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בחירות בפתח:

הבחירות לנשיאות
יערכו ב־ 9ביוני
הנשיא הנבחר יכהן עד לבחירות הכלליות לנשיאות ולמוסדות הלשכה
שיערכו כמתוכנן בחודש נובמבר – בהן לא יוכל להתמודד בשנית ‰
שלמה אייזיק" :אשמח להתמודד ביוני  -לקדנציה מלאה" > עמ' 2

חופשה בדרך?
הראל משיקה פוליסה חדשה
לנסיעות לחו"ל שכוללת
התאמות יחודיות למדינות שונות
בהתאם לרמות הסיכון > עמ' 5

לשכת סוכני הביטוח
מאחלת לסוכנות וסוכני
הביטוח ובני משפחותיהם

חג פסח שמח

חיבור ישיר לסוכן
מנורה מקימה אתר חדש
שיאפשר למבוטחים פעולות
בשירות עצמי וקשר ישיר
לסוכני הביטוח > עמ' 9
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ועדת התקנון משכה את הצעתה לשינוי
תקנון הלשכה  -האסיפה הכללית בוטלה
הבחירות לנשיאות יערכו ב־ 9ביוני  • 2021הנשיא שייבחר לתקופת הביניים לא יוכל
להתמודד בבחירות לנשיאות ולמוסדות הלשכה שיערכו בנובמבר • שלמה אייזיק:
"אני מציע שבאופן חריג מי שייבחר ביוני יהיה הנשיא הקבוע" > רונית מורגנשטרן

ב

תחילת השבוע החליטה ועדת התקנון
של לשכת סוכני הביטוח למשוך את
הצעתה לשינוי תקנון הלשכה .עקב כך
בוטלה האסיפה הכללית שנועדה לאתמול (ד'),
במרכזה היה אמור להיערך דיון בנושא אישור
השינויים בתקנון הלשכה.
על פי הודעת הלשכה" :על מנת להביא לאחדות
בין החברים ולאפשר להנהלת הלשכה להתמקד
באתגרים האמיתיים ולהתמודד מולם בהצלחה,
החליטה ועדת התקנון למשוך את הצעותיה
לשדרוג התקנון .ועדת התקנון החליטה לא
להגיש את הצעותיה בנושא התקנון לאסיפה
הכללית".
סו"ב אורי צפריר ,יו"ר ועדת התקנון ,מסר
עוד כי "ועדת התקנון שקדה וטרחה במשך
כשלוש שנים על התאמת התקנון למציאות
העכשווית ולמען שקיפות ואחידות .השינויים לא
באו לשרת גורם כלשהו ובאו לחזק את הלשכה
ולמנוע מחלוקות מיותרות .לחברי הלשכה ניתנה
האפשרות להעיר ולהשיג על המלצות הועדה עד
ה־ 4במרץ .לצערנו ,מתי מעט בכלל קראו את
המלצותינו ועוד יותר מתי מעט פנו לוועדה עד
המועד שנקבע על מנת להשיג על שינוי זה או
אחר.
"הוועדה דנה בנפש חפצה ובלב פתוח בפניות
שהופנו אליה ,ערכה שינויים בטיוטה הראשונית
והטיוטה הסופית של הוועדה פורסמה באתר
הלשכה ביום חמישי האחרון .עם זאת ,הוועדה
ערה למהומה על לא מאומה בדבר השינויים של
חלק מחברי הלשכה ,ביניהם נשיאים לשעבר ומי
שמתעתד להתמודד לנשיאות".

"להנמיך להבות"
בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" הוסיף צפריר:
"הוועדה תחליט על מועד חדש לאישור התקנון;
אם זה יהיה לפני הבחירות בנובמבר או לא ,רק
הוועדה תחליט על זה – זו סמכותה הבלעדית".
ממה נבעה ההחלטה למשוך את ההצעה,

ביטוח
ופיננסים

ולדאוג לפרנסתם".

נשיא לתקופת ביניים

צפריר" :עדיף שהלשכה תעסוק בדברים החשובים שעל
הפרק" | צילום :באדיבות הלשכה

לאחר שבשבוע שעבר היה מנוי וגמור אתכם
להעלות אותה באסיפה הכללית השבוע?
"כרגע משכנו את הצעתנו כדי להנמיך להבות
למרות שאיני מבין את המהומה שהוקמה .ראינו

מאחר שתקנון הלשכה מחייב שלאחר התפטרות
נשיא מכהן יתבצעו בחירות לתפקיד הנשיא
בתוך  90יום מאז התפטרותו ,שזה יוצא ב־9
ביוני  .2021הבחירות למוסדות הלשכה האחרים
יתקיימו כרגיל ב־ 24בנובמבר.
על פי התקנון ,מי שייבחר ב־ 9ביוני לא יוכל
להתמודד על הנשיאות ב־ 24בנובמבר .כלומר
הוא יהיה נשיא זמני עד למועד הבחירות המקורי
(נובמבר ,כאמור) ויכהן פחות מחצי שנה בתפקיד
זה.
בינתיים אין מועמדים לנשיאות הזמנית ,אך
ההערכה היא כי יימצא לפחות מועמד אחד בימים
הקרובים .היועמ"ש של הלשכה עו"ד עדי בן
אברהם הסביר ל"ביטוח ופיננסים" כי חייב להיות
מועמד לבחירות המוקדמות לנשיא הלשכה,
אחרת הבחירות יבוטלו ורשם העמותות יצטרך
למנות נאמן ללשכה עד לבחירות בנובמבר.
שלמה אייזיק אמר ל"ביטוח ופיננסים" כי
הוא מציע באופן חריג להסכים שמי שייבחר
בבחירות לנשיאות ביוני ,יהיה נשיא קבוע ,ורק
המוסדות ייבחרו מחדש" :במקרה כזה ,אשמח
להתמודד בבחירות הקרובות ואשמח להיעזר
במוסדות הקיימים שיסייעו לי בניהול הלשכה,

