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אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,במסר
פומבי לכל יושבי הראש הנבחרים של
הסניפים :גאים בכם ,מחזקים אתכם!
עם כניסתו לתפקיד בחר אריה אברמוביץ,
נשיא הלשכה ,להביע את הערכתו ליושבי
הראש הנבחרים של הסניפים ובסוף
השבוע הקרוב תפרסם הלשכה מודעות
ברכה לכל אחד ואחת מהם במקומוני
“ידיעות תקשורת” ,בשמו ובשם כל חברי
הלשכה .יושבי הראש הנבחרים הם:
יפת בקשי (באר שבע והנגב) ,ליאור
רוזנפלד (חיפה) ,מיכה אדוני (טבריה,
הגליל והעמקים) ,אודי הוד (רחובות-
נס ציונה) ,אורי ששון (ראשל”צ) ,ג’ינה
פלד (אשדוד-אשקלון) ,שמואל אשורי
(ירושלים) ,אורי עיני (ת”א) ,נגה עקל
(רמת גן-גבעתיים) ,עמוס גואטה (חולון-
בת ים) ,חיים אורגל (בני ברק) ,דני
קסלמן (השרון) ,יוסי אנגלמן (נתניה),
מולי זליג (פתח תקווה) וצביקה גופר
(חדרה) .המודעות תתפרסמנה ב25-
מקומונים ,בהתאם לפריסת סניפי
הלשכה .נשיא הלשכה הסביר ואמר כי
“המחוזות והסניפים היא ליבת פעילות
הלשכה .רק בעבודה מאומצת ומשותפת
של הנהגת הלשכה ,יושבי ראש סניפיה,
יושבי ראש הוועדות וכלל מוסדותיה,
נגיע ליעדים שהצבנו לפנינו ,ניתן מענה
לאתגרים העומדים לפנינו ונצליח בחיזוק
שליחותנו המקצועית והחברתית כגורם
המוביל בענף הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
בישראל” .אברמוביץ הוסיף וציין באגרת

ששלח השבוע לסוכנים כי “התקופה
הקרובה תדרוש שינויים שיתבצעו כדי
להחזיר את הכבוד למקצוע .לא אשקוט
עד שאמלא את כל הבטחותיי במערכת
הבחירות .איישם את תוכנית 100
הימים אותה הצגתי בפניכם בשבועות
האחרונים .המשימה הראשונה שלי
היא שינוי סדר העדיפויות של הלשכה -
סוכן הביטוח לפני הכל .אנו נעמיד את
כל הכלים שברשותנו לידיכם הסוכנים,
נעניק לכם את השירות הטוב ביותר,
ולא אשקוט עד להחזרת אמון הסוכנים
בלשכה .הלשכה תהיה בית ומקום
מבטחים לסוכן הביטוח ותעמוד לימינו
בכל בעיה  -כלכלית ,משפטית או אישית.
אנו נפעל באופן מיידי לשיקום הענף
ולהחזרת הכבוד המקצועי של כל סוכן
וסוכן .נייצר סטנדרטים חדשים אל מול
חברות הביטוח ,אשר בשנים האחרונות
לא ראו בסוכן את מרכז העשייה שלהן”.
אברמוביץ חתם את פנייתו לסוכנים
בציינו כי “מערכת הבחירות הוכיחה
שלשכת סוכני ביטוח היא חזקה ,שורשית
ועמוקה בכלכלה בישראל .את העוצמות
האלה אני לוקח מכאן לקדנציה ארוכה,
מלאת אתגרים ובעזרת השם מלאת
הישגים .אני קורא לכל חברי הלשכה
להתאחד ולפעול בשיתוף פעולה למען
העצמת הלשכה וענף הביטוח”.
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הקרב בין הלשכה וסוכני הביטוח לבין ביטוח ישיר עובר לעליון
אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ומי שנימנה על אותם סוכנים שהגישו את התביעה נגד "ביטוח ישיר"" :תמוה
מדוע ביטוח ישיר חוששת להתעמת עם טענותינו וגוררת את ההליך משפטי לערכאה נוספת באופן שנראה
כמו טקטיקת השהייה .האמצעים שבהם פועלת החברה לחסימת בירור הסוגיות המשפטיות עד תומן  -מעידים
יותר מכל על חששה מתוצאת המשפט האפשרית"
הקרב בין הלשכה וסוכני הביטוח לבין
חברת “ביטוח ישיר” עולה מדרגה .בימים
הקרובים צפוי בית המשפט העליון להכריע
בבקשתה של “ביטוח ישיר” לדחות על הסף
את תביעת הלשכה ושמונה סוכני ביטוח
בסך  2.5מיליון  ₪נגד “איי.די.איי חברה
לביטוח” (המוכרת יותר כ”ביטוח ישיר”),
רביב צולר ,מנכ”ל החברה ומשה (מוקי)
שניידמן ,יו”ר החברה .בכתב התביעה של
הלשכה וסוכני הביטוח מתוארת התנהלות
פוגענית לא חוקית לכאורה וכן הפרות
רבות של “ביטוח ישיר” וגרימת נזקים
בכמה וכמה עילות מתחומי הנזיקין ,עשיית
עושר ולא במשפט ,לשון הרע ,גניבת עין
ועילות נוספות .הלשכה וסוכני הביטוח
דורשים להורות ל”ביטוח ישיר” לשלם לה

את סכום התביעה וכן להוציא צו מניעה
קבוע נגד שידור הקמפיין הפוגע בסוכני
הביטוח ותדמיתם המקצועית והאישית,
וכן להורות על פרסום תיקון והתנצלות.
התביעה הוגשה מטעם לשכת סוכני
הביטוח על-ידי עו”ד ניר גורן עוד במרץ
 2012ונדונה בדצמבר אותה שנה בבית
המשפט המחוזי בתל אביב .במהלך הדיון
הציע השופט בכר לצדדים להגיע להסכמות
ופשרה ,אולם נציגי “ביטוח ישיר” דחו את
ההצעה .בית המשפט התייחס באותו דיון
גם לבקשת “ביטוח ישיר” לסילוק התביעה
על הסף ודחה בקשה זו תוך הוראה
לתקן את כתב התביעה .משכך ,פנתה
“ביטוח ישיר” בבקשת רשות ערעור דומה
לבית המשפט העליון וההכרעה כאמור

צפויה להתקבל בימים הקרובים .אריה
אברמוביץ ,נשיא הלשכה ומי שנימנה
על אותם שמונה סוכנים שהגישו את
התביעה נגד “ביטוח ישיר” ,הגיב ואמר
כי “תמוה מדוע ביטוח ישיר חוששת
להתעמת עם טענותינו וגוררת את ההליך
משפטי לערכאה נוספת באופן שנראה
כמו טקטיקת השהייה .האמצעים שבהם
פועלת החברה לחסימת בירור הסוגיות
המשפטיות עד תומן  -מעידים יותר מכל
על חששה מתוצאת המשפט האפשרית.
הלשכה בראשותי תגן בנחישות ובמרץ על
סוכני הביטוח מול גורם שמבקש להשתלט
על שוק הביטוח ע”י פגיעה באלפי סוכנים
ובני משפחותיהם ,ותפעל שהצדק בסופו
של דבר ייצא לאור”.

