ביטוח

ופיננסים
inf.org.il

למוטב בלבד

על חשיבות קביעת המוטבים
בפוליסת ביטוח חיים

עמוד 12

גיליון מס'  10 … 647באוגוסט 2017

שנה וחצי אחרי החוזר
של סלינגר :אין ניוד של
פוליסות ביטוח
מנהלים בשטח
דורית סלינגר הבטיחה בשורה
לצרכנים ,בפועל לא מתקיים
ניוד פוליסות  רשות שוק ההון:
"מטרתה של רפורמת הניוד
היא לשחרר לקוחות שבויים"

השכר הממוצע בענף הביטוח
גבוה פי שניים מהשכר במשק

עמוד 6
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מרכז הפרישה של
הלשכה מתרחב
צפונה  סו"ב
רון קשת:
"המרכז צובר
תאוצה"
| עמוד 5

חתימה כפולה

הסכם בין ארגון להב
לקבוצת ישראכרט 
בין ההטבות :הורדה
משמעותית בדמי סליקה
| עמוד 5

עמוד 2

רווח כפול

מתרחבים

פתרון לכולם

מיזם לוידס נותן פתרון
בשווקים
בינלאומיים
ללמעלה ממאה
סוכנים  סו"ב
מונין" :הצעד
מאפשר לתת
מענה בלי
לאבד את
הלקוח"
עמוד 4

ביקור לא צפוי

ביקורת פתע של
רשות המסים בלשכה
הסתיימה בהצלחה
| עמוד 7

חדשות הלשכה

למרות החוזר המחייב  -אין ניוד
של פוליסות ביטוח מנהלים

סלינגר הבטיחה "בשורה לצרכנים" ,כשהוציאה את חוזר הממונה בנושא ניוד פוליסות
מנהלים • בפועל אין ניוד של פוליסות ביטוח מנהלים עם מקדם המרה מובטח

רונית מורגנשטרן

ב

אוקטובר  2015החליטה דורית
סלינגר ,הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון באוצר ,על מהלך
דרמטי בשוק החיסכון הפנסיוני  -לאפשר
ניוד מחברת ביטוח פוליסות ביטוח חיים אחת
לאחרת ,עם מקדמי המרה ,תוך הבטחת יכולת
העמידה בהתחייבויות למבוטחים אלו .המהלך
זכה לתמיכת לשכת סוכני ביטוח שעודדה את
פתיחת השוק לתחרות.
האפשרות לנייד את הפוליסות אמורה
לשפר את מצב הלקוח שיוכל לפעול להשגת
דמי ניהול מופחתים ,גם אם יישאר באותה
חברה וגם אם יעבור לחברה אחרת .לאחר
כחודשיים פרסמה סלינגר הוראות מחייבות
בנושא שימנעו הרעת התנאים למבוטחים.
בין היתר קבעה הממונה כי חברת הביטוח
הקולטת תשמור על המקדם המובטח,
ותענה על תנאים שקובעים כי יש לשנות
את המקדם במשך תקופת החיסכון מסיבות
שונות .בנוסף ,דמי הניהול המרביים שייקבעו
בפוליסה החדשה לא יעלו על אלה שבפוליסה
הקודמת; כל הטבה שנכללה בביטוח הקודם
תיכלל גם בפוליסה החדשה ולא יחול שינוי
בהתחייבות של חברת הביטוח לשיעור
הריבית השנתית שלפיה מחושב החיסכון
המצטבר .סלינגר הבטיחה אז כי "ההוראות
מחזקות את כוח המיקוח של החוסך בחיסכון
הפנסיוני ומגבירות את התחרות בתחום".

אל תביאו אלינו ניוד

שנה וחצי חלפו ולפי דיווחי סוכני הביטוח,
אין בפועל ניוד של פוליסות .כך למשל טוען
היועץ הפנסיוני איציק בן ארויה בפוסט
שהעלה בפייסבוק" :מדוע המפקחת נכנסה
לפינה הזו? כיצד ניסו חברות הביטוח ליישם
את החוזר ,והאם זה בכלל אפשרי?"
סו"ב אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה
מספר" :סוכן שבא לחברת ביטוח ומבקש
לנייד אליה פוליסת ביטוח מנהלים עם
מקדם המרה ,נשלח לנסות בחברה אחרת .אין
בכלל פעילות ועידוד מצד חברות הביטוח
בנושא ,לעומת חידושים אחרים מהפיקוח

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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צפריר" :הרשות לא מעוניינת לאכוף"

– אין הדרכות לסוכנים ,אין 'ישיבה' על
הסוכנים כדי לעודד אותם לבצע ניוד אליהן.
כשהחברות רוצות הן יודעות לדחוף את
הסוכנים לשווק מוצרים ,אבל במקרה הזה
המסר הוא – אל תביאו את הניוד אלינו".
בשונה מקרנות פנסיה רגילות ביטוחי
המנהלים מתבססים על מקדמים קבועים,

"כדי לקלוט מבוטחים שמנוידים
אליה ולעמוד בהתחייבויות
כלפיהם צריכה חברת הביטוח
להביא הון נוסף .חברות הביטוח
לא רוצות לרתק הון נוסף לשם כך"

המבטיחים לחוסך קצבה קבועה ללא קשר
להתארכות תוחלת החיים .ב־ 2013הופסק
שיווקן של פוליסות אלה בהוראת עודד
שריג ,המפקח על הביטוח דאז ,והמבוטחים
הפכו ל"לקוחות שבויים" בשל חששם לאבד
את המקדם המובטח.
מדובר היה ברעידת אדמה בשוק ביטוחי
המנהלים המנהל כיום כ־ 230מיליארד שקל.
היקף השוק המיידי שייפתח לתחרות מגיע
ליותר מ־ 100מיליארד שקל (שווי הפוליסות
שנמכרו מ־ 2004ועד סוף  2012כאשר
הופסקה הבטחת מקדם תוחלת החיים) .דמי
הניהול המשולמים בגין הפוליסות הם כ־2%
בשנה .באוצר הודיעו כי מחשש לפגיעה
ביציבות חברות הביטוח החשופות לפוליסות
אלו ,הם מגבשים פתרון גם לבעיה זו .הפתרון
שמעולם לא פורסם .עד כה לא החל ניוד
הפוליסות כמובטח ,ואף חברה לא הגישה
את המסמך המחייב לניוד הפוליסות הקרוי
"אריכות ימים" ,למעט הכשרה שהגישה כבר
לפני יותר משנה ,אך גם היא לא קיבלה
אישור.
מרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון התקבלה
תשובה לקונית לפיה "הרשות יזמה את
רפורמת הניוד בביטוחי מנהלים במטרה
לשחרר את הלקוחות השבויים ולהגביר את
התחרות בתחום .הרשות ממשיכה לפעול
למיצוי זכויותיהם ולשיפור מצבם של
החוסכים והמבוטחים".

הרשות מתערבת כשנוח לה

לדברי סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח ,אין פעילות
של ניוד ואין אכיפה שלה מצד הרשות" :כדי
לקלוט מבוטחים שמנוידים אליה ולעמוד
בהתחייבויות כלפיהם צריכה חברת הביטוח
להביא הון נוסף .חברות הביטוח לא רוצות
לרתק הון נוסף לשם כך".
ומוסיף צפריר" :הרשות לא אוכפת כי היא
לא רוצה .היא טוענת שמדובר בעניין עסקי
של חברת הביטוח ,ושהמבוטח ישקול האם
כדאי לו לנייד או לא".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

חדשות הביטוח

הממונה תבדוק את יישום מודל
התגמול החדש בפנסיה

סלינגר מבקשת מהחברות מידע על תנאי ההתקשרות מול סוכניהן מאז אפריל • הלשכה:
שמחים שסוף סוף לאחר יותר מ־ 4חודשים הממונה בודקת את הנושא

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר ,פנתה אל חברות
הביטוח המנהלות של הגופים
הפנסיוניים כדי לקבל את תנאי ההתקשרות
שלהן עם סוכני הביטוח הפנסיוני מאז אפריל.
זאת לאור העובדה שהחברות היו צריכות לתגמל
את הסוכנים על פי מודל חדש מה־ 1באפריל
 ,2017עם כניסתו לתוקף של החוק המפריד את
הזיקה בין תגמול הסוכן לדמי הניהול.
בתחום הגמל הגיעו רוב החברות להסכמים
חדשים עם הסוכנים על עמלה קבועה בשיעור
 ,0.25%ללא קשר לדמי ניהול .אך בקרנות
הפנסיה הציגו רק שלוש חברות – מגדל ,כלל
ביטוח ואיילון ,מודלים חדשים .הראל טוענת
שהיא חותמת על הסכמים לפי מודלים אישיים
עם סוכנים.
נודע כי סלינגר ביקשה מהחברות את רשימת
הסוכנים עמם עובד הגוף הפנסיוני ,האם נחתמו