נענינו לקריאות לדחות את ההצעהכי רצינו שהלשכה
במצבה הנוכחי תעסוק בדברים החשובים שעל הפרק
שחלק מהאנשים לא הבינו כלל את העיקרון
של איך עובדת עמותה; אז ניתן להם זמן נוסף,
ואולי נשאיר את זה לוועדת התקנון שתיבחר
בקדנציה הבאה .נענינו לקריאות לדחות את
ההצעה כי רצינו שהלשכה במצבה הנוכחי,
תעסוק בדברים החשובים שעל הפרק – קשיי
הסוכנים מול הרגולציה ומול חברות הביטוח,

עד שיוחלפו בנובמבר" ,אמר אייזיק.
יו"ר ועדת התקנון ,סו"ב צפריר ,מסר" :בהצעת
התקנון שגיבשנו הוצע בפירוש שמי שהיה נשיא
במשך פחות משנה יוכל לגשת לבחירות גם
לקדנציה הבאה.
"אולם ,כאמור ,ועדת התקנון משכה את
הצעותיה לתיקון התקנון".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | עורכת ראשית :מירב לפידות |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

קבוצת הפניקס מאחלת

אביב של צמיחה ועשייה
עם המבט קדימה
חג פסח שמח וכשר לכל בית ישראל

לברכת חג שמח מאייל בן-סימון ,מנכ"ל הקבוצה לחצו כאן >>
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סוכנות וסוכנים יקרים,
ביום שבת נשב כולנו ,לאחר שנה של ריחוק חברתי ,עם
משפחותינו לסעודת חג הפסח ונברך "שהוציאנו מעבדות
לחירות".
כמה סמלית הברכה הזו לאחר השנה שעברנו ,שנה של מגיפה
עולמית שהביאה לתהפוכות רבות בכל תחומי החיים שעם
רבות מהן עוד נתמודד חודשים ושנים קדימה.
בתוך כך ,אנו סוכני וסוכנות הביטוח עדים לתהליכים עצומים
המתרחשים בשוק שלנו ,כניסתן של חברות האשראי ,העלייה
בשירותים הדיגיטליים ,חוזר הצירוף ועוד.
לצד כל אלה ,אנו נמצאים בעיצומה של שנת בחירות לנשיאות
הלשכה ומוסדותיה ,תקופת ביניים עד בחירת נשיא/ה חדשים
בעוד כשלושה חודשים .זהו הזמן לשים את העימותים בצד,
לשלב כוחות ,ולפעול למען חברי וחברות הלשכה.
מיד עם כניסתי לתפקיד הקמנו קרן סיוע לכל מי שנפגע
במהלך תקופת הקורונה ואנו משלבים כוחות ופועלים לחדש
את הקשרים התקינים עם הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
כמו כן ,בימים אלו אנו שוקדים על הכנת תקציב ללשכה שיובא
לאישור הוועד המנהל והמועצה ,תקציב שיאפשר להעלות
הילוך בפעילות הלשכה ופועלים על מנת לגבש ולהציג לנשיא
שיבחר תוכנית עבודה סדורה ומקיפה.
אני רוצה לאחל לכם ולבני משפחותיכם פסח שמח.

סו"ב אנגלמן

בברכה,
סו״ב יוסי אנגלמן ,סגן נשיא הלשכה

חיקוי מקורי,
יש חיה כזו?
32327.8
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השמיים נפתחים
הראל הראשונה שמציגה פוליסה חדשה לנסיעות לחו"ל • הפרדה בין ארה"ב לשאר
היעדים ,הארכת תקופות הכיסוי לכל הגילאים > רונית מורגנשטרן

ה

צילוםshutterstock :

ראל שלחה הבוקר לסוכניה את פוליסת
הנסיעות לחו"ל החדשה שלה ,בעקבות
פתיחת השמיים ובתקווה להרחבתה
בהמשך .ההערכה היא שגם שאר חברות הביטוח
ישיקו פוליסות חדשות בימים הקרובים.
בהראל הקפידו על הפרדה בין ארה"ב לשאר
היעדים לחו"ל; כמו כן ,יש מחירון נפרד לפי
תקופת השהייה בחו"ל.
אחד הדברים הבולטים לעין (תעריפי פוליסה
בסיסית) הוא העדפת הצעירים (0־ )60שישלמו רק
 2.20דולר ליום לנסיעה לכל היעדים לתקופה של
עד  14יום ,לעומת  2.85דולר בפוליסה הקודמת.
נסיעה מעל  14יום –  2.50דולר ליום .החל מהיום
ה־ 3.85 – 21דולר ליום .ניתן לרכוש ביטוח זה עד
 90יום לעומת הפוליסה הקודמת שהגבילה ל־45
יום.
בני 61־ 65ישלמו לכל היעדים (למעט ארה"ב
כאמור) עד  14יום  3.85דולר ליום לעומת 3.65
דולר ליום בפוליסה הקודמת מאוגוסט .2020
הפוליסה ניתנת לרכישה עד גיל  – 95התעריף
לגילאי 86־ 95הוא  17.20דולר ליום .יש לציין,
כי גילאי  61ומעלה יוכלו לרכוש את הפוליסה
ל־ 60יום לעומת  30יום בפוליסה הקודמת .בני

86־ 95יוכלו לרכוש את הביטוח ל־15
יום לעומת  7ימים בלבד בפוליסה
הקודמת.
המחירון לארה"ב מתייחס לתקופה
של עד  60יום ,עם התייקרות קלה החל
מהיום ה־ .21גילאי 86־ 95מוגבלים
לכיסוי עד  7ימים בלבד.

