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נוכחות תקשורתית חסרת תקדים בהיקפה של נציגי
הלשכה במהלך ימי הסערה הגדולה שפקדה את ישראל
נציגי הלשכה תדרכו את הציבור הרחב וסייעו לו באמצעות ראיונות רבים בכלי התקשורת  -ערוצי הטלוויזיה,
הרדיו ,העיתונות הכתובה ,האינטרנט והפייסבוק
הסערה הגדולה שחוותה ישראל בסוף
השבוע האחרון הביאה עמה לנוכחות
חסרת תקדים בהיקפה של נציגי הלשכה
באמצעי התקשורת הארציים והאזוריים:
ערוצי הטלוויזיה (בדגש על ערוץ  ,)2רשתות
הרדיו הארציים (רשת ב’ ,גלי צה”ל ועד לקול
ישראל בשפה הערבית ורשת מורשת לציבור
החרדי) ,תחנות הרדיו האזוריות ,העיתונות
הארצית הכתובה (כגון :ידיעות אחרונות,
דה מרקר) ,אתרי האינטרנט המובילים
( ,YNETוואלה) ,העיתונות המקומית
והפייסבוק .החל מאמצע שבוע שעבר ועד
לתחילת השבוע הנוכחי בלטו חברי הלשכה
בתדרוך ובמתן מידע חיוני בהתמודדות

הציבור עם הנזקים הרבים שגרמה הסופה
לרכבים ,דירות ובתי עסק .בין נציגי הלשכה
נמנו :נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,נשיאי
הלשכה לשעבר יוסי מנור ואודי כץ ,חברי
המועצה הארצית ראובן רפ ,אורי צפריר,
שוש כהן ויובל עופר ,חבר ועדת האתיקה
ישראל אליוביץ ,יו”ר סניף חיפה והצפון
ליאור רוזנפלד ,חבר הלשכה וואסים אבו
נאסר וחברי לשכה נוספים .יצוין כי נשיא
הלשכה אריה אברמוביץ הנחה כי תינתן
לחברים רבים ככל הניתן האפשרות לקחת
חלק במאמץ ההסברתי של הלשכה למען
המבוטחים במוקדי הסערה :ירושלים
והצפון ,כמו גם בשאר אזורי הארץ .במקביל

פרסמה הלשכה מורה נבוכים להתמודדות
עם הנזקים ,הכולל שאלות ,תשובות
והתייחסויות לסוגיות ביטוחיות שונות ,וכן
פתחה מוקד מידע טלפוני אשר פורסם
באמצעי התקשורת ובמודעה מיוחדת אשר
פורסמה מטעמה של הלשכה בעיתונות
הכתובה .אברמוביץ שיבח את פעילות
הלשכה וחבריה ,וציין כי “מדינת ישראל
עברה ימים סוערים ונכונו לנו ,סוכני הביטוח,
עוד ימים סוערים בטיפול במבוטחים ,אולם
אנחנו יכולים להיות מעודדים מכך שפעם
נוספת ובצורה העוצמתית ביותר התחדדה
חשיבות סוכן הביטוח האישי והמקצועי,
והעובדה שאין לו תחליף ברגע האמת”.
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סופה נדירה בעוצמתה
עוזי ארגמן ,סוכן ביטוח מירושלים ("מקבץ" סוכנות לביטוח) ,מספר על החזרה לשגרה עם שוך הסערה
הגדולה .ארגמן" :הבנו מיד שאנו ,סוכני הביטוח ,שאמורים להרגיע ולתת מענה לשאלות הקשות  -מה מכוסה
בפוליסת הדירה? מה גורלה של הפרגולה שהתרסקה? מה יהיה עם כמויות המים שחדרו לכל פינה?  -נאלץ
להתמודד גם כן עם מציאות מאתגרת במיוחד"
היום שאחרי הסערה הגדולה התחיל עם
צהלות השמחה של הנערות והנערים
הצעירים “ -יש ,אין היום לימודים”.
הפסטורליות השתלטה על כולם וכמו
בשנים עברו השתוללו כולם והשתובבו להם
בקריאות אושר בשלג הצח והנעים שהלך
ונערם לו אט אט .לפתע ,כל השמחה הפכה
לדאגה עם ההכרה שהפעם זה שונה בתכלית
מהשנים הקודמות .הפסקות החשמל
הארוכות נתנו את אותותיהן ,חסימות
הכבישים והצירים הראשיים הובילו לפקקים
הארוכים שהפכו להיות בלתי נסבלים בעליל.
לאחר סוף שבוע בו אזרחים רבים היו
נצורים בבתיהם ,החלה ההתנסות לחזרה
הדרגתית לשגרה .עם פתיחת הדרכים
המרכזיות לירושלים ,אחרי מספר ימים של
חששות ,נערכנו לפתיחת המשרדים על מנת
לשרת את ציבור לקוחותינו הנאמן .הבנו
מיד שאנו ,סוכני הביטוח ,שאמורים להרגיע
ולתת מענה לשאלות הקשות  -מה מכוסה
בפוליסת הדירה? מה גורלה של הפרגולה
שהתרסקה? מה יהיה עם כמויות המים
שחדרו לכל פינה?  -נאלץ להתמודד גם כן עם
מציאות מאתגרת במיוחד .כל דרכי הגישה
למקומות העבודה ולבתי הספר והגנים
נותרו חסומים ,אין יוצא ואין בא ,הרחובות
כוסו במעטה שלג כבד שנערם לגבהים
שלא הורגלנו אליהם ומנע מכלי התחבורה
מכל הסוגים לנוע בצירים הראשיים וכל שכן
בדרכים וברחובות הצדדיים .ערמות השלג
שנהדפו לצידי הכבישים על ידי מפלסות
הדרכים ,מנעו את היכולת לנוע על המדרכות
רגלית ,והשלג שהתקשה עם רדת הלילה

הפך לקשה וחלק מאוד  -דבר שגרם לקושי
רב ביותר לנוע והוביל להחלקות ואיבוד
שליטה .צידי הדרכים אף הם היו עמוסים
בכמויות שלג ומנעו כניסה לחניונים התת
קרקעיים ובכך לחוסר יכולת להחנות את
כלי הרכב במקומות שיועדו לכך.עם ההבנה
והמחויבות לקהל לקוחותינו פרסמנו בכל
דרך אפשרית  -בפייסבוק ,במיילים ובכל
האתרים הרלוונטיים ,שאנו מתנצלים
על כך שמשרדנו סגורים ולא נוכל לתת
מענה מידי ,וניתן ליצור עמנו קשר ישיר
ואישי באמצעות הטלפונים הניידים .ייעצנו
ללקוחות לצלם ולתעד את הנזקים שנגרמו,
ואנו מצדנו ביצענו רישום של התלונות
והפניות עם הבטחה ליידע את חברות
הביטוח והשמאים ,ולוודא שהשמאים יגיעו
לכל קריאה מייד עם פתיחת הצירים ודרכי
הגישה.