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון מאריכה את התקופה
שבה ניתן לחדש פוליסות סיעוד קבוצתיות
ח"כ חיים כץ ,יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,בדיון בכנסת במרץ " :2012לא ייתכן שלאוצר יהיה כוח
בלתי מוגבל ובלתי סביר לעשות בהינף קולמוס ככל העולה על רוחו .זה נושא דרמטי מדי מכדי לשנות אותו
בחוזר .מדובר בחסכונות רבים של מיליוני מבוטחים"
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר ,דורית סלינגר ,החליטה להאריך
את התקופה שבה ניתן לחדש פוליסות
סיעוד קבוצתיות עד ל 31-בדצמבר ,2014
במקום עד ה 31-במרץ  .2014מהאוצר
נמסר כי “החלטת הממונה התקבלה ,בין
היתר ,בעקבות פניות מהציבור שביקשו
לבחון אפשרויות נוספות למתן מענה
למבוטחים מבוגרים בפוליסות סיעוד
קבוצתיות” .בביטוחים אלה חברים כיום
יותר ממיליון מבוטחים .יצוין כי התקנות לא
כללו את הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים
בקופות החולים ,שחברים בהם כ 4-מיליון
איש .תקציר האירועים הקודמים :הממונה
הקודם ,פרופ’ עודד שריג ,פרסם במהלך
 2011שורה של תקנות חדשות לעניין
השינויים המוצעים בביטוחים הסיעודיים,
שעיקרם ביטול הביטוח הקבוצתי ותקפות
אותן פוליסות לכל חייו של המבוטח ,כפי
שקיים בפוליסות הסיעוד לפרט ,תוך

שיווקם בפרמיה קבועה או משתנה ,ובלבד
שהשינוי בפרמיה לא יעלה על  3%בשנה
ולכל המאוחר עד גיל  65וכן הטלת איסור
על שימוש במנגנון הסבסוד בין מבוטחים
בקבוצות גיל שונות לצורך תמחור הפרמיה.
במכתב יוצא דופן שפרסם פרופ’ שריג
באוגוסט  2011הוא אסר באופן מיידי על
חברות הביטוח לשווק פוליסות לביטוח
סיעודי קבוצתי וקבע כי “החל ממועד מכתב
זה ,אין לערוך חוזים חדשים אלא באישור
מראש ובכתב מאת המפקח על הביטוח”.
המהלך שהתכוון האוצר להוביל בביטוח
סיעודי קבוצתי גרם לבלבול ציבורי רב
ואף לדיונים סוערים בכנסת .כך למשל,
במסגרת דיון מיוחד שהתקיים בוועדת
העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת
במרץ  ,2012תקף יו”ר הוועדה ח”כ חיים
כץ את הרפורמה ואמר“ :לא ייתכן שלאוצר
יהיה כוח בלתי מוגבל ובלתי סביר לעשות
בהינף קולמוס ככל העולה על רוחו .זה

נושא דרמטי מדי מכדי לשנות אותו בחוזר.
עליכם להגיש אותו לוועדת הבריאות של
הכנסת בצורה מסודרת ,ולא להחליט עליו
בגניבה במחשכים .מדובר בחסכונות רבים
של מיליוני מבוטחים” .חבר הוועדה דאז
ח”כ יצחק (בוז’י) הרצוג ,טען כי “מאות
אלפי אזרחים גילו בוקר אחד שהביטוח
שלהם בוטל וייתכן שלא יהיה מי שיסעד
אותם לעת זקנה .מתברר שיש חוזה
חדש שאיש מאיתנו לא בקיא באותיות
הקטנות שבו .לא ייתכן שיצפצפו עלינו
ועל הגמלאים” .הרפורמה הייתה אמורה
לחול במלואה כבר בתחילת  ,2014אולם
הענף היה דרוך למוצא פיה של הממונה
החדשה לאור “תפוח האדמה” הציבורי
הלוהט .עם כניסתה לתפקידה ,דחתה
סלינגר את יישום הרפורמה לסוף מרץ
שנה הבאה וכעת “זוכה” אותה רפורמה
שנויה במחלוקת לדחייה נוספת  -עד לסוף
.2014

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך
אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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חובת השימוש במסלקה הפנסיונית נכנסה לתוקף בתחילת דצמבר
ב 1 -בדצמבר נכנסה לתוקף חובת
השימוש במסלקה הפנסיונית .בשלב זה,
חובת השימוש הינה לצורך בקשת מידע
לאיתור כספים ,כאשר מתחילת ינואר
 2014חובה זו תכלול גם קליטת מידע על
פי הפרוטוקול האחיד .בתוך כך פרסמה
באחרונה חברת “סוויפטנס” ,מקבוצת
“נס טכנולוגיות” ,הודעה ללקוחותיה
בזו הלשון“ :המסלקה הפנסיונית עלתה
לאוויר ב 28.6.2013-ואנו בסוויפטנס
עושים כל מאמץ כדי לספק לכם הלקוחות
את השירות הטוב ביותר .לאחרונה
התגלו בתוכנת המערכת מספר תקלות

אשר מקשות על מתן שירות ברמה לה
אנו רואים עצמנו מחויבים .אנו עושים כל
מאמץ על מנת לפתור מצב זה ולאפשר
הפעלה חלקה ברמת שירות גבוהה עד
לתאריך  ,15.10.13המחייב את המפיצים
בשימוש במסלקה .עד למועד זה,
ישוחררו באופן הדרגתי מהדורות תיקון
שיקלו וישפרו את השימוש במערכת .דגש
רב ימשיך להינתן על הקשר למשתמשי
המערכת ,דרך המוקד ואנשי הקשר
הרלוונטיים כדי לתמוך במשתמשים
ולתת מענה ככל הניתן לפתרון בעיות.
מתוך רצון להעמיק את השימוש במערכת

ולאפשר התנסות בכל רכיביה ולאור
הכתוב לעיל ,החלטנו כי :עד לתאריך
ה 15.10.13-השימוש במערכת יהיה ללא
תשלום ללקוחות שנרשמו לפני 1.9.13
ואשר קיבלו שירות חלקי; תוקף השימוש
לפעולות שנרכשו עד ה 1.9.13-הוארך
ויהיה תקף עד לתאריך ה.”15.4.14-
במקביל נשמעות טענות רבות מצד סוכנים
על תקלות רבות בעת השימוש במסלקה
הפנסיונית .ממשרד האוצר הגיבו וציינו כי
מדובר בתקלות זמניות כתוצאה מ”חבלי
לידה” וכי הם סמוכים ובטוחים שהמערכת
תפעל באופן המיטבי והנדרש.

