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העיתון של ענף הביטוח

 קבוצת "מנורה מבטחים" 
חגגה באירוע מרשים 75 שנה להיווסדה

שנה   75 חגגה  מבטחים"  "מנורה  קבוצת 
ורב משתתפים,  באירוע מרשים  להיווסדה 
מתחילתו  אותו  ליוותה  מיוחדת  שאווירה 
ד'  ביום  שהתקיים  האירוע,  לסיומו.  ועד 
בצורה  שילב  רונית",  ב"חוות   1.9.2010
החברה,  של  המפואר  עברה  את  מרגשת 
התפתחותה העקבית וההישגים המרשימים 
כאחת  השנים  במרוצת  הגיעה  אליהם 
בישראל.  המובילות  הביטוח  מחברות 
האמנים  של  שירה  תמונות,  בעזרת 
הוצגו  אומנותיים  אמצעים  המובילים.ושלל 
לאורך  החברה  פעילות  הדרם  במלוא 
דרכה  את  שעיצבו  הדרך  אבני  העשורים, 
וככלל, החזון שעמד מאחורי הקמת החברה, 
היום  עצם  עד  אותה  המלווה  חזון  אותו 
חברי  כל  השתתפו  החגיגי  באירוע  הזה. 
הראש  יושב  בראשות  החברה  דירקטוריון 
מבטחים"  "מנורה  בכירי  גורביץ,  מנחם 
סוכניה  מאות  "שומרה",  עובדי  ועובדיה, 
של החברה וצמרת הלשכה בראשות נשיא 
הלשכה אודי כץ CLU.והמנכ"ל מוטי קינן 
בנוסף כלל האירוע שורה ארוכה של אמנים 
מובילים, לרבות מירי מסיקה, בועז שרעבי, 

שבת  שלומי  בוסקילה,  שמעון  אילנית, 
ראשי  הדגישו  בדבריהם  ראובני.  ודורית 
"מנורה מבטחים" את חשיבותם של סוכני 
הביטוח, תרומתם העצומה והקשר ההדוק 
הצגת  תוך  עמם,  החברה  של  השנים  ורב 
לאורך  אותה  המלווים  הבכירים  הסוכנים 
שנים. ארוע מיוחד ומרגש היה כאשר גילה 
ז"ל,  וינר  זאב  של  זכרו  את  ציינה  אופק 
לדמותו  קווים  והעלתה  עת  בטרם  שנפטר 
הבכירים  מסוכניה  אחד  היה  ואשר  ופועלו 

והוותיקים של "מנורה מבטחים". 
ארי קלמן, מנכ"ל "מנורה מבטחים", אמר 
"מסוכנות  כי  לחברה  ה-75  בחג  בדבריו 
אחוזת  ברח'  שישבה  לויד'ס  נציגת  ביטוח 
בית בחצי קומה אנו היום קבוצה המתקרבת 
סוכנים   1000 מעל  עובדים,  ל-2000 
למעלה  עם  בממשק  אנו  שבאמצעותם 
מנהלת  ועמיתים,  מבוטחים  מיליון  מ-1.5 
ופועלת  נכסים   ₪ מיליארד  ל-70  מעל 
והבריאות,  החים  האלמנטרי,  בתחום 
קופ"ג,  ק"נ,  אשראים,  השקעות,  פנסיה, 
קלמן  וחיתום".  בחו"ל  נדל"ן  תיקים,  ניהול 
בין  היה  התחרות  מגרש  "פעם  כי  הוסיף 

חברות הביטוח, בינן לבין עצמן וכנ"ל לגבי 
וכך  בשני.  אחד  שהתחרו  הביטוח  סוכני 
שנים.  עשרות  לאורך  התנהלה  זו  תחרות 
ישיר  3 חברות ביטוח  השינוי החל כשקמו 
הביטוח  חברות  בפעילות  הן  לנגוס  שניסו 
כדי  תוך  הסוכן  בפעילות  והן  המסורתיות 
לגיטימיות  את  גסה  בצורה  להכפיש  ניסיון 
הסוכן והפצת שקרים, וכבר אמר מי שאמר: 
את  עליך  אפיץ  שקרים  עליי  תפיץ  'אם 
הביטוח  פעולות  כי  אמרתי  וכבר  האמת'. 
הישיר דומה למזון לאסטרונאוטים. למזון זה 
יש את כל אבות המזון אבל אין לו טעם ואין 
לו ריח, אין הוא יודע לתת את השירות מעל 
במרוצת  מכן  לאחר  הסוכן.  שנותן  ומעבר 
שחקנים  עוד  נכנסו  האחרונות  השנים 
חדשים שעדיין רחוקים משיא עוצמתם והם 
כיצרנים,  השקעות  ובתי  כיועצים  הבנקים 
השחורות  חוזי  כל  הללו  השינויים  אף  על 
שניבאו שסוכן הביטוח במקרה הטוב יהיה 
סוכן שורד נחל אכזבה". קלמן הדגיש וחתם 
מחומר  קורצתם  הביטוח,  סוכני  "אתם,  כי 
של ווינרים ותרומתכם לקידומה ולשגשוגה 

של הקבוצה מכרעת". 

