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אודי כץ “ :CLUבמידה ותאושר הרפורמה במבנה הטבות
המס בחיסכון הפנסיוני  -נהיה עדים להקטנה דרמטית
בהפקדות לפנסיה בישראל”
“למרות הגרעון התקציבי הענק שבו מצויה
מדינת ישראל ,הרפורמה המוצעת במבנה
הטבות המס בחיסכון הפנסיוני תוביל
להקטנה דרמטית בהפקדות לפנסיה
בישראל ולפגיעה קשה בחוסך הבודד” -
כך אמר אודי כץ  ,CLUנשיא הלשכה,
בהתייחסו לרפורמה המוצעת על ידי
משרד האוצר ,במסגרת התוכנית הכלכלית
החדשה .כץ ציין כי הלשכה בחנה מודלים
שונים של שכר כדי לאמוד את השפעות
השינויים המוצעים .אותם מודלים נותחו
על ידי רואה החשבון צביקה משבנק,
מי שהיה מנהל מחלקת קופות הגמל
בנציבות מס הכנסה .כך לדוגמא ,עצמאי
שהכנסתו החייבת בשנת המס עומדת על
כ ,₪ 206,000-או שכיר שהכנסתו החייבת
בשנת המס עומדת על סכום זהה ,כאשר
מחציתה מבוטחת לפנסיה על ידי המעביד
(ע”פ מדרגות הפרשה של 7.5% ,7.0%
ו )8.33%-ומחציתה האחרת לא מבוטחת
לפנסיה על ידי המעביד .בשני המקרים
מציין כץ כי “נראה שהמודל החדש מקטין
את הסכום שניתן להפריש לחיסכון

פנסיוני ולכיסויים ביטוחיים וגם מקטין את
גובה הטבות המס הכוללות לעצמאיים
או לשכירים ברמת הכנסה זו  -פעמיים
השכר הממוצע במשק” .עוד מתייחס כץ
לתיקון המוצע במתן פטור ממס להפרשות
נשיא הלשכה מתריע מפני השלכות
הרפורמה שהציע משרד האוצר בנוגע
לשינוי מבנה הטבות המס בחיסכון
הפנסיוני .לטענתו קיימים "חורים"
רבים בשינויים המוצעים וחלקם אף לא
ברורים ולא הגיוניים
המעביד למרכיב התגמולים בקופת גמל
לקצבה ולרכישת כיסוי ביטוחי מפני אובדן
כושר עבודה .כיום התקרה הינה 7.5%
משכר מרבי עד ארבע פעמים השכר
הממוצע במשק ( .)₪ 2,648ברפורמה
מוצע לקבוע תקרה חדשה הן למרכיב
התגמולים בקופת גמל לקצבה והן
לרכישת כיסויים ביטוחיים לאובדן כושר
עבודה ומוות ,משכר של עד ₪ 14,713
לחודש ( .)₪ 1,104לדברי כץ“ ,תיקון

כאמור יפחית בצורה דרמטית את היקף
הכספים שיפנה הציבור לחיסכון פנסיוני
ארוך טווח ,כאשר ההפחתה מהתקרה
הקבועה כיום בחוק תגיע לשיעור של
כ .60%-הפחתה בשיעור שכזה תביא
בהכרח גם להפחתה בחלק של העובד,
שמופקד במקביל לחלק המעביד  -ומכאן
שמדובר בהפחתה גבוהה הרבה יותר”.
נשיא הלשכה ממשיך וטוען כי קיימים
“חורים” רבים בשינויים המוצעים ,חלקם
אף לא ברורים ולא הגיוניים .כץ מצביע
בין השאר על ההצעה לתקן את הגדרת
התשלומים הפטורים הקבועה בפקודת
המס שבגינם משתלמת קצבה מוכרת
פטורה ממס“ .ההצעה לחלוטין לא ברורה
ולא הגיונית .בשום אופן אין לבצע כל
התאמה ביחס לכך ,שהרי בגין התשלומים
הפטורים כבר שולם מלוא המס וכי הקצבה
שתשולם מהם חייבת להיות פטורה ממס.
כל פגיעה במנגנון זה יוצרת כפל מס
מעוות ופגיעה אנושה במסלול פטור ממס
ייחודי זה ,שהוסדר בצורה נכונה ומדויקת
במסגרת תיקון .”190

משרד האוצר השיק אתר אינטרנט ייעודי לאיתור כספים
שנשכחו בחסכונות פנסיוניים
אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר
השיק השבוע אתר אינטרנט ייעודי לאיתור
כספים שנשכחו בחסכונות פנסיוניים .לפי
הערכות האוצר ,מדובר ביותר מ 10-מיליארד
שקלים שממתינים לבעליהם .האתר החדש
זמין לציבור הרחב ,ללא עלות ,וניתן להיכנס
אליו גם דרך טאבלטים וטלפונים חכמים .הוא
נבנה כך שבמספר קטן של פעולות פשוטות,
יוכל אדם לבדוק אם קיימים חסכונות
פנסיוניים ,קרנות השתלמות או פוליסות

לביטוח חיים שאינו מודע לקיומם .בנוסף
ניתן יהיה לבדוק אם קיימים חסכונות של
קרוב שנפטר .עוד מציינים באוצר כי האתר
מהווה אינדיקציה להימצאות כספים נשכחים
בחיסכון פנסיוני וכדי לברר באופן ודאי אודות
הזכויות יש ליצור קשר עם הגוף המוסדי,
שיספק מידע מפורט על יתרות וזכויות
בחשבון או בפוליסה .בתוצאות החיפוש
באתר יופיעו פרטי ההתקשרות של כל גוף
מוסדי בו נמצאו כספים .פרופ’ עודד שריג,

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון באוצר:
“האתר יצמצם את תופעת ניתוק הקשר בין
חוסכים לכספם .בכך יסייע המהלך לציבור
למפות את החיסכון הפנסיוני שלו .כמו כן,
האתר נועד להגדיל את רווחתם של יורשים
או מוטבים בעקבות פטירתו של קרוב” .את
השקת האתר החדש של משרד האוצר -
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,מלווה קמפיין
פרסומי רחב היקף.
כתובת האתרitur.mof.gov.il :

