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ביטוח ופיננסים

מעודדים תחרות
בכירי הלשכה לרשות התחרות: 

"הרגולציה הכבדה גורמת לסוכנים 
קטנים לוותר על המקצוע" < עמ' 3

משתלמים ונהנים
הכנות אחרונות לקראת ועידת ים 
המלח להשקעות ופיננסים שתערוך 
הלשכה בשבוע הבא < עמ' 4

"החלטה מפלה ופגומה 
היוצרת תקדים מסוכן"

לשכת סוכני הביטוח עתרה לבג”ץ במטרה למנוע 
את כניסתו לתוקף של החוזר המעודכן לצירוף 

אזרחים ותיקים ⋅ לטענת הלשכה: ההוראות 
 החדשות יפגעו באוכלוסיית בני ה־67 ומעלה 

ויגבילו את יכולתם לרכוש ביטוח < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

שכת סוכני הביטוח והסתדרות הגמלאים ל
על  הממונה  כנגד  לבג"ץ  השבוע  עתרו 
על  צו  למתן  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
דיון  לקיום  בקשה  וכן  ביניים,  לצו  ובקשה  תנאי 
דחוף בעתירה, במטרה למנוע את כניסתן לתוקף 
של  החדש  הצירוף  חוזר  הוראות  של  )ד'(  אתמול 

אזרחים ותיקים.
שההוראות  היא  בעתירה  המרכזית  הטענה 
האזרחים  באוכלוסיית  לפגוע  עתידות  החדשות 
הוותיקים )67 ומעלה( ולהגביל את יכולתם לרכוש 
אלי ארליך, יו"ר  ביטוח. לעתירה שותף גם סו"ב 

של  הכלכלית  החברה  ליסו"ב,  דירקטוריון 
הלשכה. את העתירה הגישו עורכי הדין פיאד 
המקצועית־ מהמחלקה  מאיר,  ויניב  טמיש 

משפטית של הלשכה.
החוזר  והוראות  ביניים,  צו  הוציא  לא  ביה"מ 
להגיש  נדרשת  הרשות  אתמול.  לתוקף  נכנסו 
בספטמבר.   13 עד  לעתירה  מקדמית  תגובה 
בתגובה נמסר מהלשכה: "למרות שבית המשפט 
העליון לא מצא לנכון לתת צו ביניים בעניין, 
בית  שקבע  הקרוב  המועד  הלשכה  לדעת 
לגופה  הממונה  תשובת  למתן  העליון  המשפט 
של העתירה מראה את החשיבות שבית המשפט 
העתירה.  שמעוררת  בסוגיה  רואה  העליון 
לתשובת  ימתינו  העותרים,  ויתר  הלשכה, 
העליון  המשפט  שבית  מאמינים  והם  הממונה, 
יום,  של  בסופו  עתירתם  צדקת  את  יראה 
יפסול את ההוראות המפלות  ומעריכים שהוא 

את בני גיל הזהב לעומת יתר האוכלוסייה".
להוראות  כאמור  מתייחסת  העתירה 
אופן  את  המשנה  הצירוף  שבחוזר  החדשות 

ותיקים, תוך כדי  צירופם לפוליסות של אזרחים 
ותיקים  אזרחים  אותם  על  הגבלות  קובע  שהוא 
שלבי  לשני  חלוקה  ידי  על  ההצטרפות  בהליך 
הביטוח  סוכן  או  הביטוח  חברת   )1( הצטרפות: 
יפנו למועמד לביטוח על ידי נציג שהוכשר לכך 
ויציגו את עיקרי הכיסוי הביטוחי בהתאם לסעיף 
זה. אם הביע הלקוח התעניינות ברכישת הכיסוי 
הביטוח  סוכן  או  הביטוח  חברת  ימסרו  הביטוחי, 
תמצית כתובה של עיקרי הכיסוי הביטוחי המוצע 
כפי שתוארו על ידם. על חברת הביטוח או סוכן 
נוספת  פגישה  או  לשיחה  מועד  לתאם  הביטוח 
ההצעה  מסירת  ממועד  לפחות  יומיים  לאחר 
עם  להתייעץ  לביטוח  למועמד  ולהציע  כאמור, 
קרוב משפחה או אדם אחר; )2( חברת הביטוח או 

סוכן הביטוח יפנו שנית למועמד לביטוח במועד 
שתואם על ידם לצורך המשך וסיום הליך השיווק, 

ככל שהמועמד לביטוח מעוניין בכך.

"הפרת זכויות יסוד"
אייזיק:  שלמה  סו"ב  הלשכה,  נשיא  לדברי 
"מדובר בהחלטה מפלה ופגומה, תוך שהיא יוצרת 
וכוללנית  פוגענית  הנחה  תחת  מסוכן  תקדים 
החלטות  קבלת  כושר  או  השכלי  כושרם  לגבי 
של כל מי שעבר את גיל 67. נזכיר, אנשים בני 
יכולים להיות מנהלי מחלקות בבתי  ומעלה   67

חולים ולהחליט החלטות הרות גורל לבריאותם 
וחייהם של מטופלים רבים, הם גם עשויים להיות 
פעולת  הממונה  של  לתפיסתו  אבל   – שופטים 
מיכולתם  נשגבת  הינה  דירה  ביטוח  רכישת 
ולכן  שלהם,  ההחלטות  קבלת  וכושר  השכלית 
כדי  ה־18  בן  בנם  של  הליווי  את  צריכים  הם 
מדובר  אחר.  אחראי'  'בוגר  כל  או  זאת  לעשות 
אוכלוסייה על  וחסרת תקדים של  גסה  באפליה 
רקע גילה מצד רשות מנהלתית, המפלה באופן 
בוטה זכויות יסוד של כל מי שמלאו לו 67 שנים, 
בניגוד גמור לפסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד 

האדם וחירותו".
בלשכה מדגישים, כי עם הפצת הוראות טיוטת 
החוזר היא פנתה לעוסקים בתחום הזקנה, ביניהם 

במטרה  בתחום,  נוספים  ומומחים  גרונטולוגים 
להוראות  ביחס  הזקנה  מדע  תפיסת  את  ללמוד 
לשיטת  כי  לגלות  נוכחה  העותרת  הממונה. 
הגרונטולוגים, "בהיתמך על מדע הזקנה, ההוראה 
האזרחים  לאוכלוסיית  גדול  עוול  עושה  שבחוזר 
הוותיקים באפלייתם על רקע גיל, במיוחד כאשר 
הן מבוססות על דעה קדומה כנגד אדם, הנובעת 

מגילו של אותו אדם".