הלשכה תהיה סגורה בין התאריכים 8-11 בספטמבר 2010 

לשכת סוכני ביטוח בישראל

מאחלת לחברי הלשכה 
ולכל העוסקים בענף הביטוח

חג שמח ושנה טובה 
שנת שגשוג כלכלי, צמיחה ופריחה.



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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אודי כץ CLU, נשיא הלשכה, בישיבת הוועד המנהל:
"גם בשנה החדשה תמשיך הלשכה לתמוך בסוכנים, 

להעצים את יכולותיהם ולחזק את מעמדם"
טרם כניסתה של השנה העברית החדשה 
ביום  עבודה  ישיבת  המנהל  הוועד  קיים 
נשיא  פתח  הישיבה  את   .30.8.2010 ב' 
אודות  שמסר   ,CLU כץ  אודי  הלשכה, 
מראשות  ברוך  אבי  של  הפרישה  בקשת 
ועדת הכספים עקב בעיות אישיות. כץ הודה 
הוועדה",  של  המעולה  "ניהולה  על  לברוך 
המכהן  מנדלאוי,  חזי  את  ובירך  לדבריו, 
כסגן הנשיא, על אישור מינויו כיו"ר החדש 
של הוועדה. מנדלאוי יכהן בשני התפקידים 
כתבה  )ראו  הנוכחית  הקדנציה  תום  עד 

נפרדת בנושא(. 
מסעי  על  הלשכה  נשיא  פירט  בהמשך 
האחרונה  בעת  הלשכה  שיזמה  הפרסום 
ביניהם:  הסוכנים,  ולהעצמת  לחיזוק 
חסות  מתן  ב"מעריב",  מודעות  קמפיין 
המרכזי  המשחק  לשידורי   1 בערוץ 
 2010/11 לעונת  בכדורגל  העל  בליגת 
בתמיכת  ב"גלובס"  מודעות  פרסום  וכן 
אייל  המנכ"ל  בראשות  "הפניקס"  חברת 
לפידות, שבהן הוצגו, יתרונות השירות של 
שלמה  הישיר.  הביטוח  מול  הביטוח  סוכן 
אייזיק, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, הדובר 
מצד  הישיר  השיווק  לנושא  התייחס  הבא, 
אייזיק  ללקוחות הסוכנים.  חברות הביטוח 
ניסיונות  של  רבים  מוחשיים  מקרים  הציג 
ולהגיע  הסוכנים  את  לעקוף  החברות 
מתחלקת  "הבעיה  ללקוחותיהם.  ישירות 
הראשון,  "במישור  אייזיק,  אמר  לשניים", 
ישירות  העת  כל  פונות  הביטוח  חברות 
לתת  מוכנות  הן  השני  ובמישור  ללקוחות, 

הנחות והטבות ללקוחות גם במחיר פגיעה 
בסוכנים". כן הדגיש אייזיק את תפקודן של 
מחלקות שימור הלקוחות בחברות ותוכניות 
לעובדים,  במסגרתן  המוצעות  התגמול 
הישיר  השיווק  אפקטיביות  להבטחת 
בהיקף  דנו  המנהל  הוועד  חברי  ללקוחות. 
התופעה החמורה ובדרכים להתמודד עמה. 
בהמשך,  וייבחנו  שנדונו  לדרכים  בנוסף 
לסוכנים  בקריאה  תצא  הלשכה  כי  נקבע 

לדווח לוועדה לביטוח פנסיוני על כל מקרה 
אליו נחשפו ובו ניסו החברות לעקוף סוכנים 
ותיזום  לקוחותיהם,  מול  ישירות  ולפעול 
שימשיך  גורם  כל  מול  נקודתיות  פעולות 
על  התבססות  תוך  זו,  מדיניות  ויאמץ 
לבעייתיות  בהקשר  ממשי.  מצטבר  מידע 
מנור  יוסי  ביקש  החברות,  שבהתנהלות 
לבחון  יש  כי  בישיבה  עמדתו  את  להביע 
את יחסן לסוכנים ככלל, תוך דגש לסוכנים 
התייחס  בהמשך  בפריפריה.  שפועלים 
ללשכה,  המשפטי  היועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד 
לסוגיות בתחום ההרחבות והעדכונים בחוק 
הגנת הפרטיות )מאגרי מידע( והתקשורת 

)הספאם(. הוא תיאר ופירט בדבריו אודות 
להנחיות  בהתאם  הנדרש  הטיפול  אופן 
בפנייה  האיסור  וכן  מידע  במאגי  השימוש 
של  בדרך  הספאם  חוק  פי  על  מסחרית 
טקסט  הודעת  מוקלטת,  טלפונית  הודעה 
)SMS( או דואר אלקטרוני. במסגרת הדיון 
בוועד המנהל פירט בפני החברים מוטי קינן, 
המתגבשת  המחשבה  על  הלשכה,  מנכ"ל 
בלשכה למעבר משרדיה ומשרדי המכללה 
ז"ל  רחמני  שלמה  ע"ש  וביטוח  לפיננסים 
שייתנו  יותר,  מרווחים  חדשים,  למשרדים 
מענה הולם, תחת קורת גג אחת, למכלול 
הלשכה,  של  הרבים  והצרכים  הפעילויות 
כי  מסר  קינן  הבאים.  ולדורות  הזו  בעת 
צוות  והוקם  בנושא  מתנהלת עבודת מטה 
את  ביסודיות  ובוחן  בכך  שמטפל  מיוחד 

הדרכים ליישום התהליך. 
האלמנטרית,  הוועדה  יו"ר  צרפתי,  קובי 
חתם את מסכת הדוברים, בסקירה אודות 
הרב  והביקוש  הלשכה  של  הקרוב  הכנס 
למספר  להתייחס  ביקש  צרפתי  אליו. 
וקרא  הכנס  תוכנית  את  שינחו  דגשים 
ולהבטיח  להקדים  נרשמו  שטרם  לחברים 
ישיבת הוועד המנהל נחתמה  את מקומם. 

