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 7201 השנה נבחרי לבחירת תקנון

 והפיננסים הפנסיה ,הביטוח תעשיית של

 קצר הסבר

 מ"בע תקשורת עדיף ידי-על נערך ,והפיננסים הפנסיה ,הביטוח תעשיית של השנה נבחרי הליך
 .להלן שיפורט כפי נבחרות בקטגוריות השנה נבחרי את בוחרים ובמסגרתו "(,עדיף" :להלן)

 .לקטגוריה קטגוריה בין ושונה ואיכותיים כמותיים נתונים משקלול מורכב הבחירה הליך

 חשבון. רואה בפיקוח הינו הבחירה הליך

 הוראות בין סתירה של מקרה בכל .ולתקנון הדין להוראות כפופה ההשתתפות כי בזאת מובהר
 ,להליך בקשר פה בעל או בכתב אזכור או מסמך כל או פרסומים או מודעות לבין זה תקנון

 .זה תקנון הוראות תגברנה

 

 :7201 לשנת לבחירה הקטגוריות

 השנה של הביטוח קבוצת •
 השנה של ההשקעות בית •

 :הטווח ארוך החיסכון ענף •
 החיים ביטוח בענף השנה חברת •
 ביטוח חברת בבעלות פנסיה קרן •
 השקעות בית בבעלות פנסיה קרן •
 וההשתלמות הגמל גוף •
 הטווח ארוך החיסכון בענף השנה מוצר •
 הטווח ארוך החיסכון בענף השנה מהלך •
 הטווח ארוך חיסכון בענף חדשנות •
 בבנקים הפנסיוני הייעוץ מערך •
 טווח ארוך חיסכון ענףב השנה סוכנות •
 נפרד( בחירה )הליך הטווח ארוך החיסכון בענף שנהה סוכן •
 נפרד( בחירה )הליך השנה של הפנסיוני היועץ •
 נפרד( בחירה הליך השנה) של הפיננסי המתכנן •

 

 :הכללי הביטוח ענף •

 כלליה ביטוחה בענף השנה חברת •
 הכללי הביטוח בענף השנה מוצר •
 הכללי הביטוח בענף השנה מהלך •
 הכללי הביטוח בענף חדשנות •
 הכללי הביטוח בענף השנה סוכנות •
 נפרד(. בחירה )הליך הכללי הביטוח בענף שנהה סוכן •

 

 :סיעודהו בריאותה יביטוח ענף •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי ענףב השנה חברת •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף השנה מוצר •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף השנה מהלך •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף חדשנות •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף השנה סוכנות •

 נפרד( בחירה )הליך והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף שנהה סוכן •
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 או/ו להוסיף או/ו להפחית זה ובכלל הקטגוריות רשימת את לעת מעת לשנות רשאית עדיף כי יובהר
  .לבחירה הקטגוריות מספר את לשנות

 

 מועמדות: הגשת מועדי

 .17.9.17-ה עד – השונות הקטגוריות לפי מועמדות על הכרזה

 .22.10.17-ה עד – בהמשך וכמפורט מהקטגוריות בחלק כנדרש כמותיים נתונים העברת

 

 הבחירה הליך

 כללי ביטוח ,טווח ארוך חיסכון – ענפים הלשלוש נחלקות ההוקרה תארי יוענקו בהן הקטגוריות
 מוצר לדוגמה ,לעיל פורטו אשר לקטגוריות בהתאם הזוכים יוכרזו ענף בכל .וסיעוד בריאות יוביטוח
 ביטוחי ענףב השנה מוצרו טווחה ארוך חיסכוןה ענףב השנה מוצר ,הכללי הביטוח בענף השנה

    .לה ייחודיים פרמטרים על ונשען ,הילאופי הותאם קטגוריה בכל הבחירה הליך .והסיעוד הבריאות

 

 כמותי ניתוח הכוללות קטגוריות .א

 מדד בסיס על וכן ,הגופים ידי על שיועברו ,כמותיים נתונים על יתבססו הבאות הקטגוריות
  :ההון שוק רשות של השירות

 השנה של הביטוח תקבוצ •

 השנה של ההשקעות בית •

 החיים ביטוח בענף השנה חברת •

 ביטוח חברת בבעלות פנסיה קרן •

 השקעות בית בבעלות פנסיה קרן •

 וההשתלמות הגמל גוף •

 הטווח ארוך חיסכון בענף השנה סוכנות •

 הכללי ביטוחה בענף שנהה חברת •

 הכללי הביטוח בענף השנה סוכנות •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף השנה חברת •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף השנה סוכנות •

  בבנקים הפנסיוני הייעוץ מערך •

 

 הביצועים של כמותי ניתוח עדיף עבור בצעי ,ירושלים בנק של המחקר מחלקת מנהל סלייטר, מאיר
 בסיס ועל לציבור המפורסם המידע בסיס על ,לעיל שצוינו בקטגוריות המועמדים הגופים של העסקיים
  .הגופים ידי על שיועברו הנתונים

 חציוןלו 2016 של השני לחציון נכון המוסדיים הגופים של הכספיים הדוחות לגבי יתבצע הניתוח
  .עוקבים רבעונים ארבעה הכל בסך ,2017 של הראשון

 ולחציון 2016 של השני לחציון נכון הבנקים דוחות על יתבסס בבנקים הפנסיוני הייעוץ נתוני ניתוח

  .עוקבים רבעונים ארבעה הכל בסך ,2017 של הראשון

 המצורפים בטפסים ותמפורטה הכמותי, הניתוח מקטגוריות אחת כל - הכמותי הדירוג משקלי

 .לשנייה אחת קטגוריה בין להשתנות שיכול ,יחסי משקל תקבל התקנון, בהמשך
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 3-ל 1 בין ציון ביותר הטובים הנתונים בעלי המועמדים שלושת יקבלו כמותית קטגוריה בכל .1
  (.3-ה למקום אחת נקודה ,למצטיין נקודות 3)

 ניתוח משקל כאשר ,למשקלה בקטגוריה הציון בין המשקללת נוסחה יהיה בקטגוריה הציון .2
 הסופי. מהניקוד 30% על יעמוד הכספיים הדוחות

 של האחרון הרלוונטי השירות במדד הגופים שקיבלו הציון גם הכמותי לפרק התווסף השנה .3
 הסופי הציון הן יחושבו השירות, מדד פי על גוף כל שיקבל הציון בחישוב ההון. שוק רשות
 שביצעו השיפור את לבטא במטרה כן, לפני לשנה ביחס הגוף שביצע השיפור והן במדד
    האחרונה. השנה במהלך יםהגופ

 בציון וזכו זו תקופה במשך ביותר הטובים העסקיים הביצועים את שהפגינו הגופים שלושת .4
 יועלו ,ההון שוק רשות של השירות ומדד הכספיים הדוחות בחישוב ביותר הגבוה המצטבר
 כןו (,התקנון בהמשך יפורט יהןעל) עדיף שתקים המקצועיות הוועדות ,העיתונאים להצבעת
 .הרחב הקהל להצבעת

 יזכו ההון שוק רשות של השירות מדדו הכמותי הניתוח בגין ההצבעה, לשלב עלייתם לצד .5
 הסופי מהניקוד %04 שיהווה בציון לביצועיהם, בהתאם המצטיינים, הגופים שלושת

   הנ"ל. בקטגוריות

 

 :מומחים סקר

 ,מקצועיות ועדות הצבעת :כדלקמן עדיף שתערוך הצבעה סקרי ידי על יתבצע האיכותני הניתוח
 "(.המומחים סקר" :ביחד להלן) הרחב הקהל והצבעת עדיף ומערכת הביטוח עיתונאי הצבעת

 

 כמותי ניתוח מתקיים בהן בקטגוריות גופיםה של הכולל מהציון %60 יהיה המומחים סקר של משקלו
  .למטה וכמפורט

 

