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"הראל" דיווחה כי רכשה את תיק ביטוח החיים
של אליהו תמורת  210מיליון ש"ח
צעד נוסף במימוש עסקת אליהו־מגדל:
חברת "הראל" דיווחה השבוע לבורסה כי
חתמה על הסכם לרכישת תיק ביטוח החיים
של חברת "אליהו" ,שבבעלות שלמה אליהו,
תמורת  210מיליון שקל .במסגרת ההסכם
תשלם "הראל" לאליהו  100מיליון שקל
במזומן והיתרה באמצעות הנפקת כתבי
התחייבות.
ההסכם נחתם לאחר משא־ומתן ארוך,
שבתחילתו דרשה חברת "אליהו" 250
מיליון  .₪הכסף שיקבל אליהו מיועד לשמש
כחלק מההון העצמי לרכישת "מגדל".

החתימה צפויה להתבצע ככל הנראה
בימים הקרובים ובכך יוסר למעשה אחד
מהחסמים המרכזיים שעמדו בפני שלמה
אליהו להשלמת עסקת רכישת "מגדל".
בדיווח לבורסה חשפה "הראל" נתונים כספיים
על תיק ביטוח החיים של אליהו .התיק ,על־
פי הדיווח ,הניב פרמיות בהיקף של 72.6
מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה,
בעוד שב־ 2011הסתכם היקף זה ב־279
מיליון ש"ח (עלייה של  4.5%בהשוואה
ל־ .)2010הרווח הכולל ברבעון הראשון
הסתכם בכ־ 10.5מיליון ש"ח ,לעומת הפסד

של  1.7מיליון  ₪בכל  2011ורווח של 27.1
מיליון ש"ח בשנת  .2010עוד דיווחה "הראל"
כי בסוף  2011הסתכמו סך הנכסים שבידי
אליהו בכ־ 1.77מיליארד שקל.
כזכור ,אליהו היה מחויב למכור את תיק
ביטוח החיים של החברה שבבעלותו ,לנוכח
מגבלת נתח השוק המותר לרכישה על־ידי
גוף מוסדי (להבדיל מצמיחה אורגנית) בשוק
החיסכון הפנסיוני (הכולל ביטוחי חיים ,פנסיה
וגמל) .מגבלה זו עומדת על  15%מהשוק.
"מגדל" לבדה מחזיקה כיום בכ־ 19%מנתח
השוק של החיסכון הפנסיוני.

הפעם זה סופי :דמי העמילות המרביים
בביטוחי המשכנתא יוגבלו החל מינואר 2013
שר האוצר ,ד"ר יובל שטייניץ ,חתם בתחילת
השבוע על ההוראות הקובעות כי בשנת 2013
שיעור העמלה המרבי מדמי ביטוח מבנה
אגב הלוואה לדיור (משכנתא) לא יעלה על
 ,30%בשנת  2014שיעור זה יוגבל ל־25%
ובשנת  2015ואילך על  .20%מדובר למעשה
בהגבלות שייכנסו לתוקף בהדרגה ,כאמור
מינואר  .2013באוצר ציינו כי מדובר בעוד
צעד צרכני חשוב שנועד להיטיב עם הציבור
וכי מדובר בהוזלה שתתבטא בעשרות ועד
מאות שקלים מדי חודש.
כזכור ,בסוף  2011פרסם המפקח על
הביטוח ,פרופ' עודד שריג ,טיוטת תקנות

בנושא דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה
אגב הלוואה לדיור (משכנתא) .בטיוטה הוצע
לקבוע כי דמי העמילות המרביים שישולמו
בביטוח משכנתא לא יעלו על  20%מדמי
הביטוח .לדברי המפקח ,קביעת תקרה
לדמי עמילות נועדה לוודא הגינות בקביעת
דמי העמילות ,למנוע פערים לא סבירים
בין דמי העמילות המשולמים בביטוח אגב
הלוואה לדיור לבין אלו המשולמים בחוזי
ביטוח מבנה דירה אחרים ולמנוע התייקרות
הפרמיה שישלם מבוטח.
כוונת משרד האוצר הייתה להחיל תקנות
אלה על דמי עמילות המשולמים בשל חוזים

לביטוח אגב הלוואה שתחילת תוקפם החל
מה־ 1בינואר ( 2012ובעת חידוש פוליסות
קיימות שלאחר מועד זה) .אלא ששבועיים
חלפו ובלחץ הבנקים דחה האוצר את יישום
התקנות.
בפגישה שהתקיימה דאז בין ראשי האגף
לנציגי הבנקים ,הוחלט לדחות את החלת
התקנות ל־ 31במרץ  ,2012כאשר תקופה
זו נועדה לאפשר לבנקים להשמיע את
השגותיהם .כעת ,עם חתימתו השבוע של
שר האוצר ,הגבלת העמלה עבור ביטוח
משכנתא מדמי הפרמיה תיכנס לתוקפה
שנה לאחר המועד המקורי.

חברת הביטוח הציעה  8,500שקל  -אבל תשלם  292אלף
מאת :מורן רייכמן" ,מעריב"28.8.2012 ,
תובע שנפגע בתאונת דרכים וחברת הביטוח
"הפניקס" הציעה לו  8,500שקל בלבד
יפוצה בלא פחות מ־ 292אלף שקל ,לאחר
שניהל הליך משפטי מול חברת הביטוח.
לפני תחילת המשפט הציעה החברה לתובע
 50אלף שקל ,שהוא דחה.
לפני מתן פסק הדין הציעה השופטת פשרה
נוספת בגובה  180אלף שקל ,והפעם עורכי

הדין של חברת הביטוח הם שדחו אותה .את
התובע ,עידן לוסקי ,ייצג במשפט עו"ד כרמי
בוסתנאי" .מוסר ההשכל הוא לא להיבהל
מהלחץ של חברות הביטוח" ,אמר בוסתנאי.
"החברה הציעה לתובע ,שנפגע משמעותית
בגב התחתון ,הצעה זעומה ,שלא מעטים
ודאי היו ממהרים לקבל.
המבוטחים חייבים להילחם על זכויותיהם,

גם אם זה כרוך בפנייה לבית המשפט",
סיכם .עיקר הוויכוח בתביעה היה על מידת
הפגיעה ביכולת ההשתכרות של התובע,
מתכנת במקצועו.
השופטת קבעה לו פיצוי אובדן השתכרות
עתידי של  195אלף שקל ,ועליהם נוספו
כ־ 100אלף שקל פיצויים שונים ושכר
טרחת עורך דין.

