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"נעצים את
קרנו של סוכן
הביטוח"

טבריה

חיפה

נבחרי הלשכה מתחילים לעבוד ־
בכל שבוע נארח ונכיר שניים מיושבי
ראש המחוזות והוועדות הנבחרים
• השבוע :סו"ב תדהר סאטובי ,יו"ר
מחוז הצפון ,וסו"ב גבי מלכה,יו"ר
מחוז הדרום > עמ' 2
באר שבע

אופקים

"רצון לשינוי"

פגיעה בממשל התאגידי

ברב קולות

בדברים שנשא שלמה אייזיק ,נשיא
הלשכה ,בוועידת עדיף הוא התייחס
לשינויים הצפויים בלשכה ובהתנהלותה,
ובתוכניות לקדנציה החדשה > עמ' 3

הממונה ברקת על מינוי מנכ"ל
מגדל אחזקות" :המינוי עלול
לערער את ההיררכיה בחברה
ולפגוע בתפקוד ההנהלה" > עמ' 3

אישה נוספת בתפקיד בכיר
בלשכה :סו"ב מירי אורגל
נבחרה ליו"ר ועדת האתיקה
> עמ' 6
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פרויקט מיוחד :הכירו את הנבחרת
החדשה של לשכת סוכני הביטוח
בכל שבוע נארח שניים מהנבחרים לתפקידי יו"רים בלשכה ,שיספרו על עצמם ועל תכניותיהם
במסגרת תפקידם החדש • והשבוע ־ מהדרכות בקרית שמונה ועד רפורמה דיגיטלית באופקים:
יו"ר מחוז הצפון סו"ב תדהר סאטובי ויו"ר מחוז הדרום סו"ב גבי מלכה > רונית מורגנשטרן

סו"ב גבי מלכה ,יו"ר מחוז
באר שבע והדרום
"נחזיר את הסוכנים שעזבו את הלשכה"

הקהילה .אחד הרעיונות המרכזיים שלי ,אותו
אציע לוועד המנהל של הלשכה ,הוא שלשכת
סוכני הביטוח תבנה מצגת לימודית על תחומי
הביטוח והפנסיה; מצגת מפורטת של כשעתיים
איתה יעברו סוכני הביטוח בבתי הספר התיכוניים
במדינה ,כיתות י"א־י"ב .המטרה היא קודם כל
לתת כלים לצעירים להבנת התחום החשוב הזה,
כי כיום הנושא הזה מאוד רחוק מהם .בנוסף ,גם
נתחבר לקהילה ונחזק את תדמית סוכן הביטוח.
"כמו כן ,אני יו"ר סניף של מפלגה שנמצאת
בשלטון היום; יש לי קשרים קרובים עם חברי
כנסת רבים ואשמח לסייע לפעילות הלובינג של
הלשכה בכנסת ובממשל".

בן  ,58רווק
ותק :חבר לשכה כ־ 20שנה
תפקיד בקדנציה קודמת :יו"ר סניף באר שבע
התמחות :פנסיוני ואלמנטרי
מיקום המשרד :אופקים

"אני משרת את תושבי אופקים וכל אזור עוטף
עזה .הייתי מוכר ביישוב בזכות הפעילות הציבורית
שלי כמחזיק תיק הספורט בעירייה; ברקע שלי
הייתי מורה לחינוך גופני ומאמן כדורגל וכדורסל.
לאחר כשבע שנים כמורה לחינוך גופני יצאתי
לשנת שבתון ,ואז נחשפתי לתחום הביטוח בידי
חבר והתאהבתי בתחום .אני מאוד מרוצה מהבחירה
שלי ונהנה מהעבודה יום יום".
מהן המשימות העיקריות שהצבת לעצמך
בקדנציה החדשה?
"המשימות העיקריות שהעמדתי בפניי כיו"ר
המחוז – קודם כל להחזיר את הסוכנים שעזבו את
הלשכה בעקבות הבעיות שהיו בשנה האחרונה.
"נעשיר את סוכני המחוז בימי עיון מקצועיים
בהתמקדות על דיגיטציה ורגולציה; יש הרבה
סוכנים באזור הדרום שעדיין לא נכנסו לעולם
הדיגיטל בצורת העבודה שלהם שתתאים
לרגולציה שמשיתה עלינו רשות שוק ההון
ולביקורות שהיא מבצעת מדי פעם".

להעניק לקהילה

"בנוסף ,כמי שבא מתחום החינוך ,הקהילה מאוד
חשובה לי; אני מתכוון לעבוד הרבה עם ולטובת

ביטוח
ופיננסים

של טבע עם חניה בשפע ומנהל קבוצה של פמילי
אופיס של סוכנים עצמאים שנותנים שירות בכל
ענפי הביטוח ,כל אחד בתחומו ,ונהנים משיתוף
פעולה מקצועי.
"הסוכנים שאיתי – יגאל הררי ,חבר הוועדה
הפנסיונית שאחראי על יעוץ פרישה ומיסוי;
חגי לנצט שממונה על תחום הבריאות וסגן יו"ר
הוועדה; סיון תורג’מן ושלומי הרוש ,שעוסקים
בכל ענפי הביטוח.
"לאחר שנכנסתי לתחום החלטתי להתנדב
לפעילות בלשכה מתוך ראיה שככל שיהיו
יותר סוכני ביטוח לא יוכלו לנו ומתוך אמונה
שצריך לטפח ולהכשיר את הקיימים ־ כי האוצר
בתוכנו .ב־ 2011הצטרפתי לוועד סניף חיפה,
ב־ 2017לוועדת הפיננסים ,ב־ 2020כיו"ר הוועדה
הבינדורית וב־ 2022כיו"ר מחוז צפון.
מהן המשימות העיקריות שהצבת לעצמך
בקדנציה החדשה?
"החזון שלי להפוך את המחוז למרכז WeWork
לסוכנים שיאפשר סביבת עבודה ומרכז הכשרות
גם לאלו שאין באפשרותם לשכור משרד לגדול
ולהתפתח.

