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ועדת הכספים דנה ביישום 
ממשק דמי הסליקה

הכשרה היא המבטחת את חברת מבנים 
ונתיבים – מפעילת העגורן שקרס בבת ים

 לשכת סוכני הביטוח דרשה לחדד את הגדרת המונח “תפעול פנסיוני” ולמנוע את פעולתם של 
המתפעלים הפרטיים  “אין שום ממשק סליקה שיכול להעביר את כספי התפעול למבוטח” – 
נאמר בדיון  גורמים ברשות שוק ההון: הצורך בדרישות החוק לגבי סוכן מתפעל הן קריטיות 

לצורך צמצום ניגוד העניינים  יו”ר הוועדה הנחה את הפיקוח והלשכה לדון בנושא ולהגיע להבנות

 החברה מבוטחת בפוליסת עבודות קבלניות  קיים חשש שהעגורן עצמו לא בוטח

ועדת הכספים דנה אתמול ביישום פרק השיווק 
והייעוץ הפנסיוני בחוק ההסדרים, המסדיר את 
פעילות ממשק דמי הסליקה שמחייב את סוכני 
הביטוח לגבות תשלום עבור פעילות תפעול 

פנסיוני ולהעביר את הכספים למבוטחים. 
לשכת סוכני הביטוח דרשה לחדד את הגדרת 
המונח “תפעול פנסיוני” ולמנוע את פעולתם של 
המתפעלים הפרטיים.  עוד נאמר בדיון, כי אין 
שום ממשק סליקה שיכול להעביר את כספי 

התפעול למבוטח. 
מנהלי  פורום  יו”ר  קלימן,  עקיבא  מנגד, 
ההסדרים הפנסיונים הביע תמיכה בחוק ואמר 
כי הוא משיג את מטרתו בכך שהמעבידים 
משלמים יותר על התפעול, והחוסכים משלמים 

פחות. 
בפיקוח על הביטוח טענו, כי עבודת סוכני 
הביטוח הפנסיוניים מתאפיינת בניגוד עניינים, 
והחוק הזה חיוני לצמצום אותו ניגוד עניינים.  

גורמים ברשות שוק ההון אישרו לפוליסה כי 
עדיין קיימות שאלות בנוגע להגדרת התפעול, 
וכי הרשות מקיימת מגעים עם השוק על מנת 
להבהיר את הסוגיה. עוד מסרו אותם גורמים כי 
הפיקוח קשוב לשוק ואף דחה את יישום החוק 

על מנת לאפשר לשוק להתמודד. 
בסיכום הדיון ביקש יו”ר ועדת הכספים ח”כ 
משה גפני מהפיקוח על הביטוח להגיע להבנות 

עם הלשכה.

מבנים  הכשרה היא המבטחת את חברת 
ונתיבים בפרויקט הקבלני בפוליסה לביצוע 
עבודות קבלניות. חברת מבנים ונתיבים היא 
החברה שהפעילה את העגורן שקרס אתמול 

)יום ב’( באתר בנייה בבת ים. 
על פי המידע שהגיע לפוליסה, קיים חשש 
לפיו העגורן עצמו אינו מבוטח. לא ברור איזה 
השלכות יהיו לכך על הכיסוי הביטוחי, ובעיקר 

לנזקי צד ג’ שנגרמו לאירוע. 

בתאונה נפגע המנופאי באורח קשה ושלושה 
משרד  עוברי אורח נפצעו באורח בינוני וקל. 
 64 העבודה חוקר אם העגורן שקרס מגובה 
מטר פעל ללא אישורים. כמו כן, האתר נסגר 
ליומיים בהוראת משרד הכלכלה והתעשייה. 
המשטרה חוקרת את האירוע ומנהלי האתר 

עוכבו לחקירה.  
ונתיבים סירבו להתייחס  בחברת מבנים 

לדברים.
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המידע יועבר לרשות שוק ההון ולמינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה

הצעת חוק: רשות המסים 
תעביר מידע על מעסיקים שלא 

מפרישים לעובדים לפנסיה
ם  י ס מ ה ת  ו ש ר
ל  ע ע  ד י מ ר  י ב ע ת
א  ל ש ם  י ק י ס ע מ
לעובדים  מפרישים 
מוצע  כך  לפנסיה. 
בהצעת חוק שהונחה 
על  ב’(  )יום  אתמול 
שולחן הכנסת. המידע 
יועבר למינהל הסדרה 
ד  ר ש מ ב ה  פ י כ א ו

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 
ולרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

המידע יועבר בכל שנה עד ל-31 בדצמבר 
בהתייחס לשנה הקודמת, והוא יכלול מידע 
על כל מעסיק שלא קיים את חובתו להפריש 
לעובדיו כספי פנסיה מכוח צו הרחבה לביטוח 

פנסיוני מקיף במשק.
בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי היא נועדה 
לתת פתרון לעובדים של מעסיקים רבים 
שלא מפרישים לעובדיהם פנסיה כנדרש על 
פי חוק – “כיום, על אף הסנקציות שניתן 
להטיל על מעסיק שלא מפריש לעובד לקרן 

פנסיה, עובדים רבים 
עצמם  את  מוצאים 
במהלך העבודה או 
קרן  ללא  לאחריה 
וללא ביטוח  פנסיה 
ד  ע ו נ ש  , י נ ו י ס נ פ
מקרים  גם  לכסות 
ר  ש ו כ ן  ד ב ו א ל  ש
עבודה. עובדים רבים 
חוששים לתבוע את 
המעסיק שכן תביעה כזו תגרור את פיטוריהם 
המיידים מהעבודה. חלק גדול מהעובדים 
הסובלים מתופעה זו נמנים על אוכלוסייה 
מודעת  אינה  רבות  שפעמים  מוחלשת, 
לזכויותיה או שאין לה את האמצעים למצות 

את זכויותיה”.
עוד נכתב בדברי ההסבר, כי העברת מידע 
ולרשות  ואכיפה  הסדרה  למינהל  כאמור 
זו,  חובה  לאכוף  עליהם  תקל  ההון  שוק 
ולעשות שימוש בכלים העומדים לרשותם 
במקרים אלו, כמו הטלת עיצום כספי מכוח 
העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  חוק 

התשע”ב–2011.
בנוסף, מוצע לחייב את המינהל, במקביל 
לצעדים שינקוט כנגד המעסיק, ליידע את 
העובד והמעסיק בדבר הדיווח על אי ביצוע 

חובת הפרשה לפנסיה.
ידי חברי כנסת, בהם  ההצעה הוגשה על 
יגאל גואטה )ש”ס(, חיליק בר )מחנה ציוני(, 
משה גפני  המשותפת(,  דב חנין )הרשימה 
עליזה  דוד ביטן )ליכוד(,  )יהדות התורה(, 

לביא )יש עתיד( ואלי אלאלוף )כולנו(.

שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il

פתרונות 
מלאים 

בביטוח כללי

מגוון מסלולי 
התקשרות 

ורכישה

ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
כ"א למשרד 

הסוכן

ליווי מקצועי 
ופיתוח 

עסקי לסוכן 
הביטוח

קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

לורדה שילה והמשפחה,
אתך באבל הכבד 

במות אישך

גיטה ואריה לביא

נתי שילה
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 
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כנגד  ביטוחי  כיסוי  בנושא  מהיר  דיון 
ב׳(  )יום  אתמול  התקיים  מינית   הטרדה 
ולשוויון  האישה  מעמד  לקידום  בוועדה 
עאידה  בראשות ח”כ  הכנסת,  של  מגדרי 
תומא-סלימאן )הרשימה המשותפת(. את 
הדיון יזמה ח”כ עליזה לביא )יש עתיד( בשל 
פוליסות ביטוח בהן קיים סעיף המבטח מפני 
מקרה של תביעה על הטרדה מינית – בניגוד 
להוראות הדין והנחיות הממונה על הביטוח 

משנת 2013.
ונדהמנו  ח”כ לביא: “ב-2013 ישבנו כאן 
לגלות פוליסות שמבטחות מטרידים מינית. 
הממונה על הביטוח פרסמה נהלים ברורים, 
שבפועל נהפכו להמלצה ובדיחה, כפי שראינו 
הפוליסה  על  שפורר  שרון  של  בחשיפה 
ללשכת  מבטחים  מנורה  ששיווקה חברת 
עורכי הדין. הטרדה מינית היא לא תאונת 
לבטח.  שצריך  מקצועי  סיכון  ולא  עבודה 
מוטרדת היא לא סיכון, הסיכון הוא המטריד. 
זה לא רק עניין משפטי. זה עניין ערכי. מעבר 
להתעלמות הבוטה מהחוק – עצם הרעיון 
מאחורי שיווקה של פוליסה כזו מעוות ונושא 
עמו מסר בלתי נסבל. איפה הפיקוח מאז 
פרסום ההנחיות ב-2013? פוליסות כאלו 
ידי חברות  על  המשיכות להיות משווקות 
נוספות. מדובר בזלזול מופגן בחוק ובגופן 
ומעמדן של נשים. מצופה מחברות הביטוח 
ומהמעסיקים להשקיע מאמצים בהטמעה 
וחידוד של הנהלים, לא בשבירתם ועקיפתם. 
קוראת  ואני  בנושא,  חוק  הצעת  הכנתי 
לממונה להטיל סנקציות ולפקח. ום זה לא 

