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"פגיעה קשה
בתחרות ,בשירות
ובפרטיות"
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק יוצא נגד ההחלטה להעניק לדואר ישראל
רישיון ביטוח ופונה במכתב לממונה" :מתן רישיון ביטוח לדואר ישראל ,או לגופים
מסחריים אחרים ,הינו מהלך מסוכן שיפגע בתחרות בענף  -וגם בציבור" > עמ' 2

"שלחת לי מלאך"

מעבירים אחריות

בעל ניסיון

סו"ב שמעון גילור על הסיוע
החיוני שסוכני הביטוח מעניקים
לחולי סרטן במסגרת מיזם
הלשכה > עמ' 6

מי הגורם האחראי במקרה של
אירוע הצפה שנגרם מניקוז לא
תקין? ⋅ עו"ד ג'ון גבע בטור מיוחד >
עמ' 9

משה בר־סימן־טוב ,מנכ"ל משרד
הבריאות לשעבר ,ימונה לתפקיד
מנהל חטיבת הבריאות בכלל
ביטוח > עמ' 7
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"מתן רישיון ביטוח לדואר ישראל הינו מהלך
מסוכן שיפגע בתחרות בענף ובציבור"
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק פנה לממונה על שוק ההון בבקשה לעצור את מהלך הענקת
רישיון ביטוח לדואר ישראל ולגופים מסחריים אחרים ⋅ "צפויה גם פגיעה קשה בפרטיות האזרח"
> רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון בוחנת בימים אלה בקשה
של חברת דואר ישראל לקבל רישיון
לשיווק מוצרי ביטוח בתחומים שונים.
דואר ישראל אף מנהלת מגעים עם מספר חברות
ביטוח כדי לענות על דרישת הרשות לפעול מול
4־ 5חברות .הגשת הבקשה נחשפה לראשונה
ובבלעדיות בראיון שהעניק יו"ר דואר ישראל
ל"ביטוח ופיננסים" באוגוסט .2020
לאור התפתחויות אלו ,פנה נשיא לשכת סוכני
הביטוח סו"ב שלמה אייזיק אל הממונה על שוק
ההון ד"ר משה ברקת בבקשה לעצור את המהלך.
"מתן רישיון לדואר ישראל הינו מהלך מסוכן
אשר יש בו כדי לפגוע באופן משמעותי בתחרות בין
השחקנים הקיימים בשוק" ,מסביר אייזיק בפנייתו
לממונה" .כוחות השוק יטו באופן משמעותי לטובת
הדואר ,אשר לו יכולות שיווק ומכירה אגרסיביות
ביחס לסוכני הביטוח העצמאיים .למעשה ,מכירת
מוצרי הביטוח על ידי הדואר תהיה זמינה לדואר
בכל עת אף מבלי מאמץ מיוחד וזאת נוכח הנתונים
המצויים תחת ידם והפעולות המתבצעות על ידי
אזרחי המדינה במסגרת השירותים הניתנים על
ידי דואר ישראל" ,טוען אייזיק.

האם דואר ישראל יחזיק מנהל עסקים בעל רישיון סוכן ביטוח לכל סניף בו ישווק ביטוח? | צילוםshutterstock:

מכירה תחת לחץ

צילום :באדיבות יונט ,גיא קרן

נשיא הלשכה מספק מספר דוגמאות ל"יתרונות"
דואר ישראל מול הסוכן העצמאי" :בידי הדואר
היכולת להציע הצעות לביטוח רכב בכל רגע נתון
כאשר אזרח ניגש לבצע העברת בעלות על רכבו
שזה עתה רכש .מכירה זו אף תעשה תחת לחץ על
האזרח שזה עתה מחליף בעלות על רכבו ואינו
מעוניין להימצא בחוסר ביטוח .גם אם הדבר לא
יצא לפועל במעמד העברת הבעלות הרי שיש בידי
דואר ישראל נתוניו המלאים של הלקוח והמוצר
הנדרש לביטוח ומכאן הדרך לעשות שימוש
בנתונים אלו לצורך מכירה עתידית קלה הרבה
יותר ביחס לשחקנים אחרים בשוק.
"עוד למשל בהקשר זה ,כאשר האזרח ניגש לשלם
את שובר הארנונה החודשי/שנתי – כל פרטי
הדירה בה מתגורר האזרח גלויים לעיני הדואר
ומכאן הדרך להציע ביטוחי דירה ורכוש פתוחה
בפני הדואר .או למשל ,כאשר אזרח ניגש לשלם
את אגרת הרישיון המקצועי שלו – כל פרטיו לשם
הצעה לביטוח אחריות מקצועיות נחשפים בפני

ביטוח
ופיננסים

אייזק

ברקת

הדואר ושוב ,הדרך להצעה לרכישת ביטוח קלה
הרבה יותר".

פגיעה בפרטיות

אייזיק טוען כי בידי דואר ישראל נתונים רגישים
של אזרחי המדינה שיש בהם אף כדי לפגוע
בפרטיותם של האזרחים מבלי שתינתן על כך
הסכמתם מראש ,ויתרה מכך ,אף מבלי שידעו על
כך שהרי די בפסקה "נסתרת" של "הסכמה מדעת
בדבר שימוש בנתונים" והנה הדרך סלולה לחשיפת
נתוני האזרח .בנושא זה מפנה נשיא הלשכה את
הממונה לקביעת בית המשפט לעניינים מנהליים
בתביעה של לשכת סוכני הביטוח נגד הממונה

בנושא "ישראכרט" ו"מקס" ,לפיה על הממונה
לפנות לרשות להגנת הפרטיות ולקבל חוות דעתה
ולשקול מחדש את החלטתו בהתאם.
"נוכח החלטת בית המשפט הנכבד ולאור המשקל
שניתן לדעתה של הרשות להגנת הפרטיות ,הרי
שלטעמנו יש מקום לאסור על מתן רישיון לדואר
ישראל נוכח הפגיעה הקשה הצפויה בפרטיות
האזרח כמו גם הפגיעה הקשה בתחרות הצפויה
כתוצאה ממתן רישיון סוכן תאגיד לדואר ישראל",
אומר נשיא הלשכה.

