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לא נשארות מאחור: חברות ביטוח 
Black Friday-לוקחות חלק בחגיגת ה

 החברות מציעות הנחה של עד 60% ברכישת ביטוח רכב או דירה  בחלק מהחברות  מוחים על 
השתתפות הענף בחג הצרכני ומסבירים כי המבצעים מצביעים על מחירים יקרים מדי בימים כסדרם 

חברות  יקחו  השנה 
בחג  פעיל  חלק  הביטוח 
 Black העולמי  הקניות 
בדיקת  לפי   .Friday

יציעו  חברות  שש  פוליסה, 
מהיום  משמעותיות,  הנחות 

ועד לתחילת דצמבר. 
בתחום  הנחות  תעניק  מגדל 

וביטוחי  רכוש  רכב  ביטוח 
על  הנחה   10%  - הדירה 
פרמיית המקיף או צד ג' ו-20% 

הנחה על חבילת ריידרים. 
של  הנחה  מציעה  ביטוח  כלל 
חובה  רכב  ביטוח  על   55%

ומקיף. 
של  הנחה  מציעים  בשירביט 
50% על ביטוחי הדירה לסוכנים 
ו-50% הנחה בביטוח רכב )מוצר 

הבסט( לסוכנים.
יצאו  הישירות  בחברות  גם 
במבצעים: ביטוח ישיר מציעה עד 
45% הנחה בביטוח מקיף לרכב 

חדשים  למצטרפים  דלק,  בשוברי  שקל  ו-200 
חודשים  שלושה  מציעים   AIG-ב האתר.  דרך 

מציעה   WeSure מקיף.  ביטוח  לרוכשי  מתנה 
ביטוח רכב רכוש בהנחה של עד 60%.

בהראל ומנורה מבטחים הוחלט שלא להשתתף 

בחג הקניות. גם באיילון בחרו 
לא לצאת במבצע ומפנים את 
ביטוח  לתוכניות  המבוטחים 
 – ולרכב   LIVING הדירה 
השנה  כל  "לאורך   :DRIVING
התעריפים  בסופ"ש  רק  ולא 
תחרותיים  איילון  של 

ואטרקטיביים", נמסר. 
כי מוצר  מסרו  בהכשרה 
במבצעים  יוצא  לא   GO-ה
"מחיר  מציג  אלא  מיוחדים, 
ביטוח  השנה:  לכל  מוזל 
הנחה  בכ-40%  ולדירה  לרכב 

ממחירי השוק".
"פועלת  שהיא  נמסר,  מליברה 
מתוך תפיסה של המחיר הטוב 
ולא  השנה  כל  ללקוח  ביותר 
נקודתיים,  מבצעים  של  בשיטה 
החברה  בנוסף,  גימיק".  שמהווים 
בחג  הענף  השתתפות  על  מוחה 
שלהשקפתה  מאחר  הצרכני, 
בחברות  נובמבר  של  המבצעים 
יקרים  כך שמחירי הביטוח  על  הביטוח מעידים 

מדי בימים כתיקונם.

nir@oren-ins.co.il
לפרטים נוספים: ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

 אורן מזרח בצפון

בשורה התחתונה:
תרוויחו יותר!

מגוון מסלולי
התקשרות
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 חוזרים חדשים שפרסמה רשות שוק ההון קובעים הוראות חדשות  בין ההוראות: שיפור 
קליטת זכויות עמיתים בעת ניוד כספים וממשק מידע חדש עבור מעסיקים בגין עובדיהם 
 עיקרי השינויים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

פרסמה  השבוע  בתחילת 
שלושה  ההון  שוק  רשות 
להביא  שעתידים  חוזרים 
המידע  איכות  לשיפור 
הלקוחות,  עבור  הפנסיוני 
מוסדיים  גופים  מעסיקים, 

ובעלי רישיון:
מוסדיים  גופים  חוזר   •
אחיד  "מבנה   2019-9-11
ונתונים  מידע  להעברת 
 – הפנסיוני  החיסכון  בשוק 

עדכון".
מוסדיים  גופים  חוזר   •
שימוש  "חובת   2019-9-12
פנסיונית  סליקה  במערכת 

מרכזית – עדכון".
ויועצים  סוכנים  חוזר   •
עבור  "תשלום   2019-10-3
סליקה  המערכת  שימוש 

פנסיונית – עדכון".
בחוזרים  שפורסמו  השינויים  עיקרי  להלן 
כאמור, כפי שהובאו על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל 

ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה.
1. שיפור איכות המידע הפנסיוני עבור מעסיקים 
- כדי לסייע למעסיק לטייב את המידע הקיים 
להפקדות  בנוגע  שלו  השכר  במערכות 
פנסיוניות של עובדיו וכן על מנת לייעל ולשפר 
של  הפנסיוניות  הזכויות  רישום  תהליך  את 
חדש  ממשק  נוסף  מעסיק,  של  חדש  עובד 
מתפעל  לגורם  או  למעסיק  יאפשר  אשר 
לפנות ולקבל מידע בקשר למוצר פנסיוני של 
העובד. באמצעות הממשק כאמור, מעסיק או 
את  לבצע  רשאים  יהיו  מטעמו  מתפעל  גורם 

הפעולות הבאות:
• קבלת מידע בעת קליטת עובד חדש - העברת 
על  נחוץ  כדי לקבל מידע  הגופים  בקשה לכל 
של  חדש  עובד  של  פנסיוניים  מוצרים  אודות 
עבורו.  ראשונה  הפקדה  ביצוע  טרם  המעסיק 
בקשה כאמור תוגש רק לאחר קבלת הסכמת 
העובד וביצוע אימות הסכמה על ידי המסלקה 
ידי רשות שוק ההון(. ייקבע על   )אופן האימות 
פעולה זו נועדה כדי לשמש את המעסיק בעת 
את  להמשיך  מבקש  אשר  חדש  עובד  קליטת 
 הפקדותיו הפנסיוניות ממקום העבודה הקודם.
ימי  שלושה  תוך  למעסיק  יועבר  כאמור  מידע 
רק  מידע  ויכלול  הבקשה  מיום  בלבד  עסקים 
הפקדות  בוצעו  בהם  פנסיוניים  מוצרים  לגבי 
שקדמה  השנה  במהלך  מעסיק  באמצעות 

למועד הבקשה.
העברת   – קיימים  עובדים  עבור  מידע  קבלת   •
בקשה לכל הגופים כדי לקבל מידע על אודות 
הפקדות המבוצעות על ידו למוצרים פנסיוניים 
טיוב מערכת  לצורך  וזאת  עובדי המעסיק  של 

פנייה  המעסיק.  של  השכר 
צורך  ללא  תיעשה  כאמור 
בפירוט המוצרים הפנסיוניים 

של העובד.
מעט  שבלא  היות  כי  יצוין 
של  השכר  תפעול  מקרים 
ידי  על  מבוצע  המעסיק 
החברות  עבור  האם  החברה 
כאמור  בקשה  שלה,  הבנות 
גם  מוגשת  להיות  יכולה 
בנוגע  האם  החברה  ידי  על 
הבנות  החברות  לעובדי 

שלה.
תוך  יועבר  כאמור  מידע 
בלבד  עסקים  ימי  שלושה 
מידע  ויכלול  הבקשה  מיום 
פנסיוניים  מוצרים  לגבי  רק 
ידי  על  הפקדות  בוצעו  בהם 
במהלך  הנוכחי  המעסיק 

שנה שקדמה למועד הבקשה.
• פניית מעסיק או גורם מתפעל לבקשת מידעים 
רק  המוסדיים  הגופים  ידי  על  תיענה  כאמור 
הפנסיונית. המסלקה  באמצעות  הועברה   אם 

תחילת הוראות אלו היא ב-21 ביוני 2020. 
ניוד  בעת  עמיתים  זכויות  קליטת  שיפור 
קליטת  יכולת  את  לשפר  מנת  –על  כספים 
כספים  ניוד  בעת  עמיתים  של  הזכויות 
בנוסף  כי  נקבע  פנסיוניים,  מוצרים  בין 
ממשק  באמצעות  מידע  להעביר  לדרישה 

גם  להיות  המוסדיים  הגופים  יידרשו  הניוד, 
המנוידים  הכספים  להעברת  יכולת  בעלי 
בסמוך  הפנסיונית  המסלקה  באמצעות 
מהגופים  יידרש  זה  בכלל  המידע.  להעברת 
לביצוע  הפנסיונית  במסלקה  רישום  לבצע 
דיווח  תהליכי  לפתח  וכן  כספים  סליקת 
למסלקה לצורך ניוד הכספים. תהליך העברת 
כאמור,  המידע  להעברת  בסמוך  הכספים 
ייקלטו  הכספים  ניוד,  שבעת  לכך  לסייע  צפוי 
קצר. זמן  פרק  ותוך  במלואם  העמית   לחשבון 

תחילת הוראות אלו ב-22 בנובמבר 2020. 
2. קבלת אישור מוכנות מהמסלקה הפנסיונית 
- על מנת להבטיח את שלמותם ואת תקינותם 
המוסדיים  הגופים  של  העבודה  תהליכי  של 
להגן  מנת  ועל  הפנסיונית,  המסלקה  מול 
כי  נקבע  העמיתים,  של  עניינם  על  ולשמור 
כחלק מההכנות של הגופים המוסדיים, בטרם 
הנובעת  במסלקה  חדשה  גרסה  העלאת 
מידע  להעברת  אחיד  "מבנה  חוזר  מעדכון 
ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני", עליהם לקבל 
לרשות  והמצאתו  מוכנות"  "אישור  מהמסלקה 
אינטגרציה  שיבצעו  לאחר  וזאת  ההון  שוק 
כאמור,  אישור  לקבלת  עד  המסלקה.  מול 
מידע  ולמסור  לקבל  המוסדי  הגוף  על  ייאסר 
במסלקה. הגרסה  לעדכון  בהתאם  כספים   או 
יצוין  החוזר.  פרסום  במועד  זו  הוראה  תחילת 
כי אגב האמור לעיל, פורסמו הוראות הקובעות 
למסלקה  המוסדיים  הגופים  של  תשלום 

הפנסיונית בשל השימוש בסביבת הניסוי.

