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אורי צפריר, מ"מ נשיא הלשכה
ב-2015 תמשיך הרגולציה לעבוד שעות 

נוספות. בחלק מהמקרים מדובר בדבר חיובי, 
מכיוון שזה נעשה לטובת המבוטחים. אנחנו 

לא יודעים עדיין איך תיראה הממשלה הבאה 
ומה יהיה סדר העדיפויות שלה, אבל יש כמה 

בעיות כבדות בענף הביטוח, שנדחקות מתחת 
לשטיח ולא מטופלות: משבר הפנסיה, שלא נמצא לו פתרון 

אמיתי ונאות. עד כה והתעסקו בדמי ניהול, אבל זו לא הבעיה 
המרכזית. אחת הבעיות היא היעדר יעדים להשקעות הפנסיה, 
כדי שתהיה בה תשואה הולמת לחוסכים. נקווה שב-2015 לא 
יהיו תספורות נוספות שישפיעו על השקעות חברות הביטוח. 

נושא נוסף הוא הקולקטיבים, בעיקר בתחום הסיעוד. טרם נמצא 
פתרון הולם שיאפשר למבוגרים לבטח עצמם באופן שהם יוכלו 

לשלם עבורו.
אני מקווה שהשנה סוף סוף תחלחל, גם בפיקוח וגם בתקשורת, 

חשיבותו של הסוכן' כאיש מקצוע שיודע ללחום את מלחמתו 
של המבוטח מול חברות הביטוח, שכל מטרתן היא עשיית רווח. 

לסוכנים יש שליחות בנוסף למכירת ביטוחים, והיא להתמודד 
עם בעיות ולסייע להם לפתור אותן. חברות הביטוח עצמן 

מתחילות להפנים שסוכן הביטוח הוא המשווק המקצועי הזול 
ביותר, מכיוון שהוא מתוגמל על הצלחות בלבד, בשונה משכיר 

של חברת הביטוח שמקבל משכורת ללא קשר לתוצאותיו.
בשנה הזו גם הסוכנים יצטרכו לערוך שינויים מהותיים בכלים 

שבהם השתמשו עד היום, ולהתמקד בכלים טכנולוגיים 
שיאפשרו לשים את הלקוח במרכז, כדי לספק לו את כל צורכיו 
בתחום הבריאות, סיעוד, פנסיה ואלמנטרי. הלקוח יזכה לטיפול 

הוליסטי וההתמקדות תהיה בו ולא במוצר. סוכנים צריכים 
להתחיל להפנים את חוזר החידושים, שבו הם אמורים לקבל 

הסכמה של הלקוח לחידוש הביטוח שלו במוצרים קצרי טווח, 
בעיקר בתחום האלמנטרי.

שוש כהן-גנון, סגנית נשיא הלשכה
איני מתיימרת, ולא עלה בדעתי, להתפלפל 

בפירושים לאמירתו של רבי עקיבא, קטונתי. 
רק קצת על חופש הבחירה מהרשות שניתנה 

לנו. הרי הכל צפוי, ואם הכל צפוי אז גם 
הרשות נתונה, הרשות הנתונה היא חופש 

הבחירה שלנו.
לא תמיד נוכל לבחור את מציאות חיינו, אבל תמיד נוכל 

לבחור כיצד להגיב להם. כך על פי הקבלה, אין לנו שליטה על 
האירועים שבחיינו, אלא שליטה על תגובה שלנו לכל אירוע. 

התגובה שלנו היא שיוצרת עבורנו מציאות חדשה.
ב-17 במרץ תתקיימנה בחירות לכנסת ה-20, ועם ישראל 

יבחר את מנהיגיו לארבע השנים הבאות )בתקווה(. האם 
הבחירות )הרשות נתונה( ייצרו מציאות חדשה? האם נבחר 
באוטומט? נדבק באותם תבניות ודפוסים ונחזור עליהן שוב 
ושוב, או שנשתמש ברשות שקיבלנו לעשות שינוי לעשות 

אחרת ואולי ניצור דפוסים חדשים? אני מאמינה באמונה 
שלמה שאפשר. אפשר להיות סבלניים יותר, פתוחים יותר 

ונכונים יותר לעזור. אפשר לתקן עוולות, לתקן קלקולים. 

אפשר להוריד את יוקר המחיה ובד בבד את מפלס האלימות. 
אפשר – רק צריך להחליף את הדיסק.

כך או כך, שתבוא על כולנו שנה אזרחית טובה. שנת עשייה 
וצמיחה, ביטחון ושלווה.

אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי
ענף האלמנטרי ימשיך בתחרותיות בענפי 

הפרט. אתרי השוואה יעלו לאוויר ויתנו עוד 
ועוד מידע למבוטחים. אנו מניחים כי 

המבוטחים יחזרו לסוכן שעליו הם סומכים 
ויבקשו ממנו להתאים את ההצעה. עקב 
כניסתו לתוקף של חוזר החידושים, ירבו 

הסוכנים לדבר עם הלקוח, מה שיפתח בפניהם את הדרך לחזק 
את הקשר מול הלקוח ולהובילו לרכישת מוצרים נוספים.
הסוכנים ימשיכו לחשוב על דרכים הנכונות להדגיש את 

חשיבותם לקהל הלקוחות, גם בשלב הצעת הביטוח, ובמיוחד 
בזמן התביעה. למרות הבחירות, איננו צופים שקצב הוצאות 

החוזרים יפחת: הרגולטור ימשיך לשיטתו לעזור לאזרחים, 
ואנו נהיה שם כדי להסביר לו איך החוזרים שלו באמת יכולים 

להתקיים בשטח.

