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 הארגון רואה בהחלטה של ברקת לדחות את הארכת ההיתר לגביית ההוצאות כהישג 
 מרב דוד, סמנכ"ל הארגון: לא הוכחו יתרונות הגבייה. במקרה הטוב התשואות דומות, 
במקרה הרע הן נחותות במובהק  תגובת רשות שוק ההון: הרשות לא מסרה הודעה כזו

והכוונה  התקבלה  שעמדתנו  שמחים  "אנו 
ודורשים  סוכלה,  בשנתיים  להאריך  המקורית 
ודיון  מיידי,  באופן  שקיפות  החלת  מהרשות 
ארגון  ראשי  מסרו  כך  בסוגיה".  וציבורי  מעמיק 
של  להחלטה  בתגובה  לפוליסה,   99 לובי 
עם  לדון  ברקת  משה  ד"ר  הביטוח  על  הממונה 
שר האוצר הבא, על היתר לקופות הגמל לגבות 

הוצאות ישירות. 
שר  עם  בנושא  לדון  כוונתו  על  ברקת  הודעת 
האוצר הבא ניתנה במסגרת היתר זמני לגבייה 
 2019 בנובמבר  הפוליטי.  הקיפאון  נוכח  זו, 
פרסמה הרשות טיוטת תקנות בה היא מתכוונת 
להתיר למוסדיים לגבות הוצאות ישירות במשך 
עבור  נגבות  ישירות  הוצאות  נוספות.   שנתיים 
והן  המוסדי,  לגוף  מחוץ  שמנוהלות  השקעות 

מוגבלות כיום עד ל-0.25%.  
על פי לובי 99 והארגון צדק פיננסי: "דמי הניהול 
הם  הנוכחית  במתכונתם  והסמויים  הכפולים 
לרשות  הציבור.  של  מהפנסיות  ברישיון  גניבה 
דרמטית  לשפר  בנחיצות,  לדון  שנים  שש  היו 
את שקיפותם ולחקור את יעילותם, והיא כשלה 

בכך".
בתחילת השבוע פרסם ברקת, כי ההיתר הקיים 
עסקאות  ביצוע  על  ישירות  הוצאות  לגביית 

מיום  חודשים  שלושה  יימשך 
 – הבאה  הכנסת  התכנסות 
של  בפועל  הארכה  כלומר 
להשקפת  בניגוד  שנה.  כחצי 
המקוצר  ההיתר   ,99 לובי 
הוסבר בקיפאון הפוליטי ובכך 
ההיתר  את  לאשר  ניתן  שלא 
בעקבות  הכספים  בוועדת 
עוד  ה-22.  הכנסת  התפזרות 
עם  שבפגישתו  מסר הממונה, 
על  להמליץ  מתכוון  הוא  השר 

הארכת ההיתר. 
חברתי  מיזם  הוא   99 לובי 
את  לקדם  הפועל  כלכלי 

האינטרס הציבורי במסדרונות השלטון. בשיחה 
עם פוליסה מציינת מרב דוד, סמנכ"לית הארגון, 
לגבות  הגמל  לחברות  אישור  במתן  מדובר  כי 
שנתיים  במשך  שקל  מיליארד  כ-3  מהציבור 
עצם  את  מהציבור  הסתרה  כדי  תוך  נוספות, 

הגבייה והתשואות המופקות ממנו.
למערכת  ושהגיע  לרשות  שנשלח  במכתב 
משותף  ויו"ר  דוד  מרב  חתומים  עליו  פוליסה, 
נטען  פרימק,  הראל  ד"ר  פיננסי  צדק  ארגון  של 
כי למעשה אין הבדל בתשואה בחלק הפנסיוני 

ישירות  הוצאות  משולמים  בו 
במקרה  הרגיל.  החלק  לעומת 
הטוב "התשואות דומות לחלק 
הרגיל. במקרה הרע הן נחותות 

במובהק". 
בנוסף, לטענת נציגי הארגונים, 
סובלות  החיצוניות  השקעות 
שקיפות,  מחוסר  ממשי  באופן 
לאן  לדעת  ניתן  לא  כאשר 
מוזרמים דמי הניהול הנוספים 
השקיפות  והעדר  שנגבים, 
טובתם  את  מקדמת  איננה 

ורווחתם של החוסכים. 
לאחר  כי  מבקשים,  הארגונים 
תוספות  שתי  יוכנסו  ה-23  הכנסת  של  כינונה 
ועדת הכספים.  בנוסח התקנות שיוגש לאישור 
התוספת הראשונה: החלה מיידית של שקיפות 
של  והפגישות  המסמכים  בכל  הניהול  בדמי 
השנייה:  התוספת  והחיתום.  השיווק  הפרסום, 
ואת  הניהול  דמי  את  יפרסמו  המוסדיים 
נכסים  על  הבודד,  הנכס  ברמת  התשואות 

עבורם משולמים דמי ניהול חיצוניים.
מסרה  לא  "הרשות  ההון:  שוק  רשות  תגובת 

הודעה כזו. כשיהיה לנו מה להודיע, נודיע".

לובי 99: ההוצאות הישירות שנגבות בקרנות 
הן גניבה ברישיון מהפנסיות של הציבור
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פתיחת 'הפניקס זהיר':
* להפקה ואישור עצמאי של הפוליסות ללא שיחת אימות של המוקד.

* למבוטחים בכל הגילאים כולל לנהגים חדשים.
* למבוטחים שהגישו יותר מתביעה אחת במהלך 3 השנים האחרונות.

