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חדשות  הביטוח

וחיסכון ר ביטוח  ההון,  שוק  שות 
שבראשות דורית סלינגר, מתאימה את 
ומשנה  עצמאית  רשות  להיותה  עצמה 
את המבנה שלה להגברת יעילותה לטובת השוק 
והצרכנים. הדגש בשינוי המבני הוא התמקצעות 
בענף  הביקורת  שיפור  אחריות,  תחומי  לפי 

וטיפול משופר בפניות הציבור.
מקצועיות  חטיבות  ארבע  מוקמות  ברשות 
שבראשיהן יעמדו סגניה הבכירים של הממונה: 
חטיבת הביטוח, שבראשה יעמוד אסף מיכאלי; 
חטיבת הפיננסים, שבראשה יעמוד יואב גפני; 

וחטיבת החיסכון והפנסיה, שבראשה יעמוד רו"ח 
על  אחראית  תהיה  חטיבה  כל  שרעבי.  הראל 

פניות הציבור בתחומה. 
תוקם גם חטיבה נוספת - מינהל ומשאבי אנוש, 
במכרז.  וייבחר  לממונה  סגן  יעמוד  שבראשה 
כמו כן ייבחר במכרז יועץ משפטי וסגן לממונה 
הביקורת,  הפיקוח,  פעולות  על  אחראי  שיהיה 

פיני  את  שיחליף  ברשות,  והטכנולוגיה  האכיפה 
כנראה  יקבל  הפיקוח  על  האחראי  שפרש.  שחר 

גם אחריות על נושא הסולבנסי וניהול סיכונים.

המבנה החדש
חטיבת הביטוח, תחת מיכאלי, תעסוק בכל מוצרי 
בביקורת  ותעסוק  פנסיוני,  ביטוח  למעט  הביטוח, 

והסדרה של תחום התיווך בביטוח, כלומר סוכני 
שמאחורי  הרעיון  כי  נמסר  מהרשות  הביטוח. 
תהיה  לא  סוכנים  על  שהביקורת  הוא  הפיצול 
מותאמת לסוג הרישיון של הסוכן, אלא תבצע 
אחר  מילוי  כמו  המקצועי,  בתחום  ביקורות 
הוראות וחוזרי הממונה. את הביקורת על החוזר 

הספציפי יבצע מי שכתב את החוזר.
גפני,  יעמוד  שבראשה  הפיננסים  חטיבת 
שירותים  של  החדשים  בתחומים  בעיקר  תפעל 
פיננסיים כמו אשראי חוץ בנקאי, ותבצע הסדרה 
גם  תעסוק  החטיבה  בתחום.  חדשה  ורגולציה 

בשוק ההון ובהשקעות.
שרעבי,  שבראשות  פנסיוני,  החיסכון  חטיבת 
ביקורות,   בתחום,  והרגולציה  בהסדרה  תטפל 
טיפול בפניות הציבור. לחטיבה הועברו גם הטיפול 
במסלקה הפנסיונית ועולם ההפצה והתיווך בביטוח 
פנסיוני )שרלוונטי לסוכני הביטוח(, בו טיפל קודם 

גפני.

בעקבות ההפיכה לעצמאית: ייעשה שינוי 
מבני ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הרשות במבנה החדש תחולק לארבע חטיבות מקצועיות כשעולם ההפצה 
וסוכני הביטוח יהיו תחת הראל שרעבי ואסף מיכאלי

רונית מורגנשטרן

גפני ומיכאלי. יעמדו בראש החטיבות המקצועיות
 

הוועד ל ישיבת  נפתחה  השואה  יום  רגל 
המנהל בטקס מרגש. סו״ב יעקב כגן חבר 
הוועד  חברי  עם  שיתף  הרווחה,  ועדת 
את סיפור משפחתו מימי המלחמה שלווה בסרטון 

ותמונות מרתקות )ראה ידיעה בעמ' 13(.
החלטה  המנהל  הוועד  חברי  קיבלו  כך,  בתוך 
אל  ביטוח  סוכני  לשכת  של  רשמי  מסע  לקיים 

מחנות ההשמדה והגטאות בפולין.
כמו כן, ראשי הוועדות סקרו את פעילותן של כל 
הקדנציה  לסיום  תכניותיהם  את  הציגו  וכן  וועדה 

הנוכחית.  
חדשים  עבודה  נהלי  ספר  בישיבה  אושר  עוד 
ומעודכנים לעובדי הלשכה והוועדות המקצועיות. 
את הפרויקט הוביל בשנה האחרונה מנכ"ל הלשכה 
ועדת  יו"ר  מקצועיים.  יועצים  לצד  שמחי  רענן 
הלשכה  של  הפנים  ומבקר  בכר,  דוד  הביקורת 

מוטי גולנסקי בירכו על המהלך.
נשיא הלשכה, סו"ב אריה אברמוביץ, עדכן כי 

הלשכה בחרה עו"ד חיצוני שיעמוד בראשות ועדת 
הבחירות - עו"ד איתן הברמן, שניהל בעבר את 
הבחירות בליכוד ולרשימה רבה של גופים נוספים.

אות יקיר הלשכה
מהלך  הציג  ברוך,  אבי  הכספים,  ועדת  יו"ר 
חדש שהלשכה מתכוונת להציג מידי שנה - אות 
יקיר הלשכה. התואר יוענק כאות הערכה מטעם 
הלשכה למי שבפועלו תרם תרומה משמעותית 
כמייצגת  הלשכה,  של  הציבורי  מעמדה  לחיזוק 
הפיננסיים  והיועצים  הביטוח  סוכני  ציבור  את 
מטרות  לקידום  מיוחד  באופן  סייע  בישראל, 
הלשכה, תרם תרומה ממשית לפעילות הלשכה 
בקרב חבריה ונמצא ראוי להכרת טובה מיוחדת. 
ובלבד  לכך  ראוי  שימצא  למי  יוענק  התואר 
שאינו חבר לשכת סוכני ביטוח בישראל או עובד 

הלשכה.
הציבורית  הוועדה  עבודת  כי  עדכן  אברמוביץ, 

להסתיים  צפויה  הביטוח  ענף  עתיד  לבחינת 
סוף  יוצגו לקראת  והמסקנות  בשבועות הקרובים 
מאי, יו"ר הועדה האלמנטרית, סו"ב אריאל מונין, 
סקר את עבודת הוועדה בנושא חוזר נזקי המים, 
וסיעוד,  בריאות  ועדת  יו"ר  הליסינג,  וביטוחי 
סו"ב יואל זיו עדכן על הבג"צ של סוכני הנסיעות 
להופיע  הלשכה  ובכוונת  במאי  ב־29  שיתקיים 
ביטול  את  תקף  זיו  עמדתה.  את  ולהציג  בדיון 
כתבי השירות שהוביל הפיקוח וכי בכוונת חברות 
העתידיים  הסיעוד  ביטוחי  את  להגביל  הביטוח 

לפרק זמן של 8־10 שנים ולא לכל החיים. 
יובל  סו"ב  הפנסיונית,  הוועדה  יו"ר  בנוסף, 
ארנון, סקר את הטיוטה שיצאה לאחרונה בנושא 
הנחה בדמי הניהול לפרק זמן של שבע שנים ולא 
לשנתיים, ההנחה של 15% במסלקה הפנסיונית 
המשכנתאות  בנושא  וקידום  הלשכה,  לחברי 
הוועדה  תת  מקדמת  אותה   ,P2P והלוואות 

לפיננסים. 

