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בסוכה שלנו – חלק א’

“ביטוח ופיננסים״ מארח את
ראשי האיגודים המקצועיים
שמספרים על השת״פ הפורה
עם לשכת סוכני ביטוח
עמ' 4־6

"מודה ללשכה על
ההזדמנות"

ראיון מיוחד עם סו"ב מוטי
דהרי שנבחר לשמש כסגן
נשיא להב החדש
עמ' 7

לשכת
סוכני ביטוח
מאחלת
חג סוכות
שמח

"נושאים שעלו בפני
המועצה קיבלו אישור גורף"
בישיבת המועצה הארצית שהתקיימה בשבוע
שעבר שיבח יו״ר המועצה ,סו״ב מקסים דרעי,
את התנהלות חברי המועצה ובירך את סו"ב מוטי
דהרי על מינויו לסגן נשיא להב • "ככל שמתקדמים
הישיבות הופכות לענייניות ומקצועיות״ … עמ' 2־3
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חדשות הלשכה

"חברי המועצה הם נבחרי העם"
יו"ר המועצה הארצית ,מקסים דרעי ,שיבח את התנהלות חברי המועצה
ובירך את סו"ב מוטי דהרי על מינויו לסגן נשיא להב

רונית מורגנשטרן

י

שיבת המועצה הארצית השלישית נערכה
בשבוע שעבר בירושלים .נשיא הלשכה,
סו״ב ליאור רוזנפלד הציג את התכנית
האסטרטגית של הלשכה שהוכנה בשיתוף עם סגן
הנשיא סו״ב יוסי אנגלמן וממלא מקום הנשיא סו״ב
ליאור הורנצ׳יק .עיקרי התכנית :שדרוג המכללה
לפיננסים וביטוח ופיתוח קורסים והכשרות
חדשים ,גיוס סוכנים חדשים והגעה ל־ 5,000חברי
לשכה ,חיזוק שיתופי הפעולה עם חברות הביטוח
ובתי ההשקעות ובניית אמנת שירות ,ביטול הנחה
על חשבון עמלה ,צמצום השיווק הישיר ,שילוב
הסוכנים בעולם הדיגיטלי ,עיבוי הלובי הפוליטי,
קירוב מובילי דעה וראשי ארגונים כלכליים.
רוזנפלד הודיע במהלך הישיבה כי :״נשיא
הלשכה לשעבר סו"ב אריה אברמוביץ יהיה
מועמד לשכת סוכני ביטוח לתפקיד נשיא להב
בתום הקדנציה של עו"ד רועי כהן ,במידה וייבחר
לרוץ לכנסת" .יש לציין כי כהן ,שהקדנציה שלו
מסתיימת בסוף אוקטובר השנה ,הודיע כי ימשיך
לקדנציה נוספת של שלוש שנים.
כמו כן ,סו״ב מוטי דהרי נבחר כסגן נשיא להב
מטעם הלשכה .סו"ב דהרי יחליף את סו״ב טוביה
צוק שמסיים את תפקידו הנ"ל בלהב.
מנכ״ל הלשכה רענן שמחי ציין לשבח את כנס
הפיננסים" :היה מוצלח מאוד ומעל למצופה.
ההרשמה לכנס אלמנטר החלה ומאות כרטיסים
נמכרו כבר .הכנס יערך בסימן מקצוענות בעולם
הדיגיטלי .בדצמבר יתקיימו יום עיון של MDRT
וכנס בנושא חוק ומשפט .כמו כן ,עד סוף הרבעון
הראשון ב־ 2019לכל חברי הלשכה יהיה כרטיס
חבר דיגיטלי באמצעותו יהיה אפשר להיכנס
לכנסים ולאירועי הלשכה״.
מנכ״ל הלשכה הציג את נתוני גיוס החברים
בלשכה בשנה החולפת.

שבחים לחברים
סו"ב מקסים דרעי ,יו"ר המועצה הארצית ,אמר
ל"ביטוח ופיננסים"" :הישיבה נערכה בירושלים
בסימן 'בין כסה לעשור' .קראתי לחברים לכבד
אחד את דעתו של השני בדיון גם אם לא מסכימים
ביננו ולכן  -שבחים לחברי המועצה שהשתתפו
בה על התנהלות ישיבת מועצה מצוינת ,עניינית
וטובה .זה בזכותכם חברים.
"ישיבות המועצה עברו חבלי לידה לא פשוטים,

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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ישיבת המועצה הארצית … צילום :גיא קרן

אך אין ספק ככל שמתקדמים הישיבות הופכות
לענייניות ומקצועיות ,וזאת למרות חילוקי דעות
ונושאים שייתכן והיו נפיצים .חברי המועצה
שהינם 'נבחרי העם' גילו הבנה האחד לשני ולכן
הגענו להחלטות נכונות.
"להזכירכם ,בין מטרותיה העיקריות של המועצה
הארצית שהינה גם אסיפת חברים ,להתוות את
מדיניות הלשכה ולפקח עליה ואין ספק שהמועצה
בראשותי עומדת במטלה באופן מרשים והראיה
לכך שנושאים שבעבר נחשבו לשייכים לקבוצה
זו או אחרת ,קיבלו אישור גורף בהחלטות לטובת
הלשכה וחבריה.
"אני מודה למארחים ,ליו"ר מחוז ירושלים סו"ב
שמואל אשורי ,למארגנים רענן שמחי מנכ"ל
הלשכה ,שי שמש ,נורית סימן טוב ולאנה
קריימן על ההכנה והעזרה בכל הצדדים הטכניים
והארגוניים .זה לא מובן מאליו.
"ברכות והצלחה למוטי דהרי לבחירתו במועצה
פה אחד לסגן נשיא להב מטעם לשכת סוכני
ביטוח בישראל .תודה לנשיא הלשכה ולסגניו,
ולחברי המועצה".

לבטל את המונופול

יו״ר הוועדה הטכנולוגית ,סו״ב עמוס גואטה סקר
את עבודת הוועדה :״אנו בוחנים אפשרות להפוך
את האזור האישי באתר הלשכה לאזור מרכזי עבור
חברי הלשכה ,אזור אליו נעלה כלים טכנולוגיים
שישרתו את חברי הלשכה .אחת האפשרויות
הנבדקות הן נושא הכספות .אנחנו נעלה לאתר
הלשכה מאגר מידע מרוכז של תוכנות ואפליקציות
הקיימות בשוק עבור הסוכן .נאפשר לחברי הלשכה
לפרסם חוות דעת על התוכנות ובכך להעשיר את
המידע על התוכנות לטובת כלל חברי הלשכה.
בנוסף ,יבוצע שדרוג דף התדמית הקיים והפיכתו
למיני אתר לסוכן הביטוח .כמו כן ,אנו עמלים
על הכנת קורסים וימי עיון במסגרת המכללה
לפיננסים וביטוח בנושאי טכנולוגיה".
עוד ציין גואטה" :הגיע הזמן לבטל את המונופול
של המסלקה הפנסיונית ולאפשר לשחקנים
נוספים להצטרף לתחום המידע הדיגיטלי .חברות
תוכנה רבות מסוגלות מבחינה טכנולוגית לטפל
במיידעים האלה באיכות ובתנאים טובים
בהרבה עבור ציבור סוכני הביטוח".