עומדים בדרישות?

נשיא הלשכה מצטט מתוך כתבה שפורסמה
ב"כלכליסט" לפיה "בחברות הביטוח ביקשו
הבהרות ,לדוגמה ,סביב השאלה האם תהליך
המכירה המלא ,הכולל חידוש פוליסה ,גבייה,
תביעות ושירות ללקוח תחת הכובע של סוכן
ביטוח ,יבוצע על ידי הסוכנות 'חברת הדואר' או
על ידי חברת הביטוח .בדואר השיבו כי 'מנהלי
ועובדי הדואר ,באמצעות סוכנות הביטוח ,יספקו
את מלוא שירותי המכירה והשירות'.
"די אם נזכיר כי על פי דרישות רשות שוק ההון

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | | 03כתיבה :רונית מורגנשטרן ,מערכת "ביטוח פיננסים" |
מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :יעקב בן שלוש ,טלפון050-7708848 :
 | shivuk@insurance.org.ilצילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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כל סוכנות ביטוח נדרשת לבעל רישיון בתחומי
עיסוקו בכל סניף וסניף בו היא פועלת .ובשים
לב לדרישה בסעיף  26לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים" ,מדגיש אייזיק ,עולות השאלות:
האם דואר ישראל יחזיק מנהל עסקים בעל רישיון
סוכן ביטוח לכל סניף דואר בו ישווק ביטוח?; האם
העוסקים בשם דואר ישראל בתיווך לעסקי ביטוח
יהיו בעלי רישיון סוכן? אנו מעריכים שלא; יתרה
מכך ,האם קיימת איזו הכשרה מינימלית ביחס
לאותה הצהרה מפורשת ,אשר אפילו לא נאמרה
בהיחבא ,לפיה המכירות לציבור יעשו על ידי
מנהלי ועובדי הדואר".

בדלת האחורית

נשיא הלשכה מזכיר כי רק בחודש ינואר
השנה פורסם חוזר המתמחים ביחס להשתלמויות
המינימום ( 60שעות) הנדרשות ממתמחים
המבקשים להוציא רישיון סוכן ביטוח "והנה,
בדלת האחורית ,יכולים 'מנהלי ועובדי הדואר'
לספק שירותי מכירת ביטוח ללא כל הכשרה".
לשכת סוכני הביטוח דורשת מרשות שוק ההון
"לעצור את כל המהלכים של כניסת גופים
מסחרים לתחום שיווק הביטוח ,תחת אצטלת
'סוכנים אובייקטיביים' ולבחון את סוגיית השירות
והמקצועיות של הגורמים אשר ישווקו את הביטוח.
"כפי שהרשות מבקשת שהמתמחים בענפי
הביטוח יתמקצעו ,ובדיוק כפי שחוזר הצירוף
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מצפה שסוכנות וסוכני הביטוח יערכו מכירת
ביטוח איכותית ומקצועית המתאימה לצורכי
המבוטחים ,כך תצא אמירה ברורה של רשות
שוק ההון בדבר עצירת הדלת האחורית בה ניתן
לשווק ביטוח על ידי 'מנהלי ועובדי הדואר' כלשון
הכתבה ,או כל גורם משווק ,שלא עבר ולו שעה
אחת מתוכנית ההשתלמויות וההכשרות של סוכני
הביטוח (והס מלהזכיר את המבחנים הקשים בהם
נדרש לעמוד כל מי שמבקש לקבל את הרישיון
סוכן הנכסף)".

נזק כלכלי ורפואי

אייזיק מדגיש כי מכירת ביטוח שאינו תואם את
דרישות המבוטח "עלולה להוביל לנזקים כלכליים
ו/או רפואיים עליו ועל משפחתו ,אשר את סופם
מי ישורנו?
"האם בכך שהרשות תפתח לכל גורם עסקי
המבקש לשפר לכאורה את רווחיו את היכולת
לפתוח סוכנות ביטוח נוביל לשיפור רמת השירות
ואיכות המכירה של מוצרי הביטוח בציבור
הישראלי?
"אנו מצפים כי רשות שוק ההון תערוך רפורמה
שלמה בזהות הגורמים המשווקים מטעם הגופים
המוסדיים ותקבע כללים מפורשים ביחס לזהות
אלו המבקשים להקים חוות טלפנים ו/או שיווק
באמצעות עובדים שאינם בעלי רישיון" ,מסכם
אייזיק את פנייתו לממונה.

רים שוקחה |

צילום :באדיבות המצולמת

נבחרת חדשה

ל

ראשונה בתולדות לשכת סוכני הביטוח
תמונה סוכנת מהחברה הערבית לסגנית
נשיא  -סו"ב רים שוקחה.
אישור מנוי יובא לאישור המועצה בישיבתה
הקרובה ביום .3.3
רים שוקחה הינה סוכנת ביטוח המתגוררת
בנצרת משנת  ,1995חברה ומנטורית בארגון
ה־ MDRTהעולמי ,מלווה סטודנטים בתחילת
דרכם לבחירת מסלולי לימוד ,ופעילה מאוד
בקהילה.
"אני שמח על הצטרפותה של רים ,שהינה
תוספת מקצועית וערכית ברמה הגבוהה
ביותר להנהלת הלשכה" ,אמר נשיא הלשכה,
סו"ב שלמה אייזיק.