התחרות עושה את
שלה

בתגובה מסר סו"ב איגור מורי ,יו"ר
ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה:
"מברכים את הראל על הפוליסה חופשה בחו"ל .העדפה בולטת לגילאי 0־.60
החדשה .להבדיל מהתקופה של לפני
להיות כל הזמן עם היד על הדופק .יש הבדלים
הקורונה ,מאז המגפה אנחנו רואים
תזוזות מאוד מהירות בשוק ,כשהחברות מתאימות משמעותיים בין החברות ,ואי אפשר היום להיות
עצמן לשינויים החלים באפשרויות הטיסה לחו"ל; 'סוכן בית' של חברה אחת בתחום".
יש לציין ,כי בימים האחרונים פרסמה
אם לפני הקורונה החברות היו מעדכנות את
פוליסות ביטוחי הנסיעות שלהן פעם ב־3־ 4שנים ,פספורטכארד פוליסה חדשה לתרמילאים
הרי שבשנה האחרונה יש עדכון כל חודשיים־ שמיועדת ללקוחות מחוסנים בטווח הגיל 19־,30
שלושה .זה מבורך ,התחרות עושה את שלה; סוכן הנוסעים לתקופה העולה על  60ימים .כלל
ביטוח שרוצה לעבודה בצורה נכונה ולהתאים הלקוחות יכולים לקבל כיסוי ביטוחי של  60ימים
את הפוליסה הטובה ביותר ללקוח שלו ,צריך ברצף בחו"ל ,בהתאם לגילם ומצבם הרפואי.

החיקוי הכי
מקורי בסביבה

פוליסת החיסכון החדשה מבית הראל:
32327.9

תכירו ללקוחות שלכם את  6 ,Harel Indexמסלולי השקעה מחקי מדד.
למידע נוסף היכנסו למכלול ו/או לאתר הראל
 | S&P500ת"א  | 35תל בונד  | 60אג"ח מדינה צמוד | אג"ח מדינה שקלי | כללי פאסיבי
פוליסת חיסכון הראל  Moreהשקעות אישי .התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה.
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות אשר מתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם.

עכשיו כולם יודעים
כלל ממשיכה להוביל בתשואות
גאים להיות שוב במקום הראשון בתשואות
קרנות השתלמות במסלול הכללי

הפרסום בדה מרקר ,כלכליסט וביזפורטל ביחס למסלול הכללי בקרן "כלל השתלמות" [מס'  – ]456אל מול המסלולים הכללים
בקרנות השתלמות אחרות .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד .האמור במסמך זה אינו מהווה
המלצה/ייעוץ כל שהוא ו/או תחליף לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם .טל"ח .כלל פנסיה וגמל בע"מ.
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אלייד החזקות רכשה  4.9%ממנורה
מבטחים פנסיה וגמל

הושלמה הקצאת המניות תמורת  128.8מיליון שקל  ‰מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים" :השווי שנקבע
למנורה מבטחים פנסיה וגמל בגובה של  2.5מיליארד שקל משקף את תמחור החסר של מנורה
מבטחים החזקות" > רונית מורגנשטרן

ק
צילום :יעל צור

בוצת מנורה מבטחים דיווחה על השלמת
העסקה עם אלייד החזקות בע"מ בדבר
הקצאת מניות בחברת הבת מנורה
מבטחים פנסיה וגמל לפי שווי חברה של 2.5
מיליארד שקל .סכום ההשקעה עומד על 128.8
מיליון שקל ,וזאת כנגד הקצאה של  4.9%מהון
המניות המונפק של החברה.
בנוסף ,לאלייד החזקות תוקנה אופציה לתקופה
של  30חודשים ,להגדלת שיעור החזקותיה בחברה
בשיעור נוסף של  4.9%לפי שווי חברה של 2.8
מיליארד שקל (לפני השקעת מחיר המימוש של
האופציה) ,בניכוי דיבידנדים שיחולקו.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל רשומה בספרי
הקבוצה לפי שווי של  828מיליון שקל.
השווי שנקבע למנורה מבטחים פנסיה וגמל
בגובה של  2.5מיליארד שקל על ידי גוף מוביל
ומקצועי כקבוצת אלייד משקף את תמחור החסר
בה נסחרת קבוצת מנורה מבטחים וזאת ביחס

לחברות והנכסים הנוספים שבבעלות הקבוצה.

"הבעת אמון"

קלמן" .מנורה מבטחים פנסיה וגמל נהנית באופן תמידי מצמיחה"

ארי קלמן ,מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים" :אנו
מברכים על השלמת העסקה להקצאת המניות
לקבוצת אלייד בחברת הבת מנורה מבטחים
פנסיה וגמל .קבוצת אלייד הנה אחד הגופים
המובילים והמקצועיים במשק הישראלי ומדובר
בהבעת אמון אדירה בקבוצת מנורה מבטחים
בכלל ובמנורה מבטחים פנסיה וגמל בפרט.
"מנורה מבטחים פנסיה וגמל נהנית באופן
תמידי מצמיחה ,רווחיות נאה ,חלוקת דיבידנד
קבועה והנה רגל יציבה עם תלות/רגישות פחותה
בתנודתיות שוק ההון ואלה חלק מעוצמתה.
"השווי שנקבע למנורה מבטחים פנסיה וגמל
בגובה של  2.5מיליארד שקל משקף את תמחור
החסר של מנורה מבטחים החזקות".