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־גולד | מפיק :יאיר ילין | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילומי אילוסטרציהshutterstock :



חדשות הלשכה



יו״ר ועדת סוכנים צעירים והכשרת הסוכן,
סו״ב דביר רפ סקר את עבודת הוועדה :״בחודש
יוני ערכנו ערב ייחודי לסוכנים צעירים ,שהפך
למסורת בסינמה סיטי בו השתתפו סוכנות וסוכנים
רבים .הוועדה עובדת כעת על התכנים הייחודיים
לסוכנים צעירים לכנס אלמנטר הקרוב .בנוסף ,אנו

מקיימים שיח עם מנהלים בכירים בחברות לגבי
מתן הטבות ייחודיות לסוכנים צעירים חברי לשכה.
כמו כן ,התחלנו לעבוד על כנס דו יומי לסוכנים
צעירים שייערך באחד מבתי המלון בארץ.
"בחודש הבא ייפתח לסוכנים צעירים בעלי רישיון
פנסיוני קורס תכנון פנסיוני ומיסוי בשיתוף פעולה

החברים שהצטרפו השנה ללשכה
סה"כ חברים 4,538 - 2017
סה"כ חברים 4,628 – 2018

148

150

616

979

1,013

חברים חברים

1,158 1,134
חברים חברים

חברים חברים

604

חברים חברים

2018 2017
מחוז הדרום

2018 2017
מחוז הצפון

2018 2017
מחוז השפלה

2018 2017
מחוז השרון

395

394

1,297 1,278

חברים חברים

חברים חברים

2018 2017
מחוז ירושלים

2018 2017
מחוז ת"א

עם הוועדה לפיננסים ,המעוף וחברת הפניקס.
הצעירים שישתתפו בקורס חשוב זה יזכו לליווי על
ידי מנטורים מהמעוף ומימון חלקי מהפניקס .תודה
גדולה לחברי היקר סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה
לפיננסים על שיתוף הפעולה והרצון הרב להקמת
הקורס והוצאתו לפועל״.
באשר למערך הכשרת הסוכן הוסיף סו"ב רפ:
״הוועדה ערכה פאנל משפטי במכללה לפיננסים
וביטוח בתל אביב ,אותו העבירו עורכי הדין עדי
בן אברהם ,ג'ון גבע וניצן הראל .פאנל זה יתקיים
בקרוב גם בסניף חיפה .בנוסף ,אנו פועלים לבניית
השתלמויות חדשות עם צוותים בכל הוועדות
המקצועיות״.
במהלך הישיבה ,המועצה הארצית אישרה את
מינויים של  21נציגי הלשכה במועצת להב.
הנציגים הינם :סגן נשיא להב סו"ב מוטי דהרי.
חברי מועצה סוכני ביטוח :גבי מלכה ,נאוה
ויקלמן ,מיכל וינצר שוש כהן־גנון ,שי שדה,
מושיק בן פורת ,נואף עלאם ,ליאור הורנצ'יק,
אודי אביטל ,חווה פרידמן־וינרב ,אתי רובין,
ליאור רוזנפלד ,עוזי ארגמן ,רענן שמחי ,קובי
ורדי ,מוטי דהרי ,משה לבהר ,טוביה צוק ,אריה
אברמוביץ ,טליה נוימן ,מיכה אדוני.
כמו כן ,סו״ב אתי רובין נבחרה כחברת ועדת תקנון
שהתרחבה לשבעה סוכנים .במהלך הישיבה חגגו
יומולדת  71ליו״ר ועדת התקנון סו״ב אורי צפריר.

אל תחפשו מתחת לפנס...
שגריר אתכם לאורך הדרך

״פנסים ומראות צד״
שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.
תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
באמצעות חברות הביטוח :כלל ,מגדל ,שומרה ,איילון ,ביטוח חקלאי

בהתאם לתנאי השירות

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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פרויקט סוכות

