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משה כחלון" :סוכני הביטוח
הם פקטור חשוב בתחום
הפנסיה והביטוח"

יו"ר תנועת כולנו אמר בכנס חוק ומשפט של מחוז הצפון כי יחד עם
הסוכנים הוא ישפר את מערך הפנסיה בישראל >> עמוד 2

לוי רחמני :שירות אישי הוא
הקלף המנצח של סוכני הביטוח

יו"ר איילון בראיון לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני" :סוכן הביטוח יישאר
גורם מרכזי בהפצה ,בתנאי שיידע לאמץ שינויים טכנולוגיים" >> עמוד 4
פרמיה לנפש בענפי ביטוח כללי ובריאות (ללא ביטוח חיים) בישראל וב OECD-בשנת  ,2013בדולרים

הוצאות ביטוח לנפש

1,353
745

מקור OECD Statistics Portal :ועיבוד אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון

מנכ"ל הלשכה החדש :האתגר
המרכזי בתפקיד – חיזוק
מעמד סוכן הביטוח
רענן שמחי נכנס היום לתפקידו ,במקום מוטי קינן שמסיים את
תפקידו באופן רשמי ועוזב את הלשכה >> עמוד 3

עוד בעיתון
יו"ר חדש
לתת הוועדה
לפיננסים :דודי
עמית יחליף
את ארז גוטמן
ז"ל
עמוד 5

כנס ביטוח
חיים ופנסיוני
יתמקד במסר
"לוקחים
אחריות על
החיים"
עמוד 6

אודי פרישמן:
"דחיית תביעה
על ידי חברת
הביטוח היא
לעולם אינה
סוף פסוק"

עמוד 11

כחלון בכנס של מחוז הצפון

"כשאתמנה לשר האוצר אני רוצה את סוכני הביטוח
לצדי; יחד נוביל את השיפור במערך הפנסיה בישראל"

ליאור רוזנפלד (מימין),
משה כחלון ואריה אברמוביץ

יו"ר כולנו ,משה כחלון נאם השבוע בכנס מחוז חיפה והצפון
ואמר כי "אני לא רואה את ענף הפנסיה או את ענף הביטוח
מתנהלים ללא סוכני ביטוח".
בכנס "חוק ומשפט" ,שעסק בדיני ביטוח ,ציין כחלון" :כשאתמנה
לשר האוצר אני רוצה את סוכני הביטוח ,המייצגים את ציבור
המבוטחים ,לצדי .ביחד נוביל את השיפור במערך הפנסיה בישראל.
סוכני ביטוח הם פקטור חשוב בתחום הפנסיה והביטוח .ביורוקרטיה
ורגולציה לא מעניינים אותי ,שר יכול לעשות כל מה שהוא רוצה
בכל הקשור לתחומי אחריותו .ברגע שאתה מתמנה לשר יש לך
כוח אדיר בידיים .אין מה לפחד ממגמות חדשות :כמו שעשינו
רפורמה בתקשורת ,נוכל לעשות רפורמה בכל תחום שנוגע
למשרד האוצר ,מבלי לפגוע באף אחד מהשחקנים שבשוק".
בכנס נשאל כחלון מדוע לא לקח לידיו את משרד האוצר
כשהוצע לו בעבר" .להגיע למשרד האוצר כחלק מרשימה או

כמפלגה עצמאית אלו שני עולמות שונים .כשאתה מגיע עם
מפלגה ,הרבה מנדטים וכוח ,גם ראש הממשלה לא יכול להגביל
אותך .אם היו לי  19מנדטים? אתם לא יודעים מה היה קורה כאן,
היינו משנים את המדינה".
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר" :אני שמח שאחד
המועמדים המובילים למשרת שר האוצר מבין את חשיבותם של
סוכני הביטוח לעתיד המשק הישראלי ,כמי שמייצגים ומשרתים
בנאמנות את ציבור מבוטחיהם .כחלון מבין שסוכני הביטוח הם
לא האחראים למשבר הפנסיה במדינה ,כפי שגורמים מסוימים
מבקשים לצייר זאת".
יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד אמר" :כחלון ,כמועמד
במפלגה מובילה בישראל ,הבין שסוכני הביטוח הם שחקן חשוב
בשוק הביטוח בפרט ובמשק הישראלי בכלל ,וכן שאין עתיד
לציבור החוסכים בישראל ללא סוכני הביטוח".

מועדון ההטבות
החדש של חברי הלשכה

לשכת סוכני ביטוח גאה להשיק לראשונה את
מועדון ההטבות  -לנו ולמעננו חברי הלשכה.
כנסו וקבלו את ההטבות המגיעות לכם

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו– 050-5543991מיילziv@mil-media.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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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חילופי מנכ"לים

מנכ"ל הלשכה החדש נכנס לתפקידו" :כבוד גדול
עבורי להיות חלק מהנבחרת של סוכני הביטוח"

מנכ"ל הלשכה החדש רענן שמחי נכנס היום לנעליו של
המנכ"ל היוצא מוטי קינן ,שמסיים את תפקידו באופן רשמי
ועוזב את הלשכה.
במכתב ששלח לסוכני הביטוח ,כתב
שמחי "בימים אלה סיימתי את החפיפה
המקצועית עם המנכ"ל הפורש מוטי קינן
ונגלה לפניי עולם חדש ,מרתק ומאתגר
כאחד .כעת ,עם כניסתי לתפקיד ,אני
רואה חשיבות רבה בהמשך חיזוק מעמדו
ותדמיתו של סוכן הביטוח בקרב אזרחי
המדינה .אעשה הכל כדי להיות לכם
לעזר".
שמחי ,50 ,נשוי ואב לארבעה ,מביא עמו
ניסיון ניהולי רב שנים .בתפקידו האחרון
הוא שימש כמנכ"ל קרן לב"י במשך
שבע שנים .לפני כן מילא שמחי שורה
רענן שמחי
של תפקידי פיקוד ומטה בצה"ל ,בהם
סגן מפקד הבקו"ם .לדבריו" ,ניהול ארגון הוא לא דבר חדש
עבורי ואני מאוד שמח להיכנס לתפקיד .עם זאת ,לשכת סוכני
הביטוח היא עולם תוכן חדש ומאתגר מאוד עבורי .מאוד רציתי
להגיע לפה ,נחשפתי לאנשים מדהימים בלשכה וזה כבוד גדול
עבורי להיות חלק מהנבחרת של סוכני הביטוח".
שמחי מאמין כי האתגר המרכזי בתפקידו הוא המשך חיזוק
מעמדו של הסוכן" .זה יהיה המוטו המרכזי בתקופה הקרובה:

