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ביטוח ופיננסים

"פיצויי קורונה"
עו"ד ג'ון גבע בטור מיוחד 

על הקשיים בקבלת פיצויים 
על נזקי הקורונה ואיך ניתן 

להתגבר עליהם < עמ' 11

הגברת התחרות
הוועדה המייעצת לממונה: על 
הגופים המוסדיים להציע יותר 

מסלולי השקעה פסיביים ולתת 
יותר שקיפות לחוסך <  עמ' 4

חציית קו אדום
עתירה לביה"ד של הלשכה 

נגד סו"ב שמוליק אבוטבול על 
התבטאותו הקשה נגד הנהלת 

הלשכה <  עמ' 4

בהתאם להחלטת ביה"מ 
המחוזי: הבחירות לנשיאות 

הלשכה ידחו בכחודש

אחרי הסערה שהתחוללה בשבוע שעבר מאחורי 
הקלעים והביאה בסיומה להחלטה של ביה"ד של 

הלשכה על דחיית הבחירות – המועד החדש שנקבע 
לבחירות לנשיאות הלשכה ולמוסדותיה מסתמן כ־16 

בדצמבר ⋅ "יומן בחירות" מיוחד < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

הבחירות לנשיאות הלשכה ומוסדותיה 
יתקיימו ב־16 בדצמבר 2021

ביה"מ המחוזי אימץ פשרה בין הנהלת הלשכה לשלמה אייזיק המתמודד לנשיאות 
על מועד מוסכם במקום דחיית הבחירות בחצי שנה < רונית מורגנשטרן

לנשיאות ב המתמודד  עתירת  עקבות 
לביה"מ  אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה 
של  ביה"ד  החלטת  לפסילת  המחוזי, 
הלשכה על דחיית הבחירות בחצי שנה, המליצה 

לשני הצדדים להגיע לפשרה.
ב־10  דחייה  על  המליצו  אייזיק  של  כוחו  באי 
גרניק  יונתן  עו"ד  הלשכה,  של  כוחה  באי  ימים; 
אפשרי  בלתי  שזה  טענו  גלובוס,  אייל  ועו"ד 
להתארגן לבחירות בתקופה זו, משום שיש לעדכן 
את ספר הבוחרים, בוטלו כל הקלפיות, גם ההסכם 
החברה שתתפעל את הקלפיות בוטל וכי יש צורך 
לבחור ולאשר 3 חברי ועדת בחירות חדשים. לכן 

דרשה הלשכה דחייה של חודש מינימום.
והגיעו  השופטת  לבקשת  נענו  הצדדים  שני 
 3( בדצמבר  ב־15  יתקיימו  שהבחירות  לפשרה 
בנובמבר(. הפשרה  שבועות מהמועד המקורי, 24 
קיבלה תוקף של פסק דין ביה"מ המחוזי. ואולם, 
בעקבות בדיקה מהירה של הלשכה התברר שלא 
קלפי  )בהן  יום  באותו  פנויות  יהיו  הקלפיות  כל 
גדולה בכפר המכביה), וגם החברה המתפעלת את 
את  לדחות  הוחלט  יום,  באותו  תפוסה  הקלפיות 

הבחירות ל־16 בדצמבר.
המנכ"לית  בראשות  הכוחות  כל  נרתמו  בלשכה 
עו"ד בשמת כרמון, לצד הוועד המנהל, כדי להאיץ 

בהיערכות ליום הבחירות במועד עליו הוחלט.

ההתנהלות  על  לי  "צר  אייזיק:  מסר  בתגובה 
של הליך הבחירות, יחד עם זאת אני שמח שבית 
המשפט נענה לבקשתנו וקבע כי הבחירות ייערכו 
דרושה  מתמיד,  יותר  עכשיו,  לדצמבר.  ב־15 

עבודה יסודית של ריפוי, איחוי ותיקון הלשכה".
סו"ב אודי הוד, המתמודד השני על תפקיד נשיאות 
הפשרה  על  מברך  "אני  בתגובה:  מסר  הלשכה, 
שהושגה בין הצדדים, בתיווך בית המשפט. אני חושב 
והשאיר  מסמרות,  קבע  שלא  ביהמ"ש  עשה  שטוב 
שלא  מנת  על  ביניהם  להסכמה  להגיע  לצדדים 

לפגוע בעצמאות של מוסדות הלשכה. הסאגה הזאת 
הדגישה שוב עד כמה צריך לנקות את הפוליטיקה 
מהלשכה, ועד כמה הלשכה צריכה רוח ודרך חדשה".
הנהלת  ביקשה  בביה"מ  הדיון  סיום  לאחר  מיד 
להציע  ודרום  שפלה  מרכז,  ממחוזות  הלשכה 
הבחירות,  ועדת  חברי  לתפקיד  חדשים  מועמדים 
במקום שלושה חברי הוועדה שהתפטרו בתחילת 
השבוע )ראו "יומן הבחירות"(. הם אמורים להיבדק 
מכן  ולאחר  המנהל  הוועד  של  אישור  ולעבור 

אישור של המועצה הארצית.

יומן בחירות: תקציר הימים האחרונים
לביה"ד  עתירה  הוגשה   - בנובמבר   15
אריה  סו"ב  בראשות  הביקורת  ועדת  ידי  על 
הבחירות  ועדת  מחברי  אחד  לפיה  לבנוני, 
אלי  בסו"ב  מדובר  לתקנון.  בהתאם  אושר  לא 
שפלטר, נציג מחוז המרכז,  שהחליף את סו"ב 
יפית תמיר, שהתפטרה כדי להתמודד לתפקיד 

בבחירות. 

דן  הלשכה  של  ביה"ד   - בנובמבר   18
הבחירות  ועדת  את  לפסול  והחליט  בעתירה 
להתקיים  אמורות  שהיו  הבחירות,  את  ולדחות 
ההחלטה  שנה.  בחצי   ,2021 בנובמבר  ב־24 
והמתמודדים  הלשכה  חברי  בין  סערה  עוררה 

בבחירות.

21 בנובמבר - המתמודד לנשיאות סו"ב 
מודיע  יונט,  קבוצת  מנכ"ל  אייזיק,  שלמה 
להנהגת הלשכה כי אינו מכיר בסמכות ביה"ד 
מצפה  הוא  וכי  הבחירות  דחיית  על  להחליט 

לקיום הבחירות במועד.
נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן, פרסם 
הודעה לפיה הנהלת הלשכה מכבדת את החלטת 

ביה"ד ותפעל לפיה.
הבחירות  ועדת  מחברי   3 התפטרו  במקביל, 
– סו"ב חיים רוזנטל, ששימש נציג מחוז דרום, 
אלי  וסו"ב  השפלה  מחוז  נציג  צור,  דב  סו"ב 

שפלטר, נציג מחוז המרכז.

