שינינו את כללי המשחק :מעבר לשיפור
הכיסויים הביטוחיים והפיצוי הכספי ,הראל כוללת לראשונה בענף ,מרכז
סיוע מקצועי להתמודדות עם המחלה ,שכולל הכוונה רפואית ,קביעת תורים
ותאום בדיקות וטיפולים רפואיים ,שימוש בהסכמים הרפואיים של הראל
בארץ ובעולם להפחתת עלויות הטיפול הרפואי וסיוע סוציאלי".
שפירא" :הפניקס שדרגה באופן משמעותי את תוכנית המחלות הקשות
בשנה האחרונה .לצד תוספת המחלות לתוכנית ,הדגש העיקרי היה בשינוי
התנהלות התביעות בפוליסה וזאת מתוך מחשבה שמבוטח נדרש לשקיפות
מלאה של הכיסוי והבנה של אפשרויות התביעה.
"זו הסיבה שהפניקס היא החברה היחידה בישראל ובעולם שמעניקה
למבוטח ביטוח מחלות קשות שאינו מתבטל עד תום תקופת הביטוח ,ללא
חלוקה לקבוצות של מחלות אשר מגבילה את אפשרויות התביעה ,ביטול
תקופת השרידות במרבית המחלות  -המשמעות שקיפות מלאה ושמירה על
היקף הכיסוי לאורך כל תקופת הביטוח.
"לצד השינוי המהותי בתביעות ,הפניקס שמה דגש גם על הרחבת רשימת
המחלות הוותיקות אשר היו קיימות לאורך שנים בתוכנית מתוך הבנה
שישנן מחלות נוספות שהינן בשכיחות גבוהה ובעבר לא ניתן מענה בגינן
למבוטחים.
"כל השינויים ניתנו למבוטחים בכיסוי מרפא מ־ ,2018ללא תוספת פרמיה
וללא דרישת הצהרת בריאות .בקרוב נודיע ללקוחות התוכניות הוותיקות
יותר על עדכון תנאים כך שיהיו זכאים לכיסוי לפי הפוליסה העדכנית ,עם

צילומים :אילן בשור ,טל שחר,

ד"ר נאוה ניב־סרודיו" :הביטוח הסיעודי
של קופות החולים ימשיך להוות נדבך
משמעותי בשוק ,אך אין ספק שקיים
צורך למוצר ביטוחי פרטי משלים"

אורית קרמר" :יש צורך אמיתי
בביטוח מפני מחלות קשות ,כי
הרפואה מתפתחת והידע הרפואי
מתעדכן בקצב גבוה"

הפרמיה הישנה".
תושיה־פישר" :בינואר השנה השקנו ביטוח מחלות קשות חדש שנועד
בראש ובראשונה לתת מענה מדויק יותר לצרכי המבוטח החולה ובני
משפחתו .הביטוח מעניק את היקף הכיסוי וסכום הפיצוי הגבוה ביותר בענף
ולא פחות חשוב ,סוכן הביטוח מסוגל להסביר אותו ללקוח במספר משפטים
פשוטים.
"ביטוח מזור מורחב מעניק ללקוח פיצוי מוגדל בגובה  150%מסכום הביטוח
בגין מחלות רב־מערכתית שילוו אותו לאורך חייו ,עד לסכום העולה על
מיליון שקל .לגבי יתר המחלות ,מגדל אינה מגבילה את מספר התביעות
של מחלות שונות והמבוטח יהיה זכאי בגין כל אירוע שיהיה ,לסכום הביטוח
מלא.
"הביטוח כולל רשימה ארוכה ביותר של מחלות ,שיכולות לפגוש את
הלקוח בכל זמן ובכל מקום ודווקא עבור המחלות השכיחות ,שהינן :סרטן,
לב ,מח ומחלות אוטואימוניות המהוות  96%מהתביעות המשולמות .הקפדנו
לתת את הכיסוי הרחב בענף כך שהפרמיה שמשלם הלקוח עבור פוליסה
זו במגדל שווה הרבה יותר וברגע האמת נוכל להעניק למבוטח רשת הגנה
כלכלית שתתאפשר לו להתרכז בבריאות ובהחלמה".

ללקוח לחסוך לאורך שנים".
קרמר" :הרובד הנוסף בביטוח הסיעודי בקופות החולים בהחלט מרחיב את
הפתרונות למבוטחים ,אך הביטוח דרך קופות החולים אינו מהווה תחליף
לפוליסה פרטית.
"המודל הנוכחי של הבטחת תנאים עשרות שנים קדימה הוכח כלא ישים,
וניתן לראות חיזוק לכך גם ביציאתם של מבטחי המשנה מהענף .על מנת
להחזיר את פוליסות הפרט נדרש מנגנון שידע להתמודד עם חוסר הוודאות
והסיכון הרב שיש בהבטחה לכל החיים ,ויאפשר לחברת הביטוח לגדר
את הסיכון ולהתאים את תנאי הפוליסה למציאות המשתנה ,תוך שקיפות
והוגנות מלאים מול המבוטח".
ניב־סרודיו" :אנו מקיימים מגעים עם הרשות לבניית מוצר סיעודי.
לתפיסתנו וכך להבנתי גם המצב בחברות אחרות .אנו חושבים שאומנם
הביטוח הסיעודי של קופות החולים ימשיך להוות נדבך משמעותי בשוק
הסיעוד ,אך אין ספק שקיים צורך למוצר ביטוחי פרטי משלים – נוסף
לפתרון שמציעות קופות החולים".
שפירא" :ניתן לומר כמעט בוודאות שהמוצר במתכונתו הקודמת לא יוחזר
למדפים של חברות הביטוח .ואולם ,אני מאמינה ביכולת של השוק לייצר
בעתיד מוצר ביטוחי שייתן מענה לצרכי המבוטח בכפוף לקביעת מנגנוני
התאמה הוגנים".
תושיה־פישר" :מקווה שעוד השנה נוכל לתת פתרון לביטוח סיעודי פרטי
ואיכותי ,החשוב כל כך ,שייתן מענה לצרכי האדם הסיעודי לטווח ארוך.
מגדל הגישה לרשות שוק ההון מתווה שנמצא כעת בבחינתה .לדעתנו,
המתווה יבטיח ללקוח הגנה משמעותית לאורך שנים רבות וישמר את

ביטוח סיעודי – מתווה חדש

מוצר הפרט שמובטח לכל החיים צפוי לחזור?
ארנון" :אני חושב שכדי שיהיה מוצר פרט חדש יש לבצע שינוי ,שלהבנתנו
נבדק בימים אלו ,שיקטין את אי הוודאות בתחום התפתחות התביעות לאורך
השנים .בנוסף ,נכון יהיה להוסיף רובד ,כמו בפנסיה ,עם הטבות מס שיאפשר
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ביטוח בישראל
סוכני ביטוח
לשכת סוכני
לשכת
בישראל

יתרונות הביטוח הסיעודי הפרטי ,כפי שהכרנו בעבר".
האם ביטוח תאונות אישיות יחזור במהרה אל המדף והאם יש ביכולתו,
במבנה הנוכחי ,לשחזר את ההצלחה הקודמת?
ארנון" :מדובר בכיסוי חשוב לפגיעות שכיחות ,במיוחד לעובדי צווארון
כחול .לצערי ,במבנה החדש ,הדו שנתי ,אנחנו מתקשים למצוא את האיזון
הנכון שיאפשר לשווק את המוצר בצורה אפקטיבית".
קרמר" :מדובר בביטוח חשוב ,ובקרוב יהיה ניתן יהיה לרכוש אותו במנורה
בתנאים מהטובים בשוק .ההנחיות למוצר החדש מייצרות אתגרים בהליך
הצירוף והצורך להסכמה אקטיבית של המבוטח לחידוש מדי שנתיים,
שמצריך התאמות מצד הסוכן ,חברת הביטוח והמבוטח עצמו ,אך מנגד
הפוליסה מציעה כיסוי רחב יותר .אני מאמינה כי לאחר תקופה של חבלי
לידה ,השוק ידע להתאים את המוצר והמכירה ללקוח ,כפי שקרה גם לאחר
רפורמות אחרות בעבר".
שפירא" :אני מאמינה שמרבית האוכלוסייה שרכשה את המוצר קנתה אותו
כמענה לצורך ,ולכן הוא ימשיך להיות נוכח בשוק הבריאות ,אבל בכפוף
להתאמות שבוצעו באופן שיווק המוצר ,שכאמור הינן חלק מהרפורמה
שפרסם הממונה על שוק ההון".

העברת כספים מיידית

מהם החידושים האחרונים בביטוחי נסיעות לחו"ל?
ארנון" :האפליקציה שלנו מאפשרת העברת כספים מיידית ללקוחות
בחו"ל ,בצורה פשוטה וידידותית מאוד למשתמשים .בנוסף ,לנו יש הסכם
ייחודי מול יוניטד בארה"ב המאפשר ביקור אצל רופא ללא צורך בתשלום
ע"י המבוטח ,התשלום נעשה ישירות מולנו .כמו כן ,הקמנו אתר ייעודי
לסוכנים שמסייע להם לקבל את כל המידע הרלוונטי מכל מקום ,גם
בסלולר ,בלחיצת כפתור".
שפירא" :עולם ביטוחי הנסיעות לחו"ל השתנה בתקופה האחרונה,

שרון דונסקי" :יש להתייחס לביטוח
מחלות קשות עם מחויבות זהה לזו
שבכיסויי הבריאות"
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דויד ארנון" :הקמנו אתר ייעודי לסוכנים
שמסייע להם לקבל את כל המידע הרלוונטי
מכל מקום ,גם בסלולר ,בלחיצת כפתור"
כשאיכות ומהירות קבלת השירות היא גורם מרכזי וחשוב לא פחות מגובה
הכיסוי הביטוחי.
"ביטוח הנסיעות לחו"ל של הפניקס עובד בשיתוף פעולה בלעדי עם
החברה הבינלאומית 'אייר דוקטור' אשר מספקת שירותי רפואה איכותית
ובזמינות גבוהה באמצעות אפליקציה המאפשרת תיאום תור לרופא 24/7
בלחיצת כפתור' .אייר דוקטור' מעמידה לרשות המבוטח עשרות אלפי
רופאים הפרוסים ברחבי העולם אשר בנוסף לאפשרות קביעת התור במרפאה
או הזמנת הרופא עד פתח המלון מאפשרים ביצוע שיחת וידאו עם רופא
מקומי בעברית או אנגלית .במעמד השיחה המבוטח יוכל לקבלת טיפול מלא
או במידת הצורך לספק מרשם או הפנייה להמשך טיפול במרכז רפואי".
איך השפיעה הקורונה על ענף הבריאות?
קרמר" :הקורונה האיצה מגמות שהתחילו עוד קודם לכן; דיגיטציה ,רפואה
און ליין ושירות אישי וישיר מול מבוטחים בעת הצורך ,היו קיימים גם קודם
לכן .הקורונה נתנה רוח גבית בהנגשת הפתרונות לכלל המבוטחים וחידדה
את הצורך לאפשר מתן שירותים ישירות למבוטח ובאופן שהוא עצמו בוחר
– מהבית או במרפאה ,מהנייד או במחשב ,בצורה פשוטה ומהירה.
"חשוב לא לחזור אל המוכר והידוע ולזנוח את התהליכים הללו .התובנות
שלנו במנורה מתקופת הקורונה באות לידי ביטוי בתכניות העבודה כבר
כעת ,אך גם באלו המתוכננות לעתיד.
"אנחנו גאים מאוד וידועים ברמת השירות והדגש שניתן במנורה מבטחים
למבוטחים ולסוכנים שלנו .השלב הבא הוא לרתום את כל מה שיש
לטכנולוגיה להציע על מנת לשפר ולדייק עוד יותר את המענה שאנחנו
נותנים ,כך שיהיה מהיר יותר ,איכותי יותר וממוקד יותר – בתביעות,
בשירות ובמכירות".

כלים טכנולוגיים משולבים

דונסקי" :תקופת הקורונה חיזקה את הצורך לספק למבוטחים מענה מקיף
ועמוק לצרכיהם הבריאותיים והכלכליים ,בהתחדשות מתמדת והתאמה תוך
כדי תנועה .דוגמה לכך הינו הכיסוי בביטוח ניתוחים בישראל :היום יותר
מאי פעם ,גובר הצורך לקבל תמורה מלאה עבור רובדי הביטוח הציבורי

צילומים :ראובן קופיצ'ינסקי ,סיון פרג' ,ענבל מרמר ,גל חרמוני

והפרטי ,לצד קבלת מענה מלא לאירוע הביטוחי.
"על כן ,ביטוח 'אפגרייד' של הראל הינו המוצר הנכון לקבלת כיסוי מלא
לניתוחים פרטיים בישראל בפרמיה מופחתת ,לאחר מיצוי הזכויות בשב"ן.
הראל הינה חברת הביטוח הראשונה שהשיקה מוצר זה לפני למעלה מעשור
וחצי ,וכעת לראשונה בענף ,המוצר כולל מנגנון של תשלום כספי מראש
למבוטח בגובה ההשתתפות העצמית בשב"ן .זאת לצד מרכז שירות ייעודי
שמביא לידי ביטוי את ניסיונה הרב של הראל ובפרט בטיפול בתביעות
מסוג זה .כך ניתן כיסוי מלא עבור ההוצאות לביצוע ניתוח פרטי בישראל,
בפרמיה מופחתת ,כולל שירות ייעודי וקפיצה טכנולוגית במתן תשלום
מראש למבוטח בעת תביעה.
"בהראל רואים חשיבות רבה ביצירת כלים טכנולוגיים משולבים לסוכן
בבריאות ,לצד המענה האנושי .המטרה המרכזית של כלים אלו היא לפנות
זמן לסוכן לייצר הכנסה ולהשקיע את המשאבים שלו באירועים מורכבים.
המרכז לשירות הסוכן בהראל פועל ביחד עם הסוכן כגורם המקצועי ,על
מנת לתת שירות זמין ואיכותי ללקוח.
"בזכות כלים אלו ,הראל זכתה בתואר חברת השנה לשנת  2020בחדשנות
בענף ביטוחי הבריאות והנסיעות לחו"ל .השירותים הדיגיטליים מאפשרים
להראל ולסוכניה לייצר מערך ליווי משותף ,בשילוב נכון בין העולם
הדיגיטלי והצרכים הפרסונליים לצד שמירה על משאב הזמן של הסוכן .כמו
כן ,הייחודיות הנה במנגנון הממוכן לסילוק תביעות ולא רק הגשת תביעה
כפי שקיים בדרך כלל .לדוגמה :שירות דיגיטלי של סילוק תביעות בקליק
לתביעות ,לייעוצים ,טיפולים ותרופות או פורטל מנתחים ליישוב תביעות
ניתוח באופן מיידי".
תושיה־פישר" :בשנה האחרונה התרחש המעבר לייעוץ רפואי אונליין
בקצב מהיר מתמיד .מגדל מעניקה היום שירות ייחודי ,בפוליסה עצמאית
הכוללת יעוץ עם רופא מומחה או רוקח ללא הגבלה ,וגם מפגשים עם
פסיכולוג או דיאטנית .לשירות ניתן להצטרף ללא הצהרת בריאות.

דפנה שפירא" :עולם ביטוחי הנסיעות לחו"ל
השתנה ,איכות ומהירות קבלת השירות הן גורם
מרכזי וחשוב לא פחות מגובה הכיסוי הביטוחי"
"השנה השקנו  5מוצרים בבריאות וריסק ,והצלחנו להעניק לסוכני הביטוח
ולמבוטחים מוצרים ייחודיים ,מתקדמים ומאוד משתלמים עם מענה ללקוחות,
מהבעיה הרפואית הקלה ביותר ועד לחמורה ,וליווי החל מחשד לבעיה ועד
להחלמה .בנוסף ,הרחיבה מגדל את יכולת הבחירה של הלקוח לקבל את
הטיפול עד הבית או במרפאת הרופא בתור מהיר בהשתתפות עצמית בלבד.
"לאחרונה התקשרנו גם עם חברת  Health.XRשמעניקה שירותי
פיזיותרפיה במציאות מדומה ,ולראשונה בענף הגענו להסכמים לא רק עם
רופאים או בתי חולים ,אלא חיפשנו את הטכנולוגיה עצמה ,ובאמצעותה
הנגשנו את הטיפול הרפואי ללקוח בזמן ובדרך שמתאימה לו".

