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"גם כשהילד בן 41

הדאגה לא משתנה:
הורה נשאר הורה"

יו"ר ועדת האתיקה חוה פרידמן-וינרב
מספרת על בנה ,ד"ר גיא פרידמן ,שהציל
את חייהם של עשרות חיילים בצוק איתן
ד"ר גיא פרידמן ,41 ,רופא אורתופד בברזילי ומומחה לקרסול
ולרפואת ספורט בימים רגילים ,גויס בצו  8כמפקד פלוגת
הרפואה בחטיבת הנח"ל .במשך  40ימי מילואים הוא הציל
את חייהם של עשרות חיילים ולמרבה הצער נאלץ לקבוע את
מותם של כמה מהם .את סגן אוהד וייס ,למשל ,הציל פרידמן
בשטח ,בניתוח שדה שנערך על אלונקה ,תחת ירי פצמ"רים,
ובאמצעות טיפול חדשני בפלזמה ובאבקת נוזל דם.

>> נשיא לה"ב :סוכני הביטוח
עוסקים בנושאי ליבה של החברה
הישראלית
עמוד 3

בשבוע שעבר פגש פרידמן את וייס בבית החולים שיבא ,שבו
הוא מאושפז" .פרידמן עשה הרבה ניסים .לא רק לבן שלנו,
אלא גם לאחרים" ,סיפר משה וייס ,אביו של אוהד בשבוע
שעבר" .הוא זיהה את הפצע ברגל שגרם לו לאבד דם ,ייצב
את אוהד והעלה אותו למסוק .אין ספק שהטיפול הציל את
חייו .התרגשתי מהמפגש שלהם .לא היה מישהו בחדר שלא
המשך בעמוד 2

>> הכה את המומחה  -מדור
חדש יענה על שאלות בנושא
פיננסים
עמוד 7

צוק איתן
המשך מעמוד 1

הזיל דמעה .זה בן אדם שהחזיר לי את הילד".
וייס נפצע יום לאחר הכניסה הקרקעית מרסיסים בחזה
וברגליים ופונה לגבול רצועת עזה .פרידמן היה שם לטפל בו:
הוא פתח נתיב אוויר והחדיר צינור לקנה הנשימה של וייס,
קיבע לו את הרגליים והניח תחבושות עוצרות דימום שמנעו
נזק וצורך בקטיעה" .כל זה לקח  12דקות וזה מאוד מהיר,
בעיקר כשאנחנו בעצמנו תחת פצמ"רים ,בחושך וטנקים
יורים לצדנו ומטוסים מפציצים מלמעלה .אפילו החדרת עירוי,
שלוקחת שלוש שניות בבית החולים ,לוקחת בשטח כמה
דקות" ,סיפר פרידמן ל"ישראל היום" .לאחר המפגש הוא
סיפר כי וייס הסתכל עליו והחל לבכות" .עוד אלך לראות
אותו משתקם והדבר הבא הוא להחזיר אותו ללכת .אין לי
ספק שנישאר בקשר".
"הוא ילד מקסים ,בעל יכולת נתינה בלתי רגילה" ,מספרת
אמו חוה פרידמן-וינרב ,שמשמשת כיו"ר ועדת האתיקה
בלשכה" .על אף שהוא כבר מבוגר ואב לארבעה ילדים,
הדאגה פשוט משתקת .היינו אמורה לטוס לחו"ל וביטלנו
את הנסיעה כי אין מצב לנסוע כשהילד נמצא במילואים .גם
כשהילד בן  ,41הדאגה לא משתנה :הורה נשאר הורה .אפילו
פחדנו להתקשר אליו כדי לא להסיח את דעתו ,שלא יתרכז
בנו אלא בעבודה .הוא היה גם בתוך עזה וגם על הגבול.
"גיא ומשפחתו גרים באשקלון וגם אשתו היתה גיבורה
במהלך המלחמה .היא אחות בטיפול נמרץ ,אבל היא לא
הלכה לעבודה מפני שנאלצה לטפל בילדיהם :בני 6 ,8
ותאומים בני שנתיים .היא קילחה אותם בכיור של המטבח
מכיוון שהוא קרוב יותר לממ"ד".

השבוע חזר פרידמן לשגרת בית החולים .צוות של הערוץ
הראשון ליווה אותו ביום הראשון בעבודה" .אחד הדברים הכי
קשים היו ביום שישי בשבוע השני של המילואים .חזרנו עם
 23פצועים בחטיבת הנחל ושני הרוגים והייתי צריך להתקשר
למשפחות של החיילים שלי ולהגיד שכולם בסדר .בטלפון
הראשון אתה גיבור וחזק ,בטלפון השני אתה פחות גיבור
וחזק ובטלפון השלישי אחת מנשות הרופאים שלי התחילה
לבכות בטלפון ואני יחד אתה" ,סיפר פרידמן למצלמות.

"טיפלתי בחייל שכנף של טיל חתכה את לסתו" ,סיפר
בבית החולים" .היתה לי התלבטות מאוד קשה אם לערוך לו
התערבות בשטח או לא ,אבל ברגע שהשכבתי אותו לאחור
כל רקמת העור נכנסה פנימה וחסמה את נתיב האוויר .אז
השענתי אותו קדימה ,העליתי אותו לאמבולנס והתיישבתי
מאחוריו .חיבקתי אותו והחזקתי לו את הלסת .עשיתי חשבון

