
  2201 מ לשנת"ליסוב גרוזנברג בע ח כספי"דו
  

  
כחברה כלכלית שמטרתה לממש את  1989הוקמה בשנת  מ"בע 18ליסוב גרוזנברג 

החברתיים , התרבותיים, הפרמטרים הכלכליים לטובת קידום האינטרסים הכלכליים
  .והמקצועיים של חברי הארגון

  
  .ת דירקטוריון החברהמשקף את מימוש הוראות והנחיו 2012ח הכספי לשנת "הדו

  
  :הנחות היסוד שנקבעו

  
 .מכללהפעילות ההולם ל בנהאיתור מ .א
תוכניות אסטרטגיות וסקרים ללימוד תהליכים בתחומי , שונותביצוע עבודות מחקר  .ב

  .הביטוח והפיננסים בארץ ובעולם
 .הרחבת והפצת תוכניות ביטוח לחברים ולבני ביתם .ג
 .ים השונביטוח ה נושאבמקצועיים כנסים ת  ביצוע והפק .ד
 .ספרות מקצועיתעדכון והפצת  .ה
 .ללימוד באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, המכללההעברת לימודי  .ו
 .מתן הלוואות לעזרה הדדית .ז
  

  פעילות החברה
מ סוכנות "בע 18היא חברת בת לליסוב גרוזנברג , מ"בע) 1993(ליסוב סוכנות לביטוח 

נון הלשכה ולאפשר לחברי הלשכה שבתק 1.2.9הביטוח הוקמה על מנת לממש את סעיף 
  .לרווחת הסוכן, לרכוש כיסויי ביטוח בתנאים מועדפים

  :סוכנות הביטוח יצאה במכרזי ביטוח אצל יצרני הביטוח בתחומים הבאים
לביטוח זה . איילון חברה לביטוח, המבטח הזוכה – ביטוח אחריות מקצועית .1

ים מבוטחים בפוליסת החבר. חברי לשכה 2492הצטרפו עם השנים ונכון להיום 
גולת הכותרת היא . אחריות מקצועית משופרת ובעלות נמוכה מעלויות השוק

שבנוסף לתנאים המשופרים חלק מהסכם ההתקשרות עם המבטח הוא יכולת 
י הקמת ועדה "י המבטחת ע"ללשכה להיות מעורבת במקרים של  תביעות שנדחו ע

בכול מועד חידוש פוליסה  סיון עם המבטחת הוא רב שנים כאשריהנ. פריטטית
הביטוח פרטני לכול . מתקיים דיון עם המבטחת על שיפור תנאי הביטוח והמחיר

  .₪ 11,469,000מחזור הפרמיה השנתית הוא . חברי לשכה
 3327בביטוח זה מבוטחים . במכרז זכתה הראל חברה לביטוח – ביטוח בריאות .2

ושג בתנאים מועדפים הן גם ביטוח זה ה. בנות זוגם וילדיהם/בני, חברי לשכה
ביטוח זה עובר מעת לעת . מבחינת היקף הכיסוי הביטוחי והם מבחינת עלות הביטוח

הביטוח . תהליך של שיפורים והרחבות הכיסוי הביטוחי לחברי הלשכה המבוטחים בו
 .₪ 3,140,000מחזור הפרמיה השנתי . אישי בתנאי ביטוח קולקטיבי

מבוטחים בפוליסה . כתה כלל חברה לביטוחבמכרז ביטוח זה ז – ביטוח סיעוד .3
גם . ₪ 3,113,213מחזור הפרמיה השנתי . בנות זוגם וילדיהם/חברים ובני 1978

בפוליסה זו כקודמותיה נערכה במקצועיות רבה ותנאיה ולרבות עלות הביטוח לחבר 
 .טובים ביותר

  
הסוכנות מקבלת . חת הסוכןסוכנות הביטוח ממשיכה לשקוד ולבחון ביטוחים נוספים לרוו

  .עמלות מביטוחי הפרט ולא מהביטוח הסיעודי
לסוכנות הביטוח הפועלת כתאגיד יש מנהל עסקים שהוא סוכן ביטוח מורשה שפסק לפעול 

  .הסוכנות מדווחת על הכנסותיה כדין. ר"לסוכנות הביטוח דירקטוריון ויו. כסוכן ביטוח עצמאי
  

  .ם שירותים יום יומיים מעובד הסוכנותחברי הלשכה מקבלי, סוכני הביטוח



  
  . 1991הוקמה בשנת  – ל"ש שלמה רחמני ז"המכללה לפיננסים וביטוח ע

המכללה משמשת כבית הספר לביטוח המשמעותי ביותר בישראל ובמסגרתה נערכים 
קורסים לפקידי ועובדי , קורסים והשתלמויות להכשרת וכנים חדשים לתעשיית הביטוח

המכללה מקיימת . עובדי משרדי סוכנים וכן תאגידים שונים, כנויות ביטוחסו, חברות ביטוח
השתלמויות שוטפות לסוכני ביטוח חברי הלשכה בכול ענפי הביטוח ובאמצעותה חברי 

  .הלשכה מתעדכנים באופן שוטף הן בנושאים רגולטורים והן בנושאים מקצועיים
של לימודי תעודה כמו  המכללה מקיימת קשרי חוץ עם מכללות אקדמיות במסגרות

לימודי , המכללה האקדמית כרמל ובעת האחרונה נוצר קשר עם להב, אוניברסיטת בר אילן
הכשרה בניהול של בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב וכן המכללה החרדית 

  .מגמות המכללה להמשיך ולהתעצם בתחומים אלה. ללמודי מקצוע בירושלים
  .חוץהמכללה מעסיקה מרצי 

במסגרת פעילותה המכללה היא מפיקה ספרי לימוד המשרתים את תלמידיה בכל תחומי 
  .בימים אלה מוקם אתר בחינות אינטרנטי שיעמוד לרשות התלמידים. הלימוד וההשתלמויות

  
  . 1655מספר התלמידים עמד על  2012בשנת 

  
  .איתור מבנה הולם לפעילות המכללה

  
נבדקו מספר אופציות מגדלי  , ל מציאת מבנה הולם למכללה עמלו רבות ע ןהדירקטוריוחברי 

קרית  הואף באזור התעשיי, מגדלי אשטרום רמת גן , בנין דקר ברחוב המסגר , הרכבת 
 –לבסוף במבנה המתאים מכול הבחינות שנראה כמתאים הינו שבט משה , ת "אריה פ

  .פרויקט הנמצא בשלבי תחילת בניה ברחוב המסגר פינת יצחק שדה 
  

 . ביצוע והפקת  כנסים מקצועיים בנושא הביטוח השונים
 

וכנס בטוח אלמנטרי , כנס בטוח חיים , כנסים מקצועיים בהצלחה מרובה  2הלשכה ערכה 
  . שהיו בתפוסה מלאה 

  
  
  
  ,בברכה                        
  

  CLUאיציק צרפתי                                   
              
  מ"נהלת ליסוב בעהר "יו                              

 


