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המלחמה באירופה:

כך מסייעים סוכני
הביטוח למבוטחים
השוהים באוקראינה
סוכני ביטוח חברי הלשכה מספרים :איך סייעו למבוטחים מול חברות הביטוח,
בחילוץ או בהכוונה מקצועית ⋅ "היינו בקשר רצוף מול המבוטחים ,סייענו
בחילוץ ,בביטוחי בריאות ,בקשר עם חברות הביטוח ומול משרד החוץ" > עמ' 2

הלשכה בתקשורת

חיזוק פיננסי

רגולציה וביורוקרטיה

עמדותיה המקצועיות של הלשכה
משתלבות בכלי התקשורת
השונים ומשפיעות על סדר היום
של ענף הביטוח > עמ' 4

יוזמה ייחודית של מחוז הצפון:
הכשרה בתחום הפיננסים לסוכנים
מהחברה הערבית בשיתוף מגדל
> עמ' 7

נשיא הלשכה נפגש עם סגן השר
אביר קארה ליצירת שיתופי
פעולה עתידיים שיקלו על עסקים
קטנים ובינוניים > עמ' 9
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בקרות אירוע ביטוחי :סוכני הביטוח סיפקו
מענה מקצועי למבוטחים באוקראינה
מפסיכולוג ועד שירותים מקצועיים – הסוכנים סייעו למבוטחיהם בשאלות ובחילוץ
מאוקראינה ⋅ "העובדה שהמבוטחים התקשרו דווקא לסוכן הביטוח שלהם מעידה אל מי
מתקשרים מבוטחים בשעת צרה בחו"ל – אל סוכן הביטוח" > רונית מורגנשטרן

כ

בר עם תחילת הפלישה של כוחות הצבא
הרוסיים לאוקראינה לפני שבוע ,קיבלו
סוכני ביטוח פניות מבוהלות ממבוטחים
שלהם ששוהים במדינה .הפניות הלכו וגברו בסוף
השבוע ובתחילת שבוע זה .רוב הפניות עסקו
בשאלות על כיסוי טיסות ארצה וכיסויים רפואיים
אם ייפגעו .לקוחות אף ביקשו סיוע מסוכן הביטוח
שלהם לדאוג לחילוצם.
על הקשר הקרוב בין מבוטח לסוכנת הביטוח
שלו מעידה הודעת ווטסאפ מרגשת שקיבלה סו"ב
נחמה גולדווסר ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכה ,בה ביקש מבוטח שלה שהיה נצור באחת
הערים הגדולות וחשש לחייו ,שתדאג למימוש
זכויות ילדיו מביטוח החיים שלו ,כמו גם לביטוח
המשכנתא כשהוא מודה לה על כל מה שעשתה
עבורו בחייו.

סייעו בחילוץ

צילום :באדיבות המצולמים ,באדיבות יונט

סוכנים אחרים סייעו למבוטחיהם בהבאתם ארצה
בשיתוף עם חברות הביטוח בהם היו מבוטחים,
שעסקו בחילוץ פיזי ובהקלות
כספיות על המבוטחים .הם
כיוונו את מבוטחיהם ויצרו
עבורם קשר עם משרד החוץ
וסייעו בחילוצם .יש לציין ,כי
הראל ביטוח ופספורטכארד
הוציאו משלחות חילוץ לגבול
אוקראינה פולין; כלל ביטוח
מסרה כי פנתה באופן אישי
לכל מבוטחיה באוקראינה,
והעמידה לרשותם מוקד חירום הפעיל במשך כל
שעות היממה ,לסיוע בנושא חילוץ .בנוסף ,האריכה
לשוהים במדינה ,באופן אוטומטי את ביטוח
הנסיעות שלהם;
הפניקס מעמידה סיוע לרשות מבוטחיה
באוקראינה שכולל הוצאות כלכלה ומילוט בסך
 300דולר ושינוי כרטיס טיסה לישראל עד 3000
דולר" .החברה מבררת אפשרויות מילוט של
רכבים שיאספו אנשים ככל וניתן לגבול ,משלמת
הוצאות ישירות מיידיות ללקוחות לצורך רכישת
ציוד ,מממנת כרטיסי טיסה ומציעה סיוע נוסף
למבוטחים עם משפחות מקומיות" ,נמסר מהפניקס.
סו"ב ניר סטילוגלו ,מנכ"ל "נחלים ביטוח"
מקבוצת פירמה ,היה אמור לנסוע השבוע לאודסה

ביטוח
ופיננסים

תושבים ותיירים ממתינים לאישור לחצות את הגבול מאוקראינה לאירופה | צילוםshutterstock:

עכשיו  80%מהם כבר חזרו
לישראל" ,מסכם סטילוגלו.

שיתוף פעולה

ניר סטילוגלו ,שלמה אייזיק ,נחמה גולדווסר ושי שדה

שבאוקראינה כדי להיפגש עם מאות הסטודנטים
שהוא מבטח שם בביטוח נסיעות ובריאות ,כפי
שהוא עושה כל שנה" .לא יכולתי כמובן לצאת ,אבל
קיימתי קשר רצוף עם הסטודנטים באוקראינה וגם
בפולין ,מולדובה וליטא .בתקופת הקורונה סייעתי
לחלץ סטודנטים שנתקעו בחו"ל באמצעות מטוס
שארגנתי עבורם .הפעם לא עסקנו בחילוץ ישיר;
הייתי הפסיכולוג שלהם והסוכן שלהם.
"מדובר בצעירים וצעירות שגם שיתפו אותי
בחששות שלהם ואני כיוונתי אותם ועודדתי אותם.
עדכנו אותם על כל אפשרות שעומדת בפניהם הן
במיילים ,הודעות בווטסאפ ,בפייסבוק של נחלים;
היינו בקשר רצוף עם מחלקת התביעות של הראל,
עם יו"ר אגודת הסטודנטים ,ואני שמח שעד