המלצות לתיקון
המלצות  לממונה  העבירה  הלשכה  כי  לציין,  יש 
שהוציא  בחוזר  הפוגעני  העיוות  תיקון  לצורך 
יש לבחון  הוא התעלם עד כה: ראשית  – מהן 
מחדש הגדרת "הגיל השלישי" - כך שהוראות 
החוזר יחולו על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים 
יש  ומעלה(;   67 )במקום  ומעלה   75 שגילם 
דרך  הנעשה  לביטוח  צירוף  בין  הבחנה  ליצור 
שיחת טלפון לבין צירוף לביטוח הנעשה דרך 
קיום שיחה פרונטלית; הלשכה המליצה ליצור 
הבחנה בין אזרח ותיק שהוא מבוטח קיים אצל 
בעל רישיון )כלומר כבר מכיר את סוכן הביטוח 

שלו( לבין מי שהוא מבוטח חדש.
הוראות  את  להחריג  הלשכה  המליצה  עוד 
על  והן  רכב  ביטוח  על  הן  החלות  החוזר 
מוצרים  הנגשת  חשיבות  נוכח  דירה  ביטוח 
כן,  כמו  האוכלוסיות;  לכלל  וזמינותם  אלו 
הנדרשת  ההכשרה  את  לעדכן  ממליצה  היא 
הנוגע  בכל  מטעמם  ונציגים  רישיון  מבעלי 
למתן שירות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים 
כך שזו תעשה כחלק אינטגרלי במסגרת הליך 

הנפקת רישיון לבעל הרישיון.
בלשכה מדגישים כי מועד הגשתה של העתירה, 
הינה  לתוקף,  המתוקן  החוזר  כניסת  לפני  יום 
וגרירת רגליים של הממונה  "תוצר של עיכובים 
לשכת  שנתנה  החוזרות  להערות  תשובה  במתן 
ופגישות  בשיחות  והן  בכתב  הן  הביטוח,  סוכני 
לצוותי  הלשכה  נציגי  בין  שנערכו  ממושכות 
חודשים  במשך  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  רשות 
ועד  החוזר  טיוטת  של  לראשונה  פרסומה  מאז 
גם  עינינו  לנגד  העתירה.  הגשת  לפני  סמוך 
עומדות האפשרויות הפסולות להרחבת המגבלה, 
לתחומים נוספים ושירותים נוספים אשר עשויים 
הקשור  בכל  המבוגרת  באוכלוסייה  לפגוע 
בבחירותיהם  דעתם  שיקול  על  מגבלות  להטלת 

החופשיות”.

הלשכה עתרה לבג"ץ נגד החוזר החדש 
לצירוף אזרחים ותיקים 
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יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל
הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.

הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 
נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

מחיר הספר: 450 ש״ח כולל מע”מ 
למנויי עיתון פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל
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יו"ר נ אייזיק;  שלמה  סו"ב  הלשכה,  שיא 
מחוז צפון, סו"ב תדהר סאטובי; יו"ר ועדת 
גולדווסר;  נחמה  סו"ב  בלשכה,  הבריאות 
והיועץ המשפטי של הלשכה, עו"ד פיאד טמיש; 

קיימו השבוע מפגש עם בכירה ברשות התחרות.
הייתה  לפגישה  הסיבה  גולדווסר,  סו"ב  לדברי 
שנוצרו  לעיוותים  התחרות  רשות  את  "לחשוף 
ההנחיות  למשל,  כך  הרגולציה;  עומס  בגלל 
העיסוק  את  שמייקרות  הרגולטור,  של  התכופות 
ופוגעות ביעילותו, גורמות לכך שסוכנים קטנים 

מוותרים על המקצוע", הסבירה.
בפגישה נדונה סוגיית פוליסת תאונות אישיות, 
הסבירו  הלשכה  נציגי  מהשוק.  ונעלמה  שכמעט 
לנציגת רשות התחרות שיש להחזיר את הפוליסה 
קבועה  בפרמיה  שהייתה  הקודמת,  למתכונתה 
לפוליסה  בניגוד  יותר,  רחב  כיסוי  עם  וזולה, 
כי  טענו,  הם  והיקרה.  הנוכחית  במתכונתה 
חברות  שתי  בידי  משווקת  הנוכחית  הפוליסה 

בלבד בשוק )AIG והראל( ובאמצעות מוקדנים, 
מה שיוצר ריכוזיות וחוסר מקצועיות. "הצגנו את 
העובדה שאין בפוליסה החדשה נכות תעסוקתית, 
מה שפוגע בעיקר באוכלוסיות המוחלשות, משום 
שפוליסת תאונות אישיות היא פוליסה משמעותית 
בעיקר בשוק העצמאים הקטנים ובשוק השכירים 

בעלי שכר נמוך המוגדרים כבעלי צווארון כחול 
מענה  ללא  שנותרו  לתאונות,  יותר  שחשופים 

בעקבות השינוי", הוסיפה גולדווסר.