לביה"מ  עותר  אייזיק   - בנובמבר   22

החלטת  את  לבטל  בדרישה  אביב  בתל  המחוזי 
ביה"ד של הלשכה, משום שהוא לא מוסמך לכך.

23 בנובמבר - דיון במחוזי. בין הצדדים 
הושגה פשרה על קיום הבחירות ב־15 בדצמבר, 

שהתקבלה תוקף של פס"ד ביה"מ.

24 בנובמבר – מסתבר שמסיבות טכניות 
בדצמבר  ב־15  הבחירות  את  לארגן  אפשר  אי 
וגם החברה המארגנת לא  )כפר המכביה תפוס 
את  בינתיים  קבעו  בלשכה  יום(.  באותו  פנויה 
יום הבחירות ב־16 בדצמבר. אם גם ביום זה לא 
שלאחר  בשבוע  יערכו  הן  הבחירות,  יתאפשרו 

מכן. 

שלמה אייזיק, אודי הוד | צילומים: באדיבות יונט, באדיבות הלשכה
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 כלל ביטוח ופיננסים 
גייסה לשורותיה 130 

סוכנים חדשים 

ביטוח, ה סוכני  כ־2,000  עם  כיום  שעובדת  חברה, 
של  החדש  הגיוס  מחזור  לרגל  חגיגי  כנס  קיימה 

סוכנים בתחומים פנסיוני, פיננסי וסיכונים. 
בכנס הוצגה לסוכנים סקירה של תחומי הפעילות העסקית 
של כלל ביטוח ופיננסים, מקבוצות הביטוח והחיסכון ארוך 
הטווח המובילות בישראל, בדגש על עולם ההשקעות וחיסכון 
ארוך טווח, מובילות בתשואות, חדשנות מוצרית ושיווקית, 
מקצועיים  ושירותים  כלים  מגוון  לסוכנים,  השירות  מערך 

ועוד.
ופיננסים  ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם  פתח  הכנס  את 
שבירך את הסוכנות והסוכנים החדשים שמצטרפים לחברה 
הסוכנים  עם  המקצועי  והשיח  הקשר  העמקת  על  וסיפר 

וטיפוח הממשקים בתחום זה עמם. 
שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך הסוכנים, אמר: 
"אני מברך את סוכני הביטוח החדשים שמצטרפים לשורותיה 
של כלל ביטוח ופיננסים. אנו רואים בסוכנינו את חוד החנית 
של החברה ומשקיעים רבות, לאורך שנים, במערך השירות 
לסוכנים, בפיתוח כלים ושירותים ייחודיים עבורם ובקידום 

תכנים מקצועיים".

 עתירה לביה"ד של הלשכה לבטל את 
חברותו של סו"ב שמוליק אבוטבול לאלתר

בין הטיעונים שעלו בעתירה: "משתלח ומסית. התבטאויותיו קשות עד כדי חשש לחברים העושים 
עבודתם" ⋅ לדברי יו"ר ביה"ד לסו"ב אבוטבול ניתנו 15 יום להגיב לעתירה < גלית מרום

קשה לסילוקו לאלתר של סו"ב שמוליק ב
אבוטבול מלשכת סוכני הביטוח הוגשה 
בערב.  שלשום  הלשכה  של  לביה"ד 
לשכה  חברי  שמייצג  ניר,  מרדכי  סו"ב  העותר, 
רבים שהזדעזעו מדברים שפרסם אבוטבול, כותב 
אבוטבול  שמוליק  הביטוח  "סוכן  כי  בעתירה 
משתלח ומכפיש מזה שנים את חלק מחברי לשכה 
והנהגתה. הוא צירף לעתירתו אסמכתאות רבות, 
"חומר תיעודי חלקי משלל ההתבטאויות הקשות 
שלו עד כדי חשש לחברים העושים עבודתם". בין 
האסמכתאות ציטוט שלו מלפני שבוע בוואסאפ 

)בתמונה(.
והווטסאפ  מהפייסבוק  נוספות  דוגמאות 
"כרגע  בעתירה:  שמובאות  מהמקור  בצילום 
נחטפה  וזו  מאחר  ללשכה  מחוץ  עובדים  כולנו 
בהמשך  ביותר.  הנמוך  מהסוג  עסקונה  ידי  על 
ננקה את הלשכה מהעסקונה הפוליטית שלה"; 
הדין  לבית  כפופים  לא  שהם  החליטו  "בלשכה 
פינוי  כאן  להיות  הולך  "הפעם  עצמם";  בינוי"; "הלשכה נחטפה ,הלכה למעשה ,על ידי של 

הסוכנים  משלו.  דין  לעצמו  שעושה  הדין  בית 
לא מעניינים אותו".

השתלחות בחברי לשכה
'מהפנינים',  מעט  "אלה  נכתב:  בעתירה 
בביה"ד  הדופי  ומהטלת  מהאיומים  מההכפשות, 
של הלשכה ובסמכותו. הוצאת דיבה, השתלחות 
הסתה,  והנהגה,  נבחרים  כלפי  גנאי  ומילות 
שקרים איומים להוציא להורג ועוד כיד הדמיון 

של האיש הזה". 
תלונה  צפריר  אורי  ידי  על  הוגשה  בעבר 
במשטרה נגדו על איומים. לאור הדברים האמורים 
לעיל ובצירוף מסמכים אותנטיים אבקש מכבוד 
בית הדין לבטל את חברותו לאלתר, לפסול את 
מועמדותו בבחירות הקרובות, להטיל עליו קנס 

לדוגמה. האיש אינו ראוי להיות חבר בעמותה".
לדברי יו"ר ביה"ד סו"ב ועו"ד ישראל אליוביץ, 
לסו"ב אבוטבול ניתנו 15 יום לתגובה, ועד כה לא 

התקבלה תגובתו.

ממשיכים במאמץ
הנהגת הלשכה ממשיכה במאמציה לפתור את בעיית ביטוח החובה בחברה הערבית. 

היום התקיימה בתל אביב פגישה עם עיסאווי פריג' השר לשיתוף פעולה אזורי, 
שהבטיח לתמוך ולקדם את הצעת החוק שתסדיר את הנושא בוועדת השרים לענייני 

חקיקה. מהלשכה נכחו )משמאל(: נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן, עאד  
 מחאג'נה ,יו"ר ועדת ההיגוי לחברה הערבית בלשכה....

ההודעה ששלח אבוטבול | צילום מסך
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דמי ניהול מהצבירה וידועים מראש: המלצות 
הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון

הוועדה המייעצת בנושא ההוצאות הישירות הגישה השבוע את הדוח הסופי לממונה, המליצה 
גם על עידוד מסלולי השקעה פסיביים ויותר שקיפות לחוסך < רונית מורגנשטרן

ההון, ה שוק  על  לממונה  המייעצת  וועדה 
ההוצאות  בנושא  ברקת,  משה  ד"ר 
הישירות הגישה דוח סופי עם המלצותיה.