מיצוב מעמד הסוכן במשק הישראלי .זו צריכה להיות עבודת
צוות של כל גורמי הלשכה .כמו כן ,אנחנו צריכים להצעיר את
הארגון ולגייס סוכנים חדשים לשורות
הלשכה .כמובן שנמשיך להיות אוזן קשבת
עבור כל הסוכנים".
לדבריו" ,הערכים שעומדים בפני הם יושרה
ושקיפות .זה צריך להיות נר לרגליו של כל
מנהל ,יחד עם הצורך להסתכל קדימה .אני
מקווה שכולם יסייעו לי להיכנס לתפקידי,
כדי שאוכל לסייע לכל מי שצריך .אני
נכנס לתפקיד בדיוק לפני הכנס המקצועי
באילת ,וזה בהחלט בית ספר עבורי .אני
צריך ללמוד במהירות את כל המושגים
ואת עולם התוכן החדש .אני מאוד מעריך
את העובדה שההנהלה היתה אמיצה
ולקחה מישהו חיצוני עם ידע ניהולי ,לא
בהכרח בתחום .זו ההזדמנות להודות
לנשיא הלשכה אריה אברמוביץ ולוועדת האיתור שבחרו
בי לתפקיד .אעשה הכל כדי שההחלטה שלהם תצדיק את
עצמה".
ליצירת קשר עם מנכ"ל הלשכה רענן שמחי:
באמצעות מיילraanan@insurance.org.il :
בטלפון03-6366501 :
נייד052-9280280 :

מוטי קינן נפרד :אתם מעניקים את
המטרייה המקצועית לביטחונם,
לרווחתם ולעתידם של התושבים

שלום חברים וחברות יקרים,
אני מתרגש להיפרד מכם אחרי  23שנה של עבודה משותפת.
הגעתי ללשכה מיד אחרי שפשטתי את מדי חיל האוויר .בזמן
שירותי הצבאי ,הלכתי בגאווה עם המסר שהטובים ביותר
נמצאים בחיל האוויר ,אבל כשנכנסתי לתפקידי בלשכה
והכרתי אתכם ,הבנתי מהר מאוד שהטובים נמצאים לא
רק באוויר – אלא גם על הקרקע ובשטח הביטוח.
אתם ,סוכני הביטוח ,עומדים בחזית ,נושאים בשליחות
שאין שני לה ,לטובת כל לקוח .אם ציינתי את חיל
האוויר ,חיל שמעניק מטרייה אווירית לישראל,
אתם הסוכנים מעניקים את המטרייה
המקצועית לביטחונם ,לרווחתם ולעתידם של
תושבי המדינה.
ניסיתי בכל כוחי לתרום ולסייע בפעילותכם
החשובה .תמיד ראיתי את עצמי חלק מכם,
שותף מלא לתסכולים ,למאבקים וכן – גם
להצלחות.
אני יודע שלא קלה דרכו של הסוכן בעת
הזו ,שהקשיים רק הולכים ומתגברים .חשוב
לי להדגיש ולומר לכם בהקשר זה ,כי אתם
ראויים וחייבים ללכת עם ראש מורם וגאווה
אמיתית ,על התפקיד שאתם ממלאים יום
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ביומו ,שעה בשעה ,לטובת ציבור המבוטחים.
מיליארדי השקלים שהמבוטחים מקבלים מדי שנה מושגים
בזכותכם .כל ערוצי השיווק השונים בענף לא משתווים
לתרומה ולהיקף הפעילות שלכם .כל המלעיזים
למיניהם ,שניבאו שחורות לעתיד סוכני הביטוח ,נעלמו
כפי שהופיעו.
אתם כאן ,ערוץ השיווק והעשייה מספר אחד
בתעשיית הביטוח ,הפנסיה והפיננסים בישראל –
ואתם תהיו ערוץ השיווק מספר אחד עוד שנים רבות.
דבר אחד בטוח הדרכים שלנו עוד יצטלבו.
אני אמשיך לעמוד לרשותכם בהתנדבות
מלאה ,בכל עזרה וסיוע שתזדקקו לו
בפיקוח ,בחברות הביטוח ,ובכל נושא
אחר.
מאחל הצלחה לרענן שמחי בתפקידו
כמנכ"ל הלשכה.
שלום חברים רק בריאות והצלחה.
הנייד שלי יעמוד לרשותכם בטלפון
.052-2537390
מיילmotik774@gmail.com :
בידידות רבה,
מוטי קינן
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לקראת הכנס באילת