בנוסף לכל זאת ,התחבורה הציבורית לא
פעלה בשעות הבוקר עקב סכנת ההחלקה
על הכבישים והתנועה התנהלה בעצלתיים
ועם עומסים כבדים ביותר .דבר זה גרם
לקושי ממשי להגיע למשרד ,כאשר בתי
הספר והגנים נפתחו באיחור ובכך עובדים
רבים שהם הורים לילדים איחרו בהגעתם
לעבודה .אני חייב לציין לשבח את האיפוק
והסובלנות שגילו המבוטחים שפנו להתלונן
על נזקיהם .כסוכן ביטוח ותיק ובעל ניסיון
של עשרות שנים ,הופתעתי מהאמפטיה
שהפגינו הלקוחות וההבנה שאנו עושים את
כל שביכולתנו לסייע להם ,וזה כשלעצמו
מחזק את ידי ונותן לי את הכוחות להמשיך
ולשרת נאמנה את ציבור לקוחותיי .עם
ישראל ,תושבי ירושלמים היקרים  -אני
גאה לשרת אתכם ומחזק את אורך הרוח
והסבלנות.

ביקורות בסוכנויות מטעם משרד הכלכלה (לשעבר
התמ”ת)  -מידע שימושי לסוכן כמעסיק
באחרונה הגיעה ללשכה פניה של סוכן בנוגע לביקורת של משרד הכלכלה (לשעבר התמ”ת) שנערכה השבוע במשרדו .יצוין כי הלשכה
במסגרת ישיבותיה ופרסומיה התריעה מכבר על אפשרות עריכת אותן ביקורות במשרדי הסוכנים .מדובר בביקורות שעיקרן התייחסות
לסוכנים כמעסיקים ובדיקת יישום דיני העבודה בסוכנויות ,לרבות ההקפדה הנדרשת על מילוי זכויות העבודה של המועסקים על ידם,
לאורך מעגל חיי העבודה .להלן פירוט הנושאים המבוקרים (כולם או בחלקם) ביחס לתקופות השונות במעגל חיי העבודה של המועסקים:
לפני העבודה  -יחסי עובד-מעביד ,צווי הרחבה; בתקופת העבודה  -שכר מינימום ,הוצאות נסיעה לעבודה ,תשלום עבור שעות נוספות,
הפסקות ,חופשה שנתית ,פנקס עובד ,אבל ,חגים ,דמי הבראה ,ימי מחלה ,חובת מתן הודעה כוללת ,איסור שכר כולל; עם סיום העבודה
של המועסק  -הודעה מוקדמת ,שימוע ,פנסיה חובה ,פיטורין; נושאים מיוחדים  -איסור הפלייה ושוויון הזדמנויות בעבודה ,הטרדה מינית
במקום העבודה ,העסקת בני נוער ו/או בעלי צרכים מיוחדים ,משרתי מילואים ועוד .ניתן לקבל מידע מפורט ומלא בכל אותם נושאים
מבוקרים ,באמצעות הכתובת .http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/YachaseyAvoda/index.html :הלשכה נערכת
במקביל לפרסם תזכורת בנושאי דיני עבודה ותשלח בדיוור ישיר הנחיות ברורות בסוגיות הנדרשות .לרשותכם עומד יועץ הלשכה לדיני
עבודה ,עו"ד שלמה בכור .ניתן לפנות אליו באמצעות אתר הלשכה באייקון יועצים.
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 150מיליון ש”ח בעין הסערה
על סמך נזקי הביטוח של אותה סופה ונזקים שנגרמו לתושבים כתוצאה מהסופה המשמעותית האחרונה
שפקדה את ישראל בינואר  ,2013העריכו בלשכה ומצאו כי הפיצויים שיידרשו חברות הביטוח לשלם
למבוטחים בגין נזקי הסופה הנוכחית יעמדו על כ 150-מיליון  ,₪חוץ מנזקים לענפי החקלאות .מדובר לפי
גורמים בלשכה בכ 10,000-תביעות מוצדקות
ירושלים חוותה סופה דומה בשנת .1992
אז כמו היום ,הסופה הביאה לקריסת עצים
על קווי מתח ,ניתוק מחשמל של שכונות
שלמות ,נזקי רכוש וחסימת דרכי גישה לעיר
הבירה .על סמך נזקי הביטוח של אותה
סופה ונזקים שנגרמו לתושבים כתוצאה
מהסופה המשמעותית האחרונה שפקדה
את ישראל בינואר  ,2013העריכו בלשכה
ומצאו כי הפיצויים שיידרשו חברות הביטוח
לשלם למבוטחים בגין נזקי הסופה הנוכחית
יעמדו על כ 150-מיליון  ,₪חוץ מנזקים
לענפי החקלאות .מדובר לפי גורמים בלשכה
בכ 10,000-תביעות מוצדקות .ההערכה זו
כוללת בתוכה את ההשתתפות בנזקים של
הרשויות המקומיות והמדינה ,לרבות :תוספת
שכר עבודה בגין עלות העסקת כוח אדם
בשבת ,שעות עבודה של ציוד הנדסי ,שעות
נוספות של עובדי חברת החשמל וגופים
אחרים שאינם מתוקצבים ,הפעלת שירותי
גרירה פרטיים ומימוש תקציב הגנת העורף
ותקציב משרד הביטחון בנוסף לעלות נוספת
בשכר עבודת משטרת ישראל .בנטרול אותם
גורמים ,מעריכים בלשכה כי מדובר כאמור
בעלות כוללת לחברות הביטוח בסך של
כ 150-מיליון  ,₪אשר ישולמו למי שיש לו
כיסוי ביטוחי בגין נזקי טבע .בלשכה טוענים
כי מניסיון עבר ,וכל עוד הממשלה לא הכריזה
על הסופה כאסון לאומי ,המדינה לא תפצה
אזרחים שלא רכשו טרם האירוע האחרון
ביטוח פרטי לרכבים ,דירות ובתי עסק.

