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עקרוני של בית ה
המשפטדין
הבריאותעקרוני של בית פסק
נאוה ויקלמן ,יו"ר ועדת נאוה
העליון:
הבריאותויקלמן ,יו"ר ועדתפסק דין
והסיעוד של לשכת סוכני הביטוח:
והסיעוד של לשכת סוכני הביטוח:

קורקינט מכ
קורקינט מכני אינו
ביטוחי הבריאות
ביטוחי הבריאות
נחשב לרכב
נחשב לרכב מנועי
תופסים כיוםתופסים כיוםבביטוח חובהבביטוח ח
חלק גדול יותר
חלק גדול יותר
מהמוצרים המשווקים
מהמוצרים המשווקים
על ידי הסוכנים
על ידי הסוכנים
"ביטוחי הבריאות והסיעוד
מהתחומים
אחד
הם
המתפתחים ביותר בענף
הביטוח ,והם התופסים
כיום חלק גדול יותר מסל
המוצרים המשווקים על ידי
סוכני הביטוח" ,כך אמרה
נאוה ויקלמן ,יו"ר ועדת
הבריאות והסיעוד של לשכת
סוכני הביטוח .ויקלמן אמרה
את הדברים לקראת יום
העיון הארצי בנושא ביטוחי
בריאות וסיעוד שעורכת
הלשכה ב 25-במאי ,ובו
צפויים להשתתף חברי לשכה
רבים.
לדברי ויקלמן" ,ביטוח
הבריאות מבטא את השליחות
המקצועית והחברתית של
ומחזק
הביטוח
סוכני
את הקשר בינם לבין
בהתייחסה
לקוחותיהם".
להחלטת המפקח על הביטוח,
פרופ' עודד שריג ,לעצור את
שיווק התרופות שמחוץ לסל
הבריאות הממלכתי על ידי
קופות החולים ,אמרה ויקלמן
כי "היה כאן ניסיון ציני ליצור,
שוב ,רפואה לעשירים ורפואה
לעניים ,ולפגוע בכך בשכבות
רבות באוכלוסייה".
"הלשכה בראשות אודי כץ
הבהירה את עמדתה בצורה
ברורה ונחרצת בעניין ייעוד
קופות החולים ,שתפקידן
להוציא לפועל את חוק
הבריאות הממלכתי ,בעוד
שהשיווק בפועל של הביטוח
הפרטי אינו בסמכותן",
הוסיפה ויקלמן.
ויקלמן מסרה כי יום העיון
הקרוב ,שיתקיים תחת הנושא
"רפואה לעשירים ורפואה

"ביטוחי הבריאות והסיעוד
לעניים" ,יתייחס להשלכות
מהתחומים
אחד
הם
המסוכנות
החברתיות
המתפתחים ביותר בענף
שעלולות היו להתקיים
הביטוח ,והם התופסים
לולא היה המפקח עוצר את
כיום חלק גדול יותר מסל
המשך השיווק על ידי
המוצרים המשווקים על ידי
קופות החולים" .ל30%-
סוכני הביטוח" ,כך אמרה
מהאוכלוסייה אין כלל שירותי
נאוה ויקלמן ,יו"ר ועדת
בריאות נוספים ,הנקראים
הבריאות והסיעוד של לשכת
בטעות 'ביטוחים משלימים'
סוכני הביטוח .ויקלמן אמרה
ולאחוז נכבד אין כלל יכולת
את הדברים לקראת יום
כספית לממן את ההשתתפות
העיון הארצי בנושא ביטוחי
העצמית הנדרשת לקבלת
בריאות וסיעוד שעורכת
תרופות מרשם הכלולות
הלשכה ב 25-במאי ,ובו
ויקלמן.
אמרה
בסל",
צפויים להשתתף חברי לשכה
לטענתה ,הדבר היה מקצין
רבים.
עוד יותר את פערי היכולת
לדברי ויקלמן" ,ביטוח
באוכלוסייה להשיג שירותי
הבריאות מבטא את השליחות
רפואה ראויים ,מכורח חוק
המקצועית והחברתית של
הבריאות הממלכתי.
ומחזק
הביטוח
סוכני
עוד מסרה ויקלמן כי
את הקשר בינם לבין
יום העיון הקרוב הינו
בהתייחסה
לקוחותיהם".
המשך למכלול הפעולות
להחלטת המפקח על הביטוח,
שמבצעת הלשכה בחודשים
פרופ' עודד שריג ,לעצור את
לקידום
האחרונים
שיווק התרופות שמחוץ לסל
תחום ביטוחי הבריאות
הבריאות הממלכתי על ידי
והסיעוד בקרב חבריה.
קופות החולים ,אמרה ויקלמן
"לאחרונה סיימנו בלשכה
כי "היה כאן ניסיון ציני ליצור,
קורס בריאות וסיעוד מתקדם,
שוב ,רפואה לעשירים ורפואה
שבו השתתפו סוכנים רבים,
לעניים ,ולפגוע בכך בשכבות
ובקרוב נוציא גם מדריך
רבות באוכלוסייה".