סו"ב שי שדה ,יו"ר הוועדה
האלמנטרית ,מוסיף" :אני
אמנם לא עסקתי בסיוע
באוקראינה,
למבוטחים
אבל אני מכיר מקרוב
דברים שנעשו על ידי סוכנים אחרים; על רקע
קידום הצעת החוק להחזיר לסוכני הנסיעות את
האפשרות למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל ,העובדה
שהמבוטחים התקשרו דווקא לסוכן הביטוח שלהם
מעידה אל מי מתקשרים מבוטחים בשעת צרה
בחו"ל – אל סוכן הביטוח".
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק מסכם" :סוכני
הביטוח עמלים ועושים רבות על מנת שלקוחותיהם
השוהים באוקראינה או בקווי העימות ,יעשו את
דרכם ארצה ביטחה ובביטחון .חברות הביטוח אשר
באמצעותם בוטחו לקוחות הסוכנים משתפות גם
הן פעולה בצורה יוצאת דופן .אני תקווה שכל
האזרחים השוהים שם יעשו את דרכם ארצה
שלמים ובבטחה".

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 :

חיות המחמד שלנו הן כבר מזמן חלק מהמשפחה.
אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

בוטחי הבריאות בהראל:
הטבות בלעדיות ִל ְמ ְ
ְלחיות מחמד
ֵשירותי הבריאות של
בתנאים משתלמים במיוחד!
ְ
שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות

ֵמחיר
ַאטרקטיבי

חיסונים
וטיפולים שוטפים

אולי יש לכם ביטוח
אבל אין לכם הראל
שירותי הבריאות של  Marpetאינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות שוק ההון .השירותים ניתנים
על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד .הפרטים המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח
למרפאט .ההטבות הן למצטרפים חדשים למרפאט ,המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.
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סיקור ארצי נרחב :לשכת סוכני
הביטוח מככבת בעיתונות הארצית
מייעוץ פנסיוני באמצעים דיגיטליים ועד מכירת ביטוח נסיעות לחו״ל על ידי סוכני הביטוח ⋅
עמדותיה המקצועיות של הלשכה משתלבות בכלי התקשורת השונים ומשפיעות על סדר היום
של ענף הביטוח והפיננסים

ע

מדות לשכת סוכני הביטוח המובאות על ידי בכיריה כיכבו
בשבועות האחרונים בעיתונות הארצית במספר נושאים
מובילים בתחום הכלכלה והביטוח .בין היתר ,צוטטו בהרחבה
עמדות הלשכה כפי שהובאו בפניותיו של נשיא הלשכה שלמה אייזיק –
א .לחברי ועדת שרים לחקיקה בנושא הענקת אפשרות לייעוץ פנסיוני
באמצעים דיגיטליים; ב .מכתבו של אייזיק לממונה על שוק ההון ד"ר
משה ברקת בנושא הצעת החוק להחזיר האפשרות לסוכני נסיעות

למכור ביטוח נסיעות לחו"ל .בגלובס אף פורסם מאמר של אייזיק בנושא
התייקרות פוליסות תאונות אישיות באשמת הרגולציה.
כמו כן ,סו"ב שי שדה ,יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי התראיין
בנושא עליית תעריפי ביטוח רכב; סו"ב דידי פרידלנדר ,יו"ר הוועדה
לפיננסים בלשכה ,רואיין בנושא טופס מוטבים בפתיחת קופת גמל או
קרן השתלמות.
הנה כמה מהפרסומים האחרונים:

כתבה בגלובס
נגד הצעת החוק
הממשלתית
בנושא יעוץ
פנסיוני של
הבנקים בדיגיטל

תבה בישראל
כ
היום אודות
עליית מחירי
ביטוחי הרכב

כלית בערוץ הכנ־
כל
התוכנית הות רעידות אדמה
סת  -אוד

מתוך
קרי תוכנית חיסכון -
סת הבניין בחולון
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המשך סיקור ארצי

בה ב־yent
כת
אילו
ביטוחים
כסים נזקי
מ
דת אדמה
רעי

ראיון נשיא
לשכת סוכני
הביטוח
בגלובס

תוכנית
חיסכון
 אודותביטוחי
הרכב

המאבק על
טוחי הנסיעות
בי
בדה מרקר

מא
מר נשיא הלשכה
שפ
ור
סם
בג
לו
בס
לכתבה
לחץ כאן

כתבה
כתבה בישראל
ום אודות עליית
הי
ביטוחי הרכב

בדה מרקר

BEST
CAR

רכב שני במשפחה

BEST
CAR

רכב שני במשפחה

BEST
CAR

BEST
CAR

מבית הכשרה חברה לביטוח

חפשו אותנו בפייסבוק "הכשרה ביטוח לסוכן"

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה
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סגן יו"ר ועדת פיננסים בלשכה“ :שמנו לעצמנו
למטרה לשלב את סוכני המגזר בתחום הפיננסים”
חברת מגדל נענתה לבקשת מחוז צפון וועדת הפיננסים בלשכה ותקיים הכשרה בתחום הפיננסים
לסוכנים ערביים ⋅ “הזדמנות חשובה להתפתחות מקצועית” > רונית מורגנשטרן

