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ביטוח ופיננסים
עליית המחירים במשק 
 נמשכת - ולא פוסחת 

גם על ביטוחי הרכב
ביטוחי הרכב התייקרו ב־24% ⋅ הלשכה הודיעה כי תקדם חקיקה להכנסת 
חברות בינלאומיות בתחום האלמנטרי לישראל להגדלת תחרות והורדת 

 המחירים ⋅ אורי אומיד מנכ"ל שלמה ביטוח, המובילה בהתייקרויות: 
"השוק יפסיד השנה 2 מיליארד שקל" < עמ' 2

כנס הבריאות 
פאנלים והרצאות מעשירות: ראיון מיוחד עם יו”ר 

ועדת הבריאות בלשכה נחמה גולדווסר  < עמ' 4

דור העתיד
סוכני הדור הצעיר רוצים להשפיע מבפנים ולהצעיד 

את התחום קדימה * “אין תחליף לסוכן”  < עמ' 6
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ביטוח 
ופיננסים

 לא רק הדלק: התייקרות חדה של 
עד 24% במחירי ביטוח הרכב

מנכ"ל שלמה ביטוח, המובילה בהתייקרויות: "השוק יפסיד השנה 2 מיליארד שקל" ⋅ הלשכה תקדם 
 חקיקה להכנסת חברות בינלאומיות בתחום האלמנטרי לישראל להגדלת תחרות והורדת המחירים 

 < רונית מורגנשטרן
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"
אם בתחילת השנה צפינו בוועדה האלמנטרית 
הרי  הרכב,  ביטוח  במחירי  מתונה  התייקרות 
שלצערי היום ניתן לומר שמדובר בהתייקרות 
חדה ומשמעותית של עד 20%, ובצורה גורפת בכל 

חברות הביטוח".
לביטוח  הוועדה  יו"ר  שדה,  שי  סו"ב  אומר  כך 
גם  הן  ההתייקרויות  לדבריו,  בלשכה.  כללי 

בביטוח החובה וגם ברכוש )ביטוח מקיף(.
"אנו עדים בתקופה האחרונה לעלייה משמעותית 
בגניבות רכב, והשוק עדיין סובל ממחסור העולמי 
להתייקרותם",  שגורם  מה  הרכב  לכלי  בחלפים 
אם   – עלו  התקורות  "גם  ומוסיף:  שדה  מסביר 
בנוסף,  ועוד.  עבודה  שכר  )שינוע(,  בדלק  מדובר 
גדולים  להפסדים  הביא  ההון  בשוקי  המשבר 
בייקור  עליהם  לכסות  שמנסות  הביטוח,  לחברות 
פרמיות. גם ביטוחי דירה התייקרו בסדר גודל של 

10%־20%", הוא מציין.

שחיקה במחירים
החובה,  ביטוחי  של  הוודאית  ההתייקרות  לגבי 
 – סיבות  שתי  יש  פה  "גם  שדה:  סו"ב   אומר 
העברות  של   2022 מתחילת  ההתייקרות   .1
המבטחים לקופות החולים ל־12.66% מדמי ביטוח 
החובה שגבה המבטח בחודש הקודם; 2. יש שחיקה 

החובה.  ביטוחי  במחיר  האחרונות  השנים  במהלך 
מצד  ללחץ  שהביא  מה  ברווחיות  ירידה  נוצרה 
אנחנו  הפרמיות.  את  להעלות  המשנה  מבטחי 
שסובלים  המשנה  ומבטחי  גלובלי  בשוק  חיים 

מירידה בהכנסות במדינות אחרות, לוחצים גם על 
החברות בישראל להעלות תעריפים".

מי החברות שייקרו תעריפים באופן משמעותי?
"בביטוח חובה, למעט הכשרה ביטוח, שיש לציין 
שלמה  עלה.  השוק  כל  תעריפים,  העלתה  שלא 
ביטוח בולטת עם עלייה של 20־24% בתעריפים, 
ב־13%  חקלאי  ביטוח  המכונית;  ודגם  בסוג  תלוי 

מגדל, כלל, איילון ומנורה ב־5־6%".
איך זה משפיע על רכישת פוליסות הרכב אצל 

סוכני הביטוח?
המחירים,  עליית  על  מתלוננים  "הלקוחות 
ואנחנו צריכים לספוג את הכעס שלהם ולהסביר 

להם ממה נובעת ההתייקרות.
"הפתרון הוא בהגדלת התחרות בתחום; לשם כך 
בינלאומית  חברה  הכנסת  בחקיקה  נקדם  אנחנו 
שוק  רשות  הישראלי.  לשוק  האלמנטרי  בתחום 
ההון לא מעודדת כניסת גורמים בינלאומיים לשוק 
משמעותיים.  חסמים  בפניהם  ומציבה  הישראלי 

לכן נבחן את זה מול המחוקק".
מה אתה ממליץ לסוכני הביטוח האלמנטריים 

בימים אלה?
"לבחון יחד עם הלקוח, לפני המחיר, את הכיסויים 

סו"ב שי שדה. "לבחון יחד עם הלקוח את הכיסויים שמעניקה 
הפוליסה; הזול ביותר הוא לאו דווקא הטוב ביותר"

אורי אומיד מנכ"ל שלמה ביטוח. "החלטנו לייקר את 
התעריפים כי חזינו מראש את ההרעה בתחום"
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דווקא  לאו  הוא  ביותר  הזול  הפוליסה;  שמעניקה 
הטוב ביותר. זה מה שישכנע את הלקוח".

"התעריפים יעלו ב־40%"
בתגובה מסר אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח: 
"הנתונים נכונים. ראינו את החמרת המצב ובביטוח 
רכוש העלינו כבר לפני שני רבעונים את מחירים 
ב־12% בממוצע, ולכן היינו החברה היחידה שהייתה 
יותר  עוד  המצב  עכשיו  הראשון.  ברבעון  רווחית 
בחלפים  המחסור  עם  ההתמודדות  לאור  גם  קשה, 
שגורם להתייקרותם, השפעת הקורונה בעולם, וגם 

לאור הפסדי החברות בבורסה.
את  לייקר  החלטנו  ביטוח  בשלמה  "אנחנו 
בתחום.  ההרעה  את  מראש  חזינו  כי  התעריפים 
כראות  לעשות  יכולים  אחרות  חברות  ראשי 
כפי  שלו  העסק  את  מנהל  אחד  כל   – עיניהם 
שהוא רואה לנכון. בסוף כולנו נבחנים בתוצאות 
יפסיד  הרכב  ביטוח  ששוק  צופה  אני  העסקיות. 
כבר  הפסדנו  היום  עד  שקל;  מיליארד   2 השנה 
ימשיך  שהשוק  מעריך  אני  שקל.  מיליון  כ־700 