מורה נבוכים בהתמודדות עם
נזקי הסערה
מהו הדבר הראשון שיש לעשות?
במידה ונגרם לכם נזק כתוצאה מהסערה
חשוב מאוד לצלם את תמונת המצב ולעדכן
מיד את חברת הביטוח .אחרי שיתקבל
הדיווח ,חברת הביטוח תשלח שמאי מטעמה,
שידאג להעריך את אופי הנזק וגובהו הכספי.
מה מכסה פוליסת ביטוח הדירה?
פוליסות ביטוח הדירה מכסות נזקי סערה,
נזקי גשם ,שלג ,ברד ושיטפון .אותן פוליסות
כוללות שני חלקים :מבנה ותכולה .הכוונה
במבנה היא לכל מה שמחובר למבנה באופן
קבוע כגון פרגולות מרפסות ,דודי שמש,
מערכות סולאריות (קולטים) ,דלתות בתים
ועוד .הכוונה בתכולה היא בכל מה שנמצא
בתוך הבית :ריהוט ,בגדים ,תכשיטים ,מוצרי
חשמל ועוד .בחלק התכולה שבפוליסת
הדירה יש מגבלות כיסוי לגבי דברי ערך ויש
להתייחס אליהם באופן מיוחד.

ובמידה ואינני מסכים עם שומת הביטוח?
בהתאם לנזק שנגרם ,השמאי יקבע את
הכיסוי המגיע לכם .אם אינכם מסכימים עם
שומת חברת הביטוח ,ביכולתכם לשכור
שמאי מטעמכם שייתן חוות דעת שנייה.
האם יש אחריות גם לרשות המקומית או
לגורמים אחרים ,על הנזקים שנגרמו לי?
חשוב כמובן לבטח את הדירה מראש,
אך למעשה חברת הביטוח אינה הכתובת
היחידה .רשויות מקומיות מחויבות לנקוט
באמצעים סבירים על מנת לדאוג לשלומם
וביטחונם של התושבים .הרשויות המקומיות
אחראיות על מערכות תיעול וניקוז בתחומן,
ומחויבות לפעול על מנת שמערכות אלה
יפעלו באופן תקין.
עץ נפל לי על הבית  -האם אני מכוסה?
אם זה קרה כתוצאה מהסערה/עומס של שלג
 הכיסוי הביטוחי קיים.דוד השמש נהרס/עף כתוצאה מהסופה -
האם אני מכוסה?
כן ,אתה מכוסה.
מים נכנסו לי לבית והרסו לי את התכולה -
האם אני מכוסה?
אם הייתה סערה שהעיפה את הרעפים
והמים נכנסו פנימה  -הכיסוי קיים .גם במקרה
והמרזבים עלו על גדותיהם ומים חדרו לבית -
הביטוח מכוסה .אם המים חדרו לבית מבעד
לקירות ,בשל איטום לקוי  -אין כיסוי למקרה
זה בפוליסה.
הגדר בכניסה לבית נהרסה כתוצאה
מהשיטפון  -האם אני מכוסה?
לא ,הביטוח איננו מכסה גדרות או שערים
חיצוניים.
המקרר בבית נהרס כתוצאה מקצר חשמלי
 האם אני מבוטח?אם הייתה מכת ברק וכתוצאה מכך נגרם
נזק למוצרים חשמליים ,יש לכך כיסוי ביטוחי.
אם הדבר נגרם כתוצאה מהפסקות חשמל
או קצר חשמלי  -הנזק לא מכוסה בפוליסת
הביטוח ויש מקום לתבוע את חברת החשמל
תוך ההוכחה שהייתה עליית מתח וכתוצאה
מכך נגרם הנזק.
האם ניתן לתבוע את חברת חשמל על
נזק שנגרם כתוצאה מהפסקת חשמל
פתאומית?
הפסקות חשמל אינן מכוסות בפוליסת
הביטוח של תכולת הדירה ועדיין ישנם
מקרים בהם תישא חברת חשמל באחריות
לנזקים ,לרבות נזקים למכשירי חשמל
שניזוקו כתוצאה מהפסקות חשמל .לצורך כך
על תובע להוכיח שחברת החשמל לא פעלה