מ

חוז צפון בחברת מגדל הכריז ביום
חמישי שעבר על פתיחתה של הכשרת
סוכנים מהחברה הערבית בתחום
הפיננסים .בהכרזה על פתיחת ההכשרה לקחו חלק
בכירים בחברה ,סוכנים ונציגים מובילים.
לדברי סו”ב מוענתז דאה ר ,סגן יו”ר ועדת
הפיננסים בלשכה“ :אני רואה בתחום הפיננסים
הזדמנות חשובה להתפתחות עבור סוכנים מן
החברה הערבית ,במיוחד בשילוב סוכני אלמנטרי.
זו הסיבה שגם השתלבתי בוועדת הפיננסים.
ביוזמה משותפת שלי ושל מחוז צפון בראשות
סו”ב תדהר סאטובי ,פנינו ליוסי אביב ,מנהל מחוז
צפון במגדל ,שלשמחתנו נענה ליוזמה”.
יו”ר מחוז צפון תדהר סאטובי“ :אני מברך את
היוזמה המשותפת בין חברת מגדל לסוכני הלשכה
בהכשרה בתחום הפיננסים ורואה בו פוטנציאל
מינוף בקידום הסוכנים ושילובם בתחום”.
“מגדל שמחה להעניק מעטפת לימודית לסוכני
המגזר שמעוניינים להרחיב ידע ולהצטרף” ,אמר
מנהל מחוז מגדל חיפה יוסי אביב“ .נעניק לסוכנים
את כל הכלים הדרושים להצלחה .מגדל היא חברת
סוכנים ואנחנו רואים בהם שותפים”.

מימין :סער חי שמיר סגן יו"ר סניף חיפה ,יוסי אביב מנהל מחוז צפון מגדל ,נאגי ח'טיב ,לימור מפקחת פיננסים מגדל,
דאהר מוענתז ,נופר סנדרוסי ,סמיר בלאן ,תדהר סאטובי | צילום :באדיבות מגדל

סגן יו”ר סניף חיפה סו”ב סער חי שמיר :״שמנו
לעצמנו למטרה לשלב את סוכני המגזר בתחום
הפיננסים ,למקצע ולתת להם ידע והעשרה על
מנת להיכנס לתחום”.
סו”ב דאהר מוסיף“ :סוכנים/ות שמעוניינים
להשתלב בהכשרה ,יכולים ליצור איתנו קשר

על מנת שנשריין להם/ן מקום במחזור הראשון.
הקורס מורכב מכמה מפגשים שמפשטים את נושא
הפיננסים ,מהפקת קופת גמל להשקעה לנושא
הניודים ,תיקון  ,190סעיף 126ד ,חיסכון פיננסי.
בנוסף ,אנחנו נעבה את המיזם בהרצאות ייחודיות
בכל מוצרי המדף הקיימים בשוק”.

חדשות ׀ בריאות

"אני תמיד שמח לעזור לאנשים בבעיה ,בטח לחולות סרטן
שבזכות הידע המקצועי שלי אני יכול להקל עליהן"
"גמאני נולדתי לנצח" – והשבוע :סו"ב אורי צפריר מספר כיצד סייע לחולת סרטן ,במסגרת התנדבותו
במיזם הלשכה ,לקבל אישור מיוחד מחברת הביטוח לשימוש בתרופה ניסיונית יקרה > רונית מורגנשטרן

ה

ניסיונית .היא סיפרה לי שיש לה
מיזם ההתנדבותי של לשכת
ביטוח בריאות דרך מנורה וגם קרן
סוכני הביטוח "גמאני
פנסיה .בקרן הפנסיה היא ביקשה
נולדתי לנצח" ,בשיתוף
ממני לא לגעת ,גם לא בזכויות
עם העמותות "גמאני" ו"נולדת
אכ"ע שלה .התמקדנו בביטוח
לנצח" ,קוצר עוד ועוד הצלחות.
הבריאות .את הביטוח קנתה
המיזם ,אותו הקים ומוביל סו"ב
כנראה ישירות ממנורה ,כי לא
מושיק בן פורת ,יו"ר מחוז השרון,
היה לה סוכן .מאחר שאינני עובד עם
נועד לסייע לחולות סרטן ,לילדים
מנורה בתחום הבריאות ,היא חתמה
חולי סרטן ובני משפחותיהם ,כדי למצות
צפריר | צילום? :
לי על יפוי כח לצורך הוצאת הפרטים
את זכויותיהם הביטוחיות ,גם מול הביטוח
ממנורה" ,מספר צפריר.
הלאומי ,וזאת באמצעות חברי לשכה מתנדבים.
הפעם מספר סו"ב אורי צפריר ,מוותיקי הלשכה
ולשעבר מ"מ נשיא הלשכה ,כיצד סייע לחולת
במפגש שהיה ביניהם במשרדו ,סיפרה המטופלת
סרטן באישור תרופה ניסיונית יקרה.
"יצרתי קשר עם האישה ,בת פחות מחמישים ,שלפני שרכשה את הביטוח עברה בדיקות שאיתרו
לאחר טיפולים קשים ,שהומלץ לה טיפול בתרופה גידולים שפירים בלבד .רק לאחר מספר חודשים

ניהול מו"מ מקצועי

גילו אצלה גידול ממאיר באותו אזור" .שאלתי
אותה אם דיווחה על כך למנורה ברכישת הביטוח
ואמרה שלא .ביקשתי ממנה מסמך מאושר בידי
רופא מומחה מביה"ח בו טופלה ,שיבהיר כי אין
קשר בין הגידולים.
"לאחר שהביאה את המסמך החתום ,ניהלתי
עם מנורה משא ומתן עיקש שהשורה התחתונה
שלו היא כי החברה אישרה את מימון התרופה
הניסיונית ,שהיא גם מאוד יקרה".
לדברי צפריר ,החולה הייתה מאושרת מהתוצאות,
אמרה לי שהצלתי לה את החיים .היא אפילו באה
למשרדי ,בהיעדרי ,והביאה צלחת חימר שיצרה
בעצמה עם המילה תודה עליה.
"אני תמיד שמח לעזור לאנשים שנמצאים
בבעיה ,בטח לחולות סרטן שבזכות הידע המקצועי
שלי אני יכול להקל עליהן" ,הוא מסכם.