הוועדה הוקמה על ידי רשות שוק ההון בפברואר 
ההוצאות  סוגיית  את  לבחון  במטרה   2020
הגופים  ידי  על  עסקאות  ביצוע  בשל  הישירות 
המוסדיים עבור לקוחותיהם. השאלה המרכזית בה 
עסקה הוועדה היא כיצד החוסכים לפנסיה רוצים 
יושקע  שהכסף  נכון  והאם  כספם  את  שישקיעו 
באפיקים שמשיתים עליו הוצאות ישירות גבוהות 

יותר. 
"ההוצאות הישירות" הן סכומים הנגבים ישירות 
הגופים  ידי  על  ומועברים  לפנסיה  מהחוסכים 
המוסדיים לצדדים שלישיים בגין ביצוע או ניהול 
ב־0.25%  מסתכמות  הן  כיום  מסוימות.  השקעות 

בשנה.
הוועדה;  יו"ר  יפה,  ישי  פרופ'  חברים  בוועדה 
פרופ׳ אתי אינהורן; ד"ר נדין בודו טרכטנברג; 
ה־7  )עד  חמדני  אסף  פרופ'  ברב;  אלון  פרופ' 
באפריל 2021(; עו"ד ורו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו 

וד"ר הראל פרימק.

עיקרי המלצות הוועדה:
למחיר  ומעבר  הניהול  דמי  מבנה  של  שינוי   .1
יחיד וידוע מראש, הכולל גם את דמי הניהול וגם 
את ההוצאות לסוגיהן, ומחושב כשיעור מהצבירה 

בלבד בשיטת ״הכל כלול״; יאפשר לחוסך השוואת 
עלויות קלה יחסית. מחיר כזה יחליף את שלושת 

המחירים הנהוגים היום.
2. הקמת מסלולי השקעה עוקבי מדדים )פסיביים( 
בעלות נמוכה, שכל אחד מהם יעקוב אחרי מספר 
)ייתכן אפילו מספר גדול( של מדדי מניות ומדדי 
זו  )המלצה  ובעולם  בארץ  מרכזיים  חוב  איגרות 
דיפרנציאליים, שיאפשרו את  ניהול  דמי  מחייבת 

למסלולים  בהשוואה  הפסיביים  המסלולים  הוזלת 
אחרים(.

3. מתן אפשרות לגופים המוסדיים להציע מסלולי 
השקעה עם דמי ניהול מבוססי ביצועים, שיחושבו 
באופן סימטרי על בסיס ארוך טווח מעל ומתחת 

למדדי ייחוס.
4. שיפור שקיפות המידע המוצג לרשות המפקחת 
באתרי  וגם  התקופתיים  בדיווחים  גם  ולחוסך, 
האינטרנט הרשמיים, בפרט בכל הנוגע לתשואות 

של קרנות ההשקעה הלא סחירות.
5. שיפור הליכי ההחלטה של ועדות ההשקעה של 
בקרנות  להשקעה  הנוגע  בכל  המוסדיים  הגופים 
השקעה לא סחירות, ושיפור יכולות הפיקוח של 
רשות שוק ההון באופן כללי, ובפרט על השקעות 

באפיקים אלה.

הגברת התחרות בענף
המלצותיה  יישום  שבאמצעות  מקווה  הוועדה 
החיסכון  בענף  התחרות  את  להגביר  יהיה  ניתן 
בין  האינטרסים  הלימות  את  ולשפר  הפנסיוני 
החיסכון  ניהול  על  שמופקד  מי  לבין  החוסכים 

הפנסיוני שלהם", נכתב בדוח.
מרשות שוק ההון נמסר, כי הרשות לומדת את 
הדוח ובוחנת את אימוץ ההמלצות העולות ממנו, 
לרבות אופן יישומן, תוך שמירה על טובת ציבור 

העמיתים והחוסכים בישראל.

"בית המשפט המחוזי לא ערער על סמכות 
בית הדין של הלשכה"

יו"ר ביה"ד של הלשכה סו"ב ועו"ד ישראל אליוביץ מדבר על הדרמה שהתחוללה מאחורי הקלעים 
והביאה להחלטה על דחיית הבחירות לנשיאות הלשכה ל־15 בדצמבר < רונית מורגנשטרן

"
אני שמח על ההחלטה המשותפת לקיים את 
הבחירות ב־15 בדצמבר. אני מאושר שהגיעו 
להסכמות ולא היה כיפוף ידיים בין הצדדים 

כמו שהיה לפני הדיון בבית המשפט המחוזי".
של  ביה"ד  יו"ר  ופיננסים"  ל"ביטוח  אמר  כך 
לשכת סוכני הביטוח סו"ב ועו"ד ישראל אליוביץ, 
החלטת  בעקבות  שהתחוללה  הסערה  בעין  שהיה 
את  ולדחות  הבחירות  ועדת  את  לפסול  ביה"ד 

הבחירות בחצי שנה.
"אני גם שמח, הוסיף אליוביץ, שבניגוד לעמדת 
לא  המחוזי  ביה"מ  אייזיק,  שלמה  סו"ב  העותר 
לעסוק  הלשכה  של  ביה"ד  בסמכות  שאין  פסק 

בפני  כשהעדתי  הבחירות.  בנושא 
ביה"מ וסיפרתי שמכנים את ביה"ד 
ו"שטאזי",  "ק.ג.ב"  הלשכה  של 
אמרה השופטת שיש להצטער על 
יצאה  האמת  כאלו.  התבטאויות 

לאור".  

איחוד הלשכה
ביה"מ  כי לדעתו  ציין אליוביץ  עוד 
"כולם  הלשכה:  את  הציל  המחוזי 
ושיתפו  שלהם  האמיתי  לגובה  ירדו 

פעולה לנוכח הנחיית ביה"מ למצוא פשרה. חבל 

קודם",  בעצמם  כך  על  חשבו  שלא 
אמר. "מי שינצח בבחירות הקרובות 
חייב לאחד את  לנשיאות הלשכה 
שהיא  כדי  בלשכה  הפלגים  כל 

תפעל רק לטובת סוכניה".
תפקידו  את  מסיים  אליוביץ 
לחברי  מאחל  והוא  ביה"ד  כיו"ר 
כמו  "שינהגו  שייבחרו:  ביה"ד 
שנות  ב־4  ביה"ד  חברי  שנהגו 
הקדנציה הנוכחית, שבה קיימנו מעל 
40 דיונים; שיהיו ישרים ושלעולם לא 

יכניסו שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות".