כראוי כדי למנוע את הנזק אותו יכולה הייתה
למנוע .ניתן לטעון ,כי על חברת חשמל היה
להיערך כראוי לאור הביקוש הצפוי לחשמל,
ולמנוע קצרים והפסקות חשמל שנוצרו
כתוצאה של ביקושי יתר.
עץ נפל על רכבי וגרם לי לנזק  -האם אני
מבוטח?
יש לכך כיסוי ביטוחי במידה ויש ביטוח מקיף
לרכב .במידה וקיים רק ביטוח צד ג’ יש מקום
לתבוע את בעל העץ (אדם פרטי/רשות
מקומית) תוך הוכחת רשלנותו בטיפול בעץ.
אם נמצאה ההוכחה  -יתקבל פיצוי.
מים חדרו לרכבי כתוצאה משיטפון ,האם
אני מכוסה?
במידה ויש ביטוח מקיף לרכב  -הנזק המכוסה.
במידה ויש ביטוח צד ג’ יש מקום לתבוע את
מי שאחראי על הניקוז ולהוכיח רשלנותו.
נשברו לי החלונות של הרכב ,האם אני
מכוסה?
במידה ויש ביטוח מקיף  -הכיסוי תקף .אם
לרכב יש ביטוח צד ג’ וכתב שירות לנזקי
שמשות והנזק נגרם להן בלבד  -הכיסוי
הביטוחי תקף בנוגע לנזקים הנגרמים.
נזקי חורף רבים וקשים נגרמים מדי שנה
כתוצאה משימוש באמצעי חימום ,כמו:
תנורי חשמל ,דליפות גז ועוד .את מי ניתן
לתבוע במקרים כאלו?
אם קיים ביטוח לדירה ,הוא כולל גם נזקי
שריפות .לגבי נזקי גוף הבעיה יותר קשה ,וכאן
יש לבדוק כל מקרה לגופו .למשל ,צריך לבדוק
האם מכשיר החימום היה תקני ,האם צורפו
הוראות בטיחות וכו’ .אם מדובר בדליפת גז
שגרמה לדליקה ,יש לבדוק האם מתקין
הארובה עשה עבודתו באופן מקצועי .כדאי
להיעזר בבעלי מקצוע כמו מהנדסי בטיחות.
מהי ההשתתפות העצמית בביטוח דירה?
בביטוח דירה ,ההשתתפות העצמית
הממוצעת נאמדת בכ 500-שקלים ביחס
לאירוע ביטוחי (אם למשל הנזק הוא כתוצאה
ממכת ברק  -ההשתתפות העצמית היא חד
פעמית לכל המוצרים שניזוקו כתוצאה מכך.
אם יש נזקים נוספים כתוצאה משיטפון  -אז
יש השתתפות עצמית נוספת).
ולגבי בתי עסק/מלאכה?
ההשתתפות העצמית לנזקי טבע גבוהה יותר
(לכל הפחות עשרת אלפים שקלים) ולכן יש
לבחון את התביעה מול חברת הביטוח ביחס
לגובה הנזק שנגרם לבית העסק או המלאכה.
את מורה הנבוכים כתב חבר המועצה הארצית
ראובן רפ.
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הצד היפה והצד הפחות יפה של צפת בלבן
אייל רוזנברג ,סוכן ביטוח מצפת (מנכ"ל "רוזנברג ביטוחים") ,מספר מהזווית שלו על המראות היפים
והמרגשים של צפת בלבן ,לצד המראות הפחות נעימים של הנזקים הביטוחיים
אחד המראות היפים והמרגשים אותי בכל
פעם מחדש זה כשהעיר צפת מתכסה כולה
לבן .זה קרה ביום שישי האחרון ,בדומה
לסופה שחווינו בעיר בדצמבר  .1991עצי
האורן ביערות שמסביב לעיר מבצבצים בין
הלבן ,הלבן כל כך .כרמי הענבים בדרך
לעיר כמו מונחים ברכות על המצע הלבן,
כאשר הלב מתרחב מהמראה הפסטורלי
והמקסים ביופיו .יחד עם זאת נגרמו נזקים
רבים לעצים שקרסו מעומס השלג ,לעיר
ולתושביה .ביום חמישי בערב הבנתי
שיש סיכוי גבוה לשלג בצפת ולכן ביטלתי
שתי פגישות שנקבעו במשרדי במהלך
בוקר שישי .בדיעבד הסתבר שאכן כך
היה  -לא ניתן היה להגיע למשרד מיום
שישי ועד יום ראשון .ביום ראשון בשעה
 08:00קיבלתי טלפון מלקוחה עם הודעה
שעץ נפל על ביתה .היא הצליחה לברוח
מהבית והנזק היחיד היה ברכוש .שיחה
זו הייתה הראשונה ואחריה הגיעו שיחות
רבות ,עם דיווחים על נזקים .במהלך כל
השבוע המשיכו להגיע עוד ועוד שיחות
טלפון המדווחות על נזקים .עד כתיבת
שורות אלו יש עדין שלג רב בצפת שברובו

הפך לקרח המסכן את הנסיעה וההליכה
בעיר .כנראה שרק בשבוע הבא נחזור
לשגרה .חשוב לציין שמעבר לנזקי הרכוש
הרבים שנגרמו למבוטחים ,בתי העסק
בעיר צפת היו סגורים במשך כמה ימים
ללא כל הכנסות .לא הייתה גישה לרכבים,
אנשים לא הסתובבו ברחובות מאחר
וגובה השלג שנערם על המדרכות הקשה
מאוד על ההליכה .הכנסה חסרה יחד עם
נזקי הרכוש כמו קריסת פרגולות בחזית
בתי העסק מאוד מלחיצים את הלקוחות,
שמתקשרים כדי לדעת שיש איתם מישהו
שיצעד איתם את הדרך ויעבור איתם
את המשבר .אני מניח שסוכני הביטוח
יתגייסו לעזור ללקוחותיהם ככל הניתן
ויתנו מענה לנזקי הרכוש .מקווה שגם
המדינה תיקח אחריות ותפצה על אובדן
ימי העבודה ופגיעה בהכנסות .אנסה
כמיטב יכולתי להחזיר ללקוחותיי את
השגרה לחייהם ואת ביטחונם הכלכלי
בתקווה שרק זיכרון המראות היפים יחרטו
בזיכרוננו .בהזדמנות זו ברצוני להודות
לליאור רוזנפלד ,יו”ר סניף חיפה והצפון
של הלשכה ,על ההתעניינות והרצון לסייע

בכל דבר .כמו כן ,ברצוני להודות לחברות
הביטוח שהעמידו לרשותנו מוקדים ייעודים
ומענה מיידי.

אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,בישיבת ראשי סניפים:

“החשיבות של ראשי הסניפים היא קריטית בעיניי ,מאחר
והם עומדים בקשר יומיומי עם סוכני הביטוח מכל הארץ”
נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,קיים
ביום חמישי  ,12.12.2013ישיבת עבודה
ראשונה עם ראשי הסניפים הנבחרים.
בדבריו ציין אברמוביץ כי “החשיבות של
ראשי הסניפים היא קריטית בעיניי ,מאחר
והם עומדים בקשר יומיומי עם סוכני הביטוח
מכל הארץ” .עוד ציין נשיא הלשכה כי
“מטרתם החשובה ביותר של ראשי הסניפים

היא הנגשת הלשכה לסוכנים .יש סוכנים
שחברים בלשכה עשרות שנים ומעולם
לא לקחו חלק באף פעילות .המטרה שלנו
היא לשנות זאת ,לשלב את כולם  -ותיקים
וחדשים ,צעירים ומבוגרים .הלשכה תעניק
לראשי הסניפים את כל הכלים לעשות זאת”.
בתוך כך ניתנו לראשי הסניפים סקירות
מקיפות על המבנה הארגוני של הלשכה,

