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חוזרי הפיקוח במרכז ישיבת הוועד המנהל
הוועד המנהל התכנס לישיבת עבודה ביום
ב’  .20.5.2013במרכז הישיבה דנו חברי
הוועד בחוזרי הפיקוח לרבות ייפוי הכוח לבעל
רישיון והסכם לרבים .נשיא הלשכה ,אודי
כץ  ,CLUהציג היבטים שונים בחוזרים ,תוך
שהוא מתייחס לטיפול הלשכה מול אגף שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון בנוגע למספר סוגיות.
לדבריו ,קיימות שאלות פתוחות והלשכה
פועלת מול הפיקוח לקבלת הבהרות
והסדרה המתחשבות בצורכי הסוכנים.
בתוך כך הדגיש כץ כי הלשכה ממשיכה
ופועלת בעניין ביטוחי המנהלים ,כאשר
החברים תמכו בגישה זו וציינו את הדעיכה
המשמעותית במכירות אותם ביטוחים מאז

החלת רפורמת האוצר והותרת השוק עם
אלטרנטיבה יחידה בדמותן של קרנות
הפנסיה .בהמשך סקרה נאוה ויקלמן ,יו”ר
ועדת בריאות וסיעוד ,את עיקרי התכנים
המקצועיים של יום העיון הארצי בבריאות
וסיעוד ,אשר יתקיים ב 24.6.2013-באולם
“אבניו” שבקריית שדה התעופה .ויקלמן
מסרה כי הלשכה תפיק גם ליום עיון זה
מדריך מקצועי מעודכן .המדריך ,לדבריה,
מהווה כלי עבודה חשוב בארגז הכלים של
הסוכן ונדבך נוסף בשדרוג הידע והיכולות
שלו במתן הפתרונות המקצועיים לצרכים
ממשיים של הלקוחות .הוועד המנהל
התייחס במהלך הישיבה לקמפיין הפרסומי

החדש של הלשכה ,המתוכנן לתחילת חודש
יוני ,כאשר קמפיין זה יהווה פלטפורמה
ליישום התוכנית האסטרטגית של הלשכה
בנושא תדמית ומיתוג הסוכן (ראו בהרחבה
בכתבה נפרדת) .בתוך כך הוצגה בפני
החברים הצעה לרכישת מבנה קבע ללשכה
ולמכללה לפיננסים וביטוח ע”ש שלמה
רחמני ז”ל .מדובר בפרויקט שאותו בודקת
הלשכה בצורה קפדנית ביותר מזה זמן,
תוך בחינת חלופות שונות .הוועד המנהל
אישר פה אחד הצעה חדשה בנושא והסמיך
את איציק צרפתי ,יו”ר ליסו”ב ומוטי דהרי,
יו”ר ועדת כספים ,לקדם את התהליך על פי
המתווה והמפרטים שנמסרו לחברים.

בכל מצב בחיים ,טוב שסוכן הביטוח איתך ובשבילך:

הלשכה תצא בקרוב בקמפיין חדש לחיזוק מעמד הסוכן והעצמתו
במסגרת מאמציה לחיזוק מעמד הסוכן
והעצמתו תצא בקרוב הלשכה בקמפיין
פרסומי חדש .הקמפיין יכלול תשדירי רדיו
בפריסה ארצית ויתפרש על פני כשלושה
שבועות .התשדירים יכללו את היתרונות
שמעניק הסוכן ללקוח ומעטפת הפתרונות
שלו ללקוח בכל מצב בחיים .בתוך כך
יזוהה הסוכן בתשדירים עם מסרים
חיוביים ותרומתו לא רק בהתרחשותם של

קטסטרופות ,כי אם גם בסיוע להגשמת
חלומותיו האישיים של הלקוח .אודי כץ ,CLU
נשיא הלשכה ,הסביר כי “מדובר בקמפיין
המהווה פלטפורמה ליישומה של התוכנית
האסטרטגית המאושרת של הלשכה ,לרבות
בתחום התדמית והמיתוג .התוכנית אושרה
בוועד המנהל ובמועצה הארצית ואנו נערכים
להוצאתה לפועל עד לסוף השנה .הקמפיין
הנוכחי יהווה את נקודת הזינוק ,שתמשיך

ותתפתח בהתאם לקווים המנחים בתפיסת
הסוכן” .מוטי קינן ,מנכ”ל הלשכה ,הוסיף
ומסר כי “הלשכה פועלת על פי מתווה יעדים
מוגדר ובהתאם לצורכי הסוכנים .מטרתנו לא
לשפוך כסף נגד ביטוח ישיר כי אם להעצים
את הסוכן ולשקף את חשיבותו ומרכזיותו
בחיי הלקוח .בדרך זו ,מאותה חשיבות
ומרכזיות ,ניתן לציבור את הכלים לבידול
הסוכן האישי והמקצועי”.

המפקח על הביטוח איים בהתפטרות  -ומחוק ההסדרים הוסר
תיקון שביקש לקדם משרד הבריאות בנוגע לביטוחי הבריאות
אישור תקציב המדינה ובכללו חוק ההסדרים,
חשף סבב נוסף במאבק בין משרד האוצר
למשרד הבריאות בנוגע לביטוחי הבריאות.
מדובר בסעיף שאותו התכוון משרד
הבריאות להכליל בחוק ההסדרים לפיו
ייאסר על חברות הביטוח הפרטיות שיווק
פוליסות שמציעות למבוטחים פיצוי על אי
הגשת תביעה .מול התמיכה להכללת איסור
זה ,לרבות מצדם של שרת הבריאות יעל
גרמן ומנכ”ל המשרד פרופ’ רוני גמזו ,עמד
פרופ’ עודד שריג ,המפקח על הביטוח,
שהתנגד נחרצות להכללתו של הסעיף בחוק

ואף איים בהתפטרות .לדבריו ,בעיית כפל
הביטוח הנובעת לכאורה מטענת משרד
הבריאות מחייבת בירור מעמיק וכי בעיה זו
ייתכן ומנופחת מעבר לכל פרופורציה .פרופ’
שריג הוסיף כי כבר כיום מושפעים מחיריהם
של ביטוחי הבריאות הפרטיים מהעובדה
שלא כל המבוטחים מקבלים פיצוי מלא וכי
גזירה זו על ענף הביטוח תביא להעלאת
מחירי הפרמיות ולהשארת אחד מהביטוחים
(הפרטי או המשלים)  -בידי מי שמחזיק
בהם  -כמיותר לחלוטין .המפקח סיכם וטען
בהתנגדותו כי לאותו מהלך  -שככל הנראה

הוחלט על הכללתו ברגע האחרון ,בצורת
“מחטף”  -השפעות מרחיקות לכת על
מעמד הביניים בישראל וכי לא ייתכן לקבוע
מסמרות טרם קיומם של דיונים מעמיקים
בסוגיה זו .מאגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר נמסר כי התנגדותו של פרופ’
שריג נבעה מכך שטרם נערך ולו דיון אחד
בהצעת משרד הבריאות בנושא .עוד הוסיפו
כי הגזירות העלולות להיות מוטלות על
מעמד הביניים בישראל על-פי הצעה זו הן
גזירות משמעותיות ,בעלות השפעה ציבורית
רחבה ,שטרם זכתה להתייחסות הראויה.

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים 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 גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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דיון סוער בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת סביב הביטוח הסיעודי הקבוצתי

ח”כ כץ ,יו”ר הוועדה“ :אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר נוהג בבריונות”; פרופ’ שריג בתגובה:
“מגיעות לנו תשבוחות”
דיון סוער התקיים השבוע בוועדת העבודה
והרווחה של הכנסת ,סביב הוראת משרד
האוצר בנושא הביטוח הסיעודי הקבוצתי,
לפיה לא ייערכו חוזים חדשים לביטוח סיעודי
קבוצתי ולא יחודשו חוזים קיימים לתקופת
ביטוח של למעלה משנה .יו”ר הוועדה ,ח”כ
חיים כץ ,אמר בדיון“ :האוכלוסייה המבוגרת
מפחדת .מבוטחים חוששים שלא יזכו עוד
לביטוח הסיעודי שהיה להם ,ולראייה 4,500
מבוטחים הפסיקו את הביטוח מאז ניתנה
ההוראה .פתאום התברר להם שהפרמיות
הפרטיות גבוהות מאוד .לא ייתכן שגופם,
חסכונותיהם ותקוותיהם של מבוטחים יהיו
תלויים רק באדם אחד ,הממונה על שוק
ההון והביטוח במשרד האוצר ,ישר והגון
ככל שיהיה ,מבלי שתהיה עליו ביקורת.