רשות שוק ההון משפרת את 
איכות המידע הפנסיוני

רגולציה

אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי 
בפסגות פנסיה וגמל
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האזורי  הדין  בבית 
יפו  אביב  בתל  לעבודה 
א.  של  תביעתו  נדונה 
יוצג  אשר  )התובע(,  ה. 
על ידי עו"ד שריב חג'בי, 
לביטוח  המוסד  נגד 
אשר  )הנתבע(,  לאומי 
יוצג על ידי עו"ד עמנואל 
ניתן  הדין  פסק  דניאלי. 
מפי   ,2019 בספטמבר 
לובוצקי,  יצחק  השופט 
)בדימוס(,  בכיר  שופט 

ונציג ציבור אריה סומר.  
לתביעה  הרלוונטיים  בזמנים  עבד  התובע 

אביב  תל  שרונה  ביג  במסעדת  כטבח 
בשנת  כי  טען,  התובע  המעסיק(.  )להלן: 
עבודתו,  במסגרת  אירוע  התרחש   2014
עגבניות  ארגזי  שני  הרים  הוא  ובמהלכו 
הוא  כשלפתע  ק"ג,  כ-20  של  במשקל 
חש בכאב חזק שפילח את גבו. עוד טען 
שחרר  המעסיק  היום  באותו  כי  התובע, 
אותו לביתו, וזאת לאחר שראה כי התובע 

סובל מכאבים עזים. 
בעקבות כך, הגיש התובע תביעה לנתבע 
וטען לקיומו של "אירוע תאונתי" בעבודה. 
עם זאת, הנתבע דחה את תביעת התובע, 
תאונתי.  אירוע  קרות  הוכח  שלא  בטענה 
הדין  לבית  תביעה  התובע  הגיש  לפיכך 

האזורי לעבודה.
לחוק   79 סעיף  על  הדין  בית  עמד  תחילה, 
תאונת  המגדיר  החוק(  )להלן:  הלאומי  הביטוח 
עבודתו  כדי  תוך  שאירעה  "תאונה   – עבודה 
ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו...". בנוסף, 

קובע  אשר  לחוק,   83 סעיף  על  הדין  בית  עמד 
לעובד  שאירעה  "תאונה  הסיבתיות:  חזקת  את 
שאירעה  כתאונה  אותה  רואים  עבודה  כדי  תוך 
ואולם  ההיפך;  הוכח  לא  אם  העבודה,  עקב  גם 
חיצוניים  גורמים  של  תוצאה  שאינה  תאונה 
לעובד  ובין  לעובד  שאירעה  בין  לעין,  הנראים 
אם  עבודה  כתאונת  אותה  רואים  אין  עצמאי, 
הייתה  האירוע  על  העבודה  השפעת  כי  הוכח 

פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים".
83 לחוק,  פי סעיף  כי על  בית הדין,  עוד הוסיף 
להוכיח  יש  הסיבתיות",  "חזקת  שתוכר  כדי 
פסוקה  הלכה  תאונה.  התרחשה  כי  תחילה, 
חיוניים:  יסודות  משני  מורכבת  תאונה  כי  היא, 
התובע  ועל  חבלה  ללא  תאונה  אין  ונזק,  גורם 

היה להוכיח זאת. בפסיקה נקבע גם, כי על בית 
הדין לקבוע האם הקשר בין הפעולה אותה ביצע 
של  הרגיל  המהלך  לבין  נפגע,  כאשר  העובד 
ההוראה  את  להחיל  כדי  מספיק  חזק  עבודתו, 

בדבר חזקת הסיבתיות. 
בעניין  כללים  שני  ציין  הדין  בית  ועוד,  זאת 
הראשון  הכלל  לשניים:  נחלקים  אשר  הפגיעה, 
מהרמה  כתוצאה  שהתרחשה  בתאונה  עוסק 
חיצוניים  גורמים  של  תוצאה  שהיא  דחיפה,  או 
הסיבתיות.  לחזקת  כפופה  והיא  לעין,  הנראים 
הכלל השני מדבר על תנועה במאמץ ובתנועה 
לא נכונה של גורם חיצוני שאינו נראה לעין. כמו 
יש צורך  כי בשני המקרים  כן, בית הדין הדגיש 
"אירוע  קרה  שאכן  ראיה",  "ראשית  שתהיה 

תאונתי" בעבודה.
בית הדין הדגיש, כי ניסיון החיים מלמד שהכרה 
בפגיעה בעמוד השדרה כתאונת עבודה תלויה 
העבודה  שבמהלך  הוכח  האם  בשאלה  בעיקר 
של  גבו  "נתפס"  שבגינו  מה  דבר  אירע 
כאבים  לפתע  אותו  שפקדו  או  המבוטח, 

עזים שמנעו ממנו להמשיך לעבוד.
קבע  הצדדים,  עדויות  את  ששמע  לאחר 
להוכיח  הצליח  לא  התובע  כי  הדין,  בית 
במועד  תאונתי  אירוע  של  קיומו  דבר 
התובע  גרסת  כי  נקבע,  כן  כמו  הנטען. 
עקביות,  וחוסר  פנימיות  סתירות  רצופה 
היא נסתרה על ידי עדותם המהימנה של 
אשר  המסעדה,  שף  ושל  המסעדה  בעל 
בפניהם  התלונן  לא  התובע  כי  העידו, 
את  העלה  אלא  הנטען,  האירוע  במועד 
רק  בעבודה  תאונתי"  ל"אירוע  הטענה 

בשלב מאוחר יותר.
התביעה  את  דחה  הדין  בית  דבר,  סוף 
ופסק כי לא התקיים אירוע תאונתי כפי שנטען 

על ידי התובע. כמו כן, לא הוצא צו להוצאות.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. 

בית הדין הדגיש, כי ניסיון החיים מלמד שהכרה בפגיעה בעמוד השדרה כתאונת עבודה 
תלויה בעיקר בשאלה האם הוכח שבמהלך העבודה אירע דבר מה שבגינו "נתפס" גבו 

של המבוטח, או שפקדו אותו לפתע כאבים עזים שמנעו ממנו להמשיך לעבוד

עיון נוסף

לא הוכיח “אירוע תאונתי” 
בעבודה ולכן לא יקבל פיצוי

מאת עו”ד ג’ון גבע

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

10Kg

10Kg
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המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים
והנושאים הנוגעים לעניין. הפרטים והתנאים המלאים של "כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה"

מצויים בתקנון הקופה. *כללי המשיכה כפופים להוראות הדין.

הכסף של הלקוחות סתם שוכב?
הגיע הזמן להעיר אותו.

כלל, מוצרים פיננסים 

לפרטים פנה/י למפ"ע במרחב שלך

מסלולי השקעה נבחרים

 נזילות, אפשרות למשיכת כספים בכל עת*

אפשרות לחסוך לילדים בחשבון שירשם על שמם

הטבת פטור מלא ממס מגיל 60, למושכים כקצבה

מגוון מסלולי השקעה וחיסכון עם תשואות מהמובילות בישראל

מהרו לנצל עד סוף השנה את תקרת ההפקדה השנתית ללקוח בקופת גמל 

להשקעה של כלל, בגובה של 71,121 ₪.
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רוזנפלד,  ליאור  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
בנושא  הכנסת  שערכה  חירום  בדיון  היום  נאם 
שאותו  בדיון  הפרטיים.  הסיעוד  ביטוחי  ביטול 
רוזנפלד  אמר  )עבודה(,  שמולי  איציק  ח"כ  יזם 
כי "הביטוחים הסיעודיים של קופות החולים הם 
לגובה  שנים   5 של  לתקופה  מוגבלים  ביטוחים 
פיצוי של 5,000 שקל בלבד. כיום בן אדם שנמצא 
עד  ל12-  זקוק  ישראל,  במדינת  סיעודי  במצב 
14 אלף שקלים כדי לחיות בכבוד במצב סיעודי 
והפתרון לא יבוא מקופות החולים". לכן, לדבריו, 
יכולים להחליף את  הביטוחים הסיעודיים אינם 

הביטוחים הפרטיים.
לדברי רוזנפלד, "הצענו אצלנו בלשכה למפקח 
על הביטוח, ביחד עם חברות הביטוח, להתכנס 
אפשר  לפתרון.  להגיע  אפשר  לפתרון.  ולהגיע 
להכניס מבטחי משנה נוספים למדינת ישראל. 
המשנה  שמבטח  היא  שעלו  הטענות  אחת 
בתחום  הביטוח  חברות  את  שמגבה  הראשי, 
עקב  ישראל  את  עזב  הסיעודיים,  לביטוחים 
משנה שעוד  יש מבטחי  אבל  טענה להפסדים. 
כדי  פתרונות  למצוא  ניתן  לישראל.  נכנסו  לא 

להחזיר את הביטוח הסיעודי הפרטי".
עוד אמר נשיא לשכת סוכני הביטוח: "דיבר ח"כ 
איציק שמולי על ביטוח סיעודי ממלכתי. לנו אין 
שום בעיה, אנחנו נתמוך ברובד ראשון, בשכבה 
ראשונה של ביטוח סיעודי על ידי המדינה. אבל 

כל מי שיושב כאן יודע שזה לא מספיק וזה לא 
סיעודי  ביטוח  גם  לרכוש  נצטרך  אנחנו  יספיק. 
פרטי כדי להשלים את הפיצוי שמבוטח זקוק לו. 
כי הפיצוי שמדינת ישראל נותנת ותוכל לתת גם 

בעתיד כנראה לא יספק את הסחורה בנושא".

