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מעבדות לחירות

כך תצאו לחירות :עצות לעצמאי המתחיל
הקמת עסק דורשת הרבה זמן וסבלנות,
אבל בעזרת תכנון נכון מראש הדרך לעצמאות תהיה קלה יותר

כלי ניהול מקצועיים – דאגו לשלב
בעסק כלים שיסייעו לכם בקבלת
החלטות נכונות ,המבוססת על
נתונים ועובדות .אל תסתמכו רק
אל האינטואיציה שלכם.

הגדרת מטרה ויעדים – זהו בעצם
הבסיס והמתווה לכל הפעילות
העסקית .השלב הזה יסייע לכם
להבין לאן אתם שואפים להגיע
ולהתוות את הדרך להשגת המטרה.

בשלות אישית – ודאו כי
אתם נכונים להתמודד עם
כישלון ועם דחיות ,אחרת
מהר מאוד תמצאו את
עצמכם מקפלים את העסק
וחוזרים לחיקי סוכנות.
אתם חייבים להביא בחשבון
את המכשולים הצפויים
לכם בדרך.

אל תוותרו על שיווק –
ראשית ,דאגו למתג ולבדל
את המשרד שלכם :במה אתם
מתמחים ,במה אתם שונים
מסוכנים אחרים .ברגע שזהות
המשרד ברורה ,תוכלו לבנות
תוכנית שיווקית על פי המדיה
שבה נמצא קהל היעד שלכם
ולפי תחומי העניין שלו.
בפסח יצאו בני ישראל
מעבדות במצרים לחירות
בארץ ישראל .זה אמנם לקח להם
 40שנה ,אבל לבסוף הם הגיעו לארץ
המובטחת והשיגו את החופש שביקשו.
בדומה לדרך שעשו בני ישראל ,גם
מעבר מלהיות שכיר לבעל עסק
עצמאי דורש הכנה ממושכת ודבקות
במטרה .הנה כמה עצות שיסייעו
לכם להקים עסק -
ואף לשמור עליו.

בדיקת כדאיות כלכלית –
בדקו היטב מהי ההשקעה
הנדרשת ליציאה לדרך
עצמאית ,אם יש הוצאות
תפעול והוצאות שוטפות,
ומהם הרווחים הצפויים
לכם כעצמאים .בדקו את
הסיכונים הכלכליים שאתם
נוטלים על עצמכם.

סביבה תומכת – כדאי מאוד שסביבתכם
הקרובה ,חברים ומשפחה ,תדע לתת
לכם את התמיכה הרצויה לדרך החדשה
שבה בחרתם .לפני שאתם יוצאים
לעצמאות ,צרו מעגלי תמיכה ,שתפו
אנשים קרובים אליכם בתוכניתכם ושמעו
את דעתם.

כוח אדם – עובדים
טובים הם אחד
הנכסים החשובים
ביותר של משרדכם.
הקפידו לבחור עובדים
מוכשרים ,מקצועיים,
מיומנים ובעלי
מוטיבציה ,שיסייעו
לעסק שלכם לצמוח.
תכנון פיננסי שנתי – ערכו תכנון
מקדים של ההוצאות וההכנסות
הצפויות .נסו לערוך סדרי עדיפויות
ולהביא בחשבון הוצאות בלתי
צפויות ורזרבות.
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תורמים לקהילה

"ביחד הצלחנו להגיע למי שבאמת היה
זקוק לתחושה שלמישהו אכפת ממנו"
מבצע חלוקת אריזות שי בכל מחוזות הלשכה לרגל חג הפסח הסתיים בהצלחה
מאת מיכל וינצר ,יו"ר הוועדה לפעילות ולקשרי קהילה

כשמתקרבים החגים ,מתחזק הצורך בנתינה יותר מבדרך כלל.
כאמא וכסבתא אני מוצאת עצמי חושבת על תרומה
והשקעה בילדים קטנים ,אך הפעם ,לאחר שיחות עם
חבריי לוועדה ועם יושבי ראש המחוזות ,הגענו למסקנה
שיש להרחיב אופקים ולבחון צרכים ומצוקות של אחרים.
חשבנו איך נוכל לעזור לקהילה והופתענו לגלות את
הכמות הרבה של קשישים שנמצאים בבתי אבות ,של
מאושפזים במחלקות מיוחדות בבתי חולים ושל אנשים
שנמצאים בחג בגפם ,ללא משפחה וחברים  -קשישים,
מבוגרים וילדים שלא זוכים ליחס או להתייחסות בחג.
מיכל וינצר
החלטנו שאנו לא שוכחים אנשים נפלאים אלה ,קנינו
אריזות שי לחג וכל אחד מראשי המחוזות ,מלווה בחבריו מהמחוז,

מחוז השפלה:
מחוז הש
פלה ,בראשות אודי
הו
ד,
ב
חר
ל
השי לע
ת
מו
רו
ת
ת קו לחיים ,שמעניקה סיוע ו ם את חבילות
הסובלי
ם
מע
מ
נכ
נה
ויו
לילדים
ת מורכ
בו
ת
ו
מ
ת
ס
מו
נו
ת
הוענקו
בטקס שאליו הוזמן במסגרת כנ נדירות .החבילות
ס
מחוז השפלה.

יצא לחלוקה לפי הצרכים הקיימים באזורו ולפי בחירתו.
כשדיברנו בינינו לאחר החלוקה ,הרגשתי תחושה של
אושר שקשה לתיאור במלים .שנים ארוכות שאני עוסקת
בהתנדבות ,והפעם אני מבינה שהצלחנו ,כולנו ביחד,
להגיע למי שבאמת היה זקוק לתחושה שלמישהו אכפת
ממנו.
אני רוצה להודות לכל יושבי ראש המחוזות :יפת בקשי,
אודי הוד ,עמוס גואטה ,דני קסלמן ,שמואל אשורי
וליאור רוזנפלד ,ששיתפו פעולה ומצאו את הזמן ,גם
בימים לחוצים שלפני החג ,לעשות מעשים טובים,
ולחברתי חברת המועצה זהבה פורת על הרעיון ,ואני
שמחה שהיתה לי הזכות להביאה לביצוע.

