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המרכזית  הבמה  היא  השנתית  עדיף  ועידת  שנה,  כמדי 
והטובה ביותר לסיכום שנה ולשרטוט פני ענף הביטוח, החיסכון 
במספר  ה-21  הוועידה  והרחוק.  הקרוב   – בעתיד  והפיננסים 
בקרב  רב  עניין  עוררה   ,2021 בדצמבר  וב-28  ב-27  שנערכה 
צופים  מכ-4,000  פחות  לא  אליה  ריכזה  כאשר  בענף,  הפעילים 
ומשתתפים שעקבו בעניין אחרי התכנים שסיפק האירוע שהתקיים 
בפלטפורמה  ישיר  ושידור  פיזית  התכנסות   – היברידית  במתכונת 

דיגיטלית מתקדמת מאולפני פוינט טו פוינט, בתל אביב.
משה  ד”ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  בוועידה השתתפו הממונה 
נוספים  ובכירים  השקעות,  ובתי  ביטוח  בחברות  מנכ”לים  ברקת, 
הנחה  הועידה  את  מומחים.  של  ארוכה  ורשימה  המוסדיים  מהגופים 
כפיר לוי, מנכ”ל עדיף תקשורת, אשר אמר בין היתר בדברי הפתיחה: 
“ועידת עדיף נערכת מזה 21 שנים ברציפות. לא הקורונה ולא משברים 
שענפי  כפי  בדיוק  הוועידה,  קיום  את  עצרו  ואחרים  כאלו  כלכליים 
הביטוח, הפנסיה והפיננסים מעולם לא הפסיקו לעבוד, ליזום וליצור. 
וגילינו  מדי שנה פותחו מוצרים חדשים, בוצעו מהלכים משני משחק 

חדשנות דיגיטלית.
“מדובר בענף שלא עוצר, צומח ומשתנה בפרמטרים כמו מאזן הכוחות  כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת, נושא את דברי הפתיחה

סיכומים, 
מגמות 
והוקרות

ראשי תעשיית הביטוח, החיסכון 
והפיננסים ומומחים בתחומים שונים, 
התכנסו ליומיים גדושים של רבי שיח, 
ראיונות והרצאות - באירוע המרכזי של 
השנה | נבחרי השנה הוכרזו במהלך שני 

ימי הוועידה, שבה הוענק אות מפעל 
חיים לצבי סטפק, מייסד מיטב דש

כ-4,000 משתתפים 
בוועידת עדיף ה-21: 

https://www.youtube.com/watch?v=fenvhKbt7cc&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=13
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איומי  עם  התמודדות  חדשים,  שחקנים  כניסת  ההפצה,  ערוצי  של 
מאקרו ומיקרו, ניסיונות לקרוא תיגר על השחקנים הגדולים שמובילים 
קריאת  לקרוא  שמצליחים  אלו  של  אבולוציה  ומנגד,   – השוק  את 

תיגר והופכים להיות משחקנים קטנים לגופים גדולים ועוצמתיים".
כמיטב המסורת, ועידת עדיף היא גם אירוע של הוקרה, ובמסגרת 
השונות,  בקטגוריות  השנה  נבחרי  הוכרזו  הוועידה  אירועי 
זכתה  שבה  השנה,  של  והפיננסים  הביטוח  קבוצת  ובראשן 
הפניקס, שנה שנייה ברציפות. התואר בית ההשקעות של 

השנה הוענק למגדל שוקי הון.
לדמות  ועידה  מדי  שניתנת  ההוקרה  היא  נוספת  מסורת 
על  להוקרה  וראויה  הענף  על  חותם  שהטביעה  מרכזית 
מפעל  אות  מרגש,  בטקס  הוענק,  השנה  חיים.  מפעל 
חיים לצבי סטפק, מייסד מיטב דש, על תרומתו לעיצוב 
העסקי  המגזר  ולהתפתחות  הפיננסים  תעשיית 

בישראל בערכי יושרה, הוגנות, שקיפות ואמון.
לשעבר  רוזנפלד,  לליאור  גם  הוענק  הוקרה  מגן 
כנשיא  פועלו  על  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 

הלשכה.



ה ד י ע ו ו ה י  ר ק י ע ר  ו ק י ס

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 4
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  4

משה ברקת: מתקדמים להגשת הצעת חקיקה 
בנושא הסוכן האובייקטיבי

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון רואה בסיכוני סייבר ובסיכוני אקלים 
אתגרים גדולים, שיש בהם סיכונים משמעותיים והיא פועלת להתמודד 
עמם בהיבט הביטוחי. כך ציין הממונה ד"ר משה ברקת, בנאום שנשא. 
ברקת התייחס בנאומו לנושאים רבים נוספים, הקשורים למעמד ולתפקיד 

הסוכן, לרפורמות שונות ולהגדלת החיסכון הפנסיוני של הציבור.
אבל  רחוק,  נראה  שזה  "נכון  אקלים:  לסיכוני  בקשר  ציין  הממונה 
הנושא הזה מתחיל להשפיע על הדרך שבה אנחנו מעצבים את מוצרי 
הביטוח. אם נגיע בעתיד למקומות שבהם שינויי האקלים ישפיעו על 
יגיע לעולם הביטוח.  אין ספק שהדבר הזה   - וכו'  שיטפונות, שריפות 
נמצא  לשיטפונות,  לשריפות,  יותר  חשופים  שהם  מקומות  נמצא  אם 
מנת  על  עבודה  עושים  אנחנו  ביטוח.  יהיה  לא  שבו  במקום  עצמנו 
לבחון בהיבטים האלה כיצד אנחנו לוקחים בחשבון את ההתפתחויות 
בסיכונים  הממשלתי  ואיפה  הפרטי  החלק  איפה  להיות,  שעתידות 
שהולך  נושא  זה  שונים,  קטסטרופות  סיכוני  בוחנים  אנחנו  השונים. 

להיות מטופל משמעותית בשנה הקרובה".
חלק נכבד מנאומו הקדיש ברקת לסוכני הביטוח. “אני רואה בתפקיד 
כי  הסוכן תפקיד חשוב, תמיד הכרזתי על העניין הזה, כך אני חושב, 
להם.  וייעץ  הלקוחות  לצד  שיעמוד  מי  וצריך  מורכב  דבר  זה  ביטוח 
בשנה  אותנו  מאוד משמעותית, שתוביל  האובייקטיבי  הסוכן  רפורמת 
כמו  הזה.  בעניין  חקיקה  הצעת  להגיש  מתקדמים  אנחנו  הבאה. 
שלשכת סוכני הביטוח אימצה את הדבר הזה בעבר, אני מקווה שנקבל 

גב גם מהסוכנים", הדגיש ברקת.
למערכת  ישראל  הגיעה  הפנסיוני  החיסכון  בנושא  הממונה,  לדברי 
פנסיה מהטובות בעולם, שדמי הניהול בה מאוד נמוכים. "אבל עדיין יש 
מה לעשות. יש להבטיח שחוק פנסיה מגיע לכל האזרחים. גם אם יש 
חוק פנסיה חובה, החוק הזה לא נאכף מספיק. הרבה מאוד עצמאים 
לא חוסכים לפנסיה, אז גם לא חוסכים לעובדים שלהם ולעובדים לא 
יעדיף  יש תמריץ. בעל הכנסה נמוכה שלא מקבל הטבות מס,  תמיד 
שלא ירד לו מהנטו והוא נפגע בחיסכון. אנחנו מציעים הצעות על מנת 

לפתור את העניין הזה - ולתת מס הכנסה שלילי לפנסיה".

ביטוחי בריאות: "ניתקנו את הקשר בין ההרחבה 
לפוליסת הבסיס"

ברקת.  של  בנאומו  ביטוי  היא  אף  קיבלה  הבריאות  בביטוחי  הרפורמה 
"ברפורמה החדשה אנחנו אוסרים מכירה כפולה. אם יש חפיפה שהיא לא 
זניחה בפוליסות, אז לא נאפשר למכור את הפוליסה הנוספת ולכן יימנע 

כפל ביטוח. המצב היחיד שנאפשר, זה שימכרו ללקוח את ההשלמה.

פוליסה אחידה,  זה שיצרנו ברפורמת הבריאות  נוסף,  “אלמנט חשוב 
היא  קטסטרופות.  בפני  מכסה  היא  כי  זולה  להיות  שאמורה  בסיסית, 
מי שרוצה  להשוות.  יהיה אפשר  ולכן  כל החברות  אצל  תהיה אחידה 
להשלים את הביטוח הבסיסי שיש לו בקופות החולים, יוכל לקנות רק 
את הרובד הזה של פוליסות הקטסטרופות שתהיה זולה יותר. אם הוא 
הן  נפוצות.  הרחבות  דברים,  לו  לאפשר  נוכל  מכך,  יותר  לקנות  רוצה 
יתאפשרו לפי מנגנון שקבענו תוך יכולת השוואה בין התוספות השונות 

שניתנות על ידי חברות שונות".
עוד ציין ברקת בנושא זה: "ניתקנו את הקשר בין ההרחבה לפוליסת 
פוליסה מיצרן  יהיה אפשר לקנות שדרוגים של  ניתן  הבסיס. בהחלט 

אחר ואז תיווצר תחרות על התוספות האלה".

"נעקור תופעות פסולות של סוכנים"
מול  הסוכנים  לפעילות  ברקת  ייחד  הנאום  של  האחרון  חלקו  את 
הסוכנים,  של  בהתנהלות  רבה  חשיבות  רואים  "אנחנו  הלקוחות. 
בעמידה שלהם לצד הלקוחות. מהצד השני אנחנו רואים גם תופעות 
פסולות. עצרנו תופעות של גורמים שונים, ביניהם סוכנים וגם גורמים 
שפועלים ללא רישיון. אני לא מדבר על הסוכנים ככלל, אלא על אותם 
גורמים שבאים ועוזרים ללקוח, 'לכאורה' להסיט את כספו ממקום אחד 
הסטות  הלקוח.  באמת  ולא  הסוכן  זה  בסוף  שנהנה  ומי  אחר  למקום 
כאלה שאין להן הצדקה כלכלית ללקוח ועשויות גם לפגוע בו, בתנאים 
מתכוונים  אנחנו  נסבול.  שלא  דברים  אלה  בכיסוי,  פוגעות  הקיימים, 

לפעול ביד קשה כנגד אותם סוכנים שמתנהגים בצורה הזו".

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הביע תקווה שהסוכנים יתנו גב למהלך | "נושא סיכוני 
אקלים מתחיל להשפיע על הדרך שבה אנחנו מעצבים את מוצרי הביטוח"

https://www.youtube.com/watch?v=6Ha0IA-jdM4&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=31


עם המבט קדימה

קבוצת הביטוח והפיננסים של השנה

תודה
סוכנות וסוכנים יקרים, קצרה היריעה מלהודות לכם



ה ד י ע ו ו ה י  ר ק י ע ר  ו ק י ס

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  6

אות מפעל חיים הוענק בוועידת עדיף למייסד מיטב דש על תרומתו לעיצוב תעשיית 
הפיננסים ולהתפתחות המגזר העסקי בישראל בערכי יושרה, הוגנות, שקיפות ואמון

צבי סטפק: אותן תכונות שיש לך כבן אדם צריכות 
להשתקף בהתנהגות כמנהל, כמנהיג

אות מפעל חיים הוענק בוועידת עדיף ה-21 לצבי סטפק, מייסד מיטב 
הפיננסים  תעשיית  לעיצוב  סטפק  של  תרומתו  על  ניתן  האות  דש. 
שקיפות  הוגנות,  יושרה,  בערכי  בישראל  העסקי  המגזר  ולהתפתחות 

ואמון.
בטקס המרגש סקר כפיר לוי, מנכ”ל עדיף תקשורת, ציוני דרך בחייו 
של סטפק, שבין השאר היה מורה להיסטוריה שהכין תלמידים לבחינות 

בגרות. סטפק עסק בהוראה במקביל לפעילותו בשוק ההון.
ההוראה  עולם  את  לעזוב  ב-1992  החליט  שסטפק  אחרי  כי  ציין  לוי 
ולהתמקד בעולם הפיננסים, אז כמו שכמחנך דאג להיות מורה מכוון 
לערכים ולאנושיות, הוא לקח איתו את הסל הזה לעולמות הפיננסים 
ובמשך השנים כחלק מהתפתחותו כאדם וכמנהל בעולמות הפיננסים 

דאג כל הזמן לשמור על ערכי הרוח האנושית כדרך חיים.
הפך  קולו  כך  הפיננסים  בענף  צבי  של  מעמדו  והתחזק  שהלך  “ככל 
להיות יותר ויותר נשמע בעד שמירה על הרוח האנושית בעסקים. צבי 
זה  להיות קפיטליסט  לומר,  יש  הוא קפיטליסט, אך לתפיסתו הנכונה 

לא רק לדאוג לרווחיות הכספית של הגוף אותו הוא מנהל אלא מחובתו 
וזה מתחיל מהעובדים, דרך  וכוחם של בעלי העניין  לשמור על רוחם 
ציין  חיים”,  אנו  שבה  הגלובלית  לסביבה  ועד  והלקוחות  הספקים 
מנכ”ל עדיף תקשורת שהוסיף כי סטפק אימץ את התיאוריה שנקראת 

קפיטליזם קשוב.
“קפיטליזם קשוב מונח על ארבעה עקרונות: ייעוד, מנהיגות קשובה, 
באה  קשוב  הקפיטליזם  תורת  עניין.  ומחזיקי  קשובה  ארגונית  תרבות 
בין תפיסת העולם הכלכלית של השוק החופשי אל עולם  לייצר גשר 
ערכי האחריות האנושית והחברתית שצריכה לאפיין אותנו כבני אדם 
וכאנשי מקצוע. צבי סטפק הוא אדם שרואה אותך ומסתכל עליך הוא 

רואה אדם, ללא חליפות של איש מקצוע כזה או אחר”, הסביר לוי.

הבן אבנר: דרך, ערכים, צניעות
אבנר סטפק, בנו של צבי ומבעלי השליטה מיטב דש, בירך את אביו 
ואמר בין היתר: “היום אתה זוכה להכרה מיוחדת, אתה בנית אימפריה 

כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת, עם צבי סטפק בטקס הענקת אות מפעל חיים

אות מפעל חיים

https://www.youtube.com/watch?v=pDYLSrAvmMw&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=3
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7 כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף 

ויותר חשוב זה איך שבנית אותה, הדרך, הערכים, הצניעות. כל הדברים 
שמייחדים אותך בלי לדרוך על אנשים ולריב, עשית דרך עצומה. יש לך 
דור המשך, אנחנו גאים ללכת אחריך במסע הארוך והמרתק של שוק 

ההון וגאים להיות הילדים שלך”.
אלי ברקת, יו”ר מיטב דש ומבעלי השליטה, אמר בטקס: “צבי היקר 
ומי  מה  על  פחות  חשוב  פחות  לא  ועל  חיים  מפעל  אות  על  ברכות 
מילה  זו  מענטש.  זה  כמוך  לאדם  קוראים  בהייטק  אצלנו  שאתה. 
רוצה  שאתה  אחד  מוערץ.  ערכי,  אציל,  נדיר,  אדם  ופירושה  באידיש 
להיות כמוהו ורוצה שינהיג אותך. לי יש את המזל להיות שותף במפעל 
החיים שלך, מיטב דש. נחזור לעולם ההייטק, אז אצלנו אומרים אם 
נפל בחלקך המזל הנדיר להיות בסביבה של מענטש, אל תנסה לעזור, 
רק אל תפריע לו. אז אני מקווה צבי שלא הפרעתי לך. אני מאחל לך 
המשך עשייה מבורכת ולא פחות חשוב, רק תהיה לנו בריא עד 120 

שנה”.
בסיום הטקס קיים לוי ריאיון עם סטפק, שסיפר על דרכו המקצועית ועל 
הערכים בהם הוא מאמין. לוי שאל בין היתר את סטפק כיצד עושים דרך 
הערכים  על  האנושית,  הרוח,  על  לשמור  ומצליחים  עשה  שהוא  כמו 
אנחנו  איש עסקים.  נולד  לא  “אף אחד מאיתנו  כאדם? סטפק:  שלנו 
בני אדם, אזרחים, ובסוף אנחנו גם מנהלי עסקים. אותן תכונות שיש 
בניהול  כמנהיג.  כמנהל,  בהתנהגות  להשתקף  צריכות  אדם  כבן  לך 
יש מאות אלפי ספרים ושיטות, אבל שני דברים הכי חשובים בעיניי – 
לא  גבוהה אבל ההתנהגות  אישית. מנהל שמדבר  ודוגמה  אותנטיות 

בהלימה, פשוט מרגישים את הזיוף”.

מה ההחלטה הכי משמעותית שקיבלת במהלך 40 שנות 
הפעילות?

“בעשרות השנים הראשונות תפקדתי גם כמנכ”ל וגם כמנהל השקעות 
ראשי. ברמה ההשקעתית, ההחלטה הכי משמעותית שקיבלתי הייתה 
אינפלציה,  הייתה תקופה מאוד קשה,  זו  לקונצנזוס.  בניגוד  ב-2002 
באפיקי  החלטות  קיבלתי  התאומים.  במגדלי  פיגוע  אינתיפאדה, 
ההשקעה, כולן היו הערכות מאוד מדויקות וזה הזניק אותנו, הפך אותנו 
לחברת קרנות הנאמנות הגדולה בישראל שעד היום אנחנו שומרים 

על המעמד הזה. זה הצמיח מאוד את החברה.
“ברמה העסקית, השלב הכי חשוב בעיניי הייתה רפורמת בכר שמצאה 
זה היה ברור לנו שהתחרות  אותנו בפסגת הצמיחה שלנו, אבל לצד 
שהייתה לנו לפני כן מול הבנקים, עכשיו היא תהיה מאוד אגרסיבית בין 
בתי ההשקעות. אז החלטנו, בהשפעת הבן שלי, הוא אמר שאם אתה 
החלטנו  ביניים.  או  קטן  שחקן  להיות  עלול  אתה  שאתה,  כפי  נשאר 
ללכת לדרך עסקית של מיזוגים ורכישות ולגדול לא רק בצורה אורגנית, 

אלא גם על ידי רכישות שהאחרון היה דש.
בית  להישאר  הייתה  שלנו  העסקית  האסטרטגיה  האחרונות  “בשנים 
לקוחות,  שירות  למקצועיות,  והנחישות  האפיונים  כל  עם  השקעות 
תשואות, אבל להיות פחות תלוי בעליות ומורדות של שוק ההון ולפתח 

תהליכי השקעה אלטרנטיביים”.

אתה בן 75, שתזכה עד 120. מה הדבר שהכי יגרום לך תחושת 
נחת וגאווה כיום?

“ברמה המשפחתית, לפני העסקית. תחושת גאווה על האישה שמלווה 
אותי כבר 50 שנה, הבנים אבנר ואמיר והבת רחל שגם עובדת במיטב 
דש. גם היחסים הפנימיים במשפחה הם מעולים. ברמה העסקית, זה 
הדברים הקטנים - עובד אומר לך שמיטב זה בית. נהג מונית שאומר 
מלקוח  מכתב  העיניים.  בגובה  היא  במיטב  שהעובדים  שהתנהגות 

שמרוצה מהשירות, דברים מהסוג הזה”.

חשפנו הרבה את העולם של קפיטליזם קשוב. אם מישהו רוצה 
ללמוד את התורה, איך הוא יעשה את זה?

העסקי  המגזר  שבו  האופן  את  לשנות  בעצם  נועד  שלנו  המסע  “כל 
מתנהל. קפיטליזם זו השיטה הכלכלית היחידה שהוכיחה את עצמה, 

אבל היא הלכה רחוק מדי לקיצוניות. לצד הרבה תרומה שהיא
נתנה, היא יצרה הרבה עוול, אי שוויון בחברה. זה לא נכון, לא הגון ולא 

כלכלי.
יכולה  חברה  איך  אותו,  לקרוא  ממליץ  שאני  שכתבתי  לספר  “מעבר 
להתנהל באופן שיעשה טובה למחזיקי העניין ולחברה, יש לנו קורסים 
שאנחנו מקיימים וגם ברמה האישית אני נפגש עם דירקטוריונים ומציג 
למעלה.  מלמטה  ופועל  שליטה  בעלי  מנכ”לים,  עם  הזו,  הגישה  את 
הנושא  על  באוניברסיטה,  באקדמיה,  הרצאות  הרבה  נותנים  אנחנו 
הזה, כדי שלדור המנהלים הבא יהיה יותר קל בתחילת הדרך לאמץ את 

הנורמות הנכונות”.
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  8

"אני רוצה להודות לסוכנים שהצביעו עבורי ואמרו את דברם. תוצאות 
הבחירות לנשיאות הלשכה ולמוסדותיה מלמדות שחברי הלשכה 
רוצים שינוי. נוצרו תנאים שיאפשרו לי לנהל את הלשכה בצורה 
טובה, סבירה, ללא רעשים והפרעות", כך ציין שלמה אייזיק, הנשיא 

החדש של לשכת סוכני הביטוח, בוועידת עדיף. 
אייזיק, שזכה ברוב מוחץ בבחירות שהתקיימו ב-16 בדצמבר 2021, 
ציין בגאווה: "זו הלשכה עם המספר הרב ביותר של סוכנות פעילות 
ולא בכדי, אני דאגתי לשלב סוכנות בכל ועדה. במועצה הארצית 

הקרובה צפויות להיות 18 סוכנות וזה שיא עליו אני גאה".
"יש לנו הרבה עבודה פנימית וחיצונית ואני שוקד להשלים את 
הרכבת התפקידים לקראת כינוס המועצה. אני מאחל קדנציה 
של איחוד כוחות, עשייה פורייה וחיובית. אני נרגש עם כניסתי 
לתפקיד ורוצה לאחל לכולנו בהצלחה ותודה על האמון", אמר 

אייזיק.
בפתח דבריו סיפר אייזיק כיצד גמלה בו ההחלטה להתמודד על 
תפקיד נשיא הלשכה: "אני רוצה לגלות לכם סוד קטן. לפני שנתיים 
פונה אלי עופר נוריאל )מייסד ויו"ר עדיף( ואומר לי: תקשיב, אני 
חושב שאתה ראוי לקבל פרס מפעל חיים. חזרתי אליו ואמרתי לו 
שאני לא מסכם את הקריירה שלי, אני בשיאי. והנה אני עומד פה 
לפני ארבע שנים שהולכות להיות ארבע שנים מרתקות בקריירה 
העסקית. עופר, אתה מוזמן לפנות אלי בעוד ארבע שנים ולהציע 

לי פרס מפעל חיים".