רפואה מותאמת אישית

שרונה תושיה־פישר" :מתווה הביטוח
הסיעודי יבטיח ללקוח הגנה לאורך שנים
וישמר את יתרונות הביטוח הסיעודי הפרטי"

ניב־סרודיו" :נכנסנו כשותפים במרכז הרפואי  TLVמדיקל .אנו רואים
בבתי החולים הקטנים כלי נוסף לשיפור השירות למבוטחים שלנו שמייצר
סינרגיה וסטנדרט שירות מועדף לטובת המבוטחים והסוכנים ומן הסתם
מחולל תחרות .כך למשל ,לאחרונה השקנו מגוון רחב של שירותים
גניקולוגים פרטיים בזמינות מיידית המבוצעים במרכז  Medical TLVע"י
טובי הרופאים.
"גם תחום הרפואה המותאמת אישית צובר יותר ויותר תאוצה ופופולריות.
אנחנו רואים בו את 'רפואת העתיד' ומקפידים כל הזמן לשדרג ולהרחיב את
פוליסות הבריאות שלנו בהתאמה להתפתחות הרפואה האבחונית בעולם .אנו
עובדים על שורה של מוצרים חדשים בתחום וכבר משווקים פוליסת תרופות
רחבה ובה כיסוי למגוון של תרופות בהתאמה אישית .הנספח האמבולטורי
המשודרג שלנו הינו היחידי שמציע שירות חדשני של מחקר אישי ממוקד
עבור מטופלים שאובחנו במחלות מורכבות ,ובמסגרתו הם יכולים לקבל
לאחר האבחון מידע רפואי מפורט ,כולל מחקרים קליניים עולמיים ,אודות
טיפולים קונבנציונליים אפשריים ,טיפולים אלטרנטיביים ומידע מעודכן.
בנוסף ,גם אפשרות לביצוע בדיקת  ,Colonflagבדיקה חדשנית שאינה
פולשנית ,לסיוע בגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולתי; היא חוזה
את הסיכון להמצאות סרטן זה בטווח של חצי שנה עד שנתיים מיום ביצוע
ספירת הדם האחרונה" .
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איך תראה רפואת המחר

רפואת המחר תהיה שונה לחלוטין מהרפואה לה אנו רגילים כיום  ‰המדינה ,חברות
הביטוח והאזרח חייבים להפנים את השינויים ולהיערך בהתאם > ד"ר אודי פרישמן

י

ש פער עצום בין התדמית החיובית של
הרפואה בישראל לבין הנתונים האמיתיים
בפועל ,וחלק ניכר מן התוצאות החיוביות
נובעות מהאיכות האישית של הרופאים ,ופחות
מן המערכת ,המתנהלת באופן שאינו מקצועי
ופוגע לעיתים בטיפול הרפואי עצמו .שלוש
הבעיות המרכזיות במערכת הבריאות הן :חוסר
תכנון לטווח ארוך ,חוסר הבנה ותפיסה שגויה
של ה"שוויון" המבוקש ,והעדר אסטרטגיה עקבית
לגבי אופן מימון המערכת.
במבט צופה עתיד ,מעבר לטיפול בבעיות
האמורות ,מערכת הבריאות תידרש להתמודד
בשנים הקרובות עם עוד שלושה אתגרים:
האתגר הראשון הוא שינוי דמוגרפי והזדקנות
האוכלוסייה .עד שנת  2030צפויה אוכלוסיית
ישראל להגיע ליותר מ־ 11מיליון נפש ,ובזכות
התארכות תוחלת החיים יהיה בה אחוז גבוה יותר
ויותר של מבוגרים .מאחר שההוצאה לנפש בקרב
בני  75ומעלה היא פי שלושה בהשוואה להוצאה
לנפש על שכבות הגיל הצעירות יותר ,ההזדקנות
תיצור נטל כבד על ההוצאה לבריאות.
האתגר השני הוא מחירי התרופות
והטכנולוגיות ,המאמירים מדי שנה וכנראה
צפויים להמשיך ולעלות בקצב גבוה.
האתגר השלישי הוא העלייה הצפויה במספר
החולים במחלות כרוניות ,כשגם דבר זה צפוי
להוביל לעלייה בביקוש לשירותי בריאות
ולהגדלת הנטל התקציבי על מערכת הבריאות.
כדי להשלים את פערי העבר ולהתמודד
בהצלחה עם האתגרים העתידיים נידרש לרפואה
אחרת .ברפואה של המחר שעקרונותיה יהיו:
 ‰משקלם של בתי החולים יקטן ומשקל הרפואה
בקהילה ובבית החולה יגדל משמעותית.
 ‰משקלה של הכירורגיה הכבדה וה"הירואית"
יקטן ,ומשקלה של הכירורגיה הזעיר פולשנית
המלווה בטכנולוגיה מתקדמת ויקרה יגדל.
 ‰משקלם של התרופות והטיפולים האחידים
יקטן ,ומשקלה של הרפואה המותאמת אישית
ומבוססת מידע גנטי יגדל משמעותית.

שינוי תפיסה

הפתרונות למימון המערכת יתאפשרו הודות
לשינוי תפיסה תוך התבססות על שילוב של
מספר גורמים:
 ‰תקציב המדינה שיחייב קביעת מנגנון של
טייס אוטומטי הלוקח בחשבון את התפתחות
הטכנולוגיה והגידול באוכלוסייה .זאת בידיעה
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נדרשת רפואה אחרת על מנת להתמודד בהצלחה עם האתגרים העתידיים … צילוםshutterstock :

ברורה שהמדינה אינה יכולה לתת הכול ,ושיש
לתת לגורמים הפרטיים להשלים את החסר
בשמיכת התקציב.
 ‰צמצום הביטוח המשלים כדי לאפשר את הגדלת
מס הבריאות ללא הגדלה ראלית של נטל המס.
 ‰הפסקת המלחמה ברפואה הפרטית ובביטוחים
הפרטיים ,מתוך הבנה שרק משם יכול לבוא
פתרון המימון הדרוש.
 ‰עידוד אזרחים והמעסיקים לשאת בנטל הוצאות
הבריאות תוך עידוד הרפואה הפרטית ,בין היתר:
 ‰עידוד לרכישת ביטוח סיעודי פרטי ,שיאפשר
להתמודד עם הגידול בתוחלת החיים בצורה
טובה ויעילה יותר.
 ‰עידוד המעסיקים לרכישת ביטוח פרטי
לתרופות ולטכנולוגיות מתקדמות עבור
עובדיהם ,שיאפשר להתמודד טוב יותר עם
הגידול המתמיד בעלויות הכרוכות בטכנולוגיות
המתקדמות שהעתיד צופן לנו ,תוך הכרה
בהוצאה לכך לצורך מס.
 ‰קידום מודל השר"מ (שירותי רפואה משותפים
– שילוב חכם של רפואה פרטית בתשתית בתי
החולים הציבוריים) ,שיאפשר הגדלת מקורות
ההכנסה של בתי החולים הציבוריים תוך שיפור
השירות והגדלת התחרות.
הכנסת התעשייה הפרמצאוטית תחת נטל מימון
תרופות וטכנולוגיות מתקדמות ,לאוכלוסיות

החלשות שידן אינה משגת רכישת ביטוח פרטי,
עד שהשירות או התרופה יוכנסו לסל הבריאות.

רק בחקיקה ראשית

מערכת הבריאות היא גוף ענק שכל שינוי בו,
בעיקר אם מדברים על שינוי מהותי ,מחייב תכנון
מדוקדק והיערכות מסודרת .ניסיון העבר מלמד
שהשארת הרפורמה הנדרשת במערכת בידי
משרד הבריאות ,פקידיו ושריו ,נדונה לכישלון
מראש .לכן חובה על הציבור ונציגיו ללחוץ
לרפורמה שכזאת מבחוץ ,ובהקדם האפשרי.
זו תוכנית ארוכת טווח ,עתירת תקציב ,מורכבת
מאוד מבחינה פוליטית ,שאף שר בריאות יהיה
אשר יהיה לא יצליח להעבירה בעצמו .הדרך
היחידה להוביל רפורמה מהסוג הנדרש היא
בחקיקה ראשית מחייבת ,כך שקידומה לא יהיה
תלוי ברצונו של פקיד או שר והאינטרסים
האישיים שלהם.
כדי להיערך לאתגרי העתיד ,עלינו להתחיל
כבר עכשיו .רפורמה שביסודה חוק לביזור של
המערכת מתוך ראייה אסטרטגית ומתוך מתן
כבוד הן לרפואה הציבורית הן לרפואה הפרטית,
היא הכרחית וחיונית .רפואת המחר חייבת
להתחיל ברפורמה של היום.
הכותב הינו בעל חברת פרש קונספט; יועץ ללשכת
סוכני הביטוח ומומחה בביטוחי בריאות וסיעוד

הראל משנה את כללי המשחק
בביטוח מחלות קשות

חשבתם שביטוח מחלות קשות הוא רק פיצוי כספי .חשבתם
שכבר אין מה לשפר בהיקף הכיסוי .חשבתם שאם יש למבוטח
ביטוח בריאות בהראל ,אין לנו מה להוסיף לו .חשבתם ששינוי
כללי המשחק והשיפורים יגדילו את הפרמיה משמעותית.
אז חשבתם.

חדש מהראל!

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה ובמסמכים הנלווים לפוליסה.

ביטוח ופיננסים

לשכת סוכני ביטוח בישראל

חוזרים לבסיס

פוליסות ביטוח מחלות קשות הפכו עם השנים ליקרות וקשות להחזקה עבור
חלק מן המבוטחים .הגיע הזמן כי חברות הביטוח ורשות שוק ההון יצאו במהלך
שיאפשר יצירת פוליסות שיתנו מענה למקרים השכיחים > עו"ד איילת ערוסי

ב

שנה האחרונה אנו עדים לתמורות
גדולות שחלו בפוליסות ביטוח מחלות
קשות הנמכרות בשוק.
מספר המחלות בפוליסות הורחב מאוד אצל
מרבית החברות ,התווספה רשימה לא מבוטלת
של סוגי סרטן מוקדמים אשר בעת גילויים
ישולם למבוטח סכום ביטוח מופחת ,וכן התווספו
שירותים נלווים ,כמו חוות דעת פתולוגית שניה
בחו"ל ,ליווי רפואי ,החזר פרמיה במקרה פטירה
עד גיל נקוב ועוד.
כידוע לעוסקים במלאכה ,פוליסת מחלות קשות
היא פוליסה יקרה אשר עם הגיל מתייקרת באופן
שבו קשה להמשיך ולהחזיקה.
באם נייצר גרף המצביע על מגמת "השיפורים"
שחלו במרוץ השנים ,יציג הגרף מגמת עלייה
מתמדת המציבה את החברות המובילות כ"פורצות
דרך".
יחד עם זאת ,אם נייצר גרף נוסף המצביע על
השינוי שחל ביחסי עלות/תועלת ,ככל הנראה
יראה הגרף תמונה שונה ומתונה הרבה יותר
שתעמוד בסתירה לגרף "השיפורים" הקודם.

עלות מול תועלת

התוצאה הרצויה ואולי אף המתבקשת תהיה
הלימה בין שני המדדים ושניהם גם יחד יצביעו
על מגמה אחידה .בבחינת עלות מול תועלת
בפוליסות המחלות הקשות יש להבדיל בין
השיווק של חברות הביטוח ,בו אנו עדים לפרסום

לצד הפוליסות הרחבות הנמכרות היום ,נדרש מוצר "רזה" אשר ייתן מענה למקרים השכיחים באמת … צילוםshutterstock :

לשנייה היא  5שנים מהיות המבוטח "נקי" מסרטן,
האם זה ריאלי כי לנוכח התנאי ל־ 5שנות אכשרה
יתבע המבוטח יותר מפעם אחת?.
מחלות קשות שנוספו לכיסויים :הוצאת גלגל
העין ,מחלת דוויק נוירו־מיאליטיס אופטיקה,
ועוד .האם הן מחלות שכיחות? או שמא הן רק

יש לאפשר גם למי שידו אינו משגת לרכוש פוליסת מחלות
קשות רחבה ,ולתת לעצמו ולמשפחתו כיסוי בסיסי הולם
"אגרסיבי" המפאר את השינויים בכללותם ,לבין
תרגום תנאי הפוליסה הרחבים לצרכי המבוטחים
במציאות חייהם.
שינויים ותוספות אלה בהחלט מרחיבים את
"היריעה" אך האם יש בהם ממש? האם באמת
מבוטח מן המניין יתבע פעמיים או שלוש את
פוליסת המחלות הקשות?.
במחלת הסרטן ,אשר נתבעת בשכיחות הגבוהה
ביותר ,תקופת האכשרה הנדרשת בין תביעה אחת
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מסייעות לחברה להגדיל את "בנק" המחלות שלה?
כל נדבך שהתווסף לפוליסות מגדיל את הסיכוי
של המבוטח לקבל את תגמולי הביטוח וטוב שכך,
אך יחד עם זאת ,הרחבת היריעה משפיעה ביחס
ישר גם על הפרמיה.

"תנו למבוטח להחליט"

האין זה ראוי כי חברות הביטוח יציגו את
סטטיסטיקת התביעות שלהן ויציגו מהן התביעות

השכיחות באמת ,מהו שיעור התביעות חוזרות,
שהרי שלוש המחלות השכיחות יותר הן :סרטן,
התקף לב ושבץ מוחי .פוליסה המכסה את שלושתן
(על סוגיהן) ,וניתן להוסיף לרשימה גם את סוכרת
נעורים ,הינה בסיס ראוי לכל מבוטח.
אז נראה שהגיע הזמן לחזור לבסיס .לצד
הפוליסות הרחבות הנמכרות היום ,לצאת עם
מוצר "רזה" אשר ככל הנראה ייתן מענה למקרים
השכיחים באמת .לתת למבוטח להחליט האם הוא
קונה את המוצר הרחב והיקר ו/או את המוצר
ה"רזה" והזול.
לאפשר גם למי שידו אינו משגת לרכוש פוליסת
מחלות קשות רחבה ,לתת לעצמו ולמשפחתו
כיסוי בסיסי הולם.
כאן אני קוראת לרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון -
התקינו תקנה אשר על פיה כל חברת ביטוח תייצר
מוצר "רזה" שייכלל בסל המוצרים שלה ויוצע
לקהל לקוחותיה .והייתי מוסיפה דבר מה נוסף,
הנחו על הורדת סעיף "ימי ההישרדות" בפוליסות
שעומד כיום על הטווח של בין 10־ 14ימים.
הכותבת היא מנכ"לית חברת "בריאות מא' ועד ת'"

איילון
ביטוח
ככה עושים ביטוח
בריאות היום!

ייחודי באיילון!
בחירה חופשית
של רופא מנתח
ושיפוי מלא עד תקרת ספק שבהסדר
גם לרופא שאינו בהסדר

נספח אמבולטורי רחב
המסולק בחברה (בחירה חופשית
של נותני השירות מבלי לפנות
לספק הסדר)
ללא צורך בהצהרת בריאות/חיתום

כיסוי ל  43 -מחלות קשות,
כולל פיצוי של 100%
מסכום הביטוח לאירוע שכיח:
צנתור כלילי טיפולי

כיסוי רחב לתרופות שלא בסל,
תרופות בהתאמה אישית ( 29ג')
עד ₪600,000
המתמלא כל שנתיים
ובדיקות גנומיות

מתחילים למכור ביטוח בריאות מנצח!
פרטים במחוזות
בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

גם בבית המשפט:
המומחים הם סוכני הביטוח
בספר המומחים המקצועיים של בתי המשפט הופיעו מקצועות רבים ,כמו מהנדסים,
אדריכלים ורופאים  ‰כעת נוסף לרשימה גם סוכן הביטוח כמומחה בתחומו  ‰סו"ב עדי
בר־און על הדרך למערכת המשפט הישראלית ואיך גם אתם יכולים להשתלב בה

ז

ה היה בתחילת שנות ה־ ,2000יום שיגרתי,
עבודה שוטפת במשרדי החברה ,כאשר
נכנסה שיחת טלפון .על הקו היה שופט בית
משפט השלום בתל אביב.
הופתעתי מאוד ושאלתי במה אני יכול לסייע.
הוא הציג בפני מיני־רציו של תביעה שהוגשה אל
בית המשפט ושאל אם אוכל לכתוב את חוות דעתי
המקצועית .התרגשתי ,לא הייתי מוכן לשיחה
כזאת וגם לא היה לי ניסיון בכתיבת חוות דעת
מומחה ,מה שלא עלה בדעתי לומר באותו רגע.
לא יכולתי להתאפק ושאלתי אותו מדוע הוא פנה
אלי .ההסבר היה קצר ,ברור והגיוני" .כשופט ,אני
לא יכול להיות מומחה ברפואה ,בהנדסה ,בליקויי
בניה ובכל דבר ולכן ,אני ממנה מומחה ,שישמש
כזרוע הארוכה של בית המשפט וייעץ לי".
השבתי בחיוב ,תוך שאני מפרט את הפרטים
שיכתבו בחוות הדעת ומצטט פסקאות רלוונטיות
מחוק חוזה הביטוח.
כל כתבי הטענות והחומרים הרלוונטיים נשלחו
אלי ,כך גם הודעה לשני הצדדים ,תובע ונתבעת,
על כך שהתמניתי כמומחה בתיק התביעה וזה היה
היום בו התחיל הרומן שלי עם בתי המשפט.