בראש שעד שאני עוצר ומגיע למנחת ,מעלה אותו למסוק
ומטיס אותו לבלינסון זה לפחות חצי שעה עד  40דקות ותוך
 10דקות אני נמצא בברזילי .ההחלטה הזאת הצילה את חייו
של החייל".
גיא נאלץ לקבוע את מותם של שבעה חיילים .ואולם את
מותו של החייל הראשון איתן ברק הוא לא היה מסוגל
לקבוע" .איתן היה הפצוע הראשון שלנו מיד אחרי שהתחילה
הכניסה .הוא הגיע אלי אחרי כמה כניסות של כדור לתוך
החזה ולמעשה הוא היה ללא דופק וללא נשימה .הוא מת
במקום .ניסינו לעשות לו החייאה וזה לא הלך .זה שבר אותנו,
מכיוון שהוא היה הפצוע הראשון .לא כך ראיתי את הדברים
מתחילים ,וסירבתי לקבוע את מותו .העליתי אותו למסוק ,אף
שידעתי שהוא מת תוך כדי שאני מנשים אותו כדי שאנשים
לא יישברו .המשכתי להנשים אותו עוד  17דקות רק כדי שכל
החיילים מסביב יחשבו שיש איזשהו סיכוי ושהוא לא הלך כל
כך מהר".
עם שובו לשגרה סיפר פרידמן כי המבצע גורם להבין את
מהות החיים" .כשהילד שלי בא ומחבק אותי זה מרגש אותי
ברמה הרבה יותר גבוהה מבעבר ,לא מפני שאני אוהב אותו
יותר או כי הוא שונה ,אלא כי אני מבין שזה יכול היה להיות
אחרת".

במלאת חודש לנפילתו במבצע "צוק איתן"
של סא"ל אמוץ גרינברג ז"ל ,חתנו של
מנכ"ל הלשכה מוטי קינן ,יתקיים טכס גילוי מצבה
ביום שני ה 18-באוגוסט בשעה ,17:00
בבית העלמין נווה הדר בהוד השרון

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו  050-5543991 -מיילziv@mil-media.co.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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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חדשות הלשכה

אברמוביץ לסוכנים :בכל בעיה או סוגיה שצצה
בשל המבצע בעזה  -דלתי תמיד פתוחה בפניכם

נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ פתח השבוע את
ישיבת הוועד המנהל בהשתתפות בצער משפחות ההרוגים
והפצועים במבצע צוק איתן" .לשכת סוכני הביטוח מרכינה
ראש ומביעה את צערה העמוק על נפילתם של רס"ן (במיל)
אמוץ גרינברג ,חתנו של מנכ"ל הלשכה מוטי קינן ,סמ"ר
איתן ברק ,בנו של חבר הלשכה דודו ברק ,רס"ר (במיל) אוהד
שמש ,חתנה של חברת הלשכה עפרה אלפריח ,סמ"ר אורון
שאול ,בן משפחתו של חבר הלשכה שימי נמימי ,רנ"ג רמי
כחלון ,קרוב משפחתה של הסוכנת דורית יאמין .בהזדמנות זו
אאחל בריאות שלמה לחיילים שעדיין נמצאים בבתי החולים,
וכמובן אני רוצה לחזק את אלו הלוחמים בחזית .כולי תקווה
שנצליח למצוא פתרון ושלא נדע יותר פצועים והרוגים ושיגיע
השלום למדינתנו".
בהמשך פנה לסוכני הביטוח בכלל ,ולסוכני הדרום בפרט,
השרויים עדיין תחת מתקפת טילים" .בכל בעיה או סוגיה שצצה
בגלל הלחימה ,בין אם במישור המקצועי ובין אם במישור האישי,
דלתי תמיד פתוחה בפניכם .אני מזכיר לכם כי הלשכה מציעה
הלוואות וליווי עבור כל מי שזקוק לכך .בלחימה ובשגרה ,כוחנו
באחדותנו .ביחד עברנו את ימי הלחימה וביחד נצליח להתגבר על
הקשיים שעוד נכונו לנו ולשוב במהרה לפעילות מלאה ופורייה".
סגנית נשיא לשכת סוכני הביטוח שוש כהן סקרה את
פעילות הלשכה במהלך המבצע" :בחודש האחרון השתתפו
מאות סוכנים בהלוויות של בני משפחות הסוכנים .התרגשנו
לראות את ההמונים שכיבדו את החיילים הבודדים שון כרמלי
בחיפה ומקס שטיינברג בירושלים .כמו כן נשתתף בצערה
משפחותיהם של דני רכטר ,לשעבר יו"ר הלשכה והסוכנת
שרה דלל שהלכו לעולמם.
"אחזק את ידיהם של הסוכנים שהיו מגויסים בצו  ,8ואודה

למשרדו של מ"מ הנשיא אורי צפריר שנתן גיבוי לכל סוכן
שביקש סיוע לפעילות השוטפת של המשרד .יו"ר ועדת
בריאות וסיעוד יואל זיו פנה לחברות הביטוח בבקשה להאריך
באופן אוטומטי את פוליסות הנסיעות לחו"ל לאלו שנאלצו
להמשיך לשהות בחו"ל לאור ביטולי הטיסות ,ונענה בחיוב.
"עמדנו בקשר צמוד עם יו"ר מחוז הדרום ,יפת בקשי ,במטרה
לחזק את הסוכנים .פירסמנו אפשרויות להלוואות לסוכנים
הזקוקים לכך .סוכנים רבים התגייסו ותרמו  400ק"ג בשר
לתושבי הדרום ,אספנו חבילות רבות ושלחנו לחיילים .יו"ר מחוז
השפלה אורי ששון ערך ביקור חולים בבית חולים ברזילי וחיזק
את הפצועים".
יו"ר ועדת פעילות וקשרי קהילה ,מיכל וינצר ,הרחיבה על
ההתגייסות" :במהלך המבצע שיתפנו פעולה עם עמותת
גיבורים קטנים ואירגנו בהתראה קצרה מאוד טיול ג'יפים
לילדים החינוך המיוחד מהדרום שהתארחו בפנימיית חרב לאת
שבסמוך לחדרה .ההיענות היתה מעל המצופה ,עשרות סוכנים
התגייסו לסייע ולהתנדב .כמו כן ,הצלחנו להתרים  400חבילות
מזון לחיילים בסיוע של רמי לוי".
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון סקר את פעילות
הלשכה מול המפקחת על הביטוח בנושא מסמך ההנמקה:
"לאחר משא ומתן ארוך ,אנו אופטימיים מאוד לגבי שינוי
המתווה של מסמך ההנמקה .נראה כי הפיקוח מבין כי אי
אפשר להוציא מסמכים שהציבור לא יכול לעמוד בהם .הפיקוח
יבדוק בחיוב את בקשת הלשכה לצמצום המסמך בצורה
דרסטית ,בדומה למסמך שהציגה הלשכה מטעמה ,כולל
הכנסת אופציות הקיימות גם בחו"ל ,התאמת המסלקה למידע
שנדרש ,וכן יערוך פיילוט בקרב אוכלוסיות שונות לבדיקת
הבנת המסמך והפקת לקחים בהתאם".