אשר סייפר, יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח
נמשיך את תנופת הפיתוח במכללה: נקבל את 
המבנה החדש למכללה ברחוב המסגר, המכיל 

כיתות לימוד משופרות ונוחות יותר וברמה 
גבוהה יותר, שיאפשרו לתלמידים לימודים נוחים 

יותר; נרחיב את פעילות ההכשרה לסוכנים 
ולענף מעבר לתוכניות הקיימות, ונפתח - 

בשיתוף עם הוועדות המקצועיות של הלשכה - קורסים שיאפשרו 
לבעלי הרישיון ולעובדי ענף הביטוח להתמקצע בסוגיות השונות 

המקיפות את ענף הביטוח; נפתח את המכללה עבור ציבורים 
נוספים, ונלמד גם את הצרכנים )רואי החשבון, קציני בטיחות, 

חשבי שכר וכדומה( את נושאי הביטוח השונים, ואת חשיבות סוכן 
הביטוח והסוכן הפנסיוני במתן שירות לציבור. נדגיש כי המכללה 

היא המגדלור המקצועי של ענף הביטוח.
במישור הארצי מקווה אני שמשרד האוצר יתנהל בצורה יעילה 

יותר, יקבל החלטות שקולות יותר לטובת הציבור, שמקבלי 
ההחלטות יבינו שצריך לאפשר ליצרנים לשווק "פוליסות ביטוח 

וחיסכון לכל החיים", כפי שהיה נהוג בעבר; שמשרד האוצר יוביל 
פעילות לביטול הביטוח הסיעודי במסגרת קופות החולים, 

שמבטח וגובה פרמיות מ-4 מיליון אזרחים. הביטוח הסיעודי 
הבסיסי צריך להתנהל על ידי מוסד ציבורי ניפרד. כך ייגבו פחות 
פרמיות מהציבור, נתח גדול מהציבור יהיה מבוטח, ואפשר יהיה 

לגבות את דמי הביטוח )הזולים יותר( על ידי מס הבריאות.

שנה חדשה תמיד נושאת עמה תקוות להתחלות מצוינות ולשינויים מבורכים. אומרים שהנבואה ניתנה לשוטים, אך 
תמיד אפשר לנסות לחזות ולקוות איך ייראה ענף הביטוח בשנה החדשה.

מה תביא עמה השנה האזרחית החדשה?

לשכת סוכני ביטוח מאחלת 
לכל חבריה שנה אזרחית טובה 

מלאת פעילות והצלחות
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סיכום השנה בעיתונות היה מלא בנתונים 
ובהשוואות של הטרנדים החמים על פי חיפושי 

הגולשים בגוגל בשנה האחרונה. התעמקות 
בנתוני מנוע החיפוש, השולט ללא עוררין 

בישראל, נותן גם תמונה על מה שעניין את 
ציבור המבוטחים בשנה החולפת.

על פי נתוני גוגל טרנדס, המסקנה הראשונה 
היא שהגולש הישראלי מחפש כיום באינטרנט 
הרבה יותר מבעבר תשובות הנוגעות לביטוח 

שלו: השוואה בין פוליסות ושאלות הנוגעות 
לדמי ניהול ולהפרשות נדרשות, כמו גם רכישת 

פוליסות, או יצירת קשר עם המבטחים.
בנוסף, בחלק מהמקרים מוכנים חברות הביטוח 

והסוכנים לשלם עשרות שקלים ללחיצה על 
מודעת גוגל, שמביאה גולש לעמוד הנחיתה 

שלהם. הסכומים המשולמים על המודעות בענף 
הביטוח הם מהגבוהים ביותר, תופעה מובנת מול 

הרווח הגבוה שיכול כל ביטוח להניב לחברות.
התחום שבו הציבור חש נוח יותר מכל תחום 

אחר ברשת הוא תחום ביטוחי הרכב. היקף 
החיפושים, כפי שעולה מגוגל אדוורדס, עומד 

על כ-15 אלף מדי חודש, כלומר כ-180 
אלף חיפושים שנתיים של ביטוח רכב, זאת 

בנוסף לעוד אלפי חיפושים בתחומים קרובים 
כמו ביטוח רכב חובה, או חיפוש של ביטוחי רכב בחברות 

ספציפיות.
תחום ביטוחי הבריאות הוא תחום שהמודעות לו נמצאת 

בשנים האחרונות בעלייה חדה. על פי גוגל טרנדס, היקף 
החיפושים הקשורים לביטוחי בריאות דומה לזה שמבוצע 

סביב ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה גם יחד.
החיפושים המובילים בתחום זה בשנה האחרונה היו מונחים 

כמו הראל ביטוח בריאות, קופת החולים מכבי והחברות כלל 
והפניקס. בכולם, כמו מן הסתם בתחום כולו, ישנה עלייה חדה 

בהיקף החיפושים יחסית ל-2013.
עוד מדד לעלייה החדה בתחום זה ובערך הגדול שמייחסות 
לו חברות הביטוח, אפשר למצוא בגוגל אדוורדס – בורסת 

המודעות של גוגל. על פי גוגל אדוורדס, לחיצה ממוצעת על 

מודעת גוגל, כאשר הגולש חיפש את המונח ביטוח בריאות 
פרטי, עומדת על כ-30 שקל, סכום הנחשב לגבוה במיוחד.
גם קרן השתלמות היא חיפוש פופולרי בשנה האחרונה – 

כ-5,000 חיפושים מדי חודש לביטוי הספציפי, בנוסף לאלפי 
חיפושים לקרנות ספציפיות – ככל הנראה מצד הלקוחות. 
נראה שהחיפוש הפופולרי ביותר הוא לקרן השתלמות של 

דש ואז על פי הסדר – קרן השתלמות למורים, הקרנות של 
מגדל, הראל ופסגות. התחומים הפופלריים ברשת אחרי קרן 

ההשתלמות היו קופות הגמל וביטוחי הנסיעות לחו"ל.
על פי גוגל, הציבור הרחב מתעניין בקרן פנסיה יותר מאשר 

בביטוח מנהלים. על כל שני חיפושים הקשורים לביטוח 
מנהלים, התבצעו שלושה חיפושים הקשורים לקרן פנסיה. סך 
כל היקף החיפוש של ביטוח מנהלים בשנה החולפת עמד על 

כ-1,300 חיפושים בחודש.