לוי רחמני :תדמית הסוכן תלויה כולה
בשירות האישי שהוא מעניק ללקוחותיו
"סוכן הביטוח יישאר גורם משמעותי בהפצה ,אבל הוא צריך
להתאים את עצמו לסביבה הטכנולוגית המשתנה" ,כך קובע
לוי רחמני ,יו"ר איילון חברה לביטוח ,בראיון לקראת כנס
ביטוח חיים ופנסיוני שיתקיים
במרץ" .כבר בימים אלה ובתנאי
השוק הקיימים הסוכן חייב לדעת
להתאים את עצמו למחשב,
לטכנולוגיות חדשות ולאינטרנט,
מכיוון שיותר ויותר שירותים
ניתנים באינטרנט .הדור של ימינו
רגיל לעשות את כל הפעולות
באינטרנט ,ולכן סוכנים שהשכילו
להשתמש בפייסבוק ,בווטסאפ
ובאמצעים נוספים – מגדילים את
כמות הלקוחות שלהם.
"הסוכן חייב להיות מומחה בכל
האמצעים האלקטרוניים שעומדים לרשותו ,וזה ייתן לו את
הפרנסה .חברות הביטוח הישיר מאפשרות להזמין ביטוח
ישירות באתר שלהן והתחרות הזו פוגעת בסוכן ,לכן הוא חייב
לדעת להשתמש בכלים האלה ולהשיב מלחמה .הוא צריך
להכיר גם את אתרי השוואות המחירים שנכנסו לשוק ,להיות
מעודכן ועם האצבע על הדופק".
כיצד לדעתך יראה סוכן הביטוח בעתיד? האם לדעתך על
סוכן הביטוח להיכנס לתחומים נוספים?
"באופן עקרוני אין צל של ספק שאחת הבעיות שלנו כסוכנים,
וגם של כלל בני האדם ,היא שמצד אחד כולנו שמרנים –
הולכים לאותו מקום מתוך הרגל ולא שמים לה שהתנאים
הסביבתיים משתנים ,ומצד שני אנחנו חייבים להתאים את
עצמנו לסביבה המשתנה .קחו למשל את הזיקית :אם היא
קופצת על אבן ,היא נהיית אפורה ,אם היא עוברת לעלה
– היא נהפכת לירוקה .כך היא שומרת על עצמה בסביבה
משתנה .כל האנשים ,וסוכני ביטוח בפרט ,חייבים להתאים
לעצמם למה שקורה בעולם".
כיצד פועלת איילון כדי להכין את סוכן הביטוח של העתיד?
"אחד הדברים שאנחנו מקפידים לעשות זה הדרכות ,בשיתוף
עם לשכת סוכני הביטוח .המכללה לביטוח על שם שלמה
רחמני שקמה ב 1991-נקראה בתחילה המכללה לביטוח ,אך
ב 2005-שונה שמה למכללה לביטוח ופיננסים .זה מבטא
את הלך הרוח והשינויים הסביבתיים .השנה תעבור המכללה
לביתה החדש בבניין שרכשנו ,ברחוב המסגר בתל אביב,

והיא תשב בו יחד עם לשכת סוכני הביטוח .הכנו מתחם
חדש בהתאם לדרישות הלשכה .במכללה החדשה יהיה יותר
מקום לכיתות וכלל סוכני הביטוח יוכלו לבוא לשם ולקבל
ייעוץ והדרכה .זה יהיה בית חם לסוכנים
ולמכללה.
"אין ספק שכיום הסוכן חייב להתמקצע
גם בפיננסים .כל הסוכנים צריכים להבין
שקם דבר בישראל .ברגע שמסקנות
ועדת בכר יושמו ,סוכני הביטוח היו חייבים
להיכנס לתחום הפיננסים שכבר לא
נחלתו הבלעדית של הבנקים".
כיצד אפשר לשפר את תדמית הסוכן?
"מצד אחד הלשכה מטפלת יפה מאוד
מול הביטוחים הישירים והפרסומות
המחרידות שלהם .אבל עם כל הכבוד,
תדמית הסוכן תלויה כולה בשירות שהוא
נותן .שירות אישי אינו נמדד בכסף .אם אתה מתנהג לקולגה,
ללקוח ותיק או ללקוח פוטנציאלי ,כאדם ונותן לו יחס הולם -
זה הקלף המנצח שלך .זו עבודה סזיפית ,אבל זה מה שמביא
לקוחות .עד היום ,תוכלו למצוא אנשים שאם תשאלו אותם
היכן הם מבוטחים הם יאמרו לכם את שם הסוכן ואפילו לא
יידעו לומר באיזו חברה הם מבוטחים .זה מעיד על שירות
אישי יוצא מן הכלל".
הריאיון המלא עם לוי רחמני יפורסם במגזין מיוחד שיופץ
בכנס ביטוח חיים ופנסיוני ,שיתקיים ב 9-12-במרץ ,באילת
לוי רחמני ישתתף במהלך הכנס באילת (ג') בשיחה
אישית בנושא "עתיד סוכן הביטוח" ,עם נשיא הלשכה,
אריה אברמוביץ.
מחוז השרון יקיים יום עיון ב( 23.2.15-ב'),
בין השעות  ,8:30-14:30בשיתוף שירביט חברה לביטוח.
האירוע ,שיתקיים באולם סטואה בקיבוץ געש ,יכלול בין היתר
את הרצאותיהם של מנכ"ל שירביט חברה לביטוח ,גיל ספיר,
והפרשן הפוליטי של חדשות  ,10רביב דרוקר.
מחוז השפלה יערוך יום עיון ב( 26.2.15-ה'),
בין השעות  ,11:00-19:00בשיתוף רימונים.
האירוע יתקיים במלון לאונרדו פלאזה באשדוד.

משרד באזור בהתאמה אישית
משרדים להשכרה באזור התעשייה של אזור
מידתך מ"ר
החל מ200-
 #שטחי השכרה גמישים
גמישים לפי
והתאמתולצרכיך
המשרד והתאמתו
שיפוץ המשרד
 #שיפוץ
לצרכיך
 #חניה זולה וזמינה
 #ארנונה נמוכה מאוד
מאוד
לתאום סיור בבניין
ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית צלצל:

*4542
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תת הוועדה לפיננסים

יו"ר חדש לתת הוועדה לפיננסים:
דודי עמית יחליף את ארז גוטמן ז"ל

דודי עמית התמנה לתפקיד יו"ר תת הוועדה
לפיננסים של לשכת סוכני הביטוח .המינוי
החדש נעשה בעקבות פטירתו של ארז
גוטמן ז"ל ,שמילא את תפקיד היו"ר בשנה
האחרונה .לכתו של גוטמן ז"ל היכה את
סובביו ואת לשכת סוכני הביטוח ,לאחר
שגוטמן לקה בלבו במפתיע .עמית,50 ,
שמכהן כחבר בוועדה לביטוח פנסיוני
מזה חמש שנים ,הוא מומחה לביטוח
פנסיוני ולחיסכון ארוך טווח.
"אני מאחל לנו להצליח בלהנחיל
לכל סוכן ביטוח שלפחות שליש
מהכנסותיו יגיע מהתחום
הפיננסי" ,אומר עמית לקראת
מינויו החדש" .המטרה הראשונה
והעיקרית שלי ,היא לגרום לכל
סוכן ביטוח לאמץ את התחום
הפיננסי .לכנס פיננסים
האחרון הגיעו כ 300-סוכני
ביטוח ,כמות מרשימה לכל
הדעות בשביל כנס ראשון
מסוגו ,ואנו שואפים להגדיל
את הכמות גם בכנסים
הבאים .לסוכן הביטוח יש
את הפוטנציאל לספק
את הליווי הפיננסי הטוב
ביותר לתא המשפחתי ,חבל
שפוטנציאל זה לא ייושם".
עמית ,נשוי ואב לשלושה,
משמש כסוכן ביטוח מזה
 22שנה ובעל תואר .B.A
בהנדסת תעשייה וניהול מטעם
אוניברסיטת בן גוריון" .אני
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מאחל הצלחה רבה ליו"ר תת הוועדה לפיננסים
החדש של הלשכה" ,אומר נשיא הלשכה ,אריה
אברמוביץ" .לאחר לכתו של ארז גוטמן ז"ל,
הלשכה תרה אחר האדם שייכנס לנעליו
הגדולות וימשיך את דרכו בתחום הפיננסים.
אני משוכנע שדודי יבצע את תפקידו כיו"ר
תת הוועדה ,על הצד הטוב ביותר".
יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני,
הוסיף" :דודי נענה לבקשתי להתמנות
ליו"ר תת הוועדה לפיננסים ,וכעת
עומדים בפניו אתגרים לא פשוטים.
לצערנו ,תחום הפיננסים מהווה
נושא יחסית מוזנח בקרב רוב
סוכני הביטוח ,אך מצד שני זהו
תחום עם פוטנציאל ענק ,שטרם
הצלחנו לכסות ולו קצה ממנו".
ארנון מתייחס בדבריו למאמצי
הלשכה לחשוף את חברי
הלשכה לתחום הפיננסים,
"את ההתנעה הראשונה
בנושא כבר התחלנו ,ודודי
ימשיך את מה שארז גוטמן
ז"ל התחיל כדי לקדם את
התחום שמהווה אוקיינוס
ענק".
ארנון הוסיף והעיד על
עמית מהיכרותו עמו בוועדה
הפנסיונית" ,לדעתי ,דודי
הוא האדם הנכון בזמן הנכון,
הוא מכיר היטב את תחום
הפיננסים ובעל מוטיבציה
ורצון לקדם את הנושא .אנו
מאחלים לו הצלחה רבה".
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לקראת הכנס באילת

כנס ביטוח חיים ופנסיוני :השנה בחרנו
להתמקד במסר "לוקחים אחריות על החיים"

הכנס השנתי "ביטוח חיים ופנסיוני" של לשכת סוכני הביטוח יתקיים
בחודש הבא ב( 9-12.3-ב'-ה') באילת .הכנס ייערך זו הפעם ה 36-בסימן
"לוקחים אחריות על החיים" במלון דן .הוועידה תארח
למעלה מ 1,700-סוכני ביטוח ,בכירים בענף הביטוח,
שוק ההון ,בתי השקעות וחברי כנסת בכירים.
הכנס ייחל ביום שני בערב בטקס פתיחה ,שיכלול
פרידה ממנכ"ל הלשכה היוצא ,מוטי קינן ,שפרש
מתפקידו לאחר  23שנה .המפקחת על הביטוח דורית
סלינגר תישא דברים .את הכנס ינחה האמן העל
עמר בר לב
חושי ,גדעון זגהר.
במהלך הכנס יציג יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח
פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח ,את תוצאות סקר
שביעות רצון הסוכנים הפנסיונים מחברות הביטוח.
כמו כן ,ייערך פאנל בנושא "עתידה הכלכלי של
מדינת ישראל" (ג') ,שיארח כדוברים את ח"כ
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) ,ח"כ יובל שטייניץ
(הליכוד) ,וח"כ אלי ישי (יחד); ופאנל בנושא "חינוך
יובל שטייניץ
חובה לפנסיה" (ה') ,שבו יתארחו ח"כ עמר בר
לב( ,המחנה הציוני) ,ח"כ פנינה תמנו שטה (יש עתיד) ,ניר אורבך (הבית
היהודי) ,זבולון אורלב (מנכ"ל משרד החינוך לשעבר) ,ואודי ניסן (ראש אגף
תקציבים לשעבר ויו"ר קבוצת דלק) .את הפאנל ינחה חגי גולן (עורך ראשי,
"גלובס") .במהלך הכנס יוצגו מודלים חדשים לתגמול הסוכן.
יום שלישי ייפתח בהרצאתו של אסף מיכאלי ,מנהל תחום ביטוח כללי ,אגף
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,בנושא "צירוף לתוכניות ביטוח
חדשות" .לאחר מכן ירצה אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,בנושא "עתיד
סוכן הביטוח  ."2030בצהריים תציג קרן אלעזרי ,אנליסטית ,חוקרת ומרצה

בתחום הסייבר ,את הנושא "מה אפשר ללמוד מהאקרים על חדשנות".
מיד אחריה ירצה רו"ח יעקב כהן בנושא "מיסוי שארים ואובדן כושר
עבודה" .בנוסף ,יסקור יואל זיו ,יו"ר ועדת ביטוח
בריאות וסיעוד של הלשכה ,את ה"שינויים בפוליסות
הבריאות".
את יום רביעי יפתח ניר בן שמש ,מנהל מחלקת
מסלקה פנסיונית בהרצאתו "ייפוי הכח החדש".
בצהריים ירצה בין היתר ,מרק זארוק ,מומחה לפיתוח
תרבות של קולבורציה ממוקדת לקוח ותוצאות
אלי ישי
להצלחת הארגון .מיד אחריו ידבר דני קהל ,סמנכ"ל
בכיר ומנהל אגף חיסכון ארוך טווח באיילון.
ביום חמישי ירצה אורן הוברמן ,יזם החברות פיקאפס
וקינטיק-ארט ,וכן עיתונאי לשעבר ,בנושא " 8דרכים
ליצירתיות פורצת דרך" .מיד אחריו ירצה איציק
בן ארויה ,יו"ר לשכת היועצים הפנסיונים בישראל
בנושא "ערכו הכלכלי של האדם".
בתוך כך ,אורחי הכנס ייהנו מחוויות בידור והופעות
ניסן סלומינסקי
של להקת הקצב והמחול מיומנה ולהקת תיסלם.
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח" :בחרנו להתמקד השנה
בכנס במסר 'לוקחים אחריות על החיים' .תוכני הכנס יתמקדו במוצרים,
שבעזרתם אפשר לספק למבוטחים פתרונות בטרם קרות המקרה
הביטוחי .נדון בפעילות הנדרשת מכל סוכן כדי להגן נכון על לקוחותיו
ומשפחותיהם .רגע האמת מבחינתנו הוא רגע עשיית הפוליסה הנכונה
והמדויקת ללקוח ,כך ברגע שיצטרף להפעיל את הביטוח ,יקבל את
המוצר שלו באמת זקוק".
לתוכנית הכנס לחצו כאן