להפסיד עוד שנה לפחות".
בצורה  החובה  ביטוח  את  ייקרתם  ולמה 

משמעותית כל כך? עד 24%?
התביעות  בהיקף   40% של  של  גידול  "יש 
גידול משמעותי בתאונות  יש  בנוסף,  גוף;  בנזקי 
גוף  נזקי  שאלה  חשמליים,  ואופניים  קורקינט 
מביאים  וחלקם  אשפוזים  המחייבים  קשים 

הממוצע  בשכר  משמעותי  גידול  היה  לנכויות. 
במשק, מה שמשפיע על הפיצוי על נכויות ואובדן 
הכנסה; ב־4 השנים האחרונות גדל השכר הממוצע 
תביעות  לנו  יש  שקל.  ל־11,300  שקל  מ־8,400 
מ־2016 שרק עכשיו אנחנו משלמים אותן, והיקף 

הפיצוי גדל בהתאם. בנוסף, תאגיד ה'פול' ממשיך 
החברות  על  נופלים  שלו  וההפסדים  להפסיד, 
שכולן שותפות בו. אני צופה שהפרמיות יתייקרו 
נייקר  ביטוח  שבשלמה  מעריך  אני  יותר;  עוד 

השנה את הפרמיות ב־40%". 

עם  מהלך  יקדם  התחבורה  משרד 
בביטוח  להטבות  ההון  שוק  רשות 

שימוש  עושה  שלא  למי  הרכב 
"לא   – הפרטי  ברכב  יומיומי 

נסעת - לא שילמת".
המהלך כלול ב"תוכנית המיליון" 

שרת  שעבר  חמישי  ביום  שהציגה 
ח"כ  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה 

שנועדה  כוללת  תוכנית  מיכאלי,  מרב 
להפחית בטווח הקרוב את העומס ופקקי 

התוכנית  במסגרת  ישראל.  בכבישי  התנועה 
משרד התחבורה פועל להפחית מיליון נסיעות 
ברכב  מהנסיעות   5% שהן  פרטי,  ברכב  ביום 

פרטי.

משרד  עם  יחד  שגובשה  התוכנית, 
האוצר,  משרד  הממשלה,  ראש 
ציבוריים  וגופים  ממשלה  משרדי 
צעדים  עשרות  כוללת  נוספים, 
העיוותים  תיקון  את  שיאפשרו 
פרטי,  ברכב  שימוש  המתמרצים 
לצד חיזוק הזרועות המרכיבות את 
והאצת  הציבורית  התחבורה  מערך 
ברכב  הנסיעה  להפחתת  פרויקטים 

הפרטי.
תוכן  משפחות  למספר  מחולקת  התוכנית 
ביטול  הציבורית,  התחבורה  מערך  שיפור   –
תמריצים להחזקת רכב פרטי, שינויים בעולם 

העבודה והאצת תהליכים.

לא נסעת לא שילמת: משרד התחבורה 
יוזם עם הרשות ביטוח רכב לפי קילומטרים

מיכאלי 

להיחשף לתרבויות שונות, להיות מוקף 
בסוכנים, עם כל האתגרים

לשכת סוכני הביטוח ב
אנו נהנים מאוד לפגוש 

סוכנים. בתחילת השבוע 
ביקרו סו"ב שלמה אייזיק 

נשיא הלשכה, סגניתו סו"ב 
רים שוקחה ויו"ר ועדת 

ההיגוי סו"ב עאדל מחאג'נה 
וסו"ב מוחמד חטיב בג'ולס, 

אצל סו"ב עלי טריף אחיו של 
שייח' מוופק טריף ראש העדה 

הדרוזית בישראל, שנכח גם 
בפגישה. הוא הסביר את הקשר 

בין העדה הדרוזית להמדינה, 
והעלה את הבעיות של 

הסוכנים הדרוזים והתשתיות 
הלקויות בערים.

"היה ביקור מרשים ועוצמתי, 
גילינו שם היסטוריה עשירה 
כשעמדנו ליד הקבר של שיח 
המפגש בג'ולס | צילום: באדיבות לשכת סוכני הביטוחאמין טריף", סיכמה שוקחה. 



בכפוף למדיניות החיתום של החברה, לתנאי הפוליסה, 
לתקנון תכנית ההטבות ותנאי השימוש באפליקציה.

ללקוחות שלכם מגיע הראל!
ללקוחות שלכם מגיע ביטוח 

נסיעות לחו"ל שדואג לבריאות שלהם.

 מוקד חירום 
וחילוץ 24/7

איתור רופא 
בחו"ל

עד $150 בביט על 
מזוודה מאחרת

 cashback 10% 
לנסיעה הבאה

10% הנחה ברכישה 
ראשונה באפליקציה
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כבר ל וסוכנים  סוכנות  מ-400  מעלה 
נרשמו לכנס הבריאות הארצי של לשכת 
גני  באקספו  שיתקיים  הביטוח  סוכני 

התערוכה ב־11 ביולי.
ורפורמות  "טכנולוגיות  הכותרת  תחת  הכנס, 
הרצוי והמצוי", יעסוק בשתי הרפורמות הגדולות 
הצפויות בתחום: הצעת החוק להוספת ענף ביטוח 
בריאות לרישיון סוכן ורפורמת ביטוחי הבריאות 
לתוקף  שתיכנס  ההון  שוק  רשות  של  החדשה 
בדצמבר 2022. בנוסף, יתמקד הכנס בטכנולוגיות 
חדישות הקיימות בשוק, שעדיין לא נכנסו לכיסויי 

הביטוחים הקיימים בחברות הביטוח.
ועדת  יו"ר  גולדווסר,  נחמה  סו"ב  לדברי 
הראשון  הכנס  שזה  בלשכה,  והסיעוד  הבריאות 
בראשותה: "אנחנו תומכים ברפורמת רישיון סוכן 
בריאות, אבל אי אפשר יהיה לקיים את החוק כל 
בריאות באמצעות  ביטוחי  עוד מאפשרים לשווק 
מוקדנים. אלו ביטוחים מורכבים במיוחד וקריטיים 

לחיי המבוטח. נתייחס לכך בהרחבה בכנס.

לאתגר את חברות הביטוח 
ביטוחי  ברפורמת  החסרונות  על  נדבר  "בנוסף, 
הבריאות החדשה, במיוחד בתחום מוצרי הבריאות. 
יש טכנולוגיות חדישות ברפואה, במסגרת מחליפי 
קיימות  שלא  ביציות,  שמירת  אפילו  ניתוח, 
שבא  ביקוש  יש  הביטוח.  חברות  של  בפוליסות 
מהשטח של לקוחות שמספרים לי על טכנולוגיות 
חדישות שקיימות ברפואה הציבורית אבל אני לא 

מוצאת אותן בפוליסות הפרטיות הקיימות. 