הדרכות גם בקריית שמונה

סו"ב תדהר סאטובי ,יו"ר מחוז
חיפה והצפון
"אהפוך את המחוז למרכז  Weworkלסוכנים"
בן  48נשוי 2 +
ותק :חבר לשכה כ־ 10שנים
תפקיד בקדנציה קודמת :יו"ר הוועדה הבינדורית
התמחות :פנסיה ,פיננסים ואלמנטרי
מיקום המשרד :קיבוץ יגור

"סיימתי לימודי ניהול תיקים ב־ 2002ונכנסתי
לענף הביטוח ב־ ;2009עיקר ההשכלה שלי היה
בפיננסים כשהענף הזה עוד היה בחיתולים .די
מהר נכנסתי לעולם הסיכונים והפנסיוני ,צירפתי
סוכנים והכשרתי אותם .עם השנים גם הוספנו
עוד תחומים.
"כיום המשרד ממוקם בתוך קיבוץ יגור באווירה

"בנוסף ,חשוב לי להביא את ההדרכות
וההכשרות לפריפריה :לקריית שמונה ,עפולה,
בית שאן ,נצרת ועכו באמצעות סמינרים בכל
ענפי הביטוח וגם בתחומים נוספים.
"להמשיך לקדם את המיזם הבינדורי ולאפשר
לסוכנים צעירים פריון עבודה דיגיטלי וחדיש
בשילוב סוכנים ותיקים בעלי ניסיון בשיווק ,וגם
לייצר המשכיות לשני הצדדים.
"בנוסף ,אני מתכוון להפוך את מחוז צפון
למרכז זכויות למען הציבור בישראל שיאפשר
יעוץ משכנתא לזוגות צעירים שאין ביכולתם
לקבל יעוץ כזה בחינם; לפורשים מעוטי יכולת
לאפשר פרישה בכבוד .וגם לכלל האזרחים
בנושאי תביעות וסוגיות מול החברות שאין להם
סוכן ונמצאים במשבר בשל מקרה ביטוח.
"כל אלו ישפרו את עתיד הענף ותדמיתו; כולי
תקווה שיש בנמצא המון סוכנים עם נתינה אין
סופית שמוכנים להגיע ולהרים את קרנה של
הלשכה".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | כתיבה :רונית מורגנשטרן,
מערכת "ביטוח פיננסים" | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

מוצר השנה
בתחום הבריאות

מוצר השנה
גם בשנה הבאה  MediWhoתמשיך לעשות קסמים עבור לקוחותיה
ולהעניק טיפול מסור בכל פרוצדורה רפואית,
גם מול קופות החולים ,הביטוח הלאומי וביטוחי הבריאות.

בתחום הבריאות

אנו מודים לעדיף תקשורת ולסוכני הביטוח שבחרו בנו
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"תוצאות הבחירות מלמדות על רצון
לשינוי ותוצאות"
נשיא הלשכה הנכנס סו"ב שלמה אייזיק נשא דברים בוועידת עדיף שהתקיימה השבוע • "בימים אלו
אני משלים את הרכבת התפקידים השונים לקראת כינוס המועצה על מנת שנוכל להניע מהלכים"
> רונית מורגנשטרן
ברצוני להודות למאות הרבות של הסוכנות
והסוכנים אשר הצביעו עבורי ואמרו את דברם
באופן חד־משמעי .תוצאות הבחירות לנשיאות
הלשכה ומוסדותיה מלמדות על כך שחברי הלשכה
מאסו בעסקנות וכולם רוצים שינוי ותוצאות – זה
בה לידי ביטוי בתוצאות הבחירות לכל מוסדות
הלשכה .נוצרו תנאים שיאפשרו לי לנהל ולהוביל
ביחד עם הנבחרות שלי ללא הפרעות מיוחדות",
אמר סו"ב שלמה אייזיק בנאומו הראשון כנשיא
לשכת סוכני הביטוח בוועידת עדיף.
אייזיק הדגיש את כמות הנשים הפעילות
בלשכה ואמר" :זו הלשכה עם המספר הרב ביותר

"

נשיא הלשכה אייזיק" .זו הלשכה עם המספר הרב ביותר
של נשים" | צילום :באדיבות יונט

של סוכנות פעילות ולא בכדי ,דאגתי לשלב בכל
ועדה/סניף סוכנות –  18סוכנות יהיו במועצה
הקרובה וזה שיא עליו אני מאוד גאה".
עוד הוסיף נשיא הלשכה" :יש לנו הרבה מאוד
עבודה ,גם פנימית וגם חיצונית .בימים אלו אני
משלים את הרכבת התפקידים השונים לקראת
כינוס המועצה הארצית ב־ 6לינואר ,על מנת
שכבר נוכל להניע מהלכים.
"אני מאחל לכולנו קדנציה של איחוד כוחות,
עשיה פוריה וחיובית ואני נרגש עד מאוד עם
כניסתי לתפקיד כה אחראי .בהצלחה לכולנו
ותודה על האמון" ,סיכם.

ברקת" :אני מקווה שנקבל גב מהסוכנים
ברפורמת הסוכן האובייקטיבי"
הממונה על שוק ההון משה ברקת הדגיש כי תפקיד הסוכן חשוב ,אך התריע כי הרשות תפעל ביד
קשה נגד סוכנים שמסיטים כספי לקוחות ממקום למקום ורק הם מרוויחים מכך > רונית מורגנשטרן
הנושא של סוכן אובייקטיבי זה לא נושא
של אולי ,זה נושא של מתי .זה נושא שילווה
אותנו ויחזק את הסוכנים ויביא בשורה
משמעותית חיובית ללקוחות .הסוכן צריך לבוא
ולשרת את הלקוח ויקבל את שכרו מחברת
הביטוח; אבל סוכן אובייקטיבי יעבוד עם מספר
חברות ,יקבל עמלה אחידה ,ויוכל לקבל מהלקוח
גם שכר על שירותים נוספים .רפורמת הסוכן
האובייקטיבי היא מאוד משמעותית ותוביל
אותנו בשנה הבאה ,אנחנו מתקדמים להגיש
הצעת חקיקה בעניין הזה .אני מקווה שנקבל גב
גם מהסוכנים".
כך אמר הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ד"ר משה ברקת בנאומו .הוא הדגיש כי הוא
רואה בתפקיד הסוכן כתפקיד חשוב ומרכזי
בענף" :תמיד הכרזתי על העניין הזה וכך אני
חושב; ביטוח זה דבר מורכב וצריך מי שיעמוד
לצד הלקוחות וייעץ להם".
ברקת בירך את סו"ב שלמה אייזיק על בחירתו
כנשיא והחמיא לסו"ב יוסי אנגלמן ,שכיהן
כנשיא בפועל עד הבחירות" :אנחנו לא מכירים

יותר מדי (אמר לגבי אייזיק) ,אבל מהמעט
שאני מכיר התרשמתי כי הוא בחור רציני ,אני
מקווה שנמשיך את התנופה שהייתה עם לשכת
סוכני הביטוח בעיקר לאחרונה ,עם אנגלמן
שעשה עבודה נהדרת והביא רוח חיובית שתרמה
לעבודה ולממשקים בינינו לבין הסוכנים" ,אמר
ברקת.