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך
אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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האם ניסיונות התאגדות העובדים ב"כלל ביטוח" הגיעו
גם לסוכנות ההסדרים "תמורה" שבבעלות הקבוצה?
נדמה כי הפעולות האחרונות שיזמה הנהלת
"כלל ביטוח" הצליחו ל"הרגיע" במעט את
ניסיונות ההתאגדות של עובדי הקבוצה.
אלא שכעת מתברר כי בשטח ממשיכים
ואף מתרחבים ניסיונות אלה .באחרונה
נודע כי החתירה להתאגדות הגיעה ככל
הנראה גם לסוכנות ההסדרים שבבעלות
הקבוצה " -תמורה".
גורמים מבין עובדי הסוכנות פנו בהקשר זה
להסתדרות בבקשה לבחון את האפשרות
להקמת ועד יציג ,בדומה למגעים שאותה
מנסה לקדם מזה מספר חודשים קבוצה
מבין עובדי "כלל ביטוח".
לדברי ועד הפעולה שקם בסוכנות "אי
הוודאות השוררת מסביבנו מעלה דאגה רב
לגבי העתיד וגורמת לפעול בנחישות בכדי
להביא לחתימת על הסכם קיבוצי" .עוד

מציין הוועד במכתבו לעובדי הסוכנות כי
"לעובד החלש שמתפרנס בין 8,000-4,000
שקל בחודש אין מצנח זהב ולא מחלקים
לו בונוסים שמנים כפי שמעניקים ליושבים
במרומי הפירמידה".
על רקע הדברים ,חוסר השקט ב"תמורה"
בא לידי ביטוי גם בתחילת החודש ,עם
הודעת גיא עולמי ,מנכ"ל הסוכנות ,על
פרישה .עמו עזב את הסוכנות המשנה
למנכ"ל ,אהוד פרידמן .השניים עזבו יחד,
לאחר כשנתיים וחצי בלבד בתפקידם .גם
יוני קופרמן ואלון רז ,המנכ"ל והמשנה
למנכ"ל הקודמים ,עזבו יחד את הסוכנות
בתחילת  .2010את עולמי החליף בתפקיד
ירון שמאי.
יצוין כי "תמורה" נחשבת לאחת מחמש
סוכנויות הביטוח הגדולות בישראל .על־פי

דירוג  Dun's 100של קבוצת "דן אנד
ברדסטריט" בנוגע לגודלן של סוכנויות
הביטוח בישראל לשנת  ,2012על סמך
הכנסות הסוכנויות מעמלות בשנת 2011
(ולא על־פי מחזורי הפרמיות של כל סוכנות
באותה שנה) ,נאמד סך הכנסותיה על
כ־ 74מיליון  .₪לסוכנות ,שהוקמה ב־1987
ונמצאת כיום בבעלות מלאה של קבוצת
כלל ,כ־ 65אלף לקוחות ומועסקים בה
כ־ 300עובדים.
קבוצת "כלל ביטוח" מסרה כי "תמורה היא
חברת בת בקבוצת כלל ,ואין היא שונה
מכל חברות הבת האחרות בקבוצה .מדובר
ביוזמה אישית של עובד חדש המועסק
מספר שבועות בלבד בחברה ,ועקב אי
שביעות רצון מעבודתו קיבל בשבוע שעבר
התרעה לפני פיטורים".

נסים ג'רבי ,המשנה למנכ"ל "מבטח סימון"
ומנהל מערך העסקים של הסוכנות ,פורש מתפקידו
נסים ג'רבי ,המשנה למנכ"ל "מבטח סימון"
ומנהל מערך העסקים במנהלת ההסדרים
הפנסיונים והפיננסים הגדולה בישראל,
מבית "מגדל" ,הודיע בימים האחרונים,
כי הוא מבקש לסיים את תפקידו בסוכנות
לאחר יותר מ־ 7שנים.
המשנה למנכ"ל "מגדל" ,אריק יוגב ,המכהן
גם כמנכ"ל "מגדל סוכנויות" ,יבחן עם ג'רבי
אפשרויות אחרות להמשך שיתוף הפעולה
עמו ,במסגרת הקבוצה .ג'רבי ,מומחה
בפיתוח מערכות תגמול ייחודיות לעובדים
ומנהלים בכירים במגזר העסקי ,הינו בעל
ותק של  27שנים בענף .ב־ 2005הצטרף

להנהלת "מבטח סימון" ,עת מכר לה את
סוכנות הביטוח "נשגב פתרונות בע"מ".
בתקופת עבודתו ב"מבטח סימון" כיהן ג'רבי
כמנהל תחום תגמול בכירים ,מנהל תחום
ההשקעות והפיננסים (גמל והשתלמות)
ובשנתיים האחרונות ,כאמור ,כמשנה
למנכ"ל וראש מערך העסקים.
"אני מודה לאנשים הנפלאים של מבטח
סימון על  7שנים נהדרות ,מרתקות ומלאות
אתגרים .מבטח סימון הינה בית מקצועי
ואני גאה על העשייה ,על השותפות,
על הדרך ועל החברים שזכיתי לעבוד
במחיצתם במהלך כל תקופתי בחברה.

אני מאחל לחברים ולחברה הצלחה רבה
בתקופה מאתגרת זאת וכמובן שאעשה
כל שיידרש על מנת להעביר את התפקיד
בצורה מסודרת ואחראית לכל מי שימונה
להחליף אותי" ,ציין ג'רבי.
מנכ"ל "מבטח סימון" ,יוני קופרמן ,הודה
לג'רבי על התרומה הייחודית שלו לסוכנות
בשנות עבודתו הרבות בה ובמיוחד במהלך
השנתיים האחרונות ,שבהן לדבריו "נסים
סייע במקצועיות ובמסירות בהובלת מנהלת
ההסדרים הגדולה בישראל  -בתקופה כל
כך סוערת ומאתגרת".