אדריכלים ,רופאים ,רואי חשבון ,אקטוארים ועוד,
אך מקצוע הביטוח לא היה קיים עד אז .הקשר
עם נשיאי בתי המשפט והצגת הערך המוסף של
סוכני הביטוח כמומחי ביטוח הביאו לשילובם גם
במערכת המשפט בישראל.

חלק מהמערכת

בפתח כל חוות דעת ולאחר שהצהרתי שאני נותן
חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני

המשפט ,דין חוות דעתי זו ,כשהיא חתומה על ידי,
כדין עדות בשבועה ,שנתתי בבית המשפט.
הבנתי שלוש נקודות עיקריות וחשובות,
שהביאו אותי ליזום עסק ,המתמחה בחוות דעת
מומחה:
 .1שופט לא יכול להיות מומחה בביטוח ,סוכן
הביטוח כן.
 .2עורך דין יכול לטעון טענות משפטיות ולצטט
פסקי דין ,אך לא יכול להוכיח את טענותיו – סוכן

ערך מוסף

הידע המקצועי שלי היה רב מאוד ,מעצם עבודתי
כמפקח בחברת ביטוח ,כמרצה בכיר במכללה
לביטוח וכסוכן ביטוח פעיל מאוד ,חבר MDRT
כבר מהשנה הראשונה כסוכן ,אך עדיין ,לא היה לי
שום מושג מה עושים כמי שהתמנה להיות מומחה
ביטוח מטעם בית המשפט .מהר מאוד למדתי
את כל התהליך ,פיתחתי מיומנויות ומינפתי את
הרעיון גם עבור עזרה לתובעים ולעורכי דין.
לדוגמה ,מי אם לא אנחנו ,סוכני הביטוח ,יכול
להשיב על השאלות:
 .1האם הקריטריון היחיד לקבלה לביטוח חיים
הינו חיתום רפואי?
 .2האם קיים קריטריון חיתום מסחרי/שווקי
בעת קבלה לביטוח חיים?
בספר המומחים המקצועיים של בתי המשפט
הופיעו מקצועות רבים ,דוגמת מהנדסים,
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שופט לא יכול להיות מומחה בביטוח ,סוכן הביטוח כן … צילוםshutterstock :

הידע והניסיון שלנו ,סוכני
הביטוח ,הינו בעל ערך רב
מאוד ללקוח ושווה הרבה
כסף .יש בידינו ערך מוסף
עצום ,עבור שופטים ,עבור
עורכי דין ,עבור לקוחות
מצהיר בזאת ,כי ידוע לי היטב ,שלעניין הוראות
החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה ,בבית

הביטוח יכול לעשות זאת עבורו.
 .3הידע והניסיון שלנו ,סוכני הביטוח ,הינו בעל
ערך רב מאוד ללקוח ושווה הרבה כסף .יש בידינו
ערך מוסף עצום ,עבור שופטים ,עבור עורכי דין,
עבור לקוחות.
הכותב הינו מרצה בכיר לביטוח וניהול סיכונים
במכללה לביטוח ,מכללת אורין שפלטר ועוד; חבר
כבוד במועדון הסוכנים הבכירים העולמי ;MDRT
מומחה בנושאי ביטוח של בתי המשפט; נבחר
כסוכן השנה בתחום ביטוח הבריאות והסיעוד
לשנת 2020

׀ תוכן שיווקי ׀

מדיהו מביאה מהפכה
צרכנית אמיתית בתחום
הבריאות בישראל

ע

ולם הבריאות של הצרכן
הישראלי כולל בתוכו מספר
אסקולות :ביטוחי קופת
חולים ממלכתיים ,ביטוחי השב"ן
במסגרת קופות החולים ,ביטוח לאומי
וכמובן הביטוחים הפרטיים שנמכרים
על ידי חברות הביטוח באמצעות
סוכני הביטוח.
הביטוחים המסחריים בישראל
מציגים מכירות של כ־ 12מיליארד
שקלים בשנה ועוד כ־ 80מיליארד
שקלים סביב שירותים ומוצרים
אשר האזרח משלם באמצעות משרד
הבריאות ,סך הכל שוק הבריאות
יגיע במהרה לאזור של  100מיליארד
שקלים בשנה .האזרח לא יודע
לפרק את התכולה ולהגיד בעצם
מהי ההוצאה החודשית שלו בנושא
בריאות .כלומר ,הוא לא מכלכל את
עצמו בכלכלת בריאות המשפחה
לכמה ההוצאה החודשית שלו בנושא
בריאות .למען האמת ,הוא לא בדיוק
יודע כמה הוא משלם ,למי הוא משלם
ומה מגיע לו וממי .יתרה מכך ,הוא
אינו יודע להפעיל את המוצרים אשר
מגיעים לו גם בחירום ,גם בשגרה מיקי קופל ,מייסד מדיהו … צילום :ניו־מדיה קופל
ובטח לא במניעה.
סוכן הביטוח מקבל עמלה קבועה
של  54%מכל שקל שהוא משווק
שיווק המנוי החדשני של
יש למעלה מ־ 50אלף זכויות רפואיות המגיעות
לאזרחים והם כלל לא מודעים להן .כאמור ,אותם מדיהו ללקוחות ולמשפחות
גופים ענקיים ומוסדות שהאזרח משלם להם לרוב יקנה לסוכנים זרוע תפעולית
אינם מפרטים את המוצרים עד התת סעיפים
מדהימה גם מול קופות
ולרוב האזרח בכלל לא מפעיל אותם .גם כשהוא
החולים ,גם מול חברות
מנסה הוא בדיוק יודע איך בוחרים רופא מומחה,
איך בוחרים מנתח תותח ,איך בעצם מבדילים בין הביטוח וגם מול ביטוח לאומי
מנתח כזה או אחר ,איך קובעים בדיקת דימות
ולמה עליו להפעיל זאת דרך הקופה או בכלל
האם יש לכך כיסוי בחברת הביטוח בביטוחים הנ"ל הוא לא מדעי ,לא מדויק בראייתי .עלינו
לזכור שהחליפה הממוצעת והמוצעת כביטוח טוב
הפרטיים שיש לו ,אם יש לו.
האוצר ומבקר המדינה מפרסמים שלמעלה צריכה לכלול :הרחבת סל תרופות כמו שצריך,
מ־ 80%יש ביטוחי שב"ן (שירות בריאות נוסף) השתלות ,מחלות קשות ,ניתוחים בארץ ובחו"ל
ולכ־ 53%מהם יש ביטוח בריאות פרטיים ,חלק ומסלול שב"ן מתאים .האם לאלה יש ביטוח
מהם אולי חופפים בין הפרטי לבין השב"ן .הנתון פרטי? התשובה היא כן .האם לכל ה־ 53%אזרחים

המצוינים יש ביטוח כזה? התשובה היא
חד משמעית לא.
זו הפעם הראשונה שסוכן הביטוח
יכול להגיד כן ,על הכל
האסכולה הרגילה היא שיש "מישהו
באמצע" ,בין החברה לבין הלקוח ,שאמור
לדאוג ולסלק את התביעה עבור הלקוח
או במוצרי שיפוי או במוצרי פיצוי .צריך
גם לזכור של־ 50%מהמבוטחים בביטוחי
בריאות יש ביטוח פרטי באמצעות מקום
העבודה ,ביטוח קולקטיבי .שם נשאלת
השאלה מה רכשו עבורך ,האם הכיסוי
מספיק ,מי בעצם מטפל בך .יש גם
חיזוק ל"מישהו באמצע" שלעיתים יש
התערבות משפטית על ידי עורך דין
שהוא בעצם מתחיל לנהל עבורך מסע
מול הגופים .לכ־ 70%מהאוכלוסייה אין
ביטוחי בריאות כחליפה תפורה.
העולם עובר שינויים בצריכה,
בתפעול המוצרים .האסכולה הנכונה
היא החדשנות ש־ Mediwhoמביאה
לעולם .רוכשים סוג של ריטיינר
למשפחה או למנוי בודד ומשלמים מנוי
ואת כל הפניות ,התביעות והשירותים
שמעוניינים לקבל זוכים לליווי צמוד
ולטיפול כאן ועכשיו מול הגופים
שמשלמים להם כל חודש הרבה כסף.
משלב ההפניה ,טופס  ,17דרך קביעת
תור והקדמת תור ,החזרים כספיים עד  3שנים
לאחור ,ניהול התרופות ובדיקות מכל סוג.
 Mediwhoמפעילה עבורך כל פרוצדורה
רפואית ,זה מינוי ששווה כסף ,זמן והרבה בריאות.
אנחנו הרובין הוד של המשפחה באמצעות סוכן
הביטוח.
סוכני הביטוח הם אלופי העולם במכירות,
הם גם הפונקציה השיווקית הכי זולה ליצרנים.
שיווק המנוי ללקוחות ולמשפחות יקנה לסוכנים
זרוע תפעולית מדהימה גם מול קופות החולים,
גם מול חברות הביטוח וגם מול ביטוח לאומי.
סוכן הביטוח מקבל עמלה קבועה של  54%מכל
שקל שהוא משווק ב .Mediwho-אין אף מוצר
שמתגמל כך סוכן ביטוח.
זו הפעם הראשונה שסוכן הביטוח יכול להגיד
כן ,על הכל.
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חיתום :המדריך המלא
ד"ר רולנד סקומורובסקי מסביר על השפעת התחלואה הנלווית על
ביטוחי הבריאות – וגם איך מתמודדות איתה חברות הביטוח

ח

ברות הביטוח מרבות להשתמש בעת
ביצוע חיתום עבור פוליסות בריאות
בהצהרת הבריאות ובמסמכים הרפואיים
המצורפים לה .לרוב ,ההחלטות החיתומיות
מתקבלות לאחר ולאור הדיווח על מחלות (אבחנות)
הקיימות אצל המועמד לביטוח בעת כניסתו
לפוליסה .כמו כן ,נבחנת ההחלטה החיתומית לאחר
בחינת מחלות ואירועים רפואיים מעברו.
לדוגמה ,להצהרה של המועמד על מחלת
סוכרת ,על עודף משקל או על אירוע מוחי
שהתרחש בעבר ,קיים מענה בתנאי החיתום .כך,
למשל ,ניתן להתנות את החיתום בקבלת תרופות,
בניתוחים או בהתייעצויות ,כך שהמחלה תוחרג
מהפוליסה .דרך אחרת היא באמצעות תוספת
לפרמיה בעת החתימה על פוליסת הבריאות.
בנוסף להגדרת "מצב רפואי קיים" בעולם
הרפואה ,ניתן להכיר בקבוצת מחלות לא פחות
חשובה בשם "תחלואה נלווית" (.)Comorbidity
המושג מציין קיומן של מחלות ,הפרעות או
מצבים קליניים שנוספים למחלה או להפרעה
הראשית שקיימת אצל המטופל.
דרך המסמכים הרפואיים החתם מקבל דיווח
על התחלואה הנלווית הקיימת בעת החיתום .עם
זאת ,אין באפשרותו להתייחס למחלות הידועות
כתחלואה נלווית למחלה הספציפית ,שאמורות
להופיע בעתיד המבוטח.
אמחיש באמצעות מספר דוגמאות:
 ‰קבלת מבוטח עם עודף משקל  -ניתן להתייחס
לתחלואה נלווית ,שכוללת מחלת לב ,סרטן ,סוכרת,
יתר לחץ דם ,יתר שומנים ,מחלת כבד ,דום נשימה

 18יוני 2021

בשינה ,הפרעות פוריות ,הפרעות במצב הרוח.
 ‰לאפילפסיה קיימות מספר מחלות כחלק
מהתחלואה הנלווית ,כמו הפרעות קשב וריכוז,
אוטיזם ,הפרעות שינה ,מיגרנה ,הפרעות
קוגניטיביות ,חרדות ודיכאון.
 ‰מחלה כמו ריניטיס אלרגית יכולה להיות מלווה
במספר מחלות ,כמו אסטמה ,סינוסיטיס ,דלקות
אוזניים ,הפרעות בלימודים ובעבודה ,הפרעות
קוגניטיביות ועוד.
 ‰במחלת האסטמה ישנה תחלואה נלווית עשירה:
תסמונת מטבולית ,עודף משקל ,סוכרת ,הפרעות
נפשיות ,מחלות לב וכלי דם.
 ‰גם למחלות במערכת הלב וכלי דם קיימת
תחלואה נלווית עם קשר דו כווני ,הכוללת
מחלות כמו ,עודף משקל ,מחלת כליות ,אנמיה,
 ,COPDסוכרת ,דום נשימה בשינה ,סרטן,
הפרעות בבלוטת התריס ועוד.
 ‰לא ניתן לסיים את רשימת הדוגמאות
של תחלואה הנלווית ללא התייחסות ל־
 .COMORBIDITY OF COVIDלמרות
שעדיין לא קיימים מחקרים רבים המצליחים
להציג מבט כולל ,כדאי להתייחס להשפעת
הקורונה על חולים במחלות כרוניות כפי שהיא
מתוארת במחקר שבוצע על תושבי ניו־יורק.

השפעה משולשת

בעת ההכרעה על חיתום חברות הביטוח
מתייחסות רק למחלות הקיימות ,ולא למחלות
העשויות להופיע בעתיד אצל המבוטח .למחלות
עתידיות אלה כמובן יש השפעה משמעותית על

הפוליסה.
לפי הדוגמאות המצוינות מעלה ,ברור שכל
מחלה ספציפית יכולה להיות מלווה בתחלואה
נוספת .חלק ממנה קיים כבר בעת החיתום ,וחלק
יכול להופיע בעתיד אצל המבוטח במהלך קיום
הפוליסה.
חלק מהסיבות להופעת התחלואה הנלווית
ידוע היום .כך ,למשל ,ניתן לציין תופעות
לוואי הקשורות בתרופות מסוימות הניתנות
למטופל שגורמות לירידה בפעילות המערכת
האימונולוגית .נגד הסיבות להופעת התחלואה
הנלווית ניתן לבצע פעולות מניעה וטיפול .חלק
מהסיבות להופעתן אינן מוכרות ,אבל הקשר ידוע
לאור ביצוע עבודות מחקר ופרסומם של מאמרים
רבים.
כאשר התחלואה הנלווית מופיעה אצל המטופל,
ישנה השפעה משולשת :היא משפיעה בצורה
שלילית על הסיכויים לריפוי המחלה; היא
משפיעה על הפרוגנוזה (תחזית); ויש לה השפעה
על העלויות הקשורות לטיפול הרפואי ,מספר ימי
האשפוז ,ימי השיקום ,נכות ,היעדרות מהעבודה
וכיו"ב.
חברות הביטוח ,בעיקר דרך הליך החיתום,
מצליחות להתמודד עם התחלואה הנלווית
הקיימת בעת רכישת הפוליסה ,אך נכון להיום לא
קיים פתרון לתחלואה הנלווית ,שעלולה להופיע
בעתיד.
הכותב הינו מנהל ענף חיתום חטיבת בריאות בכלל
ביטוח
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ביטוח נסיעות :באינטרנט
או דרך סוכן ביטוח?

