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הלשכה מרכינה ראש
לזכר חללי מערכות ישראל

חברי לשכה רבים איבדו את בניהם ויקיריהם במלחמות ובקרבות.
נזכור את כולם .עמודים 2-3

עוד בעיתון

טיוטת חוזר
אובדן כושר
עבודה:
“הפיקוח עשה
עבודה חלקית
בלבד”
עמוד 10

סוכני ביטוח מתרעמים
על שיטת השירות החדשה
של מגדל
השיטה מאריכה את ההמתנה לקבלת שירותים
מהחברה ומסרבלת את העבודה .עמוד 4

הזמן שלכם יקר -
כך תנהלו אותו נכון

עצות לסוכן העצמאי שמנהל עסק ,משרד ולקוחות
והזמן נוזל לו מבין הידיים .עמוד 5

מה צפוי בשבוע הקרוב
בשווקים בעולם

סקירת מניות ואיגרות חוב והמלצות לתיק ההשקעות עמוד 9

בג"ץ דחה את
כניסתן לתוקף
של תקנות
פוליסות ביטוח
הנסיעות
עמוד 12

בית הדין
הארצי
לעבודה :צו
ההרחבה
בענף המסחר
חל גם על ענף
השירותים
עמוד 6

יום הזיכרון
נזכור את כולם

חברי הלשכה איבדו בנים ,בני משפחה וחברים במערכות ישראל,
תוך שהאחרונה בהם היא צוק איתן .אלה סיפוריהם של חלקם
איתן ברק ז”ל
סמ”ר איתן ברק ,לוחם
בחטיבת הנח”ל ,בן
 20מהרצליה ובנו של
סוכן הביטוח דודו
ברק ,נהרג ב 18-ביולי
בתקרית האש הראשונה
של צה”ל ברצועה,
שעות ספורות לאחר
תחילתה של הפעולה
הקרקעית .ברק נהרג
ככל הנראה מירי נשק
קל ,נפצע באורח אנוש
ופונה לבית החולים
ברזילי באשקלון ,שם
נקבע מותו .חבריו
של ברק סיפרו שהיה
תלמיד מצטיין ואהוב על סביבתו .הוא למד במגמת חינוך ימי בתיכון חדש
בהרצליה והרבה לעסוק בספורט ימי .מכריו סיפרו כי הגיוס לתפקיד קרבי
היה בחירה טבעית עבורו וכי רצונו לתרום ,הערכים שספג בביתו וחבריו
שהתגייסו גם הם לקרבי ,כמו גם העובדה שאביו שירת בצנחנים – הובילו
אותו לסוג שירות זה.
איתן השתתף במבצע “שובו אחים” וכחלק מגל המעצרים של אנשי
חמאס ביהודה ושומרון ,הוא יצא עם פלוגתו למעצר של מבוקש .בראיון
האחרון שהעניק לעיתון הצבאי “במחנה” ,סיפר איתן“ :יצאנו למעצר
בתנועה רגלית לתוך מחנה הפליטים ,המחנה עצמו בנוי כמו מבוך ,המון
סמטאות צרות באורך מטר וחצי .במקום כזה השליטה בכוח היא יותר
בעייתית וההליכה מסוכנת כי התושבים זורקים אבנים מהגגות בזמן
שכולם מצטופפים .צה”ל לא מרבה להיכנס למחנות פליטים בזמן צום
הרמדאן על מנת לכבד אותו ,אבל הרגישות של המצב הכריחה אותנו”.
זכרו של איתן ,שהיה ההרוג הראשון בצוק איתן ,אף הונצח בפרויקט שיר
וזיכרון של לינקטון ו .YNET-אביה שושני ,שלא הכירה אותו ,הסכימה
לכתוב טקסט לזכרו,
ויחד עם נטלי דדון ולחן
של אייל מזיג נולד השיר
“ילד איתן”.
לשמיעת השיר ,לחצו
כאן

אמוץ גרינברג ז”ל
רס”ן (מיל’) אמוץ
גרינברג ,מחיל השריון,
בן  45מהוד השרון .נהרג
ב 19-ביולי ,במלחמת צוק
איתן ,בחדירת מחבלים
באזור עין השלושה .הוא
הותיר אחריו את אשתו

שגית ואת שלושת ילדיהם :ליהי ,אורי ושירה .גרינברג הוא חתנו של מנכ”ל
הלשכה מוטי קינן ,שסיפר כי “אמוץ היה מלח הארץ .עם ערכים ,אהבת
הארץ ,רוח התנדבות וכל הדברים היפים של המדינה .אפשר היה לראות גם
בתקשורת שהמקרה שלו איחד את כל עם ישראל” .בהלווייתו נכח גם שר
האוצר ,יאיר לפיד ,שייצג את הממשלה.
גרינברג ,בן קיבוץ יטבתה ועורך דין בהכשרתו ,היה ראש צוות במחלקת
חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר ברשות לניירות ערך .הוא ניהל את תיק
החקירה בפרשת הרצת המניות באי.די.בי ,והיה החוקר הראשי של נוחי
דנקנר .חבריו לעבודה סיפרו עליו כי היה אדם נמרץ ,חוקר מחונן ולוחם
בשחיתות .בסדיר שירת בחטיבה  7וגם לאחר שחטיבת המילואים שבה
שירת פורקה התעקש להמשיך לצאת למילואים.

אוהד שמש ז”ל
רב-סמל ראשון אוהד
שמש ,בן  29מבית אלעזרי.
נהרג ב 21-ביולי ,במלחמת
צוק איתן ,כתוצאה
מהיתקלות של גדוד
הסיור של יחידת הצנחנים
בחמושים פלסטינים
באזור חאן יונס .הוא הותיר
אחריו אשה ,בתה של
הסוכנת חברת הלשכה
עופרה אלפריח ,הדר,
שעמה התחתן חמישה
חודשים לפני מותו ,הורים,
אח בכור ואחות קטנה.
אוהד נולד וגדל באשדוד,
למד בבית הספר רעים ובמקיף ד’ .לאורך כל חייו תרם אוהד לחברה :בגיל
 17הוא הקים מועדונית לנוער בסיכון באשדוד בשם “בית חם” ,כחלק
מתוכנית לפיתוח מנהיגות שבה השתתף .המועדונית העניקה לילדים
בכיתות א’-ה’ פעילויות ערכיות וחברתית וארוחות צהריים חמות .שמש
היה אף פעיל בעמותת “ליד” ,עמותה לעידוד צעירים למנהיגות צעירה.
ב 2005-התגייס אוהד לסיירת גבעתי ,שם היה חייל מצטיין ,ואף קיבל אות
מצטיין הנשיא .לאחר רעידת האדמה בהאיטי יצא שמש לאי ,שם הוא
הקים בית יתומים שנפגעו כתוצאה מרעידת האדמה .במסגרת ההתנדבות
שלו בקהילה הוא זכה גם לפרס אילן רמון .גם לאחר שחרורו מהצבא תרם
שמש לביטחון ישראל בכמה תפקידים .הוא למד תואר ראשון ללימודי
מזרח התיכון ותואר שני לאסטרטגיה באוניברסיטת תל אביב והתגייס
לשב”כ.

גיא מרוז ז”ל
סמ”ר גיא מרוז נפל בעת מילוי תפקידו ,בתאונת דרכים שאירעה במחלף
קיסריה ב ,7.4.2001-בגיל  .21מרוז התגייס לצה”ל ביולי  ,1999ובמסגרת
העתודה הטכנולוגית המשיך את לימודיו במכללת אורט הרמלין בנתניה,
במגמת מחשבים .כעבור שנה סיים את לימודיו בהצלחה ,והוסמך כטכנאי
מחשבים.

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :רענן שמחי.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,שירי כהן גונן  ,shiri@pro-st.co.ilעריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :יואש ענבר ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו  050-5543991 -מיילziv@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 המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש
מהמו"ל

 21באפריל 2015

www.insurance.org.il

2

יום הזיכרון
במאי  2000חזר לשירות
סדיר בחיל-המודיעין ושובץ
כטכנאי מערכות מחשב
בבסיס היחידה במרכז
הארץ .במשך שנת שירותו
הראשונה עבר קורסים
רבים בנושא תקשורת
מחשבים ואף יצא לקורס
הדרכה ,שלאחריו זכה לרכז
את מדור ההדרכה ביחידה
שבה שירת .גיא אהב את
התפקיד ששובץ בו ,ונהג
לציין שהתפקיד מעניין
ומרתק אותו .על מסירותו
הרבה לתפקיד ניתן היה
ללמוד מהשעות הרבות
שהקדיש למשימות ,ומהשמחה שהיתה מלווה את ביצוען.
בני המשפחה הוציאו לאור חוברת לזכרו ,ובה קורות חייו של גיא ,תמונות,
הספדים ומכתבים שנכתבו בידי בני משפחה ,חברים ומפקדים .לדברי
עו”ד יניב גל ,שהיה חברו הקרוב בחטיבת הביניים ובתיכון“ ,במשך שבע
שנים גדלנו ביחד .כל הזמן היינו יחד .ישבנו ליד אותו השולחן בכיתה.
שירתתי בחיל הים וכשהוא נפל ,הייתי במבצע שלא התקיים בארץ וחזרתי
רק שלושה ימים לאחר שמת .כששבתי לארץ גיליתי ים של הודעות
במענה הקולי .כולם ,הוריי ,חבריי ,היו בהלוויה ואני לא הספקתי להגיע.
רק ביום הזיכרון ,שהתקיים בשבוע שבו מת ,עליתי לקבר שלו בחלקה
הצבאית .מאז אני מגיע לאזכרות לכבודו מדי שנה.