נשיא לה"ב בישיבת הוועד המנהל :סוכני הביטוח
עוסקים בנושאי ליבה של החברה הישראלית

נשיא לה"ב רו"ח אהוד רצאבי הגיע לראשונה לישיבת הוועד
המנהל של לשכת סוכני הביטוח במסגרת חיזוק שיתוף
הפעולה בין הצדדים ופתח בברכות לפעילות הלשכה" .לשכת
סוכני ביטוח הינה גוף חשוב במדינה ישראל ,ולא מדובר במס
שפתיים .אתם עוסקים בדברים שהם לב לבם של כל אזרח
בארץ .אני לא מכיר איש שאין לו סוכן ביטוח".
בהמשך סקר את פעילות לה"ב במהלך הלחימה" :אנו פועלים
למצוא דרך כדי שהאוצר יפצה את העסקים שנמצאים בסכנת
קריסה בעקבות מבצע צוק איתן ,לא משנה היכן הם נמצאים,
גם מחוץ ל 40-ק"מ .להבנתנו ,הפיצוי הנדרש הוא לכל היותר 3
מיליארד שקל ,ולמס רכוש יש בקופה  5מיליארד שקל .הקמנו
קרן למילואימניקים עצמאים שנקראו בצו  8ועסקיהם ניזוקו.
בקרן  30מליון שקל ,והיא תפצה את האנשים הללו בבקשות
מיוחדות .אנו מקדמים הצעת חוק לטיפול במילואימניקים
עצמאים שיוצאים לשירות ומקופחים לעומת השכירים .אף אחד
לא מביא בחשבון מה קורה לעסק שלהם במהלך המילואים,
הלקוחות שעוזבים ועוד .הגיעה העת לטפל בנושא".
כמו כן הציג את פעילות לה"ב בחודשים האחרונים" .אנו
פועלים להשוואת תנאי דמי הלידה של עצמאית לשכירה .אנו
עובדים על חוק מוסר התשלומים במטרה למנוע קבלת תשלום
'שוטף אף פעם' ממשרדים ממשלתיים .הצעתנו דורשת
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שהמקסימום לתשלום מעבר לשוטף יהיה בין  15יום ל 45-יום.
בנוסף ,אנו עוסקים בכרית סוציאלית לעצמאיים .אם משווים
את כרית הביטחון של השכיר לעצמאי רואים שהעצמאים
מופלים בצורה קיצונית .השבריריות של עסקים קטנים
שנופלים ואין להם מושיע ,קופצת לעין .עיני לא צרה בשכירים,
אבל יש להם ימי מחלה ,חופשה ,אבטלה ופיצויים ,והמעסיק
משתתף בזה.
"לעצמאי אין דמי אבטלה ופיצויים הוא לא יקבל .גם אם הפריש
לקרן פנסיה ,הוא יראה את הכסף רק לאחר גיל  .67נפגשנו
עם שר הרווחה וביטוח לאומי והגענו איתם להסכמה על מיהו
מובטל .הבעיה היא בהפרשה – הביטוח הלאומי רוצה קרן
דמי אבטלה לעצמאים שתהיה מאוזנת ולא גרעונית ,והוא
דורש שהעצמאי ישלם  1%נוסף מהכנסתו לטובת קרן זו .אנו
משלמים כבר  .15%אמרתי שזה לא בא בחשבון כי שכיר ,יחד
עם המעביד ,משלם  .0.25את זה אנו מוכנים לשלם ,ולא יותר
מהשכיר .הם טוענים שזה יוצר קרן גרעונית ,הוכחנו להם שלא.
אנו ממשיכים לטפל בנושא".
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ הודה לרצאבי על הסקירה וציין
כי "אנו נמצאים בתחילת הדרך של הידוק שיתוף הפעולה בין
לשכת סוכני הביטוח ללה"ב .ביחד נשיג הישגים גדולים עבור
כלל העצמאים במדינה ישראל ,ועבורנו סוכני הביטוח".
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עדכונים חמים מאגף שוק ההון
הביטוח והחיסכון
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

בימים אלה יצאו שני עדכונים חשובים שכדאי לכולנו להכיר
במסגרת עבודתנו עם לקוחות בנושאים הבאים:
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
מטרת החוק היא לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון
פנסיוני בין חוסך לבין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק
דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות גוף משלם ,לרבות גוף
המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק ,או לפי
הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.
בימים הקרובים נוציא פרשנות לנושא מטעם היועצים
המשפטיים של הלשכה.
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/memos//haloka.pdf
הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה
מוקדמת
בביקורות שנערכו בכמה חברות מנהלות נמצאו מקרים שבהם
הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש ,כנדרש בתקנה 53ב (א)
לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),