מוצרים נוספים
נוספים  נושאים  בפגישה  העלה  הלשכה  נשיא 
ובהם הצורך לפתח עוד מוצרים, להכניס שחקנים 
הסיעוד  פוליסות  את  להחזיר  לשוק,  חדשים 

ולאפשר לחברות לחסוך במוצרי חיסכון וגמל.
"אייזיק הביא דוגמא לכך, שביטוח דירה בחו"ל 
זול משמעותית מזה שבישראל, ולכן יש להכניס 
גם פעילות של חברות זרות לישראל. הסברנו שאם 
היה מאבק תודעתי רציני על מוצרים שחסרים, זה 
היה פועל לטובת הצרכנים הסופיים. לא נלחמים 

מספיק על הצרכן", הסבירו נציגי הלשכה.
שקיימת  ל"קרטליזציה"  החשש  הועלה  בנוסף, 
מוסכי  בתחומי  הסדר  לספקי  הביטוח  חברות  בין 

הרכב, הרופאים והשמאים.

בכירי הלשכה לרשות התחרות: הרגולציה 
הכבדה מונעת תחרות הוגנת

בין השאר, נדונה בפגישה סוגיית פוליסת תאונות אישיות שבמתכונתה הנוכחית כמעט 
ונעלמה מן השוק ⋅ נציגי הלשכה: "לא נלחמים מספיק על הצרכן" < רונית מורגנשטרן

מימין: סאטובי, אייזיק גולדווסר ברשות התחרות | 
צילום: עו"ד פיאד טמיש

https://bit.ly/3nYQ8bh
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תיפתח ב בספטמבר,   7 הבא,  רביעי  יום 
ופיננסים  להשקעות  המלח  ים  ועידת 
הנמוך  "מהמקום  השם  את  הנושאת 

ביותר למקום הגבוה ביותר בשוק ההון".
)7־8( בספטמבר,  יומיים,  יימשך  הכנס הארצי 
ויתקיים במלון "ליאונרדו קלאב" שבים המלח. 
מאות סוכנים נרשמו לכנס, חלקם ילונו במלון 
ליאונרדו וחלקם במלון הרודס ים המלח. ההגעה 
רבים  כי  בלשכה  וצופים  עצמאית,  היא  לכנס 
יגיעו להרצאות ללא לינה. מדובר בכנס הכולל 
לינה, לראשונה בתולדות הלשכה, מעבר לכנסי 

אלמנטר ופנסיוני המתקיימים באילת. 
מאיר  סו"ב  אחראים  ותכניו  הכנס  ארגון  על 
רוטברג, יו"ר ועדת סניפים ומחוזות; וסו"ב אבי 
שבי, יו"ר מחוז ב"ש והדרום, שגם יזם את רעיון 
השיווק  מנהל  שלום,  יאיר  הייחודית.  הוועידה 
הארגון  על  אחראי  בלשכה,  הכנסים  וארגון 

הלוגיסטי של הוועידה.
הממונה  יהיה  בכנס  המרכזיים  האורחים  אחד 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, 

חברי  בפני  האחרונה  הופעתו  זו  שאולי 
בנובמבר  הצפויה  פרישתו  לפני  הלשכה, 
הקרוב. נשיא הלשכה, סו"ב שלמה אייזיק, 
בולט  אורח  הלשכה.  פעילות  את  יסקור 
)ליכוד( שיישא  ניר ברקת  נוסף הוא ח"כ 

דברים בפני המשתתפים.

תוכן מקצועי ובידורי
עוד משתתפים בולטים: אורי נתן, מנכ"ל 
פפר, הבנק הדיגיטלי; גיא ארמוני, מומחה 
אסף  לביטקוין;  ובעיקר  הקריפטו  לעולם 
שירצה  ב"פרופיט"  משותף  מנכ"ל  בנאי, 
ואלטרנטיביות;  פיננסיות  השקעות  על 

מיקי  נט";  "גלובל  קבוצת  מנכ"ל  וייגמן,  אוהד 
קופל, מנכ"ל קופל גרופ ועוד.

בוועידה שבחסות כלל ביטוח ישיק סו"ב תדהר 
סאטובי, יו"ר מחוז צפון, את סדנת הפיננסים של 

הלשכה.
את הכנס תנחה העיתונאית דפנה ליאל מחדשות 

ערוץ 12 של קשת.
ייהנו  והחדשניים,  המקצועיים  לתכנים  בנוסף 
בסגנון  בידורי  מחלק  גם  והסוכנות  הסוכנים 
הטברנה היוונית, שבו הזמרים סטאלוס ואורן חן 
בכנס,  לשני  הראשון  היום  שבין  בערב  בהופעה 

ולאחר מכן מסיבת ריקודים עם די ג'יי.

הביטוח מ על  המפקח  שהיה  י 
חברות  איגודי  ומנכ"ל  לשעבר 
הביטוח, מאיר שביט, נפטר ביום 

ג' השבוע באופן פתאומי בגיל 71. 
של  העלמין  בבית  שהתקיימה  בהלווייתו, 
רבים  בכירים  השתתפו  מגשימים,  מושב 
הממונה  בהם  ובהווה,  בעבר  הביטוח  מעולם 
משה  ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על 

ברקת.

דמות בולטת ומשפיעה
בשנים  הביטוח  על  כמפקח  שימש  שביט 
1992־1995 וכמנכ"ל איגודי חברות הביטוח 
הוא  אותו  שהחליף  מי  2015־2016.  בשנים 

ד"ר גיא רוטקופף המכהן בתפקיד עד היום.
בתחום  ומשפיעה  בולטת  דמות  היה  שביט 
מפתח  תפקידי  של  שורה  ומילא  הביטוח, 
בין  ההון.  ושוק  הביטוח  הכלכלה,  בתחומי 
של  המייעצת  הוועדה  חבר  גם  היה  היתר 

נשיא הלשכה בעבר.
מסר  שביט,  של  פטירתו  דבר  היוודע  עם 
שלמה  סו"ב  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
והמועצה  המנהל  הוועד  לחברי  אייזיק, 
שמאיר  רב  בצער  אתכם  "משתף  הארצית: 
וחבר  לשעבר  הביטוח  על  המפקח  שביט, 
בעבר,  הלשכה  נשיא  של  המייעצת  בוועדה 
והיה  שעזר  יקר,  איש  לעולמו.  היום  הלך 
לאוזן קשבת לצרכינו. הוא הכיר בחשיבותם 

המרכזית של סוכני הביטוח בשוק הביטוח".