בהרמת כוסית לשנה החדשה. 
CLU, נשיא הלשכה, בירך בשם  אודי כץ 
הצלחה  שגשוג,  ואיחל  הוועד  חברי  כל 
הלשכה,  חברי  ציבור  לכלל  ענפה  ופעילות 
החדשה  בשנה  "גם  כי  מכריז  כשהוא 
להעצים  בסוכנים,  לתמוך  הלשכה  תמשיך 

את יכולותיהם ולחזק את מעמדם". 

ישיבת הוועד המנהל עסקה בין 
השאר בניסיונות חברות הביטוח 

לעקוף את הסוכנים ולפעול ישירות 
מול לקוחותיהם, וחברי הוועד הציגו 
הצעות מעשיות שונות להתמודדות 

עם התופעה הפוגעת בפעילות 
סוכנים ובתדמיתם

ירידה של 25% בגניבת מכוניות בחודש יולי
"אתגר",  המשטרתית  היחידה  מנתוני 
כלי רכב, עולה  העוסקת במלחמה בגניבות 
כ-25%  של  ירידה  חלה  השנה  ביולי  כי 
חודש  לעומת  הגנובים  הרכב  כלי  במספר 
הקיץ  בתחילת  נגנבו  סה"כ  אשתקד.  יולי 
החודשים  ובין  רכב  כלי   1,332 בישראל 
 - רכב  כלי   10,717 נגנבו  השנה  ינואר-יולי 
ירידה של כ-15% ביחס לתקופה המקבילה 
אשתקד והמשך המגמה העקבית של ירידה 
בגניבות כלי הרכב בחמש השנים האחרונות. 
יאנג הוא  כלי הרכב הקטנוע סאן  כלל  מבין 
ביותר בקרב הגנבים עם 703  האטרקטיבי 

כלי רכב גנובים עד לסוף יולי. אחריו נמצאים 
רכבי הסובארו ליאונה וקטנועי קוואנג-יאנג. 
כן נגנבו במהלך שבעת החודשים הראשונים 
)מקום   3 מכוניות מאזדה  של השנה  302 
טויוטה  מכוניות  ו-204  ברשימה(  שישי 
מנתוני  ברשימה(.  עשירי  )מקום  קורולה 
היחידה נמצא ששליש מהגניבות מתרחשות 
באזור מחוז המרכז, אחריו מחוז ת"א )22% 
מכלל הגניבות(, מחוז הצפון ומחוז ירושלים 
 )13%( הדרומי  המחוז  אחד(,  כל   15%(
ומחוז ש"י )שומרון ויהודה(, שבו מתבצעות 
הכל,  בסך  רכב.  כלי  מגניבות  פחות מ-2% 

כלי הרכב הפרטיים מהווים כ-62.5% מסך 
והאופנועים  הקטנועים  כשגניבות  הגניבות, 
כלי  וגניבות  הגניבות,  מסך  כ-16%  מהוות 
מסך  כ-14%  מהוות  המסחריים  הרכב 
בשיתוף  הפועלת  "אתגר",  יחידת  הגניבות. 
הוקמה  הביטוח,  חברות  איגוד  עם  פעולה 
מחדש בתחילת שנת 2006. מאז הקמתה 
ירידה  נרשמה  היחידה  של  המחודשת 
הרכב  כלי  במספר  כ-46%  של  מצטברת 
המחודשת,  הקמתה  טרם  כאשר  הגנובים, 
בשנת 2005, נגנבו בישראל יותר מ-34 אלף 

כלי רכב. 
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 "איילון": הפסד של 9.6 מיליון ₪ 
במחצית הראשונה של 2010

דוחותיה  את  הציגה  "איילון"  חברת 
החברה  הפסידה  לפיהם  הכספיים, 
במחצית הראשונה של השנה 9.6 מיליון 
₪ וברבעון השני היא הפסידה 32 מיליון 
מיליון   15 של  רווח  לעומת  זאת   .₪
מניתוח  אשתקד.  המקביל  ברבעון   ₪
הביטוח  בתחום  "איילון"  רשמה  ענפי 
)לעומת   ₪ מיליון   29 של  הפסד  הכללי 
ברבעון   ₪ מיליון  ל-24  קרוב  של  רווח 
החיסכון  בתחום  וגם  אשתקד(  המקביל 
ארוך הטווח רשמה החברה הפסד: של 

הפסד  )לעומת   ₪ מיליון  מ-6  למעלה 
המקביל  ברבעון   ₪ מיליון  כ-2.5  של 
האחרות  לחברות  בדומה  אשתקד(. 
השני  ברבעון  החזירה  "איילון"  בענף, 
למבוטחים דמי ניהול משתנים בעקבות 
הפוליסות  של  השליליים  הביצועים 
הראשון.  הרבעון  במהלך  המשתתפות 
של  בהיקף  ניהול  דמי  החזירה  החברה 
"איילון"  של  ההון  עודף   .₪ מיליון   7.6
יוני 2010 על 54 מיליון  עמד נכון לסוף 

שקל.  