ליאור רוזנפלד עבר תקופה סוערת במהלך הקדנציה שלו. אופוזיציה 
לוחמנית, שינויי רגולציה, התחזקות השיח ברשתות החברתיות, 
התחזקות ערוצי ההפצה הישירים ועוד. לצד המציאות המורכבת 
הוא פעל ללא לאות לחיזוק מעמד הסוכן במדינת ישראל, כאשר 

קרא ונלחם מעל כל במה על דמותו, תדמיתו ופרנסתו של הסוכן".
בדברים אלו פתח כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת, את טקס ההוקרה 
לליאור רוזנפלד, לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח, על פועלו כנשיא 
הלשכה. לוי הוסיף: "אנחנו בעדיף לא נוקטים עמדה פוליטית כלפי 
צד כזה או אחר, אולם אנחנו יודעים להוקיר דרך. אנחנו יודעים 
להעריך את חשיבות מעמד הסוכן ולשים בצד גורמים משפיעים כאלו 
או אחרים. ועידת עדיף, המתקיימת גם בסימן הוקרה, היא הזדמנות 

מצוינת לומר לליאור תודה ולהוקיר את פועלו".
שלמה אייזיק, הנשיא הטרי של לשכת סוכני הביטוח, שזמן קצר קודם 

לכן נשא נאום בוועידה, השתתף בהענקת המגן לרוזנפלד.
"אני שמח להיות כאן. אני מודה לאנשי עדיף, לעופר נוריאל, כפיר לוי. 
אני גאה ונרגש לקבל מגן הוקרה על תרומתי למעמד סוכני הביטוח 
בישראל", אמר רוזנפלד וציין: "על הטיקט הזה רצתי, נבחרתי, פעלתי 
ואני מקווה גם שהצלחתי. אני חייב לומר שהזרקור בחודשים האחרונים 
הופנה למקומות הלא נכונים. אני מקווה ומאמין שהנשיא החדש יוביל 

את לשכת סוכני הביטוח ברכבת העשייה, יעלה למסילת העשייה".
רוזנפלד פנה לאייזיק ואמר: "שלמה, יש לך ממני ככל שאתבקש את 

מלוא הגיבוי והעזרה, אני מאחל לך ולכולנו בהצלחה".

הנשיא הנכנס של לשכת סוכני הביטוח, ציין כי תוצאות 
הבחירות מלמדות שחברי הלשכה רוצים שינוי

רוזנפלד: זו מהות עבודתו של נשיא לשכת סוכני הביטוח. 
העשייה למען תדמית הסוכן, מעמדו ופרנסתו 

שלמה אייזיק: נוצרו תנאים 
שיאפשרו לי לנהל את הלשכה 

בצורה טובה, ללא רעשים 

מגן הוקרה לליאור רוזנפלד 
על פועלו כנשיא לשכת 

סוכני הביטוח
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למקצוענים בביטוח

מוסיפים לך ערך

שומר אותך 
מעודכן ומקצועי 

בכל מקום ובכל זמן

קבלת מידע מקצועי ועדכונים חשובים בזמן אמתדוחות, חוזרים והנחיות, פסקי דין ועוד...
גישה לפורטל עדיף

מרכז את אירועי היום

ניוזלטר יומי
שירות מבזקים בנושאים 

ותחומים על פי בחירה

עדיף עכשיו
מרחיב ומעמיק נושאים 

אשר על סדר היום
מתחם תוכן המרכז שידורי 

לייב, תכני וידאו ופודקאסטים

עדיף TVשבועון עדיף

עדיף ב-WhatsAppאיתור מידע מקצועי
מומחים עונים על שאלות מקצועיות שלכם

מרכז מומחים משיבים

הנחות והטבות 
על כל מוצרי עדיף

https://www.youtube.com/watch?v=Ksosm-YfMes&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=B3JU0BdhH4c&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=17


info@anet.co.il  |  03-9076000 לפרטים נוספים

למקצוענים בביטוח

מוסיפים לך ערך

שומר אותך 
מעודכן ומקצועי 

בכל מקום ובכל זמן

קבלת מידע מקצועי ועדכונים חשובים בזמן אמתדוחות, חוזרים והנחיות, פסקי דין ועוד...
גישה לפורטל עדיף

מרכז את אירועי היום

ניוזלטר יומי
שירות מבזקים בנושאים 

ותחומים על פי בחירה

עדיף עכשיו
מרחיב ומעמיק נושאים 

אשר על סדר היום
מתחם תוכן המרכז שידורי 

לייב, תכני וידאו ופודקאסטים

עדיף TVשבועון עדיף

עדיף ב-WhatsAppאיתור מידע מקצועי
מומחים עונים על שאלות מקצועיות שלכם

מרכז מומחים משיבים

הנחות והטבות 
על כל מוצרי עדיף
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כך נבחרו הזוכים לשנת 2021 

בכירים בגופים מוסדיים, בהם מנכ"לים, הופיעו בפני הוועדות המקצועיות 
חשפו  הגופים  נציגי  השנה.  נבחרי  לדירוג  תקשורת  עדיף  שהקימה 
פעילות מרתקת ופורייה שהייתה בשנת 2021 מנת חלקם של הגופים 
המוסדיים בתחומים השונים. את סדר היום בשני ימי התכנסות הוועדות 
היה  סלייטר  מאיר  רו"ח  לוי.  כפיר  עדיף,  מנכ"ל  ניהל  המקצועיות 

אחראי על הניתוח הכמותי בהליך.
המפיצים,  היצרנים,  של  בפעילותם  הכרה  היא  השנה  נבחרי  בחירת 
היועצים ונותני השירותים. ההכרה בחשיבות הרבה שמייחסים הגופים 
הייחודי שהם  ובמיתוג  ביטוי בתהודה  לידי  להליך במהלך השנים באה 
הביטוח  ועיתונאי  עדיף  של  השנה  כנבחרי  לזכייתם  כהוקרה  מאמצים 
הוועדות  בחירת  הבחירה  התבצעה  השונות  בקטגוריות  והפיננסים. 
המקצועיות, בחירת עיתונאי הביטוח והפיננסים, בחירת עדיף, בחירת 

הקהל )1,343 מצביעים השתתפו בסקר(.
בנוסף לבחירות הנ"ל, ניתן משקל גם לדוחות הכספיים )תוך התייחסות 
לרבעונים 1-3 בשנה הקלנדרית של אותה שנה( בקטגוריות הכמותיות: 
השנה;  של  ההשקעות  בית  השנה;  של  והפיננסים  הביטוח  קבוצת 
חברות השנה בתחומי החיים, הביטוח הכללי והבריאות; קרן הפנסיה של 
השנה; גוף הגמל וההשתלמות של השנה; מערך הייעוץ הפנסיוני של 
השנה בבנקים; בית הסוכן של השנה; סוכנות השנה בענפים: חיסכון 

ארוך טווח, פיננסים, ביטוח כללי וביטוחי בריאות.
המשקלים בקטגוריות הנ"ל היו: נתונים אמפיריים 35%, ועדות מקצועיות 
35%, עיתונאי הביטוח והפיננסים 10%, עדיף תקשורת 10%, בחירת 

הקהל 10%.
בענפי  השנה  מוצר  את:  כללו  כמותיות  הלא  בקטגוריות  השנה  נבחרי 
ופיננסים; מהלך השנה בענפי  חיסכון ארוך טווח, ביטוח כללי, בריאות 
חיסכון ארוך טווח, ביטוח כללי, בריאות ופיננסים; חדשנות השנה בענפי 
חיסכון ארוך טווח ופיננסים, ביטוח כללי, בריאות וחדשנות חוצה תחומים.

בחירת  הבאים:  הפרמטרים  את  כלל  הנ"ל  בקטגוריות  הבחירה  הליך 
הוועדות המקצועיות )40%(, בחירת עיתונאי הביטוח והפיננסים )20%(, 

בחירת עדיף תקשורת )20%(, בחירת הקהל )20%(.
בשנים  להליך  ביחס  שינויים  מספר  הוכנסו  השנה  הבחירה  בהליך 
שהיה  קטגוריות  איחוד  הבחירה,  בהליך  המשקלים  שינוי  קודמות: 
מפוצלות והוצאת צמיחת פרמיות ביטוחי הסיעוד מהפרמטרים לחישוב 

בדוחות הכספיים.
בחירת סוכני הביטוח של השנה נעשתה על ידי עדיף תקשורת, ובחירת 
ולשכת  תקשורת  עדיף  ידי  על  נעשתה  השנה  של  הפנסיוני  היועץ 

היועצים הפנסיונים.

חברי הוועדות המקצועיות
הוועדות המקצועיות כללו מומחים בתחומים שונים אשר דירגו בהתאם 
את החברות. היו גם אנשי מקצוע שבחרו בכל התחומים. שמות חברי 

הוועדות המקצועיות מובאים על פי סדר אקראי. 
• כל הקטגוריות: אריה אברמוביץ, נאוה חרובי, אהוד כץ, בעז ליננברג, 
ירדן פלד, יוסי מנור, ירון שמאי, עמיעד בן מאיר, רם אמית, ליאור רוזנפלד, 

רן פלדבוי.
• בריאות וסיעוד: שי אופז, עדי בשן, אורנית עידו, ורדה לבקוביץ, גבי 

נקבלי, איציק משה.
• ביטוח כללי: דידי רוזנפלד, דני פינקלשטיין.

• מפיצים: אריק אלמגור, רועי כרמון, איציק משה.
• פנסיוני-פיננסים: גיא עולמי, אריה אלמגור, דני גיגי, ניר וטנר, רועי 
אופיר, רועי כרמון, תומר ברקול, ברק אצילי, אבי רוזנבאום, אייל שלייפר, 
פרופ' אביה ספיבק, צבי ורדי, אופירה אליאב, גיל יניב, יוסי כהן, אייל פז, 

אודי חברוני, יובל ארנון, אילה אבני.

נציגים בכירים של הגופים המוסדיים, בהם מנכ"לים, הציגו בפני ועדות מקצועיות את 
הפעילות בשנת 2021, שהייתה מרתקת ופורייה • 1,341 מצביעים השתתפו בסקר הקהל 

הרחב • משקל בבחירה ניתן גם לבחירת עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים

מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון )בתמונה העליונה( ומנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה 
בהופעתם בפני הוועדה המקצועית



עדיף מברכת את נבחרי השנה 2021 

סוכן השנה 
בענף הביטוח הכללי

 
אמיר בירן

סוכנת השנה 
בענף ביטוחי הבריאות

 
נאוה ויקלמן

סוכנת השנה 
בענף חיסכון ארוך טווח

 
אניה לוין

סוכן השנה
 בענף הפיננסים

רמי דוד

קבוצת הביטוח 
של השנה

בית ההשקעות 
של השנה

קרן הפנסיה 
של השנה

גוף הגמל 
וההשתלמות

 מערך הייעוץ הפנסיוני 
בבנקים

מהלך השנה 
בענף הביטוח הכללי

פורצי דרך בביטוחי רכב  חשמליים בישראל

סוכנות השנה 
בענף ביטוחי הבריאות

בית הסוכן
 של השנה

סוכנות השנה 
בענף הפיננסים

סוכנות השנה 
בענף חיסכון ארוך טווח

סוכנות השנה 
בענף הביטוח הכללי

חברת השנה 
בענף ביטוח חיים

חברת השנה 
בענף הביטוח הכללי

חברת השנה 
בענף ביטוחי הבריאות

מוצר השנה 
בענף ביטוחי הבריאות

מוצר השנה 
בענף הביטוח הכללי

ביטוח רכב מקיף - מגדל פיקס

מהלך השנה 
בענף ביטוחי הבריאות

מגדל משנה את מפת הבריאות בישראל

מהלך השנה 
בעולם הפיננסים

רכישת בית ההשקעות פסגות

חדשנות השנה 
בענפי חיסכון ארוך טווח ופיננסים

פרישת פנסיה דיגיטלית

מוצר השנה 
בענף הפיננסים

משכנתא הפוכה

חדשנות השנה 
בענף ביטוחי הבריאות

אפליקציית הראל חו"ל

מוצר השנה 
בענף חיסכון ארוך טווח

הראל אינדקס

חדשנות השנה 
חוצה תחומים

כלל Bonus: הארנק הדיגיטלי לסוכנים

חדשנות השנה 
בענף הביטוח הכללי

BEHAVE כלל

מהלך השנה 
בענף חיסכון ארוך טווח

FIRST מנהלים

היועצת הפנסיונית
 של השנה 

אילה אבני

לשכת היועצים 
הפנסיוניים

ה-21ועידת
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אייל בן סימון, מנכ"ל קבוצת הפניקס

"לאחר שהתחלנו בחיזוק תשתיות הקבוצה בשנת 
2020, את שנת 2021 הקדשנו ליצירת צמיחה"

הדוחות הכספיים דיברו בעד עצמם, זכיתם 
גם בתמיכה של הוועדות המקצועיות ואף 

מעבר לכך. ראוי לציין שגם מחיר המניה 
שלכם מדבר בעד עצמו והסיבות לזכייה 
די ברורות. מהם התהליכים שאתה יכול 

לספר לנו אשר הובילו אתכם לזכייה בפעם 
השנייה ברציפות?

"התוצאות שציינת הן הפירות של המאמץ 
האדיר שהשקענו לאורך השנתיים האחרונות. 
לאחר שהתחלנו בחיזוק תשתיות הקבוצה 
בשנת 2020, את שנת 2021 הקדשנו ליצירת 
צמיחה: כלל חלקי הקבוצה היו שותפים ליצירת 
צמיחה ממוקדת תשואה, כחלק ממימוש 
התכנית האסטרטגית שהשקנו לפני שנה 
וחצי ובניית תשתיות מבניות ואנושיות איתנות.

"כל אלה מבטאים את המובילות של הפניקס, 
כמו גם את הערך המוסף שהיא מעניקה לכל 
לקוחותיה ושותפיה, הן בתחומי הביטוח והן 

בתחומי החיסכון וההשקעות".

ההתמקדות שלכם במוצרים בעלי תשואה 
גבוהה להון הוכיחה את עצמה. ראינו גם 

את העלייה המרשימה בתשואה להון השנה 
לעומת אשתקד, אך יחד עם זאת ביצעתם 

מספר מהלכים שהכניסו לכם רווח חד פעמי 
כמו מכירת 'עד 120'. זה משהו שיהיה קשה 

מאוד לשחזר בשנה הבאה. כיצד אתם 
פועלים לייצר מנועי צמיחה חדשים?

"התוצאות של השנה האחרונה מעניקות לנו 
רוח גבית, ואנחנו ממשיכים לרוץ קדימה. כל 
זרועות הקבוצה ממשיכות בעבודה מאומצת 
ומתואמת, שנועדה לייצר עוד ערכים מוספים 

עבור הסוכנים והלקוחות במספר מיקודים:

1. מיקוד בעולם ההשקעות והחיסכון 
– אנחנו בקבוצת הפניקס ערים לתמורות 
הבלתי פוסקות שמתרחשות בשוק ההון: 

לכך שהמשקיע הישראלי מחפש פתרונות 
השקעה חדשניים, מתוחכמים וגלובליים. 
ולכן, האבולוציה שהחלה עם מוצרי ביטוח 
ההתרחבות  עם  ממשיכה  סטנדרטיים, 
מוצרי ההשקעה  לעולמות  של הפניקס 

המתקדמים.
כקבוצת הביטוח והפיננסים המובילה בישראל, 
המהווה בית אחד למגוון פתרונות השקעה 
וחיסכון, החלטנו להפוך לגשר של הסוכנים 
והלקוחות לפתרונות ההשקעה מהמובילים 
מהארץ ומהעולם; לחבר אותם לפתרונות 
ההשקעה המתקדמים ביותר מתוך מוצרי 
החיסכון וההשקעה המוכרים של הפניקס, 
ולאפשר להם לקבל מקסימום ערך בקלות 

ובנוחות.
בניית תשתית בינלאומית ענפה הובילה 
ליצירת מסלולי השקעה משותפים בניהול 
BlackRock, אחד  מומחי ההשקעות של 
מבתי ההשקעות הגדולים בעולם. שיתוף 
פעולה זה הוא רק יריית הפתיחה: התשתית 
שיצרנו תהווה קרקע פורייה לצמיחת חיבורים 

גלובאליים נוספים, שיציבו סטנדרט חדש 
בעולם ההשקעות בישראל.

2. מיקוד בעולם הטכנולוגיה – אנו רואים 
בטכנולוגיה אמצעי רב עוצמה שיכול להוביל 
להתאמת פתרונות מיטבית. בהתאם לכך 
החלטנו להוביל מהלכים משמעותיים לשדרוג 
היכולות הטכנולוגיות של הקבוצה, לצד 

תהליכים למיצוי פוטנציאל הדאטה.  

3. מיקוד בעולם השירות –  לנו בקבוצת 
ולשדרג את רמת  הפניקס חשוב להמשיך 
השירות, לחסוך זמן יקר ללקוחות ולהוביל 
להתייעלות תפעולית ושיפור שירות לטובת 
ציבור הסוכנים. בהתאם לכך נמשיך לפתח 
פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות, דוגמת אלה 
שהשקנו במהלך שנת 2021: אחת מהן היא 
אפליקציית הפניקס Smart travel, פתרון חדשני 
המאפשר למבוטחים שהצטרפו לביטוח הנסיעות 
של הפניקס לקבל סיוע רפואי בלחיצת כפתור, 
גם כשהם רחוקים מהבית. גם בשנה הקרובה 

הנימוקים לזכייה
זו הייתה שנה של שבירת 
שיאים בדוחות הכספיים 

על ידי הפניקס, אשר יישמה 
אסטרטגיות מובילות צמיחה. 

צמיחת קבוצת הפניקס 
היא העקבית ביותר לאורך 

תקופה מבין קבוצות הביטוח 
והפיננסים.

אייל בן סימון

https://www.youtube.com/watch?v=3JcvEUNg3x4&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=42
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נמשיך לפתח פלטפורמות דיגיטליות שיאפשרו 
לציבור הלקוחות והסוכנים לקבל שירות בצורה 

פשוטה, קלה ומהירה יותר מאי פעם". 

שנת 2021 הייתה שנת הסוכן של 
הפניקס. מה נעשה עם הסוכנים במהלך 

השנה האחרונה?

"הפניקס שינתה את המבנה הארגוני שלה 
בתחילת שנת 2020 כדי לבנות מערכי תמיכה 
חזקים יותר לציבור הסוכנים והתאימה את 
שיטות העבודה לבניית מעטפת מוצרית 
ושירותית טובים יותר והתוצאות לא אחרו 
להגיע. מספר הסוכנים שבוחר לעבוד עם 
הפניקס גדל באופן משמעותי משנה לשנה 
וכך גם היקפי הפעילות המשותפים שלנו. 
בנוסף, השקענו ונמשיך להשקיע בתשתיות 
טכנולוגיות כדי לפשט את עבודת הסוכנים 
בשטח וכדי לייעל עבורם את תהליכי העבודה 
מול הפניקס, תוך שיפור מתמשך בזמני 

התגובה שלנו. ניתן לראות גם את העלייה 
של הקבוצה בשנתיים האחרונות בסקרי 
השירות לסוכנים, דבר המעיד יותר מהכל 
על המעמד החזק לו זוכה הקבוצה בקרב 

השותפים הטבעיים שלה.  
והכללית,  "בהיבטי החדשנות המוצרית 
הרי שהפניקס הייתה ראשונה לחבר את 
הסוכנים למוצרים משולבי טכנולוגיה בתחום 
הרכב והנסיעות לחו"ל והראשונה גם לחבר 
את הסוכנים למוצרים פורצי דרך בתחומי 
ההשקעה והחיסכון, עת יצרנו חיבור פורץ דרך 
  BlackRock למכשירי השקעה מתקדמים עם

בפוליסת החיסכון המוכרת של הפניקס". 

אתה סוגר עכשיו את השנה השנייה שלך 
בתפקיד כשמאחוריך כבר שתי זכיות 

בתואר קבוצת הביטוח והפיננסים של 
השנה. אתם עושים דרך, אין שום ספק. 

מה היה השוני בין השנה הראשונה 

לשנה השנייה ומה מתוכנן בשנה 
השלישית?

2020, הוקדשה  "השנה הראשונה, שנת 
ליצירת תשתית חזקה, בהתאם למיקודים 
העסקיים שהוגדרו. בשנת 2021 הקדשנו 
מאמצים גדולים להאצת הצמיחה על בסיס 
התשתיות המבניות והאנושיות שיצרנו. בשנה 
זו המאמץ החל לשאת פירות, בדמות מובילות 
בכל הפרמטרים העסקיים, האופרטיביים 
והכלכליים – כמו גם במדדי השירות לציבור 

המבוטחים, החוסכים, הסוכנים והיועצים. 
"את השנה השלישית, שנת 2022, נקדיש 
לפיתוח מנועי הצמיחה שהזכרתי קודם, 
בעולמות ההשקעות, הביטוח והחיסכון, 
הטכנולוגיה והשירות. המפתח למובילות חזקה 
והמשכית גם בשנה השלישית, הוא החיבור 
ליסודות החזקים שבנינו, תוך חתירה לשיפור 
מתמיד והמשך העבודה המאומצת של כל 

חלקי הקבוצה".

לשיחת היכרות 03-9076000
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מהן הסיבות העיקריות שהובילו את 
מגדל שוקי הון לזכייה בתואר?

"בעולם הפיננסי, ההון האנושי הוא המרכז. מי 
שהביאו לרצף ההישגים יוצאי הדופן של מגדל 
שוקי הון בשנים האחרונות, ביניהם גם הזכייה 
ההשקעות.  בית  של  העובדים  הם  בתואר, 
יכול  אף מהלך עסקי, קצר או ארוך טווח, אינו 
הקשה  והעבודה  המאמצים  ללא  להתאפשר 
שעושים יום-יום האנשים החרוצים, המקצועיים 

והיצירתיים שעובדים במגדל שוקי הון.
מדובר  שלנו,  הרוחבית  לצמיחה  "באשר 
בפונקציה של מספר גורמים. ראשית, מאחורי 
התיקים  ניהול  בחברות  שגויסו  הכספים 
וקרנות הנאמנות האקטיביות עומדים ביצועי 
משבר  מתחילת  עוד  מאוד,  טובים  השקעות 
לראש  שלנו  המוצרים  את  הקורונה, שהביאו 
השונות.  בקטגוריות  התשואות  טבלאות 
ארוך  אסטרטגי  מהלך  לשיאו  הגיע  במקביל, 
הפסיביים.  המוצרים  בתחום  שלנו  שנים 
הסל,  קרנות  לתחום  נכנסנו  שנים  כ-3  לפני 
והקמנו  ני"ע,  רשות  של   28 תיקון  במסגרת 
חברת עשיית שוק שתנהל את המסחר הרציף 
תחום  את  מובילים  אנו  כיום  שלנו.  בקרנות 
הקרנות המחקות וגם מהווים שחקן דומיננטי 

בתחום קרנות הסל.
"גורם נוסף לצמיחה הרבה הוא מגוון מוצרים 
האחרונות,  בשנים  שהנפקנו  חדשניים 
למצבי  המותאמים  ואלטרנטיביים,  סחירים 

השוק המשתנים". 

בפני אילו אתגרים ניצבו בתי ההשקעות 
בשנה החולפת ומה היו המהלכים 

שנקטתם כדי להתמודד עם אותם אתגרים?

נאלצה  שעמה  הבולטות  המגמות  "אחת 
השינויים  היא  התעשייה  כל  להתמודד 
חדים  ויותר  יותר  שהפכו  בשווקים,  המהירים 
משבר  תהליכים.  מאוד  וקיצרו  ודרמטיים 

הקורונה הבליט את המהירות והקיצוניות הזו. 
גישה טובה למידע  בתי השקעות שאין להם 
ואינם בעלי יכולות אנליטיות רחבות מתקשים 
מוטת  פיננסית  בסביבה  השקעות  לנהל 

מערכות דרוג אובייקטיביות.
"אחד המהלכים שסייעו לנו להסתגל למגמה 
זו ולצלוח אותה במהירות התרחש בכלל במרץ 
למרות  בארץ.  התפרצה  כשהקורונה   ,2020
חוסר הוודאות והפגיעה בהכנסות קיבלנו אז 
העובדים  את  להוציא  שלא  ערכית  החלטה 
לחל"ת, לא לפטר ולא לפגוע בתנאי העסקה. 
החלטה זו אפשרה לנו בדיעבד לשמור גם על 
המתחרים.  על  יתרון  ולייצר  עסקית  רציפות 
בשנת  והתעצם  המשיך  הזה  המומנטום 
בניהול  להתמקד  המשכנו  במהלכה   ,2021
השקעות איכותי, בזיהוי וניצול של הזדמנויות 

השקעה והנפקת מוצרים חדשניים".