יקרה, נחוקק”.
היועצת המשפטית של  עו”ד ענת מימון 
הוועדה: “ככלל, אדם לא יכול לבטח עצמו מפני 
מעשה פלילי מכוון. ב-2013 אגף שוק ההון 
פרסמו הנחיות לפיהן פוליסה יכולה לכסות 
אדם בפני הוצאות של הליך פלילי בו יצא זכאי, 
כלומר, אם נמצא אשם או נעשה הסדר פשרה, 
לא ניתן לתת כיסוי. מעסיק, שיכול להיות חייב 
בפיצויים בשל עבירה שביצע עובד שלו במקום 
יכול להיות מבוטח ולקבל שיפוי,  העבודה, 
אך ורק אם נקט בכל האמצעים האפשריים 

למניעת ההטרדה המינית.”
שוק  רשות  מנהל  מיכאלי, סגן  אסף 
ההון: “ב-2013 אמרנו אמירה מאוד ברורה, 
שלא נאפשר כיסוי למטרידים מיניים. הוצאנו 
לבחון  הביטוח  לחברות  מחייבת  הוראה 
את כל הכיסויים שלהם בנושא ולתקן, וכך 
בחנו פוליסות רבות בכל 2014. בגדול, טרם 
שיווקה של פוליסה, חברת ביטוח מחויבת 
ולנו יש תקופה של  להעביר אותה לעיוננו, 
מאז  בחנו  וכך  להעיר,  או  ימים לאשר   30
עומדות בהוראות.  פוליסות החבויות  אם 

קיבלנו את הפוליסה הזו, של מנורה, וראינו 
רגע  ובאותו  בקלות שהסעיף לא מתאים, 
התייחסנו  בה  התנגדות  הודעת  הוצאנו 
לסעיף הספציפי הזה, וקיבלנו גם אינדיקציות 
שבוצע שיווק בטרם אישורנו. לכן, במקביל 
להתנגדות, התחלנו בהליך משמעתי שנמצא 

בעיצומו”.
עוה”ד:  לשכת  מנכ”ל  אלפרסי,  אורי 
מומחה  יועץ  לקחת  היא  שלי  “האחריות 
פוליסה  לבנות  צריך  היה  והוא  בתחום, 
כוללת  ולצרכים. הפוליסה  לזמן  מותאמת 
המון סעיפים שאנחנו לא יכולים להבין בכל 
התחומים בהם. אני רוצה להדגיש שבשום 
שלב הפוליסה לא כיסתה הטרדות מיניות, 
שוק  מרשות  ההערה  את  שקיבלנו  וברגע 
ההון, הורתי לחברת הביטוח לתקן ולהודיע 
זאת  וגם אנחנו פעלנו להביא  למבוטחים, 

לידיעת עורכי הדין”.
אלעד שלף, מנהל אגף עסקים במנורה: 
“אנחנו מתחברים לחלוטין ותומכים באמירה 
הערכית של ח”כ לביא, גם כחברה עסקית וגם 
כאדם פרטי ולכן חשוב לציין את העובדה, 
שגם במקרה של פוליסת האחריות המקצועית 
ללשכת עורכי הדין, גם בנוסח הישן וגם בנוסח 
החדש, לא היה כיסוי למי שהטריד מינית. זו 

עובדה שאי אפשר להתחמק ממנה”.
עו”ד שמעון עיר שי, היועץ המשפטי למנורה: 
“גם בנוסח המקורי אין כיסוי למטריד מינית. 
כל מה שהעירו עליו בפיקוח התייחס למקרה 
שיתבעו את המעסיק בשל הטרדה מינית 
שביצע עובד שלו, והגדרות המניעה מידית. 
היא הנחיה  ההנחיה של הפיקוח מ-2013 
עקרונית, אבל אין שם נוסח אחיד מוכתב, 

כפי שהם בהחלט עושים לפעמים”.  
מיכאלי השיב: “ההוראות שלנו שקופות 
וברורה ואין שאלה פרשנית לגביהן. ההערה 
העיקרית שאנו זיהינו היא אכן בהתאם לכיסוי 

של המעסיק”.
עו”ד שיר-אל נקדימון, שדולת הנשים: “אני 
מייצגת בתיק התנכלות, לפי החוק למניעת 
הטרדה מינית, ונאמר לי על ידי המגשר כי 
עורכי הדין של חברת הביטוח של הצד השני 
מעורבים כבר בשלב זה. מעבר לכך, גם אם 
לשיטת חברת הביטוח זה רק על חבות מעסיק 
זה עדיין חמור מאוד. למה שמעסיק יתאמץ 

אם יש לו ביטוח?”.
שוש כהן, סגנית נשיא לשכת סוכני הביטוח: 
“כאישה אני מתנגדת בכל תוקף לכל כיסוי 
בנושא של הטרדה מינית בפוליסות. למה 
המעסיק צריך בכלל כיסוי? האם המעסיק, 
שהוא מבוטח, יקבל כיסוי גם כמטריד? יש 

פה אחריות שיוכית וזה לא נפתר”.
נשים  פורום   – מקולך  יעקובסון  סיון 

דתיות: “אני רוצה להצטרף לאמירה הערכית 
– עצם העובדה שאפשר לחפש באינטרנט את 
המילים ‘פוליסת ביטוח להטרדה מינית’ זה 

כבר עצוב”.
יו”ר הוועדה: “אם התנאי לביטוח הוא רק 
במקרה של שיפוי לאחר זיכוי, אז איך עורכי 
יכולים להתערב  הדין של חברות הביטוח 
בהליך המשפטי עצמו? במקום לכסות את 
הוצאות ההליך המשפטי, הם מנהלים אותו 
וזו דלת אחורית לבצע בדיוק את  בעצמם, 
שנאסר. אני מבקשת מרשות שוק ההון תשובה 
בנושא הזה וכן לבדוק מה משווקות חברות 
הביטוח בפועל ולא רק מה הן שולחות אליה. 
כל הפוליסות הבעייתיות שהוצגו פה היו עד 
לפני שבוע-שבועיים באתרים של החברות 

וזה אומר שהן שווקו בפועל”.
ח”כ תומא-סלימאן סיכמה: “הוועדה דורשת 
לדעת על כל חברה שהתברר שאכן שיווקה 
דברים לא לפני ההוראות, אילו צעדים יינקטו 
נגדה, כך שכל החברות יבינו שהן ישלמו ביוקר 
על כיסוי להטרדה מינית. יש לנו אפס סובלנות 
ולעשיית כסף  לכיסוי של הטרדות מיניות 
ממכירת פוליסות כאלה, שלא רק מנוגדות 

להוראות, אלא גם לעיקרון המוסרי”. 
תגובת מנורה: “מנורה מבטחים מגנה כל 
מי  כי  ומציינת  מינית  הטרדה  של  מעשה 
שהטריד מינית אינו זכאי לכל כיסוי ביטוחי 
מנורה  נושא,  של  לגופו  זה.  מעשה  בגין 
מבטחים ביטוח נבחרה על ידי לשכת עורכי 
הדין במכרז לביטוח חברי הלשכה בביטוח 
אחריות מקצועית החל מינואר 2017. בהתאם 
לתנאי נוסח הפוליסה במכרז שהוציאה לשכת 
עוה”ד, מנורה כללה בפוליסות כיסוי לחבות 
בשל הטרדה מינית, וזאת בהתאם להנחיות 
בנובמבר  שפורסמו  הביטוח  על  המפקח 
2013. הפוליסות  מגדירות במפורש כי יינתן 
כיסוי חבות רק לגבי מי שיצא זכאי מאישום 
בדבר הטרדה מינית או שהתיק שנפתח בגין 
הטרדה מינית, נסגר ללא הגשת כתב אישום 
או שנדחתה תובענה אזרחית שכנגדו. קרי, 
אדם שלגביו נטען כי הטריד מינית הורשע  
או הגיע להסדר פשרה עם הצד התובע לא 
ובהתאם  בנוסף,  ביטוחי.  כיסוי  כל  יקבל 
להנחיות הפיקוח, כוללות הפוליסות כיסוי 
חבות בשל הטרדה מינית אך ורק למבוטח 
שנקט בכל הצעדים שעל מעסיק לנקוט על 
פי החוק למניעת הטרדה מינית. הפוליסה 
אושרה על ידי המפקח על הביטוח וזאת לאחר 
חידוד שבוצע לעניין אחריות המעסיק לפעול 
לפי החוק להטרדות מיניות. תנאי הפוליסה 
המעודכנים מופיעים באתר החברה והנוסח 
המעודכן אשר חל בתוקף למפרע מתחילת 

שנה זו נשלח לכל המבוטחים”.

הטרדה מינית היא לא תאונת 
עבודה או אסון טבע שצריך לבטח

הדיון התקיים עקב פוליסות ביטוח בהן קיים סעיף המבטח מפני מקרה של תביעה על הטרדה מינית

הוועדה למעמד האישה של הכנסת:
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דיון בערעור על החלטה של בית המשפט השלום, לפיה פטור 
המשיב מהגשת חוות דעת מומחה רפואי להוכחת תביעתו

נדונה  אביב  בתל  המחוזי  משפט  בבית 
בקשת רשות ערעור של כלל חברה לביטוח 
בע”מ )“חברת הביטוח”(, שיוצגה על ידי עו”ד 
תומר זמר, ממשרד עורכי דין זמר-ברימר, נגד 
פלוני )“המשיב”(, שיוצג על ידי עו”ד כרמי 
 ,2017 בינואר  ניתן  בוסתנאי. פסק הדין 
בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אביגיל כהן.