היבטים משפטיים והתייחסויות תקשורתיות.
כמו כן ,זהבה פורת  ,CLUחברת המועצה
הארצית ,שיתפה את הנבחרים מניסיונה
כיו”ר סניף רמת גן-גבעתיים בשש השנים
האחרונות .נשיא הלשכה סיכם ומסר
מספר טיפים מעשיים להצלחת פעילותם
של ראשי הסניפים ,לרבות הצורך בהקמת
ועד סניף בהקדם האפשרי ,שילוב סוכנים
בגיבוש פעילויות הסניפים ,יצירת גאוות
יחידה באמצעות קיומם של אירועים חבריים
ומקצועיים ,הסתייעות במשאבי הלשכה
ובניסיון עובדיה ,ניהול שיח קבוע עם
ראשי המחוזות של חברות הביטוח במתן
פתרונות לבעיות עמן מתמודדים הסוכנים,
גיוס יותר ויותר סוכנים לשורות הלשכה על
מנת להעצימה ולחזקה ,ועוד .במהלך הדיון
הפתוח העלו ראשי הסניפים הצעות ורעיונות
שונים לייעול עבודתם הצפויה ,כאשר
אברמוביץ מבטיח להם שהלשכה תעמוד
מאחוריהם ותסייע ככל יכולתה להצלחתם
בתפקיד.
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הנבחרים של הנהגת הלשכה
אודי הוד

אורי ששון

יו"ר סניף רחובות-נס ציונה

יו"ר סניף ראשון-לציון

לאודי הוד ,49 ,זו הקדנציה השנייה כיו”ר
סניף רחובות-נס ציונה .הוד ,שהחל את
דרכו בענף הביטוח בשנת  ,1991הינו
בעלים של סוכנות עצמאית הממוקמת
בפארק המדע ברחובות .התמחותה של
הסוכנות במתן פתרונות לחיסכון ארוך הטווח ,בצד כל ביטוחי
הפרט הנדרשים .עם הניסיון שרכש במהלך שלוש השנים
האחרונות ,להוד תובנות ברורות בנוגע למיקומם של הסוכנים
וחשיבותם בענף הביטוח ,פנסיה ופיננסים“ .תעשיית הביטוח,
פנסיה ופיננסית הופכת למאתגרת יותר ויותר ,וככל שהאתגרים
גדולים יותר כך מתעצמת חשיבות ותרומת סוכן הביטוח .בואו
נראה מה קרה רק בשבוע שעבר בעקבות הסערה שפקדה את
ישראל .למי המבוטחים ייפנו? ממי הם יקבלו סיוע ותמיכה? מי
באמת ידאג להם? עכשיו ,בואו נחשוב על מישורים מורכבים
יותר כמו הבטחת העתיד הפנסיוני ,השקעות וחיסכון בהתאם
לצורכי התא המשפחתי .בשורה התחתונה ,כמו שסוכן הביטוח
הוא הכתובת למצוקות של הציבור בנוגע לרכושו ונכסיו ,הוא
גם הכתובת למכלול צרכיו הפנסיוניים והפיננסים” .מכאן ,הוד
מכוון לצעדים הבאים שעל הלשכה בראשות אריה אברמוביץ
לקדם ,והוא מסביר“ :מילת המפתח היא מקצוענות וכדי לצקת
תוכן לכך יש לקדם הכשרות מקצועיות ,מפגשים בין סוכנים
להפריה הדדית ,ימי עיון במסגרות מצומצמות ורחבות ובכלל,
לחזק את התדמית המקצועית שלנו בעיני הציבור ואל מול
גורמי הענף” .הוד ,אשר כיהן ברוטציה בקדנציה האחרונה
כיו”ר מחוז השפלה ,מבקש לחזק את ידי הנהגתה החדשה
של הלשכה ומשוכנע כי ניתן להמשיך ולהשיג הישגים לטובת
כלל ציבור הסוכנים“ .עברנו שנים רוויות רגולציה ומכשולים,
אולם גם ידענו להבטיח את הצרכים שלנו ולהבטיח את המשך
פעילותנו המיטבית לטובת לקוחותינו .ברור לי כי סוכן חפץ
הצלחה חייב לעטוף את הלקוח בצורה הוליסטית ולשאוף
כל הזמן להרחיב את אופקיו .סוגיית תדמית הסוכן תבוא על
פתרונה אם אנחנו ,הסוכנים ,קודם כל נראה עצמנו כאנשי
מקצוע מהמעלה הראשונה ונביא לכך שהלקוחות שלנו יהיו
השגרירים שלנו במישור הציבורי” ,אמר .בנוגע לפעולות
הסניף בראשותו ,הוד מבקש להבהיר כי “הסניף והמחוז יזמו
בקדנציות הקודמות שורה ארוכה של פעילויות ,שעיקרן נועד
לתת ידע ,כלים ומיומנויות לחברים .זו הדרך שלנו להתמודד
עם המשימות הנכונות לנו בהמשך ואני אמשיך ואפעל כדי שכל
סוכן ירגיש שהלשכה מאחוריו ותורמת לקידומו” .הוד מסכם
ומדגיש“ :אני תמיד מסתכל על חצי הכוס המלאה ,ומייחס את
יכולתנו להתאים עצמנו לכל שינוי או דרישה כביטוי לנקודות
החוזק והמקצועיות שלנו”.