השוואתי בנוגע לכיסויי
"הלשכה בראשות אודי כץ
הבריאות הקיימים כיום
הבהירה את עמדתה בצורה
בחברות ,שישמש כלי עבודה
ברורה ונחרצת בעניין ייעוד
מקצועי בידי הסוכנים".
קופות החולים ,שתפקידן
"לסוכני הביטוח תרומה
להוציא לפועל את חוק
חשובה ביותר בקידום ביטוחי
הבריאות הממלכתי ,בעוד
הבריאות והסיעוד בישראל.
שהשיווק בפועל של הביטוח
תרומה זו הינה תוצאה של
הפרטי אינו בסמכותן",
מקצועיות ,ידע ויכולות
הוסיפה ויקלמן.
הסוכנים במתן הפתרונות
ויקלמן מסרה כי יום העיון
המתאימים
המקצועיים
הקרוב ,שיתקיים תחת הנושא
ביותר לצורכי הלקוח",
"רפואה לעשירים ורפואה
סיכמה ויקלמן.

קורקינט מכני בעל מנוע
בנזין המשמש ככלי משחק
לילדים ,אינו נכלל בהגדרה
של רכב מנועי ,ולכן אינו חייב
בביטוח חובה לפי חוק הפיצוי
קבע
דרכים ,כך
תאונות
לנפגעי
להשלכות
יתייחס
לעניים",
המשפט
בית
ג'(
)יום
שלשום
המסוכנות
החברתיות
המשפט
שעלולותהחלטת
העליון.
היו ביתלהתקיים
דיון
בעקבות
ניתנה
העליון היה המפקח עוצר את
לולא
על
בערעור שהגיש
שרכב ידי
השיווקנער על
המשך
בראשו
קורקינט מכני
ונפגע "ל30%-
החולים.
קופות
במכונית.
כתוצאה
שירותי
מהתנגשותכלל
מהאוכלוסייה אין
ביטוח",
בריאותתבע
הנער
מ"כללהנקראים
נוספים,
המכונית
נהג
של
הביטוח
חברת
בטעות 'ביטוחים משלימים'
בגין
אותו
לפצות
בו,
שפגעה
ולאחוז נכבד אין כלל יכולת
נפגעי
את פיצוי
לממןחוק
הפגיעה לפי
ההשתתפות
כספית
של
הקורקינט
דרכים.
תאונות
העצמית הנדרשת לקבלת
ידי
בארה"ב על
הנפגע
הכלולות
תרופותנרכשמרשם
נפח
דולר.
100
תמורת
הוריו
ויקלמן.
אמרה
בסל",
22
היה הוא
הקורקינט
המנוע
מקצין
של הדבר
לטענתה,
32
המירבית
ומהירותו
סמ"קיותר את פערי היכולת
עוד
והוריו,
קמ"ש.
הנער שירותי
לטענתלהשיג
באוכלוסייה
בחנות
ראויים,שנרכש
רפואה בצעצוע
מדובר
מכורח חוק
הממלכתי .דולר ולא
הבריאותתמורת 100
צעצועים
מנועי.
ברכב
עוד מסרה ויקלמן כי
אסורים
זה
מסוג
קורקינטים
יום העיון הקרוב הינו
בישראל.
המשך ושימוש
ליבוא
למכלול הפעולות
תביעתו
שמבצעתדחתה
"כלל"
את בחודשים
הלשכה
מכיוון
לפיצויים,
הנער
של
לקידום
האחרונים
הוא
הקורקינט
שלטענתה
תחום ביטוחי הבריאות
בו
ולפיכך הנהיגה
"רכב
חבריה.
מנועי" בקרב
והסיעוד
וביטוח
רישיון
מחייבת
נהיגה בלשכה
סיימנו
"לאחרונה
חובה .בריאות וסיעוד מתקדם,
קורס
דחה
המחוזירבים,
המשפט סוכנים
בית השתתפו
שבו
וקבע
הנער
של
תביעתו
את
ובקרוב נוציא גם מדריך
מנועי.
שאכן
ברכב לכיסויי
מדוברבנוגע
השוואתי
בקורקינט
המשפט,
בית
לטענת
הבריאות הקיימים כיום
החוק,
מתקיימות
זה
הגדרות עבודה
שישמש כלי
בחברות,
כלי
של
ייעודו
עיקר
לפיהן
מקצועי בידי הסוכנים".
לתחבורה
הוא לשמש
הרכב
הביטוח תרומה
"לסוכני
להובלת
זה
ובכלל
יבשתית,
חשובה ביותר בקידום ביטוחי
מאחר
למקום.
ממקום
אנשים
בישראל.