שנזכה השנה
לצאת לחירות

פסח שמח

חירות להיפגש ,חירות ללחוץ יד,
חירות להתחבק ,חירות לחזור ולחיות,
עם המון בריאות.
מאחלת

זוהי קריאה ראשונה
לכל היוצאים לחו"ל:
וודאו שיש לכם
ביטוח נסיעות
מעודכן של מגדל!
עם מגדל ״מסע עולמי״
טסים בראש שקט גם בתקופת הקורונה
עם החזר עבור כרטיסים שבוטלו
עקב אירוע רפואי או מגיפה
מותאם גם למסלול Low Cost

אנו ערוכים לקבל את הפניות שלכם באמצעות אפליקציית מגדל connect
זמינים לכל שאלה בטלפון  *8615שלוחה  3שירות לסוכן
או במיילpniyotnesiothol@migdal.co.il :

למידע נוסף >>

גם בביטוח נסיעות ,טוב שיש מגדל מאחוריך.
מגדל חברה לביטוח בע״מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם ,יגברו תנאי הפוליסה .האמור
כאן אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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אתר חדש למנורה מבטחים :פעולות
בשירות עצמי ומידע אישי
מאפשר חשבון תשואה אישי ,חידוש ביטוח רכב באופן דיגיטלי ,הצגת נתונים ותנועות וגם חיבור
אוטומטי לסוכן הביטוח > רונית מורגנשטרן

ק

צילום :יח"צ מנורה

בוצת מנורה מבטחים השיקה
אתר אישי חדש ללקוחות
הקבוצה .האתר ידידותי וקל
למשתמש ,נגיש ,דיגיטלי ושירותי
יותר .ממנורה נמסר כי האתר מציג
ללקוחות את מגוון המוצרים שברשותם
בקבוצת מנורה מבטחים ומאפשר להם
לבצע מגוון רחב של פעולות באופן
דיגיטלי.
בתחום החיסכון נהנים הלקוחות
ממחשבון תשואה פרסונלי לחישוב
התשואות שלהם ,אפשרות לשינוי
מסלול השקעה ופירוט התפלגות
ההפקדות במוצרי החיסכון השונים.
בתחום ביטוחי הרכב :האתר מציג
את נותני השירות השונים ואת מוסכי
ההסדר עבור מותג הרכב של הלקוח ,וכן
ניתן לחדש את הביטוח באופן דיגיטלי.
האתר מנגיש שירותים גם בתחום
הבריאות כגון :חישוב תגמולי ביטוח
הבריאות המגיעים למבוטח ,הצגת
נתונים ותנועות כספיים לפי שנים
ועוד.

גם לסוכנים

מורגנשטרן" .האתר נבנה לאחר חשיבה מעמיקה וירידה לפרטים"

האתר שירותי יותר ומחבר אוטומטית את
סוכן הביטוח תוך שליחת הודעה אליו :לבקשות

הלקוחות ,כגון :הוספת כיסויים ומבוטחים
בפוליסה ,עדכון פרטים ,בקשת הלוואות ועוד.
בנוסף ,שולב באתר רכיב פרסונלי חכם מבוסס

חג חירות שמח

דאטה המאפשר להציג מסרים אישיים
ו/או הצעות רלבנטיות ללקוחות עם
הנעה לפעולה וזאת תוך זיהוי ושיוך
לסוכן והעברת ההצעה אליו.
במסגרת זו הוסף רכיב שנקרא
"לקוחות כמוך" – אזור שבו מציגים
ללקוחות מוצרים דומים הקיימים
ללקוחות בעלי מאפיינים דומים ואשר
בבעלותם.
האתר גם מציג ללקוח את מגוון
התהליכים הקיימים והפתוחים כגון:
תביעות ,פדיון ,שינוי מסלול ,הלוואות
ובקשות לטיפול שהסתיימו לאחרונה
והצגת הסטטוס העדכני ביותר.
משה מורגנשטרן ,משנה למנכ"ל
ומנהל אגף מערכות מידע וטכנולוגיה:
"אנו משיקים היום את האתר החדש
ללקוחות קבוצת מנורה מבטחים
ומדובר בבשורה של ממש ללקוחות
הקבוצה .האתר האישי נבנה לאחר
חשיבה מעמיקה וירידה לפרטים לצורכי
הלקוחות תוך שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות ומאפשר ללקוחותינו
ליהנות מחוויית שירות מנצחת .קבוצת
מנורה מבטחים נמצאת בקדמת הטכנולוגיה
בענף הביטוח והפיננסים ונמשיך להוביל בה גם
בעתיד".

קול קורא – בחירות לתפקיד נשיא הלשכה

Save the date
09.06.21
סוכנות וסוכנים יקרים,
לשכת סוכני הביטוח בישראל תקיים בחירות לנשיא הלשכה בתאריך  09.06.21בהתאם
לסעיף  4.10.3בתקנון הלשכה ובעקבות התפטרות נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד.
הבחירות יערכו אך ורק לתפקיד נשיא הלשכה והכהונה של הנשיא הנבחר תהיה עד למועד
הבחירות הכלליות למוסדות הלשכה בחודש נובמבר .2021

תאריך אחרון להגשת המועמדות לתפקיד נשיא הלשכה הינו  25.04.21יום ראשון
בשעה  15:00למייל lishka@insurance.org.il
יש לוודא קבלת הטפסים בטלפון .03-6366501
)בכפוף למפורט בנוהל בחירות המצורף למסמך זה(.
בבחירות יוכלו להצביע חברי לשכה אשר הצטרפו ללשכה לפני התאריך .09.12.2020
הבחירות יתקיימו במערכת בחירות דיגיטלית ,עדכונים אודות המערכת ישלחו בהמשך.
מועמד אשר יבחר לתפקיד נשיא הלשכה ביוני  2021לא יוכל להתמודד לתפקיד נשיא הלשכה
בבחירות הכלליות בנובמבר .2021
ניתן לפנות לוועדת בחירות יוני  2021באמצעות מיילlishka@insurance.org.il :
בחירות כלליות לכלל מוסדות הלשכה יערכו במהלך חודש נובמבר .2021
עו"ד חיים קנת
יו"ר וועדת הבחירות המרכזית

לטופס הגשת מועמדות – לחצו כאן
לנוהל בחירות לנשיאות יוני  – 2021לחצו כאן
לפורמט טופס החתמה – לחצו כאן

השתתפות עצמית
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> רונית מורגנשטרן