חברת הביטוח הגישה בקשת רשות ערעור 
בית המשפט השלום, לפיה  על החלטה של 
חוות דעת מומחה  פטור המשיב מהגשת 
רפואי להוכחת תביעתו. בנוסף, הוחלט למנות 
מומחה מטעם בית המשפט במימון של חברת 

הביטוח )“ההחלטה”(.
כתב  במסגרת  התקבלה  זו   החלטה 
תביעה שהגיש המשיב כנגד חברת הביטוח. 
נפל  הוא  הימים  באחד  כי  טען,  המשיב 
כאשר שיחק כדורגל, וזאת בהיותו תלמיד 
)“האירוע”(. לכן הוא זכאי לתגמולי ביטוח 
אישיות  תאונות  ביטוח  פוליסת  מכוח 
לתלמידים )“הפוליסה”(. התובע צירף לכתב 
התביעה אישור רפואי וטען, כי מדובר בחוות 
דעת רפואית שערוכה על פי דין. אולם, אישור 

זה לא היה ערוך בהתאם להוראות החוק.
חברת הביטוח טענה, כי בהתאם לתקנות 
סדר הדין האזרחי )“התקנות”(, על המשיב 
היה לצרף חוות דעת רפואית. משלא פעל 
כאמור, הרי שפעל בניגוד להוראות הדין. עוד 
נטען, כי המשיב לא הציג כל אישור המעיד 
על כך שהוא היה תלמיד מן המניין במועד 
כן, חברת הביטוח הכחישה  האירוע. כמו 
את הטענות שהעלה המשיב בכתב התביעה.

כאמור, במסגרת ההליך הגיש המשיב בקשה 
לבית משפט השלום, לפטור אותו מהגשת 
חוות דעת רפואית ולהורות על מינוי מטעם 
“טעמים  קיימים  לגרסתו,  המשפט.  בית 
מיוחדים” להיעתר לבקשתו. חברת הביטוח 
התנגדה לבקשה זו וציינה, כי המשיב לא נימק 
מדוע יש להעניק לו את הפטור מהגשת חוות 
דעת רפואית ומדוע יש לעשות כן ולמנות 

מומחה מטעם בית המשפט.
 כיצד פסק בית המשפט המחוזי במקרה 
דנן? האם צדק בית משפט השלום כאשר 

החליט, כי ימונה מומחה רפואי מטעמו?
כי על  ציין תחילה,  בית המשפט המחוזי 
תינתן  ערעור  רשות  הפסוקה,  ההלכה  פי 
במקרים נדירים בהם המבקש הראה, שדחיית 
על  באופן ממשי  עלולה להשפיע  בקשתו 
זכויות הצדדים להליך. כמו כן, על המבקש 
להראות כי דחיית הבקשה עלולה לגרום לנזק 

של ממש או עלולה להביא לקיומו של הליך 
מיותר או שגוי. צוין, כי במקרה דנן, הסוגיה 
עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויותיהם 
של חברת הביטוח ושל המשיב ולכן יש לתת 

את רשות הערעור.
התקנות  כי  ציין,  המחוזי  המשפט  בית 
המשפט  בית  של  סמכותו  את  מסדירות 
לכתב  רפואית  חוות דעת  לפטור מצירוף 
תביעתו של התובע. הסמכות להענקת הפטור 
תינתן מטעמים מיוחדים ולא כדבר שבשגרה. 
בית המשפט העליון פסק בפרשה אחרת, 
כי נדרשת “דרגת שכנוע גבוהה וקיומן של 
נסיבות מיוחדות ומשכנעות במיוחד”. לשם 
כך, התובע נדרש להראות, כי קיימות נסיבות 
יכול להתגבר עליהן באמצעים  שאין הוא 
בנתוני  בהתחשב  בהם  שינקוט  שסביר 
המקרה, ונסיבות אלה מונעות ממנו לצרף 
חוות דעת רפואית. על התובע לתת תצהיר 
יסוד לתביעתו  כי קיים  ולהראות,  כך  על 
ואין מדובר בתביעת סרק. לאחר הוכחה 
כאמור רשאי בית המשפט למנות מומחה 

רפואי מטעמו.
בית המשפט המחוזי ציין, כי המשיב ביקש 
רפואית  דעת  חוות  מהגשת  אותו  לפטור 
ולמנות מומחה מטעם בית המשפט, לאחר 

שלטענתו, חברת הביטוח לא מינתה מומחה 
פעל  שהוא  אף  על  וזאת  מטעמה,  רפואי 
בהתאם לפוליסה. בתוך כך צוין, כי המשיב 
הציג מכתבים ששלח לחברת הביטוח, אולם 
מכתבים אלה עוסקים בעניינו של אדם אחר. 
עוד צוין, כי טענותיו של המשיב בתשובה 
חברת  שהגישה  לערער  הרשות  לבקשת 
הביטוח, משמיטות את הטענה, לפיה הוא 
פנה אל חברת הביטוח בדרישה לבצע בדיקה 

רפואית על ידי מומחה רפואי מטעמה.
בהתאם  כי  קבע,  המחוזי  המשפט  בית 
לנסיבות המקרה, המשיב לא עמד ב”נטל 
הכבד” להראות טעמים מיוחדים המצדיקים 
מתן פטור מהגשת חוות דעת רפואית בעניינו 
ומינוי מומחה מטעם בית המשפט. כלשונו 
של בית המשפט: “איני סבורה כי מתקיימות 
אותן נסיבות חריגות המצדיקות מתן פטור 
לתובע )המשיב( מהצגת חוות דעת מטעמו”. 
לפיכך נקבע, כי יש מקום להתערב בהחלטת 

בית משפט השלום ולבטל אותה. 
לסיכום האמור, בית המשפט המחוזי קיבל 
את הערעור שהגישה חברת הביטוח וביטל 
את החלטת בית משפט השלום שפסק, כי יש 
למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט על 

חשבון חברת הביטוח.

אם התובע מעוניין 
להוכיח מצב רפואי,  רצוי 
שיגיש חוות דעת רפואית

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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ערעור של בית החולים רמב”ם נכשל - ייאלץ 
לפצות משפחת חולה שהתאבד בכמיליון שקל

לפני כשנה קיבל 
בית משפט השלום 
בתל אביב פסק דין 
על  כי  חריג שקבע 
בית החולים רמב”ם 
ת  ו צ פ ל ה  פ י ח ב
ה  ל ו ח ת  ח פ ש מ
וזאת   - שהתאבד 
תוצאות  בעקבות 
שנשלחו  בדיקות 
אליו בדואר, במקום 

להסבירן בפגישה פנים אל פנים. 
משפטנים רבים מתחו ביקורת על פסק הדין 
והעריכו שהוא יתהפך בערעור. משרד הבריאות 
המפעיל את בית החולים אכן ערער על פסק 
הדין לבית המשפט המחוזי, וזה החליט להחזיר 
את הדיון בתיק לשלום – תוך שהוא מדגיש 
מספר נושאים ושאלות שלא חודדו מספיק 

בפסק הדין. 
בית משפט השלום בתיק  דן  בימים אלה 
בשנית, התייחס לכל הסוגיות שעלו במחוזי 
ואשרר את החלטתו הקודמת לפיה יפצה רמב”ם 

את משפחת החולה במיליון שקל. 
מהתביעה אותה הגישו עו”ד דוד פייל ושיאן 
משרד  רמב”ם,  החולים  בית  נגד  קוריאט 
הבריאות ומדינת ישראל, עולה כי המנוח אובחן 
כסובל מסרטן ריאה מסוג קרצינואיד. עקב 
הטיפולים והניתוחים אותם עבר, התדרדר מאוד 
מצבו הנפשי והגופני, והוא אף אושפז לתקופה 
קצרה במחלקה לבריאות הנפש ברמב”ם עקב 

דיכאון שנבע ממחלתו. 
בספטמבר 2009 עבר החולה מיפוי ביקורת 
בבית החולים. מעטפה שהכילה את תוצאות 
הבדיקה נשלחה אל החולה בדואר, בלי שנערכה 
עם החולה שיחת טלפון מקדימה או מפגש 
עם רופא מטפל. יום לאחר קבלת התוצאות, 
בשעות הבוקר, נמצא המנוח תלוי על עץ בחצר 
ביתו, ולמעשה לא הספיק להגיע עם התוצאות 