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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מדו”ח מבקר המדינה לשנת - 2013

מערכת הבריאות הציבורית מול מערכת הבריאות הפרטית
“התרחבות הרפואה הפרטית בישראל,
במיוחד בתחום הניתוחים ,מקורה בין
השאר בעלייה ברמת החיים ,בתוחלת
החיים ובמודעות הציבור לאפשרויות של
צריכת שירותי בריאות במסגרת השב”ן,
שאינם כלולים בסל השירותים הבסיסי של
ביטוח הבריאות הממלכתי ,ומחירם החודשי
אינו רב במיוחד .בשנים  2011-2008גדל
השימוש ברפואה הפרטית במימון השב”ן,
בייחוד בשירותי בחירת רופא מנתח:
ההוצאה של קופות החולים על ניתוחים
בבתי החולים הפרטיים במסגרת השב”ן
גדלה בפרק הזמן האמור ב ,60%-ואילו
שיעור התביעות לכיסוי עלותם של ניתוחים
פרטיים במסגרות אלה גדל ב .42%-אולם,
אין די נתונים במערכת הבריאות כדי לאמוד
את הגידול הכספי בבתי החולים הציבוריים
כתוצאה מהניתוחים המבוצעים שם .לפנים
נבדלו הקופות זו מזו באמצעות מימון
העלות של השב”ן .אולם בספטמבר 2000
קבע משרד הבריאות כי שירותי הבריאות
הנוספים ימומנו במלואם מכספי השב”ן
הנגבים מעמיתים .בעקבות החלטה זו
נוצרה אחידות בנוגע למימון השב”ן בקופות.
לפיכך ,האינטרס הכלכלי של הקופות
הוא שהמבוטח יצרוך שירותים רפואיים
באמצעות השב”ן ולא באמצעות הסל.
שכן ,אם שירותים אלה ימומנו במלואם
באמצעות השב”ן ומכספם של המבוטחים,
ייוותרו בידי הקופות כספי הסל למימון כלל
הפעילות הרפואית ,להקטנת גירעונות
או אף ליצירת עודפים .עקב כך ,ולנוכח
האפשרות לבחור את הרופא שינתח את
החולה ואף ליהנות מזמני המתנה קצרים
יותר לניתוח מאשר במערכת הציבורית,
חל גידול ניכר בשנים האחרונות בצריכת
שירותי בריאות במערכת הפרטית במימון
השב”ן ובעקבות כך חל גידול בפעילות בתי
החולים הפרטיים .משרד מבקר המדינה

העלה כי בשנת  2011שיעור ההוצאה
הלאומית על בריאות בישראל היה 7.7%
מהתוצר המקומי הגולמי (תמ”ג) ,ואילו
ב 27-מדינות  OECDובמדינות מערביות
היה שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות
בשנת  2010יותר מ 11%-מהתמ”ג.
מומחים מניחים כי אפשר להסביר את
ההפרש בשיעור קשישים קטן יותר בישראל
לעומת מדינות ה OECD-וחשוב אף יותר,
שיעור המימון הציבורי מסך ההוצאה
הלאומית לבריאות בישראל הוא מהנמוכים
במדינות ה .OECD-יתר על כן ,בישראל
נמצא שיעור זה בשנים האחרונות במגמת
ירידה .לעומת זאת ,שיעור המימון הפרטי
בישראל גבוה יחסית ועד שנת  2009היה
במגמת עלייה ...רופא שעובד בבית חולים
ממשלתי או ציבורי ובבית חולים פרטי עלול
להימצא במצב של ניגוד עניינים; אם יעביר
לבית חולים פרטי חולה שבו הוא מטפל
בבית החולים הממשלתי או הציבורי ,תזכה
אותו ההעברה הזאת בתוספת הכנסה.
בתקשי”ר ,בפרק “עבודה פרטית ,עבודה
נוספת ופרקטיקה פרטית” ,צוינו התנאים
והמגבלות למתן היתר לעבודה פרטית
לרופאים .רופא המבקש אישור לפרקטיקה
פרטית ממלא טופס בקשה שבו מפורטים
תנאי התקשי”ר בנושא ,שנועדו בין השאר
למנוע מצב של ניגוד עניינים .בבדיקה
מדגמית שעשה משרד מבקר המדינה עלה
כי חולים לא מעטים שנבדקו במרפאות
החוץ של בתי החולים הממשלתיים
והממשלתיים-עירוניים נותחו אחר כך
וסמוך למועד הביקור בבית חולים פרטי
על ידי רופא העובד באותו בית החולים
הממשלתי או הממשלתי-עירוני .נמצא כי
החולים שנותחו בבית חולים פרטי על ידי
רופא שעובד גם בבית חולים הממשלתי או
הממשלתי-עירוני  -נבדקו לאחר הניתוח
לשם מעקב במרפאות החוץ של בית החולים

הממשלתי ,ושם טיפל בהם הרופא שניתח
אותם ,הפעם במעמד של רופא בשירות
הציבורי .לא רק שאותם רופאים לא עמדו
במגבלות שפורטו בטופס הבקשה אלא
שהדבר גם מעורר חשש לניצול משאבים
של המערכת הציבורית לטובת המערכת
הפרטית .נמצא כי הן מנהלי בתי החולים ,הן
משרד הבריאות והן נש”ם לא ביצעו בקרה
שיטתית ויזומה כדי לבדוק אם רופאים
העוסקים בפרקטיקה פרטית מקיימים את
האמור בטופס הבקשה כאמור ,המפרט את
תנאי התקשי”ר ...עמיתים רבים רוכשים
ביטוחי בריאות בחברות ביטוח מסחריות
פרטיות נוסף על תכניות השב”ן שמציעות
קופות החולים ,ובין הביטוחים האלה
יש חפיפה .רכישת שני סוגי ביטוח שיש
חפיפה ביניהם יוצרת מצב של כפל ביטוח,
כלומר הצרכן משלם פעמיים על ביטוח
עבור אותם שירותים .בכך גדלה ההוצאה
הפרטית וההוצאה הלאומית לבריאות ללא
שיפור בבריאותו של המבוטח .מנתוני אגף
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר
עולה כי בשנים  2003- 2011חל גידול
ניכר בדמי ביטוח הבריאות (עד כדי כמעט
שילוש של סך הפרמיות המשולמות בשנים
אלה) ,ובשנת  2011הם הסתכמו בכ6.4-
מיליארד  .₪הבדיקה מעלה תופעה שבה
חברות הביטוח המסחריות מעודדות את
עמיתיהן ,שפונים להפעיל את פוליסת
ביטוח הבריאות הפרטית שלהם ,להפעיל
את השב”ן בקופות החולים ואף נותנות
להם גמול כספי כדי להימנע מלהפעיל את
פוליסת הביטוח הפרטי .בדצמבר 2012
עדיין לא גיבש משרד האוצר בשיתוף משרד
הבריאות פתרון לסוגיית כפל הביטוח,
הגורם נזק למבוטחים ,מגדיל את הוצאה
הלאומית לבריאות ,ללא שיפור בבריאותו
של המבוטח .ראוי ששני המשרדים יפעלו
במשותף ובהקדם לצמצום תופעה זו”.