כנס מחוזות הלשכה

ברוכים הבאים 2022
 23.3.2022לאגו ,ראשון לציון

תוכנית הכנס
08:45

התכנסות ,רישום וכיבוד בוקר

09:30

דברי פתיחה
סו"ב מושיק בן פורת ,יו"ר מחוז השרון

09:35

הזמן קצר והמלאכה (מת)רבה
סו"ב דורית לוז ,מאמנת עסקית

09:50

תכנון וחשיבה מחוץ לקופסה  -זה כל ההבדל
סו"ב יובל ארנון ,שותף באפשורנס  -ליווי יעוץ והשבחה

10:05

ד"ר משה ברקת ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

10:20

ברוכים הבאים לשנת 2022
סו"ב שלמה אייזיק ,נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

10:35

לנצח בעולם תחרותי ,הסודות המנטלים המוכחים של האלופים
מר איתן עזריה ,מאמן מנטלי של צמרת הספורטאים והארגונים בישראל

11:20

הפסקה

11:45

ניהול זמן בשגרה ותוכניות עבודה ארוכות טווח עם מדדי הצלחה
מר אסף נגל ,מנכ"ל ובעלים 'אנלוגי' יישום אסטרטגיה

12:00

מיזם גמאני  -נולדתי לנצח
סו"ב מושיק בן פורת ,יו"ר מחוז השרון
גב' קרן סגמן ,מנכ"לית עמותת 'נולדת לנצח'

12:15

רב שיח  -תכניות עבודה  - 2022ראשי המחוזות
מנחה :מר אורי לביא ,עורך ראשי פוליסה
בהשתתפות:
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 מרכז
סו"ב עופר חורש ,יו"ר מחוז ירושלים
סו"ב אבי שבי ,יו"ר מחוז השפלה
סו"ב גבי מלכה ,יו"ר מחוז דרום

12:50

לא מרים ידיים
מר זיו שילון ,יזם ופעיל חברתי

13:35

ארוחת צהריים

מנחת הכנס :נטלי רותם

ההרשמה תיפתח בקרוב...
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שדרוגים משמעותיים :ביטוח השיניים
לחברי הלשכה חודש
ניתן להצטרף לפוליסה הקולקטיבית עד ה־ 31במאי  ⋅ 2022עוזי ארגמן ,יו"ר ליסוב" :הצלחנו
להשיג את אחת הפוליסות הטובות ביותר בשוק בקולקטיב שיניים" > רונית מורגנשטרן

ק

ולקטיב ביטוח השיניים לחברי לשכת
סוכני הביטוח בישראל ובני משפחותיהם
חודש לאחר מו"מ עם חברת הראל ביטוח,
אותו ניהלו חברי דירקטוריון סוכנות ליסוב ויועץ
הביטוח עו"ד שלומי לוטינגר.
לדברי סו"ב עוזי ארגמן ,יו"ר סוכנות ליסוב,
ביטוח הקולקטיב החדש שודרג משמעותית ולהלן
מספר דגשים:
 .1דמי הביטוח פוצלו לשלוש קבוצות גיל במקום
שתיים :ילד עד גיל  - 23הפרמיה חודשית 45
שקל (ילד שלישי ואילך חינם ,ילד עד גיל 5
חינם); מבוטח מגיל  23עד גיל  56פרמיה של 94
שקל; מבוטח מגיל  56ומעלה הפרמיה החודשית
תהיה  127שקל.
 .2ניתן לצרף ילדים מגיל  3חודשים אולם החיוב
בגינם יהיה מגיל  5ומעלה.
 .3בוטלה השתתפות עצמית לניתוח חניכיים
בפניה למרפאות שבהסכם עם הראל.
 .4נוסף כיסוי ביטוח לחשיפת שיניים כלואות
מסיבה אורתודנטית .הטיפול יינתן במרפאה
פרטית בלבד ,החזר המבטח עד  1,000שקל.
 .5נוסף כיסוי ביטוח לטיפול כתר זרקוניה אשר
יאושר לשיקום שיניים קדמיות בלסת עליונה.
התביעה במהלך פרטי ,החזר מקסימלי 1,800 -
שקל.
 .6נוסף כיסוי להוצאת שתלים קיימים והחלפתם
עקב צורך רפואי המודגם בצילום אבחנתי.
 .7הגדלת מספר שתלים לחמישה בכל לסת ,תוך
כדי אפשרות להוספת שתל אחד מלסת ללסת.
 .8נוסף כיסוי לטיפול הרמת סינוס לצורך
התקנת שתלים שאושרו על ידי המבטח .הטיפול
הוא במהלך פרטי כאשר תקרת ההחזר היא 2,500
שקל.
 .9הגדלת תקרת החזר לטיפול השתלת עצם
לכדי  2,500שקל כאשר הטיפול הינו לצורך
התקנת שתלים שאושרו על ידי המבטח.
 .10חידוש משמעותי בפוליסה  -רופא מלווה
בתביעות שנדחות ו־ 5%מהפרמיה אקסגרציה
(לפנים משורת הדין) לתביעות ללא כיסוי/
גבוליות.