בסוכה שלנו
מגזין "ביטוח ופיננסים" מארח חמישה ראשי איגודים מקצועיים,
שיספרו על דעותיהם ,עמדותיהם ומחשבותיהם בנוגע לעבודה בארגונים
העצמאיים ,ועל שיתוף הפעולה עם הלשכה • חלק א'
עו"ד רועי כהן ,נשיא להב
"להב זו עוצמה שלא ניתן עוד
להתעלם ממנה"
בראשית דבריי ברצוני לאחל לנשיא
לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד
ולסוכני וסוכנות הביטוח בישראל,
שנה טובה וגמר חתימה טובה ,ולהודות
לחברי ליאור על שיתוף הפעולה ההדוק
בין "להב – לשכת ארגוני העצמאים
והעסקים בישראל" ו"לשכת סוכני ביטוח
בישראל" ,החברה בלהב מזה שנים רבות.
שנה זו הינה שנה חגיגית ללהב ,בה אנו
מציינים  35שנות פעילות עם למעלה
מ־ 50ארגונים החברים בה ,כשהיא
מאגדת למעלה מ־ 200אלף עצמאים,
עצמאיות ,בעלי ובעלות עסקים קטנים;
זו עוצמה שלא ניתן עוד להתעלם ממנה.
עבורי ,ההישג הגדול ביותר טמון בכך שלהב
הצליחה לשים על סדר יומה של הממשלה
והכנסת את נושא התמיכה ,העידוד והסיוע
לעסקים הקטנים והבינוניים.
כיום אין שום החלטה שמתקבלת בכל
פורום של הכנסת והממשלה ,שבה עמדת להב
אינה נשמעת ברצינות וביסודיות .השיקולים
והעקרונות שאנו נלחמים עבורם נלקחים
בחשבון ,ולראייה ,הישגינו האחרונים עם תום
מושב הקיץ האחרון של הכנסת  -הראשון,
אישור הרפורמה המהפכנית ברישוי עסקים
בישראל בקריאות שנייה ושלישית במליאת
הכנסת  -לראשונה מדינת ישראל לוקחת
אחריות ומפחיתה מהתלאות והקשיים שרבצו
על העסקים הקטנים במשך שנים ועוברת
לעולם מודרני של הצהרות ורישוי
מהיר ולאורך זמן ממושך; השני,
הינו מעבר הצעת החוק של ח"כ
אורלי לוי אבקסיס בשיתוף עם
להב בקריאה טרומית בכנסת,
שעניינה תיקון עיוות היסטורי
בו נשים עצמאיות בחופשת לידה
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לעולמות תוכן שיכולים לפתח ולמנף
את העסק אותו הם מנהלים.
יוזמה חשובה נוספת של להב יחד עם
ח"כ עודד פורר הביאה השנה לחתימת
האמנה למען משרתי המילואים
העצמאים על ידי ראשי המגזר העסקי
במעמד שר הביטחון אביגדור ליברמן.
האמנה תמנע הפסקת התקשרות עם
עצמאי או עצמאית שיצאו למילואים
במהלך שירותם ועד לשלושים ימים
לאחר מכן.
וכל העת ,להב ממשיכה לפעול
בכל הכוח לשם עידוד נשים בישראל
לכניסה לעולם היזמות והעצמאות
הכלכלית.
אני שמח וגאה בעובדה שלאחר שלוש
כהן … צילום :אופיר אייבי שנים בהן אני משמש בתפקידי ,קיימנו
בתחילת חודש אוגוסט האחרון ישיבת
עבודה עם ראש הממשלה ,מר בנימין
נתניהו יחד עם נשיא לשכת סוכני ביטוח
תוכלנה לעבוד באופן חלקי במהלך חופשת
ליאור רוזנפלד ,שהעלה בפני ראש הממשלה
הלידה שלהן מבלי שזכויותיהן תפגענה לשם
את הצורך לצמצם רגולציה וביורוקרטיה
שימור עסקן בתקופה זו.
ולסייע לעסקים קטנים בשנותיהם הראשונות.
לצד הפעילות בכנסת ובממשלה ,פעילות
להב הייתה שותפה למאבק לשכת סוכני
נוספת שלהב לקחה על עצמה בשלוש
ביטוח בנושא פוליסות פנסיות לרבים וכן
השנים האחרונות והצליחה במסגרתה להפוך
פועלת להסדרת סוגיית ממשק המעסיקים
לשחקנית מובילה ,היא פעילותה בתחומי
שהביאה ליצירת נטל ביורוקרטי גדול על
הצרכנות והכלכלה .בין אם באמצעות המיזם
העסקים הקטנים.
להקמת מועדון הצרכנות "להב קארד",
ברצוני לברך עם תום שלוש שנות כהונה
בהסכם שיצרנו מול חברת האשראי ישראכרט
בתפקיד את ידידי ושותפי לדרך  -סוכן הביטוח
להפחתת עמלת הסליקה ל־ .1.1%גולת
טוביה צוק  -ששימש כממלא מקום נשיא להב
הכותרת של השנה הייתה הפרויקט פורץ הדרך
ומילא את תפקידו בנאמנות ,יסודיות ומסירות
של להב – "המלה"ב – המכון להשתלמות
רבה ולאחל הצלחה למועמד לסגנות נשיא להב
עצמאים בישראל"  -שבו ביכולתם של כל
שנבחר על ידי מועצת לשכת סוכני ביטוח,
עצמאי ועצמאית באשר הם לזכות בהשתלמות
סו"ב מוטי דהרי.
מקצועית בהשתתפות טובי המרצים בשוק
אני בטוח שהקשר בין הלשכות ימשיך להיות
במחיר מסובסד המוכר כהוצאה לצרכי
הדוק תוך שיתוף פעולה פורה שיניב הישגים
מס .אחוזי ההרשמה אל השתלמויות
גם בעתיד.
אלו מרשימים ביותר ומעידים על
נמשיך להוביל את קטר החדשנות והיזמות.
הצורך שלהב זיהתה למתן כלים
בברכת שנה טובה.
וידע לציבור בעלי ובעלות העסקים
הקטנים ,על מנת להביא לחשיפתם



פרויקט סוכות


עו"ד אוריאל לין ,נשיא איגוד
לשכות המסחר
"הרגולציה הביאה בשנים
האחרונות להפסד של
 5%תוצר"
אם היה צורך להגדיר כיום את אחד הכישלונות
הגדולים בתחום המדיניות הכלכלית הייתי
מעלה את הכישלון בהפחתת הנטל הרגולטורי
אל ראש הרשימה .זהו כישלון עצום ,ואני לא
מתרשם ממה שאומרים הכלכלנים ב־OECD
על שיפור ברגולציה בישראל.
הממשלה קיבלה החלטה מושכלת ומצוינת
באוקטובר  ,2014החלטה מספר  2118הקובעת
תוואי הדרגתי של הפחתת הנטל ב־ 25%במשך
חמש שנים .אם החלטה זו הייתה מבוצעת,
היינו משנים פה את הכלכלה .אבל ,הרגולציה
לא הופחתה ,אלא ההיפך – היא התעצמה .מאז
החלטה  2118קיבלנו  24חוקים רגולטוריים
ביוזמת הממשלה ועוד  20חוקים רגולטוריים
שמקורם בהצעות חוק פרטיות .זהו כישלון
מהדהד .מניתוח שנערך באיגוד לשכות
המסחר ,עולה כי מדובר בהפסד של  5%תוצר.
אם נדבר על רשות שוק ההון ,שרלוונטית
יותר ללשכת סוכני ביטוח ,אז הממונה היוצאת
דורית סלינגר ,שהתחייבה בהצהרה להתאים
עצמה להחלטת הממשלה ,התגאתה בכך,
שבשנתיים ושלושה חודשים העבירה 186
פעולות ויוזמות רגולטוריות מחייבות .אף אחד
בממשלה לא עצר אותה.
המגזר העסקי בישראל נמצא תחת כמה
רגולטורים; אנחנו נמצאים במאבק מול הרחבת
הסמכויות של רשות ההגבלים העסקיים .תיקון
חוק שכבר עבר ומכוון ישירות נגד מפעלי
תעשייה שעובדים על פי הסדר עם גוף חיצוני
לישראל וגם נגד יבואנים ישירים .התיקון,
תיקון  20לחוק ההגבלים העסקיים ,נותן
לממונה סמכויות כמעט בלתי מוגבלות לתקוף
מפעלים אלה על בסיס חשש בלבד שמחמת
מעמדם הם יכולים לפגוע בתחרות .זה חסר

לין … צילום :באדיבות
לשכת סוכני ביטוח

תקדים ברמה משפטית – לא נדרשת תשתית
ראייתית לפגיעה בתחרות ,אלא חשש בלבד.
מדובר במהלך רגולטורי חמור.
דוגמא נוספת להכבדת הרגולציה בניגוד
להחלטת הממשלה – השיימינג ברשתות
השיווק .מחייבים את הרשתות ,שההשפעה
שלהן על המחיר לצרכן היא מועטה מאוד,
לפרסם גם את מחיר המוצר במדינות זרות.
כרגע מדובר בשבעה מוצרים שהפער ביניהם
גדול .השוואה בין מחיר למחיר לא אומרת
דבר על הרווח של הרשת; הרשתות
נושאות בעלויות שאין להן שליטה
עליהן ,שמוטלות עליהן בידי
רשויות המדינה כמו מס מוניציפלי
לדוגמא ,כדי לקבוע את המחיר
לצרכן .הרווח של רשתות המזון
למשל נע כיום בין  2%ל־ 4%בלבד.
עכשיו רוצים להרחיב את השיימינג
ל־ 16מוצרים.