"מנורה מבטחים": 
רווח כולל של 132 
מיליון ₪ במחצית 

הראשונה של 2010
הפרשיות  בדבר  האחרונים  הפרסומים  בצל 
שבהן הייתה מעורבת "מנורה מבטחים" וטרם 
"מנורה  ציון חג ה-75 שנה לחברה, פרסמה 
של  השני  לרבעון  דוחותיה  את  מבטחים" 
מדוחות  הראשונה.  השנה  ולמחצית   2010
אלה עולה כי "מנורה מבטחים" רשמה ברבעון 
השני הפסד של 47 מיליון ₪ בהשוואה לרווח 
של למעלה מ-193 מיליון ₪ ברבעון המקביל 
למחצית  הכולל של החברה  הרווח  אשתקד. 
הראשונה של השנה עמד על132  מיליון ₪ 
לעומת רווח של 472 מיליון שקלים במחצית 
אחרות  לחברות  בדומה  אשתקד.  המקבילה 
בענף אזי תחום ביטוח החיים השפיע על עיקר 
כאשר  השנה,  של  השני  ברבעון  ההפסדים 
משתנים  ניהול  דמי  להחזיר  נאלצה  החברה 
של  בהיקף  ברווחים  המשתתפות  בפוליסות 
57 מיליון ₪. בתחום הפנסיה רשמה "מנורה 
ב-17.5  שהסתכם  ברווח,  קיטון  מבטחים" 
מיליון ₪ - ירידה של 13%. נכסי קרן הפנסיה 
"מבטחים החדשה" דווקא עלו והסתכמו בכ-

30 מיליארד ₪ - גידול של כ-25% בהשוואה 
החולפת.  השנה  של  המקביל  הרבעון  לסוף 
"מנורה  הציגה  הכללי  הביטוח  בתחום  גם 
מבטחים" גידול ורשמה רווח לפני מס בהיקף 
של 56 מיליון ₪ - גידול של 41% בהשוואה 
לרבעון המקביל אשתקד. החברה שומרת על 
מבטחים"  "מנורה  של  העצמי  וההון  איתנות 
מיליארד  בכ-2.08  הרבעון  בתום  הסתכם 
שקלים, כאשר היא רושמת עודף הון של 488 
מיליון שקלים, בהתאם לדרישות המפקח על 
הביטוח. ארי קלמן, מנכ"ל "מנורה מבטחים", 
צמיחה מרשימה  מציגים  "אנו  כי  ואמר  הגיב 

בהיקפי הפרמיות במגוון פעילויות הקבוצה".

"הפניקס" חילקה 
ערכות "חזרה 
לבית הספר" 
לילדי הסוכנים

והחזרה  הגדול  החופש  תום  לרגל 
"הפניקס"  יזמה  הלימודים  לספסל 
בראשות מנכ"ל החברה, אייל לפידות, 
"חזרה  ערכות  כ-1,200  של  חלוקה 
הפעילים.  סוכניה  לילדי  הספר"  לבית 
"הפניקס",   בצבעי  ממותגות  הערכות, 
כוללות קלמר עם כלי כתיבה, מחברות, 
לכל  ועוד.  שעות מעוצבת  מערכת 
לפידות,  של  אישי  מכתב  צורף  ערכה 
שבו הוא כתב לסוכנים: "רציתי שתדעו 
כי בצד החתירה המשותפת להצלחה, 
גם בטיפוח  גדולה  שליחות  רואים  אנו 
ובשלבי  בו  ותמיכה  הצעיר  הדור 

התפתחותו". 

"מגדל" השיקה 
מוצרים אלמנטריים 

חדשים
בתחום  פעילותה  את  מרחיבה  "מגדל" 
הביטוח האלמנטרי. במסגרת זו השיקה 
חדשים  מוצרים  ארבעה  שידרגה  ו/או 
ומקיף  חובה  רכב  ביטוח  בולטים: 
ומנוסים,  זהירים  לנהגים  על"  "מגדל 
נסיעות  ביטוח  משכנתא",  "מגדל  ביטוח 
"מגדל  וביטוח  עולמי"  "מסע  בשם  חדש 
סולארי" לתחום המתפתח של האנרגיה 
בהשקתה  הצהירה  החברה  הסולארית. 
כי מוצרים אלה הם "בעלי פוטנציאל גבוה 
במיוחד לגידול במכירות". בתוך כך יצאה 
במי  התומכים  פרסום  במסעי  החברה 
מהמוצרים החדשים ומקיימת במרחבים 
שבהם  מקצועיים  כנסים  השונים 
משתתפים סוכנים המתמחים בביטוחים 

האלמנטריים. 