והסיעוד
הבריאות
הוחרג
לא
התעבורה
שבפקודת
תרומה זו הינה תוצאה של
שנעשה
בכלי זה,
השימוש
ידע כפי ויכולות
מקצועיות,
יש
חשמלי,
קורקינט
לגבי
הסוכנים במתן הפתרונות
המחייב
מנועי
רכב
בו
לראות
המתאימים
המקצועיים
למרות
חובה,
וביטוח
רישיון
ביותר לצורכי הלקוח",
ויקלמן.בכביש .לפיכך,
סיכמה לו לנוע
שאסור
היה על הנוהג בו לדאוג לביטוח

קורקינט מכני בעל מנוע
חובה לכלי ואז היה ביכולתו
בנזין המשמש ככלי משחק
להגיש תביעה נגד חברת
לילדים ,אינו נכלל בהגדרה
הביטוח של הקורקינט ולא של
של רכב מנועי ,ולכן אינו חייב
הרכב הפוגע.
בביטוח חובה לפי חוק הפיצוי
הנער ערער על פסק
לנפגעי תאונות דרכים ,כך קבע
הדין ,באמצעות עו"ד עמיקם
שלשום )יום ג'( בית המשפט
חרל"פ ,לבית המשפט העליון,
העליון .החלטת בית המשפט
אשר הפך את החלטת בית
העליון ניתנה בעקבות דיון
המשפט המחוזי על פניה
בערעור שהגיש נער שרכב על
וקבע בהחלטה עקרונית כי
קורקינט מכני ונפגע בראשו
הקורקינט המכני אינו "רכב
כתוצאה מהתנגשות במכונית.
מנוע".
הנער תבע מ"כלל ביטוח",
לדעת שופטי העליון ,איילה
חברת הביטוח של נהג המכונית
פרוקצ'ה ,אליקים רובינשטיין
שפגעה בו ,לפצות אותו בגין
ויורם דנציגר" ,עיקר השימוש"
הפגיעה לפי חוק פיצוי נפגעי
בקורקינט אינו למטרות
תאונות דרכים .הקורקינט של
תחבורה יבשתית והוא ניבנה
הנפגע נרכש בארה"ב על ידי
כצעצוע לבני נוער .ההתפתחות
הוריו תמורת  100דולר .נפח
הטכנולוגית הביאה לשכלולו
המנוע של הקורקינט הוא 22
של הקורקינט ככלי משחק
סמ"ק ומהירותו המירבית 32
על ידי אבזורו במנוע בנזין,
קמ"ש .לטענת הנער והוריו,
אבל הוא עדיין מוגבל לנסיעות
מדובר בצעצוע שנרכש בחנות
קצרות בשכונת המגורים
צעצועים תמורת  100דולר ולא
ונמכר בחנויות צעצועים.
ברכב מנועי.
ייעודו העיקרי הוא למשחק
קורקינטים מסוג זה אסורים
ולשעשוע ואין בו גם אבזור
ליבוא ושימוש בישראל.
המחייב רכב מנועי ,כמו פנסי
"כלל" דחתה את תביעתו
איתות ופנסים .בית המשפט
של הנער לפיצויים ,מכיוון
העליון קבע כי לנוכח מגבלות
שלטענתה הקורקינט הוא
אלה ,קשה להגדירו כרכב
"רכב מנועי" ולפיכך הנהיגה בו
מנועי .עוד נאמר בהחלטה
מחייבת רישיון נהיגה וביטוח
כי העובדה שהקורקינט אינו
חובה.
מוכר בדיני התעבורה ולא
בית המשפט המחוזי דחה
הוגדר עבורו סיווג של רישיון
את תביעתו של הנער וקבע
נהיגה מעידה שלא היתה כוונה
שאכן מדובר ברכב מנועי.
להכריז עליו כרכב מנועי.
לטענת בית המשפט ,בקורקינט
השופטים ציינו אמנם שיש
זה מתקיימות הגדרות החוק,
סיכון בשימוש בקורקינט
לפיהן עיקר ייעודו של כלי
המכני ,אולם הוא דומה
הרכב הוא לשמש לתחבורה
לסיכון הקיים ברכיבה על
יבשתית ,ובכלל זה להובלת
אופניים ,שאינם מוגדרים
אנשים ממקום למקום .מאחר
כרכב מנועי רק בגלל הסיכון
שבפקודת התעבורה לא הוחרג
הכרוך בשימוש בהם.
השימוש בכלי זה ,כפי שנעשה
"כלל ביטוח" תצטרך לפיכך
לגבי קורקינט חשמלי ,יש
לפצות את רוכב הקורקינט
לראות בו רכב מנועי המחייב
הנפגע ,וכן לשלם לו  20אלף
רישיון וביטוח חובה ,למרות
שקל כשכר טרחת עורך דין.
שאסור לו לנוע בכביש .לפיכך,
תגובת "כלל ביטוח" לא
היה על הנוהג בו לדאוג לביטוח
התקבלה עד לסגירת הגיליון.
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