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התחרות קידמה את מוצרי הביטוח למה שהם 
הפכו עד היום, פגיעה בה מייצרת ִּביָצה כלכלית

אנחנו עובדים מול משרד 
האוצר על מנת לשפר 
את הפוליסה האחידה

הביטוח 
הפרטי צריך 

להמציא עצמו 
מחדש ולתת 
מענה בעיקר 
לטכנולוגיות 

רפואיות 
מתקדמות

עמוד 5

סיקור כנס בריאות 2018 של לשכת סוכני הביטוח

 22% מהסוכנים בחרו בפוליסה של מגדל, 13% במנורה מבטחים, 12% 
באיילון, 10% בהפניקס ו-8% בכלל ביטוח  בביטוח נסיעות לחו”ל 61% 

מהסוכנים היו מעדיפים להיות מבוטחים בפספורטכארד 

 בנאומו בכנס הבריאות של הלשכה 
התייחס רוזנפלד גם למאבקים הפוליטיים 
בהנהגת הלשכה ואמר: למרות העשייה, יש 

מי שמנסה לתקוע מקלות בגלגלים  יש לנו 
מספיק אתגרים מבחוץ  בואו נאחד ונקדם 

את סוכני הביטוח למקום טוב יותר

לדברי איגור מורי, יו”ר ועדת ביטוח בריאות וסיעוד בלשכה, הרפורמה במוצרי הבריאות ב-2016 
שיפרה את התחרות בכך שאפשרה לסוכני הביטוח לפרק את החבילות ולמכור לכל לקוח את 

הפרק המתאים לו ביותר, אולם פוליסות הניתוחים נפגעו כיוון שנעצר הלחץ על החברות מצד 
הסוכנים לשפר את המוצר

עמוד 8עמוד 6

עמוד 3

גיליון
מיוחד 
בתחום 
הבריאות

בים של ביטוחי בריאות
ללקוחות שלך מגיעה קרן אור TOP קרן אור

של מנורה מבטחים
הפוליסה הרחבה ביותר

בתחום מחלות קשות
פרטים נוספים אצל המפקחים

 גם בביטוח בריאות
תהיו בטוחים במנורה מבטחים

*התנאים המחייבים הינם התנאים הכלליים של הפוליסה *מהדורת יולי 2018

35% מהסוכנים השיבו כי היו 
רוכשים פוליסת בריאות של הראל

סקר הלשכה על העדפות סוכני הביטוח בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד:

ד”ר אודי פרישמן:נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד:

אם היית רוכש/ת היום פוליסת בריאות למשפחה שלך, 
בהתחשב בכל השיקולים, באיזו חברה היית עושה זאת? 

4 

איגור מורי

נשיא לשכת סוכני הביטוח,  
ד”ר אודי פרישמןליאור רוזנפלד
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תכירו: "בריאות שלי".
ילדים, בני נוער, הורים או וותיקים, לא משנה באיזה שלב בחיים 

אתם נמצאים, יש לנו חבילות בריאות שיתאימו  לכם כמו כפפה ליד.

כל מה שצריך לעשות זה לבחור את החבילה עבורכם.

כן, זה עד כדי כך פשוט. אז קדימה, בואו לבחור את החבילה שלכם.

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ניתן לרכוש תוכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תוכניות בסיס בודדות 
ו/או תוכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. בית חולים "אסותא"/"הרצליה מדיקל סנטר"/"אונקוטסט טבע"  - מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות 

בהתאם לתנאי תוכנית הביטוח הרלוונטית

בריאות
שלי

פשוט מתאימים לכם

ביטוח בריאות

ילדודס

פשוט
מתאימים לכם
ביטוח בריאות

 גיל כניסה: 0-11 כולל

יאנגז

פשוט
מתאימים לכם
ביטוח בריאות

 גילאים 12-17 כולל

ילדודס

פשוט
מתאימים לכם
ביטוח בריאות

 גילאים 0-11 כולל

חיים
בשיא

 גילאים 21-50 כולל

פשוט מתאימים לכם
ביטוח בריאות

משפחה
פלוס

גיל כניסה: 26-45 כולל
וילדים מגיל 0-17

פשוט מתאימים לכם
ביטוח בריאות

צעירים
לנצח

 גיל כניסה: 51-60 כולל

פשוט מתאימים לכם
ביטוח בריאות

תגידו, 
מתאים 

לכם
ביטוח 

בריאות 
מותאם 

עבורכם?  

בשיתוף:
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“מי שקידם את פוליסות הבריאות למה 
שהן הפכו להיות זה התחרות – חברות וסוכני 
הביטוח שראו דברים טובים, העתיקו ושיפרו. 
החדשנות באה מהשטח, מדרישת הלקוחות. 
הכיסויים  כל  את  ולשטח  לאחד  הניסיון 
ולשטח את הפוליסות זה ניסיון לקחת מוצר 
מורכב, לסרס אותו, לפגוע בתחרות ובחדשנות 
ובלקוח. כשחברה לא יכולה לשפר את המוצר, 
מקבלים ּבִיצָה כלכלית”.  כך אומר איגור מורי, 
וסיעוד בלשכת  ועדת ביטוח בריאות  יו”ר 

סוכני הביטוח. 
בשיחה עם פוליסה, לקראת כנס הבריאות 
של הלשכה, הוא פורס לראשונה את משנתו. 
לדבריו, הניסיון לתת ציון כולל לרפורמה נועד 
לכישלון. כך, למשל, לצד ביקורת חריפה על 
יצירת פוליסת ניתוחים אחידה, הוא משבח 
את המהלך של הפיקוח, שפירק את הפוליסות 
הביטוח  סוכני  לדבריו,  נפרדים.  לפרקים 
הרוויחו מכך רבות, והם משווקים ללקוחות 
את הכיסוי המתאים להם ביותר, לא משנה 
באיזה חברת ביטוח – “אני בהחלט יכול למכור 
מחלות קשות בחברה אחת, ניתוחים בחברה 
שנייה והשתלות בחברה שלישית. ההבדלים 
מספיק גדולים כדי להעדיף חברה אחת על 

פני חברה אחרת”. 
מורי נכנס לענף הביטוח ב-2003, כעבודה 
הוא  השקעות.  מנהל  להיות  בדרך  זמנית 
התמחה אצל סוכן הביטוח דב ברומר בתחום 
הסיעוד, ומאז עובד כסוכן ביטוח – “באופן 

זמני”, הוא אומר בחיוך. 
מורי אימץ באופן מלא את מודל שכר הטרחה. 
לדבריו, מודל העמלות לא הוגן כלפי סוכן 
הביטוח – “צריך לצאת מהפרדיגמה המוזרה 
שרוב עבודת הסוכן היא מכירות. סוכן הביטוח 
היום הוא היועץ הכי צמוד למשפחה בתחומו”. 
לצד העיסוק בסיעוד ובריאות הוא עוסק 
גם בליווי פנסיוני וגובה מלקוחותיו ריטיינר 
חודשי – “כך הלקוחות אף פעם לא חוששים 
לפנות אלי בכל נושא, בכל רגע נתון”. לדבריו, 
בעולם ביטוחי הבריאות והסיכונים נהוג לגבות 
כסף על בדיקת התיק: “אין סיבה שסוכן ביטוח, 
שהיום הוא מקצועי יותר מאי פעם, לא יגבה 

תשלום עבור הידע והיכולות שלו”.