הסכמים עם סוכנים לאחר ה־ 1באפריל ומהם
תנאיהם ,והאם לחלופין שולמו לסוכנים עמלות,
מקדמות או טובות הנאה אחרות בגין השיווק
מאפריל נותניהן על הסכמי השיווק שלהן עם
סוכני ביטוח פנסיוני.
לפני כחודש נמסר מרשות שוק ההון
ל"ביטוח ופיננסים" כי הרשות אינה
מתערבת בסוגיה משום שמדובר
בעניין עסקי בין החברות לסוכנים.
עתה החליטה סלינגר להתערב מתוך
חשש לפגיעה במבוטחים.
בתגובה אמר סו"ב יובל
ארנון ,יו"ר הוועדה לחיסכון
פנסיוני בלשכה" :אנחנו
שמחים שסוף סוף לאחר
סו"ב ארנון" :לא יתכן שסוכנים עובדים
על בסיס הבטחות של 'יהיה בסדר'"

 4חודשים ויותר הממונה מבקשת לבדוק אם
אכן יצאו מודלים חדשים שמפרידים את הזיקה
בין דמי הניהול לתגמול הסוכן .לא יתכן מצב
שסוכנים עובדים ארבעה חודשים על בסיס
הבטחות של 'יהיה בסדר' ,ולא יודעים מה
יקבלו בגין המוצרים הפנסיוניים ובעיקר
בתחום קרנות הפנסיה שהם מוכרים.
במדינה מתוקנת כאשר יש חוק שקובע
מועד תחולה ,באותו מועד היו היצרנים
אמורים להציג לסוכנים את המודלים
שלהם כדי שידעו את שיטת התגמול
החדשה על מרכיביה השונים.
לכן הממונה החליטה להוציא
את המכתב ליצרנים
כדי להביא למצב שכל
הרלוונטיים
היצרנים
לתחום הפנסיוני יוציאו
מודלים ברורים לסוכנים".

קרן אור TOP

פוליסת מחלות קשות במנורה
בהיקף הביטוח הרחב ביותר!
מספר מחלות מינימלי הגורמות לביטול הפוליסה
אין הפחתת סכום ביטוח עד תום תקופת הביטוח
ניתן לתבוע יותר מ  2מקרי ביטוח במרבית המחלות
תגמולי ביטוח נוספים ( Carcinoma in Situבשד ,ביצוע ניתוח לטיפול
בסרטן הערמונית עד לרמה של  )Gleason 6בשיעור גבוה מהממוצע בשוק
 100%תגמולי ביטוח בגין סרטן שני (בחלוף תקופת האכשרה)
כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה ,ט.ל.ח.
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
אלנבי  ,115תל-אביב6100802 ,
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חדשות הביטוח

למעלה מ־ 100סוכנים נהנו מפתרונות
שהעניק להם מיזם לוידס

מטרת המיזם לייצר שוק משלים לשוק המקומי וכך יוכל כל סוכן להתמודד עם ביטוחים בשווקים
בינלאומיים • סו"ב אריאל מונין" :הצעד מאפשר לתת מענה מבלי לאבד את הלקוח"

רונית מורגנשטרן

ב

סוף שנת  2016הכריזה
הוועדה לביטוח כללי
בלשכה על מיזם "הנגשת
הלוידס לסוכן" אשר יצא לדרך
בשיתוף פעולה עם עודד צסרקס
( ,)OCBRS LTDאסף חגאי־
פריי ואיילון חברה לביטוח .מטרת
המיזם היא לייצר שוק משלים לשוק
המקומי כדי לאפשר לכל סוכן
לנסות ולהתמודד עם ביטוחים,
בשווקים בינלאומיים שלרוב הגישה
אליהם מסובכת יותר.
בהתחלה ,סוכנים רבים הביעו
סקפטיות וחשבו כי הפתרון מתאים
רק לסוכנים ומבוטחים גדולים ,אך
עד מהרה נוכחו לגלות כי גודל לא
מהווה תנאי כניסה .מאז תחילת מונין" .הישג חשוב לכלל הסוכנים"
המיזם נהנו מפתרונות שונים
למעלה ממאה סוכנים ,לחלקם נפתח מספר של סוכנים וברוקרים)".
סוכן ייעודי לפוליסות שהופקו במיזם מאחר
שלא היו פעילים באיילון קודם לכן .סוגי פתרונות מידיים
אחד המקרים בהם מתגאים צסרקס וחגאי־
הביטוחים המרכזיים במיזם עד כה הם ביטוחי
אחריות מקצועית ,חבות המוצר ,צד שלישי ,פריי הוא הפתרון המידי שניתן ליבואן הראשון
של ה"הוברבורד" בישראל .הפנייה הגיעה
חבות מעבידים וכל הסיכונים לדברי ערך.
לדברי צסרקס וחגאי־פריי" ,שיתוף הפעולה ימים ספורים לפני מועד הכיסוי הנדרש ,בו
עם איילון חברה לביטוח הופך את הפתרון בזמן שהיבואן כבר היה ערוך להפצה לחנויות
למקומי  -עבודה מול מבטח שיש לו משרדים המכירה השונות איתם התקשר בחוזה גדול.
בישראל ,טיפול ושירות מקומי החל משלב לאחר שהחברות המקומיות סרבו לתת כיסוי
ההפקה ,חתימה על אישורי קיום ביטוח וטיפול ביטוחי ,נזכר הסוכן בפרסום של המיזם ופנה
בתביעות הם עניין שבשגרה עבור כל סוכן ישירות במטרה למצוא פתרון ביטוחי שייתן
ובהחלט מהווים יתרון יחסי ואפילו יתרון מענה דחוף למבוטח .עם קבלת מלוא הנתונים
מוחלט לעומת האלטרנטיבה לעבוד ישירות פנו לשוק הלונדוני וערכו הליך קבלת הצעות
מול לוידס (אפשרות שקיימת למספר מוגבל ממספר גורמים ,והצליחו לקבל תמיכה תוך

עסק
בקליק

בעלי
מקצוע
בקליק

תמונת
סוכן
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תאונות
אישיות
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

דרכי ההתקשרות למיזם,OCBRS-AHF :
טלפון במשרד 03-7704030 :דוא"ל:
tal@ocbrs.com

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק

דירה
בקליק

יומיים ולהציע פתרון מלא ללקוח .גם בחברת
איילון נרתמו לטובת המבוטח והפיקו כתב
כיסוי מידי בהתאם לכיסוי מחו"ל .לימים אף
אירע נזק לבית המוערך בעשרות אלפי שקלים
ועתה נבחן האם המקרה נופל תחת כיסוי
פוליסת חבות המוצר שרכש המבוטח.
"כמובן שלא בכל המקרים משיגים תמיכה
במהירות כה גדולה ,אך עד כה מרבית הפניות
נענו בחיוב וקיבלנו מענה מלא או חלקי לצרכי
המבוטח" ,הם מציינים.
חברות ביטוח רבות ,גדולות וקטנות ,דואגות
להפנות את סוכני הביטוח אל מיזם הלשכה,
כשמדובר בעסקים בעיתיים או קשים בהם הן
אינן יכולות או רוצות לטפל ,ביודען כי יינתן
מענה הולם ואיכותי לצרכי הלקוח והסוכן,
ובכך החזון של יצירת שוק משלים מתממש.
סו"ב אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי,
מסביר כי "שיתוף הפעולה מייצר שוק משלים
ומהווה הישג חשוב לכלל הסוכנים .הצעד
מאפשר לכולם לתת מענה לצרכי לקוחותיהם
מבלי לאבד את הלקוח לסוכן אחר או לשלם
מחיר גבוה בתפוקה אחרת לחברת ביטוח,
שנכונה לאחר תחנונים לתת מענה מינימלי
כלשהו .במהלך כנס אלמנטר  2017שהכנותיו
יסתיימו בשבועות הקרובים ,מיועדים להתקיים
שני מפגשים מצומצמים ,ברישום מוקדם של
סוכנים במטרה להסביר אודות המיזם ולסייע
במתן פתרונות לסוכנים".