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 54/2019 מה-29 בדצמבר 

'הפניקס זהיר' 
שוברת את החומות!
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 בית המשפט הסביר, כי לפי הגדרת "תאונה" בפוליסה, הדרישה אינה רק 
ל"אמצעי חיצוני" אלא ל"אמצעי אלימות חיצוני וגלוי לעין"  החיידק שגרם 
לפגיעה אינו גלוי לעין, אלא גורם שניתן לגלותו באמצעות מיקרוסקופ בלבד

עיון נוסף

השלום  משפט  בבית 
תביעתו  נדונה  בחיפה 
גראיסה  יזיד  של 
איי.אי.ג'י  כנגד  )התובע( 
לביטוח  חברה  ישראל 
באי  שמות  )הנתבעת(. 
צוינו  לא  הצדדים  כוח 
)תא"מ  הדין  בפסק 
שניתן   )12581-04-19
מפי   ,2019 בדצמבר 
השופטת איילת הוך-טל.  
בפני בית המשפט הונחה תביעה על סך 64,565 
שקל לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות. התובע 
פוליסות  בשתי  הנתבעת  אצל  מבוטח  היה 
טיול באוסטרליה,  2017, במהלך  שונות. בשנת 
נכנס התובע לבריכת מעיין תרמי כשהוא מרכיב 
לעדשת  נדבק  מהבריכה  חיידק  מגע.  עדשות 
הוביל  אשר  לזיהום,  וגרם  שמאל  בעין  המגע 

ללקות ראייה באותה עין.
בנוגע  הצדדים  בין  מחלוקת  אין  כן,  כמו 
ביחס  לא  ואף  המקרה  התרחשות  לנסיבות 
להיקף הנזק. המחלוקת בין הצדדים התמקדה 
לפי  "תאונה"  מהווה  המקרה  האם  בשאלה 

הגדרת הפוליסה. 
אשר  מומחה,  של  דעת  חוות  הגיש  התובע 
קבעה כי ראייתו של התובע בעין שמאל הינה 
של 1/60 בלבד, ותיקון אופטי אינו מסייע. עוד 
קבעה, כי לקות זו היא תוצאה של זיהום שגרם 
שהזיהום  והצלקת  "פסאודומונס"  חיידק 

הלקות  התובע.  של  השמאלית  בעינו  הותיר 
המדוברת הותירה בתובע נכות בשיעור 30%.

כמו כן, הנתבעת הגישה גם היא חוות דעת של 
לחוות  הנתבעת  מומחה  הסכים  בה  מומחה, 
הפגיעה  טיב  לעניין  התובע  מומחה  של  דעתו 
בעין שמאל ולדרגת הנכות המוצעת. עם זאת, 
התובע  יעבור  אם  כי  הוסיף  הנתבעת  מומחה 
לשיפור  גבוה  סיכוי  קיים  קרנית,  השתלת 

משמעותי בראייתו.
המזכה  ביטוח  במקרה  מדובר  כי  טען,  התובע 
עוד  לפוליסה.  בהתאם  ביטוח  בתגמולי  אותו 
חדר  בה  ממוקדת  זמן  נקודת  הוכחה  כי  טען, 
יוצא  וכפועל  התובע  של  לעינו  מזהם  חיידק 
מכך, נגרם לו הנזק המדובר. לפיכך, אין מדובר 
במחלה גרידא אלא במקרה ביטוחי העונה על 

הגדרת תאונה בפוליסה.
לנסיבות  קשר  ללא  כי  הנתבעת  טענה  מנגד, 
בתיק  המתוארת  הנכות  בחיידק,  ההידבקות 
אשר  דבר  מחיידק,  הנובע  זיהום  עקב  נגרמה 
ההגדרה  לפי  לא  כתאונה,  להיחשב  יכול  אינו 
שנקבעו  הקריטריונים  לפי  ולא  בפוליסה 

בפסיקה.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות 
את  לדחות  יש  כי  המשפט  בית  פסק  בתיק, 
התאונה  הגדרת  על  עמד  תחילה,  התביעה. 
פתאומי  "אירוע  המדוברת:  לפוליסה  בהתאם 
ובלתי צפוי מראש אשר נגרם למבוטח במשך 
פיזי  כוח  מהפעלת  במישרין  הביטוח,  תקופת 
אשר  לעין,  וגלוי  חיצוני  אלימות  אמצעי  ידי  על 

הסיבה  את  אחר,  בגורם  תלות  ללא  מהווה, 
היחידה הישירה והמידית למקרה הביטוח".

במקרה הנדון, לא הייתה מחלוקת כי הכניסה 
למאגר המים לא הייתה הגורם הישיר לפגיעה 
המאגר  שכן   התובע,  של  השמאלית  בעינו 
התובע  להידבקות  מקור  היותר  לכל  שימש 

באותו חיידק שחדר לעינו השמאלית.
כמו כן, לפי הגדרת המונח "תאונה" בפוליסה, 
אלא  חיצוני"  ל"אמצעי  רק  אינה  הדרישה 
החיידק  לעין".  וגלוי  חיצוני  אלימות  ל"אמצעי 
לגלותו  שניתן  גורם  אלא  לעין,  גלוי  אינו 
בית  הוסיף  עוד  בלבד.  מיקרוסקופ  באמצעות 
אילוץ  מהווה  אחרת  פרשנות  כל  כי  המשפט, 
לשונה  נוכח  להתקבל,  יכול  אינו  אשר  לשוני 

הברורה של הפוליסה. 
הגדרת  כי  הוסיף  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
הביטוח  מקרה  כי  דרשה  בפוליסה  "תאונה" 
והמידית"  הישירה  "היחידה  התוצאה  יהיה 
במקרה  חיצוני.  אלימות  אמצעי  אותו  של 
כתוצאה  ישיר  נזק  אינו  המתואר  הנזק  הנדון, 
עקב  שנגרם  עקיף  נזק  אלא  למים,  מהכניסה 
נסיבות  לפיכך,  התובע.  לגוף  החיידק  חדירת 
המקרה אינן עונות על הגדרת המונח "תאונה" 

כמובנה הפשוט לפי הפוליסה. 
את  דחה  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
בהוצאות  לשאת  התובע  את  וחייב  התביעה, 

משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 5,000 שקל. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

האם זיהום מחיידק מהווה 
“תאונה” לפי הפוליסה?