ספר נהלי העבודה אושר
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חדשות  הביטוח

  גם בדרך לחגיגות העצמאות
69 למדינת ישראל! 

רק

שעבר ב בשבוע  שהתקיימה  פגישה 
סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  בין 
ברדה,  איתי  לבין  אברמוביץ,  אריה 
מנכ"ל הלמן אלדובי גמל ופנסיה, הודיע ברדה 
הלמן  עם  העובדים  הסוכנים  כי  לאברמוביץ 
במוצרים  מתוגמלים  להיות  ימשיכו  אלדובי 

הפנסיוניים לפי "המודל השקוף". 
הראשון  והוא   ,2015 ביולי  הוקם  המודל 
שהפריד בין דמי הניהול לתגמול הסוכן. "המודל 
כיום  אתנו  שעובדים  לסוכנים  גם  תקף  השקוף 
בפנסיה, וסוכנים חדשים שיקבלו החלטה לשווק 
שלנו,  ההשקעות  בית  מוצרי  מגוון  את  עבורנו 
כולל הגמל והפנסיה", אמר ברדה לאברמוביץ. 

"הלמן אלדובי עוזרת לסוכנים שעוזרים לה".
השקוף  המודל  כי  הובהר  השבוע  בפגישה 
יוחל על כל מוצרי החיסכון הפנסיוני של הלמן 
אלדובי – קרן פנסיה )כולל קרן ברירת מחדל(, 
אלדובי  הלמן  גמל.  וקופות  השתלמות  קרנות 
ברירת  קרן  בהפעלת  הזוכות  משתי  אחת  היא 
מההפקדות  ניהול  דמי  גובה  היא  שבה  מחדל, 

בשיעור של כ־1.49% וכ־0.001% מהצבירה.
"אנו מצפים להביא בשורה משמעותית לציבור 
הבשורה  את  ולהביא  הפנסיה,  בקרן  החוסכים 
לכל חוסך במדינה. נוכל לעשות את זה בצורה 
ברירת  הפנסיה  וקרן  במידה  רק  ביותר,  הטובה 

המחדל תשווק בצורה משמעותית על 
ידי סוכני הביטוח. על כן, בכוונתנו 
להמשיך לשתף פעולה כפי שעשינו 
גם  הביטוח  סוכני  ציבור  עם  כה  עד 
המחדל,  ברירת  הפנסיה  קרן  בשיווק 
במודל תגמול שאינו קשור לדמי  וכמובן 
הלמן  של  זכייתה  לאחר  ברדה  אמר  הניהול", 

אלדובי בקרן פנסיה ברירת מחדל.
רגולטורית  הוראה  היא  הפנסיה  “רפורמת 
וזה  אליה,  להסתגל  כולם  שעל  קיימת  ועובדה 
רק עניין של זמן שהיא תתפוס נתח משמעותי 
העוסקים  הגורמים  כל  של  העסקית  בפעילות 
ויכולת  חזון  בעלי  וסוכנים  סוכנויות  במלאכה. 
הסכם  על  אתנו  שיחתמו  אסטרטגית,  ראייה 
הפצה לשיווק קרן הפנסיה ברירת מחדל, יקבלו 
ברבים'.  ב'הסדר  לקוחות  לצירוף  בלעדי  זיכיון 
הזיכיון יקנה להם יתרון תחרותי אדיר על פני 
פנסיה,  קרן  כיום  שמשווקים  הגורמים  שאר 
ויוכלו להגדיל את מאגר הלקוחות והמעסיקים 

בהם הם מטפלים וכמובן גם את הכנסותיהן".

הלמן אלדובי: ״המודל השקוף תקף גם 
לסוכנים שעובדים אתנו בפנסיה״

מנכ"ל הלמן אלדובי גמל ופנסיה הודיע לנשיא הלשכה כי סוכני הביטוח ימשיכו לקבל תגמול על פי המודל 
 השקוף ° איתי ברדה: "רפורמת הפנסיה היא הוראה רגולטורית ועובדה קיימת שעל כולם להסתגל אליה"

רונית מורגנשטרן

ברדה. "בשורה משמעותית לציבור החוסכים"

בלעדי
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חדשות  הלשכה

כהן־גנון

ב־11 כ שיתקיים  בביטוח,  נשים  נס 
האישה  את  יארח  בשפיים,  במאי 
ואולי  הביטוח  ביותר בענף  המוכרת 
שוק  רשות  על  הממונה   – ביותר  החזקה  גם 
הכנס,  סלינגר.  דורית  וחיסכון,  ביטוח  ההון, 
הנשים  כנס  הוא  ביחד”,  “חזקות  שכותרתו 

השלישי של לשכת סוכני ביטוח.
באינטראקציה  וגם  נשים  “יש משהו בשיח 
מזה  לגמרי  שונה  שהוא  לקוחות,  עם  שלהן 
של הגברים. נשים מדברות אחרת עם גברים 
סגנית  מסבירה  ולהיפך”,  נשים  עם  מאשר 
שיזמה  כהן־גנון,  שוש  סו”ב  הלשכה,  נשיא 
את הכנס. “תפקידנו הוא “לחנך” את הנשים 
הפיננסיים  בנושאים  להתמצא  בישראל 
בנושאים  האחריות  תמיד  כמעט  והביטוח. 
מועברת  ופיננסים  ביטוח  כמו  כלכליים 
כנשים  שלנו  המסרים  אחד  במשפחה.  לגבר 
בביטוח הוא שנשים חייבות לדעת מה קורה 
אתן מבחינה כלכלית, האם תהיה להן פנסיה 
הקמתי  ולכן  כוח,  זה  ידע  כשיפרשו.  ראויה 
עם מיכל וינצר את המיזם החברתי שבמרכזו 
שמועברות  לקהילה  מקצועיות  הרצאות 
לציבור  הלשכה,  סוכני  ידי  על  בהתנדבות 

בכלל ולנשים בפרט”.

שליטה גברית
סו”ב  הלשכה,  נשיא  גם  דברים  יישאו  בכנס 
איגוד  יו”ר  המבורגר,  יאיר  אברמוביץ,  אריה 
בכירה  מרצה  עוזיאל,  דורית  הביטוח,  חברות 
כלים  שתיתן  הגוף,  ושפת  התקשורת  בתחום 
שחר  משופרת,  בין־אישית  לאינטראקציה 
על  ירצה  איתוראן,  למנכ”ל  משנה  שירצקי, 
הטכנולוגיה,  באמצעות  דרכים  תאונות  מניעת 
ב”שיח  יספרו  בכירות  ביטוח  סוכנות  ושלוש 

סוכנות” על חוויותיהן האישיות במקצוע. בנוסף, 
אורנה  של  בהשתתפותן  "נשים"  מופע  יתקיים 

דץ, ליהיא לפיד, רותי נבון ודינה אור. 
לדברי כהן־גנון, מקצוע סוכן הביטוח עדיין 
נשלט בידי הגברים, אם כי בשנים האחרונות 
הצעירות  הנשים  במספר  גידול  ניכר 
ביטוח  כסוכנות  הביטוח  לענף  שנכנסות 
בביטוח  נשים  של  ידיים  שילוב  עצמאיות. 
יעצים את החוזקה של כל אחת מהן לחוזקה 
קולקטיבית, שאותה היא רוצה לראות בכנס 

הנשים. 