חדשות הביטוח

מרכז הפרישה מתרחב למחוז הצפון
עם ההתרחבות יינתן שירות תכנון פרישה במחוז על ידי חברת "פרישה פלוס" •
סו"ב רון קשת" :השבוע חסכנו ללקוחה  700אלף שקל במיסוי"

רונית מורגנשטרן

ב

תחילת השבוע התבשרו סוכני מחוז
חיפה והצפון של לשכת סוכני ביטוח
כי יוכלו להיעזר בגוף נוסף" ,פרישה
פלוס" ,לטובת תכנון פרישה ללקוחותיהם,
שמאחוריו עומדים סו"ב אורי מיכאלי ,רו"ח
בני שריג והיועץ הפנסיוני יעקב שיף.
"פרישה פלוס" תיתן שירות לסוכני הצפון
ולקוחותיהם ,והמיזם יתנהל במשרדי הלשכה
המשודרגים בחיפה .את מרכז הפרישה הארצי
של הלשכה ממשיך לנהל סו"ב רון קשת.
"מרכז הפרישה" הוא מיזם של לשכת סוכני
ביטוח עבור ציבור החוסכים ,לקראת פרישה
לגמלאות .במסגרת המיזם ,פתחה הלשכה
במשרדיה בתל אביב מרכז פרישה ובו צוות
המספק מידע ותכנון פרישה מקיף ,מקצועי
ומפורט בהתאם לתיק האישי של כל מבוטח.
השירות ניתן ללקוחותיהם של סוכני הביטוח
חברי הלשכה אשר בחרו להשתתף במיזם .יש
לציין כי עד להקמת המיזם ,חברות הביטוח
היחידות היו היחידות שסיפקו את המענה
לצורך זה.
לדברי קשת ,תחום הביטוח הפנסיוני מורכב
מפרמטרים רבים – מיסוי ,ניהול כספים,
הכוונה ואופן השימוש בו (סכומים הוניים או

בקצבאות) .כאשר מבוטחים ותיקים מגיעים
לשלב בחייהם הנושק לגיל הפרישה ,הם מצפים
לקבל את מלוא המידע וההכוונה המתאימים
מגורם מקצועי שעליו סומכים יותר מכל
סוכן הביטוח .עד היום היחידות שסיפקו את
המענה לצורך זה הן חברות הביטוח,
אשר מפעילות מרכזי שירות ומידע
לפורשים.

להעמיק את הידע

לקוחות המופנים על ידי סוכני
ביטוח חברי הלשכה ,מגיעים
בשלב ראשון למשרדי המרכז בתל
אביב לפגישה ראשונה ללא עלות.
"במסגרת הפגישה אנחנו מאפיינים יחד
איתם ,ברמה המשפחתית ,את מצבם הפנסיוני
ומציגים להם את הערך הצפוי להם במידה
ויבחרו לצאת איתנו לתהליך ,ואם בכלל כדאי
להם לעשות את אותו התהליך איתנו ,כיוון
שישנם לקוחות שהמהלך אינו כדאי עבורם",
מסביר קשת" .במידה והלקוח רוצה להמשיך
איתנו ,נתחיל תהליך שאורכו בין שלושה
לשישה חודשים ,בו אנחנו מכינים עבורו את כל
מה שקשור בנושא הפרישה ,כולל מיסוי ,ניהול

כספים ,בדיקת מטרות ויעדי משפחה ,מעבר
עושר מדור לדור ,הגנות ביטוחיות ועוד .צוות
המרכז מבצע את הטיפול באמצעות תוכנת
מחשב ייחודית" .עלות הייעוץ והשירות תלויה
במורכבות התיק הפנסיוני ובזמן
הטיפול".
לדבריו ,עשרות סוכנים
כבר הפנו לקוחות למרכז
הפרישה של הלשכה ,עם
תיקים מורכבים יותר
ומורכבים פחות ,וקיבלו
ייעוץ למתווה כלכלי נכון
לחיים שלאחר הפרישה
מעבודה .כך למשל" ,רק
קשת
השבוע ישבנו עם סוכן ולקוחה
שלו וחסכנו לה  700אלף שקל במיסוי על
ידי שינוי והתאמת אופציות הפרישה שלה",
מספר קשת" .מרכז הפרישה צובר תהודה כול
הזמן .עם זאת ,חלק גדול מהסוכנים עדיין
לא מבין את הצורך בתכנון פרישה ,לכן
יש להעמיק את הידע וההבנה של הסוכנים
בתחום זה במסגרת הכנסים של הלשכה .סוכן
שמגיע פעם אחת עם לקוח ,הופך להיות
מכור לתוכנית".

הסכם הטבות נחתם בין ארגון
להב לקבוצת ישראכרט

להב חתם עם קבוצת ישראכרט על חבילת הטבות מקיפה להעצמת עסקים קטנים • בין
ההטבות :הורדה משמעותית בדמי סליקה והטבות בלעדיות במגוון בתי עסק

רונית מורגנשטרן

ב

שורה לעצמאים ולסוכני הביטוח ישראכרט ,מאסטרקארד וויזה .לדברי סו"ב
חברי ארגון להב :הארגון חתם טוביה צוק ,מ"מ נשיא להב ובכיר בלשכת
עם קבוצת ישראכרט על חבילה סוכני ביטוח ,מדובר בהפחתה משמעותית
של דמי הסליקה שעמדו עד כה על
מקיפה להעצמת עסקים קטנים
 2.5%לחודש בממוצע .לדבריו,
בישראל .במסגרת חבילת
זו בשורה חשובה לסוכני ביטוח
ההטבות ייהנו העסקים ממגוון
שסולקים דמי טיפול.
רחב של פתרונות הנוגעים
בנוסף יהיו זכאים החברים
לכל האתגרים וההזדמנויות
לארבעה מועדי זיכוי ללא
הניצבים בפניהם .אחת
תוספת תשלום ,ומצטרפים
ההטבות הבולטות היא בתחום
חדשים יהיו זכאים לשישה לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתובת
הסליקה ,שירדו ל־ 1.1%בממוצע
חודשי פטור מעמלת דמי ניהול  , isracard@mer_moked.co.ilאו בטלפון
לחודש ( 1.21%לחודש בשנה,
צוק
03-6364207
חשבון סליקה.
כשהחודש ה־ 12חינם) במותגים
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חברים יהיו זכאים לשלושה חודשים חינם או
 40%הנחה למשך חצי שנה מיום ההצטרפות
ל"חנות האינטרנטית שלי" .בנוסף ,יקבלו
פטור מעמלת הקמה בעת חיבור אתר אינטרנט
לעמוד תשלום וירטואלי .מצטרפים חדשים
לשירות  Ware Payייהנו מהנחה של 20%
מעמלת הסליקה המקובלת בישראכרט.
הזכאות להטבות ניתנת לעמיתים החברים
בארגונים המאוגדים בלהב.

חדשות הביטוח

השכר הממוצע בענף הביטוח והשירותים
הפיננסיים גבוה פי שניים מהשכר הממוצע במשק
השכר הממוצע בענף עומד על  18.63אלף שקלים בחודש  מגזר המידע והתקשורת
עומד במקום הגבוה ביותר עם שכר של  18,945אלף שקלים
רונית מורגנשטרן

מ

בדיקה של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שפורסמה
השבוע עולה כי השכר הממוצע
לשכיר בענף השירותים הפיננסיים והביטוח
לחודש מאי עומד על כ־ 18.6אלף שקלים.
מדובר בשכר כפול כמעט מהשכר הממוצע
במשק שעמד בחודש מאי על כ־9,800
שקלים .שכר עובדי שירותי הפיננסים
והביטוח הוא השני בגובהו במשק ,כשמקדים
אותו מגזר המידע והתקשורת עם שכר של
כ־ 18,945אלף שקלים ,נכון לחודש מאי.
הנתונים מתייחסים לשכר ממוצע (אין
נתונים על שכר חציוני) המושפע בעיקר
משכר הבכירים בענף המושך את הנתונים
למעלה.
עוד עולה מהודעת הלמ"ס ,כי מספר
משרות השכיר בכלל עמד על  3.5מיליון,
מתוכם  106אלף משרות שכיר בענף
שירותי הפיננסים והביטוח .הענף הוא
מחמשת הקטנים במשק ,כשהגדול הוא
מערכת החינוך עם יותר מ־ 500אלף

משרות שכיר .מהלמ"ס נמסר ,כי הנתונים
מתבססים על עיבוד ראשוני של מדגם
דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על
משרות ושכר על גבי טופס  102וממקורות
מנהליים אחרים.
על פי הנתונים ,ענף שירותי האירוח
והאוכל נמצא במקום האחרון עם שכר
ממוצע של  4,650שקלים בלבד נוכן
לחודש מאי  .2017שיעור המשתכרים פחות
מהשכר הממוצע עומד על כ־.63%
כמו כן ,ענף שירותי הביטוח והפיננסים
הוא מהענפים שרשמו את הגידול
המשמעותי ביותר בשכר בין החודשים
מרץ־מאי  5.1% – 2017לעומת  3.3%בכלל
המשק באותה תקופה.
מבחינת עומק ופילוח עולה כי השכר
הממוצע בחברות הביטוח וקרנות הפנסיה
עומד על  14,059שקלים בחודש מאי
האחרון ,במגזר המתווכים הפיננסיים –
 17,434שקלים ובבנקים ומוסדות פיננסיים
מוניטאריים אחרים –  27,167שקלים.