רוזנפלד: נתמוך בביטוח סיעוד 
ממלכתי כרובד ראשון – אך תמיד 

נצטרך השלמה של ביטוח פרטי

הכשרה רשמה רווח כולל של 30 מיליון שקל 
ב-3 רבעונים לעומת 36 מיליון שקל אשתקד

 נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד נאם היום בדיון חירום שערכה הכנסת בנושא 
ביטול ביטוחי הסיעוד הפרטיים, בדיון שאותו יזם ח"כ איציק שמולי  רוזנפלד: יש מבטחי 

משנה שעוד לא נכנסו לישראל, ניתן למצוא פתרונות כדי להחזיר את הביטוח הסיעודי הפרטי

הרווח הושג למרות ההשפעה המהותית של ירידת עקום הריבית ברבעון הנוכחי, שהגדילה 
את העתודות האקטואריות בענפי ביטוח חיים וכללי בסכום של כ-22 ו-8 מיליון שקל 

בהתאמה, עובדה שהובילה להצגת הפסד כולל רבעוני לאחר מס בסכום של כ-3.9 מיליון שקל

דוחות כספיים

נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד בכנס החירום בכנסת

סך
 מ

ום
יל

צ

של  כולל  רווח  רשמה  הכשרה 
רבעונים  ב-3  שקל  מיליון   30
לעומת 36 מיליון שקל אשתקד 
הכספי  מהדוח  עולה  כך   –
בחברה  החברה.  שפרסמה 
מדגישים כי הרווח הושג למרות 
ירידת  של  המהותית  ההשפעה 
הנוכחי,  ברבעון  הריבית  עקום 
העתודות  את  שהגדילה 
ביטוח  בענפי  האקטואריות 
חיים וכללי בסכום של כ-22 ו-8 
עובדה  בהתאמה,  שקל  מיליון 
כולל  הפסד  להצגת  שהובילה 
של  בסכום  מס  לאחר  רבעוני 

כ-3.9 מיליון שקלים.
מסכמים  "אנו  הכשרה:  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
שנת  של  הראשונים  החודשים  תשעת  את 
2019 במגמת עלייה, שנראית בבירור בצמיחה 
בשיפור  הכללי,  הביטוח  בענפי  בפרמיות 

ובגידול  החיתומיות,  בתוצאות 
ביטוי  לידי  בא  אשר  בפרמיות, 
ברווחיות.  משמעותי  בגידול 
לפעילות  הודות  זאת  כל 
תיק  טיוב  של  אינטנסיבית 
הרכב  בתחומי  האלמנטרי 
הטמעת  ובזכות  והרכוש 
האסטרטגיה של חיתום מוקפד 
בתחומים השונים. לראיה, מאז 
בשיעור  צמחנו  השנה  תחילת 

של 25% בתחום האלמנטרי".
עוד הוסיף מירון: "למרות ירידת 
שהשפיעה  הריבית  עקום 
הגדלת  על  משמעותית  בצורה 
התחייבויות,  ועל  העתודות 
כ-44  של  מס  לפני  כולל  רווח  מציגה  החברה 
השנה.  מתחילת  החודשים  ב-9  שקל  מיליון 
הייתה  הכשרה  זו,  חריגה  השפעה  בנטרול 
92 מיליון  מציגה רווח כולל לתקופת הדוח של 

שקלים לפני מס".
 

תחומי פעילות

הרווח הכולל לפני מס ממגזר ביטוח כללי ברבעון 
שקל  מיליון  בכ-10.7  הסתכם   2019 השלישי 
לעומת רווח כולל לפני מס של כ-16.3 מיליון שקל 
ברבעון  ברווח  הקיטון  אשתקד.  המקביל  ברבעון 
נובע  אשתקד  המקביל  הרבעון  לעומת  הנוכחי 
רכב  מענפי  החיתומית  ברווחיות  מירידה  בעיקר 

רכוש ורכוש אחר.
ברבעון  חיים  בביטוח  מס  לפני  הכולל  ההפסד 
השלישי של 2019 הסתכם לסך של כ-18.4 מיליון 
כ-0.9  של  מס  לפני  כולל  הפסד  לעומת  שקל, 
הגידול  אשתקד.  המקביל  ברבעון  שקל  מיליון 
עתודה  של  לראשונה  מרישום  נובע  בהפסד 
כ-19  של  בסכום  הנוכחי,  ברבעון  סיעודי  במוצר 
חסרת  ריבית  עקום  ירידת  בעקבות  שקל,  מיליון 
 .)LAT( "סיכון במסגרת "בדיקת נאותות העתודות

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה
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 פלטפורמה דיגיטלית מהירה לסוכנים להפקת פנסיה מול מערכות המכירה המובילות 
 קרן גרניט, משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת התביעות, השירות והתפעול: מהלך זה 
הוא מהלך ראשוני לשיפור השירות לסוכן בשורה של מהלכים נוספים שיושקו בקרוב

חדשה  פלטפורמה  משיקה  הפניקס 
פשטות  בקלות,  פנסיה  פוליסת  להפקת 
מערכת  היא  בצ'יק  פנסיה  ומהירות. 
לשימוש,  ונוחה  מהירה  דיגיטלית  להפקה 
אונליין  התהליך  על  בקרה  המאפשרת 

ומעקב סטטוס הפקה.
בהפניקס מציינים, כי שוק חיסכון ארוך טווח 
בכלל ותחום הפנסיה בפרט עברו מהפכה 
רגולטורית מהותית בשנים האחרונות. לצד 
במערכות  להשתמש  החלו  הסוכנים  זה, 
מכירה לפי בחירתם. החברה, תוך בדיקת 
כי  מצאה  סוכניה,  מול  המקיפה  הצרכים 
קיים צורך עבורם בממשק קל ונוח לעבודה 
המכירה  מערכת  בעזרת  החברה,  מול 

כדי  נוצרה  הפלטפורמה  עובדים.  הם  איתה 
להמשיך ושמור על סטנדרט גבוה הן בשירות 

והן בעולם הדיגיטלי לסוכנים. 
הפניקס מונה ארבעה יתרונות בולטים לפנסיה 
נציג  התערבות  ללא  דיגיטלית  הפקה  בצי'ק: 
על  התראה   - הבקרה  בתחום  הפקה,  רכז 
טפסים חסרים, מעקב סטטוס המייצר שקיפות 

לאורך כל התהליך והיזון חוזר תוך 24 שעות.
חטיבת  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  גרניט,  קרן 

ציינה:  והתפעול בהפניקס  התביעות, השירות 
מצפים  הסוכנים  והן  המבוטחים  הן  "כיום, 
תחת  שהוא  ולהרגיש  ויעיל  מהיר  לשירות 
ידיים טובות. בשל כך ולאחר בדיקת הצרכים 
דיגיטלית  מערכת  פיתחנו  הביטוח,  סוכני  מול 
חכמה המאפשר לסוכן את כל תהליך הפקת 
יעילות  במהירות,  אונליין  הפנסיה  תכנית 
לשיפור  ראשוני  מהלך  הוא  זה  מהלך  וקלות. 
נוספים  מהלכים  של  בשורה  לסוכן  השירות 

חדשני  כלי  בעוד  מדובר  בקרוב.  שיושקו 
מחשבה  תוך  פיתחה  שהפניקס  ומתקדם 
במהירות  הפוליסה  את  שיקבל  הסוכן  על 

תוך כדי מתן שירות הטוב ביותר".
שי אביסירא, סמנכ"ל, מנהל מטה המכירות 
"לראשונה  בהפניקס:  המכירות  בחטיבת 
חברת הפניקס  מאפשרת הפקה דיגיטלית 
מובילות  מכירה  מערכות  במספר  מלאה 
מול  דיגיטלית  הפקה  מגבילה  ולא  בשוק 
זאת  הבית,  מערכת  שהיא  אחת  מערכת 
תוך הבנה שסוכן הביטוח בוחר את מערכת 
ואנו  יעבוד בהתאם לצרכיו  המכירה איתה 
ללא  ומהיר  פשוט  קל,  ממשק  לו  נאפשר 
מלאה  ובשקיפות  ההפקה  רכז  התערבות 

של כל התהליך".

הפניקס Well – חבילה
חדשה למוצרים קיימים

בהמשך לפרסום מהגיליון הקודם על המטרייה 
 ,Well הפניקס  הפנסיה  לקרן  הביטוחית 
בהפניקס מבהירים כי לא מדובר במוצר חדש 

אלא בשילוב חדש של מוצרים קיימים.

הפניקס משיקה את פנסיה בצי’ק
כדאי לדעת

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה, בכפוף לחיתום רפואי, 
ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

 סוכני ביטוח טסים לחו״ל 
 PassportCard רק עם
ומקבלים הטבה ייחודית 

בעמלה מלאה!

שי אביסיראקרן גרניט

צילום: פאביאן קולדורף
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איילון!לסוכני   בלעדי 

ביטוח דירה דיגיטלי בהתאמה אישית!
לראשונה בישראל! 