"חברות הביטוח חייבות לפרוץ את התקרה של 
הרפואיות.  הפוליסות  את  ולעדכן  והקבוע  הידוע 
לבין  הלשכה  בין  פעולה  שיתוף  יש  הזה  בתחום 
את  לאתגר  כדי  העצמאיים  הרופאים  איגוד 
וגם  הסוכנים  גם   - צד  באותו  אנחנו  המערכת. 
ישלמו  הביטוח  שחברות  מעוניינים  הרופאים 
המבוטחים",  לטובת  החדשות,  הטכנולוגיות  על 

אומרת סו"ב גולדווסר.
נגה  העיתונאית  תנחה  אותו  הכנס  במסגרת 
עידית  ח"כ  דברים  יישאו   ,)13 )ערוץ  נאמן  ניר 

אייל  ד"ר  בכנסת,  הבריאות  ועדת  יו"ר  סילמן, 
פרופ'  העצמאיים,  הרופאים  איגוד  יו"ר  שפירא, 
יובל,  יורם  ופרופ'  אסותא  יו"ר  שמר,  שוקי 

פסיכואנליטיקאי וחוקר מוח.

סקר שביעות רצון
בכירים  בהשתתפות  רבי־שיח  שני  יתקיימו 

השיח  רב  הביטוח.  ומחברות  הרפואה  מתחום 
הראשון "הנגשת הרפואה המתקדמת", אותו ינחה 
החדישות  בטכנולוגיות  יעסוק  אופז,  שי  עו"ד 
ביטוחי  לפוליסות  אותן  להכניס  והצורך  ברפואה 

הבריאות.
רב השיח השני תחת השם "האמבולטורי לאן?", 
במוצרים  יעסוק  נאמן,  ניר  נגה  תנחה  אותו 
להכניס  לחברות  תאפשר  שהרשות  החדשים 
לתחום האמבולטורי, במסגרת הרפורמה בביטוחי 

הבריאות.
שביעות  סקר  תוצאות  בפרסום  יסתיים  הכנס 
בבריאות  העוסקים  הביטוח  סוכני  של  הרצון 
יציג  התוצאות  את  הביטוח.  מחברות  וסיעוד, 
בפני המשתתפים סו"ב חגי לנצט, סגן יו"ר ועדת 
על  אחראי  היה  שגם  בלשכה,  והסיעוד  הבריאות 

ביצועו.
15 גופים מסחריים יציגו את מוצריהם בדוכנים 
במסגרת הכנס – מדובר במספר שיא של דוכנים 

עד כה.

 רפורמות וטכנולוגיות חדשות: כנס הבריאות 
הארצי של הלשכה יערך ב־11 ביולי

 במרכז הכנס - סקר שביעות הרצון ורב שיח על הכנסת טכנולוגיות חדשניות לפוליסות ⋅ 
 יו"ר ועדת הבריאות בלשכה: "צריך לאתגר את חברות הביטוח ולשם כך אנחנו משתפים פעולה 

עם הרופאים" < רונית מורגנשטרן

 "אנחנו תומכים ברפורמת רישיון סוכן בריאות, 
אבל אי אפשר יהיה לקיים את החוק כל עוד מאפשרים 

לשווק באמצעות מוקדנים"

 סו"ב נחמה גולדווסר. "חברות הביטוח חייבות לפרוץ את התקרה של הידוע והקבוע ולעדכן את הפוליסות הרפואיות" | 
צילום: באדיבות המצולמת



אקספו תל אביב11.07.2022
08 :30-14 :30

טכנולוגיות
ורפורמות
הרצוי והמצוי?!

להרשמה לכנס לחצו כאן

כנס בריאות 2022
התכנסות, רישום וכיבוד בוקר

חדשנות ברפואה פרופ' יורם וייס, מנכ"ל הדסה
רפואה ציבורית ורפואה פרטית ומה שביניהם 

פרופ‘ שוקי שמר, יו“ר מועצת המנהלים, אסותא מרכזים רפואיים
האם המדינה מחזירה אותנו לימי הרפואה השחורה? 

ד"ר אייל שפירא, יו"ר איגוד הרופאים העצמאים בישראל
טכנולוגיות ורפורמות -  הרצוי והמצוי סו"ב נחמה גולדווסר, יו"ר ועדת בריאות בלשכת סוכני הביטוח

סו"ב שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח
ח"כ עידית סילמן, יו"ר ועדת הבריאות בכנסת

רשיון הבריאות החדש 
רו"ח יניב בר צבי, מנהל מחלקות אשראי, פינטק וסוכנים ויועצים, רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

הרפורמות שבדרך עו"ד יניב מאיר, יועץ מקצועי בלשכת סוכני הביטוח
רב שיח: אתגרי מערכת הבריאות בישראל ציבורי פרטי ומה שביניהם 

מנחה רב השיח: עו"ד שי אופז, יועץ בתחום ביטוחי הבריאות
גב‘ מירי זילכה, מנהלת תחום תביעות, הראל

גב’ נאוה מנדלסון, מנהלת תחום תביעות, כלל 
גב‘ יעל פליישר, מנהלת תחום תביעות, מנורה

מר דני אנגל, מנכ"ל הרצליה מדיקל סנטר
מר רון משה, מנכ"ל רפאל בתי חולים 

גב’ אירית פייג, סמנכ“לית המרכז הרפואי רמת אביב 
הפסקה

כיצד להצליח בעולם משתנה ד"ר יורם יובל, פסיכיאטר חוקר מח ומרצה
רב שיח: אמבולטורי לאן? מנחת רב השיח: גב‘ נגה ניר נאמן

עו"ד שרונה תושיה, סמנכ"לית, מנהלת אגף בריאות, מגדל 
גב’ שרון דונסקי, סמנכ"לית, הראל ביטוח ופיננסים

עו"ד עוזית ויינשטיין, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף בריאות, איילון ביטוח
גב’ אורית קרמר, משנה למנכ"ל, מנורה

גב‘ דפנא שפירא , משנה למנכ"ל, הפניקס
מר ניסים בוגנים, מנהל תחום פרט, חטיבת הבריאות, כלל 

איך לגדל שמחת חיים גב' יאנה דרום
הצגת סקר שביעות רצון הסוכנים 

סו"ב חגי לנצט, מ“מ יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח 
ארוחת צהריים

08 :45
09:30
09 :45

09 :55

1 0 : 1 0
1 0 : 2 0
1 0 : 3 0
1 0 : 4 5

1 0 : 5 5
1 1 : 1 0

1 1 : 4 0
1 2 : 0 0
1 2 : 4 5

1 3 : 1 5
1 3 : 4 0

1 4 : 0 0

מנחת הכנס: גב‘ נגה ניר נאמן, עיתונאית, מגישת חדשות 13

https://bit.ly/3OSbann%0D
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 “תהיו אנשי האמון והאוטוריטה המקצועית 
של הלקוחות שלכם”

מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים, הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅ והשבוע: סו”ב מיקי 
הרשטיק־שריקי, סוכן צעיר חבר לשכה, מנכ”ל ובעלים של סוכנות “הרשטיק־שריקי ביטוח ופיננסיים” 

< רונית מורגנשטרן

גיל: 39 
רישיון: פנסיוני

ותק: פעיל בתחום משנת 2008 ומורשה משנת 2012 
מה עשית לפני הקריירה כסוכן ביטוח?

