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הנהגה חדשה:

אריה אברמוביץ  -הנשיא הנבחר של הלשכה!
אברמוביץ" :מערכת הבחירות הוכיחה שלשכת סוכני ביטוח היא חזקה,
שורשית ועמוקה בכלכלה הישראלית; מתחייב להיות נשיא של כולם
ולהביא את השינוי המיוחל לענף בכלל ולסוכני הביטוח בפרט".

ביום ג’ השבוע ,באולם “אבניו” בקריית שדה
התעופה ,הכריעו כ 2,144-סוכני ביטוח מי
יכהן כנשיא לשכת סוכני הביטוח .הסוכנים
בחרו ברוב מכריע של  44%את אריה
אברמוביץ לנשיא הלשכה לארבע השנים
הבאות ,ובכך הצביעו בעד שינוי בענף
הביטוח והפיננסים .אברמוביץ ( )56אב
לארבעה מקריית מוצקין ,הינו בעלים ומנכ”ל
של סוכנות ביטוח הנושאת את שמו ובעל
ותק של  35שנים בענף .הוא יחליף בתפקיד
את אודי כץ ,אשר מסיים בימים אלה שתי
קדנציות כנשיא הלשכה ,לאורך שש שנים.
אריה אברמוביץ זכה ל 918-קולות .רוני
שטרן זכה ל 844-קולות ,ואילו קובי צרפתי
זכה ל 378-קולות .נשיא הלשכה הנבחר,
אריה אברמוביץ ,אמר לאחר ההכרזה:
“אני מודה על התמיכה העצומה שהעניקו
לי מאות רבות של תומכים .הבעת האמון
הגורפת איננה מובנת מאליה בשבילי.
אני מוסר תודה גדולה וחיבוק ענק לכל מי
שבחר בי” .כמו כן פנה למתמודדים מולו
על תפקיד הנשיא“ :אני מושיט יד לשטרן
ולצרפתי  -מהיום אנו שותפים מלאים .אתם
אנשים ראויים ,ואני מודה לכם על מערכת
בחירות הוגנת ודמוקרטית וקורא להם
לקחת חלק פעיל בעשייה למען הענף .אני
מתחייב להיות נשיא של כולם ולהביא את
השינוי המיוחל לענף בכלל ולסוכני הביטוח
בפרט” .אברמוביץ הביע את תודתו לנשיא
הלשכה היוצא“ :אני רוצה למסור את תודתי
לנשיא היוצא ,אודי כץ ,על  6שנים של
שליחות ציבורית .אני מתכוון לעשות עימו
חפיפה מסודרת ולהשתמש בידע ובניסיון
של כל נשיאי הלשכה לשעבר”.
בסיום דבריו אמר“ :מערכת הבחירות
הוכיחה שלשכת סוכני ביטוח היא חזקה,
שורשית ועמוקה בכלכלה בישראל .את
העוצמות האלה אני לוקח מכאן לקדנציה
ארוכה ,מלאת אתגרים ובעזרת השם
מלאת הישגים .אני קורא לכל חברי

הלשכה להתאחד ולפעול בשיתוף פעולה
למען העצמת הלשכה וענף הביטוח .את
התודה הגדולה ביותר אני רוצה למסור
לאשתי וילדיי על הסבלנות ,התמיכה
וההבנה” .כמו כן הכריז אברמוביץ כי הוא
מושיט את ידו לחברות הביטוח ולמפקחת
על הביטוח דורית סלינגר על מנת לפעול
בשיתוף פעולה למען הענף וסוכני הביטוח.
בתפקידו האחרון בלשכה שימש אברמוביץ
ב 6-השנים האחרונות כיו”ר מחוז חיפה
והצפון של הלשכה וחבר הוועד המנהל
והמועצה הארצית ,וקודם לכן יו”ר ועדת
התקנון בלשכה וכן חבר מועצת לשכת הגג
של ארגוני העצמאיים בישראל (לה”ב).
בתוך כך ,טרם פרסום תוצאות הבחירות,
נשא דברים אודי כץ  ,CLUהנשיא היוצא.
לדבריו“ ,זהו ,המסע שלי כנשיא הלשכה
במשך שש השנים האחרונות תם ונשלם.
אני מסיים את תפקידי בתחושת סיפוק
והשלמה ,אני קורא לכולם מכאן :מרגע