המתווה החדש לא נותן מענה; סכומי
התגמולים החודשיים המוצעים לאדם
סיעודי נמוכים מדי ואי אפשר לחיות מזה.
נהגתם בבריונות כלפי המבוטחים; מנעתם
חוזים חדשים וחידושי פוליסות קיימות .לא
יודע אם לא הייתה פה השפעה של חברות
ביטוח .מדוע לא נתתם זמן נוסף להיערכות
ומדוע אין התייחסות במתווה לביטוחים
הסיעודיים בקופות החולים?” .פרופ’
עודד שריג ,הממונה על אגף שוק ההון,
הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ,השיב:
“טוב שלתחום הביטוח יש רגולטור ,שדואג
קודם כל למבוטחים .אם לא היינו שם ,כל
המבוטחים עלולים היו להיות ללא ביטוח
סיעודי כלל .החלטנו לבנות ביטוח סיעודי
במתווה אחר ,בו הפרמיה גדלה בצורה

מדורגת בגיל צעיר ,כך שבגיל  65הפרמיה
תתקבע ולא תידרש תוספת תשלום .כיום
למבטח אין מחויבות למבוטחים; הפוליסות
הקבוצתיות מתחדשות אחת למספר שנים,
המבוטחים מתבגרים והתנאים משתנים.
אם צעירים מחליטים לעזוב ,יש עליה
דרסטית במחיר והמבוגרים משלמים.
הביטוח שהיה קודם זה כמעט חוזה על
הקרח .המתווה החדש יוצר אופציות
חדשות ומונע מפצצה מתקתקת להתפוצץ
בעתיד .זה נעשה בצורה הכי שקופה
שהייתה אי פעם במדינת ישראל .מגיעות
לנו תשבוחות” .ח”כ כץ הודיע כי בעתיד
הקרוב תתקיים ישיבת המשך בנושא ,וכן
ייקבע דיון על הביטוחים הסיעודיים בקופות
החולים.

למעלה מ 800-אלף כניסות נרשמו לאתר האוצר לאיתור
חסכונות פנסיוניים נשכחים
למעלה מ 800-אלף כניסות של אזרחים
נרשמו באתר שהשיק משרד האוצר אך
לפני כשבועיים לאיתור חסכונות פנסיוניים
נשכחים .המהלך שהוביל האוצר לווה בקמפיין
פרסום נרחב בטלוויזיה ,ברדיו ובאינטרנט.
על פי הערכות ,כ 650-אלף אזרחים מצאו
באמצעות האתר הידידותי והנגיש חסכונות

נשכחים מן העבר בחברות הביטוח ובבתי
ההשקעות .פעולת החיפוש הינה פשוטה
ביותר וכוללת מצד הגולש מילוי מספר נתונים
אישיים בסיסיים .יצוין כי החיפוש באתר
מצביע היכן נמצאים החסכונות ולא כמה כסף
נמצא באותם חסכונות .כדי לאמת ולוודא את
היקף החיסכון נדרש הציבור להתקשר לגוף

המוסדי שאותר באמצעות תהליך החיפוש.
הכניסה המאסיבית לאתר הובילה ללחץ רב
על מרכזיות חברות הביטוח ובתי השקעות,
ומכאן  -לזמני המתנה ארוכים יחסית .עוד
יצוין כי האתר יהיה פתוח לרשות הציבור עד
לסוף שנת .2013
כתובת האתר.itur.mof.gov.il :

על פי נתוני חברת “מידרוג”:
ירידה בדמי הניהול בחסכונות הפנסיוניים ב2012-
חברת הדירוג “מידרוג” פרסמה לקראת
סוף חודש אפריל דו”ח מסכם הכולל בין
השאר התייחסות לגובה דמי הניהול
בחסכונות הפנסיוניים ב .2012-מהדו”ח
עולה כי מגמת הירידה בדמי הניהול בשנים
האחרונות המשיכה גם בשנה החולפת וכי
בביטוח ,פנסיה וגמל שיעור דמי הניהול
הממוצעים היו נמוכים משנה קודמת.
להלן הנתונים :בקרנות הפנסיה החדשות
ירדו דמי הניהול על ההפקדות השוטפות
מ 4.07%-ל 3.80%-ובצבירה מ0.34%-
ל 0.32%;-בביטוחי המנהלים (פוליסות
משתתפות ברווחים משנת  )2004עמדו
דמי הניהול הממוצעים בגין הפקדות על

 4.72%לעומת  5.13%שנה קודמת ,ובגין
חסכון נצבר על  %1.20לעומת ;1.23%
בגמל עמד השיעור הממוצע של דמי הניהול
על כ - 0.86%-ירידה של כ 0.04%-ביחס
לשנה קודמת .עוד מהנתונים :בקרנות
הפנסיה עמד היקף הנכסים נכון לסוף
 2012על כ 128-מיליארד  ₪תוך שהן
רושמות גידול של כ 26%;-בביטוחי החיים
היקף הנכסים עמד נכון לתקופה זו על
כ 166-מיליון  ₪תוך שהם רושמים גידול
של כ 18%;-קופות הגמל ניצבות מבחינת
שיעורי הצמיחה ב 2012-הרחק מקרנות
הפנסיה וביטוחי החיים ,בזמן שרשמו גידול
של כ 4%-בלבד והיקף נכסים צבורים כמו

בביטוחי החיים .בדו”ח מצוין כי העלייה
בהיקף נכסי קרנות הפנסיה וביטוחי החיים
מיוחסת לצבירות נטו חיוביות ,הפקדות
ותשואות ,לעומת קופות הגמל בהן העלייה
בהיקף הנכסים מיוחסת לתשואות בלבד,
אשר קוזזו באופן משמעותי על ידי צבירות
שלילות .סה”כ היקף הנכסים בשלושת
אפיקי החיסכון ארוך הטווח נאמד נכון לסוף
השנה החולפת על כ 450-מיליארד .₪
ומי ממשיכים ומהווים “הנהנים העיקריים”
מדמי הניהול? אכן ,אלו הארגונים הגדולים
והחזקים שממשיכים וזוכים בשיטת
“הסבסוד הצולב” מדמי ניהול נמוכים
משמעותית ביחס לחוסך הבודד.
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פסגות במשא ומתן מתקדם עם שירביט לרכישת פעילות
ביטוח החיים של החברה
“פסגות” ,בית ההשקעות הגדול בישראל,
מנהל מזה מספר חודשים משא ומתן
מתקדם עם חברת “שירביט” לרכישת
פעילותה בתחום ביטוח החיים .על פי
ההערכות ,מהלך זה נועד לחזק את
תמהיל מוצרי החיסכון לטווח ארוך שמציע
בית ההשקעות ,תוך הרחבת פלטפורמת
הפעילות הקיימת של “שירביט” ,אשר

מחזיקה ברישיון רגולטורי ומנהלת תיק
ביטוח חיים קטן .תיק זה כולל ריסקים
ואובדן כושר עבודה ,אך אינו כולל פוליסות
חיסכון .ל”פסגות” מעל ל 1.3-מיליון
עמיתים וכ 25-אלף לקוחות עסקיים .על
בסיס פריסת לקוחותיו ועם הפלטפורמה
של “שירביט” חותר בית ההשקעות להוות
מתחרה לחברות הביטוח בתחום ביטוחי