 המסקרים עיתונאים שיכלול בחירה פורום תגדיר עדיף – עדיף ומערכת הביטוח עיתונאי סקר .1
  .עדיף מערכת של הבלעדית בסמכותה נמצאת הבחירה פורום קביעת .הביטוח ענף את שוטף באופן

 ידי על לבחירה יוצגו ,כמותי ניתוח גם המומחים סקר לצד מתבצע לגביהן מהקטגוריות אחת בכל
 כמפורט) שבוצע הכמותי לניתוח בהתאם ,העסקיים בביצועים המובילים המועמדים שתשלו עדיף
 תוך ההצבעה, לשלב שעלו מהגופים אחד כל עבור חופשי באופן ויצביע הוועדה חברי .(לעיל

 יעילות, מוצרית, חדשנות טכנולוגית, חדשנות השירות, איכות הבאות: לקטגוריות היתר בין התייחסות
 כללית. הערכה

 גוףל נקודות 3) 3-ל 1 בין נעש בניקוד ,מבחינתם יםהמצטיינ הגופים תשלוש את ידרגו הוועדות חברי
  (.3-ה למקום אחת נקודה ,ןהמצטיי

 כאשר להן, בהתאם הניקוד סכומי את תחשבו עדיף מערכתו העיתונאים הצבעות את תרכז עדיף
  .%20 יהיה הזוכה של הסופי הדירוג בקביעת עדיף ומערכת העיתונאים סקר של משקלו

 

 עולם ענפימ דאח בכל ,מקצועיות ועדות שלוש תקים עדיף – המקצועיות הוועדות הצבעת .2
 הכלכלה מתחום דעה ומובילי רלוונטיים מקצוע מאנשי ורכבת מהן אחת כל רשכא ,הביטוח

 העוסקים השחקנים קשת מכל המגיעים ,מומחים 51 הפחות לכל חברים יהיו ועדה בכל .והפיננסים
 .הפרסים יוענקו בו בתחום

 בביצועים המובילים המועמדים שלושת יוצגו כמותי ניתוח גם מתבצע לגביהן מהקטגוריות אחת בכל
 כל עבור חופשי באופן ויצביע הוועדה חברי .(לעיל כמפורט) שבוצע הכמותי לניתוח בהתאם העסקיים

 השירות, איכות הבאות: לקטגוריות היתר בין התייחסות תוך ההצבעה, לשלב שעלו מהגופים אחד
 כללית. הערכה יעילות, מוצרית, חדשנות טכנולוגית, חדשנות
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 גוףל נקודות 3) 3-ל 1 בין נעש בניקוד ,מבחינתם יםהמצטיינ הגופים תשלוש את ידרגו הוועדות חברי
 (.3-ה למקום אחת נקודה ,ןהמצטיי

 של משקלן כאשר להן, בהתאם הניקוד סכומי את ותחשב ועדההו חברי הצבעות את תרכז עדיף
  .%03 יהיה הסופי הדירוג בקביעת הוועדה חברי הצבעות

 

 רחב קהל סקר .3

 יםצטיינהמ המועמדים שלושת יוצגו בו סקר יתפרסם נוספים ובערוצים עדיף של האינטרנט באתר
  .לעיל כמפורט ,כמותי ניתוח מתבצע לגביהן מהקטגוריות אחת בכל העסקיים בביצועים

 

 

 נקודות 3) 3-ל 1 בין נעש בניקוד ,מבחינתם יםהמצטיינ הגופים שלושת את ידרגו בסקר המצביעים
  (.3-ה למקום אחת נקודה ,המצטיין לגוף

 כמותי ניתוח הכוללות בקטגוריות הזוכה של הסופי הדירוג בקביעת הרחב הקהל סקר של משקלו
  .%10 יהיה

 

 :הזוכים קביעת

 בהתאם ,והאיכותיים הכמותיים במדדים שלו התוצאות משקלול יורכב מועמד כל של הסופי הציון

 שניתן מנת על 100 לבסיס יתורגם והאיכותיים הכמותיים במדדים ציון כל .הקטגוריה של למשקלה

  .אותו להשוות יהיה

 של במשקלה (וסקר איכותי ,כמותי) השונות בקטגוריות המועמד של הציון את תכפיל החישוב נוסחת

  .המועמד של הסופי הציון היא שתתקבל והתוצאה הכללי רוגיבד הקטגוריה

 לא להחליט או ההצבעה תנאי את לשנות או לבטל הבלעדית הזכות את לעצמה שומרת עדיף מערכת
  .שיתקבלו בנתונים שימוש לעשות

 שונות. קבוצות למספר הקטגוריות את לפצל הזכות את עדיף מערכת לעצמה שומרת בנוסף,

 הזכות לה עומדת מסוימת, בקטגוריה ראויה בבחירה לתמוך ביכולתה שאין כי עדיף תרגיש באם
 הקטגוריה. את לבטל

 

 כמותי ניתוח ללא קטגוריות .ב

 עיתונאי עדיף, מערכת בקרב ויתבצעו בלבד מומחים סקרי על יתבססו הבאות קטגוריותה
 :הרחב והקהל המקצועיות הוועדות ,הביטוח

 טווח ארוך חיסכון ענף
 הטווח ארוך החיסכון בענף השנה מוצר •
 הטווח ארוך החיסכון בענף השנה מהלך •
 הטווח ארוך חיסכון בענף חדשנות •
 נפרד( בחירה )הליך הטווח ארוך החיסכון בענף השנה סוכן •
 נפרד( בחירה )הליך השנה של הפנסיוני היועץ •
 נפרד( בחירה הליך השנה) של הפיננסי המתכנן •

 

 כללי ביטוח ענף
 הכללי הביטוח בענף השנה מוצר •
 הכללי הביטוח בענף השנה מהלך •
 הכללי הביטוח בענף חדשנות •
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 נפרד(. בחירה )הליך הכללי הביטוח בענף שנהה סוכן •
 

 :סיעודהו בריאותה יביטוח ענף •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף השנה מוצר •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף השנה מהלך •

 והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף חדשנות •

 נפרד( בחירה )הליך והסיעוד הבריאות ביטוחי בענף שנהה סוכן •

 

 הצעות מתוך ,לשיקולה ובהתאם עדיף מערכת ידי על שתורכב רשימה תוצג הנ"ל בקטגוריות
 .הגופים שיעלו מועמדות

 

  :הדירוג

 עדיף מערכת חברי יצביעו הסופית, המועמדים רשימת פרסום לאחר – עדיף מערכת הצבעת .1
 השירות, איכות הבאות: לקטגוריות היתר בין התייחסות תוך מהמועמדים, אחד כל עבור חופשי באופן

 כללית. הערכה יעילות, מוצרית, חדשנות טכנולוגית, חדשנות

 נקודות 3) 3-ל 1 בין נעש בניקוד ,מבחינתם יםהמצטיינ הגופים תשלוש את ידרגו המערכת חברי
  (.3-ה למקום אחת נקודה ,המצטיין מועמדל

 בקביעת עדיף מערכת חברי סקר של משקלו כאשר בהתאם, הניקוד סכומי יחושבו ההצבעה לאחר
 .%30 יהיה ב' בפרק המפורטות בקטגוריות הזוכה של הסופי הדירוג

 

 את שוטף באופן המסקרים עיתונאים שיכלול בחירה פורום תגדיר עדיף – הביטוח עיתונאי סקר .2
  .עדיף מערכת של הבלעדית בסמכותה נמצאת הבחירה פורום קביעת .הביטוח ענף

 התייחסות תוך מהמועמדים, אחד כל עבור חופשי באופן העיתונאים יצביעו מהקטגוריות אחת בכל
 הערכה יעילות, מוצרית, חדשנות טכנולוגית, חדשנות השירות, איכות אות:הב לקטגוריות היתר בין

 כללית.