ההרשמה החלה! הכינוס ה 36-ביטוח ופיננסים 2015

רישום לכינוס
לחברי הלשכה

הכינוס ה36-
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נשארו מקומות אחרונים.
ההרשמה לכנס נסגרת ב 15-לפברואר
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קצרים
הכשרה חברה לביטוח עוברת לבית הכשרה החדש בחולון

חברת הביטוח הכשרה ,שבשליטתו של איש העסקים אלי אלעזרא ,עוברת לבית
חדש" :בית הכשרה" בפארק גב ים בחולון .החברה עוזבת את בנייני הכשרת היישוב,
שנמצאים מול הדולפינריום בתל אביב ,שהיו ביתה ב 15-השנים האחרונות.
הבניין כולו נבנה תוך חשיבה ירוקה ככל האפשר .כלל המערכות בבניין מבוססות
על העיקרון של מערכות ירוקות וחסכוניות באנרגיה העומדות בתקנים בינלאומיים.
בית הכשרה הינו בן  9קומות משרדים מעל קומת מסחר ,בנוסף לשלוש קומות של
חנייה תת קרקעית .שטח הבניין הינו כ 12.5-אלף מ"ר .הכשרה תאכלס את חמשת
קומות המשרדים העליונות וכן שטחים נוספים בקומת המסחר וקומה  .2שאר
השטחים בבניין מיועדים להשכרה .בבניין יעבדו כ 380-עובדים מתוך כלל העובדים
הפרוסים בנוסף במחוזות החברה ,בירושלים ,בחיפה ובתל אביב.

איילון משיקה את פורטל
הסוכנים החדש לסוכני החברה

איילון חברה לביטוח ומציגה פורטל חדש
עבור סוכניה .הפורטל החדש מאפשר לסוכני
החברה גישה מכל מקום ,בכל זמן ובכל
פלטפורמה  -טאבלט ,טלפון נייד או המחשב
האישי ,ומציע לסוכני החברה את הכלים
והפתרונות הטכנולוגיים המובילים ביותר
בתחום.
הפורטל יכלול ,בין השאר ,מגוון רחב של
דו"חות לשימוש הסוכנים ,יספק תמונת מצב
עדכנית על עמלותיהם ,יכלול מחשבונים
דינאמיים ,תמונה מפורטת ומקיפה לתיק
לקוח ,יאפשר פתיחת תביעה בענף רכב
ודירות ,קבלת סטטוס התביעה ועוד מגוון
כלים מתקדמים .אפיון הפורטל החדש התבצע
לאחר שימוש בקבוצות מיקוד של סוכני
החברה ,במסגרתן בוצע פילוח הצרכים.
הפורטל החדש עתיד לעלות לאוויר במאי.

פמי פרימיום מציינת  100אלף
ייעוצים רפואיים מקוונים בשביעות
רצון של  98%מהלקוחות

הייעוץ הרפואי שמציעה פמי פרימיום ניתן על
ידי רופאים מומחים בשיחת וידאו צ'ט מרחוק,
בכל עת ובכל זמן ,באמצעות הסמארטפון,
הטאבלט והמחשב ,זאת תוך שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות ויכולת קליטה ושידור  .HDהשירות
מנוהל על ידי המנהל הרפואי של פמי פרימיום,
שמשמש בין השאר גם כמנהל רפואי בבית
חולים בישראל.
לצורך מתן השירות הקימה והכשירה פמי
פרימיום מערך המונה למעלה מ 100-רופאים
מומחים ,המשמשים בין השאר מנהלי מחלקות,
מנהלי יחידות ופרופסורים בבתי חולים בישראל.
השירות ניתן במגוון תחומי התמחות ,בהם ילדים,
אונקולוגיה ,אורתופדיה ,עור ומין ,נפרולוגיה
וקרדיולוגיה השירות עומד בתנאי פרוטוקול
משרד הבריאות חוזר טלרפואה מאי  2014והוא
כולל בין השאר מתן מרשמים ,הפניות אונליין
ואיסוף חומר רפואי טרם ביצוע הייעוץ.

עשרות בכירי מוסדות פיננסים במפגש מיוחד שאירח נשיא קבוצת
הראל ביטוח ופיננסים

עשרות בכירי מוסדות פיננסיים התקבצו השבוע למפגש צהריים מיוחד שערך גדעון המבורגר,
המכהן כנשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין וכנשיא קבוצת הראל ביטוח ופיננסים,
במלון דן בתל אביב ,כחלק מפעילות הלשכה לקיום קשרי כלכלה עם גורמים בשווייץ .במסגרת
המפגש ,שנערך במעמד שגריר שווייץ בישראל אנדריאס באום ,נהנו המוזמנים מהרצאת אורח
של משה אשר ,ראש רשות המסים ,שסקר את הסדר העולמי החדש במאבק בהון הלא מדווח
והשתלבות רשות המסים במגמה זו.
בין האורחים היו עו"ד גד נשיץ ,קונסול הכבוד של איסלנד; דן פרופר ,יו"ר אסם; גד פרופר; יוסי
צ'חנובר; עו"ד חיים סמט; אמנון דותן ,יו"ר נשר; עו"ד שמעון מזרחי; פרופ' זיו רייך ,המכללה
האקדמית לביטוח ,נתניה; רו"ח עליזה שרון; יאיר המבורגר ,יו"ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים;
מישל סיבוני ושמעון אלקבץ  -מנכ"לים משותפים של קבוצת הראל; וכן בכירים נוספים מאנשי
קהילת העסקים בישראל.