וז תל אביב
מרכז:
מחוז תל אביב והר ביקרה נציגות של מחאוטיזם עד גיל
שעב
מתבגרים עם
השי של מחוז
ביום חמישי הספר גיל ל
ת
מ
רו
המרכז בבית
ת
מ
ק
לפסח .חל
טוח שומרה.
ו
 21והעניקה להם שיענקה על ידי חברת הבי שפו לבעיות,
והחברים נח
ב והמרכז הו
נוכי
אבי
מקום .נציגות
תל קור כלל סיור במוסד החי ם והחוסים ב
ת של המחנכי
ה פורת ואודי
הבי
לקשיים ולתקוו השאר את החברים זהב חולון בת-ים
ניף
ין
המחוז כללה בחוז תל אביב והמרכז וס יים נוגה עקל
ביטל ,יו"ר מ
מת גן וגבעת
א
ר
חיים אורגל.
עמוס גואטה ,יו"ר סניףסניף בני ברק
עם בתה ויו"ר
שהגיעה

ק את חבילות
השרון:
ת דניאל קסלמן ,בחר להעני שפחות שנקלעו
מחוז השרון ,בראשו
ייעוץ כלכלי למ
מחוז
לי .נציג העמותה
תנת
השי לעמותת פעמונים ,שנו הגיע לאיזון כלכ
טרה לסייע להן ל
ה את החבילות.
מ
לחובות ב שר קיבל בשמח
נתנאל פי
ביטוח ופיננסים
 8באפריל 2015

ח

לוקת חבילו

ת מחוז תל

א
ביב והמרכז

www.insurance.org.il

3

הוועדה לביטוח פנסיוני

"כמה שיותר סוכנים שייכנסו
לתחום הפיננסים ,הרי זה משובח"

בישיבת המועצה הארצית ,שנערכה בשבוע שעבר בירושלים ,סיכם ארנון את כנס ביטוח
חיים ופנסיוני באילת וסקר את פעילות הוועדה
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

נושא הכנס באילת היה "לוקחים אחריות על החיים" ,ובו
חזרנו לעסוק באחריות הסוכן כלפי לקוחותיו ופחות עסקנו
בפנסיה ,בדמי ניהול וכדומה .אחד הדברים שהנהגנו לראשונה
הוא מושבי הצהריים ,כחלק מהתפישה של
לקיחת אחריות ולהביא לידיעת החברים מידע
בהרצאות .בכל מושב נערכו שתי הרצאות
במקביל .נהניתי לראות את היענות האנשים
להרצאות בצהריים ,למרות קיצור ארוחת
הצהריים וההימנעות מהבריכה ומהים .אנשים
מילאו את האולמות ,וכעסו אם התחילו לפני
או אחרי הזמן.
כצופה מהצד התמוגגתי לראות אנשים שרצו
לראות את כל ההרצאות ולא היו יכולים
לעשות זאת .העובדה שסוכנים מהשטח
וחברי הוועדה ,העבירו את ההרצאות היא אחד
הדברים המחממים את הלב .מקווה שנמשיך במסורת זו עוד
שנים רבות.
בשבוע שעבר הוצאנו באינטרנט משוב ,שבו ביקשנו מכל אחד
להתייחס לשאלות לגבי הכנס ,ויש מקום להוסיף הערות .אין
תחליף לחוכמת ההמונים ,ואנו מבקשים ללמוד ממנה .גם
בכנסים הקרובים שיהיו אבקש מהסוכנים שהשתתפו להתייחס
למשוב.
בנוסף ,בשבוע שעבר מינינו את דודי עמית כיו"ר תת הוועדה
לפיננסים .הוא נכנס לנעליו של ארז גוטמן ז"ל .ביקשתי
ממנהלי מחוזות וסניפים לשלבו בכל מפגש ,והוא כבר הודיע
שישתתף בשלושת המפגשים הקרובים .אנחנו רוצים שבכל
מפגש עם סוכנים תהיה פינה על פיננסים .נקדם מעין מכללה
ללימוד תחום הפיננסים עבור הסוכנים.
ההזדמנות הגדולה להיכנס לתחום נוצרה לאחר ועדת בכר,
ב .2005-אז היו הרבה השתלמויות בנושא ביטוח השקעות,

ולימדו רבות את התחום .אבל לאחר מכן רוב הסוכנים לא
נכנסו לתחום ,רק קבוצה קטנה וצעירה .חברות הביטוח
הפסיקו להשקיע ברוב .אין היום נכונות להשקיע ברוב ,שאינם
במשחק .ואולם אנו רוצים לחשוף אותו,
הגם שלא כולם ייכנסו למשחק .יש עוד מה
לעשות ,הרבה מוצרים שלא יושבים על המדף
אצל הסוכנים .אתם רואים מה קורה בתוכניות
החיסכון שנמכרות בחברות הביטוח בריבית
כה נמוכה .כמה שיותר סוכנים שישתתפו
במשחק ,הרי זה משובח .עמית בונה הכשרות
לסוכנים שירצו להיכנס לפיננסים ,ואני מקווה
שזה ייתן לכולם דחיפה.
לגבי המסלקה הפנסיונית ,אנו מחדשים בימים
הקרובים את הנושא ,וגם נדון עם המסלקה
בנושא ייפוי הכוח ,שאפשר להעבירו היום
דרך המסלקה .הנושא תופס תאוצה ,וגם מי שלא רוצה יצטרך
להיכנס למשחק הזה.
מעבר לכך יש פעילות שוטפת של הוועדה ,שדנה בחוזרים
השונים .על הפרק כרגע מצוי מסמך ההנמקה.
לסיום ,אנו רוצים לעורר מחדש את כל נושא ההכנה לאכיפה או
נהלים יותר נכונים במשרדי הסוכן .בעבר היה מיזם שעשה עו"ד
ג'ון גבע עם שוש בורנשטיין ,חלק מהסוכנים עשו את התהליך
וחלק לא .הפעם פנינו ,בנוסף לגבע ,גם למשרד קוסט פורר וגם
למשרד הולצמן שזכה במכרז האכיפה במשרד האוצר ,וביקשנו
מכל אחד שיעשה מדגם של התנהלות נכונה של משרד .יש לנו
הצעות של שלושה גופים ,כל אחד מהזווית שלו ,עם הניסיון
שלו בתחום .בימים הקרובים נפיץ את החומר בקרב הסוכנים,
וכל אחד יוכל לבחור משלוש ההצעות את המתווה המתאים לו.
אנו חושבים שזו אחריותנו לוודא שכמה שיותר סוכנים יעברו
את התהליך הזה ,כך שעבודתם תהיה יותר מקצועית.