ללא עכבות
לפני 6 שנים הקימה כהן־גנון פורום נשים 
אישי, שבו חברות 15 סוכנות ביטוח, שנוצר 
לצורך תמיכה מקצועית ואישית ובמסגרתו 
משותפת,  וואטסאפ  קבוצת  חולקות  הן 
וגם  הולדת  יום  אירועי  חודשיים,  מפגשים 
תוסס,  מאוד  “הפורום  משפחתיות.  פגישות 
כזה  פורום  להיות  שיכול  מאמינה  לא  ואני 
עם גברים. יש משהו באינטראקציה הנשית 
שהולך לאיבוד כששותפים לו גברים. בשיח 
נשי אין שום עכבות לשאול כל דבר, בין אם 
בתחום המקצועי ובין אם בתחום האישי, כי 
זה הביחד שלנו. אז לצד חילופי המתכונים 
העצמת  חולקות  אנחנו  הדדיים,  וקיטורים 
תורמת  אחת  כל  הביטוח.  תחומי  בכל  ידע 
מהחוזקה שלה. אני אישית העצמתי את הידע 
שהקמתי  מאז  כמה  פי  בריאות  בביטוחי  שלי 
הייחודיות  “זו  את הפורום”, מסבירה כהן־גנון. 
שלנו כנשים, שלצד המקצועיות שלנו שאינה 
נופלת מזו של גברים, אנחנו גם חזקות, מלאות 
יחד  ומשתפות  ידיים  וכשאנחנו משלבות  חום, 

פעולה, כל זה מועצם פי כמה”.

הכוח הנשי בביטוח
לקראת כנס הנשים בביטוח מספרת שוש כהן־גנון על ההבדלים בין גברים לנשים בענף הביטוח ועל הצפוי בכנס 

רונית מורגנשטרן

 סוכן ביטוח,  דאג שהלקוחו 
שלך יהיו מכוסים!

רק בהכשרה תקבלו את הכיסוי 
הרחב ביותר בביטוח דירה.

*הכשרה חברה לביטוח בע״מ | *בכפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

ועכשיו  בהצעה בלעדית:

חודש מתנה למצטרפי  חדשי 

כיסוי דודיםכיסוי נזקי טרור חינם

כהן־גנון: "לצד המקצועיות שלנו, 
שאינה נופלת מזו של גברים, אנחנו 

חזקות, מלאות חום, וכשאנחנו 
משלבות ידיים ומשתפות יחד 

פעולה זה מועצם פי כמה"

להרשמה לכנס לחץ כאן

http://www.insurance.org.il
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עצמאות  בפרישה
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רגע  היסטורי

תחילת הדרך: התפתחות 
ענף הביטוח בישראל

ענף הביטוח בישראל החל את פעילותו עוד בתקופת המנדט הבריטי ונחשב למקצוע 
נפוץ ביישוב העברי בו עסקו חשובי היישוב כמו ז'בוטינסקי וטשרניחובסקי

רונית מורגנשטרן

נף הביטוח פעל בישראל הרבה ע
במהותה  המדינה.  קום  לפני 
הביטוח  תעשיית  עוצבה 
הבריטית  הביטוח  מתעשיית  הישראלי 
בארץ  ששלט  הבריטי  המנדט  בעקבות 
באה  הבריטית  ההשפעה  תקופה.  באותה 
ביחס  העבודה,  בשיטות  ביטוי  לידי 
למבוטח ואפילו מוסד הפיקוח על הביטוח 
הביטוח  עולם  של  המסורת  לפי  הוקם 

הבריטי.
בארץ פעלו משנות העשרים של המאה 
מרחבי  ענקיים  ביטוח  גורמי  הקודמת 
בהם  שהבולט  הבריטית,  האימפריה 
מצפון  גדולות  חברות  וכן  “לוידס”,  הוא 
אמריקה, גרמניה, שוויץ, איטליה וצרפת. 
באמצעות  בארץ  פעלו  הזרות  החברות 

נציגים מקומיים.
לצד גורמי הביטוח הזרים קמו גם חברות 
הייתה  הראשונה שבהן  “עבריות”.  ביטוח 
“הסנה”   ,1922 בשנת  שקמה  “יהודה” 
ב־1934,  שקמה  ו”מגדל”  ב־1924  שקמה 
כשותפות של בנק לאומי וחברת” ג’נרלי” 
בישראל  המפעלים  רוב  אבל  האיטלקית. 
הזרות, בהן  העדיפו לעבוד עם הפירמות 

הם נתנו יותר אמון.
בישוב  נפוץ  מאוד  היה  הביטוח  מקצוע 
העברי ועסקו בו גם חשובי ומכובדי הישוב 
כמו זאב ז’בוטינסקי, שהיה בהנהלת חברת 
טשרניחובסקי,  שאול  המשורר  “יהודה”, 
מאיר  או  החברה,  עבור  פוליסות  שמכר 
דיזנגוף, ראש עיריית תל אביב הראשון, 

שהיה סוכן ביטוח.

השפעה ביטחונית
שנות  בתחילת  הגרמנית  העלייה 
וסוכני  מומחים  אתה  שהביאה  השלושים, 
משמעותית  דחיפה  העניקה  ביטוח, 

“מגדל”, שהנהלתה  הוקמה  גם  אז  לענף. 
כולה הייתה בידי יהודים מגרמניה. שוק 
אך  אביב  בתל  ברובו  התרכז  הביטוח 
וחיפה.  ירושלים  הגדולות,  בערים  גם 
בכול  עסקו  שנמכרו  הביטוח  פוליסות 
דירות,  ומעורב,  ריסק  חיים  ביטוחי   –
שהתמקדו  בריאות  ביטוחי  וחבויות,  אש 

בשירותי אבחון, טיפול ואשפוז. 
והקמת  הבריטי  המנדט  סיום  מתקופת 
המבטחים  רוב  יצאו  ישראל,  מדינת 
הזרים מהארץ, גם מחשש מהחרם הערבי 
יציב  לא  באזור  שמדובר  מהעובדה  וגם 
מבחינה ביטחונית. את החלל הריק שנוצר 
למלא  הצליחו  הישראלי  הביטוח  בענף 
חברות  עובדי  סוכנים,  ביטוח,  מומחי 
שהקימו  לשעבר,  זרות  חברות  ונציגי 
שותפים  עם  מקומית  בשליטה  חברות 

זרים ואחרים. 
בעשור הראשון של חיי המדינה היהודית 

שלושה  הביטוח  בענף  שלטו  העצמאית 
ההסתדרותית,  “הסנה”  מרכזיים:  גופים 
בבעלות  ו”ציון־יהודה”  “מגדל־בניין” 
בידי  שהוקמו  חברות  טייבר.  משפחת 
שהוקמה  “אריה”,  כמו  פרטיות  משפחות 
טוקטלי,  משפחת  ידי  על  ב־1948 
“הפניקס”, שהוקמה על ידי משפחת חכמי 
ב־1949 ו”הראל” שהוקמה על ידי משפחת 
את  גילו  כולן  שנה.  באותה  המבורגר 
והפכו  שנים  כמה עשרות  לאחר  הבורסה 
לציבוריות.  המשפחתיות  החברות  את 
בסוף שנות החמישים מתחיל משק הביטוח 
למכור פוליסות ביטוח צמודות והופך את 
ענף ביטוח החיים לאפיק חיסכון פנסיוני 

חשוב במשק. 