אורי ששון ,יו”ר סניף ראשון לציון ,נכנס
לראשונה בקדנציה זו ל”נעלי” הפעילות
הציבורית ללשכה .ששון ,סוכן ביטוח
עוד משנת  ,1988הוא תושב ראשון
לציון והסוכנות שלו ,המתמחה בכל
ענפי הביטוח ,ממוקמת אף היא בעיר היין .במקביל לעיסוקו
רב השנים בביטוח נחשב ששון לחבר ותיק בלשכה ומסביר
כי ביקש את אמון החברים כעת מכיוון ש”לדעתי הלשכה
נרדמה בשנים האחרונות והרגשתי שזנחו אותנו .איבדנו את
הכבוד ,את המקום הראוי לנו והגיע הזמן שנחזיר לעצמנו
גם את הפרנסה .לאור המצב הזה ,אמרתי לעצמי עד כאן
ולא עוד  -והחלטתי לקחת על עצמי אחריות” .הוא מגבש
בימים אלה את תוכניותיו ,אולם שירטט לעצמו מכבר את קווי
המתאר לדרכי הפעולה שבכוונתו לקדם .ששון מפרט“ :נושא
ראשון הוא התמודדות עם חברות הביטוח כדי שיפסיקו
לפגוע בסוכנים .התמודדות זו תגיע מהצד הארגוני והן מהצד
ההתנהגותי  -כיצד אנחנו יכולים לעבוד נכון יותר ,בדגש על
הטמעת ההבנה שלחברות הביטוח יש מבוטחים ולמשרד
הסוכן יש לקוחות .קיים הבדל בין מבוטחים לבין לקוחות,
הבדל גדול ומשמעותי עבורנו הסוכנים .הדבר מחייב אותנו
לגלות יצירתיות ולפתח זרועות נוספות עם הלקוחות שלנו
בדרך של הדרכות מקצועיות ובדרכים נוספות” .ששון מוסיף
כי בכוונתו להתמקד גם בהרחבת פעילויות הרווחה לסוכנים/
ות ובני/ות זוגם/ן ובטיפוח הדור הצעיר להבטחת ההמשכיות
העסקית של הסוכנויות העצמאיות“ .זה בנפשנו וכדי להבטיח
שענף סוכני הביטוח ימשיך ויתקיים עלינו לעודד עוד ועוד
אנשים הנמצאים בתחילת דרכם המקצועית לבחור במקצוע
שלנו ולדאוג להשתלבותם במשרדים הפעילים” .עוד מציין
יו”ר סניף ראשון-לציון כי בכוונתו להטביע את חותמו בכנסי
הלשכה ,בדגש על מרחב אחריותו“ .הכנסים צריכים לתת
ערך מוסף לסוכן ברמה האישית והמקצועית ונקפיד שלא
נכלול בכנסים שנערוך הרצאות שאין בהן משמעות אמיתית
לפעילותנו .בסופו של יום ,אנחנו צריכים לשאול את עצמנו
עם מה יוצא הסוכן מהמפגשים ומטרתי שהוא ייצא עם ארגז
עשיר במידע ובתובנות מעשיות” .ברוח הדברים הדגיש ששון
כי “יתקיים שיתוף פעולה מלא בין סניפי ראשל”צ ,רחובות-
נס ציונה ואשדוד-אשקלון ,תוך חשיבה הדדית ,קיומם של
פורומים ומפגשים בעלי תוכן מקצועי וחווייתי ,ושילוב מאמצים
ואמצעים” .ששון מדגיש בהקשר זה כי “כל סוכן שיש לו בעיה
אישית בתחום הביטוח והוא לא יודע איך להתמודד איתה
מוזמן לפנות אליי ואעשה ככל יכולתי לסייע לו”.

ניתן לפנות אליי בדרכים הבאות:
בסלולארי האישי שלי050-5616667 :
בדואר אלקטרוניudi@financeshop.co.il :

ניתן לפנות אליי בדרכים הבאות:
בסלולארי האישי שלי052-2496104 :
בדואר אלקטרוניuri@us-ins.co.il :

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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איך תוכל לקבל נתונים אודות מוצרים פנסיונים
החל מ( ?1/1/2014-חלק א’)
מאת :יובל ארנון
ברצוני להזכיר כי החל
מתאריך 1/1/2014
נכנס לתוקף חוזר
גופים מוסדיים ,שעניינו
“מבנה אחיד להעברת
מידע ונתונים בשוק
החיסכון הפנסיוני
( ל ה ל ן “ ח ו ז ר מ בנ ה
אחיד”) .המשמעות המעשית היא שכל
בקשת מידע של סוכן בתחום המוצרים
הפנסיונים בלבד תהיה אך ורק באמצעות
מבנה אחיד של ממשק אחזקות .כדי לפשט
את הנושא ,אציין שמדובר אך ורק בפניות

עבור לקוחות שאינם לקוחות הסוכן בחברה
זו או אחרת והסוכן העביר ייפוי כוח מסוג
ב 1או ב 2בגין לקוחות אלו ומבקש לקבל
מידע עבורם וכו’ .בהתאם ,חלק מהחברות
החלו להוציא בימים אלה הנחיות מסודרות
לסוכנים מה נדרש לעשות כדי להיות ערוך
החל מחודש ינואר  2014לקבל מידע מסוג
זה .המלצתי לכל סוכן לפנות לחברות איתן
הוא עובד ולבקש הסבר כיצד עליו לנהוג כדי
שיוכל לקבל נתונים אלו בשנת  .2014אנא,
עשו זאת כבר עכשיו ואל תמתינו לדקה
ה .90-במקביל ,בימים הקרובים תוציא
הלשכה הנחיות מפורטות כיצד יש לנהוג

ואיזה כלים יעמדו לרשות הסוכנים לקבלת
המידע באמצעות המבנה האחיד של ממשק
האחזקות .נקודה נוספת אותה ברצוני
להזכיר היא כי החל מתאריך - 1/12/13
למעשה כבר מחודש זה  -כל בקשה לקבלת
מידע חד פעמי ללא פרטי זיהוי של המוצר
הפנסיוני (הקרוי“ :נספח א’”) תעשה אך ורק
דרך מערכת המסלקה בלבד ולא יהיה ניתן
לקבל מידע זה בדרך אחרת .איחולי הצלחה
לכל העוסקים במלאכה החשובה של בניית
מערך הגנות ללקוחותיהם ,בתקווה לסיום
שנה באופן הראוי ביותר וכניסה לשנת
 2014ברגל ימין גדולה.

פעילות בסניפים ובמחוזות
ועד חדש לסניף חיפה
ועד סניף חיפה ,בראשות יו”ר הסניף
ליאור רוזנפלד ,קיים השבוע את
ישיבת העבודה הראשונה בקדנציה
זו .יצוין כי הוועד החדש של הסניף
מונה  18סוכנים ,מספר חריג בגודלו.
רוזנפלד הסביר וציין כי “זהו ועד
שמייצג את הסניף הגדול בלשכה

ועל-מנת להגיע ולהיות נגיש לכ900-
סוכנים בחרתי בוועד גדול ואיכותי”.
בסיום הישיבה נפרדו חברי הוועד
החדש ונשיא הלשכה אריה אברמוביץ
מחברי הוועד שסיימו את תפקידם:
ברוך קונורטי ,מרב סולומון ,שי
קלאוזר ,אורי צפריר ויובל ארנון.