ראשון  תואר  לימודי  במהלך  התחלתי  בתחום  דרכי  “את 
השלישית  בשנה  גוריון.  בן  באוניברסיטת  וניהול  בכלכלה 
ללימודים עבדתי בפסגות בית השקעות שם התחלתי כנציג 
קצרה  תקופה  ולאחר  הגמל  בתחום  לקוחות  שירות  מוקד 
של  הגבייה  מחלקת  את  שניהלתי  עד  בתפקידים  טיפסתי 
פסגות קופות גמל ופנסיה. במסגרת עבודתי בפסגות עשיתי 
את המבחנים העיוניים לטובת הוצאת רישיון סוכן פנסיוני. 
לאחר מכן, עבדתי כמנהל תיק בסוכנויות הסדר מבין הגדולות 
בשוק )אגם לידרים וקלי(, שם התוודעתי לעבודה המקצועית 
בתחילת  הקורונה,  משבר  טרום  ממש  בתחום.  והתמקצעתי 

2020, החלטתי לקפוץ למים ופתחתי את הסוכנות שלי”.
למה בחרת במקצוע סוכן ביטוח? מה אתה אוהב בו?

“זה מקצוע עם שליחות; אני מתעסק עם דיני נפשות ורואה 
קשים  משברים  לעבור  למשפחות  לעזור  מצליח  אני  איך 
הודעה  מקבל  כשלקוח  מזה  גדול  סיפוק  אין  שלהם.  בחיים 
שתרופה שעולה המון כסף מאושרת או שניתוח גדול שהוא 

צריך לעבור מאושר”. 
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית? ספר עליהם.

מול  לגודל  יתרון  לך  אין  קשיים;  יש  הזמן  כל  צעיר  “כסוכן 
חברות הביטוח ואם צריך משהו שהוא מעבר לידוע ולמקובל 
יותר קשה להשיג אישור חריג מחברות הביטוח. בדיוק בשביל 
מבתי  אחד  שהינו  מלאה’  ‘תמורה  סוכן  לבית  הצטרפתי  זה 
הסוכנים הגדולים בשוק. בעזרתם אין דבר כזה בלתי אפשרי”.

איך אתה מתמודד עם הרגולציה בתחום?
הרגולציה  ומכבידה.  קשה  שלנו  בתחום  שהרגולציה  “ידוע 
מחייבת אותי כל הזמן לבצע שינויים, אם זה במוצרים שאותם 
אני מציע ללקוחותיי או בתוכנית האסטרטגית של הסוכנות. 
למזלי, במסגרת עבודתי עם תמורה מלאה אנו מעודכנים כל 

הזמן לגבי שינויים רגולטורים ומבצעים שינויים בהתאם”.
לאיזה יחס אתה זוכה בחברות הביטוח כסוכן צעיר?

“חברות הביטוח שאיתן אני עובד מטפחות מאוד את הסוכנים 
אישיים  רפרנטים  צמוד,  בליווי של מפקח  זה  אם  הצעירים. 
עם  לעבוד  זכיתי  בכירים.  ומנהלים  לחתמים  מהירה  וגישה 

אנשים טובים ומאוד מקצועיים”.
תן דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.

פוליסת  לה לפתוח  פגישה עם לקוחה שלי הצעתי  “במהלך 
מחלות קשות המעניקה פיצוי חד פעמי בגילוי מחלה קשה. 
הלקוחה לא התלהבה מהביטוח אבל עם קצת שכנועים שלי 
4 חודשים לאחר  רכשה אותו עם סכום פיצוי נכבד. לצערי, 
מכן היא חלתה במחלה קשה. למרות שהיא הייתה מבוטחת 
הייתה  היא  הנ”ל  הביטוח  ללא  הקיימים,  הביטוחים  במיטב 
היא  המחלה  מגילוי  חודש  פשוט.  לא  כלכלי  לברוך  נכנסת 

קיבלה את סכום הביטוח ומאז מודה לי ללא הפסקה”.

לסוכנים  טיפים  לך  יש 
צעירים כמוך?

“יש לי שני טיפים לסוכנים 
שהקו   .1 כמוני:  צעירים 
יהיה  לא  שלכם  המנחה 
המחיר שאותו אתם מציעים 

ללקוח, אלא הערך שאתם נותנים ללקוח. תנו ללקוח טיפול 
של 360 מעלות ותהיו איש האמון שלו והאוטוריטה המקצועית 
אחריכם  שהולך  יציב  לקוחות  תיק  לכם  יבטיח  הדבר  שלו. 
בעיניים עצומות; 2. אל תנסו להמציא את הגלגל – תצטרפו 
שהכימיה  מרגישים  ושאתם  בו  מאמינים  שאתם  סוכן  לבית 

איתו טובה. מקום כזה ילווה אתכם עסקית ומקצועית”.
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכני הדור הצעיר?

יכולה וצריכה להיות הגילדה המקצועית של סוכני  “הלשכה 
זה  אם  הצעירים,  לסוכנים  גדולה  מעטפת  ולתת  הביטוח 

במקומות המקצועיים ואם זה במקומות של פיתוח עסק”. 
איך תרצה להשתלב בפעילות הלשכה?

הלשכה  של  הצעירים  לפורום  להצטרף  שמח  מאוד  “הייתי 
ולהשפיע מבפנים על הענף והתחום שלנו. אין תחליף לסוכן 
וצריכים  הנכון  במקום  אנחנו  הפיננסי.  ולמתכנן  הביטוח 

להצעיד את התחום קדימה”.