האסיפה הכללית של לה"ב תתייחד עם זכרו של חזי מנדלאוי ז"ל
חברי האסיפה הכללית של לה"ב יתייחדו עם זכרו של חזי
מנדלאוי ז"ל ,שהלך לעולמו בחודש יוני השנה .במקביל
לתפקידים הרבים שמילא חזי בלשכה במשך כארבעה עשורים,
לרבות תפקידו האחרון כסגן נשיא הלשכה ,הוא היה פעיל חשוב
בלה"ב ושימש בין השאר כיו"ר ועדת הרווחה והמגזין ,ונציג לה"ב
ברשות לעסקים קטנים.
האסיפה הכללית של לה"ב תתקיים ביום א'  2.9.12במלון דן
פנורמה בתל אביב ובמסגרתה ייבחרו נשיא הארגון החדש
וסגניו ,וכן יתקיים טקס פרידה מהפעילים שסיימו את תפקידם.

במהלך האסיפה יינשאו דברים לזכרו של חזי ז"ל ,וכתבה על
פועלו הרב בשורות לה"ב תפורסם במגזין "העצמאי" המיוחד
שיופק לכבוד האירוע .כמו כן ,תמונתו של חזי ז"ל תלווה את
האסיפה ,כסימן להיותו תמיד חלק בלתי נפרד מהפעילים
ומסקטור העצמאיים.בתום האסיפה הכללית תתקיים ארוחת
ערב חגיגית לסיום תפקידו של נשיא לה"ב היוצא ,עו"ד יהודה
טלמון ,וקבלת הפנים לנשיא החדש .את האירוע יכבדו שורה של
חברי כנסת ושרים.
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מנורה מבטחים :עלייה של למעלה מ־ 9%בפרמיות
ברבעון השני ,בצד הפסד של  94מיליון ₪
עם פרסום דוחות "מנורה מבטחים" ,עולה
כי החברה השיגה ברבעון השני של 2012
צמיחה בפרמיות של למעלה מ־ .9%עם
זאת סיימה החברה את הרבעון עם הפסד
של  94מיליון  ₪עקב הפרשה של 52
מיליון  ₪בעקבות העלייה בתוחלת החיים
והפחתת מוניטין של  12מיליון  ₪בקרנות
הנאמנות .את הרבעון המקביל אשתקד
סיימה "מנורה מבטחים" עם הפסד של 44
מיליון .₪
הפרמיות שהורווחו ברוטו במחצית השנה
(ינואר-יוני  )2012על־ידי "מנורה מבטחים"
הסתכמו בכ־ 2,291מיליון  ₪לעומת פרמיות
שהורווחו ברוטו בסך של כ־ 2,120מיליון

 ₪בתקופה המקבילה אשתקד  -גידול של
כ־ .8%הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון
השני של השנה הסתכמו בכ־ 1,160מיליון
ש"ח לעומת פרמיות שהורווחו ברוטו בסך
של כ־ 1,060מיליון  ₪בתקופה המקבילה
אשתקד.
צמיחתה של החברה ברבעון התבטאה
כמעט בכל תחום פעילות .בתחום ביטוחי
החיים צמחו הפרמיות שגבתה ב־8.3%
ל־ 444מיליון שקל ברבעון .הפרמיות
מביטוחי הבריאות צמחו ב־ 14.4%ל־103
מיליון שקל ואילו הפרמיות בפעילות הביטוח
הכללי צמחו ב־ 9.4%ל־ 613מיליון שקל.
לדברי מוטי רוזן ,מנכ"ל "מנורה מבטחים",

החברה מגבשת בימים אלה חלופות
בעקבות איסור האוצר להמשיך ולמכור
ביטוחי מנהלים עם מקדמים מובטחים החל
מ־.2013
"אנחנו מקמטים את המצח ,יש כל מיני
רעיונות ונצטרך לבדוק אותם מול אנשי
הפיקוח באוצר" ,אמר .עוד העריך רוזן כי
פעילות ניהול קרן הפנסיה "מבטחים" מהווה
יתרון שיפגע בעתיד פחות ב"מנורה" עקב
אותו איסור .בהקשר לפעילות רכב רכוש,
טען מנכ"ל "מנורה מבטחים" כי המצב
בשוק והתחרות הקשה בפרט בתחום ,יביאו
לכך שלא יהיה מנוס ,במוקדם או במאוחר,
מייקור הפרמיות ברכב רכוש.

"הפניקס" :צמיחה ברוב תחומי פעילות החברה במחצית
השנה הראשונה ,בצד הפסד של כ־ 69מיליון  ₪ברבעון השני
"הפניקס" פרסמה השבוע את דוחותיה,
לפיהם עולה כי החברה רשמה במחצית
השנה הראשונה רווח כולל של כ־90
מיליון  ,₪לעומת כ־ 39מיליון  ₪בתקופה
המקבילה אשתקד  -גידול של כ־.130%
ברבעון השני רשמה "הפניקס" הפסד כולל
של כ־ 69מיליון  ,₪לעומת הפסד כולל של
כ־ 19מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד.
בחברה מסבירים כי ההפסד נבע ברובו
מהשפעות שוק ההון ומעדכון התארכות
תוחלת החיים .בפילוח לפי תחומי פעילות,
הניב לחברה במחצית השנה הראשונה
תחום ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח
רווח כולל לפני מס של כ־ 32מיליון שקלים,
לעומת כ־ 12מיליון שקלים בתקופה
המקבילה אשתקד  -גידול של כ־.167%
ברבעון השני של השנה הסתכם ההפסד
הכולל לפני מס בסך של כ־ 41מיליון שקלים,
לעומת הפסד כולל בסך של כ־ 24מיליון
שקלים ברבעון המקביל אשתקד .בענף