פרסומת

המרכז ליישוב סיכסוכים )גישור/בוררות(
בתחומי הביטוח

מהו הליך גישור?

גישור הוא הליך המאפשר פתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט באמצעות
מגשר ,בדרך של הדברות ישירה ובהסכמה בין הצדדים המעורבים בסכסוך .הליך
גישור מומלץ לאנשים שנמצאים בסכסוך ורוצים להימנע מהביורוקרטיה והעלויות
כבדות של בתי משפט .ניתן לפנות להליך גישור בכל שלב של הסכסוך ,כל זמן שלא
ניתנה הכרעה על ידי בית המשפט .צדדים שיש ביניהם סכסוך יכולים לפנות למגשר
מיד כשמתגלה הסכסוך )ביחד או לחוד( ואפילו לאחר שהחלו הליכים בבית משפט
עם עורכי דין .גם מערכת המשפט בישראל עושה שימוש נרחב בהליכי גישור בתיקים
שונים.
הליך הגישור מאפשר לצדדים המעורבים בסכסוך להיפגש עם מגשר/ים העוזר
לצדדים לפתח שיח ולמצוא פתרון שיענה על האינטרסים של כל הצדדים.

מהו הליך בוררות?

בוררות הינה שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים בה צדדים למחלוקת מסכימים
להציג את עמדותיהם בפני בורר צד שלישי אובייקטיבי ,על מנת שיכריע בסכסוך
בד"כ ללא יכולת ערעור.

ליאור קן-דרור ,עו"ד

לעומת גישור שכל כולו וולונטרי ,ומותנה ברצונם של הצדדים ,הליך בוררות מאפשר
לצדדים להסכים יחד על זהות הבורר המכריע בסכסוך ,באופן שמאפשר להם לבחור
בורר הבקיא בנושאי הליבה של המחלוקת בתיק מסוים.

מי קהל היעד?

מנגנון יישוב הסיכסוכים יכול שאנו מציעים יכול לסייע בין היתר:
בסכסוכים פנימיים בין סוכני ביטוח או סוכנויות ביטוח :באספקטים של ניהול
שותפויות ומיזמים ו/או פירוקם ,התנהלות עיסקית בניגוד להסכם וכדומה.
בסכסוכים בין חברות ביטוח לסוכני ביטוח או סוכנויות ביטוח  -תביעות תגמול,
עמלות ,סכסוכי עבודה והפסקת פעילות.
בסכסוכים בין לקוחות של סוכני וסוכנויות ביטוח בתביעות בטענה לרשלנות
מקצועית של סוכני הביטוח.
בסכסוכים בין חברות ביטוח לעובדי חברות הביטוח :לגבי תנאי פרישה ,סיום
יחסי עבודה וכדומה.

מה אנחנו מציעים?

המרכז ליישוב סכסוכים מנוהל במשותף ע"י מר גדי בן-חמו ,סמנכ"ל בכיר לשעבר
בחברת הביטוח מנורה ,ומנהל סניף מחוז בעבר בחברות אררט וסהר ,כיום שותף
מנהל ב“נס“ -יעוץ וליווי בביטוח ,עם יובל ארנון ,ועו"ד ליאור קן-דרור ,מפקח ומנהל
יוניט לשעבר בחברות הביטוח ,שותף מנהל במשרד עוה"ד קן-דרור והראל משנת
 ,2006מגשר ,המתמחה בדיני ביטוח ונזיקין.
ההליכים ינוהלו ע"י גדי וליאור בחדרי ישיבות מתאימים בערים חיפה ורמת גן.
אנו מעמידים לרשותכם את הניסיון העשיר המשותף שלנו וההיכרות המעמיקה עם
חברות הביטוח ,לקוחות הסוכן ועבודת הסוכן ,לרבות מבנה התגמול המיוחד ,וזאת
על מנת לסייע לצדדים לפתור את הסכסוך בצורה מיטבית ודיסקרטית ,בעלויות
הוגנות.

גדי בן חמו

תנאים מיוחדים
לחברי לשכת סוכני הביטוח
ניתן לפנות לטלפון:
073-2627666
ולמייל:
callcenter@kdh-law.co.il

גדי בן חמו

ליאור קן-דרור ,עו"ד
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ועדת הכלכלה מאמצת את המלצת לשכת
סוכני הביטוח בנוגע לרכב אוטונומי
ועדת הכלכלה החליטה כי על כל רכב אוטונומי יופיע מספר טלפון למקרה של תאונה ,כמו בציי
רכב ⋅ הלשכה > :רונית מורגנשטרן

מ

ה קורה כשרכב רגיל עם נהג מעורב
בתאונה עם רכב אוטונומי? כשמדובר
בין שני כלי רכב רגילים ,הנהגים
מחליפים פרטים ,כולל פרטי ביטוח ,אלא שברכב
אוטונומי אין נהג.
סוגיה מעניינת זו עלתה על ידי סו"ב שי שדה,
יו"ר ועדת הביטוח האלמנטרי בלשכה ,בדיון
בוועדת הכלכלה ,בו אושרה לקריאה שנייה
ושלישית את הצעת החוק של משרד התחבורה
 ניסוי לשימוש ציבורי ברכבים אוטונומיים.הניסוי צפוי להתחיל במחצית השנייה של השנה
בו ישתתפו  500כלי רכב אוטונומיים.
הבעיה שהעלה סו"ב שדה עוררה עניין רב
בוועדה .יו"ר הוועדה ח"כ מיכאל ביטון אף צחק
נוכח האבסורד שאף אחד לא חשב על סוגיה זו
ואמר" :אדם שמעורב בתאונה יחפש את נהג הרכב
השני ולא ימצא כזה – אין לו עם מי לדבר" .הוא
דחה את הצעת משרד התחבורה שהנהג ברכב
הרגיל יחפש במשרד התחבורה את בעלי הרכב
האוטונומי לפי מספר הרישוי" .ומה אם מדובר
באדם בן  80שאינו דובר עברית?" ,הוא הקשה.
בלשכה טוענים כי חובת ההגנה הביטוחית ברכב האוטונומי צר יכה לחול על בעל הרכב | צילוםshutterstock :

