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 מבוא

 מבטחל ופנמשפחתו בני סוכן ביטוח חלה והפך לסיעודי. 

לא  ו מבטחאות ה בשירותנש 40 אפילו אולם. הסיעודי שלו

הסוכן ת א העבירא וסירב לשלם. ה המבטח. הםהועילו ל

. בין השאר נשלח םמשפחתו שבעה מדורי גיהינוו החולה

. הרופא הוציא דוח ובו המבטחאליו רופא תעסוקתי מטעם 

כל מבצע באופן עצמאי לחלוטין את קבע כי החולה הסיעודי 

 היומיום החיוניות. פעולות

 מצלמה נסתרת. דע כי בחדר הייתה מותקנתהרופא לא י

במשפט נשלפה ההקלטה של בדיקת הרופא והסתבר כי 

  הרופא פשוט רימה.  

    כוחם של תאגידי הביטוח

מקרה זה מהווה דוגמא לניסיונות תאגידי הביטוח לנצל את 

סוכן , אפילו הוא של המבוטחהאונים  חוסרכוחם אל מול 

י כוחות בלתי שקולים . מצב זה מתאפשר בשל יחסביטוח

  .יםלמבוטח תאגידי הביטוחופערי מידע בין 

 םהביטוח קיבלו מאת מדינתנו רישיון המעניק לה תאגידי

 תאגידי הביטוחמעמד ויתרונות עסקיים שלא יסולאו בפז. 

טריליון  1.2שולטים בכספים ונכסים השייכים לציבור בשווי  

א זו אף זו: ל. השווי של כלל נכסי הציבורמ %04 שהםשקל 

מהפעילות  %95מרכזים בישראל  ביטוח תאגידי החמש
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בתחום הביטוח מהפעילות  %70 -כבתחום ביטוח החיים ו

 הכללי. 

 הםבידי יםמרכזשגופים ה ,היא בעולםכיום הגישה הרווחת 

הגנת . לזכויות האדםהווים סכנה ממשית כוח כלכלי מ

ההגנה  .החיים, הגוף, הכבוד והרכוש מופקדת בידי השלטון

. עסקייםתאגידי ביטוח בידי  הופקדההכלכלית לערכים אלה 

שפטיים מגופים מנהליים ולפיקוח אולם בעוד השלטון נתון 

 ם העסקייםתאגידיה, ים )כמו הבג"צ(ואפקטיבי יםמהיר

 . נעדרים פיקוח יעיל

הזכירו ב ,הסכנה שבתופעההתריע על בית המשפט העליון 

 ואפשר השליטים. המאה התשע עשרההלקח המר של את 

תחת סיסמת  .ללא הגבלה מעט לצבור כוח כלכלימתי ל

 ,כמעט ללא מעורבות של המדינה ,חופש חוזים רחב

דווקא  התפתחו עושק ועוול, ניצול, עוני ופיגור עמוק ורחב.

נדרשת המדינה להגן  , קבע העליון,בתנאים של שוק חופשי

 שפטהמ תיב אין הגנה שכזו. בשוק הביטוח על חלשים.

עשיית שתאגידי הביטוח את גישתם של מקבלים בהבנה 

 .היא לגיטימית מבוטחים ונפגעים רווח על ידי התשת

בתחומים . באמת חופשיאינו ביטוח השוק מעבר לכך, 

המדינה כך שנהנים מהעסקיים  תאגידי הביטוחמסוימים 

. בתחומים אחרים לבצע אצלם ביטוחים תושביהכופה על 

 הביטוח תאגידית רק למי שנזקק להמדינה נותנת הטבו
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למבוטח אין . זהותבשוק בפועל פוליסות הביטוח . עסקייםה

הביטוח וגם לא חופש בחירה בין  השפעה על תוכנו של חוזה

 למבוטח אין בחוזי ביטוח לתקופות ארוכות .פוליסות

השכילו  תאגידי הביטוח .החליף מבטחאפשרות אפקטיבית ל

 .עד לדחות תביעות מבוטחיםנו מנגנונים שכל כולם לפתח

 שמאים, חוקרים, מומחים לרשותו של המבוטח אין יועצים,

 .ייעוץ משפטי צמודו

  האתגר שלנו

משרדנו הציב לעצמו אתגר: לתת בידי ציבור המבוטחים 

מאגרי מידע וכלים להתמודדות עם המבטחים. לשם הגשמת 

אך  על פני יותר משלושה עשוריםתמקד האתגר זה, משרדנו 

רק בתחום הביטוח והנזיקין. למטרה זו בנינו עבור ציבור ו

המבוטחים, השופטים, עורכי הדין והמומחים בביטוח, את 

, אתר www.kalir.co.ilאתר האינטרנט של משרדנו בכתובת 

נזיקין וכן ההמכיל מידע שוטף ועדכני בתחום משפט הביטוח ו

 ייעוץ משפטי מקוון.

עים תגמולי ביטוח ואת תובלמטרה זו הוצאנו את המדריך ל

ניתן להוריד מאתר  םאות נפגעי תאונות דרכיםהמדריך ל

 ישירות במשרדנו. םמשרדנו, או לקבל

, נועד להציג בפניך חולה הסיעודימדריך למדריך זה, הגם 

 תאגידי הביטוחכדי לאלץ את ך את הכלים העומדים לרשות
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. מטרתנו היא לאפשר לך במלואן הםלקיים את התחייבויותי

 שיקום כלכלי מלא, ללא חסרון כיס כלשהו.

לשם הזהירות, אנו נאלצים להדגיש, כי המידע המובא 

במדריך זה הוא בסיסי וראשוני. הייעוץ הקונקרטי יינתן על 

ידינו רק לאחר בחינת מלוא נסיבות הארוע הביטוחי. לצורך 

זה, דלתנו פתוחה בפניך בכל שאלה, באמצעות פגישה 

, או 5176626-03באמצעות הטלפון אישית במשרדנו, או 

, או דרך 4400005-054 הנייד של עו"ד חיים קלירהטלפון 

מדור ייעוץ משפטי באתר האינטרנט של משרדנו בכתובת 

www.kalir.co.il הפניות לייעוץ ופגישות הייעוץ אינן כרוכות .

 בתשלום.

בעתיד הן באתר  ותךונעדכן אאנו מבטיחים כי נמשיך 

 האינטרנט שלנו והן במדריכים נוספים.

 מידע נוסף באתר משרדנו באינטרנט

וגם פסקי דין, סקירות, חוות  הז מדריךאת החומר הכלול ב

דעת ומאמרים נוספים בתחום הביטוח והנזיקין, ניתן למצוא 

. www.kalir.co.ilבאתר האינטרנט של משרדנו בכתובת 

הינו אתר מומלץ באוניברסיטאות, במכללות אתר משרדנו 

תונות, משפט, ביטוח, רפואה ועוד. גם שופטים יובאתרי ע

 את יושרו המקצועי.ו משבחים את האתר

http://www.kalir.co.il/
http://www.kalir.co.il/
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אנו מזמינים אותך להצטרף, ללא תמורה, למנויי האתר 

, לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. שוטפים עדכוניםולקבל 

  .אתרהרישום נעשה ב

אלה משפטית, או רצונך בהדרכה אם מטרידה אותך ש

ייעוץ משפטי דור מבמימוש זכויותיך, אנו עומדים לרשותך ב

או  5176626-03 שבאתר, או באמצעות הטלפוןאון ליין 

 . 4400005-054הטלפון הסלולרי 

 כמובן נשמח גם לארח אותך לפגישה אישית במשרדנו.

 הפניות לייעוץ ופגישות הייעוץ אינן כרוכות בתשלום.

 ות משרדנואוד

. צוות משרדנו נבנה במהלך 1983משרדנו הוקם בשנת 

שהחלו את דרכם המקצועית במשרד  השנים מעורכי דין

 וקבלו בו את הכשרתם בתחום הביטוח והנזיקין.

רק בזכות שירות מקצועי ומסור. מעולם הלקוחות באים אלינו 

 לא קבלנו עבודה בשל קשרים אישיים, פוליטיים ואחרים. 

 :קיןכל תחומי הביטוח והנזימתמחה בייצוג והופעה במשרדנו 

כושר עבודה, נכות,  אובדןחיים,  בתביעות לתגמולי ביטוח

 .מחלות, הוצאות רפואיותתאונות אישיות, סיעוד, פנסיה, 

 עסקים, יהלומים, רכב, דירה, חו"ל;לתגמולי ביטוח בתביעות 

בתביעות פיצויים עבור תאונות דרכים, תאונות עבודה, 

פגיעות רשלנות מקצועית, תאונות ספורט, , רפואית שלנותר
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 , תקיפותממוצרים פגומים, תאונות תלמידים, נשיכות כלבים

 .והטרדות מיניות

בתביעות פיצויים עבור ליקויי בנייה, אחריות מקצועית של 

מהנדסים, רואי חשבון, סוכני נסיעות ותיירות, סוכני ביטוח, 

 .חקלאים, עורכי דין

הכרה בנכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, ביטוח בתביעות 

 .לאומי ושאר רשויות המדינה

  יםרפואיצים יוע

ייעוץ העומדים לרשות לקוחותינו ב יםרפואי ציםבמשרדנו יוע

ודרך הצגת  וסיוע לשם הבנת המסמכים הרפואיים

רפואיות. שירות זה הוא חלק הוועדות הפגיעותיהם בפני 

 .נוספת ח וניתן ללא תמורהבלתי נפרד מהטיפול בתיק הלקו

 דרכי ההתקשרות עם משרדנו 

ת.ד.  4בבית שרבט, רחוב קויפמן  7בקומה ממוקם  משרדנו

. המשרד פתוח רצוף משעה 61500תל אביב  50092

 .שבע בערבשמונה בבוקר ועד שעה 

צוות משרדנו עומד לרשותך למתן תשובות מיידיות בטלפון 

 .5177078-03, או בפקס 5176626-03

 ניידבבכל מקרה, אל תהסס לפנות אל עו"ד חיים קליר 

 יעל אברהם עו"ד מנהלת משרדנואו אל  4400005-054

 .5176626-03משרד בטלפון: ב
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הוא בבית  דין תהמען לדברי דואר ולהמצאת כתבי בי

 . 61500תל אביב  50092ת.ד.  4שרבט, רחוב קויפמן 

 . 5177078-03 מספר הטלפון למשלוח פקסים הוא

 רכי ההתקשרות בדואר אלקטרוני ד

 . office@kalir.co.ilכתובת הדואר האלקטרוני: 
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 יסיעודחולה המדריך לה

 שלוש הערות מקדימות:      .1

 במדינת ישראל רק פסקי הדין של בית המשפט העליון 

צוינה  מהווים תקדים מחייב. לכן דרגתו של בית המשפט

 העליון. רק כאשר מדובר בפסק דין של  במדריך

  ןאשר כוחשל ערכאות אחרות הלכות גם במדריך מובאות 

מפאת קוצר היריעה לא הובאה מלוא קשת חילוקי  .ןבהגיונ

הדעות בין השופטים בכל סוגיה. קיימים לעיתים פסקי דין 

אחרים והפוכים. אלה מובאים בהרחבה באתר האינטרנט 

 . www.kalir.co.ilשל משרדנו בכתובת 

 6120 ינוארם במדריך נכונים לחודש הסכומים הנקובי. 