החיים .יצוין כי באחרונה רכש “פסגות” את
חברת תעודות הסל של בית ההשקעות
“מיטב” בסכום של כ 150-מיליון שקל .עוד
יצוין כי בית ההשקעות ניהל בעבר משאים
ומתנים עם מספר חברות בנוגע לרכישת
פעילותן בתחום ביטוח החיים .העסקה
הנוכחית מול “שירביט” מוערכת בכ10-
מיליון .₪

בית ההשקעות דש איבד מתחילת השנה כ 670-מיליון
ש”ח בקופות הגמל וקרנות השתלמות
עם פרסום נתוני קופות הגמל לחודש אפריל
 ,2013מסתמנות שתי מגמות בולטות :מחד,
בית ההשקעות “אלטשולר שחם” ממשיך
בגיוס מאסיבי של נכסים ומאידך ,בית
ההשקעות “דש” ,טרם מיזוג פעילות הגמל
עם “מיטב” ,ממשיך ומאבד לקוחות .כך גייס
“אלטשולר שחם” מהמתחרים רק בחודש
אפריל האחרון כ 519-מיליון  ₪ומתחילת
השנה  -כ 2.16-מיליארד  .₪מנגד“ ,דש”
איבד למתחרים כ 144-מיליון  ₪ומתחילת
 2013איבד כ 669-מיליון  .₪עוד בתי

השקעות המציגים מגמה חיובית ומתחזקים
על חשבון המתחרים הם בתי ההשקעות “ילין
לפידות” (העברה מהמתחרים של כ144-
מיליון  ₪באפריל ומתחילת השנה כ589-
מיליון “ ,)₪מנורה מבטחים” ( 18מיליון ₪
ו 45-מיליון  ₪בהתאמה) ו”הראל” ( 9מיליון
 ₪ו 49-מיליון  ₪בהתאמה) .בצד השני של
המתרס נמצאים “פסגות”“ ,אקסלנס”“ ,כלל
ביטוח”“ ,מגדל” ו”דש”“ .פסגות” ,עם איבוד
של כ 29-מיליון  ₪באפריל וכ 142-מיליון
 ₪מתחילת השנה; “אקסלנס” ,עם איבוד

של כ 33-מיליון  ₪באפריל וכ 176-מיליון
 ₪מתחילת השנה; “כלל ביטוח” ,עם איבוד
של כ 49-מיליון  ₪באפריל וכ 135-מיליון
 ₪מתחילת השנה; “מגדל” ,עם איבוד של
כ 74-מיליון  ₪באפריל וכ 303-מיליון ₪
מתחילת השנה; וכאמור“ ,דש”  -בולטים
בפדיונות משמעותיים והעברת כספים
למתחרים .כל זאת ,בשוק שמתאפיין כיום
בצמיחה מינורית ביותר ומתבסס בעיקרו על
העברות כספים מקופות הגופים המוסדיים
המתחרים.

כלל ביטוח :רווח כולל של כ 104-מיליון שקל ברבעון
הראשון של 2013
קבוצת “כלל ביטוח” הייתה הראשונה
בענף להציג את דוחותיה הכספיים לרבעון
הראשון של  .2013מהנתונים עולה כי
הקבוצה הרוויחה בתקופה זו רווח כולל
של כ 104-מיליון  ,₪שמהווים ירידה של
כ 24%-ברווחיות הכוללת של הקבוצה
ביחס לרבעון המקביל אשתקד .עיקר
הירידה ברווח הכולל הושפעה מהפסקת
פעילותה של “כלל פיננסים” ומכירת חלק
ממנה ל”הראל” (חלק נוסף וגדול יותר של
פעילות החברה הינו בחו”ל) .עם זאת,
“כלל ביטוח” רשמה בתקופת הדו”ח זינוק
במגזר חיסכון ארוך הטווח ,עם רווח כולל

של כ 144-מיליון שקל ,לעומת רווח של
כ 43-מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
מגמה זו אפיינה גם את תחום ביטוח החיים:
ברבעון הראשון של  2013הסתכם הרווח
הכולל של “כלל ביטוח” בכ 114-מיליון שקל,
לעומת כ 7-מיליון ש”ח אשתקד .העלייה
ברווחיות הכוללת נבעה בעיקרה מגידול
בדמי הניהול שגבתה הקבוצה :כ177-
מיליון שקל ,לעומת כ 62-מיליון שקל ברבעון
המקביל אשתקד ,שבו לא גבתה הקבוצה
דמי ניהול משתנים .עוד מנתוני הרבעון
הראשון של  :2013הרווח הכולל בפעילות
קרנות הפנסיה של “כלל ביטוח” הסתכם

בכ 10-מיליון שקל ,בדומה לרבעון המקביל
אשתקד; הרווח הכולל בפעילות הביטוח
הכללי הסתכם בכ 48-מיליון שקל ,לעומת
רווח כולל של כ 74-מיליון שקל ברבעון
המקביל אשתקד ,כאשר עיקר הירידה
נבעה מירידה בענף ביטוחי רכב חובה -
רווח כולל של כ 20-מיליון שקל וכ 31-מיליון
 ₪פחות מהרווח הכולל ברבעון הראשון
של  .2012בשורה התחתונה הציגה “כלל
ביטוח” ברבעון הראשון של  2013גידול
בסך הפרמיות שהורווחו :כ 34.2-מיליארד
שקל ,לעומת כ 2.2-מיליארד שקל ברבעון
המקביל אשתקד.

זהירות °משטרת ישראל הציבה מצלמות חדשות בכבישי ישראל
ולכן הלקוח שלכם צריך∫

עו¢ד לכל נהג
כתב השירות ¢הגנה משפטית בדרכים ¢נועד לספק לנהג שירות הגנה
משפטית בתחומי תעבורה נזקין ונזקי גוף Æלקוח שירכוש את כתב
השירות יקבל שירות משפטי מעורך דין מקצועי המתמחה בתחום¨
תמורת תשלום חודשי קבוע במחיר שווה לכל נפשÆ
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הפניקס השיקה את “גנטיקס” -
רפואה מותאמת אישית מבוססת גנטיקה
חברת “הפניקס” השיקה חבילת ביטוח
חדשנית בשם “גנטיקס  -רפואה מותאמת
אישית מבוססת גנטיקה” .מדובר בפוליסה
ראשונה מסוגה בישראל ,אשר נקודת
המוצא לה היא התאמת הטיפול לחולה ולא
למחלה .החבילה כוללת שלושה תחומים
עיקריים :זיהוי אבחון מחלות ,מניעת מחלות,
וטיפול במחלות על פי האפיון הגנטי של
המבוטח .הכיסוי ,לדברי גורמים בחברה,
הוא המתקדם והעדכני ביותר כיום ועשוי
לאפשר למבוטח להקטין את סיכוייו לחלות
במחלות ,ובעת הצורך לקבל את הטיפול
המתאים ביותר למבנה הגנטי שלו .בחברה
מציינים כי באמצעות רפואה מותאמת
אישית ניתן לזהות מטופלים המשתייכים
לקבוצות סיכון למחלות מסוימות ,ניתן
לאתר סיכויים לחלות במחלה עוד לפני
שהתפרצה במטרה למנוע או לעכב את
התפרצותה ,להתאים את הטיפול הרפואי
היעיל יותר למטופל ולמאפיינים הגנטיים

שלו ,לעקוב אחר תוצאותיו של טיפול
רפואי ולתת כלים במטרה לנסות ולמנוע
הישנות מחלה שכבר ארעה .עוד מוסיפים
ב”הפניקס” כי ליכולת האבחון הזו נוספה
יכולת שהתפתחה בשנים האחרונות
הנוגעת ליצירתן של תרופות ממוקדות,
יכולת אשר כמעט ולא הייתה קיימת בעבר.
הפוליסה כוללת  3תחומים עיקריים:
זיהוי ואבחון מחלות ,מניעת מחלות
והתאמת הטיפול הרפואי והתרופתי ,על
פי האפיון הגנטי של המבוטח
התפתחות זו מאפשרת במקרים רבים
טיפול בתרופות המותאם אישית לחולה
ולמבנה הגנטי שלו תוך יכולת לנבא את
תגובת המטופל לטיפול התרופתי במטרה
לשפר את יעילות הטיפול ולעיתים למזער
תופעות לוואי קשות העלולות לסכן את חייו.
בין הכיסויים החדשניים המוצעים בחבילה:

נשאות גנטית עקב רקע משפחתי  -אבחון
והמלצות טיפול; בדיקת נשאות גנטית
לאבחון מחלה גנטית ו/או לצורך קביעת
אופן הטיפול הרפואי בחולה; התאמת
טיפול תרופתי לחולה; גנומיקה  -בדיקת
הגנטיקה של גידולים והתאמת הטיפול
המתאים; ריצוף גנטי מלא; וגנטיקאי מלווה
אישי .לדברי דפנה שפירא ,מנהלת תחום
הבריאות ב”הפניקס”“ ,המהלך החדשני
אליו יוצאת חברת הפניקס מקרב היום
יותר מתמיד את עולמות הביטוח והרפואה.
המוצר מוסיף נדבך חדש לעולם ביטוחי
הבריאות .אנו גאים לעמוד לצד חוד חנית
ההתפתחות המדעית ולהוביל פעם נוספת
את עולם הביטוח בישראל ביצירת מוצרים
ביטוחיים חדשניים ומשנים מציאות” .בתוך
כך השיקה “הפניקס” במסגרת המהלך גם
קמפיין פרסומי נרחב בטלוויזיה ,באינטרנט,
ברשתות חברתיות וברדיו ,בכיכובה של
גילה אלמגור.

חבר הלשכה שלום וואנו קיבל מגן הוקרה מיוחד על
פעילותו ההתנדבותית למען הקהילה
שלום וואנו ,74 ,חבר הלשכה מחיפה,
מתנדב למען הקהילה כבר למעלה מארבעה
עשורים .התנדבותו הענפה מתקיימת
בארגונים ובפעילות פרטנית למען יחידים.
בספורט ,בבתי חולים ובקרב נוער במצוקה
 וואנו מזוהה עם נתינה מכל הלב והשקעהרבה בגיוס כספים ,אמצעים ומשאבים
לנזקקים בקהילה .הודות לפעילות מיוחדת
זו נבחר וואנו לקבל את “מגן סגנית השר
לאזרחים ותיקים  -מתנדבים מצטיינים”.
בדברי ההסבר של חבר השופטים
בראשות ישראל מקוב ,לשעבר מנכ”ל

חברת “טבע” ומהדמויות הבולטות בעולם
העסקים והאקדמיה בישראל ,נכתב כי
“המגן מוענק לשלום וואנו על שהפך את
הנתינה וההתנדבות לדרך חיים ועל שנים
של מסירות והתמדה בפעילות התנדבותית
למען הקהילה החיפאית בכלל ובני נוער
בפרט” .וואנו נמנה על  12אזרחים ותיקים
שקיבלו את המגן בטקס שנערך לפני מספר
חודשים במשכן הכנסת ובדברי הברכה
שנשא בשם כל מקבלי “מגן ההתנדבות”,
התייחס לעובדה שהתנדבות ונתינה הן
ערובה לאריכות ימים .וואנו הדגיש כי חרף

גילם המבוגר של מקבלי המגן ,האירוע
המרגש שנערך לכבודם הינו אתנחתא
באמצע הדרך ,ולכולם עוד נכונו שנים רבות
של עשייה .עוד הוא הוסיף כי המפגש עם
המקבלים האחרים של מגן ההתנדבות היה
מיוחד מאוד ,לאור העשייה יוצאת הדופן
שלהם ,לאורך שנים ,למען הקהילה .יצוין
כי קודם לכן זכה וואנו הודות לפעילותו
מעוררת ההשראה בתואר“ :איש השנה
בחיפה והצפון  -בשירות למען הקהילה”.
אירוע זה נערך בשיתוף “רדיו חיפה” ועיתון
“מעריב” בצפון.

במבחן המציאות הכואבת :חשיבות הכיסויים בביטוח הנסיעות לחו”ל
אבי כהן ז”ל ,נהג “אגד” בן  48מחדרה ,יצא
לפני חג השבועות עם חבריו מ”אגד” לסוף
שבוע בסלובניה .במסגרת הטיול החליטה
הקבוצה לבצע שיט נהרות אתגרי בנהר סוקה
שבצפון המדינה .כהן ושלושה חברים עלו על
סירת רפטינג עם מדריך מקומי ויצאו לשיט.
בשלב מסוים במהלך השיט ,ובשל סחף
חזק ,התנגשה הסירה בסלעים  -והתהפכה.
המדריך המקומי ושלושת המטיילים נחלצו
 אולם אבי נעלם בזרם .בחלוף מספרשעות אותרה גופתו של כהן והתקווה למצוא
אותו בחיים נגוזה .הסיפור הטרגי פורסם

באמצעי התקשורת .מסתבר כי לסיפור זה
גם צד ביטוחי ,שיכול היה להקל ולו בצד
הכלכלי על זוג ההורים המבוגרים שהותיר
מאחוריו המנוח .לקראת היציאה לטיול
כל אחד ממשתתפיו רכש עצמאית ביטוח
נסיעות לחו”ל וכהן ביקש לעשות ביטוח זה
באמצעות כרטיס האשראי שלו ,מכיוון שהוא
ניתן בחינם .סוכן הביטוח האישי שלו הפציר
בו להבטיח ולו את המינימום הנדרש ולעשות
דרכו את הביטוח ,כולל הטסה והמשך
טיפול בארץ במקרה של פציעה או מחלה.
הסוכן ,לדבריו ,ניסה לברר האם כהן וחבריו

מתכננים לבצע בחו”ל פעילות אתגרית,
אולם מידע זה לא הועבר אליו .סוף דבר:
כהן ז”ל נהרג ,כאמור ,כתוצאה מפעילות
אתגרית .אותה פעילות והסיכונים בגינה לא
היו מכוסים ביטוחית ומכאן שחברת הביטוח
סירבה לשאת בעלויות הטסת הגופה חזרה
לישראל .סוכן הביטוח ,מהיכרותו באופן
אישי את המשפחה ומגבלותיה הכספיות,
נרתם מיידית :הוא סייע בלוגיסטיקה
הנדרשת להטסת הגופה לקבורה בישראל
טרם כניסת חג השבועות ואף מימן מכיסו
כמחצית מעלות ההטסה.
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“הכשרה” :גידול של כ 14.7% -בסך הפרמיות שהורווחו
ברוטו ברבעון הראשון של השנה
“הכשרה חברה לביטוח” הציגה ברבעון
הראשון של  2013שורת רווח של כ13-
מיליון שקלים לעומת רווח של כ 21.8-מיליון
ש”ח ברבעון המקביל אשתקד .הקיטון ברווח
הושפע בעיקר מענף רכב חובה .בנוסף,
רשמה החברה גידול של כ 14.7%-בסך
כל הפרמיות שהורווחו ברוטו בכל מגזרי
הפעילות של החברה .גידול זה הושפע
בעיקרו משיא בפרמיות שהורווחו בביטוח
חיים ממוצר “בסט אינווסט” .מעיקרי
תוצאות הפעילות של החברה עולה כי סך
הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון
של השנה הסתכם בכ 387.4-מיליון ש”ח,
בהשוואה לכ 337.6-מיליון ש”ח ברבעון
המקביל אשתקד .הגידול נובע כאמור
מהרחבת תיק ביטוח החיים והפקדות
חד פעמיות בעיקר במוצר “בסט אינווסט
מנהלים” .בביטוח הכללי ,סך הפרמיות