• בחלוף שנתיים לרפורמה בביטוחי בריאות, 
כיצד היא משפיעה לדעתך על השוק?

מורי: האג’נדה בכל המשק היא שהלקוח 
קובע כי הוא יודע הכי טוב. צריך לעזור לו? 
הוגנים  יהיו  המשחק  שכללי  צריך  בטוח! 

ושלא יהיה ניצול חוסר ידע של הלקוח. אבל 
אי אפשר לקבל את הגישה הפטרנליסטית 
של הרגולטור, שטוען שהוא יודע יותר טוב 

מהלקוח מה הוא צריך.
הביטוח  שחברות  היטב  רואים  אנחנו 
מתחרות בדיוק במקומות בהם לא הגבילו 
אותן – מחלות קשות, תרופות. שם נקבע רק 

רף מינימלי, ושם נוצרת חדשנות. 

• מה אתה, כיו”ר הוועדה, עושה בנדון?
מורי: במסגרת פעילות הוועדה הגשנו מספר 
לא מבוטל של הצעות לשיפור הפוליסה של 
פוליסות הבריאות. משמח  וכל  הניתוחים 
אותי מאוד שזכינו לאוזן קשבת ושהתקיים 

דיון מקצועי ולא רק למראית עין. 

• מה ביקשתם?
מורי: לדוגמה, בפוליסה האחידה איחדו 
את מחליפי הניתוח לתוך פוליסת הניתוחים, 
בניגוד לפירוק החבילות המבורך. האיחוד 
נעשה כדי לחייב את הלקוח שרוצה לשדרג 
את הכיסוי שלו - לקנות את הפוליסה החדשה 
במקום הישנה. אבל יש לקוחות שלא כדאי 
להם לעזוב את הפוליסה הישנה, והם יישארו 
חשופים בחלק הכי חשוב של הפוליסה. צריך 

לאפשר ללקוחות לרכוש רק מחליפי ניתוח.
חלק מההצעות שלנו דורשות שינוי תקנות, 
2019, אם  יקרה במהלך  ואני מניח שהוא 

יחליטו ללכת עליו.
בשורה תחתונה, הרפורמה עשתה הרבה 

דברים נכונים. לצבוע אותה בשחור ולבן זה לא 
נכון. ככל שהרפורמות יתמקדו בלעזור ללקוח 
לקבל החלטה ולא לקבל החלטה במקומו, כן 

ייטב לכולם. 

• אילו מטרות הצבת לוועדה בראשותך?
היום סוכני הביטוח הפעילים הם  מורי: 
מקצועיים יותר מאי פעם. סוכן הביטוח הוא 
מקור לידע עצום, הוא מתעסק בדברים ברומו 
של עולם. כל המלצה שלו עלולה להציל חיים, 
אך טעות שלו עלולה להיות מסוכנת כמו 

טעות של רופא. 
המקצועיות דורשת עבודה שוטפת. סוכן 
שיפסיק להתעדכן אחרי שנה או שנתיים 
יימצא את עצמו לא רלוונטי לשוק. לסוכנים 
אני מציע להתעדכן ללא הפסקה. לא לוותר 
על אף השתלמות. הוועדה מתמקדת ביכולת 
שלנו להביא את הנושאים האלה ישר לסניפים. 
הצעד הבא הוא להביא לסניפים ימי עיון 
לסוכנים  עומק  הרצאות   2-3 מקצועיים, 
פעילים, שזה העסק שלהם. הרעיון הוא להיות 
ממוקדים ולהביא להם ערך מוסף ואת מנת 

הידע שלהם קרוב למקום העבודה. 

• מה לגבי פעילות מול חברות ביטוח?
מורי: כשחברת הביטוח לא נותנת לנו שירות 
טוב או לא משפרת את המוצרים שלה או 
מנהלת תביעות לא טוב, היא לא פוגעת רק 
בסוכן, אלא בלקוח. סוכן הביטוח והלקוח 

– חד הם.
הלקוח יחד עם הסוכן צריכים לקבל שירות 
מצוין. לכן אנחנו מציפים את הבעיות של 

סוכנים מול החברות ומול הפיקוח. 

הביטוח  בתחום  המצב  תמונת  מה   •
הסיעודי?

מורי: 2018 זו שנה אפית. סוף עידן הביטוח 
הסיעודי הקבוצתי, אחרי שבע שנות דיונים אין 
סופיים. המוצר הזה אף פעם לא היה פתרון נכון. 
לצערי, בחלק מהגופים - חברות ביטוח וועדי 
עובדים, לא עשו מספיק מאמץ למכור פוליסות 
פרט המשכיות. מה שיצא בפועל, לפי הערכה 
שלי, זה שמתוך כל הלקוחות הקולקטיבים, 

18%-13% עשו תהליך של המשכיות.
המשמעות: מאות אלפי לקוחות שנשארו 
בלי ביטוח סיעודי – אחד הביטוח החשובים 
ביותר בישראל. סוכני הביטוח צריכים לעבור 
בית בית ולדאוג שכל מי שיכול ירכוש ביטוח 

סיעודי אישי. 

התחרות קידמה את מוצרי 
הביטוח למה שהם הפכו עד היום, 

פגיעה בה מייצרת ִּביָצה כלכלית
   לדברי איגור מורי, יו”ר ועדת ביטוח בריאות וסיעוד בלשכה, הרפורמה במוצרי הבריאות ב-2016 שיפרה 

את התחרות בכך שאפשרה לסוכני הביטוח לפרק את החבילות ולמכור לכל לקוח את הפרק המתאים לו 
ביותר, אולם פוליסות הניתוחים נפגעו כיוון שנעצר הלחץ על החברות מצד הסוכנים לשפר את המוצר

והפיננסיםשיחת                איגור מורי, יו”ר ועדת ביטוח בריאות בלשכת סוכני הביטוח הפנסיה  הביטוח  עיתון 

איגור מורי, יו”ר ועדת ביטוח בריאות 
בלשכת סוכני הביטוח
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35% מהסוכנים השיבו כי היו 
רוכשים פוליסת בריאות של הראל

סקר שערכה לשכת סוכני הביטוח בקרב 
היא  הראל  כי  412 סוכני הביטוח קבע, 

החברה הנבחרת בתחום הבריאות.
הצבעת הסוכנים בחנה שלוש שאלות:

1. אם היית רוכש היום פוליסת בריאות 
למשפחתך, בהתחשב בכל השיקולים, באיזו 

חברה היית עושה זאת?
אילוץ  או  עסקית,  כהחלטה  אם   .2
בתחום  לעבוד  מחליט  היית  רגולטורי, 

ביטוח אחת, באיזו  הבריאות עם חברת 
מהן היית בוחר?

היית  חברה  באיזו  לחו”ל  בנסיעתך   .3
מעדיף להיות מבוטח?

רוכשים  היו  כי  35% מהסוכנים השיבו 
 22% פוליסת בריאות של הראל, לעומת 
 12% מבטחים,  במנורה   13% במגדל, 
באיילון, 10% בהפניקס ו-8% בכלל ביטוח.

33% מהסוכנים - אם היו נאלצים לעבוד 

בתחום  בלבד  אחת  ביטוח  חברת  עם 
הבריאות, היו בוחרים בהראל. 24% במגדל, 
באיילון   11% מבטחים,  במנורה   12%

ובהפניקס ו-9% בכלל ביטוח.
לחו”ל, 61%  הנסיעות  ביטוח  בתחום 
מהסוכנים היו מעדיפים להיות מבוטחים 
בפספורטכארד, 15% בהראל, 11% במגדל, 
9% בהפניקס, 2% במנורה מבטחים, 1% 

באיילון ובכלל ביטוח.