בהשתתפות מאות מחברי הלשכה: ועידת 
ים המלח תתקיים בשבוע הבא

לראשונה בתולדות הלשכה, יתקיים כנס נוסף הכולל לינה, זאת מעבר 
לכנסי אלמנטר ופנסיוני המתקיימים באילת < רונית מורגנשטרן

הלך לעולמו מאיר שביט, המפקח על 
הביטוח לשעבר

שביט מילא שורה של תפקידי מפתח בתחומי הכלכלה, הביטוח ושוק ההון ⋅ נשיא 
הלשכה ספד לו: "איש יקר, שעזר והיה אוזן קשבת לצרכינו" < רונית מורגנשטרן

 מאיר שביט | צילום: 
סער יעקב, לע"מ

סו"ב רוטברג ושבי. יזמו את הוועידה הייחודית | צילומים: סיון פרג' 
ובאדיבות הלשכה
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ב־10 מ ביטוח  שלמה  חברת  נכ"ל 
אומיד,  אורי  האחרונות,  השנים 
מועצת  ליו"ר  אתמול  הודיע 
המנהלים של החברה על כוונתו לסיים את 

תפקידו ב־31 בדצמבר 2022.
אומיד, הנחשב לידיד הלשכה שהקפיד על 
"היה  מסר:  סוכנים",  "חברת  של  מדיניות 
להכיר  שלמה,  בקבוצת  לעבוד  הכבוד  לי 
הקבוצה  מייסד  ז"ל  שמלצר  שלמה  את 
ולקחת חלק בהובלת שלמה ביטוח להישגים 
המשכנו  המצער,  מותו  לאחר  מרשימים. 
אל  החברה  את  והצעדנו  הפורה  בעשייה 
עבר עתיד מצליח, חדשני ומשגשג. לאחר 
10 שנים החלטתי לסיים את תפקידי. מודה 
למשפחת שמלצר על האמון ומאחל הצלחה 

רבה לקבוצה ולחברה".
"אנו  שלמה:  קבוצת  יו"ר  שמלצר,  אסי 
מודים לאורי על התקופה הארוכה בקבוצת 

כמנכ"ל  המשמעותי  תפקידו  ועל  שלמה 
שלמה ביטוח. עשייתו רבת השנים מוערכת, 
הוביל  וכן  החברה  להצלחת  תרם  ופועלו 
מנהלי  כל  ובשם  בשמי  להישגים.  אותה 
הצלחה  איחולי  שמלצר,  ומשפחת  הקבוצה 

חמים".

"ביד רמה"
שלמה  למנכ"ל  משנה  שמלצר,  טובי 
חברת  את  הוביל  אומיד  "אורי  ביטוח: 
שלמה ביטוח ביד רמה ועל כך מגיעים לו 
והדאגה  המסירות  והכבוד.  ההערכה  מלוא 
הייתה  הביטוח  ולסוכני  ללקוחות  האישית 
משותפת  ארוכה  תקופה  על  תודה  ניכרת, 

ואיחולי הצלחה לעתיד".
חברת שלמה ביטוח תפעל בימים הקרובים 
לצורך איתור מועמד מתאים לניהול שלמה 

ביטוח לאחר עזיבתו של אומיד.

לאחר עשור: מנכ"ל חברת שלמה ביטוח 
הודיע על פרישה

אורי אומיד יפרוש בסוף השנה, ובשלמה ביטוח יפעלו בימים הקרובים 
לצורך איתור מועמד מתאים לניהול החברה < רונית מורגנשטרן

אומיד. "הצעדנו את החברה אל עבר עתיד מצליח" | צילום: עזרא לוי

כנס ל כי  ההחליטה  הביטוח  סוכני  שכת 
בין  אילת הארצי של הלשכה, שיתקיים 
ה־21־24 בנובמבר 2022 ייקרא על שמו 
של נשיא הלשכה לשעבר, יוסי מנור ז"ל, שנפטר 

בחודש מאי השנה.
יוענק  באילת  הלשכה  שבכנס  נמסר  כן,  כמו 
מעוררי  לסוכנת/סוכן  הנשיא  אות  לראשונה 
יופץ  הקרובים  בימים   .2022 לשנת  ההשראה 

התקנון המזכה בפרסים.

תרם מהידע שלו ומזמנו
מנור שימש כנשיא לשכת סוכני הביטוח במשך 
מוערך  והיה  )2001־2007(,  רצופות  שנים  שש 
מאוד בענף, הן בזכות הידע הנרחב המקצועי שלו 
והן בזכות אישיותו. בין השנים 2014 ל־2016 כיהן 
ישראל בארגון  וקידם את  ישראל   MDRT כיו"ר
שימש  האחרונות  בשנתיים  היוקרתי.  העולמי 
בתפקיד הבינלאומי הבכיר כיו"ר המטה אזורי של 
ועדת  וכחבר   MDRT בארגון  ואוקיאניה  אירופה 

ההיגוי של לשכות הסוכנים באירופה.

לצד פעילותו הענפה בעולם הביטוח, היה מנור 
אדם נדיב ותרם מהידע שלו, מזמנו ומכספו, למי 
שנזקקו לכך. אתמול )ד'( קיימה עמותת "יד תמר" 
טקס הוקרה למחלימים ומתנדבים בעמותה. סו"ב 
הוותיקות  המתנדבות  אחת  היא  לבקוביץ  ורדה 
במיני  התקיים  "האירוע  בעמותה.  והבולטות 
הוקרה  וטקס  לילדים  אירועים  וכלל  ישראל 
שלי  “ההתנדבות  מספרת.  היא  למצטיינים", 
בעמותה ובכלל, היא קיום בקשה של אימי קלרה 
ז"ל, לסייע לחולים שהפרוטה לא מצויה בכיסם קל 
וחומר בשעת משבר לטפל ולממש את זכויותיהם.
"בזמן ההתנדבות הבנתי שנושא הפנסיה והמיסוי 
ליוסי  פניתי  החולה,  זכויות  למימוש  גם  נדרש 
אתמול  לעמותה.  לגייסו  והצלחתי  חברי,  מנור 
ניתנה לי הזכות להעניק לקרן, בתו של יוסי, את 
תעודת ההצטיינות שלו. על במת הטקס נכחו גם 

רעייתו וחתנו.
"להתנדב זו זכות, ומי שחווה את המחלה במשפחתו 
מכיר את הצרכים ואת החוקים. ידע הוא כוח ולכן 

חובה להעביר אותו לחולה", אומרת לבקוביץ'.