תרשים 2

שכר ממוצע
18,945
מידע ותקשורת
18,632
שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח
אספקת חשמל ומים ,שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת 17,644
14,887
מינהל מקומי ,ציבורי וביטחון וביטוח לאומי
13,356
תעשייה וחרושת
13,335
שירותים מקצועיים ,מדעיים וטכנים
10,931
שירותי תחבורה ,אחסנה ,דואר ובלדרות
10,919
פעילות בנדל"ן
9,828
סך הכל
9,303
בינוי
8,635
שירותי בריאות ,רווחה וסעד
8,472
מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים
7,796
חינוך
6,883
חקלאות ,ייעור ודיג
5,594
אמנות ,בידור ופנאי
5,488
שירותי ניהול ותמיכה
5,471
שירותים אחרים
4,650
שירותי אירוח ואוכל
השכר הממוצע למשרת שיכר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2017

משה שמיר סמנכ"ל השיווק של פספורטקארד
נבחר לאיש השיווק של חודש יולי
שמיר הוביל מהלך שיווקי שהביא לשינוי במאזן הכוחות בשוק ביטוחי הנסיעות
לחו"ל • אנשי החברה הצליחו להעניק ללקוחות תחושת ביטחון
רונית מורגנשטרן

ו

עדת השיווק של איגוד השיווק הישראלי אנשי פספורטקארד ,המציעים רכישת פוליסת
בחרה במשה שמיר ,סמנכ"ל השיווק של ביטוח לנסיעות לחו"ל שתשולם במקום במקרה
הצורך ,בכרטיס הנאסף בנתב"ג ושהכיסוי הביטוחי
סוכנות הביטוח פספורטקארד ישראל,
ישולם באמצעותו ,ביקשו להעלות את החשיפה
לאיש השיווק של חודש יולי ,2017
למותג תוך הצגת הצעת הערך שהמותג מעניק
בזכות המהלך השיווקי של החברה
לצרכנים ,וכן להגדיל את נתח השוק תוך
ששינה את מאזן הכוחות בשוק
העצמת מקומם של סוכני הביטוח כגורם
ביטוח הנסיעות לחו"ל והפך את
מקצועי חיוני מול הלקוח .בשוק בו מרבית
החברה לשנייה בגודלה בשוק.
המתחרים מדברים בשפה ובמסרים דומים,
שוק ביטוחי הנסיעות בשנת
הצליחו אנשי החברה ,ושמיר בראשם ,לגרום
 2015מוערך בכ־ 130מיליון דולר,
ללקוחות להתחבר לסיפור שלהם,
כשהוא שוק ותיק ומסורתי המאופיין
תוך כדי שהם מעניקים ללקוח
בהרגלים קבועים ובריכוזיות .עם
את הביטחון ,את תחושת
זאת ,בשנים האחרונות החל
השליטה שיש מי שדואג להם
להשתנות השיח ,כשחלק
ואת הידיעה שהם מכוסים.
מהמתחרים זיהו את התחום
עוד לפני עליית הקמפיין,
כפוטנציאל לשימור לקוחות
שמיר .הוביל מהלך שיווקי
פעלה החברה ליצירת תדמית
וחשיפה ללקוחות חדשים.
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אוהדת בפני שני לקוחותיה המרכזיים – צרכני
הביטוחים וסוכני הביטוח שעובדים עם החברה.
החברה יצרה פעילות ברשתות החברתיות בה
הוצגו סיפורים אנושיים ומרגשים של לקוחות,
שהובילו להזדהות של גולשים ולחשיפת סיפורים
רבים .במקביל ,קיימה החברה כנס ל־ 700הסוכנים
של החברה .החברה השיקה קמפיין מקיף ,שכלל
שלטי חוצות בפריסה ארצית עם מסרים משלימים
ופעילות בדיגיטל ,וייצרה העדפה למותג בקרב
הלקוחות ,שכזכור לא היו בעלי ההעדפות בתחום.
שיקולי ועדת השיווק" :איגוד השיווק הישראלי
מציין לשבח את הפעילות של משה שמיר ואנשי
החברה ,שהצליחו לייצר בידול בשוק מסורתי
ומרוכז .החברה הצליחה לפרוץ את חסמי השוק
ובמספר צעדים שיווקיים יצרה יתרון על פני
המתחרות וגדלה להיות השחקן השני בגודלו
בשוק".

חדשות הביטוח

סניף חיפה המשופץ יהפוך לעוגן של
המכללה לפיננסים וביטוח באזור הצפון

המכללה תשמש את סוכני מחוז הצפון כולו • מנכ"ל הלשכה רונן דניאלי" :בראש מעייננו להעתיק
את כל חומרי הלימודים במכללה הן בהכשרה לרישיון סוכן והן בהשתלמויות לסוכנים"

רונית מורגנשטרן

ב

תחילת השבוע הושק מחדש סניף
חיפה המשופץ והמשודרג ובו שלוחה
של המכללה לפיננסים וביטוח של
לשכת סוכני ביטוח ,שתשמש את סוכני
מחוז הצפון כולו .בהשקה השתתפו אריה
אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,רענן שמחי,
מנכ"ל הלשכה ,רונן דניאלי ,מנהל המכללה,
אורי צפריר ,מ”מ נשיא הלשכה ,מיכה אדוני,
יו"ר המחוז וליאור רוזנפלד ,יו"ר הסניף.
לדברי דניאלי“ :במהלך  ,2017במסגרת
תכנית העבודה של המכללה ,הוחלט על
הגדלת הפעילות של המכללה לאזור הצפון
והפיכת סניף חיפה לעוגן של המכללה במחוז.
לאור הגידול במספר הקורסים וההשתלמויות
במכללה בתל אביב ,ולאור הביקוש לאותם
קורסים בצפון ,הוחלט לשפץ מהיסוד את
סניף חיפה ,מאחר שכיתת הלימודים שהסניף
שימש לה לא הייתה ראויה לקיום לימודים
בצורה מכובדת .בראש מעייננו להעתיק את
כל חומרי הלימודים במכללה הן בהכשרה
לרישיון סוכן והן בהשתלמויות לסוכנים

רוזנפלד ואדוני

לסניף המחודש בחיפה ,לטובת סוכני אזור
הצפון ,וזאת במקום לרעות בשדות זרים
שאינם שייכים ללשכת סוכני ביטוח".
סו"ב רוזנפלד הוסיף כי “הסניף המחודש
ישמש את המכללה ואת פעילויות הסניף

בהדרכות ,ימי עיון ומפגשי בוקר .כידוע,
סניף חיפה הוא סניף עתיר פעילות ונדאג
למלא את הכיתה בסוכנים ובסטודנטים.
ביכולתנו גם להשכיר את הכיתה לגורמי חוץ
ובכך לשפר את הכנסות הלשכה".

ביקורת פתע של רשות המסים
בלשכה הסתיימה בהצלחה

נציגים מטעם רשות המסים הגיעו לביקורת פתע בלשכה • מנהלת חשבונות
וכספים של הלשכה ,רחל שרעבי" :אני ממש שמחה שהכל עבר בהצלחה"

רונית מורגנשטרן

ב

בהצלחה" .רו"ח רעות אביתר ממשרד
 26ביולי בבוקר נכנסו
רוזנבלום הולצמן (רואי החשבון של
נציגים של רשות המסים
הלשכה) מסרה כי "בחודש יולי בוצעה
למשרדי הלשכה בתל אביב
ביקורת פתע של הוראות ניהול
וביצעו ביקורת פתע ,הביקורת כללה
ספרים על ידי רשות המיסים בלשכה
את ספרי הנהלת החשבונות של
ובתאגידיה .הביקורת עברה בהצלחה".
הלשכה ,חברת ליסוב בע"מ וחברת
כידוע ,כל עוסק חייב בניהול ספרי
ליסוב סוכנות לביטוח בע"מ .השבוע
החשבונות המהווים את בסיס המידע
התקבל אישור מס הכנסה שהונפק
והדיווח לרשויות המס .על העוסק
ונבדק על ידי משרד רו"ח רוזנבלום
לנהל את ספריו באופן קפדני על
הולצמן על כך שהביקורת נמצאה
פי ההוראות .ליקוי ביישום ההוראות
תקינה.
הביקורת יצאה תקינה  צילוםfotolia :
יכול להוות עילה לפסילת ספרי
לדברי רחל שרעבי ,מנהל חשבונות
וכספים של הלשכה" :פתאום נכנסו אנשי הכל – את ספרי החשבונות ,רישום קבלות החשבונאות .מומלץ לכל החברים לקיים
מס הכנסה ,שאלו שאלות וביקשו לבדוק וחשבוניות .אני ממש שמחה שהכל עבר את הוראות החוק כלשונן.
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חדשות הביטוח

 140סוכנים צעירים בכנס מיוחד של הלשכה
חברי הלשכה הצעירים נהנו מערב מיוחד בסינמה סיטי עם בני זוגם • סו"ב דביר רפ:
"אני קורא לסוכנים ולסוכנות הצעירים והצעירות להשתתף בכנס אלמנטר"

רונית מורגנשטרן

סו"ב מעיין ישראל ,סו"ב לילך מיטרני ,סו"ב דביר רפ ו סו"ב ברקי אורטל שמש  צילום :אייל גליה