כיסוי סייבר דיגיטלי בביטוח הדירה
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שנה לאחר הקמתה: ליברה 
מציגה רבעון רווחי ראשון עם 
רווח סמלי של 12 אלף שקל

ענקית ההשקעות שרודר’ס: אזרחי 
העולם חוסכים 15.3% מהכנסתם לפנסיה

חברת  להקמתה,  משנה  פחות 
להציג  הצליחה  ליברה  הביטוח 
רווח  עם  רווחי  רבעון  לראשונה 
ההפסד  שקל.  אלף   12 של  קל 
החודשים  בתשעת  הכולל 
 2019 שנת  של  הראשונים 

הסתכם ב-1.6 מיליון שקל.
חברת  של  ברוטו  הפרמיות 
בשלושת  הדיגיטלית  הביטוח 
של  הראשונים  הרבעונים 
השנה הסתכמו בכ-58.9 מיליון 
שקל. ברבעון השלישי של שנת 
2019 הפרמיות ברוטו הסתכמו 
לעומת  שקל,  מיליון  ב-19.5 
השני  ברבעון  שקל  מיליון   16.8
שהורווחו  הפרמיות  השנה.  של 

שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעת  ברוטו 
ברבעון  שקל.  מיליון  בכ-34.7  הסתכמו   2019
מיליון  ב-15.6  הסתכמו   2019 של  השלישי 
שקל, לעומת 11.9 מיליון שקל ברבעון השני של 

השנה. 
לאחרונה פורסם כי מייסדת ומנכ"לית החברה, 
משקיעים  להכניס  מחפשת  אלישקוב,  אתי 
"ליברה  כי  לפוליסה,  מסרו  מליברה  חדשים. 

וגם  הקמתה,  מאז  מקבלת 
מגופים  הצעות  אלה,  בימים 
המעוניינים  במשק,  מהמובילים 
כמשקיעים,  אליה  להצטרף 
למתאימים  לאפשר  ובכוונתה 
אסטרטגית  מבחינה  ביותר 
 5% עד  של  הנפקה  אפשרות 
במניות החברה. ליברה תאפשר 
משקיעים  למספר  הנפקה 
שבכל  כך  בלבד,  מצומצם 
תישאר  אלישקוב  אתי  מקרה, 
בעלת השליטה בחברה ותמשיך 
שינויים  ולהוביל  אותה  לנהל 

וחידושים בענף הביטוח". 
בנכס  הכרה  רשמה  החברה 
מס נדחה בהיקף של 1.3 מיליון 
שקל ברבעון השלישי ו-2.8 מיליון שקל בתשעת 

החודשים הראשונים של השנה. 
בתשעת  רכוש  רכב  בביטוח  ברוטו  הפרמיות 
הסתכמו   2019 של  הראשונים  החודשים 
ב-36.5 מיליון שקל, וברבעון השלישי של 2019 
ברוטו  הפרמיות  שקל.  מיליון  ב-12.1  הסתכמו 
בביטוח רכב חובה הסתכמו בתשעת החודשים 
שקל,  מיליון  בכ-21.8  השנה  של  הראשונים 

וברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-6.9 
מיליון שקל. 

בתשעת  דירה  בביטוחי  ברוטו  הפרמיות 
החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-602 
אלף שקל, וברבעון השלישי הן הסתכמו ב-447 
אלף שקל. החברה החלה בשיווק ביטוחי דירה 
לקהל הרחב במהלך הרבעון השלישי  )בחודש 
וביטוחי  מבנה  ביטוחי  מציעה  והיא  אוגוסט(, 
מבנה  ביטוח  וכן  בנפרד(  או  )ביחד  תכולה 
פעלה  הראשונה  המחצית  במהלך  למשכנתה. 

החברה בתחום זה במתכונת השקה שקטה.
לסוף  נכון  הסתכם,  החברה  של  העצמי  ההון 
סכום  שקל,  מיליון  בכ-22.5  השלישי,  הרבעון 
העצמי  מההון  שקל  מיליון  בכ-4.8  הגבוה 

המינימלי הנדרש לפי תקנות ההון. 
על  עולות  השלישי  הרבעון  "תוצאות  אלישקוב: 
כל התחזיות המוקדמות, לראשונה נרשם רווח 
נקי, ועל פי קצב הצמיחה עד כה, אנו מעריכים 
מלאה  תפעולית  לרווחיות  תעבור  החברה  כי 
הובילה  שליברה  השינויים   .2020 בשנת  כבר 
בענף  ימני  לסמן  קצר  זמן  תוך  אותה  הפכו 
מהלכים  להוביל  להמשיך  ובכוונתנו  הביטוח, 
לטובת המבוטחים, כאשר באמתחתנו בשורות 

וחידושים נוספים שימשיכו לנער את הענף".

 מתחילת השנה חברת הביטוח הדיגיטלית הפסידה 1.6 מיליון שקל  בחברה 
מחפשים משקיעים חדשים, שיוכלו להשקיע עד 5% בחברה בהנפקה של מניות חדשות

 האנשים שמגדירים עצמם עם מומחיות או זיקה לתחום הפיננסיים חוסכים 18.2% 
מהכנסתם לפנסיה  ילידי שנות ה-80 וה-90 הם אלה שמוטרדים ביותר בנוגע לפרישה

מייסדת ומנכ”לית החברה 
אתי אלישקוב

חוסכים  העולם  אזרחי 
לפנסיה.  מהכנסתם   15.3%
חברת  של  ממחקר  עולה  כך 
עוד  שרודר'ס.  הנכסים  ניהול 
שהאנשים  מהמחקר,  עולה 
עם  עצמם  שמגדירים 
לתחום  זיקה  או  מומחיות 
 18.2% חוסכים  הפיננסי 

מהכנסתם לפנסיה.
שאינם  מהנסקרים,   94%
שאם  מאמינים  גמלאים, 
גודל  מה  בפניהם  יחשפו 

ההון אותו הם צריכים כדי להמשיך ולהתקיים 
באותה רמת חיים לאחר הפרישה הם ישוכנעו 
שלושה  מתוך  אחד  כמעט  יותר.  לחסוך 
חייהם  כיצד  שלדמיין  אמרו   )30%( נשאלים 
לשנות  אותם  שכנע  הפרישה  לאחר  יתקיימו 

את הרגליו. 
של  מהמחקר  שעלה  מעניין  ממצא  עוד 

המכונה  הצעיר  שהדור  נראה  שרודר'ס: 
הוא  וה-90(  ה-80  שנות  )ילידי  "המילניאליים" 
המשמעותית  בצורה  שמוטרדת  הגיל  קבוצת 
שקבוצת  למרות  זאת,  לפנסיה.  בנוגע  ביותר 
דור  פרישה.  מגיל  ביותר  הרחוקה  היא  זו  גיל 
של  שיעור  חוסך  ה-2000(  שנות  )ילידי   Z-ה
הם  בנוסף,  שלו.  השנתית  מההכנסה   15.9%

יכולים  שהם  משוכנעים 
לחסוך יותר. 

של  ההקשר  תחת 
פרישה,  לאחר  חיים 
חלק  כי  קובעים  בשרודר'ס 
חושב  אינו  מהאוכלוסייה 
חיי  על  מציאותית  בצורה 
בממוצע,  שלו.  הפרישה 
אנשים מאמינים כי ישתמשו 
הנחסך  מההון  ב-10.3% 
חלק  פרישה.  לאחר  שלהם 
מהאנשים מאמינים כי יוכלו 
למשוך 15% מדי שנה. אנשים נבדלים זה מזה 

ביחסיהם לסיכון וחיסכון הפרישה שלהם.
מופחת  סיכון  לוקח  מהאנשים   )34%( שליש 
לעומת  שלו  הפנסיוני  לחיסכון  הנוגע  בכל 
החיסכון האישי שבו הוא נוקט בסיכונים. רבע 
הפוכה  בגישה  נוקט  מהאוכלוסייה   )24%(

ומסתכן בכספי הפנסיה.
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המחוזי דחה בימים אלה על הסף תביעה שהגישה המבטחת הזרה של טבע, 
שהוגשה באמצעות טבע, נגד חברת השמירה גושן והמבטחת שלה איילון 

המחוזי: מבטחת זרה אינה רשאית 
להגיש תביעת שיבוב בישראל - 

גם לא באמצעות המבוטחת
להגיש  רשאית  אינה  זרה  מבטחת 
לא  גם   - בישראל  שיבוב  תביעת 
זו  החלטה  המבוטחת.  באמצעות 
בית  ידי  על  אלה  בימים  התקבלה 
אביב, בראשות  המשפט המחוזי בתל 
בבקשה  מדובר  אילני.  יעל  השופטת 
טי.אנד.אם  השמירה  חברת  שהגישו 
איילון,  שלה  הביטוח  וחברת  גושן, 
לסילוק על הסף של תביעת מבטחת 
אשר  בישראל,  רשומה  שאינה  זרה 
השיבוב  תביעת  את  להגיש  ניסתה 
ענקית   – המבוטחת  באמצעות 
ואיילון  גושן  טבע.  הפרמצבטיקה 
תגר ותמיר  קרן  מיוצגות על ידי עוה"ד 
טבע  תגר.  הדין  עורכי  ממשרד  מלכה 
אבי  ידי עוה"ד  והמבטחת מיוצגות על 

אלרום ואסף אלרום.
במסגרת  שהתקבלה   ,VIG להלכת  בהתאם 
 VIG הזרה  המבטחת  שהגישה  שיבוב  תביעת 
כנגד   2013 בינואר  שהתרחשו  הצפות  בעניין 
חדרה, )גם אותה ייצג משרד עורכי הדין  עיריית 
תגר(, נקבע כי המבטחת הזרה, שאינה רשומה 
שיבוב  תביעת  מלהגיש  מנועה  בישראל,  כדין 

בישראל.
שדן  המחוזי  של  דין  פסק  במסגרת  זאת,  עם 
בית  הותיר  הדין(,  לפסק   50 )סעיף   VIG בעניין 
את  להגיש  הזרה  למבטחת  פתח  המשפט 
שזכויות  המבוטחת,  באמצעות  השיבוב  תביעת 
תוך  בידיה,  נותרו  המזיק  כנגד  שלה  התביעה 
התחייבות מצד המבוטחת כי תמחה את פירות 
התביעה הנזיקית למבטחת הזרה בסיום ההליך. 
זאת על אף שהמבוטחת שופתה בגין נזקיה ולא 

נותר בידה נזק בר תביעה בנזיקין.