 12בפברואר 2015
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חדשות הביטוח

עו"ד ג'ון גבע נבחר לאחד ממשרדי עורכי
הדין המובילים בארץ שנה שביעית ברציפות
עו"ד ג'ון גבע נבחר בדירוג "גלובס דנס  "100לאחד ממשרדי
עורכי הדין המובילים בישראל .בדירוג שפורסם
השבוע נבחר גבע לאחד המשרדים המובילים
בתחום דיני נזיקין ,ביטוח ורשלנות רפואית.
גבע הוא היועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני
ביטוח במרכז ,והוא שימש במשך למעלה מ20-
שנה כיועץ משפטי ללשכה .זו השנה השביעית
ברציפות שבה נבחר משרדו של גבע בדירוג.
משרדי עורכי הדין דורגו ב 30-תחומי פעילות,
שהמרכזיים בהם הם :נדל"ן ,דיני מסים ,כינוסים
ופירוקים ,ליטיגציה מסחרית ,מימון פרויקטים,

אנרגיה ותשתיות ,מיזוגים ורכישות ,היי-טק ,משפט מסחרי-
בינלאומי ,בנקאות ומימון ,דיני תחרות והגבלים
עסקיים ,דיני עבודה ,שוק ההון-הנפקות ,צווארון
לבן ועוד.
כמקובל בדירוגים בינלאומיים דורגו המשרדים
בכל תחום ב" 3-דרגות איכות"" :המובילים",
"הבולטים" ,ו"הידועים" .הדירוג נקבע על סמך
מכלול נתונים וביניהם :התיקים שבהם טיפל
המשרד ,הלקוחות ,זהות עורכי הדין המועסקים,
ותק ,שיחות וראיונות עם אנשי המשרד ,מידע על
פסקי דין והחלטות ועוד.

קיבלתם מהלקוח מכתב תודה?
שלחו לנו את המכתב ונפרסם אותו
ב"ביטוח ופיננסים" (ללא שם הלקוח).

מייל למשלוחthanks@mil-media.co.il :

התחדשנו!
עברנו דירה

תינו החדשה :רח‘ המלאכה  6א.ת חולון
כתוב
 5811801ת.ד 1877

אתם מוזמנים לבקר...
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

המלאכה  ,6חולון  5811801ת.ד  1877טל' 03-7960000 .או  ,*3453פקסwww.hcsra.co.il 03-5167870 .
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מעל  200סוכנים ובני משפחותיהם
חגגו את ט"ו בשבט במחוז הצפון

טיולי ג'יפים ,חץ וקשת ורכיבה על סוסים היו רק חלק
מהפעילויות שחיכו למעל  200סוכני מחוז חיפה והצפון
בחוות דובי בקיבוץ רמות מנשה .החווה ,שעוסקת בכל הקשור
לחיבור לטבע ולאדמה ,אירחה את הסוכנים למופע קאנטרי
בסגנון המערב הפרוע ,רכיבה על סוסים וארוחת צהריים
בסגנון בוקרים.
שנת תשע"ה שהינה שנת שמיטה ביטלה אירועי ט"ו בשבט
רבים ברחבי הארץ ,אך מחוז הצפון ,בשיתוף איתוראן ,החליטו
להמשיך את המסורת הנהוגה במחוז מזה כמה שנים.
לדברי ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכה" ,מעבר
לפעילות הדרכה והתמקצעות הסוכנים ,חשוב לנו לשמר
את הקשר גם עם אלו שנותנים גב לסוכנים בעבודתם  -בני
המשפחות .לא ויתרנו גם השנה על האירוע ותגובות הסוכנים
הנלהבות הוכיחו לנו שבחרנו נכון .אנחנו כבר עם הראש לשני
אירועים נוספים :פעילות פורים וצעדה בחוה"מ פסח ,הכל
בשיתוף משפחות הסוכנים".

צילום :גולן יצחק

מפגש בוקר של מחוז י-ם" :בכל כנס מגיעים יותר
סוכנים מהצפוי וההרשמה נסגרת במהירות"
 55חברי לשכה הגיעו למפגש בוקר של מחוז ירושלים שנערך
במסעדת לוצ'ינה בקניון ממילא ,בשיתוף קבוצת רימונים.
בין הדוברים במפגש היו עופר בן נון ,היועץ ללשכה בנושאי
תמ"א  ,38נדל"ן ,הנדסי וקבלניות ,שדיבר על ביטוח נכון של
תמ"א  ;38יו"ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין ,שהרצה על
היערכות לחוזר החידושים; דרור אסרף ,מנכל קבוצת רימונים,
שסיפר על כתבי השירות והרחבתם ,ויו"ר ועדת הרווחה עוזי
ארגמן ,שסיפר על מועדון ההטבות ופעילות הוועדה לרווחת
הסוכן.
בנוסף ,נערך בינינו בין עצמנו עם נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ שציין כי הלשכה פועלת ביתר שאת מול הפיקוח
וחברות הביטוח בדרישה לשקיפות בעמלות הסוכנים.
אברמוביץ הציג בפני הסוכנים את החשיבות שבמהלך
הפרדת דמי הניהול מעמלות הסוכנים.
לדברי יו"ר מחוז ירושלים שמואל אשורי" ,דיברנו גם על הכנס
באילת ,ועל החשיבות בגיוס חברים .ביקשנו שכל סוכן ידבר
עם קולגה שאינו חבר לשכה וימליץ לו להיות חבר .אני שמח
לראות שבכל כנס שאנחנו מארגנים מגיעים יותר סוכנים
מהצפוי ,לאחר שההרשמה נסגרת במהירות .אנחנו עורכים

אריה אברמוביץ מדבר עם הסוכנים במפגש הבוקר .צילום :מיכאל אדרי

מהפך במחוז בארגון פעילויות ,כנסים ונסיעות עם המון תכנים
מקצועיים .בשבוע הבא נארח בירושלים את המועצה הארצית
במלון דן ,יחד עם סיור מיוחד ביד ושם".