 סו"ב מיקי הרשטיק־שריקי

“זה מקצוע עם 
שליחות; אני 

מתעסק עם דיני 
נפשות ורואה איך 
אני מצליח לעזור 
למשפחות לעבור 
משברים קשים 

בחיים שלהן”



איתכם בדרך להצלחה

כלל ביטוח ופיננסים שמחים להשיק את
כללנט 3.0

תהליכי  ושימושים,  יכולות  של  רחב  מגוון  עם  עבורכם  וחדשני  מתקדם  סוכנים  אתר 
פרסונליזציה למקסום הפוטנציאל הביטוחי, קמפיינים בקליק ושדרוג חוויית המשתמש

לצפייה בסרט <

חוויית
משתמש חדשנית

 תמונת עמלות
ומכירות בזמן אמת

חדש! קמפיינים בקליק 
ניהול קמפיינים חכמים 

מול הלקוחות

תמונת
לקוח חדשה

תתחדשו!

https://youtu.be/MlrPK-wIE3g
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מוצלחים ל עיון  ימי  אחר שלושה 
שנערכו ביוזמת הלשכה במחוזות 
הדרום והשפלה, הצפון והמרכז, 
קיבלו כ־400 חברות וחברי לשכת סוכני 
הביטוח את תעודת ההכשרה המאפשרת 

להם צירוף לביטוח של אזרחים ותיקים.
להיכנס  אמור  היה  הקרוב  ביולי  ב־2 
צירוף לביטוח לפיו  חוזר  לתוקפו תיקון 
ותיקים,  אזרחים  של  לביטוח  צירוף 
שמלאו להם 67 שנה, יבוצע רק באמצעות 
מי שהוכשר לכך. אמש הודיעה הרשות כי 
היא דוחה את הכניסה לתוקף של החוזר 
לסוף אוגוסט. השימוש בנספח ו' בביטוח 
 .2022 בדצמבר  ל־1  יידחה  בריאות 
שלושה  האחרון  בשבוע  קיימה  הלשכה 
הלשכה  חברי  עבור  מרוכזים  עיון  ימי 
במטרה לבצע את ההכשרה הנדרשת וגם 
להעניק להם כלים מקצועיים ופרקטיים 
הסוכנים  החוזר.  להוראות  הקשורים 
תעודת  קיבלו  העיון  בימי  שהשתתפו 

הכשרה בסיומם. 

הכשרה פרקטית
אלכס  ד"ר  הרצה  העיון  ימי  במסגרת 

קפלון, גרונטולוג וכלכלן אריכות ימים, בנושא 
וההזדמנויות  האתגר  החיים,  תוחלת  התארכות 
שהיא מביאה; עו"ד יניב מאיר, היועץ המקצועי 
ההיבטים  את  למשתתפים  הסביר  הלשכה,  של 

המשפטיים הקשורים להוראות החוזר.
הכנסים  במרכז  התקיים  הראשון  העיון  יום 
ובו  והשפלה  הדרום  סוכני  עבור  באשקלון 

השתתפו כ־80 סוכנות וסוכנים; ביום א' השבוע 
יום העיון במחוז תל אביב באקספו גני  התקיים 
התערוכה, והשתתפו בו כ־200 סוכנות וסוכנים. 
לדברי סו"ב גיא לוי עזר, יו"ר המחוז: "יום העיון 
ממה  אחרת  ובזווית  שונה  מאוד,  מעניין  היה 

שחברות הביטוח הציגו".
ביום ג' התקיים יום העיון במחוז חיפה והצפון 
בכנס  חיפה.  המפרץ,  לב  פלנט"  "יס  במתחם 

סו"ב  וסוכנים.  סוכנות  מ־150  יותר  השתתפו 
לכל  מודה  "אני  המחוז:  יו"ר  סאטובי,  תדהר 
מי שבא ולקח חלק ביום העיון. הלשכה החדשה 
להכשיר  ולהמשיך  ערך  לתת  דגלה  על  חרתה 
את  מזמין  אני  התחומים.  בשאר  הסוכנים  את 
גם  ולהתמקצע  ללמוד  לבוא  חלק  לקחת  כולם 

במפגשים הבאים".

 הצלחה ענקית לימי העיון של הלשכה: 
כ־400 סוכנות וסוכנים קיבלו תעודת הכשרה 
 בשבועיים האחרונים נערכו שלושה ימי עיון לסוכנים חברי הלשכה בנושא צירוף לביטוח של אזרחים 

ותיקים ⋅ "הלשכה חרתה על דגלה לתת ערך ולהמשיך להכשיר את הסוכנים" < רונית מורגנשטרן

יום עיון אזרחים ותיקים במחוז מרכז | צילום: גיא קרן

תדהר סאטובי וגיא לוי־עזר | צילום: באדיבות המצולמים

"יום העיון היה שונה 
ובזווית אחרת ממה 
 שחברות הביטוח 

הציגו, והעניק לסוכנים 
כלים מקצועיים 

ופרקטיים הקשורים 
להוראות החוזר"
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פני בית משפט השלום באשדוד הוגשה ב
בקשה לדחייה על סף בתביעה שהוגשה 
שמאית  הערכה  שביצע  שמאי  כנגד 
נגדית מטעם חברת ביטוח וכנגד החברה המעסיקה 

אותו ]תאד"מ )אשדוד( 51773-01-21[. 
 3 הנתבעת  ידי  על  המבוטח  והרכב  התובע  רכב 
ביום  שאירעה  בתאונה  מעורבים  היו  זו  בתביעה 
מטעם  השמאי  ערך   18.11.19 ביום   .14.08.19
הנזקים שנגרמו  ובה אמד את  חוות דעת  המשיב 

לרכב ב־66,752 שקל.
המבטחת שכרה את שירותי השמאות של הנתבע 
שבה  דעת  חוות  ערך   12.02.20 ביום  אשר   ,1

על  בהסתמך  בלבד.  ב־17,663 שקל  הוערך  הנזק 
הערכה זו, העבירה המבטחת תשלום חלקי בלבד 
לתובע. בתגובה להערכה חלקית זו, שכר המשיב 
את  העריך  אשר  נוסף  שמאי  של  השירותים  את 
ירידת  קבע  וכן  שקל  ב־50,895  שנגרמו  הנזקים 

ערך בשיעור של 3,808 שקל. 

חובת זהירות בנזיקין
המשיב פנה באמצעות בא כוחו אל השמאי הנגדי 
לזמן את הרכב  ודרש  ומעסיקתו במכתב התראה 
לבדיקה נוספת במוסך מורשה, אך השמאי הנגדי 
לשמאות  שצורפו  בתמונות  שימוש  לעשות  בחר 

 16,842 הנגדית  הדעת  לחוות  והוסיף  המכרעת 
בנוסף  זה  סכום  למשיב  שילמה  המבטחת  שקל. 