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

גבירותי ורבותיי
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אתכם לאורך כל הדרך
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 :Best Invest בית ההשקעות מור מצטרף לארבעה בתי השקעות שמנהלים את כספי 
אלטשולר שחם, ילין לפידות, אקסלנס קסם ומיטב דש  מור נכנס במקום בית ההשקעות פסגות

 הרווח נובע בעיקר מהעלייה החדה של מניית החברה מאז השקתה ביולי  2019 האופציה על 
המניה הוא רכישה של מניה במחיר 6.02 שקל  מחיר המניה היום 11.95, כמעט פי 2 יותר

הכשרה מצרפת את בית 
Best Invest-ההשקעות מור ל

האופציות של מנהלי ועובדי אלטשולר שחם 
גמל ופנסיה שוות כבר כמעט 48 מיליון שקל 

הכשרה מצרפת את בית ההשקעות מור למוצר 
כך  מור,   .Best Invest החיסכון  פוליסות 
נמסר, יחל לנהל את פוליסות החיסכון במקום 
בתי  לארבעה  ויצטרף  פסגות,  ההשקעות  בית 
 Best Invest כספי  את  שמנהלים  השקעות 

בהיקף של יותר מ-10 וחצי מיליארד שקלים.
בתי  לארבעה  מצטרף  מור  ההשקעות  בית 
 :Best Invest כספי  את  שמנהלים  השקעות 
קסם  אקסלנס  לפידות,  ילין  שחם,  אלטשולר 
ומיטב דש. בנוסף קיים מסלול ניהול באמצעות 
הגבוהים  הגיוסים  עם  המסלולים  הכשרה. 
ביותר בתוכנית היו בניהול אלטשולר שחם עם 
ניהול של מעל 5 מיליארד שקלים, וילין לפידות 
בתי  כל  שקלים.  מיליארד  כ-3  המנהלת   –
כללי,  מסלולים:  שלושה  מנהלים  ההשקעות 

מנייתי ואג"ח.
בישראל.  הוא מבתי ההשקעות הצומחים  מור 
היקף הנכסים המנוהלים על ידי בית ההשקעות, 
תיקי  בניהול  ומתמחה   2006 בשנת  שהוקם 
ניהול מסלולי  ניהול קרנות נאמנות,  השקעות, 
עלה  גידור,  קרנות  וניהול  ארוך  לטווח  חיסכון 
)כ-4.8  בכ-24%  נובמבר  ועד   2019 מתחילת 
 ,2019 בנובמבר  ל-14  נכון  שקלים(.  מיליארד 
בית ההשקעות ניהל נכסים בהיקף של כ-24.5 
מיליארד שקלים. מור הוא בית השקעות ציבורי 
שמנוהל על ידי יוסי ואלי לוי, ממייסדי החברה 

ומנכ"לים משותפים.
השקעות,  בית  מור  מנכ"ל  לוי,  יוסי  לדברי 
הצומחים  מהמוצרים  הן  חיסכון  "פוליסות 
הפעולה  שיתוף  בישראל.  והאטרקטיביים 

המגובה  איכותי,  מוצר  להציע  לנו  יאפשר 
בתפעול של הכשרה ביטוח ובניהול ההשקעות 

המקצועי והמנוסה של מור בית השקעות".
חברה  הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון  לדברי 
בית  נחשב  האחרונות  "בשנים  לביטוח: 
הצומח  ההשקעות  לבית  מור  ההשקעות 
אני  דופן.  יוצאי  ביצועים  עם  בישראל  ביותר 
מברך על שיתוף הפעולה ומשוכנע כי השילוב 
החיסכון  פוליסת  עם  הכשרה  לבין  מור  בין 
לקוחותינו  לקהל  בשורה  יביא   ,BEST INVEST

וסוכנינו".
חטיבת  מנהל  ורטהיימר  זיו  הודיע  כך  בתוך 
ניתן   ,2020 בינואר  מה-1  החל  כי  הפיננסים 
בסט  פוליסות  של  דיגיטלית  הפקה  לבצע 

.SmS2010 אינווסט ישירות מהמערכת של

גמל  שחם  באלטשולר  לעבוד  משתלם 
ופנסיה. על רקע הזינוק במניה מאז הנפקתה 
וההנהלה  העובדים  של  האופציות   , ביולי 
מגלמות רווח של 48 מיליון שקל. שווי השוק 
המסחר  ליום  נכון  שחם,  אלטשולר  של 

הנוכחי, עומד על 2.27 מיליארד שקל. 
ינואר, הנהלת בית ההשקעות  נכון לתחילת 
אופציות  מיליון  בכ-8.56  החזיקו  והעובדים 
למניה.  שקל   6.02 של  בשווי  מניות  לקניית 
במניה,   100% כמעט  של  עלייה  לאחר 
נסחרת מניית החברה היום בשווי של 11.95 
שקל. לכן, ההטבה להנהלה והעובדים שווה 
כאמור יותר מ-48 מיליון שקל. מדובר כמובן 
יוכלו  שהעובדים  משום  הנייר",  "על  ברווח 