ביטוח החיים הסתכמו הפרמיות שהורווחו
ברוטו ברבעון השני לסך של כ־ 875מיליון
שקלים בהשוואה לסך של כ־ 815מיליון
שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
בתחום הפנסיה עמד היקף הנכסים
המנוהלים על־ידי "הפניקס" בסוף ששת
החודשים הראשונים של השנה על כ־6
מיליארד שקלים ,לעומת היקף נכסים של
כ־ 5.5מיליארד שקלים בסוף דצמבר 2011
 גידול של  .9%הרווח הכולל לפני מסלמחצית הראשונה של שנת  2012הסתכם
לסך של כ־ 4מיליון שקלים ,בדומה לתקופה
המקבילה אשתקד.
גם בביטוח בריאות שמרה "הפניקס"
בתקופת הדוח על אותה רמת רווחיות
כוללת ,בדומה לתקופה המקבילה אשתקד
 כ־ 50מיליון ש"ח .ההפסד הכולל לפנימס בביטוח בריאות ברבעון השני הסתכם
בכ־ 19מיליון שקלים ,לעומת כ־ 29מיליון
שקלים ברבעון המקביל אשתקד .בביטוח

כללי עמד היקף הפרמיות ברוטו של
"הפניקס" במחצית השנה הראשונה על
כ־ 1,161מיליון שקלים ,לעומת כ־1,105
מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד
 גידול של כ־ .5%הרווח הכולל לפני מסבמחצית הראשונה של שנת  2012בביטוח
כללי הסתכם בסך של כ־ 13מיליון שקלים,
לעומת רווח כולל בסך של כ־ 67מיליון
שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הכולל לפני מס בביטוח כללי
ברבעון השני הסתכם בסך של כ־ 23מיליון
שקלים ,לעומת רווח כולל בסך של כ־24
מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
אייל לפידות ,מנכ"ל "הפניקס" ,מסר כי
"אין ספק שמדובר בתקופה מאתגרת מאוד.
בתקופה כזו של שינויים תכופים ברגולציה,
האסטרטגיה של החברה לצמוח בכל ענפי
הפעילות ,תוך דגש על מוצרי הפרט ,מבלי
להיות תלויים בתחום פעילות כזה או אחר,
מוכיחה את עצמה".

עמוד
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"שומרה" :צמיחה של כ־ 17%בפרמיות
במחצית השנה הראשונה של 2012
דוחותיה הכספיים של "שומרה" מציגים
צמיחה מרשימה של החברה ,הן ביחס
למחצית השנה הראשונה והן ביחס לרבעון
השני של השנה .ברבעון זה הסתכם מחזור
הפרמיות ברוטו של "שומרה" לסך של
כ־ 159.4מיליון  ,₪לעומת סך של כ־138.3
מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד  -גידול
של כ־.15.3%
בתקופת הדוח (ינואר-יוני  ,)12מחזור
הפרמיות ברוטו בענף רכב חובה של
"שומרה" הסתכם לסך של כ־133.7
מיליון  ,₪לעומת סך של כ־ 117.7מיליון
 ₪בתקופה המקבילה אשתקד  -גידול של
כ־ .13.6%ברבעון השני הסתכם מחזור
הפרמיות ברוטו בענף לסך של כ־65.7
מיליון  ₪לעומת כ־ 56.8מיליון  ₪ברבעון

המקביל אשתקד  -גידול של כ־.15.7%
בתקופת הדוח ,הסתכם מחזור הפרמיות
בענף רכב רכוש של "שומרה" לסך של
כ־ 158.7מיליון  ,₪לעומת סך של כ־134.4
מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד -
גידול של כ־ .18.1%ברבעון זה הסתכם
מחזור הפרמיות בענף לסך של כ־ 77מיליון
 ₪לעומת כ־ 67.3מיליון  ₪ברבעון המקביל
אשתקד  -גידול של כ־.14.4%
ב"שומרה" מציינים כי הגידול בענף זה נמשך
כתוצאה מהגידול בכלי הרכב המבוטחים.
עוד עולה כי בתקופת הדוח הסתכם מחזור
הפרמיות ברוטו ב"ענפי רכוש ואחרים" של
"שומרה" לסך של כ־ 33.2מיליון  ,₪לעומת
 27.5מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד
 -גידול של כ־.20.7%

ברבעון השני הסתכם מחזור הפרמיות
ברוטו בענפים אלה לסך של כ־ 13.7מיליון
 ,₪לעומת סך של כ־ 11.7מיליון  ₪ברבעון
המקביל אשתקד  -גידול של .17.1%
בשורה התחתונה ,בין החודשים ינואר-
יוני  2012הסתכם מחזור הפרמיות ברוטו
של "שומרה" לסך של כ־ 333.4מיליון ,₪
לעומת סך של כ־ 285.5מיליון  ₪בתקופה
המקבילה אשתקד  -גידול של כ־.16.8%
דן יצחקי ,מנכ"ל "שומרה"" :למרות
התחרות הקשה ,שומרה ממשיכה להציג
גידול במכירות ושיפור ברווחיות .אני צופה
שמגמת הגידול בפרמיות תמשיך גם ברבעון
השלישי עקב שיפור מתמיד בשביעות רצון
הסוכנים הקיימים והצטרפות סוכנים רבים
נוספים".