לתשלום החלקי ששולם קודם לכן. 
ברשלנות  פעל  הנגדי  השמאי  המשיב,  לטענת 
והפיק שתי חוות דעת בניגוד להנחיות המקצועיות 
כיס.  לחסרון  לו  גרם  ובכך  התחבורה  משרד  של 
לטענתו, השמאי הנגדי לא בדק את הרכב פיזית 
ולא פירק את החלקים החיצוניים על מנת לחשוף 

את מלוא הנזקים הפנימיים שנגרמו בתאונה. 
לטענת השמאי הנגדי ומעסיקתו אין הם מכירים את 
המשיב ואין הם חבים לו כל חובת זהירות בנזיקין 
ואף לא מכוח דיני החוזים. לטענתם, אין זה ייתכן 

שהמשיב הסתמך על חוות הדעת שלהם. בנוסף, הם 
טוענים שההערכה השמאית נערכה לבקשתה של 
השונים  שיקוליה  לצורך  בלבד  ועבורה  המבטחת 
בבואה לשלם פיצוי למשיב. המשיב לא הסתמך על 
חוות הדעת שערכו והוא אף הזמין שתי חוות דעת 

שונות שנערכו עבורו ומטעמו. 

סילוק על הסף
לאחר עיון בראיות ושמיעת טענות הצדדים, קבע 
בית המשפט כי דין התביעה כנגד השמאי הנגדי 

וכנגד מעסיקתו להידחות על הסף. 
הסף  על  תביעה  סילוק  כי  היא  הפסוקה  ההלכה 

במקרים  רק  ננקט  אשר  ביותר  חריג  סעד  הינו 
אפשרות  קיימת  שלא  המשפט  בית  מצא  שבהם 
יזכה  שהתובע  לכך   – ביותר  הקלושה  ולו   –
בסעד המבוקש, גם אם יוכיח את כל הנטען על 
שאלתיאל   335/78 )ע"א  התביעה  בכתב  ידו 
המקרים  באותם  מדובר  דנן,  במקרה  שני(.  נגד 
בשל  וזאת  הסף  על  סילוק  המצדיקים  החריגים 
היעדר יריבות בין השמאי הנגדי ומעסיקתו לבין 

התובע. 
הנגדי  השמאי  כנגד  תביעתו  את  מבסס  המשיב 
על בסיס עוולת הרשלנות, אשר הוכחתה מצריכה 
קיומם המצטבר של שלושה יסודות: חובת זהירות, 
חובת  קיום  כלומר,  הסיבתי,  והקשר  התרשלות 
החובה  הפרת  הניזוק,  כלפי  המזיק  של  זהירות 
ההפרה  לבין  הנזק  בין  והקשר  המזיק  ידי  על 
המקומית  המועצה  נגד  ועקנין   145/80 )ע"א 
הסף,  על  לסילוק  מהבקשה  כעולה  שמש(.  בית 
המחלוקת היא סביב קיום חובת זהירות של השמאי 

הנגדי כלפי המשיב. 

עקרון ההסתמכות
זה מכבר נפסק על ידי ביהמ"ש העליון כי אחריות 
קמה  הרשלנות  עוולת  פי  על  הדעת  חוות  עורך 
על  הדעת מסתמך  חוות  אם מקבל  רק  היתר  בין 
מודע  היה  השמאי  ואם  השמאי  של  דעתו  חוות 
להסתמכות זו )ע"א 5302/93 בנק מסד נגד לויט(. 
הסתמך  לא  המשיב  כי  לראות  ניתן  דנן,  במקרה 
בשום שלב משלבי ההתנהלות על חוות הדעת של 
ראשית  בשמאות  הצטייד  המשיב  הנגדי.  השמאי 
פנה  בטרם  מטעמו  השמאי  ידי  על  שנערכה 
למבטחת ובהמשך אף ביקש לאמת את חוות דעתם 

עם חוות דעת של שמאי נוסף. 
משכך, לא ברור כיצד יכול היה המשיב לטעון כי 
הסתמך על חוות הדעת של השמאי הנגדי, בעודו 
מחזיק בשתי הערכות שמאיות נוספות. לא זו אף 
זו, יודגש כי המשיב הוא לא זה שהזמין את חוות 
את  הזמינה  המבטחת  אלא  המבקשים,  הדעת של 
על  לדחייה  הבקשה  דין  אלו,  בנסיבות  הערכתם. 

הסף כנגד השמאי ומעסיקתו להתקבל. 
תמצית החלטת בית משפט השלום: דין התביעה 
בנזיקין  חב  לא  נגדי  שמאי  הסף.  על  להידחות 
ובחוזים כל עוד אין התובע מסתמך על חוות דעתו

 .
השרון  המרכז,  מחוזות  יועמ"ש  הוא  הכותב 

וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

 טענה לרשלנות: האם ניתן לתבוע 
שמאי שהגיש חוות דעת נגדית? 

 לעיתים בקרות תאונת דרכים מגישה הנתבעת הערכה שמאית נגדית השונה בסכום הנזק המוערך 
 מההערכה השמאית שבוצעה על ידי התובע. האם שונות זו יכולה לעלות כדי רשלנות מצד 

השמאי הנגדי? < עו"ד ג'ון גבע

המשיב לא הסתמך בשום שלב על חוות הדעת של השמאי הנגדי
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סופר על יהודי חרדי מירושלים שניהל מ
דיסקונט  בנק  סניף  את  שנים  עשרות 
בכיכר השבת בירושלים. בהגיעו לגיל 
את  לפגוש  חלום  לו  היה  לפנסיה.  פרש  הוא   65
טס  הוא  התאפשר  וכשזה  מליובאוויטש,  הרבי 
לבקר בניו יורק ונכנס לפגישה עם הרב. בפגישה 
הוא סיפר בהתלהבות שסוף סוף הוא פרש לפנסיה 
הוא  וכעת  יותר,  לעבוד  צריך  לא  הוא  ועכשיו 
השיב  הרבי  תורה.  וללמוד  בשקט  לשבת  יכול 
עדיין  הוא  יהודי.  אצל  פנסיה  דבר  כזה  שאין  לו 
לפנסיה.  פורש  שהוא  עושה  הוא  טוב  ולא  צעיר, 
הוא היה קצת מופתע מהתשובה. כאשר חזר לארץ 
לאחר שבועיים חיכתה לו ערימת מכתבים בתיבת 

הדואר. 
אחד המכתבים היה מההנהלה הראשית של ״בנק 
פועלי אגודת ישראל״ עם הצעת עבודה מעניינת. 
הנטייה הטבעית שלו הייתה בתחילה לקרוע את 
המכתב, אך המילים של הרב הדהדו בראשו והוא 
הסכים להצעת העבודה וניהל שם חטיבה עד גיל 