"

"נפעל ביד קשה"

ברקת" .ביטוח זה דבר מורכב וצריך סוכן יעמוד לצד הלקוחות
וייעץ להם"| צילום :אוראל כהן

הממונה התייחס לתופעות פסולות ,כדבריו,
בהתנהלות חלק מסוכני הביטוח" :אנחנו רואים
חשיבות רבה בהתנהלות של הסוכנים ,בעמידה
שלהם לצד הלקוחות .מהצד השני ,אנחנו רואים
גם תופעות פסולות .עצרנו תופעות שבהם
גורמים שונים ,ביניהם סוכנים וגם גורמים
שפועלים ללא רישיון .אני לא מדבר על הסוכנים
ככלל ,אלא על אותם גורמים שבאים ועוזרים
ללקוח 'לכאורה' להסיט את כספו ממקום אחד
למקום אחר ומי שנהנה בסוף זה הסוכן ולא
באמת הלקוח .אלה דברים שלא נסבול.
"אנחנו מתכוונים לפעול ביד קשה כנגד אותם
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סוכנים שמתנהגים בצורה הזו ,אנחנו
נעקור תופעות פסולות מהסוג הזה .אני
מקווה מאוד שאנחנו הולכים לתקופות שבהן
האינטרס הציבורי יבוא ויגבר והמערכת תדע
לשרת אותו" ,אמר ברקת.

מס הכנסה שלילי

בהתייחסו לנושא החיסכון הפנסיוני בישראל,
ציין ברקת שחוק פנסיה חובה לא נאכף מספיק:
"הרבה מאוד עצמאים לא חוסכים לפנסיה ,אז
גם לא חוסכים לעובדים שלהם ולעובדים לא
תמיד יש תמריץ .בעל הכנסה נמוכה שלא מקבל
הטבות מס ,יעדיף שלא ירד לו מהנטו והוא
נפגע בחיסכון .אנחנו מציעים הצעות על מנת
לפתור את העניין הזה ־ ולתת מס הכנסה שלילי
לפנסיה ,כמו שיש מס הכנסה שלילי לשכר
השוטף .זה יעודד חיסכון פנסיוני רחב וחוק
פנסיה חובה יגיע למימוש המלא שלו" ,אמר.
ברקת התייחס בנאומו גם לרפורמה בביטוחי
בריאות שביצעה הרשות ,ולסיכוני סייבר
ואקלים .על סיכוני הסייבר ,אמר ברקת" :אנחנו

הרשות לא תתפשר בנושא של ניהול סיכונים בכלל וסיכוני סייבר בפרט | צילוםshutterstock :

ברקת" :סוכן אובייקטיבי יעבוד עם מספר חברות ,יקבל עמלה
אחידה ,ויוכל לקבל מהלקוח גם שכר על שירותים נוספים"
לא מתפשרים ולא מתכוונים להתפשר בנושא
של ניהול סיכונים וסיכוני סייבר .נרחיב את

ההנחיות שלנו גם לגבי הסוכנים וגורמים אחרים
שמפוקחים על ידנו ונדגיש את העניין הזה

יותר ויותר ,על מנת שנרגיש שהעניינים האלה
מטופלים והלקוחות מוגנים.
"נכון שזה נראה רחוק ,אבל נושא האקלים
מתחיל להשפיע על הדרך שבה אנחנו מעצבים
את מוצרי הביטוח .אנחנו בוחנים סיכוני
קטסטרופות שונים ,זה נושא שהולך להיות
מטופל משמעותית בשנה הקרובה".

גאים ומודים לכם שותפים עסקיים ,על זכייתנו כקרן הפנסיה
של השנה בעולם הפיננסים והביטוח*.
יחד נגענו השנה במאות אלפי חוסכים והצלחנו להעיר את השוק כולו.

נבחרי השנה

2021

ב ח י רת

ו עי תו נ א י הב י טו
ח והפ
יננס י ם

*על פי דירוג נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים לשנת  .2021אין באמור כדי להוות
תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח או כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.
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סו"ב מירי אורגל נבחרה ליו"ר ועדת האתיקה

ש

מחים להודיע על בחירת חברי ועדת
אתיקה ותלונות הציבור לקדנציה
הקרובה בלשכת סוכני הביטוח.
בתאריך  28לדצמבר  2021בחרו חברי הוועדה
לתפקיד היו"רית את סו"ב מירי אורגל ברוב
קולות החברים בוועדה שנכחו בבחירות הנ"ל.
הבחירות התקיימו בלשכת סוכני הביטוח
באופן פרונטלי בנוכחות החברים :אורגל מירי,
דוד בכר ,דורון צינמון ,אבי רוזנבלום ,אלי
גולן ,גיורא ארצי והחבר .חבר וועדה שלא נכח

מירי אורגל | צילום :באדיבות המצולמת

בבחירה הפרונטלית ,סו"ב יהושע בן ,נתן את
קולו באמצעות שיחת טלפון שבוצעה אליו ע"י
יועמ"ש הלשכה .חבר הוועדה סו"ב פולק ראול,
נעדר מההצבעה.
לאחר בחירתה של היו"ר הכריזה על תפקיד
סגן ליו"ר ־ דוד בכר .סמוך לסיום בחירת
היו"רית והחברים ,הודיע הסגן ,סו"ב דוד בכר,
על התפטרותו מהוועדה .עפ"י תקנון הלשכה
ותוצאות הבחירות ,הבא בתור אחריו שנכנס
כחבר הוועדה הינו סו"ב נתן יהושע (שוקי).

