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 לכבוד       לכבוד
 שר העבודה והרווחה    המפקח על הביטוח –משרד האוצר 

 מר מאיר כהן    היחידה לפניות הציבור 
 בדוא"ל      , 1רח' קפלן 
 ירושלים 

 

 נכבדיי,  

 

 

 עבודה הארכת תקופות אובדן כושר חידוש /תלונה על התנהלות חברות הביטוח וקרנות הפנסיה במסגרת  הנדון:
 בכלל ומחלת טרשת נפוצה בפרט לחולים החולים במחלה חשוכת מרפא

      
( וחלק מחבריה, בכל הח"מ מלווה מזה מספר שנים את עמותת "הבית לחולי טרשת נפוצה" )עמותה רשומה ללא כוונת רווח .1

 הנוגע למיצוי זכויות רפואיות מול הגורמים השונים במדינת ישראל. 

תקופות אובדן כושר חידוש / הארכת בומגמתי מכתב זה נשלח אליכם לאור תופעה הולכת ומתפשטת של קיצור קיצוני  .2
ללא כל סיבה ו/או , כמו טרשת נפוצה עבודה שמאשרות חברות הביטוח וקרנות הפנסיה כאשר מדובר במחלה חשוכת מרפא

הח"מ מבקש להביא לתשומת לבכם תופעה זו והתנהלות חברות הביטוח ו/או קרנות ל כפי שיפורט בהמשך. והכהסבר, 
 . , שנועדה כל כולה לפגוע באותם חולים ולנסות להתחמק שלא כדין מתשלום תגמולי הביטוח ו/או פנסיות הנכותהפנסיה

 –א.כ.ע ולא בבקשות חדשות וראשונות ל  -של תקופות ה ארכות / חידושים בלבדבהעניינה תלונה זו  –להבהיר  נוברצונ .3
 .כ.ע.א.

כאמור, כנגד חברות ביטוח שונות בעניין י העמותה כבר בפתח יובהר כי בידי הח"מ קיימות מספר רב של תלונות מטעם חבר .4
"מנורה". ככל שיעלה הצורך, יועברו הפרטים הספציפיים של חלק  –וקרנות פנסיה, ובין היתר חברות "כלל", "הפניקס" ו 

הנפקת הנחייה כללית כמבוקש במכתבנו זה אין צורך בפרטים בדיקת הדברים ומהמתלוננים, אם כי הח"מ סבור שלצורך 
 הספציפיים. 

כרונית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית )מוח השדרה וחוט אוטואימונית מחלה ת טרשת נפוצה הינה כידוע, מחל .5
חשוכת מרפא, אשר תלווה את החולה כרונית כי מדובר במחלה  מוסכםלמחלה תסמינים שונים וקשים, כאשר  .השדרה(

 למשך כל ימי חייו. 

, ידי חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה-מוכרים עלחלק מהחולים נמצאים במצב של אובדן כושר עבודה על רקע המחלה ו .6
 . חלקם מזה זמן רב

בוטחים, כל אחד בהתאם שונות למ .ע.כ.מאחר ומדובר בפוליסות "מתחדשות", אישרו בעבר חברות הביטוח תקופות א .7
א.כ.ע. שאושרו לא היו  -תקופות ה ,ובמחלה כמו טרשת נפוצה , אך ברוב המקרים כאשר מדובר היה בחידושלנסיבותיו

 . קצרות משנה לפחות

לאחרונה, התקבלו תלונות רבות מחברים שונים בעמותה, על התנהלות חד צדדית מצד חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה,  .8
ולמרות  ללא כל הסבר ו/או סיבה, בלבד תקופות א.כ.ע. קצרות ביותר של כמה חודשיםבבקשות לחידוש אשר מאשרות לפתע 
כולל חברים שאישרו , ם מצבם אף הלך עוד והחמיר(הרפואי של אותם חולים )ובחלקהתעסוקתי ו/או שאין שינוי במצבם 