הסקירה מתבססת על הספר “ההיסטוריה 
של הביטוח” בהוצאת לשכת סוכני ביטוח 

ב־1993.

שאול טשרניחובסקיזאב ז׳בוטינסקי
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רגע  היסטורי

מי בנה את ענף הביטוח 
בישראל? אנחנו הסוכנים

לשכת סוכני ביטוח נוסדה בשנת 1941 ומנתה כ־150 סוכני ביטוח ° כיום הלשכה 
מונה 4,500 חברים ופועלת מול הרגולציה, חברות הביטוח והגופים הממשלתיים

רונית מורגנשטרן

שכת סוכני ביטוח הוקמה רשמית ל
“התאחדות  השם  תחת  ב־1941, 
היו  כן,  לפני  הביטוח”.  סוכני 
מתל  סוכנים  של  סרק  ניסיונות  מספר 
בפגישות  כלל  בדרך  ויפו להתאחד,  אביב 
הרעיון  יוזם  דבר.  העלו  שלא  קפה,  בבתי 
חיים רובינשטיין, שגם  היה סוכן הביטוח 

היה היו”ר הראשון של הלשכה.
בפני  שניצבו  העיקריות  הבעיות 
היו שבארץ פעלו בתחום הביטוח  הלשכה 
חברות  שלוש  וגם  זרות  חברות  הרבה 
ויהודה־ הסנה  )בנין(,  מגדל   – ישראליות 

בצלחת.  ידם  טמנו  לא  הבנקים  וגם  ציון, 
גדולה,  הייתה  התחרות  קטן,  היה  היישוב 
והגבייה  נמוכות  היו  והעמלות  הפרמיות 
נוספות  מטרות  ארוכים.  חודשים  נמשכה 
הביטוח,  סוכני  של  מקצועית  הכשרה  היו 
שיפור תנאי עבודתם ושיפור רמת האתיקה 
במקצוע. אז לא היה עדיין חוק פיקוח על 

עסקי הביטוח שמגדיר את תפקידו והצורך 
לתחום  ביטוח.  סוכן  להיות  כדי  ברישיון 
הסתננו כל מי שהיו להם קשרים בחברות 
הביטוח - פקידי בנקים, עייריות, מתווכי 
דירות ואפילו פקידי חברת חשמל, שהתחרו 
זו  שעבורם  המקצועיים  הביטוח  בסוכני 

הייתה הפרנסה היחידה.
המטרה הראשונה של ההתאחדות הייתה 
לייצב את השוק ולשמור על רמת מחירים 
בקרב הסוכנים ובקרב החברות, שלא מיהרו 
לבטל את התחרות הפרועה בשוק. חברות 
מחירים  רמת  על  לשמור  הסכימו  שלא 
עשרות  מול  להתמודד  נאלצו  ועמלות 
סוכנים שהיו פולשים למשרדיהם, עד שהן 

נכנעו.

10 גרוש ליום
הסנה,  חברת  הייתה  נכנעה  שלא  מי 
כגוף  שהצטרף  שלה  הסוכנים  וארגון 

עצמאי להתאחדות, עד לפירוקה ב־1992, 
אז צורפו כל חברי הארגון ללשכה.

סוכנים  כ־150  בהתאחדות  היו  ב־1944 
בלשכה  לסוכן  החבר  דמי  ואילו  חברים, 
 1978 בשנת  לחודש.  גרוש  ב־10  הסתכמו 
ללשכת  ההתאחדות  של  שמה  שונה 
מהווה  היא  ב־2017,  כיום,  ביטוח.  סוכני 
ביטוח,  סוכני  כ־4,500  המייצגת  עמותה 
לפיננסים  מבוקשת  מכללה  שמפעילה 
בכל  וסניפים  למחוזות  מחולקת  וביטוח, 
לסוכניה  מקצועי  בית  מהווה  הארץ, 
שלהם  האינטרסים  ואת  אותם  ומייצגת 
מול הרגולציה, החברות, הכנסת והממשלה 
הלשכה  של  בכוחה  שמכירים  גורמים   -

ובמקצועיותה.

הכתבה מבוססת על הספר “ההיסטוריה 
של הביטוח” בהוצאת לשכת סוכני ביטוח 

מ־1993.

חיים רובינשטיין, יו"ר הלשכה הראשון, מקבל מגן הוקרה משאול פסטרנק
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רגע  היסטורי

מייסדי ענף הביטוח בישראל
  כמה מחברות הביטוח הגדולות הפועלות בישראל כיום לא היו קמות 

אילולא סוכני הביטוח שייסדו אותן

רונית מורגנשטרן

שלמה רחמני ז"ל – איילון
סו"ב שלמה רחמני 

ז"ל החל לפעול 
ב־1928 כסוכן 

הביטוח של חברת 
"יהודה", תחת זאב 
ז'בוטינסקי, שהיה 
סגן נשיא החברה ונציג החברה הבינלאומית "ניו זילנד". ב־1976 ביקשה 

משפחת רחמני לקבל רישיון מבטח והקימה את חברת "איילון". בנו, סו"ב 
לוי רחמני, שהצטרף לעסקי הביטוח של אביו בשנת 1951, הוא בעל 

השליטה בחברה עד היום. המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני 
ביטוח נקראת על שמו של רחמני ז"ל.



משפחת המבורגר – הראל
בשנת 1935 החלו סו"ב ארנסט 

וסו"ב מרגוט המבורגר ז"ל, אשר 
עלו מגרמניה, את פעילותם בתחום 

הביטוח בישראל באמצעות 
"המשמר סוכנות לביטוח". במהלך השנים התמקצעו בתחום, 

פיתחו והרחיבו את העסק המשפחתי, עד שארבעים שנים 
לאחר מכן הקימה המשפחה את "הראל חברה לביטוח בע"מ". 

כיום, הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ היא 
אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל והמובילה 

בתחום ביטוחי הבריאות.