 מועמדל נקודות 3) 3-ל 1 בין נעש בניקוד ,מבחינתם יםהמצטיינ הגופים תשלוש את ידרגו העיתונאים
  (.3-ה למקום אחת נקודה ,המצטיין

 סקר של משקלו כאשר להן, בהתאם הניקוד סכומי את ותחשב העיתונאים הצבעות את תרכז עדיף
  .%03 יהיה ב' בפרק המפורטות בקטגוריות הזוכה של הסופי הדירוג בקביעת העיתונאים

 

 עולם ענפימ דאח בכל ,מקצועיות ועדות שלוש תקים עדיף – המקצועיות הוועדות הצבעת .3
 .והפיננסים הכלכלה מתחום דעה ומובילי רלוונטיים מקצוע מאנשי ורכבת מהן אחת כלש ,הביטוח

 בו בתחום העוסקים השחקנים קשת מכל המגיעים ,מומחים 51 הפחות לכל חברים יהיו ועדה בכל
 .הפרסים יוענקו

 היתר בין התייחסות מועמדיםמה אחד כל עבור חופשי באופן להצביע יצטרכו ותהוועד חברי
 כללית. הערכה יעילות, מוצרית, חדשנות טכנולוגית, חדשנות השירות, איכות הבאות: לקטגוריות

 נקודות 3) 3-ל 1 בין נעש בניקוד ,מבחינתם יםהמצטיינ הגופים תשלוש את ידרגו הוועדות חברי
  (.3-ה למקום אחת נקודה ,המצטיין מועמדל

 של משקלן כאשר להן, בהתאם הניקוד סכומי את ותחשב הוועדה חברי הצבעות את תרכז עדיף
  .%03 יהיה ב' בפרק המפורטות בקטגוריות הסופי הדירוג בקביעת הוועדה חברי הצבעות

 

 רחב קהל סקר .4
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 מהקטגוריות אחת בכל המועמדים יוצגו בו סקר יתפרסם נוספים ובערוצים עדיף של האינטרנט באתר
  .זה תקנון של ב' בפרק המפורטות

 נקודות 3) 3-ל 1 בין נעש בניקוד ,מבחינתם יםהמצטיינ הגופים שלושת את ידרגו בסקר המצביעים
  (.3-ה למקום אחת נקודה ,המצטיין מועמדל

  .להכול מהציון 0%1 נויה זה תקנון של ב' בפרק המפורטות בקטגוריות הרחב הקהל הצבעת משקל

 

 :הזוכים קביעת

 בהתאם ,הרחב והקהל המומחים בסקרי שלו התוצאות משקלול יורכב מועמד כל של הסופי הציון

   .קטגוריה בכל פנימיה משקלה חלוקתל

 רוגיבד הקטגוריה של במשקלה השונות בקטגוריות המועמד של הציון את תכפיל החישוב נוסחת
  .המועמד של הסופי הציון היא שתתקבל והתוצאה הכללי

 

 לא להחליט או ההצבעה תנאי את לשנות או לבטל הבלעדית הזכות את לעצמה שומרת עדיף מערכת
  .שיתקבלו בנתונים שימוש לעשות

 שונות. קבוצות למספר הקטגוריות את לפצל הזכות את עדיף מערכת לעצמה שומרת בנוסף,

 לה עומדת מסוימת, בקטגוריה ראויה בבחירה לתמוך ביכולתה שאין למסקנה תגיע עדיףש ככל
 הקטגוריה. את לבטל הזכות

 

 :שונה בחירה הליך בעלות קטגוריות

 

 השנה של הביטוח סוכנות

 הבחירה: הליך

 המועמדות הגשת – 'א שלב

 נתונים הכולל )מצ"ב(, מידע טופס יועבר מהתארים יותר או אחד על להתמודד המבקשת סוכנות לכל
 מערכת בפני ורק אך ייחשפו אלו נתונים האחרונה. השנה במהלך העסקית פעילותה את המשקפים

 הבחירה. בהליך עדיף את המלווה הביטוח, בתחום אנליסט סלייטר, מאיר ובפני עדיף

 הטובים הנתונים את ציגוהש הסוכנויות 7 של שמן את לעדיף סלייטר מר יעביר הנתונים ניתוח לאחר
 ניקוד,ב יזכו אלה סוכנויות ר,הגמ לשלב לעלייתן מעבר הגמר. לשלב יעברו ואלה ענף בכל ביותר

   הסופי. מהניקוד 30% יהווה אשר הנתונים, לניתוח בהתאם

 הבחירה שלב – 'ב שלב

 זה שאלון האחרונה. בשנה פעילותן אודות יפרטו הן בו שאלון ישלח הגמר לשלב שעלו הסוכנויות 7-ל
 פיםענמה אחד בכל )ועדה עדיף תקים אשר מקצועיות מומחים ועדות שלוש בפני ויוצג פתוח היהי

  הרחב. הקהל בפני התשובות יוצגו במקביל, חברים. 15 לפחות ותכלול הביטוח(, עולם את יםהמרכיב

 ענף בכל המצטיינות הסוכנויות לשלוש הרחב והקהל הוועדה חברי יעניקו השאלון, לתשובות בהתאם
 הצבעת אחת(. נקודה תקבל והשלישית נקודות 3 תקבל המצטיינת )הסוכנות 3-ל 1 בין שנע וןצי

  .20% על תעמוד הקהל של וזו הקולות מסך 50% תהיה המקצועיות הוועדות

 שהוענק לציון יצורף וזה והקהל, המקצועיות הוועדות הצבעות של הנקודות סיכום ייערך מכן לאחר
 הוועדות הצבעות בשקלול ביותר הגבוה המצטבר הציון בעלת המועמדת א'. שלב בגין לסוכנויות

 כזוכה. תוכתר הרחב והקהל
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 השנה של הביטוח ת/ןסוכ

 טווח, ארוך )חיסכון ענפיםמה דאח בכל ,הביטוח סוכני לשכת עם בשיתוף יוענק השנה ת/סוכן תואר
  הביטוח. סוכני בלשכת חברים להיות חייבים זה לתואר המועמדים .(בריאותו אלמנטר

 אשר המחוז, סוכני מבין ת/מצטיין ת/סוכן על להמליץ רשאים הביטוח סוכני לשכתב המחוזות ראשי
 בסך .והסיעוד בריאותה ןוסוכ אלמנטר ןסוכ טווח, ארוך חיסכון ןסוכ – ענפיםמה דאח בכל ותמודדי

 .יםמועמד שמות 18 עד יחד המחוזות ראשי כל יעבירו לוהכ

 השנה במהלך פועלו את יסביר הוא בו שאלון יועבר השנה סוכן תואר על להתמודד שירצה סוכן לכל
   האחרונה.

 לשם הביטוח סוכני בלשכת הרלוונטית המקצועית הוועדה לחברי יועברו אימותם, לאחר השאלונים,
 הבריאות חיביטו בענף המצטיין הסוכן עבור יצביעו הבריאות ועדת חברי למשל, כך, הצבעה.
  והסיעוד.