 ,ima חברת  מגדל,  הראל,  הביטוח  חברות 
כלכלית  סייעו  פרטיים  ותורמים  פרימיום  פמי 

להצלחת האירוע.

 מנציחים את נשיא הלשכה לשעבר, 
יוסי מנור ז"ל

 כנס אילת ייקרא על שמו של נשיא הלשכה לשעבר ⋅ עמותת "יד תמר" העניקה תעודת הוקרה 
לבתו של מנור < רונית מורגנשטרן 

סו"ב לבקוביץ' )מימין( וקרן, בתו של יוסי מנור | 
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"סוכני הביטוח הם אוטוריטה מקצועית של 
התא המשפחתי"

מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים, הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח •  והשבוע, סו"ב 
אלעד גיל, מנהל ובעלים של "בית לסוכן – פוליביט" < רונית מורגנשטרן

גיל: 37
מצב משפחתי: נשוי + 2

רישיון: פנסיוני ואלמנטרי
ותק בענף הביטוח: 7 שנים

מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח, ולמה בחרת במקצוע זה?
ראשון  תואר  לימודי  במהלך  התחלתי  בתחום  דרכי  "את 
ללימודים  השנייה  בשנתי  חיפה.  באוניברסיטת  במשפטים 
נחשפתי לקורסים ייעודיים לתחום הביטוח כגון דיני ביטוח, 
נזיקין ופלת"ד ומיד הרגשתי חיבור אמיתי. לאחר מעבר בחינות 
לשכת עורכי הדין נהייתי עורך דין מן המניין במשרד בוטיק 
בחיפה, שם נחשפתי והעמקתי את ידיעותיי בעולמות המשיקים 
לעולם הביטוח. לאחר מספר שנים בתחום עריכת הדין, רציתי 
להעמיק את הידע והמקצועיות שלי והפעם מהצד השני של 
המתרס וכך בחרתי להיות מפקח רכישה בבית סוכן מוביל. 
לאחר תקופה קצרה טיפסתי בתפקידים עד שנהייתי סמנכ"ל 
ומנהל תחום חיים וחא"ט. לאור עבודתי הקרובה עם סוכני 
הביטוח במהלך שש השנים האחרונות, בה נחשפתי לקשיים 
ופיחות במעמד סוכני הביטוח מול לקוחותיהם, חברתי לקבוצה 

ותיקה בענף, ויחדיו הקמנו בית חם לסוכני ביטוח 
המעוניינים ללמוד, להתפתח ולתת ערך אמיתי 

ללקוחותיהם בעולם ביטוח מאתגר ומשתנה".
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?

“אחד מהקשיים שבהם נתקלתי הוא הצורך של 
סוכנים להישאר מעודכנים ומקצועיים בתחום 
המשתנה כהרף עין, וזאת לצד עשייה שוטפת 
ותפעול בממדים שלא הכירו בעבר. על מנת להקל 
על קשיים אלו, הקמנו את 'בית לסוכן – פוליביט', 
תוך  בטופ המקצועי  ישארו  שדואגת שסוכניה 
מתן סיוע רחב בתחום התפעול וניהול המשרד 
וצוותים  ייחודיים  טכנולוגיים  כלים  באמצעות 
מיומנים המאפשרים לסוכן לוותר על ה'תענוג' 
שבתפעול ולהתמקד ביצירה ובחדוות העשייה". 

איך אתה מתמודד עם הרגולציה בתחום?
"לא סוד שיש כל הזמן שינויים וסוכנים מתקשים 

עם  להתמודד  יכול  אינו  לבדו  סוכן  ההנחיות.  אחר  לעקוב 
השינויים המהירים בתחום ועל כן חשוב שבתי סוכן/חברות 
ביטוח יתנו לסוכן גישה למידע זה על ידי מינוי אדם בעל תפקיד 
מוגדר שירכז את ההנחיות והרגולציות המשתנות ויידע להנגיש 

זאת לסוכנים בדרך המתאימה עבורם".  
תן דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.

"לאחר שמחלת הקורונה פרצה בארצנו, חלו ירידות משמעותיות 
בשוק ההון אשר השפיעו מיידית על קופות החסכון הנזילות 
פניות  עשרות  אצלנו  התקבלו  כך  בעקבות  לקוחותינו.  של 
למשיכת כספים תוך הפסדים רבים בקופות הלקוחות. הבנו 
בעליות  ולחזור  השוק  את  'לתזמן'  מנסים  שהלקוחות  מיד 
תוך הפיכת הפסד 'על הנייר' להפסד ממשי. על מנת לעזור 
ללקוחות ולהכווין אותם באופן מקצועי ונכון עבורם, קיבלנו 

החלטה להקים צוות ייעודי שייתן מענה ויקיים 
להם  להסביר  מנת  על  לקוחות  עם  פגישות 
את המשמעויות. לאחר מאמץ מרוכז, הצלחנו 
לשמור על מרבית התיקים של הלקוחות ולמנוע 
מאות  של  מצטברים  בסכומים  הפסדים  מהם 
אלפי שקלים. לקוחות מעריכים זאת ועד היום 
מתייעצים איתנו לגבי כל עניין פיננסי שנקרה 

בדרכם".
יש לך טיפים לסוכנים צעירים?