בתקופה בה אנו רגילים לעשות כמעט הכל באינטרנט ,עולה השאלה האם הדבר נכון
גם לגבי רכישת פוליסת ביטוח והאם המבוטח באמת מבין את תנאי הביטוח ללא ליווי
מקצועי של סוכן ביטוח > סו"ב ולנטין ליסק

ש

אלה נפוצה :כיצד עדיף לרכוש
פוליסת נסיעה לחו"ל? האם
באמצעות סוכן ביטוח או בשיטוט
רגיל באינטרנט? נראה שזו שאלה מוזרה מכיוון
שכיום אנו רגילים לפתור מספר עצום של נושאים
בעצמנו .עוברים לגוגל ,מזינים שאלה ומקבלים
באופן מיידי גישה לעשרות משאבים.
אין בעיה להזמין סושי ,למשל .אנחנו נכנסים
לאתר ולא צריכים לקרוא .מסתכלים על תמונות
ומחירים ,בוחרים  -והסושי בדר.
אך האם הדבר נכון גם לגבי ביטוח? הסטטיסטיקה
של חברות הביטוח מעלה כי הזמנת ביטוח באופן
מקוון באתר החברה לוקחת כ־ 3.5דקות ואילו
הזמנה דרך מוקד המכירות אורכת 4.5־ 5דקות.
איך הלקוח ,שרכש את הפוליסה ,הצליח להבין את
תנאי הביטוח המורכבים בזמן כה קצר?
בעת הנפקת פוליסת ביטוח חשוב לקחת
בחשבון מספר עצום של פרמטרים ,כמו גיל ,מצב
בריאותי (תרופות שנלקחות באופן שוטף ,פעולות
ואשפוזים בתקופה האחרונה וכו') ,משך הטיול,
מטרת הטיול (חופשה ,סקי או אקסטרים) ,סוג
כרטיס טיסה (ניתן להחזרה או לא) ,היכן תשהו
(במלון או עם קרובי משפחה) ומצבם הבריאותי
של קרובים שלכם וקרובים המטיילים איתכם,

סוכן ביטוח יידע לשאול את השאלות הנכונות והוא מוגן ע"י ביטוח אחריות מקצועית … צילוםshutterstock :

מקוון על ידי הלקוחות שלי ,אני רואה תופעה
מאד מוזרה .כולם בריאים ,אף אחד לא נוסע עם

רכישה באינטרנט זו פצצת זמן שתתפוצץ ברגע הכי
פחות טוב מבחינת המבוטח – בדיוק בשלב שבו הוא נמצא
במצוקה כשהוא פצוע או חולה בחו"ל
כיצד תקבלו עזרה בחו"ל (העברת כסף לכרטיס
אשראי או ל־ ,BITרשימת ספקים רפואיים ,ייעוץ
רפואי ועוד).

"כמעט כולם בריאים"

ניקח מספר שאלות לדוגמה :האם טיול ג'יפים
בחולות דובאי זה אקסטרים? פארק חבלים או
קפיצת בנג'י אחת בתאילנד? צניחה חופשית
בטורקיה או מצנח רחיפה הקשור לסירה?
כשאני מסתכל על הפוליסות שהוצאו באופן
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מזוודות ,אף אחד לא עושה ספורט אתגרי .כמובן
שיכול לקרות גם ההיפך ומבוטחים יקנו ביטוח
מיותר שאינו נחוץ להם.
מדוע מבוטח זקוק לכיסוי של  5,000דולר
על ביטול וקיצור נסיעה עקב מגפת קורונה אם
הכרטיס שלו עולה  300דולר והוא יתגורר אצל
קרובי משפחה בלונדון? כיסוי של  1,000דולר
יספיק בהחלט ,וזה הבדל של 3־ 4דולר ליום לכל
מבוטח.
ואולם ,עיקר הבעיה היא עם מילוי השאלות

בנוגע למצב הרפואי  -כמעט כולם בריאים.
אחת מחברות הביטוח ביקשה מ־ 50לקוחות,
בני  70פלוס ,שהנפיקו פוליסת ביטוח לנסיעות
לחו"ל באופן מקוון ורשמו שהם בריאים לחלוטין
להביא תמצית מקופת החולים .ב־ 75%מהמקרים
המבוטחים נטלו תרופות מרשם והיו לאחר או
במהלך טיפול רפואי.
זו פצצת זמן שתתפוצץ ברגע הכי פחות טוב
מבחינת המבוטח – בדיוק בשלב שבו הוא נמצא
במצוקה הכי קשה  -כשהוא פצוע או חולה בחו"ל.
למעשה ,בעת הנפקת פוליסה לעצמו באופן
מקוון ,המבוטח לוקח אחריות מלאה לנכונות
הפרטים .תמורת אותו סכום הוא יכול לרכוש
פוליסה מסוכן ביטוח מקצועי שלא רק יידע
לשאול את השאלות הנכונות ,אלא שהוא מוגן
בעצמו על ידי ביטוח אחריות מקצועית.
הכותב הוא מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו"ל,
אליפים

׀ תוכן שיווקי ׀

עליה בביטוח נסיעות לבני הגיל
השלישי וצניחה בביטוח ילדים
עם פתיחת השמיים  -ביטוח הנסיעות הפך לאחד המוצרים המבוקשים ביותר
בקרב סוכני הביטוח

א

ם בעבר היינו גולשים בין אתרי נופש
שונים ומתחילים לבצע השוואת
מחירים ,היום החיפוש אחר היעד
הבא לחופשה מתחיל בבחינת ביטוח הנסיעות,
והטלפון הראשון נעשה לסוכני הביטוח .דנה
קצף ,סמנכ"לית שיווק דיוידשילד־פספורטכארד
מסבירה על ביטוח הנסיעות שהפך למוצר
החשוב ביותר בדרך לחו"ל ,על בני הגיל
השלישי המסומנים כקהל יעד משמעותי לענף
התיירות ,והבדיקות שהישראלים מבצעים לפני
הזמנת הטיסה
אחד הסממנים החיוביים ביותר שמצביעים על
סוף משבר הקורונה הוא פתיחת השמיים והיכולת
של התיירים להזמין את החופשה הבאה שלהם
מעבר לים .לפי נתוני חברת ביטוחי הנסיעות
פספורטכארד ,אחוז הנוסעים לחו"ל היום מהווה
כרטיס ויזה פספורטכארד
רק כ־ 30%מכמות הנוסעים בשנת  .2019אך
למרות התמונה העגומה ,במהלך חודשי הקיץ
סוכני הביטוח" :אם בעבר הישראלים
צפויה עליה משמעותית בכמות ההזמנות
היו מזמינים ביטוח נסיעות לחו"ל
לחופשות לחו"ל ,ובין קהלי היעד
צמוד למועד הנסיעה ,היום זה
המרכזיים שצפויים לקחת חלק
הדבר הראשון שהם מבררים
במגמה חיובית הם בני הגיל
לגביו .ביטוח נסיעות הפך
השלישי ,שחוו יותר מכל
למרכיב בסיסי ומשמעותי
את תקופת הסגרים הקשה,
בהזמנת חופשה לחו"ל.
הבידוד ואת הסכנות הרבות
הציבור בודק היטב לגבי
של מגפת הקורונה.
הפוליסה והכיסויים החדשים
"אחרי שנה שלמה בה
שנוספו בעקבות הקורונה,
חווינו מסיכות ,ריחוק חברתי
ואת הטלפון הראשון הם עושים
ובידודים ,אזרחי ישראל חיכו
לסוכני הביטוח.
השמיים.
לפתיחת
בציפייה
דנה קצף … צילום :פולה סטודיו
"כשהלקוחות מתלבטים או
הראשונים להזמנת טיסות לחו"ל
הם לא אחרים מאשר בני הגיל השלישי ,וכבר חוששים ,הם מרגישים בנוח לדבר עם סוכני
בחודשים האחרונים אנחנו רואים בפספורטכארד הביטוח ,המומחים בתחום .הצרכנים מרגישים
עליה משמעותית במכירות ביטוח לאוכלוסייה צורך במישהו שיעשה להם סדר ויענה על כל
זו .מדובר באוכלוסייה הראשונה שהתחסנה ,הם השאלות ,במיוחד היום כשיש פערים בין תנאי
ללא דאגות לילדים קטנים וההזמנות לטיסות כניסה ויציאה של תיירים בין המדינות השונות.
הן מהירות ורבות" ,מסבירה דנה קצף סמנכ"לית למעשה ,סוכני הביטוח הפכו ל'גורו' של חופשות
בעולם ,ולקוחות מצפים לקבל מידע לא רק
שיווק דיוידשילד־פספורטכארד.
על תנאי הפוליסה ,אלה גם על מצב התחלואה
מרכיב משמעותי בחופשה
והתיירות ביעדים השונים" ,אומרת קצף.
על אף שנפח הפעילות עוד לא חזר לממדיו
המקוריים טרום מגפת הקורונה ,אין עוררין ביקוש לנציג האנושי
לצד פעילות סוכני הביטוח ,שמהווים נתח מרכזי
על כך שהמשבר תרם להבנה בדבר חשיבות
ביטוחי הנסיעות לחו"ל ובנוגע לתפקידם של מסך המכירות ,פספורטכארד מדווחת על עליה של

למעלה מ־ 100%בהיקף ובמשך שיחות הטלפון
שמתקבלות אצלם במוקד" :אם בעבר הצרכנים
הישראלים היו מעדיפים להיות עצמאים ולסגור
לבדם את הביטוח באתר ,היום הציבור מחפש
אחר נציגים אנושיים .הישראלים חוששים להזמין
חופשה לחו"ל מבלי שיהיה להם את כל המידע
המפורט על היעד הרלוונטי ,וכי רואים בנציג כמי
שיכול לסייע להם בהחלטה איפה תהיה החופשה
הבאה .לכן הממשקים הדיגיטליים נזנחים הצידה,
ושיחות הטלפון תופסות תאוצה ,גם אם לא מדובר
בכוונת קנייה בטווח המיידי ורק במידע על היעד".
בזמן שישראל ניצחה את המגיפה ושיעור
התחלואה ירד כמעט לאפס ,רוב מדינות העולם
עדיין מתמודדות עם הנגיף ,ועננה כבדה של
אי ודאות שוררת מעליהן" :מה פתוח? מה סגור?
עם מסכה? בלי מסכה? ישנו עומס מידע אדיר
ברשתות ובתקשורת המקשה על הישראלים
לקבל את ההחלטה .לכן סוכני הביטוח מהווים
ביטחון ללקוחות הן בהזמנת הפוליסה והן במידע
שיש להם .הישראלים צמאים לחופשות אחרי
שנה שכללה מסיכות ,ריחוק חברתי וסגרים.
אנחנו בפספורטכארד שמחים להיות הגוף שדואג
לישראלים שיטוסו בטוחים ורגועים ,ומחכים
לעוד יעדים שיפתחו את שעריהם לישראל,
ויאפשרו לחזרה מלאה לשגרה ,אפילו טובה יותר
מבעבר" ,מסכמת קצף.
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

האם רפורמת  2016מרוקנת
את פרק הניתוחים מתוכן?
כ־ 5שנים לאחר החלת הרפורמה ניתן לזהות מספר עיוותים שיצר החוק ואשר
פוגעים בעיקר במבוטחים  ‰מה הם החסרונות המרכזיים ואילו פתרונות מוצעים
כדי לשנות המצב לטובת המבוטחים > סו"ב רם שלום

א

ם ננסה למצות את התכלית של
ביטוחי הבריאות במילה אחת ,אני
סבור שהמילה המתאימה היא בחירה
ובעיקר בפרק הניתוחים אשר מהווה את לב ליבה
של פוליסת ביטוח הבריאות .ביטוח הבריאות
הממלכתי ,כמו כל שרות ציבורי ,אינו יכול לאפשר
למקבל השרות לבחור את נותן השרות וזאת בעיקר
על מנת לשמור על השוויון .כשם לא ניתן לבחור
שופט ,כך לא ניתן לבחור את הרופא המנתח בעת
פניה לבית חולים ציבורי.
בשנת  ,2016כפועל יוצא של מסקנות ועדת
גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית הוחלה
רפורמה בשוק ביטוחי הבריאות בה נקבע ,בין
היתר ,כי גוף מוסדי לא יממן אופרציה רפואית
אשר אינה מבוצעת באמצעות נותן שרות
שבהסדר .קודם לכן נקבע בחוזר הממונה על שוק

ההון ,כי פוליסות ביטוח ניתוחים לא יכללו סעיף
פיצוי בעת ביצוע הניתוח באמצעות קופת חולים.
בפועל ,שלוש שנים לאחר החלת הרפורמה,
התברר ,בראיון שנתן ראש רשות שוק ההון
ד"ר משה ברקת כי הרפורמה לא הגשימה את
הציפיות .בין היתר ציין ברקת באותו ראיון כי:
"האחידות מייצרת אומנם בהירות ,במיוחד
בהכרת הכיסויים והזכאות בפוליסה ,אבל
בדרך לבהירות הזו הלך לאיבוד אחד היתרונות
החשובים לצרכנים של הפוליסות הישנות חופש
הבחירה הכמעט מוחלט לבחור כל מנתח שהם
רוצים .זאת בגלל שיש רשימות סגורות של
מנתחים  -רשימות שמשתנות מחברה לחברה.
כלומר ,במקרה שניתוחים יתבצעו על ידי מנתח
שאינו בהסדר הם לא יזכו את הצרכן כלל במימון
עבור ביצועו".

פגיעה במבוטחים

במאמר זה אתרכז בהשלכות חוק ההסדרים,
המחייב את חברות הביטוח לממן אך ורק ניתוחים
המבוצעים על ידי רופאי הסדר .היום ,כ־ 5שנים
לאחר החלת הרפורמה ניתן לזהות מספר עיוותים
אשר החוק יצר ואשר פוגעים בעיקר במבוטחים:
 .1התכלית העיקרית אשר לשמה רוכש אדם
פוליסת ביטוח בריאות היא הרחבת זכות הבחירה
של נותני השרות .אין ספק ,כפי שיובהר להלן,
שבעקבות הרפורמה הצטמצם חופש הבחירה של
המבוטחים.
 .2בחוק ההסדרים נקבע כי חברת הביטוח,
כאמור ,מנועה מלממן ניתוח והוצאות נלוות
לניתוח ,אשר לא בוצע באמצעות נותן שרות
בהסדר .הוראה זו מונעת מחברת ביטוח לממן
הוצאות ניתוח גם כאשר יש למבוטח חסרון כיס
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מספר המו־
מחים הכולל
בישראל

הערות

הרפורמה לא הגשימה את הציפיות והביאה לפגיעה במבוטחים … צילוםshutterstock :

בניתוח המבוצע דרך המשלים של קופת חולים.
באופן אבסורדי מבוטח שמחזיק ביטוח בקופת
חולים וביטוח פרטי ומבצע ניתוח דרך קופת
חולים נדרש לשלם השתתפות עצמית ,ומנוע
מלקבל החזר מחברת הביטוח .גרוע מכך הוא מצב
בו המבוטח מבצע ניתוח דרך ביטוח הבריאות
שלו ,או דרך קופת חולים ,וזקוק להשתלת אביזר
רפואי אשר עלותו עולה על התקרה .בכל אחד
מהביטוחים ,בהתאם לחוק ,אין הוא זכאי להשלמת
החסר על ידי הגורם שלא השתתף בניתוח.
 .3במצב הקיים נוצר תמריץ לחברות הביטוח
לצמצם ככל הניתן את רשימת רופאי ההסדר.
תמריץ זה נובע משתי סיבות :האחת ,צמצום
הרשימה יקטין את מספר הניתוחים בהם הן יצטרכו
להשתתף .השני ,צמצום הרשימה מבוצע באמצעות
הורדת התעריפים המשולמים לרופאי הסדר.
 .4מקטינים את עלות מקרה הביטוח ומקטינים
את עלות סעיף הפיצוי הקיים בפוליסות ישנות.
לא פלא אם כך שלהבדיל משנים קודמות ,כל
ניסיונותיי להכניס רופאים לרשימות של חברות
ביטוח עימן אני עובד ,נחלו כישלון חרוץ.

פער מחירים של 30%

החלת הרפורמה וצמצום הבחירה של הרופאים
לרופאי הסדר בלבד העניקה לביטוח המשלים
(שב"ן) יתרון מכריע על פוליסת כל הניתוחים
וזאת מאחר וכל ההבדל בינהן הוא הרופאים
שעובדים גם עם קופות החולים ,כלומר רופאים
שעובדים עם חברת ביטוח בלבד מכוסים גם
בביטוח מהשקל הראשון וכך גם במשלים שב"ן,

בעוד שלגבי רופאים שעובדים גם עם חברת
ביטוח וגם עם קופ"ח במשלים שב"ן המבוטח
ידרש לבצע את הניתוח דרך קופת החולים .פער
מחירים של כ־ 30%לא מצדיק יתרון זה.
לצורך בדיקת הטענות העולות מהאמור לעיל,
ערך עופר חורש ,מועדת הבריאות של הלשכה,
בדיקה מדגמית של מספר קטגוריות במספר
חברות לגבי החפיפה של רופאי ההסדר של חברות
הביטוח עם רופאי הסדר של קופות החולים.
הממצאים בטבלה מצד ימין.