 
 לחולה הסיעודי מטרת המדריך

לתאגידי אנו מפרישים כל חיינו למעלה מרבע משכרנו 

אנו עושים זאת מתוך . עסקייםההביטוח הממשלתיים ו

תאגידי סיעודי,  מצבל עלינו אסון, כמו ייפוברגע שתקווה כי 

ריך זה הביטוח יסייעו לנו. למרבה הצער, לא כך קורה. מד

לפרוש בפני החולה הסיעודי וקרוביו את המידע על נועד 

     במימושן.סייע הסיעודיות ולהזכויות 
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 שלנו סיעודהגופים שבידיהם זכויות ה

. הטיפול הסיעודי אינו נכלל בסל הבריאות: קופות החולים

אשפוז ממושך במסגרת  על ידי קופות החולים רק הוא ניתן

ת מתמדת ומצוי במצב סיעודי הזקוק לעזרה רפואיחולה ל

  (.13עד  12 ראה עמוד) מורכב

במימון מעניקים עזרה מוגבלת  :הרווחהו משרדי הבריאות

יכולת תחת מבחני  מעוטי בעיקר עבור. מוסדות סיעודיים

 (.19עד  31ראה עמוד ) הכנסה חמורים

חולים ל יםמוגבלשירותי סיעוד מספק  :הביטוח הלאומי

 (.36 עד 19ראה עמודים ) קהילהסיעודיים המתגוררים ב

תאגידי הביטוח העסקיים ניצלו  :עסקייםהתאגידי הביטוח 

הסיוע הזניח מ את החרדה שנוצרה בציבור כתוצאה

השכילו למכור לרוב ו שמעניקה המדינה לחולה הסיעודי

 אמורים. אלה )קבוצתיים ואישיים( ביטוחים פרטייםהציבור 

 .(60עד  36ודים ראה עמ) המחסיר המדינהש להשלים את

 קופות החולים

 מחלקהקופות החולים חייבות לממן אשפוז סיעודי מורכב ב

רעות  או במוסדות מתאימים דוגמת תומך מורכב  לסיעוד

. בתל אביב, סנט לואיס ואוגוסטה ויקטוריה בירושלים

הסובל משילוב של מצב הוא חולה  סיעודי מורכבחולה 

וניטור  טיפול כותמצריה בעיות רפואיות פעילותעם סיעודי 



 המדריך לחולה הסיעודיחיים קליר ושות' ©  2016

 

13 

 . במחלקה סיעודיתאלה הניתנים יותר מיומיומיים  יםרפואי

 , בעיות נשימתיות יםלחץ עמוק יפצעחולה סיעודי עם  לדוגמא

המימון כפוף להשתתפות . קשות, מחלה במצב סופני וכדומה

חולים אונקולוגיים . יוםל שקל ויותר 100עצמית בסך של 

פטורים  עבודהתאונות ים ונפגעי תאונות דרכ ,סופניים

ההשתתפות העצמית. יש קופות חולים הפוטרות את מ

. ראשונים למספר חודשיםהחולה מהשתתפות עצמית 

להתעדכן בהגדרות ובהשתתפות העצמית באתרי  אפשר

 .קופות החולים )הקישו בגוגל "סיעודי מורכב" ושם הקופה(

 משרד הבריאות

לחולים  סיעודי סדבמו אשפוז במימון משרד הבריאות מסייע

 לפי קריטריונים נוקשים. הסיוע ניתן סיעודיים ולתשושי נפש

 החולה ומשפחתו )מתן "קוד"(. של יכולות 

"אדם  הוא על פי הגדרת משרד הבריאות "חולה סיעודי"

שמצב בריאותו ותפקודו ירודים, כתוצאה ממחלה כרונית או 

ת מליקוי קבוע גופני או מנטלי הסובל מבעיות רפואיו

הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת רפואית לתקופה 

ממושכת, שטיפול רפואי אקטיבי לא ישפר את מצבו, 

 ושנתקיים בו אחד או יותר מהמצבים להלן:

 הוא מרותק למיטה או לעגלת נכים..  1
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 אין לו שליטה על הסוגרים או אחד מהם..  2

הוא מתהלך בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכים של .  3

 ."מחלות שונות

"אדם הוא  משרד הבריאותהגדרת על פי  "תשוש נפש"

היכול להתהלך, אך סובל מירידה בזיכרון, בשיפוט, 

במידה כזו שמסכן את עצמו. הוא זקוק לעזרה  -בהתמצאות

יום לרבות רחצה, הלבשה, אכילה, אי -מלאה בפעילות היום

 יבי". שליטה על הסוגרים, הכוונה בניידות בגלל מצבו הקוגניט

 עצמית של בני המשפחהההשתתפות ה

משרד משפחת חולה סיעודי המבקשת לקבל סיוע מ

למלא שאלון הצהרה פיננסי מקיף על נדרשת  הבריאות

הכנסות החולה, בן זוגו וילדיו. לאחר קביעת גובה 

חתום נדרש כל אחד מהם לההשתתפות של בני המשפחה 

שני ערבים.  על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי, בצירוף

 מכל מועמד לאשפוז דמי כניסה.  גוביםבתחילת האשפוז 

כל אחד מבני המשפחה רשאי להגיש ערעור על קביעת גובה 

רק לאחר חתימה על כתב ההתחייבות  ההשתתפות העצמית

 לתשלום. 
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לעובד  , בליווי נימוקים ומסמכיםבכתב מגישיםהערעור את 

. חולהל האזור מגוריו שבהסוציאלי בלשכת הבריאות 

אל ועדת ת ועברמהבקשה בצירוף המלצת עובד סוציאלי 

 ערר.

 למוסד הסיעודי?בפועל מי משלם 

למוסד ישירות עלות האשפוז כל שלם את מ משרד הבריאות

מבני המשפחה השתתפות עצמית. אסור  הסיעודי וגובה

מהם או לבקש  מבני המשפחה תשלום כלשהולמוסד לדרוש 

 ופות.שירכשו בעצמם ציוד או תר

 למי מגישים את התביעה?

  בצרוף:החולה הסיעודי  ללשכת הבריאות במקום מגורי

 רופא ואחות ל ידישאלון רפואי סיעודי עדכני חתום ע 

 בדיקות מעבדה עדכניות 

  תעודת זהותצילום 

 מכתבי שחרור מאשפוזים בשנה האחרונה 

 דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני 

 ( אם המועמד נוי , פסיכיאטר,גריאטרמכתב מומחה )רולוג

 לאשפוז לא צלול
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 רשימת המתנה

 המתנהכנס לרשימת נבתום הליך קביעת הזכאות, החולה 

 חודשים. 3לאשפוז. זמן המתנה ממוצע: 

 המתנההסדרי הקדימות ברשימת 

 תשוש נפש המסכן את עצמו או את סביבתו 

 חולה ערירי 

 מסוגל להתמודד עם החולה  זוג ערירי, כאשר בן הזוג לא

 סיעודיה

 ז שאין לו בן זוג אך יש לו ילדיםמועמד לאשפו 

  על פי בקשתו או  "מוסד מועדף"ממתין לאשפוז בהחולה

 בקשת משפחתו

 משרד הרווחה

 :הבאיםשירותים את ה ציבורלמשרד הרווחה מציע 

 במחלקותשל עובדים סוציאליים ייעוץ, טיפול ותמיכה  .א

  .לשירותים חברתיים

 קשישיםבניהול משק בית ל סיוע בטיפול אישי ועזרה .ב

  .ם לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומישאינם זכאי
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לפי מבחן  אספקת ארוחות מוכנותבמימון  השתתפות .ג

שאינם המתקשים להכין לעצמם ארוחות ו קשישיםל הכנסה

 . לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומיזכאים 

מסגרת ב או תשושי נפשמוגבלים  קשישיםל מרכזי יום .ד

פועלים כל יום משעות הבוקר ועד  המרכזיםקהילתית. 

שעות הצהריים. בין השירותים הניתנים במסגרת זו: 

מבתיהם ובחזרה, ארוחות בוקר וצהריים,  קשישיםהסעת ה

עובד  ירחצה, פעילות חברתית, שירותי כביסה, שירות

-סוציאלי ואחות, פעילות תעסוקתית, פעילות חברתית

ית בידי עובד למרכזי יום נעש קשישיםתרבותית. הפניית 

של במימון השתתפות מדורגת חובת קיימת גם סוציאלי. 

 . עצמם קשישיםה

מוקד לקריאת  ותמספקה קשישיםל קהילות תומכות .ה

 ,תיקונים קלים בדירה כמויום -בצורכי יום סיועחירום, 

שירותי בריאות, פעילות חברתית ותרבותית ושירותי ייעוץ. 

משרד . חודשי כרוכה בתשלוםקהילה התומכת החברות ב

 המקבלים השלמת הכנסה.  קשישיםהרווחה מסבסד 



 המדריך לחולה הסיעודיחיים קליר ושות' ©  2016

 

18 

חוגים,  :עצמאיים קשישיםל חברתייםפנאי מועדוני  .ו

המועדונים הרצאות, פעילות גופנית ושירותי ייעוץ. 