מחוז ירושלים  -יום עיון
בתאריך  22בינואר  2014יתקיים יום עיון
של מחוז ירושלים במלון דן בעיר ,בין השעות
 .8:30 - 14:00ביום העיון תתקיים פרידה
מנשיא הלשכה היוצא אהוד כץ ומיו”ר המחוז
היוצא אילן שגב .יום העיון יתקיים בהשתתפות
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ .תוכנית יום
העיון תפורסם בהמשך.

"הפניקס" יוצאת בהמלצה לסוכנים להוסיף הרחבת ערך
קרקע לביטוח המבנה
שלמה מילר ,משנה למנהל תחום ביטוח כללי וסמנכ"ל בכיר בחברה" :דיירים בבתים משותפים נמצאים
בסכנה ממשית למצוא את עצמם ללא יכולת לשקם את דירתם במידה והיא תינזק עקב רעידת אדמה .לפיכך,
אנו קוראים לסוכנים לסייע למבוטחים להתגונן מפני אירועים אלה"
בימים האחרונים הוציאה “הפניקס” חוזר
לסוכני החברה המציף את נושא הוספה
של הרחבת ערך קרקע לביטוח המבנה.
בחברה מציינים כי ביטוחי המבנה הינם
לרוב על בסיס ערך כינון ,ועל כן אינם
מספקים מענה הולם ומספק למבוטחים
המתגוררים בבית משותף ,במקרה של נזק
העלול להיגרם לדירתם בעקבות רעידת
אדמה ,שכן השיפוי לפי עלות ההקמה של
המבנה בבית משותף ,מבוסס על שיקומו
או הקמתו מחדש של כל הבניין .העדר
אמצעים כספיים של חלק מבעלי הדירות
בבית המשותף ,כתוצאה מהעדר ביטוח או
כתוצאה מתת ביטוח ימנעו את אפשרות
שיקומו של כל הבניין ,וגם מבוטח שביטח

את דירתו בסכום ביטוח מתאים לא יוכל
לשקם את דירתו .הוספה של הרחבת
ערך קרקע לביטוח המבנה מאפשרת
למבוטח לקבל שיפוי עבור ערך הקרקע,
בנוסף לשיפוי בגין עלות ההקמה מחדש
של הדירה ,וזאת במקרה של אי יכולת
לשקם את המבנה מסיבות שאינן תלויות
במבוטח .השיפוי הכולל שיקבל המבוטח
יהיה למעשה על פי שווי השוק של הדירה
ואמור לאפשר למבוטח לרכוש דירה דומה
במקום דירתו שניזוקה.
ב”הפניקס” מפנים את הסוכנים למחירון
לוי יצחק ,המספק מידע על שווי הדירות
ביישובים שונים ברחבי הארץ ,ביחס לגודל
הדירה ומיקומה .המחירון יכול לאפשר

למבוטח הערכה של שווי הדירה במחירי
השוק העדכניים .לדברי שלמה מילר,
משנה למנהל תחום ביטוח כללי וסמנכ”ל
בכיר ב”הפניקס”“ ,דיירים בבתים משותפים
נמצאים בסכנה ממשית למצוא את עצמם
ללא יכולת לשקם את דירתם במידה והיא
תינזק עקב רעידת אדמה .לפיכך ,אנו
קוראים לסוכנים לסייע למבוטחים להתגונן
מפני אירועים אלה .בעת קבלת החלטה
של המבוטח לבחור בכיסוי על בסיס ערך
כינון בתוספת הרחבה לערך קרקע ,יסייע
השימוש בנתוני מחירון הדירות לקבוע
סכומי ביטוח נכונים ,אשר יפחיתו את הסיכוי
של ביטוח חסר ויאפשרו קבלת תגמול הולם
במקרה של נזק”.
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע

העליון :בפוליסה אכן נכלל סעיף המאפשר קיזוז הואיל
ולשון הסעיף תכליתו ברורים
בבית משפט העליון נדונה בקשתו של
עובדיה נסרי (“המבקש”) ,שיוצג על ידי
עו”ד ד’ כדורי כנגד איילון חברה לביטוח
(“המשיבה”) ,שיוצגה על ידי עו”ד אלישע
אטיאס ממשרד עוה”ד אטיאס-נוה.
פסק הדין ניתן בספטמבר  2013מפי כבוד
כבוד השופט צ’ זילברטל.
עובדות המקרה :המבקש בוטח על ידי
המשיבה בפוליסת ביטוח תאונות אישיות
(“הפוליסה”) .הפוליסה כללה התחייבות
לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה זמני
והתחייבות לפיצוי חד-פעמי בגין נכות
צמיתה .המבקש נפגע בתאונת עבודה ביום
 .7.4.2003בעקבות התאונה ,הוא החל
לקבל מן המשיבה תגמולי ביטוח בגין אובדן
כושר עבודה זמני.
המבקש פנה למוסד לביטוח לאומי
(“המל”ל”) בבקשה לקביעת דרגת נכות
וביום  26.11.2004נקבעה לו נכות צמיתה
בשיעור  10אחוזים .לאחר שהמבקש
יידע את המשיבה על כך ,היא הציעה לו
בהסכם קבלה פיצוי חד-פעמי בסכום של
 34,000ש”ח (“הסכם הקבלה”) ,בהתאם
לקביעת המל”ל .המבקש סירב להצעת
המשיבה והחליט לערער על קביעת המל”ל.
ביום  11.8.2008התקבל ערעורו על-ידי
הוועדה הרפואית לעררים במל”ל (“ועדת
העררים”) ונקבעה לו נכות צמיתה בשיעור
 19אחוזים ,כאשר נקבע כי להחלטה זו
תוקף רטרואקטיבי ,דהיינו  -מועד תחילת
הנכות הצמיתה בשיעור האמור נקבע ליום
.26.11.2004
המבקש פנה למשיבה בבקשה לפיצוי חד-
פעמי בהתאם לדרגת הנכות החדשה.
המשיבה הסכימה לכך ,אך דרשה לקזז
מסכום זה את תגמולי הביטוח שקיבל
בגין אובדן כושר העבודה הזמני החל מיום
 .26.11.2004לטענתה ,על פי הפוליסה,
משנקבעה למבוטח נכות צמיתה נפסקת
זכאותו לפיצויים בגין אובדן כושר העבודה
הזמני ,וכל תגמול שקיבל לאחר מועד