שהתקבלה ההכרעה ,על כול אחד מאיתנו
להתעלות על עצמו ,להתאחד ולפעול יחד
במלוא הנחישות ,לטובת חיזוק עתידנו,
עתיד ערוץ השיווק והעשייה מספר אחד
בתעשיית הביטוח ,הפנסיה והפיננסים.
תודה לכולכם ,אני מודה על הזכות והחובה
לעבוד איתכם ולפעול למענכם-למעננו,
ומאחל מכאן לנשיא הלשכה הבא הצלחה
רבה” .באירוע החגיגי השתתף כאורח כבוד
סגן שר הביטחון ,ח”כ דני דנון ,שהוגדר
בפני כל הנוכחים כ”ידיד אמת של הלשכה
ושל הסוכנים” .ח”כ דנון ביקש לחזק את ידי
הסוכנים ויצא בקריאה ברורה וחד משמעית
שלא להיכנע למסע ההסתה המתנהל
נגד הסוכנים והפגיעה במוניטין שלהם.
לדבריו ,סוכן הביטוח הינו הגורם המרכזי
בענף הביטוח בישראל ורק עמו הלקוחות
יכולים ליהנות משקט נפשי וביטחון .עוד
מבין האורחים שהשתתפו באירוע :רו”ח
אהוד רצאבי ,נשיא לה”ב ,זאב אבן-חן,
מנכ”ל איגוד חברות הביטוח ויו”ר התאחדות
חברות לביטוח חיים; ארי קלמן ,יו”ר
“מנורה מבטחים” ומוטי רוזן ,מנכ”ל “מנורה
מבטחים”; לוי רחמני ,יו”ר “איילון” ואמיל
וינשל ,מנכ”ל “איילון”; מישל סיבוני ,מנכ”ל
“הראל”; אתי אלישקוב ,מנכ”לית “הכשרה”;
גיל ספיר ,מנכ"ל “שירביט”; יעקב (צ’יקו)
זכריה ,המשנה למנכ”ל “כלל ביטוח” ומנהל
מערך העסקים בקבוצה; וניר שרצקי ,מנכ”ל
“איתוראן” .יצוין כי במסגרת האירוע מסר
הנשיא היוצא כץ את דו”ח פעילות הלשכה
לשנת  ;2013איציק צרפתי ,יו”ר “ליסו”ב”,
הציג את הצעת תקציב ליסו”ב לשנת ;2014
ומוטי דהרי  ,CLUיו”ר ועדת הכספים ,הציג
את הצעת התקציב של הלשכה לשנת
 .2014ההצעות אושרו פה אחד על ידי
חברי האסיפה .כמו כן נערך בצד האומנותי
מופע סטנד-אפ של האמן נדב אבקסיס.
הבחירות התנהלו במהלך השבוע האחרון
בסניפי הלשכה בכל רחבי הארץ ,במהלכן
המשך הכתבה בעמ' הבא >>
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>> המשך הכתבה מעמ' קודם

בחרו החברים את ראשי הסניפים וחברי
המועצה הארצית מטעם הסניף .עוד
בחרו החברים את המועמדים לתפקידים
במוסדות הלשכה  -נשיא הלשכה ,ועדת
הביקורת ,בית הדין הארצי ,ועדת האתיקה,
ועדת התקנון ולמועצה הארצית ברשימה
הארצית.

בתמונה מימין:
ח"כ דני דנון סגן שר הביטחון בחברת הנשיא
הנבחר ,הנשיא היוצא ומנכ"ל הלשכה.

כל חברי הלשכה מודים ליו”ר ועדת הבחירות ,עו”ד אלי איש-שלום  ,CLUלכל חברי ועדת
הבחירות ולכל צוות עובדי הלשכה ,על העבודה המאומצת וקיומו של הליך בחירות דמוקרטי
מורכב ומאתגר ,באופן המיטבי ביותר .יישר כוח!

גדליה דורון מונה ליו”ר זמני של “מנורה מבטחים”
במקומו של מנחם גורביץ’ ז”ל
בסוף השבוע האחרון הלך לעולמו מנחם
גורביץ’ ז”ל ,יו”ר דירקטוריון “מנורה
מבטחים החזקות” .הנהלת הדירקטוריון
מינתה במקומו את דירקטור החברה מאז
שלהי שנות ה ,80-גדליה דורון ,כיו”ר
דירקטוריון זמני .דורן כאמור משמש חבר
דירקטוריון לאורך שנים רבות וכן שימש
כיו”ר דירקטוריון חברת האחזקות בין השנים
 ,2008-2010לאחר שהחליף את גורביץ’
שכיהן בתפקיד קודם לכן .עם מינויו של