חובת ההגנה הביטוחית

לבסוף ,סוכם שמאחורי כל רכב אוטונומי תהיה
מדבקה שתכלול פרטי התקשרות עם בעל הרכב.
נציג משרד התחבורה אבנר פלור הוסיף כי יידרש
גם נוהל פרקטי לכל חברת ביטוח במקרה של

תאונת רכב אוטונומי ,על כך ידון המשרד עם
רשות שוק ההון.
עמדת הלשכה ,לפיה חובת ההגנה הביטוחית
ברכב האוטונומי צריכה לחול על בעל הרכב ,לא

״הלשכה מברכת ושמחה
על קבלת הצעת הייעול
שהוצגה מטעמה בוועדת
הכלכלה בהוגע לזיהוי רכבים
אוטונומיים ותמשיך לתרום
מנסיונה לטובת הציבור״

שי שדה | צילום :באדיבות המצולם

התקבלה .בנייר העמדה שהעבירה הלשכה לקראת
הדיון הודגש כי "יש להימנע מבעלות משנית
של היצרן עצמו ,אשר ישאף לשמש כמבטח של
עצמו – דבר שעלול להוביל לקשיים בעת סילוק

תביעות צד ג' ואף למצבים בהם הניזוק יימצא מול
שוקת שבורה" ,מסביר אייזיק בנייר העמדה" .זאת,
בדומה למצב שנוצר מול חברות הליסינג והשכרת
הרכב".
בהצעת החוק של משרד התחבורה מוצע לחייב
את בעל ההיתר בביטוח חובה וביטוח צד ג' ,וזה מה
שאושר לבסוף בוועדת הכלכלה .כאמור ,ההצעה
צריכה לעבור עוד שתי קריאות לפני שתתקבל
סופית.
מלשכת סוכני הביטוח נמסר כי ״הלשכה פעלה
באופן נמרץ להבטיח את זכויותיהם של הנעים
בכביש לצד הרכבים האוטונומיים הצפויים לנוע
על כבישי הארץ ומתוך דאגה לגופם ורכושם
במקרה של אירוע תאונתי בו מעורב רכב
אוטונומי.
״הלשכה מברכת ושמחה על קבלת הצעת הייעול
שהוצגה מטעמה בפני ועדת הכלכלה בכל הנוגע
לאופן זיהוי רכבים אוטונומיים המעורבים באירוע
תאונתי.
״לשכת סוכני הביטוח בישראל תמשיך לתרום
ולסייע מניסיונה הרב לטובת ציבור אזרחי
המדינה״.
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"קיבלתי את הקצבה רטרואקטיבית ואין לי
מילים להודות לך על מה שעשית בשבילי"
"גמאני נולדתי לנצח" – והשבוע :סו"ב שמעון גילור מספר על הסיוע החיוני שהעניק לחולות סרטן
במסגרת התנדבותו במיזם הלשכה ⋅ פרויקט מיוחד > רונית מורגנשטרן

ח

בר הלשכה ,סו"ב שמעון גילור ,המתנדב
במיזם של לשכת סוכני הביטוח "גמאני
נולדתי לנצח" ,במשותף עם העמותות
"גמאני" ו"נולדת לנצח" ,משתף במקרים בהם הוא
מטפל במסגרת המיזם שנועד לסייע לחולות סרטן,
לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם ,כדי למצות
את זכויותיהם הביטוחיות מול הביטוח הלאומי
והגורמים השונים.
גילור ,סוכן ביטוח מחיפה עם ותק של  38שנה
בענף ,מספר על שני מקרים בהם טיפל במסגרת
המיזם ואיך הם השפיעו על החולים בפן הבריאותי
והרגשי ,וגם עליו כסוכן.
"אם לארבעה ילדים מקריית שמונה חלתה בסרטן.
היא הייתה מבוטחת בכלל ביטוח ובכלל פנסיה
והתקשתה למצות את הזכויות שלה" ,מספר גילור
על המקרה הראשון בו טיפל במסגרת התנדבותו
במיזם" .בדקתי את הביטוחים שלה והם היו טובים.
הבעיה שלה הייתה שהיא לא קיבלה פיצוי על אובדן
כושר עבודה מחודש מאי  2020עד מאי .2021