אפרים גרוס ז”ל
אפרים גרוס ,בן יעקב
ושפרינצה נולד ב1936-
בחיפה .בהיותו ילד עברו
הוריו לתל-צור הנטושה
(בקרבת זכרון יעקב),
משם  -לשוני ולבסוף
לנחלת-ז’בוטינסקי ,שבה
הקימו ההורים את משקם.
סיים את לימודיו בבית
הספר התיכון בבנימינה.
יחס מיוחד במינו גילה
לחקלאות ולמשק הוריו
והיה מקדיש להם הרבה
משעותיו הפנויות מרוב
אהבתו את חיי הכפר ואת
העבודה בשדה .אחרי גיוסו
לצבא עבר קורס מ”כים בחטיבת “גולני” .הוא נפל בקרב במערכת סיני
במבואות רפיח ב .1956-המועצה המקומית של בנימינה החליטה להנציח
את זכרו בקביעת חדר-טבע ובהקמת ועדת -סטיפנדיות על-שמו.
וכך כותב אחיינו דביר רפ לזכרו“ :אפרים נהרג ב 1-בנובמבר 1956
במלחמת קדש ,בעת שהוביל את כיתתו מגדוד  13של חטיבת גולני ,בקרב
לכיבוש רפיח .אפרים היה חייל צעיר ומצטיין נשיא ,וציוני דגול שמסר את
נפשו למען המולדת .וכמו בשירה של רבקה זוהר ’:בן יפה נולד על כתף
הכרמל ,ולמה לא מלאו  20לנער?’ .בסך הכל היה בן  19בנופלו  -מוקדם
מדי וצעיר מדי .יהי זכרו ברוך”.

“מכיוון שהיה בן יחיד לאמו ,היא מקדישה את חייה להנצחתו .היא הקימה
קרן בחיל מודיעין לזכרו ,עבור לימודים אקדמיים ,לפני כמה שבועות
היא פתחה תערוכה עם ציורים שציירה לזכרו ואחת לכמה חודשים היא
מזמינה את החברים הקרובים שלו לארוחת צהריים בשישי”.

יואב בלומן ז”ל
סמ”ר יואב בלומן ז”ל
שימש כסמל מחלקה
בפלוגת טנקים
שהשתתפה בקרבות
בלימה ברמת הגולן.
במוצאי יום הכיפורים,
תוך כדי לחימה ,נפגע
הטנק שלו ,והוא פונה
לאחור .בעורף אורגן לו
טנק אחר והוא הצטרף
ליחידה שהגנה על מחנה
נפח .בקרב זה נפגע הטנק
השני שלו ,והוא פונה שנית
לאחור .מנפח נסע בלומן
עד למחנה “כורדני” ,והביא
טנק נוסף.
יחד עם שני קצינים מהגדוד שנשארו ללא טנקים כאנשי צוות הוא הצטרף
לכוח שלחם באזור “הר-שיפון” ,ולמחרת כשעלו על מארב בזוקות נפגע
הטנק שלו והוא נהרג .במעשיו אלה גילה אומץ לב ודבקות במשימה,
ובזכותם ,במידה רבה ,יכול היה הגדוד לעמוד במשימה .על מעשה זה
הוענק לו עיטור העוז במאי  ,1975על ידי הרמטכ”ל דאז מרדכי גור.
לדברי גיסו ,ראש מערך התגובות בלשכה ,טוביה צוק“ ,ביום הזיכרון נדליק
נר לזכרו של אחיה של אשתי ברוריה ובנם של משה והדסה בלומן ז”ל,
שכילדים עברו את כל מוראות השואה ,איבדו את משפחתם ,נתפסו על
ידי הבריטים כמעפילים ,נכלאו בקפריסין ולחמו במלחמת העצמאות .יהי
זכרו ברוך”.
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לשכת סוכני הביטוח
מרכינה ראשה על
חברי הלשכה ובני
משפחותיהם שנפלו
במערכות ישראל

ומאחלת
לכל בית ישראל
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שיטת השירות של מגדל
“חברת מגדל ,הסוכן והלקוח
רק מפסידים משיטת השירות החדשה.
אף אחד לא מרוויח ממנה”
סוכנים רבים מתלוננים על השיטה החדשה במגדל ,שמאריכה את
ההמתנה לקבלת שירותים מהחברה ומסרבלת את העבודה

בפברואר השנה הוציאה מגדל לדרך את מערך התפעול והשירות החדש
של מגדל .אלא שלמורת רובם של סוכנים רבים ,הניסיון לשפר את
השירות רק מקשה עליהם ,פוגע בעבודתם וחמור מכך :בלקוחותיהם,
המבוטחים.

שם לא ענו לי .שלחתי פנייה למשרד האוצר ולממונה על פניות הציבור
במגדל .עוד לא קיבלתי מהם תשובה .כרגע אין לי את הנתונים שלהם
אני זקוק ואני תקוע עם הבקשה .בחברות ביטוח אחרות אני פשוט מזמין
ומקבל במהירות את הנתונים”.

במכתב ששלח לפני כחודש ליאור רביב ,סמנכ”ל במגדל וראש אגף
תפעול ,חיסכון ארוך טווח ובריאות ,לסוכנים שעובדים עם מגדל ,הוא
כתב כי “ברור לי כי כל שינוי ,קל וחומר שינוי מערכתי מורכב ,טומן
בחובו חששות או אי-ודאות ,אבל בשביל זה אנחנו כאן .אנחנו כאן כדי
לבדוק ,לוודא ולהבטיח לכם את השירות המיטבי גם בתקופת ההסתגלות
וההתאמה לדפוסי השירות המתקדמים שבכוונתנו להטמיע בממשק
העבודה עמכם”.

"לא מגיעים למי שעובד על הפוליסה"

רביב ציין כי היציאה לדרך אמנם לוותה בקשיים שיצרו עיכובים“ ,אך נושא
זה הוא מאחורינו וכבר כעת ,רוב התהליכים מתבצעים ביעילות וללא
תקלות .במקביל ,מגדל פועלת בכוחות מתוגברים ,מסביב לשעון ,כדי
לפתור כל סוגיה ,קטנה כגדולה ,וליישר קו באופן מלא .אנו מודעים לכך
שכתוצאה מהעיכובים בביצוע התהליכים נוצרו עומסים ונפגע המענה
בצוותי השירות ,ולכן חשוב לי להדגיש שאנו פועלים לתגבר את הצוותים
כדי שהם יוכלו להיות זמינים עבורכם”.

רפרנט כאיש קשר
ואולם סוכנים רבים מתלוננים בימים האחרונים כי בקשותיהן אינן זוכות
למענה ,ואף הולכות לאיבוד במערך השירות החדש .כמו כן ,רבים מהם
טוענים כי הם לא מצליחים לתפוס אף גורם רלוונטי בחברה שיוכל
לסייע להם בבקשתם .לדברי יו”ר ועדת הטכנולוגיה ,ראובן רפ“ ,במסגרת
ההתארגנות של מגדל מחדש במחלקת ביטוח חיים /בריאות ,הם יצרו
סידור חדש שבו ממנים רפרנט שתפקידו להיות איש הקשר של הסוכן
בחברה :הפקת פוליסות חדשות ,גבייה ,שינויים וכדומה.

אחד הסוכנים מספר כי כל נושא הפדיונות ,שינויים והפקות פוליסה נתון
בידי רפרנטים“ .אתה לא מדבר עם אדם שיכול לעזור .הרפרנט הוא רק
שליח של החומר .אני לא מגיע למי שעובד למעשה על הפוליסה ועל
התיק .הרפרנט מעביר את זה הלאה ,ולא תמיד יודע בעצמו מי עושה מה.
אני נדרש להסביר לרפרנט מה אני צריך ,אבל אם הרפרנט לא מבין ,איך
הגורם הרלוונטי יבין זאת? בשורה התחתונה ,זה רעיון אדיר שלא ניתן
לביצוע .אני עובד עם מגדל כבר  30שנה וזה לא היה כל כך קשה מעולם.
במגדל טוענים שהיתה בעיה בצורת השירות הקודמת ,אבל אני הייתי יותר
ממרוצה.
“נראה לי שהיום הם מבינים שהשירות לא היה כזה גרוע .ברגע שאני
לא מדבר עם האדם המבצע ,אלא עם השליח ,זה יוצר בעיות וחוסר
הבנות .קורה שהרפרנט העביר להם בקשה שבוצעה ,אבל אז מגיע שלב
התיקונים .אם במתכונת הקודמת העברת בעלות נמשכה חודש ,עכשיו
אני כבר שלושה וחצי מחכה להעברה ואין לי מושג כמה זמן עוד יידרש.
יש כאן תסכול לאורך כל הפירמידה ,לאורך ולרוחב .מנהל התיק לא יכול
להשתלט על הבקשות ,חברת מגדל ,הסוכן והלקוח .כולם רק מפסידים
מהעניין .אין פה איש שמרוויח מהשיטה”.