מנכ”ל חברת הביטוח ,ארי קלמן ,לתפקיד
יו”ר חברת הביטוח ומנכ”ל חברת האחזקות,
חזר גורביץ’ לתפקיד יו”ר הדירקטוריון ודורון
חזר לכהן כדירקטור מן המניין .גורביץ’
הלך לעולמו בעקבות מחלה קשה ,ימים
ספורים בטרם מלאו לו  71שנה .הוא החזיק
ב 61.9%-ממניות מנורה ושימש כדירקטור
בקבוצה מאז  .1985גורביץ’ ,איש ביטוח
ותיק ומוערך ,היה חתנו של פישל פריש,
שהיה בעל השליטה בקבוצה מתחילת שנות

ה .60-גורביץ’ הצטרף ל”מנורה מבטחים”
כבר ב 1983-ומאז הפך למזוהה יותר מכל
עם קבוצת הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
ועמוד התווך בהתפתחותה של “מנורה
מבטחים” לאורך השנים .מבין ציוני הדרך
המשמעותיים שביצעה “מנורה מבטחים”
בתקופתו :רכישת קרן הפנסיה מבטחים
החדשה ,רכישת חברת הבת “שומרה”
והפיכת הקבוצה לשחקן דומיננטי ומשמעותי
בביטוח הכללי.

כתבי אישום הוגשו ע”י הפרקליטות כנגד אבנר קופל
ומנהלים ב”הפניקס” בחשד לביצוע עבירות מס ומרמה
בסוף  2010עצרו חוקרי רשות המסים את
אבנר קופל בחשד להתחמקות מתשלום
מס בהיקף של  7מיליון שקל ואי דיווח אמת
על הכנסות שקיבל עבור סוכנות הביטוח
שהייתה בבעלותו המשותפת “ -רב אור”.
בבקשת המעצר נטען כי “רב אור” עסקה
במתן שירותי ביטוח קולקטיביים לוועדי
עובדים ,והיא קיימה קשר עסקי ענף עם
חברת הביטוח “הפניקס” .לטענת מס
הכנסה דאז ,היה קיים הצורך לברר את
הסתעפות הקשרים בין הצדדים ,לרבות
בין השותפים בסוכנות ,בין החברות
שבבעלות קופל ובין הסוכנות לבין חברת
“הפניקס” .זאת בעקבות חשד לכאורה
לאי-סדרים בהתנהלותה הכספית של “רב
אור” ,שהביא כאמור להתחמקות מתשלום
מסים כדין .במקביל מצא מס הכנסה כי
“רב אור” רוקנה כמעט מכל נכסיה בעוד
חובה כנגד ההתחמקות לכאורה מתשלום
מסים מגיע ל 13-מיליון  .₪בבקשה נאמר

כי חובותיה של “רב אור” נובעים מהסכמי
שומה והסכמי ניכויים עליהם חתמה
וכן מהשומות העצמיות שהגישה ,וכל
זאת בנוגע לשנים  .2012-2001השבוע
הבשילה חקירה זו לכתב אישום כנגד קופל,
“הפניקס” ובכירים בחברה  -עו”ד אריה
אריאלי ,היועץ המשפטי ,איל בן סימון,
כיום משנה למנכ”ל ומנהל תחום ביטוח
כללי ומערך התביעות בחברה (ומנהל
תחום הבריאות דאז) ודוד דוד ,חשב
החברה לשעבר .כתב האישום מייחס להם
עבירות מרמה שונות ועבירות מס .לפי
כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום
בתל אביב פעל קופל “בשורה של פעולות
בדיה ומרמה” .מכתב האישום עולה
עוד כי חברת “הפניקס” ובעלי תפקידים
בכירים בה שיתפו פעולה עם מעשיו של
קופל .בכתב האישום נטען כי אלה פעלו
במרמה כדי למנוע ניכוי מס במקור של
מיליוני שקלים ,קיבלו במרמה החזרי מס

מרשות המסים וכי סייעו לקופל לקבל
במרמה כספים שעוקלו על ידי רשויות
המס .חברת “הפניקס” מסרה בתגובה:
“מדובר באירועים אשר התרחשו לפני
שנים רבות ,כאשר המחלוקת העומדת
במרכז כתב האישום ,כמו גם חבות המס
הנידונה ,אינן בין הפניקס לרשויות המס,
אלא בין סוכני הביטוח לבין הרשויות .בכל
הנוגע לחברת הפניקס ומנהליה ,עיקרו
של התיק עוסק בשאלת הצורך בניכוי
מס במקור בגין פעולה משפטית שבוצעה
בין הסוכנים .המדובר בסוגיה מקצועית,
אזרחית וטכנית במהותה ,אשר הפניקס
בדעה שלא היה מקום לנהל אותה
במסגרת הליך פלילי .הפניקס סמוכה
ובטוחה שלא נעברה על ידה או על ידי
מי מנהליה כל עבירה ,וכי לאחר שבית
המשפט הנכבד ייחשף למלוא טיעוניה,
ימצא כי החברה ומנהליה חפים מכל
אשמה בפרשה”.
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“מגדל” :הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של
 2013הסתכם בכ 459-מיליון ש”ח
קבוצת “מגדל” מסכמת את תשעת
החודשים הראשונים של השנה עם רווח
כולל של כ 459-מיליון  ₪לעומת כ261-
מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של  2013הסתכם הרווח
הכולל של “מגדל” בסך של כ 173-מיליון
ש”ח לעומת כ 180-מיליון ש”ח ברבעון
המקביל אשתקד .בתוך כך רשמה הקבוצה
גידול של כ 12%-בפרמיות הביטוח  -כולל
תקבולים בגין חוזי השקעה בביטוח חיים
ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים

של שנת  - 2013לכדי כ 12.8-מיליארד
ש”ח ,בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
(גידול של כ 7%-ללא תקבולים בגין חוזי
השקעה בביטוח חיים) ,ובכלל זה :גידול
של כ 10%-בפרמיות ביטוח חיים כולל
תקבולים בגין חוזי השקעה לכדי כ6.0-
מיליארד  ,₪גידול של כ 8%-בסך דמי
הגמולים מפעילות הפנסיה לכדי כ3.5-
מיליארד ש”ח וגידול של כ 45%-בפרמיות
ברוטו בביטוח כללי לכדי כ 1.7-מיליארד
 .₪עוד מציינת הקבוצה בדוחותיה לתשעת

החודשים הראשונים של  2013כי “ביום 30
בספטמבר  2013אישרה האסיפה הכללית
של החברה את התקשרות מגדל ביטוח
עם אליהו בטוח בהסכם שלפיו ,תשלם
מגדל ביטוח לאליהו בטוח בעד קליטת
העסק החדש של אליהו בטוח תמורה
בסך של  260מיליון ש”ח .האישור האמור
הינו בהמשך להסכם שנחתם בין הצדדים
בחודש נובמבר  2012שעניינו קליטת עסק
חדש בביטוח כללי של אליהו ביטוח החל
משנת .”2013

“הראל” סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2013
ברווח כולל של  434מיליון ש”ח
עם פרסום דוחותיה לסוף הרבעון השלישי
של השנה עולה כי “הראל” סיימה את תשעת
החודשים הראשונים עם רווח שהסתכם בכ-
 434מיליון  ₪לעומת רווח כולל בסך של 495
מיליון ש”ח ,בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל של “הראל” ברבעון השלישי של
 2013הסתכם ב 144-מיליון  ₪לעומת רווח
של  262מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד,
בעוד שהרווח הנקי של הקבוצה גדל בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2013ב33%-
לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם
ב 450-מיליון ש”ח .סך הפרמיות שהורווחו
ודמי הגמולים של “הראל” צמחו בתשעת
החודשים הראשונים של  2013ב17%-

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ,והסתכמו
ב 11.7-מיליארד ש”ח .סך הפרמיות שהורווחו
ודמי הגמולים במגזר חסכון ארוך טווח (ביטוח
חיים ,פנסיה ,גמל והשתלמות) הסתכמו
בתשעת החודשים הראשונים של 2013
ב 6.9-מיליארד ש”ח לעומת  5.6מיליארד
ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של
 .21%הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו
במגזר זה מהווים כ 37%-מכלל הפרמיות
שהורווחו בקבוצה .סך הפרמיות שהורווחו
ודמי הגמולים במגזר חסכון ארוך טווח
ברבעון השלישי של שנת  ,2013והסתכמו
ב 2.4-מיליארד ש”ח לעומת  2מיליארד ש”ח
ברבעון השלישי של שנת  ,2012גידול של

 .16%בביטוח כללי ,הפרמיות ברוטו בתשעת
החודשים הראשונים של  2013הסתכמו לסך
של  2.3מיליארד ש”ח ,למול  2.2מיליארד
ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד .בביטוחי
בריאות ,הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו
במגזר זה בתשעת החודשים הראשונים של
 ,2013הסתכם ב 2.4-מיליארד ש”ח ,למול
סך של  2.1מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה
אשתקד ,גידול של  .12%הסך הכולל של
הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות
הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2013
ב 833-מיליון ש”ח ,למול סך של כ 747-מיליון
ש”ח ברבעון המקביל אשתקד ,גידול של
.11%