ברוטו ברבעון הראשון הסתכם בכ334.6-
מיליון ש”ח בהשוואה לסך של כ315.8-
מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד,
גידול של כ .5.9% -ברבעון הראשון של
השנה רשמה “הכשרה” גידול של כ8.5%-
בענף רכב רכוש לעומת הרבעון המקביל
אשתקד כתוצאה מהעלאת תעריפים
וטיוב צי כלי הרכב המבוטחים .זאת לצד
גידול של כ 14.1%-בענפי העסקים כחלק
ממדיניות החברה .הרווח הכולל לפני
מס ממגזר ביטוח כללי ברבעון הראשון
הסתכם בכ 12.9-מיליון ש”ח ,לעומת
רווח כולל של כ 30.5-מיליון ש”ח ברבעון
המקביל אשתקד .הקיטון ברווח לעומת
אשתקד הושפע בעיקר מענף רכב חובה,
בו שוחררה מלוא הצבירה של שנת חיתום
 2009ברבעון הראשון אשתקד ,כתוצאה
מעסקה עם מבטח משנה ,וכן מנזקי

הסופה שארעה במהלך הרבעון והגדילה
את התשלומים והתלויות בכ 12.2-מיליון
ש”ח ברוטו ובכ 4.5-מיליון  ₪בשייר .סך
המאזן של “הכשרה” לסוף  2013עומד על
כ 6.516-מיליארד ש”ח ,גידול של כ4.1%-
בהשוואה לסך המאזן בסוף  .2012אתי
אלישקוב ,מנכ”לית “הכשרה”“ :אנו
ממשיכים להציג תוצאות מרשימות הנובעות
בין היתר מרווחיות חיתומית  -תוצר ישיר
של אסטרטגיה מוכוונת שעיקרה הקפדה
על תיק מבוטחים איכותי .זאת ,תוך כדי
המשך מגמת הצמיחה בפרמיות ,בדגש על
תחום ביטוח חיים  -מוצרים פיננסים וביטוחי
ריסק .הכשרה ממשיכה לפעול ביתר שאת
לשימור וחיזוק מעמד החברה בענף,
תוך עמידה ביעדי רווחיות ופעילות ענפה
לפיתוח מוצרים חדשים ותחרותיים על מנת
להתאים עצמה למציאות המשתנה”.

ערב גאלה מרשים פתח את הכנס הבינלאומי ה 7-לביטוח
משנה TEL AVIV RE 2013
צמרת ענף הביטוח בישראל ובעולם לקחה
חלק השבוע בערב הגאלה לפתיחת הכנס
הבינלאומי ה 7-לביטוח משנה TEL AVIV
 ,RE 2013בחסות איגוד חברות הביטוח
בישראל והתאחדות חברות לביטוח חיים.
בערב שנערך במלון הילטון בתל אביב
לקחו חלק כ 250-אורחים ,ביניהם בכירי
ענף הביטוח בישראל וממשרד האוצר ,וכ-
 150מנכ”לים ונציגי משלחות של מבטחי
משנה וברוקרים מחברות ביטוח משנה
ממדינות שונות ברחבי העולם ,לרבות:
אנגליה ,שוויץ ,ארה”ב ,צרפת ,סין ,גרמניה,

הודו ,רוסיה ,יוון ,דרום קוריאה ,איטליה,
ספרד ,ברמודה ,סלובניה ,אירלנד ,בלגיה,
הונג קונג ,טורקיה וכמובן ישראל .הערב
פתח את  4ימי הכנס ,שיתקיים זו השנה
השביעית ברציפות בתל אביב ובמהלכו
יקיימו מבטחי המשנה מחו”ל פגישות
עסקיות עם חברות הביטוח הישראליות.
מבין המשתתפים :גדעון המבורגר ,יו”ר
כנס  TEL AVIV REונשיא “הראל”; עופר
אליהו ,יו”ר איגוד חברות הביטוח בישראל;
זאב אבן חן ,יו”ר התאחדות חברות לביטוח
חיים; פרופ’ עודד שריג ,הממונה על אגף

שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר;
רו”ח לי דגן ,המשנה לממונה; גרהם ווייט,
סגן יו”ר תאגיד לויד’ס; ואורחים נכבדים
רבים נוספים .את הלשכה ייצגו הנשיא
אודי כץ  CLUוהמנכ”ל מוטי קינן .גדעון
המבורגר ציין בנאומו בערב הגאלה ,כי
הודות למוניטין שצבר הכנס בתל אביב,
מאז יסודו לפני  7שנים ,הוא נחשב כיום
לאחד מכנסי ביטוח המשנה החשובים
בעולם בדומה לכנסים השנתיים לביטוח
משנה המתקיימים במונטה-קרלו ובבאדן-
באדן.

פעילות בסניפים ובמחוזות
מפגש בוקר של סוכני מחוז חיפה והצפון
במסגרת פעילות מחוז חיפה והצפון של
לשכת סוכני הביטוח,נערך כנס בוקר
בעפולה בו נכחו כ 70-סוכנים ,דברי פתיחה
נשא מר קובי ורדי יו"ר סניף טבריה הגליל
והעמקים ,אשר נתן סקירה מפורטת לסוכנים
על המציאות החדשה בה הם פועלים ,ומה
נדרש לעשות ,לאחר מכן הרצה עו"ד קן
דרור ,ממשרד "קן דרור-הראל" ,על פוליסת

הרכב התיקנית ,סייגים בראי הפסיקה.
יובל ארנון סגן יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני
סקר בקצרה מס' שינויים ותהליכים כגון
חוזר יפוי הכח ,מסלקה פנסיונית ,הקטנת
הטבות המס על החיסכון הפנסיוני ועוד ,יו"ר
מחוז חיפה והצפון סקר את פעילות הלשכה
בצפון ,את הפעילות בנושא קורסים עם
המכללה האקדמית "כרמל" ,כמו כן הודה

מר אברמוביץ לקובי ורדי על פעילותו כיו"ר
סניף טבריה הגליל והעמקים ,ועדכן את
הסוכנים בפעילויות השוטפות של הלשכה.
המפגש הסתיים בשיחה עם הסוכנים
במסגרת "בינינו ובין עצמנו" .הארוע נעשה
בחסות קבוצת רימונים אשר מנכ"ל ובעל
הקבוצה מר דרור אסרף סקר בקצרה את
פעילותה לטובת סוכני הביטוח.
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חשבון פתוח מול חברת הביטוח :מי ישלם על האשפוז?
מאת :עו"ד חיים קליר
עדי כהן יצאה לטיול באמריקה .כשבוע ימים
לאחר היציאה מהארץ ,חשה כהן בקוצר
נשימה .היא הובהלה בדחיפות לבית
חולים בניו יורק ואושפזה למשך כעשרה
ימים .בטרם היציאה לטיול ,רכש אביה של
כהן ביטוח נסיעות לחו”ל בחברת הביטוח
כלל .האב הודיע למסלקי התביעות בכלל
על האשפוז וביקש מהם לטפל בחשבון
האשפוז .בהמשך נודע לכהן כי כלל יצרה
קשר ישיר עם בית החולים וסברה לתומה
כי התשלום הוסדר .חלפו שלוש שנים
ושלושה חודשים .אל כהן הגיע מכתב
מבית החולים .כאשר פתחה אותו חשכו
עיניה .בתוכו נמצאה דרישה לתשלום חוב
אשפוז בסך  97,869דולר .או אז הבינה כי
מסלקי התביעות בכלל לא עשו דבר .כהן
פנתה אל כלל ,הפעם בעזרת עורך דין .גם
מכתבי עורך דינה ,שלושה במספר ,לא
הועילו .כהן פנתה אל בית משפט השלום
בתל אביב .בפתח הדיון ,ביקש נציגה של
כלל לדחות את תביעתה של כהן על הסף.
חלפו יותר משלוש שנים מיום האשפוז,
כך טען .התביעה התיישנה .אין חולק,
מסכימה השופטת חנה לפין הראל ,כי
תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת בתוך
שלוש שנים .כך קובע במפורש סעיף 31
לחוק חוזה הביטוח .גם אין חולק כי כהן
הגישה את תביעתה כעבור יותר משלוש
שנים מיום ששוחררה מבית החולים.
אולם ,קובעת השופטת לפין הראל ,יש
שני עקרונות משפטיים חשובים המחייבים
את בתי המשפט להגביל את יכולתם של
תאגידי הביטוח לטעון התיישנות .הראשון
שבהם הוא זכות הגישה לערכאות .זכות
זו הוכרה בפסיקת בתי המשפט כזכות
חוקתית .כאשר תאגיד ביטוח טוען