“למעשה ,לרפרנט הזה אין הכשרה לרלוונטית בתחום הביטוח .הוא מברר
את העניין מול גורמים בחברה וחוזר אליך .נוצר פקק עצום ,עד שזה בלתי
אפשרי להגיע לרפרנט בטלפון .גם למיילים הוא לא עונה .הצלחתי לקבוע
עמו פגישה טלפונית ,אבל הוא היה מאוד לחוץ בזמן .בפועל ,אתה לא
מגיע לאף גורם בחברה .נוצר כאוס מוחלט במגדל”.
רפ מציין כי לפני הארגון מחדש בחברה ,היה רפרנט לביטוח חיים ,רפרנט
נפרד לביטוח בריאות ואחד נפרד לגבייה“ .אותו אדם ממונה גם פתר
וטיפל בחלק מהבעיות .היום הכל מתרכז אצל אדם אחד ,שמהווה בסך
הכל שליח ,רמזור או צינור .הוא מנתב את הבקשות ,ואין לו תשובה לכלום.
זה מסורבל ,אין עם מי לדבר והסוכן חסר אונים .צריך לחכות שעות
בטלפון  -אתה מצלצל ופשוט לא עונים לך .זה סיוט .כל דבר שקשור
במגדל נהפך להתלבטות”.
לדברי סוכן הביטוח ניר נאמן“ ,נתקלתי השבוע בשירות הגרוע של מגדל.
יש לי לקוח שזקוק באישור לדף נתונים עבור הכנת טופס  .161לאחר
שהתעניתי בטלפון כל היום הצלחתי להגיע בטלפון למישהי שהיתה
אמורה לעזור .אני לא סוכן פעיל שלהם ולכן אין לי רפרנט שאני מכיר.
היא לא הסכימה לעזור לי ואמרה לי להתקשר למוקד סוכנים ארצי .אבל
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ניהול זמן לעצמאים
כך תנהלו נכון את
המשאב החשוב ביותר שלכם
כל מי שפותח עסק עצמאי מגלה שהזמן נוזל מבין הידיים.
אז כדאי לפנות מעט זמן ולקרוא איך לנהל אותו נכון
יוסי אור-יאן ,יועץ ארגוני מנהל אתר jobportal.co.il
לא אחת אנו צריכים לעשות כמה דברים בו זמנית .נכנסות פתאום דרישות
חדשות ולא צפויות ואנו נתבעים לבצע את העבודה מיד ועל הצד הטוב
ביותר .אז מה עושים ואיך מתמודדים?
האמרה “מי שיש לו זמן  -יש לו זמן להכל ,ומי שאין לו זמן  -אין לו זמן
לכלום” בהחלט נכונה בהקשר זה .אפשר לעבוד בהספק גבוה וביעילות,
במידה שנשמור על כללים מסוימים שיהפכו להרגל אישי ולחלק משיטת
העבודה שלנו .להלן כללים מטכניקה “ניהול זמן” שמומלץ לאמץ ,אם לא
את כולן לפחות את חלקן:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1עשו רשימה של מטלות שעומדות על הפרק וציינו סדר עדיפויות
 מהחשוב ביותר לחשוב פחות .מומלץ להכין רשימה כזו כל בוקרלפני שמתחילים לעבוד“ .השקעה” קטנה זאת בתחילת יום תתרום
רבות לעשיית סדר בראש  ,להתרכזות בעיקר ולא בטפל ,ולהרגשה
פחות לחוצה .הנושאים לטיפול מופיעים לפנינו שחור על גבי לבן
ולא נמצאים באיזה שהוא מקום בחלל מוחנו ומהווים מקור למתח
ולטרדה מיותרים ,ועלולים להפחית את יעילותנו.
2קבעו מועדי סיום ריאליים לכל אחת מהמטלות .במידה ומדובר
במטלה גדולה ,כמו הכנת מאזן שנתי ,סקר שכר לעובדים וכדומה,
חלקו כל מטלה כזו ליחידות קטנות ,תוך קביעת מועד סיום לכל אחד
מהם .חלוקת מטלה גדולה למטלות משנה שנעשות במרווחי זמן
ריאליים יוצרת תחושת מסוגלות ,והופכת את המשימה המאיימת
לאתגר שאפשר לעמוד בו.
3אין לערבב ניירת ללא סדר ולהעמיס את השולחן בניירת ,זה רק
“מבלגן” את המחשבה .יש לקרוא כל נייר באופן שיטתי ,לפעול
בהתאם ,לתייק ,לזרוק וכן הלאה .אי סדר בשולחן העבודה יוצר אי
סדר במחשבה ותחושה שיש אין סוף מטלות שרובצות על גבינו
ומחכות לטיפול .כאשר נעשה סדר בניירות נגלה פתאום שחלקם
הגדול כבר לא רלוונטיות וניתן להשליך אותן לפח האשפה ,וחלקן
דורשות טיפול קל ומהיר .לאחר סידור כזה נמצא שאנו מתפנים
להתעסק במטלות העיקריות.
4לאחר שהגעתם להחלטה שכחו אותה ועברו לנושא הבא .אין טעם
לבזבז זמן ואנרגיה בלחשוב אם ההחלטה היתה טובה או לאו .לפני
הביצוע יש לבדוק את העובדות ביסודיות ולפעול בהתאם .ואולם
לאחר הביצוע אין טעם לחשבונות נפש וייסורים מיותרים .כולנו
עלולים לטעות מדי פעם ,אבל אין בכך לרפות את ידנו  ,או כדי לגרום
לנו לפעול בהססנות ובחוסר נחישות .מוטב לעשות ולטעות מדי
פעם ,מאשר למרוח את הזמן על התלבטויות שלא יובילו אותנו לשום
מקום.
5יש לדבוק כל פעם במשימה אחת ולסיים אותה ,ולא לחשוב על
משימות אחרות .לדוגמה ,אם אנחנו מראיינים כרגע ,לא להכניס
שיחות טלפון ,יש להתרכז בראיון ולהיות עם המרואיין .המשימות לא
יסתיימו אף פעם ואין טעם בלחשוב מה פיספסנו כרגע ומה היינו
צריכים לעשות .המטרה היא להיות כאן ועכשיו בכל משימה.
6שימוש בתוכנה לניהול סדר יום עשויה ליעל את תכנון הזמן שלנו.
באמצעותם נוכל לתזמן פגישות עם גורמים שונים בארגון ,לנהל
משימות לפי לוחות זמנים שקבענו ,לקבל התראות קוליות על מועדי
פגישות שלפנינו ועוד .מי שהתחיל לעבוד עם תוכנה כזו מגלה שהוא
לא יכול בלעדיה.
7לכל אחד מאתנו שעון ביולוגי שפועל בצורה שונה מחברו .בדרך
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כלל רוב האנשים חשים רעננים וצלולים יותר בשעות הבוקר  .שימו
לב אילו משעות היום הן שעות השיא שלנו ועשו בהם את המשימות
החשובות .השתמשו בנקודת השפל לפעולות רוטיניות ופחות
חשובות .לדוגמה ,כשרעננים בבוקר מתקשרים ללקוחות ,בצהריים,
בשעת “הנפילה הגדולה” ,מתייקים.
8 .8קבעו סדרי עדיפויות לטלפונים ,מכתבים ,ומיילים ,וטפלו בחשובים
ביותר קודם .מי שעובד עם מיילים מגלה שמדובר במקור לחץ,
שמקשה על ניהול הזמן .מדי פעם מופנה הקשב שלנו לדואר
האלקטרוני הנכנס .כדאי להימנע מנוהג זה ולא לטפל בכל מייל בודד
שמגיע ,אלא לקבוע שאחת לכמה שעות נטפל בכמות גדולה של
מיילים שהגיעה ,תוך שביתר הזמן נתעסק במטלות אחרות ,לא פחות
חשובות.
9 .9היותנו זמינים באופן קבוע לשיחות בטלפונים סלולריים עלולה לפגוע
ביכולתנו לנהל את זמננו כראוי .מה לעשות כאשר אנו נמצאים
בפגישה ופתאום הטלפון הנייד מתקשר? פשוט נכבה את המכשיר
עד שהפגישה תסתיים ,כך מלוא הקשב יהיה מופנה לנושאים שבדיון.
המתקשרים יכולים לחכות עד שהדיון יסתיים ,והם יעריכו אתכם
יותר כאשר תחזרו אליהם כשמלוא תשומת הלב מופנית אליהם.
1010עומס מטלות גורם לנו ,לא אחת ,להזניח את הממד הבין אישי
שבעבודה .אנו רוצים להספיק כמה שיותר ולכן במקום להתקשר ,או
לפגוש את הלקוח ,או העמית לעבודה שפנה אלינו ,אנו שולחים מייל
קצר למי שפנה .זכרו ,אין תחליף למפגש או לשיחה בלתי אמצעית,
דרכה אנו לומדים טוב יותר את הבעיה ונותנים לה פתרון הולם יותר.
קשר אנושי ובלתי אמצעי ,אף שהוא אורך יותר זמן ממענה בכתב,
יתרום לעבודה איכותית.
1111יש לשמור על זמני פגישות קצרים וענייניים ,ולא לאפשר להם לגלוש.
קבעו מועד סיום לפגישות אלה ועמדו בהם .גלישה קטנה בכל פעם
יוצרת דחייה של משימות שמחכות בתור ,ובסופו של דבר יוצרת פיגור
גדול בלוח הזמנים.
1212השכמה מוקדמת ופעילות כבר בשעות הבוקר המוקדמות תסייע לנו
לארגן את סדר יומנו כראוי ,ומסייעת לתחושה של שליטה בזמן ופיגור
מיותר בלוחות הזמנים .זה הזמן לעבור על סדר היום ולארגן אותו,
לסדר את שולחן העבודה ,לסדר את הניירת שעל שולחן העבודה,
לקרוא מיילים ולהתכונן לבאות מתוך רעננות וריכוז מקסימליים.
1313שבצו בלוח הזמנים שלכם מועדים שבהם אין לכם מטלות מיוחדות.
פסקי הזמן האלה חשובים לשם תכנון לטווח ארוך ושיפור תהליכי
עבודה .מדובר בפסק זמן יצירתי שמסייע לחשוב על פתרונות
חלופיים ודרכי עבודה הולמים יותר.
1414גם בזמנים הלחוצים ביותר אין להזניח את המשפחה .המשפחה
הינה מקור כוחנו והבסיס שממנו אנו יוצאים לעבודת יומנו .לכן
מומלץ שנקבע זמנים קבועים במהלך היום ,שבהם ניצור קשר ונגלה
מעורבות בכל הקורה בחוג המשפחה.
1515קחו חופשה מדי פעם .החופשה עושה נפלאות בכל הנוגע לקבלת
פרופורציות בחיים .מדובר בזמן איכות שאם נדע לנצלו כראוי ,אזי
נמלא את המצברים ונגיע לעבודה מאוזנים יותר ומסוגלים לנהל את
זמננו ביתר יעילות.
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הוועדה לביטוח פנסיוני