“הפניקס” :רווח נקי של  515מיליון  ₪בתשעת החודשים
הראשונים של 2013
קבוצת “הפניקס” מציגה בסוף הרבעון
השלישי של השנה רווח נקי של  515מיליון
 ,₪פי כ 4.5-מהתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל של “הפניקס” הסתכם
בתשעת החודשים הראשונים של 2013
בכ 535-מיליון  ,₪גידול של כ170%-
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד .בתוך
כך השיגה הקבוצה ברבעון השלישי עלייה
של  136%ברווח הנקי ,שהסתכם בכ105-
מיליון שקל ,בעוד שהרווח הכולל זינק בכ-
 23%לסך של כ 133-מיליון שקל .בפילוח
מגזרי הפעילות צמחו בשלושת הרבעונים
הראשונים של השנה בכ 9%-הפרמיות של
“הפניקס” במגזר ביטוחי הבריאות ,אשר
הסתכמו לסך של כ 1.04-מיליארד שקל.
הרווח הכולל מפעילות מגזרית זו הסתכם
בכ 197-מיליון שקל .נתון מרשים נוסף

של “הפניקס” מתייחס לעלייה ברווחיות
הקבוצה בביטוח כללי“ :הפניקס” רשמה
במגזר ביטוחי זה עליה של כ300%-
ברווח הכולל מתחילת השנה ,שהסתכם
בכ 294-מיליון שקל .במקביל הודיעה
השבוע “הפניקס” על השקת גרסה חדשה
של פורטל סוכנים ,תוך מתן אפשרות
לסוכנים לקבל מידע תביעות עדכני בזמן
אמת בנושאי חיסכון ארוך טווח ,ביטוח
בריאות וביטוח כללי .מהקבוצה נמסר כי
“הסוכן יוכל לצפות בתביעות של לקוחותיו,
תשלומים ומסמכי תביעות בתחומי חיסכון
ארוך טווח ,בריאות וביטוח כללי וכן לצפות
בנתונים עדכניים הנוגעים למבוטח .בנוסף,
כולל הפורטל המעודכן :מערכת חדשה
לפתיחת תביעות רכב במשרד הסוכן; תיק
פוליסה חדש בביטוח כללי הכולל מסמכים;

רכיב חיפוש חדש כולל חיפוש תביעות; וכן
אפשרות להפקת מספר דוחות חדשים.
לדברי שמי שטובי ,סמנכ”ל ומנהל מטה
המכירות בחטיבת הלקוחות“ ,הפניקס
ממשיכה לבצע חשיבה רבה ופיתוח מתמיד
של פורטל הסוכנים המתקדם שלה ,מתוך
הבנה כי זהו ממשק העבודה המרכזי של
הסוכן מול החברה ועל כן עליו להמשיך
להתפתח ולתמוך בפעילות העסקית של
הסוכן אל מול החברה .הגרסה הנוכחית
מסכמת את פיתוחי החודשים האחרונים,
מאז השקת הפורטל המשודרג בחודש
מאי האחרון .אנו נמשיך ונפתח את פורטל
הסוכנים גם ב 2014-כבסיס לשיפור ממשק
השירות ויכולות המכירה של הסוכן בהיבט
טכנולוגי ובהיבט עיבוי המידע ,וזאת למען
המשך שיפור מתמיד של השירות ללקוח”.
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מתוך 6

איילון משקיעה בעתיד הילדים -
השיקה מוצר חיסכון חדש ייעודי לילדים
“משקיעים בילדים”  -העתיד שלהם,
האחריות שלנו .זהו מוצר החיסכון החדש
שהשיקה “איילון” באחרונה .תכנית החיסכון
מציעה מגוון מסלולי חיסכון לילדים :חיסכון
לבר/בת מצווה ,חיסכון להשכלה גבוהה,
חיסכון לחתונה וחיסכון לרכישת דירה .היא
מאפשרת הבטחת עתיד הילדים ,באמצעות
סכום חיסכון לתקופה הנקבעת מראש ,לטובת
מטרה עתידית רצויה ,ע”י הבטחת המשך
החיסכון גם במקרה של פטירה ו/או אבדן
כושר עבודה במהלך תקופת הביטוח .כמו
כן כוללת התכנית הטבה מיוחדת :במקרה
מוות (חו”ח) יינתן סכום ביטוח חד פעמי

בגובה  15הפקדות אחרונות ,ללא עלות.
דני קהל ,סמנכ”ל אגף חיסכון לטווח ארוך
ומנכ”ל “איילון פנסיה וגמל”“ ,תכנית החיסכון
‘משקיעים בילדים’ פותחה בכדי לתת פתרון
ומענה לצרכים של כל משפחה ,להבטחת
עתיד הילדים .התכנית מציעה מבחר מסלולי
השקעה ומבוססת על הפרשות חודשיות
שוטפות לחיסכון .תכנית החיסכון באיילון
מציעה מגוון יתרונות וביניהם אפשרות
שחרור במקרה פטירה לכל תקופת החיסכון
ואפשרות שחרור במקרה אבדן כושר עבודה
לכל תקופת החיסכון .במקרה של קרות אחד
האירועים תמשיך החברה להפקיד לתוכנית