היכונו ליום עיון

ביטוח בריאות וסיעוד הארצי
יום העיון יתקיים ב 24 -ביוני  2013באולם האווניו קרית שדה התעופה בן גוריון רישמו ביומנכם!

מגדל ולשכת סוכני הביטוח
מברכות את בוגרי קורס
"הסוכן כעסק כלכלי" מחזור א'
הקורס הראשון מסוגו בענף ,הינו שיתוף פעולה של מגדל והלשכה.
בקורס רכשו המשתתפים ידע ,שיטות וכלים יישומיים לניהול
משרד הסוכן כעסק כלכלי ורווחי.
ככה זה כשמגדל ולשכת סוכני הביטוח מאחוריך.
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פרופ’ כהנא :המערכת הפנסיונית מתאימה למאה ה19-
מאת :מיקי פלד ,עיתון "כלכליסט"6.5.2013 ,
“המערכת הפנסיונית שלנו מיושבת
והיא תוצאה של המהפכה התעשייתית
ולא מתאימה לעולם הפוסט תעשייתי
של המאה ה ,”21-כך אמר היום פרופ’
יהודה כהנא ,מומחה לביטוח וניהול
סיכונים מהפקולטה לניהול באוניברסיטת
ת”א בפאנל “מזדקנים בכבוד” בוועידה
לעסקים קטנים ובינוניים של “כלכליסט”.
לדבריו ,המערכת הנוכחית לא מתאימה
לפרנס אדם לאחר גלי הפרישה מהעבודה
על סמך חסכונותיו בשנות עבודתו.
“כאשר הנהיגו את המערכת הפנסיונית
תוחלת החיים הייתה  45והיום היא 80
ומעלה .זה מחייב פתרונות שונים לגמרי
מהפתרונות הקיימים ,אולי אפילו לבטל
חלק ממסקנות ועדת בכר שהעבירה את
החיסכון של הפנסיונרים לשוק ההון.
אנחנו צריכים לאתחל את כל המערכת
הפנסיונית .אנשים לא רואים את חומרת
הבעיה אז לדוגמה תוחלת החיים של
אישה היא  84שנים .אם היא תפרוש בגיל
 65יש לה לממן עוד  19שנה בממוצע
וזה לאחר שהיא עבדה כ 30-שנות
עבודה בממוצע .לא ניתן לעשות את זה,
פשוט לא ניתן .גם גאון פיננסי לא יכול
לעשות את זה” .פרופ’ כהנא נתן כדוגמה
את הצורך להתחיל להפריש עוד מגיל
הלידה ,כך ש”המדינה צריכה לתת מענק
בלידה שייכנס לקרן מסוימת שאליה ניתן
יהיה להכניס עוד כספים במשך השנים
מכל מיני מקורות  -מהעובד ,המעסיק,
המשפחה וכדומה  -ולתת הרבה הטבות
מס” .לדבריו של כהנא השיב רג’ואן גרייב,
סגן הממונה על שוק ההון במשרד האוצר,
“רוב המדיניות בעולם כבר נמצאות בבעיה
ואנחנו עכשיו מטפלים בבעיה העתידית.

אנחנו כבר נותנים הטבות במס בסך של
 10מיליארד שקל בשנה .למעשה ,על
כל שקל שהאזרח חוסך המדינה נותנת
עוד חצי שקל בהטבת מס” .בכל הקשור
ליכולת לחיות מכספי הפנסיה בעת הזקנה
עמוס לוזון ,מנכ"ל הפניקס פנסיה
וגמל" :לשמור את רמת החיים שלי
בגיל הפרישה שלי יהיה אתגר לא קטן.
כיום שיעור התחלופה הוא בסדר גודל
של  .50%יחד עם קרן ההשתלמות הוא
מגיע ל .70%-אבל זה יהיה אתגר לא
פשוט להגיע לשם"
והצורך להוריד בשביל כך את דמי הניהול
המשולמים לגופים המוסדיים אמר גרייב
כי “כמובן שאגף שוק ההון זיהה שהרבה
מהעלויות של הגופים המוסדיים בניהול
הפנסיה הן עלויות תפעוליות ,כלומר
הרבה ניירת ושיחות טלפון וכדומה.
המערכת לא יעילה .ברמת האסטרטגיה
האגף מוביל הקמת גוף מרכזי ,המסלקה,
פרופ' כהנא" :אני כבר פנסיונר ואני
לא מאמין שמערכת הפנסיה של
האוניברסיטאות תמשיך עוד הרבה זמן.
אני השכלתי לפתח עסקים ולהתפרנס
מהם ואני מקווה שהם ידאגו לי"
כדי שהיתרונות לגדול של המעסיקים
הגדולים משקללים הנחות בדמי ניהול
מידי הגופים המוסדיים כי תפעולית זה
יותר זול .המסלקה אמורה לפתור את
הבעיה הזו כי המעסיקים יתחברו אליה
במחיר אחיד .זה צעד מאוד משמעותי