 הרשויות המקומיות.ומשרד הרווחה מופעלים על ידי 

מסגרת חברתית שבצידה  המשמשים מועדוני תעסוקה .ז

 . קשישיםקה מותאמת ליכולת התוספת הכנסה. התעסו

מבית  םשחרורלאחר  נזקקים להם קשישיםשה נופשונים .ח

של  או המטפל העיקריזמנית של  היעדרותלאור חולים, ה

 קשישבני המשפחה. השירות ניתן בהתאם למצבו של ה

ובאישור המשרד וקבלתו כרוכה בהשתתפות עצמית 

 )תשלום על פי מבחן הכנסה(. 

לנהל  המסוגליםעצמאיים בתפקודם,  קשישיםדיור מוגן ל .ט

ת ובית, היענות לקריא-משק בית. סל השירותים כולל אם

על  קשישים מצוקה ומועדון חברתי. לדיור המוגן מתקבלים

 רחסרי דיו קשישיםעדיפות להנותנים  פי מדדי קבלה

 קשישיםהמתקשים לשכור דירה בקהילה ול ,נסהכוה

ה שזכתה במכרז. בודדים. הדיור המוגן מנוהל על ידי חבר

 8 מחויב בתשלום השתתפות עצמית בגובה קשישה
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מהכנסתו הכוללת לרבות קצבאות ופנסיה. מסגרות אחוזים 

 הדיור המוגן הפרטיות אינן בפיקוח משרד הרווחה.

 ,בעלי הכנסה נמוכה קשישיםל סיוע במימון בית אבות .י

שלא עומדים מבחינת מצב בריאותם בקריטריונים לקבלת 

רק לאחר מיצוי כל הסיוע ניתן . רד הבריאות"קוד" ממש

 . וושל ילדי מבוטחמקורות הכנסה של ה

 ביטוח לאומיהמוסד ל

  :סיעודגמלת המוסד לביטוח לאומי מעניק 

בעזרת  יםותלוי היומיומי םבתפקוד יםמוגבלקשישים ל.א

שהן:  חיוניות לקיוםפעולות לביצוע אדם אחר במידה רבה 

 עצמית ניידות, רחצה, תבהפרשו שליטה, אכילה, לבישה

  .בבית

של אדם אחר הזקוקים להשגחה  תשושי נפשקשישים ל.ב

 ם.לסובבים אותאו  םסכנה לעצמנזק או כדי למנוע 

הגמלה מוענקת רק לקשישים סיעודיים שאינם שוהים 

 סיעודית מחלקהב אובמוסד סיעודי 

שירותי  שעות 18עד בשירותים ולא בכסף: גמלה ניתנת ה

. מי שמעסיק מטפל ישראלי זכאי שבועבמטפל סיעודי 
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ניתן המטפל שירותי את . בשבוע שעות 4תוספת של עד ל

  ים.מבוטחמועדון ו אספקת חיתולים ,להמיר בשירותי כביסה

 לקבל את גמלת הסיעוד?ים ממתי מתחיל

 ראשוןמה וםי 30 בתוםרק  התחילמ סיעוד לגמלת הזכאות

לקבל גמלת  . אין זכותלגמלה התביעה הוגשה שבו בחודש

גם אם יוכח שהקשיש היה במצב קודמת  סיעוד עבור תקופה 

סיעודי קודם. לכן חשוב להגיש למוסד את התביעה לגמלת 

 סיעוד כמה שיותר מהר. 

  הזכאות לגמלת סיעוד תנאי

 מבוטחניתנת רק ל מהביטוח הלאומילגמלת סיעוד הזכאות 

  :מצטברים תנאים 5 מקייםה

 תושב ישראל  .א

 ל פרישההגיע לגי .ב

 נמוכותהכנסותיו  .ג

 במוסד סיעודי שוההלא  .ד

 נמצא במצב סיעודי .ה
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מהביטוח  שירותים מיוחדיםת מקבל קצבהמבוטח הערה: 

 גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינהאו  הלאומי

 .אינו זכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי

 התנאים.חמשת נרחיב להלן על כל אחד מ

 ראלהתנאי הראשון: תושב יש

בדיקת התושבות . מי שמרכז חייו בישראלתושב ישראל הוא 

מקום , העבודהמקום , םמגוריהמקום נקבעת על פי 

מרכז החיים  כי יםהמעיד פרמטריםוכיוצא באלה  םלימודיה

 .נמצא בישראל הסיעודי של החולה

 גיל פרישההגיע להתנאי השני: 

 לפני שנולד גברלאשה.  62-לגבר ו 67גיל הפרישה הוא 

 . 67עד גיל  65נע בין גיל  וגיל הפרישה של 1942חודש מאי 

הפרישה שלה נע  גיל 1947אישה שנולדה לפני חודש מאי 

  .62 גיל עד 60 בין גיל

 הכנסות נמוכות: שלישיהתנאי ה

של לרמת ההכנסה נקבע בהתאם גמלת הסיעוד  היקף

 :כפי שמפורט בטבלההסיעודי  מבוטחה
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  ההכנסה 
 61.1.1ים מטה נכונים ליום הסכומים המפורט*
 שכר הממוצע במשקמשתנים לפי עליית הו

 מה מקבלים?

 גמלה מלאה ₪ 464,9עד  יחיד

 חצי גמלה ₪  196,14 עד ח"ש 464,9 מעל יחיד

 גמלה מלאה ₪  196,14 עד זוג

 חצי גמלה ₪  294,21 עד ח"ש 196,14 מעל זוג

 ?הכנסות נלקחות בחשבוןאילו 

 מבוטחאת כל הכנסות הקחת בחשבון על פי הפסיקה יש ל

ותגמולי מהביטוח הלאומי קצבאות נכות לרבות  ובן זוגו,

הכנסה לעומת זאת,  .העסקייםביטוח המתאגידי ביטוח 

שמקורה בקצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ, 

 . ובא בחשבוןבקשר עם רדיפת הנאצים, לא ת

 סיעודי במוסד שוההאינו התנאי הרביעי: 

הסיעוד של הביטוח הלאומי ניתנת רק למי שאינו גמלת 

אולם הפסיקה קבעה כי מוסדות אלה נמצא במוסד סיעודי. 

מגורים של מוסד בעל אופי : נחשבים ל"מוסד סיעודי"לא 
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אפילו היא נמצאת מחלקת עצמאיים , דיור מוגן ,בקהילה

שבית אפילו  מחלקת תמיכה בבית אבותו מוסד סיעודיב

  .כמוסד סיעודי משרד הרווחה ימפוקח על יד האבות

 יסיעוד התנאי החמישי: נמצא במצב

 ADLהמכונות חיוניות  פעולות יומיומיות 5לבצע חוסר יכולת 

 עצמית תודיירחצה ונת, בהפרשוה , שליטהכילאישה, לב)

המחייבת השגחה )היא לבדה(  נפש ותשיתשוגם  (בבית

מספר ת נקבע על פי והיקף הסיעודינחשבים למצב סיעודי. 

 . היכולתחוסר הפעולות שהמבוטח אינו יכול לבצע ומידת 

מטעם מעריך  נבדקת על ידיהפעולות  5היכולת לבצע את 

בבית הבדיקה מתבצעת . על ידי אחותבדרך כלל המוסד. 

 . לקשישבדוח ותעד את התרשמותחייב למעריך ה .מבוטחה

  .ת הדוח לידיויש זכות לקבל א

  המוסדמעריך  המלצות לקראת ביקור

 מעריך עליו מתעד טופס הערכת תלותלמדריך זה מצורף 

יש לתת את הדעת . קשישבבית ה והמוסד את רשמי ביקור

מי פותח את הדלת, איך  :כמו לנקודות אותן בוחן המעריך

 מגיב החולה לבקשה לקבל כוס מים וכיוצא בזה.
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הערכת  חשוב מאוד שאדם הקרוב לקשיש יעבור על טופס

יקור, יכין יחד עם הקשיש מסמכים לפני הב התלות

   את מצבו הסיעודי ויהיה נוכח בביקור המוכיחיםותשובות 

במצב סיעודי אינם מודעים לפגיעה ביכולותיהם וגם קשישים 

כי עליו להציג  קשישלהסביר לחשוב מתביישים במצבם. לכן 

ולא לייפות את  יכולותיו האמתיותאת בפני מעריך המוסד 

 מצבו. 

על אישור הדוח  מוחתי חולהההמשפחה או שבן  לא מומלץ

עדיף לא של ספק  מקרהבכל אותו היטב.  ואלא לאחר שקרא

 לחתום. 

 לבצע את חולההיכולת את  ןבוח המעריךיש להדגיש: 

לכן חשוב  .מצב בריאותו אתולא  החיוניות היומיום פעולות

את , אלא במיוחד הקשיש לא רק את מחלותו בפני להדגיש

בביצוע  שהם מנת חלקוהתפקודיים  הקשייםמגבלות וה

 .םיומיופעולות ה

שלא על ידי מעריך תיעשה הבדיקה רשאי לבקש ש הקשיש

  בשני מצבים: מטעם המוסד 
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שהמסמכים הרפואיים מעידים כ"מצב בריאות קיצוני" ב .1

 על רמת תלות מוחלטת בעזרת הזולת.