עימות נוסף בין הממונה ברקת לבעל
השליטה במגדל שלמה אליהו
הממונה על שוק ההון מתנגד למינוי יוסי בן ברוך לתפקיד מנכ"ל מגדל אחזקות כל עוד הוא משמש
כסמנכ"ל כספים במגדל ביטוח ⋅ "פגיעה באפקטיביות הממשל התאגידי" > רונית מורגנשטרן

י

וסי בן ברוך מונה בשבוע שעבר לתפקיד
מנכ"ל מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים.
הוא אמור להיכנס לתפקידו ב־ 1בינואר
 2020במקומו של יפתח רון־טל שפרש מתפקיד
המנכ"ל בתחילת דצמבר ונשאר בתפקיד יו"ר
מגדל ביטוח .אלא שבן ברוך משמש בתפקיד
סמנכ"ל הכספים בחברה הבת מגדל ביטוח ,כך
שנוצר מצב שבו מבחינה ניהולית הוא גם מעל
מנכ"ל מגדל ביטוח שגיא יוגב ,וגם מתחתיו .בן
ברוך נחשב למקורבו של שלמה אליהו ,בעלי
השליטה בחברה ,שהביא אותו למגדל לפני כ־8
שנים מהחברה הפרטית שבבעלותו ־ אליהו

ביכולתו של מנכ"ל מגדל ביטוח
ביטוח ,בעלת השליטה בקבוצת מגדל.
לפקח כיאות על תפקוד מנהל
בעקבות ההודעה על המינוי של בן
חטיבת הפיננסים במגדל ביטוח".
ברוך ,שלח הממונה על שוק ההון,
עוד ציין הממונה ,כי אין במכתבו
ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת
כדי למצות בהכרח את התייחסות
מכתב לדירקטוריון מגדל ביטוח
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בו כתב כי "בחינת השלכותיו של
למינוי האמור והיא עשויה
המינוי האמור ,על רקע הנסיבות
שלמה אליהו | צילום :סיון פרג'
לנקוט באמצעי אכיפה נוספים
שקדמו לו ,מעלה חשש כי יש בו,
לכאורה ,משום פגיעה משמעותית באפקטיביות בעניין זה לפי כל דין.
בעקבות המכתב של ברקת ,הודיעה מגדל כי
הממשל התאגידי במגדל ביטוח; וכי בין היתר,
המינוי עלול לערער את ההיררכיה בין סמנכ"ל בכוונת דירקטוריון מגדל ביטוח לקיים דיון
במגדל ביטוח לבין מנכ"ל מגדל ביטוח ולפגוע בנושא במהלך הימים הקרובים.

סוגרים שנה בדרכים

היינו שמחים לספר למה נבחרנו שוב בפעם החמישית,
אבל אנחנו לא רוצים לפתוח עין!...
שלמה ביטוח גאה על הבחירה ,שנה חמישית ברציפות ,בתואר:

חברת השנה בענף הביטוח הכללי לשנת !2021
יש כאלו שיגידו שזה מזל ,אבל המזל מגיע תמיד עם הטובים .טובים בשירות ,טובים במקצועיות
טובים בחדשנות והכי חשוב ,טובים עבור הלקוחות והסוכנים שלנו.
גאים בפעם החמישית ברציפות ,לזכות בתואר חברת הביטוח הכללי של פורטל ״עדיף״.
אז תודה גדולה למערכת ״עדיף״ ,לכל עיתונאי הביטוח והפיננסים וכמובן ,לכל הסוכנים והלקוחות
שבזכותם אנו ממשיכים כל שנה ובאופן עקבי ,לקבוע את הסטנדרטים בענף הביטוח.
עם הפנים ל 2022 -שכולנו מקווים ומאמינים שתביא איתה תקופה קלה ואופטימית יותר.
חמסה חמסה.
חברת השנה
בענף הביטוח הכללי

shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
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מאמינה בענף הקולנוע :כלל ביטוח רכשה
 17%מסינמה סיטי תמורת  100מיליון שקל
הרכישה מתבצעת לפי שווי חברה של חצי מיליארד שקל * מגדל" :אנחנו מאמינים בתחום ,על אף
שחווה האטה בתקופת קורונה ,וצופים כי ישוב להיות משמעותי" > רונית מורגנשטרן

כ

בממוצע בכל יום הקרנה .לסינמה סיטי נתח שוק
של  35%משוק כרטיסי הקולנוע בישראל.

לל ביטוח ופיננסים רכשה  17%ממניות
סינמה סיטי ,תמורת הזרמה של 100
מיליון שקל לפי שווי חברה של 500
מיליון שקל לפני הכסף .מייסדי החברה ,משפחות
יוסי דורי ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת
אדרי מבעלי יונייטד קינג ,משפחת חדידה
ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים,
ומשפחת כהן ימשיכו להחזיק למעלה
ציין" :אנחנו מאמינים בתחום הפנאי
מ־ 50%ממניות החברה גם לאחר
והתרבות ,על אף שחווה האטה
העסקה ,יישארו בעלי השליטה
בתקופת קורונה ,אנו צופים כי
בחברה ויובילו את ניהולה.
ישוב להיות משמעותי" .עוד
סינמה סיטי ,שנוסדה בשנת
הוסיף דורי" :אנו שמחים על
 ,2002מפעילה כיום  8מתחמי
ההזדמנות לחבור לשותפים
בידור וקולנוע בחבי הארץ
הקיימים ומאמינים מאוד
כאשר האחרונים בבאר שבע,
בהנהלת החברה ובדבקות
חדרה ואשדוד נפתחו עם סיום
ובנחישות שלה להצלחתה".
משבר הקורונה .לרשת  120מסכים
יוסי דורי | צילום :סיון פרג'
מתחמי הסינמה סיטי ,כמו גם שאר
והיא מקרינה  40סרטים שונים

משתקמים מנזקי הקורונה

מתחמי הקולנוע בישראל ,היו סגורים במשך
למעלה מ־ 16חודשים רצוף מתחילת משבר
הקורונה במהלך חודש מרץ  2020ולא זכו
בתמיכה ממשלתית ,ומנגד סבלו מנזקים כספיים
אדירים.
אבי אדרי ,מנכ"ל סינמה סיטי מסר" :אנו
שמחים על כניסתה של כלל ביטוח ופיננסים
לקבוצת סינמה סיטי שמהווה הבעת אמון בענף
הקולנוע בישראל ובסינמה סיטי בפרט .בחודשים
האחרונים אנו רואים את צמיחתו המחודשת של
ענף הקולנוע בחזרת הצופים לבתי הקולנוע
ופריחתו של הקולנוע הישראלי לאחר שנפגע
בצורה משמעותית בשיא משבר הקורונה בארץ.
אני בטוח שנמשיך לגדול ולצמוח יחד עם
שותפנו ולהוביל את ענף הקולנוע בישראל לצד
קידמה טכנולוגית וסרטים מצוינים".