 .75% על יעמוד הוועדה חברי הצבעת משקל

 בהתאם הסוכן, של מלא פרופיל יתפרסם נוספים ובערוצים עדיף של האינטרנט באתר במקביל,
  הרחב. הקהל הצבעת לטובת המועמד, מילא אותו לשאלון

 .25% יהיה הרחב הקהל הצבעת משקל

 .14.9.17 ג', יום המחוז: מטעם המועמדים שלושת שמות להעברת האחרון המועד

 

 השנה של הפיננסי המתכנן

 הינו הבחירה הליך בישראל. הפיננסים המתכננים איגוד עם בשיתוף יוענק הפיננסי המתכנן תואר
 האיגוד. של השנתי בכנס ראשית תתבצע הזוכה על ההכרזה נפרד. תקנון במסגרת יעוגן והוא נפרד

  השנה. של הפיננסי המתכנן בתואר לזוכה מגן יוענק עדיף, בוועידת השנה נבחרי טקס במהלך

 

 השנה של הפנסיוני היועץ

)מצ"ב(, הכולל נתונים למילוי טופס מידע יועבר לכל היועצים המבקשים להתמודד על התואר 

 . האחרונה השנה במהלך לענף ותרומתו פעילותו את המשקפים

 תקים עדיףר שוייעודית אמקצועית בפני מערכת עדיף, ועדת מומחים היועצים יציגו את פעילותם 

 . הקהל הרחבובמקביל, יוצגו התשובות בפני העיתונאים ו

חברי מערכת עדיף, העיתונאים, חברי  והפגישה עם הוועדה, יעניקו בהתאם לתשובות השאלון,

)היועץ  3-ל 1מבחינתם ציון שנע בין  הוועדה המקצועית והקהל הרחב לשלושת היועצים המצטיינים

  .נקודות והשלישי יקבל נקודה אחת( 3המצטיין יקבל 

 .מהמשקל הכולל 30%הצבעת מערכת עדיף תהווה 

 .0%3צבעת הוועדה המקצועית תהווה ה

 .30%העיתונאים תהווה הצבעת 

  .0%1 הווההקהל ת הצבעת

הצבעות מערכת עדיף, העיתונאים, הוועדה  על פיהנקודות של סיכום  עדיף ךוערתלאחר מכן 

בשקלול הצבעות הוועדות והקהל  ביותר הגבוה המצטבר הציון בעלת המקצועית והקהל. המועמד/ת

 .כזוכה הרחב י/תוכתר
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 הזוכים על הכרזה

 7201 בנובמבר 26-ב עדיף ועידת בערב שיתקיים ,2017 השנה נבחרי בטקס יוכרזו הזוכים
 .התעופה שדה קרית ,באווניו

 

 הבהרות

 באופן או לחלוטין התחרות את לבטל או ,חלקם או התחרות תנאי את עת בכל לשנות רשאית עדיף
 קטגוריות לבטל או להוסיף לשנות או .הבלעדי דעתה שיקול פי על והכל ,חלקי

 בהתאם ,רשאית עדיף אולם ,זה בתקנון מפורט השונות בקטגוריות מדרג גוף לכל שיינתן המשקל
 לגופים שיינתן ההצבעה משקל את לשנות ,ההצבעה קולות ספירת למועד ועד דעתה לשיקול

 להצבעת שיועמדו המובילים הגופים מספר את לשנות עדיף רשאית כן .קטגוריה בכל המדרגים
  .הכמותי וחלנית בהתאם העסקיים ביצועיהם סמך על (האיכותי בסקר) העיתונאים

 העיתונאים בהצבעת המועמדים הגופים במספר שינוי או/ו קטגוריה בכל ההצבעה במשקל שינוי
 עדיף בפורטל לאלתר יעודכנו

 המקצועית. הוועדה הצבעת תכריע ההצבעה בתוצאות המועמדים בין שוויון של במקרה

 עדיף ידי על ייחשפו לא טלפונית בהצבעה והן אינטרנטית בהצבעה הן שיצביעו המצביעים בחירת
  .בפומבי

 עילה יהוו לא שיפורסם( שלו שינוי כל )ולרבות זה תקנון פי על בחירתם אי או/ו הזוכים של בחירתם
 גורם כל או / ו סלייטר מאיר כנגד או/ו תקשורת עדיף כנגד כלשהי לטענה או/ו לתביעה או/ו לתלונה

 .שהיא צורה ובכל עקיף או ישיר באופן הבחירה בתהליך המעורב אחר

 או/ו עדיף ידי על המידע העברת בגין לתביעה או/ו לטענה או/ו לתלונה עילה כל למועמדים תקום לא
 או / ו עדיף מערכת או/ו סלייטר מאיר של הדעת שיקול או/ו המקצועיות רמת או/ו הנתונים עיבוד צורת
 מכן לאחר האיכותני ידעהמ או/ו המועבד הכמותי המידע והצגת המידע העברת בגין אחר גורם

 .לעיתונאים

 בגין כסף בשווה ו/או כספית תמורה לכל זכאים שאינם להם ידוע כי ומתחייבים מצהירים המועמדים
 ידם. על שנמסר המידע לתוכן הבלעדית באחריות הנושאים הם וכי השתתפותם

 מידע לעדיף רהעבי המועמדים הגופים שאחד  עדיף לידיעת יובא הזוכים הכרזת לאחר בו במקרה
 הזוכה פרס את זה ממועמד לשלול רשאית עדיף תהא ,כזוכה לבחירתו בשיקולים מרכיב שהיווה שגוי

 .הבא המוביל למתמודד התואר את להעביר עדיף תשקול זה במקרה .ותוארו

 עדיף ,זה במקרה .בתקנון שינויים לבצע רשאית תהא עדיף ,בהירות חוסר או לקונה של במקרה
 מיקום לצד תפורסם התקנון שינוי על הודעה .עדיף בפורטל העדכני התקנון את לאלתר תפרסם
 בשינויים ותעדכן אלו הודעות אחר לעקוב מתבקשים מועמדים גופים .עדיף בפורטל התקנון הופעת
 .אלו משינויים מושפעים להיות עשויים אשר מועמדים גופים
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 כמותי ניתוח על המבוססות קטגוריותב הציון חישוב – עזר טבלת 

 

 משקל דרישות הקטגוריה
 הניתוח
  הכמותי

 מדד משקל
 של השירות

 שוק רשות
 ההון

 משקל
 הצבעת

 העיתונאים
 עדיף ומערכת

 משקל
 הצבעת
 הוועדות

 המקצועיות

 הקהל
 הרחב

 קבוצת
 של הביטוח

 השנה

 יתבצע הניתוח
 הדוחות לגבי

 של הכספיים
 נכון הגופים
 של השני לחציון
 ולחציון 2016

  .2017 הראשון

%30 %10 %20 %30 %10 

 חברת
 ביטוח
 של החיים
 השנה

 יתבצע הניתוח
 הדוחות לגבי

 של הכספיים
 נכון הגופים
 של השני לחציון
 ולחציון 2016

 .2017 הראשון

%30 %10 %20 %30 %10 

 הפנסיה קרן
 בבעלות

 חברת
 ביטוח

 יתבצע הניתוח
 הדוחות לגבי

 של הכספיים
 נכון הגופים
 של השני לחציון
 ולחציון 2016

 .2017 הראשון

%30 %10 %20 %30 %10 

 הפנסיה קרן
 בית בבעלות
 השקעות

 יתבצע הניתוח
 הדוחות לגבי

 של הכספיים
 נכון הגופים
 של השני לחציון
 ולחציון 2016

 .2017 הראשון

%30 %10 %20 %30 %10 

 הגמל גוף
 וההשתלמות

 יתבצע הניתוח
 הדוחות לגבי

 של הכספיים
 נכון הגופים
 של השני לחציון
 ולחציון 2016

 .2017 הראשון

%30 %10 %20 %30 %10 

 חברת
 הביטוח

 של הכללי

 יתבצע הניתוח
 הדוחות לגבי

 של הכספיים

%30 %10 %20 %30 %10 
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 נכון הגופים השנה
 של השני לחציון
 ולחציון 2016

 .2017 הראשון

 חברת
 ביטוחי

 הבריאות
 השנה של

 יתבצע הניתוח
 הדוחות לגבי

 של הכספיים
 נכון הגופים
 של השני לחציון
 ולחציון 2016

 .2017 הראשון

%30 %10 %20 %30 %10 

 מערך
 הייעוץ

 הפנסיוני
 בבנקים

 יתבצע הניתוח
 הדוחות לגבי

 של הכספיים
 נכון הגופים
 של השני לחציון
 ולחציון 2016

 .2017 הראשון

%30 ------- %03 %30 %10 

 סוכנות
 ענףב השנה
 חיסכון
 ארוך לטווח

 כמותי שאלון
 שתמלא
 יועבר הסוכנות
 ממנו לניתוח,

 לשלב יעלו
 7 ההצבעה

 עם סוכנויותה
 הביצועים

 .ביותר הטובים
 מילוי לאחר
 ב', שלב שאלון
 פעילות אודות

 יצביעו הסוכנות,
 הוועדות

 המקצועיות
 ויקבעו והקהל

 זהות את
 .הזוכה

 אשרור ------- %30
 התוצאות

%50 %20 

 סוכנות
 ענףב השנה

 הביטוח
 הכללי

 כמותי שאלון
 שתמלא
 יועבר הסוכנות
 ממנו לניתוח,

 לשלב יעלו
 7 ההצבעה
 עם הסוכנויות
 הביצועים

 ביותר. הטובים
 מילוי לאחר
 ב', שלב שאלון
 פעילות אודות

 יצביעו הסוכנות,
 הוועדות

 אשרור ------- %30
 התוצאות

%50 %20 
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 המקצועיות
 ויקבעו והקהל

 זהות את
 הזוכה.