 ישראל אליוביץ
 | צילום: באדיבות המצולם

ברקת. לומדים את הדוח ובוחנים את אימוץ ההמלצות 
העולות ממנו | צילום: גיא קרן
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לראשונה בישראל: מנוע השוואת מחירי 
ביטוח נסיעות לחו"ל

מנוע השוואת ביטוחי הנסיעות לחו"ל של Trusty כולל אפשרות להוסיף הרחבות כיסויים 
בהתאם לאופי הנסיעה, להשוות מחירי פוליסות, ולרכוש דרך סוכן הביטוח < רונית מורגנשטרן

להשוואת ח הסטארטאפ  ברת 
Trusty.(   – מחירי הביטוח
את  מרחיבה   –  )co.il
ומשיקה,  הביטוח  לסוכני  שירותיה 
השוואת  מנוע  בישראל,  לראשונה 
הוא  לחו"ל.  נסיעות  ביטוח  מחירי 
ביטוח  מחירי  השוואת  למנועי  יתווסף 
ודירה,  חיים  משכנתה,  בריאות, 

שמפעילה החברה היום.
מנוע השוואת ביטוחי הנסיעות לחו"ל 
להוסיף  אפשרות  כולל  טראסטי  של 
לאופי  בהתאם  כיסויים  הרחבות 
פוליסות  מחירי  להשוות  הנסיעה, 
המוצאות מכל חברות הביטוח, ולרכוש 
ביותר  המתאימות  הפוליסות  את 
מהסוכנים המועדפים ביותר שפעילים 

באתר. 
בשונה מפלטפורמות אחרות, טראסטי 

מאפשרת לרוכשי הביטוח להשלים את 
ואינה  שלה  באתר  הרכישה  תהליך 
מפנה את הלקוח לאתר חברת הביטוח 
על מנת להתחיל שוב בתהליך הרכישה. 
את  משמעותית  מקטינה  זו  פעולה 
הפוטנציאליים  הלקוחות  נטישת  אחוז 

בתהליך הרכישה אונליין. 
עוד נמסר, כי באמצעות התממשקות 
)חיבור API( לחברות הביטוח, העברת 
ישירות  טראסטי  מאתר  הנתונים 
סוכן  בשם  הביטוח,  חברת  למערכות 
הביטוח, מאפשרת הזמנת ביטוח מלאה 
סגירת  לצורך  לסוכן  מועברת  אשר 
או  הלקוח  מול  והתשלום  הפוליסה 
מאפשרת סגירה ישירה בחברת הביטוח 
לסוכן  הסופית  הפוליסה  ושליחת 
לצורך מתן מענה ללקוח בשעת צורך 

לאורך תקופת הפוליסה.

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול

 shutterstock :צילום | 



בסקר שביעות רצון בתחום
 שירותי הדרך של לשכת סוכני הביטוח 

שביעות רצון מספק השירות נלקחו חברות מעל 25 משיבים

7.688.89.1

צע
מו

מ

ממסי שלמהדרכים
סיקסט

סטארט
- קופל 

על-פי סקר לשכת סוכני הביטוח בישראל שנערך בחודש אוקטובר 2021 בקרב כ- 800 סוכנים

לא משווק

38%

1%2%5%
12%15%

שלמהדרכיםממסי   נתיזברה
סיקסט

סטארט
- קופל 

26%

5 שנים רצוף אליפות!
זה לא הולך ברגל, גם לא בכדורגל

לשכת סוכני הביטוח
 בישראל 

האם אתה משווק כתבי שירות מחוץ לפוליסה? 
במידה וכן, ציין מי ספק השירות המרכזי שלך?
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אחרי שכבר פועל ב־150 מדינות: נציגות 
לברוקר הבינלאומי Gallagher בישראל

פלתורס מבית מגדל סוכנויות תשמש כנציגת הברוקר בארץ ⋅ "הסכם שיתוף הפעולה מהווה 
נדבך משמעותי בהיערכות פלתורס לאתגרי הענף בשנים הקרובות" < רונית מורגנשטרן

סוכנויות, פ מגדל  מבית  ביטוח,  לתורס 
שיתוף  הסכם  על  חתמה  כי  מודיעה 
פעולה עם הברוקר הבינלאומי "גלגר" 
במסגרתו   ,)Gallagher Global Network(
בישראל.  גלגר  של  כנציגתה  פלתורס  תשמש 
של  הישראלית  לזרוע  פלתורס  תהפוך  בכך, 
בלמעלה  למבוטחים  שירותים  המעניק  הברוקר 

מ־150 מדינות ברחבי העולם.
והמוכרים  הגדולים  הברוקרים  אחד  הוא  גלגר 
בעולם(,  בגודלו  רביעי  )מדורג  הביטוח  בעולם 
סיכונים  ניהול  הייעוץ,  בתחום  שירותים  המספק 
התחומים,  בכל  למבוטחים  פתרונות  ומציאת 
לרבות תחומי הליבה ותחומים הדורשים התמחות 
מואצת  בצמיחה  נמצא  הוא  מיוחדים.  וניסיון 
תהליך  של  ובעיצומו  האחרונות,  בשנתיים 
רכישת  כגון  נוספות  פעילויות  רכישת  לבחינת 
כעת,  גלובלית.  והתרחבות   Willis re פעילות 
מחזק גלגר את פעילותו באזור המזה"ת, באפריקה 

ומדינות בריה"מ לשעבר. 
למגוון  שירות  מעניקה  פלתורס 

מהמובילות  חברות  של  רחב 
התעשייה  בענף  לרבות  במשק, 
הנדל"ן,  התעשייה,  הביטחונית, 
ללקוחות  והתשתיות  הבנייה 

בארץ ובחו"ל.

גישה לשווקים 
בינ"ל

גלגר  עם  הפעולה  שיתוף  הסכם 
את  להעצים  לפלתורס  יאפשר 
יכולותיה במתן שירות ברמה הגבוהה 
ביותר ללקוחותיה, תוך שיפור הגישה 

מוספים,  ערכים  ויצירת  הבינלאומיים  לשווקים 
אנליטיות  יכולות  נתונים,  לתשתיות  נגישות 
החיבור  הביטוח.  ענפי  בכל  יחודיים  ופתרונות 
ללקוחותיו  השירות  את  להרחיב  לגלגר  יאפשר 

בישראל  פעילותו  את  ולחזק  בישראל 
של  הגבוהות  ביכולות  שימוש  תוך 

פלתורס בשוק המקומי.
מנכ״ל  רובינשטיין,  אודי 
כי  מסר  סוכנויות,  מגדל 
חולקות   וגלגר  "פלתורס 
משותף  וחזון  ערכים  עולם 
שנים  ארוכת  מסורת  המשלב 
הביטוח  בעולם  מקצוענות  של 
במציאות  למצוינות  וחתירה 
מציאת  המחייבת  דינמית  עסקית 
בארץ  ללקוחות  יצירתיים  פתרונות 
ובעולם. הסכם שיתוף הפעולה מהווה 
פלתורס  בהיערכות  משמעותי  נדבך 
יאפשר  והוא  הקרובות,  בשנים  הענף  לאתגרי 
פתרונות  ללקוחותיה  ולספק  להמשיך  לפלתורס 
את  ולאתגר  ובחו"ל  בארץ  תחרותיים  ביטוח 

השוק". 