חדשות ׀פיננסים

הוקרה בינלאומית

מגזין  Power Finance & Riskבחר במגדל ביטוח כ"משקיע המוסדי של השנה" לשנת • 2020
"אין ספק שבשנים האחרונות עשתה מגדל קפיצת מדרגה משמעותית בעולם ההשקעות"
> רונית מורגנשטרן

מ

גדל ביטוח זוכה להוקרה
Power
מגזין
בינלאומית:
 ,Finance & Riskאשר מדרג
זו השנה ה־ 18חברות בתחומים שונים ,בחר
במגדל ביטוח כ"משקיע המוסדי של השנה"
לשנת  .2020החברות והמשרדים הזוכים
נבחרו על בסיס ראיונות מחקר מעמיקים עם
פאנל של  45שופטים בינלאומיים בכירים
מכל תחומי פיתוח הפרויקטים ,הבנקאות,
המשפט וההשקעות .מגדל זכתה להוקרה
לצד גופי ענק בינלאומיים כמו מורגן־סטנלי,
 ,Berkshire Hathawayקבוצת קרלייל,
בנק אוף אמריקה ועוד.
 Power Finance & Riskהוא מגזין
יוקרתי שמפרסם מידע מקיף של חדשות,
ניתוחים ותובנות על מימון ,מיזוגים ורכישות

בתעשיית החשמל באמריקה ,כולל ייצור,
הולכה ונכסי גז .אחת לשנה מעניק המגזין
פרסים לחברות ואנשים פרטיים שמצטיינים
באחד מהתחומים הפיננסים שעוסק בהם
המגזין ,ביניהם השקעות ,מנהלי קרנות והון
פרטי של עסקאות מימון ,מיזוגים ורכישות
ופיתוח בחברות כוח וחברות אנרגיה חלופית.
הפרסים מעניקים לזוכים הכרה בינלאומית
בתחומם.

השקעת ענק בארה"ב

ברקע הבחירה במגדל כמשקיע המוסדי של
השנה עומד חלקה ברכישת הענק של חברת
 CPVהאמריקאית בהיקף של כ־ 630מיליון
דולר ,כחלק מקונסורציום בהובלת חברת

 ,OPCאשר הוגדרה על ידי המגזין כאחת
העסקאות שעוררו ציפייה בשוק במהלך השנה.
עוד מציינים במגזין כי מגדל ביטוח הייתה
מעורבת במימון פרויקטים מסוגים שונים
בתחום התשתיות ,בהיקפים משמעותיים,
בארה"ב.
ארז מגדלי ,מ"מ מנהל חטיבת השקעות
במגדל ביטוח ,מסר" :אנחנו מודים למגזין
 Power Finance & Riskעל הבחירה
המרגשת בנו כמשקיע המוסדי של השנה.
אין ספק שבשנים האחרונות עשתה מגדל
קפיצת מדרגה משמעותית בעולם ההשקעות
שבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בתפיסת פוזיציה
דומיננטית בזירת ההשקעות העולמית
וההכרה של מגזין נחשב בכך מהווה עוד אבן
דרך חשובה עבורנו".

בלעדי לחברי לשכת סוכני הביטוח!
ב 3-השנים הראשונות להיותם עצמאיים
בביטוח אחריות מקצועית

סוכן בשנת פעילות ראשונה
כעצמאי זכאי
להנחה מיוחדת של

42%

סוכן בשנת פעילות שנייה
כעצמאי זכאי
להנחה מיוחדת של

27.5%

סוכן בשנת פעילות שלישית
כעצמאי זכאי
להנחה מיוחדת של

15%

אריאל ארז ,מנהל עסקים ,סוכנות ליסו"ב ( )1993בע"מ
 03-6396676שלוחה lisov@insurance.org.il | 2

להצטרפות ופרטים נוספים  -לחצו כאן
* ט.ל.ח | האמור בכפוף לתנאי הפוליסה
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ארגון  MDRTישראל מסכם את שנת 2021
ומביט באופטימיות ל־2022
שנת  2022הינה שנה מאתגרת לכולנו ,בעיקר לאור המגפה והאתגרים המקצועיים שלפנינו .אנו ,הנהלת
ארגון  MDRTישראל ,נמשיך במרץ לייצר עבורכם חברי הארגון ערכים משמעותיים ותועלות
להתפתחותכם האישית והמקצועית

כ

מדי שנה אנו פותחים ברישום חברים
קיימים וחדשים לארגון .ההרשמה
המוקדמת מסתיימת ב־ .28.02.22נשמח
לצרף חברות וחברים חדשים ,כל מי שמוכן להיות
חלק מקהילה עם שאיפה למצוינות ומעוניין
להשקיע בעצמו בכפוף לכללים הנוקשים של
עמידה ביעדים.
כמה מילים למצטרפים החדשים:
ארגון ה־ MDRTהעולמי קיים מאז 1927
וממשיך לייצר רלוונטיות .אנו בישראל מתמקדים
בפנימיות שלנו ,בהשקעה בעצמנו וביצירת
תועלות שמאופיינות בפשטות ,זמינות ותלויות
בנו .הלוגו של ה־ MDRTמסמל עבורנו את
הישיבה המשותפת לסיעור מוחות סביב השולחן
העגול ,שאיפה למצוינות וערבות הדדית .להיות
חבר ב־ MDRTמהווה תו תקן למצוינות.
באמצעות החברות בארגון  MDRTניתן לקבל:
ג ליווי לקריירה מתמשכת.
ג הגברת התפוקה.
ג מקצועיות ולמידה אין סופית.
ג הגברת המוניטין והזדהות אישית.
ג האדם השלם - The Whole Person -
למידת טכניקות בשאיפה לאיזון בין החיים
האישיים לחיים המקצועיים.
ג תקשורת בין אישית עם החברים למקצוע.
אפשרויות מגוונות למנהיגות במסגרת חברות
בהנהלת הארגון בארץ ובעולם.
ג חשיפה לידע מקצועי והשתתפות בפעילות
מקצועית עולמית של בכירי סוכני הביטוח
והפיננסים ,מתכנני הפרישה והמתכננים
הפיננסים המובילים בעולם.
בשנה החולפת ,למרות אי הוודאות בצל
הקורונה ,התקיימו פעילויות רבות .אומנם הכנס
השנתי באילת בוטל אך במקומו נערך כנס
פרונטאלי בלעדי לחברי הארגון במיתוג "מסורת
של מצוינות" במלון מצודת דוד בירושלים.
הכנס נערך בחסות כלל ביטוח ,תחת הקדנציה
של היו"ר הקודם ,עו"ד פיני חג'ג'  .TOTבכנס
השתתפו מיטב המרצים ,ביניהם פרופ' יורם יובל,
ד"ר נאדר בוטו ,האלוף במיל דורון אלמוג ,ונערך
רב־שיח בנושא פרישה.
בספטמבר  2021נכנס לכהן היו"ר אבשלום
מושקוביץ  ,CFPאשר ערך כנס פרונטלי נוסף
במלון דן אכדיה בהרצליה (MDRT - )25.10.21
פורשים לך כנפיים ל־ .2022 BOSTONהכנס