פרוייקט המנטורים בעיצומו

המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים לשמש
כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
הוועדה מזמינה סוכנים צעירים הזקוקים לתמיכה ,הכוונה ,אוזן
מקצועית וקשובה ,ליצור קשר בהקדם.

בברכה ,דביר רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים.
לפרטים נוספים וליצירת קשר:
מירב ג'והן ,חברת הוועדה לסוכנים צעירים.

meiravjohan@gmail.com 052-3229588
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כן ,יש לכם עוד סיבה לחייך

חדש! פוליסת ביטוח שיניים קבוצתית ייחודית לסוכני הביטוח
עיקרי התוכנית:

מתן חופש הבחירה בידי המבוטח לערוך את טיפולי השיניים אצל כל רופא ו/או מרפאה על פי בחירת המטופל.
(רופא בהסדר /רופא שאינו בהסדר)
למעלה מ 900-מוקדים בפריסה ארצית ,ביניהם מרפאות שיניים ,מרפאות שיניים רב-תחומיות ,רופאי שיניים,
מכוני צילום ,וכן רופאים מומחים בתחום הפריודונטיה (מחלות חניכיים) ,בכירורגיית פה ולסת וכן רופאים
"מורשים" בתחום יישור שיניים ,אשר מקבלים תשלום מהמבטח על פי מחירון מוסכם.
דמי הביטוח החודשיים (נכון ל ,1.2.2015-על פי מדד דצמבר )2014
חבר לשכת סוכני הביטוח ₪ 115 -
בן/ת זוג ו/או ילד בוגר (מעל גיל  23שנים) ₪ 115 -
ילד (בגיל ₪ 40 - )4-23
ילד שלישי ואילך (במניין הילדים הקטינים)  -חינם
תקופת הפוליסה תחל ב 1.4.2015-ותסתיים ביום 31.3.2021
הפוליסה תכנס לתוקף רק אם יצטרפו מינימום  1,500מבוטחים (לא כולל ילדים)

להיוועצות והצטרפות לביטוח השיניים תוכלו לפנות לנציגי הראל בימים א' – ה' בין השעות 8:00-15:00
בטלפון 03-9208127 :וכן ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות שיניים טל' 03-7547222

הוועדה לביטוח כללי

"הוקם צוות במטרה לעשות סדר במוקדי
השירות של חברות הביטוח והסוכנויות"
בישיבת המועצה הארצית ,שנערכה בשבוע שעבר בירושלים,
סקר מונין את הנעשה בוועדה בחודשים האחרונים
מאת אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי

אחד ההישגים שלנו השנה היה עצם העובדה שהעלינו את
נושא הטיפול בצנרת מים למודעות .דיברנו עם כל ספקי
הצנרת ,חברות הביטוח וגם עם הפיקוח על הבעיות שעולות
בטיפול בנושא .אמרו לי שמדובר בנושא שאין לו פתרון .כמובן
שלא התיימרתי לפתור זאת תוך שנה ,אך
רציתי שעצם העלאת הנושא תשנה משהו
בעיקר אצל הפיקוח .כשהתחלנו בדיונים על
צנרת המים ,הפיקוח לא ראה בכך בעיה.
ואולם ההישג הכי חשוב בתחום הוא שבכנס
אלמנטר המפקחת ,אמרה שב 2015-היא
הולכת לטפל בתחום.
החלטנו להמתין להודעת המפקחת .הוצאנו
מכתב עם פירוט הדברים שאותם צריך
לבדוק ,כמו אי עמידה בזמנים ,ולקוח שלא
מקבל את כל מה שביקש .המפקחת קיבלה
את המכתב ,והפיקוח החל לצאת בביקורות.
אנו מאמינים שברגע שיגיעו לחברות הביטוח ,יבקשו את
רשימת התביעות ויראו מה שאנו רואים – פניות חוזרות
ונשנות – הם יפעלו .אם המפקחת לא תתערב ,נשקול הוצאת
דין.
נושא נוסף שבו טיפלנו השנה הוא מוסכי ההסדר .בכל הנוגע
לרכבי הליסינג ,היה אמור לצאת חוק חדש של הרגולטור
המקביל של משרד התחבורה .על פי החוק ,חברות השכרת
רכב יקבלו רישיון כל שנה ,בדיוק כפי שאנו מקבלים רישיון.
אחד התנאים לרישיון הוא ביטוח פרטני לכל כלי רכב .ואולם
חוק זה נתקע בגלל הבחירות.
לצערנו ,כיום יש בעיה מגמתית וכואבת עם חברות הליסינג:
הן דוחות את התשלום כמה שאפשר .גם האוצר מבין שיש
פה בעיה ,והוא רוצה לקדם פתרון .פתחנו בשיחות עם חברות
הליסינג ,גדולות וקטנות ,במטרה לעודד אותן להציע פתרון
הגון יותר ממה שהן מציעות .ננסה להגיע אתן ליותר הבנות,
כדי ליצור תדמית טובה יותר עבורן.
סוגיה נוספת היא פערי מידע בין הסוכנים .לאחר פסח נעלה
באתר הלשכה קובץ מאוד פשוט ,שאליו יוכל כל פקיד
להיכנס ולראות בלחיצת כפתור ובחיתוך פשוט מידע על כל
חברת ביטוח ,אילו הסדרים יש לה ,מי השמאים שעובדים