״כיפה אדומה״ בגרסה חדשה
מאת :ישראל אליוביץ ,חבר ועדת אתיקה
כולנו מכירים את האגדה על כיפה אדומה.
במקום שהסבתא תהיה במיטה ,בביקורה
של כיפה אדומה ,שכב שם הזאב הרע
שהתחפש לסבתא ובלע גם אותה .מזל
שהצייד עבר במקום והציל את הסבתא
וכיפה אדומה .האגדה הזו קיימת גם היום
בוורסיה שונה .מפעם לפעם אנו מתבקשים
לענות על סקר זה או אחר ואנו איננו יודעים
מי עומד אחריו .אחד מהם היה לי בימים
האחרונים .״אשמח שתענה על מספר
שאלות ,ותציין מ 1-עד  ,10ש 10-הוא הציון
הגבוהה .מה היחס של חברות הביטוח
לסוכנים?” סליחה ,אני שואל ,״מי ביקש

לערוך את הסקר? אינני יודעת ,משיבה
הסוקרת״ ,ותגובתי ספונטנית :״אני מצטער,
כאן מסתיים הסקר ,אני לא מוכן לענות״.
לכאורה ,מדוע לא לענות?! מה זה יכול
להזיק!? ״גילוי נאות הוא חובתו של אדם או
ארגון לגלות עובדות מהותיות שיש בהן כדי
להשפיע על תוצאה של פעולה הנוגעת לצד
שלישי״ .אינני יודע מה מטרת הסקר ,האם
לברר מה דעתי האישית בנושא זה או אחר
ותשובתי עלולה להשפיע על עתידי לטובה
או לרע .בדרך כלל הסוקר אינו מבקש את
פרטיי האישיים ואני לכאורה רגוע שתוצאות
הסקר אנונימית .אולם ,בל נשכח שהנייד

שלנו נמצא בידיהם של גורמים שונים ,הם
יודעים עלינו רבות .הסקר יכול להיות תמים,
התוצאות יכולים להיות לרועץ למשיב או
לקבוצה שהוא משתייך .על כן המלצתי,
לא לענות על סקר שאיננו יודעים מי עומד
מאחוריו ונשמור על הכלל שמילה שיוצאת
מפינו אין עליה שליטה ו״האח הגדול״ יודע
מי אנחנו למרות שאינו מבקש פרטים .כאן
המקום להזכיר ,שמותר להקליט אותנו
ע״י הצד המדבר אלינו .על כן ,בכל מילה
שאני מוציא מפי אני מניח שדבריי מוקלטים
ויכולים לשמש לראייה נגדי .ונסיים באמרת
חז״ל :״סייג לחוכמה שתיקה״.
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הנבחרים של הנהגת הלשכה
נגה עקל

יפת בקשי

יו"ר סניף רמת גן-גבעתיים

יו"ר סניף באר שבע והנגב

לנגה עקל ,יו”ר סניף רמת גן-גבעתיים,
זהו התפקיד הציבורי הראשון בשורות
הלשכה .היא החלה את דרכה כסוכנת
עצמאית ב .2002-עם קבלת רישיונה
היא הצטרפה כחברה בלשכה .היום,
בחלוף כעשור ,החליטה לעשות קפיצה מדרגה וזכתה לאמון
חבריה בסניף בבחירות האחרונות .לדבריה“ ,היו מספר סיבות
שהביאו אותי להיכנס לפעילות ציבורית ,ביניהן הכבוד כלפי
מקצוע סוכן הביטוח ,האיומים מצד הרגולציה וחברות הביטוח
ובכלל ,הצורך שלנו ,הדור הצעיר יחסית בענף ,להשמיע את
קולו ולפעול לשיפור מצבנו” .עקל ,שבבעלותה סוכנות ביטוח
ברמת-גן העוסקת בכל תחומי הביטוח (למעט ביטוח ימי),
מכוונת גבוה ונכונה בכל מאודה להביא בשורה חדשה לסוכנים.
“אני רואה עצמי מחויבת לשיפור תדמית ומעמד סוכן הביטוח
יחד עם הבטחת עתידו הכלכלי” ,הוא מציינת בנחרצות .בראיה
עתידית ,ביחס לפעילות הסניף ,היא מתווה בימים אלה את
דרכי פעילותה ,אולם ברור לה כי “עלינו לבצע יותר פעילויות
מקצועיות שיעשירו את הידע והמיומנויות שלנו בשוק תחרותי
וקשה ,ליצור קשר חזק יותר בין סוכני הסניף כדי שנוכל להפרות
אחד את השני וליזום מאבק ציבורי כולל ,בשילוב סוכני הביטוח
בסניף שלנו ובכל רחבי הארץ ,אשר יביא להעלאת הכבוד
המקצועי המגיע להם” .עקל מייצגת ,כאמור ,את הדור הצעיר
יחסית של הענף וגם בסוגיה זו דעותיה ברורות ביותר“ :ללא
טיפוח דור סוכנים חדש ,מקצועי ואיכותי ,הענף יגווע .זהו
מקצוע מאתגר ,הכולל מגוון רחב של תחומי עיסוק ,והלשכה
צריכה לדאוג שיותר צעירים ישתלבו בענף סוכני הביטוח ויקדמו
אותו למחוזות חדשים” .והאם היא מצטערת שבחרה במקצוע
זה לחיים? עקל משיבה בשלילה ומסבירה“ :שנים רבות אני
עוסקת בביטוח ,כשכירה ומזה למעלה מעשר שנים כעצמאית.
אני שמחה שבחרתי לעבוד כסוכנת ביטוח וקמה כל יום עם
מוטיבציה גבוהה לעזור ללקוחותיי ולהבטיח את רווחתם ואיכות
חייהם .אני מצטערת שבחרתי בדרך זו ,נהפוך הוא :אני גאה
להיות סוכנת ביטוח .המטרה שלי שבמהלך השנים הקרובות
כולנו יחד ,כל סוכני הביטוח חברי הלשכה ,נחזק את גאוותנו
ונצליח לשנות דפוסים ישנים ומוטעים ביחס למקצוע הנהדר
שלנו” .יושבת הראש החדשה של סניף רמת גן-גבעתיים
מסכמת ובנימה אופטימית אומרת כי “הלשכה היום מונה
למעלה מ 4,000-חברים ויש לה את הכוח והיכולת לשנות סדרי
עולם .ברור לי כי זה לא יתבצע מיידית ,אבל בעבודה נחושה
ועקבית בראשות הנשיא החדש אריה אברמוביץ ,שהציב את
מעמדו המקצועי של הסוכן בראש סדר העדיפויות שלו ,נצליח
גם נצליח להגיע ליעדים המבוקשים ונבסס את מעמדנו .בשורה
התחתונה ,לא היה ולא יהיה תחליף לסוכן הביטוח ושנה אחר
שנה ,למרות הנבואות השחורות והקשיים ,אנחנו כאן והלקוחות
מביעים בנו אמון מוחלט”.