חברי ארגון  MDRTישראל בכנס במלון דן אכדיה | צילום :באדיבות MDRT

נערך בחסות הראל ביטוח וכיבד אותנו בנוכחותו
מר יאיר המבורגר  -יו"ר קבוצת הראל ביטוח
ופיננסים .מטרות הכנס :הצגת התועלות לשנה
הקרובה במסגרת חברותנו ב־ MDRTוהעמקת
הקשר בין החברים ליצירת שיתופי פעולה
במסגרת קבוצות דיון ופרויקט המנטורינג.

קבוצות דיון

במסגרת זו השקת פעילות ראשונה במסגרת
העשרה מקצועית ,לימודי תעודה לתכנון פרישה
בשיתוף עם מגדל ביטוח ,בהובלתו של אילן
שגב  ,CLUחבר הנהלה .סדנה אינטראקטיבית
ליצירת שיתופי פעולה במסגרת קבוצות דיון –
בהנחייתו של אריה מליניאק בעל חברה לאימון
עסקי והובלתם של אלון גיא  CFPובועז בראל,
חברי הנהלה .רב שיח של יו"רים  MDRTישראל
 כהכנה לשנת  ,2022בהובלתו של מרק ג'ופי ,TOTמוביל פרוייקט המנטורינג ,חבר הנהלה ,בו
הועלה הצורך להדריך ולהעצים את חברי הארגון
מחד ולהוות חניכה למצטרפים חדשים מאידך
שהתוצאה הסופית – הגדלת המכירות בתחומי
העיסוק השונים והתפוקה  -הטמעת שיטות
עבודה לאור הניסיון המוכח שנצבר וכפועל יוצא
מכך הגדלת הכנסות החברים.

קינחנו בהרצאתו של מר ערן שטרן ,מנטור
עסקי ומחבר רבי המכר "להגשים" ולהתעורר"
 שיווק ומכירות בעולם החדש .וכמובן הושקהאירוע השנתי המדובר ביותר בעולם לאנשי
הביטוח והפיננסים הצפוי לחברי הארגון ,בכפוף
למצב הקורונה ,בבוסטון ארה"ב בין התאריכים:
26־ - 29/6/22כולנו מייחלים שיצא לפועל.
העשרה מקצועית
בנובמבר נפתח קורס תכנון פרישה ללימודי
תעודה ,המתקיים בשיתוף פעולה עם חברת
מגדל בהובלתו של מר אבי ברוק ,מתכנן
פרישה ואחראי מקצועי ,חיים חדשים במגדל.
מרגע הפרסום הקורס – ההרשמה נסגרה לאחר
 48שעות .הלימודים כרגע בעיצומם ,ועד כה
התקיימו  5מפגשים .להסמכה זו שותפים אנשי
מקצוע מובילים בכל תחום רלוונטי בשילוב
עם תוכנות תומכות החלטה ,התחום המשפטי
הרלוונטי לפרישה ,מנהלי מחלקות מקצועיות
מחברת מגדל שמקיימים מולנו הפעילות בפועל,
במסגרת ההכשרה החברים נחשפו לתוכנות
מובילות מתחום הפרישה .הקורס נבנה בהתאמה
אישית ובשיתוף פעולה ייחודי שטרם נראה כמוהו
בישראל .כיום מוכשרים בלימודי תעודה
במקצוע כמתכנן פרישה  29חברי ,MDRT
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בסיום הלימודים ייהנו בוגרי הקורס מלווי
מתמשך מקצועי .ההכשרה מתוכננת להסתיים
בפברואר  2022במגרש הגולף בקיסריה.
בנוסף ,במסגרת מפגשים חברתיים הקשורים
בנושא "האדם השלם" ערכנו מפגשי MDRT
ישראל חופשי על הבר .מדובר בהרצאות בזום
בשעות הערב העוסקות בנושאים כמו הצלחה,
מוטיבציה ,השראה ,בריאות אישית ,קבלת
החלטות ועוד .עד כה התקיימו שלושה מפגשי
זום מוצלחים ומהנים.

מפת הדרכים  -ארגון  MDRTישראל

מפגשים פרונטליים

במפגש האחרון ארחנו את נשיא הלשכה הנכנס,
סו"ב שלמה אייזיק ,TOT ,חבר ארגון MDRT
ישראל ומשתתפים מקרב חברי ההנהלה החדשה.
פנינו ל־ ,2022כולנו תקווה שנוכל ליהנות
ממפגשים פרונטליים (יש כבר תוכנית לכנסים
מקצועיים בשיתוף עם חברות ביטוח בתחומי
הפיננסים והפרישה) ,אך במידה והנסיבות לא
יאפשרו זאת אנו נדאג לקיים פעילויות חליפיות
תוך חשיבה ודגש על תכנים מובילים ורלוונטיים
לקריירה שלנו.
מדי חודש חברות וחברי הארגון מקבלים עיתון
מקצועי מחו"ל ,אנו נדאג לתרגום כתבות
מובילות.
קיים אתר של ה־ MDRTהעולמי  -הנכם
מוזמנים להיכנס לאתר וליהנות מתכנים

מקצועיים מעולים.
קיימת אפליקציה של ארגון  MDRTהעולמי,
שניתן להוריד לנייד שם קיימים סרטונים,
הרצאות ,העשרה מקצועית ,השראה ומוטיבציה
של אנשי ביטוח פיננסים ופרישה מובילים
בעולם.