ב-2021 הכפלתם את שורת הרווח 
בהשוואה ל-2020. היה גידול משמעותי 

גם בהיקף הנכסים המנוהלים ובהכנסות. 
למה יש לייחס את התוצאות האלה?

צמיחה  מאגדות  הכספיות  "התוצאות 

שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון

"ההחלטה לשמור על העובדים בתקופת הקורונה 
אפשרה לייצר יתרון על המתחרים"
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שוקי  מגדל  בכלל הפעילויות של  משמעותית 
סיכמה  שלנו  הנאמנות  קרנות  חברת  הון. 
2021 כמגייסת הגדולה ביותר בתעשייה  את 
 .2020 בשנת  גם  זאת  שעשתה  לאחר 
הכפילה  התיקים  ניהול  חברת  במקביל, 
וצמחה  ההשקעות  בתיקי  הגיוס  היקף  את 
שיתר  בזמן  המנוהלים,  בנכסים  בכ-30% 
שנים.  ארוך  בקיפאון  מתאפיינת  התעשייה 
צמחה  זרים  ללקוחות   MCM הסייבר  קרן 
ספרתי.  דו  בשיעור  היא  גם  החולפת  בשנה 
חברת עשיית השוק נהנתה מהגידול בהיקף 
מספר  והנפקנו  המסחר,  ובנפחי  לקוחותיה 

מוצרים אלטרנטיביים חדשים".

מהם התכניות והיעדים של מגדל שוקי 
הון בשנת 2022?

היא  השקעות  בית  כל  של  הקיום  "זכות 
מעניק  שהוא  מוספים  הערכים  של  פונקציה 
נמשיך  שלו.  העסקיים  ולשותפים  ללקוחות 
למקד את המאמצים שלנו בלספק ערך מוסף 
איכותי,  השקעות  ניהול  באמצעות  ללקוחות, 
חדשניים  מוצרים  ופיתוח  מקצועי  שירות 

בתחומים שבהם אנו מזהים פוטנציאל".

הנימוקים לזכייה
מגדל שוקי הון היא המובילה 
מבין בתי ההשקעות בדוחות 

הכספיים. היא מציגה את 
צמיחת הלקוחות הגבוהה ביותר 

וגם מדיניות השקעה מוכחת 
בשנת 2021. 

מימין: מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות 
נמרוד ספיר שהעניק את המגן, 

יו"ר מגדל שוקי הון ישראל אליהו 
ושגיא שטיין

https://www.youtube.com/watch?v=ivKXepyuqeo&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=36
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תודה על האמון שנתתם בנו!
על  והפיננסים  הביטוח  ועיתונאי  סוכנים  המקצועית,  הועדה  חברי  לכם,  תודה 
שבחרתם בנו. נמשיך לפתח מוצרים ייחודיים ואיכותיים, לנהל השקעות במקצועיות 

ואחריות ולהשיא ערכים מוספים לציבור המשקיעים.

מגדל שוקי הון
בית ההשקעות של השנה

בחירת עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים:

2021



ה ד י ע ו ו ה י  ר ק י ע ר  ו ק י ס

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 16
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  16

ענת כנפו תבור, סמנכ"לית קרן הפנסיה ותפעול, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

"התחרות בשוק הפנסיה הפכה חשובה יותר בשנים 
האחרונות, והזכייה שלנו היא הוכחה ברורה לכך"

מה היו המהלכים המרכזיים שהובלתם 
ותרמו, לדעתך, לזכייה?

"קרן הפנסיה של אלטשולר שחם בולטת ביחס 
לכלל הקרנות בשוק – הן אלו המנוהלות בבתי 
ההשקעות, והן אלו המנוהלות בחברות הביטוח. 
"אם במשך שנים השוק התאפיין במספר 
מועט של שחקנים חזקים, בשנים האחרונות 
ישנה מגמה ברורה של מעבר הציבור לבחירה 
אקטיבית במוצרי החיסכון הפנסיוני, בין היתר 
בזכות גורמים כגון רפורמת הקרנות הנבחרות, 
כניסת התקנון התקני והעלייה במודעות 
הציבור לחשיבות פרמטרים כגון איכות ניהול 

ההשקעות והשירות. 
"קרן הפנסיה שלנו גייסה בשנה האחרונה 
כ-12 מיליארד שקלים, היא כבר מזמן לא 
קטנה, אלא שחקן משמעותי בשוק ואנחנו 
צופים המשך גידול בכל הפרמטרים. אין ספק 
שהתחרות בשוק הפנסיה התגברה מאוד 
בשנים האחרונות, והזכייה שלנו בקטגוריה 

המאוחדת היא הוכחה ברורה לכך.
"כמובן שכל זה לא יכול היה לקרות בלי שיתוף 
הפעולה ההדוק עם הסוכנים, המהווים רשת 
ביטחון ויד מכוונת בעבור החוסכים - הם מסייעים 
לחוסכים לקבל החלטות בצורה מושכלת 

ואחראית, ובהתאמה לצרכיהם האישיים.
"אלטשולר שחם פועל בכל הגזרות כדי לתת 
מענה מקצועי, מהיר ואיכותי לעמיתים. זכייתנו 
במכרז הקרנות הנבחרות וכמובן גם הזכייה 
במקום הראשון במדד השירות בפנסיה של 
רשות שוק ההון, לצד התהליכים הדיגיטליים 
הרבים שאנו מקדמים לשיפור השירות, 
מאפשרים לציבור להמשיך להצביע ברגליים 

ולהביע בנו אמון".

מה היו האתגרים המרכזיים שעמדו 
בפניכם ב-2021 וכיצד פעלתם מולם?

"2020 הייתה שנה מאתגרת ששינתה את 

2021, מנגד, הייתה  דרך החשיבה שלנו. 
שנה של הסתכלות קדימה והיערכות לעתיד. 
משבר הקורונה הביא עימו שינויים באורח 
החיים, בתרבות השירות והצריכה, ובמקביל 
גם יצר האצה בכל תהליכי הדיגיטציה. האתגר 
המשמעותי שלנו כיום הוא העמקת התהליכים 

המיכוניים ומעבר לדיגיטציה מלאה. 
"בעת האחרונה פרסמה רשות שוק ההון 
2025 - שלב ב'. זהו  את תכנית פנסיוני 
צעד משמעותי נוסף לעבר עולם דיגיטלי, 
שיאפשר לחוסכים לבצע פעולות ולקבל מידע 
בצורה יעילה, מהירה ומדויקת. מדובר בשינוי 
הכרחי ומבורך, שיביא למהפכה של ממש 
בעולם החיסכון ארוך הטווח. עם זאת, זהו 
שינוי תשתיתי ורוחבי, המחייב תכנון יסודי 

והיערכות".

הזכייה של אלטשולר שחם  בתואר קרן 
הפנסיה של השנה מגיעה בשנה שבה 

אלטשולר שחם לא נמצא בראש טבלת 
התשואות. היום ישנה מודעות גדולה 

הרבה יותר לכך שביצועים במוצרי חיסכון 
ארוך טווח לא נמדדים בטווחים קצרים, 
ובטח לא בשנה בודדת. תוכלי להתייחס 

לנושא?

"בניהול השקעות הדבר הנכון הוא לבחון את 
הנתונים לטווח הארוך. נכון, השנה הזו הייתה 
פחות טובה, אבל גם בעבר היו לנו תקופות 
טובות יותר ופחות. בסוף, מי שהאמין בדרך 
שלנו ונשאר אתנו, נהנה משנים ארוכות של 
תשואה חיובית וערך מוסף אדיר, וכדאי לזכור 
שקרן הפנסיה שלנו קיימת כבר מ-2008 
וצברה קילומטראז' משמעותי. הלקוחות הם 
הנכס המרכזי שלנו, ואנחנו שואפים להעניק 
להם תמורה וערך מוסף באופן מתמיד. לכן, 
30 שנות פעילותנו, מרב המשאבים  בכל 
שלנו מופנים לניהול איכותי של הכספים 
שהם חוסכים במשך כל חייהם, תוך שמירה 
על יציבות וניהול סיכונים מושכל בתקופות 
של אי ודאות. אנחנו בטוחים שמי שימשיך 
להאמין בנו קדימה, ייהנה מעוד שנים ארוכות 

של מצוינות וניהול השקעות איכותי". 

ה נ ש ה ל  ש ה  י ס נ פ ה ן  ר ק  | ם   ח ש ר  ל ו ש ט ל א   | ה  נ ש ה י  ר ח ב נ

הנימוקים לזכייה
אלטשולר שחם הציגה את 
הדוחות הכספיים הטובים 

ביותר מבין קרנות הפנסיה. 
היא גם קרן הפנסיה המובילה 

בצבירה נטו ומציגה את 
הצמיחה הגבוהה ביותר בהיקף 

נתח שוק קרנות הפנסיה.

ענת כנפו תבור

https://www.youtube.com/watch?v=XIxZB2pwVg8&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=7


גאים ומודים לכם שותפים עסקיים, על זכייתנו כקרן הפנסיה
של השנה בעולם הפיננסים והביטוח.*

יחד נגענו השנה במאות אלפי חוסכים והצלחנו להעיר את השוק כולו.

*על פי דירוג נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים לשנת 2021. אין באמור כדי להוות 
תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח או כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.

נבחרי השנה
2021

בחירת           ועיתונאי הביטוח והפיננסיםבחירת           ועיתונאי הביטוח והפיננסים



ה ד י ע ו ו ה י  ר ק י ע ר  ו ק י ס

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 18
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  18

ה נ ש ה ל  ש ת  ו מ ל ת ש ה ה ו ל  מ ג ה ף  ו ג  | ל   מ ג ת  ו פ ו ק ר  ו מ   | ה  נ ש ה י  ר ח ב נ

הנימוקים לזכייה
מור קופות גמל היה ב-2021 גוף הגמל 
וההשתלמות הצומח ביותר של השנה, 

וזו שנה שנייה ברציפות שהוא מציג 
את הצמיחה הגבוהה ביותר. ניכר 

שההתפתחות העסקית והארגונית 
הייתה מותאמת לתהליכי הצמיחה.

מימין: שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל 
אורי קרן, סמנכ"לית חיסכון ארוך טווח במור 
גמל שרון אגוזי ומנכ"ל מור גמל אורי קיסוס

ההתפתחות העסקית והארגונית הייתה 
מותאמת לתהליכי הצמיחה

ם י י ח י  ח ו ט י ב ף  נ ע ב ה  נ ש ה ת  ר ב ח  | ס   ק י נ פ ה   | ה  נ ש ה י  ר ח ב נ

מדדים חיוביים בכל הפרמטרים בדוחות הכספיים

הנימוקים לזכייה
הפניקס הייתה מהמובילות בהיקף 

הצמיחה, מהמובילות בהיקף הרווחיות 
בשוק. כמו כן, הציגה מדדים חיוביים 

בכל הפרמטרים בדוחות הכספיים. 

דניאל כהן, משנה למנכ"ל, מנהל תחום חיסכון 
ארוך טווח וסיכוני חיים

https://www.youtube.com/watch?v=HU3VJmuaI_w&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=5qGO3sKfdv8&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=41


שמחים וגאים על זכייתנו במקום הראשון בקטגוריית 
"חברת הגמל וההשתלמות" של "עדיף" ועיתונאי 
הביטוח והפיננסים לשנת 2021 - וזה לגמרי בזכותכם!

תודה לשותפינו העסקיים - סוכנות וסוכנים, סוכנויות בכל רחבי הארץ, מעסיקים 

 MORE ויועצים, על האמון הרב והשותפות לדרך. גם בשנת 2022 נמשיך לעשות

כדי להעניק ניהול השקעות איכותי, שירות מקצועי ותפעול מהיר.

שרון אגוזי
סמנכ"לית חיסכון ארוך טווח 

עושים
שנה שנייה ברציפות!

074-781-1201
מוקד שירות לסוכנים.ות

אורי קיסוס
מנכ"ל מור גמל

אורי קרן
שותף ומנהל השקעות ראשי

מור קופות גמל בע"מ )"החברה"( הנה חברה מנהלת קופות גמל. האמור אינו מהווה שיווק פנסיוני או הצעה או הזמנה לשיווק
פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/לשיווק בידי בעל רישיון לפי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
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ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  20

אורית קרמר, משנה למנכ"ל, מנהלת אגף ביטוחי בריאות במנורה מבטחים ביטוח

“אנחנו מאמינים גדולים בביטוחי בריאות 
פרטיים ובחשיבות שלהם בהתמודדות 

עם מחלה או בעיה רפואית”
שנה שנייה ברציפות שמנורה מבטחים 

היא חברת הביטוח של השנה בענף 
ביטוחי הבריאות. מהן הסיבות ששמרתם 

על התואר?

"מנורה מבטחים היא החברה הצומחת ביותר 
בענף הבריאות מבין החברות הגדולות בשוק, 

הן בשוק הפרט, הן בשוק הקולקטיבים.
“השקנו מוצרים חדשים, הענקנו חבילת 
הטבות איכותית למבוטחים שלנו ללא עלות 
נוספת וביצענו קפיצת דרך משמעותית בסל 
השירותים הדיגיטליים שלנו: אנחנו מאפשרים 
הגשת תביעה דיגיטלית בכל המוצרים - גם 
למבוטח וגם לסוכן, לרבות אישור מיידי בחלק 
מסוגי התביעות. השקנו גם פורטל מנתחים 
מנורה  מנתחי ההסדר של  שבאמצעותו 
מבטחים יכולים להגיש בעבור מטופליהם 
תביעות ללא מעורבות המבוטח וטיפול דיגיטלי 
מקצה לקצה. אגב, יש לנו רשימת מנתחי 

ההסדר הרחבה ביותר בשוק.  
"נוסף על כך, אני חושבת שבשנים האחרונות, 
ומאז תחילת הקורונה בפרט, נושא השירות 

הפך למשמעותי מאוד בעולם הביטוח. 
"אגף הבריאות במנורה מבטחים ידוע בזכות 
השירות הבלתי מתפשר שאנחנו מעניקים 
לסוכנים ולמבוטחים שלנו. אמנם האצנו 
תהליכים דיגיטליים אבל תמיד הקפדנו לשמור 

על זמינות ומענה אנושי ללקוחות שלנו". 

מה אפיין את מנורה מבטחים בפעילות 
שלה ב-2021?

“שנת 2021 אופיינה בהמשך מגמת הגידול 
שלנו בנתח השוק, שנובעת מצמיחה במוצרי 
הפרט וגם בקולקטיבים, תוך-כדי שמירה על 
רווחיות ושיפור השירות למבוטחים ולסוכנים 

שלנו. 

“לצד שיפור חווית השירות, השקנו גם כלי 
מכירה דיגיטליים חדשניים לסוכנים שלנו. 

נוסף על כך, פעלנו להעמיק עוד יותר את 
שיתוף הפעולה והעבודה היומיומית לרווחת 
המבוטחים בביטוחים הסיעודיים בקופות 

החולים לאומית ומאוחדת וארגון ‘צוות’”.

כיצד נערכת החברה לרפורמה הקרובה 
בביטוחי הבריאות והאם ישנן תכניות 

חדשות שבכוונת החברה להציע 
למבוטחים?

“כפי שהיה גם בעבר, אנו מאמינים שכל 
רפורמה היא הזדמנות מחודשת לצמיחה. 
אנחנו פועלים ליצירת סל המוצרים הנכון 
והמגוון ביותר שהרפורמה תאפשר בעבור 
המבוטחים שלנו - אלה הקיימים ואלו שיצטרפו 

אלינו בהמשך. 
"בימים אלו מתקיימים הדיונים מול רשות 
שוק ההון בנוגע לפרטי הרפורמה, ולאחר 

גיבוש הפרטים הסופיים, תתבהרנה התמונה 
והמשמעויות". 

מהן המגמות הצפויות בענף ביטוחי 
הבריאות ב-2022?  

“אני מאמינה ששנת 2022 תעסוק ברפורמה 
ועדכון רוב המוצרים בעקבותיה. נוסף על כך, 
אני מקווה שנחזה בהתאוששות והתייצבות 

בשוק הנסיעות לחו”ל. 
“במקביל תמשך המגמה של חיזוק היכולות 
הדיגיטליות והדגש על חווית השירות והמכירה 

למבוטחים ולסוכנים. 
יודעת שאגף הבריאות  "וכמו תמיד, אני 
במנורה מבטחים ימשיך להוות ראש חץ 
בענף הבריאות לשירות מהמעלה הראשונה, 
מקצוענות וחדשנות מוצרית כי אנחנו מאמינים 
גדולים בביטוחי בריאות פרטיים ובחשיבות 
שלהם בהתמודדות עם מחלה או בעיה רפואית 

בכל תא משפחתי”.

הנימוקים לזכייה
מנורה מבטחים הייתה 

מהמובילות בדוחות הכספיים 
והייתה החברה הצומחת ביותר 
של השנה שלא נעלמה מעיניהן 

של הוועדות המקצועיות 
שבחרו בה.  

אורית קרמר
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שנה שנייה ברציפות שמנורה מבטחים זוכה בתואר:
חברת ביטוחי הבריאות של השנה!
בדירוג נבחרי השנה של מגזין עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים
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מנורה מבטחים במקום 
הראשון בביטוחי בריאות

שנה שנייה ברציפות

למי שעוד לא נדלקה לו המנורה
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ב-2020 נבחרה שלמה ביטוח לחברת 
השנה בענף הביטוח הכללי מבין החברות 
הבינוניות. השנה הבחירה הייתה מבין כל 
חברות הביטוח ובכל-זאת זכתה. מה ייחד 

אותה שהוביל לזכייה?

"במהלך שנת 2021 הובלנו בשלמה ביטוח כמה 
מהלכים בולטים שהמשיכו לבסס את מעמדה 
כחברת הביטוח המובילה והגדולה בפעילותה 
בישראל. בין המהלכים: הכנסתBiti  נציגת שירות 
וירטואלית - פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת 
ללקוחות, לסוכנים ולמבוטחים לפנות אל החברה 
ולבצע פעולות עצמאיות מגוונות. במהלך זה 
ביססה עצמה שלמה ביטוח כחברה מובילה 
בדיגיטציה ובחדשנות מבין חברות הביטוח; 
הרחבת הפעילות באגף העסקים בחברה, 
בין היתר באמצעות כניסה לתחום העסקים 
הגדולים; השתתפות במכרזי ביטוח של תאגידים, 
הרחבת הפעילות הקיימת והטמעת האחיזה 
והמעורבות של שלמה ביטוח בתחום העסקי 
המסחרי בשוק הביטוח כמענה גלובלי ופתרון 

ביטוחי רחב לסוכני החברה.
"זאת ועוד, במהלך השנה האחרונה הקימו 
בשלמה ביטוח מערך חדש הכולל שירות מתן 
ערבויות וליווי פיננסי לנדל"ן. המחלקה החדשה 
התחילה ללוות יזמים שונים במיזמים לבנייה 
והיא תתמקד במתן פוליסות בתחומי הבנייה 

והתשתיות. 
"דבר נוסף שקרה במהלך השנה האחרונה הוא 
זכייתה של שלמה ביטוח במכרז למתן חסות 
לאצטדיון הכדורגל העירוני בפתח תקווה, אשר 
במהלך השנה האחרונה החל להיקרא אצטדיון 

שלמה ביטוח. 
“בשנה האחרונה הגדילה שלמה ביטוח את 
היקף הפעילות שלה בכ-20%. זהו נתון ייחודי 
בשוק והוא מרשים למדיי. באשר לרווחיות, בשנה 

האחרונה גדלה גם התשואה להון של החברה 
בכ-30% וגם זהו נתון חריג ומרשים. לכן זכתה 

גם השנה בתואר".  

שלמה ביטוח שמה דגש על פעילות עם 
סוכני ביטוח, דווקא בענף שקל ללקוחות 

בו לרכוש מוצרים באופן ישיר ומהיר 
כמוצר מדף. מה עומד מאחורי הקו 

השיווקי שבחרתם?

“ראשית כל, המספרים מדברים בעד עצמם. 
פעילות ענף הרכב הישראלי עומדת על כ-13-14 
מיליארד שקלים. סך כל הפעילות הישירה, שלא 
באמצעות סוכנים בענף, מגיעה לכ-3.5 מיליארד 
שקלים. אנו בחרנו לעבוד מול הסוכנים להם יש 
לקוחות. בחרנו לממש ולהתמקד בעבודה איתם 
ואכן, המספרים המסכמים את השנה האחרונה 

מוכיחים כי זו הייתה בחירה נכונה".

ביטוח מותאם־לקוח הפך נפוץ מאוד בענף 

הביטוח הכללי. האם יש למגמה הזו להיכן 
להתפתח? האם צפויות מגמות חדשות 

בעתיד הקרוב והרחוק?
 ,AppToYou “כיום אנו מובילים את מוצר 
המאפשר ללקוחות לרכוש פוליסה ולשלם לפי 
נסועה. אך אנו מזהים שהיקף המכירות של 

מוצרים אלה לא גדל משמעותית. 
"ואולם, בעולם של עליית מחירים, הפער 
בין מוצרים אלה למוצרי הסטנדרט יביא יותר 
ויותר לקוחות שאינם מגיעים לנסועה גבוהה 
לדרוש את המוצר הזה או מוצרים אחרים 

דומים לו". 

האם ישנם תחומי פעילות נוספים 
שאליהם שלמה ביטוח מכוונת ו/או 

תחומים שבהם היא תרחיב את הפעילות?

“בימים אלה אנו שוקלים כניסה לתחומי ביטוחי 
החיים וביטוחי הבריאות. אנו בודקים את כל 

התנאים להתחלת פעילות ביטוחית בנושא". 

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה חברה לביטוח

"בחרנו לממש ולהתמקד בעבודה עם סוכנים 
ואכן, המספרים המסכמים את השנה האחרונה 

מוכיחים כי זו הייתה בחירה נכונה"

הנימוקים לזכייה
שלמה חברה לביטוח הייתה 
המובילה בדוחות הכספיים, 

והיא גם החברה הצומחת של 
השנה. בולטת העובדה שהיא 
חצתה את רף 2,000 הסוכנים 

שעובדים איתה.

מימין: אורי אומיד וטובי שמלצר, 
מבעלי שלמה חברה לביטוח

https://www.youtube.com/watch?v=5qGO3sKfdv8&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=40


ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ
shlomo-bit.co.il

היינו שמחים לספר למה נבחרנו שוב בפעם החמישית,
אבל אנחנו לא רוצים לפתוח עין...!

 חברת השנה 
בענף הביטוח הכללי

שלמה ביטוח גאה על הבחירה, שנה חמישית ברציפות, בתואר:
חברת השנה בענף הביטוח הכללי לשנת 2021!
יש כאלו שיגידו שזה מזל, אבל המזל מגיע תמיד עם הטובים. טובים בשירות, טובים במקצועיות 

טובים בחדשנות והכי חשוב, טובים עבור הלקוחות והסוכנים שלנו.
גאים בפעם החמישית ברציפות, לזכות בתואר חברת הביטוח הכללי של פורטל ״עדיף״.