חילופי תפקידים במחוז השפלה:
אודי הוד יכהן כיו"ר המחוז

יו"ר סניף רחובות אודי הוד נכנס השבוע לתפקידו
כיו"ר מחוז השפלה ,במקומו של אורי ששון,
שמשמש יו"ר סניף ראשון לציון .לדברי הוד" ,החלטנו
על רוטציה בינינו ,יחד עם יו"ר סניף אשדוד /אשקלון
ג'ינה פלד ,כך שהחילופים היו מתוכננים".
 12בפברואר 2015

אתמול התקיימה ישיבת מחוז ראשונה בראשותו של
הוד ,אליה הגיעו גם סגנית הנשיא שוש כהן ,יו"ר
ועדת סניפים ומחוזות אריק ורדי ,יו"ר ועדת כספים
אבי ברוך ויו"ר ועדת ביקורת זאב לנגזם ,ובה הוצגה
תוכנית המחוז ל.2015-
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אירועי הלשכה

מפגש בוקר דו סניפי בנושא בריאות ופיננסים:
דיונים מעניינים שהוסיפו לסוכנים ידע מקצועי

כ 40-סוכנים השתתפו במפגש בוקר ,שערכו במשותף
סניפי רמת גן /גבעתיים ובני ברק ,בנושא בריאות ופיננסים
ובשיתוף אליפים סוכנות לביטוח .המשתתפים במפגש
שהתקיים בבית הקפה קקאו בקריית אונו ,נהנו מארבע
הרצאות ,שהתקיימו במתכונת שונה של דיון ער בין המרצים
לסוכני הביטוח.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ שיתף את הסוכנים בנושא
עתידו של סוכן הביטוח בישראל; ד״ר אודי פרישמן ,יועץ
הלשכה לענייני בריאות ,סיעוד וחיתום סיפר על חידושים
וחוזרים בנושא ביטוחי הבריאות; סוכן הביטוח אודי אביטל,
שפעיל בתת ועדת הפיננסים ,דיבר על החשיבות בכניסת
סוכני הביטוח גם לתחום הפיננסי ואיך להתנהל מול חברות
ביטוח בנושא עמלות ,וציין את חשיבות שיתופי פעולה בין
הסוכנים ועזרה הדדית .הוא אף סיפר על מיזם שלו ושל יו"ר
סניף רמת גן /גבעתיים נגה עקל ,להקמת קבוצות לימוד
למפגשים של ארבע שעות להכרת שוק ההון ולמתן כלים
לסוכנים בנושא הפיננסים ,וסוכנים רבים ביקשו ליטול בו חלק.
עודד יערי הרצה על שלושת הממדים שבהם חיים סוכני
הביטוח .הוא ציין כי הסוכנים צריכים להיות ערים להזדמנויות
עסקיות ,לרתום טכנולוגיות לעשייה היום-יומית ,ולהשכיל
לבנות מוצרים מורכבים מחומרי הגלם שמספקות החברות.
לדברי עקל" ,ההרצאות של אביטל ויערי שתוכננו והתנהלו
בפורמט של בינינו לבין עצמנו ,כדי לאפשר לסוכנים
להשתתף וליצור קשרים חזקים יותר בין חברי הסניפים ,אכן
תרמו לכך שהסוכנים נשארו עד סוף יום העיון ,והצהירו שאכן
הרגישו קירוב בין המשתתפים ,שיעזור להם בהמשך".
בתחילת המפגש דיברה עקל בשמה ובשם יו"ר סניף בני ברק
חיים אורגל על שיטת חבר מביא חבר לצורך גיוס סוכנים
חדשים ללשכה" .כמו כן ,דיברתי על צירוף מתמחים שעובדים
במשרדי סוכנים לפעילויות הלשכה .קיבלנו תגובות מאוד
נלהבות בתום המפגש .סוכנים רבים יצרו אתי קשר וביקשו
לציין כי נהנו במיוחד ,וביקשו לערוך עוד פעילויות של הסניף

חיים אורגל ונגה עקל

באותה מתכונת של שיתוף .הסוכנים אף ציינו שהמפגש היה
ממוקד בתכנים מעניינים ,שתרמו להם לידע המקצועי ,העסקי
והשיווקי".
לדברי אורגל" ,הסוכנים התרשמו לטובה ,וציינו כי ההרצאות
היו מעניינות ותורמות .הן הוסיפו ידע מקצועי לסוכנים,
במיוחד ההרצאה של פרישמן .המפגש היה קצר ,אבל מלא
תוכן .שמחנו לראות שהגיעו יותר אנשים מהמצופה .הבאנו
זאת בחשבון מראש ,כך שהוספנו מקומות והכל היה מלא.
בהחלט נאמץ את מפגשי הבוקר בחום :אמנם מביאים פחות
מרצים ,אבל נותנים להם חומר מעניין וממצה".

מנכ"לית הכשרה ביטוח :אנו נמשיך
לעבוד רק עם סוכנים

בערב לסוכנים מצטיינים של חברת
הכשרה לסיכום  ,2014שהתקיים אמש
בחיפה ,אמרה מנכ"לית החברה אתי
אלישקוב כי בכוונת החברה להמשיך
ולעבוד רק עם סוכני ביטוח.
הצהרה זאת נאמרה על ידיה לאחר
שנשאלה על ידי יו"ר מחוז חיפה והצפון
בלשכה ליאור רוזנפלד באם בכוונת
החברה לייעד את האתר השיווקי החדש
של החברה לפנייה ישירה לציבור
הלקוחות ,כפי שקרה בחברות מתחרות.
תשובתה החד משמעית של אלישקוב
היתה" :עבדנו ,אנחנו עובדים ,ונמשיך
גם בעתיד לשווק את מוצרינו אך ורק
באמצעות סוכני ביטוח" .בכנס הציגו ראשי
הכשרה את הישגי החברה והגידול החד
בפעילות ב.2014-
 12בפברואר 2015

אתי אלישקוב
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היועץ שלי

"דחיית תביעה על ידי חברת הביטוח
היא לעולם אינה סוף פסוק"
טיפ שבועי
"על פי תפישת עולמי ,סוכן הביטוח הוא יועץ
הבריאות של המשפחה שמשמש כמורה נבוכים
למבוטח ולמשפחתו אם וכאשר קורה אירוע
רפואי חריג .במסגרת זו אני מסייע לסוכן לכוון
את המבוטח למיצוי זכויותיו בתחומים שונים
לרבות מול הביטוח הלאומי ,תאונות עבודה,
מחלות מקצוע ,רשלנות רפואי סיעוד וכדומה.
"הטיפ החשוב ביותר שאני מבקש להעביר
לציבור הסוכנים הוא 'זכרו ,דחייה של תביעה על
ידי חברת הביטוח לעולם אינה סוף פסוק'".