התשכ"ד( 1964 -להלן" :תקנות מס הכנסה") .לאור ממצאים
אלו הוציא האגף הבהרות כמופיע בלינק המצ"ב.
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/pniyot/sugiot.asp#h
משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי
מוטבים ,נדרשים הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו
קיום צוואה כדי למשוך כספים מהחשבון .הליך הוצאת צו
כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על גובה
החיסכון הצבור בחשבון העמית .מצב דברים זה מביא לכך
שעל אף שיש מי שירצה לקבל את הכספים והוא זכאי להם,
העלויות הכרוכות בכך מונעות ממנו לממש את זכאותו .לאור
האמור ,חוזר זה מסדיר מקרים שבהם יתאפשר תשלום כספי
עמית שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה ,או צו קיום
צוואה.
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/general/hozrim.
asp?c#g201403

הלוואות לסוכני ביטוח תושבי הדרום
סוכנות הביטוח קפלן ,נעים ושות’ בע”מ ,מודיעה על הקמת קרן הלוואות לסוכני ביטוח תושבי הדרום
בסך( 100,000 :מאה אלף)  ,₪אשר ייעודה הענקת הלוואות לסוכני ביטוח פעילים המתגוררים בקו
העימות (עד  40קילומטר מרצועת עזה).
הקרן תעניק הלוואות של עד ( 10,000עשרת אלפים)  ₪ללווה יחיד .על הלווים יהיה לפרוע ההלוואות
בשניים עשר תשלומים חודשיים ,עוקבים ושווים ,ללא תוספת הפרשי ריבית ו/או הצמדה (והכל בכפוף
להסכם ההלוואה שייחתם עם הסוכן הלווה).
הקרן תעניק הלוואות לסוכני ביטוח פעילים העומדים בתנאים מצטברים הר”מ :מגורים במרחק של עד
( 40ארבעים) ק”מ מרצועת עזה ,חברות תקפה בלשכת סוכני הביטוח ורישיון סוכן ביטוח בר תוקף.

סוכנים המעוניינים בקבלת פרטים מתבקשים לפנות לגלעד לוין ,חשב קפלן ,נעים ושות’ בע”מ,
לטלפון מספר  03-6366937או לכתובת האלקטרונית הר”מgilad_l@naim.co.il :
*קפלן ,נעים ושות’ בע”מ שומרת הזכות שלא לאשר מתן הלוואה לפונים מסוימים .מודעה זו מיועדת הן
לסוכנים והן לסוכנות** .הקרן תחדל מלפעול ומלהעניק הלוואות לאחר ניצול מלוא סכום הקרן או בתאריך
 31דצמבר ( 2014המוקדם בין השניים).
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תת הוועדה לפיננסים תשלב הרצאות בימי עיון
ואף תערוך כנס ייחודי בתחום הפיננסים

תת הוועדה לפיננסים תשלב הרצאות בנושא פיננסים
במסגרת ימי עיון של מחוזות וסניפים ואף נערכת לכנס ייחודי
בתחום בדצמבר לטובת הסוכנים שמעוניינים
להיכנס לתחום ולהתמקצע בו .לדברי יו"ר
הוועדה ארז גוטמן" ,להרצאות ולכנס יש כמה
מטרות ,בהן חשיפת העולם הפיננסי לסוכנים
שעוד לא נכנסו לעולם הזה ,עדכונים שוטפים
על הוראות שעה בתחום ולימוד ושיפור
המקצועיות של סוכן הביטוח בתחום הפיננסים.
אנחנו שואפים להוות גם אוזן קשת לסוכנים
בבעיות שבהן הם נתקלים בתחום מול היצרנים
והרגולטור".
גוטמן מציין כי כיום הסוכנים הצעירים נוטים
לעולם הפיננסים" .אבל רוב הסוכנים חברי
הלשכה הם מעל לגיל  50ואנחנו מנסים להכניס אותם לעולם
הזה .אחת המטרות של הלשכה היא שהוותיקים ייכנסו גם הם
לתחום .כל תחום חדש מביא עמו חששות ופחדים לעסוק בו.

אנחנו פוחדים לטעות ,לא לדעת מה יהיה אחר כך .זה טבעי
בכל תחום וגם בפיננסים.
"בנוסף ,סוכנים שעסקו בפיננסים תקופה קצרה
מאוד לא הצליחו לראות את הרווח שיש בתחום
והתייאשו .אבל בעולם שלנו ,בכל תחומי הביטוח,
צריך לעסוק במסות גדולות אחרת זה לא
משתלם .סוכנים שפתחו קרן השתלמות אחת לא
רואים רווחים ,ולא מבינים שבהיקף פעילות גבוה
אפשר להגיע לרווחים יפים".
מטרת העל של תת הוועדה לפיננסים היא
להכניס סוכנים לתחום הפיננסים ,להוות החותם
המקצועי של סוכן הביטוח בתחום ולהיות הזרוע
המבצעת של הלשכה בתחום זה .לדברי גוטמן,
"אנחנו עושים פעילות ברמה התקשורתית:
חשיפת המוצרים הפיננסיים גם ללקוחות וגם לסוכנים,
קובעים סטנדרטים של שירות מול היצרנים ומייצגים את
הסוכנים מול היצרנים והרגולטור".

מאיר שביט מונה למנכ"ל ארגוני הביטוח בישראל
איגוד חברות הביטוח בישראל והתאחדות חברות לביטוח חיים
הודיעו אתמול כי מאיר שביט מונה למנכ"ל איגודי הביטוח
מה 1-בינואר  .2015שביט יחליף את ניצב בדימוס זאב אבן
חן ,שיפרוש בסוף השנה מכהונת המנכ"ל לאחר  14שנה
בתפקיד.
איגודי הביטוח הם ארגונים וולונטריים שלא למטרות רווח,
המייצגים את חברות הביטוח בפני הרגולטורים הקשורים לענף
הביטוח ,הכנסת ,רשויות המדינה השונות ובעתירות לבג"ץ
בנושאים הנוגעים לענפי הביטוח השונים ,כולל חיסכון פנסיוני.
שביט ,מהנדס תעשייה וניהול ובעל תואר שני במינהל עסקים,
הוא דמות ידועה בענף הביטוח ובעל ניסיון רב בתחומי שוק