  זאת, לעומת 22% במגדל, 13% במנורה מבטחים, 12% באיילון, 10% בהפניקס ו-8% בכלל 
ביטוח  בביטוח נסיעות לחו”ל 61% מהסוכנים היו מעדיפים להיות מבוטחים בפספורטכארד 

סקר הלשכה: העדפות בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד

אם היית רוכש/ת היום פוליסת בריאות למשפחה שלך, 
בהתחשב בכל השיקולים, באיזו חברה היית עושה זאת? 

4 

אם כהחלטה עסקית או אילוץ רגולטורי היית מחליט/ה לעבוד בתחום 
הבריאות עם חברת ביטוח אחת, באיזו מהן היית בוחר? 

5 

בנסיעתך לחו"ל באיזה חברה היית מעדיף להיות מבוטח?  

6 

אלון אלירז, מנהל תחום ביטוח בריאות בהראל, 
מקבל מגן הוקרה מהלשכה

יואל אמיר, מנכ”ל פספורטכארד, 
מקבל מגן הוקרה מהלשכה

סיקור כנס ביטוח בריאות 2018
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נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד:

אנחנו עובדים מול משרד האוצר על 
מנת לשפר את הפוליסה האחידה

ים  ד ב ו ע ו  נ ח נ א “
האוצר  משרד  מול 
את  לשפר  מנת  על 
האחידה”  הפוליסה 
יא  ש נ ר  מ א ך  כ  –
לשכת סוכני הביטוח, 
ליאור רוזנפלד, בכנס 
של   2 0 1 8 ת  ו א י ר ב
שהתקיים  הלשכה, 
לציון.  היום בראשון 
בנאומו בפתח הכנס 
הוא התייחס לנוכחות 
ני  כ ו ס ת  כ ש ל ל  ש
בתקשורת  הביטוח 
של  קולם  כי  ואמר 
סוכני הביטוח נשמע 

בתקשורת היטב.
הוא סקר את פעילות הלשכה – ההצלחה 
בבג”ץ על הסדר לרבים, הצעת החוק למניעת 
אפליית סוכנים מהמגזר הערבי, הצעת החוק 
להכיר לצרכי מס בהוצאות ביטוח סיעודי 

והצעת החוק לחיסכון פנסיוני מגיל 20. 
עוד התייחס רוזנפלד למאבקים הפוליטיים 
בהנהגת הלשכה ואמר: “למרות העשייה יש 
מי שמנסה לתקוע מקלות בגלגלים. יש לנו 
מספיק אתגרים מבחוץ. בואו נאחד כוחות 
למען פרנסת הסוכן ולמען מעמד ועצמאות 
הסוכן וחוזקה של הלשכה. בואו נקדם את 

סוכני הביטוח למקום טוב יותר”. 
עוד השתתפו בכנס ד”ר נעם אסנה, מנהל 
ברזילי,  המערך האונקולוגי בבית החולים 
שהציג את תחום הרפואה מתואמת אישית 
באונקולוגיה. סוכנת הביטוח ורדה לבקוביץ 
בן  עדי  עו”ד  והיועץ המשפטי של הלשכה 
אברהם הציגו את השינויים הרגולטוריים 
גדי  הביטוח  סוכן  כתבי השירות.  בתחום 
ארגמן הציג את שיתוף הפעולה עם עמותות 

החולים. 

אמיצה ונהדרת

פרופ’ ירון זליכה הציג את התנהלות מערכת 
הבריאות בישראל. זליכה הציג מגמה ששמה 
את הסוכנים בין הפטיש לסדן. לדבריו, מצד 
אחד הממשלה מצמצמת בצורה גסה מאוד 
הבריאות,  בתחום  ההשתתפות  היקף  את 
לא  בבריאות  הממשלתיים  והתקציבים 
מספיקים לגידול באוכלוסייה והתפתחות 

“לכן  הטכנולוגיות. 
אה  צ ו ה ה ר  ו ע י ש
לבריאות –  ציבורית 
במערב  מהנמוכים 
רח  ז א ה ל  ע ץ  ח ל ה ו
 .” ל ד ג ו ך  ל ו ה ק  ר
הזה  המתח  לדבריו, 
יה  י ס ו ל כ ו א ל ם  ר ו ג
להוציא  הישראלית 
הרבה מאוד אגרסיות, 
תן  ו א ג  פ ו ס ש י  מ ו
הצוותים  אנשי  זה 

הרפואיים.  
בעיה שנייה שהציג 
המחאה  היא  זליכה 
 ,2011 החברתית של 
ו,  י ר ב ד ל  , ה מ ר ג נ ש
“כתוצאה ממעל 100 מונופולים, יוקר מחייה 
ודיור ומיסוי לא הוגן בין הון לעבודה )כולל 
פטור ממס למיזוגים שפוגעים בתחרות(. 
את  ללחוץ  ממשיכה  החברתית  המחאה 
הממשלה, והיא מגיבה ברגולציה. אבל במקום 
שהממשלה תתקן את הליקויים היא מעמיסה 
הצרכנים.  למחאת  כפתרון  רגולציה  עוד 
הממשלה משתמשת פחות מדי בכלי מיסוי 
ורפורמות להגבלת תחרות, וחוסמת שחקנים 

קטנים”. 
תטעו:  “שלא  זליכה:  הדגיש  זה  בהקשר 
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר היא 
אמיצה ונהדרת ואיש לא ישכנע אותי אחרת”. 
בעיה שלישית שהציג זליכה היא שהמוצרים 
שהסוכנים עוסקים בהם טומנים במהותם 
פערי אינפורמציה גדולים בין אנשי המקצוע 

לצרכנים. קשה מאוד להשוות בין המוצרים 
בתחום  במיוחד  לעומק,  אותם  ולהבין 
הרגולטור  על  חובה  מייצר  וזה  הבריאות, 
מגלים  הסוכנים  “ואז  לדבריו,  להתערב. 
שהרגולטור נדחף להתערב כדי לפתור בעיות 
שגם הסוכנים היו שותפים להן. העובדה שיש 
פער מידע לטובת הסוכנים מטילה על הסוכנים 
אחריות כבדה לא לנצל אותו. אם אתם לא 
תאכפו על עצמכם רגולציה עצמית, ושפערי 
המידע לא מנוצלים לרעת הצרכן – האחריות 
תגולגל לרגולטור שמבין הרבה פחות מכם, 
והוא ינסח לכם רגולציה שתהיה הרבה פעמים 

יותר גרועה מהבעיה”. 
הוא קרא לסוכנים ליזום רגולציה בעצמם 
כאשר  זכות,  נקודות  להם  שיקנה  דבר   –
רגולציה  בעצמו  להפעיל  ינסה  הרגולטור 

שלדעת הסוכנים היא אינה נכונה.