להתייעצות עם ד״ר אודי פרישמן ,לחצו כאן

ד"ר אודי פרישמן סיים את
לימודי הרפואה באוניברסיטת
תל אביב ,סיים התמחות
ברדיולוגיה אבחנתית בבית
החולים איכילוב בתל אביב,
ובעל תואר שני במינהל עסקים
מאוניברסיטת תל אביב .ד"ר
פרישמן היה סגן מנהל בית החולים אסותא ,שימש
כמנהל אגף הבריאות בקבוצת הפניקס וראש המטה
של קופת חולים לאומית ,מנהל החברה הכלכלית
של הקופה והביטוח המשלים שלה .בנוסף ,שימש
ד"ר פרישמן כיועץ בכיר לשר הבריאות ולימד עד
לאחרונה בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת
תל אביב.
ד"ר פרישמן משרת את חברי הלשכה מזה עשור,
מסייע לסוכנים לפתור בעיות חיתום מורכבות ,מסייע
לטפל בתביעות ,עוזר למבוטחים לאתר את הרופא
המתאים לבעיה הרפואית ,או את המרכז הרפואי
הייחודי לטיפול בבעיה שממנה סובל החולה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
דרוש סוכן ביטוח לניהול סוכנות ביטוח.
לפרטים :דני dani@gsr.co.il

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל
ובכל סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי0505234664-
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג  ,סודיות מובטחת –
דין – 0543971771
אורלן קבוצת ביטוח ,מציעה לסוכנים וסוכנויות
משרדים בפתח תקוה .בידנו מאגר תיקים
למכירה ולרכישה ,קיימת אפשרות למיזוג,
שותפות ורכישת תיק חלקית או מלאה.
לפרטים :טל לוינסון .tal@orlan.co.il
סוכנות ביטוח באיזור המרכז  -דרום ,מעוניינים
לנהל תיקים בביטוח אלמנטרי וחיים .תמורה
הולמת .לפרטים :איציק 054-2240454
לסוכניות אלמנטרי ולסוכנויות הסדר דרושים/ות
מנוסים/ות :חתם/ת פרט ,חתם/ת עסקים,
מסלקי/ות תביעות רכב דירה ,משווק/ת
פנסיוני/ת בעל/ת רישיון ,יועץ/ת השקעות
בעל/ת רישיון .קו"ח לשלוח ל:
insurance@hever.co.il
מנדלסון סוכנות לביטוח ,מעוניינת בשיתוף
פעולה עם סוכן ביטוח חיים ,כולל אפשרות
ישיבה ביחד .אפי – efi@btm.co.il 054-2300702
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נטעים סוכנות לביטוח מזמינה אותך להצטרף,
עם אפשרות ישיבה במשרדינו בתל אביב.
קיימות אפשרויות לשותפויות ורכישת תיקים
חלקית  /מלאה .לפרטים :תמיר 054-3300552
גדי 052-5411261
לסוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה בראשל"צ
דרושים סוכני משנה למכירות ביטוחי חיים
ובריאות -עמלות גבוהות מובטחות!.
אפשרי שת"פ עם אלמנטריסטים לפרטים:
אבנר  ,054-4575902איתי 054-5885045
סוכן מבוגר מחפש סוכן צעיר לניהול תיק
אלמנטרי .פרטים dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

דרושים

מנהלת מכירות וותיקה ,בעלת נסיון רב בענף
הביטוח ,בעיקר בסיכונים ורשיון וחיים ואלמנטרי,
מחפשת משרה מתאימה.
yael_44444@walla.com

סוכן ביטוח וותיק לאחר מכירת התיק,בעל ידע
מקצועי בכל הענפים ,מחפש ניהול במשרה
חלקית במרכז .לפרטים4149125@gmail.com :
רפרנטית ביטוח חיים בעלת כ 15-שנות נסיון
ממרכז הארץ ,מעונינת לעבוד מהבית
054-4541433
דרוש/ה פקידת רכב למשרד ביטוח
באיזור הקריות בעל/ת נסיון לפנות:
טלפון  052-4349090ואו
מייל  .asher_peer@walla.comסודיות מובטחת

השכרה ושכירות משנה

בבית אל על בת"א 30 ,מ"ר 2 ,חדרים ,מרכז
ת"א ₪ 2,200 .לחודש .דין 0543971771
בסוכנות "שביט ניהול ביטוח פנסיה ופיננסים"
ברחובות ,במרכז העיר ,מתפנה משרד עם כל
השירותים הנלווים ,מיידי.
לפרטים יורם 054-4351804

דרושה פקידת רכב ודירות עם ידע וניסיון
בהפקת פוליסות ,עבודה מול לקוחות קיימים
וחדשים .יחסי אנוש טובים ,וטיפול בתביעות.
מקום העבודה בצפון ת"א .תנאים טובים
למתאימה .לפרטים נוספים miki@gl-ins.co.il

להשכרה משרד בראשל"צ ,רחוב הרצל – 91
בנין צרפתי 2 .חדרים 35 ,מ"ר ברוטו.
לפרטים – יוסי 050-5240011

דרושה עובדת מקצועית בעלת תואר ראשון,
ששולטת במחשוב ברמה גבוה ,בעלת
מוטיבציה ,רקע בקשרי לקוחות ,רצוי עם ידע
בתחום הביטוח ,המשרד ממוקם בירושלים,
קורות חיים נא לשלוח למייל.ron@ins.com :
העבודה לנשים וגברים כאחד

מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס"
בקרית אתגרים ברעננה 70 .מ"ר מחולק ל3-
חדרים ,הול כניסה לקבלת קהל ומטבח 2 +
חניות מקורות גדולות.
לפנות לדני קסלמן 0505-333048
או למייל kolan-99@012.net.il

ביטוח ופיננסים
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