עמה ,ולמי לפנות בחברת הביטוח.
חוזה החידושים יצא לדרך .עסקנו בו רבות בשנה שעברה .אם
זה היה תלוי בנו ,החוזר היה נראה אחרת ,אבל הפיקוח רצה
להעבירו כך ,מפני שהיו לו שתי מטרות מרכזיות :האחת ,הוא
רצה שהמבוטחים יידעו שהם לא מבוטחים
נכון כבר שנים ,שיהיה סדר .יש שמבטחים
את הדירה הקודמת ,שכבר נמכרה .לא ייתכן
שהלקוח לא יקבל מאתנו אישור .הפיקוח
דרש שתהיה הסכמה אקטיבית ,ולא יהיה
מצב שנחדש לו ביטוח אם לא הגיב .הוא צריך
להגיד :רוצה אני .מטרה נוספת היא שהלקוח
יוריד מחירים .שתהיה תחרות ,כמו בסלולרי.
אם יורידו  150שקל בשנה ,זה מה שישיג את
ההבדל?
חברות הביטוח עדיין לא יודעות איך
להתמודד עם החוזר ,ויש המפרשות זאת
בצורה שונה .אך אנו צריכים להבין שיהיו שינויים עבור
הסוכנים .יש סוכנים שעדיין לא עשו דבר כדי להתמודד עם
החוזר .בשורה התחתונה ,המפקח ביקש שפעם בשנה נדבר
עם הלקוח ונראה מה הוא רוצה ,וזה יוצר הרבה בעיות .אם
יש לכם הערות ,תכתבו לנו .אנו עומדים בפני חידושי אפריל
או מאי ,וחייבים לקבל הסכמה ,גם טלפונית .אתם לא חייבים
כרגע להציג תיעוד ,אלא רק תיעוד פנימי .החל בעוד חצי שנה
יהיה חובה לתעד את הסכמת הלקוח בטלפון בהקלטה ,או
במייל.
חוזר נוסף הוא חוזר ההצטרפות ,שכולם שייכים אליו חוץ
מהפנסיוני .זוהי טיוטה שנדון בה הרבה .רעיון האוצר הוא
להמשיך להכביד – או לעשות סדר ,לשיטתו .הוא רוצה לעבור
לתהליך מסודר ,שיכלול טופס הצעה ,אישור הלקוח ,מה כלול
בביטוח ,אישור הלקוח של הפרמיה .המפקח יורד לבסיס ,ועל
פניו נראה שאם החוזר יתקבל כמו שהוא היום ,זה לא יהיה טוב.
בחוזר עצמו יש התייחסות רחבה למוקדי השיחות של
הסוכנים והחברות שמתקשרים ללקוחות ,ושבהם הטלפנים
אינם אנשי מקצוע ,ולפעמים דוחפים את הביטוח לאחר שהונו
את המבוטח .אנו נדון בחוזר זה ,אך אנו רוצים לעשות סדר
במוקדים .השנה הקמנו צוות שיבחן את המוקדים האלה.

מועדון ההטבות
החדש של חברי הלשכה

לשכת סוכני ביטוח גאה להשיק לראשונה את
מועדון ההטבות  -לנו ולמעננו חברי הלשכה.
כנסו וקבלו את ההטבות המגיעות לכם
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רווחי חברות הביטוח

ירידה של  39%ברווחי חברות הביטוח ב2014-
הירידה בריבית והצורך להגדיל עתודות – הם הגורמים העיקריים

חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו ב 2014-ירידה חדה
ברווחים ,יחסית ל .2013-יחד עם זאת ,סך הרווח הנקי
המצרפי של  5החברות ,לאחר מס ,עומד על  1.94מיליארד
שקל ,לעומת כ 3.2-מיליארד ב – 2013-צניחה של .39%
לדברי דודי עמית ,יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכה ,מרכז
הרווח של חברות הביטוח בעשור האחרון לא מגיע מביטוח
וחיתום ,אלא מתשואה על ההון – דמי הניהול שנגזרים על
התשואה העודפת שהלקוח מקבל .כך ,מסביר עמית" ,הירידה
ברווחי החברות מגיעה בעיקרה מהירידה בתשואות ,בשל
ירידת הריבית .ב 2013-התשואות נעו בין  11.5%ל13.2%-
דוגמה למבוטח עם קופה של מיליון שקל.
תשואה על ההון  7% -בניכוי המדד סה"כ בשקלים  70,000 -שקל

70,000

7%

דמי ניהול ) 0.6% -לא תלוי תשואה(  6,000 -שקל

6,000

0.6%

אחוזים מהתשואה בניכוי המדד  - 15% -סה"כ  10,500 -שקל

10,500
 16,500סה"כ הכנסת החברות מהמבוטח
15%

וב 2014-הן נחתכו בחצי ,ל 5%-עד  7%בלבד" .את ההשפעה
של הירידה בתשואה של המשקיע הבודד ,ניתן לראות
בדוגמה כאן כי התשואה על ההון היא מרכיב עיקרי:
מכאן ניתן לראות שאם התשואה על ההון צונחת ,לדוגמה
ל ,4%-בניכוי אינפלציה ,היא מסתכמת ב 40-אלף שקל,
עמלת חברות הביטוח מהתשואה יורדת ל 6,000-שקל
וההכנסה הכוללת מהמבוטח יורדת ב - 27%-מ 16.5-אלף
שקל ל 12-אלף שקל בלבד.
עמית מוסיף כי מעבר לריבית ,חברות הביטוח מתמודדות
גם עם התארכות תוחלת החיים ,אשר מחייבת אותן לשמור
כספים נוספים בצד ,עבור תשלומים עתידיים לפנסיונרים ,וגם
זה יורד מהרווחים.
לצד החברות הגדולות ,חברת הביטוח איילון דווקא מציגה
עלייה ברווח הנקי ב – 2014-מ 56-מיליון שקל בשנת ,2013
ל 87-מיליון שקל ב.2014-
אמיר וינשל ,מנכ"ל איילון חברה לביטוח ,אומר כי "החברה
ממשיכה לפעול לפי תוכנית העבודה ומימוש האסטרטגיה
הרב שנתית שלה .לראשונה ב 2014-הגענו לרף הכנסות
של כ 3-מיליארד שקל מפרמיה ודמי גמולים וסך ההון הקיים
של החברה הסתכם בלמעלה ממיליארד שקל .השיפור
בתוצאות העסקיות של החברה משקף מגמה עקבית של
גידול משמעותי בהיקפי הפעילות בכל התחומים (ביטוח כללי,
בריאות וחיסכון ארוך טווח) לצד מגמה מתמשכת של שיפור
התוצאות החיתומיות וכפועל יוצא ברווח מתחומי הפעילות
וברווח הכולל הנקי .בשונה מיתר חמשת קבוצות הביטוח
והפיננסיות הגדולות בענף ,איילון מציגה תשואה מרשימה
על ההון בשיעור של כ 13%-לצד גידולים מרשימים בהכנסות
מכל תחומי הפעילות".