 חודשים בלבד.  5או  4להם אכע לתקופות של 

להם ויודגש, חלק גדול מאותם חברים, הם אנשים שמקבלים אכע בגין טרשת נפוצה כבר מספר שנים, כאשר עד כה אושרו  .9
 . , ללא כל סיבה אמיתיתלהםא.כ.ע. שאושרה  -תקופות א.כ.ע. של שנה לפחות ולפתע צומצמה משמעותית תקופת הכאמור 

מגמת צמצום מכוונת זו של חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה, יוצרת מצב לא מתקבל על הדעת מבחינת החולים. כל  .10
להידרדרות נוספת במצבם פעמים רבות התנהלות כזו מחדש מול חברת הביטוח והלחץ הנילווה סביב הליכים אלו, גורמים 

 יםהנובע הקשייםכל וודאות כלכלי, על  חוסרו , לחץ נפשי גדולאי שקטשל החולים ומעמידה אותם שוב ושוב בפני מצב של 
הוא אמיתית,  ללא כל סיבהבפני מצב זה כל כמה חודשים ספורים מחדש, שוב ושוב לגרום לאותם חולים לעמוד מכך. 

 . !תו ומהווה התעללות והתעמרות של ממש באותם חוליםימצב שאין להשלים א
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חודשים שבגינה  5או  4פה של הרי גם ברור, כי אדם שחולה שנים רבות במחלה חשוכת מרפא, לא תחול הטבה במצבו בתקו .11
גם במצבו  א.כ.ע. ודבר לא השתנה -ממושכת ביש לבדוק אותו מחדש, מה עוד שאותו חולה מוכר כבר במשך תקופה 

 ? איזו הצדקה עניינית יש לבדוק אותו אחרי כמה חודשים שוב  ?מדוע יש לאשר לו לפתע תקופה כה קצרה אז  .התעסוקתי

יתרה מכך, כל חידוש של תקופת א.כ.ע. מלווה בדרישה של חברת הביטוח לקבל מסמך רפואי עדכני אודות מצבו של החולה.  .12
שהחולה אינו יכול לספק אבסורדי אות הטרשת אחת לחצי שנה או שנה, וכך נוצר מצב חולים רבים, מגיעים לביקורות במרפ

 . ואז הוא נתקל בקשיים בעת בקשת החידוש מכתב עדכני מדי מספר חודשים ספורים כפי שדורשת חברת הביטוח

ח במצב כה קשה כל אמנם, ידוע כי פוליסות א.כ.ע. הינן פוליסות "מתחדשות", אך לא יעלה על הדעת להעמיד את המבוט .13
 -מספר חודשים ספורים, במיוחד כאשר מדובר במחלה כרונית חשוכת מרפא, וקל וחומר כאשר מדובר בחולים שמוכרים ב

אין סיבה אמיתית לקיצור תקופות ברור ש. ועד כה התקופות שאושרו היו כאמור לא פחות משנה לפחות א.כ.ע. מזה זמן רב
עם בחייהם שממילא מתמודדים  .כ.ע. מטעם חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה, חוץ מלהכביד עוד יותר על החוליםא -ה

  . בחוסר תום לב בולט , זאתקשיים גדולים

תוך בחינת הדברים מול חברות הביטוח ו/או , בעניין זה ו/או שר הרווחה לאור האמור, אנו מבקשים את התערבות המפקח .14
קרנות הפנסיה והנפקת חוזר מתאים ו/או מתן הוראות ברורות בעניין ולפיהן כאשר מדובר במחלות חשוכות מרפא כמו 

תקופות א.כ.ע. כה קצרות של בעת החידוש , אין לאשר ן זו הפנייה הראשונה שלהםמחלת טרשת נפוצה, וחולים שאי
ויש לחזור ולאשר תקופות א.כ.ע. שאינן פחותות אחר והגיוני ללא נימוק רפואי ו/או נימוק סביר מספר חודשים בלבד 

 . משנה לפחות 

 אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ועומדים לרשותכם בכל שאלה נוספת.  .15

 
 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,            

            

 קראוס, עו"דגיל 
 קראוס עורכי דין –אגרט 

 

 