אז תודה גדולה למערכת ״עדיף״, לכל עיתונאי הביטוח והפיננסים וכמובן, לכל הסוכנים והלקוחות 
שבזכותם אנו ממשיכים כל שנה ובאופן עקבי, לקבוע את הסטנדרטים בענף הביטוח.

עם הפנים ל- 2022 שכולנו מקווים ומאמינים שתביא איתה תקופה קלה ואופטימית יותר. 
חמסה חמסה.
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ובמקום הראשון הראל!

ובמקום הראשון הראל!

 אנחנו בהראל, גאים לזכות בשתי קטגוריות
של נבחרי השנה של המגזין 'עדיף':

מבטיחים להמשיך ולהתאמץ בשבילכם גם בשנה הבאה!

 מוצר השנה בענף חיסכון ארוך טווח
עם הראל אינדקס

 חדשנות השנה בענף הבריאות
עם אפליקציית הראל חו"ל
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אופיר רוטשילד, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף ביטוח חיים, ואלי ענבר, סמנכ"ל ומנהל אגף עסקי 
ביטוח חיים בחטיבת חיסכון ארוך טווח, קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

"השקיפות של המוצר וההיצמדות למדדי השוק 
המובילים הופכת אותו לאטרקטיבי בעבור הלקוחות"

מה מייחד את המוצר 'הראל אינדקס'?

"האפשרות להשקיע במסלולי השקעה מחקי 
בין המסלולים.  מדד, תוך-כדי גמישות במעבר 
המוצר הראל אינדקס כולל ששה מסלולים מחקי 
מדד, השואפים לעקוב אחר תשואות המדדים 
המרכזיים, ומאפשר בניית תיק השקעות מגוון, 
הכולל שילוב של עד חמישה מסלולים באפיקי 
בין  לעבור  מאפשר  המוצר  שונים.  השקעה 
המסלולים השונים המנוהלים בפוליסה, מבלי 

שהדבר יהווה אירוע מס". 

מה הרעיון שעמד מאחורי הפיתוח של 
המוצר?

לחסוך  מעוניינים  רבים  אנשים  כי  "הידיעה 
את כספם באפיקי השקעה שונים, אולם הם 
נמנעים מלעשות זאת וכספם נותר בחשבונות 
עו"ש ו/או בפקדונות הנושאים ריבית הקרובה 
לאפס. זאת בעיקר בשל שני חסמים עיקריים - 
הרצון לשמור על נזילות הכסף והחשש מחוסר 
בתגובה  אפיק ההשקעה  לשנות את  היכולת 

למשברים ותנודתיות גבוהה בשווקים.
לפוליסות  בדומה  אינדקס',  'הראל  "המוצר 
הלקוחות  לצורכי  מענה  נותן  אחרות,  חיסכון 
ולחסמים שהוזכרו קודם: מצד אחד, מאפשר 
בכל  הכספים  למשיכת  ויכולת  מלאה  נזילות 
מסלול  את  לשנות  מאפשר  שני,  מצד  עת. 
בתוך  שונים  מסלולים  בין  ולשלב  ההשקעה 

המוצר מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס.
פוליסת  של  מוצר  שלצד  בכך  הוא  "החידוש 
ללקוחות  אקטיבי  באופן  המנוהל  חיסכון, 
גם  לאפשר  ביקשנו  בכך,  המעוניינים 
המעוניינים  לאלה  חיסכון  בפוליסת  השקעה 
להשקיע באופן פאסיבי, כלומר באופן ששואף 
להתחקות אחרי מדדים מרכזיים, ואף לאפשר 
להם לפזר את ההשקעה בין מספר מסלולים.

המוצר  של  השקיפות  כי  מאמינים  "אנו 

הופכת  המובילים  השוק  למדדי  וההיצמדות 
הלקוחות  בעבור  לאטרקטיבי  המוצר  את 
המעוניינים לקבל מוצר העוקב אחר תשואות 

המדדים המובילים". 

האם הפעילות בענף חיסכון ארוך הטווח 
ב-2021 הייתה שונה בהשוואה לשנת 

2020, שבה פרצה מגפת הקורונה? כיצד 
בא הדבר לידי ביטוי בהתנהגות הלקוחות 

ובפעילות מולם?

בתחום  בפעילות  גידול  חל   2021 "בשנת 
בהפקדות  ובמיוחד  הטווח,  ארוך  החיסכון 
למוצרי החיסכון והפנסיה. אנו מניחים כי חלק 
מהגידול נבע מן החזרה של המשק לפעילות 
ירידה  כך  ובעקבות  המסחר  ענפי  במרבית 
תרמו  אלה  מחל"ת.  וחזרה  האבטלה  בשיעור 
לגידול בהפקדות במוצרי החיסכון ארוך הטווח.

שהושגו  הטובות  התשואות  כן,  "כמו 
במרבית אפיקי ההשקעה השונים עודדו את 
בין  ההון,  בשוק  ולהשקיע  לבוא  המשקיעים 

היתר באמצעות פוליסות החיסכון השונות".

אילו אתגרים צפויים לענף ב-2022? 

יחייבו   2022 בשנת  ההון  בשוק  "האתגרים 

יותר,  תחרותיים  מוצרים  לפתח  הענף  את 
ויכולת  פנימית  גמישות  ובעלי  חדשניים 
התאמה לצורכי הלקוח. בעניין זה, היתרונות 
של הראל אינדקס בולטים ואנו נמשיך לפעול 

לפתח מוצרים תחרותיים.  
ככל  אותנו,  ללוות  תמשיך  הקורונה  "מגפת 
במספר  הרב  הגידול  ב-2022.  גם  הנראה, 
הפעילות  על  להשפיע  יכול  המאומתים 
העסקית במשק כולו, ובכלל-זאת גם על שוק 
סיגל  הביטוח  ענף  זאת,  עם  יחד  הביטוח. 
את עצמו לפעילויות שיווק ותפעול דיגיטליות 
ולתת  ביטוח  למכור  להמשיך  לו  שיאפשרו 

שירות ללקוחות. 
התחרות  עם  להתמודד  נצטרך  "ב-2022 
חסכון  ובתחום  בכלל  הביטוח  בענף  הגוברת 
לשפר  ונפעל  נמשיך  בפרט.  הטווח  ארוך 
ובכלל-זאת  ללקוחותינו,  השירות  את  ולייעל 
לרשות  העומדים  הדיגיטליים  הכלים  את 

הלקוחות וסוכני החברה.
"נאפשר ללקוח נגישות דיגיטלית מרבית למידע 
להתעדכן  יוכל  הלקוח  שרכש.  המוצרים  בגין 
ברמה יומית לגבי היתרות הכספיות המנוהלות 
במוצרי החיסכון וכן להצטרף לתכניות החיסכון 

מהמחשב האישי או מהטלפון החכם".

הנימוקים לזכייה

הראל השיקה מוצר חיסכון 
חדש המותאם לעולמות הפרט 

במגוון של מסלולי השקעה 
מחקי מדד בניהול פאסיבי. היא 

גם הציגה גידול מרשים של 
לקוחות חדשים במוצר.  

מימין: אופיר רוטשילד,  מנהלת 
תחום אגף מטה פנסיה וגמל אפרת 

סגל ואלי ענבר

https://www.youtube.com/watch?v=mV2ot-fwt_c&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=26


ובמקום הראשון הראל!

ובמקום הראשון הראל!

 אנחנו בהראל, גאים לזכות בשתי קטגוריות
של נבחרי השנה של המגזין 'עדיף':

מבטיחים להמשיך ולהתאמץ בשבילכם גם בשנה הבאה!

 מוצר השנה בענף חיסכון ארוך טווח
עם הראל אינדקס

 חדשנות השנה בענף הבריאות
עם אפליקציית הראל חו"ל

נבחרי השנה
2021
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זוהי השנה השנייה ברציפות שמדיהו 
זוכה בתואר בתחום ביטוחי הבריאות, 

לאחר שבשנה שעברה זכיתם בקטגוריה 
'חדשנות השנה'. מהו ההסבר שלך לכך?

אשר  בישראל  הביטוח  שסוכני  בטוח  "אני 
המקצועיות  את  בעצמם  ראו  לקוחות  צירפו 
והמומחיות של מדיהו בעידן הבריאות החדש. 
ומודים  מצביעים  הביטוח  סוכני  יום  בכל 
שהרפרנטים  והנפלאות  הקסמים  על  מחדש 
יחדיו  שלהם.  ללקוחות  מעניקים  המקצועיים 
מדיהו  הביטוח,  סוכני  המנצח:  המשולש  זהו 
וביורוקרטיה  גדולים  גופים  ולקוח הקצה. מול 
להרים  לכולם  שגורמות  תוצאות  מביאים  אנו 
גבה בפליאה ולתהות כיצד זה אפשרי. לקוחות 
אינם יודעים להתמודד מול הקופה הציבורית 
והשב"ן. אלו גופים אשר חושפים בכל יום ויום 
אי  גם  רבות  ולעיתים  עייפות, התשה, סחבת 
קופות  את  הכנסנו  פשוטות.  לבקשות  מענה 
החולים למשרדי הסוכנים והיום סוכן הביטוח 
מטפלים  אנחנו   - הכל  על  'כן'  להגיד  יכול 
לו בתחום  בעבור הלקוח בכל, בכל מה שיש 

הבריאות".  

למוצר  מדיהו  של  המוצר  את  הופך  מה 
מוביל בביטוחי בריאות?

"מדיהו היא תוכנית פרטית, המכסה את החלק 
יעוץ  אבחון,  רפואי:  טיפול  בכל  ביותר  הדחוף 
ונעשה  מהיר  התוכנית  מימוש  מהיר.  וטיפול 
במדיהו,  והמומחים  הרפרנטים  באמצעות 
אשר לוקחים את הלקוח יד ביד בכל פרוצדורה 
בעולמות  הנוגעים  הגופים  כל  מול  רפואית 
הלאומי  הביטוח  החולים,  קופות  הבריאות: 

וכמוכן חברות הביטוח הפרטיות". 

האם ישנם כבר נתונים בקשר להיענות 
הלקוחות לרכישת המוצר?

"מדיהו מובילה מהפכה בתחום הבריאות. בנינו 

נרשם  אשר  עולמי  מוצר  וייצרנו  אסטרטגיה 
אין  הבנתנו  ולמיטב  המערבי  בעולם  כפטנט 
לו אח ורע בעולם כולו. הוא בלעדי. השקענו 
המודל  המותג,  בבניית  רבים  משאבים 
ובמיוחד בפן הטכנולוגי על מנת להעצים את 
השירות  בחוויית  ובעיקר  בלקוחות  הטיפול 
הנדרש  המושג  כיום  הוא  שהשירות  כיוון 
הקורונה  גלי  החדש.  הבריאות  בעולם  ביותר 
אך  הפריצה  את  מעט  עיכבו  והשני  הראשון 
אנו   2021 שנת  של  השלישי  מהרבעון  החל 
רואים זינוק בהצטרפות למדיהו. אנו מייחסים 
 Best תוכנית  של  למדיהו  להצטרפותה  זאת 
care, הרחבה יותר מכל תוכנית אמבולטורית 
קיימת בענף. בכל יום ויום אנו לומדים מחדש 
עד כמה הצעד הזה היה מתבקש. מעבר לכל, 
צירפנו לתוכנית את המוצר Tomorrow של 
ומעין  גושפנקא  לנו  מעניק  אשר  שפיס,  חני 
 3 למעשה  מקבל  הלקוח  כך   - שיוויון  שובר 
מוצרים במחיר שווה לכל כיס. חני תנהל את 

מיקי קופל, יזם ובעלים של קבוצת קופל גרופ ושל מדיהו

"מדיהו גרמה כיום לכל הענף לדבר 
בשפה אחידה, שפת מדיהו"
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בנושא הכי חשוב להם, וגם לנו - בריאות.
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באמצעות  ותעניק  במדיהו  המקצועי  התחום 
המוצר לכל לקוח את הליווי שיידרש לו לניהול 

אירוע רפואי מורכב".

האם למדיהו ישנם פיתוחים נוספים על 
הפרק בתחום ביטוחי הבריאות?

"בסוף שנת 2021 יצאנו עם המוצר המהפכני 
Best care - עולם שלם נמצא בתוכו. המטרה 
היא לייצר רוחב מוצרים בתחום הבריאות ואנו 
השלישי.  הגיל  בתחום  מוצר  כעת  מייצרים 
הגיל  לאוכלוסיית  רבות  בעיות  יפתור  המוצר 
בקפידה,  בה  לנהוג  ומקובל  שצריך  השלישי, 

ביחס צמוד וללוות אותה ידי ביד.
"העולם שלנו הפך להיות צרכן גדול בבריאות. 
הורגלנו  בחירום.  וגם  במניעה  בשגרה  גם 
לאורך השנים להסתכל רק על החירום. מדיהו 
אחידה,  בשפה  לדבר  הענף  לכל  כיום  גרמה 
שפת מדיהו, ולא רק הקדמת תורים אלא מוצר 

איכותי השווה למשפחה בריאות, זמן וכסף".

הנימוקים לזכייה
מדיהו הפכה את המוצר ב-2021 

למוצר מדף בקרב הסוכנים. 
ב-2021 חל גידול מרשים בהיקף 

ובקצב הסוכנים שהצטרפו 
השנה לשיווק המוצר. מדיהו גם 

הרחיבה את מעטפת המוצר. 

מימין: ליבי מאיקס, מורן פודו, מיקי 
קופל, טטיאנה קוצרגינה ואיציק סבג

https://www.youtube.com/watch?v=mV2ot-fwt_c&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=26


אנו רוצים להודות לכל השותפים לדרך, לסוכני הביטוח בישראל, על העשייה המבורכת.
ב-MediWho עושים ימים כלילות על מנת לספק שירות מקצועי ומהיר ללקוחותינו,

בנושא הכי חשוב להם, וגם לנו - בריאות.
MediWho מתחייבת להמשיך לדאוג ללקוחותיה גם בשנת 2022

MediWho זוכה

בפרס מוצר השנה
בתחום הבריאות

Mediwho.co.il *6465

2021

                          



ה ד י ע ו ו ה י  ר ק י ע ר  ו ק י ס

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
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רונה יוסף, סמנכ"לית, מנהלת אגף השקעות באיילון

"לפני כניסתנו לתחום, השוק היה מנומנם מאוד מבחינה 
תחרותית ופרסומית, ובמגוון המסלולים המוצעים"

מה מייחד את 'משכנתא הפוכה' 
ממוצרים דומים?

בשנה  שהשקנו  הפוכה  משכנתא  "מוצר 
החולפת הפך בתוך זמן קצר למוביל בתחומו 
היא  איילון  לקוחותינו.  בקרב  מאוד  ומבוקש 
היחידה בישראל שמאפשרת לקיחת משכנתא 
הפוכה כבר מגיל 55 ומציעה בבלעדיות מסלול 
חודשי  בסכום  ההלוואה  קבלת  של  ייחודי 
זאת לצד  קבוע, בדומה לקצבה, לכל החיים. 
מסלולי ריבית חדשניים, מגוונים ובלעדיים עם 
היחידים  גם  אנו  תמהיל.  ליצירת  אפשרות 
הלוואה  סכום  לקיחת  שמאפשרים  בשוק 
)לעומת  שקלים  אלף   100 של  בסך  מינימלי 
המפתח  מילות  המתחרים(.  אצל  מיליון  רבע 
ההלוואה  לקיחת  תהליך  ונוחות.  גמישות  הן 
החזר  יכולת  בהוכחת  צורך  אין  ומהיר,  פשוט 
או בהחתמה של ילדי הלווים. כמובן שאפשר 
לשלב  ואף  השונים  המסלולים  בין  לבחור 
ביניהם. הרי לא כל אחד מאיתנו זקוק לסכום 
כסף גדול וחד-פעמי. המימון החודשי הנוסף 

יכול לשמש לשלל צרכים. 
חודשית,  תוספת  מסלול  על  שנוסף  "כמובן 
קבוע  חודשי  סכום  בין  בשילוב  לבחור  אפשר 
של  המסורתי  במסלול  או  חד-פעמי,  לסכום 
נשאר  כמובן  הנכס  בלבד.  חד-פעמי  סכום 
לגור  להמשיך  שאפשר  כך  הלווה,  בבעלות 
מצידו  איילון  של  לקוח  אותו.  להשכיר  או  בו 
החוב  להחזר  חשש  או  טרדה  לו  שאין  יודע 
ההכנסה  להגדלת  אפשרות  לו  ניתנת  ואף 
אם,  מחליט  הלקוח  רק  כרצונו.  החודשית, 

כמה ומתי - גמישות מרבית".

מה עמד מאחורי פיתוח המוצר?

"ההחלטה לפתח ולהשיק את מוצר משכנתא 
הפוכה הייחודי שלנו היא חלק מהאסטרטגיה 
בתחומי  איילון  מעורבות  להעמקת  שלנו 
ולהעניק  בנקאי  החוץ  והמימון  האשראי 

נוסף  עבודה  כלי  שלנו  המצוינים  לסוכנים 
זיהינו  האחרונות  בשנים  הלקוחות.  למען 
צורך אמיתי בשוק, שנובע בין היתר מהעלייה 
והירידה  המחיה  יוקר  לצד  החיים  בתוחלת 
 55 בני  שחווים  הקשיים  לנוכח  בהכנסות. 
ובינוניים  קטנים  עסקים  בעלי  במיוחד  ויותר, 
שנקלעו לקשיים לנוכח משבר הקורונה, ראינו 
הפתרונות  היצע  את  להרחיב  חובה  לעצמנו 
של  המודל  את  ולגבש  שלנו  הפיננסיים 
תמיד  )שלא  בצורך  מדובר  הפוכה.  משכנתא 
מהאוכלוסייה  ניכרים  חלקים  של  מזוהה( 
האפשריים.  לפתרונות  מודעים  לא  שעדיין 
מנומנם  היה  השוק  לתחום  כניסתנו  לפני 
הן  ופרסומית,  תחרותית  מבחינה  הן  מאוד, 

מבחינת מגוון המסלולים המוצעים". 

מה חלקם של הסוכנים בהפצת המוצר?

בהצלחה  גדול  חלק  יש  שלנו  "לסוכנים 
מרבית  המוצר.  של  הרבה  והפופולריות 
ההלוואות שנלקחו עד היום הגישו הסוכנים. 
מיטב  את  לסוכנים  לתת  מקפידים  כמובן  אנו 

לתקופה  ואחת  בתחום,  וההכשרות  הכלים 
ההשקעות  אגף  של  הדרכות  מקיימים 
לסוכנים ומעדכנים אותם לגביי חידושים. אני 
יכולה לספר שישנם כמה סוכנים אסטרטגיים 
שפעילים מאוד בתחום ואנו פועלים להעמקת 
את  שמבין  מי  כל  ועם  עמם  הפעולה  שיתוף 

חשיבות המוצר לסוכן וללקוח". 

אילו תכניות נוספות נמצאות על הפרק 
באגף ההשקעות של איילון?

"חדשנות מוצר היא נדבך מרכזי באסטרטגיה 
יכולים  לא  אנו  הדברים  ומטבע  איילון  של 
לספר  יכולה  כן  אני  זה.  בשלב  הכל  לפרט 
לפתח  בתחום,  ולצמוח  להמשיך  שבכוונתנו 
האפשריים  הכיוונים  לכל  המוצר  את  ולמתוח 
את  ולהגדיל  נוספות  לנישות  חדירה  תוך-כדי 
מעבר  שלנו.  האסטרטגים  הפעולה  שיתופי 
לכך, אנו, באגף ההשקעות של איילון, חושבים 
כל הזמן על פיתוח מוצרים חדשניים נוספים 
ללקוחותינו הן בתחום ההשקעות, הן בתחום 

האשראי החוץ-בנקאי". 

הנימוקים לזכייה
איילון פיתחה מוצר חדשני אשר 
נותן מענה ייחודי לבני 55 ומעלה 

באמצעות משכנתא הפוכה, 
אשר מספקת מענה כהלוואה 

לכל מטרה.

מימין: לימור לוינשטיין מנהלת 
משכנתאות, אגף השקעות; רונה 

יוסף; איתי דיין, מנהל מערך אשראי, 
אגף השקעות

https://www.youtube.com/watch?v=mV2ot-fwt_c&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=26
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משכנתא הפוכה באיילון ביטוח
מוצר השנה בפיננסים!

לראשונה בישראל!
גם בני 55+ יכולים ליהנות מכל היתרונות 

של משכנתא הפוכה באיילון ביטוח:
• סכום חודשי / חד פעמי  • מסלולי ריבית מורחבים
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שלומי נחום, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ביטוח כללי במגדל

"המחירים בשוק אינם הולמים את הסיכון, 
שגדל בתקופה האחרונה עם הגידול 

במספר כלי הרכב בכבישים"

מה מייחד את 'מגדל פיקס' שזיכה אותו בתואר מוצר 
השנה?

"מגדל פיקס הוא המוצר היחיד בשוק שנותן למבוטח מענה 
מלא להוצאות הכלכליות בעקבות תביעה הן בעת הטיפול בה, 

הן בעת חידוש הביטוח.
"בשתי נקודות הממשק הקריטיות למבוטח אנחנו מספקים כיסוי 
מלא המאפשר להחזיר את המבוטח למצבו ערב קרות מקרה 
הביטוח, ללא עלות השתתפות עצמית ומבלי שהפרמיה תתייקר 

בחידוש הפוליסה עקב התביעה".

איזו בשורה צרכנית המוצר מביא עמו?

"הבשורה הגדולה ביותר שהמוצר מביא עמו היא שאפשר לצלוח 
אירוע תאונתי בפוליסת הרכב ללא עלויות כלל! זו בשורה אמיתית 
וחדשנית כיוון שגם אם המבוטח רכש ביטול השתתפות עצמית 

בפוליסה אחרת, הוא עדיין יידרש לשלם תוספת פרמיה בחידוש 
הפוליסה עקב התביעה. אצלנו הוא פטור גם מהוצאה זו".

היכן מתמקדת התחרות בין החברות בענף הביטוח 
הכללי?

"התחרות מתמקדת בעיקר במוצרי הרכב-רכוש. המחירים בשוק 
אינם הולמים את הסיכון, שגדל בתקופה האחרונה עם הגידול 
במספר כלי הרכב בכבישים, אולם אנחנו רואים אותה מתקיימת 

ביתר שאת גם במוצרי הדירה והעסקים".

לאיזה כיוון מתפתח הענף בעתיד הקרוב והרחוק?

"הענף מתפתח למתן כלים דיגיטליים פשוטים, שיאפשרו 
רכישה וניהול מוצרי הביטוח הכללי באמצעות הדיגיטל, תוך-כדי 

התמקדות בעולמות הפרט ובעלי מקצועות חופשיים".

נבחרי השנה |  מגדל  | מוצר השנה בענף הביטוח הכללי - ביטוח רכב מקיף - מגדל פיקס

הנימוקים לזכייה

מגדל השיקה מוצר ייחודי המבטל 
את ההשתתפות העצמית בעת 

תאונה ואת התייקרות הפרמיה בעת 
החידוש. למוצר הצטרפו עשרות 
אלפי לקוחות במהלך שנת 2021.

שלומי נחום 

https://www.youtube.com/watch?v=mV2ot-fwt_c&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=26
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זוהי שנה שנייה ברציפות שכלל ביטוח זוכה בתואר 
חדשנות חוצה תחומים. מהי המשמעות שיש לכך?

