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מבטחים ומבוטחים

עשרת הישראלים שנבחרו 
 Innovators top 100 לרשימת

בענף האינשורטק
מבין דמויות המפתח המשפיעות על התעשייה נבחרו קובי בנדלק, 

FinTlv-וגיל ארזי שותף מייסד ב ,Insurtech Israel מנכ"ל ומייסד של
ה-100  לרשימת  התברגו  האינשורטק  בתחום  הפעילים  ישראלים  עשרה 
מענף  משפיעים  מאה  הכוללת   ,2022 לשנת   Insurance Innovators
הישראלית  האינשורטק  חברת  עומדת  הרשימה  מאחורי  בעולם.  הביטוח 
Lightico שפיתחה פלטפורמה לייצור טפסים דיגיטליים ותהליכים אוטומטיים. 
מנכ"ל  בנדלק,  קובי  נבחרו  התעשייה  על  המשפיעות  המפתח  דמויות  מבין 

 .FinTlv-וגיל ארזי שותף מייסד ב ,Israel  Insurtech ומייסד של
שרייבר מנכ"ל  דניאל  ונד,  אסף   Hippo מקרב חברות הביטוח נבחרו מייסד 
מחלקת  ראש  אינשורנס,  נקסט  מנכ"ל  גולדשטיין  גיא   ,Lemonade ומייסד 
ומנכ"ל  שותף  מייסד  קשי,  ותומר  כהן  ג'קי  רו"ח  מבטחים  במנורה  החדשנות 

.Voom
ומנכ"ל  שותף  מייסד  הם:  שנבחרו  האינשורטק  חברות  של  המפתח  דמויות 
 Earnix אפי מור ומנכ"ל Remitrix דרור קצב, מייסד שותף ומנכ"ל Atidot

אודי זיו.

כנס מחוז מרכז של הלשכה

ד"ר פרישמן לסוכנים: הדגישו 
בפני המבוטחים את החשיבות של 

בחירת הרופא והמוסד הרפואי
לדברי ד"ר פרישמן בכנס, זכות הבכירה אינה אפשרית במערכת הציבורית ומצומצמת 

בביטוחים המשלימים ולכן היא חייבת להיות רחבה מאוד במערכת הפרטית

לשכת  של  מרכז  מחוז  בכנס 
סוכני ביטוח, שנערך אמש )יום 
ב'( באקספו תל אביב ביוזמתו 
המחוז,  יו"ר  עזר  לוי  גיא  של 
בפני  פרישמן  אודי  ד"ר  הרצה 
הסוכנים על הסכנת שמרחפת 
הבריאות  ביטוחי  תעשיית  על 

הפרטיים. 
לאור  פרישמן,  ד"ר  לדברי 
שמוביל  השונות  הרפורמות 
משרד האוצר, המוטיב המרכזי 
ביטוח  של  רכישת  שמצדיק 
השמירה  הוא  פרטי  בריאות 
הבחירה  זכות  על  המלאה 

של המבוטח – "בישראל ישנו מספר מועט של 
כמות  שם  לארה"ב  בניגוד  פרטיים,  חולים  בתי 
ולכן חובה  גדולה מאוד,  בתי החולים הפרטיים 
שלחברות הביטוח יהיה הסכמי התקשרות עם 
כל בתי החולים הפרטיים. הזכות לבחור את בית 
בסיסית  זכות  היא  החולה  ינותח  שבו  החולים 

והיא זו שמצדיקה את התשלום לביטוח פרטי".
בית  לבחירת  "מעבר  ואמר:  הוסיף  פרישמן 
החולים, על חברות הביטוח לאפשר בחירה של 
הספציפי  בתחום  ומנוסה  מיומן  מומחה,  רופא 

אינה אפשרית  זכות הבכירה  הנדרש למבוטח. 
בביטוחים  מצומצמת  הציבורית,  במערכת 
המשלימים ולכן היא חייבת להיות רחבה מאוד 

במערכת הפרטית.
חברות  כיום  שמציגות  הרופאים  רשימות 
הביטוח הן רשימות מצומצמות, לא עדכניות לא 
המבוטח  של  והיכולת  מתויגות  ולא  מפולחות 
המיומן  הרופא  את  הרשימה  מתוך  לבחור 
נדרש  הוא  אותו  הניתוח  עבור  ביותר  והמנוסה 

לעבור הלכה למעשה, לא קיימת".

לחברות  קרא  פרישמן 
רשימות  את  לפצל  הביטוח 
של  ארוכה  לשורה  הרופאים 
תחת  ולהציע  התמחויות  תתי 
שני  לפחות  התמחות  תת  כל 
מיומנים  מנוסים,  רופאים 
הספציפי,  בתחום  ומוכרים 

בפריסה ארצית.
בהרצאתו,  פרישמן  לדברי 
רב  מידע  יש  הביטוח  לחברות 
על אודות הניסיון של  כל רופא 
ואין  בכל סוג של טיפול רפואי 
לא  הביטוח  שחברות  סיבה 
וישתפו  למבוטחים  יסייעו 
אותם במידע האמור וכך יסייעו להם לקבל את 
הטוב ביותר במסגרת הביטוח עליו הם משלמים 

הון רב.
פרישמן סיים את דבריו בבקשה מסוכני הביטוח 
המידע  הפצת  לדבריו  כי  המסר,  את  להפיץ 
על  הנדרש  הלחץ  את  להפעיל  תסייע  בשוק 
 – הנדרש  השינוי  את  להוביל  הביטוח  חברות 
בתעשיית  הנדרשת  האמיתית  הרפורמה  "זו 
הביטוח וחבל שמי שצריך להבין את זה  לא מבין 

זאת ועוסק בשולי".

ד”ר אודי פרישמן בכנס
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