הרחבה בענף השירותים

שייכנסו
שיותר סוכנים
ההרחבה
לעבודה :צו
"כמההארצי
בית הדין
ענףמשובח"
הרי זה
הפיננסים,
לתחום
השירותים
על
גם
חל
המסחר
בענף
בישיבת המועצה הארצית ,שנערכה בשבוע שעבר בירושלים ,סיכם ארנון את כנס ביטוח
חופש ,מחלה והבראה
כמו ימי
להטבות
השירותים
חיים ענף
המשמעות היא כי עובדי
הוועדה
פעילות
זכאיםאת
יהיווסקר
באילת
ופנסיוני
לדינילביטוח
הוועדה
ארנון ,יו"ר
מאת
פנסיוניהרחבה
עבודה וצווי
הלשכה
יובליועץ
בכור,
עו”ד דוד

החיים",
אחריות על
"לוקחים
פסקהיה
באילת
נושא
ובו בתיק
בירושלים
לעבודה
הדין הארצי
דינו של בית
הכנס ניתן
בתחילת מרץ
עסקנו
ופחות
לקוחותיו
כלפי
הסוכן
באחריות
לעסוק
חזרנו
של דורון נגר נגד ליטוס מחשבים בע”מ .השאלה שעמדה לפתחו של בית
בפנסיה ,בדמי ניהול וכדומה .אחד הדברים שהנהגנו לראשונה
הדין הארצי היא אם צו ההרחבה בענף המסחר חל על מעסיקים הפועלים
הוא מושבי הצהריים ,כחלק מהתפישה של
בענף השירותים.
לקיחת אחריות ולהביא לידיעת החברים מידע
שירותי
שתי במתן
שעיסוקה
החברה
בכלידי
הועסק על
העובד
הרצאות
נערכו
מושב
בהרצאות.
העובד הגיש
לפיטוריו.
מחשבים,
כטכנאי
מחשב,
האנשים
היענות
עדאת
לראות
נהניתי
במקביל.
עבודתו,
בצהריים,שונות
לתשלום זכויות
תביעה
תקופתארוחת
בגיןקיצור
למרות
להרצאות
גמולים לקופת
לתשלום הפרשי
הצהרייםתביעה
ובכלל זה
אנשים
דמיומהים.
מהבריכה
וההימנעות
לפני
התחילו
וכעסו אם
האולמות,
מילאו
המסחר.
ההרחבה בענף
הוראות צו
אתעל פי
וזאת
גמל,
או
הזמן.לעבודה בתל אביב דחה את התביעה
אחריהאזורי
בית הדין
שרצו
אנשים
לראות
התמוגגתי
מהצד
לא חל
ההרחבה
הטעם שצו
גמולים מן
כצופה דמי
להפרש
יכולים
ולא היו
ההרצאות
לראות
שירותי
בתחום
עיסוקה הינו
כלעיקר
אתשכן
החברה,
על
לעשות זאת .העובדה שסוכנים מהשטח
המחשב.
וחברי הוועדה ,העבירו את ההרצאות היא אחד
העובד הגיש ערעור לבית הדין הארצי בנושא ,שקבע כי
הדברים המחממים את הלב .מקווה שנמשיך במסורת זו עוד
צו ההרחבה בענף המסחר יחול על המעסיקים הבאים
שנים רבות.
ועובדיהם ,אם יתקיימו לגבי המעסיק כמה תנאים
מכל בכור
עו"ד דוד
אחד
שבו ביקשנו
בשבוע שעבר הוצאנו באינטרנט משוב,
מצטברים:
להתייחס לשאלות לגבי הכנס ,ויש מקום להוסיף הערות .אין
מבקשים ללמוד ממנה .גם
לחוכמת
תחליף
ואנו קיבוצי.
ההמונים,הסכם
העובד ומעסיקו
חל על
א .לא
שהשתתפו להתייחס
מהסוכנים
אבקש
שיהיו
הקרובים
בכנסים
ב .המעסיק פועל באחד מהתחומים המוזכר בהסכם הענפי.
למשוב.
ג .המעסיק פועל באיזה מהענפים המפורטים בנספח  1להסכם הענפי.
הוועדה
בנוסף ,בשבוע שעבר מינינו את דודי עמית כיו"ר תת
ביקשתי
גוטמן
ארז
לנעליו של
כל
ז"ל .יחול על
ההרחבה
כך :צו
ההרחבה
נכנס את צו
הואלקרוא
לפיננסים.כי יש
העובד טען
הודיע
בסיטונותכבר
מפגש ,והוא
לשלבו
ממנהלי מחוזות
ובשירותים,
בכלהמסחר
היצוא,
וסניפיםהיבוא,
והמעבידים בענפי
העובדים
אנחנו רוצים שבכל
הקרובים.
בשלושת
שישתתף
הקיבוצי.
המפגשיםלהסכם
שבנספח מס’ 1
בענפים
שפועלים
מפגש עם סוכנים תהיה פינה על פיננסים .נקדם מעין מכללה
החברה טענה כי תחומי הפעילות שעליהם חל צו ההרחבה הם שלושה
ללימוד תחום הפיננסים עבור הסוכנים.
בלבד :יבוא ,יצוא ומסחר סיטונאי ,ללא התייחסות לענף השירותים כענף
ההזדמנות הגדולה להיכנס לתחום נוצרה לאחר ועדת בכר,
ב .2005-אז היו הרבה השתלמויות בנושא ביטוח השקעות,

הסוכנים לא
לאחרכימכן
הדין אבל
התחום.
רבות את
ולימדו
נפרדות,
רובבקטגוריות
מדובר
הארצי קבע
עצמו .בית
העומד בפני
נכנסו לתחום ,רק קבוצה קטנה וצעירה .חברות הביטוח
וכי על פי הנוסח הכתוב לא יכולה להיות מחלוקת ששירותים הם קטגוריה
הפסיקו להשקיע ברוב .אין היום נכונות להשקיע ברוב ,שאינם
נפרדת ועצמאית שאינה קשורה לחוברותיה הכלולות בהסכם.
במשחק .ואולם אנו רוצים לחשוף אותו,
שונהמה
“השירותים”עוד
למשחק .יש
ייכנסו
ביתכולם
שלא
קטגורית
הדין כי
הגםקבע
עוד
בכךהמדף
איתה,על
יושבים
שלא
מוצרים
הרבה
לעשות,
במהותה משאר הקטגוריות החוברות
בתוכניות
קורה
במהותן,מה
אתם רואים
הסוכנים.
אצל
מסחר טובין
עניינן
האחרות,
שהקטגוריות
בריבית
הביטוח
בחברות
שנמכרות
החיסכון
באופנים שונים ,ואילו קטגורית השירותים עניינה מתן
במסחר.שיותר סוכנים שישתתפו
נמוכה .כמה
כה
שירות ולא
במשחק ,הרי זה משובח .עמית בונה הכשרות
יחול
שעליהם
רשימת
שירצולמקרא
נקבע כי
כמו כן,
מקווה
הענפים ואני
לפיננסים,
להיכנס
לסוכנים
הכוונה היתה גם לשירותים,
לכולםברור כי
ייתן באופן
שזה עולה
הצו,
דחיפה.
אנוהם
הפנסיונית ,בצו
מהענפים המפורטים
לגביחלק
שכן
עיסוקיםבימים
מחדשים
המסלקה
בלבד .כך
שירותים
יכולים
אתוטבעם
הקרוביםטיבם
שמעצם
המסלקה
להיותעם
וגם נדון
הנושא,
ועוד.
שווקים
שאפשר מחקר
רכב ,השקעות,
השכרת
היום
להעבירו
הכוח,
לדוגמה ייפוי
בנושא
דרך המסלקה .הנושא תופס תאוצה ,וגם מי שלא רוצה יצטרך
בנסיבות אלה ,נקבע כי צו ההרחבה חל גם על
להיכנס למשחק הזה.
בחוזריםהעובד
שדנה ומכאן כי
השירותים
שלבתחום
העוסקים
מעסיקים
הוועדה,
שוטפת
מעבר לכך יש פעילות
ההנמקה.מלוא ההפרשה
בגין אי ביצוע
מצוי פיצוי
לתשלום
השונים .על הפרקזכאי
מסמך
כרגע
המסחר.
בענף
ההרחבה
מצו
כמתחייב
לעורר מחדש את כל נושא ההכנה לאכיפה או
גמל,רוצים
לקופת אנו
לסיום,
עו"ד
שעשה
מיזם
היה
בעבר
הסוכן.
במשרדי
נכונים
יותר
נהלים
לסיכום :מדובר בפסק דין של בית הדין הארצי המהווה הלכה מחייבת.
התהליך
את
עשו
מהסוכנים
חלק
בורנשטיין,
שוש
עם
גבע
ג'ון
פסיקת בית הדין מחילה את הוראות צו ההרחבה בענף המסחר גם על
וגם
פורר
קוסט
למשרד
גם
לגבע,
בנוסף
פנינו,
הפעם
לא.
וחלק
נותני שירותים קלאסיים .נכון להיום ההסדר הפנסיוני שנקבע במסגרתו,
וביקשנו
האוצר,
במשרד
האכיפה
הולצמן
פנסיוני מקיף
לביטוח
ההרחבה
במכרזעם צו
שזכה התיישר
הסדר עדיף,
למשרד היה
שבעבר
לנו
יש
משרד.
של
נכונה
התנהלות
של
מדגם
שיעשה
אחד
מכל
כך שבהיבט זה מאז  2014אין משמעות לתחולת הצו .יחד עם זאת,
במשק
הניסיון
עם
שלו,
מהזווית
אחד
כל
גופים,
שלושה
של
הצעות
ישנן כמה זכויות מיטיבות בצו (צבירת חופש ,מנגנון דמי החגים ,חופשה
שלו בתחום .בימים הקרובים נפיץ את החומר בקרב הסוכנים,
מסיבות משפחתיות ,מחלה והבראה) ,וכן יש מנגנון פיטורין מורכב שחל
וכל אחד יוכל לבחור משלוש ההצעות את המתווה המתאים לו.
גם על עסקים הנותנים
שירות.לוודא שכמה שיותר סוכנים יעברו
אחריותנו
אנו חושבים שזו
את התהליך הזה ,כך שעבודתם תהיה יותר מקצועית.