חודש יולי בקופות הגמל :דש וכלל ביטוח ממשיכות בפדיונות
נתוני חודש יולי  2012מצביעים על כך
שקופות "דש" ו"כלל ביטוח" ממשיכות
במגמה שלילית של פדיונות .בחודש החולף
הפסידו קופות "דש" למתחרים  152מיליון
 ₪וב"כלל ביטוח" הפדיונות מהקופות עמדו
על  191מיליון  ,₪מתוכם  72מיליון  ₪עברו
למתחרים.
גם בבית ההשקעות "פסגות" מגמת
הפדיונות ממשיכה ,כאשר בחודש החולף
הוא איבד למתחרים  24מיליון  ,₪מתוך סך
פדיונות שעמד על  123מיליון  .₪מתחילת
השנה נפדו מ"פסגות" למעלה ממיליארד ,₪

כאשר קופות "דש" ו"כלל ביטוח" מתקרבות
גם הן להיקפי פדיונות של מיליארד  ₪כל
אחת .ככלל ,מנתוני חודש יולי ניתן ללמוד
כי הענף ממשיך ודועך ,והפדיונות מתחילת
השנה משותפים לרוב החברות המנהלות
בענף .יוצאי דופן בתמונה הכללית הם בתי
ההשקעות "אלטשולר שחם" ו"ילין לפידות".
ביולי הגיעו הגיוסים בקופות של "אלטשולר
שחם" לשיא של  313מיליון שקל ,כאשר
רוב כספים הועברו ממתחרים .מתחילת
השנה עמד היקף הגיוסים של קופות
"אלטשולר שחם" על כ־ 1.9מיליארד שקל.

בקופות "ילין לפידות" גייסו בחודש החולף
 207מיליון שקל ,כאשר גם כאן הרוב הגיע
מהמתחרים .מתחילת השנה גייסו הקופות
של "ילין לפידות"  1.3מיליארד שקל.
עוד מנתוני ענף הגמל מתחילת השנה ועד
לסוף יולי :מקופות "מנורה מבטחים" נפדו
 18מיליון  ,₪מקופות "איילון" נפדו 106
מיליון  ,₪מקופות "מגדל" נפדו  135מיליון
 ₪ומקופות "הראל" נפדו  304מיליון .₪
לעומתן" ,הפניקס" הצליחה ל"גבור" על היקף
הפדיונות ובשבעת החודשים הראשונים של
השנה הצליחה להוסיף  3מיליון .₪

"הכשרה חברה לביטוח" :רווח כולל של כ־ 20מיליון ₪
בחצי השנה הראשונה ,לעומת הפסד של כ־ 18מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד
"הכשרה חברה לביטוח" מסכמת את
מחצית השנה הראשונה של  2012כאשר
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו על־ידה
בתקופה זו הסתכמו בכ־ 669.1מיליון
ש"ח ,לעומת כ־ 625.8מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .סך הפרמיות שהורווחו
ברוטו ברבעון השני של  2012הסתכמו
בכ־ 331.5מיליון  ,₪לעומת כ־ 316.4מיליון
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ,לדברי החברה ,נובע מגידול כמותי
בתיק המבוטחים בכל מגזרי הפעילות של
החברה ,למעט רכב רכוש .הרווח לפני מס
ממגזרי הפעילות של החברה במחצית השנה

הראשונה של  2012הסתכם בכ־31.2
מיליון  ,₪לעומת הפסד של כ־ 16.7מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .ההפסד
לפני מס ברבעון השני הסתכם בכ־1.6
מיליון  ,₪לעומת הפסד של כ־ 13.7מיליון
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
סה"כ הרווח הכולל של "הכשרה" במחצית
השנה הראשונה של  2012הסתכם בכ־20.2
מיליון ש"ח ,לעומת הפסד של כ־18.4
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
סך ההפסד הכולל ברבעון השני הסתכם
בכ־ 1.5מיליון  ,₪לעומת הפסד של כ־15.2
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

לדברי גורמים בחברה ,הקיטון בהפסד
ברבעון נובע בעיקר מקיטון בהפסד
החיתומי בענף רכב רכוש .בנוסף ביצעה
החברה הפרשה חד פעמית בסך של כ־6.5
מיליון ש"ח בגין מקדמי קצבה בביטוח חיים.
מפילוח מגזרי הפעילות ,סך הפרמיות
ברוטו במחצית השנה הראשונה של 2012
בביטוח כללי הסתכם בכ־ 517.1מיליון
 ,₪לעומת כ־ 526.7מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.
סך הפרמיות ברוטו ברבעון השני הסתכם
בכ־ 201.3מיליון  ,₪לעומת כ־ 214.8מיליון
המשך בעמוד הבא>>

עמוד

<< המשך מהעמוד ההקודם
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .גורמים
בחברה מציינים כי הקיטון בפרמיות ברבעון
השני נובע בעיקר מירידה מכוונת בפרמיות
רכב רכוש.
הרווח הכולל של "הכשרה" לפני מס
ממגזר ביטוח כללי במחצית הראשונה
של  2012הסתכם בכ־ 31.9מיליון ש"ח,
לעומת הפסד כולל של כ־ 20.6מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הרווח הכולל
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לפני מס ברבעון השני הסתכם בכ־1.5
מיליון  ,₪לעומת הפסד של כ־18.7
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
במגזר ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך,
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במחצית
הראשונה של  2012הסתכם בכ־215.8
מיליון ש"ח ,לעומת כ־ 194.9מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .סך הפרמיות
ברבעון השני של השנה הסתכם בכ־106.2
מיליון  ,₪לעומת כ־ 95.4מיליון ש"ח

ברבעון המקביל אשתקד.
בחברה ציינו כי העליה נובעת מגידול בתיק
המבוטחים וגידול במכירות החדשות.
אתי אלישקוב ,מנכ"לית "הכשרה"" :אנו
ממשיכים בתנופת הגידול בחברה אשר
באה לידי ביטוי בצמיחה עקבית בפרמיות.
אנו ממשיכים להתמקד בפיתוח החברה תוך
מתן דגש על רווחיות ,מקצועיות ושירות ,וכן
ממשיכים להשקיע בשימור וחיזוק הקשר
עם סוכני הביטוח ,שותפינו לדרך".