"במצב הקיים נוצר תמריץ
לחברות הביטוח לצמצם
ככל הניתן את רשימת רופאי
ההסדר .צמצום הרשימה יקטין
את מספר הניתוחים בהם
יצטרכו להשתתף"
בדיקה זו ,גם אם אינה מקיפה ,מראה באופן
חד וברור כי מספר הרופאים המצויים ברשימות
חברות הביטוח ואינם רופאי קופות החולים זניח.
בדיקה זו מתיישבת עם בדיקה שנערכה
במהלך שנת  2020בסוכנות יונט לגבי הפריסה
הגאוגרפית של רופאי הסכם בחברות הביטוח,
ממנה עולים ממצאים מעניינים .כך ,למשל,
עולה כי חברת ביטוח מחזיקה ברשימת מומחים
בתחום האורתופדיה של כ־ 200מומחים במוצע

בעוד שבפנקס הרופאים מופיעים  1,024מומחים,
ובתחום הגסטרואנטרולוגיה חברת ביטוח מחזיקה
כ־ 80רופאים בממוצע לעומת כ־ 450המופיעים
בפנקס הרופאים .הממצאים כאמור מעידים כי
הרשימות דלות באופן יחסי ובמיוחד ברופאים
שאינם עובדים עם קופות החולים .הרשימות
דלות עוד יותר באזורי הפריפריה.
ניתן להציע מספר פתרונות המצויים בעיקר
בסמכות רשות שוק ההון ,למניעת עיוות זה:
 .1שינוי החוק ההסדרים המונע השתתפות
בניתוח המבוצע שלא באמצעות רופא הסדר.
 .2השבת סעיף הפיצוי כאשר המבוטח לא תבע
את הפוליסה.
 .3חיוב חברות הביטוח להתקשר בהסכם עם
כל רופא אשר מוכן לעמוד בתנאי חברת הביטוח
לרבות התקשרות אד־הוק לניתוח בודד.
 .4לחייב את חברות הביטוח לפרסם את
תנאי ההסכמים שלהן עם רופאים ובכך לאפשר
למבוטחים לבחור בחברת ביטוח אשר משלמת
טוב יותר לרופאים.
מטרת הרפורמה הייתה להקטין את ההוצאה
הפרטית לביטוחי בריאות .כל מי שעיניו בראשו
רואה כי לא זו בלבד שההוצאה לא קטנה ,אלא שהיא
אף גדלה ,כאשר מצבו של המבוטח ,כאמור לעיל,
הורע .המסקנה היחידה המתבקשת בנסיבות אלו
היא שהמרוויחות הגדולות מהרפורמה הן כרגיל
חברות הביטוח .כולי תקווה שהממונה הנוכחי ישנה
כיוון לשם שינוי ויפעל הפעם לטובת המבוטח.
הכותב הינו חבר בוועדת הבריאות של הלשכה
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על חשיבות ביטוח תרופות
מדוע חייב סוכן הביטוח לבדוק את פוליסת התרופות של המבוטח ואיך כיסוי מתאים
ימנע ברוך כלכלי  ‰סו"ב עופר חורש מסביר

ל

אחרונה עסקו בתקשורת בסיפורה של
אחות של כדורגלן מפורסם ,שזקוקה
לתרופה יקרה לטיפול במחלה קשה.
התרופה לא נמנתה על התרופות המאושרות בסל
הבריאות .רבים מאנשי הכדורגל התגייסו והמשפחה
הודיעה שהיעד הוא גיוס סך של כ־ 800אלף שקל.
אנשים רבים זקוקים לתרופות יקרות שסל
הבריאות איננו מכסה .סל התרופות תוקצב
ב־ 2021ב־ 550מיליון שקל ,והוגשו אליו
לאישור תרופות וטכנולוגיות בעלות כוללת של
 3מיליארד שקל .על כל תרופה או טכנולוגיה
המאושרת בסל ישנן חמש תרופות או טכנולוגיות
שאינן מאושרות .ומי שזקוק להם יצטרך לממן את
עלות התרופה בכוחות עצמו ,או לוותר עליה.
חשוב להבהיר ,כל תרופה המאושרת על ידיי
ועדת סל התרופות מקבלת אישור עבור התוויה
ספציפית .לדוגמה ,בסל התרופות  2021אושרה
ה"קיטרודה" לטיפול בסרטן מעי גס לא נתיח
או גרורתי מסוג  h-msiאו  dmmrכקו טיפול
ראשון .או תרופה בשם "אלונבריג" שההתוויה
שאושרה עבורה היא לטיפול בסרטן ריאה מסוג
 ALK+NSCLCכקו טיפול ראשון.
מה המשמעות? לא כל מי שזקוק לקיטרודה או
אלונבריג יקבל את התרופה על חשבון המדינה
(הקופות) ,אלא רק מי שזקוק לתרופה עבור
ההתוויה המסוימת שהוגדרה ואושרה.

לממן או לוותר?

מהי התוויה? תרופה שמקבלת אישור של ה־
 FDAושאר הגופים המאשרים ,מקבלת אישור
לטיפול עבור דברים ספציפיים .האישור יכול
להיות עבור א’ ויכול להיות שההתוויה תהיה
עבור :א ,ב ,ג ,ו־ד .התרופה יכולה להיות חוקית
לשימוש בישראל ,אבל ועדת התרופות יכולה
לאשר את התרופה בסל להתוויה רק ל־א ו־ג ולא
מאושרת עבור בעיה או טיפול ב ו־ג.
מכאן ,שרבים הזקוקים לתרופות יקרות ,שעלולות
להגיע לעלות של עשרות אלפי שקל בחודש,
מגלים שעבורם התרופה מחוץ לסל ומנסים דרכים
שונות למימון התרופה – ישנן עמותות שעוזרות,
ישנם העוסקים בהתרמות ויש גם שנאלצים למכור
נכסים חשובים ,או להיכנס לחובות על מנת לממן
את התרופה/הטיפול .ומתברר שיש גם כאלה
שנאלצים לוותר על התרופה/הטיפול.
הפתרון פשוט  -רכישת פוליסה לביטוח
תרופות מחוץ לסל .פוליסות תרופות מחוץ לסל
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מי שזקוק לתרופות יקרות שאינן בסל – יאלץ לממן אותן בעצמו … צילוםshutterstock :

קיימות בשוק כבר למעלה מ־ 20שנה .הפוליסות
הנ"ל שודרגו עם השנים עד הרפורמה ב2016-
שקבעה שמי שרכש מאז פוליסת תרופות יכוסה
גם לשדרוגים ושיפורים שיכנסו בהמשך.
מה צריכה לכלול פוליסת תרופות טובה?
 .1תרופות כימיות וביולוגיות עם סכום ביטוח
מתחדש כל שנתיים בין  2ל־ 3מיליון שקל.
 .2תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות – אך
מאושרת לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
באחת מהמדינות המוכרות :ישראל ,ארה"ב
( ,)FDAהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני
מאי  2004ועוד  6מדינות :קנדה ,אוסטרליה ,ניו
זילנד ,שוויץ ,נורבגיה ואיסלנד .זאת אומרת,
מספיק שהתרופה מאושרת באחת מהמדינות –
חברת הביטוח מחויבת לשלם.
 .3תרופות הכלולות בסל – מאושרות במדינות
המוכרות – אך לא אושרו להתוויה ,כפי הדוגמה
שהבאתי קודם.
 .4תרופות המוגדרות כ־- OFF LABEL
תרופה שאושרה לשימוש על ידי הרשויות באחת
מהמדינות המוכרות ,להתוויה רפואית שונה מזו
הנדרשת לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
ובלבד שהוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי
של המבוטח.
 .5תרופות יתום – תרופות אשר אינן מכוסות
בסל הבריאות ומיועדות לטיפול במחלות
נדירות ,המוכרות לטיפול בהתוויה הרפואית

הנדרשת עבורו.

"פוליסת חובה"

החל מסוף  2015וביתר שאת לאחר הרפורמה
ב־ 2016נכנסו לתוקף גם תרופות בהתאמה
אישית .חובה שכל כיסוי תרופות יכלול גם
תוספת זו:
 כיסוי לתרופות המאושרות לשימוש מתוקףסעיף (29א) 3לתקנות הרוקחים.
 כיסוי לתרופה אשר נקבע על ידי רופא מומחהבתחום ועל פי  2פרסומים מדעיים רפואיים
מקובלים ,כי היא מתאימה לטיפול במצבו הרפואי
של המבוטח.
 תרופה שאושרה לשימוש באחת המדינותהמוכרות לטיפול במצב רפואי אחר ולא במצבו
של המבוטח ,אבל נמצאה יעילה לטיפול במצבו
הרפואי של המבוטח על סמך בדיקה גנטית.
 נספח תרופות בהתאמה אישית כולל גם כיסויעבור אבחון גנטי ,במקרה של מחלת סרטן.
חובתנו כסוכנים לבדוק את פוליסת התרופות
של הלקוחות שלנו ,וללקוחות שאין כיסוי להבהיר
להם שזו פוליסת חובה .העלות נמוכה ,בין שקלים
בודדים לילדים ועשרות שקלים למבוגרים
ויכולה להציל כלכלית במקרה של צורך בתרופה
כפי שהוגדרה כאן.
הכותב הינו שותף ב"יונט סוכנות לביטוח"

יש הרבה דרכים
לשמור על הבריאות

לצד תזונה נכונה ואורח חיים בריא ,תדאגו למבוטחים שלכם עם ביטוח הבריאות
של מנורה מבטחים ,חברת ביטוחי הבריאות הצומחת בישראל

כ 1800-מנתחים
הרשימה הגדולה
ביותר

שירות יוצא דופן
זוכה במקום ה1-
בשירות

כיסוי תרופות
מהגבוה בענף

קרן אור TOP
פוליסה רחבה לכיסוי
מחלות קשות

 TOPלילד
כיסוי מיוחד
עבור ילדים
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ההיסטוריה
(המשפחתית) חוזרת
במשך שנים ההיסטוריה הבריאותית המשפחתית לא קיבלה משקל בעת עריכת
פוליסות ביטוח בריאות  ‰כעת ,עם העלייה המשמעותית במקרי מחלות קשות ,השאלון
הבריאותי עודכן ונכנס כסעיף חובה לפוליסות של חברות הביטוח > סו"ב דורית שכטר

ל

אחר שבמשך שנים ההיסטוריה
המשפחתית לא קיבלה כל משקל
ולעיתים שאלות בנושא זה אף נעדרו
משאלון הבריאות ,נדרשו בשנים האחרונות חברות
הביטוח להוסיפה ולהתייחס אליה בעת ביצוע
חיתום לכיסוי הביטוחי למקרה גילוי מחלות קשות.
תנאי חיתום בגין היסטוריה משפחתית נקבעים
על פי סוג המחלות בהן לקו בני המשפחה מקירבה
ראשונה ,מספר בני המשפחה שלקו בה ובאיזה גיל
לקו בה לראשונה.
סעיף 3ב(ג) לחוזר עקרונות לעריכת חיתום
רפואי שתחולתו מיום  ,1.4.16מורה כי גוף מוסדי
ישאל שאלות ביחס לרקע משפחתי של מועמד
לביטוח רק לפי מיטב ידיעתו של המועמד
לביטוח.
כלומר ,אם בעת ההצטרפות לביטוח מועמד
לא היה מודע להיסטוריה המשפחתית ,לא תוכל
חברת הביטוח לטעון נגדו בנושא זה במקרה של
תביעה.
מדוע יש צורך להתייחס להיסטוריה המשפחתית?
בין יתר הסיכונים שנוטל המבטח ,קיימת
הסתברות גבוהה יותר משל כלל האוכלוסיה
שמועמד לביטוח ילקה בבעיות בריאות מסויימות
בהן לקו בני משפחתו מקירבה ראשונה אף אם לא
בוצעו בדיקות גנטיות.

תוספת רפואית

לפיכך ,נקבעים תנאי חיתום על פי המקרה,
לרוב ,החרגה או תוספת רפואית שמבוססים תדיר
על תוכנות מבטחי המשנה .כמקובל ,קיים שוני
בחברות הביטוח גם בתנאי החיתום להיסטוריה
משפחתית מסיבות שונות וביניהן :מבטח המשנה,
מדיניות החברה ואף נסיון תביעות.
לדוגמה ,במקרה של מועמד אשר בן משפחתו
מדרגה ראשונה לקה באירוע מוחי ,תאושר קבלתו
לביטוחי לגילוי מחלות קשות בתנאים רגילים.
אם שני בני משפחתו מקרבה ראשונה לקו באירוע
מוחי ,תיגבה תוספת רפואית .ככל שהמדובר
בביטוח ,מטרת חוק המידע הגנטי הינה להגן על
זכותו של הנבדק לפרטיות.
לפיכך ,הורה המחוקק למבטח בסעיף  30לחוק:
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אחוז גבוה של מבוטחים לוקים במחלות בהן לקו בני משפחתם … צילוםshutterstock :

אבחנות לעניין ביטוח

( .30א) בסעיף זה“ ,מבטח”  -מבטח או סוכן
ביטוח ,כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
תשמ”א־ ,1981או קופת חולים ,כמשמעותה בחוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ”ד־.1994
(ב) מבטח לא ישאל מבוטח או מועמד לביטוח
(להלן  -מבוטח) אם עבר בדיקה גנטית ולא יבקש
ממבוטח תוצאות של בדיקה גנטית או לעבור
בדיקה גנטית.
(ג) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב) לא יעשה
מבטח שימוש במידע גנטי מזוהה או בסירוב
למסור לו מידע כאמור ,כדי לסרב ,לדחות או
להתנות את הכיסוי הביטוחי של אדם ,להגדיל או
להקטין את שיעור דמי הביטוח ,או להשפיע על
תנאי הביטוח בדרך כלשהי.

השימוש במידע

משמעותו של סעיף זה הינה לא רק איסור
מוחלט לשאול על גנטיקה ,אלא גם איסור על
דרישת תוצאות בדיקה גנטית ,אף אם מועמד מסר
מידע זה לתומו.
יתרה מכך ,אין כל אפשרות להחיל תנאי חיתום

בשל אותה בדיקה גנטית  -אין אפשרות להתנות
רכישת הביטוח בקבלת המידע ,להקטין סכום
ביטוח או לגבות תוספת רפואית.
במקרה של היסטוריה משפחתית עשירה או
בדיקה גנטית חיובית ,יש הנוקטים צעדי מניעה
באמצעות מעקב סדיר ,בדיקות תקופתיות או
אפילו ניתוח .כך ,למשל ,ניתוח כריתת שדיים
נפוץ במקרי היסטוריה משפחתית של סרטן שד
ונשאות הגן  BRCA1או .BRCA2
בדומה להיסטוריה המשפחתית ,מידע גנטי אף
הוא מצביע סטטיסטית על ההסתברות ללקות
במחלה בה לקו בני המשפחה אך אם ידוע
שתוצאות בדיקה גנטית הינה חיובית ,ברור
שהסיכון עולה משמעותית.
בהיבט הביטוחי ,קיים דמיון רב בין היסטוריה
משפחתית ומידע גנטי עד כדי תהייה מה למעשה
ההבדל ביניהם (שעד כה אינו ברור דיו) ועם
זאת ,לאור לשון החוק ,השוני המשמעותי הינו
באפשרות השימוש במידע.
הכותבת היא יועצת תביעות וחיתום ,ביטוח חיים,
בריאות וסיעוד

אופציה 1

ביטוח הנסיעות המשודרג של כלל לחו"ל

טסים לחו"ל עם  BLUE PASSשל כלל
הכירו את  ,BLUE PASSביטוח הנסיעות המשודרג של כלל,
הכולל כיסוי מקיף מפני נגיף הקורונה,
כך שתוכלו לצאת לנופש המושלם בראש שקט
ביטול
וקיצור נסיעה
כולל קורונה

ביטוח
בידוד בחו"ל
כלול בבסיס

הוצאות
רפואיות כולל
קורונה

רופא
אונליין
בעברית
24/7
24/7

לפרטים נוספים פנו למוקד סוכני נח"ל03-6388493 :
האמור הינו מידע כללי בלבד .התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה/ההרחבה הרלוונטיים,
לרבות סייגים וחריגים .ההצטרפות לביטוח כפופה לחיתום רפואי ואישור החברה.
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שדרוג מוצר ביטוחי
– כורח המציאות?