מראשית ס ישראל  במדינת  פעלו  הביטוח  סוכני 
הקמתה. ללא סוכני הביטוח, לא הייתה זכות קיום 
לחברות הביטוח, שכן הם אלו שהביאו וממשיכים 
להביא את ההכנסות לחברות. מעבר לכך, רוב חברות הביטוח 
שהקימו  הביטוח  סוכני  אילולא  קמות  היו  לא  גם  בישראל 
הביטוח  לקבוצות  מכן  לאחר  והפכו  מוזגו  ושחלקן  רובן,  את 

הגדולות שאנחנו מכירים כיום.

דוד חכמי ז"ל – הפניקס
סו”ב דוד חכמי ז"ל הוא 

בן הזקונים של יוסף 
חכמישווילי, ובן לאחת 
המשפחות הספרדיות 

העשירות של ירושלים. 
ב־1948 נסע חכמי ללונדון 

ושכנע את האנגלים 
להקים חברה ישראלית בשותפות איתו. שנה לאחר מכן 

הוקמה “הפניקס הישראלי חברה לביטוח”, שבהמשך 
מיזגה לתוכה גם את החברות “הדר” ו”דולב”, והפכה 

להיות קבוצת ביטוח מהגדולות בישראל.
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רגע  היסטורי

מייסדי ענף הביטוח בישראל

 הסקירה מתבססת על הספר “ההיסטוריה של הביטוח בישראל” שיצא לאור ב־1993 בהוצאת לשכת סוכני ביטוח.

חנינא בידרמן ז"ל – 
הכשרת הישוב

סו"ב חנינא בידרמן ז"ל החל את דרכו 
בעולם הביטוח בשנות השלושים 

כפקיד בסוכנות ביטוח. ב־1936 הקים 
סוכנות עצמאית תחת השם "חנינא 

בידרמן ביטוחים בע"מ" וב־1973 
קיבל רישיון מבטח בתחום הביטוח 

הימי. בשנות השמונים רכשה ענקית 
הביטוח דאז "הסנה" חלקים מבידרמן 
והגיעה לשליטה של כ־51%. בתחילת 

שנות התשעים נמכרה בידרמן לחברה 
הציבורית "הכשרת הישוב" שבשליטת 
משפחת נמרודי, אשר שינתה את שם 

החברה בהתאם. כיום בעל השליטה 
בחברה הוא אלי אלעזרא. 



שלמה אליהו – אליהו
ידוע סיפורו של 

שלמה אליהו 
שהחל את דרכו 
בעולם הביטוח 

כנער שליח בחברת 
הביטוח מגדל עוד בשנות החמישים 

של המאה שעברה. אליהו החל למכור 
פוליסות בעצמו בדרום תל אביב, וזאת 

ללא השכלה פורמלית, וב־1965 קיבל 
רישיון להנפיק פוליסות ביטוח רכב 

בעצמו. בתחילת שנות השבעים הורחב 
הרישיון גם לביטוחי חיים, אך עד היום 

חברת אליהו חזקה במיוחד בביטוחי רכב. 
ב־2012, שלמה אליהו סגר מעגל כשרכש 
את השליטה בקבוצת מגדל מידי קבוצת 

ג'נרלי האיטלקית.

יעקב דננברג – אושיות
חברת הביטוח "אושיות" הוקמה 

במתכונתה האחרונה על ידי 
בעל סוכנות הביטוח סו"ב יעקב 

דננברג. בתחילה, רכש דננברג 
את רישיונה של חברת הביטוח 
הוותיקה "עממית" אשר נוסדה 
בשנת 1932, ועם מקימיה נמנה 
גם מאיר דיזנגוף, ראש העירייה 
הראשון של תל אביב ובעליה של נציגות לויד'ס הבריטית. 

"אושיות" נמכרה בהמשך לחברת "הסנה", שנמכרה בעקבות 
התמוטטותה בתחילת שנות התשעים ל"כלל" ול"מגדל". 

יהודה מצב טוקטלי ז"ל – 
אריה

"אריה – חברה 
ישראלית לביטוח" 

נוסדה בשנת 
1948 על ידי סו"ב 

יהודה טוקטלי 
ז"ל, סוכן ביטוח 

מירושלים שייצג חברות זרות מהגדולות 
בעולם. לאחר יציאת הבריטים מהארץ 

עבר לתל אביב והקים את חברת הביטוח 
"אריה" ברחוב נחלת בנימין, שקיבלה 

היתר לפעול בכל תחומי הביטוח. החברה 
הייתה עסק משפחתי ועבדו בה גם בניו 

של טוקטלי. ב־1986 נמכרה "אריה" 
לקבוצת "כלל ביטוח", מענקיות הביטוח 

בישראל כיום.

משפחת וינשטוק – 
שומרה

חברת הביטוח "שומרה" הוקמה 
בשנת 1943 על ידי סו"ב וילהלם 

)זאב( לבקוביץ וסו"ב עקיבא זלצמן, 
ועסקה בעיקר בביטוחי זכוכית. 

בשנת 1986 נרכשה החברה על ידי 
סו"ב בן ציון וינשטוק, בעל סוכנות 

הביטוח "סיני" ופעלה בכל ענפי 
הביטוח. ב־2007 נמכרה "שומרה" 
לקבוצת הביטוח הגדולה "מנורה".
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עצמאות  בפרישה

http://www.insurance.org.il
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"מראשית ימי חייתי 
ונשמתי ביטוח בבית"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו ° השבוע: סו"ב דור ברנד, מנכ״ל ״סוכנות ברנד – כל ענפי הביטוח״ בתל מונד

גיל – 32
מצב משפחתי – נשוי + 4

ותק במקצוע – 7 שנים. רישיון סוכן בביטוח 
אלמנטרי וביטוח חיים

למה בחרת לעסוק בתחום?
"מראשית ימי, חייתי ונשמתי ביטוח בבית. 

אבי, סו"ב מיקי ברנד, הינו סוכן ביטוח 
ותיק מאוד בענף מזה עשרות שנים, 

הוא בעל סוכנות ביטוח "ברנד - כל ענפי 
הביטוח" המתמחה בכל תחומי הביטוח, 

ומכאן שהמשכה לתחום הינו טבעי. גם 
אני מתמחה בכל ענפי הביטוח, ולדעתי כל 
סוכן בימינו צריך להיות כזה ובכך להעניק 
מעטפת כוללת לצרכי הלקוח וכיסוי מרבי”.

מדוע אם כך בחרת ללמוד משפטים?
“יש זיקה ישירה בין שני התחומים. כל 

פוליסה היא בעצם חוזה משפטי בין שני 
צדדים, הידע במשפטים מסייע מאוד 

בתחום התביעות. כשיודעים לקרוא פסק 
דין ויודעים לקרוא חוזה, יודעים גם לחבר 

בין שני העולמות לטובת המבוטח”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר 

שנים?
"מקצוע סוכן הביטוח הינו בראש 

ובראשונה שליחות למען הגנה על התא 
המשפחתי והעסקי של לקוחותינו, וזאת 

כדי לאפשר לו חוסן ושגשוג בהווה ובעתיד. 