רעידת אדמה באגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון:

יערוך תרגיל לבחינת תפקוד הגופים המוסדיים בענף
בעת מצבי חירום ,כמו רעידת אדמה
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר
הודיע כי יערוך בחודש אוקטובר תרגיל
מבוקר לגופים המוסדיים בענף ,לצורך בחינת
מוכנותם לשעת חירום ,כמו רעידת אדמה,
ויכולתם לספק שירותים חיוניים ללקוחות גם
במהלך אירועים מסוג זה .התרגיל ,במסגרת
היערכות לאומית כוללת ,ידמה מצב שלאחר
רעידת אדמה ויבחן את תפקודן של ההנהלות
הבכירות בגופים.
אגב ,בחודש יוני השנה קיים האוצר תרגיל
המדמה אירוע של רעידת אדמה בשילוב
עם צונאמי בישראל ,שבחן את תפקוד
המשרד על שלוחותיו  -עובדים ,חברי

ההנהלה ,רשות המיסים ורשות החברות.
הוא נועד לבדוק את מוכנותם של הנהלת
האוצר ואגפי המשרד במתן מענה לבעיות
שמתעוררות במהלך תרחיש מסוג זה ,כגון:
מענה לאזרחים שביתם חרב ,שיקום מבנים,
גיוס כסף מהיר בתוך ומחוץ לגבולות ישראל,
בעיות הקשורות לביטוחים ומיסים ,יציבות
שוק ההון ועוד .התרגיל ,שכונה "תנודות
שיא" ,התבסס על תרחיש של רעידת אדמה
בעוצמה של  6.9בסולם ריכטר הפוגעת
בישראל ושכנותיה ,ובעקבותיה פוגע צונאמי
בחופי הים התיכון.
בתוך כך מתכנן האגף ולהעמיק את בדיקתו

בנוגע למוכנות גופים שונים לעתות חירום
גם במהלך  ,2013לרבות יכולתם להעתיק
בעת הצורך את מרכז פעילותם למקומות
חלופיים.
מהאוצר מציינים כי מדובר בבדיקת יישום
הנחיות שפורסמו בנושא ,המתייחסות
לקשת רחבה של מצבים קיצוניים ,בכללם
גם מצבי מלחמה .פרופ' עודד שריג,
הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר ,מסר כי "האגף רואה
חשיבות בהיערכות גופים מוסדיים למצבי
חירום ופועל כדי לוודא מוכנות זו לטובת
ציבור החוסכים".

פעילות בסניפים ובמחוזות
יום עיון מחוז השרון

יום עיון מחוז ירושלים

יום שני3.9.2012 ,
מלון דן אכדיה הרצליה
בחסות נתי שירותי דרך וגרירה

יום שלישי4.9.2012 ,
מלון קראון פלזה ירושלים
בחסות שירביט חברה לביטוח

הרמת כוסית מחוז חיפה והצפון

הרמת כוסית מחוז באר שבע והדרום

יום ראשון,
,9.9.2012
בשעה 18:00
בבקתה ביער ,קיבוץ “בית אורן"
בשיתוף חברות הביטוח
ובהן :כלל ביטוח ,איילון ,מנורה ,הראל ,שומרה

יום רביעי ,12.9.2012 ,בשעה 18:30
מרכז הצעירים בבאר שבע

סיור העשרה מחוז ת"א
טיול לחיפה וסביבתה
יום חמישי13.9.2012 ,
בחסות שגריר פוינטר
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הכינוס ה26-
יתקיים השנה באילת ,בימים ב'-ה'  22-19בנובמבר 2012

ההרשמה לכינוס אלמנטר  2012החלה!

ההרשמה לכינוס תערך באמצעות אתר האינטרנט של הלשכה בכתובתwww.nsurance.org.il :
לבירורים נא לפנות לחברת "כנפי משק תור בע"מ" ,בטל' 03-5656226
כמסורת כל השנים ,גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי
הלשכה בכינוס מקצועי חשוב זה.
לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים • :דן אילת • רויאל ביץ'
• הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה
האירוח יכלול :ארבעה ימים ושלושה לילות ,על בסיס חצי פנסיון ,קוקטייל
וטקס פתיחה חגיגי ,מופע בידור מרכזי של אמן מוביל ,בידור מידי ערב
בבתי המלון ,קפה ושתייה קלה בזמן ההרצאות וארוחת צהריים קלה בימי
ג' ,ד' ,ה'.
חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר ,יציינו זאת בטופס
ההרשמה.
ההרצאות תתקיימנה במלון "דן אילת".

כניסה למופעי האומנים בערבי הכינוס
 אולם הפביליון בו נערכים האירועים מוגבל לכמות משתתפים נתונה.
 הכניסה למופעים תתאפשר עפ"י מועד ההרשמה לכינוס.
כאשר כמות המשתתפים תמלא את האולם אזי כל המשתתפים שיירשמו
לכינוס לאחר מילוי המכסה הנתונה לא יוכלו להשתתף באירועי הערב,
לכן כל הקודם זוכה.
טיסות :נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה .המחירים
המיוחדים לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס
ההרשמה .טיסות חריגות יחויבו בתשלום נוסף.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.
הטיסות תתקיימנה כמפורט :נתב"ג  -אילת  -נתב"ג,
שדה דב  -אילת  -שדה דב ,חיפה  -אילת  -חיפה

הבזקים ראשוניים לתוכנית הכינוס
כינוס "אלמנטר"  2012יעסוק בנושאים שהם במהות העשייה של ענף
הביטוח האלמנטרי ,בהצגת מגמות ותחזיות ובהענקת כלים להבנה טובה יותר
	•מה צפוי בענף הביטוח האלמנטרי ב־.2013
רב שיח  -מנהלי אגפי אלמנטר בחברות הביטוח
	•ניהול סיכונים.
	•ביטוח נסיעות לחו"ל ותאונות אישיות.
	•סוגיות משפטיות נבחרות והשלכותיהן בענף הביטוח.
	•דרכי ניהול התביעות לאור השינויים.
	•סוגיות נבחרות בביטוח רכב רכוש.
	•ניתוח אירוע בביטוח אלמנטרי.
	•משפט מבויים.

תוכנית השתתפות:

	•עמלות הסוכן האלמנטרי.
	•הכה את המומחה.
	•סקר שביעות רצון  -חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח
וכן תביעות צד ג'.
	•עם הפנים לסוכנים הצעירים.
	•הטכנולוגיה בשרות הסוכן.
	•מוטיבציה ועוד...
	•פעילות חברתית ומופעים מובילים.
	•פוליסה תיקנית לרכב.