פרוייקט המנטורים בעיצומו

המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים לשמש
כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
הוועדה מזמינה סוכנים צעירים הזקוקים לתמיכה ,הכוונה ,אוזן
מקצועית וקשובה ,ליצור קשר בהקדם.

בברכה ,דביר רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים.
לפרטים נוספים וליצירת קשר:
מירב ג'והן ,חברת הוועדה לסוכנים צעירים.

meiravjohan@gmail.com 052-3229588
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בעין משפטית
בית המשפט:
התובע לא הצליח להוכיח
כי מכוניתו נגנבה היכן שטען
המבוטח טען שמכוניתו נגנבה מחניון בית החולים,
אבל הסתירות בעדותו הביאו את שירביט לדחות את תביעתו
מאת עו”ד ג’ון גבע ,היועץ המשפטי לחברי הלשכה במרכז
האיל אבו זיתונה טען כי באחד הימים ,בשעות הערב המאוחרות ,נגנבה
מכוניתו מחניית בית החולים ,שעה שהגיע לבקר את אביו שהיה מאושפז
במקום .המכונית לא נרשמה על שמו של התובע ,אלא על שם סמירה
אלפיניש.
בדיון בבית המשפט התברר כי היא בת דודתו של התובע .המכונית בוטחה
תחילה בביטוח חובה וצד ג’ בחברת הראל ,אבל  20יום טרם תום תוקפו
של הביטוח הנ”ל ,ביטח התובע את המכונית
בביטוח מקיף בשירביט ,שדחתה את בקשתו לפיצוי
בטענה כי התובע נעדר זיקה ביטוחית למכונית
הרשומה על שם בת דודתו.
כמו כן ,טענה שירביט כי התובע לא מסר את מלוא
העובדות הנכונות בנוגע לגניבת המכונית ,או שמסר
עובדות כוזבות ,או שהעלים עובדות בכוונת מרמה,
דבר המקנה לה פטור מחובתה לפיצויו על פי
הפוליסה.
התובע טען כי אף שהמכונית נרשמה על שם בת
משפחתו ולא על שמו ,הרי הוא היה הבעלים בפועל
של המכונית :הוא זה שרכש את המכונית מבעליו
הקודם ,הוא זה שעשה שימוש במכונית והוא זה
ששילם את פוליסת הביטוח אצל שירביט.

שנית ,בחקירתו של התובע על ידי החוקר ,העיד התובע ,כי אין לו רישיון
נהיגה ,היות שיש לו קנסות .בחקירה הנגדית שינה
התובע את גירסתו וטען כי היה לו רישיון נהיגה למעט
תקופה קצרה של פסילה.

סתירות בעדות התובע
שלישית ,התובע סתר עצמו באשר לזהות האדם שנהג
במכונית טרם הגניבה .בתצהיר התובע נרשם כי טרם
הגניבה החנה התובע את המכונית בחנייה ברחוב
וינגייט בבאר שבע .גם העד יצחק אבו אלקיעאן ,שלפי
הטענה היה עמו במכונית ,מסר בתצהירו כי התובע
הוא זה שהחנה את המכונית .לעומת זאת ,בעת
החקירה בבית המשפט ,שינו הן התובע והן העד אבו
אלקיעאן את גירסתם ,כי התובע לא נהג במכונית,
אלא יצחק אבו אלקיעאן.

ג'ון גבע

בית המשפט דן בשאלה :האם המכונית אכן נגנבה
במועד ובאופן שטען התובע ,או שמדובר בתלונת שווא באשר לגניבה,
המצדיקה את שלילת הפיצוי על פי פוליסת הביטוח?

זיקה ביטוחית מספקת
בית המשפט ציין כי במשפט הישראלי ,גם אם יש צורך פורמלי בזיקה
ביטוחית ,הרי שאין צורך בקיום זיקה קניינית דווקא בין המבוטח לבין
הנכס ,אלא די גם בזיקה כלכלית ,או ענין מסויים של המבוטח בנכס.
בנסיבות אלו ,גם אם הבעלים הרשום של המכונית הוא אדם אחר ,נראה
כי לתובע זיקה ביטוחית מספקת לשם הגשת התביעה.
סעיף  25לחוק חוזה הביטוח נועד להרתיע את המבוטח מלמסור למבטח
עובדות כוזבות ,או להעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או
בנוגע לחבות ,בכוונת מרמה .הסנקציה הינה פטור של המבטח מהחבות.
משהעלה המבוטח בכתב התביעה טענה של גניבה או פריצה ,עליו להוכיח
את יסודות הגניבה.
מנגד ,מבטח המבקש להראות ,כי חפצי המבוטח לא אבדו ,ינסה להפריך
את טענת הגניבה ובית המשפט יכריע על בסיס טענות אלו במחלוקת בין
הצדדים .עם זאת ,לעתים די בראיות קלות כדי להעביר את נטל הראיה
למבוטח ,שבידיו הידיעה המלאה לגבי העובדות האופפות את האירוע
הביטוחי ,כל מקרה על פי נסיבותיו.
בית המשפט קבע ,כי במקרה זה לא עלה בידי התובע להרים אף את הנטל
המינימלי המוטל עליו על פי דין ,להוכיח כי המכונית אכן נגנבה במקום
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ובמועד שלו טען במסגרת ההודעה לשירביט ,וכי גירסתו לקויה בשורה של
סתירות ואי בהירויות .ראשית ,התובע טען בתצהירו ,כי המכונית רשומה
על שם בת זוגו סמירה אלפיניש ברישום פורמלי בלבד במשרד הרישוי.
ואולם בפתח עדותו של התובע הוא ביקש לתקן כי מדובר בבת דודתו
ולא באשתו.

רביעית ,העילה לעריכת הביטוח –  20יום לפני תום
הביטוח בהראל ,ביטח התובע את המכונית בשירביט.
כמו כן ,הביטוח בהראל היה רק ביטוח חובה וביטוח צד ג’ (שאינו מכסה
גניבת רכב) ואילו הביטוח אצל שירביט הוא ביטוח מקיף ,שכולל בחובו גם
ביטוח צד ג’ .בית המשפט ציין כי מדובר בהתנהלות תמוהה.
חמישית ,התובע לא נתן הסבר מניח את הדעת כיצד עשה שימוש
במכונית שבועיים ימים לאחר שפג תוקף רשיון הרכב .התובע טען ,כי
“האוטו עומד בבית” ,זאת בניגוד לטענתו שהוא נגנב ,כאשר נסע עם
המכונית לבקר את אביו בבית חולים ,ובניגוד לטענתו לחוקר כי ישנם
תדלוקים מאותה תקופה.
שישית ,התלונה הוגשה רק ב 1.8.2011-בתחנת המשטרה ,אף שהמכונית
נגנבה ,לפי הטענה ,ב .29.7.2011-בית המשפט ציין כי יש חשיבות להגשת
תלונה מיידית ,כדי לנסות ולאתר את המכונית הגנובה .לאור כל הסתירות
הנ”ל נדחתה התביעה.
עד מועד כתיבת שורות אלו ,לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט
המחוזי.