ההון ,ביטוח ופנסיה .שביט מילא שורה של תפקידי מפתח
בתחומי הכלכלה ,הביטוח ושוק ההון ,בהם עוזר כלכלי לשר
האוצר ,הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ,כולל המפקח
על הביטוח ומשנה ליו"ר רשות ניירות ערך .בנוסף כיהן שביט
בתפקידים בכירים בחברות ביטוח.
בשנים האחרונות נתן שביט למגוון לקוחות מוסדיים שירותי
ייעוץ אסטרטגי בתחומי שוק ההון ,ביטוח ,פנסיה ,קופות גמל,
חיסכון לטווח ארוך ובנקאות .כבר בחודשים הקרובים צפוי
שביט להתחיל בחפיפה עם אבן חן.
שביט מסר כי הוא רואה בתפקידו החדש אתגר אישי ומקצועי
רב ומודה על האמון שניתן בו.

מינוי חדש ב MDRT-העולמי לרם מסחרי
יו"ר  MDRTישראל ב 2013-2010-רם מסחרי קיבל מינוי
מהנהלת  MDRTהעולמית לוועדת
" ,"Client Strategies Committeeאחת הוועדות החשובות
ביותר של המועדון המשויכת לחטיבת הפיתוח העסקי.

מפגש בוקר של סניף השרון יתקיים ביום שני ה,25/8-
בין השעות  ,8:30-11:00בקפה קפה במרינה הרצליה,
בשיתוף קבוצת רימונים
יום עיון של מחוז באר שבע יתקיים ביום שלישי ה,2/9-
בין השעות  ,8:45-17:00במלון קראון פלזה בים המלח,
בשיתוף כלל חברה לביטוח

 14באוגוסט 2014

באחריות הוועדה בין השאר זיהוי טכניקות מוצלחות שחברי
הארגון משתמשים בהן בעבודתם בתחומים ,כמו איתור
לקוחות ,הפניות ,רעיונות מכירה ,שיווק ,מיתוג ,מרכזי
השפעה ופילוח בסיס לקוחות.

למרי בכר ואבי ברוך
מזל טוב
להולדת הנכד,
בן לשלי ודודי,
ואח לשירה ורועי.
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שאלה:

הכה את המומחה
תשובה:

מהו גובה ההפקדות המוכר למס לקרן
השתלמות של שכיר בעל שליטה? האם
זה בדומה לכל שכיר אחר?

התקרה המוכרת להפקדה על ידי
החברה עומדת על  ,4.5%תוך
שבעל השליטה צריך להפקיד שליש מהסכום שאותו הפקידה
החברה ,שזה  1.5%ממשכורת של עד  15,712שקל ל.2014-
במקרים רבים שכירים בעלי שליטה מפקידים לקרן השתלמות
כמו כל שכיר רגיל ,כלומר –  2.5%עובד ו 7.5%-מעסיק .אמנם
במקרה כזה ההוצאה המוכרת לחברה תהיה  , 4.5%אך לשכיר
בעל השליטה לא תהיה זקיפת הכנסה וכמו כן הוא לא יחויב במס
רווח הון על אותם  3%שלא הוכרו לחברה כהוצאה.

יום עיון של מחוז חיפה והצפון יתקיים ביום שלישי
ה ,2/9-בין השעות  ,8:30-13:30באודיטוריום בבית החולים
כרמל בשיתוף מנורה מבטחים

יום עיון של מחוז ת"א יתקיים ביום שלישי ה,9/9-
בין השעות  ,8:30-14:00באולם האירועים סטוקו ברחוב
שטרית  2תל אביב ,בשיתוף שגריר וכלל חברה לביטוח

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?

דברו איתנו!

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אורי צפריר ,עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר
בסלולארי האישי ,054-4498585 :פקס 04-8682050
מייל moked.liska@gmail.com
בעמוד הפייסבוקhttps://www.facebook.com/lishka4u :
לשכת סוכני ביטוח בישראל

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!
ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות ...אבל אין לך הראל.
 14באוגוסט 2014
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דור העתיד

סוכן אלמנטרי וגם צעיר? בדיוק אותך רוצים!
עמיעד קפלן ,חבר ועדת צעירים ,לשכת סוכני ביטוח

סוכן ביטוח אלמנטריסט ב - 2014-דינוזאור ,פרה היסטורי,
מקצוע לא רלוונטי ,מקצוע נכחד – שמעתי ,קראתי ונתקלתי
בחיי בכל אלו ובעוד שמות גנאי למקצוע סוכן ביטוח ב.2014-
מהיום שבו אני זוכר עצמי ,הכל סביבי היה ביטוח .כסוכן
למעלה מ 16-שנה וכבן של סוכן שהוא אלמנטריסט בבסיסו,
אני רואה בענף הביטוח בכלל ובביטוח האלמנטרי בפרט
חשיבות עליונה דווקא היום ,דווקא לדור הצעיר.
כשאני יושב בלא מעט כנסים של חברות הביטוח או של
הלשכה ,אני רואה סביבי לא מעט סוכני ביטוח  -הבעיה
היא שאני לא רואה את דור העתיד ,צעירי הענף .דווקא היום,
כשחושבים כי לסוכן הביטוח האלמנטרי אין יותר זכות קיום,
וכי אין עתיד ,ועוד כל מיני סיסמאות ששמעתי ,אני אומר :יש
עתיד .זהו מקצוע מרתק ,מעניין ,דינמי ,שיש בהחלט שכר
ראוי בצדו.
דווקא היום ,כשאין הרבה סוכנים צעירים בענף ,אני רואה
בכך הזדמנות פז להצטרף .זהו אחד הענפים היחידים שבו
ניתן להרוויח ללא גבול ,תלוי אך ורק ביכולות הסוכן .זהו
ענף שבו אין יום שדומה לקודמו :מעניין ,מרתק ,פגישות עם
אין סוף אנשים ,מקצועות ,תחביבים שונים ומשונים ולכולם
אנו צריכים למצוא פתרון ביטוחי .אני לא מכיר מקצוע כל כך
מגוון ,עם חשיפה וממשקים לאין סוף תחומים ,כמו שיש בענף
המרתק שיש לנו ,סוכני הביטוח.
הוועדה לסוכנים צעירים בראשות דביר רפ הקימה מיזם בשם
מנטור לכל סוכן ,המציע לחבר בין הסוכנים הצעירים ,בין אם
הם דור המשך ובין אם לאו ,לבין סוכנים ותיקים עם ידע אין