"אנו עובדים ללא לאות על פיתוח מוצרים מתקדמים וחדשניים 
ללקוחות.  הן  לסוכנים,  הן  אמיתית,  בשורה  להביא  שמטרתם 
הזכייה בתואר זה מאשררת את הערך המוסף של המוצרים שאנו 
משיקים, במתן שירותים בדגש על פיתוח כלים למתן שירות יוצא 
דופן, כפי שעשינו עם הלחצן של כלל, וכלים שיעזרו לנו ולסוכנים 
להתמודד עם התחרות העזה בענף, כפי שעשינו עם כלל בונוס". 

מה עמד מאחורי הרעיון לפיתוח של 'כלל בונוס'?

בכלל  הלקוח  תיק  את  להעמיק  לסוכנים  לאפשר  היה  "הרעיון 
 - וכדאי  פשוט  באופן  זאת  מאפשר  בונוס  כלל  ופיננסים.  ביטוח 
מתווספים  שללקוחות  וככל  לכלל,  לקוחות  מצרף  שהסוכן  ככל 
תקציב  מקבל  הסוכן  כך  לצרכיהם,  המותאמים  נוספים  מוצרים 
רחב שאותו הוא יכול להעניק ללקוחותיו באמצעות קופוני הנחות 

לשימוש ברכישת מוצרי החברה, על פי שיקול דעתו". 

עד כמה אימצו סוכנים את המוצר ומה היו המשובים 
שקיבלתם בקשר אליו?

מהמוצר,  נלהבים  שלנו  הסוכנים  רוב  כי  לומר  שמח  "אני 
הצטרפו אליו ומשתמשים בו באופן שוטף". 

האם זירת החדשנות הפכה לאחד משוברי השוויון 
בתחרות על הלקוחות והסוכנים?

"בהחלט כן. הענף שלנו עבר בשנים האחרונות טרנספורמציה 
אדירה והסוכנים חייבים להיות עם היד על הדופק ולהתחדש 
טכנולוגית,   - רלוונטיים  ולהיות  להמשיך  מנת  על  הזמן  כל 
כל  עם  דיגיטלי  באופן  עובדים  הלקוחות  וניהולית.  מקצועית 
ורוכשים מוצרים באופן מקוון. בהתאם,  נותני השירות שלהם 
באופן  ללקוחות  ומכירה  שירות  למתן  מתפתחים  הסוכנים 
ביצוע  ישירות מסימולטורים,  - החל משליחת הצעות  דיגיטלי 
הפקה  רכב,  למחירי  חיפוש  במנועי  שליטה  מרחוק,  חתימות 

דיגיטלית ועוד".

נבחרי השנה |  כלל ביטוח ופיננסים  | חדשנות חוצה תחומים - כלל Bonus: הארנק הדיגיטלי לסוכנים

שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך הסוכנים בכלל ביטוח ופיננסים

"הענף שלנו עבר בשנים האחרונות טרנספורמציה 
אדירה והסוכנים חייבים להיות עם היד על הדופק 

ולהתחדש כל הזמן"

הנימוקים לזכייה
כלל ביטוח הציעה אפליקציה חדשנית 
בדמות ארנק דיגיטלי לסוכני החברה, 

המשלבת בתוכה חוויה דיגיטלית 
עסקית ומשפחתית לסוכן, בדרך של 

צבירת מטבעות דיגיטליים על מכירת 
מוצרי החברה.

שלומי תמן

https://www.youtube.com/watch?v=6Rj1y4pcXyU&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=10
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סנדרה אורן, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף תפעול ושירות במנורה מבטחים

"בתוך חודשיים מהשקת המערכת הצלחנו 
לבצע הסטה לדיגיטל של שליש מכלל 

בקשות הפרישה לפנסיה בחברה"
מה מייחד את ‘פרישת פנסיה דיגיטלית’ 

שהופך אותו למוביל בחדשנות בענפי 
החיסכון ארוך הטווח והפיננסים?

"מנורה מבטחים היא החברה הראשונה להשיק 
שירות ייחודי וחדשני, המציע ללקוחותיה 
לעצב את מאפייני פנסיית הפרישה בעבורם 
ובעבור בני/בנות הזוג, באופן דיגיטלי מלא 
מקצה לקצה, לרבות סימולטורים מתקדמים 
שמאפשרים ללקוח לבצע את הבחירות 
החשובות לעיצוב הפנסיה שלו בצורה פשוטה 
וברורה. חשוב להדגיש - החדשנות רלבנטית 
גם ללקוח הנעזר במומחה פנסיוני/סוכן ביטוח 

בתהליך הפרישה שלו לפנסיה.
"בתהליך החדש אפשר לחוות תרחישים 
כך פותחו  ולצורך  פרסונליים מתקדמים 
ממשקים ולוגיקות עסקיות רבות, המאפשרים 
ללקוח ולמומחה הפנסיוני וסוכן הביטוח 
המייעץ לו לקבל החלטות באופן פשוט ומהיר, 
בהתאם לנתונים האישיים הקיימים במערכות 
החברה ובהתאם לבחירות הלקוח באופן דינמי 

בעת התהליך הדיגיטלי.
"התהליך תומך במלואו בעבודתם של סוכני 
הביטוח, המעמידים לרשות לקוחות מנורה 
מבטחים את הידע המקצועי והמומחיות 
לתמיכה בקבלת החלטות המתאימות באופן 
מיטבי לצורכי הלקוח ולהעדפותיו, מקל על 
עבודתו של סוכן הביטוח ומאפשר לו להתמקד 

בפן המקצועי לטובת הלקוח!".

איזו בשורה צרכנית וענפית הוא מביא 
עמו?

"שירות זה מהווה בשורה של ממש לציבור 
החוסכים וקפיצת מדרגה משמעותית בתהליכים 
דיגיטליים מלאים מקצה לקצה, שאותם אנו 
מציעים ללקוחות קרן הפנסיה המובילה בישראל. 

התהליך החדש מייתר את כל הגשת המסמכים 
המסורבלת שקיימת היום בענף, ומהווה פיצוח 
ושינוי תפיסה, בתוך החברה וכמובן מחוץ 
לחברה, לאחד התהליכים המורכבים והחשובים 
ביותר במחזור החיים של ציבור החוסכים בכלל, 

ופורשי מנורה מבטחים בפרט.
"מאז השקת השירות, אנו עדים לכך שהלקוחות 
משבחים את המערכת ומרוצים בצורה יוצאת 
דופן. הצלחנו לייצר מסלולים ירוקים בתהליך 
הדיגיטלי, והחלק הארי של הבקשות עובר 

לתשלום במסלול ירוק ללא מגע יד אדם".

מה היה היקף הפעילות של הלקוחות 
בענפים הללו שעברו למסלול דיגיטלי?

"כיום אנחנו משלמים עשרות אלפי קצבאות 
זקנה בכל חודש. ב-2021 הצגנו את הגידול הרב 
ביותר במספר מקבלי הקצבאות בשוק הפנסיה 
הישראל, ואני מעריכה שבעתיד הקרוב נשלם 

יותר מ-30 אלף פנסיות פרישה בכל חודש.
"בתוך חודשיים מהשקת המערכת הצלחנו 
מכלל  שליש  לדיגיטל של  לבצע הסטה 
בקשות הפרישה לפנסיה בחברה, בתהליך 
דיגיטלי באוטומציה מלאה מקצה לקצה. 

נבחרי השנה |  מנורה מבטחים  | חדשנות השנה בענפי חיסכון ארוך טווח ופיננסים - פרישת פנסיה דיגיטלית

אנחנו מעריכים שנגיע להיקפים גבוהים יותר 
בחודשים הקרובים".

האם צפויים פיתוחים נוספים ב-2022 
לטובת ענפי החיסכון ארוך הטווח 

והפיננסים?

"איננו שוקטים על השמרים אף לא לרגע 
ומתכוונים להמשיך בפיתוחים דיגיטליים 
חדשים וייחודיים לטובת הלקוחות שלנו. 
בימים אלה אנו כבר עמלים על מיזמים נוספים 
שמטרתם שיפור השירות, יכולת ביצוע פעולות 
נוספות בשירותים עצמיים, הנגשת המידע 
ללקוחות באופן הנוח להם ביותר - וכל זאת 
תוך-כדי שימוש בתהליכים ממוכנים ודיגיטליים.
"אני מרגישה שאנחנו בתנופה וגאה לעמוד 
בראש אגף פורה ותורם ולהיות חלק משמעותי 
בהצלחה של מנורה מבטחים ובשינוי שנרקם 
בשוק בעולמות הדיגיטל. חשוב לי לנצל את 
הבמה הזו כדי להודות לשותפים לחזון ולביצוע 
שכל קרן פנסיה הייתה מאחלת כמוהם לעצמה 
וללקוחותיה - סמנכ"ל הדיגיטל והחדשנות 
במנורה מבטחים, טל לנגביץ אברהם, וכל 

המנהלים והעובדים בתחום שבראשותה".

הנימוקים לזכייה
מנורה מבטחים הציגה ייעול 
של תהליכי הפרישה ומעבר 

לפלטפורמה דיגיטלית, 
שמטרתה להקל על תהליכי 

הפרישה המורכבים, בדרך של 
פישוט והנגשה נוחה.

מימין: סנדרה אורן וטל לנגביץ 
אברהם, סמנכ"ל, מנהלת תחום 

דיגיטל וחדשנות

https://www.youtube.com/watch?v=6Rj1y4pcXyU&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=10


נבחרי השנה
2021

בחירת           ועיתונאי הביטוח והפיננסיםבחירת           ועיתונאי הביטוח והפיננסים

מנורה מבטחים זוכת 
קטגוריית חדשנות השנה

בתחום החיסכון ארוך טווח ופיננסים
על המוצר "פרישת פנסיה דיגיטלית"

הדרך לפנסיה 
חדשנית מתמיד

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
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BEHAVE נבחרי השנה |  כלל ביטוח ופיננסים  | חדשנות השנה בענף הביטוח הכללי - כלל 

עלית כספי, משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת ביטוח כללי בכלל ביטוח ופיננסים

"כלל BEHAVE מחנך לנהיגה זהירה ונכונה ונותן 
תנאים אטרקטיביים, ועל כן זהו מוצר שמתאים 

בצורה נפלאה לרוח התקופה"

מה הופך את 'כלל Behave' לחדשני יותר מהמוצרים 
שהתחרו מולו?

"כלל BEHAVE הוא מוצר חדשני יוצא דופן. השימוש נעשה 
באמצעות הורדת ישומון וללא צורך בהתקנת חומרה ברכב. 
המוצר מבצע חישוב וחיוב של הפרמיה החודשית בהתאם 
לציון הנהיגה, הציון מחושב בכל חודש על פי הנסועה ועל 
פי התנהגות הנהג בכביש בהתאם לפרמטרים מיוחדים, 
כגון: נגיעות בטלפון החכם, האצות, בלימות ועוד. באמצעות 
חדשנות זו הנהג יכול לחסוך פרמיה חודשית, מדי חודש 
בחודשו, אם הציון שלו ראוי, ואין צורך לחכות לסוף השנה 
או למועד החידוש. כמו כן, המוצר מאפשר ליווי של הלקוח 
במקרה של תאונה ומעניק לנהג אפשרות לצפות בכל יום 
במפת הנסיעות שלו, ללמוד על התנהגות הנהיגה שלו 

ולהשתפר".

עד כמה הפרסונליזציה שהשתרשה בענף הביטוח 
הכללי מאתגרת את החברות בכל הקשור לחדשנות?

"מגמת הפרסונליזציה חוצה תחומים ומתפתחת גם בענף 
הביטוח. הלקוח מצפה כיום לקבל מחיר ושירות שמותאמים 
לו בדיוק. בכל מוצר שכלל ביטוח ופיננסים מפתחת, לרבות 
מוצרי הביטוח הכללי, אנו מתייחסים למגמה ושואפים להציע 

לכל לקוח בדיוק את מה שמתאים לו".

מה היו האתגרים העיקריים בתחום החדשנות בביטוח 
ב-2021 וכיצד כלל ביטוח התמודדה עמם?

"האתגר הגדול בביטוח כללי היה בענף הרכב. בשנתיים 
האחרונות חלה ירידת מחיר ניכרת עקב התחרות ועקב 
הסגרים שבאו בעקבות הקורונה והרצון להיטיב עם הלקוחות. 
בחצי השנה האחרונה ראינו חזרה מסיבית לכבישים, הן בגלל 
כמות גדולה של כלי רכב חדשים שעלו על הכביש, הן מהסיבה 
שאנשים פחות נוסעים לחו"ל. השילוב של אלה יוצר פקקים, 
תאונות דרכים, עליה בשכיחות התאונות ובחומרתן, וזה כמובן 

מאתגר מאוד את הענף.
"לצד זאת פיתחנו את כלל BEHAVE, שהושק, לאחר כשנתיים 
של פיתוח, בדיוק בתקופה הנכונה. המוצר מחנך לנהיגה 
זהירה ונכונה ונותן תנאים אטרקטיביים למי שנוהג בטוח ונכון, 

ועל כן זהו מוצר שמתאים בצורה נפלאה לרוח התקופה".

להיכן צועדת החדשנות בתחום הביטוח הכללי?

"תחום הביטוח הכללי מפותח ביותר בהיבט של חדשנות וכלים 
דיגיטליים, וזאת בשל סוגי המוצרים, המגודרים בזמן ואפשריים 
לפירוק ולכימות. לפיכך, החדשנות בתחום הרכב והדירה תמשיך 
עם נטייה גדולה יותר למוצרים לפי דרישה. החדשנות בעולמות 
הסייבר תמשיך ותתפתח אף היא, ואני מניחה שגם עולם 

העסקים הקטנים יכנס למעגל זה".

הנימוקים לזכייה
כלל ביטוח יצרה מסלול חדשני ודיגיטלי 

המודד את תרבות הנהיגה של הנהג, 
מתוך מטרה שנהגים זהירים ישלמו 

פחות על פרמיית הביטוח שלהם - כל 
זאת ללא התקנת רכיב כלשהו ברכבם. 

עלית כספי

https://www.youtube.com/watch?v=6Rj1y4pcXyU&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=10


כלל ביטוח ופיננסים גאה על זכייתה  בדירוג נבחרי השנה של עדיף 2021 
בקטגוריית חדשנות בענף הביטוח הכללי

חדשנות בענף הביטוח הכללי

נמשיך לחדש עבורכם גם בשנה הבאה!

לפרטים נוספים פנו לחתם שלכם
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חדשנות השנה בענף ביטוחי הבריאות - אפליקציית הראל חו"ל  | נבחרי השנה |  הראל  

אלדד ערן, ראש אגף בריאות פרט וביטוח נסיעות לחו"ל בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים

“על אף אתגרי הקורונה, המשיכה הראל 
למכור פוליסות נסיעות לחו”ל לכלל 

הציבור ללא שינוי בתהליכים”
איזו חדשנות הביא עמו ישומון ‘הראל 

חו”ל’?

“הייחודיות של ביטוח הנסיעות לחו”ל של 
הראל טמונה בניסיונה של החברה בתחום 
הבריאות, בין היתר, בטיפול מקצועי ויעיל 
באירועים רפואיים מורכבים בחו”ל לאורך 

שנים.
“הישומון של הראל מהווה בשורה חדשנית 
ורבת משמעות בתחום ביטוח הנסיעות לחו”ל, 
הן עבור הלקוח, הן עבור הסוכן. לראשונה 
הושקה זירה המאפשרת לסוכן ולמבוטח קבלת 
שירות מיטבי לאורך כל מסע הלקוח החל 
מהרכישה, דרך השהות בחו”ל, וכלה בחזרתו 
ארצה, בהגשת תביעה אם צריך או ברכישה 

חוזרת של הפוליסה.
“באמצעות הישומון המבוטח נהנה משירותים 
ב’קליק’, ללא צורך בפנייה למוקד החברה, 
העברת מקדמה לתשלום לטובת  ובהם: 
300 דולרים  ביקור אצל רופא בחו”ל בסך 
לכרטיס  האשראי של הלקוח או באמצעות 
ישמון BIT, איתור רופא או מרכז רפואי בחו”ל 
וקבלת תשלום במקרה של איחור בהגעת 
כבודה. “הישומון מאפשר רכישה של פוליסת 
נסיעות, בכלל זאת תהליך חיתום מלא לכל 
לקוח ובכל גיל וכוללת תוכנית הטבות חדשנית, 
10% מעלות  המאפשרת למבוטח לצבור 
הפוליסה לטובת רכישה חוזרת לנסיעה הבאה.
“הראל רואה בישומון ובשירותים המוצעים בו 
נדבך נוסף במעטפת השירות של החברה, 
והוא תוספת לשירות המקצועי והמנוסה הקיים 

בחברה”.

מהו מקומם של סוכני הביטוח ברכישת 
פוליסות של לקוחותיהם בישומון?

“בישומון קיים מנגנון המשייך את הלקוח לסוכן. 

הישומון נשלח לטלפון החכם של הלקוח 
לאחר שרכש פוליסת ביטוח באמצעות הסוכן. 
באמצעות המנגנון, בעת הורדת הישומון 
והרישום בו, הלקוח משויך אוטומטית לסוכן 

במערכות החברה, על כל המשתמע מכך.  
“בשורה נוספת היא שבעתיד הקרוב מאד יוכל 
הסוכן להפיץ ללקוחותיו את הישומון, כך שהם 
יוכלו ליהנות מהיתרונות של ביטוח הנסיעות 
לחו”ל של הראל ומתכנית ההטבות ללקוחות 
ברכישות חוזרות, תוך-כדי שיוך לסוכן הביטוח”.

איך תאפיין את שנת 2021 בתחום 
ביטוחי הנסיעות לחו”ל בענף ביטוחי 

הבריאות בכלל ובהראל בפרט?

”2021 הייתה שנה שבה ענף ביטוח הנסיעות 
הקורנה  משנת  מעט  התאושש  לחו”ל 
הראשונה. הענף בהחלט מהווה תמונת ראי 
לתדירות התכופה שבה משתנה מציאות חיינו 

באופן שטרם הכרנו. 
“לאורך השנתיים האחרונות, ועל אף אתגרי 
נגיף הקורונה, המשיכה הראל למכור פוליסות 
נסיעות לחו”ל לכלל הציבור ללא שינוי בתהליכי 

המכירה והחיתום, לכל היעדים ולכל הגילים.
“הראל הייתה החברה הראשונה שהתאימה 
וכללה  את הפוליסה למציאות המשתנה 
כיסויים המספקים מענה קריטי לביטול נסיעה 

או קיצורה כתוצאה ממגיפה. 
"במקביל, המשכנו בהראל לפתח את תהליך 
המכירה הדיגיטלי ואת השירותים הניתנים 
החיתום  תהליך  שיפור  לרבות  בישומון, 

הדיגיטלי”.

כיצד אתם נערכים ופועלים לשינויים 
התכופים בעולם התעופה והתיירות?

“כאמור, בהראל המשכנו לשווק פוליסות 
לביטוח נסיעות לחו”ל לאורך כל התקופה 
ואנו עוקבים אחרי המצב כל העת ועושים את 

ההתאמות הדרושות. 
"הראל רואה בביטוח הנסיעות לחו”ל בראש 
ובראשונה ביטוח בריאות והניסיון הרב אפשר 
לנו להבין נכונה את השוק, לתמחר את 
הפוליסה בהתאם לסיכון ולאפשר לכל מבוטח 
בכל גיל לרכוש אותה ישירות באופן מקוון או 

באמצעות סוכן הביטוח”. 

הנימוקים לזכייה
הראל הציעה אפליקציית חו"ל 

חדשנית, המספקת מעטפת 
שירות וליווי ייחודים ללקוחות 

הראל בעת מקרה רפואי בחו"ל, 
וגם עם חזרתו לארץ של 

המבוטח בעת הגשת תביעה או 
רכישה חוזרת.

מימין: מנהל מכירות ושיווק תחום 
נסיעות לחו"ל ג'ורג'יו די קפואה 

עם אלדד ערן 

https://www.youtube.com/watch?v=6Rj1y4pcXyU&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=10


קליק וזה עובר

שולחים הודעת וואטסאפ למספר 03-9076010
*יש לשמור קודם באנשי הקשר

או לוחצים כאן מהטלפון

 ומקבלים מידע מקצועי ועדכונים חשובים, ללא עלות!
העדכונים יסייעו לכם להיות מקצוענים בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים

WhatsApp-מצטרפים לעדיף ב

איך מצטרפים?

http://bit.ly/2RhXzcJ
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FIRST נבחרי השנה |  כלל ביטוח ופיננסים  | מהלך השנה בענף חיסכון ארוך טווח - מנהלים 

משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים

מה מייחד את 'מנהלים FIRST' בהשוואה 
לביטוחי מנהלים אחרים?

“כלל מנהלים FIRST הוא המוצר הטוב ביותר 
בעולם ביטוח המנהלים בישראל. המוצר 
מבוסס על מודל דמי ניהול שנותן ללקוח דמי 
ניהול מהפקדה, שמוגבלים ל-40 שקלים, 
ודמי ניהול מצבירה, שפוחתים כאשר הצבירה 
עולה. התוצאה היא שלקוחות עם שכר גבוה 
וצבירות גבוהות נהנים מדמי ניהול מפרמיה 
שעשויים להיות סביב 1% ואפילו פחות מכך, 
ומדמי ניהול מצבירה של 0.2%. מדובר בדמי 
ניהול תחרותיים אפילו לקרנות פנסיה, ויודגש 
כי בניגוד לחלק מהמוצרים הקיימים בשוק, 
במנהלים FIRST גם ניוד של צבירות לתוך 
המוצר נחשב לצורך קביעת דמי הניהול 

מצבירה.
“מעבר לכך זהו המודל הראשון בישראל שאימץ 
את מגמתה של רשות שוק ההון והטמיע מודל 
של עמלות היקף ונפרעים שוות לקרן פנסיה 
ולביטוח מנהלים ולמעשה יצר, לראשונה, 

מודל של סוכן אובייקטיבי”. 

זו הייתה שנה טובה לכלל ביטוח בענף 
החיסכון ארוך הטווח. היכן היו עיקר 
ההישגים ולמה אתה מייחס אותם?

“בתחום החיסכון הפנסיוני הציגה כלל גידול 
מרשים מאוד במוצרים השונים, וזאת בהיקף 
הנכסים המנוהלים, בהיקפי ה’עסק החדש’, 
בניוד הנכנס לחברה, בניוד נטו ובשורת הרווח. 
“כלל ביטוח ופיננסים רשמה צמיחה זו כתוצאה 
משילוב של מספר גורמים: ראשית, הובלה 
בתשואות בכל האפיקים - ביטוח מנהלים, 
פנסיה, גמל והשתלמות. שנית, שירות מעולה 
ומוכח לאורך זמן. שלישית, דיגיטציה של 
תהליכי עבודה, גם ללקוחות. למעשה, כל 
הפעולות המהותיות בקרן הפנסיה אפשריות 
לביצוע באופן דיגיטלי, לרבות: הפקדה, שינוי 

מסלול השקעה ופידיון. רביעית, חדשנות 
מוצרית בכל ענפי פעילותה, לרבות ‘פנסיה 
מבטיחה’, ‘מנהלים פירסט’, ‘ריסק אישי חכם’, 
‘משכנתה )שוהם( מקיף’, וחמישית - הרחבה 
ניכרת במעגל הסוכנים המשווקים את מוצרי 

כלל”.

במה הייתה שונה בעבורכם הפעילות 
בענף ב-2021 לעומת 2020?