 סוכנות
 ענףב השנה

 ביטוחי
 הבריאות
 והסיעוד

 כמותי שאלון
 שתמלא
 יועבר הסוכנות
 ממנו לניתוח,

 לשלב יעלו
 7 ההצבעה
 עם הסוכנויות
 הביצועים

 ביותר. הטובים
 מילוי לאחר
 ב', שלב שאלון
 פעילות אודות

 יצביעו הסוכנות,
 הוועדות

 המקצועיות
 ויקבעו והקהל

 זהות את
 הזוכה.

 אשרור ------- %30
 התוצאות

%50 %20 

 

 

 

 

 כמותי ניתוח ללא קטגוריותב הציון חישוב – עזר טבלת

 

 טווח ארוך חיסכון

 

 מערכת הבחירה בסיס הקטגוריה
 עדיף

 משקל
 עיתונאים

 משקל
 ועדות

 מקצועיות

 הקהל
 הרחב

 שתרכיב רשימה השנה מוצר
 בהתאם עדיף

 ושיהגש מועמדויותל
 הגופים

%30 %30 %30 %10 

 האסטרטגי המהלך
 השנה של

 שתרכיב רשימה
 בהתאם עדיף

 שהגישו למועמדויות
 הגופים

%30 %30 %30 %10 

 שתרכיב רשימה חדשנות
 בהתאם עדיף

 שהגישו למועמדויות
 הגופים

%30 %30 %30 %10 



 

12 
 

 לשכת מחוזות ראשי השנה סוכן
 ימליצו הביטוח סוכני
 המועמדים. על

 המועמדים
 ימלאו המומלצים

 ידי על וייבחרו שאלון
 הלשכה ועדות

 הרחב והקהל

 אשרור
 התוצאות

 אשרור
 התוצאות

%75 %25 

 %10 %30 %30 %30 היועץ שימלא שאלון הפנסיוני היועץ

 נפרד בהליך יבחר הפיננסי המתכנן
 איגוד בשיתוף
 הפיננסים המתכננים

 ------ ------ ------ 

 

 

 

 כללי ביטוח

 

 מערכת הבחירה בסיס הקטגוריה
 עדיף

 משקל
 עיתונאים

 משקל
 ועדות

 מקצועיות

 הקהל
 הרחב

 שתרכיב רשימה השנה מוצר
 בהתאם עדיף

 שהגישו למועמדויות
 הגופים

%30 %30 %30 %10 

 האסטרטגי המהלך
 השנה של

 שתרכיב רשימה
 בהתאם עדיף

 שהגישו למועמדויות
 הגופים

%30 %30 %30 %10  

 שתרכיב רשימה חדשנות
 בהתאם עדיף

 שהגישו למועמדויות
 הגופים

%30 %30 %30 %10 

 לשכת מחוזות ראשי השנה סוכן
 ימליצו הביטוח סוכני
 המועמדים. על

 המועמדים
 ימלאו המומלצים

 ידי על וייבחרו שאלון
 הלשכה ועדות

 הרחב והקהל

 אשרור
 התוצאות

 אשרור
 התוצאות

%75 %25 
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 וסיעוד בריאות ביטוח

 

 מערכת הבחירה בסיס הקטגוריה
 עדיף

 

 משקל
 עיתונאים

 משקל
 ועדות

 מקצועיות

 הקהל
 הרחב

 שתרכיב רשימה השנה מוצר
 בהתאם עדיף

 שהגישו למועמדויות
 הגופים

%30 %30 %30 %10 

 האסטרטגי המהלך
 השנה של

 שתרכיב רשימה
 בהתאם עדיף

 שהגישו למועמדויות
 הגופים

%30 %30 %30 %10  

 שתרכיב רשימה חדשנות
 בהתאם עדיף

 שהגישו למועמדויות
 הגופים

%30 %30 %30 %10 

 לשכת מחוזות ראשי השנה סוכן
 ימליצו הביטוח סוכני
 המועמדים. על

 המועמדים
 ימלאו המומלצים

 ידי על וייבחרו שאלון
 הלשכה ועדות

 הרחב והקהל

 אשרור
 התוצאות

 אשרור
 התוצאות

%75 %25 
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 : טווח ארוך חיסכון ענף

 כמותי מרכיב – החיים ביטוח חברת בקטגוריית מועמדותל עזר טופס

 המפורטים. הרבעונים פי על המצוינים, למדדים בהתאם שבטבלה הפרטים כל את מלאו אנא

 )אחוזים(. אחרת צוין אם אלא שקלים, במיליוני הנתונים כל

 חציון שני קטגוריה 

2015 

חציון 

ראשון 

2016 

חציון שני 

2016 

חציון 

 ראשון

2017 

     פרמיות ברוטו 1

     פרמיה שוטפת חיים 2

     תוכניות השקעהתקבולי  3

     פרמיות ריסק 4

     רווח כולל לפני מס 5

     לפני מס LATהפרשה בגין  6

     תשואה שנתית קרן י' 7

     שיעור פדיונות מהתחייבויות 8

     שיעור עמלות והוצאות מפרמיה ברוטו 9

     רווחי נוסטרו 10

     נכסי נוסטרו ממוצעים לתקופה 11

     רווחיות נוסטרו מנכסים ממוצעים 12

     שנים 5תשואה קרן י'  13

     מספר פוליסות פעילות 14

     מספר פוליסות לא פעילות )מוקפאות( 15

 

 נכונות את מאשר .................................. בחברת כספים מנהל .................................. אני
  בטופס המופיעים הנתונים

 .................................. ..................................@ דוא"ל:
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 אלמנטר: ביטוח ענף

 כמותי מרכיב –אלמנטר ביטוח חברת בקטגוריית במועמדות עזר טופס

 כל המפורטים. הרבעונים פי על המצוינים, למדדים בהתאם שבטבלה הפרטים כל את מלאו אנא
 )אחוזים(. אחרת צוין אם אלא שקלים, במיליוני הנתונים

 חציון שני קטגוריה 

2015 

חציון 

ראשון 

2016 

חציון שני 

2016 

חציון 

 ראשון

2017 

     פרמיות ברוטו 1

     פרמיות רכב )חובה+רכוש( 2

     פרמיות אלמנטרי אחר )שאינו רכב( 3

     רווח כולל לפני מס 4

     יחס תביעות 5

     יחס הוצאות 6

     יחס משולב 7

     רווח מהשקעות )כולל הרווח הכולל( 8

     היקף עתודות ביטוח ממוצעות נטו 9

     נטורווחיות השקעות )כוללת( מעתודה  10

     מספר פוליסות פעילות 11

     מספר פוליסות לא פעילות )מוקפאות( 12

 

 נכונות את מאשר .................................. בחברת כספים מנהל .................................. אני

  בטופס המופיעים הנתונים

 .................................. ..................................@ דוא"ל:
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 ענף ביטוח בריאות וסיעוד:

 כמותי מרכיב – בתחום הבריאות ביטוח חברת בקטגוריית עזר למועמדות טופס

 כל .המפורטים הרבעונים פי על, המצוינים למדדים בהתאם שבטבלה הפרטים כל את מלאו אנא
 .(אחוזים) אחרת צוין אם אלא, שקלים במיליוני הנתונים