לתור שהיה קבוע לו עם הרופאה האונקולוגית 
המטפלת בבית החולים למחרת היום, בו היה 

אמור לקבל הסברים על התוצאות.
דוד אדלמן מ”פורום  בחוות דעת של ד”ר 
רופאים”, מומחה לאונקולוגיה מבית החולים 
וקוריאט  פייל  עוה”ד  הגישו  הדסה, אותה 
בתביעה, נאמר: ”ביטויים שונים השגורים בפי 
עולם הרפואה, כגון ‘חיובי’, ‘בלוטות שליליות’, 
‘המחלה  כמו  ומונחים  פתולוגית’  ‘קליטה 
מתקדמת’, הם בעלי קונוטציה שונה מאשר 
בתחומים אחרים ועשויים לגרום ללחץ מיותר על 
החולה, שאינו מבין את פשר התוכן ולפרש אותו 
באופן שונה לחלוטין מהאופן הנכון והמתבקש”. 
כי  בתביעה,  ציינו  וקוריאט  פייל  עוה”ד 
לא  לנוכח מצבו הנפשי של החולה, שהיה 
יציב והעמיד אותו בסיכון גבוה להתאבדות, 
בית החולים היה צריך לנקוט במשנה זהירות 
ולבשר את תוצאות הבדיקה באמצעות הרופאה 
האונקולוגית המטפלת ולא באמצעות הדואר. 
לדבריהם, בית החולים היה צריך לצפות כי 
משלוח תוצאות בדיקה שכזו לאדם במצב 
נפשי מעורער עלולה להוביל אותו למעשים 

קיצונים וחסרי שיקול דעת. 
)מריו( קליין, מבית משפט  מנחם  השופט 
השלום בתל אביב, השתכנע כי הצוות הרפואי 
היה מודע למצבו הנפשי הקשה של המנוח, 
וחרף כך שלח לו את תוצאות הבדיקה בדואר 
ללא הסבר מניח את הדעת. השופט קליין ציין 
בפסק דינו, שככל הנראה, המנוח לא היה נוטל 
את חייו אילולא קיבל את המכתב לידיו כשהוא 
בביתו. על כן החליט השופט לחייב את רמב”ם 
ומשרד הבריאות המפעיל את בית החולים 
בפיצויים למשפחת המנוח ביותר ממיליון שקל.

משרד הבריאות החליט לערער לבית המשפט 
המחוזי, אשר הורה להחזיר את הדיון לבית 
משפט השלום להבהרות שונות. בימים אלה 
פרסם השופט קליין פסק דין מתוקן, במסגרתו 
הותיר את קביעתו המקורית על כנה, ולפיה 

היה על הצוות הרפואי להבחין כי מצבו הנפשי 
של המנוח רעוע, ולצפות כי שליחת תוצאות 
הבדיקה בדואר כפי שנעשתה, ללא השגחה או 

תיווך, יכולה לגרום לתוצאה הטרגית.
השופט קבע, כי “סביר להניח כי לו היה מקבל 
המנוח את תוצאות הבדיקה בביקורת אליה 
היה רשום אצל הרופא המטפל - כ-36 שעות 
לאחר ההתאבדות - לא היינו עוסקים בתיק זה 
כיום והמנוח היה חי”. לעניין הפיצויים המגיעים 
למשפחה, קבע השופט כי האלמנה תהיה זכאית 
לפיצוי, כפי שנפסק בפסק הדין המקורי, קרי 
כמיליון שקל. בנוסף קבע השופט שוב, כי על 

המדינה לשלם למשפחה הוצאות משפט.
אבל השאלה העיקרית העומדת למשפט על פי 
תפיסתי היא דווקא ההתנהלות הפרוצדורלית 
של המערכת הציבורית. זה לא מקרה ראשון ולא 
מקרה שני שבתביעת רשלנות רפואית מערער 
הנתבע, שהוא הגוף הציבורי הגדול והחזק, על 
החלטת בית משפט. בית משפט יכול לטעות, 
אבל השאלה היא האם במקרה של נזק מוכח, 
קשה ואכזרי שנגרם לחולה במערכת הבריאות 
הציבורית, לאחר שבית משפט בישראל נתן 
את החלטתו, האם ראוי שהמערכת הציבורית, 
הגדולה והחזקה עשרת מונים מהצד התובע, 
תחפש את הצדק המוחלט על חשבון הנפגע 
החלש, רק כדי שמנהליה ו/או רופאיה, לרוב 
משיקולי אגו בלבד, יוכלו להגיד “אני ניצחתי”.

את האובדן, את הנזק הבריאותי, את ההפסד 
הכלכלי שנגרם לתובע, גם פסק דין רחב לב לא 
ישיב במלואו. מדוע אם כך צריכה המערכת 
הציבורית לקחת במקרים כאלה גם את מעט 
הכבוד שנשאר לנפגע? קצת חמלה ומעט יותר 
יזיקו גם למנהלי בתי  התחשבות בזולת לא 

החולים ומנהלי המחלקות בישראל. 

מנהל  סגן  לשעבר  פרישמן,  אודי  ד”ר 
הפניקס. וסמנכ”ל  אסותא  החולים   בית 

מנכ”ל חברת הייעוץ פרש קונספט

בריא לדעת

מאת ד”ר אודי פרישמן

 התנהלות הגופים הציבוריים בהגשת ערעור נגד חולים מקוממת ומעוררת כעס רב  במצבים רגישים 
כאלה, לצד הרצון לנצח בכל מחיר חייבת לקבל ביטוי גם החמלה שכל גוף ציבורי חייב להכיל אותה

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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סלינגר בדיוני ועדת הכספים על משטר ההון החדש לחברות הביטוח: 

ועדת הכספים של הכנסת החלה לדון ביום 
ב’ השבוע במודל הכלכלי שמקדמת רשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון להבטחת כושר הפירעון 
של חברות הביטוח בישראל. מדובר במהלך 
הדומה לזה שנעשה במדינות רבות, בעיקר ברוב 
מדינות המערב, ושמטרתו להבטיח שחברות 
הביטוח יוכלו לעמוד בהתחייבויות הביטוחיות 

הרבות שלהן כלפי ציבור המבוטחים.
ואמור  ניהול סיכונים  על  המודל מבוסס 
להתאים את הרגולציה בהתאם. המודל קובע 
את גובה ההון העצמי שנדרשת להחזיק כל 
חברת ביטוח בכל רגע נתון להבטחת כושר 
הפירעון שלה כלפי המבוטחים. חברי הוועדה 
אמורים בסופו של דבר להכריע אם לקבל את 

המודל, לדחותו או לבצע בו שינויים. 
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני )יהדות 
התורה( קרא לאנשי רשות שוק ההון לבוא 
איגוד  רשות ניירות ערך,  בדברים עם נציגי 
חברות הביטוח והחברות עצמן, על מנת להגיע 
למתווה מוסכם והודיע, ש”במקרים של חוסר 

הסכמות, ועדת הכספים היא זו שתכריע”.
מנהלת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
דורית סלינגר, הציגה את המודל תחת הכותרת 
 .”Solvency מבוסס  כלכלי  הון  “משטר 
גורם  סלינגר: “חברת ביטוח חייבת להיות 
יציב, שיכול להבטיח את הכיסוי הביטוחי של 
המבוטחים בעקבות אירוע ביטוחי, קיצוני 
ככל שיהיה. ההון העצמי של חברת הביטוח 
זה כרית הביטחון שלה כנגד סיכונים צפויים 
ובלתי צפויים. הכוונה שלנו היא לחזק את 
חברות הביטוח לגבי היכולת שלהן לעמוד 
בהתחייבויות שלהן כלפי המבוטחים. הביטוח 
נועד לספק הגנה לפרט, למבוטח, באמצעות 
העברת הסיכון לחברת הביטוח. ישנם סוגי 
ביטוח שונים לתקופות שונות ובהתאם - רמות 
הסיכון. לא דומה רמת הסיכון בין ביטוחים 
לשנה אחת ואף פחות, כגון ביטוחי נסיעות, 
רכב, דירה, לבין ביטוחים לפרקי זמן ממושכים 
של שנים רבות קדימה או אף לכל החיים, כגון 
ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים שהם עד 
גיל הפרישה, ביטוח בריאות שהוא לכל החיים”.

סלינגר הוסיפה: “כרית הביטחון בדמות 
ההון העצמי נועדה לספוג הפסדים של חברות 
הביטוח בשל סיכונים בלתי צפויים ולאפשר 
המודל  בהתחייבויותיהן.  לעמוד  לחברות 
הנוכחי נבנה לאחר סדרה של תרגילים ובחינות 
שקיימנו החל מ-2008 עד 2015 לקראת המעבר 

החדש.  ן  ההו למשטר 
לבחון  נועדו  הבדיקות 
השפעות של תרחישי קיצון, 
תתרחש  אם  בין השאר, 
ואיך  קטסטרופה  איזו 
ההון העצמי של החברות 
יאפשר להן לפעול ויסייע 
להן לעמוד בהתחייבויות 
כלפי המבוטחים. המודל 
 , Solvency-הזה של ה
שמחייב החזקת הון עצמי 
ם,  י מ י ו מס ם  י ר ו ע י ש ב
כבר מיושם בכל מדינות 
החל  האירופי  האיחוד 
מ-2016 ומטרותיו: הגנה 
מוגברת על בעלי הפוליסות 
לזהות,  חברות  ועידוד 
סיכונים  ולנהל  לאמוד 

הפיננסית.  יציבות המערכת  על  ולשמירה 
המודל מעמיד דרישות כמותיות על בסיס 
המאזן הכלכלי של החברות, ההון הנדרש 
לפירעון בהתאם לסיכונים וסף הון מינימלי. 
אם לאחר בחינת מגוון תרחישים מגיעים לסף 
ההון המינימלי הנדרש וחברה לא תעמוד בו, 
יש אפשרות לבטל לה את הרישיון או להפקיע 
ממנה את הניהול ולמנות מנהל מורשה. ההון 
הנדרש בתחילת ההסדרה החדשה בחודש יוני 
60%. לכל חברות הביטוח  2017 יעמוד על 
קיימת היכולת לעמוד כבר ב-2017 ב-100% 