סיקור כנס ביטוח בריאות 2018

  בנאומו בכנס הבריאות של הלשכה התייחס רוזנפלד גם למאבקים הפוליטיים 
בהנהגת הלשכה ואמר: למרות העשייה, יש מי שמנסה לתקוע מקלות בגלגלים  יש 
לנו מספיק אתגרים מבחוץ  בואו נאחד ונקדם את סוכני הביטוח למקום טוב יותר

נשיא לשכת סוכני הביטוח,  ליאור רוזנפלד, 
היום בכנס

סה
לי

פו
ם: 

לו
צי

פרופ׳ ירון זליכה, היום בכנס
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ד”ר אודי פרישמן:

 פרישמן: בעבר הפרמטר המרכזי לאיכות הרפואה היה טיב הרופא  היום הפקטור המשמעותי 
הוא היכולת לממן את הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת ביותר  אי אפשר למכור מוצרי בלוף, 

צריך להציע גם בחירת מנתח, וגם פתרון לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות ומצילות חיים

הביטוח הפרטי צריך להמציא 
עצמו מחדש ולתת מענה בעיקר 
לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות

צריך  הפרטי  הביטוח 
להמציא עצמו מחדש ולתת 
מענה בעיקר לטכנולוגיות 
רפואיות מתקדמות – כך 
אודי  אמר בהרצאתו ד”ר 
חברת  מנכ”ל  פרישמן, 
קונספט,  פרש  הייעוץ 
ומומחה לביטוחי בריאות 

וסיעוד. 
המרכזי  הפער  לדבריו, 
ות  א י ר ב ה ת  כ ר ע מ ל  ש
ער  פ א  ו ה ת  י ר ו ב י צ ה
על  וגדל.  תקציבי, שהלך 

פי נתונים שהציג, ב-2012 חסרו 304 מיליון 
שקל לתרופות – פער שגדל עד לכדי 1.12 
מיליארד שקל ב-2016, ואפילו יותר בשנת 
2017 – “התוספת לסל הבריאות פותרת רבע 

מהחוסר התקציבי”, הסביר פרישמן. 
עוד התייחס פרישמן לאווירה הציבורית 
שגורסת כי יש להילחם באויב של המערכת 
ובגורם  הפרטית,  המערכת   – הציבורית 
המממן אותה, ביטוחי הבריאות. “זה שגוי, 

זה רע, אבל אנחנו שם”. 
כדוגמאות לכך הציג את מודל הרופאים 
הפולטיימרים, שמתוגמלים על כך שהם לא 
עובדים במערכת הפרטית, או מתן אפשרות 
שאינו  למי  גם  באסותא  רופא  לבחור 

פרטי  בביטוח  מבוטח 
הכנסת  או  משלים  או 
תרופות מצילות חיים לסל 

הבריאות. 
בעבר  פרישמן,  לדברי 
הפרמטר המרכזי לאיכות 
הרפואה היה טיב הרופא. 
ו,  י ר ב ד ל  , ם ו י ה ם  ל ו א
תי  ו ע מ ש מ ה ר  ו ט ק פ ה
את  לממן  היכולת  הוא 
הרפואית  הטכנולוגיה 
ר.  ת ו י ב ת  מ ד ק ת מ ה
עדיין  זה  רופא  “בחירת 

את  לממן  יותר  חשוב  אבל  מאוד,  חשוב 
הטכנולוגיות המתקדמות”. 

פרישמן סקר חלק מהטכנולוגיות החדשות 
שנכנסו לאחרונה לעולם הרפואה:

• תרופות אימונותרפיות – תרופות שמפעילות 
את מערכת החיסון לתקוף את הגידול. 

.CAR-T •
• הוצאת תאי עצב מעין בריאה לעין חולה.

• רובוט דה וינצ’י לניתוחים.
מרכזי  שהפך  אולטרה-סאונד  מכשיר   •

לטיפול ואבחון.
עצם,  בניית  ורקמות:  איברים  הדפסת   •
בניית כבד שמשמשת את המנתח להכנה 

וניתוח השתלת שלפוחית  לניתוח האמיתי 
שתן שהודפסה – שלדברי פרישמן כבר בוצע 
בפועל – “זה לא מדע בדיוני, זה רק עולה 

המון כסף”. 
• בדיקת פאונדיישן לאבחון גנטי של סרטן, 
שעולה 16-20 אלף שקל, אבל מצילה חיים. 
“עוד בדור שלנו סרטן יהפוך להיות ממחלה 
שהורגת למחלה כרונית, שחיים איתה בשלום 

שנים ארוכות” – אמר פרישמן.
פרישמן קרא לכל הגורמים בענף - חברות 
ביטוח, סוכנים, לשכה, הציבור והפוליטיקאים 
ואמר: “אנחנו צריכים להמציא את עצמנו 
מחדש. אי אפשר למכור מוצרי בלוף. צריך 
המוצר  את  וגם  מנתח,  בחירת  גם  להציע 
החדש שנותח פתרון לטכנולוגיות רפואיות 

מתקדמות ומצילות חיים.

בתמונות: ד”ר אודי פרישמן היום בכנס

סה
לי

פו
ם: 

לו
צי

מתוך המצגת של ד”ר אודי פרישמן
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www.femihealth.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

לניסיון אין תחליף!

 1,000,000 מ-  למעלה  כבר  ביצעו  שלנו  המומחים  הרופאים 
באמצעות  רפואית  והכוונה  ייעוץ  אונליין,  רופא  מקוונים.  ייעוצים 
בקליק. נפשי  שקט   - כפתור  בלחיצת  וידאו  שיחת 

שביעות רצון

השירות ניתן באמצעות חברות ביטוח נבחרות
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פרופ’ דב צ’רניחובסקי בפאנל ביטוח סיעודי:

יו”ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד איגור מורי:

 מורי: כדי להיטיב עם האזרח צריך לשפר את הרפואה הציבורית ואת מערכת הסיעוד הציבורית 
ולא לפגוע ברפואה הפרטית וענף הביטוח  חברות הביטוח וסוכני הביטוח המקצועיים הם אלה 

שפיתחו וקידמו את רווחת הלקוח דרך מוצרים שמשתפרים כתוצאה מהתחרות

 אורית קרמר, משנה למנכ”ל ומנהלת תחום ביטוח בריאות במנורה מבטחים: ביטוח סיעודי זה נושא מאוד 
לא פשוט, מדובר בתביעות של אנשים מבוגרים עם בעיות קשות, אבל עדיין אין סיבה להגיע לאחוזי תשלום כה 

נמוכים  הכיסוי של קופת חולים הוא נמוך, והתפקיד של סוכנים הוא להשלים את הכיסוי בביטוח פרטי

הביטוח  סוכני  “לשכת 
הריבונית  בזכותו  מאמינה 
וח  ק ל ה ל  ש ת  י ד ע ל ב ה ו
ולבחור  גורלו  על  להחליט 
את המוצרים ואת הכיסויים 
אמר  כך  לו”.  המתאימים 
הוועדה  יו”ר  מורי,  איגור 
וסיעוד  בריאות  לביטוח 
בלשכת סוכני הביטוח היום 
בכנס בריאות 2018 של לשכת 

סוכני הביטוח.
“כדי להיטיב עם האזרח, 
הרפואה  את  לשפר  צריך 
כת  ר ע מ ת  א ו ת  י ר ו ב י צ ה

הסיעוד הציבורית ולא לפגוע ברפואה הפרטית 
ביטוח  עולם  של  חדשנות  הביטוח.  וענף 
הבריאות נובעת מהצורך האמיתי של האזרחים. 
חברות הביטוח וסוכני הביטוח המקצועיים הם 
אלה שפיתחו וקידמו את רווחת הלקוח דרך 

מוצרים שמשתפרים כתוצאה 
מהתחרות. ניסיון לעקר את 
השטחה  ידי  על  החדשנות 
באזרחים  פוגע  והאחדה 

בלבד”, הוסיף מורי.
חס  י ה ד  ג נ ה  ח מ י  ר ו מ
זוכים  ו  אלי התקשורתי 
“אומנם  בענף:  הסוכנים 
בעיתון אחד היה כתוב שאנחנו 
מתים מהלכים, אבל מדובר 
הרי באותו עיתון שאתמול 
התערבות  הנס  על  העלה 
‘כמעט קומוניסטית’ בביטוחי 
לי לאכזב  הבריאות. אז צר 
ניוז – אנחנו כאן כדי  את כל חובבי הפייק 
להישאר. אם באים אליכם מכל מיני חברות 
ומציעים למכור את העסק שלכם ולעזוב את 
הענף, תשלחו אותם הביתה – תגידו להם 

שאתם מרחיבים את העסק שלכם”. 