 חציון שני קטגוריה 

2015 

חציון 

ראשון 

2016 

חציון שני 

2016 

חציון 

 ראשון

2017 

     פרמיות ברוטו 1

     פרמיות סיעודי 2

     פרמיות בריאות אחר )שאינו סיעודי( 3

     רווח כולל לפני מס 4

     יחס תביעות 5

     יחס הוצאות 6

     יחס משולב 7

     )כולל הרווח הכולל( רווח מהשקעות 8

     היקף עתודות ביטוח ממוצעות נטו 9

     רווחיות השקעות )כוללת( מעתודה נטו 10

     מספר פוליסות פעילות 11

     מספר פוליסות לא פעילות )מוקפאות( 12

 

 הנתונים נכונות את מאשר .................................. בחברת כספים מנהל .................................. אני
  בטופס המופיעים

 .....@......................................................... דוא"ל
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 :השנה של ההשקעות בית

 כמותי מרכיב – בית ההשקעות של השנה בקטגוריית עזר למועמדות טופס

 .המפורטים הרבעונים פי על, המצוינים למדדים בהתאם שבטבלה הפרטים כל את מלאו אנא

 .(אחוזים) אחרת צוין אם אלא, שקלים במיליוני הנתונים כל

 שני חציון קטגוריה 
2014 

 ראשון חציון
2015 

 שני חציון
2015 

 חציון
 ראשון
2016 

1 
 

     הכנסות

  מס לפני כולל רווח 2
 

   

  מהנכסים הרווח שיעור 3
 

   

  ניהול דמי 4
 

   

  הניהול מדמי הרווח שיעור 5
 

   

 המנוהלים מהנכסים הניהול דמי שיעור 6
 

    

  הפעילויות בכל הכוללים הגמולים דמי 7
 

   

 

 

 
 

 2016 ביוני 30 ליום 2015 ביוני 30 ליום 

  מנוהלים נכסים 8
 

 

  לקוחות מספר 9
 

 

 

 

 הנתונים נכונות את מאשר .................................. בחברת כספים מנהל .................................. אני
  בטופס המופיעים

 : ..................................@ ..................................ל"דוא
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 השקעות בית / ביטוח חברות בבעלות פנסיה קרן

 כמותי מרכיב – קרן הפנסיה בקטגוריית עזר למועמדות טופס

 כל .המפורטים הרבעונים פי על, המצוינים למדדים בהתאם שבטבלה הפרטים כל את מלאו אנא
 בכלל קרנות הפנסיה המנוהלות.  (אחוזים) אחרת צוין אם אלא, שקלים במיליוני הנתונים

 חציון שני קטגוריה 
2015 

חציון ראשון 
2016 

חציון שני 
2016 

חציון 
 ראשון
2017 

  נכסים לסוף תקופההיקף  1
 

   

  היקף תגמולים 2
 

   

  צבירה נטו 3
 

   

  דמי ניהול 4
 

   

  שיעור דמי ניהול מנכסים 5
 

   

  שיעור דמי ניהול מתגמולים 6
 

   

  הוצאות )סה"כ( 7
 

   

  רווח כולל 8
 

   

  רווחיות מדמי ניהול 9
 

   

  רווחיות מנכסים ממוצעים 10
 

   

  העמיתים לסוף תקופהמספר  11
 

   

  תשואת שנתית של הקרן באחוזים 12
 

   

  מדד שארפ 13
 

   

 שנים 5תשואה  14
 

    

 מספר עמיתים פעילים 15
 

    

 מספר עמיתים לא פעילים 16
 

    

 

 הנתונים נכונות את מאשר .................................. בחברת כספים מנהל .................................. אני
  בטופס המופיעים

 ..................................@.................................. :ל"דוא 
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 כמותי מרכיב – גוף הגמל וההשתלמות בקטגוריית עזר למועמדות טופס

 כל .המפורטים הרבעונים פי על, המצוינים למדדים בהתאם שבטבלה הפרטים כל את מלאו אנא
 . (אחוזים) אחרת צוין אם אלא, שקלים במיליוני הנתונים

 חציון שני קטגוריה 
2015 

חציון ראשון 
2016 

 חציון ראשון 2016חציון שני 
2017 

היקף נכסים לסוף  1
 תקופה

    

 היקף תגמולים 2
 

    

 צבירה נטו 3
 

    

 דמי ניהול 4
 

    

שיעור דמי ניהול  5
)במונחים מנכסים 
 שנתיים(

    

שיעור דמי ניהול  6
 מתגמולים

    

 הוצאות )סה"כ( 7
 

    

 רווח כולל 8
 

    

 רווחיות מדמי ניהול 9
 

    

רווחיות מנכסים  10
 ממוצעים

    

מספר העמיתים  11
 לסוף תקופה

    

תשואת שנתית של  12
 הקרן באחוזים

    

 מדד שארפ 13
 

    

 שנים 5תשואה  14
 

    

 

 הנתונים נכונות את מאשר .................................. בחברת כספים מנהל .................................. אני
  בטופס המופיעים

 .................................. @.................................. :ל"דוא
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 ענף חיסכון ארוך טווח:

 כמותי מרכיב – מערך הייעוץ הפנסיוני בקטגוריית במועמדות עזר טופס

 כל. המפורטים הרבעונים פי על, המצוינים למדדים בהתאם שבטבלה הפרטים כל את מלאו אנא

  .(אחוזים) אחרת צוין אם אלא, שקלים במיליוני הנתונים

 1Q/2016 מדד

 

2Q/2016 

 

3Q/2016 

 

4Q/2016 

 

1Q/2017 

 

2Q/2017 

 

 לקוחות מספר

 שקיבלוחדשים 

 ייעוץ

      

 יועצים מספר

 פנסיוניים

      

 שיחות מספר

 פנסיה ייעוץ

      

 שיחות מספר

 גמל ייעוץ

      

 שיחות מספר

 ייעוץ

 השתלמות

      

 שיחות מספר

 ביטוח ייעוץ

      

 סניפים מספר

 שמייעצים

 פנסיוני

      

סה"כ מספר 

שיחות ייעוץ 

 בכל המוצרים

      

       יתרות נועצות

 

 הנתונים נכונות את מאשר .................................. בבנק כספים מנהל .................................. אני

  בטופס המופיעים

 .  השנה של בבנקים פנסיוני ייעוץ מערך בקטגוריית מועמדות הגשת

 .................................. @.................................. :ל"דוא
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 חיסכון ארוך טווח  –השנה  מוצר בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 ....................................................................: הגוף שם
 .................................................................: המוצר שם

 ............................................................ :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המוצר תיאור
....................................................................................................................................... .............................. 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................... ...................................................... 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) וחדשנות ייחודיות
......................................................................................................................................................................

.......................................................................................... .......................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) ענפית השפעה
......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................... 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 600 עד) וענפית צרכנית בשורה
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 **ההצבעהבאתרי נלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת השנה למוצר מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון

 

 

 



 

23 
 

 

 חיסכון ארוך טווח  –מהלך השנה  בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 .................................................................... :הגוף שם
 .......................................................................: המהלך
 ............................................................. :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המהלך תיאור
...................................................................................... ............................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ............................... 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) וחדשנות ייחודיות
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................. ........................................................................ 

.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 דע) ענפית השפעה
............................................................................................................................. ........................................

.............................................................................. ....................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. ....................................... 
.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................

ב....................................................................................................................................................................
 (מילה 300 עד) צרכנית שורה

............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................... ........................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................... ............................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 **באתרי ההצבעהנלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת בביטוח לחדשנות מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון
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 חיסכון ארוך טווח  –חדשנות בביטוח  בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 .................................................................... :הגוף שם
 .......................................................................: המהלך
 ............................................................. :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המהלך תיאור
...................................................................................... ............................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ............................... 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) וחדשנות ייחודיות
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................. ........................................................................ 