לממש את האופציה רק בשנת 2021. 
את  הגמל  חברת  דירקטוריון  אישר   2019 ביולי 
תוכנית  פי  על  האופציה  כתבי  של  ההקצאה 

הנפקתה.  טרם  בחברה  שנרקחה  האופציות 
להקצות  רשאית  החברה  לתוכנית,  בהתאם 
לעובדי החברה וחברות קשורות, במסגרת שתי 
החלוקה  אופציות.  מיליון  ל-12.2  עד  פעימות, 

הגמל  בענף  חדשנית  תוכנית  ומהווה  אושרה 
והביטוח, כדי לספק תמריצים לצבר העובדים 
בחברה.  הישארותם  משך  את  ולהגדיל 
כתוצאה מכך, רוב האופציות לעובדים הן בנות 
האופציות  ב-2021.  רק  ויבשילו  שנים  שלוש 
להנהלה מבשילות מוקדם יותר )באפריל מדי 

שנה(. 
עד כמה תוכניות האופציות עובדות, על רקע 
להחליף  שמתאווה  הנוכחי  הדור  של  האופי 
לבורסה  שדווחו  הנתונים  תכופות?  עבודה 
של  למניות  האופציות  שכמות  מלמדים 
אלטשולר שחם ירדה בחודש דצמבר מ-8.65 
 85 כמעט  של  ירידה  זו  מיליון.  ל-8.56  מיליון 
הקיטון  שקל.  אלף   985 בשווי  אופציות  אלף 
באופציות נעשה לא בשל מימוש, אלא בעקבות 
בחברת  עובדים  חמישה  של  תפקידם  סיום 

הגמל. כך מסרה החברה לפוליסה.

פוליסה פיננסים

הנפקת המנייה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה אשתקד בבורסה. 
מימין: קלמן שחם, רן שחר ויאיר לוינשטיין
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 הטיפ לסוכן
לחצו כאן

לרישום להדרכות ינואר 2020 לחצו כאן

גם השנה, כלל ביטוח ופיננסים שמה לה למטרה להשקיע בפיתוח העולמות המקצועיים וניהול 
הידע שלכם, סוכני החברה ועובדיכם. 

השנה קיימנו פעילות ענפה במסגרתה ערכנו 
מקצועית  וצמיחה  לפיתוח  ייחודיות  הכשרה  תכניות  מגוון  יצרנו  מקצועיות,  הדרכות  אלפי 
ליווי  לניהול עסק עצמאי, אימוני שטח מתקדמים,  בינהם: קורס מתמחים בפיננסים, קורס 
ותמיכה בעשרות הטמעות של ממשקים טכנולוגיים חדשים בכללנט לסוכן, הובלנו ימי פעילות 

Outdoor ומפגשי העשרה, נתנו ייעוץ מקצועי ועוד.

אנו עם הפנים קדימה לעבר שנת 2020, בה נמשיך להעמיק את הקשר ביננו ולפתח פעילויות 
מושקעות ומגוונות, המותאמות לצרכיכם ולתנאי הענף המשתנים.

תודה על שיתוף הפעולה!

הדרכות מקצועיות
בתחומי הביטוח השונים

42 0
סוכנים ועובדי סוכנות השתתפו

בהדרכות לאורך השנה

54 0 0

הדרכות טכנולוגיות ליעול 
וניהול תהליכי העבודה

01 7 0

כלל ביטוח ופיננסים
מסכמת שנה של הדרכה יוצאת מן הכלל

www.polisa.news
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האישור ניתן במסגרת המדיניות של הרשות להתיר החזקת אמצעי 
שליטה בגוף מוסדי ללא שולט לגופים המנהלים כספי לקוחות

 בדברי ההסבר נכתב כי מדובר באנשים שלרוב אינם עובדים, ומקורות הכנסתם מצומצמים אם 
בכלל אולם נושאים בנטל של הוצאות קבועות  הצעות חוק זהות הוצעו כבר בכנסות ה-18 וה-20 

הפניקס קיבלה את אישור רשות שוק ההון, ביטוח 
החזקות  בכלל  החזקותיה  את  להגדיל  וחסכון 
ובגופים מוסדיים הנמצאים בשליטתה משיעור של 
דיווחה החברה  כך   ,7.5% עד  5% לשיעור של  עד 

אתמול )ג'( לבורסה.
נמסר כי ההיתר ניתן על רקע המדיניות של הרשות 
להחזקת  היתר  למתן   2019 ביולי  פורסמה  אשר 
לגופים  שולט  בלא  מוסדי  בגוף  אמצע שליטה 
ללא  נותרה  ביטוח  כלל  לקוחות.  כספי  המנהלים 
האחזקות  שחברת  לאחר  בדצמבר  שליטה  גרעין 
אחזקותיה  כל  את  כמעט  מכרה  פתוח  אי.די.בי 
בחברת הביטוח וירדה לשיעור אחזקה של 11.8% 
שמותיר  מה  נאמן,  ידי  על   6.9% מתוכם   – בלבד 

לכלל החזקות פחות מ-5%. 
באפריל 2019 הכריז המפקח על הביטוח ד"ר משה 
ברקת על הרפורמה בכנס של מכון קסירר, אז הוא 
להגדיל  החוסכים  ציבור  של  ש"האפשרות  ציין 
שולט,  אין  שבהם  מוסדיים  בגופים  החזקתם  את 
לפנסיה,  החוסכים  את  ובראשונה  בראש  תשרת 
שיוכלו ליהנות מהשקעות אלה וגם תסייע בשימור 
יציבותם ואיתנותם של גופים מוסדיים בלא שולט".
בנובמבר 2019 הפניקס הפכה להיות בעלת עניין 
כלל  מניית  את  רכשה  כי  דווח  עת  ביטוח,  בכלל 
ביטוח בעסקה מחוץ לבורסה, בעלות כוללת של 3 
מיליון שקל, כך שהפכה לבעלת מניות אלו בשיעור 

של 5.06% )שווי מניות של 150 מיליון שקל(.