2020, שבה פרצה לחיינו מגפת  “בשנת 
הקורונה, חווה המשק, בין היתר, ירידה ברמת 
התעסוקה, שהובילה לקיטון בהיקף ההפקדות 
למוצרים פנסיוניים. במקביל, לאור המשבר 
שהתהווה בשווקים הפיננסיים בתחילת שנת 
2020, חלה ירידה בחלק מהשנה בהיקף 
הצבירה של הלקוחות במוצרים הפנסיוניים. 
ינה  התאפי  2021 שנת  זאת,  לעומת 
בהתאוששות שוק העבודה והיקפי ההפקדות 
הפנסיוניות וכן בתשואות גבוהות באפיקי 
ההשקעה העיקריים, שהגדילו את הצבירות 

הפנסיוניות של הלקוחות.
“כלל ביטוח ופיננסים נהנתה מאוד מצמיחה 

בשנת 2021 ובין היתר, גם פנסיה מבטיחה 
First הצליחו לרשום צמיחה  וגם מנהלים 

נאה”.

לאן מועדות פני הענף ב-2022 ובעתיד 
הרחוק יותר?

“אני צופה כי שנת 2022 תהיה שנה מאתגרת 
בהיבט שוקי ההון. מצד אחד, צמיחה עסקית 
משמעותית במגזרים רבים במשק הישראלי 
ובחו”ל עשויה להניב המשך תשואות יפות 
בשוקי המניות. מצד שני, נצפית אינפלציה 
גואה שעלולה להביא לעליות ריבית ולהאטה 
בשוקי המניות, וכן וריאנטים שונים של נגיף 
הקורונה, שעלולים להחזיר את העולם לסגרים 

ולמגבלות ולפגוע בכלכלות השונות.
“בהיבט השוק הפנסיוני, נראה כי יהיה המשך 
בהגברת מודעות והתמקצעות של הלקוחות 
מעבר לדמי ניהול והתשואות, וכי תחלחל עוד 
יותר ההבנה כי בחירת גוף מוסדי צריכה לכלול 
התחשבות במספר פרמטרים, לרבות: תשואות 
דמוגרפיות, רמת השירות, היכולת התפעולית, 

רמת הגבייה והיכולות הדיגיטליות”.

הנימוקים לזכייה

כלל ביטוח החזירה את ביטוח 
המנהלים למערך ההפצה 

בעולמות החיסכון ארוך הטווח 
והגדילה את מגוון המוצרים 

הפנסיוניים בשוק. היא גם יצרה 
מוצר תחרותי, גם מול קרנות 

הפנסיה הפועלות בשוק.

משה ארנסט

“כלל ביטוח נהנתה מאוד מצמיחה ב-2021 - גם 
פנסיה מבטיחה וגם מנהלים First רשמו צמיחה נאה”

https://www.youtube.com/watch?v=6CeCh7BJuXQ&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=9


 כלל ביטוח ופיננסים גאה על זכייתה בדירוג נבחרי השנה של עדיף 2021
בקטגוריית מהלך השנה בענף החיסכון ארוך הטווח

מנהלים 

מהלך השנה בענף החיסכון ארוך הטווח

נמשיך לחדש עבורכם גם בשנה הבאה!

לפרטים נוספים פנו למפ"ע שלכם



ה ד י ע ו ו ה י  ר ק י ע ר  ו ק י ס

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 42
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  42

הזכייה הייתה על "שינוי מפת הבריאות 
בישראל". אילו תכנים מכילה הכותרת הזו?

מנת  על  קשה  עבדנו   2021 שנת  "במהלך 
מוצרים  והלקוחות  הסוכנים  בעבור  לייצר 
מתקדמים  שירותים  דרך,  ופורצי  חדשים 
לכל  הדרך  את  סללנו  ובעיקר  וחדשניים, 
לקבל  ישראל  רחבי  בכל  ומבוטח  מבוטחת 
שירותים רפואיים מהירים ומתקדמים, נגישים 

לכל מקום שבו הם נמצאים. 
בתור.  להמתין  צריכים  אינם  מגדל  "לקוחות 
לאבחן  כל  קודם  יכולים  הם  מגדל  באמצעות 
מומחים  רופאים  עם  ולהתייעץ  הבעיה  את 
בתוך ימים ספורים בלבד ולקבל מגוון רחב של 
או  מגוריהם  למקום  קרוב  רפואיים  שירותים 
בטכנולוגיה מתקדמת ממש עד הבית. שירות 
זה מאפשר להם להגדיל את הסיכויים לצאת 

מהמחלה מהר ככל האפשר. 
פיזיותרפיה  טיפולי  במגדל  השקנו  "השנה 
המסייעת  מדומה,  מציאות  של  בטכנולוגיה 
בביתו,  פיזיותרפיה  תרגילי  לתרגל  למבוטח 
בשבוע  פעם  רק  ולא  יום  בכל  חוויתי,  בהליך 
אצל הפיזיותרפיסט. התהליך מסייע להחלמה. 
הרחבנו גם את שירותי האונליין שלנו לבריאות 
הגוף והנפש כך שמבוטחינו לא יקבלו רק שירות 
גם  מומחים, אלא  רופאים  מרשימה רחבה של 
מפסיכולוגים, תזונאים ורוקחים, כך שהם יכולים 
לבחור את מקום הטיפול - במרפאה או בביתם.

"בדרך זו אנו הופכים את הרפואה לזמינה יותר 
ומקרבים את הפריפריה אל המרכז". 

היכן מתמקדת התחרות בין החברות 
בתחום ביטוחי הבריאות?

"התחרות בין החברות מתמקדת באטרקטיביות 
המוצרים, ובכלל-זאת בהיקף הכיסויים הניתנים 
ללקוח כשהוא מתמודד עם מחלה או תוצאות 
במטרה  מצוין  שירות  לתת  והיכולת  תאונה 
ללוות את הלקוח בחיי היום יום, מבעיות קלות 

ועד לחמורות ביותר, מהאבחון ועד להחלמה.
פתרונות  להעניק  אותנו  מחייב  זה  "מצב 
או  רפואיות  חירום  בעתות  רק  לא  ללקוחות 
במוצר  שבשגרה  לבעיות  גם  אלא  ניתוחים, 
ביותר,  הנתבע  הכיסוי  הוא  אמבולטורי, 
הצהרת  ללא  אליו  להצטרף  אפשר  ובמגדל 

בריאות וללא חיתום עד גיל 85.
ביכולת  גם  נמדדת  המוצר  "אטרקטיביות 
ביותר  המתקדמות  הטכנולוגיות  את  להכניס 
לביטוח ולוודא שהפוליסה של הלקוח תתאים 
את עצמה במהלך השנים בהתאם למציאות 

המשתנה וקצב התפתחות הטכנולוגיות. 
"לצורך כך פעלנו השנה במגדל להגיע עד לחברות 
ולהעניק  הרפואה  בתחום  והסטארטאפ  ההייטק 
המטפל  את  לבחור  רק  לא  הזכות  את  ללקוחות 
הטכנולוגיה  את  גם  אלא  החולים,  בית  את  או 

המתקדמת ביותר שבה ייעשה הטיפול".  

עד כמה הרפורמה הקרובה בביטוחי 
הבריאות מאלצת את החברות לגלות 

יצירתיות בתכניות החדשות?

רבות  הזדמנויות  עימה  מביאה  "הרפורמה 

עו"ד שרונה תושייה-פישר, סמנכ"ל, מנהלת ביטוח בריאות במגדל

"אנו הופכים את הרפואה לזמינה יותר 
ומקרבים את הפריפריה אל המרכז"

הניתנים  הביטוחיים  הפתרונות  את  להרחיב 
בביקוש  לעליה  להביא  ובהתאם  ללקוחות 
לרכישת ביטוחי בריאות פרטיים. יחד עם סוכני 
רשת  ללקוחותינו  להעניק  נמשיך  הביטוח 
הגנה ומענה יצירתי בעולם משתנה ולא צפוי 

ולאפשר להם את הטיפול הטוב ביותר".

מהו הסיכום שלך ל-2021?

חשוב:  פרק  אותנו  לימדה  הקורונה  "מגפת 
בריאותי  משבר  מהו  עולמית,  מגפה  זו  מה 
גם  אלא  כלכלית  רק  לא  לאנשים,  קורה  ומה 
יום שלהם משתנה  היום  נפשית, כשמציאות 

בן רגע והם צריכים להסתגל במהירות. 
"כמובן שלא יכולנו להתעלם מהשינויים הללו 
וביטחנו גם אותם בפוליסות הבריאות וחיזקנו 
שלפיה  שלנו  הכוללת  הבריאות  תפיסת  את 
אנו נמצאים שם בעבור המבוטח בכל רגע או 
שלב שהוא צריך אותנו מהשלב המוקדם ועד 
להחלמה מלאה, במתן דגש על כיסוי מלא לכל 
הליך רפואי, בארץ ובחו"ל, וכל תרופה שאינה 
בסל הבריאות, בהגדרות הרחבות ביותר ומבלי 

שהלקוח יצטרך להוציא שקל מהכיס".

נבחרי השנה |  מגדל  | מהלך השנה בענף ביטוחי הבריאות - שינוי מפת הבריאות של ישראל

הנימוקים לזכייה
מגדל הציבה לעצמה יעד - 
לשנות את מפת הבריאות 

בישראל בעולמות של חדשנות 
ומוצרים. היא פיתחה מוצרים 

חדשניים שמובילים שינוי מגמה 
בשוק.

עו"ד שרונה תושייה-פישר

https://www.youtube.com/watch?v=6CeCh7BJuXQ&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=9
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נבחרי השנה |  הפניקס  | מהלך השנה בענף הביטוח הכללי - פורצת דרך בביטוחי רכב חשמליים בישראל

הפניקס סיפקה פתרון לבעיה שלא היה לה מענה בשוק

הנימוקים לזכייה
הפניקס הייתה החברה הראשונה 

שפרצה דרך בעולמות ביטוח הרכב 
החשמליים. החברה סיפקה פתרון 

לבעיה שלא היה לה מענה בשוק.

ג'ונתן קוזמנקו, סמנכ"ל, ראש מטה ביטוח כללי

מערכת עדיף מוסיפה לכם ערך 
בסדרת הפקות תוכן

מדברים אונליין

https://www.adif.online/
https://www.youtube.com/watch?v=6CeCh7BJuXQ&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=9
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נבחרי השנה |  אלטשולר שחם  | מהלך השנה בענף הפיננסים - רכישת בית ההשקעות פסגות

שרון גרשביין, משנה למנכ"ל, מנהלת כספים מטה מקצועי, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

"המשימה המרכזית שלנו היא להעניק ללקוחותינו 
מעטפת כוללת וערך מוסף בכל האספקטים"

עד כמה רכישת פסגות משמעותית 
לפעילות של אלטשולר שחם?

משמעותי,  צעד  הייתה  פסגות  "רכישת 
מיליארד  כ-50  ניהולנו  תחת  נוספו  שבמהלכו 
שקלים נוספים במוצרי הגמל והפנסיה. בראיה 
מתמיד  באופן  בוחנים  אנחנו  אסטרטגית, 
הייתה  פסגות  ורכישת  עסקיות,  הזדמנויות 
הזדמנות ליצור סינרגיה וכמובן להמשיך לצמוח 
חשוב  ההשקעות  ניהול  מבחינת  ולהתפתח. 
לומר שהגידול בנכסים לא שינה את ההסתכלות 
הרכישה  טרם  שלנו.  הניהול  אופן  ואת  שלנו 
של  ותוספת  שקלים  מיליארד  כ-190  ניהלנו 
עוד 50 מיליארד שקלים אינה משפיעה. אנחנו 
המובילים  העקרונות  על  לשמור  ממשיכים 
מקצוענות,  ובראשם  היום  עד  אותנו  שהנחו 
על  ושמירה  במרכז  הלקוחות  הצבת  מצוינות, 

הסטנדרטים הגבוהים ביותר". 

איזו אמירה מבטאת הרכישה?

מתמיד  באופן  בוחנים  אנחנו  שציינתי,  "כפי 
שגם  בצורה  ולהתפתח,  לצמוח  הזדמנויות 
תיטיב עם הלקוחות שלנו. במובן זה, רכישת 
פסגות הגיעה אחרי שנים רבות שבהן חברות 
בשוק  מבלעדיות  נהנו  הגדולות  הביטוח 
במרוצת  הפך  פסגות  הטווח.  ארוך  החיסכון 
השנים מבית ההשקעות הגדול בישראל לגוף 
אני  ולכן  צומח,  ואינו  תחרות  מחולל  שאינו 
בית  באמת  היא  שחם  שאלטשולר  מאמינה 
טוב בעבור עמיתי פסגות והשותפים העסקיים 
שלו. מהלך הרכישה אפשר לנו גם להיות גורם 
המחולל תחרות, נוסף על הצמיחה המואצת 

שחווינו בשנים האחרונות וחוזקת המותג".  

לפי הדוחות ל-9 החודשים הראשונים של 
2021, אתם החברה הגדולה בשוק קופות 

הגמל. מה הוביל לכך?

השנים  לאורך  שלנו  העקבית  "הצמיחה 

של  ישירה  תוצאה  כל  קודם  היא  והצלחתנו 
הפכנו  והתמדה.  עקביות  קשה,  עבודה 
שנים  בזכות  הגמל  בשוק  הגדולה  לחברה 
אמיתי  וערך  בתשואות  הובלה  של  ארוכות 
כל  שלנו.  לעמיתים  לתת  יודעים  שאנחנו 
וראייה  המפיצים  עם  עבודה  בשילוב  אלה, 
אותנו  להביא  סייעו  מלאים,  כשותפים  בהם 
כבר  אגב,  היום.  נמצאים  אנחנו  שבו  למקום 
לפני שלוש שנים היינו חברת הגמל הגדולה 
ביותר וניהלנו כ-60 מיליארד שקלים. המשפט 
הידוע אומר שאי אפשר להחליף את הקלפים 
מהלכים  אילו  להחליט  אפשר  אבל  שקיבלת, 
עושים איתם. בסופו של דבר, כנראה שאנחנו 
משתמשים בצורה טובה ב'קלפים' שקיבלנו". 

מהם היעדים המרכזיים של אלטשולר 
שחם גמל ופנסיה ב-2022?

אותנו  ללוות  שממשיכים  המרכזיים  "היעדים 
ולהמשיך  ללקוחותינו  תשואה  להשיא  הם 
לתת ערך למשקיעים שלנו בחברה הציבורית. 

כ-2.5  בעבור  כספים  כעת  מנהלים  אנחנו 
שלנו  המרכזית  ולכן המשימה  לקוחות,  מיליון 
היא להעניק להם מעטפת כוללת וערך מוסף 
בכל האספקטים. בפן העסקי, אנחנו ממשיכים 

לבחון את ההזדמנויות שפוגשת אותנו".  

כיצד לדעתך השפיעה רפורמת הקרנות 
הנבחרות על שוק הפנסיה? 

את  הפכה  הנבחרות  הקרנות  "רפורמת 
ובראש  יותר,  תחרותי  לשוק  הפנסיה  שוק 
ובראשונה הביאה להוזלה ניכרת בדמי הניהול 
של עובדים שלא הייתה להם היכולת ליהנות 
ארוכות  שנים  לאורך  נמוכים  ניהול  מדמי 
הרפורמה  הגופים,  מבחינת  מבורך.  וזה   -
היכולת  את  האלו  הגופים  בפני  פתחה  הזו 
הביטוח.  חברות  מול  תחרותי  גורם  להיות 
נפתח  הכל  והסדרים  מעסיקים  של  מעולם 
מחדש ולמעשה, כלל החוסכים במשק קיבלו 
שיועילו  משופרים  מתנאים  ליהנות  הזדמנות 

להם בטווח הארוך". 

הנימוקים לזכייה

אלטשולר שחם רכשה את בית 
ההשקעות הגדול בישראל - 
מהלך שאת תוצאותיו נראה 

לאורך שנים. היא גם שינתה את 
התחרות בעולמות הפיננסים.  

שרון גרשביין

https://www.youtube.com/watch?v=6CeCh7BJuXQ&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=9
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תודה לכם חברי הועדה המקצועית שבחרתם בנו!

אנחנו כאן עבור לקוחות כל הבנקים, עם היועצים הפנסיונים 
המקצוענים והאובייקטיבים בתחום הייעוץ הפנסיוני ותכנון לפרישה.

נמשיך לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו.

נבחרי השנה
2021

בחירת           ועיתונאי הביטוח והפיננסיםבחירת           ועיתונאי הביטוח והפיננסים

בנק הפועלים
הבנק המוביל

גם ביעוץ הפנסיוני 
ותכנון הפרישה!
בנק הפועלים גאה על

זכייתו במקום ה-1
כבנק הטוב ביותר בקטגוריית 

״מערך הייעוץ הפנסיוני בבנקים״
בוועידת עדיף 2021.

הייעוץ הפנסיוני יינתן בכפוף לתנאים הנהוגים בבנק.

ם י ק נ ב ב י  נ ו י ס נ פ ה ץ  ו ע י י ה ך  ר ע מ  | ם   י ל ע ו פ ה ק  נ ב   | ה  נ ש ה י  ר ח ב נ

אבי גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה בבנק הפועלים

"היעוץ לפרישה הוא חלק אינהרנטי ביעוץ פנסיוני 
מתמשך ומרכיב חשוב ביעוץ הוליסטי ללקוח"

למה אתה מייחס את הזכייה בתואר?

“הסיבה העיקרית בגינה זכינו בתואר השנה הם 
הלקוחות והיועצים שלנו. 

"החזון שלנו מתמקד במיצוב היעוץ הפנסיוני 
האובייקטיבי שניתן בבנק כמוביל ופורץ דרך, 
ומקצועי  אישי  ייעוץ  ללקוחותינו  המעניק 
באמצעים חדשניים. אנחנו תמיד רואים את 

הלקוחות במרכז.
“חשוב לזכור שיעוץ פנסיוני והכנה נכונה לפרישה 
הם מרכיב משמעותי ביותר ביעוץ הוליסטי ללקוח. 
לכן חשוב שהיעוץ יתמוך בצורה מיטבית בנושא 
מורכב וסבוך ובעל השלכות כספיות מהותיות 

לטווח ארוך.
“סקרי לקוחות מצביעים בעקביות על שביעות 
רצון גבוהה מאוד מהשירות והמקצועיות של 

היועצים במרכזי היעוץ".

אילו שינויים נעשו בשנת 2021 בתחום 
היעוץ בכלל וביעוץ הפנסיוני בפרט?

“שנת 2021 התאפיינה בשינויים רבים שנעשו 
בבנק הפועלים בתחום היעוץ בכלל וביעוץ 

הפנסיוני בפרט. 
"אחד המהלכים שהשקענו בו משאבים רבים 

בשנה החולפת הוא ביעוץ לתכנון פרישה.
בנקודה זו הפורש מוצא את עצמו עמוס במידע 
לנוכח תיק מוצרים פנסיוניים שאותם צבר לאורך 
שנות עבודתו הארוכות, ובכלל-זאת כספי פיצויים 

ומענק פרישה ככל שקיבל ממעסיקו.  
“בשלב קריטי זה הפורש נדרש לקבל שורת 
החלטות מורכבות מול גורמים רבים ולמלא 
טפסים למס הכנסה מבלי שהוא בהכרח מבין 
לחלוטין את משמעות הסעיפים והשלכותיהם. 
רוב ההחלטות צריכות להתקבל בתוך חודשים 
אחדים וכל החלטה שגויה עלולה לפגוע בתמורה 

הכוללת לאורך שנות הפרישה הארוכות. 
“אנחנו בבנק רואים את היעוץ לפרישה כחלק 
אינהרנטי ביעוץ הפנסיוני המתמשך וכמרכיב 

חשוב ביעוץ הוליסטי ללקוח. 
"מהניסיון וההיכרות שלנו עם הפורשים הרבים, 
עולה כי במרבית המקרים הפורש לא יכול לעבור 
את התהליך בעצמו והוא זקוק ליעוץ מקצועי, 

מתמשך ואובייקטיבי". 

בנק הפועלים עשה שינוי תפיסתי בעולם 
היעוץ. במה זה התבטא?

“השנה הוחלט בבנק על שינוי קונספט בעולם 
היעוץ. בהתאם לקונספט החדש הוקמו בבנק 
15 מרכזי יעוץ הוליסטים )פיננסי ופנסיוני( 
פועלים INVEST בפריסה גיאוגרפית רחבה. 
במרכזים רוכזו כל מומחי היעוץ )פיננסי, פנסיוני, 
תכנון פרישה( שמעניקים ללקוחות מעטפת 
יעוץ מקיפה. המהלך החדש מהווה נדבך מרכזי 
EXPERT BANKING, המאפשר  בתפישת 
ללקוחותינו ליהנות משירות אישי, מקצועי ובעל 

זמינות גבוהה בשעות פעילות מורחבות.
“אני מאמין שיצירת סינרגיה בין מומחי היעוץ 
וראיה הוליסטית על כלל הנכסים הפיננסיים 
והפנסיוניים של הלקוח ישפרו את השירות ויעניקו 

ללקוחות שלנו ערך מוסף משמעותי. 
"האינטגרציה תאפשר ללקוח ליהנות מיעוץ 

הוליסטי אובייקטיבי מתמשך )פנסיוני ופיננסי( 
במקום אחד, תוך-כדי שילוב נכון בין מקצועיות 
היועצים לבין הנגשת היעוץ באמצעות פלטפורמה 

מתאימה לכל לקוח. 
"נוסף על כך, לפני 3 שנים הוקם בבנק מרכז יעוץ 
לתכנון הפרישה שהוא בבחינת ‘ספינת הדגל’ 

שלנו בתכנון פרישה".  

מה כולל היעוץ שהבנק מעניק ללקוחות 
בתחום הפנסיוני?

“אנחנו מציעים ללקוחות כל הבנקים שירותי 
יעוץ פנסיוני ותכנון פרישה. במהלך 15 שנות 
פעילות בתחום צברנו ניסיון רב בתחום היעוץ 
הפנסיוני בכלל והיעוץ לתכנון הפרישה בפרט. 
חשוב לציין כי הלקוחות שמגיעים לבנק מקבלים 
מעטפת יעוצית מלאה תוך-כדי מתן דגש על יעוץ 
אובייקטיבי, מקצועי, מקיף ובסטנדרט שירות 

גבוה ביותר.
צמתים  במספר  הלקוח  את  מלווים  “אנו 
משמעותיים בחייו. כגון: כניסה למעגל העבודה, 

אירועים אישיים שונים, פרישה מעבודה ועוד. 
כל השלבים בתהליך היעוץ נתמכים במערכות 

יעוץ מתקדמות".

הנימוקים לזכייה
בנק הפועלים מוביל בדוחות 

הכספיים. הבנק מציג את מספר 
הלקוחות החדשים הגבוה ביותר 

שקיבלו ייעוץ. הוא גם עם 
מספר השיחות הגבוה ביותר עם 

לקוחות שקיבלו ייעוץ.

מימין: מנהלת תחום תכנון הפרישה 
מירי נחמני, אבי גיגי, יועצת פנסיונית 

 INVEST בכירה במרכז ייעוץ פועלים
הרצליה מריסה גרינברג ומנהלת אגף 

ייעוץ ומחקר רבקה אלגריסי-יפה 

https://www.youtube.com/watch?v=enM2kehD6-I&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=28


תודה לכם חברי הועדה המקצועית שבחרתם בנו!