עו"ד יניב מאיר מסביר מדוע כל פעולת שדרוג מוצר ביטוחי שמטרתה
להיטיב עם המבוטח צריכה להיעשות תוך יצירת רשת ביטחון למקרה
בו המבוטח "נופל בין הכיסאות" בין תנאי הפוליסות השונות

מ

וצרי הביטוח בענף החיים והבריאות
עברו טרנספורמציה לאורך השנים
כאשר הקו המוביל הוא חדשנות המוצר.
מאחורי פיתוח מוצר ביטוחי "מעודכן" עומד
הרציונל לשפר ,לייעל ולהיטיב עם המבוטח תוך
שמירה על עקרון הרווחיות של המבטח .לעיתים,
הצורך בעדכון המוצר הביטוחי הקיים "נכפה" על
המבטח בהנחיית הרגולטור.
בחלוף השנים לפעולת עדכון המוצר הביטוחי
הוצמד המונח "שידרוג" וכך פתאום הפכה פעולת
השדרוג ל"כורח המציאות" ,שהרי מי מאיתנו לא
היה מעוניין בהחלפת "הישן והמשומש" ב"חדש,
חדיש ומחודש"? .אף שהמטרה העיקרית בבסיסה
מתבצעת פעולת השדרוג להועיל עם המבוטח
הקיים ,לעיתים ,ייתכן ויש בפעולה זו כדי לפגוע
במבוטח בעת מימוש תביעתו בפועל .הדבר יכול
לבוא לידי ביטוי במגוון סיטואציות ,דוגמת שינוי
במצבו הרפואי של המבוטח בעת הצטרפותו לכיסוי
החדש בתנאי חיתום המגבילים את היקף הכיסוי
הביטוחי ,כמו גם מצבים בהם ההגדרות והמונחים
בתנאי הפוליסה של הכיסוי הביטוחי החדש
מחמירים ויש בכך כדי להקשות על זכאות המבוטח
בקרות "מקרה ביטוח".
בשנת  2011פסקה השופטת זהבה אגי כי על סוכן
הביטוח להזהיר את המבוטח ולהעמידו על אפשרות
הבחירה :השארות עם פוליסות המקנות אולי כיסוי
מצומצם יותר ,אך מתבססות על מצב רפואי ישן,
או המרת הפוליסות לפוליסות המקנות כיסוי
רחב יותר במצבים מסויימים ,אך ללא שמירה על
ה'ותק' (קביעה זו התחדדה כאשר פעולת המעבר
ממוצר ישן למוצר חדש נעשתה לאחר שכבר התגלו
שינויים במצבו הבריאותי של המבוטח מאז רכש
כיסוי ביטוחי לראשונה).

התאמה פרטנית

לטעמי ,בחינת פעולת השדרוג ראויה להיבחן
מבעוד מועד אף אם מצבו הרפואי של המבוטח לא
השתנה ולכאורה הסיטואציה פשוטה יותר .מדוע
לכאורה? – שהרי לא פעם אנו נוכחים לגלות כי
בכיסוי הביטוחי החדש התווספו חריגים נרחבים
ומגוונים שלא היו קיימים בכיסוי הקיים ,כמו גם
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שאר סעיפים משפטיים למיניהם בתנאי הפוליסה
המצמצמים את היקף הכיסוי הביטוחי וייתכן ויש
בהם כדי להעמיד את המבוטח בחסרון כיס וקביעת
אי זכאותו למימוש תביעתו .משכך ,יש להעמיק
בהכרת המוצר החדש על בוריו תוך הצגת ההבדלים
הרלוונטיים בין הכיסוי הביטוחי הישן לחדש בדגש
על התאמת הכיסוי הביטוחי החדש באופן פרטני
למבוטח והכל כמובן טרם ביצוע פעולת השדרוג.
טרנספורמציית מוצרי הביטוח ,הובילה ל"אירועי
השקות" בקול תרועה גדול ,לאחריהם נוהגות
חברות הביטוח לקדם מהלך יזום שמטרתו לעודד

הביטוחי המשודרג לעומת הכיסוי הביטוחי שהיה
ברשות המבוטח טרם ביצוע פעולת השדרוג.

לעודד שקיפות והוגנות

בשולי הדברים אך לא בחשיבותם  -חוזר "צירוף
לביטוח" נכנס לתקפו בגרסאותיו המתעדכנות.
מטרת החוזר ,בהתאם למדיניות רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון להגביר שקיפות והוגנות בהליך
הצירוף תוך מתן אפשרות ללקוח לקבל החלטה
מושכלת המתאימה ביותר לצרכיו .הוראות החוזר
יפות שבעתיים שעה שעסקינן במבוטח קיים אשר

מטרת החוזר  -מתן אפשרות ללקוח לקבל החלטה שמתאימה ביותר לצרכיו … צילוםshutterstock :

מבוטחים קיימים לשדרג את הכיסוי הביטוחי
הקיים ברשותם לכיסוי שזה עתה יצא לאוויר
העולם .לחילופין ,פעולת השדרוג מתבצעת באופן
יזום על ידי סוכן הביטוח ובעידוד חברות הביטוח.
לטעמי ,ראוי ומחויב המציאות כי פעולות שדרוג
אלו תהיינה "מגובות" ומבלי שיעמידו את המבוטח
מול שוקת שבורה ביום התביעה .דרך המלך
לעשות כן היא ליתן למבוטח רשת ביטחון בעת
ביצוע השדרוג .רשת ביטחון זו משמעותה להעניק
בטוחה למבוטח כי יהיה זכאי לסילוק תביעתו תוך
תעדוף בין תנאי הפוליסות השונות בהן בוטח אצל
המבטח ,כלומר ,סילוק התביעה יעשה בקרות מקרה
ביטוח לפי הטוב מבין תנאי הפוליסה של הכיסוי

שילם דמי ביטוח במשך שנים רבות וכעת עומד
בפני הצעה לשדרוג המוצר הביטוחי שברשותו אצל
אותו מבטח .משכך ,לטעמי ,הוראות חוזר הצירוף
צריכות להיות מופנות כלפי חברות הביטוח כך
שכל פעולת שדרוג מוצר ביטוחי שמטרתה להיטיב
עם המבוטח תעשה ברוח האמור לעיל :רשת ביטחון
למקרה בו המבוטח חלילה "נופל בין הכיסאות" בין
תנאי הפוליסה של הכיסוי הביטוחי הישן לבין
תנאי הפוליסה של המוצר הביטוחי החדש לרבות
לעניין היבטי החיתום הרפואי.
הכותב הינו עו"ד ומאמן גדילה  -יונט רשת
סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים

לשכת סוכני ביטוח בישראל

זהירות ,מוקש

סו"ב שי טנר מסביר מדוע הפך הכיסוי לבדיקה גנומית לכלי מרכזי בתחום הרפואה
המותאמת אישית ומה חשוב לבדוק טרם הפניית המבוטח לביצוע הבדיקה

ב

דיקה גנומית זוהי בדיקה שמאתרת את
השינויים הגנומיים (שיבושים בחומר
הגנטי) הקיימים בתאי הגידול .שינויים
אלה מתרחשים כל העת ולרובם אין השפעה על
בריאותנו .יחד עם זאת ,שינויים מסוימים הקשורים
לבקרת התחלקות התא ,ידועים כשינויים
המעלים את הסיכון להיווצרות תהליך סרטני.
בעזרת פיענוח של רצף מאות גנים ,ניתן להתאים
אפשרויות טיפול ממוקדות ,המוכוונות כנגד
המנגנון הפגוע הנובע מהשינוי הגנומי שבתאי
הגידול .בנוסף ,בדיקות גנומיות המאבחנות רקמת
גידול מאתרות גם עומס מוטציות בגידול ואי
יציבות גנומית ,ביומרקרים המסייעים לנבא
תגובה לטיפולים מסוג אימונותרפיה.

על פי פרוטוקול טיפול שמרני.

מחוץ לסל הבריאות

בדיקה גנומית אינה נמצאת בסל הבריאות
הציבורי ,ולכן אינה מכוסה במסגרת הביטוח
הבסיסי של קופות החולים ,ניתן החזר רק בחלק
מהביטוחים המשלימים .מטופלים ובני משפחתם
צריכים לממן בדיקות אלה באופן פרטי.
רק פוליסות בריאות פרטיות ,כמו ביטוח
תרופות מורחב או ביטוח מחלות קשות ,מנגישות
לחולי סרטן את הטיפולים היקרים והבדיקות
המתקדמות שאינם כלולים בסל .בכיסוי תרופות
מורחב קיימת למבוטח האפשרות לקבלת החזר
בעבור הבדיקה בהתאם לתקרת ההחזר (וקיזוז

בדיקה גנומית .כלולה רק בכיסוי פוליסות
הבריאות הפרטיות … צילוםshutterstock :

כיסוי לבדיקה גנומית הפך כיום לכלי משמעותי
במסגרת ההערכה המבוצעת לחולי סרטן מאובחנים
לצורך קידום "רפואה מותאמת אישית" .בדיקות
אלו מבצעות סריקה של הגידול הסרטני שהוצא
בביופסיה או בניתוח כדי לאתר מוטציות גנטיות
שיוכלו לאפשר התאמת טיפולים תרופתיים
המכוונים ספציפית כנגד אותן מוטציות ,שסיכויי
התגובה של החולה לאותם טיפולים גבוהים יותר
– באופן שמאפשר התאמה בצורה מדויקת יותר
טיפול ממוקד אישי לחולה המבוסס על ההרכב
הגנטי של הגידול הסרטני ,ולא על סוג הגידול –
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השתתפות עצמית) או לבחור ספק הסדר העובד
עם חברת הביטוח ולשלם רק השתתפות עצמית
(חברת הביטוח משלמת בהסדר ישירות לספק).
בחלק מהכיסויים האמבולטוריים קיים החזר
בעבור בדיקות אלו ,הסכום הקיים אינו מכסה את
העלות המלאה.
סוכן שלא יוודא כי למבוטחים הקיימים אצלו
קיימת ההרחבה הכוללת את הבדיקה הגנומית,
הן בפוליסות הוותיקות אשר לא כללו את הכיסוי
ולא עברו שדרוג באמצעות חברת הביטוח לבצע
את השדרוג הכולל את הבדיקה ,והן בעת שיווק

פוליסה חדשה  -ימצא את עצמו חשוף לתביעת
אחריות מקצועית .ישנן רק שתי חברות ביטוח
אשר משווקות כיסוי תרופות רחב בסיס+הרחבה
(הכולל את הבדיקה הגנומית) ככיסוי אחד ולא
כשני כיסויים נפרדים הנדרשים לרכישה באופן
נפרד (לא ניתן לרכוש תרופות מורחב ללא
רכישת תרופות בסיס).

כיסוי מותאם אישית

בנוסף ,חשוב לבדוק ולהכיר את תנאי הזכאות
לקבלת הבדיקה ,האם הכיסוי ניתן לסרטן בכל
שלב או רק לסרטן מתקדם? האם קיים החזר
בעבור התייעצות עם גנטיקאי ופרמקולוג? האם
בנוסף לבדיקה הגנומית ישנו החזר בעבור בדיקות
גנטיות (פרמקוגנטיקה)? מה סכום הביטוח הקיים
בפוליסה? ,העלות של בדיקה גנומית הנה עשרות
אלפי שקלים.
הפרופיל הגנומי של הגידול מספק תמונה
ברורה ומדויקת יותר על הגידול ,וכך יכול הרופא
להתאים טיפולים ממוקדים המתאימים לגידול
הספציפי שנבדק ,שאולי לא היה נלקחים בחשבון
לולא אבחון גנומי מקיף .כך ,אנו סוכני הביטוח
צריכים לבצע התאמת צרכים נכונה של הכיסוי
הנכון והרחב ביותר הקיים בכל אחת מחברות
הביטוח ולבצע את ההתאמה הטובה ביותר.
קיימת לנו האפשרות לבנות תמהיל כיסויים
בכל אחת מחברות הביטוח באופן נפרד וכך
להתאים למבוטח את הכיסוי הרחב והמתאים
ביותר ולא להסתפק בכיסוי חלקי.
מחברות הביטוח הציפייה היא כי סכום הביטוח
יהיה מתחדש ,כפי שקיים בסכום הביטוח בתרופות,
שההגדרה לבדיקה תהיה רחבה יותר מהקיימת
כיום ותכלול גם בדיקות בעבור מחלות שאינן
סרטן ותאפשר מנעד רחב יותר לקבלת החזר ,כגון
ביצוע בדיקת יעילות הטיפול התרופתי ,מניעת
תופעות לוואי ו/או רעילות מהטיפול התרופתי
וביצוע מעקב אחר תוצאות הטיפול התרופתי
ויעילותו ,וכן הוספה כי כל הבדיקות שיורחבו
בעתיד במעבדות יכוסו.
כך נוכל להגן על המבוטחים ולדאוג כי בכל זמן
בשלבי גילוי המחלה הם יהיו מוגנים עם הכיסוי
הרחב ביותר המעניק להם את היכולת להתאמת
הטיפול הנכון עבור המטופל ,בזמן הנכון.
הכותב הינו חבר ועדת הבריאות בלשכה

מיומנות מיוחדת .הגשת תביעות

ביטוח … צילוםshutterstock :

תביעות כדרך חיים

סו"ב דורון הורנפלד מסביר  -מהי חבותו של הסוכן ביום תביעה,
אתם הולכים להיות מופתעים מהתשובה

ח

וזר "שירות סוכנים ויועצים בביטוח"
קובע בסעיף (4ז) את חבותו של ״בעל
רישיון״.
וזו לשון הסעיף" :בעל רישיון ימסור ללקוח
שפנה אליו בעניין תביעה ,מידע אודות זכויות
הלקוח ,ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה מול
הגוף המוסדי העומדות בפניו בהליך יישוב
התביעה" .עוד מרחיב החוזר ,וקובע כי חובת
בעל הרישיון היא לבצע את הנ״ל בתוך  2ימי
עסקים.
לו הייתם שואלים  100סוכני ביטוח מהי חבותם
החוקית ,היו עונים לכם  99%לפחות ,שחובתם
היא להגיש תביעה ולייצג את הלקוח מול חברת
הביטוח .אבל ,מסתבר ,שאפילו הרגולטור שמחמיר
בדרך כלל עם סוכני ביטוח ,אינו חושב כי חלק
מחובות בעל הרישיון הוא טיפול בתביעות .מוזר?
לאו דווקא.
הגשת תביעות ביטוח היא מיומנות מיוחדת.
אנחנו לא מצפים מרופא משפחה לדעת לנתח
וממנתח לדעת לתת מענה לשפעת .לא כל עורך
דין מופיע בבתי משפט .אם כך ,מניין שואבים
סוכני הביטוח את ה״חובה״ הפיקטיבית שהם
חייבים להיות שם בעת הגשת תביעה?
כמו רוב המטלות שלקחו הסוכנים על עצמם
לאורך השנים ,גם חובה זו ,שאינה אמיתית,
למעשה ,הודבקה לעולם הסוכנים על ידי הסוכנים
עצמם ,בדבק החזק מכל ,האגו .ועם יד על הלב,
כמה תביעות ״גדולות״ (אובדן כושר ,סיעוד

משמעותי ,מחלות קשות בסכום של מאות אלפי
שקלים ,השתלות) מגיש סוכן עם  2,500מבוטחים?
ולמה בסוכנויות הגדולות הסוכן עצמו אינו מטפל
בתביעה אלא מחלקה מיוחדת שזה עיסוקה? .מכל
אלה ניתן להסיק שהגשת תביעות היא חובה,
או זכות ,נפרדת לחלוטין ממיומנויות הסוכן
ומחובותיו ,והיא מחייבת תהליך אחר ומיוחד.

משרת את הסוכן?

יתר על כן ,הגשת תביעה וייצוג הלקוח מול
חברת הביטוח ,לא די בזאת שאינה מניבה הכנסה,
היא שואבת זמן עבודה יקר ,עצבים ,מתח ,ולא
מעט אי שביעות רצון מצד המבוטח.
אז למה אם הדבר אינו משרת את הסוכן מבחינה
חוקית (חוזר השירות) ,כלכלית (אין תגמול)
ופרקטית (אין מיומנות) ,מתעקשים הסוכנים
להיות חיילים בצבא התביעות?.
במשך השנים לא היתה מודעות לכך ,ואנחנו
יצרנו אצל המבוטח את הציפיה שאנחנו מבינים
בכל מעגל חיי הפוליסה ,מהשיחה הראשונה
ועד הטיפול בתביעה .אולם ,כשסוכן אינו מגיש
תביעות כדבר שבשגרה ,אין פלא ש"שריר
התביעה" נחלש ומתנוון ,ואז ,הוא עלול לעשות
טעויות קשות שיביאו את הלקוח לרמות תסכול
ואי שביעות רצון ,ואת התביעה להסתבך.
הגשת תביעה חייבת להיות חלק מחוויית
הלקוח .ההליך חייב להיות פשוט ואלגנטי ,ורובו,
לא אמור להתבצע על ידי הלקוח עצמו ,וברוב

המקרים ,גם לא הסוכן שלו.

