
כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.  
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חדשות ומידע
חדשות ביטוח

החודש: יום עיון ארצי 
של הלשכה בנושא בריאות וסיעוד

לשכת סוכני הביטוח תקיים ב-25 

"בריאות  בנושא  עיון  יום  במאי 

וסיעוד - רפואה לעשירים ורפואה 

לעניים". 

יו"ר ועדת בריאות וסיעוד בלשכת 

ויקלמן,  נאוה  הביטוח,  סוכני 

יום  במהלך  כי  לעדיף  מסרה 

היתר  בין  ידונו  הלשכה  של  העיון 

לסל  מחוץ  תרופות  שיווק  בנושא 

וניסיון המחטף של קופות החולים 

יתקיים  העיון  יום  זה.  בהקשר 

סגן  ובהשתתפות  הראל  בחסות 

שר הבריאות, יעקב ליצמן.

יעסוק  הכנס  כי  מסבירה  ויקלמן 

בעקבות  שנוצר  החדש  במצב 

הכניסה של חברות הביטוח לתחום 

והמשמעות  לסל  מחוץ  תרופות 

לגבי הסוכנים. "בעזרת  של הדבר 

הלשכה  של  השקטה  הפעילות 

שמטרתה הייתה למנוע אפליה בין 

אפשרו  לא  באוכלוסייה  שכבות 

חלק  להיות  החולים  לקופות 

מהפוליסות", אומרת ויקלמן. 

שיניים  טיפולי  בנושא  ידונו  עוד 

לאחרונה  שאושרו  לילדים  חינם 

ומהן השלכות של הדבר על אנשי 

חלק  כי  מציינת  ויקלמן  הביטוח. 

השתתפותו  תהיה  מהיום  מהותי 

של פרופ' יעקב הארט, מנכ"ל בית 

סיעוד.  בנושא  שירצה  לווינשטיין 

לעיתים  נתקלים  הביטוח  "סוכני 

לרכישת  בהתנגדות  קרובות 

פוליסת סיעוד. רק שנכנסים לבית 

לווינשטיין מבינים שסיעוד זה לא 

רק לעת זקנה וגם צעירים צריכים 

להיערך לאירועים מסוג זה", היא 

אומרת. 

למאי  ב-25  יתקיים  העיון  יום 

אביב  בתל  פנורמה  דן  במלון 

ההיבטים  למכלול  ויתייחס 

הבריאות  לביטוחי  הקשורים 

היבטי  ביניהם  בישראל,  והסיעוד 

שיווק והפצה, השלכות חברתיות, 

בריאות  מוצרי  משפטיות,  סוגיות 

במישורי  מגמות  וניתוח  חדשים 

הביטוח והרפואה. 

הבריאות,  שר  סגן  ליצמן,  יעקב 

יכבד את יום העיון בנוכחותו וישא 

הרצאת אורח. עוד מבין משתתפי 

הלשכה;  נשיא  כץ,  אודי  היום: 

זאב רוטשטיין, מנכ"ל בית  פרופ' 

ליאורה  עו"ד  "שיבא";  החולים 

מחלקת  מנהלת  הירשהורן, 

הפיקוח  באגף  בריאות  ביטוחי 

סמנכ"ל  יוגב,  שגיא  הביטוח;  על 

בריאות  תביעות  אגף  וראש 

לביטוח;  חברה  בהראל  וחיים 

בריאות  אגף  מנהל  איתן,  דורון 

לביטוח";  חברה  ב"מגדל  וסיעוד 

ומומחה  יועץ  פרישמן,  אודי  ד"ר 

וסיעוד;  בריאות  ביטוחי  בנושא 

בכירה  סמנכ"לית  קרמר,  אורית 

הבריאות  חטיבת  ראש  וסגנית 

נאוה  לביטוח";  חברה  ב"הראל 

לביטוחי  הוועדה  יו"ר  ויקלמן, 

בריאות וסיעוד בלשכה; עו"ד ג'ון 

טד  ללשכה;  היועץ המשפטי  גבע, 

בר, מחבר ספר "הביטוח הסיעודי 

ונציגים  הלשכה;  וחבר  בישראל" 

יום  מנחה  החולים.  מקופות 

מקום  ממלא  שטרן,  רוני  העיון: 

וסגן נשיא הלשכה. 

ליום העיון צפויים להגיע כ-1,000 

סוכנים.

יום העיון יעסוק במצב החדש שנוצר בעקבות כניסת חברות הביטוח לתחום התרופות מחוץ לסל 
והמשמעות לגבי הסוכנים