קביעת הנכות הצמיתה יקוזז מהפיצוי
הסופי .בעקבות זאת הגיש המבקש תביעה
לבית משפט השלום ובה טען שעל המשיבה
להעביר לו את תגמולי הביטוח ללא קיזוז,
בעיקר ,מאחר שבפוליסה כלל לא נכלל
סעיף קיזוז.
בית משפט השלום דחה את טענת המבקש
לפיה לא היה מודע לסעיף הקיזוז בפוליסה,
כאשר קבע שלשון הפוליסה ברורה ונהירה
ביחס לסעיף הקיזוז ולא מתעוררת אף
שאלה פרשנית בנוגע לאפשרות הקיזוז.
כמו כן קבע בית משפט שלום שהקיזוז
כשלעצמו הגיוני ונועד למנוע כפל פיצוי.
המבקש ערער לבית המשפט המחוזי.
בית המשפט המחוזי פסק ,כי דין הערעור
להידחות בהתבסס על נימוקיו של בית
משפט השלום .לעניין סעיף הקיזוז
בפוליסה ,קבע בית המשפט המחוזי ,כי
מלשון הפוליסה עולה בבירור ,כי קיימת
אפשרות לקיזוז תגמולים .בית המשפט
הוסיף שהמשיבה הוכיחה ששלחה
למבקש מכתבים בשנת  2004ובשנת
 2005בעניין הקיזוז וגם מסיבה זו נדחתה
טענת אי הידיעה של המבקש על אודות
קיום זכות הקיזוז .באשר למועד תחילת
הקיזוז ,נקבע כי אין כל ספק פרשני
ושיש להפסיק את מתן התגמולים בגין
אובדן כושר העבודה הזמני מהמועד בו
התגבשה הנכות הצמיתה ,כאשר יש
אפשרות שקביעתו של מועד זה תהיה
רטרואקטיבית .בית המשפט המחוזי
הסביר ,שבית משפט השלום אישר את
קיזוז התגמולים מיום  26.11.2004עבור
אובדן כושר עבודה זמני מהתגמול החד-
פעמי עבור הנכות הצמיתה והוסיף ,שללא
קיזוז זה ,יזכה המבקש לכפל פיצוי אשר
מנוגד לתנאי הפוליסה .כנגד פסק דינו של
בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות
ערעור לבית המשפט העליון.
בבקשת הרשות טוען המבקש ,שבית
המשפט המחוזי טעה בכך שקבע שהיה

מודע לתניית הקיזוז ,שכן קביעה זו אינה
מבוססת ומתעלמת מהראיות שהביא
המבקש בעניין זה .מוסיף וטוען המבקש,
שהערכאות הקודמות טעו בפרשנות
הפוליסה ,ובפרשנות המילה “משנקבעה”.
לטענתו ,יש לפרשה כך שהקיזוז יחול רק
מעת הקביעה הסופית של ועדת העררים.
לסיכום טוען המבקש ,שבית המשפט
המחוזי התעלם מההודאה בזכויותיו מצד
המשיבה.
בית המשפט העליון קבע ,כי דין הבקשה
להידחות ,אף בלי להורות על הגשת
תשובה .הטענות אותן מעלה המבקש אינן
מעוררות שאלה משפטית ,ציבורית או
חוקתית בעלת משקל ,אשר חורגת מעניינם
הקונקרטי של הצדדים ועל כן אין הבקשה
מצדיקה מתן רשות ערעור ב”גלגול שלישי”.
ההכרעות בעניינו של המבקש התבססו על
לשון הפוליסה ונסיבותיו הקונקרטיות של
המקרה.
בית המשפט העליון ציין ,כי דין הבקשה
להדחות אף לגופה .לדברי כבוד השופט
זילברטל“ :המבקש מנסה להראות שלא
ידע על אפשרות הקיזוז הן בעת רכישת
פוליסת הביטוח והן במהלך התקופה בה
זכה לתגמולים בגין אובדן כושר העבודה
הזמני .הערכאות הקודמות דחו טענה
זו וקבעו שסעיף הקיזוז בפוליסה ברור
ונהיר לכל ושהמשיבה אף שלחה מספר
מכתבים למבקש במהלך השנים 2005-
 2004בהם הוזכרה זכותה לקיזוז ,בעת
שזכה לקבל ממנה תגמולים .לאחר עיון
בפוליסה נראה כי לא נפל פגם בקביעות
הערכאות הקודמות המצדיק התערבות:
בפוליסה אכן נכלל סעיף המאפשר קיזוז
כאמור והן לשונו והן תכליתו ברורה.
משכך אין מקום לטענות המבקש שלפיהן
לא ידע על אפשרות הקיזוז וכי נדרשת
פרשנות שונה לסעיף זה”.
לסיכום ,בית המשפט העליון דחה את
בקשת רשות הערעור ללא צו להוצאות.
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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 -

מודעות דרושים

****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 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

*למשרד סוכן ביטוח בפרדס חנה,
דרושה פקידת אלמנטרי למשרה מלאה
ניסיון חובה!
קורות חיים למייל amir@avni-ins.co.il
***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
טל052-2582244 ,03-9698848 :
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 -

להשכרה באזור בניין משרדים ייצוגי ומודרני
•שטחי•השכרה•גמישים•לפי•מידתך•(מינימום••150מ”ר)
•חניה•זולה•וזמינה
•ארנונה•נמוכה•מאוד
טל*4542 :

****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

השכרת משרדים

*להשכרה חדר משרדי 12 ,מטר
בתוך משרד סוכנות לביטוח בכפ"ס
לתקופה ממושכת .מרוהט ,משופץ -חדש
כניסה החל מינואר 2014
מתאים לעבודה משרדית
לפרטים נוספים 052-2507548 -
***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 42
חיפה 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