אני מאמין שצרכי הלקוחות לא יפחתו 
וייעלמו גם בעוד עשר שנים, ומכאן שתמיד 
נמשיך ללוות, לדאוג ולייצג את לקוחותינו, 

שעד אז יהיו רבים יותר, אל מול מכלול 
סכנות החיים והבטחתם במסלול התקין".
איזה טיפים תוכל לתת לסוכנים צעירים 

כמוך?
"גם אם החלטות הרגולציה אשר נולדות 

כחדשות לבקרים, מעיקות עליכם, הרי 
שהן גובשו ופורסמו לטובת צורך בענף. 

על כן, יש ללמוד אותן בסבלנות וליישמן 
תוך חשיבה יצירתית לאורך הפעילות היום 
יומית. יש להעמיק את הידע, ההתמקצעות 

והפרקטיקה, ללמוד את הפתרונות 
החדשניים, ולהנגישם ללקוחותינו ולתא 
המשפחתי שלהם, תוך שילוב דיגיטציה 
עדכנית וחדשנית. לצד המקצוענות, יש 

להקפיד על מתן שירות ברמה גבוהה - 
אמינות ומקצועיות הן הדגל לקיומנו והן 

המבטיחות את עתידנו”.

סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

"אמינות ומקצועיות הן הדגל לקיומנו"

 "אני מאמין שצרכי הלקוחות 
 לא יפחתו וייעלמו גם בעוד 
 עשר שנים, ומכאן שתמיד 
 נמשיך ללוות, לדאוג ולייצג 

את לקוחותינו"

"מקצוע סוכן הביטוח הינו בראש 
ובראשונה שליחות למען הגנה 

על התא המשפחתי והעסקי של 
לקוחותינו, וזאת כדי לאפשר לו חוסן 

ושגשוג בהווה ובעתיד"
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רגע  משפטי

שלצערנו ב פשוט  סיפור  הוא  הסיפור 
תאונת  של  במקרה  יום־יום.  קורה 
דרכים, בעל הרכב הנפגע מזמין שמאי 
ומתקן את רכבו, ואז שולח את החשבון לחברת 
הביטוח. במקרה המיוחס מדובר בחברת הביטוח 

שירביט.
חברת הביטוח בודקת את החשבון ואז קובעת 
לא  היא  לתיקון  בקשר  המע"מ  רכיב  שאת 
צריכה לשלם, כי המדינה תשלם אותו במקומה, 
בחברה  או  מורשה  בעוסק  מדובר  אם  לפחות 
בע"מ. בהמשך לכך, חברת הביטוח גם תעמיס 
קיזוז  קשיים, תדרוש אישור רואה חשבון לאי 
גם  ותתעקש  ותמשיך  הסבר  תדרוש  המע"מ, 

כשהמחלוקת תגיע לבית המשפט.
כך להערכתי, מיליארדים של שקלים שהינם 
רכיב המע"מ בנזקי רכבים בתאונות דרכים לא 
הביטוח,  חברות  ידי  על  למבוטחים  משולמים 
המע"מ  רכיב  את  לקבל  מופנים  והנפגעים 
העוסק שלהם  בדיווח  מע"מ,  החזרי  באמצעות 

לשלטונות.
כך  כל  המורגלת  שירביט  הביטוח  חברת 
בנוהג של לא לשלם את רכיב המע"מ לנפגעים 
בו  בתיק  בדיון  טיעונים  הרהיבה  ומבוטחים, 
שעל  הסבירה  ואף  המשפט,  בבית  טיפלתי 
המיסים  בתחום  מקצועי  יעוץ  לקחת  מבוטח 
המע"מ,  רכיב  את  תשלם  לא  שהיא  בכדי 

והמדינה תשלם במקומה.
לפנות  אדם  לחייב  ניתן  לא  לתפיסתי, 
המע"מ  החזרי  את  לקבל  כדי  המס  לרשויות 
הביטוח  לחברת  לאפשר  נכון  ולא  נזקיו,  על 
'להתגושש'  שלישי  מצד  או  ממבוטח  לדרוש 
ברכיב  מבוטח  נזק  בגין  המס,  רשויות  מול 

המע"מ.
יש  האם  לשאלה  שבהתייחס  לציין,  חשוב 
השני  מהצד  גם  פיצוי,  בגין  מע"מ  לשלם 
לשלם  חובה  שאין  היא  המסתמנת  התשובה 
כך  תאונה,  או  גניבה  על  פיצוי  בגין  מע"מ 
שנראה שרשויות המס גם הן אינן מקבלות את 
בעניין  הביטוח  חברות  של  השגרתית  הטענה 

המע"מ.
מוסף,  ערך  מס  לחוק   2 סעיף  למשל,  כך 
התשל"ו־1975 )להלן: "חוק מע"מ"( קובע מתי 
יוטל מס ערך מוסף. “על עסקה בישראל ועל 
אחד  בשיעור  מוסף  ערך  מס  יוטל  טובין  יבוא 
שר  שקבע  כפי  הטובין,  או  העסקה  ממחיר 

האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים 
של הכנסת". 

על פי סעיף 1 לחוק מע"מ "עסקה" היא:

עוסק  בידי  שירות  מתן  או  נכס  מכירת   .1
במהלך עסקו

2. מכירת נכס שנוכה ממס התשומות שהוטל 
על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר

3. עסקת אקראי
הביטוח  מחברת  הפיצוי  אם  מכך,  כיוצא 
"עסקה"  בעבור  ולא  הגניבה  נזק  בגין  נתקבל 

כהגדרתה לעיל, הוא אינו חייב במע"מ, ולפיכך 
החברה או האדם אינם חייבים להוציא חשבונית 

מס בגין הפיצוי. 
שופט בית המשפט בנתניה קיבל את טיעוני, 
אין  לדעתו  כי  לשירביט  דינו  בפסק  והסביר 
להתחיל  בתאונה  נפגע  על  לכפות  אפשרות 
לחסוך  בשביל  המס  שלטונות  עם  להתדיין 
עלי  מקובלת  "לא  כספים.  הביטוח  לחברת 
בתשלום  היתר  בין  שניזוק  מי  לפיה  הגישה 
שהובילה  רצונית  מעסקה  )להבדיל  מע"מ 
את  לשכנע  לנסות  צריך  מע"מ(  לתשלום 
במסגרת  ששילם  המע"מ  את  לקזז  מע"מ 

העסקה".
הביטוח  חברת  נגד  ניתן  הדין  פסק  אומנם 
המשפט  בית  שהחלטת  נראה  אבל  שירביט, 
הקשורים  למקרים  גם  להתאים  יכולה  בהחלט 
תובעים  עוד  ואולי  הביטוח,  חברות  ליתר 
להפסקת  יביאו  אמיצים  ושופטים  נחושים 
משלמי  מכספי  הביטוח  חברות  של  הסבסוד 

המיסים ומקופת מע"מ והמדינה. 
  