נכונות מצד הראל

כל המבוטחים שבעבורם מתקיים תהליך חידוש
יועברו אוטומטית לפוליסה החדשה ועומדת
למבוטח הזכות לבטל את הכיסוי הביטוחי בתוך 60
יום מיום ההצטרפות מחדש ,ובלבד שלא הוגשה
תביעה בפרק הזמן שבין החידוש לבקשת הביטול.
לדברי ארגמן ,התנהל מו"מ ארוך מול הראל,

עוזי ארגמן ,אריאל ארז | צילום :באדיבות המצולמים

בסיועו המקצועי של לוטינגר" :גילינו בהראל
נכונות לבוא לקראת הלשכה וחבריה והצלחנו
להשיג את אחת הפוליסות בקולקטיב שיניים
הטובות ביותר בשוק .בימים הקרובים נקבל
מהראל את תנאי הפוליסה המפורטים ונפרסם
אותם לחברי הלשכה".
עוד הוסיף ארגמן" :אני מבקש להודות לחברי
דירקטוריון ליסוב ,ובמיוחד לסו"ב רם אמית,
שתרם רבות מהידע המקצועי והניסיון שלו
בנושא; לעו"ד לוטינגר ,לסו"ב דני קסלמן,
שכיהן כיו"ר ליסוב בתקופה שלאחר התפטרותי
ולמנכ"ל ליסוב אריאל ארז ,מקצוען כתמיד".
"ביטוח השיניים הקולקטיבי לחברי הלשכה
הסתיים ב־בפברואר  .2022מדובר בביטוח ל־5

בדרך
לשיתוף
פעולה
חדש

נשיא הלשכה סו״ב
שלמה אייזיק נפגש
בתחילת השבוע עם
אביר קארה ,סגן
שר במשרד ראש
הממשלה .השניים
דנו ברגולציה
והביורוקרטיה
המכבידות על
העסקים הקטנים
והבינוניים וסיכמו
על שיתופי פעולה
עתידיים בין סגן
השר לבין הלשכה.

שלמה אייזיק ואביר קארה
| צילום :ניקול רויטמן

שנים" ,אומר ארז" .בביטוח הקודם הצטרפו
רק  530חברי לשכה ומשפחותיהם .רבים רצו
להצטרף אך לא יכלו ,כי לאחר סיום ההרשמה
אין הצטרפות של מבוטחים חדשים לאורך חמש
שנות חיי הפוליסה הקולקטיבית.
"קיבלתי המון טלפונים עם השאלה מתי אפשר
להצטרף לביטוח; הרמנו את הכפפה ובנינו
פוליסה חדשה מעולה לחברי הלשכה .חלון
ההזדמנויות להצטרף לביטוח הקולקטיבי הוא
עד ה־ 31במאי; לאחר מכן אי אפשר להצטרף
לביטוח .אני קורא לכל חברי הלשכה לעמוד
בלוח הזמנים להצטרפות ,אחרת הם יישארו מחוץ
לביטוח מעולה זה ,חמש שנים נוספות".
לאן לפנות כאשר מתעוררת בעיה או שאלה?
הראל חברה לביטוח מעמידה לרשות המבוטחים
שירות טלפוני באגף ביטוח שיניים בימים א'־ה',
בין השעות 08:00-16:00 :בטלפון1-700-703-072 :
לפרטים נוספים יש לפנות לאריאל ארז בנייד:
 ,054-7493610או במייל:
lisov@insurance.org.il
ליסוב מאפשרת הצטרפות דיגיטלית .לחצו כאן

נבחר פה אחד!

עבור חברות וחברי לשכת סוכני הביטוח -
ביטוח השיניים הקולקטיבי של הראל.
ועכשיו אפשר להיכנס לקישור ולראות שיש
על מה לחייך
לפרטים נוספים

36081.11

שם חטיבה
בריאות

שם אגף
קולקטיב

מזמינ.ה
דניאל אסולין

קמפיין +מוצר +סקיצה
36081.1.36081.11

נושא
התאמת גודל -קולקטיב שיניים ללשכת סוכנות הביטוח

סוג עבודה
פלייר

גודל
ר׳  210ג'  282מ״מ

מ
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אבל בקבוצת מגדל
עופר אליהו ,בנו של שלמה אליהו ,נפטר בגיל  64לאחר שלקה בלבו ⋅ נשיא
הלשכה אייזיק" :אני כואב את מותו .היינו חברים טובים" > רונית מורגנשטרן

ע

צילום :באדיבות מגדל

ופר אליהו ,בנו של שלמה אליהו,
בעלי השליטה בקבוצת מגדל ,נפטר
ביום ראשון במפתיע כשהוא בן 64
בלבד ,לאחר שלקה בלבו .הלווייתו התקיימה
ביום שני בקרית שאול בהשתתפות מאות מענף
הביטוח.
מקבוצת מגדל נמסר" :קבוצת מגדל מרכינה
ראשה וכואבת את פטירתו בטרם עת של עופר
אליהו .עופר אליהו כיהן כמנכ"ל מגדל ביטוח
בין השנים 2014־ 2018וכמנכ"ל חברת אליהו
בין השנים .1986-2014
״עופר ,בנם של מייסד חברת אליהו ובעל
השליטה בקבוצת מגדל ,שלמה אליהו וחיה היה
מאבני היסוד של הקבוצה ותרם לה רבות לאורך
השנים .עופר השאיר אחריו אישה ,ליליאן,
ושני בנים ,דניאל ורון .דירקטוריון הקבוצה,
מנהליה ועובדיה משתתפים בצערה העמוק של
המשפחה".

לא הוערך מספיק

נשיא לשכת סוכני הביטוח סו״ב שלמה אייזיק
במילות פרידה לעופר אליהו" :עופר אליהו

עופר אליהו

ואני מכירים עוד מהתקופה שהוא היה בחברת
אליהו .היינו חברים טובים .כשהוא היה צריך

להתייעץ בסוגיה הקשורה לעולם סוכני הביטוח
הוא היה יוצר איתי קשר .הוא היה נוהג לקבוע
פגישות בשבע בבוקר והיינו דנים יחד בסוגיות
מקצועיות ,כאשר הוא רצה חוות דעת לא מאנשי
המקצועי והמטה שלו ,אלא ממי שעוסק בכך
בשטח.
״עופר ידע ביטוח מצוין ,בעיקר ביטוח
אלמנטרי ,אך לימים נכנס גם לעולם החיים
והפנסיוני ,עוד טרם כניסתו למגדל .הוא היה
איש מאוד הגון ,וכלכל את צעדיו בצורה מאוד
ישרה .הוא הבין שעולם הביטוח יכול להתקיים
אך ורק עם סוכני ביטוח .לצערי עופר לא הוערך
מספיק בענף בזמן אמת ,וכואב לי על כך.
״הייתה לנו אהבה משותפת לספורט ,ולמרות
שלא אהדנו את אותה קבוצה ,היריבות
הספורטיבית רק חיזקה את החברות האישית.
היו לי מספר אירועים משמעותיים איתו לאורך
הקריירה ,אך אנצור אותם עמוק בליבי.
״אני כואב את מותו ,ליבי עם המשפחה
והילדים .שוחחתי עם עופר רק לפני כמה ימים,
וזו הייתה השיחה האחרונה .אני כבר מתגעגע.
יהי זכרו ברוך".