2014 באינטרנט: מאות אלפי חיפושים בתחום 
הביטוח; תחומים בולטים: רכב, בריאות ונסיעות
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חיפושים בולטים ברשת גוגל ב-2014 )ממוצע חודשי(

ביום ג', ה- 6.1.15, יקיים מחוז תל אביב יום עיון בנושא המיסוי 
של סוכן הביטוח, בשיתוף איתוראן וקופל גרופ. המפגש יתקיים 

בין השעות 8:30-14:00 במרכז הכנסים "וואהל" ברמת גן
 

ביום ד', ה-7.1.15, יקיים סניף אשקלון אשדוד מפגש בוקר 
בשיתוף אליפים סוכנות לביטוח, בין השעות 8:15-11:45 

במסעדת קפה קפה בהיכל התרבות באשקלון
 

ביום  ג', ה-13.1.2015, יקיים מחוז ירושלים יום עיון מגוון 
בנושאים מקצועיים שונים, בהם תחום המשפט, בריאות 
ומיסוי, בשיתוף איילון חברה לביטוח. המפגש יתקיים בין 

השעות 8:30-12:30 במלון מצודת דוד בירושלים
 

ביום ד', ה-21.1.15, יקיים  סניף השרון יום עיון בהשתתפות 
שר הפנים לשעבר, גדעון סער, שירצה בנושא קבלת החלטות 

 במערכת הפוליטית. יום העיון יתקיים בשיתוף קופל גרופ,
 space בין השעות 8:30-13:30, במרכז האירועים העסקיים

בכפר סבא.



לזכרו של ארז

4 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים 25 בדצמבר 2014

ארז גוטמן, יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח, 
נפטר בטרם עת. גוטמן ז"ל, בן 39 במותו, הותיר אחריו אשה 
ושני ילדים. הוא ניהל לפני כשבועיים בהצלחה רבה את כנס 
הפיננסים הראשון של לשכת סוכני ביטוח, וזכה לתשבחות 

רבות בקרב הסוכנים.
נשיא לשכת סוכני הביטוח, אריה אברמוביץ, מסר: "אנו 

משתתפים בצער רב וביגון קודר עם משפחת גוטמן על לכתו 
בטרם עת של ארז. ארז היה עוגן משמעותי בפעילות הלשכה 

בשנה האחרונה. ארז, שזה עתה סיים את ניהולו של כנס 
הפיננסים הראשון שלנו, היה אדם רב פעלים, בעל אישיות 

מיוחדת, ואין ספק שייחסר לכולנו".
גוטמן החל את דרכו בעולם הביטוח לפני 11 שנה עם סיום 

לימודי תואר ראשון במדעי המדינה. תחילה עסק כמשווק 
בסוכנות ביטוח ולאחר כשנה נהפך לסוכן ביטוח עצמאי. 

בסופו של דבר, נהפך גוטמן לבעלים של שתי סוכנויות ביטוח.
לפני כארבע שנים החל בפעילות בלשכה סוכני הביטוח, 

תחילה בוועדה לביטוח פנסיוני ולאחר מכן בוועדה 
האסטרטגית. לפני שנה מונה ליו"ר תת הוועדה לפיננסים, 

שהוקמה לראשונה בלשכה במטרה להחדיר את תחום 
הפיננסים לסוכני הביטוח.

הלשכה מרכינה ראש ומוסרת את תנחומיה למשפחה.

אבל בלשכה: יו"ר תת הוועדה לפיננסים 
בלשכה ארז גוטמן הלך לעולמו בפתאומיות

היכרותי עם ארז החלה לפני כמה שנים, כשהצטרף לוועדה 
לביטוח פנסיוני שבה הייתי חבר. מהר מאוד נוצר בינינו קשר 

אישי וחם, אני הייתי מכנה אותו "הצעיר", והוא תמיד היה 
מחייך ומשיב לי: "אני צעיר? אני כבר 

זקן בענף". למרות גילו הצעיר, נוכחנו 
לגלות סוכן ביטוח עם גאווה גדולה 
למקצוע, עם אג'נדה מאוד ברורה, 

יזמות גדולה ושליטה בחומר המקצועי 
ברמה גבוהה. גם כשהיו בינינו חילוקי 
דעות, ארז התנהל תמיד עם חיוך על 

פניו ואגו בצד.
כאשר בקשתו להרצות בכנס ביטוח 

חיים ב-2012 אושרה, הוא ביקש ממני 
באופן אישי לשבת אתו על הרצאתו 
ולעבור אתו על כל סעיף. ואכן, ארז 

הגיע למשרדי, וישבנו שעות על 
הכנת ההרצאה. הוא היה פתוח לכל 

הערה ושינוי, בסופו של תהליך זכתה 
הרצאתו לשבחים רבים. לא היה מאושר 

ממנו וממני, ומאז הוא שובץ להרצות 
בעוד כנסים. במהלך אותן שעות שחלקנו התוודעתי לכל 

תוכניותיו, לבית שבנה בגבעת אלה, לפתיחת המשרד 
בטבעון, לחזון שלו ולתפישת מקצוע הסוכן. זכיתי לתובנות 
מאיש צעיר שיודע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו ואיך בכוונתו 

להגיע לשם.
בזמנו, כשהתמניתי לתפקיד יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, 

היה ברור לי שארז ייקח חלק מוביל בתחום הפיננסים, ואכן 
הוא מונה ליו"ר תת הוועדה לנושא זה. הוא פעל עם הרבה 

מוטיבציה ורצון להצליח ולהנחיל את עולם הפיננסים לכמה 
שיותר סוכנים. לפני כשבועיים חנכנו את העשייה בתחום זה, 

בכנס פיננסים שנערך לראשונה בתולדות הלשכה. ישבנו 
שעות על גבי שעות לתכנן יום זה, 

ניהלנו לא מעט ויכוחים והתלבטויות 
כיצד הוא ייראה, אם יגיעו סוכנים, ואילו 

הרצאות יש לשלב.
לאורך כל הכנס ישבתי ליד ארז, ראיתי 

איך אט-אט, ככל שמתקדם הכנס, 
המתח פג, והחיוך המפורסם שלו תופס 

מקום. בסיומו של היום התחבקנו, 
וראיתי לפניי אדם מאושר וגאה עם 

תחושת הצלחה גדולה. ואכן, ארז קיבל 
שבחים רבים מכל הכיוונים, מהסוכנים, 

מהיצרנים, וכמובן מהנהלת הלשכה.
שוחחנו רק לפני כמה ימים וקבענו 
פגישה לתכנון 2015, ואיזו פעילות 

נעשה לקידום הנושא. ארז היה חדור 
מוטיבציה ורצון לתרום ולהופיע 

בסניפים, ולעשות ככל העולה בידיו כדי 
לקדם את עולם הפיננסים לציבור חברי הלשכה. והנה, הכל 

נגדע באחת. עדיין איני מצליח לעכל זאת.
הליכתו של ארז בטרם עת היא אבדה ענקית למשפחתו, 
ללקוחותיו, לעובדיו ולחבריו, אך זו גם אבדה גדולה מאוד 

ללשכת סוכני הביטוח. ארז סומן להיות בין מובילי הלשכה 
בשנים הבאות, לאור כישרונו ויכולותיו, ובוודאי היה מתברג 

היטב בצוות המוביל. לצער כולנו הכל נגדע באחת.
יהי זכרו ברוך.