אלו היו דוגמאות בודדות לרגולציה מכבידה,
ועכשיו לאפליה; המגזר העסקי שמוכר מוצרי
צריכה לשוק המקומי מופלה לרעה לעומת
ספקי חו"ל ,בעיקר ב־ .e-commerceעל
פי ההוראות ,עד  75דולר  -ספק החוץ לא
מחויב במע"מ .אבל אם קניית קוסמטיקה או
טואלטיקה ב־ 75דולר ופחות  -לא שילמת
מע"מ .אבל קנית מזון או תרופות בערך של
 30דולר ,תשלם את מלוא המע"מ .אמנם דנים
על זה בכנסת ,אבל כולנו יודעים שזו סוכריה
לציבור שהפוליטיקאים לא יבטלו אותה.
היא קיימת מימי יובל שטייניץ כשר אוצר,
אבל השר משה כחלון לא יכול לבטל אותה
משיקולים פוליטיים.
ובעוד אנחנו מתמודדים עם המסחר
האלקטרוני שפוגע קשות במסחר הקמעונאי,
מה עושים שרינו? מוצאים עוד דרך להכביד
עליו ועוד ביצירת תנאי תחרות לא הוגנים.
יש טיוטה שנקראת "צו יבוא אישי" שיאפשר
לייבא  30פריטים בכל משלוח עד לערך של
 1,000דולר ללא הגבלה במספר המשלוחים
בשנה .אם אני קונה  30יחידות של טואלטיקה
ב־ 30דולר ליחידה ובסה"כ  900דולר ,זה
נחשב יבוא אישי .כלומר ,אני לא מחויב כמו
היבואן המסחרי שצריך לעמוד בהיתרי יבוא,
בדיקות של מכון התקנים ועוד .בנוסף גם
חמש יחידות מעל  1,000דולר ללא הגבלה של
ערך היחידות .הכל בשם הורדת המחיר לצרכן.
עד שיראו שהמקררים שקנו ביבוא אישי
מקולקלים ,השוק יוצף במוצרים זולים .זו מכה
נוספת למגזר הקמעונאי ,כי מדובר בהצפה של
מוצרים ביבוא אישי.
אני לא מכיר מדינה שמפלה את סוחריה
לטובת סוחרים ממדינות אחרות .אנחנו
נמצאים במרכז המאבקים האלה ומקווה
שנצליח בהם ,כי הרגולציה והאפליה
חותכים מאתנו כ־ 5%תוצר .חבל שבנק
ישראל לא מציג את הנתונים האלו
לממשלה ,כי לצערי הוא לא
מחובר למגזר העסקי.

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל

ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית...
זמין עכשיו בחנות האפליקציה
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פרויקט סוכות


ירון גינדי ,נשיא לשכת
יועצי המס
"פעילות ענפה לטובת
העצמאים ,גביית מס אמת וגם
התנגדות למע"מ על טיפים
למלצרים"
בלשכת יועצי המס אנחנו מטפלים כיום
בכמה נושאים שחלקם משיקים לתחום
הביטוח וחלקם לסוכני הביטוח כבעלי
עסקים קטנים .אחד הדברים לטיפול
הוא חובת הדיווח המקוון של המעסיקים
הקטנים (עד  20עובדים) על הפקדות
לביטוח פנסיוני של עובדיהם ,החל מה־1
בפברואר  .2019מדובר בעלויות של
מאות שקלים לחודש לבעל עסק קטן,
וזאת בנוסף לעלויות השכר והעלויות
האחרות המושתות עליו .זהו עול כספי
כבד לעסק קטן ,שלא יוכל לעמוד בו.
אנחנו מתנגדים בתוקף להרחבת הדיווח
לעסקים קטנים ,כל עוד לא ניתן להם
פתרון להקטנת עלויות הדיווח המקוון.
אנחנו פועלים בנושא מול רשות שוק
גינדי … צילום :יח"צ
ההון ואם נצטרך ,נפעל בנושא גם
בוועדת הכספים יחד עם לשכת סוכני
חיסיון לקוח אצל יועצי המס הוא עניין קריטי;
ביטוח ,כדי שהעסקים הקטנים לא יצטרכו
פניתי בנושא לשרת המשפטים איילת שקד,
לשלם עוד מאות שקלים בחודש בנוסף לכול
שנתנה תמיכה עקרונית והפנתה אותנו ליו"ר
העלויות שיש להם.
ועדת חוק ,חוקה ומשפט ח"כ ניסן סלומינסקי,
עוד בנושא הפנסיה והגמל – אנחנו מובילים
שהכין הצעת חוק פרטית בעניין .אנחנו
מהלך לתקן את הסעיפים 45א ו־ 47בפקודת
מקווים מאוד שהיא תוגש במושב הקרוב של
מס הכנסה ,שמדברים על זיכוי וניכוי בגין
הכנסת .ברגע שיהיה חיסיון ,נוכל לכוון את
הפקדות לקופת גמל .היום הסעיפים האלה
האנשים ,כולל את עברייני המס ,לשלם מס
מאוד מסובכים ,וגם מומחי מס מתקשים
אמת לטובת אוצר המדינה.
להבין אותם .צריך לתקן את החוק ולפשט
עוד נושא על סדר היום  -הסרת החסמים
אותו לחוק בהיר שגם הציבור הרחב וגם
המיסויים על התחדשות עירונית .מדובר
מומחי המס וסוכני הביטוח יבינו באופן ברור
בשוק בעל היכולות הרחבות ביותר להגדיל
מהן הטבות המס המתקבלות בגין ההפקדות
את היצע הדירות .החסם המרכזי בתחום זה
הפנסיוניות.
הוא כפל מס רכישה; כשיזם רוכש רשימת
בעד חיסיון לקוח
חתימות של דיירים ,נדרש ממנו תשלום
מס רכישה על מלוא שווי ערך הקרקע .זה
נושא ליבה נוסף שהלשכה פועלת לגביו
מעלה את ערך הדירות והמס מגולגל על
בנחישות הוא חקיקה שתאפשר חיסיון לקוח
רוכשי הדירות החדשות .אין בכך היגיון וזה
ליועצי המס ,מה שלדעתנו יגדיל את גביית
סותר את כוונת הממשלה להוריד את מחירי
מס אמת במדינת ישראל ,מאחר שזה יאפשר
הדיור ולקדם את הפרויקטים האלה.
ליועצי המס לכוון את לקוחותיהם בהתאם.
כפל המס הזה מביא לא פעם
מדובר על חיסיון לקוח עבור יועץ המס,
פרויקטים של התחדשות
בדומה למה שקיים אצל עורכי הדין ,אבל
עירונית לכדי אי כדאיות
מוגבל רק בייצוג של לקוח מול רשויות המס.
כלכלית עד כדי ביטולם.
זה יאפשר לנו להיות גשר בין האזרחים לבין
בנושא הזה אנחנו פועלים
אוצר המדינה בכך שנוכל להקשיב ללקוח
מול רשות המסים ,וגם חבר
בלי שיחשוש מחשיפה.
הכנסת מיקי זוהר הגיש הצעת
כיום ,ללא חיסיון ,הלקוח לא יספר לנו על
חוק פרטית בעניין זה ,לפיה
עבירות מס כביכול ,וכשאיננו יודעים על
מס רכישה ייגבה רק פעם
עבירות המס שלהם ,איננו יכולים אפילו
אחת .רשות המסים ,ביוזמה
לכוון אותם לשלם מס אמת .הנושא הזה של
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ולאחר שיח איתנו ,הגישה בעבר הצעת
חוק כזאת ולאחרונה הפסיקה לקדם
אותה ,וכעת אנחנו רוצים לעודד אותה
לחזור ולהסיר את החסם הזה.
חסם נוסף בנושא התחדשות עירונית
הוא שלא מאפשרים ליזם ניכוי מע"מ על
תשלומים לעורכי דין ,מפקחים ,הובלות
של הדיירים – שיזמים לוקחים על
עצמם בפרויקטים אלה .אנחנו חושבים
שזה לא חוקי .לשכת יועצי המס הוציאה
חוות דעת שיש להכיר בתשומות האלה.
בפרויקטים רגילים היזם לא משלם על
עורכי הדין של הדיירים ,בפרויקטים של
התחדשות עירונית חלק מהעסקה הוא
שהיזם משלם את הוצאות הדיירים בגין
הפרויקט.