 אודי רובינשטיין | 
צילום: באדיבות מגדל ביטוח

No matter what. 
 סוכנים יקרים,פשוט לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל

יצרנו עבורכם בממשק הסוכן
ערכת כלים שיווקיים שיעזרו לכם 

לשווק את ביטוח הנסיעות של 
פספורטכארד בקלות ובפשטות 

במגוון פלטפורמות דיגיטליות: 
רשתות חברתיות | הודעות וואטסאפ 
| דיוור למייל | באנרים | עמודי נחיתה 

ועוד. המסרים בכלים מותאמים
לכל היעדים המתאימים

לתקופה הקרובה. 

 מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם 
AgentService@PassportCard.co.il :בדוא"ל

או בטלפון 1800-800-930.

היכנסו לממשק והתחילו
לשווק בקלות וביעילות



רגע לפני
סוף השנה 

זה הזמן להזכיר ללקוחותיכם 
לנצל את תקרת ההפקדה 

השנתית במוצרי הגמל 
והפנסיה וליהנות

מהאפשרות להטבות מס

אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס אישי. תשואה לתקופה שבין 11.2020 – 10.2021. תשואה 
לתקופה שבין 11.2018-10.2021- %12.49, התשואות הן נומינאליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי 
דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. *כפוף להוראות 

ההסדר התחיקתי, לתקנון ולתקרת ההפקדה השנתית.

למעבר להנחיות ההפקדה<

25.84%
תשואה בשנה האחרונה
במסלול חסכון פלוס מניות

https://agents.as-invest.co.il/Login
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מרות מגפת הקורונה, רוב חברות הביטוח צופות להמשך התאוששות כלכלית מואצת והגברת ל
ההשקעות בטכנולוגיה דיגיטלית. הביקוש לביטוח צפוי להמשיך לעלות ברחבי העולם וחלק 
גדול מהמבטחים צופים שההכנסות יהיו “טובות משמעותיות” בשנה הבאה – קובעת תחזית תעשיית 

הביטוח לשנת 2022 שהכינה חברת הייעוץ וראיית החשבון דלויט.
המחקר של דלויט, שכלל סקר בקרב עשרות חברות ביטוח בעולם, מציין שהאצת מתן החיסונים 
בעולם והסרת חלק מהסגרים בשנת 2021 יצר זרזים חשובים לבניה מחדש של האמון בקרב אנשים 
ועסקים כאחד, שסייעו בהתאוששות הכלכלית. אבל הקרב רחוק מלהסתיים, וסביר להניח שרמת אי 

הוודאות תימשך. 

שינויים בהעדפות הצרכנים
אנשי דלויט מוסיפים שהחששות המתמשכים מהמגפה ומשינויים בהעדפות הצרכנים עלולים להוות 
מהמורות מהירות. הרבה מזה תלוי באיזו יעילות חברות הביטוח מנהלות את ההשקעות שלהן, בעובדים 
ובטכנולוגיות מתפתחות. הצפי שהעדיפויות האסטרטגיות של תעשיית הביטוח יהיו בשנה הקרובה: 
מודלים גמישים לעבודה, האיזון בין אוטומציה עם הצורך לשמור על מגע אנושי עם הלקוחות ופעילות 

רבה יותר לחיזוק האימון בין בעלי העניין בחברות כדי להגביר את האמון.
כפוטנציאל  כלכליים  מכשולים  בין  נעים  בתחזית,  נאמר  המבטחים,  בפני  הניצבים  האתגרים 
לאינפלציה מתמשכת, לדאגות הקיימות כסיכוני אקלים, גיוון ענפי המשק והכללה פיננסית. יש 

לקחת בחשבון גם התפתחויות במוצרי הצריכה והעדפות הרכישה המתפתחות במהירות.
המחקר מדגיש שחברות הביטוח תלויות יותר ויותר בטכנולוגיות מתפתחות ובמקורות נתונים כדי 
להניע יעילות ולשפר את אבטחת הסייבר. עם זאת, רוב חברות הביטוח צריכות להתמקד גם בשיפור 

חווית הלקוח על ידי ייעול תהליכים עם אוטומציה וכן מתן שירות מותאם אישית היכן שצריך.

Willis Towers ה הבינלאומי  ברוקר 
Watson הודיע על כוונתו לרכוש את 
מהמהלך  חלק  זה  לידרים.  הישראלי  הברוקר 
והמזרח  בישראל  החברה  פעילות  את  לחזק 

התיכון.
פמלה תומסון־הול, ראש האגף הבינלאומי ב־
צעד  הינו  לידרים  “רכישת  כי  אמרה   WTW
הגלובלית  האסטרטגיה  את  שמשקף  מרגש 
ביצועים  בעלי  עסקים  עם  לעבוד  שלנו 
בשווקים  גבוה  פוטנציאל  ובעלי  גבוהים 
רכישת  כי  הוסיפה  תומסון  משגשגים”. 
 WTW לידרים מחזקת את טביעת הרגל של
“לידרים  כאשר  התיכון,  ובמזרח  בישראל 
הגלובלי  והטווח  המומחיות  ממינוף  ייהנו 
שלנו. לידרים בנו מוניטין מוצק של חדשנות 
ומצוינות שמתיישרת עם הערכים והשאיפות 

.”WTW של
שנה  מ־20  יותר  לפני  שהוקמה  לידרים, 
מגוון  מציעה  מומחים   45 של  צוות  מחזיקה 
פתרונות ביטוח מסחריים לשוק הישראלי. יש 
לה ניסיון בגיבוש תוכניות סיכון רב לאומיות.

הברוקר הבינלאומי 
WTW רוכש את 

לידרים הישראלית

תחזית 2022: הביקוש לביטוח צפוי 
לעלות ברחבי העולם וההכנסות יהיו 

“טובות משמעותית"

ביטוח בעולם דוד ליפקין



ניצחון כפול

נמשיך לפעול כדי לתת לכם את 
השירות הטוב ביותר

כלל מודה לסוכני הביטוח שבחרו בנו שוב
למקום הראשון בסקר שביעות רצון

בתחום הביטוח הכללי וגם בתחום הפנסיוני
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 אפקט הקורונה - סוכנויות ביטוח 
נתקלות בקשיים בקבלת פיצוי

 עו"ד ג'ון גבע מרחיב בטור מיוחד על אחת מההשלכות הבולטות של מגפת הקורונה: תביעות פיצויים 
 שמגיעות לפתחם של בתי המשפט - ונדחות • הסיבות לכך, בין היתר, הן קושי בהוכחת קשר סיבתי 

ואיסוף נתונים תומכים

ביטוח ח סוכנות  המפעילה  ברה 
הערבית  בחברה  בעיקר  ופועלת 
קורונה  למענק  בקשה  הגישה 
תקופת  בעד  בהוצאות  השתתפות  בגין 
הזכאות מרץ־אפריל 2020, בהתאם להחלטת 
הממשלה מס' 5015. בקשתה נדחתה ובהמשך 