הכותב ממשרד נועם קוריס ושות' עורכי דין, 
עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004

חברות הביטוח צריכות לפצות 
מבוטחים גם בגין נזקי המע"מ

חברות הביטוח נוהגות להימנע מתשלום רכיב המע"מ בתביעות ביטוח 
ומעבירות את התשלום למדינה ° הנפגעים העיקריים – ציבור המבוטחים

עו"ד נועם קוריס

לא ניתן לחייב אדם לפנות 
לרשויות המס כדי לקבל את החזרי 
המע"מ על נזקיו, ולא נכון לאפשר 
לחברות הביטוח לדרוש ממבוטח 

ל'התגושש' מול רשויות המס, בגין 
נזק מבוטח ברכיב המע"מ

אין חובה לשלם מע"מ בגין פיצוי על גניבה או תאונה

https://www.facebook.com/pages/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%9F/191220034258261
http://noamkuris.blogspot.co.il
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הרווחה ס ועדת  חבר  כגן,  יעקב  ו"ב 
כבר  נמצא  ביטוח,  סוכני  בלשכת 
כגן   הביטוח.  בתחום  שנה   40
כיו"ר  ומשמש  השואה  בהנצחת  מאוד  פעיל 
ארגון יוצאי ביאליסטוק. הוריו, חיה ושרגא, 
ניצולי שואת ביאליסטוק שאיבדו את כל בני 
משפחותיהם. בתום המלחמה אף שימש אביו 
כיו"ר קהילת ביאליסטוק עד עליית המשפחה 

לישראל.
בפולין  ביקורים  יעקב  מארגן  שנה  מידי 
שעברה  בשנה  בביאליסטוק.  מתמקד  כשהוא 
השתתפו במסע למעלה מ־50 סוכנים, והשנה 
אוגוסט,  בחודש  נוסף  סוכנים  ביקור  ייצא 
הפעם ביקור רשמי של הלשכה, לפי ההחלטה 
האחרונה.  המנהל  הוועד  בישיבת  שהתקבלה 
פולין,  מזרח  בצפון  הנמצאת  "ביאליסטוק, 
איש",  מיליון  חצי  כמעט  של  עיר  היום  היא 
אלף  כ־200  נרצחו  הזו  "בעיר  כגן.  מספר 
אנחנו  יהודים.  כמעט  בה  אין  וכיום  יהודים, 
פועלים בנושא ההנצחה והזיכרון שם, ובזכות 
כל  לנו  עורכים  הם  העיר  ראש  עם  הקשרים 
שנה טקס זיכרון מרשים, בהשתתפות שגרירי 

אירופה, נציגי הצבר והמשטרה".
העיר  ראש  אמר  ההנצחה  בטקס  לדבריו, 
היו אזרחים שלי  "הם  כי  הפולני מעל הבמה 
ואני מכבד אותם". שגריר ישראל שהשתתף 
בטקס סיפר שאין הרבה ראשי ערים שהיחס 
"בעקבות  כזה.  הוא  היהודים  לנושא  שלהם 
שנתיים  לפני  הוזמנתי  הזאת  הפעילות 
חיים.  מפעל  על  פולין  מנשיא  אות  לקבל 
אני משתף פעולה עם משרד החינוך ומוציא 
מסעות לשם. בכל מסע אני מצרף איש עדות 
ואנחנו מגיעים גם לעיר ביאליסטוק. ההבדל 
בין המסעות האחרים הוא ששם מחכים להם 
וזה  קשרים,  ויוצר  מתחבר  הנוער  תלמידים, 

יוצר פעילות מבורכת", אומר כגן. 

פינת טננבאום מלמד
המרד של גטו ביאליסטוק נחשב לשני בגודלו 
וניהל  שארגן  מי  ורשה.  גטו  למרד  וחשיבותו 
קודם  שהיה  טננבאום,  מרדכי  היה  המרד  את 
בגטו ורשה והועבר לביאליסטוק כדי לנהל גם 
שם את המרד. "במרכז הגטו היה רחוב שנקרא 
שלנו  הפעילות  במסגרת  הצפרדע.  רחוב 
לשנות  העיר  מראש  ביקשנו  בביאליסטוק, 
העיר  וראש  טננבאום,  לרחוב  הרחוב  שם  את 

נענה", מספר כגן, "היום עומד שם שלט גדול 
הנושא את השם - רחוב טננבאום".

יהודי  היה  "בגטו  היחיד.  המקרה  לא  וזאת 
מצברים  במפעל  שעבד  מלמד,  יצחק  בשם 
כשבאו  בנאצים.  להתנקם  כדי  חומצה  ואסף 
ילדיו  וארבעת  אשתו  את  להוציא  הנאצים 
החומצה  את  להם  הוא שפך  מהבית,  הקטנים 
בעיניים, הנאצי התעוור והתחיל לירות לכל 
אך  מלמד,  ביצחק  פגע  הכדורים  אחד  עבר. 

הוא הצליח לברוח. הנאצים פרסמו מנשר שאם 
הוא לא יתייצב חזרה עד הערב, יוציאו 5,000 
יהודים להורג. הוא התייצב בפני הנאצים והם 
תלו אותו והשאירו אותו תלוי לשבוע, למען 
ויראו. במקום שתלו אותו הצבנו עמוד  יראו 
זיכרון עם הסיפור עליו. מדובר ברחוב מרכזי 
וביקשנו  אביב,  בתל  אלנבי  רחוב  כמו  שם, 
מהעירייה שתשנה את שם הרחוב לרחוב יצחק 
מלמד, והם נענו לבקשתנו ושינו", מספר כגן.
קברות  בית  יש  בביאליסטוק  כי  כגן מספר 
יהודי  קבורים  בו  שנים  כאלף  בן  של  גדול 
באינטרנט  פרסום  לנו  "יש  ביאליסטוק. 
לשם  ובאים  הקברות,  בית  על  באירופה 
לא  גם  ביניהם  אירופה,  רחבי  מכל  מבקרים 
מעט גרמנים צעירים שעוזרים לשימור בית 

הקברות וצובעים את המצבות".
במשימת  לאות  ללא  לפעול  "נמשיך 
התיעוד, החיבור וההנצחה, כדי להבטיח קיומו 
של עולם טוב יותר. עם עיניים דומעות אנו 
מצדיעים שוב לזכר מיליוני אחינו ומבטיחים 
למורשת  קרובים  ולהיות  לשכוח,  ולא  לזכור 

עמנו".

"נמשיך לפעול ללא לאות במשימת 
התיעוד וההנצחה"

לראשונה: לשכת סוכני ביטוח החליטה על יציאת משלחת רשמית למסע בגטאות ומחנות ההשמדה בפולין
מערכת ביטוח ופיננסים

אחד הכדורים פגע ביצחק מלמד, 
אך הוא הצליח לברוח. הנאצים 

פרסמו מנשר שאם הוא לא יתייצב 
חזרה עד הערב, יוציאו 5,000 

יהודים להורג. הוא התייצב בפני 
הנאצים והם תלו אותו והשאירו 

אותו תלוי לשבוע, למען יראו ויראו. 
במקום שתלו אותו הצבנו עמוד 

זיכרון עם הסיפור עליו

משלחת בראשות הרמטכ"ל איזנקוט באושוויץ השבוע
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חדשות  הביטוח

דרושים

סוכן/ת ביטוח חיים, פנסיה ופיננסים ו/או 
אלמנטארי להגדלת תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק 

חדש, למעוניין/ת, תינתן האפשרות לבניית תיק 
 ביטוח עצמאי. קורות חיים למייל : 

dudi@gamafinansim.co.il נייד : 050-5368629
לסוכנות ביטוח דיגיטלית חדשה דרושים סוכני/ות  
משנה עצמאיים ונמרצים בטיפול בתחומי הביטוח 

והפיננסים על בסיס מאגר הלקוחות קיים של 
החברה. מודל שותפים ייחודי.