מההון הנדרש ואף יותר מכך”.
בדיון התברר שהרשות הגיעה להסכמות עם 

איגוד חברות הביטוח חוץ 
שפרשה  מגדל,  מחברת 
יוחנן  יו”ר מגדל,  ממנו. 
דנינו, הגיב לדברי מנהלת 
“אנחנו  ואמר:  הרשות 
תומכים במודל וחושבים 
אך  יציבות.  ייתן  שהוא 
לאחר  מהאיגוד  פרשנו 
מו”מ עם הרשות ולאחר 
לא  ו  נ ל ש ת  ו ש י ר ד ש
מגדל  חברת  התקבלו. 
מביטוח  שליש  מהווה 
החיים במדינה. יש לנו 2.1 
מיליון מבוטחים בתחום 
ביטוח חיים וצריכים להגיע 
כי  הרשות,  עם  להבנות 
נכנסים למהפכה גדולה. 
אנחנו נדרשים להחזיק הון 
עצמי של 4 מיליארד שקל. אי אפשר לדרוש 
שנעמוד בכך ביום אחד. הלכנו 30 שנה לאור 
דרישות ההון של הפיקוח על הביטוח במשרד 
האוצר, שעכשיו זה הרשות. באירופה נתנו 
פריסה ל-16 שנה בדרישה להון עצמי כזה. 
אנחנו בעד כל מה שדורית אמרה, השאלה 
איך מגיעים לשם. חלק מהבעיות הוא בפריסת 
השנים. יש עוד כמה חילוקי דעות, אך זה העניין 

המהותי ביותר”.
יו”ר הוועדה גפני סיכם: “זה רק הדיון הראשון 
בעניין ומבלי שנכנסו למהות, ממש לתוכן 
הדברים”. הוא קרא כאמור להגיע להסכמות 

ולחזור לוועדת הכספים לאחר מכן.

לכל חברות הביטוח קיימת היכולת 
לעמוד כבר ב-2017 ב-100% 
מההון הנדרש ואף יותר מכך

 הוועדה החלה לדון במודל הסיכונים לפיו יתנהלו ויפוקחו חברות הביטוח, להבטחת כושר 
הפירעון שלהן  מנהלת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר: ההון הנדרש בתחילת 

ההסדרה החדשה בחודש יוני 2017 יעמוד על  60% יו”ר מגדל, יוחנן דנינו: אנחנו תומכים 
במודל, אך פרשנו מהאיגוד לאחר מו”מ עם הרשות ולאחר שדרישות שלנו לא התקבלו

יואב קיש  ועדת הכנסת בראשות ח”כ 
)הליכוד( אימצה ביום ב’ השבוע את הצעת 
הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים 
אחרים לחברי הכנסת בראשות הפרופ’ חיים 
לוי, ולפיה ההפרשות לקופת הגמל של חבר 
כנסת הזכאי לפנסיה צוברת יהיו כדלקמן: 6% 
למרכיב תקבולים על חשבונו של חבר הכנסת 

)או 7% לבקשתו(, 6.5% למרכיב התקבולים 
על חשבון אוצר המדינה )או 7.5% במקרה 
שהח”כ הגדיל את חלקו ל-7%(, ו-8.33% 

למרכיב פיצויי הפיטורין על חשבון האוצר.
תיקון זה נעשה בעקבות הגדלת שיעורי 
ההפרשות לעובדי המדינה הזכאים לפנסיה 

צוברת.

ההפרשות הפנסיוניות של חברי 
הכנסת יותאמו לכלל עובדי המדינה

תיקון שיעורי ההפרשות לחברי כנסת נעשה בעקבות הגדלת 
שיעורי ההפרשות לעובדי המדינה הזכאים לפנסיה צוברת

דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח
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האם אוסטרליה צועדת 
למשבר בתחום ביטוח החיים?

Aon Benfield: 130 סופות טורנדו בארה”ב, 
גשמים עזים בתאילנד ומלזיה ושריפות בצ’ילה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

עסקי ביטוח החיים, לטענת המבטחים, סובלים משחיקה וגל של תביעות

אחד ממבטחי החיים הגדולים של אוסטרליה, 
שוקל  הוא  כי  שעבר  בשבוע  הודיע   ,Suncorp
החיים  ביטוח  לאגף  אסטרטגיות  חלופות 
משלו. החלופות כוללות, בין היתר, מכירה של 

עסקי ביטוח החיים או צירוף של שותף. 
המבטח,  שפרסם  הכספיים  הדוחות  פי  על 
של  החיים  ביטוח  משוק  כ-5%  המחזיק 
ירד  החיים  ביטוח  מעסקי  הרווח  אוסטרליה, 

ב-52%   2016 שנת  של  האחרונה  במחצית 
לסך של 8.4 מיליון דולר. עסקי ביטוח החיים, 
של  וגל  משחיקה  סובלים  המבטח,  לטענת 
של  שהמרווחים  הוא  שהצפי  בעוד  תביעות. 
ביטוח  שוק  יציבים,  יישארו  החיים  ביטוח 

החיים יושפע מאי יציבות של מגמות. 
הגדולה  החברה   ,AMP הודיעה  במקביל, 
מגמתה  על  עושר,  לניהול  באוסטרליה  ביותר 

החיים.  ביטוח  לעסקי  החשיפה  להקטנת 
באמצעות  להתבצע  אמורה  החשיפה  הקטנת 
פוליסות  לכסות  כדי  משנה  ביטוח  עסקת 
 the National Mutual ביטוח שנערכו על ידי
 AXA-מבטח שנרכש מ – Life Association
ב-2016  רשמה   AMP חברת   .2011 בשנת 
של  בסך  החיים  ביטוח  בתחום  תפעולי  הפסד 

319 מיליון דולר.

של  המייעצת  החטיבה   ,Aon Benfield
הברוקר Aon, מנתחת בדוח שפרסמה את נזקי 
טבע העולמיים. להלן מספר נתונים מתוך הדוח 

שהתפרסם בימים אלו:
• בחודש ינואר 2017 נהרגו 27 בני אדם בנזקי מזג 
אוויר שאירעו בארה”ב. במחצית השנייה של חודש 
ינואר היו בארה”ב 130 סופות טורנדו, כשמתוכן 
80 סערות טורנדו היו באזור הדרום מזרחי של 
ארה”ב. הנזקים הכלכליים נאמדים ב-1 מיליארד 
דולר כאשר הנזקים המבוטחים נאמדים במיליונים. 
במקביל אירעו סערות חורף בחלק המערבי של 
ארה”ב. הנזקים המשמעותיים היו באזור קליפורניה 

כתוצאה של שיטפונות, גלישות קרקע והריסות. 
סך הנזקים הכלכליים מתקרב ל-700 מיליון דולר, 
כאשר מתוכם 300 מיליון דולר הם נזקים מבוטחים. 
• שריפות יער שאירעו בצ’ילי גרמו למותם של 
11 בני אדם. 2,500 בתים  ומכוניות נשרפו כליל 
כש-1,000 מתוכם היו בעיר סנטה אולגה. כ-4,500 
קמ”ר של יערות עלו באש וסך הנזקים הכלכליים 

נאמד ב-890 מיליון דולר. 
• גשמים עזים במיוחד שירדו בתאילנד גרמו 
למותם של 96 בני אדם. 585 אלף בתים ומבנים 
אחרים נפגעו. עיקר הנזקים הכלכליים היה באזור 
תעשיית הגומי. הנזקים הכלכליים הסתכמו ב-860 

מיליון דולר. 
• גשמים עזים שירדו במלזיה הביאו לפינוי של 25 
אלף בני אדם. ממשלת מלזיה מעריכה את הנזקים 

הכלכליים ב-132 מיליון מדולר. 
• אוויר קר מאד שהגיע מהקוטב הצפוני לתוך 
אירופה הביא למותם של לפחות 76 בני אדם. 
הסערה “אגון”, אשר פגעה בצרפת וגרמניה, הסבה 

נזקים בהיקף של 170 מיליון דולר. 
• סדרת רעידות אדמה שאירעו באיטליה גרמו 

לפגיעה ביותר מ-30 בני אדם. 
את הדוח כולו נוכל למצוא בכתובת:

http://tinyurl.com/gilad-01-17losses 

נזקי טבע עולמיים בינואר 2017:

http://tinyurl.com/gilad-01-17losses
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חברי ועדת הכספים קוראים 
לקידום תכניתו של ליצמן 

לכונן ביטוח סיעודי ממלכתי

מהקואליציה  הכספים,  ועדת  חברי 
לשר  ב’  יום  בבוקר  קראו  ומהאופוזיציה, 
הבריאות יעקב ליצמן, “לממש את הרפורמה 
ממלכתי  בריאות  ביטוח   - הכריז  עליה 
בישראל”. בדיון מיוחד שהתקיים בוועדה 
משרד  של  החדש  המכרז  פרסום  לקראת 
הבריאות לרכישת שירותי אשפוז סיעודי, 
בהשתתפות השר, קראו חברי הכנסת לשנות 
את כל הגישה של המדינה לנושא האוכלוסייה 
המבוגרת שמתרחבת בשנים האחרונות עם 
העלייה בתוחלת החיים. השר אמר כי “אינו 
מתכוון לוותר בנושא הזה וברור שהאזרחים 
כזו, אף אם היא  תומכים בקידום רפורמה 
כרוכה בעלויות, שכן אזרחים רבים רוכשים 
כבר כיום ביטוחים פרטיים נוספים בתחומי 