סופי וניסיון שלא יסולא בפז .לסוכן הוותיק תהיה המשכיות
ולסוכן הצעיר תהיה אפשרות להיכנס לענף כצעיר ונמרץ
ויחד עם זאת עם גב מקצועי גדול .אני קורא לכל צעירי הענף,
בין אם אתם חברים בלשכה ובין אם לאו ,לפנות אלינו ,לחברי
וועדת הצעירים ,לחבור לסוכנים הוותיקים ,ולקבל מהם כלים
מעשיים לחיים המקצועיים שלכם כסוכני ביטוח.
אני לא רואה בכניסת צעירים לענף היום את המתחרים של
מחר .נהפוך הוא  -כניסת צעירים חדשים לענף ,תצעיר אותו
ותגרום לחברות הביטוח להמשיך ולראות בנו גם בעתיד הרחוק
כצינור השיווק היחיד ללקוחות .כמו כן ,היא תיתן לנו ,כסוכנים,
כוח גדול לעמוד באתגרים הגדולים העומדים בפנינו בעתיד.
אני גאה בעבודתי ורואה בה שליחות .האני מאמין שלי הוא
כי הענף האלמנטרי מהווה תחילתו של עידן חדש .הסוכן
האלמנטרי יהיה צריך להיות מקצועי יותר ,שירותי יותר ויעיל
בהוצאותיו ,חדשני ברעיונותיו ,קשור וקשוב לצורכי לקוחותיו,
ואסור לנו לרגע לשכוח את הסיבה שבה בחרו בנו לקוחותינו:
כדי שנהיה עבורם ברגעים החשובים ,הקשים ,השמחים ,שלא
נשכח להיות שם עבורם תמיד.
אנו נהיה שותפים עסקיים של חברות הביטוח ,תוך שהם
היצרנים בלבד .אנו ,סוכני הביטוח ,מהווים את צינור השיווק
היחיד והמקצועי.
בהצלחה לסוכנים הוותיקים שנתרמו להצלחת המיזם .אנו
זקוקים לכם ,בזכותכם נגדל כאן דור של סוכנים חדשים
ומקצועיים .לסוכנים הצעירים :בואו ונעשה עתיד בענף הכל
כך חשוב ,ענף הביטוח.

להשכרה ברחוב אפעל  3בפתח תקווה (קמפוס מגדל חברה לביטוח)

משרדים בגדלים שונים (החל מ 100-מ”ר ועד ל 600-מ”ר) • המשרדים מתאימים לסוכנויות ביטוח קטנות כגדולות.

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

פרוייקט המנטורים יצא לדרך
בימים הקרובים המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו
יקבלו את הציוות המתאים.

הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים
לשמש כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
סוכנים צעירים שטרם נרשמו וזקוקים לתמיכה ,הכוונה,
אוזן מקצועית וקשובה ,מוזמנים ליצור קשר בהקדם.

בברכה ,דביר רפ ,יו"ר הועדה לסוכנים צעירים.
לפרטים נוספים וליצירת קשר :מירב ג'והן,
יו"ר צוות הוועדה לסוכנים צעירים.
meiravjohan@gmail.com 052-3229588
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בעין משפטית

האם בהשארת מפתח ברכב או באי הפעלת
מיגון ברכב יש כדי שלילת כיסוי ביטוחי?
מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתה של אורנית
בוזי (התובעת) ,שיוצגה על ידי עוה"ד מ' קורן ואח' נגד כלל
חברה לביטוח בע"מ (הנתבעת) ,שיוצגה על ידי עוה"ד ד"ר א'
ורשה ואח' .פסק הדין ניתן ביולי  ,2014מפי כבוד השופטת
אספרנצה אלון.
בשעות הבוקר גילתה התובעת כי מכוניתה נגנבה .היא פנתה
למשטרה והגישה תלונה על גניבת כלי
הרכב .בתלונה נרשם כי מקום התרחשות
האירוע הוא סמוך לביתה ,כך גם נרשם
בהודעה לחברת הביטוח על מקרה הביטוח.
מאוחר יותר דיווחו התובעת ורועי רבן (בן
זוגה דאז ובעלה היום) ,כי ערב קודם לכן,
ובתיאום מנהל המוסך ,החנה רועי את
המכונית סמוך למוסך "הכרמל" ,שנמצא
באזור התעשייה שבנשר ,כדי שהיא תטופל
בבוקר למחרת במוסך .בבוקר למחרת
התברר כי המכונית אינה במקומה .כמו כן,
כמה ימים לאחר האירוע נפרצה דירת התובעת וממנה נגנבו
כמה חפצים ,לרבות צרור המפתחות הנוסף של המכונית.
הנתבעת דחתה את תביעת התובעת לתגמולי ביטוח
בנימוקים ש"לא הוכח אירוע ביטוחי ו/או כי הופעלו המיגונים
בטרם נגנב כלי הרכב כנטען"" ,לא הוכח כי מפתחות כלי
הרכב לא הושארו בתוכו" ,ו"לא הוכח כי המיגון הנדרש
בפוליסה כתנאי מקדמי לכיסוי ,קוים" .בשלב מאוחר יותר
הסכימה הנתבעת לפצות את התובעת ב 16-אלף שקל
בלבד ,מאחר שכלי הרכב היה בבעלות קודמת של חברת
השכרה ועבר שתי תאונות קודמות .התובעת דחתה הצעה זו
והגישה תביעה לבית משפט השלום ,בדרישה לתגמולי ביטוח.
מנגד ,טענה הנתבעת כי יש לדחות את התביעה בשל
אי מסירת פרטים נכונים בכוונת מרמה .לא הובאו ראיות
אובייקטיביות כי אכן אירעה גניבה ואין כל עדות אודות
סימני פריצה לכלי רכב ,כמו שברי זכוכית .כמו כן ,אין בכתב
התביעה פירוט באשר לנסיבות הגניבה ,אם הנהג סגר את
המתנע (סוויץ') ,הוציא את המפתח ולקח אותו עמו ,נעל את
כלי הרכב והפעיל אזעקה .אין גם התייחסות למיגון ,לרבות
סוג המיגון שהותקן.
בית המשפט דן בשאלה האם הוכח אירוע הגניבה ונסיבותיו,
אם הגניבה אירעה עת המפתחות היו בתוך כלי הרכב ומבלי
שהופעלו אמצעי מיגון ואם כן ,אם יש בכך בכדי לשלול כיסוי
ביטוחי.
לצורך הוכחת מקרה ביטוח יש להוכיח ארבעה יסודות:
הסיכון שהתממש הוא מהסיכונים המכוסים בפוליסה ,הנזק
שנגרם הוא מהנזקים המכוסים בפוליסה ,הנזק אירע כתוצאה
מהתממשות הסיכון (קשר סיבתי) ושהסיכון התממש במהלך
תקופת הביטוח .די למבוטח לעמוד על דוכן העדים ,או שיעידו
אחרים ,כי מקרה הביטוח אירע מבלי שהוא גרם לו בזדון