ייצוגית נגד הראל :מפלה מגדרית ומינית
את מבוטחיה בהחזר הוצאות עבור היריון
המבקש ,שהביא ילד לעולם באמצעות אם פונדקאית ותרומת ביציות,
ביקש החזר הוצאות עבור בדיקות וקניית הביציות  -וסורב

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח וחברת פלאפון על
סך כ 52-מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל
אביב בשבוע שעבר ,בגין אפליה כפולה – על רקע מגדרי ועל
רקע נטייה מינית שהופעלה כלפי המבקש במסגרת ניסוח
פוליסה קיבוצית של ביטוח רפואי ופרשנותה.
התובע ,42 ,עובד בחברת פלאפון ,הצטרף ב 2011-לפוליסת
הבריאות הקבוצתית של הראל ,שהוצעה לעובדי החברה.
הפוליסה חודשה פעם נוספת ב.2013-
בפוליסה הקבוצתית מצויים כמה סעיפים העוסקים בהחזרים
כספיים בגין הליכים הקשורים בהשגת הריון ,בהם הפריית
מבחנה ,בדיקת היריון וביצוע בדיקות לאבחון גנטי טרום
לידתי.
התובע ,הומוסקסואל שלא היה בזוגיות במועדים הרלוונטיים
לתביעה זו ,ביקש להביא לעולם ילד בדרך של פונדקאות.
לנוכח העובדה כי בישראל פונדקאות מותרת רק לזוגות
הטרוסקסואליים נבצר מהתובע להסתייע בארץ בפונדקאית
לצורך הבאת ילד לעולם והוא נאלץ לבצע הליכי פונדקאות
בהודו ,תוך שהוא מסתייע בתרומת ביציות מאוקראינה .לשמחת
המבקש ,הליכי הפונדקאות הצליחו ולפני כשנה נולד לו בן.
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התובע פנה אל חברת הראל וביקש החזר עבור ההוצאות
שנגרמו לו בהליך הבאת ילדו לכולם :בדיקות סקר גנטי,
תרומת ביציות ובדיקות ההיריון .ואולם כל בקשותיו של
התובע להחזר כספי נדחו .הוא דורש מהראל סכום של
 74,543שקל עבור כיסוי ההוצאות.
לטענת התביעה" ,ניסוח תנאי הפוליסה ופירושם ,בדרך
שבה נמנעה הראל מהחזר הוצאותיו של המבקש ,מהווה
אפליה אסורה של התובע – הן מחמת היותו גבר ,והן בשל
נטייתו המינית – כך ,גם אם היה התובע מצוי בזוגיות ,הרי
שזוגיות זו היתה עם גבר ,ולא היתה מתאפשרת לו הבאה
של ילד לעולם במסגרת הזוגיות ,אלא בדרך של הסתייעות
בפונדקאות".
התביעה דורשת סכום של  52,180,100שקל עבור הקבוצה.
התובע טוען כי קבוצת האנשים שלהם שאלה משותפת של
עובדה ו/או של משפט בעילות תביעה זו כוללת את כל
המבוטחים שבוטחו ,או שהינם מבוטחים בפוליסת הבריאות
של הראל ,בדומה לפוליסה של המבקש ,ושמופלים לרעה
על ידי הראל בעת רצונם לממש את זכותם להביא ילדים,
בשל מגדרם ו/או העדפתם המינית.
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בעין משפטית

מתי יש לפצות את
חברת הביטוח מכוח כפל ביטוח?

ביהמ"ש חייב את כלל ומגדל לפצות חנות שנשרפה -
כלל תשלם עבור בית העסק ומגדל תשלם עבור מלאי הבגדים של דלתא
מאת עו"ד ג'ון גבע ,יועץ משפטי ללשכה במחוז ת"א והמרכז

דלתא גליל תעשיות העניקה רישיון לסלע טקסטיל להפעיל
חנות על פי נהלי דלתא בדליית אל כרמל .סלע קיבלה מלאי
של בגדים מדלתא ,ובגין כל מכירה של מוצריה הייתה זכאית
לקבל עמלה .דלתא המשיכה להיות
הבעלים של המלאי עד למכירתם
וסלע שילמה עבור המלאי רק לאחר
מכירתו בפועל לצרכנים .כלל חברה
לביטוח ביטחה את סלע בפוליסת
"מטריית בתי עסק" ,אשר העניקה
כיסוי ביטוחי ,בין היתר ,לנזקי
שריפה ,לרבות תכולה ומלאי ביגוד.
מגדל חברה לביטוח ביטחה את
מלאי המוצרים של דלתא בגין סיכוני
שריפה ,בין היתר ,בחנות של סלע.
באחד הימים פרצה שריפה בחנות
של סלע ונגרם נזק כבד לרכוש.
כלל פיצתה את סלע וכן נשאה
בהוצאות נוספות ,בין היתר שיקום
נזקי השריפה ,הוצאות שמאי וחוקר.
התביעה התייחסה לשווי מלאי
הבגדים שניזוק ,בסך 190,000
שקל.
כלל טענה ,כי היות ודלתא בוטחה אצל מגדל ,היא זכאית
להשתתפותה על פי היחס בין סכומי הביטוח .כלל צירפה
דוח חוקר אשר חקר עבור כלל את בעלי סלע ,מנהליה
ועובדיה .בנוסף לכך נחקר נהג מונית ,שהמתין לנוסעים
סמוך לחנות והיה עד לפרוץ השריפה .מסקנתו של החוקר
הייתה ששררו בסלע יחסים תקינים וטובים ,סלע הצליחה
מבחינה כלכלית ואין כל חשד להצתה .כלל צירפה חוות
דעת של מהנדס החשמל ,בה צויין ,כי גורם השריפה נבע
כתוצאה מכשל התחממות והתלקחות מכסה או מצת
של גוף התאורה הפלורוסנטי מדגם "פלאש" .כתוצאה
מהתלקחות כיסוי גוף התאורה התלקחו חפצים ,אשר הובילו
לשריפה.

