)טופס ב'(

דו"ח מילולי לשנת 2011
בהתאם לסעיף  37א לחוק העמותות ,תש"ם 1980-מתכבדים בזאת חברי ועד העמותה
להגיש לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית
לחוק האמור:
שם העמותה – לשכת סוכני ביטוח בישראל )ע"ר( מספר 58-001-336-5
 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :2011
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה
לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
א .קידום מעמדו המקצועי והכלכלי של
סוכן הביטוח.
ב .העלאת רמתו והכשרתו המקצועית
של סוכן הביטוח.
ג .חיזוק מעמדו ותדמיתו בקרב הציבור.
ד .הסדרת יחסי הסוכן עם המבטחים
והמבוטחים לקידום מעמד הסוכן
בקרב מקבלי ההחלטות בכנסת
ובממשלה
ה .אחזקת סניפים וימי עיון.

הסכום שהוצא ע"י העמותה לביצוע הפעולות
בהתאם למופיע בדו"ח הכספי

 .2המבנה הארגוני של העמותה בשנת :2011
חברי הועד:
תאריך מינוי אחרון
מס' זהות
שם
3.1.11
068880228
אברמוביץ אריה
3.1.11
4861283
אנגלר אלי
3.1.11
053918876
ארנון יובל
3.1.11
052282779
דהרי מוטי
3.1.11
024164055
ויקלמן נאוה
3.1.11
069435162
טרבלסי משה
3.1.11
51801397
כהן אהרון
3.1.11
053340915
כץ אהוד
3.1.11
070078332
מנדלאוי חזי
3.1.11
059197137
פורת זהבה
3.1.11
51808442
צרפתי יעקב
3.1.11
051550341
קלימן עקיבא
3.1.11
052350469
קסלמן דניאל
3.1.11
052911732
שטרן רוני
3.1.11
042586271
שילה מיכל
11.4.11
034325027
פרדס אבי

חברי ועדת ביקורת:

₪ 4,263,227

שם
בן-שחר ינון
אלהרר גל
כבירי אלינור

תאריך מינוי אחרון
מס' זהות
25.11.10
023612328
25.11.10
034903153
039070784

הערות

25.11.10

מורשי חתימה:

שם
כץ אהוד
שטרן רוני
מנדלאוי חזי
מוטי דהרי
קינן מוטי

תאריך מינוי אחרון
מס' זהות
3.1.11
053340915
3.1.11
052911732
070078332
052282779
077403640

3.1.11
3.1.11
3.1.11

נושאי משרה המועסקים בעמותה )מנכ"ל ומי שכפוף לו ישירות ,גזבר ,דובר וכו'(:
שם פרטי/משפחה
קינן מוטי
ייגר מיכאלה עו"ד
שרעבי רחל

תאור תפקיד
מס' זהות
 077403640מנכ"ל
 027101211מנהלת מח'
משפטית
 53632980מנהלת חשבונות

כמה עובדים הועסקו בעמותה בשנת 2010
כמה מתנדבים התנדבו בעמותה בשנת 2010

כ-

 6עובדים
 218מתנדבים

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת : 2011

פרטים של תאגיד אחר – שמרבית מחברי העמותה או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים בו )או
קרוביהם(:
אין
פרטים של תאגיד אחר שנושא משרה בעמותה מכהן בו בתפקיד מקביל לנושא משרה:
שם התאגיד :ליסוב גרוזנברג  18בע"מ מספר ח"פ 511383226 :
פרטים של תאגיד אחר בעל זיקה לעמותה:
שם התאגיד :ליסוב גרוזנברג  18בע"מ מספר ח"פ 511383226 :
ליסוב סוכנות לביטוח ) (1993בע"מ מספר ח"פ 511868820 :

 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת  2011והיוו חלק מרכזי בפעילותה-:
תיאור כללי של השירות/קניות המהוות חלק מרכזי
בפעילות התאגיד )ללא שם נותן החסות(
פרסום ויחסי ציבור
אחזקת סניפים וימי עיון
אסיפות כלליות שנתיות
משפטית ,ביקורת ויעוץ כלכלי ומשפטי

היקף כספי שנתי של השירות
שניתן/הקניה
₪ 1,775,138
₪ 607,049
₪ 351,781
₪ 500,000

 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :2011
אין
 .6עלויות גיוס התרומות בשנת :2011
אין

 .7העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת
2011
אין
 .8פירוט עסקאות במקרקעין בשנת 2011
אין
 .9עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת : 2011
אין
 .10דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת : 2011
אין

 .11פירוט אירועים חריגים בשנת : 2011
אין
 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :2011
מחוז הצפון :סניפים – חיפה ; טבריה ,הגליל והעמקים.
מחוז השפלה :סניפים – רחובות/נס ציונה; ראשל"צ/רמלה לוד; אשדוד/אשקלון.
מחוז השרון :סניפים  -פתח תקווה; נתניה; חדרה; השרון.
מחוז ירושלים :סניף ירושלים.
מחוז תל אביב :סניפים :ת"א; חולון/בת ים; רמת גן/גבעתיים; בני ברק.
מחוז הדרום :סניף באר שבע והדרום.
 .13פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2011
אין
 .14עדכונים )שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  1.1.12ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית(:
הלשכה וליסוב בע"מ )חברה קשורה( בוחנות רכישת קומת משרדים והדרכה.

חתימת חברי ועד העמותה
אנו ,הח"מ,מוטי דהרי ו ,__________-שני חברי ועד העמותה ,מאשרים בזאת את פרטיו של
הדו"ח המילולי לשנת  2011המפורט לעיל ,אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום 22.5.12
ואושר על-ידי האסיפה הכללית ביום .18.6.2012

_______________
מוטי דהרי ,יו"ר ועדת כספים

_______________
שם
תפקיד

תאריך_________ :

לתשומת לב – במידה ואין מקום בטופס הקיים ,ניתן לצרף דפים נוספים לטופס הקיים ,תוך מתן
הפנייה לסעיפי הטופס.