חוזר יישוב התביעות נדחה בשלושה חודשים
להיכנס  אמור  שהיה  התביעות,  יישוב  חוזר 
בשלושה  נדחה   ,2011 בינואר  לתוקפו 
חודשים, לאפריל 2011. כך הודיע אגף שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר במכתב 
שנשלח השבוע למנהלי הגופים. בתוך כך גם 
יישוב  לגבי  סטטיסטי  מידע  לאיסוף  החובה 
נדחתה  המוסדיים  הגופים  ידי  על  תביעות 

חברות  איגוד  כזכור,  חודשים.  בשלושה 
חיים  לביטוח  החברות  והתאחדות  הביטוח 
לבג"ץ,  עתירה  השנה  מרץ  בחודש  הגישו 
יישום חוזר  בבקשה למתן צו על תנאי כנגד 
אמור  שהיה  בבג"ץ,  הדיון  התביעות.  יישוב 
לבקשת  נדחה  בספטמבר,  ב-6  להתקיים 
חודשים.  בשלושה  המדינה  פרקליטות 

במקביל מתנהלים בין הצדדים דיונים במטרה 
הכלולות  סוגיות  במספר  להסכמות  להגיע 
החוזר,  להכריע.  בג"ץ  יצטרך  בטרם  בחוזר 
אותו גיבש המפקח הקודם על הביטוח, ידין 
ענתבי, ואומץ על ידי המפקח המכהן, פרופ' 
הביטוח  לחברות  הוראות  כולל  שריג,  עודד 
לגבי אופן הטיפול בתביעות ובפניות הציבור.  

ההרשמה לכינוסהכינוס ה-24
אלמנטר 2010 בעיצומה
אזלו החדרים במלונות "דן אילת" ו"רויאל ביץ'" נא הזדרזו והרשמו!
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קרן "מקפת" משיקה 
אפיקי השקעה מיוחדים 

לציבור החרדי
חברות  של  ההשקעות  מסלולי  התאמת  מגמת  נמשכת 
"מגדל", הקרן  "מקפת" של  קרן  לציבור החרדי.  הביטוח 
השקת  על  השבוע  הודיעה  בישראל,  בגודלה  השנייה 
שהינם  החרדי,  לציבור  מיוחדים  השקעה  אפיקי  מסלולי 
ההלכתי  הפיקוח  "ועד  מטעם  למהדרין  כשרים  מסלולים 
בנוסף  ירושלים.  החרדית  העדה  ופיננסיים",  להשקעות 
נערך ונחתם שטר "היתר עסקא" חדש ל"מגדל מקפת", 
רונן טוב, משנה  שבמסגרתו יפעלו המסלולים החדשים. 
למנכ"ל "מגדל" ומנהל חטיבת הלקוחות, מסר כי "היתר 
העסקא והכשרות המהודרת למסלולים המיוחדים לציבור 
תפיסת  את  תוקף  במשנה  להגשים  לנו  יאפשרו  החרדי, 

הביטחון והמקצועיות לחוסכים". 

מינויים חדשים

חזי מנדלאוי מונה לתפקיד יו"ר 
ועדת הכספים של הלשכה

את  אישרו  הארצית  המועצה  חברי 
מינויו של חזי מנדלאוי לתפקיד יו"ר 
ועדת הכספים של הלשכה. מנדלאוי, 
במקביל  יכהן  הנשיא,  כסגן  המכהן 
בשני התפקידים עד לתום הקדנציה 
את  בתפקידו  מחליף  הוא  הנוכחית. 
והמסור  הוותיק  היו"ר  ברוך,  אבי 
להשתחרר  שביקש  הוועדה,  של 
מתפקידו עקב סיבות אישיות. ברוך 
אודי כץ  יישאר חבר בוועד המנהל. 
CLU, נשיא הלשכה, הודה במילים 

הרבה  תרומתו  על  לברוך  חמות 
מאוד לניהולה ללא דופי ובמקצועיות 
רבה של הוועדה לאורך שנים, ואמר 
אדם  מנדלאוי,   כי  משוכנע  הוא  כי 
בשורה  שכיהן  רבות,  זכויות  בעל 
ארוכה של תפקידים ציבוריים בכירים 
ניהולה  את  להמשיך  יידע  בלשכה, 
וימשיך לתרום  המצטיין של הוועדה 
חברי  כלל  לטובת  ומניסיונו  מיכולתו 
כיו"ר  והן  הנשיא  כסגן  הן  הלשכה, 

ועדת הכספים. 

פעילות בסניפים ובמחוזות

יום עיון מחוז באר שבע והדרום
ג'  ביום  ערך  והדרום  שבע  באר  מחוז 
חגי  לקראת  לחבריו.  עיון  יום   24.8.2010
השנה  ועמם  ובאים  המתקרבים  תשרי 
לשנות  במחוז  החליטו  החדשה,  העברית 
בירושלים,  העיון  יום  את  וערכו  מהמקובל 
בשילוב סיור באתריה הקדושים של העיר. 
יום העיון בהתכנסות במלון  כך החל  בתוך 
"דן" ירושלים והרצאה מפי ח"כ וראש המוסד 
לשעבר אבי דיכטר, שריתק את המשתתפים 
אקטואליים  נושאים  של  ובניתוח  בסקירה 