כ

 140סוכנים וסוכנות עם בנות ובני
הזוג הגיעו ביום חמישי שעבר
לסינמה סיטי גלילות כדי להשתתף
בערב המיוחד עבור חברי הלשכה הצעירים,
שארגנה הוועדה לסוכנים צעירים בלשכה,
שבראשות סו"ב דביר רפ .האירוע התקיים
בשיתוף עם איילון ,באפי וישראכרט.
הערב נפתח בארוחה איטלקית עשירה,
שאחריה סקר רפ את פעילות הוועדה,
כשהוא מדגיש את החשיבות של דור
המשך בענף הביטוח ,ושל פעילות עסקית
משותפת בין סוכנים צעירים ומבוגרים.
במרכז הערב עמד רב שיח ראשון מסוגו
עם נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ,
שבו נשאל שאלות בידי ארבעה משתתפים

בפאנל :סו"ב אלון דור ,סו"ב מעיין
ישראל ,סו"ב אורטל שמש־ברקי וסו"ב
לילך מטרני .לדברי רפ ,בפאנל שהיה
תחת הכותרת – "אתם שואלים  -הנשיא
עונה" ,הציפו הסוכנים הצעירים את
סו"ב אברמוביץ בשאלות שמטרידות
אותם ובקשיים בהם הם נתקלים בעבודה
היומיומית שלהם" :המפגש הראשון
מסוג זה עם נשיא הלשכה היה מוצלח
ביותר .הפאנל זרם והיה מרתק ,והסוכנים
והסוכנות זכו לקבל תשובות ממקור ראשון
על הסוגיות שמטרידות אותם" ,סיפר רפ.
לאחר מכן נהנו המשתתפים ממופע של
אמן המחשבות אסף ניסים .הערב הסתיים
בצפייה בסרט טרום בכורה "חטוף"

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
הטבות לחודשי הקיץ בביטוח דירה!

• חודש מתנה
רוכשים ביטוח דירה ל 13-חודשים במחיר של  12חודשים.
• כיסוי חינם
עד  20%לכל הסיכונים לתכשיטים.
• כיסוי חינם
נזקי טרור על בסיס נזק ראשון בסכום של  750,000ש״ח.
• כיסוי חינם
לדוד חשמל ושמש.
*בכפוף לתנאי הפוליסה
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ף עד
בתוק !31.8
.2017

בכיכובה של האלי ברי בליווי פופקורן
ושתייה.
רפ מסכם" :מפגשי סוכנים צעירים כמו
הערב הזה וגם בפורומים אחרים מצומצמים
יותר ,הם מאוד חשובים; גם בגלל הנושאים
המקצועיים שעולים בהם וגם בגלל
הגיבוש ,ההיכרות האישית ויצירת קשרים
בין הסוכנים .אנחנו שמים דגש על מפגשים
אלה ושמחים על ההיענות הגדולה.
אני קורא לסוכנים ולסוכנות הצעירים
והצעירות להשתתף בכנס אלמנטר
שיתקיים באילת בסוף אוקטובר .הוועדה
בראשותי שוקדת גם הפעם על תכנים
ייחודיים לצעירים שיהיו בדיונים ייחודיים
במסגרת הכנס .נשמח לקבל מכם רעיונות".

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

 :2020מתקפות הסייבר
יעלו לכלכלת העולם 3
טריליון דולר

מ

ומחים מעריכים כי מתקפות הסייבר יעלו לכלכלת העולם
כ־ 3טריליון דולר בשנת  ,2020בהשוואה לנזקים של
כ־ 450מיליון דולר ממתקפות הסייבר שהתחרשו ב־ .2016כך
עולה מנתונים שהוצגו בכנס האינטרפול שהתקיים בסינגפור.
מהסקר עולה כי החברות בסינגפור אינן ערוכות למתקפות
סייבר ,ורק מחצית מהחברות הנסקרות נמצאות בשלבים
ראשוניים של היערכות למתקפות סייבר.
המסר שיצא מהכנס של אינטרפול הוא שיש להגביר את
ההיערכות למתקפות סייבר .בהתאם לכך ,גם המדינות החברות
בארגון בדרום מזרח אסיה חייבות לשתף פעולה במאבק ב”אויב”
המאיים לשבש מערכות החיים.

החברות בסינגפור אינן ערוכות  צילומיםfotolia :
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בכיר במפלגה הקומוניסטית
מועמד לתפקיד רגולטור
הביטוח בסין

ב

הנהגת סין מתנהלים דיונים סביב מינוי רגולטור לסקטור
הביטוח בסין ,שיבוא במקומו של איקסנג ג’נבו ,הנמצא
תחת חקירה .לפי הדיווחים ,המועמד המוביל לתפקיד הוא יאנג
קיסוצ’ו ,המכהן עתה כמזכ”ל הוועדה המרכזית לפיקוח על
ההתנהגות של המפלגה הקומוניסטית.
קיסוצ’ו מעורב במלחמה בשחיתות שמנהלת המפלגה
הקומוניסטית נגד בכירים בממשלה ובסקטור העסקי .באם
ההנהגה של המפלגה הקומוניסטית תאשר את המינוי הזה,
המשמעות היא שהמפלגה תחריף את המאבק בשחיתות בסקטור
הביטוח.
קיסוצ’ו כיהן חמש שנים כמבקר המחלקה הפיננסית של עיריית
בייג’ינג ,ולאחר מכן ,מונה לתפקיד כסגן ראש העיר.

חדשות הלשכה

מחוז דרום אירח את מחוז ירושלים בים המלח
כ־ 150סוכנים השתתפו בכנס במלון קראון פלזה בים המלח
רונית מורגנשטרן

ב

בדברי ברכתו בכנס סקר בקשי ,שמסיים
ביום שני השבוע התקיים כנס
את תפקידו כיו"ר מחוז באר שבע והדרום
מקצועי מיוחד במינו בו אירח
לאחר שבע שנים ,את פעילויות המחוז
מחוז דרום את סוכני מחוז
בשנים אלו .בקשי הדגיש בדבריו את
ירושלים בלשכה .בכנס השתתפו כ־150
חשיבות החברות בלשכה ויתרונות חברות
סוכנים וסוכנות ,כ־ 50מהם ממחוז
בלשכת סוכני הבטוח .בקשי הודה לחברים
ירושלים .הכנס התקיים במלון "קראון
על האמון שניתן לו לאורך שנות פעילותו
פלזה" בים המלח ושולב עם בילוי במתקני
בלשכה ואיחל בהצלחה ליו"ר החדש שיבחר.
המלון להנאת המשתתפים.
בכנס ניתנו הרצאות מקצועיות על ידי
"הכנס היה ברמה גבוהה ששנים רבות לא
יו"ר וועדה אלמנטארית בלשכה ,סו"ב
נראה כמוהו בעבר .מיד מבחינים שוותק
אריאל מונין ,יו"ר וועדת בריאות ,סו"ב
של יו"ר בא לידי ביטוי בארגון ובהצלחת
יואל זיו ומנהל מרחב כלל ביטוח ,רן ברעם.
יום עיון זה" ,אמר סו"ב יפת בקשי ,יו"ר
סו"ב שמואל אשורי ,יו"ר מחוז ירושלים,
מחוז באר שבע הדרום" .את המחוז כיבדו
בקשי ואשורי
אמר ל"ביטוח ופיננסים" על הכנס כי "זה
בנוכחותם  150חברים ,זו כמות משתתפים
שלא ראינו בעבר במחוז .בנוסף הגיעו אורחים כיבדו את הדרום בנוכחותם ,סוכנות דנר ,סוכנות היה יום עשיר בפעילות ,ידע ,בילוי ואוכל
נכבדים כמו נשיאים לשעבר ,סו"ב יוסי מנור אגוז ,יושבי ראש מחוזות וסניפים .גם המועמדים מעולה .בדבריי לסוכנים אמרתי שכרתנו ברית,
מהצפון וסו"ב אודי כץ מהמרכז ,וכמובן הנשיא לנשיאות הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,סו"ב אני ובקשי ,שנקיים כנס משותף כזה בכל שנה
ובכל תפקיד שנהיה בו".
המכהן ,סו"ב אריה אברמוביץ .סוכנים וסוכנויות אורי צפריר וסו"ב מוטי דהרי הגיעו לכנס".