לזכרו של ארז גוטמן ז"ל

יובל ארנון

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

טקס ההלוויה של ארז גוטמן. צילום: ראובן רפ.
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מנכ"ל הלשכה מוטי קינן: "הכרתי את ארז כסוכן ביטוח, 
ומהר מאוד עליתי על כישוריו ויכולתו המקצועית ושיבצתי 
אותו כמרצה בכנס ביטוח ופיננסים לפני כשלוש שנים. הוא 
נתן הרצאה על חשיבות השיווק הפיננסי והפנסיוני, ובאותה 

עת גיליתי כמה הוא מוכשר ובעל יכולות מעולות של העברת 
מסרים. הוא התגלה במלוא גדולתו, כסוכן צנוע, מוכשר, 
מקצוען, מתחבב על אנשים, מעביר מידע בצורה שקופה 

ובהירה והוא זכה לאהדה 
גדולה.

"בעקבות הכנס, סוכנים 
ביקשו את עזרתו והוא 

סייע באדיבות רבה, בנועם 
הליכות. הוא היה בעל 

יכולת ביטוי וכתיבה בלתי 
רגילה. הוא היה דגם של 

סוכן ששאפנו שכל הסוכנים 
יהיו כמותו. היתה לו 

תחושת שליחות והוא ראה 
בבני אדם חשיבות גדולה 

במסגרת המקצוע – על 
כן נתן למבוטחיו מעטפת 

ומטרייה ביטוחית שתתאים 
לצורכיהם. עצוב לנו וקשה 

לקבל את הבשורה הזו".

יו"ר ועדת הטכנולוגיה ראובן 
רפ: "ארז היה בסך הכל בן 
39, כשלפתע פתאום, ללא 

שום הכנה מוקדמת, עצם 
את עיניו בפעם האחרונה. 

ביום שלישי בסביבות 9:00 
התפשטה השמועה כאש 
בשדה קוצים: ארז גוטמן 
נפטר. זה לא נתפש. רק 

לפני שבועיים, הופיע כאן, 
על הבמה המרכזית בכנס 

הפיננסים של לשכת סוכני 
הביטוח, שאירגן בתפקידו 

כיו"ר תת הוועדה לפיננסים. כנס מרתק בתכניו. הוא זכה 
לשבחים רבים על הארגון המופתי.

"את ארז, בחור חכם וצנוע, הכרתי לראשונה בעת שהרצה 
בכנס ביטוח חיים באילת ב-2012. זו היתה הרצאה מרתקת 
מפי איש צעיר, על הדרך שבה הוא מתמודד עם התנגדויות 

בעבודתו כסוכן ביטוח. הייתי גאה לשמוע דברים כה יפים 
וחכמים. מאז עקבתי אחריו. הוא השתלב בפעילות בלשכה 

והשנה אף קיבל תפקיד כה מרשים: יו"ר תת הוועדה 
לפיננסים. לא היה ספק שאין ראוי ממנו לתפקיד זה. שמענו 

על התקדמותו בעבודתו, בקריירה שלו ובמשרדו החדש, 
שאליו עבר מהמרכז. ובאחת, נגמר הכל. זה לא נתפש. עצוב 
ומזעזע כאחד, עד כמה אנחנו בני חלוף ואיננו יכולים לצפות 

דבר. ארז השאיר אחריו אשה ושני ילדים ואלפי ידידים, מכרים 
ולקוחות כואבים. יהי זכרו ברוך".

יו"ר ועדת סניפים, אירועים וגיוס חברים אריק ורדי: "לפני 
כחמש שנים, במסגרת פרויקט שקידמתי לגיוס סוכנים 

חדשים וצעירים לפעילות בלשכה, נענה בחור צעיר, נמרץ 

ומלא חן לפנייתי. באותו הרגע הבנתי שמולי יושב סוכן ביטוח 
כפי שדמיינתי ורציתי לגייס לפעילות בלשכה. הוא היה מודל 

לסוכן העתידי, בסיס להנהגה חדשה ורעננה.
רק דבר אחד ביקש באותה פגישה: שאם הוא מתחיל פעילות, 

חשוב לו שזו תהיה פעילות בעלת תוכן ואסרטיביות כדי 
שיוכל לתרום מניסיונו. הוא ביקש להצטרף לוועדה לביטוח 
פנסיוני ובמסגרתה לעסוק בתחום שכל כך אהב: פיננסים. 

אירגנתי לו פגישה עם יו"ר 
הוועדה דאז, זאת לאחר 

מאמצים ושכנועים כי 
הוועדה היתה כבר בתפוסה 

מלאה, וארז התחיל 
בפעילותו, המריא לשחקים 

ובוודאי הצדיק את האמון 
שרכש בלבי.

"באחרונה שמחתי לעזור 
ולארגן עבורו כנס, יום עיון, 

וכך להרגיש ולגעת בפסגה. 
מהבחינה המקצועית, הכנס 

היה לתפארת וארז שמח 
כל כך שהצליח. חלפו כמה 
ימים ושוב פניתי אליו כדי 

לקבל עזרתו ולשתף אותו 
בצוות היגוי של מיזם חדש 

שהלשכה מקדמת. הוא 
נענה בחיוב, רק ביקש כמו 
הפעם הראשונה שנפגשנו: 

'אני רוצה לתרום ולהיות 
חלק פעיל, לא רק לבוא 

לישיבות'. לצערי, ארז כבר 
לא יהיה נוכח בפגישה 

שקבענו. הוא השאיר חלל 
שקשה יהיה למלא. יהי זכרו 

ברוך".