נגד מע"מ על טיפים
למלצרים

עוד נושא שיטופל בשנה הקרובה הוא
הטיפים של המלצרים .מה־ 1בינואר
 2019כל המסעדות יחויבו לרשום בספרי
העסק את הטיפים של המלצרים ומשם
לשלם להם את השכר .הסוגיה שעולה
מכך היא ־ האם משום שהטיפים נרשמים
בספרי העסק הם יהיו מחויבים במע"מ? מה
שיפחית למלצרים  17%מההכנסות שלהם.
אנחנו בדין ודברים עם רשות המסים בנושא
הזה .הוצאנו חוות דעת המתנגדת לכך ,משום
שמדובר בטיפים שמגיעים מנדבת לבו של
הסועד וגם משום שבית המשפט העליון
קבע בכמה פסקי דין שהטיפים אינם מהווים
תקבול בבית העסק והכנסה של העסק ,ולכן
לדעתנו חיוב חיבור של מע"מ על הטיפים
מנוגד חד משמעית לפסיקת העליון .לא
נסכים למהלך הזה.
גולת הכותרת למען העצמאים והעסקים
הקטנים זו שורת הצעות החוק שהגשנו למשרד
האוצר ומשרד הכלכלה בעניין של חוק עידוד
עצמאים ועסקים קטנים .מדובר בהצעות
חוק שנועדו להקל על העסקים הקטנים והם
נדונים כעת בוועדה משותפת של משרדי
האוצר והכלכלה .החקיקה הזאת תעודד צמיחה
במשק תעלה את הפריון במשק .מדינת ישראל
חייבת לוודא שהעסקים הקטנים יצליחו ,כי
ככל שיש יותר עסקים קטנים ,כך הכלכלה
יותר יציבה; עסקים קטנים יותר גמישים
מבחינה ביצועית ומחשבתית,
ובעולם הגלובלי זהו נכס שחייבים
לפתח אותו ולשמור עליו .שמענו
בממשלה ובכנסת הבטחות
לקידום העסקים הקטנים והכרה
בחשיבותם ,אבל בפועל אנחנו
לא רואים כמעט צעדים מעשיים
שתומכים בכך.

חדש בלהב

"הדיגיטציה מאיימת לייתר חלק מבעלי
מקצועות חופשיים בסופו של התהליך"
ראיון עם סו"ב מוטי דהרי ,שנבחר לשמש סגן נשיא להב ונציג הלשכה בארגון
רונית מורגנשטרן