הרצאות ועדכונים מקצועיים
ורגולטוריים בכנס מחוז השרון

ראש המחוז דניאל קסלמן" :בנינו תוכנית לפי בקשת הסוכנים" • עוד בכנס :פרידה מצלם
הלשכה אייל גליה

רונית מורגנשטרן

ל

מעלה מ־ 120סוכנים
וסוכנות ממחוז השרון של
הלשכה הגיעו אתמול ליום
העיון שערך המחוז בראשות סו"ב
דניאל קסלמן ב"בית חיל האוויר"
בהרצליה .הכנס התקיים בשיתוף
פעולה עם חברת שלמה לביטוח
ונכחו בו גם אורי אומיד המנכ"ל,
שאף הרצה וטובי שמלצר ,מבעלי
החברה.
במהלך הכנס התקיים טקס פרידה קסלמן ,מונין ,זליג ,הוד ,צפריר ,גופר ,גואטה ואנגלמן
מצלם הלשכה אייל גליה ,שלאחר 7
שנים של עבודה מסורה מסיים את תפקידו דברי פתיחה  -סו"ב דניאל קסלמן ,יו"ר מחוז
עקב מעבר עם משפחתו לחו"ל .יו"ר הסניפים השרון; סו"ב יוסי אנגלמן ,יו"ר סניף נתניה;
במחוז עלו על הבמה ,הודו לגליה והעניקו לו סו"ב צביקה גופר ,יו"ר סניף חדרה וסו"ב
מולי זליג ,יו"ר סניף פתח תקווה.
תשורה.
אורי אומיד ,מנכ"ל "שלמה חברה
קסלמן" :בהתאם לפניות סוכני המחוז
אלינו ,בנינו תוכנית לפי בקשתם ובה לביטוח" פתח את סבב ההרצאות
עדכונים מקצועיים ורגולטוריים ,כמו ביטוח וסיפר על השינויים הטכנולוגיים
אחריות מקצועית ,חוזר השרברבים ,ביטוח בחברה ולטובת הסוכן .סו"ב יובל
פנסיוני ,ביטוח נסיעות לחו"ל ועוד" .הכנס ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
נפתח בארוחת צהריים עשירה ואחריה נשאו בלשכה ,דיבר על השינויים ,השיפורים
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ועל מה באמת מוכרים הסוכנים
ללקוחותיהם במוצרים השונים .יאיר
בן דויד ,מנהל תחום תאגידים -
"טריא" סיפר על פתרונות אשראי
וחסכון נזיל שסוכנים חברי הלשכה
יכולים להציע ללקוחותיהם .עו"ד
מאיה רבינוביץ ,מנהלת מדור חיתום
דירקטורים וחבויות ב"איילון חברה
לביטוח" עדכנה והרחיבה בנושא
פוליסת אחריות מקצועית לסוכן
הביטוח .סו"ב אריאל מונין ,יו"ר
הוועדה לביטוח כללי בלשכה דיבר
על השינויים הצפויים ב־ 1בספטמבר בביטוח
דירה ועל חוזר השרברבים שייכנס לתוקף
ב־ 3בספטמבר .סו"ב יואל זיו עדכן את
הנוכחים על השינויים בפוליסת
ביטוח נסיעות לחו"ל שייכנסו
לתוקף ב־ 6בספטמבר .בסוף
יום העיון קיים סו"ב אריה
אברמוביץ ,נשיא לשכת
סוכני ביטוח ,שיחה חופשית עם
גליה
הסוכנים וענה לשאלותיהם.

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

"סוכן צעיר צריך ללמוד מהוותיקים"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰
והשבוע :סו"ב הדר קופלוביץ ,מסוכנות הביטוח "ביטוחי ה־ "100בפתח תקווה
גיל – 39
מצב משפחתי – נשואה 5 +
ותק :עשר שנים
מה הביא אותך להיות סוכנת ביטוח?
"אבי ,מתי הירשפלד הוא סוכן ביטוח ותיק.
הוא פתח סוכנות ביטוח בפתח תקווה לפני 40
שנה .כשהייתי ילדה הייתי מגיעה למשרד שלו
ועוזרת לו בניירת ,אך לא חלמתי שאהיה סוכנת
ביטוח .קרוב לעשר שנים עסקתי בתפקידים
שונים בשירות הלקוחות של חברת ,Orange
ואז 'נקראתי אל הדגל' ,ללמוד את המקצוע
ולהצטרף אליו .סיימתי את הלימודים הלא
פשוטים ולפני ארבע שנים קיבלתי רישיון
סוכנת ביטוח.
לפני שלוש שנים ,לאור התרחבות פעילות
הסוכנות ,קראנו גם לאיתן אחי להצטרף אלינו,
ולאחרונה הוא סיים בהצלחה את לימודיו
וממתין לקבלת רישיון הסוכן שלו.
הסוכנות שלנו נקראת "ביטוחי ה־  - "100מ.א.ה
– מתי ,איתן ,הדר .הסוכנות מתמחה בביטוח
כללי  -רכבים ,דירות ועסקים".
איפה את רואה את עצמך בעוד  10שנים?
“אני רואה אותי ואת איתן מצעידים את

קופלוביץ

הסוכנות קדימה ומגדילים את מספר הלקוחות
שלנו ,בעיקר מפה לאוזן ,ובזכות השירות
המעולה והאדיב שאנחנו נותנים ללקוחות.
אני רואה את עצמי גם פעילה בפעילות

הציבורית של הלשכה ,דואגת לשפר ולייעל את
מה שהענף זקוק לו .התנדבות זורמת בעורקיי.
החלום שלי הוא שאחד מילדי לפחות יראה
את עצמו משתלב גם בעסק המשפחתי הזה
ומתחיל את הדור השלישי בענף".
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"על אף שהמדיה מנסה ליצור את הרושם כי
אין צורך בסוכני הביטוח ,אני סבורה שאין לנו
תחליף  -בעת קרות מקרה הביטוח ,הלקוח
מאבד את הידיים והרגליים .במקרים אלו
אנחנו הופכים להיות מעבר לסוכני ביטוח -
אנחנו עו"ד ,פסיכולוגים והאבא והאמא ,וכך
צריך להיות .אני תמיד אומרת ללקוחות שאני
לא נמדדת בשירות שאני נותנת בעת מכירת
הביטוח אלא מתי שיצטרכו אותי כשחלילה
יקרה משהו".
יש לך טיפים לסוכנים צעירים?
"סוכן ביטוח צעיר צריך בראש ובראשונה להיות
ענו ,לרצות לדעת ללמוד מהוותיקים והמנוסים.
אני מוצאת את עצמי באופן יומיומי לומדת
מאבא שלי דברים חדשים ובכך מחדדת את
עצמי להיות סוכנת ביטוח טובה ואיכותית יותר
למען לקוחותיי".

מרכזי השירות של שגריר  -הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח
רכב חלופי מהיום הראשון

בהסדר
עם:
 10 | 11באוגוסט 2017

מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

רגע משפטי

חשיבות ומשמעות קביעת זהות המוטבים
בפוליסת ביטוח חיים
מי זכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה בו אדם קבע את בת זוגו כמוטבת,
אך בעת פטירתו היו השניים גרושים? על סוכני הביטוח להבהיר למבוטחים
את חשיבות ומשמעות קביעת המוטבים בפוליסות ביטוח חיים
עו"ד ג'ון גבע

ב

בית משפט השלום בתל אביב נדונה
בקשתה של כלל חברה לביטוח בע"מ,
במסגרתה היא ביקשה לברר לאיזה
גורם עליה לשלם תגמולי ביטוח חיים בעקבות
מותו של מבוטח שלה .המשיבות לבקשה זו היו
גרושתו של המנוח ובנותיו .פסק הדין ניתן על
ידי כבוד השופט אביים ברקאי.
בקשה זו עוסקת במקרה בו בוטח המנוח
בשלוש פוליסות ביטוח חיים .פוליסה אחת
נערכה אי שם בשנת  1971ושתי הפוליסות
האחרות הונפקו בשנת  .1985בשתי הפוליסות
המאוחרות קיימת התייחסות לזהות המוטבים,
ונקבע כי המוטבים יהיו "אשת המבוטח,
ובמקרה מותה המוקדם ,הילדים בחלקים
שווים"" .אשת המנוח" אמנם הייתה בחיים
במועד פטירתו ,אך לאור הליך גירושין
שהתנהל בינה לבין המנוח היא חדלה להיות
אשתו.
הפוליסה המוקדמת התייחסה לסוגיית
המוטבים באופן מפורש יותר ,תוך ציון שמה
המלא של אשת המבוטח .בפוליסה זו אף
הודגש ,כי במידה ואשת המבוטח לא תהיה
בחיים במועד פטירת המבוטח ,אז המוטבת
תהיה בתו ,תוך ציון שמה המלא.
בתוך כך ,פנתה חברת הביטוח ,אשר הנפיקה
את הפוליסות ,לבית המשפט ,בהליך שנועד
לברר למי עליה לשלם את תגמולי הביטוח
בעקבות מותו של המבוטח שלה.