קרן החסד של הכשרה
חילקה מאות סלי מזון
לנזקקים

ע

ובדי הכשרה חברה לביטוח ,מנהלים
ועובדים ,לקחו חלק בפעילות קרן
החסד של החברה לקראת פסח והרכיבו
סלי מזון עבור עמותות ונזקקים מעוטי
יכולת .כל סל מזון הורכב ממגוון מוצרי
יסוד לשולחן החג.
החברה החלה בחלוקת סלי המזון
לעמותות שפנו לחברה ולמאות משפחות
נזקקות .ברוח הזמנים פעולת החלוקה
מתבצעת בהתאם להנחיות הקורונה ,כשכל
הצוותים פועלים בשטחים פתוחים ,כשהם
מצוידים באמצעי מגן מתאימים ושומרים
על מרחק בטיחות.
הקרן הוקמה לפני כשנתיים ביוזמתו של
שמעון מירון מנכ"ל החברה ,מתוך מטרה
לקדם פעילויות ותרומות מתוך החברה
עבור מעוטי יכולת .הקרן דואגת בין היתר
הרכבת סלי המזון ׀ צילום :באדיבות הכשרה
לחלוקת סלי מזון פעמיים בשנה ,בראש
השנה ובפסח ,לעמותות ,ארגונים ,משפחות
"דווקא בימים אלו יותר מתמיד חשוב
ונזקקים .הקרן מנוהלת ומתופעלת על ידי
מנהלי ועובדי החברה ,ולטובת הבטחת לעזור למי שצריך .מדובר כבר במסורת
פעילותה הכשרה מעמידה תקציב שנתי שהחלה לפני מספר שנים .הקמנו קרן חסד
שמטרתה דאגה למשפחות מעוטות יכולת
בגובה של כמה מאות אלפי שקלים.
רייך ׀ צילום:

וסיוע קבוע בחלוקת מצרכי מזון לקראת
החגים .באמצעות הקרן ,הכשרה לוקחת
על עצמה את האחריות החברתית בדאגה
לזולת ולמי שידו לא משגת" ,סיכם מירון.

אייל גזיאל

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

מגזין הקורסים
מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!
לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל  -לחצו כאן

יומנים לשנת תשפ"ב 2021/2022
בעקבות ההצלחה של שנה שעברה,
גם השנה חברת תשר מציגה מגוון חדש של יומנים איכותיים
בשלל מידות וצבעים

הערות להזמנה
אופציה להדפסת לוגו בצבע אחד במחיר  279ש"ח כולל מע"מ
כל הרוכש  100יח' יומנים יקבל הדפסת לוגו בצבע אחד במתנה.

אנו מבקשים מכם תמיד לעקוב אחר פירסומים היוצאים
מהלשכה בלבד ,ולא מגורמים חיצוניים.

לחץ כאן לטופס הזמנה
לפרטים נוספים נא לפנות לעדי  adi@tesher.co.ilאו בטלפון 09-9538300
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על שאלת הכיסוי הביטוחי
מחדל של סוכן שלא עדכן נהג נוסף בפוליסה הביאה לחיוב חברת הביטוח בתשלום
התביעה במלואה > עו״ד ג'ון גבע

ל

צילום ראש :באדיבות השלכה

בית המשפט הוגשה תביעה שעניינה
נזק רכוש שנגרם בעטיה של תאונת
דרכים ,אשר התרחשה בשנת .2019
התובעת היא הפניקס חברה לביטוח כנגד הנהג
ברכב שמעורב בתאונה וכנגד הכשרה חברה
לביטוח שביטחה אותו.
על פי הנטען בכתב התביעה ,התאונה אירעה
בשעה שנסע רכב התובעת כדין בצומת במופע
אור רמזור ירוק עד שלפתע התפרץ לצומת רכב
הנתבעים ,תוך אי ציות לרמזור אדום אשר דלק
בכיוון נסיעתו ,פגע ברכב התובעת וגרם לו נזקים
רבים.
בין הצדדים לא הייתה מחלוקת ,כי באחריות
לתאונה נושא הנתבע ,אלא הסוגיה בה בית
המשפט צריך היה להכריע היא בשאלת הכיסוי
הביטוחי .כלומר ,האם קיים כיסוי ביטוחי לנהיגתו
של הנתבע ,המבוטח של הכשרה?.
הכשרה טענה כי היא פטורה מכל חבות .לדבריה,
ברכב מבוטחה נהג הנתבע ,אשר לא היה מורשה
לנהוג בו על פי תנאי פוליסת הביטוח שנרכשה.
עוד טענה הכשרה ,כי מבוטחה הודה בהודעה
שמסר בכתב לאחר קרות התאונה כי האדם אשר
נהג ברכב בשעת התאונה לא היה מורשה לנהוג בו
ואף ציין כי יש לשחרר את הכשרה מכל אחריות.
עוד עלה מההודעה שמסר מבוטח הכשרה ,כי זה
ביקש מסוכן הביטוח שלו להוסיף את שמו של
הנתבע לפוליסת הביטוח ,אך סוכן הביטוח שכח
ולא ביצע את האמור.
יצוין ,כי כנגד הנתבע ,אשר לא הגיש כתב הגנה,
ניתן פסק דין בהיעדר הגנה לפני מועד הדיון.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות
בתיק ,קבע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל
במלואה.
תחילה ,ציין בית המשפט כי לא היה די במסמכים
שהוצגו בפניו בכדי לבסס את טענותיה של
הכשרה ,שכן האחרונה לא זימנה את עורכי
המסמכים על מנת שאלה יעידו על תוכנם ואף
ייחקרו ,במטרה להוכיח את טענותיה .למעשה,
הכשרה ביססה את הגנתה על מסמך שלא הוכח
מי ערך אותו ,מתי הוא נערך ,באיזה מעמד נערך
ובאילו נסיבות.
בית המשפט הדגיש כי בא כוח התובעת לא
התנגד להשארת הודעת מבוטח הכשרה בתיק
וכן לא התנגד לצירוף דו"ח החקירה .אך יחד
עם זאת ,במהלך הדיון התנגד בא כוח התובעת
לתוכן הדברים ,ומשלא זימנה הכשרה את מבוטחה
כותב ההודעה למתן עדות ,ולא ניתנה לבא כוח
התובעת האפשרות לחקור אותו בדבר נסיבות
כתיבת ההודעה ותוכנה ,הרי שהמסמך לא היווה
ראיה ביחס לתוכנו .לא זו אף זו ,גם מדו"ח החקירה

לא ניתן היה ללמוד דבר ,כיוון שהחוקר אשר ערך
אותו כלל לא זומן למתן עדות ובכך נמנעה מן
התובעת האפשרות לחקור אותו על דו"ח זה.