עובדי “שלמה חברה לביטוח”
נרתמים ותורמים בחנוכה
עובדי “שלמה חברה לביטוח” ,מקבוצת “שלמה  ,“Sixtהניחו
בצד ליום אחד את עיסוקיהם הרבים ,ונרתמו להאיר את החג
לילדים בסיכון תוך תרומה ממשית ל”אקים” .עובדי החברה רכשו
מ”אקים” ,האגודה הלאומית לקידום אנשים עם מוגבלות שכלית,
מארזי חנוכה חגיגיים אשר תמורתם הכספית מועברת כתרומה
לאגודה .מארזים אלה הועברו כתרומה לילדים בסיכון .בנוסף,
תרמו העובדים משחקי קופסא וצעצועים ויצאו למועדוניות ברחבי
הארץ לשמח את הילדים ולהעניק להם מתנות לחג .לאור תרומתם
הרבה והמוערכת ,קיבלו עובדי החברה תעודת הוקרה מ”אקים”.

החיסכון את ההפקדות השוטפות עד לתום
תקופת החיסכון ,יתרון המקנה להורה
החוסך ולילדיו ביטחון אמיתי ,זאת בנוסף
למענק החד פעמי בסך  15הפקדות הניתן
חלילה במקרה מוות” .עוד הוסיף קהל כי
“מאז ההשקה ,אנו עדים להיענות רבה מאד
למוצר מצד סוכנינו .אין לנו ספק כי השילוב
של מוצר אמין ,העונה לצורך ממשי בתחום
החיסכון ,לבין תעריפים משתלמים לתקופת
זמן ארוכה ,מהווה שילוב ממשי שפירותיו
כבר ניכרים בשטח” .יצוין כי המוצר הושק
לראשונה לפני כשבועיים ,בהדרכה מקצועית
שקיימה החברה לכ 200-סוכנים.

פעילות בסניפים ובמחוזות
מחוז חיפה והצפון " -החג של החגים"

כמיטב המסורת יציין מחוז חיפה והצפון באופן חגיגי גם השנה
את “החג של החגים” ,המשותף לכלל העדות בישראל :חג
החנוכה ליהודים ,חג הקרבן למוסלמים ,הדרוזים והצ’רקסים
וחג המולד לנוצרים .האירוע יתקיים ביום ד’  4.12.13במלון
“דן כרמל” ,שד’ הנשיא  87חיפה ,החל מהשעה .16:30
במסגרת האירוע יציג ליאור רוזנפלד ,יושב הראש החדש
של סניף חיפה ,את תוכניות העבודה ופעילויות הסניף
ל .2014-אורח הכבוד :יונה יהב ,ראש עיריית חיפה .האירוע
בחסות “איתוראן” וחברת “שלמה ביטוח”.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

ביטוח //
סוכני ביטוח
לשכת סוכני
גורביץ  --לשכת
מנחם גורביץ
מנחם
לחברת הלשכה אתי גבע
משתתפים בצערך במות אימך
חביבה אסקרוב ז"ל

רוצים ללמוד ביטוח?
בואו למכללה המובילה בתחום!
המכללה לפיננסים וביטוח מבית לשכת סוכני ביטוח

שלא תדעי עוד צער

גורביץ
למשפחת
גורביץ
למשפחת
מבטחים"
"מנורה
ולקבוצת "מנורה מבטחים"
ולקבוצת

משתתפים באבלכם הכבד על מות
משתתפים באבלכם הכבד על מות

מנחם גורביץ

ז"ל
ז"ל
יו"ר דירקטוריון "מנורה מבטחים החזקות"
יו"ר דירקטוריון "מנורה מבטחים החזקות"

לפרטים נוספים :טל' 03-6395820
או בקרו באתר המכללהwww.hamichlala-bf.org.il :

אודי כץ

אודי כץ
סוכני הביטוח
נשיא לשכת
הביטוח
חבריסוכני
לשכת
הלשכה
נשיאוכל
וכל חברי הלשכה
(פורסמה ב)25.11.2013-

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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תוצאות בחירות  -מוסדות הלשכה 2013
נשיא הלשכה

אריה אברמוביץ

בית הדין הארצי

אלי ארליך  -יו"ר בית הדין הארצי

יו"ר סניפים:

אלדד כהן
אריה כהן
אתי גבע
ג’וני איתן CLU
חווה פז CLU
יפית תמיר
פיינה אורי
פרסי אהרון
צביה טבע
צביקה אמיתי
ועדת אתיקה

חוה פרידמן וינרב  - CLUיו"ר ועדת אתיקה
אבי אשכנזי
חזי גוטמן CLU
ירון טל
ישראל אליוביץ

יפת בקשי  -יו"ר סניף באר שבע
ליאור רוזנפלד  -יו"ר סניף חיפה
מיכה אדוני  -יו"ר סניף טבריה גליל ועמקים
אודי הוד  -יו"ר סניף רחובות/נס ציונה
אורי ששון  -יו"ר סניף ראשל"צ
ג’ינה פלד  -יו"ר סניף אשדוד/אשקלון
שמואל אשורי  -יו"ר סניף ירושלים
אורי עיני  -יו"ר סניף תל אביב
נגה עקל  -יו"ר סניף ר"ג/גבעתיים
עמוס גואטה  -יו"ר סניף חולון בת ים
חיים אורגל  -יו"ר סניף בני ברק
דני קסלמן  -יו"ר סניף השרון
יוסי אנגלמן  -יו"ר סניף נתניה
מולי זליג  -יו"ר סניף פתח תקווה
צביקה גופר  -יו"ר סניף חדרה

מאיר ברנר
מוטי בקר
מרים אורגל
שמשון כהן
ועדת ביקורת

זאב לנגזם  -יו"ר ועדת ביקורת
דוד בכר CLU
יהודה צורים

ועדת תקנון

אריה אופיר  -יו"ר ועדת תקנון
אבי ענבר
בני רום
עמיעד קפלן
שמשון כהן (י-ם)

נציגים למועצה הארצית:
אבי בן-דוד
אבי ברוך
אהוד שושני
אודי כץ CLU
אורי צפריר
אלון אבן חן CLU
אלון חיון
אלי אנגלר
ארז גוטמן
אריאל מונין
אריה מדורסקי

אריה נאור
אריק ורדי
אשר סייפר
בוריס קורנט
ג’קי אמסלם
זאב פרלשטיין
זהבה פורת CLU
זכריה יהודה
טוביה צוק
טולי טייטלבאום
יובל ארנון

יובל עופר CLU
יוסי זילברשטיין
יורם פנש
יצחק זילברמן
ישראל גרטי
מוטי דהרי CLU
מיכל וינצר
מיכל שילה
מקסים דרעי
משה קטורזה
נאוה ויקלמן

ניר קסלמן
נסים צדוק
עמי ונד
עקיבא קלימן CLU
קובי ורדי
ראובן רפ
רבקה גרבר
שוש כהן
שי מנור
שלמה אייזיק
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*סוכנות ביטוח עם יכולות
וניסיון של השבחת עסק
מעוניינת לרכוש תיק ביטוח חיים
גדול כקטן דני 054-9008038

****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
ברכישה של תיקים איכותיים בכל גודל
ובכל סוג בתנאים מיוחדים סודיות
מבוטחת אילן 0507440580
****מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי
באזור המרכז בקומבינציית תשלום מזומן
או שותפות על התיק פיני 0523688700
****אם "התעיפת" מאלמנטרי אל תמכור
את התיק .מוזמן לפנות אלי להעברת
הניהול של התיק (דיסקרטיות מובטחת)
תמיר 0522502360
tamirgdn@gmail.com
****סוכן ביטוח ותיק מפתח תקווה מעוניין
לרכוש תיקים של אלמנטר מאיזור המרכז.
נא לפנות לאלימלך  050-7493978או
מייל elimelech40@walla.com
****סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ
מעוניין לרכוש תיק ביטוח איכותי באזור
ירושלים ו/או באזור המרכז.
גבי 052-6222944
****לתכנן את המחר
תוכנית עסקית מותאמת
דני dani@gsr.co.il
****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג
בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי 0505234664 -
****סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן
מעוניינת לרכוש תיקים מכל סוג,
סודיות מובטחת.
דין 0543971771 -
****בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני/משווק
פנסיוני מאזור הצפון!
מעונין להיות עצמאי ולפתוח עסק משלך?
זה אפשרי!
חברת יפעת שירותים פיננסים בונה לך
קריירה בתחום הפנסיוני כעצמאי ומציעה לך:
מימון ,משרדים ,תיאום פגישות ליווי ועזרה
בגיוס לקוחות .לתיאום פגישה צור קשר
נייד אישי ,ארז 054-6225526 -
מייל  .erez@eg-fin.co.ilסודיות
מובטחת!!!