.75
מהרב למדנו דבר מעניין. מי ששואל: ״מה עושים 
הלאה?״ הוא צעיר, מי ששואל ״מה עשיתי?״ הוא 
את  חז״ל  מתארים  אבות,  מסכת  במשנה,  זקן. 
)נתמקד בתקופת החיים  השלבים בחייו של אדם 
שלושים  בן  לרדוף,  עשרים  ״...בן  הרלבנטית(: 
בן  לעצה,  חמישים  בן  לבינה,  ארבעים  בן  לכח, 
חז״ל  בחוכמת  נעזר  בואו  לזקנה...״.  שישים 

ונשליך אותה על הקריירה של סוכן ביטוח:

בו  העשרים,  שנות  של  בעשור  לרגע  תזכרו 
ומציאת  הפרנסה  אחרי  המרדף  את  התחלתם 
שנים  הרבה  אתכם  ילווה  שכנראה  העיסוק 
החלו  לעתיד  הסוכנים  שרוב  העשור  זה  קדימה. 
את  שהיוו  עבודה  ומקומות  בלימודים  להשתלב 
הבאים  בעשורים  לעצמם  להקים  העתידי  הבסיס 
עסק בענף הביטוח. בגיל הזה יותר קיבלנו ופחות 

השפענו.

בעשור של שנות שלושים נמצא האדם בשיא כוחו 
הפיזי. הוא נמצא גם בעמדת כח שממנה הוא מתחיל 
סוכני  של  רובם  אצל  לאחרים.  ולהעניק  להשפיע 
הביטוח, בעשור זה החל העסק לרקום עור וגידים, 
עובדים  התווספו  מקרים  בהרבה  והתרחב.  גדל 

ועובדות למשרד וזו הייתה תקופת צמיחה נפלאה.

הילוך״  ״מוריד  האדם  של  גופו  שבו  הזמן  זה 
״מרים  השכל  שני  מצד  אך  להזדקן.  ומתחיל 
העומק  את  להבין  יכולתו  לשיא  ומגיע  הילוך״ 
בכל דבר. בעשור הזה כל המסעות שעבר עד כה 
יקרות  תובנות  לידי  ומתגבשים  מתחברים  בחייו 
לאחרים  להורות  העת  מתחילה  זו  בתקופה  מפז. 
ולהפגין יכולות מקצועיות גבוהות כאשר אנשים 

רוצים להקשיב לכם.

והמנטליות  השכליות  היכולות  הזה  בעשור 
בעבודה  מתבטא  לא  כבר  היתרון  לשיא.  הגיעו 
החיים  וניסיון  הרבות  התובנות  אלא  פיזית, 
ולתת  הנולד  לראות  ביכולת  שנרכשו מתבטאים 

את העצה הנכונה.
את  להכשיר  להתחיל  צריכים  שבו  השלב  זהו 
הדור הבא לעסק. זה שייתן את כוחו הפיזי והרענן, 
תוך ליווי והסתמכות על בעל העצה, סוכן הביטוח 

הוותיק.

וגם  נחלשים  כבר  הכוחות  שבו  העשור  זהו 
הבא  הדור  כבעבר.  מחודדים  אינם  כבר  החושים 
בבניית  הבא  לשלב  ומוכן  המושכות  את  נוטל 
יותר  אך  הרבים,  באתגרים  עמידה  תוך  העסק 
מהסוכן  והתמיכה  ההכוונה  את  צריך  מתמיד 
הוותיק. זהו לא הגיל לצאת לפנסיה אך מצד שני 

בלי דור המשך הסיכוי שלו לשרוד הולך ופוחת.

עסקה פיננסית גרועה
בואו לרגע נשים את הדברים על השולחן, בלי 
ניסוחים רכים. סוכן ביטוח שמוכר את התיק שלו 
עושה את העסקה הפיננסית הגרועה בחייו. תשאלו 
כל איש פיננסים - אם מישהו מוכר עסק תמורת 
הכנסות של שנתיים בלבד, הוא יחשוב שכנראה 
הוא  מאוד.  גבוה  ובסיכון  יציב  לא  בעסק  מדובר 
בוודאי לא יחשוב שמדובר בעסק שמניב נפרעים 
שהן  ביטוח,  חברות  ידי  על  שמשולמים  קבועים 

מהגופים היציבים ביותר במשק.
ואם חשבנו שמספיקה התובנה לעיל, לפני מספר 
הבשורה  את  בהלם  קיבל  הביטוח  עולם  חודשים 
שלרגולטור יש כוונה לסכל מכירת תיקי ביטוח. 
כולנו תקווה שטיוטת החוזר הזו תגנז בסופו של 
דבר, אבל אם חלילה היא תגיע לידי חוזר רשמי, 
המשמעות שמאותו רגע יגלה הסוכן שכל מפעל 
בנכס  ולא  בלבד,  לקוחות  ברשימת  מסתכם  חייו 

מניב שניתן למכור הלאה.
הן  לסוכן,  ביותר  הכדאית  העסקה  לסיכום, 
במישור האישי והן במישור הכלכלי, היא שילוב 
שילדיו  שזכה  מי  הביטוח.  בסוכנות  המשך  דור 
ישתלבו, מה טוב. אך גם מי שאין לו דור המשך 
מהמשפחה יעשה בשכל אם ישלב סוכן או סוכנת 
והתבונה  החוכמה  הניסיון,  בין  השילוב  צעירים. 
של הסוכן הוותיק לבין הכח של הסוכנים הצעירים 
ישביח את העסק ויעניק לו תעסוקה לשנים רבות 

הלאה.

הכותב הינו סוכן מבית ״תמורה מלאה״ וחבר 
הוועדה הבינדורית בלשכה

 במקום למכור תיק ביטוח ולהפסיד 
כסף – שלבו במשרד סוכן צעיר

 מ־20 עד 70: סו"ב שרון הוד לוקח אתכם למסע בנבכי חוכמת חז״ל ומשליך אותם 
על הקריירה של סוכן ביטוח

בן עשרים 
לרדוף

בן שלושים 
לכח

בן ארבעים 
לבינה

בן חמישים 
לעצה

בן שישים 
לזקנה
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לוח הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

תוכניות הנרחבות של מבטחי המשנה לקצץ בקיבולת של ביטוחי ה
קטסטרופות בענף רכוש יתבטא בקביעת התעריפים לשנת 2023, 

כך קובע ניתוח של האנליסטים בבנק ההשקעות מורגן סטנלי.
הבדיקה העלתה שהרבה ממבטחי המשנה מתכוונים לסגת מחתימת 
חוזים של ביטוחי משנה של נכסים, זאת למרות שהקיבולת הביטוחית 
החורפי  האויר  מזג  בשל  שנגרמו  ההפסדים  לפני  שהיו  לרמות  חזרה 