הלכת פיקאלי

עוד הוסיף בית המשפט כי הכשרה כשלה בסברה
ולפיה בית המשפט יוכל להכריע בשאלה כבדת
משקל של הסרת כיסוי ביטוחי ,כאשר הנטל
להוכחת טענה זו מוטל על כתפיה ,על בסיס
מסמכים שתוכנם לא הוסכם ולא הוכח על ידה.
מטעם זה ,ושעה שלא הוכח מה היו נסיבות

להיות משולמת בהתאם לנסיבות העניין ,וחברת
הביטוח תהא פטורה מתשלום אם היא מוכיחה
שהמבוטח פעל בכוונת מרמה במקרה של אי מתן
הודעה על החמרה בסיכון ,או שהוכיחה כי חברת
ביטוח סבירה לא הייתה מבטחת את המבוטח גם
כנגד פרמיה גבוהה יותר.
בית המשפט ציין כי "צודקת התובעת בטענה
לפיה גם אם נצא מהנחה כי כל טענות הכשרה
הוכחו לגופו של עניין ,קיים קושי רב בטענותיה
להסרת כיסוי ביטוחי ממבוטחה .מעיון בהודעת
המבוטח וכן בדו"ח החקירה עולה כי נהג מבוטחה

הנתבע לא היה מורשה לנהוג ברכב על פי תנאי פוליסת הביטוח שנרכשה | צילוםshutterstock :

הנטל להוכחת אי כיסוי
ביטוחי מוטל על כתפיה
של חברת הביטוח
שטוענת לכך
נהיגת הנתבע ברכב ,לא ניתן היה לקבל את
טענת הכשרה ביחס לאי חלות הלכת פיקאלי
שניתנה בבית המשפט העליון וקבעה כי במקרה
של החמרה בסיכון תשלם חברת הביטוח תגמולי
ביטוח מופחתים בהתאם ליחס בין הפרמיה
ששולמה בפועל לבין הפרמיה שהייתה צריכה

כנדרש שעה שביקש מסוכן הביטוח שלו להוסיף
את הנהג הנתבע כנהג נוסף ברכב מספר ימים
לפני התאונה .הכשרה מסכימה כי הטעם בגינו לא
היה הנתבע מבוטח בזמן אמת אינו נובע ממחדלו,
אלא ממחדל סוכן הביטוח שהינו ידה הארוכה של
הכשרה .מאחר שהיא הייתה מודעת לדבר עוד
לפני הגשת כתב ההגנה ,לא הייתה כל הצדקה
לטענותיה (שלא הוכחו) להסרת הכיסוי ביטוחי
ממבוטחה".
בית המשפט קיבל את התביעה במלואה וחייב
את הנתבעים לשלם לתובעת את סכום התביעה
בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי הלשכה
במחוזות מרכז ,ירושלים והשרון

קורס

פרונטלי

לאור הביקוש נפתח מחזור נוסף!

חתמים בביטוח חיים ובריאות
* דרישות הקורס :אנגלית ברמה  3יחידות לימוד לפחות

הקורס מתמקד בלמידה של עולם הביטוח )בריאות וחיים(
והשפעת החיתום על כל רבדיו:
מבוא לעולם החיתום ,חיתום פיננסי,ניתוח דוחות פיננסים ומבוא לרפואה.
מטרת הקורס הינה הכשרת המשתתפים לעבודה מקצועית בענף הביטוח
כחתמים בביטוח חיים ובריאות בחברות ביטוח

רכזת הקורס :גב' גלי פרימן
חתמת ביטוח חיים B.A. ,בביטוח ושוק ההון

מועד פתיחה :יום שני | 07.06.21
שעות21:00-17:00 :
משך הקורס 40 :מפגשים שבועיים בימי שני
מיקום :מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח  -כיתת 'ערבה' ,רח' המסגר  ,42קומה  ,9ת"א
מותנה לקבוצה של  18משתתפים
 ₪מחיר מיוחד עבור חברי לשכה 8,000 :ש"ח כולל מע"מ
מחיר למי שאינו חבר לשכה  10,000ש"ח כולל מע"מ
* בכפוף לתקנות הקורונה של משרד הבריאות ביום המפגש

ליצירת קשר:

לפרטים נוספים והרשמה  -לחצו כאן

*5823
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עליתם על קטנוע ללא ביטוח – תשארו
ללא פיצוי
עו"ד עדי בן אברהם על מקרה בו הוכח כי התובע ידע או יכול היה לדעת
שאין ביטוח ,ומשכך נשללה ממנו זכאותו לפיצוי מ"קרנית"