בית המשפט העליון דחה את הערעור שהגישה 
המבטחת הזרה בעניין VIG, וזאת מכוח תקנות 
הערעור  ערכאת  לפיהן  האזרחי,  הדין  סדר 
רשאית לדחות ערעור, מבלי לדון בערעור לגופו, 
הערעור  נשוא  הדין  בפסק  אין  כי  שנמצא  ככל 

טעות עובדתית או משפטית. 
הערת  יסוד  על  הנוכחית:  לפרשה  בחזרה 
זכות התביעה באמצעות  לעניין  המחוזי כאמור 
בבית  המחוזי  הדין  פסק  ואישור  המבוטחת 
הזרה  הביטוח  חברת  הגישה  העליון,  המשפט 
 National union fire insurance  –
company of Pittsburgh, PA )מבטחת של 
טבע, להלן: NUFIC( תביעה על סך 9 מיליון שקל, 
באמצעות המבוטחת שלה טבע, לקבלת שיפוי 
התרשלה  שלטענתה  השמירה,  חברת  כנגד 
בתפעול מערך בקרה על מחסן תרופות יקרות. 

ואיילון  גושן  בקשת  את  קיבל  המשפט  בית 

לסלק את התביעה על הסף, בהיותה 
ניסיון לעקוף את האיסור על מבטחת 
להגיש  בישראל,  רשומה  שאינה  זרה, 
המחוזי  קיבל  בכך  שיבוב.  תביעת 
במישור  הן  ואיילון,  גושן  טענות  את 
להלן  עניין.  של  לגופו  והן  הפרוצדורה 

עיקרי הטענות:
המשפט  בית  לקביעת  בניגוד  א. 
 86 שסעיף  הרי   ,VIG בעניין  המחוזי 
על  כלל  בדרך  חל  הנזיקין  לפקודת 
נזקי גוף )ביטוח מסוג פיצוי(, ואינו חל 
רכוש(.  מסוג  )ביטוח  רכוש  נזקי  על 
ולא  הביטוח  סוג  לפי  תחול  האבחנה 

לפי סוג הנזק.
 VIG בעניין  שנקבע  המתווה  ב. 
במחוזי עלול בסבירות גבוהה להוביל 
שלא  משפטי  וסרבול  מרובות  להתדיינויות 

לצורך.
שביקשה  כפי  הלכה,  בגדר  אינו  זה  מתווה  ג. 
כי  לקבוע  ניתן  ולכן  לטעון,  הזרה  המבטחת 

המתווה שגוי.
עריכת  בעת  בחשבון  לוקחת  זרה  מבטחת  ד. 
חוזה הביטוח, כי יהיו מקרים שבהם לא ניתן יהיה 

לתבוע בשיבוב את תגמולי הביטוח.
לסיכומו של דבר, בית המשפט הורה על סילוק 
תביעת השיבוב של NUFIC, שהוגשה באמצעות 
ורק  אך  לדיון  והותיר  טבע,  חברת   – המבוטחת 
את תביעת המבוטחת על ההשתתפות העצמית.
מדובר, לדברי גורמים המעורים בפרטי המקרה, 
שאינן  זרות  מבטחות  של  מוחלטת  בחסימה 
שיבוב  תביעות  מלהגיש  בישראל,  רשומות 
ובין באמצעות הסכמי  בישראל, בין באופן ישיר 

המחאות למיניהם מול המבוטחים.

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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חוות דעת

 מצאתי לנכון להביא כלשונו מאמר שנכתב בעבר במסגרת מיזם שהשתתפתי בו, יחד 
עם בני יהונתן, ועדיין נזקק לפתרון ביטוחי מתאים  להטבת הטיפול השיקומי משמעות 

רבה וחשובה על רקע החולשה והדילול הפוקדים בימים אלה את ענף הסיעוד בישראל

על חסרונו של טיפול שיקומי תומך 
בישראל – רשמי מסע בתלאות 
הדרך של חולים שנגרע תפקודם

של  שישי  יום  בגיליון 
ב-15  הארץ  עיתון 
בכותרתו   ,2011 ביולי 
בפני  נפרס  הראשית, 
והציבור  הקוראים 
וכואב  מהותי  חוסר 
הראוי  בשיקומם 
בישראל.  חולים  של 
העיתון  ידי  על  הובהר 
ארגון  מטעמי  כי 
ביורוקרטי,  ונוהל 
בשאלת  ומחלוקת 
האשפוז  בין  הגישור 
האקוטי לאחר מחלה ובין מצבי הסיעוד הנובעים 
ממנה, נשארים מאות רבות של חולי שבץ מוחי 
או  נוירולוגית  והפרעות תפקודיות לאחר מחלה 
אורתופדית במצבי חוסר התפקוד, בעיקר בשל  
מוטלת  החולה  לשיקום  שהאחריות  העובדה 
החולים  )קופת  השגרתיים  הרפואה  גורמי  על 
מוטלת  סיעודי  לאשפוז  והאחריות  והקהילה( 
ככל  כי  הסביר,  העיתון  המדינה.  על  בעיקר 
מוטלות  שעלויותיה  השיקום,  תקופת  שתקצר 
במהירות  החולה  "יידחף"  החולים,  קופות  על 
ויונצח  המדינה  של  הסיעודי  הטיפול  למעגלי 

מצבו הבלתי תפקודי להבא.
כותבי שורות אלה נחשפו לבעיה זמן רב קודם 
של  תופעות  לחקור  יהונתן  בני  כשניסה  לכן, 
כשלי תפיסה מוחיים, ונפגש לשם כך עם מומחי 
נחום  ד"ר  את  פגשנו  ביניהם  נוירולוגיים.  שיקום 
בבית  הנוירולוגית  המחלקה  מנהל  סורוקר, 
רפואת  איגוד  נשיא  וסגן  לוינשטיין  בית  חולים 
שבאו  והפגישות  זאת,  פגישה  העולמי.  השיקום 
את  חומרתה  במלוא  בפנינו  הציגו  בעקבותיה, 
שיקומי  טיפול  של  פתור  הבלתי  הצורך  בעיית 

בישראל. 
בתי  של  מצומצם  במספר  השיקום  במחלקות 
לוינשטיין,  בית  )ביניהם  בתחום  פעילים  חולים 
רעות, שיבא( בהיצע מוגבל מאוד של מיטות )כ-
500 מיטות לשיקום לא גריאטרי, בכל המדינה( 
עד  למצות  יכולתן  מחוסר  מרה  אכזבה  ניכרת 
יומיום  בתפקודי  החולה  עצמאות  את  המירב 
בזולת  תלותו  את  ולהקטין  ומגוונים,  בסיסיים 
קוגניטיביות,  מוטוריות,  יכולות  שיפור  ידי  על 
לשוניות, רגשיות והתנהגותיות, שנפגעו כתוצאה 
ממערכות  יותר  או  באחת  טראומה  או  ממחלה 
אלא  המחלה,  בריפוי  אינו  הראוי  השיפור  הגוף. 
הסיכוי  ובהקטנת  החולה  של  התפקוד  בשיפור 
להישנותה. לשיפור כזה, הממצה את פוטנציאל 
השיקום של החולה, השלכות לא רק מוטוריות 
תחושה  מבטא  והמטופל  פסיכולוגיות,  גם  אלא 
אישיות  הצלחות  חיים.  איכות  של  סובייקטיבית 

הבלתי  החולים  מן  נמנעות  זה  מסוג  רבות 
מספקת,  בלתי  שיקום  רפואת  בשל  תפקודיים 
זכתה  שלא  אמצעים,  ודלת  בכלל(  )אם  קצרה 

לצמיחה נאותה ולמסגרות ראויות.

נבואה המגשימה את עצמה

מסתבר, כי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 
שלושה  עד  של  לתקופה  שיקומי  חולה  אשפוז 
ולכן  הבסיסי,  הבריאות  בסל  כלול  חודשים 
הריהו אמור להינתן על ידי קופות החולים, לכל 
המבוטחים הזקוקים לו. בפועל לא נעשה הדבר. 