בכוונה תחילה

לגבי שתי הפוליסות המאוחרות קבע בית
המשפט ,כי המנוח היה גרוש במועד פטירתו
ולמעשה לא הייתה לו אישה .בית המשפט
ציין את סעיף (44א) לחוק חוזה הביטוח ,לפיו
ניתן להסיק מאופן הניסוח ,כי אם בן הזוג של
המבוטח השתנה וכעת קיים בן זוג אחר עם שם
אחר ,הרי שבן הזוג בקרות מקרה הביטוח הוא
זה שיהיה זכאי לתגמולים .עוד ניתן ללמוד,
כי אם בן הזוג השתנה ולא קיים בן זוג אחר,
הרי שממילא בן הזוג ,שהיה בעת הנפקת
הפוליסה ,אינו זכאי לתגמולים.
לפיכך ,נקבע כי ביחס לשתי הפוליסות
המאוחרות ,על חברת הביטוח להעביר את
התגמולים לבנותיו של המנוח באופן שווה .בת
זוגו במועד הנפקת הפוליסות כבר אינה אשתו
והיא אינה זכאית לתגמולים בגין פוליסות
אלה.
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לגבי הפוליסה המוקדמת ,אשר כזכור נוקבת
בשם מלא בקטגוריית המוטבים ,נקבע כי
כאשר מוזכרים מוטבים בשמם ,יש לכבד את
הרישום שקבע המבוטח .בית המשפט העליון
קבע בפרשה אחרת בעניין זה כי "חלוקתם
של כספים אלה אינה נעשית בהתאם לדיני
הירושה והם אינם מתחלקים בין היורשים,

כן ,עצם העובדה שהמנוח ערך צוואה ,אולם
לא שינה את שם המוטבים בפוליסות הביטוח,
מובילה למסקנה לפיה המנוח בחר באופן מודע
לא להתייחס לפוליסות הביטוח ולקביעת
המוטבים בהן.
בית המשפט לא שלל את המסקנה
שמדובר למעשה בטעות ,אך בצד זה קיימת

בפוליסה המוקדמת הוזכר שמה המלא של אשת המבוטח  צילוםfotolia :

אלא משולמים למוטב בהתאם להוראה שנתן
המיטיב בחייו".
בית המשפט הדגיש כי כאשר נקבעת הוראה
חוזית יש לפעול על פיה .הדברים מקבלים
משנה תוקף בהינתן העובדה שעל מנת לברר
את כוונת המבוטח קיים צורך לשמוע אותו,

אם בן הזוג של המבוטח
השתנה וכעת קיים בן זוג אחר
עם שם אחר ,הרי שבן הזוג
בקרות מקרה הביטוח הוא זה
שיהיה זכאי לתגמולים
אולם במקרה זה הוא כבר הלך לעולמו.
בית המשפט הוסיף כי המנוח ערך צוואה
בטרם פטירתו ועובדה זו מלמדת שהוא היה
מעוניין להסדיר את ענייניו הכספיים .כמו

אפשרות שהמנוח אכן לקח החלטה מודעת
ומושכלת והחליט להשאיר את הדברים כמו
שהם" .משהתייחס המנוח במפורש לרכושו,
ומשהחליט לא לשנות את פוליסות הביטוח,
הרי שבית המשפט לא יעשה כן כעת לאחר
מותו".
מקרה זה ,ועוד מקרים נוספים ,מלמדים
את ציבור סוכני הביטוח להבהיר למבוטחים
בפוליסות ביטוח חיים את חשיבות ומשמעות
קביעת המוטבים בפוליסות הללו .ככל
שמבוטח יציין מוטב בשמו המלא ,הוא הגורם
שיהיה זכאי לקבלת הכספים עם מות המבוטח.
מנגד ,שימוש במונח "בן/בת הזוג" עלול לגרום
לבעיות ולמחלוקות שונות שיעלו באשר
לגורם הזכאי לאותם כספים .חברות הביטוח
לא ימהרו לשלם את התגמולים לגורם כזה
או אחר ,אלא יכפו הליך משפטי על הצדדים
במטרה לברר מי הוא הזכאי לתגמולים.
הכותב הוא היועץ המשפטי של מחוז תל אביב
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

הכר את עובד הלשכה

"הסוכנים ראויים להערכה רבה על ההתמדה
הלא פשוטה בענף תחרותי ושוחק"
הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של
הלשכה  ‰והשבוע :ירדנה שפיר ,מזכירת מחוז חיפה והצפון מזה  32שנה
תפקיד  -מזכירת מחוז חיפה והצפון בלשכת
סוכני ביטוח
ותק בלשכה 32 :שנה
ותק במקצוע 45 :שנה
מצב משפחתי :בזוגיות .אמא לבן ושלושה נכדים
תארי יום עבודה רגיל שלך.
"הדבר הראשון שאני עושה בבוקר ,הוא בדיקת
מיילים ,בדיקת הודעות ומענה לכולם .אני זמינה
במאה אחוז ונותנת מענה אנושי ואישי לכל אחד
שפונה אלי .בנוסף ,אני ממלאת כל תפקיד שיו"ר
מחוז חיפה והצפון מטיל עלי ,כמו ארגון ימי עיון
או מפגשי בוקר ,הזמנת מקום ,ושליחת מכתבים.
הסניף הוא כמפעל המנוהל על ידי אדם אחד.
כשיש ישיבות ועד אני דואגת לכיבוד ,דואגת
לתעודות הוקרה למרצים( ,הדפסה ומסגור)
הכנת מגני הוקרה ושכפול מסמכים למכללה.
הכל אני עושה לבדי ,ללא עזרה .חלק מעבודתי
הוא גם גביית דמי חבר והם שמחים שאני פונה
אליהם ומודים לי על התזכורת .אני משמשת
אשת מפתח לכל הצפוניים .הלשכה בחיפה
היא משפחה אחת הפועלת כמכונה משומנת,
ולראיה הצלחתה של הלשכה בחיפה .עם זאת,
אני מרגישה שותפות מלאה בכל הקורה גם בתל
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שפיר

אביב".
מה את אוהבת בעבודה שלך?
“את ההצלחות בעשייה שלי שמביאה לתוצאות
לטובת הסוכנים שמכירים לי תודה על כך”.
מה את לא אוהבת בעבודה שלך?
"כשאני פונה בפנייה אישית לסוכנים בכל עניין
בדבר פעילות הלשכה ,המשוב לא תמיד מגיע

ברוח חיובית".
האם העבודה בלשכה שינתה או תרמה לדעתך
על סוכני הביטוח? מה את חושבת עליהם?
"העבודה בלשכה לא שינתה את דעתי עליהם.
אני סבורה שסוכני הביטוח הם בסופו של דבר
אנשים רגילים המחפשים פרנסה בכבוד.
המקצוע הכרחי ותודות ללשכה ולנשיא אריה
אברמוביץ הוא עדיין חיוני כתוצאה ממלחמתו
העקבית בוועדות הכנסת ,ועל כך תבוא עליו
הברכה .תפקידו של הסוכן חשוב ביותר בהיותו
מתווך בין המבוטח לחברת הביטוח היושבת
במגדלים גבוהים באזור המרכז או לעומת חברות
הביטוח הישירות".
מי מבצע את הקניות בבית?
"בן זוגי".
מה הבילוי האהוב עליך?
"התחביב שלי הוא עבודות יד ,בעיקר אני רוקמת
בשעות הפנאי שלי .עוד בילויים שאהובים עלי
הם צפייה בטלוויזיה וסרטים".
מה את עושה בדרך כלל בסופי שבוע?
"בימי שישי אני נפגשת עם חברים באופן קבוע,
ובשבת אני בדרך כלל נוסעת לטייל בארץ עם
חברים".

חדשות הביטוח

הראל רוכשת  20%מהמרכז הפרטי לרפואת עיניים "עין טל"
ב"עין טל" עובדים למעלה מ־ 50מרופאי העיניים המובילים בישראל  להראל ישנה אפשרות לרכוש 30%
נוספים ב"עין טל" ב־ 5השנים הקרובות
רונית מורגנשטרן

ק

בוצת הראל ביטוח ופיננסים רוכשת
 20%מהבעלות ב"עין טל"  -המרכז
הגדול
האמבולטורי
הכירורגי
והמוביל בישראל ברפואת עיניים ,הפועל
ברמת החייל בתל אביב ,בעלות של כ־ 6מיליון
שקל .בנוסף ,ניתנה להראל האפשרות לרכוש
 30%נוספים ממניות החברה בתום פרק זמן של
חמש השנים הקרובות.
מרכז "עין טל" הינו בבעלות פרטית של
משפחת האחים אסיה  -פרופ' אהוד אסיה
המנהל הרפואי המכהן משנת  1994כמנהל
מחלקת העיניים במרכז הרפואי "מאיר" וחיליק
אסיה מנכ"ל החברה ,ולשעבר מנכ"ל מכון
הייצוא .מרכז "עין טל" הוקם בשנת 1984
על־ידי פרופ' מיכאל בלומנטל ,שהיה מחלוצי
הרפואה הפרטית בארץ.
ב"עין טל" מנתחים ומטפלים למעלה מ־50
מרופאי העיניים המובילים בישראל ,המבצעים
מדי שנה אלפי ניתוחים בכל תחומי רפואת העין
 קטרקט ,גלאוקומה ,רשתית ,קרנית ופלסטיקהשל העין .במרכז פועלים ארבעה חדרי ניתוח

חדשניים המותאמים לניתוחי עיניים ,כמו
גם חדר ייעודי להסרת קטרקט בלייזר ,מכון
בדיקות והדמיות ומערך אופטומטריה תומך.
ניהול המרכז על כל היבטיו ימשיך להתנהל
באופן מלא על ידי האחים אסיה.
מהראל נמסר כי "רכישת אחזקות במרכז
הרפואי הפרטי היא חלק מאסטרטגיית הקבוצה
לבצע השקעות בעלות פוטנציאל צמיחה
עתידית ,אשר משיקות לליבת העסקים של
הראל" .בהראל הוסיפו עוד כי "בעלות על
מרכזים רפואיים איכותיים ומקצועיים ,תואמת
לאסטרטגיית הקבוצה הדוגלת במצוינות,
בשירות מוביל ומקצועיות רבה".