יו"ר הוועדה לביטוח כללי 
אריאל מונין: "גם אנחנו, 

העובדים בענף שכולו ניהול 
סיכונים וסטטיסטיקות כואבות, המומים כשהסטטיסטיקה 

הכה כואבת מגיעה לפתחו של חבר ועמית למקצוע. מעבר 
לפיתוח הסוכנות, ארז לקח על עצמו גם להוביל דבר חדש: 

את הוועדה הפיננסית שהוקמה לראשונה, וכמו כל דבר 
חדש שנדרש לו אופטימיות, ארז היה האיש הנכון וידע 

להביא את כל הקסם האישי שלו, יכולותיו ומעל לכל את 
האופטימיות הרבה שבה ניחן, אל מהלך ראשוני שכזה. 

האבדה גדולה למשפחה ולחברים הקרובים, אך זו אבדה גם 
לנו, חברי הלשכה וועדות המתנדבים".

יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד: "קיבלתי את הידיעה 
ביום שלישי ב-8.00 בתדהמה מוחלטת. ארז היה סוכן 

מקצועי ואיכותי, אך יותר מכל - בן אדם. רק בחמישי שעבר 
שוחחנו על פעילות משותפת לוועדת הפיננסים ולמחוז 

הצפון וסיכמנו שנדבר בינואר, מה שכבר לא יקרה לצערי. 
עצוב היה לראות בהלוויה את אשתו השבורה לרסיסים 

ולדעת שממתינים לו בבית שני ילדים קטנים שאותם לא 
יראה".

חברי הלשכה מספידים את ארז גוטמן ז"ל

ארז גוטמן ז״ל
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המפקחת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר דורית סלינגר 
פירסמה השבוע טיוטת חוזר של עקרונות מנחים לחברות 
הביטוח, הנוגעים לביצוע חיתום רפואי למבוטחים. הוראות 

החוזר תקפות מה-1 ביוני, 2015.
חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, מאזן בין חובות המבטח 

לבין חובות המבוטח בכל הנוגע לתהליך קבלה לביטוח. החוק 
קובע כי מבטח יקבל החלטה לעניין קבלה לביטוח של מועמד 

לביטוח באמצעות הצגת שאלות, בעניינים שיש בהם כדי 
להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל 

או לכרותו בתנאים שבו. בנוסף, גוף מוסדי ישאל שאלות 
באופן ברור, שיסייע למועמד לביטוח לעמוד בחובה המוטלת 

עליו להשיב תשובות מלאות וכנות.
בנוסף, ראוי להחיל את ההוראות לעניין הליך חיתום גם על 

מבטח שהינו חברה מנהלת של קרן פנסיה, מאחר שראוי 
לאפשר גם למועמד המבקש להצטרף לקרן פנסיה להשיב 
תשובות מלאות וכנות לשאלות שאותן הוא נשאל במסגרת 

הצירוף לקרן הפנסיה. ואלה העקרונות שמופיעים בחוזר:
שיקול דעת ומידתיות – חברת ביטוח רשאית לקבוע לגבי 

מבוטח מסוים היקף כיסוי ביטוחי, חריגים לו או תוספת לדמי 
הביטוח, לאחר שבדקה את מצבו הרפואי של מועמד לביטוח. 

בדיקת המצב הרפואי תתבצע נוכח המידע שקיבלה חברת 
הביטוח במסגרת הליך החיתום הרפואי ולאחר שקבעה שיש 
הצדקה לקביעת התנאים השונים. כך למשל, גוף מוסדי לא 

יחריג בעיות גב מכל סוג שהוא באופן גורף, אם מועמד הצהיר 
על בעיה בחולייה ספציפית בגב.

התאמת החיתום לסוג המידע המבוקש ומאפייני המועמד – 
תוכן השאלות בשאלון רפואי, מספרן והיקפן יותאם לאופן 

הצירוף לביטוח ולסוג הביטוח שאליו מבקש המועמד 
לביטוח להצטרף; שאלות ביחס לרקע משפחתי 

של מועמד לביטוח יישאלו רק למיטב 
הידיעה של המועמד לביטוח. לדוגמה: גוף 

מוסדי לא ישאל "האם את/ה סובל/ת 
מאלצהיימר, דמנציה, פיגור, מחלת 

נפש".
פשטות ובהירות – שאלות ינוסחו, 

ככל הניתן, כך שהמענה עליהן 
יהיה רק "כן" ו- "לא"; גוף מוסדי 

רשאי לבקש פירוט במקרה 
שתשובה לשאלה מסוימת היא 
חיובית; השאלון יכלול שאלות 

כלליות לגבי התקיימות של מחלות 
נוספות, רק אם השאלה נשאלה 

יחד עם כמה שאלות נוספות ביחס 
למחלה מסוימת, או ביחס לסוג 

מחלות מסוים ולמחלות העיקריות 
הנמנות בסוג מחלה זו; שאלות 

לא ינוסחו באופן גורף וכללי, 
אלא באופן מדויק, ככל הניתן; 
שאלות ינוסחו באופן שהאדם 

הסביר, שאינו בעל השכלה 
רפואית, אמור לדעת להשיב 

עליהן; שאלות יתייחסו 
למצב עובדתי בלבד.

לא יישאלו שאלות שנדרשת 
בהן הערכה סובייקטיבית, 

אמונות או דעות של מועמד 

לביטוח, באשר למצבו; אם מבוקש מידע ביחס למצב כרוני 
ומתמשך של מועמד לביטוח תפרט השאלה כי מבוקש מידע 
ביחס למצב שמתקיים באופן רציף לאורך פרק זמן שהגדיר 

הגוף המוסדי ולא ביחס לאירוע חד פעמי; יובהר כי גוף מוסדי 
רשאי לשאול ביחס לאירוע חד פעמי ככל שהדבר מוצדק 

בנסיבות העניין, ואז יציין במפורש בשאלה כי מבוקש מידע 
גם על אירוע חד פעמי".

המפקחת אף נותנת דוגמאות: בנוגע לשאלות גורפות 
וכלליות, גוף מוסדי לא ישאל את השאלות הבאות: "האם 

היית חולה ב- X השנים האחרונות"; "האם הנך בבירור 
רפואי"; "האם יש או היתה לך הפרעה בריאותית כלשהי"; 

"האם סבלת או הנך סובל ממחלה כלשהי"; "האם אתה סובל 
מבעיות נפשיות".