 בביצוע לבחור רשאי שנה 90 לו שמלאו קשיש כל .2

 בגריאטריה מומחה רופא ידי על דיתתפקו הערכה

 את יבצע הרופא .המוסד של מעריך ידי על במקום

 ציבורירפואי  במוסד עבודתו במסגרת ההערכה

 .המוסד ידי על תמומן והבדיקה

 בדיקת יכולת ביצוע פעולות היומיוםב שיטת הניקוד

נקודות על פי רשימה ארוכה של  ומבצע את בדיקתהמעריך 

המצורף למדריך  הערכת תלות" טופס"בשאלות המופיעות ו

להתלבש,  הקשישיכולתו של מידת השאלות נוגעות ל .זה

כן . פל בהפרשותולט , לאכולבבית להתרחץ, להתנייד

 מעניק המעריךבהשגחה. קשיש נבדקת מידת הצורך של ה

הפעולות מ תכל אחבשל הקשיש מגבלותיו ניקוד על 

ק לעזרה קלה שנזק מבוטח ,לדוגמא .היומיומיות החיוניות

בהלבשה יקבל חצי נקודה. פקיד התביעות בביטוח הלאומי 

סכום הנקודות קובע למעשה את הזכאות  .הנקודותסכם את י

 :טבלהכמפורט ב
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 היקף הזכאות לשון החוק הנקודותפר מס

 ------------------- אין זכאות  2.5פחות מ 

 רבה במידה תלוי"  5.5עד  2.5

 לביצוע הזולת בעזרת

 או, יום יום פעולות רוב

 " להשגחה הזקוק

שעות עזרה  9.75

-ל ערך שווה. שבועית

 נכות מקצבת %91

 מלאה

 מאוד רבה במידה תלוי" 8.5עד  6

 לביצוע הזולת בעזרת

 ברוב יום יום פעולות רוב

 "היממה שעות

שעות עזרה  16

-ל ערך שווה. שבועיות

 נכות מקצבת %150

 *מלאה

 בעזרת טיןלחלו תלוי" ויותר נקודות 9

 פעולות כל לביצוע זולתה

 שעות בכל יום-יום

 הזקוק או היממה

 " מתמדת להשגחה

שעות עזרה  18

-ל. שווה ערך שבועיות

 נכות מקצבת %168

 **מלאה

 מלאה נכות מקצבת %27.2אם אינו מעסיק עובד זר זכאי לתוספת  *

 מקצבת נכות מלאה %36.2אם אינו מעסיק עובד זר זכאי לתוספת  **

 טיפול כימותרפיקיבל  .לקה בסרטן ריאות 69בן  מבוטח 

 מבוטחהסבל מכאבים, מחולשה, מסחרחורות ומבחילות. ו

ה עליו שגיחבעזרת אשתו. היא ההיומיום ביצע את פעולות 

שקדמו  בשלושת החודשיםמפני נפילות ותודות לה לא נפל 
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תקשה ה. המבוטח המעריכה, אחות מטעם המוסדלביקור 

כפות אשתו נכחה במקלחותיו ורחצה את גרביים. לגרוב 

וסבל  תמצא בזמן באופן חלקי בלבדהבוטח רגליו. המ

סיוע "עבור חצי נקודה  ניקה לו רקהע המוסדמשכחה. אחות 

ועדת ו אינו זקוק להשגחה. המבוטחוקבעה כי  "חצהמועט בר

בית הדין אישרה את מסקנות האחות.  המוסדהערר של 

ניקוד  איןלא הסבירה מדוע  ביקר את עבודת הוועדה: היא

כי המבוטח נרשם הערכת התלות למרות שב הלבשהעבור 

ניקוד לא הוסבר חוסר הכן  . כמוהשני לא מצליח לגרוב גרב

כח הסחרחורות והטענה שאשתו נאלצת השגחה, לנועבור 

 ועדהוחזיר את העניין לבית הדין הלהשגיח עליו רוב הזמן. 

 לדיון נוסף. 

 ולמבוטח עיוור מתגורר בגפוהמבוטח תוספת נקודות ל

המתגורר ללא בן משפחה וגם אין לו בן משפחה מבוטח 

נקודות  2קיבל ר שהמתגורר בסביבה הקרובה לבית מגוריו א

 יקבל חצי נקודה נוספת.  דבמבחן התפקו

 ,נקודות במבחן התפקוד 4.5 מבוטח המתגורר בגפו שקיבל

  נקודות נוספות. 2יקבל 
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וב המתגורר עם קר מבוטחבית הדין הארצי קבע כי  

 מבוטחהסובל מפיגור שכלי, שאיננו יכול לעזור לו, ייחשב ל

 המתגורר בגפו. 

המוסד החליט להעניק לכל מבוטח עיוור מעל גיל  2012 -ב

 מבוטח עיוור עםאכילה. לכן עבור פעולת הנקודה אחת  85

יהיו לו בסך  יחד. יקבל אוטומטית עוד נקודהנקודות  1.5

 לגמלת סיעוד.  יהיה זכאיהוא ונקודות  2.5 הכול

 נחשבת "מעגל הפנימי"הגבלה ברק 

רק מגבלה במעגל החליט כי בית הדין הארצי לעבודה  

 למשל,מובאת בחשבון. לכן של הפעולה החיונית  הפנימי

לא מביאים בחשבון  מסוגל לאכול מבוטחכשבוחנים אם ה

 . את האוכל , לבשל, או להכיןלקנותאת חוסר יכולתו 

 הזרנע. קרקעדירת בגפה ב התגוררה. 78המבוטחת בת  

שעות.  4 -גיעה לביתה פעם בשבוע לה מנקהבהליכון. 

פעמים בשבוע למשך שעתיים  5מטפלת הגיעה לביתה 

לה ארוחת  . המטפלת הגישהלהתלבשו לה להתקלחוסייעה 

כי  רשםבדו"ח הערכת התלות נ מרק לצהריים. נהבוקר והכי

המבוטחת אוכלת ושותה ללא עזרה, שולטת בסוגריה באופן 
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 ת לעזרה בהלבשה ועזרה חלקית ברחצה.מלא, אך נזקק

שעל אף שהמבוטחת מתהלכת בקושי  קבעהארצי  ת הדיןבי

בעזרת הליכון היא מסוגלת לאכול בעצמה ואף הגישה 

. המבוטחת מטפלת הכינהלעצמה את ארוחת הצהריים שה

אינה לכן  לא סיכנה את עצמה כשנותרה לבדה בביתה.

 זכאית לגמלת סיעוד.

 ?לטת המוסדעל החאיך מערערים 

 ערר עדותוובפני בנושאי גמלת סיעוד יש לערער על החלטות 

 . המוסד של סיעוד גמלת לנושא מיוחדות

עם נימוקים ומסמכים התומכים יש להגיש  את הערר

יום מיום  60לסניף בו טופלה התביעה בתוך בתביעה 

 ההודעה על החלטת פקיד התביעות.  מבוטחשנמסרה ל

ן המשפחה שהדיון יתקיים בנוכחות בערר יש לציין אם ברצו

נציג המבוטח )או המבוטח עצמו( או שהדיון יתקיים שלא 

 ויסתמך על המסמכים שצורפו לערר בלבד.  בנוכחותו

המצוי )או בן משפחתו עמוד על זכותו של הקשיש למומלץ 

  ועדה.והחברי בפני באופן אישי  ולהשמיע את קול( בפרטים
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האזורי להגיש לבית הדין  ישועדת הערר וערעור על החלטת 

על חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה  12לעבודה בתוך 

על החלטת בית הדין האזורי אפשר לערער  .החלטת הוועדה

 בפני בית הדין הארצי.

לכל תושב  מעניקבמשרד המשפטים  משפטי לסיוע האגף

ערעור לבית הדין לעבודה בישראל המעוניין בכך סיוע בייצוג 

 כולל אינו הסיוע .המוסד בענייני גמלת סיעוד על החלטות

 בגובה תלות ללא ניתן הסיוע .ערר ועדותו בפני ייצוג

 הוא הסיוע לקבלת היחידי המבחן. המבקש של הכנסותיו

 .ההחלטה על ערעור להגיש משפטית עילה של קיומה

 ערעור רק על "טעויות משפטיות"

עבר אירוע מוחי, נותר עם יד ורגל  87 -בן ה המבוטח 

וסובל  עם הפרעות בדיבור ובבליעה, שאינן מתפקדות

. למרות כל אלה, מתשישות נפש כתוצאה משיטיון וסקולרי

כי הוא לא זכאי למסקנה של המוסד  ת העררהגיעו חברי וועד

לקצבת סיעוד מלאה. משפחתו פנתה לבית הדין לעבודה. 

אין ו המבוטח לא סיעודישועדה קבעה עובדתית וה :השופטת

. הדין להתערב בקביעה עובדתיתבית מתפקידו של זה 
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. פסק הדין מוטעה .מעל פניה המבוטחשילחה את השופטת 

 לא כל השופטים פוסקים כך.

 דם האפשריחשיבות הגשת התביעה בהק

. המוסד שלל מניצולת שואה סיעודית את גמלת הסיעוד 

. בטרם נדון לעבודה לבית הדין הארציהמחלוקת הגיעה 

ב גמלת סיעוד חו :נפטרה. בית הדין מבוטחתהערעור ה

של הנפטר בן זוגו רק לעל פי חוק הביטוח הלאומי שולם מ

לא הותירה  מבוטחתההסמוכים על שולחנו. מכיוון ש וילדילו

 .טמיוןבן זוג וילדים הערעור נדחה וגמלת הסיעוד ירדה ל

לבית הדין לוועדת הערר או ערעור מומלץ להגיש כן,  על

 ולא יידח יםנמהר ככל האפשר ולהתעקש כי הדיו לעבודה

 מכל סיבה שהיא. 

 בקשה להערכת תלות מחודשת 

 במקרים רבים עדיף להגיש בקשה לבדיקה מחודשת במקביל

 ברובם ככולם של המקריםלוועדת ערר או לבית הדין. פנייה ל

תביעה שלא אושרה בעבר ו מצב החולים הסיעודיים מחמיר

תכן שתאושר בבדיקה המחודשת. השופטים מזכירים יי

זאת בפסקי דין רבים. לפי תקנות הביטוח הלאומי  אופציה



 המדריך לחולה הסיעודיחיים קליר ושות' ©  2016

 

32 

אם מגישים בקשה להערכת תלות חדשה פחות מחצי שנה 

אחרי הבדיקה האחרונה, יש להביא מסמכים על החמרת 

להגיש מסמכים  אין צורך מצב. אם עברה יותר מחצי שנה

 בדבר החמרת המצב.

 טפל?מאו אבחנת רופא המוסד  מעריך הערכת :מה גובר

עבר חי בגפו.  81בן באישור הרופא נרשם כי "החולה  

 .נותר עם שיתוק בפלג גוף שמאלי .יםמוחי יםאירועמספר 

זקוק לעזרה  .סובל מסחרחורות .מתהלך בעזרת הליכון

-האחות ,לעומת זאתבתפקוד יומיומי והשגחה צמודה". 