יפת בקשי נדבק ב”חיידק” הפעילות
הציבורית בלשכה ובהירתמות לטובת
כלל הסוכנים .בקשי ,שהצטרף ללשכה
ב ,2007-נבחר לראשונה לתפקיד יו”ר
סניף באר שבע והנגב בסוף 2010
ובקדנציה הנוכחית נבחר פה אחד על ידי חברי הסניף לקדנציה
נוספת .הוא סוכן ביטוח ותיק ,עוד משנת  .1976בעבר נמנה
על ארגון סוכני “הסנה” ,שפעל במקביל ללשכה .את סוכנות
הביטוח הנושאת את שמו הוא מנהל במשותף עם אשתו ,יפה.
בקשי מציין בסיפוק את שלוש השנים האחרונות שלו כיו”ר
הסניף ומציין כי “הבעת האמון מצד חברי הסניף היא העדות
הטובה ביותר לדרכו של הסניף לטובת סוכני הביטוח באזור
מטרופולין באר שבע” .בראיה קדימה משוכנע בקשי כי “הניסיון
שצברתי בשלוש השנים האחרונות יבוא לידי ביטוי בארבע
השנים הבאות .הלשכה היא הגוף היחידי שיכול לייצג בנאמנה
את הסוכנים ולהביא תוצאות לסוכנים .עם התובנה הזו ועם
הניסיון שצברתי ,אני ,חבריי לסניף וכל ציבור החברים בלשכה
ממשיכים קדימה ,לקראת האתגרים הנכונים לנו בהמשך”.
בהקשר זה ,בקשי מצביע על יחס חברות הביטוח לסוכנים
כאתגר שיש להציבו על סדר יומה של הלשכה בראשות אריה
אברמוביץ“ .אנחנו צריכים לחזק את הסוכנים מול החברות,
שיעמדו איתן מול דרישותיהן שלעיתים הן דרישות דרקוניות.
חשוב שנדע להבטיח את רווחתנו הכלכלית ופרנסתנו ,כאשר
לצערי האיום עלינו הוא לא רק מהרגולציה כי אם גם מהחברות.
אסור לנו לתת לחברות לפגוע בהכנסותינו ותופעה של הנחות
על חשבוננו כדוגמא ,איננה מתקבלת על הדעת וחייבים לעצור
אותה .במקום שהחברות יחלישו אותנו ,הלשכה צריכה לפעול
שהחברות יחזקו אותנו יותר ויותר” ,הוא אומר .בקשי מכוון
בקדנציה הנוכחית להעמקת הפעילות למען הקהילה של הסניף
ויש לו גם הסבר לכך“ :באר שבע הפכה לבירת ההזדמנויות
של ישראל והפיתוח העסקי והקהילתי במטרופולין שלנו הינו
חלון הזדמנויות עבורנו הסוכנים להציג את החיבור שלנו ,בכל
עת ותנאי ,לכלל האוכלוסייה באזור ,לרבות התושבים הרבים
מאוד שהצטרפו לבאר שבע בשנים האחרונות”“ .אמשיך
לפעול לשילובם של הסוכנים בצמיחת באר שבע ואעשה ככל
יכולתי שסוכני הביטוח בנגב ימשיכו וירגישו שהלשכה בשבילם
ואיתם בדרכם המקצועית .ללשכה תפקיד חשוב ביותר ועל כל
אחד מאיתנו חלה האחריות והמחויבות להביא לידי ביטוי את
העוצמה והכוח שלנו כגורם המקצועי המוביל בענף הביטוח”,
דברי בקשי .בסיום דבריו ,הוא מבקש להודות בטעות אחת
שעשה בעבר“ :לאחר נפילת ‘הסנה’ ,החלטתי שאין סיבה
להיות חבר בארגונים ובלשכות .בשנים האחרונות למדתי על
העוצמה של הלשכה ,שהינה סופר מקצועית ומחויבת לסוכנים.
היום ,במבט לאחור ,אני מכה על חטא ומצטער שלא הצטרפתי
ללשכה מוקדם יותר”.

ניתן לפנות אליי בדרכים הבאות:
בסלולארי האישי שלי052-2779617 :
בדואר אלקטרוניnoga@nogaakel.com :

ניתן לפנות אליי בדרכים הבאות:
בסלולארי האישי050-5212012 :
בדואר אלקטרוניbakshi-y@zahav.net.il :
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הערכות לסוף שנה  -מס’ טיפים ותזכורות
מאת :יובל ארנון ,חבר המועצה הארצית
אנו לקראת סיום השנה ,דבר המחייב
אותנו לביצוע מס’ פעולות וצעדים בימים
אילו ,גם כדי לתגבר את המכירות ולעמוד
ביעדים האישיים ובהסכמי העבודה ,וגם
לתת ללקוחות את השירות המגיע להם
ואת ההגנות הראויות להם ולמשפחותיהם.
1 .1סוף שנת מס ,משמעות ניצול הטבות
המס ,זה הזמן להגיע לעצמאים
ולבעלי שליטה ולבצע הפרשות חד
פעמיות לקרנות השתלמות ,ביטוחים
וכו’ וליהנות מהטבות מס’ עד כ30%-
ע ל ה ה פ ק ד ה  .ל ה ז כ י ר כ ם  ,ב ע לי
שליטה ,תיקון  190יכולים להגדיל
את ההפרשות לתגמולים על בסיס 4
פעמים השכר הממוצע ,יש פה מקום
להגדלת פוליסות קיימות בצורה
משמעותית וכדאי לנצל זאת.
2 .2עד סוף השנה ,עדיין ניתן להבטיח
ללקוחות בגיל  60ומעלה מקדם קצבה
מובטח ,רבים מהלקוחות מחזיקים
צבירות אשר שוכבות כאבן שאין לה
הופכין בקופות אילו .כל מה שנדרש

לנייד כספים אילו לקופה משלמת
קצבה ולקבל מקדם מובטח ,שאינו
ניתן לשינוי ,לא עד היציאה לפנסיה ולא
לאחר מכן .זוהי יכולה להיות תרומה לא
מבוטלת להגדלת הפנסיה של לקוחות
שלכם ,ובמיוחד לקוחות עצמאים
שאצלם החיסכון הפנסיוני חלש ,אך
מצד שני מחזיקים הרבה כספים בגמל.
זוהי הזדמנות חד פעמית שלא בטוח
שתחזור לתת ללקוחות מקדם מובטח
על כספים ששוכבים ללא כל מטרה
בקופות גמל או במקומות אחרים.
3 .3ניודים  -חלק גדול מהלקוחות מחזיקים
פוליסות מנהלים עם מסלולי ניהול
מאוד יקרים מ 13/1-ועד  7/1.4ואפילו
פתרונות של “הסדרים” יותר יקרים
מהיום .ניתן לנייד לקוחות אילו לאחר
בדיקה לפוליסות מנהלים  ,2013דמי
ניהול יותר נמוכים ,מקדם זהה ,הלקוח
מקבל מוצר טוב ,ולכל סוכן זוהי מכירה
חדשה ...אז נא לבצע בדיקה כל אחד
בתיק לקוחותיו ,ולאתר את המתאימים

לניוד ,ולבצע זאת עד סוף השנה.
4 .4שינוי ביטוחי הבריאות והרעתם מינואר
 ,2014זה הזמן להגיע ללקוחות שעדיין
לא רכשו את הביטוח הקיים ולהציע.
5 .5פוליסות תאונות אישיות לבעלי צווארון
כחול ,חובה להציע ללקוחות שלכם
מוצר זה שמשלים לביטוח אובדן כושר
העבודה שיש להם אם בכלל ,לא
לוותר ,ובמיוחד לבעלי צווארון כחול
שחשופים יותר לפגיעה עקב עיסוקם,
פעולה זו אמנם לא קשורה לסוף שנת
המס אך בהחלט חשובה ביותר להגנת
הלקוח.
6 .6ודבר אחרון ,סוף שנה זה הזמן
להשלים את יעדי המכירות ,כידוע
ההבדל בין רצוי למצוי בגימטריה הוא
“כסף” ,וכולנו לא אוהבים להפסיד
כסף ,ובמיוחד שהדבר תלוי בנו ...אז
זה הזמן לשנס מותניים ולסגור את
שנת העבודה  2013בצורה מכובדת.
בהצלחה לכולם!