בנוגע לניסוח שדורש ידע רפואי מקצועי, גוף מוסדי לא ישאל 
"האם סבלת מ- CVA", אלא אם יציין לצד המלים "CVA" גם 

מונח שאדם שאינו בעל השכלה רפואית יכול להבינו – "אירוע 
מוחי" או "שבץ מוחי".

בנוגע להערכה סובייקטיבית, גוף מוסדי לא ישאל את 
השאלות הבאות: "האם אתה יכול לתפקד באופן חופשי 

בפעולות היום-יומיות" או "האם אתה יכול לתפקד בפעולות 
היום-יומיות"; "האם אתה חש בריא".

כמו כן, נקבע בטיוטת החוזר כי חיתום רפואי ייערך במישרין 
עם מועמד לביטוח. בעת הליך חיתום רפואי טלפוני יבהיר 

הגוף למועמד לביטוח כי בכוונתו לשאול אותו כמה שאלות 
שיהוו בסיס לחיתום רפואי. הגוף יצטרך לתת לו זמן סביר 

לענות על כל שאלה וימתין לקבלת התייחסות מפורשת של 
המועמד לכל שאלה, לפני מעבר לשאלה הבאה. עוד נקבע כי 

הגוף המוסדי יודיע על תוצאות הליך החיתום תוך 90 יום 
ממועד בקשת ההצטרפות לביטוח.

לדברי יו"ר ועדת הבריאות של לשכת סוכני 
הביטוח יואל זיו, "הלשכה שמחה שבעקבות 

פנייתה אל הפיקוח בנדון, הוציאה המפקחת 
על הביטוח טיוטת הסדרה בעניין הזה. ועדת 

הבריאות של הלשכה תלמד את הטיוטה 
ותשתף פעולה עם הפיקוח, כדי ליצור 
הסדרה מקיפה ככל שניתן. הלשכה, 

באמצעות ועדת הבריאות והסיעוד, פועלת 
מזה זמן רב להעלות לסדר היום הציבורי 

בענף הביטוח את נושא הסדרת 
החיתום הרפואי, כדי שיהיה אחיד בין 
חברות הביטוח, שקוף ומובן לציבור 

המבוטחים".
עוד הוסיף זיו, "לאור הכשלים 

וחוסר אחידות בנושא החיתום, 
נוצר מצב שבו בעת קרות מקרה 

הביטוח, מגלים המבוטחים 
החרגה כוללנית שנעשתה 

לפני הרבה שנים, ושבגינה 
אינם זכאים היום לפיצוי 
כלשהו. חברות הביטוח 

נוהגות להחריג באופן 
גורף, ולעתים שלא בתום 

לב, מצבים שבהם ניתן 
להחריג רק את האזור 

הנגוע, בשל מצב רפואי 
קיים".

טיוטת חוזר להסדרת הליך החיתום: חברות הביטוח 
לא יוכלו לשאול מועמדים אם הם חשים בריאים



תודה
ב-  שבחרת 

לסוכנות הביטוח המצטיינת לשנת 2014!

גאים להיות הסוכנות שנבחרה בקטגוריה זו

בפעם השלישית, בנוסף לשנים 2010 ו- 2012

20
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ת 
שנ

ת ל
סוכנות הביטוח העצמאי
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כך תכינו את המבוטחים שלכם לפרישה 
באמצעות התנהלות נכונה מול רשויות המס

הסכם עם אתר פסקדין: 
חברי הלשכה זכאים למנוי 

חינם באתר

 

"ראשית, חשוב שהסוכן יתמקצע כמה שיותר כל הזמן. 
החוקים והתקנות כיום מסובכים, מורכבים ומשתנים תכופות, 

ולכן חשוב ביותר להתעדכן מקצועית. אני מסייע בכך 
באמצעות הפצת חוזרים מקצועיים וישנה מערכת מיוחדת 
שבה אפשר להשתמש. חשוב לקרוא את החוזרים ולעקוב 

אחר כל שינויי החקיקה והתקינה.
"השינוי הדרמטי ביותר בשנתיים האחרונות הוא תיקון 190 
לפקודת מס הכנסה, ששינה דרמטית את שיטת המיסוי על 

הפנסיה ונוצרו בו הרבה הזדמנויות לתכנון נכון וטוב מבעבר. 
יש שיפור משמעותי ביחס לאופן משיכת הכספים של אדם 
שפורש לגמלאות וצריך לדעת את התיקון הזה היטב - זה 

הבסיס לכל העבודה. אני ממליץ בחום ללמוד את כל החוזרים 
שהפצתי ולהטמיע את החומרים הקשורים בתיקון 190.

"נקודה נוספת היא שכל פורש חייב להיות מטופל באופן 
מסודר. כשלקוח שלכם פורש אסור להזניח אותו. המשמעות 

היא שיש למלא את כל הטפסים הנדרשים על ידי רשות 
המסים, וחובה להגיע לפקיד שומה הקרוב כדי לוודא 

שההגעה לפנסיה תהיה מסודרת ומאורגנת, שחלילה הלקוח 

לא ימצא את עצמו במצבים לא נעימים מול רשויות המס. יש 
צורך בהעלאת המודעות לטיפול בכל סוגיות המס הקשורות 
לפרישה. לסוכן יש חלק נכבד במהלך הזה. סוכן חייב להבין 

שכל מבוטח צריך להיות מטופל באופן מסודר בעת הפרישה, 
כולל פגישה מקדימה, מילוי טפסים וליווי רציף עד למשיכת 

כספי הפנסיה".

להתייעצות עם צביקה משבנק, לחצו כאן 

יו"ר ועדת הרווחה בלשכה עוזי ארגמן הגיע להסכם עם אתר 
המשפט הישראלי פסקדין, לפיו רשאי כל סוכן חבר לשכה 
למנוי חינם, המאפשר גלישה חופשית במאגרים המכילים 

פסיקה.
במאגרים אפשר למצוא מאות דוגמאות של דיני ביטוח, דיני 

נזיקין, מאות מאמרים, תקצירים, חדשות, עדכונים אישיים 
למייל ועוד.

הטבה ייחודית זו מאפשרת לסוכני ביטוח ותיקים וצעירים 
כאחד חיסכון כספי משמעותי וסיוע בהקניית כלי עבודה 

חיוניים.