להפחתת עלויות התפעול של הסליקה
הפנסיונית וכך גם דמי הניהול ירדו”.
לשאלה מתי המסלקה תושק ענה גרייב
כי זה יקרה במהלך החודשים הקרובים.
אז ,הוא הסביר ,המעסיק יצור קשר
עם המסלקה ויבצע דרכה את הפעולות
השונות“ :בחודשים הקרובים המסלקה
תפרסם למעסיקים לפנות אליה .זה יהיה
הרבה יותר נוח מאשר היום שצריך לרשום
צ’קים ,לקבל היזון חוזר שמרכיב הפיצויים
נכנס וכדומה” .עמוס לוזון ,מנכ”ל הפניקס
פנסיה וגמל ,הסכים בעיקרון עם גרייב
על כך שהמסלקה אמורה לפתור את
בעיית הגבייה וסידורי הגבייה“ .המסלקה
היא מעין גוף ענק שאמור לייעל את
השירות ,אבל כבר היום אנחנו משקיעים
הרבה מאוד כספים בפיתוח האתר שלנו
ובממשקים מול המעסיק” .לשאלה האם
בהינתן המצב הנוכחי משתתפי הפאנל
יוכלו לחיות בכבוד בגיל הפרישה אמר
לוזון כי “לשמור את רמת החיים שלי
בגיל הפרישה שלי יהיה אתגר לא קטן.
כיום שיעור התחלופה הוא בסדר גודל
של  .50%יחד עם קרן ההשתלמות הוא
מגיע ל .70%-אבל זה יהיה אתגר לא
פשוט להגיע לשם” .גרייב ענה כי “אם
אנשים מתנהגים באופן מושכל ומפרישים
מגיל צעיר ,מתמידים עם ההפרשה
לחיסכון פנסיוני ומנצלים את הטבות המס
שהמדינה מעניקה אז תהיה להם פנסיה
לחיים בכבוד” .כהנא לעומת זאת ענה כי
“אני כבר פנסיונר ואני לא מאמין שמערכת
הפנסיה של האוניברסיטאות תמשיך עוד
הרבה זמן .אני השכלתי לפתח עסקים
ולהתפרנס מהם ואני מקווה שהם ידאגו
לי”.

אביגדור קפלן ,יו”ר “כלל ביטוח” ,מונה למנכ”ל
בית החולים הדסה
אביגדור קפלן ,המזוהה עם “כלל ביטוח”
ב 16-השנים האחרונות ,כיו”ר החברה
החל מ 2008-ולפני כן כמנכ”ל החברה
במשך  11שנים ,עוזב ככל הנראה את
כלל ועובר לנהל את בית החולים “הדסה”.
בכך חוזר קפלן למערכת הבריאות,
בזמן ששימש מנכ”ל קופת חולים כללית
בין השנים  .1992-1997הוא ימשיך

בתפקיד יו”ר “כלל ביטוח” במשך כחצי
שנה ,אולם ייתכן ופרק זמן זה יתקצר
כמו גם מעורבותו הפעילה בחברה .בית
החולים “הדסה” נמצא בגרעון כספי
עמוק ומאז התפטרותו בתחילת השנה
של ד”ר אהוד קוקיה מתפקיד המנכ”ל,
נוהל בית החולים על-ידי ממלא מקום.
יצוין כי קפלן היה צפוי לסיים את תפקידו

כיו”ר “כלל ביטוח” כבר במהלך ,2010
אולם בלחץ בעל השליטה ,נוחי דנקנר,
המשיך בתפקידו .באחרונה הוא העניק
גיבוי מלא לאיזי כהן ,מנכ”ל החברה,
בעקבות גל ההתייעלות ותהליך הרה-
ארגון ב”כלל ביטוח” .כעת ,אם כן ,הוא
צפוי לפנות לאתגר חדש  -הבראת בית
החולים “הדסה”.
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חוזר ייפויי הכוח לבעל רישיון נכנס השבוע לתוקפו
ב 1-במאי  2013נכנס לתוקפו חוזר :ייפוי
כוח לבעל רישיון (סוכן פנסיוני ויועץ פנסיוני).
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח,
באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של
בעל רישיון לקבל מידע אודות החיסכון
הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או
להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או
שיווק פנסיוני ,לרבות ייעוץ או שיווק פנסיוני
מתמשך .החוזר הוא חלק מהסדרה כללית
שמטרתה ייעול תהליכי עבודה ,שיפור
מהימנות מידע והסרת חסמים טכנולוגיים,
“כדי לקדם שוק תחרותי ,משוכלל ומפותח”,

לדברי משרד האוצר .מטרת החוזר היא,
בין השאר ,להכין את הגופים הפועלים
בענף הביטוח הפנסיוני ,להעביר מידע
ולבצע פעולות באמצעות טפסים ממוכנים
ואחידים ,ובכלל זה באמצעות מערכת
סליקה פנסיונית מרכזית .בתוך כך מחריג
ומציין החוזר כי בעל רישיון יפנה לגוף מוסדי
לשם קבלת מידע באופן חד פעמי או לשם
טיפול בביצוע עסקה במוצר פנסיוני בעבור
לקוח רק לאחר הצגת ייפוי כוח חתום על ידי
הלקוח (בנוסף לצילום תעודת הזהות שלו),
או חתום גם על ידי בעל הרישיון ,לפי העניין,

למעט :סוכן שיווק פנסיוני הפונה בשם לקוח
לגוף מוסדי שבו הוא מועסק; בעל רישיון
הפונה בשם מעסיק עבור לקוח לביצוע
הפעולות הבאות :צרוף עובד שלא בחר
להצטרף לקרן פנסיה המהווה קרן ברירת
מחדל; הפקדת כספים אצל גוף מוסדי
בעבור עובד והעברת מידע אגב הפקדה;
קבלת משוב אודות ביצוע ההפקדות עבור
עובד; קבלת מידע שלא באמצעות מערכת
סליקה פנסיונית לגבי סכומי ביטוח ועלות
כיסויים ביטוחים הנרכשים על ידי המעסיק
בעבור עובד