סניף טבריה ,גליל והעמקים יקיים יום עיון ביום ב',
ה ,27.4-בין השעות  ,9:00-14:00במלון לאונרדו פלזה
בטבריה ,בשיתוף הראל חברה לביטוח
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שוק ההון
סין ,יוון ורוסיה
השתלטו על סדר היום של השווקים
תחזית שבועית לשוק ההון של הראל פיננסים

מניות:

בקונצרני נמוכות – הן ממשיכות לרדת ולהניב גם רווחי הון.

רוב השווקים בעולם ירדו בשבוע האחרון בשיעורים של עד  ,6%תוך
שהירידות החדות ביותר היו באירופה .מעבר ליוון ,לסין ולרוסיה שהשפיעו
על השווקים ,נראה כי גם היעדר חדשות חיוביות בגזרת הדו”חות תרמו
לכך .עד עתה פורסמו בארה”ב דו”חות של כ 60-חברות ,כאשר התוצאות
דומות לצפי.

בשוק המקומי ,עדכון מדדי התל בונד שיצא לפועל בשבוע שעבר החזיר
את המדדים לטריטוריה מוכרת יותר .תל בונד  40הוא יותר סולידי ,בעוד
שתל בונד תשואות אגרסיבי יותר .תל בונד  60הוא כבר לא שעטנז ואין
יותר חשש (כרגע) מיציאה של חברות גדולות .אחרי הכניסה והיציאה
של אפריקה מהמדדים וגם של כלכלית ,המצב הנוכחי יוצר שוב הפרדה,
שלהערכתנו עשויה להפוך את המדדים לנוחים יותר להשקעה.

המגזר היחיד שבו פורסמו מספיק דו”חות שעשויים להעיד על המגמה
הוא הבנקים .הדו”חות במגזר זה סבירים ,תוך שההתאוששות בפעילות
שוק ההון בולטת ,אך המרווח הפיננסי ממשיך לרדת .נכון לעכשיו76% ,
מהחברות שפרסמו דו”חות היכו תחזיות מוקדמות – קרוב יחסית לנתונים
ההיסטוריים .עם זאת ,הרבעון החולף יהיה כנראה הפעם הראשונה מזה
שש שנים שבה הרווח הכולל של החברות ב s&p500-יהיה נמוך מזה של
השנה שעברה.
באחרונה נראה כי התחזקות הדולר בעולם נבלמת ועשויות להיות לכך
השפעות משמעותיות ,שכן כלכלת אירופה מושפעת מהתנהגות המטבע
הרבה יותר מארה”ב ,כי היצוא שלה הרבה יותר גדול ,כך שהחשיבות
שלו כאפיק תחרותי גבוהה יותר .לפיכך ,כיום נראה כי עוצמת היתרון
היחסי של ההשקעה בשווקי המניות באירופה ביחס לשווקי המניות
בארה”ב נחלשה ,וזאת כנגזרת ,בין השאר ,מההנחה שעוצמת ההתחזקות
של הדולר מול היורו נחלשה.
השוק המקומי ממשיך לבלוט לחיוב .אנו דבקים בהערכתנו כי חשיפה
לת”א  100היא תחליף לחשיפה לשווקים מתעוררים ,שלאורך זמן מניבים
תשואות דומות .אם נשווה את התשואה שלו לתשואה ממוצעת של
השווקים המתעוררים הגדולים (כמו סין ,הודו ,טורקיה ,ברזיל) נראה כי
גם מתחילת השנה אנחנו לא רחוקים .להערכתנו ,השוק הישראלי ממשיך
להיות אטרקטיבי להשקעה.

אג”ח קונצרני:
מרווחי האג”ח הקונצרני ממשיכים להיות נמוכים ,על אף שהתשואות
הממשלתיות יורדות .המשמעות היא שלמרות שהתשואות האבסולוטיות

באופן עקיף ,המצב הזה משפיע גם על אג”ח הבנקים .בשבוע החולף עלה
מדד הצמודות בנקים ביותר מ 0.5%-ולהערכתנו בתקופה הקרובה הוא
עשוי למשוך השקעות גדולות יותר ,גם על רקע התשואות הנמוכות באג”ח
הממשלתי.

תיק השקעות:
התקופה האחרונה מחדדת מחדש את ההבדלים בין השווקים המפותחים
למתפתחים .בעוד שתחזיות הצמיחה לשווקים המתפתחים יורדות,
התחזיות למפותחים דווקא משתפרות (נכון יותר לאירופה וליפן ,פחות
לארה”ב) .אמנם אנו רואים גידול בנכונות של משקיעים להגדיל סיכון ,אך
זה לא בא לידי ביטוי בנכונות לצאת לשווקים המתפתחים ,אלא בשינויים
באלוקציות בין השווקים המפותחים .אם בחודשים האחרונים ראינו זרימת
כסף גדולה מאוד לאירופה ,ייתכן כי התשואות העודפות שם וחזרתה של
הבעיה היוונית יגרמו בתקופה הקרובה ליותר משקיעים לבחון מחדש
הגדלה של החשיפה לשוק האמריקאי .נכון להיום ארה”ב מהווה כ54%-
מהחשיפה שלנו למניות בחו”ל ,לצד  20%חשיפה לאירופה ו 26%-חשיפה
לאסיה ,כולל יפן.
הדברים האלה מחדדים את ההמלצה שלנו על תיקי השקעות משולבים,
שבהם יש מרכיב חו”לי בכל אפיקי ההשקעה .השילוב הזה עשוי להועיל
גם על רקע העובדה כי נראה שהשווקים היום רצים למרחקים קצרים
מבעבר ,כלומר שמהלכים מסוימים מגיעים למיצוי מהר יחסית .לכן חשוב
להיות בכל רגע מפוזרים כדי להעצים תשואה שוטפת ונזילים ,כדי לנצל
הזדמנויות.

“שוקה הוא המנצח”

הסוכנת תקווה חביב מסוכנות רוזן סוכנויות לביטוח התרגשה לגלות
מייל מפרגן ומעריך במיוחד מלקוח:
קיבלתם מהלקוח
מכתב תודה?

תודה רבה על הכנות – לא דבר מובן מאליו כלל.
את המשך הביטוחים ממני ומשאר משפחתי הרווחתם ביושר.

שלחו לנו את המכתב ונפרסם
אותו ב"ביטוח ופיננסים"
(ללא שם הלקוח).

בסוף “שוקה” הוא המנצח ולא מה שמוכרים ורואים בכל מקום.

תודה רבה
 21באפריל 2015

מייל למשלוח:

thanks@mil-media.co.il
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הוועדה לביטוח כללי

אובדן כושר עבודה

"הוקם צוות במטרה לעשות סדר במוקדי
“הפיקוח
עבודה:
חברותכושר
שלאובדן
השירותחוזר
טיוטת
והסוכנויות"
הביטוח
עשה עבודה חלקית ולא מספקת”
בישיבת המועצה הארצית ,שנערכה בשבוע שעבר בירושלים,
בחודשים
קוויםמונין
סלינגר פירסמהסקר
האחרוניםמהערות הלשכה
להתייחס לחלק
בוועדהמבלי
הנעשההביטוח,
אתלחברות
מנחים
מאת אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי

סלינגר,את
שהעלינו
היה עצם
השנה
שלנו
אחד
העובדהדורית
במשרד האוצר,
וחיסכון
ביטוח
ההישגיםההון
הממונה על שוק
ספקי
כל
עם
דיברנו
למודעות.
מים
בצנרת
הטיפול
נושא
פירסמה השבוע את טיוטת חוזר “קווים מנחים לעניין תוכנית לביטוח
שעולות
הפיקוח
וגם עם
הביטוח
הצנרת,
הבעיות של
עלאת איכותן
לשפר
החוזר הוא
מטרת
חברותעבודה”.
אובדן כושר
מפני
פתרון .כמובן
לו
שאין
בנושא
שמדובר
לי
אמרו
בנושא.
בטיפולאובדן כושר העבודה המשווקות כיום ולהגביר את התחרות
פוליסות
שנה,אלאך
זאת תוך
לפתור
התיימרתי
שלא
מול חברות הביטוח.
המבוטחים
מעמד
לחזק את
בתחום ,במטרה
רציתי שעצם העלאת הנושא תשנה משהו
נחסם
כשהתחלנומבוטח
הפיקוח“.מצב זה ,שבו
האוצר נמסר כי
ממשרד
על
בדיונים
בעיקר אצל
שוק
של
פיתוח
מונע
ומחיר,
תוכן
השוואת
לעריכתהמים ,הפיקוח לא ראה בכך בעיה.
צנרת
פשוט
יוצרות
הממונה
אחיד,שבכנס
מבנה הוא
בתחום
חשוב
הוראות הכי
תחרותי.ההישג
ואולם
ומגבירות
כושר העבודה
המפקחת,אובדן
לתוכניות ביטוח
ושקוף
שב 2015-היא
אמרה
אלמנטר
ביטוחי אובדן כושר עבודה לטובת
בתחום
התחרות
את
הולכת לטפל בתחום.
בחלק
הכלולים
רבים
תנאים
בנוסף,
.