ניסיון להחיל את חוק השומרים וחוק חוזה קבלנות

מגדל טענה ,שסלע אחראית לנזק ועל כן הוראות סעיף 59
לחוק חוזה הביטוח ("ביטוח כפל") אינן חלות .עוד הוסיפה
מגדל ,שהסחורה הוחזקה על ידי סלע ללא שמירה ופיקוח,
וללא אמצעי כיבוי יעילים ,על כן יש להחיל על האירוע את
חוק השומרים וחוק חוזה קבלנות ,לפיהם סלע הינה "שומרת
שכר" ועל כן היא חבה ברשלנותה בגין אירוע השריפה .מגדל
צירפה דוח גיליון חקירה שנקבע בו ,בין היתר ,כי העילה
לפריצת הדליקה נובעת מכשל חשמלי בלוח החשמל ,וייתכן
שהכשל נבע מעומס יתר ,או כתוצאה ממגעים רופפים ,אשר
גרמו להתחממות יתר של חוטי החשמל.
בית המשפט דחה את טענת מגדל ,שיש לראות את סלע
כקבלן ולהחיל על האירוע את סעיף (6ב')( )1לחוק חוזה
קבלנות .עם זאת ,בית המשפט קיבל את טענת מגדל
שסלע הינה שומרת שכר ,שכן בשמירתה על המלאי עד
מכירתו הייתה לה טובת הנאה (סעיף(1ג) לחוק השומרים).
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על פי סעיף (2ב) לחוק השומרים ,כאשר המטרה של
שמירת הנכס טפלה למטרה העיקרית של החזקתו ,פטור
שומר שכר אם אובדן הנכס או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו.
נטל השכנוע לגבי קיומם של תנאי
הפטור מוטל על שומר השכר,
שנקט במידת זהירות שהיה נוקט
שומר סביר כדי למנוע את הנזק.
בית המשפט קבע ,שכלל עמדה
בנטל ההוכחה המוטל עליה שסלע
לא התרשלה ,כלל פנתה לחוקר
פרטי שיחקור את כל הנוגעים בדבר
ולאחר מכן פנתה למהנדס חשמל
על מנת לקבל חוות דעת מפורטת
לגבי הכשל שגרם לשריפה .כלל גם
פנתה לשמאי ואף הוא מסר חוות
דעת מפורטת לגבי פרטי הרכוש
לרבות שווי המלאי ,תוך התייחסות
לעובדה שבמקום היה סוקר וכי
סלע עמדה בכל הדרישות .בית
המשפט ציין ,כי מגדל לא צירפה
כל ראייה ממנה ניתן להסיק שסלע
התרשלה ואף לא צירפה חוות דעת
נגדית מטעמה .נוכח האמור לעיל ,לא ניתן לקבוע שסלע
הינה בבחינת מזיק ,אשר איננו זכאי להשתתפות מכח
ביטוח כפל .עוד הוסיף בית המשפט ,כי מגדל לא הוכיחה
שסלע לא עמדה באחת מדרישות המיגון (מטפי כיבוי אש,
גלגלון כיבוי אש ,גלאי אש) .השמאי ציין בחוות דעתו ,כי
בוצע סקר סיכונים והמלצות הסקר קויימו .מגדל גם לא
הוכיחה שרשויות כיבוי אש פנו למנהל סלע ,או לבעליה
בדרישות כלשהן לשיפור אמצעי הבטיחות או שבמשך
תקופת הביטוח סלע קיבלה דוח ביקורת מרשות הכבאות
המורה לה לנקוט באמצעים מסויימים למניעת הנזק בסלע
או בסביבתה.

היעדר קשר סיבתי בין הרישיון לשריפה

אשר לטענה ,כי לסלע לא היה רישיון עסק (חריג בפוליסה),
קבע בית המשפט ,שמגדל לא הוכיחה קשר סיבתי בין אי
מתן הרישיון לסלע לבין השריפה ולא הוכח שלו לסלע היה
רישיון ,השריפה הייתה נמנעת .מגדל גם לא עמדה בנטל
ההוכחה שכלל "התנדבה" לשלם את תגמולי הביטוח.
"כאשר אין מקום לחשוד ולא הוכח קיומה של קנוניה בין
מבטח במבוטח ,אין לחטט בציציות חברת הביטוח ולבדוק
מדוע פיצתה את מבוטחה".
נוכח כל האמור ,בית המשפט חייב את מגדל מכוח כפל
ביטוח .המלאי בוטח בפוליסת כלל בסך  600,000שקל
ובפוליסת מגדל בסך  1,214,500שקל ,על כן יחס סכומי
הביטוח עומד על שליש ושני שליש .על מגדל לשלם לכלל
סכום בגובה  126,667שקל המהווים שני שליש מסך
 190,000שקל.
עד מועד כתיבת שורות אלו ,לא ידוע אם הוגש ערעור לבית
המשפט המחוזי.
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מסים

מה כדאי למשוך :משכורת או דיווידנד?
מאת צביקה משבנק

פעמים רבות אני נתקל בבעלי שליטה שמושכים שכר נמוך
ודיווידנד גבוה ,או להפך .כמו כן אני נשאל לעתים בנושא ,ולכן
החלטתי לרכז את הוראות החוק והמסקנות ביחס לכך.
1.1משכורת הינה הכנסה שחייבת במס לפי סעיף )2(2
לפקודה .המשכורת חייבת במס הכנסה ,בדמי ביטוח לאומי
ובמס בריאות ,כמפורט להלן:
הכנסה שנתית
(בשקלים)

ביטוח
בריאות +
מס בריאות

הכנסה
שנתית
(בשקלים)