הבריאות”. 
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני )יהדות 
התורה(: “כיהודים אנחנו מחויבים לפסוק 
וגם כבני תרבות.  ‘אל תשליכני לעת זקנה’ 
הנושא הזה גם נמצא בהסכם הקואליציוני 
של סיעתי ויחד עם כל חברי הועדה, אני תומך 
בשאיפת השר לקדם ביטוח בריאות ממלכתי”. 
שמולי  איציק  את הדיון יזמו חברי הכנסת 
)המחנה הציוני(, טלי פלוסקוב )כולנו( ודב 

חנין )הרשימה המשותפת(. 
“קיימת מגמה מסוכנת של  ח”כ שמולי: 
קריסה של האשפוז הסיעודי. יאמר לזכותו 
שב-2011  שהיה הראשון  ליצמן  של השר 
התריע על נושא ושם את הפתרון על השולחן: 
ביטוח סיעודי ממלכתי. אך מאז לא קרה עם 
זה דבר. המכרז לפיו מתוקצב הנושא של בתי 
האבות הסיעודיים והמחלקות הסיעודיות 
בבתי החולים הוא בחסר של 400 מיליון שקל 
ובית המשפט כבר קבע שהתעריף לא מאפשר 
לתת את השירותים הנדרשים ולהבטיח קיום 
בכבוד לקשישים סיעודיים. אך מה שהשתנה 
תעריף  אותו  בסיס  שעל  הוא  עתה,  לרעה 
נוספו דרישות רגולטוריות כבדות משקל. אי 
אפשר להתעלם מכך שמשרד הבריאות, בכמה 
קדנציות, מצוי בניגוד עניינים מובנה, כי הוא 
קובע את התעריפים והוא גם הצרכן. התעריף 
לא מכסה את עלות האשפוז, יש שחיקה של 
תשתיות ומחסור בכוח אדם, בעיה בקשב של 
הפיקוח, תקצוב בחסר ומעל לכל, הרפורמה 
החסרה של ביטוח סיעודי ממלכתי שהייתה 
יכולה לפתור את הבעיה הזו. השר ליצמן הוא 
שר מצוין ובגלל זה גם האכזבה ותסכול”. שמולי 
קרא לליצמן: “תממש את מה שהתחייבת לו”. 
ח”כ דב חנין: “בעיית היסוד: תקצוב החסר. 
חסר כסף במערכת הזאת. המטופלים נמצאים 
במצוקה וגם המטפלים וגם בתי האבות. כל 

נחשוב שאפשר לקיים מערך בריאות  עוד 
סיעודי ללא כסף זה לא ישתנה. האוכלוסייה 
גדלה וכמה שהמצג גרוע כיום, יהיה יותר גרוע. 
אנחנו הולכים לקראת משבר בתחום הזה ויש 
להכניס אותו לסל הבריאות הממלכתי. זו הדרך 
ואין אחרת. זו לא סוגיה מגזרית ורוב חברי 
הכנסת תומכים בטיפול בה. אלא שבממשלה 
לעיתים מבינים רק כוח. על השר ליצמן ויו”ר 
ועדת הכספים גפני, שהנושא הזה בהסכמים 
הקואליציוניים שלהם, להודיע שאם לא יתממש 

יובילו לפירוק הממשלה”. 
ח”כ טלי פלוסקוב: “צריך להכין תכנית 20 
שנה קדימה. לא מספיק אנשים מוכנים לעבוד 
בתחום הסיעוד”. פלוסקוב פנתה לשר ליצמן: 
“הבדיקות משפילות והשר חייב להתערב, 
חייבים לעבור בדיקה כמה פעמים ועדיין רבים 
צורך  יש  נשארים מחוץ למעגל המקבלים. 

בבניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה”. 
איתן ברושי )המחנה הציוני(: “השר  ח”כ 
ליצמן הוא שר מצוין אך לא ניתן להיות שר 
טוב בממשלה גרועה. הבעיה היא לא כסף. 
הממשלה יש לה כסף ושר האוצר מתפאר על 
שנה כלכלית טובה. הבעיה לא כסף אלא על 
סדר העדיפות. הבעיה העיקרית היא שפקידי 
האוצר הם חסרי הבנה בכל הנוגע לצרכיי 
האוכלוסייה המזדקנת. צריכים לשנות את 
הסל, לעודד הקמת בתי אבות בכל הארץ לכל 

האוכלוסיות”. 
ח”כ מיקי רוזנטל )המחנה הציוני(: “הבעיה 
גדלה  רק  החיים  תוחלת  כי  מתעצמת  רק 
והפתרון הוא רק בביטוח הממלכתי. כבר לפני 
עשור אנשים מתו מהזנחה. הממשלה לא ממנת 
מספיק מיטות סיעודיות ואין מענה למשפחה 
נורמלית ששני בני הזוג עבדו. ואם אזרח רוצה 
להחזיק את ההורים במקום סביר העלות נעה 
12-18 אלף שקל בחודש בממוצע ואין  בין 

משפחה שיכולה לעמוד בכך בקלות”. 
באמירה  פתח  )מרצ(  גילאון  אילן  ח”כ 
בקשישים  פגיעות  על  פרסומים  בעקבות 
סיעודיים: “יש להגביר את הפיקוח וגם את 
הסנקציות, כנגד מקומות בהם הייתה פגיעה 
במטופלים סיעודיים”. גילאון אמר עוד: “רצוי 
כמה שיותר להחזיק אנשים בבית ודבר נוסף 
על הביטוח הסיעודי - תוחלת החיים מתארכת 
ואנחנו בעניין הזה תומכים באופן מלא בשר 

הבריאות”. 
ח”כ מיקי לוי )יש עתיד(: “התעריף הקיים 
אינו מאפשר קיום. המדינה לא יכולה להתנער 
מאחריות. ממפלגת השלטון אף ח”כ לא טרח 
להגיע. אך אם היה קשור ליו”ש כולם היו פה 
עניין של  עם צעקות עד לב השמים. הכול 

סדר עדיפויות. יש כסף, אני הייתי שם. יש 9 
מיליארד שקל עודפי גבייה”.         

ח”כ מיכל בירן )המחנה הציוני(: “אנשים לא 
מצליחים לדמיין עצמם מזדקנים ועד שזה לא 
קורה האדם לא מכניס את הנושא לשיקול 
הכלכלי שלו. אפילו הסברה לא תועיל. לכן 
זה המקום של המדינה ואני מברכת את השר 

ליצמן שלקח על עצמו הנושא הזה”. 
רון עוזרי: “נדרשת  אגוד בתי האבות  יו”ר 
ועדה ציבורית בראשות כלכלן בכיר, שתקבע 
את התעריף באופן שקוף ואם יש דרישות 
רגולטוריות, שיוכנס לתעריף. אחרת המערך 

בפני קריסה.”
יו”ר הסתדרות הגמלאים בישראל שמואל 
מזרחי: “יש שחיקה קשה בפנסיות ובקצבאות 
ביותר.  הקשה  הסיעודי  המערך  ונושא 
התעודדנו מכך שהשר ליצמן מבקש להוביל 
ביטוח סיעודי ממלכתי, לצערנו זה לא בא לידי 
ביטוי בתקציב, בעיקר כשיש נכונות של הציבור 
להשתתף במימון. גם ככה אנשים משלמים 

כיום ביטוח סיעודיים יקרים”. 
ליצמן אמר בעקבות דברי חברי הכנסת: “לא 
ויתרתי ובעניין הזה הייתה לי שיחה אתמול 
עם שר האוצר, שרואה בכסף הזה העלאת 
מיסים. אני טוען שזו הורדת מיסים ועובדה 
וכד’. צריך  שרוב האנשים יש להם שב”נים 
ביטוח סיעודי ממלכתי ואין פתרון אחר. נגידת 
בנק ישראל הסכימה שאין מנוס מלעשות 
כך.  לצורך  להעלות מיסים  זה. אפילו  את 
הנושא חייב להיות על סדר היום הציבורי וזה 
הנושא הציבורי הקריטי ביותר כיום. יש לנו 
בתי החולים הטובים בעולם ותוחלת החיים 
עולה. במכרז אסור לי להתערב ואני גם לא 
לנושא הזה לאחר שהגישו  יכול להתייחס 

בג”ץ בנושא”. 
“יש  גפני, אמר בעקבות דבריו של השר: 
מצבים בהם המדינה נשארת מקובעת עם מה 
שהיה בעבר, אך העבר השתנה והמציאות היא 
שתוחלת החיים עולה ויש הרבה יותר קשישים 
בישראל ואנחנו מודים על כך. אך המדינה לא 
מתקדמת עם העניין הזה. אני משבח את השר 
ליצמן שזה בראש סדר העדיפויות שלו וזה 
נכנס להסכם הקואליציוני של יהדות התורה, 
הגיבוי  יש לשר מלוא  סעיף מאוד מרכזי. 