הרודס פאלאס,
דן אילת ,רויאל ביץ'

הילטון

מלכת שבא

רויאל גארדן

המלך שלמה

תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

 1,780ש"ח

 1,625ש"ח

 1,396ש"ח

 1,168ש"ח

תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

 2,832ש"ח

 2,442ש"ח

 2,147ש"ח

 1,790ש"ח

תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

 3,560ש"ח

 3,250ש"ח

 2,792ש"ח

 2,336ש"ח

דמי השתתפות במלונות:

טיסות

הלוך לאילת
 09:30שדה דב – אילת
 09:45שדה דב – אילת
 11:00שדה דב – אילת
 11:15שדה דב – אילת
 12:25שדה דב – אילת
 13:00שדה דב – אילת

19.11.2012
 10:50נתב"ג – אילת
 12:25נתב"ג – אילת
 10:00חיפה – אילת
 11:35חיפה – אילת
 12:50חיפה – אילת

חזור מאילת 22.11.12
 14:50אילת – חיפה
 14:30אילת – שדה דב
 15:50אילת – חיפה
 15:15אילת – שדה דב
 17:00אילת – חיפה
 17:20אילת – שדה דב
 15:10אילת – נתב"ג
 16:45אילת – נתב"ג

מחירים
נתב"ג – אילת – נתב"ג
 420ש"ח
שדה דב – אילת – שדה דב  500ש"ח
חיפה – אילת – חיפה
 686ש"ח

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח בישראל

בית המשפט  -הנחיות המפקח על הביטוח חלות
גם על תביעות מכוח חוק הפלת"ד
בבית משפט השלום תל אביב יפו נדונה
בקשתו של שלמה זוהר (להלן":זוהר"),
שיוצג על ידי בה כוחו עוה"ד אושרת דרעי,
כנגד הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ
(להלן" :הכשרת הישוב") ,שיוצג על ידי
עוה"ד מוטי ארד.
ההחלטה ניתנה ביוני  2012מפי השופט
אבי כהן ,ודנה בבקשתו של זוהר למחיקת
טענות הגנה אשר לא נטענו במכתב
הדחייה .בית המשפט נדרש לדון בשאלה
האם הנחיות המפקח על הביטוח חלות
גם במסגרת תביעות לפי חוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה 1975 -
(להלן":חוק הפלת"ד").
הנחיות בנושא "חובת המבטחת להודיע
למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו",
ניתנו ב 9בדצמבר  ,1998מטעם המפקח
על הביטוח ,משרד האוצר -אגף שוק ההון,
ביטוח וחיסכון .ועודכנו ביום  29במאי 2002
(להלן ":הנחיות המפקח").
בנסיבות התביעה ,במאי  2010עת נסע
זוהר באזור ירושלים  ,זרקו לעברו אבנים
אשר פגעו בשמשת רכבו .לאחר שהצליח
להימלט מהמקום עצר בצד הדרך ,להוציא
את שברי הזכויות ,שנגרמו כתוצאה מפגיעת
אבן בחלון האחורי .בעת שרכן קדימה ,נפל
מהרכב ונפגע בברכו .בספטמבר 2011
הגיש זוהר את התביעה דנן יחד עם בקשה
למינוי מומחה בתחום האורטופדיה.
בנובמבר  2011הוגש כתב הגנה מטעם
הכשרת הישוב ,ולטענתה אין היא חבה
כלל כלפי זוהר ,מאחר ומדובר "בתביעת
כזב" .לחלופין ,גם אם הייתה תאונה היא
אינה עונה על הגדרת "תאונת דרכים"
כהגדרתה בחוק הפלת"ד .יתירה מכך,
הכשרת היישוב הכחישה את כל הטענות

באשר לנזק ואף התנגדה למינוי המומחה.
במאי  2012הגיש זוהר בקשה להורות
על מחיקת כל הטענות שנטענו בכתבה
ההגנה ,מעבר לטענה היחידה שנטענה
במכתב הדחייה של הכשרת הישוב ,ממאי
 ,2011הקובעת ,כי "אין המקרה נופל תחת
הגדרת תאונת דרכים לפי הפלת"ד" .זוהר
הסתמך בבקשתו על הנחיות המפקח על
הביטוח ,הקובעות ,כי על המבטח במכתב
דחייתו לעלות את כל נימוקי הדחייה,
נימוקים אשר לא יועלו על הכתב בהזדמנות
הראשונה (כלומר במכתב הדחייה למבוטח)
לא יועלו בהזדמנות מאוחרת יותר.
לטענת הכשרת היישוב ,התביעה בענייננו
נדונה בהתאם להוראות חוק הפלת"ד ולא
לפי הוראות ,חוק חוזה ביטוח תשמ"א
 ( 1981להלן":חוק חוזה ביטוח"),לפיכך הנחיות המפקח שבנדון ,אינן חלות
בעניינינו .הכשרת הישוב ,לא הציגה כל
הבהרה או אסמכתא לכך.
בית המשפט קבע ,כי בהתאם להלכת בית
המשפט העליון שנקבע בפסק הדין רע"א
 10641/05הפניקס הישראלי חברה
לביטוח בע"מ נ' אסולין ,הנחיות המפקח
אומצו בפסיקה ואף ניתן להן תוקף מחייב
ומלא בדין.
בית המשפט הביא תימוכין מ־ 3פסקי
בית משפט השלום ,הדנו בתחולת הנחיות
המפקח על תביעות לפי חוק הפלת"ד.
בפס"ד ת"א  40/97185אורלוב נ' ארסן
נקבע ,כי הנחיות המפקח שבנדון חלות
אך ורק על טענות הגנה ונימוקי דחייה
העוסקים בתנאי ביטוח שהצדדים רשאים
להתנות עליהם ,כלומר ,טענות אשר
המבוטח צריך להוכיח במסגרת התביעה
לפי חוק הפלת"ד ,אין המבטח חייב לעלות