****משרד לביטוח בעל מוניטין רב 25
שנה במגזר החרידי
באזור מודיעין מבקש הצעות
פקס 0774701701
****סוכן ביטוח מירושלים מעוניין
ברכישת תיק ביטוח פרט איכותי
0508323330
****סוכנות ביטוח באיזור פתח תקוה.
מעוניינת ברכישת תיקי ביטוח קטנים
ובינוניים .שיחות דיסקרטיות לחלוטין.
טלפון  .050-6350150רונן.

מודעות דרושים

****דרושים סוכני/ות ביטוח שכירים
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בפריסה
ארצית להרחבת תיקי הלקוחות של
הסוכנות .תנאים מצוינים למתאימים:
פגישות מתואמות עם לקוחות קיימים,
הכשרות מקצועיות ,שירותי משרד
וליווי מקצועי ותפעולי מלא .דרישות:
אוריינטציית שיווק ושירות גבוהה במיוחד,
חריצות ונכונות לעבודה מאומצת ,ראש
גדול והופעה ייצוגית.
ליצירת קשר ופרטים נוספים -
מרי 052-6236623 -

****ליחידת סוכני ביטוח פנסיוני בר"ג
דרושה פקידת ביטוח חיים פנסיוני לעבודה
מול סוכנים ולקוחות נידרש ידע בביטוח
חיים ותפעול מערכות מחשב בחברות
ביטוח ,משרה גמישה 050-6784103
****לסניף חיפה של שגיא יוגב סוכנות
לביטוח בע"מ דרוש /ה רפרנט /ית תפעול
בתחום הפנסיוני לרבות בריאות ופרט.
יכולת מתן שירות לסוכנים ,מעסיקים
ומבוטחים ,יכולת וניסיון טיפול בכספים
ובקרות גביה .משרה מלאה לאיוש מיידי.
תנאים טובים למתאימים.
קו"ח יש להפנות ל yafits@sgy.co.il
****לסוכנות ביטוח באיזור הצפון בעלת
מאגר לקוחות גדול .נדרש/ת איש/ת
מכירות למכירת מוצרי ריסק ובריאות.
תנאים טובים למתאימים.
לפרטים :איתמר0522421368 -
****למשרד ביטוח גדול בעיר אשדוד
דרושה פקידת ביטוח ,עדיפות עם ניסיון,
קו"ח לפקס 08-8666319
****סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת
ומחפשת עובדים לסניף חיפה .נדרש רקע
בביטוח אלמנטארי  -חיתום/תביעות.
לפרטים נוספים וקביעת ראיון -
ארז 050-7500945 -
קורות חיים למייל erez@ebit.co.il -

****לסוכנות ביטוח בהתרחבות בכפר סבא,
דרוש/ה פקיד/ה לתפקיד ניהול תביעות
ומזכירות ,למשרה חלקית עם אפשרות
הרחבה בעתיד.
שעות עבודה 9.00-14.00
תנאים טובים למתאים/ה ,עבודה לטווח ארוך
דרישות  :ניסיון קודם בתביעות חובה,
רצוי יידע בחיים.
קו"ח למייל eran@bar-ins.co.il
לתיאום  09-7665577 -איתמר

*להשכרה משרד  35מ"ר ברוטו
מחולק  2חדרים
"בבית צרפתי" רחוב הרצל  91ראשון לציון
לפרטים :יוסי 050-5240011

****לסוכנות ביטוח באבן יהודה דרושה
פקידת אלמנטרי בתחום הרכב כולל טיפול
בתביעות .משרה מלאה.
קו"ח לYoram@barzilay-ins.co.il -
נייד 052-3372100

****להשכרה חדר בסוכנות ביטוח
בצק פוסט חיפה
החדר כולל עמדת עבודה מלאה
ואפשרות לשרותי משרד (פקידה ועוד)...
אפי 054-2300702

****לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת גן דרוש/ה
פקיד/ה מקצועית בביטוח חיים ¾ משרה
עם ניסיון של לפחות  5שנים
לעבודה בצוות.
נא לפנות בצירף קורות חיים לרוני במייל
r_gdoron@netvision.net.il

****להשכרה בבת ים
כניסה מיידית כ 100 -מ
קומה ראשונה
מיקום מרכזי
טלפון 050.5738224

****דרושה חתמת אלמנטרית ,לסוכנות
ביטוח ותיקה בחיפה ,למשרה מלאה.
פניה וקורות חיים ניתן באמצעות
e-mail: office@menczel.co.il
או לטלפון  04-6640112להדס בלבד!

****סוכן  /סוכנת
בנטעים סוכנות לביטוח
התפנה מקום במשרדים עבורך
לפרטים נוספים :תמיר 054-3300552
גדי 052-5411261

השכרת משרדים