להתיישנות ,הוא למעשה מבקש לסגור את
דלתות בית המשפט בפני המבוטח .טענת
ההתיישנות פוגעת אם כן בזכות החוקתית
של הגישה לערכאות .לכן יש לפרש את
ההתיישנות בצמצום .עקרון משפטי שני
הוא עקרון תום הלב .פסיקת בתי המשפט
החילה עקרון זה גם על תחום ההתדיינות
בין בעל דין .שני עקרונות אלה גוברים
לעיתים על טענת ההתיישנות ,קובעת
השופטת ,במיוחד כאשר המבוטח מוכיח
כי לא ישן על זכויותיו ,כי ביקש מחברת
הביטוח שתטפל בתביעתו .על אחת כמה
וכמה כאשר חברת הביטוח מושכת את
הטיפול ,שותקת ולא מזהירה את המבוטח
מפני התיישנות .במקרים כאלה ,אנו
השופטים מצווים להשתיק תאגידי ביטוח
המעלים טענת התיישנות .השופטת עוברת
כעת לדון בשאלה אם טענותיה של כהן
מצדיקות ,בהנחה שתוכחנה ,להשתיק את
כלל מלהעלות טענת התיישנות .השופטת
מעיינת בהתכתבות שבין כהן לכלל ומגלה
כי אביה של כהן פנה מספר פעמים אל כלל
בבקשה לפרוע את חשבונות בית החולים
וכי כהן סברה לתומה שכלל לבסוף פרעה
אותן .לגרסתה ,עד שקיבלה את מכתב
בית החולים עם חשבון האשפוז בתוכו היא
הייתה משוכנעת שכלל פרעה אותו .אלה
טענות כבדות משקל ,קובעת השופטת .יש
לבררן לגופן ולהכריע בהן לאחר שמיעת
הראיות .אם נכונים דברים אלה ,אין מדובר
במבוטחת אשר “ישנה על זכויותיה” תקופה
ארוכה .נהפוך הוא .מעבר לכך ,מוסיפה
השופטת ,נראה כי חברת כלל לא קיימה
את חובתה להזהיר את המבוטחת שלה
מפני התיישנות .כלל שתקה ולא הודיעה
לכהן כי היא אינה מטפלת בהוצאות

האשפוז .לאור נימוקים אלה ,השופטת לפין
הראל החליטה לא לדחות את תביעת כהן
על הסף .עד כאן החלטת השופטת לפין
הראל .היא החלטה יפה ויסודית .נאמרים
בה דברים שובי לב .אלא שכאן אני מבקש
להעלות כיוון ראיה שונה ,שיחסוך מבתי
המשפט דיוני סרק .קריאה בחוק חוזה
הביטוח ,מגלה כי ההתיישנות המקוצרת
בסעיף  31לחוק ,בכלל לא חלה על רכיב
הביטוח של הוצאות אשפוז בפוליסת ביטוח
הנסיעות לחו”ל .מדוע? מפני שרכיב ביטוח
זה מחייב את חברת הביטוח לשפות את
המבוטח עבור חבות כספית של הוצאות
אשפוז כלפי בית החולים .זהו בדיוק ביטוח
אחריות ,כפי שהוא מוגדר בחוק כביטוח
בו “חייב המבטח לשפות (את המבוטח)
בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות
חייב בה לצד שלישי” .על ביטוח אחריות,
לא חל סעיף  31לחוק חוזה הביטוח .על
ביטוח אחריות חל סעיף  70לחוק הקובע
כי “בביטוח אחריות ,התביעה לתגמולי
ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה
תביעת הצד השלישי (בית החולים) נגד
המבוטח (כהן)” .במילים אחרות ,לאור
העובדה שתביעת בית החולים כנגד כהן
לא מתיישנת אלא כעבור  7שנים ,אזי גם
תביעתה של כהן כלפי כלל לא מתיישנת
אלא כעבור  7שנים .המטרה הייתה
שהמבוטח לא ייפול בין הכיסאות ,למנוע
מצב שבדיוק אליו כהן נקלעה .החוק לא
רצה לאפשר מצב אבסורדי שלפיו בית
החולים יכול עדיין לתבוע את המבוטח,
אבל המבוטח כבר לא יכול לתבוע שיפוי
מחברת הביטוח ,למרות הביטוח שרכש.
נקודה למחשבה .למניעת טרטור מבוטחים
ועומס על בתי המשפט.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

רוצים ללמוד ביטוח?
בואו למכללה המובילה בתחום!
המכללה לפיננסים וביטוח מבית לשכת סוכני ביטוח

לפרטים נוספים :טל'  03-6395820או בקרו באתר המכללהwww.hamichlala-bf.org.il :

לחברת הלשכה איריס גונדה
משתתפים בצערך במות
אימך גאולה מאור ז"ל
שלא תדעי עוד צער
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע

העליון :חשד המתעורר אצל תובע ייחשב כ”קצה חוט” המבטל
את השעיית מרוץ ההתיישנות לפי סעיף  8לחוק ההתיישנות
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט
לערעורים אזרחיים נדון ערעורם של דוד
אלמוג ,עפרה קליינמן ,רמו אלמוג והילה
אלמוג (להלן" :המערערים") ,שיוצגו על
ידי עו"ד אילן קנר ,כנגד שירותי בריאות
כללית (להלן" :משיבה  ,)"1שיוצגה על ידי
עו"ד שמואל אהרנסון ועו"ד שרון בתאון,
קופת חולים לאומית (להלן" :המשיבה ,)"2
שיוצגה על ידי עו"ד מעיין בז’רנו ועו"ד דורון
איצקוביץ ,מאר בע"מ (להלן" :המשיב )"3
שיוצגה על ידי עו"ד רם נועם ,וכנגד ד"ר נ.
מירמן (להלן" :המשיב  )"4שיוצגה על ידי
עו"ד תמר קרת ועו"ד תמר מויסייב.
פסק הדין ניתן במאי  2013מפי כבוד
השופטים י’ דנציגר ,כבוד השופט י’ עמית
וכבוד השופט א’ שהם בעניינם של שני
ערעורים מאוחדים ,הנסבים על החלטת
בית המשפט המחוזי למחוק על הסף
תביעת רשלנות רפואית בשל חוסר עילה
ובשל התיישנות עילת תביעת העזבון
והמיטיבים (תוך הותרת תביעת האלמן
כתלוי).
עובדות המקרה :בחודש נובמבר 1998
עברה נעמי אלמוג ז"ל (להלן :המנוחה)
בדיקת ממוגרפיה שנמצאה תקינה .בחודש
ספטמבר  1999חשה המנוחה בכאב
ובגוש בשדה השמאלי ,ובעקבות ביופסיה
שבוצעה ,נתגלה כי המדובר בגוש ממאיר.
ביום  6.10.1999נותחה המנוחה ,הגידול
משדה השמאלי נכרת ,ולמחרת שוחררה
לביתה .לאחר הניתוח קיבלה המנוחה
טיפולי כימותרפיה והקרנות בבית החולים
סורוקה ובמסגרת קופת חולים ,אשר הביאו
להטבה במצבה ולנסיגת המחלה .אולם
בשנת  2002שבה והתפרצה המחלה,
שבסופו של דבר הביאה למותה של
המנוחה ביום .28.12.2003
המערערים טענו בכתב התביעה ,כי עם
מותה של המנוחה ,התעוררה בקרב בני
המשפחה "תחושת בטן לא נוחה" שמא
נפטרה המנוחה בשל התרשלות בית
החולים ,אשר שינה את הרכב הטיפול
הכימותרפי שקיבלה .אולם ,כל מי שאליו פנו
המערערים אישר כי הטיפול בבית החולים
היה סביר ומקובל .לאחר שהתחושה הקשה
שליוותה את המערערים לא פגה ,הם פנו
לבא כוחם ,אשר אסף את התיעוד הרלוונטי,