כי המבוטח בהערכה שלה  רשמהמעריכה מטעם המוסד ה

מצב עבור גמלת הסיעוד אינה ניתנת בית הדין: לא סיעודי. 

הוא ש. המבוטח סיפר עבור חוסר יכולת תפקודיתאלא  רפואי

הולך שלוש פעמים ביום לבית כנסת בכוחות עצמו. מצב זה 

 עצמאות תפקודו של המבוטח. התביעה נדחתה. מלמד על 

המבוטח תלוי  כיקבעה ועדה לעררים בביטוח הלאומי וה 

בעזרה רבה מאד )הדרגה השנייה( אך אינו זקוק לעזרה 

עדה לא והו :הדיןדת )הדרגה השלישית(. בית מתמ

מנהל היחידה להערכה  הרופא המטפל, תהתייחסה להערכ
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שעות  24דמנטי וזקוק לעזרה  מבוטחה לפיו גריאטרית

 .התיק הוחזר לשיקול נוסף של הוועדהביממה. 

 אבל אי אפשר להשאירו לבדו מתפקד מבוטחה

אפילו לבד,  מבוטחלא ניתן להשאיר את המוכח כי  כאשר

מאחר שבמצבו או בהתנהגותו, עלולים  ,לפרקי זמן קצרים

 להתרחש אירועים בלתי צפויים ויש להשגיח עליו באופן צמוד

נקודות בהערכת התלות עבור השגחה  9 מבוטחיוענקו ל

 יקנה לו זכאות ברמה הגבוהה ביותר. . ניקוד זה מתמדת

  תביקוגניטיירידה המבוטח סובל מ

 קשייםירידה בזיכרון או ) תויביקוגניטמגבלות עבור 

זכאות נקודות להשגחה חלקית ) ארבעמוענקות ים( מנטאלי

 גם אם הן לא משפיעות על ביצוע פעולות היומיום. (1ברמה 

 .זר לעובד היתר קבלת מאפשרות הנקודות ארבע

נקודות עבור ירידה בתפקוד בפעולות בנוסף מוענקות 

עבור נקודות הבהשגחה ו עבור הצורךהנקודות היומיום. 

הזכאות . ותמצטבר ןפעולות היומיום אינ מגבלות בביצוע

 .מהשניים תקבע על פי הניקוד הגבוה
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לצהיימר. חלתה באו לגיל גבורות התקרבה תמבוטחה 

מצבה הקוגניטיבי קבעו כי  הבגריאטרי קופת חולים מומחי

מצב הבלבול בו היא נתונה  .סביב השעוןמחייב השגחה 

 אחות המוסדלעומתם, במיוחד בעת נטילת תרופות.  מסוכן

האחות  משפטבלא זקוקה להשגחה.  המבוטחת קבעה כי

קוגניטיבית  הבדיקלמבוטחת אף לא ערכה כי הודתה 

על  טופס הערכת התלותלאה את ימוכי  רפואההמוכרת ב

 ויקיפדיה. המוימי עיון רכשה בשידע הבסיס 

ביקר את קבע כי המבוטחת זכאית לגמלת סיעוד ובית הדין 

שהשכלתה באה אחות שהוא מעדיף דעתה של על  המוסד

דעתם של רופאים מומחים בגריאטריה על מהויקיפדיה 

 . TCעל בדיקות מקצועיות דוגמת מסתמכים ה

 העסקה ישירהגמלת סיעוד ב

 אפשרותה חולים הסיעודייםלבתנאים מסוימים ניתנת 

לקבל את גמלת להעסיק את המטפל בהעסקה ישירה ו

 או להמשיך בהסדר הקיים החולה הסיעוד לחשבון הבנק של

 .חברת סיעודשל העסקה בתיווך 
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. לפי חשבוננו כדאיתהעסקה ישירה חשוב לבדוק היטב אם 

מהגמלה  %20ב  כהנמו העסקה ישירההגמלה עבור 

ולעיתים המעורבות של חברת  ת הסיעודלחברהמשולמת 

 .הסיעוד היא בעלת חשיבות

 סיעוד קצר מועדגמלת 

 ,יום 60עד מועד,  מידי קצר סיעודהזקוקים ל מבוטחים

מדובר במבוטחים סיעוד קצר מועד. גמלת רשאים לבקש 

או  ,ד או רגללאחר אשפוז בבית חולים, כתוצאה משבר של י

 דלקת ריאות עם חום גבוה. 

 הקריטריונים הנדרשים: 

 . זכאי לגמלת סיעוד לראשונה1

 . לוקה בליקוי זמני2

 זיולוגית ולא מנטלית קוגניטיבית. מגבלתו היא פי3

 עזרת הזולת )הדרגה הנמוכה ביותר(. תלוי במידה רבה ב4

סובל המבוטח הרופא המטפל כי קיים אישור רפואי של . 5

ודשיים וצפויה ה על חולמליקוי זמני במשך תקופה שלא ע

 החלמה תוך חודשיים
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)ולא באחד בחודש לאחר יום  ההזכאות תחל עם אישור

קבלת התביעה כפי שנהוג בתביעות במסלול הרגיל( 

 יום ללא צורך בביצוע הערכת תלות נוספת.  60ותסתיים תוך 

אי הוא התיעוד הרפובתביעות בהן  :מסלול קצר מועד מהיר

תאושר מפורט ומוכיח בבירור את קיום כל חמשת התנאים, 

 קצבת הסיעוד על סמך מסמכים בלבד. 

 עסקייםהתאגידי הביטוח 

 חמישה עשרנעה בין בחולה סיעודי החודשית עלות הטיפול 

מתוך . ולעיתים אף למעלה מכך אלף שקל עשריםאלף לבין 

הביטוח היקף הטיפול הסיעודי המוענק על ידי סכום זה, 

 .במקרה הטוב כעשרים אחוזהלאומי ורשויות המדינה הוא 

 -מיותר גרמה ל ה כי המדינה לא תסייע במצב סיעודיחרדה

ביטוחים סיעודיים לרכוש מתושבי מדינת ישראל  מיליון 5.42

  .עסקייםהבתאגידי הביטוח 

 ?הסיעוד ביטוחי אחר מחפשים איפה

 מבוטחים המדינה תושבי רובראשית בקופות החולים. 

. החולים קופותקולקטיביים הנעשים דרך  סיעודיים בביטוחים

, בהראל מבוטחים הכללית חברינכון לכתיבת מדריך זה, 
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 מאוחדת חברי, בכלל מבוטחים תולאומי מכבי חברי

 .בהפניקס מבוטחים

 דרךישנם עוד ביטוחים סיעודיים קולקטיביים רבים הנעשים 

 חברי, למשל .קטוריאלייםס וארגונים עובדים ארגוניוועדי ו

 ל"צה נכי ארגון חברי, בהפניקס מבוטחים המורים הסתדרות

  .בהראל מבוטחים

מעבר לכך, חשוב לבדוק אם הקשיש הסיעודי עצמו לא רכש 

 מתחילים. בילוש מעבודת מנוס איןביטוח סיעודי פרטי. כאן 

 בדואר מחפשיםכמו בחשבון הבנק.  בניירת יסודית בבדיקה

 לסוכן גם לפנות חשוב .מבטחיםופתיים מטעם ם תקדיווחי

לעיתים . של המבוטח הפוליסותתיקי  כל את ולבקש הביטוח

 תשלום עלגם אצל רואה החשבון של המבוטח יש קבלות 

 .ביטוחים על לעלות ניתן שמהן פרמיות

 עובדת שמעסיק מי כולל, מעסיק כל חייב 2008 משנת החל

 זה ביטוח. פנסיוני ביטוח העובד עבור לרכוש, בית במשק

 הביטוח. ולעיתים גם ביטוח סיעודי נכותי ביטוחגם  כולל

על מחלות או תאונות שאינן קשורות  גםאת המבוטח  מכסה

לעובדו חייב  פנסיוני ביטוח רכש לאש מעסיק .בעבודתו
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המבטח  הוא מעסיקה כאילו ביטוחה תגמוליאת  ול לשלם

 .לעבודה קשר ללא הנגרמ הנכות אם אפילו

 העובדים וועד ולעתים מעסיקה רבים עבודה קומותבמ

 זאת לברר ניתן .סיעוד ביטוחי ושאיריו העובד לטובת רוכשים

 אדם כוח באגף וכן המשכורת בתלושניכויים ה מבדיקת

 .העובדים ובוועד מעסיקה של( אנוש משאבי)

, ממשלה במשרדי, בעיריות לדוגמא נעשים כאלה ביטוחים

, האווירית בתעשייה, צבאיתה בתעשייה, החשמל בחברת

 .אלביט כמו גדולים ובתאגידים ל"ברפא

לחולה הסיעודי יש מספר ביטוחי סיעוד. האם הוא רשאי 

 לגבות את תגמולי הסיעוד מכולם יחד במצטבר? 

 מסוג פיצויהאם הוא  ,אותו רכשהסיעודי תלוי בסוג הביטוח 

איך מבחינים בין השניים? אם רשום בחוזה  או שיפוי.

 משולמים בסכום מוסכם מראשטוח שתגמולי הסיעוד הבי

תגמולי מדובר בביטוח פיצוי. אם רשום בחוזה הביטוח ש

מדובר  משולמים על פי עלויות הסיעוד בפועל הסיעוד

 .בביטוח שיפוי
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בביטוח פיצוי, מבוטח הרוכש יותר מביטוח אחד זכאי לקבל 

תגמולי ביטוח מכל הביטוחים יחד במצטבר ללא מגבלה 

 לו סכומי הביטוח עולים על הוצאות הסיעוד בפועל. אפי

בביטוח שיפוי לעומת זאת, המבוטח זכאי לקבל רק את 

 עלויות הסיעוד בפועל. הסכום העודף נותר בידי המבטחים.

האם החולה הסיעודי זכאי לקבל תגמולי סיעוד גם 

מביטוח הסיעוד וגם מצדדים שלישיים שגרמו למצבו 

 הסיעודי? 