למרות שמדינת ישראל נמצאת בקיפאון פוליטי 
של  אלה  בימים  לשיאו  ומגיע  רב,  זמן  הנמשך 
טרום בחירות בפעם השלישית תוך שנה, ישנם 
חוק  הצעות  להגיש  הממשיכים  כנסת  חברי 

לכנסת ה-22.

של  קבוצה  לאחרונה  שהניחו  הצעה  היא  כזו 
חברי כנסת מסיעת ישראל ביתנו לתיקון פקודת 
מס הכנסה, על פיה מוצע לפטור אנשים שהגיעו 
על  החלים  הכנסה  מס  מתשלומי  פרישה  לגיל 
השכר  עד  מקבלים,  שהם  הפנסיה  קצבת 

הממוצע במשק. 
הכנסת  חברי  מציינים  לחוק  ההסבר  בדברי 
עודד פורר, אלי אבידר, יבגני סובה, חמד עמאר, 
אלכס קושניר ומרק איפראימוב אשר הגישו את 
פרישה  לגיל  שהגיעו  אנשים  כיום  כי  ההצעה, 
מס  בתשלומי  מחויבים  שנתית,  מקצבה  וחיים 
עובדים,  אינם  הם  לרוב  מקצבתם.  הכנסה 
עם  בכלל.  אם  מצומצמים  הכנסתם  ומקורות 

זאת הם עדיין נושאים בנטל של הוצאות קבועות 
שעליהם לשלם כדי להתקיים בכבוד הראוי.

נדרשת  שהכנסת  הראשונה  הפעם  לא  זו 
לכך. הצעות חוק זהות הונחו על שולחנה כבר 

בכנסת ה-18 על ידי ח"כ חיים כץ, ובהמשך גם 
סופה לנדבר וקבוצת  ידי ח"כ  על  בכנסת ה-20 
חברי הכנסת, על ידי ח"כ דב חנין וקבוצת חברי 

הכנסת, וכן על ידי ח"כ קסניה סבטלובה. 

הפניקס קיבלה היתר מרשות 
שוק ההון להגדיל אחזקותיה 

בכלל ביטוח עד ל-7.5%

הצעת חוק: פטור ממס 
הכנסה על קצבת הפנסיה 
עד השכר הממוצע במשק

הכנסת

בית הפניקס
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 Turkish הלאומית  הטורקית  התעופה  חברת 
יצרן  הודיעה שהגיעה להסכמות עם   Airlines
עקב  פיצוי  בגין  בואינג  האמריקאי  המטוסים 
העיתון   .Boeing MAX 737 מטוסי  קרקוע 
יהיה  הפיצוי  שווי  כי  מדווח   Hurriyet הטורקי 
225 מיליון דולר. 150 מיליון דולר ישולמו במזומן 
חילוף  בחלקי  ישולמו  דולר  מיליון   75 ואילו 

ואימוני טייסים. 
מטוסי   75 הזמינה   Turkish Airlines חברת 
MAX 737 כאשר 12 סופקו לפני הקרקוע ו-12 
חודש  עד  מסופקים  להיות  אמורים  היו  נוספים 

דצמבר 2019. 
דובר מטעם American Airlines הודיע בסוף 
בנושא  ומתן  משא  התחלת  על  דצמבר  חודש 
כי  הכריז  החברה  שמנכ"ל  לאחר  וזאת  הפיצוי 
קרקוע המטוסים גרם לחברה נזקים בהיקף של 
מטוסים   76 הזמינה  )החברה  דולר  מיליון   540
סופקו  הקרקוע  מועד  כשעד   MAX  737 מדגם 

היא  כי  הודיעה  התעופה  חברת  מטוסים(.   24
עובדיה,  עם  שתקבל  הפיצוי  סכום  את  תחלוק 

במסגרת חלוקת הרווחים השנתית. 
 Southwest עם  להסכם  הגיעה  בואינג 

Airlines על פיצוי בסך של 125 מיליון דולר.

כי  הודיעה  מצדה   Southwest Airlines
תחלוק את הפיצוי עם עובדיה שנפגעו אף הם 
מהקרקוע. הודעה זו לא מונעת מוועד הטייסים 
אובדן  בגין  כנגדה  תביעה  להגיש  החברה  של 

שכר.

 בואינג החלה לפצות
 חברות תעופה בעקבות

 איסור ההטסה של
Boeing Max 737

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים

Turkish Airlines   דיווחה כי הגיעה להסכמות עם בואינג  שווי הפיצוי יהיה 225 מיליון 
דולר - 150 מיליון דולר ישולמו במזומן ואילו 75 מיליון דולר ישולמו בחלקי חילוף ואימוני 

 Southwest Airlines והחל מו"מ עם American Airlines הסכם נחתם גם עם  טייסים

mAX 737 בואינג
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ניתוחים פלסטיים, 
סיבוכים ותופעות לוואי 

אצל ידוענים
הפלסטיים  המנתחים  בין  היחסים 
והידוענים הם יחסים עדינים ומורכבים 
מעוניין  פלסטי  מנתח  כל  מאוד.  עד 
מטופלים  שיותר  כמה  עד  לנתח 
ואנשי  פוליטיקאים  כולל  מפורסמים, 
זה  דבר  וזמרים,  שחקנים  תקשורת, 
ישירה ועקיפה  מעניק לרופא פרסומת 
כאחד. גם הידוענים מעוניינים במערכת 
יעניק  פלסטיקאי  שכל  כיוון  זו  יחסים 
שיגיעו  כדי  סלב,  הנחת  שלו  לידוענים 
במרפאתו  אסתטיים  טיפולים  לקבל 

וימליצו לברנז'ה המקומית להגיע לאותו הרופא.
שאותם  מכיוון  מאוד,  עד  עדין  הוא  הנושא  הטיפולית,  מהבחינה 
מנתח  אותו  בפני  גופם  את  או  פניהם  את  "מפקירים"  ידוענים 
כי  פנים,  בניתוחי  מדובר  כאשר  שבעתיים  סבוך  הדבר  פלסטי. 