מורי הזהיר את סוכני הביטוח בכך שהם 
חייבים להיות עם היד על הדופק: “המקצועיות 
שלנו דורשת כמובן תחזוקה שוטפת מתמשכת. 
סוכן שיסתפק בידע הקיים ויפסיק להתעדכן 
בנעשה בענף, ימצא את עצמו לא רלוונטי בשוק 
הדינמי של ביטוח הבריאות והסיעוד. על כן, 
ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח שמה 
לה למטרה ליזום הכשרות עומק אובייקטיביות 
ולהביא אותן היישר אל הסניפים מהם אתם 

מגיעים”. 
מורי פנה גם למנהלי חברות הביטוח: “חברת 
הביטוח שלא נותנת שירות טוב, מוצר טוב 
או טיפול טוב בתביעות, פוגעת לא רק בסוכן 
חברות  על  בלקוח.  בעיקר  אלא  הביטוח, 
הביטוח וגם על הפיקוח לזכור כי סוכן הביטוח 
והלקוח – חד הם! אנחנו צריכים לקבל שירות 
מצוין, אנחנו צריכים לקבל מוצרים מעולים, 
יוצא  אנחנו צריכים לקבל טיפול בתביעות 

מגדר הרגיל”.

החור השחור של מערכת הבריאות הציבורית 
הוא הביטוח הסיעודי, ובהיבט הזה אנחנו 
מדינה מפגרת ביחס לעולם – כך אמר היום 
פרופ’ דב צ’רניחובסקי בפאנל ביטוח סיעודי 
2018 שערכה  בריאות  שנערך במסגרת כנס 

לשכת סוכני הביטוח. 
יש  האם  לשאלה  התייחס  צ’רניחובסקי 
עדיין סיכוי לביטוח סיעודי ממלכתי והוסיף: 
“יש לנו מערכת שירותי רווחה מאוד טובה, 
למרות ביקורת רבה ומוצדקת עליה. במדינות 
מפותחות יש ביטוח סיעודי ממלכתי ברמה 
סבירה. בישראל זה לא קיים ואני לא רואה 

את זה באופק. 
הוא התייחס לביטוח הסיעודי הקהילתי 
המוסדי  ולטיפול  בבית,  טיפול  שמממן 
משרד הבריאות, ואמר: “זו רשת  באמצעות 
ביטחון בסיסית מאוד. על זה אנחנו רואים 
צורך להוסיף המון. אם אין ביטוח ממלכתי, 
אפשר לתת לאנשים לצבור מעין חיסכון, אפילו 
חובה, כנגד זיכוי במס – אם המדינה לא רוצה 

להוציא ממש כסף מכיסה”. 
אורית קרמר, משנה למנכ”ל ומנהלת תחום 
מבטחים התייחסה  ביטוח בריאות במנורה 
ללקוחות  מוצרים  דחיפת  על  לפרסומים 
ואמרה: “סוכנים לא מוכרים תשע פוליסות 
של תאונות אישיות ללקוח. אני בטוחה שסוכן 
שהיה רואה מבוטח כזה, היה מבטל לו חלק 
מהפוליסות. זה לא הסוכנים אלא המוקדים”. 
לביטוחים  ביחס  גם  התבטאה  קרמר 
הסיעודיים של קופות החולים: “אין ספק 
בין החברות.  ויש הבדלים  שיש בעייתיות 
ביטוח סיעודי זה נושא מאוד לא פשוט, מדובר 
בתביעות של אנשים מבוגרים עם בעיות קשות, 
אבל עדיין אין סיבה להגיע לאחוזי תשלום כה 
נמוכים. הכיסוי של קופת חולים הוא נמוך, 
והתפקיד של סוכנים הוא להשלים את הכיסוי 

בביטוח פרטי”. 
הציג את הגידול  דב ברומר  סוכן הביטוח 
במקרי הסיעוד ואמר שסוכני הביטוח צריכים 
להציג את הגידול הזה בפני המבוטחים ולבנות 

מודל משולש: מדינה, וקופות החולים ולהשלים 
עם ביטוח פרטי, ובמיוחד את ההשלמה מעבר 
ל-5 שנים. לדבריו, יש להציג את המוצר לא 
כהמתנה של חמש שנים, אלא כרצף לכיסוי 

ביטוחי. 
צ’רניחובסקי התייחס למונח “סוכן ביטוח” 
ואמר כי יש למלא את המילה “סוכן” ביותר 
תוכן. לדבריו, בישראל מוציאים על ביטוח 
סיעודי יותר מכל מדינה אחרת למעט שווייץ – 
“גם בסקטור הפרטי יש עוד הרבה מה לעשות. 
הסוכן צריך להכיר את השוק, ולהגיש לאדם 

את התכנית האופטימלית מבחינתו”.  
ד”ר שי בריל, מנהל בית החולים בית רבקה, 
בישראל  הארוכה  החיים  תוחלת  כי  אמר 
עושה  כך שמערכת הבריאות  על  מצביעה 
עבודה מצוינת. הוא התייחס לגידול במספר בני 
ה-70 בעקבות בייבי בום לאחר סיום מלחמת 
העולם השנייה, ואמר: “אותם בני 70 צורכים פי 
שלושה יותר שירותי רפואה. התוצאה: העומס 

על המערכת הרפואית הולך לגדול”.

לא נקבל את הגישה הפטרנליסטית 
של הרגולטור שמאמין שהוא יודע 

יותר טוב מהלקוח על צרכיו

החור השחור של מערכת הבריאות 
הציבורית הוא הביטוח הסיעודי

איגור מורי, יו”ר ועדת ביטוח 
בריאות בלשכת סוכני הביטוח

סה
לי

פו
ם: 

לו
צי

סיקור כנס ביטוח בריאות 2018
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בריא לדעת

 אמירתו האומללה של בכיר ברשות שוק ההון חשפה נדבך נוסף במלחמה שמנהל 
האוצר נגד סוכני הביטוח  מתי ישכילו להבין כי לא כל מי שמדבר על ביטוח, על 

סוכני ביטוח, על פוליסות ביטוח – מבין בביטוח?  וגם, “מכירות” היא לא מילה גסה

בכיר ברשות שוק 
ין  י א ר ת ה ן  ו ה ה
לאחרונה לעיתונות 
ען  ט ו ת  י ל כ ל כ ה
אומללה  באמירה 
כי “סוכני ביטוח הם 
זה  אנשי מכירות, 
שקר שהם עובדים 
הלקוחות”.  עבור 
אותו הבכיר, שבחר 
להתראיין ללא ציון 
שמו, יצא כנגד אלפי סוכני הביטוח ועבודתם, 
שברובם המכריע מבצעים עבודה שיש בה כדי 
להציל חיים. כך, בכותרת אחת, אותו ה”בכיר” 
רמס את עבודתם המקצועית של אלפי סוכנים 