וח פיצוי יש זכות לקבל תגמולי סיעוד במצטבר למבוטח בביט

גם מהמבטח שלו וגם מצד שלישי גורם הנזק ומהמבטח של 

גורם הנזק. למשל, מבוטח בביטוח סיעוד מסוג פיצוי שנפגע 

בתאונת דרכים זכאי לקבל תגמולי סיעוד מצטברים גם 

ממבטח החובה של הרכב וגם ממבטח הסיעוד שלו. מבוטח 

פיצוי שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל  בביטוח סיעוד מסוג

 עסיק)או מהמבטח של המ מעסיקתגמולי סיעוד גם מה

 בביטוח מעבידים( וגם ממבטח הסיעוד. 

בביטוח שיפוי, לעומת זאת, זכות התביעה כלפי צדדים 

 שלישיים עוברת למבטח ששילם את תגמולי הסיעוד. 
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בת חיי סיעודי לביטוח פוליסההמפקח על הביטוח קבע כי 

 בבית סיעודי טיפול עבור ביטוח לתגמולי אפשרותלכלול 

 מתן של בדרך או( בלבד פיצויבסכום מוסכם ) המבוטח

 הזכות אולם למבוטח תהיה .המבטח ידי על בפועל שירות

 לאחר לרבות, עת בכל, הביטוח תגמולי סוג בין לבחור

  .התשלום תחילת

 שנים ולא יותר 3זהירות: התיישנות מקוצרת. 

מבוטח לכן  שנים. 3עה לתגמולי סיעוד מתיישנת תוך תבי

שקדמו  הסיעוד חודשי 36עבור רק  תבועוכל לי סיעודי שהפך

  .ליום הגשת תביעתו

חשוב: אם המבטח לא העלה את טענת ההתיישנות  .2

 בהזדמנות הראשונה הוא לא יוכל להעלותה יותר

 ?ההתיישנות מחסום על להתגבר אפשר איך

 3להגיש תביעה לבית המשפט תוך בשתי דרכים בלבד: 

 המבטחמ לבקשאו סיעודי לבו המבוטח הפך יום מה שנים

 תקופת את להאריך משמעית וחד ברורה בכתב הסכמה

 .אינה קבילה פה בעל הסכמה: להדגיש יש. ההתיישנות
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 ?ההתיישנות את עוצרת מבטחל גשת תביעהההאם 

 ומתן משא ניהול, מבטחל תביעה הגשת. לא משמעית חד

 אלה כל, הביטוח סוכן ידי על בתביעה טיפול, המבטח עם

 .ההתיישנות אתעוצרים  אינם

 ?ההתיישנות בתביעה עוצר את המבטחהאם טיפול 

להציע  יםנוהג המבטחיםשבעתיים.  רכאן יש להיזהולא. 

 .ובדיקותיאו לסיום  ביטוח לאומיהמוסד ללהמתין להחלטת 

שהוא יוכל  למבוטח הבטחה נותן הביטוח סוכןלעיתים 

ו ב יכיר הביטוח הלאומיש לאחר מבטחל תביעה להגיש

 יש. קיימת מחלוקת בין השופטים אלה מקריםב .כסיעודי

 את להאריך הסכמות אלהבהצעות והבטחות הרואים 

 והטעיה לב תום חוסר ןבההרואים  יש, ההתיישנות תקופת

  .לגיטימית התנהגות ןבה רואיםש ויש המבטח מצד

מעדיפים להתרכז בטיפול  החולהפחת לעיתים בני מש

לטפל בתביעת  לאחר מותו,בקשיש הסיעודי ומתפנים רק 

 ?מתיישנת התביעה אז גם האםהסיעוד. 

התפנו לטפל בתביעת  לא בני משפחת הקשיששעובדה הכן. 

 . אינה גורם שהשופטים מתחשבים בו הסיעוד
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יש לו ש יודעים לאבני משפחת הקשיש כש קורה ומה

 ?די והם מגלים זאת במסמכיו רק לאחר מותוביטוח סיעו

 המשפט בתי. המשפט בבתי התחשבות איןבגילוי מאוחר  גם

, פוליסות אחר ולחפש למהרבני המשפחה  שעל פסקו

 שאננות לגלות ולא דין עורך עם מיד להתייעץ הםשעלי

 . מעצמו תגלהי ביטוחשה ולחכות

 האםאם בני המשפחה מגלים פוליסה סיעודית אחת. 

 ואצלבני המשפחה כי קיימת ל להודיע חייב בטחהמ

 ?נוספתסיעוד  תפוליס

חובה  הביטוח חברותהטיל על לסירב  הביטוח על המפקח

 .כזאת

 את מאריכה הביטוח חברת של פשרה הצעת האם

 ?ההתיישנות

 3 חולפות ובינתיים פשרה הצעת מקבל המבוטח אם. לא

ו לגבי הוא מאבד את זכויותי, מיום שהפך לסיעודי שנים

 .שנים 3התקופה הרטרואקטיבית העולה על 
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את הקשיש יידע חייב למי שיודע על ביטוח סיעודי האם 

 ?על קיומו

לא גופי הביטוח היא ש המדיניות המשפטית במדינת ישראל

 ביטוח על שיודע מי. לכן כים להתנהג אלינו כמלאכיםצרי

 אם. קוק לואדם הזל קיומו על להודיעאינו חייב סיעודי 

 המבטח אינו, פוליסה אחתתבע מבטח סיעודי על י המבוטח

תבע י המבוטח אם. מת פוליסה נוספתשקיי וחייב להודיע ל

מימון חוות  כמו, פוליסהה מתוך אחדכיסוי  רקמהמבטח 

 להודיע חובה המבטח על מוטלת לא, דעת מומחה גריאטרי

 . סיעודי אצלהרכיב גם  וכי יש ל ול

 ? מי נחשב לחולה סיעודי

 לקיום היומיומי פעולות חיוניות מסוגל לבצעאדם שאינו  .א

Activities of Daily Life (ADLs)  

  או

  .במצב של תשישות נפש אדם הנמצא .ב

 (sADL) חיוניות פעולותמבוטח שאינו מסוגל לבצע  .א

על ידי המפקח על הביטוח הוגדרו  חיוניותשש פעולות 

"עריכת  5-1-2013 ביטוח חוזר) נים למצב סיעודיכקריטריו

 :תכנית לביטוח סיעודי"(
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 לעבור המבוטח של העצמאית יכולתו: ולשכב לקום .1

 זו פעולה ביצוע כולל, מכסא ולקום לישיבה שכיבה ממצב

 .ממיטה או גלגלים מכסא

 מבוטח של העצמאית יכולתו: ולהתפשט להתלבש .2

 או לחבר זה ובכלל סוג מכל לבוש פריטי ולפשוט ללבוש

 .מלאכותית גפה וא רפואית חגורה להרכיב

 להתרחץ המבוטח של העצמאית יכולתו: להתרחץ .3

, מקובלת דרך בכל או במקלחת להתקלח, באמבטיה

 .למקלחת או לאמבטיה והיציאה הכניסה פעולת כולל

 את להזין מבוטח של העצמאית יכולתו: ולשתות לאכול .4

 בעזרת, אכילה ולא שתייה כולל) אמצעי או דרך בכל גופו

 .לו והוגש עבורו הוכן ןשהמזו לאחר, (קש

 לשלוט מבוטח של העצמאית יכולתו: סוגרים על לשלוט .5

 אחת על שליטה אי. השתן פעולת או המעיים פעולת על

 או בסטומה קבוע שימוש למשל משמעה אשר מאלה

 או בחיתולים קבוע שימוש או, השתן בשלפוחית בקטטר

 .סוגרים על שליטה כאי ייחשבו, למיניהם בסופגנים
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 ממקום לנוע מבוטח של העצמאית יכולתו: תניידו .6

, הזולת עזרת וללא עצמאי באופן זו פעולה ביצוע. למקום

 באביזר או בהליכון או במקל או בקביים העזרות תוך

 תחשב לא, אלקטרוני או מוטורי או מכני כולל אחר

, אולם. לנוע המבוטח של העצמאית ביכולתו כפגיעה

 באורח הנעתו יכולת אלל, גלגלים לכסא או למיטה ריתוק

 המבוטח של יכולתו כאי ייחשב, המבוטח ידי על עצמאי

 .לנוע

 תשישות נפשמבוטח המצוי במצב של  .ב

הוא  המזכה בתגמולי סיעוד הוגדר כמצבקריטריון נוסף 

 .בתחום מומחה רופא ידי על שנקבעהתשישות נפש  לבדו:

כך:  הוגדרה על ידי המפקח על הביטוח"תשישות נפש" 

 ביכולתו וירידה המבוטח של הקוגניטיבית בפעילותו פגיעה"

 ירידה, ובשיפוט בתובנה ליקוי הכוללת, האינטלקטואלית

 ובזמן במקום התמצאות וחוסר קצר או ארוך לטווח בזיכרון

 רופא קביעת פי על היממה שעות במרבית השגחה הדורשים

 או, אלצהיימר: כגון בריאותי במצב שסיבתה, בתחום מומחה

 ."שונות דמנטיות בצורות
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 ?זכאי לתגמולי סיעודמתי המבוטח 

 :סיעודשני מקרים מזכים בתגמולי בהתאם לחוזר המפקח 

מזכה  הפעולות החיוניות 6מתוך  3חוסר יכולת לבצע  .1

. אולם הסיעוד ימתגמול %50-מפחות א את המבוטח בל

תגמולי מקנות היש פוליסות חשוב לבדוק את הפוליסה: 

פעולות חיוניות  2חוסר יכולת לבצע גם במקרה של  סיעוד

 כאשר אחת מהם היא אי שליטה על סוגרים. 

הפעולה החיונית השלים באופן מהותי את חוסר יכולת ל

 נחשב כחוסר יכולת לבצע את הפעולה החיונית כולה.