“יונט” ואילן מזרחי הקימו חברה משותפת לייעוץ משכנתאות
סוכנות “יונט” ,בבעלותו של שלמה אייזיק,
ואילן מזרחי ,יועץ משכנתאות בעל ניסיון
ניהולי של  15שנה במגזר הפיננסי ,הקימו
במשותף חברה חדשה לייעוץ משכנתאות.
לדברי אייזיק“ ,החבירה המשותפת של

יונט ואילן מזרחי יוצרת פלטפורמה עסקית
וניהולית נכונה למיצוי פוטנציאל ייעוץ
המשכנתאות בקרב לקוחות סוכני הקבוצה”.
מזרחי הוסיף כי “מינוף הכוח הצרכני
שבעצם החבירה ליונט יתורגם להטבות

כספיות ייחודיות ומשתלמות בבנקים
למשכנתאות .הלקוחות ייהנו ממחיר הוגן
ובהוזלת העלות הכוללת יחד עם מסלולי
ליווי מיוחדים המבטיחים ללקוחות שקט
נפשי עד החתימה בבנק”.

האם כבר הצטרפת לתוכניות הביטוח
שמציעה הלשכה לחבריה ?
ביטוח בריאות ,סיעוד וביטוח חיים
למקרה מוות בלבד ()RISK
לחברי לשכה ,לבני משפחותיהם ,הוריהם ועובדי
הסוכנויות כיסויים נרחבים ורצף זכויות מפוליסות קודמות

לפרטים :טל' lisov@insurance.org.il 03-6396676
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לקראת סיום שנת :2013

הפניקס משיקה חבילת ביטוח וחיסכון מקיפה לעצמאיים
לקראת סיום שנת  ,2013יוצאת חברת
“הפניקס” במבצע מיוחד המיועד לעצמאיים.
במסגרת המבצע ,יוכלו עצמאיים שיצטרפו
לפוליסת תגמולים לעצמאיים ו/או קרן
השתלמות ליהנות ממספר הטבות :ביטוח
תגמולים לעצמאיים עם מסלול דמי ניהול
אטרקטיביים; הנחה של  20%על ריסק
מוות ואובדן כושר עבודה בתוך פוליסת
תגמולים לעצמאיים וכן אפשרות לקבלת
הלוואה בריבית ותשלומים אטרקטיביים.
כמו כן מעניקה “הפניקס” לבחירת המבוטח
את אחת משתי ההטבות הבאות :הנחה
בסך  250ש”ח למימוש בעת רכישת ביטוח
לבית העסק ( - EXTRAלחנויות/משרדים/
בתי מלאכה) או הנחה בסך  250ש”ח
למימוש בעת רכישת ביטוח מקיף וחובה
לרכב (“רכבית”) .במקרה של רכישת שני

המוצרים ,קרי גם תגמולים לעצמאיים וגם
קרן השתלמות ,יהיה זכאי המבוטח לקבל
את שתי ההטבות .זאת ועוד :במסגרת
תכנית “תגמולים לעצמאיים” מציעה החברה
מסלול דמי ניהול אטרקטיבי ביותר בתכניות
המיועדות לעצמאיים  -דמי ניהול מהפרמיה
של  4%ומהצבירה של  0.8%החל מהיום
הראשון .בצבירה של  200,000ש”ח יורדים
דמי הניהול ל 0.5%-מהצבירה .כניסה
למסלול זה תתאפשר ברכישה של סכום
ביטוח בגובה מינימאלי של  100משכורות
או רכישת כיסוי הכנסה למשפחה בגובה
 40%מינימום מההכנסה בתוך הפוליסה.
יצוין כי עם סיום שנת המס  ,2013יכולים
עצמאיים ליהנות מהטבת מס בגין הפקדות
של  16%מהכנסה חייבת עד 206,400ש”ח
לשנה 11% :לניכוי ו 5%-לזיכוי ,ובסך הכל

תקרת הפקדה של  33,024ש”ח .לדברי
גבי שריקי ,סמנכ”ל ביטוח חיים“ ,הפניקס
היא חברת הביטוח היחידה בענף שיצרה
חבילה כוללת ומקיפה לעצמאיים ,הנותנת
מענה לצרכיהם העסקיים .מדובר בחבילה
אטרקטיבית שמטרתה לעודד אותם להפקיד
כספים לפוליסת תגמולים לעצמאיים.
פוליסה זו תבטיח שבגיל הפרישה תהיה
למבוטח קצבה ממנה יוכל להתקיים בכבוד,
כאשר דמי הניהול האטרקטיביים בפוליסה
מבטיחים יותר צבירה לגיל פרישה ביחס
לשאר חברות הביטוח במוצר זה .החבילה
נותנת מענה לצרכים נוספים כגון הלוואה
לצרכי מימון ההפקדות ,כיסוי למקרה מוות
ואובדן כושר עבודה והטבות לרכישת ביטוח
לעסק וביטוח מקיף וזאת מתוך ראיית לקוח
כוללת”.

“איילון” :רווח כולל של כ 47-מיליון  ₪בתשעת החודשים
הראשונים של  2013לעומת רווח כולל של כ 24-מיליון ₪
בתקופה המקבילה אשתקד
גידול ניכר ברווחיות הכוללת של “איילון”
ביחס לתשעת החודשים של :2013
החברה רשמה רווח שהסתכם בסך של
 47מיליון ש”ח לעומת רווח כולל בתקופה
המקבילה אשתקד של כ 24.1-מיליון .₪
כמו כן רשמה החברה גידולים משמעותיים
בדמי הביטוח :בביטוח החיים גידול
בשיעור של ( 23.6%מסך של כ328.6-
מיליוני  ₪פרמיה בתשעת החודשים של
התקופה אשתקד לסך של כ 406.3-מיליון
 ₪בתשעת החודשים הראשונים של שנת
 )2013ובביטוח כללי גידול בשיעור של

 15.7%ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.
יצוין כי גידול ניכר רשמה “איילון” בענפי
רכב חובה ורכוש ,כ 27.3%-וכ21%-
בהתאמה ,ביחס לתקופה מקבילה
אשתקד .בתוך כך מציגה “איילון” בביטוח
כללי רווח כולל של כ 59.6-מיליון ₪
לעומת רווח כולל של כ 32.2-מיליון ₪
בתקופה המקבילה אשתקד ,וזאת על
אף נזקי שיטפונות שהיו בתחילת השנה
ופגעו בעיקר ברווחיות ענפי אובדן רכוש
ודירות .בביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
מציגה החברה רווח כולל של כ 24-מיליון

 ₪לעומת רווח כולל של כ 6-מיליון ₪
בתקופה המקבילה אשתקד .הרווח הכולל
בביטוח חיים בלבד הסתכם לסך של
כ 30.5-ביחס לסך של כ 12.8-בתקופה
המקבילה אשתקד .מנכ”ל החברה ,אמיל
וינשל“ :החברה ממשיכה לפעול לפי
תוכנית העבודה ומימוש האסטרטגיה
שלה .השיפור בתוצאות משקף מגמה של
גידול בהיקפי הפעילות בכל התחומים,
לצד מגמה מתמשכת בשיפור התוצאות
החיתומיות .המטרה הינה להמשיך מגמה
זאת ולהעלות את ערך החברה”.