מקור הכנסה

האמור כאן אינו חל על תביעות קלות כמו
אמבולטורי ,אלטרנטיבי ,תאונות אישיות וחלק
מתביעות ביטוחי החיים.
יחד עם זאת ,בשנים האחרונות ,התגלגלו לידיי
כל כך הרבה תביעות למקרה מוות שהסתבכו,
שאני לא מאמין כבר למה שאני עצמי לימדתי
בעבר ,״חי־חי ,מת־מת״.
כל תביעה ומורכבותה ,בכל תביעה שאנחנו
מגישים עבור לקוחותינו ,ומבוטחינו (שזה לא אותו
הדבר) אנחנו נדרשים למיומנויות ויצירתיות גבוהות.
למדנו כי תביעות יכולות וחייבות להפוך מקור
הכנסה ,מקור לגאווה ובסיס לשביעות רצון מבוטח
(אפילו אם הן נדחות ,לא תאמינו) כשהן מנוהלות
נכון ובמיומנות גבוהה.
זכרו ,אם אינכם יכולים להפוך את התביעה
לחוויית לקוח ,אל תיכנסו אליה .יש מי שיודע
לעשות את זה עבורכם ,ועבור לקוחותיכם ,ואפילו
לדאוג לכף שזה יהיה בטור ההכנסות שלכם.
מכאן ,חוקקנו לנו את גישת "איך לתבוע מבלי
לטבוע" ,אין משפט חזק מזה בעולמנו.
ותמיד נזכור שהטוב ביותר עבור כולנו ,דבר
ייחודי לעולם הביטוח ,זה שהלקוח רק ישלם
ולעולם לא יקבל דבר מפוליסות הסיכונים.
הכותב הוא בעל "פרימיום סוכנות לביטוח"
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

תיק ביטוח בריאות
משפחתי  -על קצה המזלג

סו"ב חגי לנצט מסביר למה הדרך לפתרון האולטימטיבי לפוליסה משפחתית הוא מורכב
וכרוך בתמהיל מוצרים ,שילוב בין מבטחות שונות ,דורות שונים  -ואפילו בפשרות

כ

אשר אנו ניצבים מול תיק ביטוח בריאות
משפחתי ,לא אחת עולות תהיות ,דילמות
וחיבוטי נפש למציאת הפתרון האידאלי
וההוליסטי תוך ניתוח ושקלול מגוון משתנים,
כמו עלות מול תועלת ,דור ישן מול חדש ,שינוי
לרעה במצב הרפואי ,גנטיקת קרבה ראשונה,
עתודות כספיות ועוד.
בכל הנוגע למבוגרים ,במעבר בין דורות
במוצרים ותיקים רצוי חיתום על הדלתא .למרות
שלרוב הן מקשה אחת למעט חלק מכתבי
השירות ,יש מבטחות שניתן לבטל אצלן
מרכיבים מסוימים מכיוון שהפוליסה היא
מודולארית .יש להיזהר מלפספס "מתנות"
כדוגמת :כיסוי סיעודי נחבא כנספח שולי,
רפואה משלימה בתוך אמבולטורי ,בדיקות
גנומיות/מחליפי ניתוח בתוך אמבולטורי.
בנוסף ,חשוב לעקוב אחרי שדרוגים שבוצעו
במרוצת השנים ,בין אם ביוזמת המבטחת ו/או
ביוזמת הסוכן.
כך גם לגבי מחלות קשות  -רצוי לנסות
עם חיתום דלתא או בהפקה חדשה עם החרגה
לעומת זאת ,לברי הביטוח יש עדיפות לעבור
לדור החדש עם השארת סכום ביטוח קטן יותר
במהדורה ישנה (לפני שנת  ,2004אם כוללת תיק ביטוח בריאות משפחתי .מצריך פתרון הוליסטי
הגדרת סרטן מיטיבה של בלוטת התריס) וזאת
אפילו תוך פשרה תאורטית בסכום ביטוח
את הצעירים רצוי שלא "להשאיר מאחור",
מצטבר (ישן וחדש) ,הנמוך יותר רק לכאורה,
מכיוון שההיתכנות לפיצוי גוברת מהותית בדור בדור של לפני הרפורמה ,בפרט ילדים ,להעבירם
לדור החדש עם ברות ביטוח .לילדים מהות כיסוי
החדש מכמה סיבות.
מחלות קשות הוא כחלף לפיצוי אובדן כושר
עבודה עקיף להורים .הפוליסה המקיפה כוללת גם
הדור החדש
 .1רשימת מחלות קשות (בפיצוי מלא) גדולה אירועים יותר שכיחים כמו סוכרת נעורים ,כוויות
משמעותית כדי מעל ל־ 40מקרים .יש מבטחות קשות ותאונות .העלות הממוצעת היא כ־ 6שקלים
שכוללות בה גם הגדרה פתוחה וגם פיצוי יחסי /למאה אלף שקל ,בפרמיה קבועה עד גיל  .21כלל
מלא לצנתור כלילי טיפולי ,שהינו ארוע שכיח אצבע הוא לרכוש סכום ביטוח שמכמת לכל
עם הגיל ,ברות ביטוח מובנית לעוד מקרים הפחות משכורת שנתית ממוצעת של ההורים.
ניתוחים בישראל  -פרמיה בפוליסת בריאות
בעתיד ,במרבית המבטחות פיצוי מלא או חלקי
בסרטן גרורתי חוזר (אחרי  5שנים מהחלמה מקיפה :אם יש מגבלת תקציב נוכח ההתייקרות,
מלאה) ,פיצוי חלקי (נוסף/מתקזז) על סרטן מוקדם מגילאי  50ניתן לשנמך אותה למשלים שב"ן .בדור
באיברים מסוימים ,תקופת שרידות שפחתה הישן לעיתים יש רשימה סגורה/תקרת פיצוי לסוגי
דרמטית מ־ 30יום עד לעיתים כלל לא ,תקופת ניתוח מסוימים ,והעדר נספח מחליפי ניתוח אותו
ניתן לרכוש היום כשדרוג.
אכשרה בין מקרים (לא סרטן) פחתה.
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 .2עלות/תועלת  -תמהיל של שני סוגי המוצרים
במחלות קשות סביב גיל  45ומעלה ,בפרט
למעשנים .הרי מחלות קשות ממוקדת סרטנים
זולה מהותית מהמקיפה ,ויתרה מכך יש לה
"מסננת" עם חורים גדולים3 ,־ 5שאלות בהצהרת
הבריאות (מפלט לחולים) .מקובל להניח שנקודת
האיזון היא עלות בסך כ־ 200שקל פרמיה לכל
מאה אלף שקל לנ"ל .כאשר סכום הביטוח נגזר
לפחות מ־ 12משכורות של המבוטח.

יתרונות הביטוח הקבוצתי :קבלה ללא הצהרות
בריאות ,מחיר משתלם (סבסוד לרובד בסיסי/
ולנטארי) לעובד/משפחתו כולל הטבת ילד
שלישי (בפרטי בחלקן מרביעי או חמישי) ואילך
חינם ,והוא אמבולטורי ,איכותי ומקיף יותר;

פתרון מורכב

החסרונות :תרופות בסיס עם סכום ביטוח לא
מתחדש ,העדר תנאים וסכום ביטוח נחותים לנספח
תרופות גנומיות (התאמה אישית) ,לעיתים
רשימת מחליפי ניתוח סגורה ומצומצמת,
בארגון קטן לא פעם העלות לצעירים בריאים
לא משתלמת (מסבסדים את הזקנים/החולים).
אין סכומי ביטוח נמוכים למחלות קשות.
גם כאן ,ילדים עדיף בפוליסה פרטית כי פער
המחיר לפרטי הוא זניח ,תלות של שמירת
רצף ביטוחי (חלון הזדמנות קצר של כשלושה
חודשים) בעת פרישת/חל"ת של ההורה ,תלות
בהפסד קולקטיב שעלול לגרום להרעת תנאי
הפוליסה בתחנת החידוש התקופתית או מכרז
חדש של המעסיק.
השלמה לקבוצתי :תרופות כולל נספח
התאמה אישית פרטית; מחלות קשות פרטית
משפחתית; חיתום :תרופות  -בסיס ונספח
הרחבה גנומית כמקשה אחת או בנפרד? אומנם
מתבקש כמוצר אחד שלם אך בהחרגות יש
יתרון למוצר מפוצל ,כי לא פעם הנספח יופק
בתנאים רגילים; כתבי שרות/נספחים -תלוי
מבטחת/ספק חיצוני; רפואה משלימה ,אמבולטורי,
אבחון מהיר ,אחר.
הכיסויים הפרה־רפואיים/איכות חיים הינם
עתירי תביעות (דיגיטליות ומהירות) בשל
שכיחות שימוש גבוהה .המבוטח מרגיש את הערך
הכלכלי ביומיום ,מה שמשמר את התיק כולו.
השגרה מממנת את הקטסטרופות.
לסיכום ,יש לבחון כל מקרה לגופו ,תוך התאמת
צרכים אישית באחריות מקצועית .לא פעם
הפתרון האולטימטיבי הוא מורכב וכרוך בתמהיל
מוצרים ,שילוב בין מבטחות שונות וכולל דורות
שונים ואפילו פשרות.
הכותב הוא חבר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה

כל מה שאתם צריכים לדעת
על ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוחי הנסיעות לחו"ל הפכו בשנה האחרונה לנושא החשוב בכל המסגרות ‰
אבל השאלה המרכזית שאתם צריכים לשאול בעת רכישת הפוליסה היא לא
למה אני צריך ביטוח  -אלא איך אני מבוטח? > סו"ב מירה פרחי

ב

יטוח הנסיעות לחו"ל הפך בשנה האחרונה
להיות נושא חשוב בכל המסגרות וכן
גם בכל בית .אם זה הגעגועים העזים
למשפחה מעבר לים ,או לחזור ולכבוש יעדים .היום
כל בר דעת יודע כי בטרם רכישת חבילת הטיסה/
נופש או לפני המסע הגדול עליו לפנות לסוכן
הביטוח ,לאיש המקצוע האמון עליו ,סוכן הביטוח
(ולא לקופות החולים או לסוכני הנסיעות) .בכל
שיחה כבר לא שואלים למה אני צריך ,אלא איך
אני מבוטח?
מגפת הקורונה ,שסגרה את שערי העולם
לימדה אותנו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה .כמו
כן ,ההתייחסות לנושא הביטוחי על כל הקושי,
המענה והטיפול במגפות ותופעות טבע חייב
להגיע מהמקום המקצועי.
לקחנו מהמשבר העולמי מספר תובנות:
 .1משבר מלמד.
 .2ממשבר צומחים.
 .3משבר ממקד איך להיות טובים ומקצועיים
יותר.
כיום ,סוכני הביטוח שעוסקים בתחום נסיעות
לחו"ל חייבים לדעת  -התחום נעשה יותר מעניין
ותובעני .לכל חברת ביטוח יש את הסל שלה
וכל סוכן חייב להתאים את הסל ללקוח .ביטוח
הנסיעות מכיל בתוכו את כל ענף הסיכונים ולכן
עלינו כסוכני ביטוח להעניק ללקוח את מירב
הביטחונות לשקט שלו .הלקוח למד לסמוך על
המקצועיות שלנו ,שנהיה שם ברגע שיצטרך
אותנו.
הניסיון שלי כסוכנת ביטוח לימד אותי לא פעם
עד כמה טיפול וחילוץ נכון הציל את המטייל
ברגע הנכון ,או עם חילוץ וטיפול נכון יאפשר
לו להמשיך בטיול .היום המטיילים חוזרים לתכנן
את המסע הגדול.
עם התכנון עולות שאלות חשובות כמו מהי
מדינה פתוחה ומה סגורה ,מה יקרה אם ומה יכול
להתעורר בדרך ואיך .ה"איך" חוזר על עצמו.
זה הזמן להכין את עצמנו למסע הגדול .ולא רק הם,
גם המטיילים במסגרות הנופשונים המשפחתיים,
או מטיילי המדרכות ,אנחנו מתבקשים תמיד

לחצן מצוקה לווייני מאפשר קשר עם המבוטח בכל נקודה בעולם … צילוםshutterstock :

להיות ברגע הנכון ובמקום הנכון .בזה אנו נמדדים
 -לתת את התשובה והטיפול המיידי המציל חיים.

"זמן חיים"

בעשור האחרון היו לי לא מעט חילוצים ולא
כולם היו עם מכשיר איתורן שהוא מציל חיים.
נכון שכולם היו עם כסוי חילוץ והצלה ,אך עם
זאת ,עם מכשיר האיתור שלהם הזמן מתקצר וזה
בדיוק זמן החיים שיכול להיות  -הרגעים בין חיים
ומוות .זה בדיוק זמן חיים וזו התשובה ל"איך" ולא
ה"למה" (המטיילים עצמם לא פעם מתנגדים
והמשפחות הן הלוחצות) ה"איך" זה להסביר
שדאגנו למטייל לפוליסת ביטוח עם הכיסוי הטוב
ביותר עבורו כולל הרחבת אתגרי ,איתור וחילוץ.
אבל מה קורה כשהוא נמצא בשטח מחוץ לטווח
הקליטה ודווקא כשהוא הכי צריך אותנו? ,או
חבר שלו שנקלע למצוקה? זה האיך  -כאשר אני
כסוכנת ביטוח דואגת להנגיש פתרון נחוץ נוסף
ומספקת את ההרחבה ללקוח ובעיקר לטיילים.
אני תמיד מציעה מכשיר לוויני שמאפשר קליטה

מלאה תחת שמיים פתוחים כולל לחצן מצוקה
באזור ללא קליטה ,חיבור לחדר שליטה 24/7
ושליחת הודעות טקסט מכל נקודה בעולם בשגרה
ובחירום.
לא רק שדאגנו למטייל לכיסוי מלא אלא גם
הענקנו למטייל תחושת ביטחון ולמשפחתו את
השקט הנפשי ,בידיעה שיש דרך לתקשר מכל
נקודה בעולם ,ביום בו יקלע למצב חירום
(מהמדבר ועד הימצאות על הר בגובה 5,000
מטר ללא אפשרות לרדת).
אנחנו ,כסוכני ביטוח מקצועיים ,אמורים לכוון
את המבוטח למוצרים הנכונים ביותר המתאימים
לכל מסלול הטיול (כולל חוצה ישראל).
אני תמיד מתייחסת לתחום נסיעות לחו"ל
כמקביל לסיכונים עם המון אדרנלין ,מעקב ודאגה
לכל לקוח שלי ,מתינוק ועד המבוגר ביותר בן
ה־.84
הכותבת היא יועצת לשכה בתחום סיכונים וחו"ל,
ויו"ר וועדת רווחה
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"דבר מה נוסף"

עו"ד ג'ון גבע מסביר ,באמצעות פסיקת בית המשפט ,האם חדירת חיידק
טורף לעין המבוטח מהווה "תאונה" על פי פוליסת הביטוח?

ב

בית המשפט המחוזי בחיפה ,בשבתו
כבית משפט לערעורים אזרחיים ,נדונה
סוגיה מעניינת במסגרת ערעורו של יזיד
ג'ראיסה ("המערער") אשר יוצג על ידי עו"ד חאולה
עאסי כנגד כלל חברה לביטוח בע"מ ("המשיבה")
אשר יוצגה על ידי עו"ד מיכה צופין ממשרד דורון־
בורבין .פסק הדין (ע"א  )53459-05-20ניתן מפי
השופטת ישראלה קראי־גירון.
בפני בית המשפט המחוזי הונח ערעור על פסק
דינו של בית משפט השלום בחיפה .במסגרתו,
נדחתה תביעת המערער לקבלת תגמולי ביטוח
בגין אירוע שאירע במהלך טיולו .האירוע התרחש
עת נכנס המערער לבריכת מים תרמיים ,כאשר
הרכיב עדשות מגע .עת כניסתו למים ,חיידק
אלים חדר לעינו ,נדבק לעדשות המגע ,תקף את
עינו וחולל בה זיהום קשה שהותיר את המערער
נכה.
בית משפט השלום התבסס על עניין מונא סלים
ופסק כי לא ניתן לקבוע שהידבקות המערער
במחלה נגרמה מאירוע פיזי ,חיצוני ,גלוי לעין
ובלתי צפוי .עוד ציין בית משפט השלום כי הנזק
שנגרם למערער נגרם עקב כניסת נגיף לגופו,
והכניסה לא נבעה מאירוע חיצוני .למעשה ,לא
הוכח "דבר מה נוסף" ,אשר סייע לחדירת הנגיף
ובפועל גרם לתאונה .האירוע נדון ונדחה בשנית,
בשל קיומן של שתי פוליסות שונות.