סוכן יקר,

וכן להציג סימנים שנגלו לו והמעידים על הגניבה .משהוכח
עצם קרות מקרה הביטוח ,עובר הנטל אל המבוטח להוכיח
את היסוד השלילי .בית משפט השלום קבע כי כל היסודות
מתקיימים במקרה זה ,ולכן חל הכיסוי הביטוחי.
כוונת מרמה הוא הסייג לכיסוי ביטוחי ,על פי סעיף  25לחוק
חוזה ביטוח .הפסיקה קבעה כי יש להוכיח התקיימותם של
שלושה יסודות מצטברים :מסירת עובדות
בלתי נכונות או כוזבות ,מודעות לאותן
עובדות שנמסרו וכוונה להוציא כספים שלא
כדין על יסוד העובדות הבלתי נכונות או
הכוזבות .הואיל שטענה של מרמה מייחסת
מעשה פלילי למבוטח ,הרי שיש להוכיחה
ברמה גבוהה מרמת ההוכחה הנדרשת
בהליך אזרחי .הנטל מוטל על המבטחת
(חברת הביטוח) .בית משפט השלום קבע כי
הנתבעת לא עמדה בנטל ההוכחה והראיה
הנדרש כי נמסר מידע כוזב (כלי הרכב נגנב,
עת המפתחות היו בתוכו) ומכאן מתייתר הצורך בדיון בשאלה
אם מידע זה נמסר ביודעין ומתוך כוונה להוציא כספים שלא
כדין מחברת הביטוח.
אין די בטענה כי מפתחות כלי הרכב הושארו בתוכו ויש
להוכיח כי יש בכך בכדי לשלול כיסוי ביטוחי .אם כוונתה של
הנתבעת כי השארת המפתחות עולה כדי רשלנות המצדיקה
שלילת כיסוי ,היא היתה צריכה לטעון טענה זו ,מה גם שלא
הוכח הקשר הסיבתי בין השארת המפתחות לבין הגניבה.
עצם השארת המפתחות אינו מוביל ישירות לתוצאה של
שלילת הכיסוי הביטוחי.
באשר לאמצעי מיגון ,אם מדובר במקרה שבו לא הותקנו
אמצעי מיגון ובין אם מדובר במקרה שבו המבוטח לא עשה
שימוש באמצעי מיגון אלו ,חל ההסדר הקובע פיצוי יחסי
לפי סעיפים סעיף (18ג) וסעיף  21לחוק חוזה ביטוח .בית
המשפט העליון קבע בעבר כי הואיל ותרופת התשלום היחסי
הינה תרופה של המבטחת ולא של המבוטח והואיל והמידע
מצוי בידי המבטחת ,הרי שהנטל להוכיח קיומה של פוליסה
חלופית הוא על המבטחת או אצל מבטח סביר אחר ,או
להוכיח כי אין מבטח סביר שהיה מבטח את התובעת ללא
אמצעי המיגון שנדרשו .הנתבעת במקרה זה לא עמדה בנטל
זה.
בית המשפט קבע ,כי התובעת זכאית לשווי כלי הרכב ,בניכוי
הפחתה של  19%בגין בעלות קודמת של חברת השכרה
וכן בתוספת מערכת השמע  1,215שקל ,ובסך הכל זכאית
המבוטחת לפיצוי כספי בסך  52,888שקל.
באשר לראשי נזק נוספים (רכב חלופי ,הפסד ימי עבודה
ועוגמת נפש) לא הוכח כי הם מכוסים בפוליסה ועל כן בית
משפט שלום דחה את טענת התובעת .עד מועד כתיבת
שורות אלו ,לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך ???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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אירועי הלשכה

מחוז השפלה מארגן יום כיף לחיילים
מחטיבת גולני שיתקיים ביום ראשון
מחוז השפלה בלשכת סוכני הביטוח,
בשיתוף חברת איתוראן ,יארח ביום ראשון
 100חיילים מחטיבת גולני ליום כיף בפארק
המים שפיים ובסינמה סיטי.
לדברי יו"ר מחוז השפלה אורי ששון" ,יזמתי,
יחד עם יו"ר סניף רחובות אודי הוד ,מתנה
למען חיילים שלחמו בקו ראשון ,חלקם
איבדו חברים וחלקם נפצעו קשה בלחימה.
נארח קבוצות לוחמים בגולני שנבחרו מכל
המערך ששירתו בחזית ונעניק להם יום כיף
 מהבוקר עד הערב  -שיכלול נתינה הנאה,וחוויות ,כדי שיוכלו לספוג קצת אנרגיה
טובה להמשך הפעילות בצבא".