“הפניקס” השיקה פורטל סוכנים חדש ומתקדם
“הפניקס” השיקה פורטל סוכנים חדש
ומשופר ,אשר עלה לאוויר בתחילת השבוע
וישמש את כלל סוכני החברה בשגרת
עבודתם .לדברי גורמים בחברה ,הפורטל
החדש יסייע לסוכן לשפר ,לפשט ולייעל את
השירות שהוא מעניק ללקוחותיו ויקנה לו
כלי מכירה חדשים .זאת תוך הגדלת יכולות
הסוכן לייצר לעצמו הזדמנויות עסקיות
חדשות .שם המפתח בפורטל החדש,
מדגישים ב”הפניקס” ,הוא התאמה אישית
לצרכי הסוכן המשתמש .עוד מציינים בחברה
כי בפורטל החדש בוצעו התאמות ועדכונים
מתקדמים ,כמו למשל התאמת דף הבית
לפרופיל המשתמש ,על-פי תחומי העיסוק
ותפקיד המשתמש ,וכן דף בית חדש ומתקדם
המציע ריכוז נושאים יומיומיים הרלוונטיים
למשתמש .הפונקציות בפורטל הותאמו כך
שיהיו ידידותיות וזמינות .בנוסף יוכל הסוכן
להפיק באמצעות הפורטל החדש דוחות

עסקיים חדשים אשר יסייעו לו בעבודתו
מול “הפניקס” .יצוין כי הפורטל הותאם
לשימוש מלא גם באמצעות מכשיר הiPad-
והסוכן יוכל לבצע את משימותיו מכל מקום
ובכל זמן .חידוש נוסף ומשמעותי מבהירים
בחברה הוא הוספת מערכת הQlikview-
לפורטל .מדובר במערכת שהייתה עד כה
בשימוש של מנהלי המכירות ואפשרה להם
לראות את כלל מכירותיו של הסוכן .כעת יוכל
כל סוכן להשתמש במערכת זו באופן עצמאי
ושוטף ולהיחשף לכל המידע אליו נחשף
מנהל המכירות ,לרבות :נתוני מכירות לפי
תפוקה ולפי כמות פוליסות; נתוני מכירות
חודשיים ביחס לתקופה מקבילה אשתקד;
נתוני מכירות שנתיים של שנים קודמות;
התפלגות מכירות בהתאם למוצרים השונים
ועוד .הדבר יגביר את השקיפות מול הסוכן,
יסייע לו לקבל תמונה רחבה של פעילותו
ובכך גם לשפר ולייעל אותה .בשבועות

מרכז תאומי מיזוגים
ורכישות בלשכה
רוצים למכור תיק ביטוח ,רוצים לקנות תיק ביטוח,
מחפשים שותף ,רוצים להתמזג .לרשותך ,חבר
הלשכה ,המרכז למיזוגים ורכישות באתר הלשכה
 www.insurance.org.ilבאייקון מידע מקצועי
לסוכן ,מרכז למיזוגים ורכישות.

הקרובים תשלים החברה את קיומן של
הדרכות עומק מקיפות לסוכנים על הפורטל
החדש .בנוסף ,מנהלי המכירות בחברה
יסייעו לסוכנים בהטמעת הפורטל החדש
וזאת במסגרת מפגשי העבודה השוטפים
במשרדי הסוכנים .לדברי שמי שטובי,
סמנכ”ל ומנהל מטה המכירות בחטיבת
הלקוחות“ ,הפורטל החדש מבוסס חדשנות
טכנולוגית והינו כלי עבודה אולטימטיבי
עבור הסוכן וצוות משרדו הן בנושא שירות
והן בנושא פיתוח עסקי .הפורטל מציע בד
בבד כלים ויישומים מתקדמים לייעול ושיפור
ממשק השירות של הסוכן עם החברה ושל
הסוכן עם לקוחותיו .בנוסף מהווה הפורטל
פלטפורמה להעמקה והרחבת פעילות
המכירות והפיתוח העסקי במשרד הסוכן.
הפניקס פועלת ותמשיך לפעול להעצמת
יכולות הסוכן ופיתוח יכולות עסקיות חדשות
עבורו”.
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יחידת אתג”ר :ירידה בגניבות כלי רכב בפברואר 2013
ביחס לשנים קודמות
לפי נתוני אתג"ר ,הפועלת מתוקף שיתוף פעולה של איגוד
חברות הביטוח ומשטרת ישראל ,נרשמה ירידה בגניבות כלי
רכב בחודש פברואר  2013לעומת השנים הקודמות .בחודש
פברואר השנה נגנבו בישראל  1,546כלי רכב לעומת 1,812
בפברואר  2012ו 1,629-בפברואר  .2011מנתוני אתג"ר עולה
עוד כי מרבית הגניבות בחודש פברואר  ,2013התרחשו באזור
המרכז  36% -מכלל גניבות כלי הרכב .במקום השני נמצא מחוז
תל-אביב עם  20%גניבות ,אחריו מחוז ירושלים  ,17%המחוז
הדרומי  ,15%מחוז חוף  ,8%מחוז צפון  2%ומחוז ש"י עם
 2%מהגניבות .בתוך כך נמצא כי גניבות הרכב הפרטי מהוות
 55.7%מכלל הגניבות ,רכב מסחרי  ,19%דו גלגלי 17%
והשאר מוניות ,טרקטורים ,אוטובוסים וכלי רכב אחרים .ומה
בנוגע לכלי הרכב הפופולאריים ביותר עבור הגנבים? כאן אין
כל חדש וקטנוע "סאן יאנג" ממשיך להיות הפופולארי ביותר
בקרב הגנבים  266 -גניבות עד סוף חודש פברואר .במקום
השני קטנוע "קואנג יאנג" עם  133גניבות.
גניבות כלי רכב עפ"י מחוזות  -פברואר 2013
36
מחוז צפוני

מחוז ת"א
מחוז דרום
מחוז מרכז
מחוז י-ם
מחוז ש"י
מחוז חוף

305
225
550
267
25
118

פילוח גניבות כלי רכב עפ"י סוג הרכב  -ינואר-פברואר 2013
1,631
פרטי
557
רכבים מסחריים
125
משא יעודי
497
דו גלגלי
45
מוניות
17
אוטובוס+זעיר
21
טרקטורים
36
גרור