המבוטחים
כלל
החלטנו להמתין להודעת המפקחת .הוצאנו
צריךאת
באופן ראוי
מספקים
פירוט אינם
עםהקיימות
מהתכניות
שאותם
הדברים
מכתב
עקרונות
קובעת
המוצעת
הטיוטה
המבוטחים.
צרכי
לבדוק ,כמו אי עמידה בזמנים ,ולקוח שלא
תנאים
הכוללות
עבודה
כושר
אובדן
ביטוח
לתוכניות
מקבל את כל מה שביקש .המפקחת קיבלה
המבוטחים”.
המיטיבים עם
איכותיים
לצאת בביקורות.
והפיקוח החל
המכתב,
את
הביטוח ,יבקשו את
לחברות
לביטוחשיגיעו
שברגע
מאמינים
אנו
ארנון“ ,ביטוח
פנסיוני יובל
הוועדה
לדברי יו”ר
חוזרות
פניות
–
רואים
שאנו
מה
ויראו
התביעות
רשימת
שבו
ביותר
הבעייתי
המוצר
הוא
עבודה
כושר
אובדן
יובל ארנון
תתערב ,נשקול הוצאת
לתביעותלא
המפקחת
כשהםאם
יפעלו.
ונשנות – הם
מול חברות
מגיעים
מבוטחים,
נתקלים
דין.
הביטוח או קרנות פנסיה .כשאדם נמצא במצב הקשה ביותר בחייו ,הוא
הנוגע
בכל
ההסדר.
הואלו מוסכי
כפיהשנה
טיפלנו
לקבלתשבו
נושא נוסף
הוא נכנס
למעשה
בביטוח ,אך
שהובטח
עזרה וסעד
מצפה
חדש של הרגולטור
לצאת
אמור
הליסינג ,היה
לרכבי
חוקמאוד.
זמן רב
שאורכת
ובדיקות
למסכת של התשה
המקביל של משרד התחבורה .על פי החוק ,חברות השכרת
פנסיוני
בוועדה
מיוחד
צוות
והקמנו
הבעייתיות
זיהינו את
“כלשכה
לביטוחרישיון.
מקבלים
שאנו
כפי
בדיוק
שנה,
רישיון כל
יקבלו
רכב
בלקוחות
שמטפלים
מהסוכנים,
רבות
הערות
ריכזנו
המוצר.
בחינת
לצורך התנאים לרישיון הוא ביטוח פרטני לכל כלי רכב .ואולם
אחד
יודעים הכי טוב מהן הנקודות הבעייתיות
בגללולכן הם
נתקעכאלה,
שעברוזהאירועים
הבחירות.
חוק
חיים
הוועדה
חבר
שערך
מפורט,
מסמך
הוצאנו
זאת,
לאור
במוצר.
ביותר
כיום יש בעיה מגמתית וכואבת עם חברות הליסינג:
לצערנו,
מהאוצר”.
לרג’ואן גרייב
המסמך
גולדיס,
האוצר מבין שיש
שאפשר .גם
הגשנו כמה
התשלום
ואתאת
דוחות
הן
חברות
בשיחות עם
רוצהעםלקדם
והוא
בעיה,
פה
הבעייתיים
פתחנו הנושאים
פתרון.הועלו כל
הפיקוח שבה
לפגישה
הוביל
המסמך
פתרון
במטרה
וקטנות,
להציעלפיקוח
אותןלא אחת
לעודדארנון
אף שפנה
ואולם על
גדולותלטיפול.
הליסינג,שזקוקים
והכשלים
הבנות,
“לצערי ,אתן
התייחסות .להגיע
מציעות .ננסה
פידבק,ממה
לקבל יותר
הגון
ליותר טיוטה
לבסוף יצאה
שהןזכה לכל
הוא לא
עבורן.
חלקטובה
תדמית
שבה ליצור
כדי
אנחנו סבורים שאפשר היה
יותר שלנו.
מההמלצות
התקבלו רק
נעלה
לאחר
הסוכנים.
מצרבין
מידע
נוספת
פסח מפגש
ערך עוד
שהפיקוח לא
על כך
פעריאני
היאהלקוח.
לטובת
סוגיה יותר
לעשות
פקיד
יוכל כל
פשוט,
הלשכה
באתר
במגע עם
שבאים
שאליו אלה
להתייעץ עם
מאוד כדי
קובץבנושא,
שהוציא חוזר
לפני
עמנו
בלחיצת כפתור ובחיתוך פשוט מידע על כל
ולראות
זאת”.
להיכנסשחווים
לקוחות
חברת ביטוח ,אילו הסדרים יש לה ,מי השמאים שעובדים

הביטוח.
ארנון,לפנות
לדבריולמי
עמה,
שההתייחסות של הפיקוח היתה רק
בחברת היא
הבעיה העיקרית
אם
שעברה.
בשנה
רבות
בו
עסקנו
לדרך.
יצא
החידושים
חוזה
לאובדן כוח עבודה במסגרות של פרט וביטוחי מנהלים ,ולא במסגרות של
רצה
הפיקוח
אבל
אחרת,
נראה
היה
החוזר
בנו,
תלוי
היה
זה
קרנות הפנסיה ,בהן מבוטחת רוב האוכלוסיה“ .אם היו עורכים רפורמה
הוא
האחת,
מרכזיות:
מטרות
שתי
לו
שהיו
מפני
כך,
להעבירו
שכוללת את התקנונים של קרנות הפנסיה ,המסמך היה הרבה יותר יעיל.
מבוטחים
שהם לא
הפיקוח לקח את רצה
למוצר
בסיסי ,בדומה
יידעו רובד
שהמבוטחיםובנה בו
המוצר הפחות נמכר
שמבטחים
יש
סדר.
שיהיה
שנים,
כבר
נכון
שנמכר בקרנות הפנסיה .הבעייתיות טמונה בעיקר
ייתכן
לא
נמכרה.
שכבר
הקודמת,
הדירה
את
אצל רוב השכירים ,מכיוון שביטוח אובדן כושר עבודה
הפיקוח
אישור.
מאתנו
יקבל
לא
שהלקוח
משולם על ידי המעביד ,שבוודאי יעדיף לקנות את
ימצאיהיה
העת,ולא
אקטיבית,
הסכמה
דרש
עצמו
ביותר .בבוא
שתהיה והזול
הרובד הבסיסי
צורכיו”.צריך
הגיב .הוא
לא
אם
ביטוח
לו
שנחדש
מצב
השכיר עם ביטוח גרוע שלא מכסה את כל
להגיד :רוצה אני .מטרה נוספת היא שהלקוח
שהפיקוח הותיר את
נוספת היא
מחירים.בעיה
יוריד מציין כי
ארנון
בסלולרי.
תחרות ,כמו
שתהיה
דרשה
הלשכה
בעוד
סביר”,
“עיסוק
על
הבסיסי
הרףיורידו  150שקל בשנה ,זה מה שישיג את
אם
ההבדל?את הרף ל”עיסוק ספציפי”“ .כיום הבסיס הוא
להעלות
הרחבה לעיסוק
לאלעשות
עדייןיוכל
הביטוחשירצה
חברותסביר ,ומי
עיסוק
יודעות איך
להרחיב.
יטרח
לא
שמעסיק
כנראה
אבל
ספציפי.
להתמודד עם החוזר ,ויש המפרשות זאת
ביטוח
שיהיוההגדרות
הוריד את
למעשה
המחוקק
שינוייםשלעבור
להבין
צריכים
בצורה שונה .אך אנו
לקרנות
אותו
והשווה
בסיסי
למוצר
עבודה
כושר
אובדןשעדיין לא עשו דבר כדי להתמודד עם
הסוכנים .יש סוכנים
החוזר .בשורה הפנסיה".
התחתונה ,המפקח ביקש שפעם בשנה נדבר
בטיוטתאם
התקבלובעיות.
דווקא הרבה
וזה יוצר
מבוטחיםרוצה,
לגבימה הוא
ונראה
הלקוח
עם
החוזר,
מובטלים
הלשכה
המלצות
אפריל
חידושי
בפני
עומדים
תכתבו
הערות,
יש
ועובד,
בריא
עוד אדם
כי כל
אנו בלשכה
לנו“.טענו
הפנסיה.
הצמדת
לכםנושא
וכך גם
חייבים
לכללא
אתם
הסכמה ,גם
לקבל
וחייבים
מאי,
בגלל
החיים
טלפונית.שכר
אפשר להנציח
השנים .לכן אי
לאורך
מתפתח
אושכרו
שנה
חצי
מתפתחת,בעוד
פנימי .החל
קיים רק
פנסיהאלא
תיעוד,
להציג
כרגע
קיבלו
ובאוצר
תיעוד נכות
פתרון בשם
בקרנות
האירוע.
זאת”.חובה לתעד את הסכמת הלקוח בטלפון בהקלטה ,או
יהיה
במייל.
כחול
צווארון
ההצטרפות,כושר
טיוטת ביטוח אובדן
מדגיש כי
חוץ
לעובדי אליו
עבודהשייכים
שכולם
הוא חוזר
ארנוןנוסף
חוזר
לבן,
צווארון
מעובדי
טובים
פחות
תנאים
מקבלים
“הם
בחסר.
לוקה
מהפנסיוני .זוהי טיוטה שנדון בה הרבה .רעיון האוצר הוא
רוצהעובדי
הוא אצל
לשיטתו.חודש
חודשים לעומת
להמשיךתקופת
למשל,
לעבור
שלושה סדר,
המתנהאושללעשות
להכביד –
ההטבה
את
לקבל
צריכים
כחול
צווארון
עובדי
שדווקא
טענו
לבן.
צווארון
לתהליך מסודר ,שיכלול טופס הצעה ,אישור הלקוח ,מה כלול
לצערי זה
יורדאבל
המפקחלכסף,
זקוקים יותר
מכיוון שהם
המקוצרת,
ההמתנה
של
ועל
לבסיס,
הפרמיה.
הלקוח של
אישור
בביטוח,
אנשים
עבור
עבודה
כושר
אובדן
לביטוח
התייחסות
גם
ביקשנו
התקבל.
לא
פניו נראה שאם החוזר יתקבל כמו שהוא היום ,זה לא יהיה טוב.
שלתשלומי
בשביל
הסכום
את
להגדיל
אפשרות
להם
שתהיה
משכנתא,
עם
בחוזר עצמו יש התייחסות רחבה למוקדי השיחות
נעשתה
התחתונה,
בשורה
שמתקשריםלא טיפלו.
והחברותבנושא הזה הם
המשכנתא ,אבל גם
הטלפנים
ושבהם
ללקוחות,
הסוכנים
טוב
למוצר
להגיע
היה
ואפשר
הפיקוח,
של
בלבד
אנשיחלקית
אינםעבודה
פה
מקצוע ,ולפעמים דוחפים את הביטוח לאחר שהונו
הדין”.
ביום
למבוטחים
שיסייע
יותר,
ומתקדם
את המבוטח .אנו נדון בחוזר זה ,אך אנו רוצים לעשות סדר
במוקדים .השנה הקמנו צוות שיבחן את המוקדים האלה.