.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 דע) ענפית השפעה
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  

......................................................................................... ............................................................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 עד) צרכנית בשורה
............................................................................ ......................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 **באתרי ההצבעהנלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת בביטוח לחדשנות מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון
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 טופס עזר לשלב המועמדות -א'  שלב

 טווח ארוך חיסכוןקטגוריית סוכנות השנה בתחום 

 .טקסט להזנת כאן לחץשם הגוף:  .1

 .טקסט להזנת כאן לחץשנת הקמה:  .2

 .טקסט להזנת כאן לחץשמות בעלי הסוכנות:  .3

 .טקסט להזנת כאן לחץשמות מנהלי הסוכנות:  .4

 אפיון הלקוחות: .5

 בעיקר לקוחות פרטיים (א
 בעיקר עסקים קטנים (ב
  בעיקר חברות גדולות (ג

ספטמבר -פי נתוני הסוכנות בהשוואה בין החודשים ינואר נא מלאו את הטבלה הבאה, על .6
  2016ספטמבר -ינואר –לחודשים המקבילים אשתקד  2017

 % שינוי  1-9.2016 1-9.2017 קטגוריה 

  ברוטו פרמיות 1

 
  

2 

 
    בסוכנות הכולל העובדים מספר

  העצמאים הסוכנים מספר 3
 

  

4 

 
    המשווקים מספר

 פרט בביטוחי המבוטחים מספר 5

 
   

 קבוצתיים בביטוחים הלקוחות מספר 6
 (קולקטיב)

   

 קבוצתיים בביטוחים המבוטחים מספר 7
 (קולקטיב)

   

 

 ..................................  אני

 :....................... תפקיד

  ..................................  בסוכנות

 .בטופס המופיעים הנתונים נכונות את מאשר

 .......................................@....................... ל"דוא
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 טופס עזר לשלב המועמדות -ב'  שלב

 טווח ארוך חיסכוןקטגוריית סוכנות השנה בתחום 

 

 (מילים 100 עד) כולל שירותים המוצעים לסוכנים הסוכנות תיאור .1
  .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 (מילה 100 עד) וחדשנות במהלך השנה האחרונה פיתוחים עצמאיים .2
 .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 100פעילות מיוחדת למען סוכני בית העסק וענף הביטוח בכללותו בשנה האחרונה )עד  .3
 מילה(:

 .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..................................  אני

  תפקיד:.......................

 ..................................  בסוכנות

 בטופס. המופיעים הנתונים נכונות את מאשר

 .....@......................................................... דוא"ל
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 טווח ארוך חיסכון – הגשת מועמדות לתואר סוכן השנהטופס 

 אני הח"מ מעוניין להגיש מועמדות ל'סוכן השנה'.

 פרטים כלליים:

 שם הסוכן: ....................................

 מחוז: ...........................................

 ............................................................קישור לאתר האינטרנט: 

 קישור לדף הפייסבוק: ...............................................................

 קישור לדף לינקדין: ...................................................................

 וספות: ............................................קישורים לרשתות חברתיות נ

 

 פעילות קהילתית במהלך השנה האחרונה )בלשכת סוכני הביטוח או בכל מוסד התנדבותי אחר(

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 השתלמויות והתמחויות מיוחדות )קורסים( שפיתחתי או השתתפתי בהם בשנה האחרונה:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 ם השתתפתי בשנה האחרונה:כנסים מקצועיים בה

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 מינויים לעיתונות מקצועית וכתבי עת:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 חברות באיגודים בישראל ובעולם:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
 את מאשר..................................  בסוכנות תפקיד:.........................................................  אני

בטופס. אני מאשר השתתפותי בהתאם לתנאים המופיעים בתקנון נבחרי  המופיעים הנתונים נכונות
רמים חיצוניים הפועלים בשיתוף פעולה עם עדיף לצורך השנה ואעמוד לרשות מערכת עדיף ו/או גו

 העברת הבהרות ו/או שאלות לגבי הנתונים.

 טל': ....................................................................

 .....@......................................................... דוא"ל

 news@anet.co.ilאת הטופס יש לשלוח לדוא"ל 

mailto:news@anet.co.il
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  כללי ביטוח –השנה  מוצר בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 ....................................................................: הגוף שם
 .................................................................: המוצר שם

 ............................................................ :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המוצר תיאור
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 

.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................... ................................................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) וחדשנות ייחודיות
......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................... 
..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) ענפית השפעה
......................................................................................................................................................................

.......................................................................................... .......................................................................... 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 600 עד) וענפית צרכנית בשורה
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 **באתרי ההצבעהנלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת השנה למוצר מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון
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  ביטוח כללי –מהלך השנה  בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 .................................................................... :הגוף שם
 .......................................................................: המהלך
 ............................................................. :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המהלך תיאור
................................................................................................................................ ..................................... 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 

.....................................................................................................................................................................  
........................................................................................................ ............................................................. 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) וחדשנות ייחודיות
....................................................................................... .............................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... .............................. 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 עד) ענפית השפעה
........................................................................................................................................................... ..........
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 

.....................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... ........................................................................... 

......................................................................................................................................................................
ב....................................................................................................................................................................

 (מילה 300 עד) צרכנית שורה
.............................................................................. ....................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ....................................... 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 **באתרי ההצבעהנלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת בביטוח לחדשנות מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון
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  כללי ביטוח –חדשנות בביטוח  בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 .................................................................... :הגוף שם
 .......................................................................: המהלך
 ............................................................. :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המהלך תיאור
.............................................................................................................................. ....................................... 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 

.....................................................................................................................................................................  
...................................................................................................... ............................................................... 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) וחדשנות ייחודיות
..................................................................................... ................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... ................................ 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 עד) ענפית השפעה
........................................................................................................................................................... .......... 
..................................................................................................................................................................... 

.............................................................................. ....................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 עד) צרכנית בשורה
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  

........................................................................................ ............................................................................. 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 **באתרי ההצבעהנלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת בביטוח לחדשנות מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון
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 טופס עזר לשלב המועמדות -שלב א' 

 כללי ביטוחקטגוריית סוכנות השנה בתחום 

 .טקסט להזנת כאן לחץשם הגוף:  .7

 .טקסט להזנת כאן לחץשנת הקמה:  .8

 .טקסט להזנת כאן לחץשמות בעלי הסוכנות:  .9

 .טקסט להזנת כאן לחץשמות מנהלי הסוכנות:  .10

 אפיון הלקוחות: .11

 בעיקר לקוחות פרטיים (ד
 בעיקר עסקים קטנים (ה
  בעיקר חברות גדולות (ו

ספטמבר -נא מלאו את הטבלה הבאה, על פי נתוני הסוכנות בהשוואה בין החודשים ינואר .12
  2016ספטמבר -ינואר –לחודשים המקבילים אשתקד  2017

 % שינוי  1-9.2016 1-9.2017 קטגוריה 

  ברוטו פרמיות 1

 
  

2 

 
    בסוכנות הכולל העובדים מספר

  העצמאים הסוכנים מספר 3
 

  

4 

 
    המשווקים מספר

 פרט בביטוחי המבוטחים מספר 5

 
   

 קבוצתיים בביטוחים הלקוחות מספר 6
 (קולקטיב)

   

 קבוצתיים בביטוחים המבוטחים מספר 7
 (קולקטיב)

   

 

 ..................................  אני

 :....................... תפקיד

  ..................................  בסוכנות

 .בטופס המופיעים הנתונים נכונות את מאשר

 .......................................@....................... ל"דוא
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 המועמדותטופס עזר לשלב  -שלב ב' 

 כללי ביטוחקטגוריית סוכנות השנה בתחום 

 

 (מילים 100 עד) הסוכנות כולל שירותים המוצעים לסוכנים תיאור .4
  .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 (מילה 100 עד) וחדשנות במהלך השנה האחרונה פיתוחים עצמאיים .5
 .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 100פעילות מיוחדת למען סוכני בית העסק וענף הביטוח בכללותו בשנה האחרונה )עד  .6
 מילה(:

 .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..................................  אני

  תפקיד:.......................