"'טוב שם משמן טוב'; שימו את טובת הלקוחות שלכם תמיד 
לנגד עיניכם תוך מתן ערך אמיתי ללקוחותיכם. דבר זה יבטיח 
בניית תיק לקוחות יציב ונאמן שימשיך עמכם במשך שנים 

רבות". 
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

“אני סבור שהלשכה צריכה להשקיע מאמצים רבים במיתוג סוכן 
הביטוח אל מול הציבור. הציבור צריך להבין את מה שכל סוכני 
הביטוח כבר יודעים וזה שסוכני הביטוח הם אוטוריטה מקצועית 
של התא המשפחתי בישראל ובשעת מבחן הם יעשו כל שלאל 

ידם להעניק למשפחה שירות מעולה ותוצאות מצוינות".
איך תרצה להשתלב בפעילות הלשכה?

“הייתי שמח להשתלב ולהשפיע מבפנים לטובת ציבור סוכני 
הביטוח. היכן שהלשכה תצטרך אותי -שם אהיה".

 סו"ב גיל. "היכן שהלשכה תצטרך אותי - שם אהיה" | 
צילום: באדיבות המצולם

"שימו את טובת 
הלקוחות שלכם 

תמיד לנגד עיניכם 
תוך מתן ערך אמיתי 
ללקוחותיכם. דבר 

זה יבטיח בניית תיק 
לקוחות יציב ונאמן 

שימשיך עמכם 
במשך שנים רבות"



תשואה לשנה, 3 שנים, 5 שנים ו- 10 שנים לתקופה הרלוונטית המסתיימת ליום 31 ליולי 2022. הנתונים למסלול כללי ב"כלל 
פנסיה" )מס' 2002( בהשוואה למסלולים הכלליים בקרנות הפנסיה המקיפות. נתוני התשואות הינם מתוך אתר משרד האוצר, 
פנסיה נט. התשואות המוצגות הינן תשואות כוללות, לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על 
תשואות שתושגנה בעתיד. המסלולים סגורים למצטרפים חדשים. מטרת המידע לעיל לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין 
המתואר, אין במידע כדי להוות או להחליף המלצה ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא. טל"ח. כלל פנסיה 
וגמל בע"מ. * נכון לחודש אוגוסט 2022. דירוג במדד "שביעות רצון והמלצת לקוחות" על פי מדד המתפרסם ע"י רשות שוק ההון. 

קרן
מקיפה

שנה אחרונה

מגדל מקפת

הראל פנסיה

מנורה מבטחים 

כלל
6.10%28.92%46.46%105.57%8.83%7.93%7.47%1.190.23%1פנסיה 

5.21%

4.65%

4.84%

7.72%

7.62%

7.37%

39.61%

40.34%

40.62%

88.45%

99.36%

95.61%

1.2

1.13

1.09

-0.54%

-0.05%

-0.53%

מדד שארפ - 
ריבית 

חסרת סיכון
5 שנות פרסום

איזון אקטוארי 
3 שנות
פרסום  10 שנים3 שנים5 שנים 5 שנים10 שנים

24.97%

24.67%

23.79%

6.54% 

7.14%  

6.94%  

6.90%  

7.02%  

7.05%  

* ציון מדד תשואות ממוצעות – שנות פרסוםתשואות מצטברות – שנות פרסום
שביעות רצון 

והמלצת 
לקוחות

3

2

4

3 שנים

כלל במקום ה-1 בתשואות הפנסיה במסלול הכללי
בשנה, שלוש, חמש ועשר השנים האחרונות! 

כלל ממשיכה
להוביל במקום ה-1 

בתשואות!
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ונת הקיץ בעיצומה, הקורונה מאחורינו ע
ארגן  כבר  שיכול  מי  וכל  )בינתיים(, 
לעצמו כרטיס טיסה לטיול משפחתי או 

הופעה מעבר לים. 
המחשבות  לחו"ל  מההכנות  נפרד  בלתי  כחלק 
על מה לשים במזוודה )שאולי לא תגיע( לטובת 
הנוסעים  רוכשים  למטוס,  שיעלה  קטן  טרולי 
נסיעות לחו"ל שתפקידה העיקרי לבטח  פוליסת 
למצב  ביטוחי  כיסוי  להם  ולתת  הנוסעים  את 

רפואי שאירע להם בחו"ל.
כיסויים  הפוליסה  מעניקה  בנוסף, 
מיוחדים, לבחירת המבוטח, בין היתר, 
עמו,  נושא  שהמבוטח  לרכוש  בנוגע 
לרבות הרחבות שונות למכשיר טלפון 
משוכלל,  אלקטרוני  לציוד  נייד, 
המקום  זה  ועוד.  ערך  יקרת  מצלמה 
להדגיש כי לעיתים הטסים לחו"ל לא 
ערים לעובדה כי על אף הסכום הגבוה 
שמפורט לעניין כבודה, בפועל קיימת 
מסוימים  לפריטים  פיצוי  מגבלת 
אם  אלא  מכוסים,  לא  גם  וחלקם 
כדאי  ולכן  ספציפית,  הרחבה  נרכשה 
ולהתאים  הביטוח  סוכן  עם  להתייעץ 
הרלוונטיים  הביטוחיים  הצרכים  את 

לנסיעה. 

הנייד שאבד
בבית המשפט לתביעות קטנות נדונה תביעה של 
נוסע שדווקא היה מודע לצרכים הביטוחיים שלו, 
לכן רכש הרחבה גם למחשב הנייד עימו הוא טס 
לחו"ל לצורך כיסוי אובדן או גניבה של מחשב נייד.