מינויים חדשים
מינויים חדשים במחוז סוכנויות של “כלל ביטוח”
“כלל ביטוח” הודיעה על שורת מינויים
חדשים במחוז סוכנויות של החברה.
במסגרת זו מונה רן אמיר לסמנכ”ל
ומנהל המחוז .אמיר ( )37מגיע לתפקידו
החדש לאחר שכיהן כמנהל יחידת מנהלי
הסדרים וכמנהל פיתוח עסקי במרחב
ת”א של החברה .במסגרת תפקידו

יהיה אחראי על מכלול השירותים
והפתרונות לסוכנויות הגדולות ,בתי
סוכנים ומנהלי ההסדר .עמית שוורץ
מונה למנהל יחידת בתי סוכנים .שוורץ
( ,)35כיהן בתפקידו האחרון בחברה
כמנהל תחום פרט ,פנסיה וגמל ולפני
כן כמנהל פיתוח עסקי במרחב ת”א.

ג'ורג' דיק ( ,)33מונה למנהל יחידת
מנהלי הסדרים .דיק כיהן בתפקידו
האחרון בחברה כמנהל פיתוח עסקי
ופעל מול מנהלי ההסדרים .בתוך כך
עזב בשבוע שעבר את החברה אסף
חגי פריי  -מנהל תחום ביטוחי פרט
בחטיבה לביטוח כללי.

זהירות °משטרת ישראל הציבה מצלמות חדשות בכבישי ישראל
ולכן הלקוח שלכם צריך∫

עו¢ד לכל נהג
כתב השירות ¢הגנה משפטית בדרכים ¢נועד לספק לנהג שירות הגנה
משפטית בתחומי תעבורה נזקין ונזקי גוף Æלקוח שירכוש את כתב
השירות יקבל שירות משפטי מעורך דין מקצועי המתמחה בתחום¨
תמורת תשלום חודשי קבוע במחיר שווה לכל נפשÆ

לשכת סוכני ביטוח בפייסבוק.
www.facebook.com/lishka4u
חברי לשכה ,בואו הצטרפו לפייסבוק הלשכה
והקליקו אהבתי




eeeTZ]Q]WZ
לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחברת הלשכה אתי גבע
משתתפים בצערך במות אחותך
אהובה לוי ז"ל
שלא תדעי עוד צער
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע

העליון :הנסיעה הייתה בשכר ועל כן אין מבטחת הרכב
חבה בנזקי הנוסעים
בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות
ערעור של איגור קלירפילד (להלן“ :איגור”),
שיוצג על ידי עו”ד ג’ דיסני ועו”ד ק’ פישר
גוטרמן ,כנגד ביטוח חקלאי חברה לביטוח
בע”מ (להלן“ :ביטוח חקלאי”)(לא צויינו באי
הכח בפסק הדין) ,וכנגד קרנית קרן לפיצוי
נפגעי תאונות דרכים (להלן“ :קרנית”) (לא
צויינו באי הכח בפסק הדין).
ההחלטה ניתנה באפריל  2013מפי כב’
השופט צ’ זילברטל.
מדובר בקשת רשות ערעור על פסק דינו
מיום  24.1.2013של בית המשפט המחוזי
בחיפה (כב’ השופטים ש’ שטמר ,ב’ בר-
זיו ו-ע’ זרנקין) ,בגדרו נדחה ערעורו של
איגור על פסק דינו מיום  6.9.2011של
בית משפט השלום בחיפה (כב’ השופט ר’
חדיד) ,בו נקבע כי איגור העמיד את רכבו
בשכר .הבקשה דנא נסובה רק אודות דחיית
ערעורו של איגור.
עובדות המקרה :ביום  22.4.2005נסעו
מספר תושבי ארצות-הברית ,אשר שהו
בחופשה בישראל ,יחד עם שני תיירים
נוספים (להלן“ :הנוסעים”) ,לטיול בירושלים
ברכב מיניבוס (להלן :הרכב) .איגור היה
אותה עת בעליו של הרכב ,ואין חולק כי
ידע על הסעת הנוסעים .בדרכם לירושלים.
סמוך למחלף לוד התהפך הרכב וכתוצאה
מכך נפגעו הנוסעים ונגרמו להם נזקי גוף
שונים (להלן :התאונה”) .ביטוח חקלאי
הייתה מבטחת הרכב בביטוח חובה
ובביטוח מקיף .ביטוח החובה של הרכב
החריג מהכיסוי הביטוחי הסעה בשכר.
הנוסעים תבעו את ביטוח חקלאי בגין נזקי
הגוף שנגרמו להם .ביטוח חקלאי טענה ,כי
הנסיעה ,במהלכה אירעה התאונה ,הייתה
בשכר ובמסגרת עסקית של איגור ובנג’מין
פינקוביץ (אחד הנוסעים ,להלן“ :הנהג”),
אשר סיפקו שירותי הסעה וטיולים .עוד טענה
ביטוח חקלאי ,כי לנהג לא היה רשיון נהיגה
בתוקף במועד התאונה .נוכח טענותיה אלה
של ביטוח חקלאי צורפה קרנית כנתבעת
נוספת בתביעה ,וזו הגישה הודעת צד ג’ נגד
איגור ונגד הנהג .איגור טען ,כי אך השאיל
את רכבו לנהג ,ידידו ,וכי לא הוא ולא הנהג
קיבלו ממי מן הנוסעים שכר כלשהו עבור
הנסיעה .באשר לרשיון הנהיגה טען הנהג,
כי בעת התאונה היה בידיו רשיון בתוקף
אשר צורף לכתב ההגנה שהגיש.