להוביל את זה”. 
גפני סיכם את הדיון ואמר: “עבדנו מאוד קשה 
מול האוצר להכניס את הנושא הזה להסכם 
חלקית  לממן  למשל  אפשר  הקואליציוני. 
במקום הפחתת המע”מ. זה עולה כסף, אבל 
לא כל-כך הרבה כסף, במיוחד כשיש יתרות 
גבייה. יש להוציא אל הפועל את הרפורמה הזו”. 

ח”כ משה גפני: יש מצבים בהם המדינה נשארת מקובעת עם מה שהיה בעבר, אך העבר השתנה והמציאות 
היא שתוחלת החיים עולה והמדינה לא מתקדמת עם העניין הזה - יש לשר מלוא הגיבוי להוביל את הנושא
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בבקשות נאמר, כי הראל פנסיה וגמל, הפניקס פנסיה וגמל ומנורה מבטחים פנסיה וגמל גובות תשלומים שונים 
בנוסף לדמי הניהול וההוצאות המשולמים להם כשכר בגין ניהול והשקעת הכספים וכי גבייה זו נעשית בניגוד לדין

ייצוגיות נגד הראל, הפניקס ומנורה 
בטענה לגביית תשלומים מעמיתים 
בגין הקמת הלוואות או הטיפול בהן

ייצוגיות  שלוש בקשות לאישור תביעות 
בהיקף מצרפי כולל מוערך ב-59 מיליון שקל 
הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד 
הפניקס פנסיה וגמל  הראל פנסיה וגמל,  
ומנורה מבטחים פנסיה וגמל. זאת, בטענה 
לגבייה אסורה של תשלומים מעמיתיהן בגין 

הקמת הלוואות ו/או הטיפול בהן.
בבקשות נאמר, כי הראל, הפניקס ומנורה, 
המנהלות קרנות פנסיה, קרנות השתלמות 
וקופות גמל, נוהגות כחלק מניהול ההשקעות 
הלוואות  להעניק  שבניהולן  הכספים  של 
לעמיתים או לגורמים שלישיים מכספי קופות 
הגמל שבניהולן עבור ריבית. בעבור הקמת 
ההלוואה או הטיפול בה גובות החברות לכיסן 
תשלומים שונים בגין הקמת ההלוואות או 
הטיפול בהן בנוסף לדמי הניהול וההוצאות 
המשולמים להם כשכר בגין ניהול והשקעת 

הכספים.
לטענת המבקשים לובנא אגבאריה, שמואל 

פורטל, ואליהו אייזיק גבייה זו נעשית בניגוד 
לדין החל על חברות מנהלות קופות גמל, 
כל תשלום  לגבות  האוסר עליהן במפורש 
המותרות  וההוצאות  הניהול  לדמי  מעבר 
בניכוי, ואף אוסר עליהן במפורש לקבל כל 
טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם 

ניהול קופת הגמל.
כי מתן הלוואות מכספי  נטען,  בבקשות 
הקופה לעמיתים או לצדדים שלישיים מהווה 
לכל הדעות, ולפחות לדעת ראש רשות שוק 
ההון, הביטוח, והחיסכון, חלק אינטגראלי 
כספי  והשקעת  גמל  קופת  נכסי  מניהול 
העמיתים, ומשכך החברות אינן יכולות לגבות 
מהעמיתים כל תשלום בגין הקמת ההלוואה 

הניתנת מכספי העמיתים ולשלשלו לכיסן.
לדברי המבקשים, מעבר לעובדה שמדבר 
בגבייה בלתי חוקית ובקבלת טובת הנאה 
אסורה, מדובר אף בהפרה של חובות האמון 
החלות על החברות כגופים מוסדיים המנהלים 

את כספי החיסכון של הציבור, ולא בכדי רובם 
המכריע של הגופים המוסדיים אינם גובים 

תשלומים אלו.
המבקשים מדגישים, כי בקשותיהם לאישור 
תביעות ייצוגיות נועדו ליטול מהראל, הפניקס 
ומנורה את התשלומים וטובות ההנאה שנגבו 
בניגוד לדין מעמיתיהן בגין הקמת הלוואות או 
טיפול בהן ולהשיבם בתוספת ריבית והצמדה. 
סכום ההשבה המוערך כלפי מנורה הינו כ-45 
מיליון שקל, כלפי הפניקס – 7.5 מיליון שקל 

ואילו כלפי מנורה כ-6 מיליון שקל.
בדיווח של הראל היום לבורסה על הבקשה, 
נמסר: התובעת מעריכה את הנזק שנגרם 
לייצג  לחברי הקבוצה אותה היא מבקשת 

בכ-5.9 מיליון שקל.
הפניקס בחרה לא להגיב. 

ממנורה נמסר: “החברה אינה מתייחסת 
בבית  המתבררות  לתביעות  בתקשורת 

המשפט”.
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 בתחרות, אותה מארגנת קרן JVP וענקית הביטוח העולמית AXA השתתפו כ-80 מיזמים מכל 
העולם המציעים פתרונות טכנולוגיים חדשניים בעולם הביטוח  החברות שהגיעו לגמר מעניקות 

שירותים במגוון טכנולוגיות ביטוח: אפליקציה לעריכת פוליסה, פלטפורמה לחיזוי הונאות 
ביטוח, ביטוח עסקים קטנים בלחיצת כפתור, ביטוח מטענים בינלאומי ופתרונות לקשרי לקוחות

הפרסים הם על המהלכים לשיפור ביצועי החברה וייעול 
השירות שהיא מעניקה לרופאים וללקוחותיה בתחום המחשוב

חמש חברות סטארט אפ ישראליות עלו 
לגמר תחרות בתחום טכנולוגיות הביטוח

הפניקס זכתה בשני פרסים 
ITAWARDS-במסגרת  תחרות ה

עלו  חמש חברות סטארט אפ ישראליות 
 Insurtech הבינלאומית  התחרות  לגמר 
Israel שעורכות ענקית הביטוח AXA וקרן 
JVP. החברות שעלו לגמר פונות גם לצרכני 
הביטוח – בהם אנשים פרטיים ועסקים, וכן 
מיזמים שפונים לחברות הביטוח ומסייעים 
כגון מניעת הונאות של ביטוח,  בתחומים 

ניהול תביעות וקשרי לקוחות. 
בארץ  מסוגה  ראשונה  בתחרות  מדובר 
לחברות הזנק בתחום טכנולוגיות הביטוח 
בנובמבר  מה-22   ,2185 גיליון  )פוליסה, 
לפברואר   22 ב- יתקיים  הגמר   .)2016
יבטיח לעצמו  הזוכה בתחרות  בירושלים. 
השקעה של מיליון דולר מקרן JVP ואף תיבחן 
השקעה נוספת בו בידי זרוע ההשקעות של 

.AXA ענקית הביטוח
יואב צרויה, שותף בקרן JVP אמר לקראת 
כי בארץ   ,AXA ביחד עם  “זיהינו,  הגמר: 
ישנן חברות רבות היכולות להציע פתרונות 
בהגעה  מתקשות  אך  הביטוח,  לעולמות 
ללקוחות ואינן חשופות מספיק להזדמנויות 
הקיימות בעולם זה. רצינו לייצר גישה בלתי 

אמצעית בין סטארט-אפים בתחום למובילי 
השוק הגלובלי”. 

החברות שהגיעו לגמר:

• Leo  -  סטארט אפ המציע למשתמשים 
פוליסות המותאמות לצרכיו בהתאם לניתוח 
ביג דאטה ובינה מלאכותית. מדובר למעשה 
בפייסבוק,  לצ’אט  המתחברת  במערכת 
ושולחת תזכורת למשתמש לפני מועד סיום 
הפוליסה, שולחת עדכונים חכמים ומסייעת 
בתהליך התביעה. קהל היעד של הסטארט אפ 

.Y-הוא צעירים עד גיל 40 מדור ה
Click-ins – סטארט אפ שנועד למנוע   •
הונאות ביטוח. החברה משתמשת בשיטות 
מחקר מעולם המודיעין ומיישמת אותו בעולם 
 Loss Ratio-הביטוח במטרה להוריד את ה
של חברות הביטוח. הפלטפורמה מאפשרת 
רכישת  עוד במעמד  ביטוח  הונאת  לזהות 

הפוליסה ללא שימוש בחוקר פרטי יקר.
-  מציע שירות לעסקים קטנים   Jones  •
בעזרת אפליקציה ומציע להם פוליסת ביטוח 

זולה ככל שהם צוברים ניסיון בתחומם. מאחר 
לרכוש  מחויבים  רבים  חדשים  שעסקים 
ביטוח יקר בשביל לחתום על חוזה עם חברה, 
הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ 

עבור כל חוזה בנפרד. 
- מציע למבטחי מטענים   True North  •
מערכת תומכת לניהול תביעות. הסטארט 
אפ מציע מערכת המנתחת את התביעות 
בהתבסס על נתוני אמת שמקורם בחיישנים 
המותקנים על גבי המטענים עצמם, ומשקללת 
את התנאים הייחודיים של כל פוליסה. נתונים 
אלו עוזרים לייעל הליכי תביעות ולחסוך כסף 

ומשאבים רבים של מבטחים. 
• Seegnature  - מיזם המפתח פלטפורמה 
לקשרי לקוחות, המספקת פתרון רב ערוצי 
לעריכת מסמכים ואימות זהות. הפלטפורמה 
גם לתהליכים  ונותנת מענה  ענן  מבוססת 
בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן 
אמת מול נציג חברה. התוצאה היא הסרת 
חסמים בשלב סגירת העסקה ובכך אחוזי 
סגירת העסקאות עולה, ללא  צורך במפגש 

פיזי עם הלקוח.  