טענות אלה במכתב הדחייה בהזדמנות
הראשונה .בפס"ד ת"א (אשקלון) 5075-
 07-10ביבס נ' איילון חברה לביטוח
בע"מ ,נקבע ,כי הנחיות המפקח חלות
על תביעות על פי חוק הפלת"ד ואף על
תביעות צד שלישי בחוק הפלת"ד .גם
בפסק הדין ת"א (חיפה) 11-10-83834
המוסד לביטוח לאומי נ' אליהו חברה
לביטוח בע"מ ,בית המשפט קיבל את
תכולת הנחיות המפקח על תביעות לפי
חוק הפלת"ד ואף מחק טענת הגנה שלא
נטענה כנדרש בהנחיות.
בית המשפט קבע ,כי אין לפטור את
המבטח בביטוח חובה מהנחיות המפקח,
מאחר שפסיקת העליון מצאה אותן
כמקדמות ערכים ציבוריים כללים .יתירה
מכך ,ההנחיות הינן גורפות ואינן מסויגות
לסוג ביטוח מסוים .בית המשפט לא שוכנע,
כי יש להטילן חלקית על תביעות לפי חוק
הפלת"ד .ואף ציין ,כי ראוי להטיל על חברת
הביטוח לנמק באופן מלא ,ברור ובהזדמנות
הראשונה ,גם בתביעות לפי חוק הפלת"ד,
בכדי לאפשר לתובעים לשקול את כדאיות
פתיחת הליך משפטי או לחלופין ,לאפשר
לתובע לפנות בהבהרות לחברת הביטוח.
למעלה מן הנדרש ,ציין בית המשפט ,כי
באשר לטענות לנזק ,התלויות בחוות דעת
מומחה ,לא ניתן לחייב את חברת הביטוח
לעלות טענות אלא במכתב הדחייה ,מאחר
והן רלוונטיות רק בתביעה משפטית עם
בקשת מינוי מומחה או לחלופין כאשר
מוצגת בפני בית המשפט חוות דעת מומחה
מטעם התובע.
לסיכום ,פסק בית המשפט ,כי דין כל
הטענות שלא הועלו במכתב הדחייה ממאי
 2011להימחק ,מלבד טעות הקשורות לנזק
בהתאם לחוות דעת המומחה הרפואי.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
משתתפים בצערו של חבר הלשכה רון אופק
במות אביו בנימין צרפתי ז"ל

משתתפים בצערה של משפחת בכר במות חברת הלשכה
לאה בכר ז"ל שנפטרה בטרם עת

שלא תדע עוד צער

שלא תדעו עוד צער
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לוח הביטוח

הפרסום בלוח מיועד לסוכני הביטוח חברי הלשכה ,ללא עלות.
את תוכן המודעה ניתן לשלוח למיילlishka@insurance.org.il :

שימו לב הפרסום מוגבל ל 3 -שבועות בלבד

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*סוכנות ביטוח מובילה ואיכותית בכל
תחומי הביטוח ,הפרושה בכל הארץ,
מעוניינת ברכישת תיק ביטוח בשלמותו
או חלקו ויצירת שיתוף פעולה.
סודיות מובטחת.
דורון לייטנר054-4416307 :
גיל סופר054-5272728 :
*סוכנת ביטוח ותיקה מעוניינת ברכישת
תיק ביטוח אלמנטרי באיזור חיפה.
אפשרי גם הסדר טיפול בתיק.
לפנות לסיגל 0504482458
***סוכנות ביטוח איכותית מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח איכותי בשלמותו
ו/או חלקו.
סודיות מובטחת.
 0507440580לפנות לאברהם
***גמא ביטוח ופיננסים" מעוניינים לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי בשלמותו
או בחלקו ויצירת שיתוף פעולה פורה.
סודיות מובטחת.
דודי050-5368629 :
או במיילdudi@gamafinansim.co.il :

***"גמא ביטוח ופיננסים" מעוניינים ליצור
קשר עם סוכנות לביטוח המתמחה בתחום
הפנסיוני  /אלמנטארי על מנת ליצור שתוף
פעולה פורה בתחום הפנסיוני  /אלמנטארי.
דודי050-5368629 :
או במיילdudi@gamafinansim.co.il :

מודעות דרושים
*לסוכנות ביטוח בצפון ת"א דרושה פקידה
למשרה מלאה עם ידע בחיים רצוי גם
אלמנטארי עם רקע בעבודה עם לקוחות
עיסקים בקיאות בתוכנת צל ושליטה
בתוכנות שונות.
קו"ח למיילinfo@ins4u.co.il :
***דרושה עובדת ביטוח חיים  /פנסיה
משרה מלאה בנס ציונה
לישראל 544260833
israel@di-ins.co.il
***לסוכנות ביטוח בפתח תקוה דרושה
פקידת לטלמרקטינג ,ותאום פגישות
לעבודה בשעות אחה"צ מ  16.00עד
 .19.00ידע בסיסי בביטוח הכרחי.
לפנות לאילן ilan@ungar-ins.co.il

***לקבוצת הביטוח אורלן דרוש/ה
חתם/ת פרט בעל/ת ידע חיתומי ברכב
ודירות וניסיון של  3שנים לפחות בעבודה
מול סוכני ביטוח .יתרון לבוגרי מכללה
לביטוח .קורות חיים נא לשלוח לפקס03-:
6259831
או מיילana@orlan.co.il :
***לקבוצת הביטוח אורלן דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות בעל/ת ידע חיתומי
ברכב ודירות וניסיון של  3שנים לפחות
בעבודה מול לקוחות .קורות חיים נא
לשלוח לפקס03-6259831 :
או מיילana@orlan.co.il :

השכרת משרדים
***משרד בבנין כלל ,קומה  ,8ירושלים
שני חדרים  +מחסן קטן,
מרוהט קומפלט ,לתקופה ארוכה.
לפנות ליאיר שקל 0524226926 -
shekelyair@gmail.com
***להשכרה בחיפה במקום
מרכזי בהדר הכרמל משרד מסודר
לסוכן ביטוח ו/או לכל צורך.
לפרטים052-8490497 :