יועץ מיסוי פנסיוני של הלשכה טיפ שבועי
צביקה משבנק הוא בוגר תואר 

ראשון בראיית חשבון ותואר שני 
במשפטים. הוא עבד ברשות המסים 

כמנהל מחלקת קופות הגמל 
בנציבות מס הכנסה בירושלים. 

מ-2006 הוא משמש כיועץ בשוק 
הפרטי, המתמחה במיסוי פנסיוני, 
לחברות ביטוח, לסוכנויות ביטוח, 

לבנקים, למשרדי רו"ח וללקוחות פרטיים. הוא משמש 
כיועץ ללשכה כשמונה שנים.

לשכת סוכני ביטוח אבלה על לכתו של
חבר הלשכה ארז גוטמן ז"ל

ומשתתפת בצערה של המשפחה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה של
חברת הלשכה נאוה ויקלמן
במות אחיה ניסים קורן ז"ל

http://www.insurance-association.com/#!--/cw48
http://www.insurance-association.com/#!--/cw48
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עשרות סוכני ביטוח הגיעו בחמישי שעבר לפתיחת תערוכת 
צילומים נודדת של תנועת גיבורים קטנים, הנקראת "האחר 

בעינו של האחר".
לדבר יו"ר הוועדה לפעילות ולקשרי קהילה מיכל וינצר, 

"בתערוכה מוצגות כ-60 תמונות שצילמו ילדים בעלי 
מוגבלויות ללא הדרכה, והן מתארות את המציאות דרך 

עיניהם. זו התערוכה הראשונה מסוגה שמעניקה במה לעשייה 
צילומית של בעלי צרכים מיוחדים, שלא הקדים אותה תהליך 

למידה והכשרה. אני חושבת שהיא מדברת בעד עצמה".

לצד התמונות של הילדים מוצגות בתערוכה תמונות של 
צלמים מתנדבים בעמותה. בין התמונות אפשר היה למצוא 
צילומים שנלקחו על ידי חברי הלשכה באירועים שונים של 

התנועה, בהם ראובן רפ, יו"ר הוועדה לטכנולוגיה, חברת 
הלשכה דליה הרוש ובעלה שמעון הרוש.

כ-200 איש נכחו באירוע, בהם יועצת ראש הממשלה למעמד 
האשה ורד סוויד, ליהיא לפיד, צלמת בעצמה וגם אמא לילדה 
שנהנית מפעילויות התנועה, וד"ר אילן רבינוביץ ורעייתו יונית, 

הורים לשני ילדים אוטיסטים. כשרבינוביץ לפיד בירכו מעל 
הבמה לא נותרה עין יבשה בקהל.

נשיא התנועה ד"ר יריב וינצר הזכיר בנאומו את שיתוף 
הפעולה של גיבורים קטנים עם גופים שונים, כמו משרד 

החינוך, לשכת סוכני הביטוח, הפועל יונט חולון ועוד.

את הפרויקט הובילו וינצר, רויטל כהן, בעלת סוכנות הביטוח 
יהלומית, ונעם ארון, אף הוא קשור לעולם הביטוח ומשמש 

כשמאי של הפניקס חברה לביטוח וחבר נשיאות בתנועה.
חברי לשכה רבים עוזרים ותורמים בתחומים שונים בעמותה 

שהוקמה על ידי בני הזוג וינצר. בין האורחים הרבים בלטו 
סוכני ביטוח רבים כמו יו"ר MDRT ישראל יוסי מנור, ראובן 

רפ, יו"ר מחוז תל אביב עמוס גואטה, יו"ר סניף אשדוד/ 
אשקלון ג'ינה פלד, חברת המועצה הארצית זהבה פורת, דוד 
בן דוד, רויטל ומרקו כהן, רמי דנגור, נתי אברהמי, אריק הוד, 

דליה הרוש ועוד.
לדברי גואטה, שמנהל את האתר של העמותה, "באמצעות 
התערוכה ביקשנו לראות את העולם מהעיניים של הילדים, 

מנקודת מבטם. היה ערב מאוד מרגש. ניכר שיש קשר אמיץ 
בין העמותה ללשכה, ולראיה, באירוע נכחו סוכני ביטוח 

רבים".

נוכחות מרשימה של חברי הלשכה בפתיחת 
תערוכת צילום של עמותת גיבורים קטנים

חדש בלשכה
הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות 

אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר 
לסמארטפונים ולטאבלטים.

ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל2501*

בתמונות: חברי הלשכה באירוע גיבורים קטנים
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה בראשל"צ 
דרושים סוכני משנה למכירות ביטוחי חיים 

 ובריאות- עמלות גבוהות מובטחות.!
אפשרי שת"פ עם אלמנטריסטים לפרטים: 
אבנר 054-4575902, איתי 054-5885045

סוכן מבוגר מחפש סוכן צעיר לניהול תיק 
dani@gsr.co.il אלמנטרי. פרטים 
 גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

אפיקי הון - אריה הלמרייך ואיל הוכהויזר, 
מזמינים אותך, הסוכן האיכותי, להצטרף אלינו 

עם אפשרות ישיבה עמנו במשרדנו – צ'ק פוסט, 
חיפה. קיימות אפשרויות לשותפויות, מיזוגים 

 ורכישה, חלקית/מלאה, של תיק הביטוח.
 נשמח לתיאום פגישה בלתי מחייבת:

איל  054-4276891, אריה 052-4200120

למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין 25 שנה 
באזור מודיעין )מודיעין עילית( במגזר הדתי 

והחרדי. טל: 050-5240046 שלום

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון 
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל 
 ובכל סוג בתנאים מעולים, סודיות מובטחת.

לאבי-050-5234664

דרושים
לסוכנות ביטוח ותיקה ואמינה בראשל"צ דרושה 
פקידה לטיפול שוטף באלמנטר וחיים עם ידע 

 וניסיון בשיווק ומכירות.
 לפרטים: אבנר 054-4575902, 

dakar.insurance@gmail.com 5885045054- איתי 

סוכנות בטוח משפחתית ברמת-גן זקוקה לאיש 
שרות לקוחות ביטוח חיים. ידע וניסיון, יכולת 

עבודה בצוות, ראש גדול - חובה. תנאים טובים 
ואפשרויות קידום למתאימים/ות. יש לשלוח 

.galit@peri-israel.co.il -קורות חיים + המלצות ל

סוכנות ביטוח בירושלים בהר-חוצבים, מחפשת 
רפרנטית רצינית למחלקה האלמנטרית

yosibituah@gmail.com:לשלוח קורות חיים ל
סוכנות ביטוח מצליחה בצפון ת"א מחפשת 

 חתם/חתמת אלמנטרי למשרה מלאה.
 ניסיון בעולם הביטוח - חובה !

