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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

 היקף העסקה: כ-6 מיליון שקל  הראל: הרכישה התבצעה במסגרת האסטרטגיה להרחבת השירות למבוטחים

הראל רוכשת 20% ממניות 
המרכז לרפואת עיניים עין טל

רפואיים איכותיים  על מרכזים  רשתית, קרנית ופלסטיקה של  רוכשת  ופיננסים  ביטוח  הראל  קבוצת 
ומקצועיים תואמת לאסטרטגיית  העין.  20% מהבעלות על עין טל - המרכז הכירורגי 
במצוינות,  הדוגלת  הקבוצה  במכרז פועלים ארבעה חדרי  האמבולטורי הגדול בישראל ברפואת עיניים. 
בשירות מוביל ומקצועיות רבה".  לניתוחי  המותאמים  ניתוח  הרכישה נעשתה תמורה כ-6 מיליון שקל. בנוסף, 
"השותפות  נמסר:  טל  מעין  ייעודי  חדר  גם  כמו  עיניים,  נוספים   30% ניתנה להראל אופציה לרכוש 
מנוף  מהווה  הראל  קבוצת  עם  לקטרקט בלייזר, חדרי טיפולי  ממניות החברה בתום פרק זמן של חמש שנים. 
טל,  עין  עבור  חשוב  אסטרטגי  והדמיות  לייזר, מכון בדיקות  מרכז עין טל הינו בבעלות פרטית של פרופ' 
אשר יאפשר לה לפתח, להשקיע  התומך  אופטומטריה  ומערך  אהוד אסיה, המנהל הרפואי של המרכז, המכהן 
ולהוביל את תחום רפואת העיניים  ניהול  הרופאים.  במרפאות  1994 כמנהל מחלקת העיניים במרכז  משנת 
הפרטית בישראל, ובכך להמשיך  ימשיך  היבטיו  כל  על  המרכז  הרפואי מאיר, ושל חיליק אסיה, מנכ"ל החברה 
להעמיד לקהל לקוחותיה את מיטב  ידי  על  מלא  באופן  להתנהל  ולשעבר מנכ"ל מכון הייצוא. מרכז עין טל הוקם 
הרופאים, הטכנולוגיות והשירותים   האחים אסיה.  בשנת 1984 על ידי פרופ' מיכאל בלומנטל ז"ל, 
בתחום זה. חזונה של עין טל הוא להעמיד עבור  מהראל נמסר, כי "רכישת אחזקות במרכז  שהיה מחלוצי הרפואה הפרטית בארץ. 
הציבור הרחב, הנשען בישראל על תשתית ביטוח  הרפואי עין טל בישראל היא חלק מאסטרטגיית  בעין טל, הפועל ברמת החייל שבתל-אביב, 
רפואי רחב ומקצועי, הן של חברות הביטוח  פוטנציאל  הקבוצה לבצע השקעות בעלות  מנתחים ומטפלים יותר מ-50 מרופאי העיניים 
הפרטיות והן של קופות החולים, את רפואת  צמיחה עתידית, אשר משיקות לליבת העסקים  בישראל, המבצעים מדי שנה אלפי ניתוחים 

העיניים הטובה והמתקדמת ביותר. של הראל". בהראל הוסיפו עוד, כי "בעלות  בכל תחומי רפואת העין - קטרקט, גלאוקומה, 
להנגיש  שואפת  טל  "עין 
רפואי  שירות  ללקוחותיה 
כולל  איכותי,  אמבולטורי 
בחירת רופא מנתח, לוח זמנים 
באתר  ניתוחים  וביצוע  קצר 
רפואי מודרני ומתקדם. כל זאת 
במחירים שווים לכל נפש ותוך 
חשיפה של טכנולוגיות ופתרונות 
בתחום  מתקדמים.  רפואיים 
בישראל  הקטרקט מתבצעים 
כ-60 אלף ניתוחים בשנה, למעלה 
ממחציתם במגזר הפרטי. כרבע 

מהם נעשים כיום בעין טל".

