
 חברים שלום,
 רצ"ב ההודעה כפי שהפצתי היום לחברי הסגל באוני' בן גוריון בנוגע לביטוח הרכבים,

 אתם רשאים כמובן לשנות/להוסיף ככל העולה על רוחכם בתפוצה לחברי הסגל במוסדכם.
 בברכה ובהצלחה!

 רמי
 

 

 לחברי הסגל שלום,
 

באופן חסר   השיג ועד הסגל  שארך חודשים אחדים לאחר משא ומתן ארוך ומתיש .א

של חברי הסגל הבכיר ובני משפחותיהם בתנאים המעולים   לביטוח כלי הרכב הסכמים  תקדים

   הבאים:
ר ובני משפחותיהם. רכבי חברי הסגל הבכי  שתי סוכנויות גדולות נבחרו להיות המבטחות של .ב

 הסוכנויות הן

 "סוכנות כרמים"   

 ."סוכנות להבים" 

כל סוכנות פיתחה מחולל מיוחד בשיתוף חברות הביטוח לביטוח כלי הרכב של חברי הסגל הבכיר.  .ג

)ללא קשר לסוג הרכב ₪  2,500לביטוח מקיף בסך  מקסימליסוכנות כרמים התחייבה למחיר 

 ₪. 750טוח צד ג' בסך , ולבי21והשנתון( לכל נהג מגיל 

יותר מן המחיר המקסימלי, יכול להיכנס למחוללים ולהגיש   מי שמבקש לקבל הצעת מחיר זולה .ד

 בקשה לקבלת הצעה לביטוח.

 הבחירה בין שתי הסוכנויות היא של חברי הסגל. .ה

 הקישורים לכל סוכנות ולמחולל להגשת הבקשה:  להלן .ו

  

 :סוכנות כרמים
  ניתן להצטרף לתנאים המצורפים:

 :לכל סוגי הרכבים והשנתונים(פרמיה אחידה )

 (.21)לכל נהג מגיל  ש"ח 2500 -ביטוח מקיף 

  800 -21תוספת לנהג צעיר ו/או נהג מתחת גיל  .₪ 

 750 -צד ג' לכל נהג כולל צעיר וחדש .₪ 

 רצ"ב הלינק עם פרטי הפוליסה המקיפה:-https://www.cramim.co.il/wp

content/uploads/2021/03/3.21-הארץ-רחבי-לבכ-הבכיר-הסגל-חברי.pdf 

 למקרים שהפרמיה נמוכה יותר מהפרמיה האחידה 

   מצורף מחולל ביטוח רכב, למקרים שהמחירים יותר נמוכים )גילאים בוגרים יותר רכבים זולים

 יותר וכו'(
https://www.cramim.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-
%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-
%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-
%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-
%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99/ 

 
 פרטים ליצירת קשר: 

 ת רכב, הוספת שעבוד, עדכון פרטים ושאלות נוספות ניתן לפנות בטלפון לרכב חדש , החלפ

  7890008-073 פקס ,7692778-073 בטל'  לחרות

 herut@cramim.co.ilאו במייל  0505856547 וואטסאפ בלבד

  

  
 סוכנות להבים:

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cramim.co.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%25D7%2597%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2592%25D7%259C-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A8-%25D7%2591%25D7%259B%25D7%259C-%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2591%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5-3.21.pdf&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789182784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vtl9pIVqxNLJW1pv0UovfvRKlxDBR8f9zIi4uxPP81w%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cramim.co.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%25D7%2597%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2592%25D7%259C-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A8-%25D7%2591%25D7%259B%25D7%259C-%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2591%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5-3.21.pdf&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789182784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vtl9pIVqxNLJW1pv0UovfvRKlxDBR8f9zIi4uxPP81w%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cramim.co.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%25D7%2597%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2592%25D7%259C-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A8-%25D7%2591%25D7%259B%25D7%259C-%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2591%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5-3.21.pdf&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789182784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vtl9pIVqxNLJW1pv0UovfvRKlxDBR8f9zIi4uxPP81w%3D&reserved=0
https://www.cramim.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99/
https://www.cramim.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99/
https://www.cramim.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99/
https://www.cramim.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99/
https://www.cramim.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99/
tel:073-7692778
tel:073-7890008
mailto:herut@cramim.co.il