אנו קוראים להיערך עם ויזה לכנס שיתקיים
ביוני  22בבוסטון .להלן כתובת האתר בו ניתן
לבקש הארכת ויזה לארצות הברית.
מאחלים לכם בריאות ושנה אזרחית חדשה
טובה ,צמיחה והצלחה אישית ומקצועית.
אתכם תמיד ,הנהלת ארגון  MDRTישראל

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
דורה חדשה וקב קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מה ספרו של יע בישראל״
ל ח חבויות
״ביטו
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן
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נטל הוכחה בתביעת פוליסת
ביטוח מקיף
עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי ,על נטל ההוכחה בתביעת נזקי רכוש לרכב וחשיבות שמירת
הראיות להוכחת מקרה הביטוח

כ

נגד חברת ביטוח הוגשה תביעה כספית
על בסיס פוליסת ביטוח מקיף לנזקי רכוש
שנגרמו לרכב התובעים .לטענת התובעים,
בעת נסיעה ברכב המבוטח ,רכב צד שלישי עצר
בפתאומיות והרכב המבוטח פגע בחלקו האחורי,
ובגלל שברכב צד שלישי היה מחובר וו גרירה,
עיקר הנזק נגרם לרכב המבוטחים ולא לרכב צד
שלישי .בנוסף ,נטען כי נהג הרכב צד שלישי,
לאחר בדיקת רכבו ,לא מצא בו נזק ועזב את
המקום ,והצדדים כלל לא החליפו ביניהם פרטים.
רק לאחר מכן ,התברר לתובעים כי לרכבם נגרם
נזק ובגינו הם פנו לחברת הביטוח לקבלת תגמולי
ביטוח על פי הפוליסה.
חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה כי
האירוע הנטען לא אירע כפי שטענו התובעים
ולחילופין ,נמסרו פרטים כוזבים בדבר האירוע,
נסיבותיו או זהות הנהג ברכב .בנוסף ,הפוליסה
מכסה נהגים מעל גיל  35והנהג ברכב היה צעיר
וכן הרכב לפי הרישיון לא בבעלות התובעים.

צד שלישי שרכבו היה מעורב באותו אירוע ,אין
תמונות ואין עדים.
חרף כל האמור ,קובע בית המשפט כי לא מצא
לשלול מהתובעים תגמולי ביטוח אלא ליתן
ביטוי לטענות אלו בשיעור הפיצוי בכדי להביא
לתוצאה צודקת ולתת ביטוי לראיות והטיעונים
שהועלו.

הביטוח מנועה מלטעון טענות על זכויות התובעת
ברכב ,לאחר שהסכימה לבטח אותה וקיבלה את
פרמיות הביטוח.
לסיכום ,קובע בית המשפט כי אומנם קיים ספק
רב ביחס לגרסת התובעים ,אך אין בכך כדי לשלול
מהם תגמולי ביטוח לחלוטין .בית המשפט קובע
כי הפתרון הראוי יהיה כי חברת הביטוח תשלם

נטל ההוכחה

בית המשפט אשר דן בסוגיה קובע כי לשיטת
חברת הביטוח מדובר על נסיון למסור מידע כוזב
על מקרה הביטוח ומשכך דין התביעה להדחות,
שכן התובעת ,אשר נטען כי נהגה ברכב ,לא נהגה
ברכב בפועל אלא בנה .בית המשפט מדגיש כי
הנטל להוכיח טענת "מרמה" ,כאמור ,מוטל על
חברת הביטוח וכי רמת ההוכחה הדרושה הינה
גבוהה ,לאור התוצאות של הטלת סטיגמה ושלילת
תגמולי ביטוח מהמבוטח.
בית המשפט מציין את סעיף  25לחוק חוזה
הביטוח וכן את הפסיקה אשר קבעה כי לעניין
הוכחת כוונת מרמה נדרשים שלושה יסודות
וביניהם ,מסירת עובדות לא נכונות או כוזבות
במודע ובכוונה לקבל כספים שלא כדין ,בהתבסס
על עובדות כוזבות אלו.

כוונת מרמה

צילום :באדיבות נמצולם

בית המשפט מדגיש כי נטל ההוכחה אמנם חל
על חברת הביטוח להראות ולהוכיח כי נמסרו לה
פרטים כוזבים בכוונת מרמה ,מצד המבוטחים ,ורק
אם חברת הביטוח הוכיחה זאת ,הרי שהיא עמדה
בנטל המוטל עליה לעניין כוונת המרמה .במקרה
זה קובע בית המשפט כי מקרה הביטוח "לוט
בערפל" .התובעת שנטען כי נהגה ברכב לא ידעה
להשיב על פרטים רבים ,אין ראיות תומכות על
הרכב בו פגעה או אפשרות לקבל את גרסת הנהג

יש חשיבות רבה לאיסוף פרטים במקרה תאונה ,גם אם מדובר על תאונה שבאותו רגע נדמה כי לא גרמה לנזק | צילוםshutterstock :

בית המשפט מדגיש כי גרסת הנהגת התובעת
לא ברורה בניסיון להסביר את העובדה כי אין
לה פרטי הרכב בו פגעה למרות הנזק ברכב בו
נהגה ,בייחוד כאשר מדובר על עדות יחידה ללא
חיזוק בעדויות או בראיות ,וזאת חרף העובדה כי
התובעים ערים לעובדה כי חברת הביטוח טוענת
במקרה זה לכוונת מרמה.