אנחנו כאן עבור לקוחות כל הבנקים, עם היועצים הפנסיונים 
המקצוענים והאובייקטיבים בתחום הייעוץ הפנסיוני ותכנון לפרישה.

נמשיך לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו.

נבחרי השנה
2021

בחירת           ועיתונאי הביטוח והפיננסיםבחירת           ועיתונאי הביטוח והפיננסים

בנק הפועלים
הבנק המוביל

גם ביעוץ הפנסיוני 
ותכנון הפרישה!
בנק הפועלים גאה על

זכייתו במקום ה-1
כבנק הטוב ביותר בקטגוריית 

״מערך הייעוץ הפנסיוני בבנקים״
בוועידת עדיף 2021.

הייעוץ הפנסיוני יינתן בכפוף לתנאים הנהוגים בבנק.
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לירון בריל, מנכ"ל קוואליטי פיננסים וביטוח

“במהלך 2021 עשינו מהלך אסטרטגי 
חסר תקדים שמייצר לנו יתרון תחרותי 

מוחלט על פני כל הגופים האחרים”
קוואליטי נוסדה לפני ארבע שנים וזוהי 

השנה השנייה ברציפות שאתם קוטפים 
את התואר. מהו ההסבר שלך להישג 

הזה?

וגאים מאוד לזכות  “ראשית, אנו שמחים 
בתואר, שנה שנייה ברציפות. 

הזכייה הזו מוקדשת לסוכנים והסוכנות שלנו 
ולבני משפחותיהם ומייצגת את הצלחתם!

“הזכייה ממחישה את הדבר המרכזי שקוואליטי 
חרטה על דגלה מיום הקמתה - לסייע לדור 
הסוכנים החדש להשתלב בתחום, לצמוח 
עסקית בצורה נכונה ויעילה ובסטנדרט עבודה 
גבוה ולהוביל אותם להיות סוכני הביטוח 
המצליחים ביותר בענף - במקצועיות, בניהול 
העסק, בהיקף התעסוקה וכפועל יוצא גם 

בהיבט ההצלחה הכלכלית”.

במה הייתה שנת 2021 שונה מ-2020 
בכל הקשור לאתגרים שעמדו בפניכם 

ובפני הסוכנים שפועלים תחת המטרייה 
של קוואליטי?

“שנת 2021 הייתה שנה שבה הרחבנו מאוד 
את הפעילות שלנו והפכנו את בית הסוכן 
לקבוצה גדולה שמעניקה שירותים עם ערכים 

מוספים גדולים לסוכנים וללקוחותיהם.
“לטובת הנושא צירפנו לשורותינו במהלך 
נבחרת של אנשי מטה מהשורה   2021
הראשונה בענף ובהם אייל סיאני כסמנכ”ל 
מטה עסקי, נדב טסלר כסמנכ”ל מקצועי, 
רעות אבירם כסמנכ”לית השיווק, דודי גיחז 

כסמנכ”ל כספים ועוד.
“במהלך השנה השקנו פעילויות סינרגטיות 
בתוך הקבוצה כחלק מסל השירותים שאנו 
מעמידים לסוכנים שלנו - פעילויות של יעוץ 
משכנתה, החזרי מס ועוד. בכוונתנו להשיק 

פעילויות חדשות נוספות בתוך הבית שיסייעו 
לסוכני קוואליטי לתת ללקוחותיהם שירות 
הוליסטי ומקיף בצורה מקצועית ונכונה. “נוסף 
על כך, במהלך 2021 עשינו מהלך אסטרטגי 
חסר תקדים שמייצר לנו יתרון תחרותי מוחלט 
על פני כל הגופים האחרים ויסייע לסוכנים 
שלנו לבנות תיק לקוחות איכותיים ויציב לאורך 

זמן”.

מה עומד בבסיס התפיסה של קוואליטי?

“בבסיס התפיסה שלנו המיקוד בהגדלת 
ההכנסות של הסוכנים שלנו באמצעות יצירת 
תעסוקה, הזדמנויות מכירה והגדלת קשת 
השירותים שהסוכן יכול לשווק ולהתפרנס 
מהם. כחלק מתפיסה זו, בקרב הסוכנים שלנו, 
סוכני הדור החדש, ישנה חשיבות מרכזית 
בכל הקשור לדאטה שלהם. רווחיות הסוכן 
מושפעת כיום מתוחלת החיים של הלקוח. 
לכן, הסוכן שואף לשמר את הלקוחות ואת 

הדאטה שברשותו לאורך שנים רבות, כך שאת 
כל השירותים שהלקוח צריך הוא יקבל מהסוכן 
ומבית הסוכן ולא מגורמים חיצוניים מתחרים. 
בקוואליטי אסטרטגיה  פיתחנו  כך  לשם 
השומרת וממקסמת את הדאטה, כך שהסוכן 
מקבל מאיתנו לקוחות חדשים עם מנגנוני 
שמירה על משך התקשרות מרבית ובכך מגדיל 

את נתח ארנק הלקוח שלו". 

מהם היעדים שהצבתם לעצמכם 
ב-2022?

“בשנת 2022 אנחנו הולכים להמשיך ולהעצים 
את הערכים שאנו מספקים לסוכנים שלנו. 
באמצעות כל המהלכים האסטרטגיים שעשינו 
ונמשיך לעשות, יעמדו לרשות הסוכנים שלנו 
אפשרויות רבות נוספות להגדיל רבות את 
הפעילות שלהם, את כמות הלקוחות שלהם 
ואיכותם וכפועל יוצא את היקף ההכנסות 

שלהם”.

הנימוקים לזכייה
קוואליטי הוא בית הסוכן הצומח 
של השנה, עם הצמיחה הגבוהה 
ביותר בפרמיות בענף הבריאות 

והחיסכון ארוך הטווח. בנוסף, 
נבנתה מעטפת הוליסטית 

וארגונית לסוכני הבית של בית 
הסוכן.

מימין: לירון בריל עם יו"ר קוואליטי
איתי ברדה

https://www.youtube.com/watch?v=mSeZ6axVRUE&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=42
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קוואליטי נבחרה לבית הסוכן 
של השנה לשנת 2021,

שנה שניה ברציפות!
זכיות הן תמיד תוצאה של מצוינות לאורך זמן.

התודה הענקית מגיעה לשותפים שלנו לאורך הדרך, 
שמלווים אותנו במקצועיות ובמצוינות כל השנה.

רצינו לומר
תודה!
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זו השנה השלישית ברציפות ששקל זוכה 
בתואר. זו כבר אמירה. למה את מייחסת 

את ההישג?

"אני רוצה להודות קודם כל להון האנושי של 
יכולים  היינו  לא  שבלעדיהם  שקל,  קבוצת 
ארוך  בחיסכון  השנה  סוכנות  בתואר  לזכות 
עוד  שהקורונה  כזאת  בשנה  בוודאי  טווח, 

מרחפת והגל החמישי בשיאו. 
2021 הייתה שנה של  "מבחינת שקל, שנת 
בניית תהליכים והוצאתם לפועל, אחרי תקופה 
לפי  עבדנו  זאת  בשנה  ותכנונים.  הכנות  של 
אסטרטגיית שירות מסודרת עם מטרה ברורה 
להרחיב את פלטפורמת השירותים  הזמן:  כל 

שלנו ולשפר את השירותים הקיימים.
המתמחה  בנפיט,  חברת  את  רכשנו  "השנה 
ויחידים.  לארגונים  פרישה  תהליכי  בניהול 
עתיד  פני  צופה  ראיה  מתוך  זאת  עשינו 
יותר  תשתנה,  בישראל  החיים  שפירמידת 
ואנחנו  לפנסיה,  ייצאו  שלנו  לקוחות  ויותר 
נרצה להעניק להם שירותי פרישה מתקדמים 
בתהליך  אותם  וללוות  להם  לעזור  מנת  על 

קבלת ההחלטות במועד הקריטי הזה. 
הניהול  שיטת  לפי  ופועלת  מאמינה  "שקל 
שהוא  מהרגע  המבוטח  את  ללוות  ההוליסטי: 
הופך להיות לקוח שלנו לאורך ציר חייו בנקודות 
את  לו  ולהעניק  בחייו  המרכזיים  ובצמתים 
הפתרונות האינדיבידואליים המתאים לו ולתא 
המשפחתי שלו. כל זאת נעשה בעזרת שימוש 
בכלים טכנולוגיים מתקדמים ותומכי החלטה". 

מה היו החידושים והפיתוחים שהצעתם 
ללקוחות ולסוכנים בשנה החולפת?

מבחינה  מישורים  בשני  פועלת  "שקל 
דיגיטלית: האחד מול המבוטחים שלנו והשני 
המטרה  המישורים  בשני  המעסיקים.  מול 
שלנו היא להנגיש את המידע כל הזמן, בצורה 

נוחה ומהירה וכמובן בשקיפות מלאה.

המעסיקים  פורטל  את  השקנו  "השנה 
החדש שלנו, שהפך תהליכים, שעד לא מזמן 
מאוד,  רבים  וטלפונים  במיילים  כרוכים  היו 
מספקים  אנו  בפורטל  דיגיטליים.  לתהליכים 
וגישה  ודוחות  בקרה  כלי  שלנו  למעסיקים 

לתהליכי העבודה מולנו בצורה שוטפת. 
והאתר  האישי  האזור  את  לפתח  "המשכנו 
המבוטחים.   הלקוחות  מול  שקל  של  הראשי 
דוח  וכולל  מפורט  מידע  מעניק  שלנו  האתר 
כל  על  מידע  מספק  ויצרן,  מוצר  פר  מפורט 
ומציג  והפיננסים  הפנסיה  הביטוח,  עולמות 

אותו ללקוחות בצורה נוחה ופשוטה.
עוד  לפתח  מקווים  אנחנו  הבא  "בשלב 
אינטראקציה  יותר  שיאפשרו  באתר  פיצ'רים 
פעולות  ולהוסיף  הלקוחות  עם  דיגיטלית 

נוספות בדיגיטל".

טוענים כי בשנים האחרונות "הגבינה של 
הסוכנים זזה". כיצד אתם בשקל מספקים 

את המעטפת לעבודה למען הסוכנים?

"כבר שנים רבות שהגבינה 'זזה' ללא הפסקה. 
רק חברה שיש לה תשתית ניהולית טובה, הון 

קרן שמיר, מנכ"לית קבוצת שקל

"הקורונה וההיערכות המיידית שדרשה הייתה 
תרגול מצוין לכל שינוי עתידי שיכול לקרות"
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מתקדמת  טכנולוגית  ותשתית  מצוין  אנושי 
תוכל להגיב כמו שצריך לשינויים המתפתחים 
שיהיו  בטוחים  אנחנו  בכלל.  ובישראל  בשוק 
שינויים בשנת 2022 ונערכים אליהם. אנחנו 
יודעים שישנו תהליך גדול של שינוי רגולטורי 
שיודעת  חברה  רק  בעיניי,   .2025 לקראת 
תוך-כדי  תהליכים  לשנות  שיודעת  להיערך, 
הקורונה  לשמחתי,  לשרוד.  תוכל  תנועה 
תרגול  הייתה  שדרשה  המיידית  וההיערכות 
ושקל  לקרות  שיכול  עתידי  שינוי  לכל  מצוין 

עמדה בזה בהצלחה רבה". 

מהם היעדים של קבוצת שקל לשנת 
?2022

מאוד  מוצלחת  תהיה  הקרובה  "השנה 
את  ליישם  נמשיך  השנה  גם  שקל.  בקבוצת 
הקשר  את  לחזק  נמשיך  שלנו,  האסטרטגיה 
פלטפורמות  את  עוד  נרחיב  הלקוחות,  עם 
דיגיטליים  ונפתח תהליכים  נקדם  השירותים, 
זו  שפעילות  מקווה  ואני  נוספים  וטכנולוגיים 
ולחיזוק  מאוד  גדולים  צמיחה  לשיעורי  תביא 

הקשר האישי עם הלקוחות שלנו".

הנימוקים לזכייה

שקל היא הסוכנות בעלת 
הפרמיות הגבוהות ביותר בענף 

החיסכון ארוך הטווח. היא 
מציגה מערך הוליסטי תומך 

ללקוחות, למעסיקים ולסוכנים. 

קרן שמיר עם אברהם אללוף, 
סמנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות 

בקבוצת שקל
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לירון בריל, מנכ"ל קוואליטי פיננסים וביטוח

"החיבור לקבוצת הביטוח החזקה והצומחת בישראל 
נותן לקוואליטי עוצמה אסטרטגית רבת משמעות"

מהן הסיבות לבחירה של קוואליטי לסוכנות הביטוח של 
השנה בענף ביטוחי הבריאות?

"ראשית, ברצוני להודות לכל המעורבים בעשייה, בראשם הסוכנים 
שלנו, על העבודה המשמעותית וההישגים המצוינים שלהם 

במהלך שנת 2021.
"קוואליטי נבחרה לסוכנות הביטוח של השנה בענף הבריאות 
בגלל שילוב של כמה גורמים: מיום הקמתה חרטה קוואליטי על 
דגלה להיות בית הסוכן עם סוכני הדור החדש הטובים ביותר בענף, 
ואשר נהנים מהשיטה שלנו לתעסוקה ומסל השירותים הרחב 
ביותר בענף. השילוב בין יצירת תעסוקה איכותית לסוכנים שלנו 
לבין זמינות הכלים המקצועיים המובילים בענף שהעמדנו לרשות 
הסוכנים שלנו, הביא להישגים חסרי תקדים בכל התחומים שבהם 
אנו פועלים, וכפועל יוצא מכך כמובן גם בענף ביטוחי הבריאות". 

מה מייחד את העבודה מול סוכנים בענף ביטוחי הבריאות?

"קוואליטי פועלת על מנת למקסם את איכות הסוכנים שלנו, 
בהתאם למיומנויות של כל סוכן וסוכן - הן בחיזוק המיומנויות 
הקיימות, הן בשילוב ובחיזוק המיומנויות של כל סוכן בתחומי פעילות 
נוספים. זאת כדי לאפשר לכל סוכן שלנו לספק ללקוחותיו שירות 
'מקצה לקצה' תוך-כדי סינרגיה מלאה בין תחומי הפעילות השונים 
ונותני השירות השונים בסוכנות. חלק ניכר מהסוכנים שמיקדו 
פעילות בתחום אחד בלבד הרחיבו את תחומי הפעילות שלהם, 
בכלל-זאת לענף הבריאות. נוסף על כך, אין ספק שהתמורות 

והשינויים שעבר ענף הבריאות בשנים האחרונות, בשילוב הכלים 
הפרקטיים והמקצועיים שהעמדנו לרשות הסוכנים שלנו, סייעו 
לסוכנים שלנו לשבור תקרות זכוכית ולהרחיב מאוד את פעילותם, 

בין היתר בענף הבריאות". 

הפניקס נכנסה ב-2021 כשותף חדש ואסטרטגי. מה נותן 
החיבור לקוואליטי?

"החיבור לקבוצת הביטוח החזקה והצומחת בישראל נותן לקוואליטי 
עוצמה אסטרטגית רבת משמעות ומאפשר לנו לחשוב ולהתמקד 
בטווח הארוך ולהשקיע ולפתח כל הזמן ערכים נוספים לסוכנים 
שלנו. החיבור לקבוצת הפניקס מהווה מאיץ צמיחה המאפשר לנו 
לייצר לטובת קוואליטי יתרונות תחרותיים בלעדיים וחסרי תקדים 
באמצעות מהלכים אסטרטגיים, שיתרמו בצורה משמעותית עוד 
יותר להצלחתם של סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסים של 

קוואליטי".

מהם הדברים החדשים שקוואליטי מתכוונת להציע 
לסוכנים ב-2022?

"שנת 2022 תהיה שנה רבת משמעות בפעילות ובצמיחה של 
הסוכנים שלנו. אנו פועלים ללא לאות להמשיך ולהגדיל את הצעת 
הערך וקשת השירותים שאנו מספקים לסוכנים שלנו, בדגש על 
מקצועיות, הרחבת מקורות ההכנסה של הסוכן וכל זאת תוך-כדי 

התמקדות באיכות הלקוחות והפוטנציאל הגלום בהם".

הנימוקים לזכייה
קוואליטי היא הסוכנות הצומחת ביותר בהיקפי 

הפרמיות בענף הבריאות. היא מציגה מערך 
הדרכות לחיזוק והשבחת היכולות המקצועיות של 

סוכני הבית בענף. 

מימין: לירון בריל עם יו"ר קוואליטי איתי ברדה
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ג'קי רוזנברג, מנכ"ל ד.נ.ר רוזנברג סוכנות לביטוח

"אני דואג לתת לסוכנים מוצרים וכלים להגדיל את 
תיק הביטוח, ממריץ ומדרבן ולכן הם עובדים איתנו"

מה היו הסיבות שהציבו את ד.נ.ר 
ב-2021 לפני סוכנויות אחרות בענף 

הביטוח הכללי? 

"הסיבות לזכייה והערכים המוספים של ד.נ.ר 
והניסיון  המקצועי  הידע  הם  בע"מ  רוזנברג 
פעילות  שנות  מ-40  למעלה  במשך  שנצבר 
לסוכנים  מעניקים  אלה  הביטוח.  בענף 

העובדים עימנו מקצועיות וידע רב בתחום".

מה היו האתגרים שעמדו בפניכם 
ב-2021 וכיצד התמודדתם עמם?

בענף  פרועה  תחרות  כמובן  הם  "האתגרים 
בין החברות וסוכנויות הביטוח. אך לנו, כמובן, 
ישנם הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לעשות 
עסקים מורכבים ולתת גב חזק לסוכנים ובזה 

יתרוננו". 

כיצד אתה שומר על קשר עם הסוכנים?

בכל  השבוע.  מוצר  שנקרא  נוהל  לי  "יש 
נישה  מוצר  לסוכנים  מעביר  אני  שבוע 
חוג  את  להגדיל  להם  שמאפשר  מסוים, 
בצורה  פעילותם  תחומי  ואת  לקוחותיהם 
את  שומרים  הסוכנים  רוב  ורווחית.  חכמה 
במחשב  בספריה  שולח  שאני  המוצרים  כל 
בסביבתם,  לעסקים  שיטתית  בצורה  ופונים 
לפי פילוח מוצרי הנישה שאני מעביר אליהם. 
רופאי  לא חסרות: הפקות סרטים,  דוגמאות 
טיולים,  מדריכי  שיניים, חשמלאים, שמאים, 
יקבים,  מוסכים,  חיים,  בעלי  כלבים,  מאמני 
רפואה אלטרנטיבית, דברי אמנות, מדבירים, 
חובשים/אחיות,  רופאים,  צלמים,  מתווכים, 
רוקחים/אומנויות לחימה/מאמני ספורט ועוד 
כמעט  הנוגעים  מוצרים  של  רבות  עשרות 

בכל תחום.
כדי  וכלים  מוצרים  לסוכנים  לתת  דואג  "אני 
ממריץ  שלהם,  הביטוח  תיק  את  להגדיל 
איתנו.  ולכן הם עובדים  ומדרבן את הסוכנים 

מקצועית  בעיה  פתר  הסוכן  שאם  מאמין  אני 
למבוטח - מובן מאליו שהמבוטח יעביר לסוכן 
גם את ביטוח הרכב/הדירה וביטוחיו האישיים, 

כולל ביטוחי בריאות וחיים. 
תיק  את  ושילשו  שהכפילו  סוכנים  "ישנם 

הביטוח שלהם מאז שהצטרפו אלינו". 

כיצד אתה תורם לסוכנים מהידע 
המקצועי שלך?

"נוסף על מוצר השבוע, אני מעביר לסוכנים 
הרעיון  בביטוח.  שבועי  שיעור  שבוע  בכל 
החל בשאלות ששאלו אותי סוכנים ובתביעות 
בעקבות  בהן.  לטפל  שנדרשתי  בעייתיות 
שנכון  למסקנה  הגעתי  שנתתי  התשובות 
יהיה לשתף בידע את כולם. בקרוב יש בכוונתי 
ובקרוב  שהצטברו  מאמרים  מאות   לאגד 
מתוכנן לצאת ספר המשלב בין המאמרים ובין 

מוצרי הנישה.  
"אני סמוך ובטוח כי השילוב של מוצרי הנישה 
השיעור  עם  יחד  שבוע,  בכל  מעביר  שאני 

השבועי, מחזקים את הידע המקצועי והשיווקי 
חזק  בסיס  להם  המקנה  דבר  הסוכנים,  של 
ביותר  הטוב  באופן  עבודתם  לביצוע  ואיתן 
ובצורה שתפיק להם את הרווח הגבוה ביותר. 
הגב  הכלכלי והמקצועי, הפתרונות האיכותיים, 
ומוכוון- המיומן  העובדים  צוות  האישי,  היחס 

יושרה,  לצד  המשפחתית,  והאווירה  השירות 
אמינות, הוגנות ונתינה - מייצרים לנו שם טוב  
תחרותי  בשוק  לסוכנים  מאוד  ועוזרים  בענף 
ולהתפרנס  שלהם  הביטוח  תיק  את  להגדיל 
בכבוד. שביעות הרצון עוברת מפה לאוזן. כך 
יוצא אפוא שכל הזמן מצטרפים אלינו סוכנים,   
והתוצאות  שנה  בכל  גדלים  אנו  השם  וברוך 

מדברות בעד עצמן".  

מהן התוכניות של הסוכנות לשנת 2022 
בתחומי פעילותה?

הנכונה,  הדרך  היא  הדרך,  באותה  "להמשיך 
תוך-כדי הרחבת השימוש בכמה שיותר כלים 

טכנולוגיים ודיגיטליים".

הנימוקים לזכייה
ד.נ.ר מציגה צמיחה בהיקפי 
הפרמיות. היא בעלת מערך 

ביטוח כללי רחב ומקצועי 
וכן מערך השבחת יכולות 

מקצועיות לסוכני הבית בענף 
הביטוח הכללי.

מימין: המנכ"לים יוסי בן צבי 
וג'קי רוזנברג
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"רוב הציבור אינו מכיר בהבדל בין סוכן ביטוח, 
משווק פנסיוני ויועץ פנסיוני"

מה מסמלת הזכייה עבורך?

לשכת  לחברי  להודות  רוצה  אני  כל,  "קודם 
וההכרה.  האמון  על  עדיף  ומערכת  היועצים 
במפעל  ההכרה  את  מסמל  זה  בעבורי 
גם  שמתבטא  הפנסיוני,  היעוץ  הזה,  החיים 
באובייקטיביות, במקצועיות ובעיקר באקטיביזם 
משקפת  הזכייה  בישראל.  התחום  לקידום 
בעבורי את האידאולוגיה שהנחתה אותי לפני 
קרוב ל-14 שנים עת הקמתי את חברת הייעוץ, 
האמונה  בענף.  עבודה  של  עשור  לאחר 
שהידע החשוב הזה חייב להיות מונגש לציבור 
הביאה  והעצמאים,  העובדים  המעסיקים, 
הידע  ובעיתונות;  בתקשורת  רבות  להופעות 
הן  החלטות,  מקבלי  על  להשפיע  חייב  היה 
רבות  לישיבות  והביא  ברגולציה  הן  בענף, 
לקוחותינו  כל  הכספים.  ובוועדות  באוצר 
מקבלים עדכונים מקצועיים שוטפים במאמרים 
בשפה ברורה. מאמרים אלה קיימים גם באתר 

שלנו ונגישים לכלל הציבור". 

האם היעוץ הפנסיוני הפך מורכב יותר 
בשנים האחרונות? במה זה מתבטא?