תנאים טובים, אווירה חמה ומשפחתית.
gorenins@gmail.com :ניתן לשלוח קו"ח לכתובת

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!
מאזור המרכז בלבד!

דרושה למשרד ביטוח ותיק בנס ציונה עובדת 
בכירה/חתמת בעלת ניסיון בביטוח אלמנטרי 

עסקי. סודיות מובטחת.
להתקשר: 054-4260833

israel@di-ins.co.il מיל

השכרה ושכירות משנה
להשכרה משרד בראשל"צ, רחוב הרצל 91 – 

 בנין צרפתי. 2 חדרים, 35 מ"ר ברוטו.
לפרטים – יוסי 050-5240011

מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס" 
בקרית אתגרים ברעננה. 70 מ"ר מחולק ל-3 
חדרים, הול כניסה לקבלת קהל ומטבח + 2 

 חניות מקורות גדולות.
 לפנות לדני קסלמן 0505-333048

kolan-99@012.net.il או למייל

בת"א ליד חברת ביטוח איילון, עד 50 מ"ר עם 
או בלי שירותי משרד.

 לפרטים דני מגשר
dani@gsr.co.il 054-4884220

בירושלים, בבניין כלל, מתפנה משרד מושקע 
 לסוכני ביטוח. מיקום מעולה.

לפרטים: 052-2674820 יעקב

 להשכרה: ברחוב אפעל בפתח תקווה
 משרדים בגדלים שונים.

לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

 סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

 מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשה השבוע תביעה ייצוגית נגד 
מנורה חברה לביטוח על סך 50 מיליון שקל, בגין אי תשלום 

אחוזי נכות למבוטחיה.
במרכז התביעה שהוגשה על ידי עו"ד חנה גוטמן נמצאים 

שני מבקשים, שניהם שחקני כדורגל. הראשון בוטח בפוליסת 
ביטוח חיים של מנורה, הכוללת נספח נכות מתאונה ובו נקבע 

כי הוא זכאי לפיצוי חד פעמי במקרה של נכות חלקית עקב 
תאונה. סכום הביטוח המלא ל-100% נכות עומד על מיליון 

שקל.
בספטמבר 2012, נפגע התובע במשחק כדורגל לאחר 

שנחבל ממרפק של שחקן אחר בעין שמאל. כתוצאה מכך, 
נוצרה צלקת חשופה, רגישה וכואבת באזור העין. התובע 

פנה לביטוח הלאומי, שהכיר בתאונה כתאונת עבודה, וועדה 
רפואית של המוסד קבעה לו 10% נכות לצמיתות בגין 

הצלקת.
בעקבות זאת, פנה התובע למנורה וביקש את תגמולי הביטוח 

בהתאם לנספח הנכות, קרי 100 אלף שקל. אלא שמנורה 
טענה כי הוא אינו זכאי לתגמולי ביטוח מאחר שאינו עומד 

בהגדרת נכות מלאה או חלקית על פי הנספח.
התובע השני בוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות של 

מנורה, הכוללת כיסוי בגין נכות מתאונה. בהתאם לתנאי 
הכיסוי, התובע זכאי לפיצוי חד פעמי במקרה של נכות 

חלקית עקב תאונה. סכום הביטוח ל-100% נכות עומד על 
275 אלף שקל.

בינואר 2013 נפגע התובע במשחק כדורגל על ידי מרפק 
של שחקן אחר שפגע בפניו. כתוצאה מהתאונה נגרמה לו 

צלקת בפניו. ביטוח לאומי קבע 10% נכות לצמיתות. בעקבות 

ההכרה פנה התובע למנורה וביקש כי ישולמו לו תגמולי 
ביטוח בהתאם לכיסוי הנכות מתאונה – 27,500 אלף שקל. 

המשיבה דחתה את הדרישה בטענה כי צלקת אסתטית אינה 
מכוסה.

לטענת התביעה, הפרשנות של מנורה לנכות היא מופרכת. 
בשתי הפוליסות ההתייחסות היא אובדן מוחלט של איבר 

בשל הפרדתו הפיזית מהגוף, או אובדן מוחלט או חלקי של 
כושר פעולתו הפונקציונלי של איבר מאיברי הגוף. בשני 

המקרים נדחו התביעות בטענה כי מדובר בצלקת אסתטית, 
אבל התביעה טוענת כי האיבר הפונקציונלי שנפגע הוא העור 

ואין להתעלם מתפקידיו כאיבר חישה.
מנורה דחתה את שתי התביעות בטענה כי מדובר בצלקת 

אסתטית ולא בצלקת תפקודית. מכאן מסיקים התובעים כי 
המחלוקת היא בהגדרת הצלקת.

התביעה מעריכה כי ישנם עוד אי אילו מבוטחים שנפגעו 
מהסעיף ושמנורה חייבת להם מיליוני שקלים, ועל כן היא 
מבקשת לכלול את "קבוצת המבוטחים בפוליסת תאונות 
אישיות ובפוליסות ביטוח חיים: נספח נכות מתאונה אצל 

המשיבה, שנפגעו בתאונה ושנקבעה להם בגינה נכות 
לצמיתות, שמנורה מגדירה כבלתי תפקודית, לרבות 

צלקות".
לדברי עו"ד גוטמן, "מצאנו כי יש ציבור רחב שנפגע מאי 

תשלום אחוזי נכות, בגין צלקות שנגרמות למבוטחים כתוצאה 
מתאונה. מנורה עושה זאת באופן גורף ואינה מאשרת אחוזי 

נכות בתואנה כי מדובר בצלקות אסתטיות ולא תפקודיות, אף 
שביטוח לאומי הגדיר את הצלקות האלה כנכות, ואף שהיא 

אמורה לשלם על פי נספח הנכות".

תביעה ייצוגית נגד מנורה על סך 50 מיליון 
שקל בגין אי תשלום אחוזי נכות למבוטחיה