התחמשות  לרבות  מדיניות,  והתרחשויות 
בסיום  ישראל.  מדינת  על  והשפעתה  אירן 
שכלל  מודרך  לסיור  החברים  יצאו  דבריו 
הקדושים  והמקומות  חומה  הר  על  תצפית 
ועד  יפו  טיול רגלי משער  לשלשת הדתות, 
במערת  ביקור  ובהמשך  המערבי  לכותל 
שרשרת הדורות. לעת ערב התכנסנו חברי 
שברובע היהודי  "קרדו"  במסעדת  המחוז 
נשיא  גם  נכחו  שבה  משותפת,  לארוחת 
הלשכה, אודי כץ CLU, וממלא מקום וסגן 

החברים  את  שבירכו  שטרן,  רוני  הנשיא, 
וסקרו בפניהם אודות פעילותה הענפה של 
כוסית  הרמת  המישורים.  במגוון  הלשכה 
לשנה החדשה חתמה את האירוע המיוחד 
 ,CLU טרבלסי  משה  המחוז.  יזם  אותו 
"אין  כי  ואמר  רב  סיפוק  הביע  יו"ר המחוז, 
ספק שיום העיון שערכנו היה שונה ומעניין 
יותר, ואם לבחון לפי תגובות הסוכנים אפשר 
והוא  מאוד  נהנו  החברים  כי  לומר  בהחלט 

בוודאי הוסיף כבוד ללשכה". 

מפגש בוקר סניף רחובות - נס ציונה
ג'  ביום  ערך  ציונה  נס   - רחובות  סניף 
בחסות  לחבריו  בוקר  מפגש   31.8.2010
יו"ר   ,CLU דהרי  מוטי  "איתוראן".  חברת 
ציונה,  נס   - רחובות  וסניף  השפלה  מחוז 
התמיכה  את  בציינו  המפגש  את  פתח 
צמרת  מצד  החברים  זוכים  להם  הרבה 
הלשכה ונושאי התפקידים בה. דהרי הדגיש 
חבריה  להצלחת  הלשכה  מחויבות  את 
ולהעצמתם.  לקידומם  הענפה  ופעילותה 
כן ביקש דהרי להתייחס לשיתוף הפעולה 
כל  נכונה  זו  כי  וציין  "איתוראן"  חברת  עם 
מיכולותיה  ולתרום  לסוכנים  לסייע  העת 

כך  בתוך  השוטפת.  לפעילותם  הרבות 
הציג אורן שמלץ, מנהל תחום שיווק ביטוח 
הטכנולוגיים  הפיתוחים  את  ב"איתוראן", 
וחתירתה  החברה  שהשיקה  החדשים 
המתמדת למתן פתרונות מתקדמים לצרכי 
יו"ר  צרפתי,  קובי  ולקוחותיהם.  הסוכנים 
בדבריו  התייחס  האלמנטרית,  הוועדה 
בפוליסה  המהותיים  לשינויים  במפגש 
התקנית לרכב חובה ולשינויים הצפויים עם 
כניסתה בשנת 2011 של הפוליסה התקנית 
לרכב מקיף. כן הדגיש צרפתי בדבריו את 
האלמנטארי  התחום  של  היותו  עובדת 

להתמודד  והצורך  סוכן  לכל  כלכלי  עוגן 
במתן  החברות  פועלות  לפיה  המגמה  עם 
הנחות בפוליסה על חשבון עמלות הסוכנים. 
ללשכה,  המשפטי  היועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד 
בהבהרת  המשתתפים  את  כהרגלו  ריתק 
השיפוט,  מכס  חדשניות  מהותיות  סוגיות 
המשפיעות במישרין או בעקיפין על פעילות 
סוכני הביטוח. דהרי סיכם ושיבח את צרפתי 
וגבע על הידע הרב שהעניקו למשתתפים 
משוכנע שהלשכה תמשיך  הוא  כי  והוסיף 
הסוכנים  מקצועיות  לשדרוג  ותפעל 

ומעמדם. 
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 shivuk@insurance.org.il המעוניינים לפרסם בלוח ישלחו את תוכן המודעה למייל

לוח הביטוח
לסוכנות ביטוח בפ"ת 

העוסקת בביטוחי מנהלים פנסיה ופיננסים 
דרושה עובדת 

מקצועית למשרה מלאה.
ידע בתוכנת עתיד ובתוכנת ניבה, ניסיון 
בביטוחי מנהלים, ידע בפנסיה - חובה.

וותק - יתרון.
.E- mail: tane-ins@bezeqint.net -מלי

לסוכנות ביטוח ברחובות 
דרושה פקידה מנוסה בתחום 

האלמנטרי
נא לשלוח קו"ח במייל:
benyl@elibit.com

סוכנות קלאוזנר מתרחבת 
וקולטת סוכנים בענף החיים והאלמנטרי 

לבית הסוכן בחיפה.
תנאים מעולים למתאימים.

שי: 0528033305
 shay@klauzner.co.il

לקלאוזנר סוכנות לביטוח 
דרושים מועמדים למיזמים 

ושותפויות
בתחומי הגמל, פיננסים,חיים, בריאות 

ואלמנטרי.    
שי: 0528033305 

 shay@klauzner.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה באזור הדרום 
דרושים:

 מנהל תיק לקוחות ביטוח חיים
בעל רישיון משווק פנסיוני 

למכירה ושרות על תיק לקוחות קיים.
דרוש ניסיון קודם.