הלוחמים ,שאמורים לעלות לקו צפון בקרוב,
ייאספו בהסעות מבנימינה לפארק המים
בשפיים עד אחר הצהריים" .לאחר מכן ניקח
אותם לארוחה במסעדה באזור ראשון לציון
ומשם לסינמה סיטי בראשון ציון ,שם הם
יצפו בסרט שילווה בכיבוד קל .בסוף הערב,
לאחר כמה מלים של המפקדים ושלנו,
יוחזרו החיילים בהסעות לבסיס".
ששון מנסה לארגן גם מעסים ומטפלים
שונים שיוכלו לבוא ליום הכיף ולתת טיפולים
בהתנדבות" .אם יש סוכנים מהלשכה
שיכולים לעזור בכל דרך שעולה על דעתם,
זה יהיה מבורך" ,הוא מוסיף.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם
גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח.
טלפון09-8821888 :
אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד,
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד :לאופנועים,
טרקטורונים ,רכבי השכרה ,ביטוחים לתקופות
קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות
בעייתיים" ,שלא נעשה בחברת הביטוח שלך ,אנו
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד
אחר ,תוך  24שעות ,ביטוח חובה  -לא משולם,
בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה
משרדי "הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666
פקס 02-6255888 :מיילh@zeev-b.com :
סוכן אלמנטרי? רוצה להגדיל הכנסות?
אנו מעוניינים לרכוש עד  50%מהתיק
ולפתח יחד תחום פיננסים וגמל
טלפון 050-7480790 :יצחק
סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים
מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי050-5234664 -
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג  ,סודיות מובטחת –
דין – 054-3971771
מעוניין ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי בשרון/ת"א
אפשרי שת"פ עם סוכנות ביטוח חיים.
יוסי 054-6619617

דרושים

לסוכנות ביטוח חיים דינאמית העוסקת בביטוחי
חיים בריאות מנהלים וכו'  ,דרוש/ה פקיד/ה בעל
תודעת שירות גבוהה ,יכולת למידה ועבודה
עצמית קו"ח יש לשלוח
למייל  + livnat@rabayov-ins.co.ilהמלצות חובה
 פניות מתאימות בלבד תעננהלסוכנות ביטוח המתנהלת כתאגיד ,דרוש
מנכ"ל/ית ,ניסיון בהולכת צוות עובדים ,הצבת
יעדים ועמידה בהם ,תואר אקדמאי בתחומי
כלכלה/משפטים/ראיית חשבון ,יתרון לבעלי
רישיון בענפים פנסיונים/כללי.
משרדינו נמצא במרכז העיר כפר סבא.
יש להעביר קורות חיים
לreuvenr@rozin-group.co.il -
סודיות מובטחת.
דרושה פקידה לחצי משרה בראשון לציון
בענף פנסיוני – ריקים בריאות וסעוד.
המלצות חובה לשלוח קורות חיים
למייל – reuveneinav@gmail.com
או ל -פקס 03-9672171
דרושה פקידה לחצי משרה בראשל"צ
דרוש ניסיון קודם בתחומים  -פנסיוני  ,ריסקים,
בריאות וסיעוד המלצות  -חובה
לשלוח קורות חיים לפקס03-9678569 :
או למיילelihorev@gmail.com :

השכרה ושכירות משנה

סוכנות בי .פור .יו .מעוניינת לקלוט\לרכוש תיק
חיים ואלמנטארי בינוני.
באיזור המרכז ואו ירושלים .דרושים פקיד\ה
ביטוח חיים ואלמנטארי.
סודיות מובטחתmichaele@b4-u.co.il .
נייד .052-8741331

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

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :

להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
 2חדרים מרוהטים ₪ 2500 ,לחדר
המחיר כולל :חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי054-4590024 :

 14באוגוסט 2014

ביטוח ופיננסים

להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול ( +מטבח
משותף) במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב צמוד
לרחוב זבוטינסקי במחיר  1300ש"ח
(כולל ארנונה) .טלפון  052-2502053ישראל.
משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל
 140מטרים  +חניה  +ריהוט.
ישנם  4חדרים  2 +עמדות מזכירות.
ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד  126מטרים.
למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה
ברמת גן מתפנה חדר גדול ומרווח לסוכן ביטוח
פנסיוני עם אפשרות לשרותי משרד
09-7738381
בסוכנות פורום (יד חרוצים  ,12בניין קרסו ,קומה
 3 )1חדרים להשכרת משנה .גודל כל חדר 11
מ"ר .סביבת עבודה נעימה ,שקטה ובמשרדים
חדישים בתל אביב .עלות ₪ 5,000 :לשלושת
החדרים .המחיר כולל חשמל ,ארנונה ,דמי ניהול
וניקיון על בסיס יום יומי( .לא כולל מע"מ):.
ניתן ליצור קשר עם יורם.
050-5746398 073-2565656
להשכרה משרד ביטוח פעיל+תפעול ביטוח תיק
אלמנטרי פעיל ,באזור זבוטינסקי ר"ג .לסוכני
ביטוח /סוכנויות ביטוח בעלי יכולת כלכלית.
טלפון  . 052-2502053ישראל.
משרדים להשכרה בבניין שומרה,
ברחוב יפו  145א' ,קומה  11בחיפה.
המשרדים מרוהטים ומיועדים לסוכני ביטוח.
לפרטים :יעל מוסצ'י ,טל04-8130313 .
פקס03-9251681 .
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