הכשרה :צמיחה של כ 21%-ברווח הכולל בתשעת
החודשים הראשונים של 2013
חברת “הכשרה” מסכמת את תשעת
החודשים הראשונים של  2013עם צמיחה
של כ 21%-ברווח הכולל לעומת התקופה
המקבילה אשתקד .הרווח הכולל של
החברה הסתכם בין חודשים ינואר-ספטמבר
השנה בכ 39-מיליון  .₪ברבעון השלישי
רשמה “הכשרה” רווח כולל בסך של כ13-
מיליון שקלים ,עלייה בשיעור של כ8%-
לעומת הרבעון המקביל אשתקד .גם בדמי
הפרמיות ברוטו שהורווחו רשמה החברה

גידול נאה :ברבעון השלישי הם גדלו ב5%-
לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובתשעת
החודשים הראשונים הם גדלו בשיעור של
כ 10%-לעומת התקופה המקבילה אשתקד
והגיעו לסך של כ 1.1-מיליארד  .₪עיקר
הגידול נבע מזינוק בהיקף הפעילות של
החברה בביטוחי חיים 7% :ברבעון השלישי
וכ 25%-מתחילת השנה .לדברי אתי
אלישקוב ,מנכ”לית “הכשרה”“ ,התוצאות
מהוות עבורנו עדות ליישומם המוצלח של

מהלכים שהובלנו בשנים האחרונות לטיוב
תיק המבוטחים בתחום הרכב רכוש ,כפי
שבא לידי ביטוי ברווח החיתומי שאנו מציגים
ברבעון .אנו שמחים לראות כי מאמצינו גם
בשאר התחומים נושאים פרי עת אנו מציגים
צמיחה עקבית ,בהתאם לאסטרטגיה אותה
מובילה החברה .בכוונתנו לפעול להמשך
חיזוק מעמדנו כחברה מובילה וצומחת בענף,
תוך מתן שירות מצוין ופיתוח מוצרים חדשים
ותחרותיים המותאמים לשינויים בענף”.

עמוד

רוני קובי ואריה  -ידידי היקרים
הסתיימה מערכת הבחירות בלשכת סוכני
הביטוח ,סערת הרוחות שככה במקצת
ואפילו אני הצלחתי לישון קצת יותר טוב
בלילה האחרון( .אני מקווה שגם אתם).
בסיומה של מערכת הבחירות ראיתי לנכון
לפנות אליכם כעת ,כידיד אישי של כל
אחד מכם ולשטוח בפניכם מעט מהגיגי
ליבי.
עברנו מערכת בחירות לא קלה לכולנו,
לילות רבים של שינה טרופה (אם בכלל),
לא מעט חיכוכים ולא מעט חילוקי דעות,
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שרובם ואולי אפילו כולם הסתיימו בסופו
של יום בהסכמה הדדית.
לזכותו של כל אחד מכם יאמר כי שמרתם
על כבודו של האחר ,לא היו השמצות
ולא היו החלפות של מהלומות מילוליות.
שמרתם על מערכת בחירות נקייה חברית
וחשאית.
לי באופן אישי הייתה זו חוויה מעצימה.
למדתי להכיר אנשים מדהימים כל אחד
בדרכו שלו .למדתי להבין את היכולות של
כל אחד מכם ואני חושב שאם אפשר היה
לייצר אדם אחד שייקח מכל אחד מכם
את הייחודיות שלו ויחבר הכל יחד יש לנו

נשיא לשכה לתפארת.
אולם ומאחר וזו אוטופיה ,כל מה שנותר
לעשות ואני מקווה שזה יעלה בידכם,
זה שיתוף פעולה מלא והדוק כך שכולנו
כסוכני ביטוח חברי הלשכה נצא נשכרים.
אני מבקש שוב להודות לכל אחד מכם
באופן אישי על החוויה המעצימה שעברנו
יחד ואני מקווה שכל החלטה שתקבלו
בעניין שיתוף הפעולה תהייה חיובית
ולטובת סוכני הביטוח חברי הלשכה.
בברכה ובתודה מקרב לב
אלי איש-שלום

פעילות בסניפים ובמחוזות
מפגש החג של החגים בסניף חיפה
חברי סניף חיפה , ,התקבצו והגיעו ביום
ד’  4.12.2013למלון “דן כרמל” חיפה,
לאירוע המסורתי של הסניף “ -החג של
החגים” ,אשר אותו יזם וערך השנה ליאור
רוזנפלד ,יושב הראש הנכנס של הסניף.
כידוע“ ,החג של החגים” משותף לכלל
העדות בישראל :חג החנוכה ליהודים ,חג
הקרבן למוסלמים ,הדרוזים והצ’רקסים
וחג המולד לנוצרים .לאירוע החגיגי ורב
המשתתפים נתנו את חסותם חברות
“שלמה ביטוח” ו”איתוראן” .רוזנפלד,
שהייתה זו הופעתו הפומבית הראשונה
בתפקידו החדש ,היה נרגש מהכמות
הרבה של המשתתפים ומהאווירה
המיוחדת ,רבת העוצמה ,שאפיינה את
הערב המרשים .בדבריו הציג יו”ר הסניף
את תוכניותיו לשנה הבאה ואת מחויבותו
להמשיך ולנהל את הסניף כמודל כלל-ארצי
בלשכה ,הן ברמת הפעילות המקצועית,
הן ברמת הדאגה והסיוע לכל חבר וחברת
סניף והן ברמת הלכידות החברתית
ופעילויות העשרה שונות .רוזנפלד שיבח
במילים חמות את אריה אברמוביץ ,יו”ר
הסניף (והמחוז) היוצא ונשיא הלשכה
הנכנס ,וצייד אותו באיחולי הצלחה
בתפקידו הרם מכל החברים .בהזדמנות
זו הוענק לאברמוביץ שי הוקרה מחברי
הסניף ובטקס הפרידה המרגש הודה נשיא
הלשכה לכל החברים על התמיכה העצומה
והאהבה הרבה שהעריפו עליו לאורך כל
מסע הבחירות .אברמוביץ הוסיף וציין כי
“במערכת הבחירות החולפת גיליתי את
הצד היפה של הענף .את החברות ,את