חברי הלשכה במיזם ,נפתרות להן
"כל מה שהיה צריך זה לטפל בתביעות מול
בעיות והן מקבלות את הכסף שהן
שני הגופים; היא הייתה עסוקה בטיפולים
כה זקוקות לו" ,אומר בן פורת.
קשים עקב מחלתה ,במקביל להיותה
גילור מספר על מקרה נוסף בו
אם לארבעה ילדים .לאחר שטיפלתי
הוא מטפל בימים אלה" :תביעתה
בתביעה היא קיבלה את התשלום הן
של חולת סרטן אחרת נדחתה
מפוליסת הבריאות הקבוצתית של
בידי חברת הביטוח .לאחר שתי
בעלה והן מקרן הפנסיה .עכשיו נותר לי
פגישות עם החולה ועם בעלה הבנתי
לטפל בהחזר המס שמגיע לה".
שלצורך הערעור על התביעה
שמעון גילור |
צריך לערב רופא תעסוקתי .בזה
צילום :באדיבות המצולם
אני עוסק כיום בתקווה שלאחר
סו"ב מושיק בן פורת ,מייסד המיזם
ויו"ר מחוז השרון בלשכה מוסיף" :אותה אישה דיברה חוות הדעת שלו התביעה תתקבל.
"אני מרגיש בפעילות ההתנדבותית במיזם
איתי לאחר שטופלה בידי שמעון גילור ואמרה לי:
'שלחת לי מלאך'" .גם שמעון קיבל הודעה מרגשת שליחות אמיתית" ,אומר גילור" .מדובר באנשים
מהמטופלת" :קיבלתי את הקצבה רטרואקטיבית שלא מתמצאים בתחום הביטוח כשכמעט תמיד
ואין לי מילים להודות לך על מה שעשית בשבילי" .מדובר בבעיות בירוקרטיות ,שלאנשים אלה אין
"זה מאוד מרגש לקבל את הטלפונים וההודעות את הכוחות להתמודד איתן .לא פעם נדרש גם ידע
של אותן חולות קשות ומשפחותיהן ,או של משפחות מקצועי בתחום הביטוח ,שבזכותו אנחנו ממקסמים
ילדים חולים ,שבזכות הפעילות ההתנדבותית של להם את זכויותיהם".

"שלחת לי מלאך"

כשנותנים מעל-

%

חוצים את רף ה-

מיליארד

₪

מתרגשים לשתף שהגענו
לשיא בנכסים המנוהלים
בקרן הפנסיה שלנו .בזכות
עבודה קשה ,בסיס לקוחות
נאמן וסוכנים מוכשרים ,אנחנו
ממשיכים אתכם בדרך למעלה

ולא מתכוונים לעצור!
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בשל מורכבות תפעולית :רפורמת "ספקים
מעריכים" בביטוח הסיעודי נדחית שוב
יישום ההוראות נדחה לספטמבר  2022עקב טענות החברות למורכבות תפעולית הגלומה במבנה
ההתקשרות > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון הודיעה על דחייה נוספת
של הרפורמה בספקים המעריכים תפקוד
בביטוח הסיעודי .מדובר בחלק מהרפורמה
הנרחבת בביטוח סיעודי שפרסמה הרשות בנובמבר
 ,2018ומאז נדחה יישום חלק זה כבר שלוש פעמים.
בפעם האחרונה נדחתה מיולי  2021וכעת היא נדחית
לספטמבר .2022
מהרשות נמסר כי "חוזר ביטוח 2018-1-12
שעניינו 'תיקון הוראות החוזר המאוחד  -שער 6
חלק  - 3ביטוח סיעודי' (( )27.11.2018להלן  -חוזר
יישוב תביעות סיעוד) קובע הוראות ליישוב תביעות
בביטוח סיעודי ,לאור ייחודיות הליך יישוב התביעה
בביטוח סיעודי ,כמפורט בחוזר האמור.
בתוך כך ,בפסקת משנה (5.1.6ז) לנספח של חוזר
יישוב תביעות סיעוד מפורטות הוראות בנוגע לאופן
ההתקשרות של חברת ביטוח עם ספקי הערכות
תפקוד ,כמוגדר באותו חוזר.
"בשל טענות למורכבות ביישום ההוראות ומתוך
הכרה ביתרונות התפעוליים הגלומים במבנה
ההתקשרות הקיים כיום ,נדחה מועד התחילה של
הוראות אלה לצורך בחינתן .הרשות פעלה לבחינה
מחודשת של ההוראות ואף פנתה למומחים בתחום

הרלוונטי לצורך קבלת חוות דעת מקצועית מתוך
מטרה לשפר את הליך ההתקשרות עם ספקים
מעריכים בביטוח סיעודי .לצורך השלמת הבדיקה
יש לדחות את מועד התחילה של ההוראות" .כאמור,
נקבע כי מועד התחילה של הוראות אלו ידחה עד
ליום  1בספטמבר .2022

קביעת אמות מידה

מי שטוענות למורכבות ביישום ההוראות הן חברות
הביטוח ,והדחיות החוזרות ונשנות הן תוצאה של
לחצים שלהן בשל טענותיהן לגבי הקושי התפעולי
של ההוראות.
ההוראות עצמן המופיעות תחת פרק "רשימת
ספקים מעריכים" שברפורמת הסיעוד ,לא השתנו.
בינהן:
חברת ביטוח תאפשר לכל ספק הערכות תפקוד
להיכלל ברשימת הספקים המעריכים שלה בכפוף
לכך שהספק התחייב בכתב לקיים את ההוראות
לפי חוזר זה ,הרלוונטיות לגביו; חברת ביטוח תקבע
אמות מידה להכללת ספקי הערכות תפקוד ברשימה.
רשימת הספקים תופיע באתר האינטרנט שלה.
רשימת הספקים המעריכים תכלול ,לכל הפחות,

⋅
⋅
⋅

ספק מעריך אחד לכל  300תביעות בביטוח סיעודי
שהוגשו לחברת ביטוח בשנה הקלנדרית הקודמת
למועד גיבוש הרשימה ובכל מקרה לא תפחת
מעשרה ספקים מעריכים ,שלושה ספקים מעריכים
לפחות בכל מחוז.
חברת ביטוח לא תכלול ברשימת הספקים
המעריכים ספק הערכות תפקוד:
(א) שהחברה שולטת או מחזיקה בו יותר מ10%-
מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
(ב) שהוא או בעלי תפקידים המועסקים אצלו
מועסקים או מספקים שירותים לחברת הביטוח
במסגרת הליך יישוב התביעות בביטוח סיעודי,
למעט אספקת שירות הערכת התפקוד לפי הוראות
חוזר זה;
(ג) שהוא או בעלי תפקידים המועסקים אצלו נושאים
בתפקידים משמעותיים בחברת הביטוח.
 חברת ביטוח רשאית להוציא ספק מעריךמהרשימה אם מצאה שהספק לא מילא את תפקידו
כספק מעריך ראוי ומקצועי או שהערכת התפקוד
שביצע פגעה או עלולה הייתה לפגוע בכבודו של
המבוטח .בהוראה זו יש תנאים מפורטים שעל החברה
למלא כדי להוציא ספק מהרשימה.