בית משפט השלום קבע ,כי ההסעה היתה
בשכר ,ומשכך חל החריג הקבוע בכיסוי
הביטוחי .בית המשפט ביסס את קביעתו
על סמך מספר נתונים .נכון שבין איגור לבין
הנהג שררו יחסי ידידות ,אך בין הנהג לבין
הנוסעים שררה היכרות שטחית בלבד.
נקבע ,כי אין הדעת נותנת שאדם ידאג
לאדם אחר ,ולמשפחתו ,שלהם אך היכרות
שטחית ואקראית לסידורי לינה ,אירוח,
פגישות ,מסלולי טיול והסעות ללא עלות
או תמורה ,וכי אין זה סביר שאדם יגיע
לארץ זרה לטיול על סמך היכרות שכזו,
ללא תמורה כלשהי .בין כלל הנוסעים לא
התקיימה היכרות מוקדמת .נקבע ,כי אין זה
סביר ששלוש משפחות ,שאינן מכירות אלא
בהיכרות שטחית ביותר האחת את השניה,
יחברו יחד לטיול ,אלא אם זה אורגן מראש,
ובתמורה .חיזוק נוסף מצא בית המשפט
בכך שבעדותו במשטרה העיד הנהג ,כי
הוא נמצא בארץ “לצרכי עבודה” וכי קיבל
“מחבר לעבודה” את הרכב בהשאלה ביומו
החופשי מעבודתו .איגור עובד בחברת
החשמל כמהנדס ואילו הנהג עובד כמהנדס
מוסיקאלי וקשה להלום את הטענה שהם
עובדים יחד ,אלא אם כן הכוונה לעיסוק
המשותף בהסעת נוסעים .נוכח האמור,
נקבע לעניין החבות ,כי הנסיעה הייתה
בגדר הסעה בשכר ועל כן אין ביטוח חקלאי
חבה בנזקי הנוסעים ,אלא קרנית .כן נקבע,
כי קרנית זכאית לקבל את הסכומים בהם
פיצתה את הנוסעים מהמבקש ומהנהג .על
קביעה זו ,ועל קביעות נוספות הוגש ערעור
לבית המשפט המחוזי.
בית המשפט המחוזי דחה ,כאמור ,את
הערעור .לעניין זה .נקבע ,כי פסק דינו של בית
משפט השלום מבוסס הן על ממצאי מהימנות,
לפיהם אין ליתן אמון בעדויות המבקש,
הנהג והנוסעים ,לפיהן בוצעה הנסיעה ללא
תמורה ,ממצאים בהם לא תיטה ערכאת
הערעור להתערב; והן על הסקת מסקנות
שבהגיון ובנסיון החיים  -אשר מקובלות על
בית המשפט המחוזי .בית המשפט המחוזי
הדגיש ,כי הגם שמרבית קביעות בית משפט
השלום מבוססות על ראיות נסיבתיות ,צירופן
של אלו ומשקלן המצטבר מצדיק ,על-פי מאזן
ההסתברויות ,את מסקנתו .בית המשפט
המחוזי פסק ,כי בדין פסק בית משפט השלום
שמדובר בהסעה בשכר ,וכי לקרנית זכות

לחזור אל המבקש והנהג בגין הסכומים
ששילמה לנוסעים.
בבקשה רשות הערעור לבית המשפט
העליון נטען ,כי עניינו של איגור מצדיק מתן
רשות ערעור ב”גלגול שלישי” ,וזאת ,הן
משום “תחושת הצדק” ,שכן ,כנטען ,בתי
המשפט קמא הסיקו מסקנותיהם במנותק
מאופיו הייחודי ואמונתו הדתית של איגור -
אשר אמון על מתן סיוע לכל בני קהילתו ללא
קבלת תמורה .כמו כן עולה ,לטענת איגור,
שאלה עקרונית בדבר גבול ה”היתר” שנותן
בעל רכב למשתמש ,והיחס בין היתר זה
לבין החרגת הכיסוי הביטוחי  -שכן כנטען,
הרכב אך הושאל לנהג ,וככל שהלה קיבל מן
הנוסעים תמורה ,הרי שהדבר נעשה ללא
ידיעתו של איגור .בנוסף נטען ,כי אף אם
נתקבלה תמורה מן הנוסעים לא היה הדבר
במסגרת “עסק” של הסעות ועל כן לא נשלל
הכיסוי הביטוחי .עוד הוסף ,כי בית משפט
השלום ,וכמותו בית המשפט המחוזי ,לא
קבעו ממצאי מהימנות ועובדה ,אלא ביססו
את פסקי הדין כל-כולם על היסקי הגיון
ונסיון חיים ,כשמולם הציג איגור הסברים
הגיוניים להתנהגותו ,בייחוד נוכח אמונתו
הדתית ודרך חייו של גמילות חסד עם חברי
קהילתו הדתית המבקרים בישראל.
השופט קבע ,כי“ :לאחר העיון ,באתי לכלל
מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי
להורות על הגשת תשובה .הלכה עימנו
משכבר ,כי רשות ערעור ב”גלגול שלישי”
תינתן אך במקרים בהם מתעוררת שאלה
משפטית ,ציבורית או חוקתית בעלת
משקל ,החורגת מד’ אמותיהם של הצדדים
להליך (ר”ע  103/82חניון חיפה בע”מ נ’
מצת אור (הדר חיפה) בע”מ ,פ”ד לו()3
 ,))1982( 123מקרה זה אינו בא בקהלם
של מקרים אלו .חרף טענת המבקש,
כי המדובר בעניין עקרוני ,הרי שבסופו
של יום מדובר בהכרעות עובדתיות
קונקרטיות בשאלה האם הרכב הועמד
בשכר לרשות התיירים והנהג ,אם לאו .די
בכך כדי להביא לדחיית הבקשה“.
לסיכום ,בית המשפט העליון דחה את
הבקשה מבלי צו להוצאות והתוצאה
הסופית הינה  ,כי חברת הביטוח פטורה
מתשלום תגמולי ביטוח משום שהנסיעה
הייתה בשכר ,ועניין זה הוחרג במפורש
מהכיסוי הביטוחי בביטוח החובה.
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

***סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח
איכותי באזור ירושלים ו/או באזור המרכז
גבי 052-6222944
***סוכן ביטוח חיים בלבד ,מחפש לרכוש
תיקי ביטוח חיים קטנים עד בינוניים ,ושת"פ
מול סוכן אלמנטר למכירת ביטוח חיים
פרטים ליצירת קשר -
יובל מור 054-7179599
Mor-ins@012.net.il
***קלאוזנר סוכנות לביטוח ( )2007בע"מ
מעוניינת ברכישת תיקים ללא מנגנון
התאמה ,בכל הענפים ובכל רחבי הארץ.
לפרטים ניתן לפנות לשי 052-8033305
או במייל shay@klauzner.co.il
***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
לרכוש תיקים איכותיים ,בכל גודל ובכל סוג
בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי0505234664-
***סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת
לרכוש תיקים מכל סוג
סודיות מובטחת  -דין 0543971771 -
***לסוכני ביטוח פנסיוני:
הצטרף למיזם ״פרטנרס״ .שרותי משרד
והחשוב ביותר מאגר הפניות בלתי נדלה
של לקוחות קיימים .המיזם מתמקד
בביטוחי פרט.לפנות אל שרגא לידור
0546655736
***סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מעוניינת
בשת"פ (מלא ואו חלקי) בתיקי ביטוח
נא לפנות לגל 058-5000900
סודיות מובטחת
***לבית סוכנים בתל אביב מוזמנים
להצטרף סוכנים שעוסקים באלמנטרי
ובביטוחי בריאות וחיים אשר נמצאים
בחמש שנים הראשונות בדרכם בביטוח.
משרדים ושירותי משרד יינתנו למתאימים.
לפרטים לפנות לנעמי 03-9239292
שלוחה 101
***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל
תחומי הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לרכוש תיק/י ביטוח
(באופן חלק או מלא) ,נא לפנות:
dudi@gamafinansim.co.il
 050-538629דודי

***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל
תחומי הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לספק לך בסיס להגדלת
הכנסותיך על ידי שת"פ בכל אחד
מהתחומים
נשמח לתאם פגישה לא מחייבת
במשרדךdudi@gamafinansim.co.il :
 050-538629דודי

מודעות דרושים

*למשרד ביטוח ברעננה
דרוש/ה פקיד/ת חיתום אלמנטר עם ניסיון
עבודה זמנית כמחליפה
קו"ח למייל yossi@perelman.co.il
*למשרד ביטוח ברעננה
דרוש/ה פקיד/ת תביעות אלמנטר
ואדמיניסטרציה שוטפת  7שעות ביום
קו"ח למייל yossi@perelman.co.il
*לסוכנות בטוח בירושלים דרוש\ה פקיד\ה
עם ניסיון ,תנאים טובים למתאימים,
קורות חייםroni5s@netvision.net.il :
**למשרד ביטוח באשדוד דרוש
סוכן ביטוח מומחה לניהול משרד גדול
טל 0527126678
**לסוכנות ביטוח
פקידה לתביעות רכב ורכוש חצי מישרה
פקידה לעסקים חצי מישרה
פרטים אבי 0505238446
***לסוכנות ביטוח דרושה פקידה לתביעות
רכב ורכוש חצי משרה
ופקידה לעסקים חצי משרה
פרטים אבי 0505238448
***לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה פקידת
ביטוח אלמנטרי ידע בביטוחי חיים יתרון
קורות חיים יש לשלוח למייל:
motib2@netvision.net.il
***פקיד/ה עם רישיון ביטוח חיים לעבודה
בסוכנות ביטוח בפריסה ארצית.
דרישות :אין צורך בניסיון בביטוח!!
חובה :דיבור והבנה עברית ורוסית.
העבודה בהחלט יכולה להתאים לאנשים
בגילאי .50+
המבקשים משרה מלאה ואף חצי משרה.
סוכן/נת עם רישיון בביטוח חיים דובר/ת
השפה הרוסית ועברית לעבודה בסוכנות
ביטוח ארצית .העבודה בהחלט יכולה
להתאים לאנשים בגילאי  .50+המבקשים
משרה מלאה ואף חצי משרה.
לפרטים :יוליה טיטלמן
טל 0737-956100 :נייד0544-867879 :

***לסוכנות ביטוח ותיקה באזור נתניה
דרושה פקידה בתחום האלמנטרי,
דוברת צרפתית.
כתובת למשלוח קורות חיים:
gilad@as-ins.co.il
***צפרירים  -קבוצת ביטוח "צפונית"
סוכנות לביטוח.
מרחיבה את פעילותה דרושים סוכני ביטוח
מורשים בענף אלמנטרי  /חיים,
פנסיה ובריאות.
בדבר פרטים נא להתקשר לאלי שטרק
טלפון 050-5208202 -
סודיות מובטחת.
***רונור סוכנות ביטוח בע"מ מעוניינת
לרכוש ואו שת"פ בתיקי ביטוח חיים וכללי
לפרטים :דודי  -טל0507614476 .
מייל ronorjoe@smile.net.il
או גבריאל  -טל0522759119 .
מייל gmail.com@7305550
***למשרד ביטוח גדול בפארק המדע
ברחובות דרושה ל  1/2משרה
פקידה מנוסה בביטוחי חיים עם נסיון וידע
תפעולי מערכות מגדל (חובה),
הראל והפניקס
נא לשלוח קורות חיים
hadas@financeshop.co.il

השכרת משרדים

*יחידה להשכרה במשרד ביטוח במרכז
ראשל"צ  +חניה
אפשרי גם לשירותי משרד
beni@libit.co.il
**להשכרה משרדים מפוארים בבניין חדש
ליד הקניון הגדול בפ"ת.
מחיר השכירות כולל תשלום עבור ,ריהוט
חדש ,ארנונה ,אחזקה ,מיזוג ,חשמל וניקיון.
אינטרנט מהיר מקושר לכל חברות הביטוח
ב  * .SBOXאפשרות לחניה פרטית.
טל' ליצירת קשר:
סאסי 054-3531610 :שחף03-9449900 :
**לסוכן ביטוח  -השכרת חדרים מרוהטים
ומסודרים ,בבאר שבע ,אפשרות עם
שירותי משרד ותמיכה באלמנטרי
לפרטים נוספים :הילה 08-6261110 -
***בית סוכן מאובזר לסוכנים באזור
רחובות תשלום חודשי  ₪ 1,900לחודש
ניתן לקבל שירותי מזכירות ושירותי ביטוח
בתשלום נוסף .לפרטים נא לפנות ל-
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