מסורים ומקצועיים וחבל.  
עבודת סוכן הביטוח היא אחת מבין העבודות 
הקשות ביותר בשוק העבודה. סוכן הביטוח 
מציע לאנשים לקנות מוצר ערטילאי, שהם 
אינם בהכרח מבינים את משמעותו ומרכיביו, 
רבים אינם רוצים להתמודד עם הצורך שבו 
ומנסים להדחיק את נחיצותו, ועל כל זה הם 

נדרשים לשלם במיטב כספם. 
נכון, סוכן הביטוח הוא גם איש מכירות. 
הוא מוכר לאנשים מוצר שיכול להציל את 
חייהם, לאפשר להם לבצע ניתוח יקר ומסובך, 
לממן תרופה שאינה בסל התרופות, לסייע 
להם להמשיך ולקבל שכר במקרה של  חוסר 
יכולת לעבוד או לסייע לאלמנה להמשיך 
ולנהל את המשפחה אם חלילה אבי המשפחה 

הולך לעולמו. 
עבודת סוכני הביטוח היא עבודה כפוית 
במחלות  לעסוק  רוצה  מאתנו  מי  טובה. 

רוצה  מי  הנוכחיות או שתבואנה בעתיד? 
לחשוב על האפשרות שיעבור התקף לב חלילה 
או יחלה במחלת הסרטן? אירוע מוחי? ומה 
ומנין  והשתלות?  ניתוחים מורכבים  לגבי 
יגיע הכיסוי הכספי ביום שלא עלינו, נהיה 
סוכן  מדבר  ועוד,  אלו  כל  על  סיעודיים? 

הביטוח.  
הסוכן “מאלץ” את המבוטח הפוטנציאלי 
להתמודד עם סיכונים קיימים, שכן אם לא 
נדבר עליהם - אין פירוש הדבר כי הם לא 
יתממשו. אם לא נדבר על התקף לב, מחלות 
הסרטן ואירועים מוחיים – הם לא ייעלמו 
מהעולם, הם עדיין יקרו. אולם רכישת פוליסת 
ויכולות להתמודד עם  כלים  ביטוח תיתן 
אסונות בריאותיים שכאלו בצורה טובה יותר.

אז אכן סוכן הביטוח נדרש גם ליכולת מכירה, 
אבל לא רק. הוא גם פסיכולוג ומשמש אוזן 
קשבת ושומע את כל הסיפורים של מבוטחיו 
- רק כך ילמד על הצרכים שלהם ושל בני 
“רופא”, שכן  משפחותיהם.  הוא לא פעם 
במקרים רבים הוא מכוון ומנחה כיצד נכון 
להשתמש בכיסוי הביטוחי על מנת להציל 
חיים ונכון, הוא גם איש מכירות שצריך לעבוד 
קשה לשכנע את הלקוח להציף ולהתמודד 
עם סיכונים עתידיים שאף אחד לא רוצה 

לחשוב עליהם.
כמו בכל ענף ותחום, גם בקרב סוכני הביטוח 
וייתכן  יש אנשי מקצוע פחות מקצועיים, 
שישנם גם כאלו שמוכנים אף לחרוג מהקווים 
כמובן  של האתיקה המקצועית.  המנחים 
שאין להצדיק זאת, אך לצערנו סטיות כאלו 
ואחרות מהקווים המנחים קיימות גם בקרב 
שרי ממשלה, חברי כנסת, אנשי צבא וכמעט 

בכל מוסד וארגון. עדיין מדובר במיעוט, שאינו 
מעיד על הכלל. 

למכור  בהחלט  אפשר  ביטוח  פוליסות 
באמצעי  מאסיבי  פרסום  באמצעות  גם 
התקשורת או בעזרת הצעות “אטרקטיביות” 
ליום.  בעלות כספית של שקל  ביטוח  של 
אין ספק כי הפתרונות הללו לא נותנים את 
המענה הרלוונטי והם אינם נוגעים בצרכים 
האמיתיים של קהל הלקוחות המבוטחים. 
סוכן ביטוח שנפגש עם המבוטח, מכיר את 
הבעיות הרפואיות שלו ושל משפחתו מצד 
אחד, שומע ומבין את האילוצים הכלכליים 
מצד אחר, ואז - הודות להיכרותו העמוקה 
עם שלל תוכניות הביטוח שהשוק מציע - הוא 
יכול להסביר ללקוח איזו פוליסה תתאים לו 
ולמכור לו פוליסה שהוא באמת צריך, ולא 

בגלל פרסום צבעוני ומשעשע.
לא כל מי שמדבר על ביטוח, מבין בביטוח. 
האמירה ש”סוכן הביטוח לא בהכרח משרת 
את לקוחותיו”  היא פשוט שקר - אינה ראויה, 
פוגענית וככל הנראה נובעת מבורות ומחוסר 

הבנה בסיסי בענף הביטוח. 
סוכני הביטוח הם )גם( אנשי מכירות למזלנו, 
יודע לשלב בין מכירות לבין  ורובם הגדול 
מקצועיות. הם לא מוכרים קרח לאסקימוסים, 
הם מוכרים מוצרים מצילי חיים ומשפרי איכות 
חיים, שללא כשרון המכירות שלהם לא היו 
מצליחים למכור ללקוח. ומי שלא מבין בביטוח, 

מוטב שיתייעץ עם סוכן הביטוח.

הכותב הוא מומחה במדיניות בריאות ובביטוח 
יועץ בכיר בחברת הייעוץ   בריאות וסיעוד, 

פרש קונספט

לא כל מי שמדבר על 
ביטוח – מבין בביטוח

מאת ד"ר אודי פרישמן

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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ביטוח בריאות איכותי ואטרקטיבי לכל המשפחה,
כולל יתרון מהותי למבוטחי איילון!

בחירה חופשית של רופא מנתח וכיסוי מלא*,
גם בעת ביצוע ניתוח שלא באמצעות רופא הסדר

איילון בריאות

*עד תקרת ספקי הסדר
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כירורגיה פלסטית, משפט ומה שביניהם

כירורגיה פלסטית 
– “שקרים לבנים” 

בשאלון הרפואי
אחת מנקודות הממשק החשובות ביותר 
השאלון  באמצעות  מתבצעת  המטופל  עם 
הרפואי )אנמנזה(. במסגרת השאלון הרפואי 
המטופל מתבקש להשיב בכנות על כל מחלותיו 
והטיפולים הרפואיים שקיבל, כולל טיפולים 
אסתטיים, טיפולים פסיכיאטריים ותרופות 

פסיכיאטריות.
לא אחת אני נתקל במטופלים, שכאשר אני 
שואל אותם בנוגע לתרופות “הרגעה” למיניהם, 
אני נתקל בהיסוס ארוך האם לענות בכנות או 

להימנע ממתן תשובה ברורה.
ישנן נשים רבות אשר עברו טיפולים אסתטיים שונים, כולל הזרקות 
חומרי מילוי קבועים כדוגמת סיליקון וביואלקמיד, אשר מעדיפות 
להסתיר עובדה זאת, פעמים רבות מתוך תמימות או ביישנות, אך 
במקרים מסוימים הן מסתירות עובדה זו בכוונת מכוון, על מנת “להרשים” 
את הרופא במראה הפנים “הנאה והטבעי” שלהן או מתוך רצון לעבור 