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
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האם הכנסות לא מדווחות ילקחו
בחשבון בקביעת פיצויים?
פסק דין של בית המשפט העליון עוסק בסוגיית חישוב פיצויים לנפגע תאונת דרכים  -מהם כללי
האצבע כאשר באים לפסוק פיצויים במצב שבו הניזוק טוען להכנסה לא מדווחת > עו"ד ג'ון גבע

ל

פני פחות משנה ניתן פסק דין יוצא דופן
בבית המשפט העליון בנושא מעניין:
האם הכנסות של נפגע בתאונת דרכים,
שלא דווחו ,ייחשבו לצורך קביעת פיצויים?
הרקע :המנוח נהרג בתאונת דרכים שאירעה
בשנת  .2013המשיבות הן הידועה בציבור
ובתו הקטינה ,שהגישו את התביעה כיורשות
וכתלויות .הוסכם על הצדדים ,כי
המערערות ,ביטוח ישיר מגדל,
חבות במשותף בתשלום הפיצוי
למשיבות בשיעור  50%כל אחת.
על כן ,המחלוקת נסובה על גובה
הנזק בלבד.
בבית המשפט המחוזי התמקד
הדיון בקביעת בסיס השכר
של המנוח .המשיבות טענו כי
למנוח היו הכנסות לא מדווחות
בשיעורים גבוהים ,כך שיש
להעמיד את בסיס השכר על
שילוש השכר הממוצע במשק.
מנגד ,המערערות טענו כי שיעור
ההשתכרות של המנוח לא הוכח,
בין היתר בהתחשב בעובדה
שהמנוח הותיר אחר מותו חובות
רבים ,ושהמנוח טען בפני נושיו
ובמסגרת הליכי הוצאה לפועל,
העליון .אין להתעלם מההכנסות הלא מדווחות לרשויות המס | צילוםshutterstock :
כי אינו משתכר סכומים גבוהים.

טענות סותרות

צילום :באדיבות המצולם

בית המשפט המחוזי קבע כי המנוח עבד
כעצמאי ,אף שהכנסותיו לא דווחו לאף אחת
מרשויות המדינה והמנוח אף הונה את נושיו.
מכיוון שלא הונחו ראיות להוצאות שיש להפחית
מהכנסות המנוח ,בית המשפט המחוזי העמיד את
בסיס שכר המנוח על השכר הממוצע במשק שעמד
על  9,976שקל ,ונימק את קביעתו זו בהכנסות
המנוח ממקומות העבודה; בהשקעות שהשקיעו
המנוח והמשיבה במסעדה; ובכך שמחשבונות
הבנק והתנועות שבו ,עלה כי המשפחה חיה ברמת
חיים סבירה.
על קביעה זו ,הוגש ערעור זה לבית המשפט
העליון .המערערות טענו כי מדובר במקרה חריג,
שבו בנוסף לחוסר הדיווח על הכנסותיו ,המנוח
הצהיר באופן פוזיטיבי בפני הרשויות כי הוא חסר
רכוש או הכנסה .נטען ,כי בהינתן הצהרותיו של
המנוח בהליכי ההוצאה לפועל ומעורבותה של
המשיבה במעשיו ,העיזבון והמשיבות מושתקים

מלטעון טענות סותרות בגדרו של ההליך הנוכחי.
מנגד ,המשיבות טענו כי פסק הדין של בית
המשפט המחוזי עולה בקנה אחד עם ההלכה
הנוהגת לעניין חישובי נזקי תלויים במי שהסתיר
את הכנסותיו .בערעור שכנגד ,הלינו המשיבות
על מיעוט הסכום שנפסק.
לאחר שמיעת הטענות הצדדים ,קבע בית

המשפט העליון כי דין הערעור להתקבל בחלקו,
ודין הערעור שכנד להידחות.

נימוקי העליון

תחילה ,ציין בית המשפט העליון כי ברמת
העיקרון ,על פי ההלכה הנוהגת ,הפיצוי לניזוק
ייגזר מההכנסה האמיתית שהוכחה ,ואין
להעניש את הניזוק ,ובוודאי כך לגבי התלויים
בו ,בשל חטאיו .עם זאת ,על הניזוק הטוען
להכנסה לא מדווחת מוטל נטל גבוה במיוחד
להוכחת טענותיו ,שהרי כבר הראה ,שכשנוח לו
הדבר ,הוא מוכן להצהיר הצהרות שאינן אמת.
בית המשפט העליון ציין כי ניתן להצביע על
מספר "כללי אצבע" כאשר באים לפסוק פיצויים
במצב שבו הניזוק טוען להכנסה לא מדווחת.
ראשית ,על הניזוק־התובע נטל הוכחה מוגבר
להוכחת גובה השתכרותו הלא מדווחת .בנוסף,
אין מקום להשתמש בנקודות מוצא כמו שכר
מינימום או שכר ממוצע במשק לצורך הערכת

גובה ההכנסה הלא מדווחת .מעבר לכך ,גם
משהוכחה ההכנסה הלא מדווחת ,יש להפחיתה
לצורך חישוב הפיצויים ,ולא במעט לאור
השיקולים האמורים לעיל.
עוד הוסיף בית המשפט העליון כי יש להתייחס
בחומרה רבה יותר למצג פוזיטיבי של אי
השתכרות כלפי הרשויות להבדיל מאי דיווח
"פסיבי" ,בבחינת מעין יישום של
דוקטרינת ההשתק השיפוטי .זאת
ועוד ,יש להתייחס בחומרה רבה
יותר לאי דיווח של עצמאי מאשר
לאי דיווח של שכיר שמעבידו לא
הנפיק לו תלוש משכורת .כמו
כן ,יש להתייחס בחומרה רבה
יותר לניזוק החי מאשר לתביעת
אלמנה ותלויים.