בסוכנות להבים אין פרמיה אחידה . הפרמיה נגזרת מ תוצאות המחולל עם הנחות משמעותיות 

 לחברי הסגל הבכיר. רצ"ב הפרטים כפי שנמסרו ע"י הסוכנות:

 מזרח אורן" הביטוח מסוכנות ייחודי באופן קיבלנו שאותו מיוחד" מחולל" מותקן במשרדנו "
 ישירות שמקושרות הבכיר האקדמי הסגל חברי עבור המיוחדים התנאים כל בו עודכנו אשר

ביטוח הרכב עם הנחות  פוליסות של ואפקטיבית מהירה הפקה לצורך הביטוח לחברות

 לחברי הסגל הבכיר. משמעותיות

 חברי לשימוש נוח עודייי כאן לחץ "נחיתה דף" ב"רצ כאן לחץ משרדנו של האינטרנט באתר 
 יוכלו ובנוסף, עבורם ביותר הטובה ההצעה לקבלת הנחוצים הפרטים את להזין יוכלו שבו הסגל
 .תביעה וטופסי הביטוח חברות כל של הרכב פוליסות חוברות בכל לעיין

 מחיר הצעת לקבלת מלא בקשה לטופס ישירות האקדמי הסגל חבר את יוביל אשר לינק ב"מצ 
  כאן לחץ

 אישיים פרטים למלא מוכן יהיה שלא סגל לחבר כאן לחץ "מקוצר" בקשה לטופס לינק ב"מצ 
 .הפוליסה הפקת בתהליך להמשיך אם שיקבל להצעה בהתאם יחליט אשר עד

 כאן לחץ רכב להחלפת מקוצר בקשה לטופס לינק ב"מצ. 
 

 פרטים ליצירת קשר: 
 בברכה נמרוד אורן

 nimrodins@gmail.comאימייל:

 ins.com-www.lccאתר האינטרנט:

 086278241טלפון:

 086654605פקס 

 0544278241נייד 

  

י הסגל ובני משפחותיהם ועד הסגל האקדמי באוניברסיטת בן גוריון מאחל לכל חבר 

 .ביטוח בתעריף מוזל נסיעה בטוחה עם
 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 
Prof. Rami Yosef; Cahir of the Faculty Association  
Office:               08-6461049 
Fax:                    08-6472927 
E-mail:              segelacad@bgu.ac.il 
Home Page:    http://bgu-segel.org.il/ 
------------------------------------------------------------ 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lcc-ins.com%2F&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789192776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uZ0fDwUDFP4JKbJvr7%2Ft0i0J8nww%2F5IFYyBYdvq%2FpfQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lcc-ins.com%2F%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597-%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259D.html&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789202776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LRsEQZkTHGgW6EPUMPR4h1AASX3rzOQywMkIWGdBJUM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lcc-ins.com%2Fsite%2Fform%2FshowForm.asp%3Fform_id%3D123443&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789202776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HKMTxZ6cJWmwtQFLBq8qABxzrRk439jL6p6aTK9%2BlBE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lcc-ins.com%2Fsite%2Fform%2FshowForm.asp%3Fform_id%3D614407&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789202776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LiaLjuWlceMJbH9fyWtXcOnX4zxmSL%2BB498pRzyDq40%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lcc-ins.com%2Fsite%2Fform%2FshowForm.asp%3Fform_id%3D614364&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789212765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N9%2FvlFxFRRxVtE3DGsVhiwe7AGFMl%2B4mRVrNwIJOHV4%3D&reserved=0
mailto:lehavimins@gmail.com
mailto:lehavimins@gmail.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lcc-ins.com%2F&data=04%7C01%7Cnaomi%40cb-law.biz%7Cf708376f940b46e8fc7008d8de2630fc%7C0061ae7d266f4fc6ae7cd134f89b1d5a%7C1%7C0%7C637503603789212765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3Gzp6GurQ34hRyB%2F8iAsNxyppDL38d2q8yYoV4WyZSI%3D&reserved=0
mailto:segelacad@bgu.ac.il
http://bgu-segel.org.il/
http://bgu-segel.org.il/