טיפולים נוספים.
ישנם ניתוחים אשר ההימנעות מעישון הינה דרישת 

חובה על מנת למנוע נזקים בלתי הפיכים כגון נמק 
בעור המטופל. שני הניתוחים הנפוצים ביותר אשר 
עישון גורם להם נזק הם: מתיחת פנים ומתיחת 
בטן. יש להפסיק לעשן בניתוחים אלה כחודש 
ימים בטרם הניתוח ואף מספר שבועות לאחריו 

להשלמת הריפוי.
נשים רבות “שנשבעו” שהפסיקו לעשן, ממשיכות 

לעשן ואינן מדווחות אמת לרופא המטפל. תופעה זו ידועה 
ומוכרת בכל העולם. בארה”ב, למשל, פותחה ערכה מיוחדת המאפשרת 
למדוד את כמות הניקוטין בדם או בשתן על מנת למנוע תביעות רשלנות 

רפואית מיותרות מצד המטופלות.
אני, כמנתח פלסטי, מתייחס בחשדנות רבה לגבי אותן מנותחות 
שמצהירות שעישנו בעבר וכי “בדיוק כעת” הפסיקו לעשן כליל. אין 
ספק שקשה לי כרופא להתמודד עם אותן מטופלות, שכאמור, שטוענות 

כי הפסיקו לעשן ולאחר הניתוח התגלתה תופעה של נמק וסבל עורי. 
זכור לי מקרה שניתחתי אישה המעשנת שלוש קופסאות סיגריות ליום, 
שהצהירה שהפסיקה לעשן. תוך כדי ניתוח מתיחת בטן הבחנתי בעור 
סובל ולאחר הניתוח חלק מעור הבטן עבר נמק. אדגיש כי נמק הינה 
תופעה בלתי הפיכה. המטופלת הגיעה למרפאתי מדי שבוע לאחר הניתוח 
לכריתת נמקי עור. מעולם לא שאלתי אותה לאחר הניתוח האם באמת 
הפסיקה לעשן שלא להביכה. בסוף הטיפולים היא סיפרה לי מיוזמתה 
כי היא לא הפסיקה לעשן אפילו לא ליום אחד ואף זכיתי ממנה למתנה 
יפה. סביר להניח כי מטופלות אחרות היו מנסות לגלגל את הנזק לפתחו 

של הרופא המנתח.

ד”ר אלכס לבנברג, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית, בעל מרפאות 
פרטיות בתל אביב וחיפה, עובד במחלקה לכירורגיה פלסטית בבי”ח 

איכילוב, יועץ רפואי לחברות הייטק רפואיות.

מידע  לקבלת  המטופל  של  זכותו 
מקיף באשר לטיפול הרפואי המוצע, 
הסיכויים,  הסיכונים,  האבחנות, 
אלטרנטיבות טיפוליות ותופעות לוואי 
צפויות, כמו גם היות הטיפול חדשני 
- קבועה בחוק זכויות החולה. אך מה 
בדבר “זכויות הרופא” לקבלת מלוא 
המטופל  אודות  על  הרפואי  המידע 

המגיע אליו? 
מה בנוגע לאחריות המטופל למסור 
את כל המידע על מצב בריאותו, כפי 
כי כל אדם בר דעת מודע  לו? למעשה, חרף העובדה  שידוע 
להשלכות החמורות שיכולות להיות בהסתרת אינפורמציה 
על  לדלג  בוחרים מטופלים  לא פעם  הרי  קריטית מהרופא, 

מידע שנתפס בעיניהם כמביך/לא רלוונטי. 
במרבית המקרים נעשית ההסתרה בתום 
לב, אך בחלק מהמקרים, במיוחד בתחום 
והכירורגיה  האסתטיים  הטיפולים 
הפלסטית, הדבר נעשה על מנת לעבור 
את הפרוצדורה האסתטית המבוקשת.

בהם  במקרים  נתקלתי  למשל,  כך, 
מטופלות אינן מדווחות על הזרקת סיליקון 

שביצעו בעבר על מנת שלא לסכל הזרקת חומרי מילוי כדוגמת 
חומצה היאלורונית שהן חפצות בה. דוגמה נוספת הינה כאשר 
מטופלת לא מדווחת לרופא על תהליך זיהומי עכשווי שמקנן 
בגופה, דלקת גרון למשל, כיוון שברצונה לקבל טיפול אסתטי 

לקראת אירוע משפחתי.
טענה משפטית מקובלת במקרים כגון אלו היא טענת “אשם 
תורם” / “רשלנות תורמת” שטוען המזיק )הרופא( כנגד הניזוק 
)המטופל(, שמשמעותה היא כי המטופל תרם בהתנהגותו שלו 

לנזק ו/או לתוצאות שליליות של הטיפול שניתן לו.
ככל שבית המשפט ישתכנע כי הניזוק נושא באשם תורם לנזק 
ממנו הוא סובל, הוא יחלק את האחריות והנזק בין שני הצדדים.
חלוקת האחריות בין הצדדים תיעשה על פי המבחן של מידת 
האשמה, בו מציב בית המשפט את מעשי הרשלנות של המזיק 
מול התנהלות הניזוק, כדי להעריך את מידת האחריות של כל 

צד למחדלים בטיפול הרפואי ולתוצאותיו.
על מנת לקבוע אשם תורם, על הרופא להוכיח כי העמיד את 
המטופל על הסכנות הצפויות לו אם לא יישמע להוראות או אם 

יסתיר ממנו מידע חיוני על אודות מצבו הרפואי.
מסקנה: גילוי נאות ומלא - חשוב שיהיה נחלתם של כל הצדדים 

השותפים לטיפול הרפואי.

עו”ד שירלי גינזבורג )LL.M(, שירותים משפטיים לבתי חולים, 
מרפאות, רופאים, חברות ציוד רפואי. מרצה לקהלים רפואיים 

בבתי הספר להכשרת רופאים בטיפולים אסתטיים.

מאת עו”ד שירלי גינזבורגמאת ד”ר אלכס לבנברג

* אין במאמר לעיל משום ייעוץ רפואי ו/או משפטי מכל מין וסוג שהוא והמאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או משפטי קונקרטי.

הצד הרפואי
הצד המשפטי
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כלל ביטוח
שומרים על 

המשפחה

ביותר עבורנו. כלל ביטוח, מהמובילות בתחומי  ילדינו היא הדבר החשוב  הבריאות של 
ביטוחי הבריאות, מציגה את מסלול “מדיכלל לילד – מסלול הביטוח הרחב לילדים”

מדיכלל ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו״ל

האמור הינו מידע כללי. התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סיגיים וחריגים, מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסות 
והנספחים ובכל מקרה של סתירה – תנאי הפוליסות והנספחים יגברו. ההצטרפות כפופה לאישור החברה ולחיתום 
ניתוח בישראל,    ומחליפי  ניתוחים בישראל  יותר מהכיסויים הבאים בנפרד: מדיכלל  או  ניתן לרכוש כל אחד  רפואי. 
מדיכלל השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל,  מדיכלל תרופות, מדיכלל מחלות קשות. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ 

המתחשב בצרכים של כל אדם. 