ס

וכן הביטוח הוותיק ,מוטי דהרי,
מנכ"ל ובעלים בדהרי סוכנות לביטוח,
ממקימי סניף רחובות בלשכה ויו"ר הסניף
לשעבר ,נבחר לשמש כסגן נשיא להב (לשכת
העצמאים בישראל) במקומו של סו"ב טוביה צוק,
שמסיים קדנציה של פעילות ענפה בתפקיד זה.
לדברי סו"ב דהרי ,החזרה לפעילות בלשכה
משמחת אותו מאוד" :אני שמח ומאושר על
הבחירה בי .הייתי מנותק מפעילות בלשכה
מסיבות אישיות תקופה ארוכה ,ואני מודה לחבריי
על ההזדמנות שניתנה לי לתרום" ,אומר דהרי.
מה התכניות שלך לפעילות בלהב כנציג
הלשכה?
"קודם כל אפגש עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד וממלא מקומו סו"ב ליאור הורנצ'יק
על הליכי עבודה ואסטרטגיה .אפגש כמובן
גם עם טוביה צוק קודמי בתפקיד ,כדי ללמוד
על היכולות להביא לידי ביטוי את הנושאים
שמעניינים את הלשכה .להב הוא גוף שמייצג 350
אלף מעסיקים ,כ־ 700אלף שכירים; הוא מאגד
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מבעוד מועד לכך .גם הסייבר הוא
בתוכו כ־ 40ארגונים וכ־ 130אלף
איום משותף שמשחר לפתחנו  -כל
חברים .זהו גוף פוליטי עם חברים
העצמאים.
רבים ,וזה לא עניין של מה בכך.
"נושא נוסף הוא כמו היתכנות
צריך לראות איפה הפעילות
רעידת אדמה בישראל – הרי
שלי כנציג הלשכה משתלבת
מדובר על אירוע טראומטי לכל
בפעילותו".
המשק .לעצמאים אין מי שישלם
יש נושאים שכבר חשבת
שכר במקרה של פגיעה מאסון
עליהם שתקדם בלהב?
טבע בסדר גודל גדול.
"זה עוד מוקדם מדי .חשוב לי
"אני בשלב של למידה של כל
בעיקר לקדם את סוכני הביטוח
סו"ב דהרי" .מודה
הצעירים במקום שאפשר לתמוך בהם .לחבריי על ההזדמנות" המערך הזה כדי להביא לידי ביטוי את
תרומת הלשכה לארגון העצמאים .אנחנו
זהו דור חדש ואינטליגנטי .חשוב לתמוך
בנושא הטכנולוגי  -קיים פער טכנולוגי שסוכני שותפים לגוף גדול ,עם זאת ,אנו צריכים להביא
הביטוח צריכים להשלים אותו 'תוך כדי תנועה' .את היכולות שלנו לידי ביטוי.
"אני מתכוון ללמוד את התקנון המלא של
בתחום
הביטוח
שמיר ז"ל
אני מניח שהבעיה של סוכני משה
הדיגיטלי היא בעיה של כל העצמאים .אנחנו להב בימים הקרובים כמו גם את הפרוטוקולים
'חטפנו' ראשונים ושאר העצמאים הם הבאים מהישיבות בשנה האחרונה ,כדי ללמוד את
בתור .אם מסתכלים קדימה ,הרי הדיגיטציה הנושאים שעל הפרק .אני מקווה שאהיה ראוי
תייתר חלק מבעלי המקצועות החופשיים ותשנה לתפקיד חשוב זה .אני רואה עצמי שליח שבא
את אופי המקצועות אף ללא הכר וצריך להיערך לתרום מהלב" ,מסכם סו"ב דהרי.

רגע לזכרו

מרכינים ראש על מותו של סמנכ"ל השיווק
של פספורטקארד – משה שמיר ז"ל
רונית מורגנשטרן

מ

שה שמיר ,סמנכ"ל השיווק של
פספורטקארד ,השתתף בשבת האחרונה
במשחה צליחת הכנרת ,אותו ביצע במשך
למעלה מ־ 10השנים האחרונות .משלא הגיע
לקו הסיום בתום המשחה הוכרז כנעדר .כוחות
חילוץ והצלה רבים ,בהם גם מנהלים ועובדים
רבים בפספורטקארד ודיוידשילד וגורמי
מקצוע וחילוץ מטעם החברה ,סרקו את האזור
בשבת וביום ראשון ,וגופתו אותרה לבסוף
ביום ראשון סמוך לשטח בו התקיים המשחה.
בן  66היה במותו והותיר אחריו אישה :זיוה,
שתי בנות ובן :הילה ,יונית ורום ,ועוד ארבעה
נכדים.
מחברת פספורדקארד נמסר" :משפחות
פספורטקארד ודיוידשילד מרכינות ראש
וכואבות את מותו בטרם עת של משה שמיר
ז"ל ,חבר יקר ומנהל מערך השיווק של חברת

משה שמיר ז"ל

פספורטקארד".
יואל אמיר ,מנכ"ל פספורטקארד ואלון קצף,

יו״ר החברה אמרו" :אנו עדיין מעכלים את
הבשורה המרה וכואבים את לכתו של משה,
שהיה איש רב פעלים ומעמודי התווך של
פספורטקארד.
"משה היה אדם נמרץ והרפתקן שהרבה לטייל
ולחוות .הוא היה עובד חרוץ ומסור וסייע
לישראלים רבים בשעותיהם הקשות ביותר .אנו
משתתפים בצער המשפחה ומבקשים לחזק את
ידי אשתו ,ילדיו ונכדיו".
שי שמש ,מנהל השיווק בלשכת סוכני
ביטוח ,שהכיר את שמיר מקרוב ,אמר" :משה
שמיר היה מקצוען מהרמה הראשונה אשר זכה
לפרסים ותשבחות על פעולות יוצאות דופן
בעולם השיווק וקידום פספורטקארד .הייתה לי
הזכות לעבוד עם אדם כזה ,שמבין בדיוק איך
לקדם את החברה בה הוא עבד .משה יחסר לנו
מאוד ,ליבנו עם המשפחה".

לשכת סוכני ביטוח אבלה ,כואבת ומשתתפת
בצערה של משפחת שמיר ומשפחת
פספורטקארד במותו הטרגי של סמנכ״ל השיווק

משה שמיר ז"ל
שלא תדעו עוד צער
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רגע משפטי

הלוואה למול עיקול  -מי גובר
עו"ד עדי בן אברהם

מ

צילומים :גיא קרןshutterstock ,

ידי יום אנו נתקלים דרך אמצעי
התקשורת בפרסומות שונות על גופים
שמעוניינים לתת לנו הלוואות למטרות
שונות כאשר אי פרעון ההלוואה עלול להוביל
להליכי הוצל"פ וריבית פיגורים.
חשוב לציין כי גם חברות הביטוח רשאיות
לתת הלוואות למבוטחים ברם ,מה מעמד הנשייה
של חברת הביטוח ביחס להלוואה הניתנת
למבוטח על בסיס הפוליסות שברשותו?
כעקרון ,חשוב לזכור כי לחברת הביטוח
לרוב יהיו טענות שונות שעיקרן :מעמדה
היא של נושה מובטח ,הכספים לבטוחה
מהווים "משכון מופקד" ,קיזוז ועכבון.
עם זאת ,לעיתים כאשר חברת הביטוח
לא עומדת בדרישות ,בית המשפט יקבע כי
מעמדה יהיה כשל נושה רגיל וחברת הביטוח
תצטרף לרשימת הנושים כפי שקרה במקרה
דנן:
חייב ביקש להורות לחברת הביטוח
להעביר את הכספים הצבורים על שמו אצלה
לקופת הכינוס ,וזאת ללא קיזוז ההלוואה
שהוא קיבל מחברת הביטוח .חברת הביטוח ביקשה
לאשר לה לקזז את סך ההלוואות שנטל ממנה
החייב ולהעביר אך ורק את היתרה לקופת הכינוס.
החייב טען שחברת הביטוח לא זכאית לקזז את
ההלוואה הואיל והיא לא הגישה תביעת חוב.
חברת הביטוח טענה כי ההלוואות היו מובטחות
בכספים הצבורים בקופות ,והחייב נתן את הסכמתו
לקיזוז החוב מהכספים בגין יתרת ההלוואה הבלתי
מסולקת .בנוסף ,הואיל והחברת ביטוח היא נושה
מובטח ,הרי היא רשאית שלא להגיש תביעת
חוב וכן קיימת לה זכות עיכבון בכספים וזכות
קיזוז ,ומכוח חוק המשכון היא רשאית לממש את
הכספים במועד מימוש ערכי הפדיון.
החייב בתגובה השיב כי חברת הביטוח כלל לא