⋅

חדשות ׀

הג'וב החדש של מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר
משה בר־סימן־טוב ימונה לתפקיד משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל חטיבת הבריאות ⋅
מנכ"ל כלל" :ניסיונו המוכח והעשיר יתרום רבות להצלחת החברה" > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח ופיננסים הודיעה בתחילת
השבוע על מינויו של משה בר־סימן־
טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר,
לתפקיד מנהל חטיבת הבריאות .המינוי אושר
על ידי דירקטוריון החברה .בר־סימן־טוב ימונה
לחבר הנהלה ,משנה למנכ"ל וייכנס לתפקידו
ב־ 6במרץ הקרוב.
בר־סימן־טוב ( ,)45בעל תואר ראשון ושני
בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון
מהאוניברסיטה העברית כיהן בשני העשורים
האחרונים במגוון תפקידים משמעותיים
ביניהם מנכ"ל משרד הבריאות ,ציר כלכלי
בשגרירות ישראל בוושינגטון ומשנה לממונה
על התקציבים במשרד האוצר.

נאוה ניבסרודיו ,שפרשה לאחר שש
בתחילת ינואר השנה הודיע דיוויד
שנים בתפקיד.
ארנון ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת
יורם נוה ,מנכ"ל כלל ביטוח
הבריאות ומערך הלקוחות ,על
ופיננסים ,ציין" :אני שמח
פרישתו מתפקידו .בפברואר
מאוד על הצטרפותו של משה
הודיעה כלל ביטוח על תוכנית
בר־סימן־טוב לכלל .למשה
רה־ארגון במסגרתה חטיבת
הכרות רחבה ומעמיקה עם
הבריאות תועבר לניהולו של
מערכת הבריאות וכלכלת
דרור זסלר ,לצד ניהול מערך
בריאות ,ואני סמוך ובטוח
התביעות .המינוי של בר־סימן־טוב
כי כישוריו המוערכים ,ניסיונו
מבטל שינוי זה .כמו כן ,כפי שפרסמנו,
עוזית ויינשטיין ,ששימשה כסגנית משה בר־סימן־טוב | צילום :יח"צ המוכח והעשיר ואישיותו יתרמו
רבות להצלחתה של כלל ביטוח
מנהל חטיבת הבריאות בכלל ,הודיעה
בשבוע שעבר על עזיבתה לטובת מנויה כמנהלת ופיננסים ,כמובילה בתחום ביטוחי הבריאות
חטיבת הבריאות באיילון ביטוח ,במקומה של ד"ר בישראל".

כנס מחוזות הלשכה

ברוכים הבאים 2022
תכניות עבודה ניהול יעדים ארגז כלים

23.3.2022

לאגו ,ראשון לציון
פרטים נוספים בקרוב...
סו"ב שלמה אייזיק
נשיא הלשכה

סו"ב תדהר סאטובי
יו"ר מחוז הצפון

סו"ב מושיק בן פורת
יו"ר מחוז השרון

סו"ב גיא לוי עזר
יו"ר מחוז המרכז

סו"ב אבי שבי
יו"ר מחוז שפלה

סו"ב עופר חורש
יו"ר מחוז ירושלים

סו"ב גבי מלכה
יו"ר מחוז דרום

ההשתתפות לחברי הלשכה הינה ללא עלות
עלות השתתפות למי שאינו חבר לשכה  200 -ש"ח
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רשות הניקוז לא יכולה הייתה להסיר את ידיה מהמתרחש באזור ,ולהותיר זאת רק בידי הרשות המקומית | צילוםshutterstock :

העירייה ,רשות הניקוז או חברת הביטוח :מי
הגורם האחראי להתרחשותו של אירוע הצפה
עו"ד ג'ון גבע עושה סדר ומסביר באילו מקרים יחשב אירוע הצפה שנגרם כתוצאה
מחסימת הניקוז לחריג ,מתי למבוטח יש אשם תורם ,ועל מי חלה חובת הזהירות

ב
צילום :באדיבות המצולם

בית משפט השלום בבת ים נדונו
תביעותיהן של הפניקס חברה לביטוח
וקונספט מטבחים כנגד עיריית כפר
קאסם ,מעיינות המשולש ,מדינת ישראל ,כלל
חברה לביטוח ורשות הניקוז ירקון .פסק הדין
ניתן בינואר .2022
בשנת  ,2012הוצפה נגריית קונספט מטבחים
אשר בוטחה על ידי הפניקס .לבית המשפט
הוגשה תביעת שיבוב שהגישה הפניקס בגין
תגמולי הביטוח ששולמו על ידה עקב אירוע
ההצפה.
בתביעתה ,טענה הפניקס כי ההצפה נגרמה
בשל סתימת ערוץ נחל טבעי הנמצא בסמוך
לנגרייה ,בעקבות שפיכת פסולת ויצירת מזבלה
אדירה בערוץ ובסביבתו .לטענתה ,הנתבעות
אחראיות לקרות ההצפה ועליהן לשאת בנזק.
עיריית כפר קאסם אחראית בין היתר על
אפיק הניקוז שעבר בסמוך לנגרייה .תאגיד

המים מעיינות המשולש אחראית על מערכות
הניקוז ,הביוב והתיעול בתחום המוניציפאלי
של העירייה וכן על אפיק הניקוז שעבר בסמוך
לנגרייה .באשר למדינת ישראל ,המשרד להגנת
הסביבה ,טענה הפניקס כי שבוע לאחר אירוע
ההצפה הגיעו פקחים מטעם המשרד והחרימו
מספר משאיות ששפכו פסולת ואשפה במקום.