נדחתה גם ההשגה שהגישה. 
רשות  המשיבה,  ציינה  בהשגה  בהחלטה 
חלה   2019 יוני  מחודש  כבר  כי  המסים, 
וכי  הסוכנות  של  ההכנסות  במחזור  ירידה 
ינואר־ בחודשים  ההכנסות  בין  השוואה  גם 

התקופה  הכנסות  לבין   2020 פברואר 
ירידת  על  מצביעה   ,2019 בשנת  המקבילה 
העידו  הנתונים  המשיבה,  לדברי  מחזורים. 
החלה  העוררת  בהכנסות  שהירידה  כך  על 
קשורה  ואינה  קורונה  מגפת  פרוץ  לפני 

להתפשטות הנגיף. 
בהתאם לזאת, נקבע לעוררת מחזור בסיס 
החודשי שלה  ההכנסות  לפי ממוצע  חלופי 
בתקופה שמחודש יוני 2019 ועד לפברואר 
2020. לחיזוק עמדתה ציינה המשיבה שתי 

אינדיקציות נוספות לשינויים אשר חלו במהלך 
ובין  הסוכנות  בין  התקשרות  הפסקת   -  2019
וכן   ,2019 שנת  באמצע  הראל  הביטוח  חברת 
ירידה הדרגתית במספר העובדים של העוררת. 

כנגד החלטה זו הגישה העוררת את הערר הנדון.
הערר  לוועדת  ערר  כתב  הגישה  החברה 
לענייני קורונה, ובו טענה, בין היתר, כי ירידת 
אינה   2019 מאי  חודש  לאחר  שחלה  המחזורים 
מהווה  היא  שכן  בהכנסותיה,  שינוי  על  מעידה 

יוצא של ההתחשבנות השנתית שנערכת  פועל 
מול חברות הביטוח בכל שנה, והניבה הכנסות 

בחודשים פברואר עד מאי.
לאחר שמיעת טענות הצדדים, קבעה גם 
ועדת הערר לענייני קורונה כי דין הערר  לם

צו
נמ

ת 
בו

די
בא

ם: 
לו

צי

shutterstock :התנאי הבסיסי למתן "פיצוי קורונה" הוא כי חלה ירידה במחזור ההכנסות | צילום
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להידחות.
הוועדה שנקודת המוצא לדיון  ציינה  תחילה  
היא כי החלטת הממשלה נועדה לסייע לעסקים 
הקורונה.  נגיף  מהתפשטות  כתוצאה  שנפגעו 
שנועדו  מהלכים  משורת  חלק  הוא  זה  סיוע 
המגזר  של  שרידותו  על  הניתן  ככל  לשמור 
כך  ובתוך  שנקבעו,  המגבלות  תחת  העסקי, 
לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בצמיחה ובמשק 

בכללותו.

הוכחת קשר סיבתי 
ציינה  ולחוק,  הממשלה  להחלטת  בהתאם 
הוא  המענק  למתן  הבסיסי  התנאי  כי  הועדה 
בין  בהשוואה  מחזורים,  ירידת  בעסק  חלה  כי 
תקופת הזכאות לבין החודשים המקבילים בשנת 
2019, בשיעור שנקבע. עם זאת, לפי סעיף 1)ג( 
להחלטת הממשלה, המענק יינתן רק אם "ירידת 
נגרמה  המענק  בתקופת  העסקאות  מחזור 
התפשטות  של  הכלכלית  מההשפעה  כתוצאה 
וקיים  במידה  רק  כלומר,   ,"covid-19 נגיף 
קשר סיבתי בין ירידת המחזורים ובין התפשטות 

נגיף הקורונה.
יתר על כן, הועדה ציינה כי בהחלטת הממשלה 
ובחוק לא נקבע כי עוסק המבקש מענק מחויב 
להוכיח את הקשר הסיבתי באופן פוזיטיבי. יחד 
עם זאת, במקרים שבהם רשות המסים מצביעה 
של  קיומו  את  בספק  המעמידים  ממצאים  על 
העוסק,  על  מוטל  ההוכחה  נטל  סיבתי,  קשר 
המחזורים  ירידת  בין  הקשר  את  להבהיר  ועליו 

ובין התפשטות נגיף הקורונה.
בתקופת  ההכנסות  גם  העוררת,  לשיטת 
הזכאות, בחודשים מרץ עד אפריל 2020 אמורות 

הנערכת  ההתחשבנות  בשל  גבוהות  להיות  היו 
בתקופה זו, ביחס לפוליסות אשר נרכשו בשנת 
ההכנסות  ממחזור  חלק  רק  למעשה,   .2019
העסקית  הפעילות  את  משקף  אלו  בחודשים 
את  משקף  האחר  החלק  ואילו  תקופה,  באותה 

התוצאות העסקיות של שנת 2019 בכללותה.

תשתית עובדתית
עם זאת, קבעה הוועדה כי העוררת לא הציגה 
כל מסמך שממנו ניתן היה ללמוד על השינויים 

שאירעו בהכנסותיה. כמו כן, העוררת כלל לא 
ביטולי  בדבר  לטענותיה  אסמכתאות  הציגה 
מכך,  יתרה  הקורונה.  משבר  בתקופת  פוליסות 
עובדיה  כי  פעמים  מספר  הדגישה  העוררת 
הוצאו לחופשה ללא תשלום וכי לא יכלה לעסוק 
בשימור לקוחות, אולם לא הציגה לוועדת הערר 
שפוליסות  כך  על  המעידה  עובדתית  תשתית 

בוטלו ושהיה צורך באותו שימור לקוחות.
הקשר  להוכחת  הנטל  כי  הוועדה  הוסיפה  עוד 
הייתה  לא  אומנם  העוררת;  על  הוטל  הסיבתי 

מחזורים  ירידת  חוותה  העוררת  כי  מחלוקת 
בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, אך 
לא  היא  לה,  שניתנו  רבות  הזדמנויות  למרות 
המחזורים  שירידת  לכך  ראיות  להציג  השכילה 
נגיף  התפשטות  של  הכלכלית  מההשפעה  נבעה 

הקורונה.
הוועדה דחתה את הערר הן מן הטעם שהעוררת 
מינימלית  עובדתית  תשתית  הציגה  לא 
נוספים  ספקות  לנוכח  והן  בטענותיה,  לתמיכה 
שהתעוררו באשר למשמעות הנתונים, גם אילו 
היו מתקבלות טענות העוררת. עד למועד זה לא 

ידוע אם הוגש ערעור על החלטת הוועדה.
סוכנות  קום  ה.ס.  היא  המערערת  הצדדים: 
לביטוח )2013( בע"מ שיוצגה על ידי עו"ד כרם 
הנו כנגד רשות המיסים שיוצגה על ידי היחידה 
קבועות.  בהוצאות  השתתפות  במענק  לטיפול 
בנובמבר  ניתנה   )1336-21 )ערר  ההחלטה 
ורו"ח  יו"ר הוועדה עו"ד ערן עסיס  2021, מפי 