אפשרות לפיתוח תיק עם הכנסות משמעותיות. 
הכשרה וליווי למתאימים. מתאים לבעלי 

 אוריינטציה טכנולוגית. יש לשלוח קו"ח 
jobs@maspick.co.il או לפנות לאודי 050-8210573
לסוכן ביטוח בפתח תקוה דרושה פקידה. אפשרות 

לשעות גמישות למתאימה. קורות חיים ניתן לשלוח: 
ilan@ungar-ins.co.il טלפון 050-5236616

לסוכנות בטוח גדולה דרוש מנהל עם ניסיון. ניתן 
לפנות במייל gmail.com@0504081246 או 

בפקס: 072-2448517
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ. מעוניין לרכוש 

תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות כולל 
 michaele@b4-u.co.il 052-8741331 .משרדים

סודיות מובטחת 
למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה 

סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון. 
 למעוניינים נא לפנות אל: 

sochen.project@gmail.com
לשקל סוכנות לביטוח מהמובילות והוותיקות 

במשק, דרושים מנהלי תיק פנסיוני. דרישות: בעל 
/ת רישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני- חובה. 

ניסיון במכירות שטח - חובה. ניתן לשלוח קורות 
liatei@shekelgroup.co.il :חיים לכתובת

לסוכנות ביטוח בכפר סבא, דרושה פקידה 
 אלמנטריסטית בעלת נסיון, ידע בחיים יתרון

shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת 

אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע בענפים 
duby@s-sapir.co.il :נוספים יתרון קורות חיים ל

מעוניין לפרסם משרות דרושים כדלקמן:- 
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים 

למשרות חלקיות. עבודה מול קהל. רצוי ניסיון 
קודם במשרד ביטוח. העבודה 5 ימים בשבוע. 

 ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס
.avi@aminut-cop.co.il פקס 08-9461896.

המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

למשרד ביטוח בעל מוניטין באזור חיפה דרושה 
לחצי משרה אלמנטריסטית איכותית ובעלת ניסיון 

כולל שיווק. דיסקרטיות מוחלטת. נא לשלוח קורות 
חיים והמלצות לת.ד  25155 חיפה 3125101 

שכירות משנה
להשכרה משרד חדש 100 מר, גימור מפואר 

בחולון + עמדות עבודה כולל כל העלויות. 
            ,0504081246@gmail.com :לפרטים

פקס: 072-2448517
בית חם לסוכן הביטוח לשכירות בבנין ברוש 

במתחם חלונות הסיטי בחיפה. אפשרויות 
מגוונות. לפרטים מילשטיין בע״מ סוכנות 

לביטוח. 054-5270964 אורן 

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 
לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות. המחיר הוא על 

בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב־2,200 שקל

להשכרה –חדר סוכן מאובזר + עמדת מזכירה 
+ משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות 

ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות 
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל 

המוקד . כמו כן אפשר להשכיר גם למשרדי 
סוכן כולל שירותי משרד. לפרטים לפנות למאיר 

052-2248252

להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך 
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי, 

אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים 
נוספים: שי: 052-8033305

379 מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים 
סגורים ואופן ספייס. שני חדרי ישיבות, חדר 

שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני רכובות 
מתחנת הרכבת. לפרטים משה 054-8101150 או 

moshe@etgarins.com
להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד 

ואו דלפק עבודה. במשרדים חדר ישיבות וקשר 
לחברות ביטוח ובית השקעות. מחיר לדלפק 

סימלי 350 שקל לחודש וחדר במחיר של 800 
שקל לחודש. לפרטים ניתן להתקשר לשרגא 

לידור 054-6655736

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או 
חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות 

של העסקה לטווח ארוך. נייד : 050-5368629 
dudi@gamafinansim.co.il

מעוניין לקנות תאגיד ביטוח קיים ללא פעילות – 
איל – 054-4276891

סוכן מנוסה מעוניין לקנות תיק ביטוח חיים 
קטן / בינוני באזור המרכז והדרום. אביחי 

050-9114142

בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה, בעלות 
חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד, ו/או פינת 

עבודה “אופן ספייס “. המחיר פיקס = כולל כל 
המיסים + אפשרות למערכת הקלטת שיחות , 

ורבידי תוכנה. המשרד ממוקם בא-ת החדש של 
ראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה 

לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. לפרטים – 
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 שלמה

שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח 
אלמנטרי באזור תל-אביב - 050-5332148

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו 
של חבר הלשכה, 

אבי בן חורין, 
על פטירת אמו

תקוה בן חורין.
 ז"ל

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח 
 משתתפת בצערה 
 של חברת הלשכה 

 איילת כץ על פטירת אמה
 שולמית 

 פורטונה קמר 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

כשרה חברה לביטוח מחזקת את מערך ה
ומצרפת  העסקים  במחלקת  הלקוחות 
לשורותיה את רשת הולמס פלייס וגו אקטיב, 

המונות 33 מועדוני ספורט ברחבי הארץ.
את  לאחרונה  רכשה  פלייס  הולמס  חברת 
רשת גו אקטיב, ובעקבות זאת יצאה למרכז 
כאמור,  כולה.  לקבוצה  ביטוח  שירותי  על 
נבחרה  הביטוח שהתמודדו,  מבין כל חברות 

הכשרה. 
בהתאם לתנאי המכרז, הכשרה תהיה אמונה 
על כל ביטוחי הרכוש והחבויות של הקבוצה, 

בה יש למעלה מ־110 אלף מנויים.  

העסקים  תחום  מנהלת  שלזינגר,  אניה 
כי  מציינת  לביטוח,  חברה  בהכשרה 
על  פלייס  הולמס  לקבוצת  מודים  "אנו 
של  החדש  העסקי  האגף  בנו.  הבחירה 
מקצועיים  פתרונות  לתת  יודע  הכשרה 
הלקוח  צרכי  את  התואמים  ויצירתיים 
אנו  העסקי.  בתחום  הביטוחים  קשת  בכל 
השירות  מרמת  תהנה  שהקבוצה  בטוחים 
בחברה  הגורמים  כל  של  והמקצועיות 

ומחוויית שירות יוצאת דופן".
הכשרה מבטחת את קבוצת הולמס פלייס 
באמצעות פלתורס סוכנות לביטוח בע"מ.

הכשרה זכתה במכרז לביטוח מועדוני 
הספורט של קבוצת הולמס פלייס וגו אקטיב

בהתאם לתנאי המכרז, הכשרה תהיה אמונה על כל ביטוחי הרכוש 
וחובות הקבוצה, בה יש למעלה מ־110 אלף מנויים

מערכת ביטוח ופיננסים

גידול בצמיחת השווקים המתפתחים
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