מנוף אסטרטגי

מ"עין טל" נמסר כי "השותפות עם קבוצת הראל
מהווה מנוף אסטרטגי חשוב עבור 'עין טל'
אשר יאפשר לה לפתח ,להשקיע ולהוביל את
תחום רפואת העיניים הפרטית בישראל ,ובכך
להמשיך להעמיד לקהל לקוחותיה את מיטב

הרופאים ,הטכנולוגיות והשירותים בתחום זה.
חזונה של 'עין טל' הוא להעמיד עבור הציבור
הרחב ,הנשען בישראל על תשתית ביטוח
רפואי רחב ומקצועי ,הן של חברות הביטוח
הפרטיות והן של קופות החולים ,את רפואת
העיניים הטובה והמתקדמת ביותר.
"'עין טל' שואפת להנגיש ללקוחותיה שירות
רפואי אמבולטורי איכותי ,כולל בחירת רופא
מנתח ,לוח זמנים קצר וביצוע ניתוחים באתר
רפואי מודרני ומתקדם ,כל זאת במחירים
שווים לכל נפש ותוך חשיפה של טכנולוגיות
ופתרונות רפואיים מתקדמים .בתחום הקטרקט
מתבצעים בישראל כ־ 60אלף ניתוחים בשנה,
למעלה ממחציתם במגזר הפרטי כשרבע מהם
נעשים כיום ב'עין טל'".
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים הינה הקבוצה
הגדולה והמובילה בישראל בביטוחי בריאות
(הכולל ביטוח בריאות ,ביטוח סיעוד ,ביטוח
שיניים וביטוח נסיעות לחו"ל) .היא בעלת
נתח שוק של כ־ ,40.2%עם למעלה מ־ 3מיליון
מבוטחים.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
בכתב amitoffice2@gmail.com ,ובטלפון
דרושים
 03-6099983או  , 052-4441447עוה"ד עמית
יוסף רון ויניב גל
לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה
לסוכנות ביטוח וותיקה ,גדולה ,ומצליחה דרושים
למשרד בצ'ק פוסט בחיפה .קו"ח ל:
בסניף חדש ומפואר ברחובות .1 :מתאמי
eyal@afikeyhon.co.il
פגישות .2 .סוכני/ות ביטוח עם רישיון בתוקף
ריכוז סוגיות רגולציה לסוכנויות ביטוח לקבלת
(אפשרות גם להתמחות)  .3מזכירה עם ניסיון
בדיקה כללית במשרדי הסוכן ,הכוללת יישום
במכירות ביטוח חיים ובריאות ,בעלת שליטה
חוזרי הממונה ,מזעור סיכונים מפני עיצומים
במחשב ,ייצוגיות ,נאמנות ,ורצון לגדול ולהצליח
כספיים וביטולי רשיון ,בדיקת מסמכים ועריכת
ביחד במקום חדש .תנאים מצוינים ,הכשרה,
ריכוז סוגיות .ליצירת קשר וקבלת ריכוז סוגיות
סביבת עבודה נעימה ועם אנשים טובים!
בכתב amitoffice2@gmail.com ,ובטלפון
לפרטים054-7000072 :
 03-6099983או  ,052-4441447עוה"ד עמית
לסוכנות בתל אביב דרושים אנשי מכירות בעלי
יוסף רון ויניב גל
היכרות עם עולם ביטוחי הפרט ,ניסיון מוכח
משרד ביטוח בראשל”צ מחפש פקידת ביטוח
במכירות ,יחסי אנוש מעולים .תנאים מצוינים
אלמנטרי לחצי משרה ,יש לשלוח קורות
למתאימים ודרכי הגעה נוחים .נא לשלוח קו"ח
חיים למייל  toli@toli.co.ilהתחלת עבודה
למייל info@hilsains.co.il
מידית.לסוכנות ביטוח ,דרושה פקידה לחצי
לסוכנות ביטוח באזור המרכז דרוש\ה חתם
משרהומעלה ,עם נסיון בתחום האלמנטרי או
אלמנטרי .דרוש ניסיון .תנאים טובים למתאימים.
חיים,קו"ח יש לשלוח למייל:
קורות חיים לשלוח לפקס  03-910221לסוכנות
ofershay17@gmail.com
בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת
למשרת ניהול תיקי לקוחות .מתאים לסוכנים
ביטוחחיים ,פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי
בצמיחה או בתחילת הדרך ,המעוניינים לבנות
להגדלתתיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש,
תיק עצמאי ולהתפתח .שכר גבוה למתאימים.
למעוניין/ת,תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח
קו"ח למיילjennyl@dorot-ins.co.il :
עצמאי.קורות חיים למייל:
לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה
 dudi@gamafinansim.co.ilנייד  050-5368629 :רפרנט/ית ביטוח רכב .דרישות התפקיד :ניסיון
ריכוז סוגיות רגולציה לסוכנויות ביטוח לקבלת
וידע בתחום הביטוח – חובה ,יחסי אנוש ושירות
בדיקה כללית במשרדי הסוכן ,הכוללת יישום
מעולים ,ראש גדול וקליטה מהירה ,זמינות
חוזרי הממונה ,מזעור סיכונים מפני עיצומים
מידית .המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
כספיים וביטולי רשיון ,בדיקת מסמכים ועריכת
תנאים מעולים למתאימים! לפרטים נוספים
ריכוז סוגיות .ליצירת קשר וקבלת ריכוז סוגיות
ושליחת קו"ח penina@ins-group.co.il :
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שכירות משנה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

להשכרה בסוכנות ביטוח וותיקה ,גדולה,
ומצליחה ,שפתחה סניף חדש ומפואר ברחובות:
חדרים מרוהטים כולל עמדות טלפנים ,מתאים
לסוכנים/סוכנויות משנה ,בתנאים מצוינים!!!
אפשרויות לשת"פ 054-7000072
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
סוכנות ביטוח (בית סוכן) בצמיחה המנהלת
קבוצת סוכנים באזור הצפון מציעה להשכרה
בשכירות משנה משרדים מפוארים באיזור
הקריות ,על בסיס חודשי ,ללא התחייבות.
אפשרות לשירותי משרד ושירות בתחום
הפנסיוני בכל החברות .לפרטים:
שרון 054-6614801
להשכרה עד  3חדרים בסוכנות ביטוח ברמת גן
משרדים מפוארים כולל ארנונה חשמל ניקיון
ומטבח .לפרטים נוספים  054-4240666 :בית חם
לסוכן הביטוח ,משרדים  +שרותים שונים
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז
העניינים של חיפה .אפשרות לרכישת תיק או
שת"פ ,לפרטים מילשטיין בע"מ 054-5270964
לב פתח תקווה  -בבניין משרדים משרד מרוהט
לגמרי  17מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על
בסיס יומי בסך של  175ש"ח בהתאמה אישית
לשוכר  -וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות
להשכיר על בסיס חודשי ב־ 2200

סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות
אלמנטרי ו/או חיים ולבצע מכירות ללקוחות
קיימים שלהם int_101@walla.co.il
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא
אוחלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל
אפשרות של העסקה לטווח ארוך .נייד:
dudi@gamafinansim.co.il 050-5368629
רכישת תיק ואו השתלבות בתיק ביטוח בתנאים
שאסור לספר .אם אתה שוקל למכור את התיק
כדאי להתקשר ולבררgmail.com@7305550 :טלפון 03-7305550 :גבי .סוכן ביטוח פנסיוני
מקצוען ובעל ידע רב מאזור המרכז מעוניין
בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות אלמנטרי ו/
או חיים למכירות ללקוחות קיימים שלהם .ניתן
לפנות למיילInt_101@walla.co.il :
סוכנות ביטוח באשדוד מעוניינת ברכישת תיקים
באזור השפלה והדרום alexg@dorot-ins.co.il .
סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף
פעולה עם סוכנים ותיקים .לפרוגרס מוקד
מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף!
ניתן לפנות לשרגא לידור  054-6655736או
למייל shragalidor@gmail.com
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש
תיקי ביטוח .חיים ואלמנטרי .פתוח לשותפות
כולל משרדים .סודיות מובטחת052-8741331 .
michaele@b4-u.co.il