את  הניח  הוא  לטיסה  ההמתנה  בזמן  לטענתו, 
המחשב הנייד בסמוך לדוכן בשדה התעופה. הוא 
הנייד לאחר שהטיסה  גילה את דבר האובדן של 
בשדה  אבדות  למוקד  כך  על  ודיווח  המריאה 

התעופה, אך עקבותיו של הנייד לא אותרו.  
זכויותיו מחברת  הגיש בקשה למימוש  המבוטח 
הביטוח, אך חברת הביטוח הודיעה לו כי לצערה 
היא תאלץ לדחות א תביעתו לאור החריג המופיע 
בפוליסה באופן ספציפי ביחס למחשב נייד ולפיו: 
אבדה  או  ביטוח...גניבה  תגמולי  ישולמו  "לא 
הצמוד  בתיק  הוחזק  שלא  נישא  אישי  למחשב 

למבוטח או שלא הוחזק בכספת במלון".  
כאמור, המחשב הנייד הונח על הדלפק ולא היה 
צמוד למבוטח ולכן דין דרישתו לשיפוי להידחות. 
להתרשלות  טענה  הוסיפה  אף  הביטוח  חברת 
המבוטח בהתנהלותו. המבוטח, אשר לא היה שבע 

או  ביטוח ספציפי לאובדן  רצון מהעובדה שרכש 
גניבת המחשב הנייד, ובפועל בקרות מקרה ביטוח 
נדחה מכיסוי פנה לבית המשפט לתביעות קטנות 

בדרישה לעשיית צדק ובשאלה מאוד בסיסית:
כאשר  רק  יחול  גניבה,  או  לאובדן  הכיסוי  אם 
או  למבוטח  הצמוד  בתיק  נמצא  הנייד  המחשב 
מקרה  להתרחש  יכול  כיצד  אזי  המלון...  בכספת 
הביטוח באובדן? הרי לכאורה כאשר התיק צמוד 
הנישא( הרי  המחשב  )ובתוכו  למבוטח  הזמן  כל 

יכול  לא  הוא  ואם  להתרחש  יכול  לא  שאובדן 
להתרחש מדוע יש לו כיסוי ביטוחי?

מה  בדיון,  הביטוח  חברת  נציגת  נשאלה  כאשר 
הם המקרים בהם יתרחש "אובדן", היא לא מצאה 

את המילים לתת דוגמאות. 
פוליסת  כי  המשפט  בית  קבע  הדיון  לאחר 
הביטוח קובעת מפורשות בהרחבה שרכש המבוטח 
מחשב  של  אבדה  בגין  ביטוחי  כיסוי  יינתן  כי 
)כתנאי  הנייד  המחשב  על  לפיו  החריג  נישא. 
המבוטח,  על  או  בכספת  ביטוחי( להיות  לכיסוי 
מרוקנת מתוכן את הכיסוי הביטוחי, שהרי ברור 
לכל שמחשב לא יאבד אם הוא מצוי בכספת המלון 
של  בתיקו  מצוי  פיזית  הוא  אם  יאבד  לא  והוא 

המבוטח וצמוד אליו. 
שבו  מקרה  הוא  המשפט,  בית  מזכיר  אבדה, 
אותו  ששכח  כך  בשל  ברשות,  חפץ  אדם  איבד 
או השאיר אותו במקום מסויים. קבלת הפרשנות 
של חברת הביטוח תוביל למצבו בו לא יהיה מצב 
חברת  ונציגת  ביטוחי,  בפיצוי  תזכה  אבדה  בו 

הביטוח אף הכירה בכך במהלך עדותה. 

של  גניבה  או  "אבדה"  מכסה  והפוליסה  הואיל 
המחשב הנייד, לא ניתן לאפשר חריג אשר מרוקן 
הכותרת  את  ומותיר  הביטוחי  הכיסוי  את  מתוכן 

לכיסוי כאות מתה וחסרת תוכן ביטוחי.

הטעיית המבוטחים 
אלא שבית המשפט לא חסך בדברים והוסיף כי 
לגרום  עלולה  אף  הביטוח  חברת  של  הפרשנות 
להטעיית המבוטחים הסבורים כי אבדה של מחשב 
המורחבת  הפוליסה  במסגרת  מכוסה 
עליה  שילמו  ואף  רכשו  הם  אותה 
תוספת כספית - ובמקרה חלילה של 

אובדן, הפוליסה תדחה. 
קבלת הפרשנות של חברת הביטוח, 
לקבלת  האפשרות  לשלילת  תוביל 
שאף  כפי  אבדה,  של  במקרה  תגמול 
ומשכך  הביטוח  חברת  נציגת  ציינה 
מקפחת  תנייה  גם  בסעיף  לראות  יש 
בחוזה אחיד, ואף הפרה של חובת תום 
יוצאים  אשר  המבוטחים  כלפי  הלב 
כיסוי  קיים  כי  הבנה  מתוך  לחו"ל 
ביטוחי לאובדן המחשב הנייד שלהם. 
לתת  יש  כי  מדגיש  המשפט  בית 
פרשנות חלופית ועדיפה על פרשנות 
חברת הביטוח - פרשנות אשר תעניק 
תוכן וקיום לפוליסת הביטוח, ולקבוע 
לגניבת  ביחס  רק  יחול  החריג  כי 

המחשב הנייד אך לא על אבדה. 
כוחות  פערי  קיימים  כי  מדגיש  המשפט  בית 
לפרש  יש  ולכן  למבוטחים  הביטוח  חברות  בין 
ביטוח,  תגמולי  ממתן  חריגים  תחולת  בצמצום 
הביטוח  חוזה  את  המקיימת  פרשנות  שיש  וככל 
צפייה  קיימת  ובנוסף  המבוטח,  לטובת  ופועלת 
מקרה  קרה  עת  ביטוחי  לכיסוי  המבוטח  של 
שמשמעותה  לפרשנות  מקום  ואין  הביטוח, 
בית  מסכם  ומשכך  אבדה,  בגין  כיסוי  היעדר 
הפרשנות  את  להעדיף  יש  כי  וקובע  המשפט 
תכלית  את  ומגשימה  המבוטח  לטובת  הפועלת 
את  לפצות  הביטוח  חברת  את  ומחייבת  הכיסוי, 

המבוטח בניכוי השתתפות עצמית.