שלילת תגמולי ביטוח
גם ביחס לסוגיית הבעלות ברכב ,קובע בית
המשפט כי הנסיבות לוטות בערפל .בית המשפט
מציין כי הימנעות מהבאת עדים מקימה חזקה
כי עדותם הייתה פועלת לחובתם ,אך לא ניתן
להתעלם מכך שחברת הביטוח הסכימה לבטח
את התובעת בביטוח מקיף והיה עליה לבדוק
את הפרטים ביחס לזהות בעלי הרכב לפני
ההתקשרות בהסכם .בית המשפט מציין כי חברת

תשלום חלקי בגובה 40%בלבד מסכום התביעה.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

דבר היועמ"ש
ממקרה זה יש ללמוד על החשיבות של איסוף
פרטים במקרה תאונה ,גם אם מדובר על תאונה
שבאותו רגע נדמה כי לא גרמה לנזק .יש להדגיש
למבוטחים כי בעת תאונה ,גם אם לדעתם מדובר
על אירוע מינורי ,הם נדרשים לקבל פרטים של
המעורבים באירוע ,לרשום את פרטי העדים,
את מספר האירוע של המשטרה (ככל שהוזמנה
למקום) וכמובן ,לצלם את המקום ,ואת הרכבים
המעורבים .כל אלו יכולים להסיר ספקות מצד
חברת הביטוח במטרה לקבל את תגמולי הביטוח.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה

מחדשים את
ביטוח האחריות
המקצועית
לסוכני ביטוח
בקליק!
חדש!
סוכנות וסוכנים יקרים,
מהיום ,מחדשים את פוליסת ביטוח האחריות המקצועית שלכם
באמצעות ממשק דיגיטלי חדשני ,בקלות ובמהירות.

איך זה עובד?
מקבלים הודעת מסרון ( )SMSלחידוש הפוליסה
לוחצים על הקישור בהודעה ,לצפייה ולאישור פרטי
פוליסת הביטוח המתחדשת*
מחדשים את הפוליסה לשנה נוספת!

* חידוש הפוליסה בגין הפרטים הזהים לפוליסה אשתקד.
לפניות ותמיכה בתהליך הדיגיטלי ,ניתן לפנות למחלקה המקצועית :בטל' | 072-2229634 :מיילagents-pi@ayalon-ins.co.il :

מייצג את:
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דוד ליפקין

בדק בית :הרגולטור הבריטי דוח חדש קובע :לחברות הביטוח
ברפורמה שצפויה לחסוך  4האירופיות חוסן כלכלי גבוה
מיליארד ליש”ט למבוטחים
רגולטור הביטוח האירופי  EIOPAקובע שיכולת חברות הביטוח

ב

צילוםshutterstock :

הכוונת רגולטור הביטוח בבריטניה יתבצע מתחילת 2022
בדק בית של ביטוחי דירות ואלמנטרי ,מהלך שצפוי
לחסוך כ־ 4מיליארד ליש”ט.
היא
הרגולטור
מטרת
שלקוחות נאמנים לא יחויבו
יותר בייקור הביטוחים שלהם
בשיעור גדול משמעותית
ממה ששילמו עד כה .תעשיית
הביטוח בבריטניה הוזהרה על
תנודות חדות שיהיו בתעריפים
במסגרת רפורמת תעריפי ביטוח
הרכב והאלמנטרי.
משמעות הרפורמות שמבטחים
וסוכני ביטוח לא יוכלו להציע
יותר תעריפים נמוכים כדי רפורמה שתוביל להורדה בתעריפי הביטוח
לקבל עסקים חדשים ולאחר מכן
לייקר את פרמיות הביטוחים בחידושים.
כל אלה יחד צפויים להוביל להורדה משמעותית בתעריפי
הביטוח בשנים הקרובות.

ר

האירופיות לעמוד בהתחייבות למבוטחים יעמוד במבחן גם באירועים
קיצוניים .מדובר על אירועים שיקרו בעשרים השנים הקרובות.
הרגולטור האירופי ביצע “מבחני לחץ” לחברות הביטוח ובחן את עמידותן
בתרחישים בסיכוני לחץ פיננסי .המסקנה של הרגולטור
היא כי אין בעיה לחברות הביטוח לעמוד בתרחישים האלה.
בין התרחישים שנבחנו על ידי הרגולטור היה יכולת
חברות הביטוח לספוג הפסדים במשך כמה שנים בענפי
הביטוח המובילים .בתרחיש נוסף נמצא שחברות הביטוח
יכולות לעמוד בריבית  1־ במשך עשרים שנה .בתרחיש
אחר נמצא שהפסד של  20%בפעילות ובלחץ המבוטחים
יעמדו חברות הביטוח.
מעל הכל נמצא שהמבטחים יוכלו לכבד התחייבויות
למבוטחים בכל תרחיש קיצוני .דבר זה מעיד על החוזק
הפיננסי ויכולת החברות לעמוד בתמורות בכלכלה
העולמית .לרפורמה תהיה השפעה רבה על הביטוחים
האלמנטריים ,העלאות גדולות בפרמיות וייקור פוליסות
הביטוחים האלמנטריים.
התנהלות המבטחים תתבצע על פי מודלים עסקיים יעילים שגובשו במהלך
השנה האחרונה.
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.
יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד  -שליטה מלאה ביישומי אופיס;
ידע וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים psifas2021@gmail.com :טלפון
086289911
דרוש עו"ד עם ידע נרחב בביטוח אלמנטרי (חיתום
או תביעות) לתחום מעניין .מיקום גיאוגרפי לא משנה
־ העבודה מהבית .פניות בכתב (סודיות מובטחת) ל:
shahr35@hotmail.com
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 חיים
למיילgil@hish :־ins.co.il
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  09:00ועד  16:30עבודה לטווח ארוך
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים
למיילmoti@edenins.co.il :

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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
סוכן dar21162@gmail.com
למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה
חתמת רכב למשרה מלאה ,מיידית ,ולטווח ארוך .נדרש
ניסיון קודם .תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים
למיילeyal@sos :־ins.co.il
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,
רכב  +טל נייד  +מחשב ניידshira@gabay.־ins.co.il
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.ilלמשרת סוכן

שכירות משנה
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה
בחיפה ,כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים
(אופציה לרכישת ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך),
משרד צמוד ,מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון
050־7727795
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il

להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת 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  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
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  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח 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 ,שמוליק054 :־4946290
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054־5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054־.2004455

סודיות מובטחתeran@bar .־ins.co.il
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון
– צור קשר לאפיקי הון – eyal@afikeyhon.co.il,
054־4276891
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט .משלמים מכפיל
גבוה ובמזומן ,ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד
מספר שנים 052־ 3688700מייל303@5052323.co.il :
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־ 4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
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 נייד 052־ 7703399גיל
052־ 4526944משה gil@beyahad־ins.com