הפיצוי הסופי
הוקטן

בית המשפט העליון הדגיש
כי לנוכח התנהלותו של המנוח
"בשחור" ,לא היה מקום לרוחב
יד בהערכת ההשתכרות ,אלא
להיפך .במקרה הנדון הדברים
צרמו עוד יותר ,שכן המנוח
לא "הסתפק" באי דיווח על
הכנסותיו ,אלא יצר מצג באופן
פוזיטיבי בנוגע לאי השתכרותו
כביכול והונה את נושיו ,ומהמסמכים שהוצגו,
לא היה ברור מה היה עברו התעסוקתי לאורך
השנים.
יתר על כן ,ציין בית המשפט העליון כי לא היה
מקום לפסוק לזכות העיזבון הפסדי פנסיה .גם אם
מכירים בהכנסות "בשחור" של המנוח כעצמאי,
וגם אם נניח שלמרות זאת המנוח היה מחליט
להפריש כספים לקרן פנסיה ,הרי שהיה צריך
לקחת בחשבון ,כי ההפרשות לפנסיה של עצמאי
מגיעות מכיסו שלו ,והתעלמות מכך ,כמוה ככפל
פיצוי.
לפיכך קבע בית המשפט העליון שאין להתעלם
מההכנסות הלא מדווחות לרשויות המס ויש
לחשב את הפיצוי המגיע למשיבות על בסיס
שכר חודשי של  8,500שקל למנוח וללא הפסדי
פנסיה.
הכותב הוא יועמ"ש למחוזות המרכז ,השרון
וירושלים

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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מגדל קיימה ארוע סיום לקורס מתכנני
פרישה לחברי ארגון  MDRTישראל
> מערכת "ביטוח ופיננסים"

מ

גדל ניהלה בשיתוף הנהלת
ישראל קורס מקצועי ייחודי אשר
הכשיר את משתתפיו לעסוק בתחום
תכנון הפרישה 30 .חברי הארגון השתתפו בקורס
ולמדו ממיטב המומחים את הידע הנדרש על מנת
ללוות לקוחות בתהליכי הפרישה.
הקורס נוהל על ידי מחלקת הפרישה במגדל והובל
על ידי אבי ברוק – אחראי מקצועי ומתכנן פרישה .
ליאור רביב משנה למנכ"ל מגדל ומנהל
חטיבת הלקוחות – "אנו פועלים לאורך כל השנה
בהקניית ידע וכלים לסוכנים .כחברה מובילה גם
בתחומי תשלומי קצבאות אנו מוצאים חשיבות
רבה להעמיק ולהרחיב בידע בניהול תהליכי
פרישה וגאים מאוד על שיתוף הפעולה עם ארגון
 MDRTישראל".

התפתחות מקצועית

MDRT

אבי ברוק סיכם בטקס חלוקת התעודות" :שמחנו
ללוות את חברי ה־ MDRTבקורס מקצועי זה.
הידע הרב אשר ניתן והליווי המקצועי המתמשך
של מחלקת הפרישה במגדל יוביל להתפתחותם
המקצועית של חברי הקורס ולמענה המקצועי
הטוב ביותר לצורכי לקוחותיהם".
דוד בכר  CFPבוגר הקורס מספר על חווית
למידה ,חברות וצמיחה" :קורס מדהים מכל היבט
שהוא .קיבלתי תכנים מקצועיים ברמה גבוהה,
בליווי מומחים מובילים וסיעור מוחות של סוכני
ביטוח מהשורה הראשונה".
אבי אקהוז  BSc MScגם הוא בוגר הקורס
מציין כי נוצרה דינמיקה של קבוצות עבודה
איכותיות אשר השפיעו באופן ישיר על רמת
הקורס הגבוהה" .עולם הפרישה יוצר דימוי

ישיבת ועדת
צעירים

צילום :באדיבות הלשכה

ישיבת ועדת צעירים והכשרת הסוכן
התקיימה היום לראשונה בלשכת
סוכני הביטוח .בין היתר ,דנו החברים
בקידום הכשרות מקצועיות לסוכן,
בהפצת ערכי המוסף והכלים שיש
בלשכה לטובת חבריה .כנס מקצועי
ראשון מתוכנן להתקיים בקרוב.
נכחו בפגישה :יו"ר הועדה סו"ב ענר
אדרי ,סו"ב ליאור מישאל ,סו"ב ניסים
אסייג ,סו"ב סהר ביטון ,משקיף סו"ב
בן קוטלר

בוגרי הקורס |

צילום :באדיבות MDRT

מקצועי ואופק לפרנסה עתידית והקורס משלב
גם ערכים של חברות ,למידה משותפת ,והרחבה
של נושאים משיקים בתחום ההשקעות ,משפטי,
טכנולוגיה וגרונטולוגיה".
יו"ר  MDRTישראל  -אבשלום מושקוביץ
 ,CFPמציין כי אחת מאבני הדרך של ה־MDRT
לייצר מוניטין מקצועי באמצעות למידה והכשרה
מקצועית .קורס תכנון הפרישה שנערך מהווה
חלק מתוכנית הכשרה כוללת לחברי MDRT
ישראל .תכנון הפרישה הינו מקצוע הדורש
לימוד מתמשך והשקעה רבה ,לצורך כך אנו
נמשיך לקיים מפגשים חודשיים בנושאים שונים
ובניתוחי ארוע כמקרה מבחן.