אירוע טבעי

עוד טענה הפניקס ,כי הנתבעות ידעו או שהיה
עליהן לדעת ,כי בהיעדר טיפול מתאים למניעת
חסימת אפיק הניקוז תתרחש הצפה ,אשר עלולה
להביא לנזקים שנגרמו .לטענתה ,הנתבעות
התרשלו בכך שהתעלמו מההתרעות שנמסרו
להן ,לא נקטו פעולות הנדרשות לניקוז תקין
לצורך קליטת מי גשמים ולא אכפו את החוק
כנגד מי שחסם את אפיקי הניקוז.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות
בתיק ,קבע בית המשפט כי דין התביעה
להתקבל בחלקה .תחילה ציין בית המשפט כי
כמויות הגשם שירדו ביום האירוע לא חרגו
מטווח הנורמה הקיימת באזור .על כן ,לא היה
מדובר באירוע טבעי בלתי רגיל .כמו כן ,הוכח
כי אירוע ההצפה אירע כתוצאה מסתימת הערוץ
באשפה.
בית המשפט קבע כי במקרה הנדון העירייה
צריכה ואף יכולה הייתה לצפות כי אי פינויה של
הפסולת המצויה בערוץ תוביל להצפה במקום.
כפי שהעידו המומחים ,מדובר היה באירוע גשם
חזק בעוצמתו ,אולם אין המדובר באירוע חריג
באופן שהיה בו כדי לנתק את הקשר הסיבתי או
את היעדר הצפיות .העירייה היא זו שאחראית
לניקוזו התקין של המקום ולטיפול במפגעי
הפסולת שבתחומה .משמפגעי הפסולת היו
ידועים לה ,ומשלא פעלה בהתאם לחובתה,
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היא נושאת באחריות לנזק שנגרם
כתוצאה מכך.

חובת הזהירות

בבחינת הפרת חובת הזהירות הקונקרטית של
המשרד להגנת הסביבה ציין בית המשפט כי
המשרד לא יכול לפקח על כל ערימת פסולת,
וקיומה של פסולת אין בה די על מנת להצביע
על הפרת חובת זהירות .על המשרד להגנת
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והטבעי ביותר .ככל שהעירייה סברה כי היא
אינה מסוגלת לטפל במפגע ,היה עליה לפנות
למשרד להגנת הסביבה ולדווח על כך .אולם,
משלא עשתה כן ,לא ניתן להטיל את האחריות
בגין אי מניעת הנזק על המשרד להגנת הסביבה.
עוד הוסיף בית המשפט ,כי אין לתאגיד המים
אחריות למניעת ההצפה .חוק תאגידי המים לא
הסמיך את תאגידי המים לפעול בתחום הניקוז,
בתחום פינוי הפסולת או בכל תחום אחר פרט
לשירותי מים וביוב.

הנתבעות התרשלו בכך שהתעלמו מההתרעות שנמסרו להן ,לא
נקטו פעולות הנדרשות לניקוז תקין לצורך קליטת מי גשמים ולא
אכפו את החוק כנגד מי שחסם את אפיקי הניקוז
הסביבה להתוות מדיניות ,להנחות את הרשויות
המקומיות בפעולותיהן ,לפקח על פעולות
הרשויות ולאכוף ככל שקיימים מפגעים שאינם
מטופלים על ידי הרשויות.
בית המשפט הדגיש כי העירייה היא זו המצויה
בשטח ,פועלת מול תושביה ומצויה בקשר
עימם .אליה הועברו הדיווחים הנוגעים למפגע.
מכאן שהעירייה היא מונעת הנזק הישיר

בית המשפט קבע כי רשות הניקוז היא
שאחראית לניקוז הסדיר .ככל שהעירייה לא
פעלה במקום ,היה על רשות הניקוז להפעיל
את סמכויותיה על מנת לגרום לה לפעול או
לפעול במקומה .רשות הניקוז לא יכולה הייתה
להסיר את ידיה מהמתרחש באזור ,ולהותיר זאת
רק בידי הרשות המקומית ,בייחוד באזור בו
עסקינן ,שידוע לכל כי מתנהל כ"מערב פרוע".

משעשתה כן ,הרי שלא פעלה כרשות סבירה,
הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה ועל כן
יש לחייבה באחריות.

המבחן הסובייקטיבי

יתר על כן ,בית המשפט הדגיש כי כלל ביטוח,
כמבטחת של העירייה ,מחויבת כמבטחת בהתאם
לפוליסה .לא הוכח כי מחדלה של העירייה
לפעול לסילוק מפגע הפסולת היה תולדה
של מעשה או מחדל מכוונים ובהתאם מתקיים
המבחן הסובייקטיבי .כמו כן ,לאור כך שהמבנה
נבנה ללא היתר וללא תכנון מספיק ,הוטל על
הנגרייה אשם תורם בשיעור .30%
סוף דבר ,בית המשפט קיבל את התביעה וחייב
את העירייה לשלם לחברת הפניקס כ־ 633אלף
שקל .כלל נדרשה לשלם לעירייה סך של כ־538
אלף שקל ורשות הניקוז חויבה לשלם לעירייה
כ־ 95אלף שקל .כל זאת ,בתוספת הוצאות
משפט ושכר טרחת עו"ד.
עד למועד פרסום הכתבה לא ידוע אם הוגש
ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הינו יועץ משפטי למחוזות השרון,
המרכז וירושלים בלשכה.