צבי פרלמוטר.
והמרכז,  ת"א  למחוזות  יועמ"ש  הוא  הכותב 

השרון וירושלים בלשכה

חג אורים שמח בדרכים

אומנם העוררת חוותה ירידת מחזורים בהשוואה לתקופה 
המקבילה בשנה הקודמת, אך למרות הזדמנויות שניתנו 
לה, היא לא הציגה ראיות לכך שירידת המחזורים נבעה 

מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
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 רק בריאות: על ועדות רפואיות 
בקרן פנסיה

עו"ד עדי בן אברהם מסביר על חריגה מסמכות, ועל המועד בו יתערב בית 
הדין במחלוקת על אופן קביעת שיעור נכות מול קרן פנסיה 

בנצרת ב לעבודה  האזורי  הדין  בית 
ועדה רפואית  נדון ערעור על החלטת 
קבעה  אשר  הפנסיה,  קרן  של  לעררים 
 ,50% של  בשיעור  בקרן  העמית  של  נכותו  את 
לו.  והתנגד  לו  סירב  העמית  אשר  נכות  שיעור 
לאחר פנייה לבית הדין, הגיעו הצדדים להסכמה 
על העברת התיק בחזרה לדיון חוזר של הוועדה 
שיעור  את  לבחון  מנת  על  לעררים  הרפואית 
אובדן כושר העבודה של העמית מחדש תוך מתן 

החלטה מנומקת.  
כי  הודיעה  התכנסה  אשר  הרפואית  הוועדה 
היא אינה חוזרת בה מהחלטות קודמות, וכי היא 
עומדת על עמדתה הקודמת בדבר שיעור אכ"ע 

של 50% בלבד. 
על  וערער  לעבודה,  הדין  לבית  שב  העמית 
קביעתה החוזרת של הוועדה, בשלל טיעונים, בין 
היעדר  המחלה שברשותו,  לאישורי  ביחס  היתר, 
אחוזי  קיימים,  לליקויים  הוועדה  של  התייחסות 
מדובר  וכי  מצבו,  את  משקפים  לא  אשר  נכות 
של  מחודש  דיון  מצריכה  אשר  בטעות משפטית 

הוועדה.

רפואה או משפט?
הנסיון  כי  בתגובה  לעמית  השיבה  הפנסיה  קרן 
שנקבע  האכ"ע  שיעור  על  הדין  בבית  דיון  לנהל 
לו - אין לו מקום ואין בית הדין מחליף את שיקול 
כי  הינו  ידוע  כלל  הרפואית.  הוועדה  של  הדעת 
בית הדין לא מתערב בקביעות רפואיות אלא אם 
ההחלטה  שדרך  או  פניה,  על  גלויה  טעות  היתה 
היתה שגויה או פגומה. קרן הפנסיה אף הבהירה כי 
מדובר על ועדה רפואית חיצונית לחברה המנהלת 
של קרן הפנסיה, והוועדה קבעה כי העמית כשיר 
תחת   50% של  חלקי  משרה  בשיעור  לעבודה 
הפנסיה  קרן  בנוסף  אצלו.   שקיימות  המגבלות 
לאומי,  לביטוח  המוסד  להחלטות  כפופה  אינה 
אשר מבחניה שונים ממבחני הקרן. משכך מציינת 
סביב שאלה  מחלוקת  על  מדובר  כי  הפנסיה  קרן 
רפואית ולא משפטית שכן כל הביקורת הינה סביב 

שיקול הדעת הרפואי והמסקנה הנובעת ממנה. 
בית הדין אשר ישב על המדוכה, ולאחר שבחן 
דין התביעה של  כי  הגיע למסקנה  הנתונים  את 

העמית להדחות. 
בית הדין מדגיש, כי על פי ההלכה המשפטית 
ועדות רפואיות פועלות על פי תקנוני  הנוהגת, 
ולכן  שיפוטיים  מעין  גופים  והן  הפנסיה  קרן 
היקף הביקורת השיפוטית של בית הדין בעניינן 

ופגיעה  ונוגע לעילת החריגה מסמכות  מצומצם 
זה,  בכללי הצדק הטבעי. משכך, בכפוף למתווה 
כי  מגלה  לפניו  שעומדים  במסמכים  שעיון  הרי 
הטענות  את  בחנה  שיקוליה,  את  שקלה  הוועדה 
והואיל  בהתאמה,  הרפואיות  למסקנות  והגיעה 
ולא ניתן ללמוד על פגם משפטי באופן פעילות 
הוועדה והחלטתה ביחס לעמית, קובע בית הדין 

כי הוא דוחה את התביעה.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור לבית הדין 

הארצי.

דבר היועמ"ש
רבים מהמבוטחים בחברות הביטוח ו/או קרנות 
הפנסיה לא טורחים להבין וללמוד את הליך הגשת 
התביעה. לא פעם נשמעות אגדות אורבניות על 
לקוחות אשר פשוט מניחים אסופה של מסמכים 
במשרד הסוכן או שולחים את המסמכים לחברת 
לדעת  חשוב  לחמך".  "שלח  בבחינת  הביטוח 
או  ביטוח  לחברת  תביעה  מגישים  בטרם  ולהבין 
להחזר  קטנה  תביעה  רק  זו  אם  )בין  פנסיה  קרן 
אם  ובין  מומחה  רופא  אצל  בדיקה  על  הוצאות 
עסקינן בתביעה לקצבת נכות ארוכת שנים(, מה 

בדיוק הדרישות והקריטריונים לתביעה - הן של 
והן  המבוטח  הפוליסה של  פי  על  הביטוח  חברת 
של קרן הפנסיה על פי התקנון הרלוונטי למועד 
מסודר  מסמכים  קיט  להגיש  ובהתאם  האירוע, 

וברור שנותן מענה לשאלות מיישבי התביעות. 
רשות שוק ההון עמלה והוציאה תחת ידיה חוזר 
ציבור.  בפניות  וטיפול  תביעות  ויישוב  לבירור 
ואותו  לקיומו  עשור  חגג  השנה  )אשר  זה  חוזר 
ביטוח  תביעות  כמנהל  בכובעי  ליישם  נדרשתי 
חיים, לשעבר( קבע את הכללים לטיפול בתביעת 
גם  יצר  אך  מחד,  התביעות  מיישבי  אצל  ביטוח 
כלפי  התביעה  ניהול  אופן  על  מלאה  שקיפות 

הלקוח מאידך.
קיימת חשיבות רבה בעיניי, בטרם הגשת תביעה, 
הנדרשות,  הרגולטוריות  ההוראות  את  להכיר 
קיט  התביעה,  ניהול  אופן  בדבר  בהנחיות  לעיין 
מנת  על  וכיוצ"ב  והרלוונטי  הנדרש  המסמכים 
להבין כיצד לפעול נכון למול חברת הביטוח ו/
או קרן הפנסיה במימוש זכויות על פי התקנון או 

הפוליסה. 