 %100-מזכה את המבוטח בהיא לבדה  תשישות נפש  .2

המבוטח מסוגל לבצע את כל  הסיעוד אפילו יתגמולמ

 .ולות החיוניותהפע

 הבדיקה מטעם חברת הביטוח?בפועל איך מתבצעת 

חברת הביטוח תשלח  לאחר הגשת התביעהברוב המקרים, 

לביתו של החולה הסיעודי מעריך מטעמה. המעריך יהיה 

טופס הערכת רופא או אח. בסופו של מדריך זה תמצא 

מטעם מכון המבצע עבור חברות ביטוח רבות את  תלות

ככל  ,לעבור עם החולה הסיעודיחשוב דית. הבדיקה הסיעו
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, לאסוף את המסמכים על הנקודות שבטופס ,שהדבר אפשרי

מגבלותיו של החולה ולהיות ערוך למניפולציות  המוכיחים את

 שנציג חברת הביטוח עלול לעשות במהלך בדיקתו.

 כאשר המבוטח זקוק לעזרה להשלמת הפעולה החיונית

עזרה לא מסוגל להתהלך לבד אלא עם  82בן  מבוטח 

לא אלרחוץ את פלג גופו התחתון  מסוגללא גם הוא  .הקל

זקוק  מבוטחכאשר  קבע כי ית המשפטב עזרה רבה. עם

יכותית את הפעולה להשלים מבחינה א"לעזרה כדי 

לא מסוגל לבצע את הפעולה , אזי מדובר במי ש"החיונית

  החיונית כולה.

 הפסקת תשלום תגמולי הסיעוד

לאשר  חברות הביטוחנוהגות במצבים סיעודיים קשים, 

סיעודי ממילא ילך לעולמו השהחולה  הנחהמתוך  תביעות

ולכן לא כדאי להן לבזבז כסף על בדיקת התביעה.  בהקדם

, הן בחיים מצליח להיאחזחולה סיעודי אותו  ם כאשראול

שוכרות מומחים שמוכנים לומר כי המצב השתפר והחולה 

   הסיעודי חידש את נעוריו.
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 ,ה מלאה בפעולות הרחצהלעזר הנזקק מבוטחתה 

מצבה  .קשיי ניידותמבסוגרים ו וסבלה מאי שליטה ההלבשה

רופאיה נאלצו לכרות את רגלה. חברת  .הבריאותי התדרדר

 םבסיומלמשך ששה חודשים.  תגמולי סיעודהביטוח אישרה 

 השתפר.  מצבזו קבעה כי ההמבוטחת ו שלחה אחות לבית

 מצב לא השתפרהעל פי המסמכים הרפואיים בית המשפט: 

סיעוד החויב לשלם את תגמולי המבטח אלא רק הלך והורע. 

 טרטור.ועבור עגמת נפש בצירוף פיצויים  הפסקת התשלוםמ

יותר משנתיים. משך וד סיע תגמוליקיבלה המבוטחת  

שיעריכו  כדילביתה רופא ואחות  החברת הביטוח שלח

אפס ליקויים.  תמבוטחמצאו אצל האלה מחדש את תפקודה. 

אך בריאה כאילו רק אתמול יצאה  90היא אמנם קרובה לגיל 

את דוח הרופא והאחות על  ןמבטן אמה. בית המשפט בח

על בסיס התקשה להבין ו תמבוטחרקע גילה המתקדם של ה

בית המשפט מה קבעו הרופא והאחות כי מצבה השתפר. 

 הפסקת התשלום התבצעה שלא כדין.כי  פסק
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 רלבנטיים ועדכניים מסמכים רפואייםחשוב: 

מסמכים רפואיים עדכניים הגיש לחברת הביטוח חשוב ל

 . חוסר היכולת לבצע את הפעולות החיוניותהמתייחסים ל

המבוטח לא מסוגל לבצע קבעה כי  חברת הביטוחאחות  

הביא המבוטח פעולות חיוניות: להתרחץ ולהתלבש.  רק שתי

. הראשון קבע ופאיםאישורי ר שלושהכנגד הערכת האחות 

השני קבע כי הוא זקוק  .גריו בלילהלא שולט על סוכי הוא 

השלישי לא התייחס כלל לפעולות החיוניות. לכיסא גלגלים. 

בית המשפט דחה את התביעה כי האישור הראשון התייחס 

השני התייחס לתקופה האחות. לתקופה מוקדמת לבדיקת 

סק במחלות המבוטח השלישי ע בדיקת האחות.ל מאוחרת

  ולא בתפקודו.

את התביעה הסיעודית על תעודות  חשוב מאוד: לבסס

המתמקדות ועל חוות דעת תפקודית עדכניות רפואיות 

 אי יכולתו של המבוטח לבצע את הפעולות החיוניותב

המבוטח יוכר כסיעודי ואף על פי כן המבטח שהאם ייתכן 

 ידחה את תביעתו? 
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אולם ברוב במקרים אין לדחייה זו כל בסיס עובדתי וגם . כן

נעבור על ס עובדתי אין לה בסיס משפטי. אם יש לה בסי

 נימוקי התביעה העיקריים שהמבטחים מעלים.

הפר  מבוטחדחה את תביעת הסיעוד בטענה שההמבטח 

האם יש לדחייה זו  בעת הכניסה לביטוח.את חובת הגילוי 

  סיכוי?

לא נדרש למלא הצהרת בריאות בעת הכניסה  מבוטחאם ה

חוק חוזה הביטוח רואה את  .זו כל סיכוי דחייהלביטוח אין ל

 המבטח כאילו ויתר על חובת הגילוי. 

רשם בה עובדות הצהרת בריאות ונדרש למלא  מבוטחאם ה

יחד עם  .ביותר קלושאבל סיכוי דחייה לא נכונות, יש ל

יתור על ועל כתב והצהרת הבריאות המבוטח חותם גם 

 ובאמצעותבדוק חוק, המבטח חייב להעל פי . סודיות רפואית

לפני קבלתו לביטוח. הליך  בוטחאת מצבו הרפואי של המ

הוציא "חיתום בעת הקבלה לביטוח", כלומר להבדיקה נקרא: 

התיק את  כתב הוויתורבאמצעות מהמוסדות הרפואיים 

ולבדוק את נכונות הצהרת הבריאות. של המבוטח  הרפואי

ת הבריאות והצהרלבדוק את  לא יםמעדיפ יםהמבטחאולם 
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אז רק . לתגמולי הביטוח זקוקים ישיםקשכאשר האלא 

ת הבריאות, והצהרכתבי הוויתור ואת  המבטחים שולפים

הקטנה  ואת התיקים הרפואיים וכל סתירה ול יםמזמינ

בטענה שהמבוטח  החיית התביעדוהשולית ביותר מנוצלת ל

התנהלות זו מכונה "חיתום  .רפואי האמתיה ואת מצבהסתיר 

  בעת תביעה".

 ?הוא חוקית תביעה בעחיתום האם ה

ביטוחים רבים לריקים  ךהופ בעת תביעההחיתום לא. 

 ,, לעיתים משך עשרות שניםהמבוטח משלם פרמיות. מתוכן

 ביטוחשה הוא עלול לגלות סיעודזקוק לתגמולי  ביום שהואו

החיתום בדיעבד מביא לכך מומחים מעריכים ש. מתוכןריק 

 פוליסות הביטוח הן חסרות ערך. כשליש מש

בעת תום יחהממצאים שיתגלו בפי חוק חוזה הביטוח ל

לא יכולים לפטור את חברת הביטוח מתשלום תגמולי  תביעה

המבוטח שבנוסף חברת הביטוח תוכיח אם כן אלא הביטוח 

ביודעו  בהיותו חולה בכוונת מרמהמראש רכש את הפוליסה 

 שמחלתו תביא אותו למצב סיעודי ותוך הסתרת מחלתו.
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הוא אם כן גבוה לעבור כה חברת הביטוח הרף שאותו צרי

 מאוד וכמעט בלתי אפשרי לפי החוק. 

חיתום  לבצעביטוח חברת ה : עלהרווחתגישה דוגמאות ל

 בעת הכניסה לביטוח

. בעת 84בת  בהיותהביטוח סיעודי טחת רכשה המבו 

תפקדה בכוחות עצמה לרבות  הצהרת הבריאותהחתימה על 

לכן . ונסיעות בתחבורה ציבורית בישול, ניקיון, כביסה וגיהוץ

סובלת מאף אחד בהצהרת הבריאות ענתה שאינה 

מהתחלואים שהוזכרו בשאלות וכן שהיא מתפקדת בכוחות 

. חברת תלסיעודי כההפותר ישלוש שנים מאוחר עצמה. 

תיקה הרפואי בכי  עשתה חיתום בדיעבד וגילתההביטוח 

אוסטיאופורוזיס, אוטם שריר הלב, יתר רשומות מחלות כמו 

 סובלים 84 מרבית האנשים בגיל :ועוד. השופטת לחץ דם

תחלואים שהם חיים איתם ומתפקדים ואינם מרגישים מ

כותה לעיין "חולים". אם חברת הביטוח לא מממשת את ז

זהו חוסר  החתום שבידה ויתורובתיק הרפואי על פי כתב ה

חברת "תום לב לטעון בדיעבד כי לא גולו פרטים ממנו. 

הביטוח מודעת לכך שאם תפשפש יותר מדי בעברם הרפואי 
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של מועמדים לביטוח ובמיוחד המבוגרים שבהם, תיוותר ללא 

קבעה  . השופטת"ביטוחים ומכאן ללא רווח כספי

 זכאית לתגמולי הביטוח.מבוטחת שה

חברת הביטוח מכרה את הביטוח הסיעודי למבוטחת  

כאשר בתיק הרפואי של המבוטחת היו כבר  78בהיותה בת 

. אולם חברת הביטוח ר במצב מוקדםעל אלצהיימרישומים 

העדיפה לא לבקש לעיון את התיק הרפואי אלא לגבות 

פרמיות, להמתין לעת בו המבוטחת תיכנס למצב סיעודי ואז 

לטעון שהמבוטחת העלימה ממנה מידע רפואי. השופט לא 

הסכים לתת הכשר להתנהלות חברת הביטוח וזיכה את 

", קבע מפורסמותמן ה" המבוטחת במלוא תגמולי הסיעוד:

שמרבית המגיעים לגילים הללו סובלים מבעיות " השופט,

כן ידוע כי אלצהיימר ודמנציה  זיכרון בדרגה זו או אחרת. כמו

אינן מחלות שחולים בהן ביום בהיר אחד אלא הם תהליכים 

קשה לקבוע בבירור היכן מסתיים תהליך  םנמשכים, בה

ח לאנשים ביטומכירת הזדקנות רגיל ומדובר במחלה. 