נ

פגע תאונת דרכים תובע את
"קרנית" על נזקים אשר נגרמו לו
בתאונת דרכים שאירעה לו בדרכו
לעבודה .הנתבע טוען כי רכב על קטנוע
של אחיו אשר התברר כי היה ללא ביטוח
חובה" .קרנית" מאידך השיבה כי התובע
הינו המחזיק בקטנוע או ידע שהוא נוהג
בקטנוע ללא ביטוח או כי סביר היה שהוא
ידע שהוא נוהג בקטנוע ללא ביטוח .היא
אף הגישה הודעת צד שלישי נגד אחיו של
התובע  -הבעלים של הקטנוע.
על פי חוק הפלת"ד (פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים) ,מי שנהג ברכב ללא ביטוח
חובה  -לא יהיה לו כיסוי על פי דין ,אלא
אם יוכיח כי נהג בהיתר מאת הבעלים ,לא
ידע על כך שאין ביטוח בתוקף וכי בנסיבות
המקרה לא סביר לומר שהוא ידע על היעדר
הביטוח.
התובע טען כי נהג בקטנוע אשר החזיק
בו על פי רשותו של בעל הקטנוע ,וכי הוא
הסתמך על כך שקיים ביטוח לקטנוע וכי
אחיו דאג לביטוח בתוקף" .קרנית" השיבה חשוב לוודא כי קיים ביטוח המכסה את הנסיעה | צילוםshutterstock :
כי התובע היה נוהג בקטנוע באופן קבוע
לעבודתו ולכן אין מדובר על אירוע חד פעמי נועץ עם הסוכן ,ידע שיש קושי לבטח את הקטנוע
ובפועל לא עשה ביטוח לקטנוע .לא הוכחה הטענה
אלא התובע ידע על העדר הביטוח.
לאחר שבחן את הראיות קבע בית המשפט כי כי המוכר מכר לתובע את הביטוח כאשר המדובר
ממכלול הראיות ניתן ללמוד שהתובע ידע כי בתעודת ביטוח על שם המוכר בלבד.
לעניין סבירות אי הידיעה מצד התובע ,בית
לקטנוע לא קיים ביטוח.
המשפט מתייחס להלכות שנקבעו לפיהן אין די
בהוכחת הסתמכות אלא יש לבחון את סבירות
ביחס לראיית "התובע כמחזיק" קובע בית התנהגותו של הנוהג ברכב "והאם דבק בהתנהגותו
המשפט על בסיס הראיות כי הדבר מתיישב עם רבב מוסרי שתקנת הציבור מבקשת למנוע".

תובע כמחזיק

לעניין סבירות אי הידיעה מצד התובע ,בית המשפט מתייחס
להלכות שנקבעו לפיהן אין די בהוכחת הסתמכות אלא יש
לבחון את סבירות התנהגותו של הנוהג ברכב "והאם דבק
בהתנהגותו רבב מוסרי שתקנת הציבור מבקשת למנוע"

צילום ראש :גיא קרן

העובדה שהתובע יחשב כ"מחזיק" לאור תהליך
הרכישה של הקטנוע ,כאשר התובע היה מעורב
בכל השלבים של הרכישה לרבות לעניין הביטוח.
בית המשפט קובע כי התובע היה מודע לכך שאין
ביטוח בתוקף ודוחה את הטענה כי המוכר השאיר
לו את הביטוח .עוד מוסיף בית המשפט וקובע
כי התובע היה מודע כי אין ביטוח לקטנוע .הוא

בית המשפט לא מקבל את הטענה כי בין האחים
היו יחסי קרבה מיוחדים ,עד כדי הסתמכות לעניין
הביטוח לאור הנתונים הספציפיים של המקרה,
יתרה מכך התובע ידע כי הביטוח של המוכר
היה לתקופה מוגבלת וגם אם לא ידע בפועל,
היה מצופה כי יבחן את הדברים בטרם יעלה על
הקטנוע .אי הבדיקה מהווה עצימת עיניים ,כדברי

בית המשפט ,ולא ניתן לתת לכך לגיטימיות.
בית המשפט מאבחן ומדגיש כי אין מדובר על
נהיגה אקראית ,אלא על קטנוע שנמסר לשימוש
התובע מספר פעמים .לכן בנסיבות העניין קובע
בית המשפט כי יש לראות בתובע "מחזיק" משכך
החוק שולל ממנו את הזכות לפיצויים והוא יחשב
כמי שנהג ללא ביטוח.
יתרה מכך מדגיש בית המשפט כי אף אם לא
היו רואים בתובע כמחזיק הרי התנאים הקבועים
בחוק הפלת"ד אינם מתקיימים ,זאת לאור ידיעתו
הפוזיטיבית של התובע כי תוקף תעודת הביטוח
שנמסרה לו בד בבד עם מסירת הקטנוע ,פגה
כעבור מספר חודשים ולכן היה עליו לוודא ביטוח
חובה בתוקף ,משכך דין התביעה להדחות.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
מקרה זה ממחיש את החשיבות של הביטוח ,אך
בעיקר את החשיבות בהגברת המודעות של כל
מי שנכנס לכל כלי רכב ,או עולה על אופנוע
 לוודא כי קיים ביטוח המכסה את נסיעתו,ונדרשת הסברה מקיפה בעניין למול כלל הציבור,
כדי לצמצם מקרים של נסיעה ללא ביטוח חובה
בתוקף.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח
ויועמ"ש הלשכה
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ענק הביטוח  Chubbהגיש
הצעה לרכישת Hartfold

ג

שוב בוטל הכנס השנתי
של מבטחי המשנה

צילוםshutterstock :