עמדה בהוראות החוק שהיו רלוונטיות במועד
נטילת ההלוואות ,ולכן דין זכאותה המיוחדת שלא
להגיש תביעת חוב להתבטל ואין לה זכות קיזוז
הואיל והיא לא הגישה תביעת חוב .זאת ועוד,
זכות העיכבון לא מעניקה זכות קיזוז ,והשעבוד
לא נרשם כדין.
בית המשפט קבע כי על חברת הביטוח להחזיר

משה שמיר ז"ל

את הכספים לקופת הכינוס ללא קיזוז" .אין מניעה
עקרונית שכספי קופות גמל המופקדים בידי
קופות ישמשו כבטוחה להחזר הלוואה שנטל החייב
מהקופה ,ובתנאים מסוימים יהיו הקופות זכאיות
לקזז את כספי ההלוואה שנתנו מתוך הכספים
המופקדים בפוליסה" .אלא שבמקרה דנן טוען
בית המשפט כי חברת הביטוח לא עמדה בדרישות
תקנה תקנה (30א) לתקנות מס הכנסה (כללים
לאישור ולניהול קופות גמל) ,תשכ"ד־( 1964תקנה
זו בוטלה בשנת  - 2012עב"א) .תקנה זו כללה
מספר תנאים שעל קופת הגמל לקיים ,על מנת
שתוכל לתת הלוואה לעמיתיה תוך הסתמכות על
הכספים הצבורים לטובתם .בין היתר נקבע:
• סכום כל ההלוואות לא יעלה על  10%מנכסיה

המשוערכים של הקופה.
• סכום ההלוואה לא יעלה על מחצית הסכום
העומד לזכות העמית בקופת הגמל בעת מתן
ההלוואה.
• ההלוואה תינתן רק לאחר שחלפו שלוש שנים
מיום שהיה לעמית.
• ההלוואה תינתן לתקופה שאינה עולה על חמש
שנים.
• הלווה התחייב כלפי קופת הגמל לסלק
את התשלומים.
בית המשפט קובע כי למעט הפניה
לזכאות מכוח התקנה ,חברת הביטוח לא
הוכיחה שהיא עומדת בתנאים האמורים,
חברת הביטוח לא התייצבה לדיון ואף
לא התייחסה לטענות החייב ,ולכן קובע
בית המשפט – חברת הביטוח לא הוכיחה
כי הסכמי ההלוואה עומדים בתקנה (30א)
לתקנות ומשכך ,דין מעמדה כנושה מובטח
להתבטל.
יובהר כי בית המשפט מקבל את הגישה
הקובעת כי העדר תביעת חוב אינה מונעת
קיזוז שכן מדובר על סעד של עזרה עצמית ,אך גם
כאן מוסיף וקובע בית המשפט כי חברת הביטוח
לא עמדה בנטל להוכיח את תנאי זכאותה לקיזוז
בעדיפות למול נושים אחרים.
לכן בנסיבות אלו ,לאחר שקבע בית המשפט
שחברת הביטוח לא הוכיחה את מעמדה כנושה
מובטח ולא הוכיחה את זכאותה לקיזוז ,הרי
שדינה להגיש תביעת חוב כיתר הנושים .בית
המשפט מחייב את חברת הביטוח להעביר את
כלל הכספים לקופת הכינוס ,בכפוף לקיזוז המס
המתחייב מהמימוש ובצירוף הוצאות.
הכותב הינו היועץ משפטי של לשכת סוכני
ביטוח

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?

אנחנו עושים זאת כבר  10שנים!
בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח!
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
ליצירת קשר  -אריק ורדי | 050-5274660 :זאב פרלשטיין054-2545465 :
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"ללשכה יש חשיבות אדירה בחייו של הסוכן"

סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  והשבוע :סו"ב תומר זוסמן ,סוכן עצמאי בסוכנות תלפיות בבני ברק

גיל33 :
מצב משפחתי :נשוי
השכלה BA :מנהל עסקים עם התמחות במימון ,המרכז
האקדמי פרס
רישיון :פנסיוני
מה עשית קודם ולמה עברת לתחום הביטוח?
"הייתי מנהל פרויקטים כספיים בחברה ממשלתית
ובנקאי עסקי ארבע שנים .הרצון לתרום ולתת את
הטוב ביותר ליוו אותי לאורך הדרך באמונה בדרך שלי
גם אם זה מתעלה על האינטרס האישי למען האחר.
לאחר התואר הראשון עבדתי בבנק ונחשפתי למגוון
מקרים ואירועים אשר עוררו אצלי את ההבנה העזה כי
האזרחים בישראל נדרשים ל'מורה דרך' ,איש מקצוע
אשר ילווה וידאג לאינטרס עבורו ויגן על הזכויות
בשקיפות להצלחתו שלו ושל משפחתו בתוך מגוון
אפשרויות ושירותים העונים לצרכיו ודרישותיו .היום
אני מומחה פנסיוני ופיננסי ,ביטוחי חיים ,אובדן כושר
עבודה בריאות וסיעוד".
אלו מכשולים היו בדרכך?
"לדעתי ,המכשול העיקרי נבע משמירה על הדרך ו'האני
מאמין' גם כשניתן היה לבחור בדרך קלה ונינוחה".
האם ישנם קשיים היום שהלשכה יכולה לעזור
להתמודד איתם?
"ללשכה יש חשיבות אדירה בחייו של הסוכן ובמשמעות