של  ם  י ט ק י ו ר פ י  נ ש
בפרס  זכו  הפניקס  חברת 
תחרות   במסגרת  והוקרה 
ITAWARDS, על המהלכים 
לשיפור ביצועי החברה וייעול 
מעניקה  שהיא  השירות 
יה  ת ו ח ו ק ל ל ו ם  י א פ ו ר ל

בתחום המחשוב. 
בחברה מציינים, כי זכייתם 
של שני הפרויקטים מבטאים 
החברה  ששמה  הדגש  את 
לחדשנות וקידום תהליכים 
ות  ר י ש ך  ר ע מ ת  כ י פ ה ל
הלקוחות לאיכותי ומתקדם 

ודוגמה ליכולת לשלב בין קדמה טכנולוגית 
לתהליכי ייעול פנים ארגוניים. 

בהצטיינות  שזכה  הראשון  הפרויקט 
בקטגוריה של דיגיטל וחדשנות  הוא “פורטל 

רופאים” שמאפשר שולחן 
המרכז  אינטרנטי  עבודה 
את כלל הפעילות לרופאים 
הפניקס.  מול  שבהסדר 
רופאים”  מאפשר  “פורטל 
און- מידע  לקבל  לרופא  

ליין על תביעות תשלומים 
וכן  שלו,  וההתחייבויות 
משולחן  פעולות  משלב 
אוטומטי  באופן  הרופא 
הפניקס,  מערכות  בתוך 
כמו פתיחת תביעה, הגשת 

חשבוניות ועוד.
כי   , ם י ר י ב ס מ ה  ר ב ח ב
כלים  ארגז  לרופאים  מנגיש  “הפרויקט  
חדשני שמקל באפון משמעותי על מאות 
הרופאים והמרפאות שעובדים באופן שוטף 
עם החברה. בתקופה זו מורחב הממשק גם 

לבתי החולים, דבר שמהווה חידוש משמעותי 
 SAP בתחום. הפרויקט הובל על ידי מדור
תביעות הנותן מענה לכלל הטיפול הממוחשב 

בתביעות בריאות”. 
 IDM-בפרס הצטיינות נוסף זכה פרויקט ה
לנהל  מאפשר  הפרויקט  בחברה.  שפותח 
הרשאות במערכת מרכזית אחת תוך הטמעת 
ממשקי אוטומציה, המאפשרים לשפר את 
מערך השירות תוך צמצום SLA. המערכת 
מחזקת את הכלים לניהול איכותי ומבוקר 
של תהליכי ניהול וטיוב ההרשאות בארגון,  
תוך מתן דוחות וסקירות אודות ההרשאות.
שלמה שמאי, משנה למנכ”ל ומנהל אגף 
מערכות מידע בהפניקס, ציין כי “הפרויקטים 
הזוכים מהווים דוגמה לתרומה המשמעותית 
של יחידות ה-IT בחברה בקידום האסטרטגיה 
העסקית של הפניקס, תוך מיקוד בשיפור 

מתמיד בתהליכי השירות”.

ביטוח וטכנולוגיה

שלמה שמאי, משנה למנכ”ל
ומנהל אגף מערכות מידע בהפניקס
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מבטחים ומבוטחים
הצרחה בפיקוח על הביטוח

 סבן, שניהלה את מחלקת הפנסיה, הובילה בין היתר 
את הרפורמה לאיחוד החשבונות הלא פעילים וקו הצדק 
הפנסיוני  היימן, שניהלה את מחלקת ביטוחי החיים, 

הובילה בין היתר את השקת מחשבון ביטוח חיים, 
רפורמת המקדמים המובטחים והסדרת פוליסות א.כ.ע.

אורי אומיד, מנכ”ל שלמה: אנחנו רואים את השינוי שעובר על הלקוחות שלנו 
ורואים בו הזדמנות גדולה עבורנו, לכן הכרזנו על שנת 2017 כשנת הדיגיטל בחברה

אתי אלישקוב, מנכ”לית איילון אחזקות, 
צפויה על פי ההערכות להתמנות בקרוב 

למנכ”לית חברת הביטוח

השבוע  א’  ביום  ערכה  ביטוח  שלמה 
 - את האירוע השנתי של מועדון ה-100 
הסוכנים המובילים של החברה, באולם 
Lago בראשון לציון. האירוע כולו נערך 
באווירה ברזילאית לרגל נסיעת הסוכנים 
שיעמדו במבצע השנתי של החברה לטיול 

בברזיל. 
במסגרת האירוע ערכה החברה את טקס 
הסוכנים המצטיינים המסורתי והעניקה את 
2016 לעמית  אות הסוכן המצטיין לשנת 
זיו; אות סוכן השנה בענף הרכב  לליאור 
בענף הדירות  אסולין; אות סוכן השנה 

לעזרא מיכאלי; אות סוכן השנה בענף תאונות 
והסוכנות הגדולה  אישיות לאילן אמויאל 

לשנת 2016 - קפלן, נעים ושות’ בע”מ. 
אורי אומיד, מנכ”ל שלמה ביטוח, בירך את 
חברי מועדון ה-100 ואמר: “ענף הביטוח עובר 
שינויים רבים הקשורים בעיקר בטכנולוגיה 

ובתפיסת עולם של הלקוחות שלנו. אנחנו 
רואים את השינוי שעובר על הלקוחות שלנו 
ורואים בו הזדמנות גדולה עבורנו, לכן הכרזנו 
על שנת 2017 כשנת הדיגיטל בשלמה ביטוח. 
בשנה זו נשים דגש רב על מעבר וניהול של 
הסלולאר,  באמצעות  שוטפים  תהליכים 

והחובה שלנו כחברת סוכנים היא להפוך את 
כל אחד ואחד מהסוכנים שלנו לשותפים 

שלנו גם בעידן הדיגיטלי”.
טובי שמלצר, משנה למנכ”ל שלמה ביטוח, 
נשא דברים באירוע ואמר: “מועדון ה100 
הפך להיות חלק משמעותי מאוד בפעילות 
החברה וחברי המועדון הפכו להיות חוד 

החנית של הסוכנים שלנו.
שנת 2016 הייתה שנה מאתגרת עבורנו, 
עם  גם אחת מהשנים הטובות שלנו  אך 
הישגים מרשימים במיוחד. השנה נמשיך 
לצמוח תוך שמירה על רמת שירות מצוינת 
ובכוונתנו לשים דגש על עולם הדיגיטל מתוך 
עצמו.  בפני  מוצר  הוא  ההבנה שהדיגיטל 
ענף הביטוח עדיין לא עשה קפיצת מדרגה 
בתחום הדיגיטל ושמנו לעצמנו למטרה להיות 
החברה הראשונה שתעשה זאת ומתוך כך גם 

הסוכנים שלנו”.

שלמה העניקה את אותות הסוכן המצטיין 
וסוכני השנה באירוע השנתי של מועדון ה-100

שלי סבן תמונה למנהלת 
מחלקת ביטוח חיים; מיכל היימן 
תמונה למנהלת מחלקת הפנסיה

הושלמה מכירת 
אחזקותיו של יונל 
כהן באיילון לבעל 
השליטה לוי רחמני

י  פ ו ל י ח
ם  י ד י ק פ ת
ק  ו ש ת  ו ש ר ב
ביטוח  ההון, 
 : ן ו כ ס י ח ו
מנהלת מחלקת 
פנסיה שלי סבן 
תמונה למנהלת 
מחלקת ביטוח 
חיים. מנגד – 

מנהלת ביטוחי החיים הנוכחית רו”ח 
מיכל היימן תמונה למנהלת מחלקת 
הפנסיה. שתיהן תישארנה כפופות לסגן 

הבכיר לממונה הראל שרעבי. 
הובילה במסגרת  נמסר,  כך  סבן, 
תפקידה את רפורמת איחוד החשבונות 
הלא פעילים בקרנות הפנסיה, קו הצדק 
לעניין  הפנסיוני, קביעת ההוראות 
בקרנות  העמיתים  וחובות  זכויות 

הפנסיה, והייתה 
שותפה בצוות 
באב”ד שהמליץ 
הרפורמה  על 
באגרות החוב 

המיועדות.
ן  מ י י ה
הובילה בשנים 
האחרונות את 
השקת מחשבון 
המקדמים  רפורמת  חיים,  ביטוח 
קביעת  חיים,  בביטוח  המובטחים 
קווים מנחים לפוליסות אובדן כושר 
עבודה, חיסכון לכל ילד, והדיווח השנתי 

למבוטח.
המהלך נעשה, כך מסבירים באוצר, 
במסגרת רענון שורות שנעשה על מנת 
בין  לבצע הפריה מקצועית הדדית 

המחלקות השונות.

לוי רחמני

מימין: שלי סבן ומיכל היימן 

יונל כהן

אורי אומיד,
מנכ”ל שלמה

טובי שמלצר,
משנה למנכ”ל שלמה