מס הכנסה

עד 66,672

3.49%

עד 63,240

10%

מ 66,673-עד
518,800

11.79%

מ 63,241-עד 14%
108,000
מ108,001-
עד 167,880

21%

מ167,881-
עד 239,760

31%

מ239,761-
עד 501,480

34%

מ501,481-
עד 810,720

48%

מ810,721-

50%

2.2דיווידנד הינו הכנסה שחייבת במס לפי סעיף  )4(2לפקודה.
הדיווידנד מחולק מתוך רווחי החברה ,לאחר ששולם בגינם
מס חברות בשיעור .26.5%
3.3חלוקת הדיווידנד לבעל המניות חייבת במס נוסף בשיעור
 ,30%אך היא אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות
4.4מכאן שנטל המס המצטבר על דיווידנד הינו גבוה ביותר
כמתואר בדוגמה הבאה:
רווח בחברה – מיליון שקל .מס חברות  265 >= 26.5%אלף
שקל .אחר תשלום מס חברות ,נותר בחברה רווח לחלוקה
–  735אלף שקל .חלוקת הרווח לבעלי המניות כדיווידנד
חייבת במס נוסף בשיעור  220,500 >= 30%שקל .סך המס
ששולם על ידי החברה ועל ידי בעל המניות גם יחד =>
 485.500שקל (המהווים  48.55%מהרווח בחברה).
5.5חשוב להבין ששיעור המס של  48.55%משולם על מלוא
הרווח בחברה ,מהשקל הראשון ועד לאחרון .לבעל המניות
נותרים בכיס  514,500שקל (המהווים  51.45%מהרווח
בחברה.
6.6כעת נניח שבעל המניות היה מושך את מלוא הרווח
שבחברה בצורה של משכורת .החברה לא היתה משלמת
מס חברות ,שהרי לאחר חלוקת המשכורת לא היה נותר
בה כל רווח שהוא .המס המצטבר על משכורת בסך מיליון
שקל הוא  379,506שקל .דמי ביטוח לאומי ומס בריאות
–  55,642שקל .בתשלום משכורת החברה משלמת אף
היא דמי ביטוח לאומי ובמקרה שלנו 34,155שקל .סכום זה
מהווה הוצאה למס בידי החברה ולכן העלות בפועל היא
 25,104שקל .מכאן שסך המס  +דמי ביטוח לאומי  +מס
בריאות המשולם על -ידי החברה ובעל המניות גם יחד הוא
 460,252שקל.
7.7אנו רואים כי במשיכת משכורת על פני דיווידנד קיים
חיסכון מצטבר בסך  25,248שקל ,שהם  2,104שקל
בחודש  -וזה הרבה כסף.
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ניתוח המדרגות ונקודת איזון
1.1כדי לחפש את נקודת האיזון בין משכורת לדיווידנד ,יש
לבדוק מהו שיעור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות אפקטיבי
שחל על החברה ובעל המניות גם יחד  ,16.97% -והוא
מתקבל על-ידי החישוב הבא:
.7.05% X )100%-26.5%( + 11.79%
2.2ככלל ,מכיוון ששיעור המס על הכנסה העולה על 810,720
שקל הינו  ,50%ברור שכל רווח העולה על סכום זה יש
למשוך כדיווידנד ולא כמשכורת ,שהרי אז יוטל עליו מס
קבוע בשיעור " 48.55%בלבד".
3.3אם המשכורת השנתית הינה במדרגה שבין  501,481שקל
ל 810,720-שקל ,שיעור המס בגינה הוא  .48%בעיקרון
במדרגה זו לא משלמים דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ולכן
נקבל נטל כולל של  .48%אמנם שיעור זה נמוך משיעור
המס על דיווידנד שהינו  ,48.55%אך בשל הפער הזניח
הייתי אומר שקיימת אדישות בין שתי אפשרויות המשיכה.
4.4אם המשכורת השנתית הינה במדרגה שבין  239,761שקל
ל 501,480-שקל ,שיעור המס בגינה הוא  .34%נוסיף לכך
 16.97%ונקבל נטל כולל של  .50.97%שיעור זה גבוה
משיעור המס על דיווידנד שהנו  .48.55%מכאן שבמדרגה
זו עדיף למשוך דיווידנד על פני משכורת.
5.5אם המשכורת השנתית הינה במדרגה שבין  167,881שקל
ל 239,760-שקל ,שיעור המס בגינה הינו  .31%נוסיף לכך
 16.97%ונקבל נטל כולל של  .47.97%שיעור זה נמוך
משיעור המס על דיווידנד שהינו  .48.55%מכאן שבמדרגה
זו עדיף למשוך משכורת על פני דיווידנד.
6.6אם המשכורת השנתית הינה במדרגה שבין  108,001שקל
ל 167,880-שקל ,שיעור המס בגינה הינו  .21%נוסיף לכך
 16.97%ונקבל נטל כולל של  .37.97%שיעור זה נמוך
משמעותית משיעור המס על דיווידנד שהינו  .48.55%מכאן
שבמדרגה זו עדיף למשוך משכורת על פני דיווידנד.
7.7אם המשכורת השנתית הינה בין  66,672שקל ל108,000-
שקל ,שיעור המס בגינה הינו  .14%נוסיף לכך ,16.97%
ונקבל נטל כולל של  .30.97%שיעור זה נמוך אף הוא
משמעותית משיעור המס על דיווידנד שהינו  .48.55%מכאן
שבמדרגה זו עדיף למשוך משכורת על פני דיווידנד.
מסקנה
מהניתוח שערכתי לעיל יוצא כי לעניין תשלום מס הכנסה,
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בלבד ,ניתן לחלק את רווח
החברה לשתי מדרגות עיקריות :עד רווח בסך  239,760שקל
– עדיף למשוך כמשכורת; כל רווח העולה על  239,760שקל
– עדיף למשוך כדיווידנד.
נושאים נוספים
1.1לעניין ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ,יש לזכור כי רכישת
ביטוח מפני אובדן כושר עבודה בעד הכנסה ממשכורת
מהווה הוצאה למס במסגרת התקרות הקבועות בחוק.
לעומת זאת ,רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה בעד
הכנסה מדיווידנד אינה מהווה הוצאה למס .יש להביא
בחשבון נתון זה בחישוב הכדאיות הכולל.
2.2לעניין הטבות המס בשל הפקדות לקופות גמל – יש לזכור
כי הכנסה מדיווידנד הינה הכנסה שאינה ממשכורת ובשל
כך ניתן להפריש בעדה כספים כעמית עצמאי לקופת גמל
לקצבה וליהנות מהטבות מס של ניכוי וזיכוי לפי סעיפים
 47ו45-א לפקודה .בהנחה שהעמית עונה להגדרת עמית
מוטב ,ניתן להפריש  16%מהכנסה זו עד לתקרה הקבועה
בחוק וליהנות מניכוי בשיעור  11%וזיכוי בשיעור .5%
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תודה לסוכן שלי

"בדיוק ברגע הנכון ,היית שם
כדי לומר לי שהכל יהיה בסדר"

מכתב תודה שקיבלה סוכנת הביטוח אורנה יחזקאל מאשה ששכלה את בעלה ונאלצה
להיאבק בחברות הביטוח