ממנו נודע לו כי בתאריך  11.11.98נבדקה
המנוחה בבדיקת ממוגרפיה במכון וכי
הרופא שפענח את ממצאי הבדיקה מצא,
כי הם תקינים .דא עקא ,שנה לאחר מכן,
כאשר אובחן הגוש הממאיר בשדה השמאלי
של המנוחה ,נרשם בפיענוח הבדיקה כי
"הממצא היה קיים גם ב  11/98 -וגדל
במקצת לעומת צילומים נוכחיים" .מכאן
טענת המערערים ,כי ניתן וצריך היה
לאבחן את הגידול הממאיר כבר בנובמבר
 1998ומכאן עילת תביעתם כנגד המכון,
קופת החולים והרופא.
ביום  17.2.2011ניתן על ידי בית משפט
מחוזי פסק דין (חלקי) לפיו נדחתה על
הסף התביעה נגד בית החולים בהיעדר
עילה .בית משפט מחוזי קבע ,כי "לא סגי
בהגיגי נפש בגדרם "חושד" מאן דהוא
בקיומה של רשלנות ,אלא שהחשד חייב
להיות מבוסס על ראיה כלשהי ,ממנה
ניתן יהיה להסיק ,ולו באופן ראשוני ,על
קיומה של רשלנות .מאחר שהמערערים
לא העלו "ולו קציה של עובדה או ידיעה"
המעלה חשד לטיפול רשלני במנוחה,
ואף הצהירו ,כי תביעתם מבוססת על
תחושת בטן בלבד ,הרי שכתב התביעה
לא מגלה עילה כנגד בית החולים ומכאן
דחיית התביעה נגדו".
ביום  4.7.2011ניתנה החלטת בית
משפט מחוזי המתייחסת לתביעה כנגד
קופת החולים ,המכון והרופא .בהחלטה זו
נדחתה תביעת העזבון מחמת התיישנות,
תביעת המיטיבים נמחקה בשל חוסר עילה
ותביעת התלוי נותרה על כנה .בהחלטתו,
עמד בית משפט מחוזי על הוראת סעיף
 8לחוק ההתיישנות ,התשי"ח1958-
(להלן :חוק ההתיישנות) והוראת סעיף
 )2(89לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן:
הפקודה) והיחס בין שתי הוראות החוק
כפי שנתפרש בפסיקה .בשורה התחתונה
נקבע כי תביעת העזבון התיישנה.
לעומת זאת ,מצא בית משפט מחוזי ,כי
תביעת דוד אלמוג כאלמן-תלוי אמנם
הוגשה בשיהוי ניכר ,יומיים לפני תום
תקופת ההתיישנות ,אך טרם התיישנה,
ולכן יש להותירה על כנה.
בית המשפט ציין ,כי " :נושא ההתיישנות
בכלל וסעיף  8לחוק ההתיישנות בפרט,

נסקר בהרחבה בעניין גיא-ליפל .איני
רואה לחזור על הדברים ואציין כי בקשה
לדיון נוסף על פסק הדין נדחתה ...השורה
התחתונה של פסקי הדין היא ,כי חשד
המתעורר אצל תובע ואף חשד בכוח
ייחשב כ"קצה חוט" המתחיל את מירוץ
ההתיישנות ומבטל השעיית המירוץ לפי
סעיף " .8העובדות המהוות את עילת
התובענה" לצורך סעיף  8הן עובדות,
לא פרשנות משפטית ,לא הבנת הדין,
ולא השגת ראיות להוכחות עובדות...
עוד אזכיר ,כי מאחר שסעיף  8לחוק הינו
חריג לכלל ההתיישנות ,נטל ההוכחה כי
התקיים כלל הגילוי המאוחר רובץ על
הטוען לו".
בית המשפט פסק ,כי ניזוק אשר חשד
מקנן בליבו ,אינו חייב להגיש תביעה על
סמך החשד כפי שנטען על ידי המערערים.
על ניזוק כאמור לדרוש ולחקור ולנסות
לגלות בתוך תקופת ההתיישנות את
הראיות החסרות ,ולא לאחר תקופת
ההתיישנות ,כפי שנעשה במקרה דנן על
ידי המערערים.
בית המשפט הסביר ,כי "שלא כבית משפט
קמא ,איני סבור כי התביעה אינה מגלה
עילה או שהיא אבסורדית ,שהרי לשיטת
המערערים ,אם המחלה הייתה מתגלית
בזמן ,אפשר שהמנוחה לא הייתה מגיעה
כלל למצב בו הייתה נזקקת לסיוע
ולטיפול .עם זאת ,היה מקום לדחות את
תביעת המיטיבים מחמת התיישנות".
לסיכום בית המשפט העליון דחה את
הערעורים וקבע ,כי התיישנה תביעת
העיזבון בהעדר עובדה חדשה שנודעה
למערערים ואשר לא יכולה הייתה להיות
ידועה להם קודם לכן .דין תביעת המיטיבים
להידחות אף היא ,אך לא בשל היעדר
עילה כפי שקבע ביהמ"ש קמא ,אלא בשל
התיישנות .בית המשפט העליון קבע ,כי
לא ניתן להגיש תביעה נטולת עילה מתוך
תקווה שניתן יהיה ליצור אותה במסגרת
הליכי הגילוי.
בית המשפט העליון פסק ,כי המערערים
ישאו בהוצאות המשיבה  1בסך של 10,000
 .₪אשר לתביעת דוד אלמוג כתלוי ,זו
נותרה עדיין על מכונה כנגד המשיבים
בע"א .7073/11

לשכת סוכני ביטוח בישראל
מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:

בריאות וסיעוד

"הלב של פעילות הסוכן"
יום העיון יתקיים ביום שני ,טז' תמוז תשע"ג 24 ,ביוני  ,2013בשעה  ,08:30ב"אבניו" ,קריית שדה התעופה

תכנית יום העיון:
08:30 - 09:00

התכנסות רישום וכיבוד

09:00 - 09:15
09:15 - 09:25
09:25 - 09:30
09:30 - 10:00

דברי פתיחה :גב‘ נאוה ויקלמן ,יו“ר ועדת בריאות וסיעוד
מר אהוד כץ  ,CLUנשיא הלשכה
סיפורו של לקוח
”ביטוח בריאות וסיעוד בישראל מאין באתם ולאן אתם הולכים?“-
דר‘ אודי פרישמן ,יועץ ללשכה בנושא ביטוחי בריאות
השינויים הצפויים בביטוח סיעודי לחברי קופות החולים אלטרנטיביות למבוטחי הביטוח הקולקטיבי -
גב‘ שרונה פלדמן מנהלת מח‘ ביטוח בריאות במשרד המפקח על הביטוח
סיפורו של לקוח
סקר שביעות רצון חברי הלשכה בתחום בריאות וסיעוד  -גב' נאוה ויקלמן יו"ר ועדת בריאות וסיעוד
הפסקה
הרצאת אורח
חידושים וטכנולוגיות חדשות בניתוחי לב  -פרופ‘ אהוד רענני ,מנהל מערך ניתוחי לב וחזה ,בי“ח שיבא
ח"כ יצחק כהן ,לשעבר סגן שר האוצר
רב-שיח בנושא :המוצרים החדשים בביטוח בריאות וסיעוד נוכח דרישות הרגולטור ובהשתתפות:
מר דניאל כהן  -מנהל חטיבת בריאות ,כלל חב‘ לביטוח
מר אלון אלירז  -משנה למנכל ור‘ חטיבת בריאות הראל חב‘ לביטוח
ד“ר נאווה ניב  -מנהלת תחום בריאות מגדל חב‘ לביטוח
גב' אורית קרמר  -מנהלת אגף בריאות ,מנורה חב' לביטוח
מר עדי בר-און  -חבר ועדת בריאות וסיעוד
מר אלי שמש  -סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף בריאות איילון חב' לביטוח
מנחת רב-השיח :גב‘ אורלי וילנאי מרוז
דברי סיכום :גב‘ נאוה ויקלמן ,יו“ר ועדת בריאות וסיעוד