פנים לא ניתן להסתיר, גם לא בשכבה עבה של מייק אפ. 
מאותו  עולה  או  נופל  איננו  בידוענים  הטיפול 

הבעיה  רגילים.  מטופלים  שיקבלו  הטיפול 
מתחילה כאשר אותו ידוען חושב או רואה 
שינוי מסוים בפניו שאינו לרוחו, קרי, מביע 
הטיפול  מתוצאות  רצון  שביעות  חוסר 
רואים  פניי  "שאת  היא  העיקרית  והתלונה 

את  אסביר  איך  שבוע,  בכל  אנשים  עשרות 
השינוי שחל בפניי.."?

מנחות  למשל  כמו  בידוענים  מדובר  כאשר  רבות,  פעמים 
מילוי,  חומר  או  בוטוקס  של  יותר  קטנה  כמות  נזריק  בטלוויזיה, 
כיוון שהמגישות בטלוויזיה רוצות וחייבות לבטא מימיקה )תנועות 
אין  "קפואה".  הבעה  עם  להישאר  להן  ואל  הפנים,  של  הבעה( 
שדרן  של  בפניו  מתמקדת  מצלמה  בו  מהמצב  יותר  גרוע  דבר 
בטלוויזיה שמנסה להביע תמיהה או כל הבעה אחרת ואף שריר 
בפניו איננו זז... הטלוויזיה היא מדיום אשר מעצים  את הפגמים. 
שלהן  שהמצח  מבקשות  אשר  רבות  נשים  ישנן  זאת,  לעומת 

יהיה חלק למשעי ואף שריר לא ינוע בו.
חשוב לציין, כי באספקט הטיפולי אין כל הבדל בין מטופל כזה 

או אחר.
רוצה  "אני  המשפט:  את  רבות  מנשים  שומע  אני  מניסיוני, 
רבות  פעמים  כי  לומר  אוכל  בטלוויזיה".  וזו  זו  כמו  להיראות 
שאני  מזו  השינוי  בתכלית  שונה  בטלוויזיה  הדמות  של  המראה 
אותן"  "אוהבת  שהמצלמה  פנים  יש  במרפאה...  אצלי  פוגש 
דולר  מיליון  נראית  היא  נכונות  תאורה  וזוויות  איפור  ובעזרת 
בין  ההבדל  וזהו  השינוי,  בתכלית  שונה  המראה  היום  ולאור 

השואו טיים לחיים האמיתיים.

בעל  ואסתטית,  פלסטית  לכירורגיה  מומחה  הינו  לבנברג  ד"ר 
וחיפה, עובד במחלקה לכירורגיה  מרפאות פרטיות בתל אביב 
הייטק  לחברות  רפואי  יועץ  איכילוב,  חלים  בבית  פלסטית 

רפואיות.

חוק זכויות החולה קובע כי "מטפל או מוסד רפואי לא 
לאום,  מין,  גזע,  דת,  מטעמי  למטופל  מטופל  בין  יפלו 
כיוצא  אחר  מטעם  או  גיל  מינית,  נטייה  מוצא,  ארץ 
באלה"... עוד קובע החוק כי "מטופל זכאי לקבל טיפול 
והאיכות  המקצועית  הרמה  מבחינת  הן  נאות,  רפואי 

הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש".
לכל  זהה  טיפול  יעניק  המטפל  מכך,  יוצר  כפועל 
האם  האישי.  בפן  והן  הרפואית  מהבחינה  הן  מטופל, 

כך זה פועל במציאות? 
בתביעת רשלנות רפואית צריך להוכיח קיומו של נזק. 
עשוי  זה  מכך,  שמתפרנס  ידוען  הוא  המטופל  כאשר 
מגישת   / פנים  דוגמנית  למשל,  כך  לטובתו.  שנפסק  בפיצוי  ביטוי  לידי  לבוא 
תטען  ליפט(,  )פייס  פנים  מתיחת  מניתוח  כתוצאה  נזק  לה  שנגרם  טלוויזיה 
הנזק  תיקון  לצורך  בעתיד  ממושכים  טיפולים  בביצוע  וצורך  הכנסות  לאובדן 

והחזרת המצב לקדמותו, והכל, כתוצאה מהרשלנות  הנטענת. 
כבוד  קבעה  צלקת  נוצרה  ובעקבותיו  עורי  נגע  בהסרת  שעסק  דין  בפסק 
השופטת ד"ר איריס סורוקר, כי "הסיכון להיווצרות הצלקת היה במקרה זה סיכון 
מוגבר, הן משום מיקום הניתוח, והן נוכח גוון עורה של התובעת, הכהה יחסית. 
הצלקת  טיב  בדבר  ברור  והסבר  זהירות  משנה  חייבו  אלה  מיוחדים  נתונים 

שעלולה להיווצר". 
כי  מומלץ  ידוענים  של  במקרה  כי  בזהירות,  לומר  נוכל  זה  ממקרה  נקיש  אם 
היושב  המטופל  המיוחדים" של  ויתחשב "בנתונים  יתרה  בזהירות  ינהג  הרופא 

מולו. 
ההסברים  למתן  הראוי  הזמן  את  יקדיש  למשל,  כך, 

הדרושים למטופל על מנת שזה ייתן את הסכמתו מדעת, 
התוצאות  על  הטיפוליות,  החלופות  על  הסבר  לרבות 
הצפויות, זמן ההחלמה המשוער ועל הסיכונים ותופעות 
הלוואי. הסבר זה, כמו גם טופס ההסכמה מדעת, יינתנו 
למטופל זמן מספיק בטרם ביצוע הפרוצדורה הרפואית 

על מנת שהמטופל יוכל לנהל את הסיכונים שלו ולהיוועץ 
עם מומחים, ככל שימצא לנכון.