האם הוספת כיסוי סייבר
לצד א' בפוליסת האחריות
המקצועית שלך?
סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

ליסו"ב סוכנות לביטוח ) (1993בע"מ

קול קורא
לשכת סוכני הביטוח קוראת לחבריה להגיש
מועמדותם לוועדה הבין דורית
לוועדה הבין דורית יש מס' מטרות ביניהן :
 .1ליצור אפיקי הכנסה נוספים לחברי הלשכה  -סוכנים צעירים וותיקים כאחד.
 .2לצוות בין הדור הצעיר לוותיק בשיתופי פעולה עסקיים.
 .3בניית מעטפת כוללת בעת מכירת וקניית תיקים.
 .4השבחת התיקים.
 .5ובעיקר להחזיר את חדוות העבודה וההצלחה שנלווים לעבודה נכונה ומניבה!

אם כל הדברים הללו מרגשים אותך  -אשמח לראותך מתנדב/ת
בוועדה הכל כך חשובה!

לצורך הגשת המועמדות נא לשלוח מייל לכתובת:
vadot@insurance.org.il

סו"ב מירב ג'והן
יו"ר הוועדה הבין דורית
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דוד ליפקין

הסירוב של חברות הביטוח לפצות
פגע במיליוני תושבים בפלורידה

אליאנץ’ הסתבכה בקרנות
השקעה של מיליארדים

יליוני תושבי פלורידה נותרו ללא ביטוח של דירותיהם ובתיהם
לאחר שחברות הביטוח “נטשו” אותם בשל השריפות שגרמו לנזקים
גדולים ולתביעות פיצוים בסך של עשרות מיליוני דולרים .חברים בבית
הנבחרים של פלורידה מנסים למצוא הסדר שיאפשר למבטחים להמשיך
לבטח את התושבים.
חברות הביטוח הפועלות בפלורידה הוצפו בתביעות פיצוי של מיליוני
דולרים בגין נזקי השריפות .המבטחים טוענים כנגד גידול של מעשי
הונאה בחלק מהתביעות של המבוטחים .בתחילה ,המבטחים הגיבו בייקור
חד של פרמיות הביטוח ובשלב הבא גדל מספר חברות הביטוח שסירבו
לחדש ביטוחי רכוש .המבוטחים נאלצו לחפש חברת ביטוח אחרת שהסכימה
לבטח בפרמיות גבוהות יותר .המבוטחים חוששים שגם המבטחים שנותרו
ינטשו את פלורידה.
גובר הלחץ על חברי בית הנבחרים המקומי למצוא פתרון לבעיית הביטוח
של נכסים במדינה .נציגי חברות הביטוח הוזמנו לוועדה של בית הנבחרים,
בה נציגי ארבע חברות ביטוח הבהירו כי אינם יכולים לבטח יותר בשל
המצב שנוצר .תגובתם מגבירה את הלחץ על חברי בית הנבחרים לחפש
הסדר שיסייע לחברות הביטוח להתמודד עם מכת השריפות בפלורידה
ולתת כיסוי ביטוחי לאסונות הטבע.

א

מ

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

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
למשרד ביטוח ותיק בהרצליה דרוש/ה פקיד/ה מנוסה
בתחום האלמנטרי-דירות+רכב .עם ניסיון .ידע בהפקה,
באפי ואופיס .יכולת טובה למו"מ עם הלקוחות .נא
לשלוח מידע לeli@eba-ins.co.il -
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע
ולהשתלבות בסוכנות- 0505293836 .שאול בר
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
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.

ליאנץ’ ,מחברות הביטוח הגדולות באירופה ,אכזבה
את המשקיעים שציפו לתוצאות טובות במאזן .2021
מנהלי החברה דיווחו כי נאלצו לבצע הפרשה חסרת תקדים
של  3.7מיליארד אירו בשל החקירה שמנהל הרגולטור
האמריקאי ביחס לניהול קרנות השקעה אלפא .החברה מצפה
לכך שהיא תאולץ לבצע הפרשות נוספות.
ההפסדים בקרנות ההשקעה מיוחסים למגפת הקורונה
ב־ 2020שטלטלה את הבורסות .המשקיעים בקרנות האלה
הגישו תביעות בסכום של  4.4מיליארד אירו שמתבררות
בארה”ב .מנכ”ל אליאנץ’ אוליבר באט טוען כי החברה
הצליחה ליישב חלק מתביעות הפיצויים .עם זאת ,מסר
באט שיקצצו באופן משמעותי בשכר חברי ההנהלה כפיצוי
למשקיעים.
אליאנץ’ סיימה את הרבעון הרביעי של  2021בהפסד
של  292מיליון אירו ,לעומת רווח של  1.82מיליארד אירו
ברבעון הרביעי של  .2020הרווח לכל שנת  2021ירד ב־2.9%
ל־ 6.61מיליארד אירו ,לעומת רווח של  6.68מיליארד אירו
ב־.2020

קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
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

שכירות משנה
להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים
מרוהטים .אופציה לשרותי משרד0505293836 .
shaul@eretzbar-ins.co.il
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן פנסיוני מחפש שיתוף פעולה עם סוכן ביטוח
אלמנטרי עופר לוין 0507214419
אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד
תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות
לביטוח-מוטי office@insisrso.com .0528151188
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערה של משפחת
מנוביץ' על פטירתו של

צבי מנוביץ'
שלא תדעו עוד צער

ז"ל

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
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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של חבר המועצה הארצית
מעוז ישראל על פטירת אימו

מרסלה
ישראל ז"ל
שלא תדע עוד צער