הכותב הינו יועץ חיצוני לחברי הלשכה בתחום 

תביעות ביטוח חיים ואכ"ע מול חברות ביטוח 

וקרנות פנסיה 

לפרטים נוספים אודות היועץ ודרכי התקשרות מולו ניתן 

https://www.insurance.org.il :להיכנס לאתר הלשכה

ביטחתם את המחשב הנייד לפני 
הטיסה? שימו לב לאותיות הקטנות

מה כוללת פוליסת נסיעות חו"ל, מדוע חברת הביטוח דחתה תביעה בגין אובדן מחשב ומה החליט 
בית המשפט?  < עו"ד עדי בן אברהם

המחשב הנייד נשכח על הדלפק בשדה התעופה | צילום: Shutterstock ובאדיבות המצולם



ועכשיו עם שירות
PassportCard Flight Delay

לעיכוב טיסה מעל 90 דק׳

גם בחופשת החגים הלקוחות 
שלכם טסים רק עם פספורטכארד

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ בהתאם 
בחו"ל  רפואיים  בשירותים  עצמית  השתתפות  ללא  רפואי.  לחיתום  כפופה  לביטוח  וסייגיה. ההצטרפות  חריגיה  הפוליסה,  לתנאי 
באמצעות הכרטיס, ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס. עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים. מספר הטרקלינים 
עשוי להשתנות מעט לעת ללא הודעה מראש. בחלק משדות התעופה לא קיים טרקלין, וישנם טרקלינים בהם לא ניתן להכניס ילדים. 

השירות ניתן בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש בשירות. שווי השירות אינו עולה על 250 ש"ח.

לפרטים נוספים לחצו כאן <<

https://bit.ly/3pUZKVx%0D
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לוח הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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בארה”ב ש חדשות  חיים  פוליסות  המכירות של  יעור 
כך  הקורונה,  תקופת  לפני  שהייתה  לרמה  ירד 
בתעשיית  אמריקניות  מחקר  חברות  שתי  נתוני  קובעים 

הביטוח.
לפי נתוני חברת המחקר MIB GROUP, עד מחצית חודש 
פוליסות  בהנפקת   6.5% של  ירידה  הייתה   ,2022 אוגוסט 
של  המקבילה  התקופה  לעומת  חיים,  ביטוחי  של  חדשות 
ירידה של 1.5% לעומת התקופה הדומה ב־2020,  זו   .2021
כאשר החלה הנהירה לרכישת פוליסות ביטוחי חיים. המנהל 
רכישת  שרמת  קובע  קרסו,  אנדרי   ,MIB של  התפעולי 
בשנות  שהייתה  לרמה  חזרה  לא  חיים  ביטוחי  פוליסות 
הקורונה. הוא קובע שרמת הרכישות של ביטוחי חיים מגיעה 

עתה לכ־70% מבקשות הקניה של פוליסות חדשות.
“הכותרות משפיעות על רכישת הפוליסות”, קובע קרסו. 
לא  שאנשים  הניסיון  מראה  בכותרות,  אינם  הדברים  “אם 

מושפעים לרכוש את פוליסות הביטוח”.
חברות מחקר אחרות מציינות שיש גורמים נוספים לירידה 
ברכישת ביטוחי חיים, ביניהם הדאגה מהרעה במצב הכלכלי 

או סימני ההאטה במשק האמריקני.

ל החום הפוקד השנה את אירופה יהיה גל החום הממוצע בעוד 15 שנה, כך ג
קובעת קבוצת מדענים העוסקים במשבר האקלים הבינלאומי. 

קבוצת המדענים קראה לפעול במהירות לסילוק המכשולים האקלימיים, ולקדם 
תוכנית לשיקום האוקיינוס הארקטי שנפגע ביותר מחימום היתר.

האוויר  ש”מזג  אמר   ,CCAG האקלים מדעני  קבוצת  בראש  העומד  קינג,  דויד 
בקיץ  מאוד  יחמיר  באירופה 
יותר  הבאים,  ובקיצים  זה 
בשנים  שהיו  מהתחזיות 
האחרונות”. תחזיות אלה אינן 
התחזית  את  בחשבון  לוקחות 
על האוקיינוס הארקטי. עתיד 
מסימני  אחד  הוא  האוקיינוס 
השאלה של מדענים המנסים 

לשנות תחזיות.
תחזיות  לגבי  הבהירות  אי 
בחודשי  מקשה  האקלים 

החורף על חברות הביטוח בהכנת תחזיות תעריפים לתובלה ימית. במיוחד בחורף 
שמצב  מצפים  לאוקראינה.  רוסיה  פלישת  רקע  על  התעריפים  השתבשו  הקודם 

ההפלגות בים השחור יסתדר.

אירופה: בשנת 2035 יהפכו גלי 
החום לתופעה נורמלית

התמתנות בשוק פוליסות 
ביטוחי החיים בארה”ב

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

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 
לסוכנות ביטוח בבת ים דרושה רפרנטית /פקידת 

ביטוח אלמנטרי עם ניסיון לפחות שנה. שליטה 
בעברית ורוסית. מתאים  גם למשרה חלקית מתפנה 

מנהל עסקים חיים ואלמנטרי. מעוניין בהצעות. יצחק: 
romba88@gmail.com :0508648060 מייל

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- שי 054-4710719

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

שכירות משנה
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
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 0528-65020

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
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. 

eran@bar-ins.co.il .סודיות מובטחת

https://www.facebook.com/krsmartmoney  

חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת 
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים 

טובים, שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא 
קפלן 0525690573

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

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

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

קיימים. אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי פעולה 
שבהם כולם מרוויחים )יש לנו שת"פים שעובדים יום 
יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר וזה בדוק( 

שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו רק כדי שתוכלו 
לקבל את כל המידע על מנת לקחת החלטה מושכלת. 
ניתן לפנות אלינו במייל/ בנייד נייד 052־7703399 גיל 

 gil@beyahad-ins.com 052־4526944 משה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה מרדכי 

חנם על פטירת אשתו

לאה חנם ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת לרנר על 

פטירתו של חבר הלשכה

דוד דורו לרנר ז"ל
שלא תדעו עוד צער

אי הבהירות לגבי תחזיות האקלים מקשה על חברות הביטוח

mailto:gil@beyahad-ins.com