חייבת לקחת בחשבון כי המבוטחים הללו  אים מתקדמיםבגיל

ודאי ומצויים בסיכון, או בשלב כזה או אחר של מחלה וב
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בעיות של שכחה ובלבול שאינן חריגות בגילאים אלו. 

התקשרות בחוזה ביטוח סיעודי עם אנשים בגילים הללו תוך 

התניית תגמולי הביטוח בהעדר מחלה מסוג זה, יש בה 

 ."חוסר תום לב

 דוגמה לגישה המאפשרת חיתום בדיעבד

כאשר  רכשה ביטוח סיעודי שבעים ושלושבת  המבוטחת 

 כניסתהשנים לאחר  שלושתפקדה בכוחות עצמה.  עדיין

ערכה כסובלת מאלצהיימר. חברת הביטוח  אובחנה לביטוח

בעיות זיכרון וגילתה בתיק הרפואי תלונות על  חיתום בדיעבד

טענה כי המבוטחת ממצא ניווני במוח. שגילתה  CT בדיקתו

חברת הביטוח הייתה צריכה לבדוק את לאור גילה המתקדם 

 להטיל שופט: איןה. בטרם קבלתה לביטוח תיקיה הרפואיים

לדעת השופט ראוי ונכון . על חברת הביטוח חובה שכזו

שמבוטח ימסור הצהרת בריאות אמתית וכנה ולא יסתיר 

. תביעת הסיעוד נדחתה. אנו סבורים כי עובדות רפואיות

 .שגוי פסק הדין
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נוספים בהם המבוטח זכאי לתגמולי הסיעוד מקרים 

 למרות שהפר את חובת הגילוי

ר למצב הרפואי שהמבטח כאשר המצב הסיעודי לא קשו

למשל, אם המצב הסיעודי  טוען כי הקשיש הסתיר ממנו.

 .ניתוח שעברנובע מאלצהיימר והקשיש לא הצהיר על 

כאשר השאלות בהצהרת הבריאות הן גורפות )"האם אתה 

בריא"( או כוללות עניינים רפואיים שונים בשאלה אחת 

 .)"האם אתה סובל מלחץ דם גבוה, מקשיי נשימה..."(

 י נובע ממצב רפואי קודםהסיעודהמצב 

אין תוקף לביטוח אם  לפיו סייג סיעוד בפוליסות היהבעבר 

 מצב של הרגיל מהלכו הוא מצב הסיעודיל ממשיה גורםה

כזה  סייגהותקנו תקנות שקבעו כי  2004בשנת . קודם רפואי

יהא תקף למשך חצי שנה בלבד מתחילת הביטוח אם מדובר 

שנה ולמשך  65וח בגיל העולה על במבוטח שנכנס לביט

שנה מתחילת הביטוח אם המבוטח נכנס לביטוח כשהוא בן 

  שנה. 65-פחות מ
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  ממתי קמה הזכות לתגמולי סיעוד

 למצב הסיעודי הכניסהיום הזכאות לתגמולי סיעוד מתחילה ב

ובתנאי  התביעה הוגשה לחברת הביטוח באיחוראם גם 

המבוטח חייב להוכיח  . אולםשנות התיישנות 3שלא חלפו 

על כן חשוב לפנות לקבלת הערכה של מתי הפך לסיעודי. 

 יכמה שיותר מהר. כל הערכה שתינתן על יד המצב הסיעודי

אחות קופת החולים או רופא גריאטרי של קופת החולים או 

מעריך מהביטוח הלאומי וכיוצא באלה, תהיה טובה להוכחת 

 . תחילת המצב הסיעודי

תגמולי  לההמבטח שילם המבוטחת חלתה בסרטן.  

למרות שהייתה  מבטחלהגישה תביעה מהיום שרק ביטוח 

סביר  השופט:קודם לכן. חודשים  8במשך  סיעודית

מיד עם פרוץ מחלתה הקשה.  טחמבל שהמבוטחת לא תפנה

ויתור על הו באמצעות כתבלאסוף מסמכים  חייב המבטח

 הפכה לסיעודית. המבוטחת מהיום ש לשלםסודיות רפואית ו
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לקוני ועמום לדחות תביעה בנימוק  מבטחהאם מותר ל

 שהמבוטח "לא במצב סיעודי"?

חייב למסור הדוחה תביעה  מבטח ,על פי הנחיות המפקח

מכתב דחייה עם כל נימוקי זדמנות הראשונה בה למבוטח

הדחייה. בית המשפט העליון קבע כי נימוק דחייה לקוני 

מאחורי . חוקידוגמת "למקרה שלך אין כיסוי" אינו ועמום 

 או נימוקים מגוון להימצאעשויים נימוק לקוני ועמום שכזה 

 הסנקציה וזכותו של המבוטח לדעת עליהם מראש. הסברים

 להעלות ורשהי לא המבטחש היאת ההנמקה חוב קיום לאי

 .הדחייה במכתב הועלו שלא דחייה נימוקי המשפט בבית

  האם כדאי להשיב למכתב הדחייה במכתב "משכנע"?

לא. למרבה הצער בשנים האחרונות מדיניות התביעות של 

נעשתה כל כך אכזרית ומנוכרת עד שאין  תאגידי הביטוח

מכתב תשובה . בי דחייהמכתלחזור בה מ םסיכוי לשכנע אות

לעשות "מקצה  מבטחלמכתב הדחייה יכול רק לעזור ל

לרשות המבטחים עומד ייעוץ משפטי שוטף. שיפורים". 

באמצעות עורכי שפר מבטח שיקבל תשובה למכתב דחייה י

וסיף עליו נימוקים. לכן יאת מכתב הדחייה הקודם והדין שלו 
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יעה ישירות אלא להגיש תב מבטחלא מומלץ לחזור ולפנות ל

 לבית המשפט. 

 ? מתשלום פרמיותהאם מבוטח סיעודי משוחרר 

ששולמו מתגמולי הסיעוד  קזזלמשך שנים נהגו  המבטחים

עבור אותה פוליסה שממנה  פרמיות הביטוחאת  למבוטחים

 . אסר זאתהמפקח  2003במאי . שולמו תגמולי הסיעוד

 המבטחיםעל אסר גם בית המשפט העליון בפרשת עשור  

 .סיעוד גמלתהוכר כזכאי ל מבוטחלגבות פרמיות לאחר שה

דחה העליון בקשה של מבוטח בפרשת פרידמן יחד עם זאת 

ם לגמלאי" לאשר תביעה ייצוגית של מבוטחי "משליסיעודי 

נימק  ןהעליו. שקוזזו מתגמולי הסיעוד שלהםפרמיות להחזר 

שבפוליסה הספציפית "משלים לגמלאי" התקיים זאת בכך 

משא ומתן בידיעת המפקח לחידושה תוך הסכמה כי 

 .הסיעודיים הפרמיות ינוכו מתגמולי הביטוח

 תעריף שכר הטרחה לטיפול בתיקי סיעוד

לייעוץ חשוב לפנות ודיות כדי לממש את כל הזכויות הסיע

הופך לסיעודי. להתייעצות סמוך לאחר שהמבוטח משפטי 

אם יהיה צורך בפנייה . אינה כרוכה בתשלום התייעצותה
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על בסיס הצלחה בלבד. על  לבית המשפט תעריף שכרנו הינו

פי הנחיית נשיאי בית המשפט העליון השופט הדן בתיק 

טח את סכום להורות לחברת הביטוח להשיב למבו מוסמך

שכר הטרחה "ובלבד שהמדובר בשכר טרחה הכרחי, מידתי 

 וסביר בנסיבות העניין".

 טיפים להתנהלות בתביעה סיעודית

לאסוף מוקדם ככל האפשר את כל המסמכים הרפואיים   .1

המוכיחים את המצב הסיעודי. על פי חוק זכויות החולה, כל 

טופל  מטופל זכאי לדרוש ולקבל מהמוסדות הרפואיים בהם

 את המסמכים הרפואיים הנוגעים אליו.

ביטוח למימוש  בדרישה מבטחלפנות מהר ככל האפשר ל  .2

 לאחר התייעצות עם עורך דין הבקיא בתחום. הסיעוד

הסיעודי יהיה עמו  הקשיששבן משפחה המכיר את חשוב   .3

ויקפיד להעלות  ת המעריך מטעם חברת הביטוחבעת בדיק

. חשוב להקליט את שישהקבפניו את כל המגבלות של 

 נסתר. ובווידאלצלם את מהלכה  רצויו המעריךבדיקת 
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חשוב  .מעריךהדעת את חוות זכאי לקבל  המבוטח  .4

או יאפשר לצלם  ימסור העתק ממנהש המעריךלהתנות עם 

  אותה מיד לאחר הבדיקה.

הוזמנה לבדיקה אצל רופא  85ית בגיל סיעוד תמבוטח   

. אולם כאשר ביקשה לקבל להערכת מצבה מטעם המבטח

לידיה את המסמך הרפואי שהכין הרופא נתקלה בסירוב 

פנימי.  התייעצות טענה שמדובר במסמךב המבטחעיקש של 

את בפני המבוטחת לחשוף  חהמבטהמשפט קבע כי על  בית

 . בדיקתההמסמך שכתב הרופא על סמך 

במידה והמבטח מסרב לשלם יש לפעול מידית להגשת   .5

 תביעה לבית המשפט. 

אין טעם לנסות להפציר במבטח לשלם באמצעות   .6

מכתבים נוספים. זה מתיש, לא מועיל ופועל רק לטובת 

 המבטח. 

 בית משפט אזרחי ניתן להגיש בכלביטוח סיעודי תביעות   .7

בהליך של את התביעה  להגישורצוי בכל רחבי הארץ. ניתן 

 סדר דין מקוצר. 
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