אופקי הטיפול )הציניים?( הם כלהלן:
1. החולה מופנה לשיקום לאחר שלקה בהפרעה 
המפנה מעריך  שהגורם  במידה  רק  התפקודית 
המצב  את  לשפר  מסוגל  השיקומי  הטיפול  כי 
בתקופה  החולה  של  מצבו  אם  התפקודי. 
)כמו  הטראומטי  האירוע  שלאחר  המוקדמת 
סיכוי  כחסר  המפנה  לגורם  נראה  מוחי(  שבץ 
להטבה, יש סיכוי רב שהחולה יופנה מלכתחילה 
שיקומי  לטיפול  יזכה  ולא  סיעודית  למסגרת 
כלל. מהלך כזה הוא כמעט תמיד בגדר נבואה 
באופן  מובנות.  מסיבות  עצמה,  את  שמגשימה 
אבסורדי, ההחלטה אם להפנות חולה למחלקה 
נעשית  לביתו  או  סיעודי  למוסד  או  שיקומית 
המממן  הגורם  מטעם  הפועלים  צוותים  ידי  על 
מוערכים  מדי,  רבות  רבות,  ופעמים  )קופ"ח( 
החולים הניתנים לשיקום-מה כחסרי פוטנציאל 
למימוש  הנדרשים  התנאים  קבלת  אי  שיקומי. 
הפוטנציאל השיקומי, בזמן הקריטי, מנציחה את 

אי התפקוד הסיעודי להבא. 
ההמשך  מסלול  בדבר  ההחלטה  כי  להבין  יש 
לאירוע  סמוך  החולה  מצב  סמך  על  נקבעת 
רע.  בכי  הוא  הקליני  מצבו  כאשר  הטראומה, 
ייראה לגורם  במצב זה, חולה שעשוי להשתפר 
פוטנציאל שיקומי,  רופא שיקום כמשולל  שאינו 
ההפניה.  בתחום  הרבות  הטעויות  מקור  וזהו 
חורצת-הגורל  ההפניה  נעשית  המקרים  ברוב 
ידי  על  אלא  מוסמכים  שיקום  רופאי  ידי  על  לא 
גריאטריים.  רופאים  סוציאליות,  אחיות  אחיות, 
כפי שלמדנו, דעת מומחי השיקום הינה שרבות 
מן ההחלטות שגויות וזכויות החולים על פי חוק 

אינן ממוצות.
כיווני  על  מאוד  משפיעה  האמצעים  דלות   .2
קיימים  כי בישראל  ההמשך של הטיפול. נמסר 
מתוכם  בשנה.  מוחי  שבץ  מקרי  אלף  כ-15 
כישוריהם  להערכת  חולים  כ-5,000  יזדקקו 
הזוכים  כלל  כי  יצוין  לפליאה  שיקומי.  ולטיפול 
למתווה מוסדר של הערכה וטיפול שיקומי הוא 
כולה  בישראל  וכאמור,  מכך,  שיעור  לאין  נמוך 
בלתי  לשיקום  שיקומיות  מיטות  כ-500  רק 

גפיים  כריתת  )תאונות,  גריאטרי מסיבה כלשהי 
מתחלואה, שבץ מוחי(. הדברים מדברים אפוא 

בעד עצמם.
אי  קיימת  כי  בוודאות  מציינים  שיקום  מומחי   .3
בהירות לגבי ההבדל בין מחלקת שיקום ייעודית 
ובין מחלקה לגריאטריה שיקומית. לא הרי זאת 
כהרי זאת בסוגי הטיפול, בתדירותו ובדרישותיו 
מופנים  רב  זה  בענף  והספק  הואיל  החולה.  מן 
שיקום  למוסדות  מתפקדים  בלתי  חולים 
במלים  האחרים.  מן  יותר  זולים  שהם  גריאטרי, 
מצוקה  של  בתנאים  הפועלת  מערכת  אחרות: 
עלות  משיקולי  מושפעת  כרונית,  תקציבית 
הקפדה  ובאי  החולים  חשבון  על  ניכרת  במידה 

על נוהלי משרד הבריאות.
בקיבולת  משמעותיים  הבדלים  קיימים   .4
בין  לשיקום,  הנזקקים  לחולים  המוצע  הטיפול 
חבלי הארץ השונים. האפשרויות לקבלת טיפול 
הולם בפריפריה, במיוחד בנגב ובצפון, הן דלות 
ביחס למרכז הארץ. הדבר משפיע גם על עלויות 
הניוד וסיפוק צרכיהם של בני המשפחה הנלווים 

לחולה.

פנייה למסגרות לא תקניות

על  אוכפת  והקיבולת  התקציב  מצוקת   .5
בלתי  למסגרות  פנייה  המוסדות  ועל  הנזקקים 
תקניות ובלתי מוסמכות, בדרך כלל בפרקטיקה 
פרטית שנועדה מלכתחילה לאשפוזים סיעודיים, 
רציפות  ובלתי  חלקיות  טיפול  למסגרות  או 
ריפוי  או  פיזיותרפיה  טיפולי  של  פיקוח  וללא 
במשרד  ונשנים  חוזרים  דיונים  למרות  בעיסוק. 
חדשות,  שיקום  מסגרות  הוקמו  לא  הבריאות 
של  ההישגים  מדלות  מודאגים  השיקום  ומומחי 
הקיימים  מורשים  והבלתי  הפזורים  הטיפולים 

בפועל.
כי גם משניתן השיקום המיוחל,  יש להדגיש,   .6
עונות  לחולה  המוקנות  ותקופתו  מידתו  אין 
היא  המומחים  קביעת  הראוי.  השיקום  לצרכי 
קצר  ניתן,  אם  בפועל,  הניתן  הטיפול  שמשך 
ה"מיכסה"  מן  אף  וקצר  מן הדרוש,  משמעותית 
במסגרות  כי  נותנת  הדעת  בחוק.  שנקבעה 
תקניהן  על  עולה  הממוצעת  שתפוסתן  טיפול 
טיפול  משכי  להקצות  מעשית  אפשרות  אין 
ראויים, איש איש וחוליו. גם לגבי טיפולי ההמשך 
קלינאי  פסיכולוגים,  )פיזיותרפיה,  בקהילה 
תקשורת וכיו"ב( מגביל חוק הבריאות את מכסת 
ליכולתן  הטיפול  את  ומותיר  הניתנת,  הטיפולים 

הכספית של משפחות החולים.
המוסכמת  התגמול  שיטת  כי  כן,  כמו  למדנו,   .7
בין מוסדות השיקום ובין קופות החולים, לפיה - 

מאת יעקב קיהל
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מעל  שמניינם  האשפוז.  ימי  של  עלותם  בעודף 
החולים,  לכלל  המתוגמלת  הקבועה  ה"מיכסה" 
)שיטת  עצמו  השיקום  מוסד  למעשה  נושא 
הקפיטציה(, אינה מעודדת טיפול שיקומי לפרקי 
זמן מתאימים אלא להאצה של תקופת האשפוז. 
הממוצעים,  השיקומי  האשפוז  ימי  כאמור, 
הניתנים לכל משתקם, מעטים מאוד בהשוואה 

למכסתם הנקובה בחוק. 

הנצחת החולי

השיקום  שטיפולי  היא  מכך  העולה  המסקנה 
של  הפעילה  למסגרת  מחוץ  אל  "נדחקים" 
להנצחת  בהכרח  וגורמים  המובנית,  הרפואה 
על  הסיעודי  הנטל  להכבדת  מצערת,  חוליים 
מה  של  מניבים  בלתי  ולמאמצים  המשק  כתפי 
שנדמה להיות השבה לכשירות של חולים שניתן 
חברתיים  מחקרים  הועיל.  ללא  להם  לסייע 
מצביעים  ברוקדייל(  מכון  מחקרי  )כמו  חשובים 
משיב  היה  ראוי  אינטנסיבי  שטיפול  כך  על 
לחולים הבלתי תפקודיים שיעורי תפקוד ניכרים, 
האישית  ולרווחתם  והקהילה  החברה  לרווחת 
בין  בתפקוד  הניכרים  וההבדלים  והמשפחתית, 
)וללא  טיפול  מעוכבי  ובין  במועדו  טיפול  מקבלי 
ומצערים  מדהימים  טיפול(  משוללי  גם  ספק, 
הטיפול  מצוי  בבריטניה  גם  כי  מסתבר,  כאחד. 
השיקומי המוסדי בבעיה דומה ולא מפליא שגם 
בה מנוהלים מצבי החולי )שיקום וסיעוד( על ידי 
גופים מממנים שונים. עוד מסתבר כי היפוכו של 
סינרגיה מלאה של  קיימת  דבר בגרמניה, שבה 
השיקום  תפקיד  של  והבנה  השיקום,  מערכות 
המיטות  מספר  אכן,   האוכלוסייה.  ברווחת 
ותקופת  יותר,  בה  גבוה  היחסי  השיקומיות 

שלה  השיקום  במוסדות  הממוצעת  השהות 
ארוכה וממצה יותר. 