אירוע חיצוני

בערעורו ,טען המערער כי הנזק שנגרם לעינו
נגרם כתוצאה מאירוע תאונתי המכוסה בפוליסה,
ויש לאבחן אותו באופן שונה מהאירוע שנדון
בעניין מונא סלים ,מכמה סיבות :אדם סביר
המתקשר בפוליסת ביטוח מצפה כי אירוע בו
נגרם לו נזק בעין ,אגב כניסה לבריכה ,יכוסה
בפוליסה ,משום שמדובר באירוע שבו ברור מתי
אירע ולא במחלה שאדם חשוף לה במשך חייו;
מדובר באירוע חיצוני " -כניסת" חיידק מבריכה
לעין ,אירוע פתאומי שאינו הליך הדרגתי ממושך,
וקיימת סיבתיות בין אותו אירוע והנזק.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ,קבע בית המשפט
המחוזי כי דין הערעור להידחות.
תחילה ציין בית המשפט המחוזי ,כי פסק דינו
של בית משפט השלום נכון ,סביר ומדויק ,תואם
את ההלכה הפסוקה ואין להתערב בו .כמו כן ,שתי
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ערכאות שונות דנו באותו מקרה והגיעו
למסקנה זהה ,תוך הסתמכות על פסיקה קיימת
ועקבית בנושא.
עוד הוסיף בית המשפט המחוזי כי הוכח שהנזק
שנגרם לעינו של המערער נגרם מחדירת חיידק
לגופו .מדובר היה בשני אירועים נפרדים -
חדירת החיידק לגופו של המערער ולאחר מכן,

מדובר בסיכון למחלה לה חשוף המערער בשגרת
חייו ולכן ,העניין הנדון דמה לעניין מונא סלים.
כמו כן ,הדגיש בית המשפט המחוזי כי האדם
הסביר לא היה מפרש את האירוע כאירוע
תאונתי ,בדיוק כמו שהידבקות במחלה ויראלית
אחרת אגב טיול ברחוב לא יכולה להתפרש
כאירוע תאונתי ,אלא במקרה של הידבקות

המערער ביצע פעולה סבירה ושגרתית של כניסה למאגר מים … צילוםshutterstock :

האדם הסביר לא היה מפרש את האירוע כאירוע תאונתי,
בדיוק כמו שהידבקות במחלה ויראלית אחרת אגב טיול
ברחוב לא יכולה להתפרש כאירוע תאונתי
אותו חיידק חולל בגופו מחלה שגרמה לנזק.
בעניין זה ,לא היה הבדל בין נסיבות המקרה הנדון
לבין אלו שנדונו בעניין מונא סלים.

סיכון סביר

בית המשפט המחוזי ציין כי המערער ,אשר נהג
ללכת עם עדשות מגע ,ביצע פעולה סבירה
ושגרתית של כניסה למאגר מים .הדבר לא שונה
מהליכה ברחוב וחשיפה לגרגרי אבק הנעים
ברוח או הליכה בטבע וחשיפה לחרקים מעופפים
העלולים להיצמד לעדשות המגע .למעשה,

במחלה המותירה לעיתים נזק .חדירת חיידק
כשלעצמה אינה בבחינת "תאונה" ,אם לא מוכח
"דבר מה נוסף" שסייע ועזר לאותה חדירה
ובפועל גרם לאירוע.
לסיכום ,בית המשפט המחוזי דחה את הערעור
וחייב את המערער לשלם למשיבה הוצאות בסך
 5,000שקל.
הכותב הוא שותף ב"ג'ון גבע ,הדר – משרד עורכי
דין ומגשרים" ,והיועץ המשפטי לחברי הלשכה
במחוזות מרכז ,ירושלים והשרון

׀ תוכן שיווקי ׀

"הופכים עתיד למציאות :שירותי
בריאות חדשניים וטכנולוגיות
רפואיות מתקדמות בבית המבוטח"
אטל מולכו פיליבה ,מנכ"לית פמי ,מספרת בראיון על השינויים שחלו בתחום הרפואה מרחוק,
על היעדים שהציבה לעצמה – וגם חושפת את השירות החדשני של החברה

ל

צד כל הקשיים והאתגרים שליוו את
ישראל בשנת  2020למגפת הקורונה
הייתה לפחות השפעה חיובית אחת על
מערכת הבריאות – זו שנה שבה נפרצו כמעט כל
החסמים לשימוש בשירותי רפואה מרחוק" .באופן
חסר תקדים הביקוש והשימוש בשירותי הרפואה
מרחוק עשו קפיצה דרמטית" ,אומרת אטל מולכו-
פיליבה ,מנכ"לית פמי פרימיום" .מצד אחד,
הדרישה של הציבור לטיפול מרחוק עלתה באלפי
אחוזים .מצד שני ,התרחש תהליך מדהים שגם
מטפלים שבעבר התנגדו או התקשו להתמודד
עם השינויים הטכנולוגים ,כיום מחוברים
לפלטפורמות הטכנולוגיות השונות .כיום ,יותר
ויותר שירותי בריאות עוברים למרחוק ואנחנו
ב־ Femiנמצאים כאן כדי לספק את הפתרונות
הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בתחום".
איזה תחום שירות הושפע במיוחד?
"מעבר לפלטפורמה הטכנולוגית הייחודית
שבאמצעותה  Femiמנגישה שירותי רופא און
ליין במגוון תחומי התמחות (גם לקופות החולים
וגם לחברות הביטוח) ,זיהינו עליה משמעותית
בביקוש של הציבור לשירותי פסיכולוג און ליין.
זו הייתה שנה שהעצימה בעיות ,חשפה קשיים
ושחיקה של החוסן האישי והנפשי בכל שכבות
האוכלוסייה .אז אם בעבר היכולת להתייעץ או
להיפגש עם פסיכולוג הייתה שמורה רק לבעלי
יכולת כלכלית ,כיום באמצעות הטכנולוגיה של
 Femiאנחנו מצליחים לאפשר לכל אחד ,בכל
מקום בארץ ,ללא תורים ,ללא המתנה ובעלות
נמוכה יחסית למחיר השוק לקבל שירות של
פסיכולוג און ליין .זו מהפכה של ממש".
מה אתם מחדשים על השירותים של פסיכולוג
און ליין הקיימים בשוק?
"מתוך הכרה בחיבור החזק בין 'גוף ונפש'
ולאחר אפיון וזיהוי הצרכים הייחודיים של
הציבור בישראל ,הקימה  Femiשירות חדשני
ייעודי ,נגיש ,זמין ודיגיטלי שמטרתו ללוות את
הציבור בשגרת חיים יציבה ואיכות חיים טובה .זה
שירות ייחודי המשלב ייעוציים עם פסיכולוג און
ליין; מוקד ליווי און ליין  24/7המאויש על ידי
פסיכותרפיסטים; מאמן כושר עד הבית וייעוציים
עם דיאטנית קלינית און ליין .השירות נבנה על
ידי גורמי מקצוע במטרה לחזק את החוסן האישי

אטל מולכו־פיליבה" .עליה
משמעותית בשימוש ובביקוש
לשירותי רפואה מרחוק".
צילום :פמי פרימיום

והנפשי של המטופל .האיזון והשילוב של בריאות
הגוף והנפש יכולה לשפר בצורה דרמטית את
איכות החיים ואת היכולת התפקודית היום יומית
במסגרת הקריירה והמשפחה .בעוד שחברות רבות
מספקות שירותי של פסיכולוג און ליין אנחנו ב־
 Femiיצרנו מעטפת שירותים ייחודית שנועדה
לתת מענה מקצועי ושלם לצרכי הלקוח".
למי מתאים השירות החדשני של 'גוף ונפש'?
"באופן טבעי חברות הביטוח שמבקשות להרחיב
ולהתאים את סל השירותים למציאות המאתגרת
של ימנו מאוד מתעניינות במוצר עבור המבוטחים
שלהן .במקביל קיימת התעניינות גוברת גם
בקרב ארגונים וחברות גדולות במשק שמבקשות
לדאוג לרווחת העובדים .על רקע חזרת המשק
לפעילות יותר ויותר ארגונים וחברות גדולות
במשק החלו לדווח על קושי בהחזרת עובדים
למעגל העבודה (בעיקר מי שהה בחל"ת ממושך).
בנוסף ,מעסיקים רבים מדווחים כי גם מי שכבר
חזר למקום העבודה לא פעם חווה קשיי הסתגלות

רבים ,תחושות דחק וקושי לחזור מבחינת פריון
העבודה לנקודה שבא היה טרם ימי הקורונה.
החיבור בין גוף ונפש נותן את המענה המקצועי
השלם והנוח לכל צרכיו של העובד .בסוף יצרנו
שירות ייחודי שמתאים לכל שכבות האוכלוסייה
ונגיש בכל הארץ".
לסיום ובנימה אישית ,מה היעד שהצבת
לעצמך כמנכ"לית?
"עם כניסתי לתפקיד שמתי לי למטרה לחזק
את  Femiכחברה שיודעת לתת  360מעלות של
טכנולוגיה ושירותי רפואה הכי מתקדמים שיש.
בסוף אני מאמינה שזו החובה שלי כחברה מובילה
בתחום הבריאות להגיב במהירות וביעילות
ליעדים ולצרכים המשתנים ,להתעדכן כל העת
בפתרונות טכנולוגיים חדשניים כדי לשדרג
ולשכלל באופן שוטף את השירותים המקוונים של
החברה ולהתאים אותם לצרכי הלקוחות .שירות
בריאות דיגיטלי ,מתקדם ,מותאם אישית ונגיש
לכל אחד".
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על הגדרת "מקרה ביטוח"

האם ניתוח הסרת חזה נכלל תחת הגדרת מקרה ביטוח גם אם הוא מתבצע ללא ניתוח
לשינוי מין? ומה קובע בית המשפט בנוגע לתחולת החריגים בפוליסה
> עו"ד עדי בן אברהם

ע

ל חשיבותו של ביטוח בריאות אין מה
להרחיב ,כך גם אני חוזר ומדגיש כי
חשיבות ההתייעצות עם סוכן/סוכנת
ביטוח המתמחה בתחום ביטוחי הבריאות הינו אחד
המהלכים החשובים ביותר בטרם רכישת סוגי
כיסויים מורכבים אלו.
חשוב להדגיש כי אין מדובר על ביטוח לתקופה
קצרה אלא מדובר על ביטוח אשר ילווה את
המבוטח לתקופה ארוכה והכיסויים בתחום זה
מתייחסים לאירועים ואיברי גוף שלעיתים
נפגעים לאורך השנים ,בין אם מפאת מחלה או
תאונה או אורח חיים מאתגר ,ומכאן החשיבות
בהתאמה של הכיסוי הביטוחי המתאים ביותר
למבוטח.
במאמר זה אני אדון בסיפורו המיוחד של מבוטח
אשר ביקש לקבל כיסוי ביטוחי בגין ניתוח להסרת
חזה אשר נדחה על ידי חברת הביטוח.
הוריו של המבוטח רכשו לו את ביטוח בבריאות
עוד בהיותו קטין .כמספר חודשים לאחר הפקת
הפוליסה ,החל המבוטח ליטול הורמונים לצורך
תהליך שינוי מגדר מנקבה לזכר .בגיל 18
וארבעה חודשים הוא עבר ניתוח להסרת החזה.
בקשתו לשיפוי מחברת הביטוח בגין עלות הניתוח
נדחתה.
השאלות לדיון לאור המקרה הינם :האם הניתוח
המתואר נכלל תחת הגדרת "מקרה הביטוח".
במידה הוא אכן נכלל בהגדרה של ניתוח בפוליסה,
האם הניתוח נכלל במסגרת החריגים לפוליסה?

הלימה בין הגוף למגדר

הוריו של המבוטח ערערו על הדחיה והסבירו כי
הם דוחים את כל הטענות בהעדר רלוונטיות לצורך
הרפואי של המבוטח בניתוח ,הערעור נדחה.
המבוטח לא אמר נואש והעלה בין יתר טענותיו
את הטענה לפיה הגוף אמור להתפתח בהלימה
לזהות המגדרית .כאשר מדובר על טרנסג'נדרים,
לא קיימת הלימה בין הגוף לבין הזהות המגדרית,
ומשכך יש לבצע את הניתוח על מנת לבצע
הלימה .חברת הביטוח לא קיבלה את הטענה
והבהירה כי לא מדובר על ניתוח ל"שינוי מין"
אלא מדובר היה על ניתוח לשיפור התחושה
האישית של המבוטח וספק אם מדובר על צורך
בריאותי המחייב את ביצוע הניתוח .בהתאמה פנה
המבוטח לבית המשפט.
בית המשפט מתחיל את הדיון בשאלה מהו
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ניתן לאשר ניתוחים נלווים גם ללא הניתוח העיקרי לשינוי מין … צילוםshutterstock :

"טרנסג'נדר" ,ובביצוע ניתוחים שונים הנלווים
למי שמבקש לשנות את מינו ,בית המשפט
מתייחס לפסיקת בית הדין בעניין דומה שם נטען
כי ניתן לאשר את הניתוחים הנלווים גם ללא
ניתוח עיקרי לשינוי מין ,על פי הוראות הקיימות
ועל פיהן אף הוקמה ועדה מטעם משרד הבריאות
המטפלת ומאשרת ניתוחים בנושאים אלו .משכך,
קובע בית המשפט כי הוא דוחה את הטענה של
חברת הביטוח כי אין מדובר בניתוח בשל מצב
בריאותי.

חריג הפרעה נפשית

עולה השאלה האם הכיסוי מוחרג לאור החריג
הבא" :הפרעות נפש ו/או מחלות נפש ו/או
טיפולים נפשיים ו/או טיפולים פסיכולוגיים ו/
או טיפולים פסיכיאטריים”.
האם המבוטח היה במצב בריאותי שניתן להגדירו
כ"הפרעת נפש" והאם הניתוח קשור במישרין ו/
או בעקיפין להפרעת הנפש.
לבית המשפט הוגשו שתי חוות דעת נוגדות
מטעם מומחים בתחום הפסיכיאטריה (אשר לא
בדקו את המבוטח) .מומחה המבוטח טען כי אין
מדובר על הפרעה נפשית כי אם על רצון לתקן
העדר הלימה בין הגוף לנפש ואילו המומחה מטעם
חברת הביטוח הסביר כי מדובר על מצוקה נפשית
והניתוח חשוב במטרה לאפשר הקלה במצוקה

הנפשית .בית המשפט קובע כי הנטל להוכיח
חריג הינו על חברת הביטוח ובמקרה דנן ,לאור
חוות הדעת הנוגדות ,חברת הביטוח לא הרימה
את הנטל המוטל עליה להוכיח את החריג בדבר
הפרעה נפשית.
עצם הרעיון שכל ניתוח יהיה מוחרג עקב
"הפרעת נפש" הינו מדרון חלקלק ולא לכך
מיועדת הפוליסה .בנוסף ,דחיה של ניתוח שכזה
על בסיס החריג יכול להחשב כאפליה פסולה.

חריג ניתוח קוסמטי

בית המשפט מתייחס לטענת חברת הביטוח
בדבר העובדה כי ניתוח הסרת החזה הינו קוסמטי
בלבד לצורך הנראות האישית של המבוטח ולא
לצורך רפואי ,וקובע כי חברת הביטוח לא הרימה
את הנטל להוכיח את החריג .הוא מוסיף כי לא
הצורך הקוסמטי הוביל את המבוטח אל שולחן
הניתוחים כי אם צורך קיומי ,בעיקר כאשר מדובר
על ניתוח שהינו נלווה לניתוח לשינוי מין.
לסיכום ,בית המשפט מאשר את התביעה וקובע
כי על חברת הביטוח לשפות את המבוטח ,אך
דוחה את טענותיו לפיצויים בגין עוגמת הנפש
וכאב וסבל.
הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה

רופא עד החדר במלון

במיוחד עכשיו! הפניקס smart travel
הדור הבא של של ביטוח נסיעות לחו"ל
עם אפליקציה שמתאמת רופא בחו"ל 24/7
ומשלמת במקומכם
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