הקשה של 2017־2018. 
כך למשל, מבטחת המשנה AXIS האמריקאית מתכננת לחסל תיק 
במטרה  דולר  מיליון   700 של  בהיקף  מקרקעין  של  המשנה  ביטוחי 
לצמצם את התנודות בעסקים. מבטחת המשנה RENRE, מהמבטחים 

הגדולים של נכסים בארה”ב, מגבירה ההתמקדות בביטוחי תאונות.
את  מקטינה   SCOR הצרפתית  המשנה  מבטחת  לאירופה,  אשר 
חוזי  בחידוש  יתבטא  זה   .2022 סוף  עד  ב־15%  הביטוחית  הקיבולת 
הביטוח ביוני יולי. מאידך, סוויס רי מדווחת על גידול בביטוחי משנה 
אשר התבטא בעליה של 23% בפרמיות הביטוח ברבעון הראשון לסך 
של 2.8 מיליארד דולר. סוויס רי הגדילה את התקציב לכיסוי הפסדים 

בביטוחי אסונות ונדל”ן ל־1.9 מיליארד דולר לשנת 2022. 
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דיווחו ל ימים  כעשרה  פני 
על  הטלוויזיה  רשתות 
בהונג  הצפה  המסעדה  שקיעת 
קונג. מתברר שהמסעדה לא הייתה 
יפוצו  לא  שהבעלים  כך  מבוטחת, 

על הנזק שנאמד בכמה מיליוני דולר. 
לפי הדיווחים בעיתונות של הונג קונג, מסעדת ג’מבו הצפה הייתה 
לתקנות  בהתאם  שלישי  צד  עבור  ופיצויים  הגנה  בכיסוי  מבוטחת 
החברה  של  והפסדים  נזקים  מכסה  אינו  הזה  הביטוח  אולם  הימיות. 
שהפעילה את המסעדה. הבעלים מנמקים את העדר הביטוח בהפסקת 

הפעילות שלה במרץ 2020 בשל מגפת הקורונה.
המסעדה נפתחה ב־1976 על ידי איל הקזינו סטנלי הו ונחשבה כאתר 
חובה לתיירים. היא אירחה אישים מפורסמים, כולל המלכה אליזבת. 
המסעדה נגררה לפני עשרה ימים למקום חדש בחוף הים הדרומי של 
סין מתוך כוונה לפתוח אותה מחדש. אבל לרוע המזל גלי ים ורוחות 

גרמו לה להתהפך והיא טבעה בים.

“המסעדה הצפה” שקעה בים 
- כך הגיע לסיומו אחד מסמלי 

הונג קונג

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

קיצוץ בקיבולת הביטוחית 
של מבטחי המשנה יתבטא 

בתעריפי 2023 

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 
משרד קטן להשכרה 39 מ"ר ברוטו מחולק ל 2 

יחידות חדר מנהל ו 3 עמדות עבודה נוספות אפשרי 
כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב 17 מחיר 2200 

₪ כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442 
מאירי ששון

דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי 
משרה לשעות אחה"צ. תנאים טובים מאד למתאימה. 

orit0905@gmail.com  לפנות במייל

לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה 
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות 

בסוכנות. טלפון משרד 0774-180060.

סוכן ביטוח בתחילת הדרך?, לסוכנות ביטוח מגן בנס 
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני, המעוניינים 

לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך, אנו נספק שרתי 
 תפעול, משרד ותוכנות. קורות חיים למייל: 

moshe@magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת 

 מנוסה. קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.org.il

להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון 2 חדרים כולל  
חשמל ארנונה: 2,400 ₪  אפשרות לקבלת שירותי 

משרד / חיתום .לפרטים- יוסי 054-4890421

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: 

1. מישהו 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 0526444499 קורות 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. 

  ofir@mishorim-ins.co.il – קורות חיים למייל

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 

שכירות משנה
משרד מפואר כ 90 מ"ר כולל 4 חדרים+ אופן ספייס 

גדול+ מטבחון בראשון לציון מאחורי קניון הזהב. 
מחיר 53 ש"ח למ"ר כולל אחזקה מעלית + מזגנים 

0508844442 ששון מאירי

משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה, כולל כל 
השירותים, אפשרות לשיתוף פעולה. נייד 0522-903913.

משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל 2 חדרים 

בקומה 7 המשרד פנוי מידי. פרטים אצל יהודה זכריה 
0522604572

להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים 
מרוהטים. אופציה לשרותי משרד. 0505293836 

shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה / חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה בחיפה, 

כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־40 אנשים )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 3 חדרי משרד, במשרדי סוכנות ביטוח 
פנסיונית במרכז תל אביב. כולל כל השרותים 

 )אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה(. 
ina.co.il־shaul@eretzbar

להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 
קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת גן. 

המשרד כולל מטבחון, שירותים, פינת ישיבה לעוזר, 
פינת המתנה. 2,500 ₪ בחודש. במידת הצורך ניתן 
יהיה לשכור גם חניה בבניין. למעוניינים נא לפנות 

לראובן כפתורי 052־3586060

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
סו"ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת"פ כמנהל 

 talmenashetamir@gmail.com .מקצועי/עסקי

סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק 
פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים 

)דירקטורים, סייבר, א. מוצר, א. מקצועית( עם ברוקר 
ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות.  052-8950538

סוכנות סגל לביטוח ופיננסים  ברעננה מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי.      

יש לנו ניסיון בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי 
המותאם לסוכן הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני 

הצדדים כמתכונת להצלחה. סודיות מובטחת. טלפון- 

יואל 0528-650201

בי פור יו  סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק 
ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין. סודיות 
.michaele@b4-u.co   0528741331 .מובטחת

מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים, 
אלמנטרי, פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־40 שנה. 
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח, 

כלל, הראל, הכשרת הישוב, מנורה מבטחים, מגדל, 
הפניקס וכו’... תיק רווחי , הסכמים גבוהים, החזרי 

תשלומים שואף לאפס, מוסר תשלום גבוהה, תביעות 
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים : סוכן הביטוח אלי 

פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח )2009( 
בע”מ פלאפון 0505665835

אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה 
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד 

תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות 
office@insisrso.com .0528151188 לביטוח-מוטי

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. 

ins.co.il־eran@bar .סודיות מובטחת

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו הכבד של סו"ב אסכנדר 

חדאד על פטירת ביתו

מאיה חדאד  ז"ל
שלא תדע עוד צער

התנחומים יערכו בימי שישי 
ושבת באולם אלבישארה בנצרת

מסעדת Jumbo בימים טובים יותר