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

 8באפריל 2015
 21באפריל 2015
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ביטוח נסיעות
בג”ץ דחה את
כניסת חוזר ביטוח הנסיעות
לתוקף לסוף 2015
לשכת סוכני ביטוח :רק לבעלי רישיון מותר למכור ביטוח.
מי שפועל אחרת ,עובר על החוק

בית המשפט העליון המליץ לפרקליטות לדחות את כניסתו לתוקף של
חוזר ביטוח הנסיעות ל 31-בדצמבר  ,2015ובזמן הזה לקיים דיונים עם
סוכני הנסיעות בניסיון למציאת פשרה.
בג”ץ דן השבוע בעתירה שהגישו התאחדות משרד הנסיעות ויועצי
התיירות בישראל ,יחד עם כמה סוכני נסיעות ,נגד תקנות הפיקוח,
שקובעות כי פוליסות ביטוח נסיעות ישווקו אך ורק על ידי בעלי רישיון,
הווה אומר ,סוכני ביטוח וחברות הביטוח בלבד.
נשיאת בית המשפט העליון ,מרים נאור ,ציינה כי הצרכן הוא זה שעומד
בראש מעייניה“ .נדמה לי כי ההוראה ,כפי שהיא ,מסבכת את חיי הצרכן
יתר על המידה ,ללא הצדקה” .השופטים טענו כי כעת ייאלצו הנוסעים
לבצע טלפון נוסף לסוכן ביטוח ,מה שיכול לסרבל את ההכנות לחופשה,
ונאור אף הציעה לאפשר לסוכני נסיעות לעשות קורס מקוצר מאוד
שמתאים לסוג המוצר שנמכר.
נציגת פרקליטות המדינה ,עו”ד דנה בריקסמן ,אמרה כי הכתובת הנכונה
להגן על הצרכנים היא סוכן הביטוח או חברת הביטוח .היא הודתה כי
הרגולטור לא מילא את תפקידו כראוי ולא היתה אכיפה מספקת של הנושא.

נאור הוסיפה כי “אנו לא בעניין של האינטרסים הכלכליים שלהם או של
סוכני הביטוח .אותנו מעניין הצרכן .שאלתי היא אם לא ניתן למצוא את
הדרך שבה בטלפון אחד אנשים יבצעו את כל הסידורים ,מכיוון שהם
טסים הרבה .כך ,סוכן הנסיעות יהיה סוכן במלוא מובן המילה לעניין
הנסיעה .ככל שהדברים נוגעים להוצאת תעודת ביטוח ,הסוכן יהיה בגדר
של שליח ,שמתפקד מול אתרי האינטרנט ושולח לך במייל את המוצר”.
השופט מני מזוז טען כי החשש שמעלה הפיקוח נוגע לקבוצה יחסית
קטנה של נוסעים“ .לרוב בני האדם אין שום צרכים מיוחדים .חלקם הגדול
מפעילים את הביטוח הבסיסי בכרטיס אשראי .ישנם כאלה בעלי צרכים
מיוחדים והם רוצים ביטוח רחב יותר ,אז המוצר מורכב יותר ומובן אז
הצורך שהוא יעמוד מול גורם מקצועי .אך כשאדם רוצה מוצר הכי בסיסי,
בלא שום תוספות או הרחבות ,קשה להבין או לקבל את הדרישה שלכם,
מכיוון שפה יש איזה אינטרס צרכני .מצד שני ,איני מקל ראש באינטרס
של סוכני הנסיעות שטוענים כי הביטוח מהווה נתח גדול בהכנסתם – ולכן
השאלה היא ,מה יעשו אלה שיש להם צרכים שונים?”
מלשכת סוכני ביטוח נמסר" :גם לאחר הדיון בבג"ץ ,על פי חוק הביטוח רק
לבעלי רישיון מותר למכור ביטוח .כל מי שפועל אחרת ,עובר על החוק".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
דרושים
דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד ,ניסיון
– הכרחי ,מיקום  -צפון יפו ,תנאים טובים למתאימה
ofer@honbit.co.il 050-4040024
בחולון דרוש/ה פקיד/ה לחצי משרה עם ניסיון
רב בביטוח כללי ובייחוד ברכב .טיפול בכל תחומי
העיסוק .אין הגבלת גיל .רמה אישית טובה הכרחית.
קו"ח למייל skashro1@gmail.com :אפשרי גם
לבעל/ת רישיון
לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה
פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה .קורות חיים למייל
m6233429@gmail.com
דרוש סוכן ביטוח עם רישיון בפנסיוני ,למשרה מלאה
בראשון לציון ,לניהול מקצועי של מחלקה למכירה
טלפונית .קורות חיים לפקס03-7622524 :
סוכנות חיתום בחיפה מחפשת חתמת אלמנטרי
פרט מנוסה לעבודה מול סוכנים ולקוחות למשרה
מלאה .יתרון לבעלת ניסיון בטיפול בתביעות.
למשלוח קו"ח במיילron@pitronot-bit.co.il :
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לסוכנות ביטוח מובילה בצ’ק פוסט בחיפה דרושה
פקידת שיווק לביטוח .עדיפות לחתמת עם ניסיון,
בסביבת עבודה נעימה ותנאים מעולים .למשלוח
קו"ח בדוא"ל.shay@klauzner.co.il :
משרה בהיקף מלא ,תנאים מצויינים ,ניסיון בענף
הביטוח חובה .המשרד ממוקם בבאר שבע .פרטים
וקורות חיים למייל gal_bakhsi@walla.com
סוכנות ביטוח בקרית מוצקין מחפשת פקידה
למשרה מלאה ,בעלת ידע בהפקת פוליסות בביטוח
רכב ודירה ואורינטציה שירותית לטל‘ במשרד :
 .04-8400406למשלוח קו"ח במיילgoren54@ :
netvision.net.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח מובילה בצ‘ק פוסט בחיפה דרוש/ה
משווק/ת פנסיוני בעל/ת רישיון לעבודה כשכיר/ה
ו/או עצמאי/ת למפעלים קיימים ,בסביבת עבודה
נעימה ודינאמית .תנאים מעולים למתאימים/ות.
למשלוח קו"ח בדוא"לshay@klauzner.co.il :

השכרה ושכירות משנה
בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה חדר גדול ,מרווח
ומואר (יש  3חדרים פנויים בגדלים שונים).
המשרד ממוקם בא"ת החדש של ראשון לציון ,ליד
קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית,
חניה חופשית .מחיר השכירות " פיקס " כולל כל
תשלומי המיסים ,ארנונה ,אחזקה ,שרותי משרד,
אינטרנט ועוד ...אפשרות לשכירות חודשית וללא
התחייבות ולחדר מרוהט .לפרטים – שלמה 052-
shlomo@ks-ins.co.il . 2944888

קולטים סוכנים צעירים בעלי רשיון ומעניקים להם
כלים מעשיים להצלחה.קורות חיים יש לשלוח ל:
 .gefengt@gmail.comלפרטים 052-2502360
תמיר

משרדים להשכרה בבית אל על במרכז ת"א30 ,
מ"ר  2חדרים ₪ 2000 ,לחודש .דין 054-3971771

לסוכנות ביטוח בתל אביב דרוש/ה נציג/ה לתיאום
פגישות ,מכירה טלפונית ושירות לקוחות .אפשרות
לחצי משרה .שעות עבודה גמישות .יתרון לבעלי
ניסיון .אפשרות לקבלת סטאז’ פנסיוני.
ארז erez@gimla.info 3439180-052

בסוכנות ביטוח מפוארת בבניין בית נח ברמת גן,
 3חדרים פנויים 2 ,חדרים כל אחד בגודל של כ12-
מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל כ 25-מ"ר.
ניתן להשכיר את כולם או חלקם .לפרטים:
יניב 054-4581930 -
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