העוצמה ,ואת התקווה של אלפי סוכנים
בארץ לראות שינוי בענף הביטוח .אנו
יוצאים לדרך חדשה שבסופה נהייה
לשכה מובילה ולא לשכה מובלת” .חברי
הסניף גם ביקשו בהזדמנות זו להיפרד
מנשיא הלשכה היוצא אודי כץ ,CLU
אשר נבצר ממנו להגיע לאירוע מסיבות
אישיות ,כאשר את שי ההוקרה קיבל
בשמו מנכ”ל הלשכה מוטי קינן .כיאה
למעמד כיבד בנוכחותו את הסוכנים ראש
עיריית חיפה ,יונה יהב ,שסקר בדבריו
את תוכניות הפיתוח העתידיות של חיפה,
במישור העסקי והדמוגרפי כאחד .יהב
העלה על נס את תרומת סוכני הביטוח
לביסוס חוזקה ואיתנותה של העיר,

והיותם חשוב ומרכזי בהבטחת תהליכי
הצמיחה של חיפה ומעמדה הציבורי
כרשות מוניציפאלית מובילה בישראל.
כמו כן בירך יהב את אריה אברמוביץ,
נשיא הלשכה ,ואת ליאור רוזנפלד ,יו”ר
סניף חיפה ,על כניסתם לתפקידם החדש
ובשם כל הנוכחים הביע את גאוותו על
כך שההנהגה החדשה של סוכני הביטוח
מגיעה מחיפה .עוד נשאו דברים :אורי
אומיד ,מנכ”ל חברת “שלמה ביטוח” ,אורן
שמלץ ,סמנכ”ל שיווק וראש תחום ביטוח
ב”איתוראן” וזאב מטלון ,יועץ ארגוני
ומאמן אישי ועסקי .את האירוע הנחה
כמיטב המסורת והחן שמעון אזולאי ,חבר
לשכה ושדר ברדיו חיפה.

עמוד
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איגוד מתכננים פיננסים בישראל ו-
 Standards Boardמשיקים הסמכה לתכנון פיננסי בארץ
Financial Planning

 60אנשי מקצוע בתחום הפיננסים קיבלו השבוע בטקס בירושלים תוארCertified Financial Planner (CFP) :
האיגוד העולמי ,אשר קובע את הסטנדרטים
למקצוע תכנון פיננסי בעולם ()FPSB
ותכנית ההסמכה הבינלאומית Certified
 ,Financial Plannerהעניק ביום חמישי
 28נובמבר  2013ל 60-מתכננים פיננסים
את התואר  CFPבטקס בירושלים .הארגון
פועל בתאום עם איגוד מתכננים פיננסים
בישראל ( )UFPIובפעם הראשונה ערך
באופן ישיר את המבחן הבינלאומי בארץ
והעניק ל  60אנשי מקצוע שעברו את
המבחן הסמכה לתואר  .CFPאנשי מקצוע
אלו הם הראשונים לזכות בהסמכה CFP
בישראל .על מנת לקבל את ההסמכה
 CFPבישראל ,נדרש מהתלמידים
לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים שכוללים
סטנדרטים מקצועיים ,אתיים ויישומיים
במבחן של שבע שעות והתחייבות של
כולם לשים את האינטרסים של הלקוחות
בקדימות כאשר הם מבצעים כל מגע עם
לקוחות בתחום הפעילות המקצועית.
על מנת לשמר את התואר  CFPעליהם
לעמוד בדרישות ללימודי המשך ,שכוללים
גם לימודי חובה בתחום החשיבות של
הקוד האתי והאחריות המקצועית“ .תכנון

פיננסי בהתאם למתודה הבינלאומית
והשתייכות לקהילה בינלאומית הוא דבר
חדש לגמרי בארץ ויחד עם התמיכה של
הארגון הבינלאומי אנו שמחים ללמד
בישראל את המקצוע ולחנך את הצרכן
בישראל לערך של עבודה עם אנשי מקצוע
אתיים ומקצועיים ששמים את טובת
הלקוחות שלהם בקדימות ,אמר בטקס
דן דוברי  ,CFP CLUהיו”ר של האיגוד
בארץ“ .אנו גאים להצטרף למשפחת
 FPSBכ Associate Member-ולמסד
את המקצוע תכנון פיננסי כמקצוע יציג
בישראל עם הסימן  CFPכסמל למצוינות
ומקצועיות” .דוברי הוסיף כי “תכנון פיננסי
הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות
עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים
במטרה להגשים יעדי חיים .כל הלומדים
תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4
סמסטרים והתמחו בכל הדיסציפלינות של
המציאות הכלכלית של משפחות במרחב
גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול
פיננסי של משפחות ,ניהול נכסים ,ניהול
סיכונים ,תכנון מס ,תכנון פרישה ,תכנון
עיזבון והעברת נכסים בין דורית (Estate

 .)Planningהקורס מביט על המציאות של
הלקוח בארץ וגם בעולם ,לבעלי נכסים או
אזרחויות בחו”ל” .עוד נשאו דברים בטקס:
נואל מאי מנכ”ל  ,FPSBברי הורנר נשיא
המועצה העולמית ושלמה אייזיק ,סגן נשיא
לה”ב .אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה,
שלח את ברכתו לבוגרים הראשונים של
התואר  CFPומסר“ :הנני מאמין גדול מאוד
במקצוע התכנון הפיננסי וככזה בתפקידי
הקודם כיו”ר מחוז חיפה והצפון של לשכת
סוכני הביטוח אף דאגתי לפתיחת קורס
מתכננים פיננסיים להכשרת סוכני ביטוח
בעולם תוכן חשוב זה במחוז הצפון ,קורס
המתקיים בימים אלה .המשק הישראלי
זקוק לאנשי מקצוע מוכחים שניתן לסמוך
עליהם ,בעלי סטנדרטים מקצועיים ששמים
את טובת הלקוח לפני טובתם האישית,
ומעניקים פתרונות מגוונים לניהול פיננסי
ופנסיוני של המשפחה ,בנאמנות מקצועית
ובשקיפות .על כן ,אני מתחייב להמשיך
לפעול בקדנציה שלי כנשיא לשכת סוכני
הביטוח להעמקת ולהרחבת הכשרת סוכני
הביטוח בעולם התכנון הפיננסי .יישר כוח
ובהצלחה!”.