 פקידת ביטוח חיים 
לעבודה מול לקוחות וחברות ביטוח

נדרש ניסיון קודם
annatl@c-g.co.il :נא לפנות ל

או לפקס: 08-6261128

דרושה פקידה למשרה חלקית
לניהול תיק ביטוח חיים קיים

אחוזים ממכירות
 קו"ח לפקס: 03-6513273 

tal@mga-ins.co.il :או לדוא"ל

לחברת "שכל", 
חברה לייעוץ וחיסכון בתחומי הבנקאות, 

התקשורת והביטוח
דרושים סוכני ביטוח

בעלי רישיון ביטוח חיים וביטוח כללי
בעלי נסיון קודם, מעל גיל 50

למשרה מלאה או חלקית
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  office@sechel.biz :קו"ח למייל

או לפקס: 03-5212182

סוכנות ביטוח מובילה במרכז 
מעוניינת ברכישת תיק חיים

בתנאים הולמים ובתמורה הוגנת.
אופציה לשילוב הסוכן/נות 

במערכת הקיימת
052-2522774 )קובי(,
050-4501111 )רמי(

tene-ins@bezeqint.net

לסוכנות ביטוח מובילה בפ"ת 
דרוש/ה פקיד/ה

נסיון קודם בסוכנות או חב' ביטוח- יתרון!
שעות עבודה 08:30 - 17:00 

 ,eshel@eshel-ins.co.il :קו"ח
פקס: 03-9062005

משרד להשכרה 
32 מ"ר, משופץ, קומת קרקע

כניסה נפרדת, כולל מטבחון+שרותים 
ברח' משה שרת )כיכר המדינה( ת"א

אטי - 0544522961

למסירה ללא תשלום
מיכלים לתיוק תיקים משרדיים

לפרטים: 050-5296280 ראובן רפ 
Rap_insr@012.net.il

דורות סוכנות לביטוח מזמינה לעבודה:
 סוכנים מורשים 

 מפקחי רכישה )עדיפות לדוברי רוסית(
 עובדי טלמרקטינג מנוסים 

 מזכירה בתחום ביטוח חיים / אלמנטארי
עדיפות לתושבי אשדוד והסביבה 

טל: 08-8662188  פקס: 08-8677906
www.dorot-ins.co.il

לסוכנות בגוש דן 
דרוש סוכן לפיתוח תיק קיים

052-2218973 סודיות מובטחת

סוכנות ביטוח אלמנטארי מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח באזור הצפון 

במקדם טוב
לפרטים: 054-2300702 אפרים מנדלסון

סוכנות ביטוח אלמנטארי בצפון 
מעוניינת בשיתוף פעולה 

עם סוכן ביטוח חיים 
לפרטים: 054-2300702 אפרים מנדלסון

לסוכנות ביטוח באור-יהודה
דרושה חתמת 

בענפי האלמנטארי
עם נסיון מוכח!

uri@eini.co.il :קו"ח ל

חדר להשכרה
במשרד ביטוח קיים בבני ברק

קומת קרקע, כולל מטבחון משותף
מרוהט + תשתיות מחשב וטלפון
לא מיועד לסוכני ביטוח אלמנטארי
לפרטים: 052-2502053 ישראל

מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים באזור מרכז

במכפיל גבוה ותשלום במזומן. 
לפרטים: 054-4747944 אופיר אטדגי, 

 ofirnsurance@012.net.il
סודיות מובטחת.

לסוכנות בגוש דן 
דרוש סוכן לפיתוח תיק קיים

sinsurance1@gmail.com
סודיות מובטחת

סוכנות ביטוח במרכז 
מעונינת לקנות תיקי ביטוח 

במכפיל גבוה ובתשלום מזומן 
פיני דורון - 052-3688700

דרוש/ה סוכן/ת 
בעל /ת רשיון משווק פנסיוני 

למכירת ביטוחים ללקוחות של סוכן קיים 
באיזור הצפון. 

לפרטים: 052-2421368 איתמר

סוכנות ביטוח מאזור המרכז 
מעוניינת לרכוש תיק ביטוח בינוני ואמין 

חיים ואלמנטרי. 
נא לפנות לאריאל 054-4947223  

 s-ariel@bezeqint.net



טופס הרשמה לכינוס - לחברי לשכה

 __________________________ ______________________ שם פרטי שם משפחה

 ________________________________________________________ שם התאגיד

 _________________________________________________ הוצאת חשבונית ע"ש

_____________________________________________ מיקוד__________  כתובת

 _____________________ E-MAIL_________________________________ סלולרי

 __________________________ ________________________ מס' פקס מס' טלפון

טיסות
הנך מתבקש לציין 2 מועדים רצויים עפ"י עדיפות מבוקשת ע"י סימון 1 או 2 במשבצת המתאימה.

אין חב' "דיזנהויז-יוניתורס בע"מ" מתחייבת לספק כרטיסי טיסה למועד המבוקש והתאום יעשה על בסיס מקום פנוי.

עלות ההרשמה לאחר ה- 18.10.10  
נוכח מחויבותינו לבתי המלון לצורך שמירת החדרים אנו נאלצים לחייב כל חבר

הנרשם לאחר 18.10.2010 בתוספת של 150 ש"ח לכן רצוי להזדרז ולהרשם עתה.