 ..................................  בסוכנות

 בטופס. המופיעים הנתונים נכונות את מאשר

 .....@......................................................... דוא"ל
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 כללי ביטוח – טופס הגשת מועמדות לתואר סוכן השנה

 אני הח"מ מעוניין להגיש מועמדות ל'סוכן השנה'.

 פרטים כלליים:

 שם הסוכן: ....................................

 מחוז: ...........................................

 ............................................................קישור לאתר האינטרנט: 

 קישור לדף הפייסבוק: ...............................................................

 קישור לדף לינקדין: ...................................................................

 וספות: ............................................קישורים לרשתות חברתיות נ

 

 פעילות קהילתית במהלך השנה האחרונה )בלשכת סוכני הביטוח או בכל מוסד התנדבותי אחר(

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 השתלמויות והתמחויות מיוחדות )קורסים( שפיתחתי או השתתפתי בהם בשנה האחרונה:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 כנסים מקצועיים בהם השתתפתי בשנה האחרונה:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 מינויים לעיתונות מקצועית וכתבי עת:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 חברות באיגודים בישראל ובעולם:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
 את מאשר......................... ......... בסוכנות תפקיד:.........................................................  אני

בטופס. אני מאשר השתתפותי בהתאם לתנאים המופיעים בתקנון נבחרי  המופיעים הנתונים נכונות
השנה ואעמוד לרשות מערכת עדיף ו/או גורמים חיצוניים הפועלים בשיתוף פעולה עם עדיף לצורך 

 העברת הבהרות ו/או שאלות לגבי הנתונים.

 ....................................................................טל': 

 .....@......................................................... דוא"ל

 news@anet.co.ilאת הטופס יש לשלוח לדוא"ל 

mailto:news@anet.co.il
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 וסיעוד בריאות ביטוח –השנה  מוצר בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 ....................................................................: הגוף שם
 .................................................................: המוצר שם

 ............................................................ :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המוצר תיאור
....................................................................................... .............................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... .............................. 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) וחדשנות ייחודיות
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. .................................. 
..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) ענפית השפעה
......................................................................................................................................................................

.......................................................................................... .......................................................................... 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 600 עד) וענפית צרכנית בשורה
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 **באתרי ההצבעהנלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת השנה למוצר מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון

 

 

 



 

35 
 

 

 וסיעוד בריאות ביטוח –מהלך השנה  בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 .................................................................... :הגוף שם
 .......................................................................: המהלך
 ............................................................. :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המהלך תיאור
................................................................................................................................ ..................................... 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 

.....................................................................................................................................................................  
........................................................................................................ ............................................................. 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) וחדשנות ייחודיות
....................................................................................... .............................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... .............................. 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 עד) ענפית השפעה
........................................................................................................................................................... ..........
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 

.....................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... ........................................................................... 

......................................................................................................................................................................
ב....................................................................................................................................................................

 (מילה 300 עד) צרכנית שורה
.............................................................................. ....................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ....................................... 

.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 **באתרי ההצבעהנלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת בביטוח לחדשנות מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון
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 וסיעוד בריאות ביטוח –חדשנות בביטוח  בקטגוריית מועמדות הצעת טופס

 ואילך 6201ושק מהרבעון הרביעי אשר ה

 .................................................................... :הגוף שם
 .......................................................................: המהלך
 ............................................................. :השקה תאריך
 ..........................................................................: תחום

 (מילה 400 עד) המהלך תיאור
........................................................................................................................................................... .......... 
..................................................................................................................................................................... 

.............................................................................. ....................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 400 עד) ותוחדשנ ייחודיות
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. ... 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 דע) ענפית השפעה
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  

......................................................................................... ............................................................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 (מילה 300 עד) צרכנית בשורה
............................................................................ ......................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 **באתרי ההצבעהנלווה יוצג כנספח זה  מידע**

 

 את מאשר .................................. בחברת .................................. תפקיד .................................. אני
 בהתאם המועמדות הגשת ואת בביטוח לחדשנות מועמדות הגשת בטופס המופיעים הנתונים נכונות
 . לתקנון
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 טופס עזר לשלב המועמדות -שלב א' 

 ביטוח בריאות וסיעודקטגוריית סוכנות השנה בתחום 

 .טקסט להזנת כאן לחץשם הגוף:  .13

 .טקסט להזנת כאן לחץשנת הקמה:  .14

 .טקסט להזנת כאן לחץשמות בעלי הסוכנות:  .15

 .טקסט להזנת כאן לחץשמות מנהלי הסוכנות:  .16

 אפיון הלקוחות: .17

 בעיקר לקוחות פרטיים (ז
 בעיקר עסקים קטנים (ח
  בעיקר חברות גדולות (ט

ספטמבר -נא מלאו את הטבלה הבאה, על פי נתוני הסוכנות בהשוואה בין החודשים ינואר .18
  2016ספטמבר -ינואר –לחודשים המקבילים אשתקד  2017

 % שינוי  1-9.2016 1-9.2017 קטגוריה 

  ברוטו פרמיות 1

 
  

2 

 
    בסוכנות הכולל העובדים מספר

  העצמאים הסוכנים מספר 3
 

  

4 

 
    המשווקים מספר

 פרט בביטוחי המבוטחים מספר 5

 
   

 קבוצתיים בביטוחים הלקוחות מספר 6
 (קולקטיב)

   

 קבוצתיים בביטוחים המבוטחים מספר 7
 (קולקטיב)

   

 

 ..................................  אני

 :....................... תפקיד

  ..................................  בסוכנות

 .בטופס המופיעים הנתונים נכונות את מאשר

 .......................................@....................... ל"דוא
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 המועמדותטופס עזר לשלב  -שלב ב' 

 וסיעוד בריאות ביטוחקטגוריית סוכנות השנה בתחום 

 

 (מילים 100 עד) הסוכנות כולל שירותים המוצעים לסוכנים תיאור .7
  .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 (מילה 100 עד) וחדשנות במהלך השנה האחרונה פיתוחים עצמאיים .8
 .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 100למען סוכני בית העסק וענף הביטוח בכללותו בשנה האחרונה )עד  פעילות מיוחדת .9
 מילה(:

 .טקסט להזנת כאן לחץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..................................  אני

  תפקיד:.......................

 ..................................  בסוכנות

 בטופס. המופיעים הנתונים נכונות את מאשר

 .....@......................................................... דוא"ל
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 וסיעוד בריאות ביטוח – טופס הגשת מועמדות לתואר סוכן השנה

 אני הח"מ מעוניין להגיש מועמדות ל'סוכן השנה'.

 פרטים כלליים:

 שם הסוכן: ....................................

 ...........................................מחוז: 

 קישור לאתר האינטרנט: ............................................................

 קישור לדף הפייסבוק: ...............................................................

 ........................................קישור לדף לינקדין: ...........................

 קישורים לרשתות חברתיות נוספות: ............................................

 

 פעילות קהילתית במהלך השנה האחרונה )בלשכת סוכני הביטוח או בכל מוסד התנדבותי אחר(

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 שפיתחתי או השתתפתי בהם בשנה האחרונה:השתלמויות והתמחויות מיוחדות )קורסים( 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 כנסים מקצועיים בהם השתתפתי בשנה האחרונה:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 מינויים לעיתונות מקצועית וכתבי עת:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 חברות באיגודים בישראל ובעולם:

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
 את מאשר..................................  בסוכנות ...................תפקיד:......................................  אני

בטופס. אני מאשר השתתפותי בהתאם לתנאים המופיעים בתקנון נבחרי  המופיעים הנתונים נכונות
השנה ואעמוד לרשות מערכת עדיף ו/או גורמים חיצוניים הפועלים בשיתוף פעולה עם עדיף לצורך 

 ו שאלות לגבי הנתונים.העברת הבהרות ו/א

 טל': ....................................................................

 .....@......................................................... דוא"ל

 news@anet.co.ilאת הטופס יש לשלוח לדוא"ל 

mailto:news@anet.co.il