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ״ש 
הלשכה לם

צו
נמ

ת 
בו

די
בא

ם: 
לו

צי

shutterstock :ועדות רפואיות פועלות על פי תקנוני קרן הפנסיה והן מעין גופים שיפוטיים | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן דרוש/ה 
עובד/ת מנהל/ת תחום ביטוח חיים. מדובר במשרד 

ותיק עם דור המשך שעוסק בכל תחומי הביטוח 
)ביטוחי פרט בעיקר(. נדרש ידע רב בתחום הביטוח, 

יוזמה, אסרטיביות ותודעת שירות גבוהה ביותר. תנאים 
מצוינים למתאימים/מות. יש לשלוח קורות חיים ל: 

 israel@peri-israel.co.il
לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן דרוש/ה 

חתם/ת בתחום ביטוח האלמנטרי. ידע והיכרות של 
מערכות הפקה של חברות הביטוח – חובה. יחסי אנוש 

טובים- חובה. תנאים מצוינים למתאימים/מות. יש 
ron@peri-israel.co.il :לשלוח קורות חיים ל

דרוש 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 

gil@hish-ins.co.il :חיים למייל

דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות וביטוחי 
דירות לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה, דרוש/ה 

פקיד/ה לתחום התביעות וביטוחי דירות עבודה 
טלפונית ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח. 

שעות עבודה מ 09:00 ועד 16:30 עבודה לטווח ארוך 
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים 

moti@edenins.co.il :למייל

לסוכנות ביטוח בירושלים דרוש/ה סוכן/ת משווק/ת 
צעיר/ה שמעוניין/ת לעבוד על תיק הלקוחות 

של המשרד בתחום הבריאות/חיים/פנסיה/כללי. 
העבודה משולבת, שטח+משרד, אופציה לשכר 

בסיס+עמלות+רכב. יש לשלוח קורות חיים למשרת 
dar21162@gmail.com סוכן

למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה 
חתמת רכב למשרה מלאה, מיידית, ולטווח ארוך. נדרש 

ניסיון קודם. תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים 
 eyal@sos-ins.co.il :למייל

לסוכנות ביטוח ותיקה ויציבה בת"א, דרוש/ה סוכן/ת  
ביטוח למח' בריאות קולקטיביים! שיווק ושירות מקצועי 

ללקוחות הקולקטיביים ובני משפחותיהם, איש הקשר 
 מול נציגי הקולקטיב )הנהלה, חשבי שכר וכו’(. 

- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני חובה, ניסיון בתחום מוצרי 
 הבריאות והפרט. 

- יוזמה, אסרטיביות, תודעת שירות גבוהה, יכולת 
 עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים. 

- עבודה משולבת שטח ומשרד. - שכר בסיס + עמלות, 
shira@gabay-ins.co.il.רכב + טל נייד + מחשב נייד

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות סוכן ביטוח צעיר 
ונמרץ שמעוניין לעבוד על תיק הלקוחות של המשרד 

כפרילאנס עם אפשרות בעתיד לניהול ופיתוח של 
 המשרד פרטים יש לשלוח קורות חיים 
itsik@newafikim.co.il למשרת סוכן

סוכן ותיק  מחולון מציע שרותי משרד בחולון )ללא 
תשלום( ותמיכה מקצועית למועמד עם או  בלי רישיון  

לעיסוק  כסוכן עצמאי  )עפ"י הסכם( קו"ח   לשלוח  
למייל:skashro@bezeqint.net מס' הטלפון  

במשרד - 03-5032893 

שכירות משנה
להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 

קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת גן. 
המשרד כולל מטבחון, שירותים, פינת ישיבה לעוזר, 

פינת המתנה. 2,500 ₪ בחודש. במידת הצורך ניתן 
יהיה לשכור גם חניה בבניין. למעוניינים נא לפנות 

לראובן כפתורי 052-3586060

משרד מפואר כ 65 מ"ר כולל 3 חדרים + אופן ספייס 
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר 52 ש"ח 

למ"ר כולל אחזקהמעלית + מזגנים 0508844442 
ששון מאירי

להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר 
סבא בבניין מבוקש, משרד מרווח כולל שימוש בחדר 

ישיבות. העלות 3500 + מעמ -מחיר קבוע הכולל 
חשמל, ארנונה, ניקיון, אינטרנט – קו סימטרי ודמי 

ניהול. ערן 054-2004455  הנחה מהותית לסוכנת / 

סוכן בתחילת הדרך!

להשכרה במשרד מפואר, חדר גדול כולל חלון 
ענק. המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי, חניה 
חופשית, השכירות חודש בחודשו, מחיר פיקס כולל 

)דמי ניהול, חשמל, ארנונה, ניקיון יומי(. ניתן לקבל 
מרוהט, שלמה 052-2944888

להשכרה 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח תקוה. החדרים 

מרוהטים, בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה 
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת. העלות הנדרשת כולל 
חשמל, ארנונה, אינטרנט, ועוד: 4,000 ש"ח + מע"מ. 

לפרטים, שמוליק: 054-4946290

להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים. 
גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

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

0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 

udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום 

הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון 
 eyal@afikeyhon.co.il, – צור קשר לאפיקי הון –

054-4276891

מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט. משלמים מכפיל 
גבוה ובמזומן, ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד 

303@5052323.co.il :מספר שנים 052-3688700 מייל

אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם 
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו, שלא! אצלנו 
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם 

ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים. אם גם אתה 
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש. ליצירת 

קשר ותיאום פגישה, אסף יגר 052-4241333 המודעה 

מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות 

/ עצמאים / פרטיים. אנו מתמחים ביועץ למשכנתה 
)חדשה / מיחזור / איחוד הלוואות / ועוד(. נשמח 

לשת"פ עמך על תיק המבוטחים שלך, ובמקביל ללמד 
אותך את התחום.בוא נפגש לקפה, שלמה קרקסוני, 

 052-2944888 
https://www.facebook.com/krsmartmoney 

אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ 
ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר 
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו 

ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את 
הפתרון הכי מתאים עבורכם. ביחד סוכנות לביטוח 

מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו 
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים 

קיימים. אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי 
פעולה שבהם כולם מרוויחים )יש לנו שת"פים 

שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים 
בדבר וזה בדוק( שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו 

רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת 
החלטה מושכלת. ניתן לפנות אלינו במייל/ בנייד 

gil@  נייד 052-7703399 גיל 052-4526944 משה
 beyahad-ins.com

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של זאב גול, חבר 

הלשכה, על מות אימו

עופרה גול  ז"ל
שלא תדע עוד צער

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