שצריך  הידוען,  המטופל  של  הלו"ז  היא  בחשבון  לקחת  שיש  נוספת  סוגיה 
להתחייב לשיתוף פעולה עם הרופא במילוי ההנחיות והגעה לפגישות ביקורת 
כדי  טיפולים  סדרת  דורש  אשר  מכשור  באמצעות  בטיפול  וחומר  קל  ומעקב. 

לקבל את התוצאה האופטימלית.
כל אלה רצוי כי יימסרו למטופל ויילקחו בחשבון בטרם ביצוע הטיפול.

המוטלת  חקוקה  חובה  ישנה  כי  לפעמים  שוכחים  פרסום? הרופאים  לגבי  ומה 
עליהם באשר למגבלות הפרסום מטעמם, בדומה לעורכי דין, רואי חשבון ועוד, 
וישנן מגבלות החלות על הרופאים מה מותר לפרסם ומה לא. כך למשל, נאסר 
אנשים  של  דמות  או  תצלום  תמונה,  כינוי,  בשם,  שימוש  לעשות  הרופאים  על 

מפורסמים וידועי שם. 
הידוענים שואפים להיראות נפלא בכל רגע ורגע, אך גם עליהם מוטלת האחריות 

לשתף פעולה עם הרופא ולנהוג משנה זהירות. כי המקצוע מחייב.

הרפואית:  לקהילה  משפטיים  שירותים  מעניקה   )LL.M( גינזבורג  שירלי  עו"ד 
בתי חולים, מרפאות, רופאים, חברות ציוד רפואי וסוכני ביטוח. מרצה בפורומים 

רפואיים ובבתי הספר להכשרת רופאים בטיפולים אסתטיים.

מאת עו”ד שירלי גינזבורגמאת ד”ר אלכס לבנברג

הצד הרפואי

הצד המשפטי

כירורגיה פלסטית, משפט ומה שביניהם

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

פעמים רבות, כאשר מדובר למשל במנחות בטלוויזיה, נזריק כמות 
קטנה יותר של בוטוקס או חומר מילוי, כיוון שהמגישות בטלוויזיה רוצות 
וחייבות לבטא מימיקה של הפנים, ואל להן להישאר עם הבעה "קפואה"
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נוכח הסופה: לשכת סוכני הביטוח 
תפתח מוקד חירום מיוחד למבוטחים

הפניקס אירחה סוכנים בתאי צפייה 
באצטדיון סמי עופר במשחק העונה 

- מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב
שביצעה   2019 שנת  סוף  ריסק  במבצע  שזכו  ביטוח  סוכני  כ-70 
הפניקס, הוזמנו לצפייה ואירוח במתחם תאי ה-Boxes באצטדיון 
אף  שהוגדר  העונה,  משחק  במסגרת  זאת  בחיפה.  עופר  סמי 
המשחק  אביב.  תל  מכבי  נגד  חיפה  מכבי   - העשור"  כ"משחק 
אביב, לאחר תהפוכות  תל  מכבי  לטובת   4-3 הסתיים בתושצאה 

רבות. 30 אלף אוהדים הגיעו לצפות במשחק. 
את  שאירח  בהפניקס,  צפון  מחוז  ומנהל  סמנכ"ל  צמח,  נאור 
שיתוף  על  "תודתנו  ואמר:  תרומתם  על  להם  הודה  הסוכנים, 
המובילה  הביטוח  כחברת  הפניקס  בחברת  והאמון  הפעולה 
ולקוחותיה  הסוכנים  עם  להטיב  תמשיך  הפניקס  והמתקדמת. 

נאור צמח )משמאל( וסוכני הפניקסותפעל בכל עת לפעילויות ומיזמים חדשים".

הצפה בחיפה

קס
פני

 ה
ם:

לו
צי

מיוחד  חירום  מוקד  תפתח  הביטוח  סוכני  לשכת  ישראל,  את  הפוקדת  הסופה  נוכח 

למבוטחים. מוקד החירום יפעל מחר )יום ה'( בין השעות 12:00 ל-16:00 ויאפשר לציבור 

בהפעלת  שקשורים  מקצועיים  בנושאים  הבוערות  לשאלות  ומענה  תשובות  לקבל 

הביטוח.

רוזנפלד: "ההצפות בצפון היום, שמתלוות לאירועים  ליאור  נשיא לשכת סוכני הביטוח, 

הקשים בגוש דן רק לפני ימים בודדים, הן חלק ממערכת חורפית חריגה בהיקפי הנזקים 

שלה – בנפש וברכוש. הלשכה החליטה להיערך לכך והיא מעמידה את הידע של סוכני 

הביטוח, שהם אנשי המקצוע שאנשים נדרשים להם ברגע האמת, לטובת כלל הציבור. 