הממסד  של  ביכולתו  החוסר   כי  סבורים  עודנו 
ממצה  שיקומי  פתרון  לתת  הישראלי  הרפואי 
מניב  אתגר  להוות  חייב  לסיעוד,  ההפניה  טרם 
שניהם  או  הסיעוד,  או  הבריאות  ביטוחי  לענף 
יחדיו. דא עקא, תחזיות עגומות על קשיי שיווק, 
)במיוחד  קיימות  תוכניות  מייקור  הימנעות  על 
ארגוניות  חולשות  ועל  קולקטיביים(  בביטוחי 
מספר  הביאו  השיקומי,  הטיפול  אמצעי  בניהול 
מבטחים, שגילו עניין במוצר שפיתחנו, להמתנה 

ול"ישיבה על גדר ההכרעות", לימים יבואו.
מקום  אין  הזה  הנטל  את  כי  לדעת,  חשוב 
"להרים" על ידי מענקים כספיים גלובליים, כדרך 
מבטחים מלומדה, ולא זאת הייתה דרכנו במתווה 
האקוטי  המצב  מן  ההחלמה  מרגע  התוכנית: 
אמפירית  מדידה  ובעקבות  הטראומה,  בעקבות 
ממשית של יכולת השיקום שלו, היה על החולה 
ויעיל,  מפוקח  ממוסד,  טיפול  למעגלי  להיכנס 
בכל שלביהם, עד למיצוי פוטנציאל השיקום שלו, 
הנמדד שוב ושוב, או עד מלאת 90 יום לתחילת 
הטיפול, המוקדם משניהם. המכניזם ה"ביטוחי" 
הפקדת  על  ולא  שיפוי-ממשי-בעין  על  התבסס 
החולה.  משפחת  בידי  מבוקרת(  )בלתי  כספים 
סוגיות ארגון ונוהל, לרבות מעברים משלב טיפול 
ותנאים  כללים  ידי  על  נפתרו  למשנהו,  אחד 
מומחים  בידי  שנוסחה  פוליסה  בטיוטת  ברורים 
לדבר. בעיות נלוות, כמו שינויים נדרשים בדירת 
החולה, הלנת בני משפחתו, אביזרים פרוטטיים 
וכו'  הבסיסי  בחולי  מונע  טיפול  משופרים, 
אלטרנטיביים  טיפולים  הוצעו  כמיטבנו.  הוסדרו 
באמצעות  טיפול  הכולל  אשפוז-בית  )לרבות 
מוקד  בידי  הופקד  שארגונה  מטפלים,  רשת 
מקצועיים  משנה  מבטחי  ונמצאו  מיומן(  רפואי 

שהסכימו לתמוך בתוכנית. בתי חולים שיקומיים 
ייעודיים הסכימו להשתתף ביישום התוכנית.

תוחלת  מתארכת  שבו  שבעידן  הוא  מפליא 
וחולייה,  מצוקותיה  עדיין  שנפתרו  מבלי  החיים, 
תקופת  של  ה"סופית"  לגמלה  הכול  נצמדים 
הסיעוד, אך אינם נושאים עיניהם לפתרון רפואי 
שיקומי. שמרנות יתר, חששות מניסוי והעדר חזון 
ליוו, ככל הנראה, את דרכם של ספקי  סוציאלי 

הביטוח המסחריים בסוגיה זאת.
את  גם  לבחון  יש  במיוחד  קשים  בהרהורים 
הבלתי  החולה  רווחת  את  לקדם  ה"ניסיונות" 
באמצעות  שלא  לעת  מעת  המוצעים  מתפקד, 
כי  הצעות חוק  ענף הביטוח המסחרי. מסתבר 
באופן  ובסיעוד,  בשיקום  הטיפול  להאחדת 
שהחולה לא יופנה מגורם משקם לגורם סיעודי 
בשל עומסים תקציביים ומנהליים, הוגשו מספר 
הצעות(,  )שתי  השש-עשרה  בכנסת  פעמים: 
בכנסת  הצעות(,  )חמש  השבע-עשרה  בכנסת 
בכנסת  וגם  הצעות(  )שתי  השמונה-עשרה 
כל  כנסת.  חברי  קבוצת  ידי  על  התשע-עשרה, 
כנראה  כשלו,  כה,  עד  הללו,  החקיקה  ניסיונות 

מחמת מאבקי כוח ותקציב בין מוקדי הטיפול. 
צא ולמד: היזמות הפרטית להציע תוכנית טיפול 
למענה  זכתה  לא  דגלה,  את  שנשאנו  שיקומי, 
של  המתמידים  "גמגומיהם"  בשל  כה  עד  חיובי 
מערכת החקיקה והממסד הרפואי בניסיונותיהם 
ללא הועיל לפתור את אשר הובן על ידי ממצאי 
השוק והמחקר זה זמן רב, ובשל מקסם השווא 
ארבע  זה  המוצג  השגה"  בטווח  "פתרון  של 

מליאות של בית המחוקקים. לשווא.

יעקב קיהל הינו יועץ ביטוח וניהול סיכונים, בעבר 
למנכ"ל  ומשנה  בהפניקס  ראשי  כחתם  שימש 

כלל ביטוח
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על חסרונו של טיפול שיקומי תומך בישראל – רשמי 
מסע בתלאות הדרך של חולים שנגרע תפקודם

מדריך מעשי לביטוח עסקי 
)ביטוחי רכוש ואחריות(

על  הסברים  הכולל  אורלנד,  אורי  עו״ד  הביטוח  יועץ  של  ספרו 
ביטוחי רכוש ואחריות וכן ניתוח שיטתי של פוליסות ביטוח רבות, 

תוך התמקדות בפן הפרקטי.
לסוכני  מיועד  לעת,  מעת  שיעודכן  אוגדן  במתכונת  המדריך 
ביטוח ולעובדיהם, לחתמים, לאנשי תביעות, לאחראים על ביטוח 

בארגונים, ולכל אדם המתעניין בנושא.

מחיר הספר: ₪450 כולל מע״מ
למנויי פוליסה: ₪400 כולל מע״מ

מאת עו"ד אורי אורלנד

להזמנות
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מחירי הביטוח ברביע השלישי של שנת 2019 עלו ב-5% לעומת השנה שעברה

 מאגר המידע מכיל נתוני לקוחות של 600 אלף 
 בתי מלון בעולם, משרדי נסיעות ולקוחותיהם

Booking.com בין הנפגעים גם אתר 

קבוצת המילטון ביטוח הפסיקה את 
פעילות הסינדיקט באורח מיידי

מסתבר כי נשלחו הודעות מייל מזויפות שמתחזות לעובד של אחד מהספקים ובו הודעה כי 
עקב שינוי בפעילות הבנקאית יש לבצע העברות לחשבון חדש שפרטיו הועברו למבשלת

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מחירי הביטוח 
במגמת עלייה

הונאת סייבר גרמה הפסד של 2.1 
מיליון דולר למבשלת בירה קנדית

עוד סינדיקט עבר 
Run off-ל

פריצת מידע לענק מלונאות 
צרפתי חשפה מאגר מידע 

בגודל של 1 טרה בייט

 Market Index Marsh Global פי  על 
של  השלישי  ברביע  הביטוח  מחירי   ,Insurance
שנת 2019 עלו ב-5% לעומת השנה שעברה. זו עליית 

המחירים הגבוהה ביותר בחמש השנים האחרונות. 

מחירי ביטוח הרכוש עלו ב-6%, מחירי ביטוח תאונה 
בתחום  והפרמיה   1% של  בשיעור  עלו  וחבויות 
עלו  וביטוח אחריות מקצועית  הביטוחים הפיננסיים 

בשיעור של 5%. 

הינה  תקופה,  לאותה  העולמית,  המחירים  עליית 
בכל  היא  המחירים  כשעליית   ,8% של  בשיעור 
וחבויות  תאונה   ,  )10%( רכוש   – הראשיים  הענפים 

)1%(, פיננסים ואחריות מקצועית )14%(.

 Waterloo Brewing מבשלת הבירה הקנדית
Ltd הודיעה כי הפסידה 2.1 מיליון דולר בהונאת 
סייבר שאירעה החודש. על פי התרחיש, מסתבר 
כי נשלחו הודעות מייל מזויפות שמתחזות לעובד 
שינוי  עקב  כי  הודעה  ובו  מהספקים  אחד  של 

לחשבון  העברות  לבצע  יש  הבנקאית  בפעילות 
מבשלת  למבשלת.  הועברו  שפרטיו  חדש 
2.1 מיליון דולר לחשבון החדש.  הבירה העבירה 

הניסיונות לאתר את הכספים נכשלו.
בעיריות,  בעבר  פגעה  זה  מסוג  סייבר  הונאת 

בשנת  בקנדה.  שונים  ציבוריים  ומוסדות  כנסיות 
)קנדה(  אלברטה  אוניברסיטת  הפסידה   2017
אפריל  ובחודש  דומה  בהונאה  דולר  מיליון   11.8
דולר  אלף   100 העבירה  אוטווה  עיריית   2019

לחשבון שהתחזה לחשבון ספק.

משנה  ומבטח  )מבטח   Hamilton Insurance Group Ltd
הסינדיקט  של  פעילותו  את  מפסיק  שהוא  הודיע  ברמודי( 
תחת  לפעול  יעבור  אשר   ,Acappella )Syndicate 2014(
run off. הפסקת הפעילות של הסינדיקט היא מיידית.  משטר 
הסיבה להפסקת הפעילות היא ההכרה שלסינדיקט יש קיבולת 
ולתת  רווחיות  כדי  תוך  להתפתח  ממנו  מונעת  אשר  מוגבלת 

למשקיעים החזר מתאים על ההון. 
 Pembroke את   Hamilton רכש   2019 מרץ  בחודש 
 Pembroke Syndicate כולל את( Managing Agency Ltd
 Ironshore Europe DAC -האירי המבטח  ואת   )4000

 .Liberty Mutual Group-מ IEDAC

חברת המחקר vpnMentor מצאה מידע של חברת הזמנות הצרפתית בתחום 
בתי המלון Gekko Group כשהוא על שרת ציבורי בלתי מאובטח והמידע לא 
מוצפן. מאגר המידע מכיל נתוני לקוחות של 600 אלף בתי מלון בעולם, משרדי 

נסיעות ולקוחותיהם. 
מלונות  בין  תיירים  של  העברות  ליורודיסני,  הזמנות  גם  כולל  שזלג  המידע 
המלון  בתי  רשת  של  בת  חברה  היא   Gekko Group ועוד.  תעופה  ושדות 
 Booking.com, Hotelbeds.com, אתרי הזמנת מלונות כגון .AccorHotels
 ,Gekko Group עם  פעולה  בשיתוף  היו  אשר  ועוד,   Mondial Assistance
אלקטרוני,  דואר  כתובות  וכתובת,  מלא  שם  כולל  שזלג  המידע  הם.  אף  נפגעו 

חשבונות, אמצעי תשלום בלתי מוצפנים.