מעוניין בארוחת ערב גלאט כשר______ 

* ע"פ חוק חלק מדמי ההשתתפות מחוייב במע"מ ומחושב על בסיס 500 ש"ח לאדם

סה"כ
 _______________ לתשלום 

סה"כ
 _____________ מחיר טיסות 

סה"כ
מחיר מלון _____________ 

מחיריםחזור מאילת 4.11.10הלוך לאילת 1.11.10
נתב"ג - אילת - נתב"ג          440 ש"חארקיעישראיירארקיעישראייר

שדה דב

08:15 09:00 15:15 15:50 שדה דב - אילת - שדה       575 ש"ח
09:45 11:00 15:45 16:15 חיפה - אילת - חיפה           740 ש"ח
11:15 12:00 18:30 19:00 
13:00 מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד*

נתב"ג
09:50 08:30 16:45 16:00 

09:30 

חיפה
08:50 10:05 16:40 13:10 

13:15 17:00 

מחיריםחזור מאילת 4.11.10הלוך לאילת 1.11.10
נתב"ג - אילת - נתב"ג          440 ש"ח 15:35 אילת - נתב"ג 15:15 אילת - שדה דב 09:00 נתב"ג - אילת 08:15 שדה דב - אילת

שדה דב - אילת - שדה       576 ש"ח 16:45 אילת - נתב"ג 15:45 אילת - שדה דב 09:50 נתב"ג - אילת 09:00 שדה דב - אילת

חיפה - אילת - חיפה           740 ש"ח 13:15 אילת - חיפה 15:50 אילת - שדה דב 12:00 נתב"ג - אילת 09:45 שדה דב - אילת

 16:40 אילת - חיפה 16:15 אילת - שדה דב 08:50 חיפה - אילת 11:00 שדה דב - אילת
*מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד 17:00 אילת - חיפה 18:30 אילת - שדה דב 10:05 חיפה - אילת 11:15 שדה דב - אילת

 18:45 אילת - שדה דב 13:15 חיפה - אילת 12:00 שדה דב - אילת
 13:00 שדה דב - אילת

דרכי תשלום (נא סמן x במשבצת המתאימה)

התשלום לפקודת "דיזנהאוז-יוניתורס" תיירות ישראלית (2004) בע"מ

___ משתתפים, לפי תוכנית שסומנה לעיל. הנני מצרף בזה המחאה ע"ס________ ש"ח דמי השתתפות עבור
הנני מצרף בזה 2 המחאות בתשלומים שווים לכיסוי דמי ההשתתפות עפ"י התוכנית אשר בחרתי וסימנתי לעיל.

________ ז"פ 25.09.10  שיק על סך

________ ז"פ 25.10.10 שיק על סך

תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ללא ריבית. שם בעל הכרטיס___________________________ 

חברי הלשכה המעוניינים לשלם את דמי ההשתתפות ב-1 עד 3 תשלומים ללא ריבית. הגבייה תתבצע מיום ההזמנה.

_____ תשלומים חודשיים באמצעות כרטיסי אשראי: דיינרס/ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס (נא סמן בעיגול סוג הכרטיס). מעוניין ב

_______ מס' כרטיס ___________________________ סכום לתשלום: _________ ת.ז בתוקף עד

תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ויזה / ישראכרט / דיינרס / אמריקן אקספרס בתשלומי קרדיט

חברי הלשכה המעוניינים לשלם את דמי ההשתתפות ב-2 עד 18 תשלומים, יחוייבו בריבית קבועה כפי שנקבעת ע"י חברות האשראי.

_____ תשלומים חודשיים באמצעות כרטיסי אשראי: דיינרס/ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס (נא סמן בעיגול סוג הכרטיס). מעוניין ב

_______ מס' כרטיס ___________________________ סכום לתשלום: _________ ת.ז בתוקף עד

_____________________ חתימה אבקשכם לרשום אותי לכינוס ולגבות את התשלום עפ"י הפרטים שרשמתי 

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל, המסגר 18, ת.ד. 57696 ת"א 61574, טל: 03-6396676, פקס: 03-6396322

תוכנית השתתפות (נא סמן x במשבצת המתאימה)

סך ב& רויאל גארדן הילטון מלכת שבאדמי השתתפות                           במלונות:  הרודס פאלאס  דן אילת  רויאל ביץ'

תוכנית א' משתתף בחדר זוגי 
1,227 + 80 = 1,307&1,466 + 80 = 1,546&1,568 + 80 = 1,648&(עם משתתף נוסף) מעונין ללון בחדר עם

&2,627 = 80 + 2,547&2,317 = 80 + 2,237&2,022 = 80 + 1,942תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)
2,454 + 160 = 2,614&2,932 + 160 = 3,092&3,136 + 160 = 3,296&מגיע עם אשתי/בעלי, שם פרטי

את טפסי ההרשמה יש לשלוח לחב' "דיזנהאוז-יוניתורס" המלאכה 3 בית ויקטוריה, תל אביב, מיקוד 67215
טלפון: 1700-503-233, פקס: 03-6242175

www.insurance.org.il ניתן להרשם גם באתר האינטרנט של הלשכה בכתובת

אלמנטר 2010
הכינוס ה-24

1-4/11/2010 | כד'-כז' חשון תשע"א, אילת