אני קורא לציבור להתקשר ולקבל מענה".
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פוליסי  חברת  שערכה  בסקר 
צ'ק, העוסקת באיתור טעויות 
כי  של חברות הביטוח, נמצא 
הפרטי,  הביטוח  מבעלי   95%
מוצלח  תהליך  עברו  אשר 
או  עודף  במשקל  ירידה  של 
ארוך,  לטווח  עישון  הפסקת 
הביטוח  לחברות  פנו  לא 
פרמיית  את  לעדכן  במטרה 
בהתאם  שלהם  הביטוח 
שינוי  החדש.  לסטטוס 
עשוי  הבריאותי  הסטטוס 
התשלום  עודף  את  לבטל 
 150%-25% של  בשיעור 
הנמצאים  אנשים  שמשלמים 

בקבוצות סיכון, וזאת, בנוסף לפרמיה הבסיסית. 
צ'ק באוקטובר-נובמבר  הסקר שערכה פוליסי 
בקרב  און-ליין  שאלון  באמצעות  בוצע   2019
הם  כי  שהעידו  החברה,  מלקוחות   1,818
מעשנים או סובלים ממשקל יתר. מן הממצאים 
האנשים  מן  בלבד  איש(   91(  5% כי  עולה 
ביצעו  מעשנים  או  משקל  מעודף  הסובלים 
בחמש השנים האחרונות תהליך מוצלח לירידה 

עישון,  הפסקת  או  במשקל 
 – הארוך  לטווח  הצליח  אשר 
משנתיים  יותר  של  לתקופה 

ועד היום. 
דיין, מייסד פוליסי  ארז  לדברי 
רוכש  אדם  כאשר  "כיום,  צ'ק, 
מחברת  בריאות  פוליסת 
למלא  נדרש  הוא  הביטוח, 
לבצע  או  בריאות  הצהרת 
בתהליך  רפואיות.  בדיקות 
תוספת  נקבעת  החיתום 
בשיעור  הרגילה  לפרמיה 
בהתאם   150% עד   25% של 
לעודף המשקל, כמות העישון 
או בהתאם למקצוע עם סיכון 
או תחביב מסוכן. לדוגמה, לקוח שרכש פוליסת 
375 שקל  ביטוח בריאות בפרמיה חודשית של 
לחודש, הכוללת תוספת של 50% על הפרמיה 
35, לאורך  וירד במשקל בגיל  בגין משקל יתר, 
 65 גיל  ועד  בשנה  שקל  כ-2,250  יחסוך  זמן 

יחסוך סך של 67,570 שקל".
לא  הביטוח  חברות  מדוע  ברור  "לא  לדבריו, 
מדווחות ללקוחותיהם בדוח השנתי את העלות 

משקל  כגון  סיכון  גורמי  בגין  הנגבית  הנוספת 
יתר או עישון. דיווח כזה עשוי, בין היתר, להגדיל 
את המודעות של הלקוחות לתוספת התשלום, 

וזו עשויה להיות גורם המדרבן לעשות שינוי".
יש  הביטוח  לחברות  "גם  כי  דיין,  אמר  עוד 
בריאותי.  שינוי  יעשו  שלקוחותיהם  בכך  עניין 
המחלות  ובהיקף  החיים  בתוחלת  העלייה  עם 
הביטוח,  חברות  בין  התחרות  ובשל  הכרוניות 
הערכת הסיכון הבריאותי של המבוטח נעשתה 
רמת  בין  אישית  התאמה  ללא  כיום  וגם  בעבר 
בריאותי  לשיפור  ולאפשרות  לפרמיה  הסיכון 
יוצר  היום  התהליך  בהתאם.  הפרמיה  ועדכון 
למתוכנן  מעבר  כספים  והוצאת  תביעות  עודף 
מקופת החברה והתוצאה היא צמצום הרווחיות 
חברות  שלאחרונה  כך  כדי  עד  החברות  של 
הביטוח הפסיקו לשווק פוליסות ביטוח סיעודי". 
הנסקרים  מן  בלבד   5% כי  לממצא  בהתייחסו 
במשקל  לרדת  או  לעשן  להפסיק  הצליחו 
ולשמור על כך לאורך זמן, אמר דיין כי הנתונים 

הללו מתיישבים עם הסטטיסטיקה העולמית.
עוולות  איתור  בתחום  פועלת  צ'ק  פוליסי 
וטעויות של חברות הביטוח בעולמות הפנסיה, 

ביטוחי מנהלים וביטוחי בריאות.

95% ממבוטחי הבריאות שירדו 
במשקל או הפסיקו לעשן לא מדווחים 

על כך ומשלמים פרמיה גבוהה
 על פי פוליסי צ'ק, מבוטחים שרזו או נגמלו מעישון בהצלחה יכולים לחסוך אלפי שקלים בשנה אם 

ידווחו לחברות הביטוח  חברות הביטוח לא מדווחות ללקוחות כמה הם משלמים בנוסף בגין גורמי הסיכון 
הבריאותיים  על פי הסקר, 5% בלבד מצליחים לרדת במשקל או להפסיק לעשן ולשמור על כך לטווח ארוך

מבטחים ומבוטחים
סקר של חברת פוליסי צ’ק:

ארז דיין, מייסד פוליסי צ'ק
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יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהלמהדורה חדשה ומעודכנת

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה 
המשפטית בעבר ובהווה.

נספחים  ובמסגרתו  עמודים  מ-450  יותר  כולל  פוליסה,  בהוצאת  הספר, 
הספר  נושאי  להצגת  עדכניים  ונתונים  נהלים  חקיקה,  דברי  נרחבים, 
פרקליטים  ביטוח,  סוכני  לחתמים,  מיועד  הספר  הקורא.  ולתועלת 

ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן
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