תחום חדש

אבשלום מבקש להודות בשם ארגון
ישראל והחברים שהשתתפו בקורס לכל המרצים
שהשתתפו :עו"ד ג'ון גבע ,יועץ המס קובי
יתח – ממשרד רו"ח שטיינמץ עמינח ,עו"ד ניר
זילברברג  -חברת מעברים ובעלי התוכנות
שהציגו בפנינו את הכלים תומכי החלטה הקשורים
בתכנון פרישה .תודה מיוחדת לחב' מגדל :ליאור
רביב ,גד מילר ,עדי פרידמן ואבי ברוק.
יוסי מנור –  TOT – MDRTיו"ר מטה אירופה
ואוקיאניה מסכם את השתתפותו בקורס" :אבקש
להודות ליו"ר  MDRTישראל מר אבשלום
מוסקוביץ על פתיחת "האקדמיה" לחברי MDRT
ישראל ,בקורס ניתנת לחברים/ת ההזדמנות
מיוחדת ללמוד תחום עניין שאף פעם לא היה לנו
פנאי בזמן או מחשבה לעסוק בו .מדובר בתקופה
בה אנחנו מתמקדים בעצמנו וברצונות שלנו
ומאפשרים לעצמנו להתפתח כסוכנים ,למסיימי
הקורס אין בלבבי ספק שאתם תפגשו את
ההצלחה .שהקורס יהיה לתועלת ויביא לכולנו
פרנסה טובה ונזכה להמשיך וללמוד עוד דברים
מעניינים שיקדמו אותנו בחיים.
"לסיכום :למדנו רבות ממר אבי ברוק וכל
המרצים לאורך הקורס ,הגענו לנקודת הסיום
'סוף הקורס' כבר כאן ואנחנו נודה לך בקיצור
ובלב מתגעגע .תודה רבה על שעות של השכלה
מרתקת בשפה מקורית ,לעולם לא מועתקת
שתמשיך ללמד וליהנות מהמקצוע כי הרבה
סוכנים וסוכנות ,אותך מוכרחים לשמוע".
MDRT
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דוד ליפקין

תעשיית הביטוח מחשבת :מה
מחיר הפלישה הרוסית לאוקראינה

רכבים בשווי  438מיליון
דולר נשרפו בדרך לארה״ב

עשיית הביטוח כבר החלה בהערכות וחישובים של מחיר הפלישה הרוסית
לאוקראינה .אנליסטים מצביעים שתחומי ביטוח כמו סיכונים פוליטיים,
ביטוח אווירי ,ביטוח אשראי וביטוח ימי יספגו את מרבית נזקי המלחמה .בנוסף,
מעריכים כי מבטחי האנרגיה גם יאלצו לשלם פיצויים מוגדלים.
חברת הרייטינג  AM BESTמעריכה שפלישת רוסיה לאוקראינה תוסיף
ללחצים האינפלציוניים .היא תהיה בעלת השפעה על תעשיית הביטוח
הגלובאלית.
לפי הערכת האנליסט הביטוח פיל האנט הצפי שתהיינה תביעות פיצויים
ומלחמה ,אמברגו וסגירת גבולות לפי צווים ממשלתיים .היקף ביטוח הסיכונים
הפוליטיים באוקראינה וברוסיה נאמדים בכ־ 2מיליארד דולר .תעשיית הביטוח,
לפי האנליסט ,יכולה לספוג הפסד של כמה מאות מיליוני דולר.
האנליסטים מציינים ששוק הביטוח נהנה מאזהרה מוקדמת לפלישה הרוסית.
המבטחים נהנו מזמן כדי לבדוק חשיפתם למלחמה הצפויה ולנקוט בצעדים כולל
מתן אזהרת מלחמה .הם מוסיפים שביטוחי אשראי היו ניתנים לביטול תוך יממה.
גם המבטחים יכלו להגביל את החשיפה.
אשר ללויד’ס ,יש חשיפה של  15%מעסקיה לאירופה .החשיפה למזרח אירופה
צנועה יותר.

י

ת

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.

ותר משבוע ימים נמשכו המאמצים לכבות את הדליקה
בספינה פליסיטי אייס שהובילה אלפי כלי רכב
מקבוצת פולקסווגן וכן רכבי יוקרה כפורשה ולמבורגיני.
שווי הרכבים שנפגעו בדליקה נאמד ב־ 438מיליון דולר.
כלי הרכב היו מבוטחים.
הספינה בבעלות חברת ספנות יפנית הייתה בהפלגה
מגרמניה לארה”ב .השריפה פרצה ב־ 16בפברואר כאשר
הספינה עמוסת המכוניות הייתה במרחק של  90מייל
מארה״ב .ב־ 25בפברואר הצליחו לכבות את הדליקה וצוות
חילוץ הונחת על הספינה כדי להשתלט על מוקדי שריפה
אחרונים .במאמץ אחרון הגיעה ספינת חילוץ כדי לגרור
את הספינה לנמל קרוב.
מאות הרכבים היו מיועדים לשוק האמריקאי .כלי הרכב
היו מוזמנים וחברת הספנות דאגה להקמת אתר אשר סיפק
מידע שוטף על פעולות הכיבוי והיקף הנזקים .הדאגה של
רוכשי הרכב היתה רבה בשל שיבושים באספקת רכבים
בשנתיים האחרונות.

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

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
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&R

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערה הכבד
של משפחת אליהו על פטירתו של

עופר אליהו
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