מדיכלל ניתוחים בישראל 
ומחליפי ניתוח בישראל

מדיכלל השתלות וטיפולים 
מיוחדים בחו״ל

 נספח מדיכלל 
ייעוצים ובדיקות

מדיכלל מחלות קשות 32 

מדיכלל תרופות, נספח 
הרחבה לתרופות

נספח מדיכלל שירותים לילד 

נספח מדיכלל שירותים לילד הינו שירות הנותן מענה רחב לצורך אמיתי הקיים בשטח כיום ומותאם לצרכים 
המיוחדים של הילדים, כגון פיתוח כישורים התפתחותיים, טיפול בבעיות התפתחות של הילד ועוד.

ביקור במרפאת 
חירום

ייעוץ לתזונה נכונה - דיאטן/נית 
)ללא תנאי של הפרעות אכילה(

הדרכת הורים

לפרטים פנה/י למפ״ע שלך בכלל ביטוח

 בלעדי 
בכלל ביטוח

חדש
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 כך מעריך איציק טודריס, מנכ”ל ובעלים של בזק, חברה לאיסוף מידע רפואי  לדבריו, 
הדיווחים הלקויים יכולים להתייחס להיסטוריה הרפואית, למקרה הספציפי בגינו הוגשה 

התביעה או דרישה לתשלומים עתידיים המבוססים על קביעת המוסד לביטוח לאומי

איסוף מידע רפואי עבור חברות הביטוח – 
עולם שמגלגל עשרות מיליוני שקלים בשנה, 
וכולל כשש חברות מתמחות בתחום, הינו 
עולם שנחבא עד כה אל הכלים, אולם מדובר 
באחד התחומים  המרתקים שנוגעים כמעט 
בכל תחומי הפעילות של חברות הביטוח. יש 
להדגיש כי 3/4 מהסכום הכולל מגיע לקופות 

החולים ולגופים הרפואיים כאגרות. 
כמעט בכל תביעה של ביטוח רכב, תאונות 
אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה, פנסיה 
קיים  ביטוח הבריאות –  סוגי  כל  וכמובן 
מרכיב של מידע רפואי שמשפיע על אופן 
הטיפול של חברת הביטוח בתביעה. חברות 
מהימנות  את  לבדוק  מנת  על  הביטוח, 
התביעה, מחליטות להעביר חלק מהתיקים 
לחברות חיצוניות , על מנת לבדוק את המידע 

הרפואי שהתקבל. 
בזק,  ובעלים של  איציק טודריס, מנכ”ל 
חברה לאיסוף מידע רפואי, ובעל ניסיון של 
כי בכ-33% מהתיקים  25 בתחום, מעריך 
שמועברים לבדיקה מתברר כי המידע שהעביר 
המבוטח בעייתי. לדבריו, הדיווחים הלקויים 
הרפואית,  להיסטוריה  להתייחס  יכולים 
למקרה הספציפי בגינו הוגשה התביעה או 
דרישה לתשלומים עתידיים המבוססים על 
המוסד לביטוח לאומי. להערכתו,  קביעת 
כ-40% מהתיקים שמגיעים לחברות הביטוח 
מועברים לאיסוף מידע רפואי עם טופס ויתור 
על סודיות רפואית בו הנדון חותם במעמד 

הצטרפות לביטוח, או כחלק 
ממסמכי התביעה.

טודריס מסביר כי הבעיה 
עבר  היא  ביותר  השכיחה 
כלומר,  מוצהר.  לא  רפואי 
עם  לביטוח  נכנס  מבוטח 
בעיה רפואית קיימת. בעיות 
ניפוח  שכיחות אחרות היא 
וזיוף מסמכים.  של תביעות 
הנפוצות  התופעות  אחת 
בתחום שמציג טודריס היא 
הצגת גרסה “כבושה” בפני 
רופא. כך, למשל, אדם שסובל 
תאונה,  בעקבות  מכאבים 
לספר  המלצה  לקבל  עשוי 
נפגע  כי  אורתופד  לרופא 
בתאונת דרכים, אולם בירור 

תלונת הנפגע בחדר המיון בזמן אמת מראה 
נפילה  על  דיווח  הנפגע  מועד,  באותו  כי 

באמבטיה. 
מקורות המידע מגוונים. מרבית המידע 
מושג מקופות החולים, בתי החולים ורופאים 
פרטיים, ואף איסוף רפואי בחו”ל, אך טודריס 
מתיקי  גם  מתקבל  חשוב  מידע  כי  מציין 
משטרת ישראל, מכונים פסיכולוגיים, מד”א, 

צה”ל, המוסד לביטוח לאומי ועוד. 
חברות הביטוח נעזרות במשרד במקרים 
דחופים כמו הכרעה לגבי ניתוח מהיום למחר 

בארץ ובחו”ל.

בין התיקים הרבים שנבדקו 
על ידי חברתו, מציין טודריס 
מספר תיקים בולטים, בהם 
מקרה של תביעת ביטוח חיים 
ריסק )הפעלת סעיף מחלה 
חברת  בפוליסה(.  סופנית 
הביטוח ביקשה לבדוק את 
ההיסטוריה הרפואית, לפני 
לביטוח, אולם  ההצטרפות 
התעקש  כי  מציין  טודריס 
מול החברה לבחון דווקא את 
התקופה האחרונה. בסופו 
של דבר התברר כי המבוטח 
מסמכי  וכי  ושלם,  בריא 
המחלה זויפו. במקרה בולט 
אחר של זיוף מסמכים, הציגו 
המבוטחים לחברת הביטוח 
תעודת פטירה מזויפת, הפעילו את ביטוח 
המשכנתה, סגרו את החוב מול הבנק וברחו 
מן הארץ. מקרה יוצא דופן באופן מיוחד הוא 
מקרה בו התבקש טודריס לאתר היסטוריה 
רפואית של כלב, מסגרת תביעה של ביטוח 
צד ג’ של  דירה, בה היה חשש שכלב שנשך 

את שכנו, היה חולה כלבת. 
מרבית  מול  עובדת  טודריס  של  חברתו 
חברות הביטוח  וקרנות הפנסיה בישראל,  כמו 
כן פועלת החברה גם מול משרדי עורכי  דין 
בתחום הנזיקין, משרדי הממשלה  והשלטון 

המוניציפלי. 

33% מהתיקים הרפואיים 
שנבדקים כוללים מידע בעייתי

איציק טודריס, מנכ”ל ובעלים של 
בזק, חברה לאיסוף מידע רפואי

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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מגדל. חברת הביטוח המובילה בישראל

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ

* כפוף לגיל 44 ומקסימום 14 ימי שהיה בחו"ל ללא הרחבות.
ההצטרפות כפופה לאישור החברה לחיתום רפואי. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד 
ולא ישמש לקביעת הזכויות והחובות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. האמור אינו 

תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

��אפליקציית מגדל PAY, המאפשרת הגשת תביעות להוצאות רפואיות וקבלת                         
החזר מהיר, איתור קל ומהיר של רופאים בחו"ל והתייעצות רפואית אונליין.

�הטבת LOW COST - רק 1.5$ ליום*
�ללא השתתפות עצמית

�גבולות אחריות גבוהים במיוחד עד 5,000,000$ להוצאות רפואיות

המלון שבו 
התאכסנו

המקום שבו 
שברתי את הרגל

ביטוח נסיעות לחו"ל ששומר עליך בכל מקום בעולם 
מגדל מסע עולמי