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות 
מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות 
ומבוססות ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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תושב חוץ שטען כי עקב בעיה 
רפואית אינו יכול להגיע לבית 

המשפט, חויב להגיע לדיון בעניינו 

אסף מיכאלי, סגן בכיר 
לממונה על שוק ההון, פורש

מבטחים ומבוטחים

 הנתבע המציא אישור רפואי כי עקב בעיה בגבו אינו יכול לטוס והוא מבקש להיחקר 
בצ'כיה בשיחת ועידה בווידאו  דוח של ויצמן יער שהוגש לבית המשפט הציג אותו 

מתאמן בחדר כושר בחו"ל  ההחלטה השיפוטית מלמדת כי דוח חקירה המציג נתונים 
חד ערכיים העומדים בסתירה למסמכים רפואיים, עשוי להשפיע על החלטת השופט

במהלך השנים כיהן מיכאלי בתפקידי ניהול רבים ועסק בתחומי הליבה של רשות שוק ההון, 
כאשר בשנים האחרונות מילא תפקידי מפתח בכירים. בתפקידו האחרון כיהן כאחראי על חטיבת 

הביטוח ברשות שוק ההון שמרכזת את הטיפול בביטוחי הרכוש, החבויות, הבריאות והסיעוד

בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתנהל משפט 
עתיר אמוציות בפני השופט דורון חיסדאי, בין אם 

קשישה, בנה המתגורר בצ'כיה וקבלן בניין. 
ועו"ד  מוסרי  גיא  יוסף  עו"ד  בידי  המיוצגת  האם, 
עו"ד  ידי  על  המיוצג  בנה,  כי  טוענת  ספי סלומון, 
זייף  ו/או  במרמה  אותה  החתים  קיטספלד חווה 
על  בבלעדיות  להשתלט  מנת  על  חתימתה  את 

קרקע שלה בגוש הגדול, השווה מיליונים.
הודעת צד ג' הוגשה כנגד הקבלן המיוצג על ידי 
סספורטס,  גיא  ו/או  ארנון  אלמוזנינו  שרי  עוה"ד 
שכן הבן הנתבע כבר הספיק למכור את הקרקע 
לקבלן שהחל בתהליכים כדי לבנות עליה. האם 
על  הבן  נגד  תלונה  הגישו  אף  המשפחה  ובני 

הונאה ומרמה במשטרת ישראל.
היעדרותו  סביב  דווקא  התחוללה  הדרמה  אולם 
שלא  בצ'כיה,  המתגורר  הבן  של  צפויה  הבלתי 
להיחקר,  עליו  היה  בו  המשפטי  לדיון  הגיע 
רפואיים  ומסמכים  תצהיר  צירף  זאת  ובמקום 
וטען כי עקב בעיות רפואיות בגבו אינו יכול לטוס 
לישראל. לטענתו, הוא יוכל להגיע רק כשיאשרו 
לו זאת רופאיו והוא מבקש לפיכך מבית המשפט 
וידאו  )צילום  בווידאו  ועידה  בשיחת  להיחקר 
בלי  מושבו  במקום  התובע  נחקר  שבו  צדדי  דו 

להגיע לבית המשפט(. 
נחרצות  התנגדה  כוחה,  באי  באמצעות  האם, 

לבקשה וטענה כי אין בבקשת הבן 
מלהגיע  להימנע  רצונו  זולת  דבר 
המשטרה  חקירת  בשל  לישראל 
חקירה  רק  וכי  נגדו  התלויה 
המשפט  בית  באולם  באזהרה 
היא דרך המלך. עוד הוסיפה האם 
חריגים  במקרים  רק  כי  בתגובתה, 
לבקשת  המשפט  בית  ייעתר 

חקירה מרחוק.
כפי שהסתבר, האם לא בזבזה זמן 
המשפט  לבית  תגובתה  טרם  ועוד 
בשיחת  להיחקר  הבן  בקשת  על 

מודיעין  יער  ויצמן  משרד  את  שכרה  היא  ועידה, 
של  מוכחות  יכולות  בעל  שהוא  וחקירות,  עסקי 
חקירה ומעקבים בחו"ל, במשימה לבדיקת מצבו 

האמיתי של הבן.
עולה  המשפט  לבית  שהוגש  החקירה  מדוח 
המתמחה  מיומן  צוות  באמצעות  יער,  ויצמן  כי 
בחקירות ומעקבים בחו"ל, טס לצ'כיה, איתר את 
באופן  אחריו  עקב  מגוריו,  במקום  התובע  הבן 
סמוי והצליח לתעד אותו בשלל פעילויות, לרבות 
אימון בחדר כושר, קניות ונהיגה ללא כל מגבלות.

בחו"ל,  להיחקר  הבן  לבקשת  התגובה  בכתב 
כתבו באי כוחה של האם בהאי לישנא: "אם היה 
ספק בדבר נוכלות הנתבע אז אין ספק, עיון קל 

מה- יער  ויצמן  של  החקירה  בדוח 
על  ילמד    2019 באוקטובר   20
אך  אחרות,  מבעיות  הסובל  נתבע 
נצפה  הוא  רפואיות.  מבעיות  לא 
ספורט,  בבגדי  לבוש  כושר,  בחדר 
בן  שכללה  גופנית  פעילות  מבצע 
תרגילי  משקלות,  דחיקת  השאר 
מבצע  ניצפה  מכן  לאחר  ועוד.  בטן 

קניות, מעמיס אותם לרכבו ועוד".
 גם השופט התייחס לדוח של ויצמן 
יער ולתמונות ולסרטים שצורפו לו 
בהחלטתו וקבע: יש להעניק משקל 
לדוח החקירה שצורף לתגובת המשיבה המראה 
את המבקש )הבן( בפעילות גופנית מגוונת בחדר 
כושר, תוך שהוא עושה שימוש במכשירים שונים 
העניין  בנסיבות  שצורפו.  בתמונות  כמתועד 
דוגמה  להציג  המבקש  בידי  עלה  כי  מצאתי  לא 
הגעתו  את  המונעת  טובה  רפואית  סיבה  של 
לחקירה בישראל. כמו כן, על רקע הדוח והמוצג 
מוגשת  אינה  הבקשה  כי  היא  ההתרשמות  בו, 
עליונה  חשיבות  רואה  המשפט  ובית  לב  בתום 
לצורך  בפניו  לחקירה  המבקש  של  להתייצבותו 

התרשמות ממנו.
לחקירה  להופיע  חויב  והוא  נדחתה  הבן  בקשת 

בבית המשפט.

אשר ויצמן

מיכאלי, סגן בכיר לממונה  אסף 
חטיבת  וראש  ההון  שוק  על 
לאחר  מתפקידו  פורש  הביטוח, 
12 שנה במשרד האוצר וברשות 

שוק ההון.
מיכאלי  כיהן  השנים  במהלך 
ועסק  רבים  ניהול  בתפקידי 
שוק  רשות  של  הליבה  בתחומי 
האחרונות  בשנים  כאשר  ההון, 
בכירים.  מפתח  תפקידי  מילא 
כאחראי  כיהן  האחרון  בתפקידו 
ברשות  הביטוח  חטיבת  על 
שוק ההון שמרכזת את הטיפול 
החבויות,  הרכוש,  בביטוחי 

הבריאות והסיעוד.
רבים  משמעותיים  פרויקטים  ניהל  מיכאלי 

שוק  ברשות  עבודתו  בשנות 
את  למנות  ניתן  ביניהם  ההון. 
חברות  שירות  מדד  פרסום 
הביטוח  לתחומי  הביטוח 
פרויקט  הפנסיוני,  והחיסכון 
בביטוח  הוגן  תביעות  יישוב 
סיעודי שקיצר ופישט את לוחות 
ביטוח  בתביעת  לטיפול  הזמנים 
לשימוש  כללים  קביעת  סיעודי, 
סיעודי,  בביטוח  בחוקרים  הוגן 
החובה  בביטוח  הרפורמה 
התחרות  את  שהגבירה  לרכב 
ביטוח  תעריפי  את  והפחיתה 
עד  של  בשיעור  לרכב  החובה 

40%, הקמת ״הר הביטוח״ ועוד.
במשרד  ההון  שוק  באגף  דרכו  את  החל  הוא 

האוצר ככלכלן במחלקת הפנסיה. בהמשך כיהן 
כיועץ הכלכלי לסגן שר האוצר, ומילא תפקידים 

שונים עד למינויו כסגן בכיר לממונה. 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה 
ברקת: "אסף מיכאלי תרם תרומה משמעותית 
מבוטחים  של  זכויותיהם  לקידום  וחשובה 
וחוסכים. אסף מילא את תפקידיו השונים בעבר 
בהצטיינות ובמסירות ואין לי ספק כי בכל אשר 
יבחר, אסף יפגין את כישוריו הגבוהים ומקצועיות 

ללא פשרות".
מרגלית  כי  ההון,  שוק  מרשות  נמסר  כך  בתוך 
של  הבכירה  להנהלה  מצטרפת  פלנזר  משה 
כסמנכ"לית  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
ניהלה  האחרון  בעשור  אנוש.  ומשאבי  מנהל 
בלשכה  אנוש  משאבי  א'  אגף  את  פלנזר  משה 

המרכזית לסטטיסטיקה.

אסף מיכאלי
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