מינויים חדשים

מינויים חדשים במערך המכירות של “מגדל”
קבוצת “מגדל” מבצעת שינויים בחטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה :עופר אליהו,
מנהל החטיבה ,הודיע השבוע כי גד
מילר מונה למנהל המכירות הארצי של
הקבוצה ,במקומו של שמוליק מיוני,
שמונה למנהל מערך הבנקים .מילר
היה מעורב בשנה האחרונה בליווי סוכני
“אליהו” בעקבות מיזוג החברה ל”מגדל”

ומכירת תיקי ביטוח החיים ל”הראל”.
מיוני נכנס לתפקיד מנהל המכירות הארצי
של קבוצת “מגדל” בחודש מרץ השנה,
במקביל לתפקיד שאותו מילא עד אז
בקבוצה כמנהל מכירות מוצרי הפנסיה
והפיננסים .מיוני החל את דרכו ב”מגדל”
בשנת  2002וצבר במשך השנים ניסיון רב
במגוון תפקידים ,ביניהם מנהל מכירות

לשכת סוכני ביטוח בפייסבוק.
www.facebook.com/lishka4u
חברי לשכה ,בואו הצטרפו לפייסבוק הלשכה
והקליקו אהבתי


פנסיה מרחב ירושלים ,מנהל המכירות
של מרחב סוכנויות ומ 2008-מנהל
מכירות ארצי בתחומי הפנסיה והפיננסים.
הוא יחליף בתפקיד מנהל מערך הבנקים
ב”מגדל” את מיקי קריסטל ,שפורש לדרך
חדשה ,ובמקביל ימשיך ויהיה אחראי על
מכירות מוצרי החיסכון ארוך הטווח ,מוצרי
הפיננסים ושימור תיקים.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
למשפחת אשכנזי משתתפים
בצערכם במות חבר הלשכה
אבי אשכנזי ז"ל
שלא תדעו עוד צער

עמוד
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

*סוכנות גדולה ומובילה בתחום האלמנטרי
יושבת במרכז
מעוניינת לרכוש תיקים לפרטים
0544240666
Tal@avital-insure.com
*סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאזור
המרכז מעוניינת ברכישת תיקים
אלמנטריים במחיר הוגן
לפרטים  -אוהד 052-3541381
סודיות מובטחת
*סוכנות ביטוח עם יכולות וניסיון של
השבחת עסק מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים גדול כקטן
דני 054-9008038
**סוכנות ביטוח עם יכולות
וניסיון של השבחת עסק
מעוניינת לרכוש תיק ביטוח חיים
גדול כקטן דני 054-9008038
****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
ברכישה של תיקים איכותיים בכל גודל
ובכל סוג בתנאים מיוחדים סודיות
מבוטחת אילן 0507440580
****מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי
באזור המרכז בקומבינציית תשלום מזומן
או שותפות על התיק פיני 0523688700
****אם "התעיפת" מאלמנטרי אל תמכור
את התיק .מוזמן לפנות אלי להעברת
הניהול של התיק (דיסקרטיות מובטחת)
תמיר 0522502360
tamirgdn@gmail.com
****סוכן ביטוח ותיק מפתח תקווה מעוניין
לרכוש תיקים של אלמנטר מאיזור המרכז.
נא לפנות לאלימלך 050-7493978
או מייל elimelech40@walla.com
****סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ
מעוניין לרכוש תיק ביטוח איכותי באזור
ירושלים ו/או באזור המרכז.
גבי 052-6222944
****לתכנן את המחר
תוכנית עסקית מותאמת
דני dani@gsr.co.il
****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג
בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי 0505234664 -

****סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן
מעוניינת לרכוש תיקים מכל סוג,
סודיות מובטחת.
דין 0543971771 -
****בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני/משווק
פנסיוני מאזור הצפון!
מעונין להיות עצמאי ולפתוח עסק משלך?
זה אפשרי!
חברת יפעת שירותים פיננסים בונה לך
קריירה בתחום הפנסיוני כעצמאי ומציעה לך:
מימון ,משרדים ,תיאום פגישות ליווי ועזרה
בגיוס לקוחות .לתיאום פגישה צור קשר
נייד אישי ,ארז 054-6225526 -
מייל .erez@eg-fin.co.il
סודיות מובטחת!!!

מודעות דרושים

*לסוכנות ביטוח בקריות
דרושה פקידה אלמנטרית רכב ודירות
משרה מלאה
קו"ח ilanitb2@leslie-ins.co.il
נייד0505-400264 :
*דרושה פקידה בתחום האלמנטארי
ניסיון בתביעות
קו"ח ניתן לשלוחdorisl@misgav.co.il :
****דרושים סוכני/ות ביטוח שכירים
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בפריסה
ארצית להרחבת תיקי הלקוחות של
הסוכנות .תנאים מצוינים למתאימים:
פגישות מתואמות עם לקוחות קיימים,
הכשרות מקצועיות ,שירותי משרד
וליווי מקצועי ותפעולי מלא .דרישות:
אוריינטציית שיווק ושירות גבוהה במיוחד,
חריצות ונכונות לעבודה מאומצת ,ראש
גדול והופעה ייצוגית.
ליצירת קשר ופרטים נוספים -
מרי 052-6236623 -
****לסוכנות ביטוח בהתרחבות בכפר סבא,
דרוש/ה פקיד/ה לתפקיד ניהול תביעות
ומזכירות ,למשרה חלקית עם אפשרות
הרחבה בעתיד.
שעות עבודה 9.00-14.00
תנאים טובים למתאים/ה ,עבודה לטווח ארוך
דרישות  :ניסיון קודם בתביעות חובה,
רצוי יידע בחיים.
קו"ח למייל eran@bar-ins.co.il
לתיאום  09-7665577 -איתמר

****לסוכנות ביטוח באבן יהודה דרושה
פקידת אלמנטרי בתחום הרכב כולל טיפול
בתביעות .משרה מלאה.
קו"ח לYoram@barzilay-ins.co.il -
נייד 052-3372100
****לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת גן דרוש/ה
פקיד/ה מקצועית בביטוח חיים ¾ משרה
עם ניסיון של לפחות  5שנים
לעבודה בצוות.
נא לפנות בצירף קורות חיים לרוני במייל
r_gdoron@netvision.net.il
****דרושה חתמת אלמנטרית ,לסוכנות
ביטוח ותיקה בחיפה ,למשרה מלאה.
פניה וקורות חיים ניתן באמצעות
e-mail: office@menczel.co.il
או לטלפון  04-6640112להדס בלבד!
****ליחידת סוכני ביטוח פנסיוני בר"ג
דרושה פקידת ביטוח חיים פנסיוני לעבודה
מול סוכנים ולקוחות נידרש ידע בביטוח
חיים ותפעול מערכות מחשב בחברות
ביטוח ,משרה גמישה 050-6784103

השכרת משרדים

*חדרים להשכרה בסוכנות ביטוח הנמצאת
ביד חרוצים  ,12תל אביב (מגדלי קרסו).
ניתן להשכיר במשרדינו  1-3חדרים.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם ישראל
054-4451894
*בבניין הפניקס לשעבר המגינים  42חיפה
כ 70-מ"ר לכניסה מידית.
אפשרות לשיתוף פעולה עם מנהל
הסדרים פנסיוניים היושב באותה קומה
לפנות ליוסי אישית 0523220777
**להשכרה משרד  35מ"ר ברוטו
מחולק  2חדרים
"בבית צרפתי" רחוב הרצל  91ראשון לציון
לפרטים :יוסי 050-5240011
****להשכרה חדר בסוכנות ביטוח
בצק פוסט חיפה
החדר כולל עמדת עבודה מלאה
ואפשרות לשרותי משרד (פקידה ועוד)...
אפי 054-2300702
****להשכרה בבת ים
כניסה מיידית כ 100 -מ
קומה ראשונה
מיקום מרכזי
טלפון 050.5738224