10:00 - 10:20
10:20 - 10:25
10:25 - 10:55
10:55 - 11:25
11:25 - 11:55
11:55 - 12:25
12:25 - 12:40
12:40 - 14:00

14:00 - 14:05
14:10

ארוחת צהריים
מנחה יום העיון :מר רוני שטרן ,מ“מ וסגן נשיא הלשכה
* התכנית ניתנת לשינויים

ההשתתפות ביום העיון לחברי הלשכה  -ללא תשלום.
חברים אשר יאשרו השתתפותם ולא יגיעו מתבקשים להודיע על ביטול השתתפותם בכדי למנוע הוצאה כספית מיותרת.
דמי ההשתתפות לסוכן שאינו חבר .₪ 300 -

ספח הרשמה ליום עיון | בריאות וסיעוד " -הלב של פעילות הסוכן"
לכבוד :לשכת סוכני ביטוח בישראל

פקס 03-6396322 :או באמצעות דואר אלקטרוני vadot@insurance.org.il

הנני מאשר/ת השתתפותי בכנס

שם פרטי ________________ שם משפחה __________________

עמוד
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

*סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מאזור
מרכז הארץ העוסקת בתחומי ביטוח
פרט וסיכונים .מעוניינת לרכוש תיקי פרט
איכותיים בתנאים טובים
050-5286707
*"אפיקי הון" סוכנות לביטוח מחיפה,
מעוניינת ברכישה או במיזוג של תיקי
ביטוח ,בכל הענפים ,מאזור חיפה והצפון.
לפגישת הכרות ללא כל התחייבות
ובדיסקרטיות מוחלטת נא לפנות
ל  -צ'וקי 050-6501909
או למייל Chuky@afikeyhon.co.il
***סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח
איכותי באזור ירושלים ו/או באזור המרכז
גבי 052-6222944
***סוכן ביטוח חיים בלבד ,מחפש לרכוש
תיקי ביטוח חיים קטנים עד בינוניים ,ושת"פ
מול סוכן אלמנטר למכירת ביטוח חיים
פרטים ליצירת קשר -
יובל מור 054-7179599
Mor-ins@012.net.il
***קלאוזנר סוכנות לביטוח ( )2007בע"מ
מעוניינת ברכישת תיקים ללא מנגנון
התאמה ,בכל הענפים ובכל רחבי הארץ.
לפרטים ניתן לפנות לשי 052-8033305
או במייל shay@klauzner.co.il
***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
לרכוש תיקים איכותיים ,בכל גודל ובכל סוג
בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי0505234664-
***סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת
לרכוש תיקים מכל סוג
סודיות מובטחת  -דין 0543971771 -
***לסוכני ביטוח פנסיוני:
הצטרף למיזם ״פרטנרס״ .שרותי משרד
והחשוב ביותר מאגר הפניות בלתי נדלה
של לקוחות קיימים .המיזם מתמקד
בביטוחי פרט.לפנות אל שרגא לידור
0546655736
***סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מעוניינת
בשת"פ (מלא ואו חלקי) בתיקי ביטוח
נא לפנות לגל 058-5000900
סודיות מובטחת

***לבית סוכנים בתל אביב מוזמנים
להצטרף סוכנים שעוסקים באלמנטרי
ובביטוחי בריאות וחיים אשר נמצאים
בחמש שנים הראשונות בדרכם בביטוח.
משרדים ושירותי משרד יינתנו למתאימים.
לפרטים לפנות לנעמי 03-9239292
שלוחה 101

מודעות דרושים

*דרושים לקבוצת קמפוליסה במשרדיה
הראשיים בצפון:
 מפקח/תבתחום החיים ,בריאות ופיננסים.
דרישות התפקיד :נסיון של שנתיים
בתחום ,בוגר/ת קורס מפקחים,
מגורים באזור הצפון.
רישיון מורשה בביטוח חיים  -יתרון.
 חתם/חתמת עסקיםדרישות התפקיד :ניסיון של  3שנים לפחות
בחיתום עסקים גדולים ובינוניים,
ניסיון בעבודה מול חברות הביטוח ,לקוחות
גדולים וסוכנים.
עדיפות לבעלי תואר בביטוח/משפטים.
קו"ח אלMazkirut@campolisa.co.il :
פקס1-599-555-770 :
*למשרד ביטוח בכפר סבא,
למשרה מלאה דרושה פקידה בעלת נסיון
בתחום ביטוח חיים ופנסיה לרבות
יכולת תפעול מערכות המידע של החברות.
יתרון משמעותי לבעלות נסיון גם בעבודה
בתחום הביטוח האלמנטרי.
תנאים טובים וסביבה תומכת
נא להעביר פירוט נסיון תעסוקתי
למייל iostash@yahoo.com
איריס ,050-5345822
איציק 050-7844477
**למשרד ביטוח ברעננה
דרוש/ה פקיד/ת חיתום אלמנטר עם ניסיון
עבודה זמנית כמחליפה
קו"ח למייל yossi@perelman.co.il
**למשרד ביטוח ברעננה
דרוש/ה פקיד/ת תביעות אלמנטר
ואדמיניסטרציה שוטפת  7שעות ביום
קו"ח למייל yossi@perelman.co.il
**לסוכנות בטוח בירושלים דרוש\ה פקיד\ה
עם ניסיון ,תנאים טובים למתאימים,
קורות חייםroni5s@netvision.net.il :
***למשרד ביטוח באשדוד דרוש
סוכן ביטוח מומחה לניהול משרד גדול
טל 0527126678

**לסוכנות ביטוח
פקידה לתביעות רכב ורכוש חצי מישרה
פקידה לעסקים חצי מישרה
פרטים אבי 0505238446
***לסוכנות ביטוח דרושה פקידה לתביעות
רכב ורכוש חצי משרה
ופקידה לעסקים חצי משרה
פרטים אבי 0505238448
***לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה פקידת
ביטוח אלמנטרי ידע בביטוחי חיים יתרון
קורות חיים יש לשלוח למייל:
motib2@netvision.net.il
***פקיד/ה עם רישיון ביטוח חיים לעבודה
בסוכנות ביטוח בפריסה ארצית.
דרישות :אין צורך בניסיון בביטוח!!
חובה :דיבור והבנה עברית ורוסית.
העבודה בהחלט יכולה להתאים לאנשים
בגילאי .50+
המבקשים משרה מלאה ואף חצי משרה.
סוכן/נת עם רישיון בביטוח חיים דובר/ת
השפה הרוסית ועברית לעבודה בסוכנות
ביטוח ארצית .העבודה בהחלט יכולה
להתאים לאנשים בגילאי  .50+המבקשים
משרה מלאה ואף חצי משרה.
לפרטים :יוליה טיטלמן
טל 0737-956100 :נייד0544-867879 :
***לסוכנות ביטוח ותיקה באזור נתניה
דרושה פקידה בתחום האלמנטרי,
דוברת צרפתית.
כתובת למשלוח קורות חיים:
gilad@as-ins.co.il

השכרת משרדים

**יחידה להשכרה במשרד ביטוח במרכז
ראשל"צ  +חניה
אפשרי גם לשירותי משרד
beni@libit.co.il
***להשכרה משרדים מפוארים בבניין חדש
ליד הקניון הגדול בפ"ת.
מחיר השכירות כולל תשלום עבור ,ריהוט
חדש ,ארנונה ,אחזקה ,מיזוג ,חשמל וניקיון.
אינטרנט מהיר מקושר לכל חברות הביטוח
ב  * .SBOXאפשרות לחניה פרטית.
טל' ליצירת קשר:
סאסי 054-3531610 :שחף03-9449900 :
***לסוכן ביטוח  -השכרת חדרים מרוהטים
ומסודרים ,בבאר שבע ,אפשרות עם
שירותי משרד ותמיכה באלמנטרי
לפרטים נוספים :הילה 08-6261110 -