זוסמן … צילום :ג'ני פפרמן

ההתאגדות הקבוצתית עבור כלל לקוחותינו .אני חושב
שיש לנו במה להתגאות וחשוב שנתמוך למען העוצמה
והנוכחות שבכוח האחדות .לשכה חזקה מהווה תנאים
ורווחיות ללקוחותינו ,לסוכנים ולכל עם ישראל .חשוב
לקבל ייצוגיות לגיטימית ומוכחת בשלטון בעת קבלת
ההחלטות .ככל שנהיה מאוגדים ומאוחדים יותר כך
תגבר התועלת עבור 'שומרי הסף' ומותג הסוכן במדינה".
תן דוגמא לתרומתך או מניסיונך לטובת לקוחותיך.
"כאשר אתה מצליח להבין את רצונות ומטרות הלקוח
ומצליח לממש אותם ,הגשמת עבורו חלום .ברגע שאתה
מצליח לגרום ללקוח שלך לחייך ,להרגיש בטוח ,ולהבין
כי אתה איש הסוד שלו ו'שומר הסף' עבורו ועבור

לוח הביטוח

משפחתו ,שמחת עוד משפחה בישראל וזה עושה גם
לי טוב".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"ממשיך את הלמידה והעשייה עם שירות מקצועי
ומשביע רצון ולדרישות השוק וכל זאת במחיר הוגן.
מאמין שהסוכנות תגדל ותתחזק בלקוחות חדשים
ובתהליכי העמקת הקשר עם לקוחות קיימים .בנוסף
לתחומי הליבה בהם אני עוסק היום ,אני מכוון להתפרס
על תחומים נוספים למען ניהול ותכנון הוליסטי ופיננסי
אשר מתבטאים במתן פתרונות רחבים ומגוונים בכל
שלבי החיים של הלקוח מלידתו ועד פרישתו .במקביל
להמשיך לעזור ולתרום לסוכנים צעירים ולקהילה".
טיפים שאתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
"להיות מעודכן ולעקוב אחר שינויים בשוק; ללמוד
ולהתמקצע למען הרחבת הפתרונות ללקוח הקצה;
יצירת שיתופי פעולה המשלימים יכולות ותוצאה  -סוכן
ביטוח פנסיוני שמשתף פעולה עם סוכן ביטוח כללי,
למשל; לקיים פגישות תקופתיות ללקוחות קיימים
ולהעמיק את הקשר תוך הדגשת הערך אשר אנחנו
כסוכנים מהווים עבורם; גביית שכר טרחה – בעת עשייה
מחוץ לתחום הישיר .מוצר זהו ערך ,אם אתה יודע
שאתה נותן ערך גבוה ללקוח וחוסך עבורו לא מעט כסף
וזמן אין סיבה שלא נעריך את העשייה עבור התועלת
ללקוח".

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
מחפשים מתמחה לענף חיים בסוכנות ביטוח
בירושלים .איש קשר :נטלי 0528196304
לחברה מובילה בתחום הביטוח בהוד השרון,
מחפשים אתכם למשרות מובילות בתחום.
שעות עבודה נוחות וגמישות ,תנאים ושכר
מצוינים למתאימים! ק''וח רלוונטים:
hr@myexperts.co.il
דרוש פקיד/ת תביעות ,ניסיון חובה ,כולל ידע
באלמנטרי  /עסקי ,סביבה תומכת ומסייעת.
רון שירותי ביטוח בחיפה ,הר הכרמל .פעילות
מגוונת ואפשרות למשרה חלקית .קו"ח למייל:
tsipi@ron־ins.com
לסוכנות ביטוח מובילה בכפר סבא דרוש/ה
רפרנט/ית עם ניסיון של שנתיים לפחות
בתחום הביטוח אלמנטרי ו/או חיים יש לשלוח
קורות חיים למיילsuzy@br:־ins.co.il
לפרטים – 073־7062800
ליעדים סוכנות לביטוח בפתח דרוש סוכני
חיים צעירים מתמחים בריסקים  ,לעבודה
על תיק משותף  .תנאים מצויינים למתאימים
קורות חיים למייל:
jobs@yeadim־bit.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה ,באוירה משפחתית,
ברמת־גן ,דרושה פקידה עם נסיון בתחום
האלמנטרי ,קו”ח לשלוח למייל meraveba@ :
gmail.com
ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה עובד/ת
לשעתיים (כל יום)  .עבודה מהבית  .דרישות:
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ידע מעמיק בביטוח אלמנטרי ,עבודה עם
וורד .שמעון 0505492619

שכירות משנה
להשכרה חדר עם כניסה נפרדת במשרד
של סוכן ביטוח .התשלום כולל :ארנונה,
חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,ניקיון .המיקום
מרכזי ביותר בירושלים .איש קשר :נטלי
0528196304
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח 144
מטר 5 ,חדרים ,חדר ישיבות פנוי .גמישות
במחיר ־יש אופציה לשוכר משנה .דודו –
0544649668\0525348721
להשכרה־ חדר עם כניסה נפרדת במשרד של
סוכן ביטוח .התשלום כולל :ארנונה ,חשמל,
דמי ניהול ,אינטרנט ,ניקיון .המיקום מרכזי
ביותר בירושלים.
איש קשר :נטלי0528196304 ,
להשכרה בחיפה בבניין ברוש משרדים
מפוארים ומרוהטים .מחיר פיקס כולל שכ"ד,
ארנונה חשמל ,מים ,ניקיון ותקשורת על בסיס
חודשי/שנתי .אטרקטיבי לסוכנים(אפשרות
לתפעול חיים ואלמנטארי) שי־ 052־8033305
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי,
במקום נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/
ים מרוהט/ים ,עם כל הציוד והשירותים
הנלווים הנדרשים לסוכן ביטוח( .אינטרנט,
מרכזיה ,חדר ישיבות ועוד)במחיר החל מ־645
ש"ח+מע"מ לחודש( ,כולל חשמל ,ארנונה ,מים,
ניקיון) .אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין

עצמו .לפרטים :זיו 0522998888
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח.
מקום מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר
מדהים ,לפרטים נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור
במיגדל "אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש
ברמת גימור גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה
מתחבורה ציבורית ונגישות נוחה לצירי תנועה
מרכזיים לפנות לציפי 0544־ .297685מייל:
ziperen@walla.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח חיים ,אלמנטר מעונין לקנות תיקי
ביטוח  ,המימד הבין אישי הוא הקובע .
 Bgol601@gmail.comאבי.
סו”ב עם רישיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ
כמנהל מקצועי/עסקי .לפרטים ־
talmenashetamir@gmail.com
מעוניינים ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי או
חיים.תיק מאזור הצפון .רצוי קטן .לפנות
בבקשה למיילomri@mishor :־ins.co.il
סו”ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ
כמנהל מקצועי/עסקי.
talmenashetamir@gmail.com
סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי,
סודיות מובטחתydubin@bezeqint.net .
מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח .סוגים של
מתווה עסקה והצד הפסיכולוגי .גשר מיזוגים
ורכישות בביטוח dani@gsr.co.il