תביעה ייצוגית: איילון מפחיתה 15% 
מתגמולי צד שלישי בעת תאונה בצומת

 לטענת התובעת, בביצוע הפחתה זו פועלת איילון שלא כדין וכי הפחתה בגין אשם 
תורם חייבת להתבסס על נסיבות המקרה הספציפי ולא באופן שיטתי  בנוסף נטען כי 

בהתנהלותה פועלת החברה גם בניגוד להוראות חוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
בשל קרות התאונה בצומת הפכה לפרקטיקה  באופן שרירותי, אין באפשרותה להצדיק את  בבית המשפט המחוזי בלוד הוגשה בקשה 
נוהגת ורווחית ביותר אצל חברות הביטוח,  ההפחתה והיא אפילו לא מנסה לנמקה. בבקשה  איילון בטענה  נגד  ייצוגית  לאישור תביעה 

לרבות איילון. נאמר, כי בהתנהלותה זו פועלת איילון גם בניגוד  כי במקרים בהם מתרחשת תאונה בצומת 
איילון  את  לחייב  מתבקש  המשפט  בית  להוראות חוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח  מפחיתה החברה באופן אוטומטי שיעור מסוים 
להשיב לחברי הקבוצה המיוצגת את הסכומים  המחייבים חברות ביטוח הדוחות  וחיסכון,  מתגמולי ביטוח להם זכאי צד שלישי. 
שהופחתו מתשלומי הפיצויים בגין רשלנות  תביעה המופנית כלפיהן או מקבלות אותה  שיעור ההפחתה בגין רשלנות תורמת נקבע 
תורמת ובשל העובדה שהתאונה אירעה בצומת  באופן חלקי למסור הודעה מנומקת בכתב על  כי  למבקשת  נמסר  וכך  שרירותי,  באופן 
דרכים. בנוסף מתבקש בית המשפט להטיל על  כך. ההודעה חייבת לכלול פירוט של העובדות  "בתאונה בצומת אנו מקזזים תמיד 15%".
איילון איסור להפחית בעתיד את הפיצויים  שבגינן נדחתה התביעה וכן את תנאי הפוליסה  בבקשה נטען, כי בביצוע הפחתה זו פועלת 
לצדדים שלישיים בטענה כי התאונה אירעה  או הוראות הדין שביסוד הדחייה. איילון שלא כדין, וכי הפחתה בגין אשם תורם, 
בצומת, אלא אם היא מנמקת את החלטתה,  בבקשה נאמר, כי חלק גדול מחברי הקבוצה  נסיבות  על  חייבת להתבסס  מעצם טיבה, 
כולל תיאור מפורט של הרשלנות התורמת  המיוצגת, שהופחתו להם שיעורי הפיצויים  המקרה הספציפי, כלומר על מידת האשם של 
וקובעת את שיעור האשם התורם בהתאם  בגין תאונה שהתרחשה בצומת דרכים ובשל  הצד השלישי ולא באופן שיטתי ושרירותי. 

להנמקה. רשלנות תורמת, בכלל לא מודעים להתנהלותה  לטענת המבקשת, איילון מפחיתה את תגמולי 
תגובת איילון: "מסמכי התביעה והבקשה  זו של איילון.  כל  הביטוח מבלי לבדוק את הנסיבות של 
הגיעו רק לאחרונה למשרדי החברה. החברה  לדברי המבקשת, באמצעות עוה"ד גיל רון,  מקרה, ולשיטתה של החברה כל שנדרש לשם 
תלמד את המסמכים שהתקבלו אצלה ותגיב  ויעקב אביעד,  יעל שחר,  אהרון רבינוביץ,  ביצוע ההפחתה הוא שהתאונה תתרחש בצומת.

כנדרש בבית המשפט". ההפחתה השרירותית של תגמולי הביטוח  לדברי המבקשת, מאחר שאיילון פועלת 
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