ל המיזוגים שוב חוזר לוול סטריט .ענק הביטוח הגלובלי
 Chubbהגיש הצעת רכש לחברת הביטוח האמריקאית
ארגני הכנס היוקרתי השנתי של מבטחי המשנה הגדולים
 .Hartfoldהצעת הרכש בהיקף של  23.2מיליארד דולר במזומן
בעולם ,הידוע כרנדו וו ,נדחה שוב בשל מצב מגפת
ובמניות ,ונחשבת כאחת מהצעות המיזוגים הגדולים בסקטור
הקורונה באירופה .הכנס תוכנן להתקיים בספטמבר במונקו.
הביטוח בשנים האחרונות.
מארגנים של הכנס
כבר מתנהלים דיונים על מיזוג אפשרי .אולם גורמים העוקבים
מציינים כי אינם יכולים
אחר המהלכים אינם מגלים אופטימיות Hartfold .אישרה
לקבוע מתי ההגבלות
שקיבלה הצעת רכש אשר נבחנת על ידי מועצת המנהלים בסיוע
על התכנסויות ונסיעות
יועצים.
יבוטלו,
באירופה
איוון גרינברג ,66 ,הפך את  Chubbלענק ביטוח על ידי
הם מעדיפים לדחות
מיזוג חברת  ACEשניהל אותה עם  Chubbבעסקה של 30
את הכנס לספטמבר
מיליארד דולר ב־ .2016איוון ,בנו של מנכ”ל  AIGהמפורסם
 2022מתוך תקווה
האנק גרינברג ,הפך את  Chubbלאחת מחברות הביטוח הגדולות
הבריאותי
שהמצב
בביטוחי תאונות ורכוש וגם פעילה בביטוחי חיים ובביטוח מסחרי
ישתפר .גם בשנה
ופועלת ב־ 54מדינות.
שעברה בוטל הכנס
 HARTFOLDפעילה בענפי הביטוח המסחרי ובביטוחי חיים .הכנס נדחה שוב בשל תחלואת הקורונה באירופה
של מבטחי המשנה .עם
החברה היא יעד בשנה האחרונה להשתלטות על ידי חברות ביטוח
זאת המארגנים מתכונים לקיים דיונים בזום בשבוע מה־13
גדולות .בין המתעניינות ברכישה נמצאות חברות אירופאיות
בספטמבר.
גדולות כאליאנץ’ וציריך אינשורנס גרופ.

מ

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
דרושים  5סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם,
הפניות ועוד יתרונות ייחודיים .ניתן לפנות המייל:
 afikf.gabi@gmail.comאו בהודעת ווצאפ :
 .0587305550בתודה גבי נתן
לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה
לביטוח ל 3/4-משרה 5 ,ימים בשבוע .תחום ביטוח
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי .קורות חיים במייל:
meir_na@013net.net
למשקי טנא סוכנות לביטוח בע"מ (מקבוצת ביטוח
חקלאי) הסוכנות הגדולה ,המובילה והוותיקה ביותר
בתנועה ובתעשייה הקיבוצית דרוש סוכן/סוכנת שטח
מנוסה! הגדרת התפקיד :סוכן/ת שטח למחלקת
ביטוחי הפרט של הסוכנות בקיבוצים ובתעשייה
הקיבוצית .מעמד – שכיר/ה .תנאי שכר הוגנים מאוד +
רכב למועמד/ת המתאים/ה .תנאי הכרחי :רישיון סוכן
ביטוח  +ניסיון במכירות .לפרטים יש לפנות לסיניה
אגם מנהלת שיווק וקשרי לקוחות .052-5821686
רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות לניהול תיק
לקוחות  -בונוסים גבוהים! למשרד ביטוח מצליח באיזור
פ"ת דרוש/ה רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות
לניהול תיק לקוחות ,הפקות ,תביעות ושיווק מוצרים
חדשים .העבודה במשרה מלאה .בונוסים גבוהים
למתאימים/ות ,אפשרויות קידום רבות! דרישות - :ניסיון
בעבודה בסוכנות ביטוח - .ידע במערכות חברות הביטוח-.
ניסיון שיווקי  -יתרון -.תודעת שירות גבוהה - ,יכולת
עבודה בלחץ ,זריזות .יכולת עבודה בצוות03-9199915 .

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

עו"ד עם ניסיון של  7שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי .ידע בוורד
ואנגלית .עבודה רק מהבית -מיקום גיאוגרפי לא חשוב.
סודיות מובטחת .קו"ח לשלוח למייל
shahr35@hotmail.com
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי.
תנאים מצויינים למתאימים  :עמלות גבוהות ,שירותי
משרד ,תיאום פגישות קו"ח למייל :
ofir@mishorim-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק ,דרוש/ה
חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי הרכב והדירה.
דרישות התפקיד :ידע והיכרות עם מערכות ההפקה של
חברות הביטוח ,יחסי אנוש טובים .משרה מלאה ימים
א-ה' .יש לשלוח קורות חיים למייל:
gil@hish-ins.co.il
לסוכנות ביטוח בצמיחה הממוקמת באזור דרוש/ה
רפרנט/ית ביטוח אלמנטרי תנאי שכר טובים-
למתאימים מגורים באזור חולון ,אזור או ראשל"צ
משרה חלקית  60%משרה .קו”ח למייל:
ilan@ofek-atid.co.il

שכירות משנה
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת ישראלי
על פטירתו של חבר הלשכה

לשכת סוכני הביטוח
3משתתפת בצערה של משפחת
אוחנה על פטירתו של

ז"ל

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

איתמר ישראלי שלמה אוחנה

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח תקווה .החדר מרוהט
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת .עלות כולל
חשמל ארנונה וכו' 2,000 :ש"ח  +מע"מ .לפרטים,
שמוליק 054-4946290:
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות
050-5293836
במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין  156ת”א ,להשכרה
בקומה  20חדר במשרד מפואר .אפשר גם שירותי
משרד .טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה
*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון לציון לפרטים יוסי
סוללר 050-5240011
בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־₪ 990
לחודש לפני מע"מ והוצ' לפרטים 0545270964
בחיפה בחלונות הסיטי פל־ים משרדים מפוארים כולל
ריהוט ,לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות ,ניתן
לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון:

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערה של משפחת ליפסקי על
פטירתו של ז״ל ,חבר לשכה

שי־ 052-8033305
להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות
משנה לבעלי מקצוע חופשיים :עורכי דין ,רואי חשבון,
וסוכני ביטוח .שכירות לטווח ארוך/קצר ללא התחייבות.
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 053-7753538

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק
ביטוחי (אלמנטרי ופנסיוני ) לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות
חדשים .מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ?
רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח
שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך .אנא
פנו אלינו בנייד  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ( חיים ואלמנטר) יש
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת
וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il
"אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951
()www.prisha.co.il

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של חברת הלשכה
שרית קציר על פטירת אחיה

יעקב זלמן
ליפסקי ז"ל

יורם יוחנן
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעי עוד צער