אורנה היקרה,

כשבעלי היקר נפטר בטרם עת לפני כשנה ,כל מה שהייתי זקוקה לו זה שמישהו ירגיע אותי ויאמר לי
שהכל יהיה בסדר .בדיוק ברגע הנכון ,את היית שם ואמרת לי זאת.
אורנה ,דבריך לא היו ריקים מתוכן ,אכן התגייסת כל כולך למעני ולמען ילדיי ומאותו הרגע החלה מלחמת
התשה מול חברות הביטוח – "ביטוח ישיר" ו"איי.אי.ג׳י" ,שעשו הכל כדי לחמוק מתשלום המגיע לי על פי
חוק.
את וצוות משרדך עמלתם ימים רבים בניהול המלחמה מולם ,אך לא ויתרתם וכנגד כל הסיכויים הצלחתם
לגרום לחברות הביטוח להעביר את הכספים.
ברור לי שללא עזרתך ,הסיכוי שאקבל את כל המגיע לי מחברות הביטוח הנ"ל היה קלוש .חשוב לציין
שהיה ברשות בעלי ז"ל פוליסות גם בחברת "מנורה" ,שבניגוד ל"ביטוח ישיר" ו"איי.אי.ג׳י" פעלה
ביעילות והגינות ,ודאגה להעביר את המגיע לי במהירות וללא סחבת מיותרת.
אני משערת שאין צורך לפרט עד כמה מצב משפחתי קשה .שניים מילדיי הינם קטינים וכל עתידם תלוי
בכספי הביטוח .אין אנו משפחה בעלת ממון וכספי הביטוח הינם משמעותיים עבורנו מאוד.
אורנה ,כמה טוב לדעת שישנם אנשים טובים כמוך ,המוכנים לעזור מכל הלב ויודעים לומר את המלה הטובה
ולהרגיע ברגעים קשים מנשוא .לא הייתי במצב נפשי המאפשר לי להתנהל מול חברות הביטוח הנ"ל,
הנוהגות בחוסר צדק כלפי מבוטחיהם ברגעים קשים בחייהם ,ואילו את וצוותך גיליתם לי שישנם גם
סוכני ביטוח וחברת ביטוח – "מנורה" – שיעשו הכל למען מבוטחיהם ,ואפילו הגדלת לעשות ונלחמת את
מלחמתי מול "ביטוח ישיר" ו"איי.אי.ג׳י" ,שאין לך קשר אליהן.
על כל זאת ועוד ,ילדיי ואני מודים לך ולצוות משרדך ,מקרב לב.

קיבלתם
מהלקוח מכתב
תודה?

שלחו לנו את המכתב
ונפרסם אותו
ב"ביטוח ופיננסים"
(ללא שם הלקוח).

מייל למשלוח:

thanks@mil-media.co.il

תודה רבה

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

באשקלון  -משרד אלמנטר ותיק ברישוי מלא
עם בן ממשיך בלימודי רישוי ,מחפש שותף רצוי
דומה לאיחוד ויכולת טיפול ברגולציות החוק
ושילוב כ"א מקצועי לעבודה במשרד בכול
הנושאים .אפשרי גם שיתוף עם סוכנות גדולה
היכולה לספק כ"א ולקבוע כסניף משנה.
montiuri@gmail.com 052-2938563
סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
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
למכירה תיק באיזור חולון.
דני .dani@gsr.co.il 054-4884220
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות בביטוח
סוכן ביטוח ותיק מציע למעוניינים לפרוש
מהענף :ניהול תיק הביטוח ותשלום שוטף הולם
למעוניינים מאיזור שפלה ,מרכז וירושלים.
נא ליצור קשר עם איציק .054-2240454
סודיות מובטחת
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דרושים

סוכנות חיתום בחיפה מחפשת חתמת אלמנטרי
פרט מנוסה לעבודה מול סוכנים ולקוחות למשרה
מלאה .יתרון לבעלת ניסיון בטיפול בתביעות.
למשלוח קו"ח במיילron@pitronot-bit.co.il :
לסוכנות ביטוח מובילה בצ'ק פוסט בחיפה
דרוש/ה משווק/ת פנסיוני בעל/ת רישיון
לעבודה כשכיר/ה ו/או עצמאי/ת למפעלים
קיימים ,בסביבת עבודה נעימה ודינאמית.
תנאים מעולים למתאימים/ות.
למשלוח קו"ח בדוא"לshay@klauzner.co :
לסוכנות ביטוח מובילה בצ'ק פוסט בחיפה
דרושה פקידת שיווק לביטוח .עדיפות לחתמת
עם ניסיון ,בסביבת עבודה נעימה ותנאים מעולים.
למשלוח קו"ח בדוא"ל.shay@klauzner.co.il :
משרה בהיקף מלא ,תנאים מצויינים,
ניסיון בענף הביטוח חובה .המשרד ממוקם
בבאר שבע .פרטים וקורות חיים למייל שלי
gal_bakhsi@walla.com
באשקלון  -פקידת אלמנטר עם ניסיון מוכח
לחידושים וחדשים רכב ודירה ,כולל ניסיון
בטיפול תביעות.
montiuri@gmail.com 052-2938563

ביטוח ופיננסים

לסוכנות ביטוח בתל אביב דרוש/ה נציג/ה
לתיאום פגישות ,מכירה טלפונית ושירות
לקוחות .אפשרות לחצי משרה .שעות עבודה
גמישות .יתרון לבעלי ניסיון .אפשרות לקבלת
סטאג' פנסיוני.
ארז erez@gimla.info 052-3439180
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה וידע מסחרי.
קורות חיים למייל liran@yeadim-bit.co.il
מתכנני פרישה בעלי הסמכה ונסיון לשת"פ או
כפרילנס .לפנות לאיציק054-2240454 :

השכרה ושכירות משנה

משרדים להשכרה בבית אל על במרכז ת"א,
 30מ"ר  2חדרים ₪ 2000 ,לחודש.
דין 054-3971771
בסוכנות ביטוח מפוארת בבנין בית נח
ברמת גן 3 ,חדרים פנויים 2 ,חדרים כל אחד
בגודל של כ 12-מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל
כ 25-מ"ר .ניתן להשכיר את כולם או חלקם.
לפרטים :יניב 054-4581930 -
בבית אל על בת"א 30 ,מ"ר 2 ,חדרים ,מרכז
ת"א ₪ 2,200 .לחודש .דין 0543971771

www.insurance.org.il
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