שינויים  עקב  יותר  מורכב  הפנסיוני  "היעוץ 
הקשור  כל  בכלל-זאת  בחקיקה,  מתמידים 
החדשים  המוצרים  הכרת  הפנסיוני,  במיסוי 
בריאות,  ביטוחי  לרבות  הביטוח,  חברות  בכל 
תשואות  המשתנים,  הפנסיה  קרנות  תקנוני 
בתחום  המומחיות  ועוד.  השונות  הקופות 
אופטימיזציה  לבצע  וכדי  נרחב  ידע  דורשת 
העבודה  בגיל  אם  בין  פנסיוני,  תיק  כל  של 
בין כל תחומי  ובין אם בפרישה, נדרש שילוב 
הידע - חקיקה, הטבות מס, כיסויים ביטוחיים 
כמובן לתחומי  גולש  הידע  והזכויות בפרישה. 
פנסיוניים  תיקים  וחשבונאות.  עבודה  דיני 
של בעלי שליטה או עצמאים מנוהלים הרבה 
פחות טוב באופן יחסי ותלויים בידע שמקבלים 
מרואה החשבון שלהם וסוכן הביטוח. פעמים 

רבות הידע הזה חלקי, בלשון המעטה". 

אילו אתגרים מציב המקצוע?

"רוב הציבור אינו מכיר בהבדל בין סוכן ביטוח, 
הלקוחות  פנסיוני.  ויועץ  פנסיוני  משווק 
ועדיין,  בהבדל,  מכירים  כבר  אלינו  שמגיעים 
'היועץ הפנסיוני בעבודה', שהוא למעשה סוכן 
דורש תשלום על  אינו  הביטוח של המעסיק, 
הלקוחות  פה  היעוץ  תהליך  אחרי  רק  היעוץ. 
את  שווה  היה  ששילמו  שקל  שכל  מבינים 

המהלך. 
למקצוענות  שואפת  אני  המקצועית  "ברמה 
חסרת פשרות, וזה כמובן דורש משאבים רבים 
מקבלים  הלקוחות  מתמדת.  בהתמקצעות 
שרותמת  פשוטה,  בשפה  הידע  של  תרגום 
ולקחת אחריות.  אותם לטיוב התיק הפנסיוני 
מעבר לכך, יעוץ הפרישה מורכב יותר, ודורש 
ולכן  השונות,  מהקופות  מדויק  מידע  קבלת 

מושקע זמן רב ומאמץ בקבלתו".  

עד כמה קיים חוסר הבנה בקרב הציבור 
בקשר לחיסכון הפנסיוני וכיצד אפשר 

לשפר את המצב? 

מהמורכבים  הוא  הפנסיוני  התחום  "לדעתי, 

את  לבדוק  חושש  הציבור  רוב  ולכן  ביותר, 
בקופסה  שמדובר  כיוון  הפנסיוני,  התיק 
לזכויות  מודעים  אינם  רבים  שכירים  שחורה. 
בעזיבת  בעיקר  המעסיק,  מטעם  שלהם 
עבודה. רוב הציבור לא מבדיל בין קרן פנסיה 
לביטוח מנהלים, ולא מציץ בדוחות הרבעוניים 
והשנתיים שהוא מקבל מהיצרנים הפנסיונים. 
קל חומר אין לרוב הציבור שמץ לגבי העתיד 
הפנסיוני שלו, ואז מגיע לגיל הפרישה ומגלה 
שחשב,  מכפי  נמוכה  יותר  הרבה  שהפנסיה 
גיל  אחרי  גם  לעבוד  להמשיך  נאלץ  ולעיתים 

הפרישה התקני. 
להתנהלות  חשוב  תחום  הוא  כלכלי  "ידע 
לצערי  ניתן  שאינו  הבוגרים,  בחיים  נכונה 
הכלכלית  העיתונות  וחבל.  הספר,  בבתי 
סדר  על  בתחום  האקטואליה  בשימת  עוזרת 
ביותר  החשוב  הדבר  התקדמות.  וזו  היום, 
הוא המודעות בקרב ארגונים, במתן תיעדוף 
יעוץ  וסבסוד  לעובדים  להרצאות  תקציב 
מעריכים  העובדים  מניסיון,  חיצוני.  פנסיוני 

מאוד את הקצאת המשאבים הזו".
)בחירת עדיף ולשכת היועצים הפנסיונים(

אילה אבני עם יו"ר לשכת היועצים הפנסיונים אייל שלזינגר שהעניק את המגן

https://www.youtube.com/watch?v=N7XzvLT2GHw&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=20
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מימין: רמי דוד, נאוה ויקלמן, מנכ"ל שלמה חברה לביטוח אורי אומיד, אמיר בירן ואניה לוין

אלה הם סוכני הביטוח לשנת 2021

סוכן השנה
בענף הביטוח הכללי

אמיר בירן

סוכנת השנה
בענף ביטוחי הבריאות

נאוה ויקלמן

סוכנת השנה
בענף חיסכון ארוך טווח

אניה לוין

סוכן השנה
בענף הפיננסים

רמי דוד

בחירת עדיף בחסות שלמה חברה לביטוח
סוכני הביטוח עוברים דרך לא קלה בשנים האחרונות. יחד עם זאת, ישנם כאלה שמשכילים לשים את הכל 

בצד ולהתרכז בעיקר בתוצאות ובעשייה מקצועית ואזרחית. ארבעה מהם זכו בתואר סוכן השנה 2021.
בחירת סוכני השנה נעשתה על ידי עדיף תקשורת, בחסות שלמה חברה לביטוח, ששמה את סוכני הביטוח 

במרכז. את המגנים לסוכני השנה העניק מנכ"ל החברה, אורי אומיד.

https://www.youtube.com/watch?v=lhO9j1Pt2yY&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=19
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"בעידן של אי-ודאות זקוקים הלקוחות לאי של 
ודאות, לשירות של גורם מקצועי, אישי ואנושי"

"כל מי שרוצה לצאת ממעגל הסוכן המסורתי צריך, 
לעניות דעתי, להיכנס לתחום הפיננסים"

מה המשמעות של הזכייה בתואר? 

משמעותי  דרך  ציון  בהחלט  היא  "הבחירה 
אותי  ריגשה  הזכייה  הביטוח.  בענף  בדרכי 
במיוחד בשל הבחירה בי גם של סוכני הביטוח, 
צוותי  של  וגם  למקצוע,  והעמיתים  העמיתות 
חברות הביטוח. מרגע כניסתי לעולם הביטוח, 
לפני 22 שנים, ראיתי במקצוע שליחות אמיתית 
כל  אותי  המחייבת  שליחות  הלקוחות,  למען 
מורכב  בתחום  ולמצוינות  להתמקצעות  העת 
תודעת  על  נוסף  הבריאות,  ביטוחי  כמו  ורגיש 
ללקוחות  פשרות  חסרת  דאגה  גבוהה,  שירות 
ספק  ללא  היא  ההכרה  קהילתית.  ומעורבות 
הפרס האמיתי, שאיננו נחלתי הבלעדית אלא 
ושל  גם של הצוות המקצועי המסור בסוכנות 
מגוון לקוחות הסוכנות, שזכייתי היא למענם". 

כיצד ישפיעו הרפורמות בענף ביטוחי 
הבריאות על סוכני הביטוח?

כך  התייעצויות,  בשלבי  נמצאות  "הרפורמות 
שעוד מוקדם להצביע על השפעתן. למראית 
מחייבות  אשר  סוגיות  כמה  קיימות  עין, 

מה המשמעות של הזכייה בתואר? האם 
הופתעת מהבחירה?

לי  הוא  כבוד  בבחירתי.  מאוד  "הופתעתי 
כך  ועל  מאליו  מובן  זה  אין  בי,  בחרו  שעדיף 
השנה  שזוהי  ובפרט  לכולם  מודה  מאוד  אני 

השלושים לעבודתי כסוכן ביטוח". 

מה מיוחד בעבודת סוכן בענף הפיננסים?

כבנק.  לשמש  חלום  לי  היה  ומעולם  "מאז 

ובל  נוספת בשם האינטרס הציבורי  מחשבה 
זו  במציאות  הקורונה.  מציאות  את  גם  נשכח 
ישראל  אזרחי  של  הבריאותי  הביטחון  חיזוק 
שהביקוש  כך  ממש,  של  לאומי  לצורך  הפך 
לביטוחי הבריאות הפרטיים בכלל, ולשליחותם 
ימשיך  בפרט,  הביטוח  וסוכני  סוכנות  של 
הבריאותיים  הסיכונים  איומי  מול  אל  ויתעצם 
הבריאות  מערכת  אומר:  הווה  המוחשיים. 
הציבורית, טובה ככל שתהיה, לא תוכל לעמוד 
עם  בשילוב  רק  אלא  המתעצמים,  בעומסים 

מערכת הבריאות הפרטית".  

מה דעתך על הכוונה להנהיג 'סוכן 
אובייקטיבי' בענף הבריאות?

רב  מספר  עם  עובדת  אשר  עצמאית  "סוכנות 
הסוכנות  כמו  הבריאות,  בתחום  חברות  של 
'הסוכן  בקריטריון  כיום  כבר  עומדת  שבבעלותי, 
להבין  מבינתי  נשגב  זאת,  עם  האובייקטיבי'. 
התערבות  נדרשת  הרפורמה  במסגרת  מדוע 
המנוגדת  בענף,  עסקיים  ביחסים  אגרסיבית 
לכללים בסיסיים של שוק פתוח ותחרותי. הגיע 

מאוד  חשוב  נדבך  הוא  הפיננסים  תחום 
חולשים  כבר  אנחנו  ב"ה,  היום,  זה.  בתהליך 

על נישות נוספות בתחום ועל כך גאוותנו". 

האם מדובר בתחום שהוא חובה 
בפעילותם של סוכני הביטוח?

"כל מי שרוצה לצאת ממעגל הסוכן המסורתי 
צריך, לעניות דעתי, להיכנס לתחום הפיננסים. 
זהו תחום מאתגר ומפעיל דרך חשיבה אחרת 

כי  הטענה  את  היום  מסדר  להסיר  גם  הזמן 
חברה  עם  לעבוד  מעדיפים  והסוכנים  הסוכנות 
בתחום  עסקיים.  תנאים  לפי  ורק  אך  מסוימת 
הבריאות ותחת רגולציה אקטיבית קיימים ממילא 
חברת  מול  בעבודה  נוספים  רבים  שיקולים 
הביטוח לאורך חיי הפוליסה. אחרי הכל, סוכנות 
ללקוחותיהם  מספקים  מקצועיים  ביטוח  וסוכני 
את  ביותר,  הטובות  הבריאות  תכניות  את 
הכיסויים הביטוחיים הרחבים יותר, את השירות 
הטוב ביותר - והכל במחירים התחרותיים ביותר".    

מהי התחזית שלך לגבי הענף ב-2022?

"אנו בפתחה של שנת קורונה נוספת, שאפילו 
לכן  הווריאנטים החדשים.  מפתיעה בעוצמת 
קשה לנבא כיצד יתנהלו החיים בישראל ובכלל 
זה בענף הביטוח, למעט נתון אחד, שכנראה 
היה ויישאר ברור: בעידן של אי-ודאות זקוקים 
גורם  של  לשירות  ודאות,  של  לאי  הלקוחות 
מקצועי, אישי ואנושי אל מול צרכים, חששות 
יכולים  זה  ושירות   - תקדים  חסרי  ומצוקות 

לתת, כמו תמיד, רק סוכנות וסוכני הביטוח".

שבסופה מועילה לענפי הביטוח המסורתיים".

מהי התחזית שלך לענף לשנת 2022?

גבולות  לפרוץ  למטרה  לנו  שמנו  "השנה 
ולהביא להצלחת תחום הפיננסים כך שיתפוס 
חלק הולך וגדל. בהזדמנות זו אנחנו עומדים 
לרשות הסוכנים המופלאים שלנו, שעושים יום 
וליל למען הלקוחות שלהם את מה שאחרים 

מתקשים לעשות וזה המגע האישי".
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"תחום המוצרים הפיננסיים מתרחב מאוד ומתפתח 
ויהווה מקור פרנסה משמעותי ועיקרי בשנים הקרובות"

"הביטוח הכללי הוא נגזרת מ'החיים עצמם' - אי אפשר 
בלעדיו. האש המניעה את הענף היא 'אש תמיד'"

מה הזכייה בתואר מסמלת עבורך? האם 
הופתעת מהבחירה?

ואני  ולהתפתח  ללמוד  מאוד  אוהבת  "אני 
וביראת  רבה  בהערכה  התואר  את  מקבלת 
כבוד. התפקיד מסמל בעבורי שאני מתקדמת 
בכיוון הנכון. הופתעתי מהבחירה. אני מאמינה 
בי  הבחירה  ולכן  רבים  ראויים  מועמדים  שהיו 
אינה ברורה לי מאליו. אני מלאת הכרת תודה 

ורצון להמשיך ללמוד ולהתפתח בתחום".

מה היו האתגרים המקצועיים  בשנה 
החולפת בענף חיסכון ארוך הטווח?

"בשנים האחרונות החל תהליך של התקדמות 
דיגיטלית גדולה מאוד שגם התעצמה במהלך 
הזה  התהליך  הקורונה.  בתקופת  הסגרים 
לרכישה  הלקוחות  של  רבה  להנגשה  הוביל 

האם הופתעת מהבחירה?

"בהחלט הופתעתי. אני מקפיד ללמוד, לחקור, 
לייצר מהלכים חדשניים - הכול לטובת קידום 
המקצועי  והכבוד  הזהות  גם  העסק.  ובניין 
חשובים לי מאוד. עם זאת, לא ראיתי את עצמי 
כמישהו שעשה משהו יוצא דופן או פורץ דרך... 
ובעיקר  מסמלת  השנה  כסוכן  הזכייה  ולכן, 
להיות  משמעותי  כמה  עד  בעבורי  מדגישה 
לעשייה  ולחתור  בוקר  כל  לקום  ערך,  בעל 

חיובית, יצירתית ומכבדת את העוסק בה. 

אילו שינויים עובר הענף וכיצד הם 
משפיעים על עבודת סוכני הביטוח?

"אחלק את הענף הכללי )אלמנטרי( לשניים: 
מהות  הוא  השניים  בין  ההבדל  ופרטי.  עסקי 

העניין מבחינת סוכני הביטוח. 
)לצערי(  הצריכה  תרבות  הפרט,  "בתחום 

עצמאית של מוצרים ביטוחיים ופיננסיים".

לאיזה כיוון מתפתח הענף מנקודת מבטו 
של הסוכן?

מאוד  מתרחב  הפיננסיים  המוצרים  "תחום 
משמעותי  פרנסה  מקור  ויהווה  ומתפתח 
המכירה  אפשרויות  הקרובות.  בשנים  ועיקרי 
מצטמצמות.  הקלאסיים  הביטוח  מוצרי  של 
מנגד, כעת נכנסים שירותים ותוכניות שבעבר 
משכנתה  כגון  הסוכן  של  חלקו  מנת  היו  לא 
השקעות  שונות,  חיסכון  תוכניות  הפוכה, 
שירותים  וגם  אשראי  ומוצרי  אלטרנטיביות 
זכויות,  מיצוי  כגון  הסוכן  של  במשרדו  ישירים 
ניתוח תיק הביטוח המשפחתי ועוד, שעליהם 

נהוג לגבות שכר טרחה.
יש  שלסוכן  לאג'נדה  מתחברים  אלה  "כל 

הופכת לכזאת שהמחיר בה הוא חזות הכול. 
מאפשרים  הדיגיטליים  ההנגשה  אמצעי 
ישירות  מוצר  לקחת  הקצה  ללקוחות 
'מהשולחן', ללא המתווכים )אנחנו, הסוכנים(, 
הנתפסים בציבור כשומן מיותר. הציבור דורש 
את זה פשוט - זול, מהיר ורזה. בין אם אוהבים 
זאת ובין אם לא, צריך להפנים ולהסתגל לזה.

חבויות,  )רכוש,  זאת  לעומת  העסקי  "בתחום 
קבלנים, כלים כבדים( זהו עדיין משחק למבינים 
מקצועני  מלבד  אחד  לאף  מקום  אין  בלבד. 
שני  את  לשלב  לדעת  היא  החוכמה  ביטוח. 
פתרון  לך  יש  אם  רלוונטיות.  ולהציג  העולמות 

למה שאנשים צריכים - אז יקנו ממך תמיד!". 

האם יש עתיד לסוכנים בביטוח הכללי?

ודבר לא  - הם הענף  "תמיד! אנשי המקצוע 
ישנה זאת".

פוטנציאל להיות איש האמון של הלקוח בקבלת 
החלטות לגבי כל מוצר ביטוחי ופיננסי".

אילו מוצרים חסרים לדעתך בשוק 
שייטיבו יותר עם החוסכים?

תחילה  מוטב  חדשים,  מוצרים  שמוסיפים  "לפני 
שהרגולציה תדאג להחזיר פתרונות ביטוח שכיום 
אין לצרכן הישראלי אפשרות לקבל מענה בהם, 
אובדן  אישיות,  תאונות  סיעודי,  ביטוח  דוגמת 
כושר עבודה לקשת מקצועות רחבה יותר שכיום 
אי אפשר לבטח ועוד. לצד זה, תחום הפיננסים 
ובעיקר  התפתחותי  בשלב  עדיין  נמצא  בארץ 
האפשרויות של סוכני הביטוח למכור ללקוחותיהם 
פתרונות אשראי, כשם שהרגולציה מעודדת את 
מהלך  הביטוח.  לעולם  להיכנס  חברות האשראי 

כזה יביא לאיזון ותחרות בריאה יותר לענף".

מהי התחזית שלך לענף לשנת 2022?

הבא:  התחומים  פילוח  לפי  יעבוד  "הענף 
אופי   - דחיפה  מוצרי  שאינם  פרט  תחום   .1
עסקי  תחום   .2 ההיצע.  את  ינהל  הביקוש 
מוצרי "תפירה" - סוכנים וסוכנויות ביטוח הם 
הגורם המרכזי במשחק. 3. תחומים מורכבים 
הדורשים ידע, חיבורים ויכולות )זיקה למבטחי 
משנה וכו'( – בהם עוסקים שחקנים ממוקדים 
נמצאים  אינם  וכמעט  בלבד  הזה  במגרש 

בשניים האחרים.
עצמם'  מ'החיים  נגזרת  הוא  הכללי  "הביטוח 
את  המניעה  שהאש  כך  בלעדיו.  אפשר  אי   -
והתמורות  והמגמות  תמיד'  'אש  היא  הענף 
במשולש  היחסים  ממערכת  נובעות  בענף 
מצב  רואה  לא  אני  צרכן-יצרן-מתווך  הזה של 
גם בשנת  יתנו את הטון  לא  שסוכני הביטוח 

."2022
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קליק וזה עובר

ומקבלים מידע מקצועי ועדכונים חשובים, ללא עלות!
העדכונים יסייעו לכם לעבור את משבר הקורונה עם הרבה יותר הנאה וערך

WhatsApp-מצטרפים לעדיף ב

איך מצטרפים?
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  58

"ענף הפנסיה עובר שינוי 
בעייתי, כי הוא מתנהג כמו 

קרנות נאמנות וזה מסוכן גם 
לטכנולוגיה של הענף וגם 

לאופי ולהשקעות"

כיצד תיראה מפת הביטוח והפיננסים 
בשנת 2022? מה הן ההשלכות של 
תהליכים שונים ב-2021 על הגופים 
המוסדיים? שאלות מסקרנות אלה 
קיבלו מענה בפאנל מיוחד שאירח 

מנכ”לים בכירים

2 0 2 2 ת  נ ש ל ם  י ס נ נ י פ ה ו ח  ו ט י ב ה ת  פ מ  : ל נ א פ

|מנחה
אתי אפללו, כתבת צרכנות פיננסית, גלובס

|משתתפים
אייל בן סימון, מנכ"ל קבוצת הפניקס

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח
יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ"ל משותף, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש

http://bit.ly/2RhXzcJ
https://www.youtube.com/watch?v=u6D2UA83SL4&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=3
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"שינויי האקלים אינם 
משפיעים רק על סיכונים 

מעולם הביטוח הכללי, 
אלא גם על ביטוחי חיים, 

בריאות ופנסיה"

משבר האקלים בעולם הולך ומתגבר 
• רואים זאת באמצעות קרחונים 

שנמסים, העולם הופך להיות חם יותר 
ואיתו מתחממת הסביבה, לרבות 

הסביבה העסקית ועולם הפיננסים • 
פאנל מיוחד עסק בקשר שבין עולם 

הפיננסים למשבר האקלים

ם י ל ק א ה ר  ב ש מ ת  י ז ח ב ם  י ס נ נ י פ ה ם  ל ו ע ת  י ז ח ת  : ל נ א פ

"אני לא רואה שינוי מהותי 
בין שני המנגנונים"; "אני 
קורא לזה חיסול ממוקד"

מומחים ובכירים דנו בעתיד של קרנות 
הפנסיה לאור ביטול האג"ח המיועד 
והחלפתו במנגנון חדש של השלמה 

להבטחת תשואה  • גם מידת השפעתם 
של דמי ניהול נמוכים והמשמעות של 

פרישה נכונה עמדו בלב הדיון

ד ע ו י מ ה ח  " ג א ה ל  ו ט י ב ר  ו א ל ה  י ס נ פ ה ת  ו נ ר ק ד  י ת ע  : ל נ א פ

|מנחה
אבי רוזנבאום, מומחה לחיסכון פנסיוני 

ויו"ר ברוקר סוכנות לביטוח

|מנחה
ג'יסל פז, אקטוארית ואחראית ביטוח חיים 

 AON Reinsurance Israel-ובריאות ב
וחברה באגודת האקטוארים בישראל

|משתתפים
איתי וייס, אקטואר ראשי, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל

הראל וידרמן, סמנכ"ל בכיר, כלל ביטוח ופיננסים
עומר בן יאיר, מנהל מקצועי חיסכון ארוך טווח, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

נדב טסלר, סמנכ"ל מקצועי, קוואליטי

|משתתפים
צבי סטפק, מייסד מיטב דש

ליאור פורקוש, מנהל ביקורת באגף משרד ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה
יובל לסטר, סמנכ"ל מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה

https://www.youtube.com/watch?v=MePwbabx8PU&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=BLSszCjcYLE&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=22
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  60

"קרנות שבנויות על מחיר 
זול לא יוכלו להחזיק 

מעמד לאורך זמן”

ברקע התחזקות ערוצי ההפצה 
הישירים בעולמות הפנסיוניים 

והפיננסיים עולות שאלות: 
האם מוצרים שהיו מאוד 

מורכבים בעבר וכיום יותר 
נגישים, מצריכים מעורבות של 
סוכן הביטוח בתהליך? האם לא 
ניתן להסתפק במשווק פנסיוני 

של גוף מוסדי כזה או אחר?

ן כ ו ס י  ל ב ו  א ם  ע  - ת  ו מ ל ת ש ה ו ל  מ ג  , ה י ס נ פ  : ל נ א פ

"מציאות שונה תהפוך 
את 2022 לשנה מאוד 

מורכבת"

כיצד מתנהלים בצל הקורונה? 
מהם האיומים וההזדמנויות 

ב-2022? האם האינפלציה היא 
איום אמיתי? ואיך השקעות 
אלטרנטיביות יכולות לעזור? 

על שאלות אלה ואחרות השיבו 
מנהלי השקעות 

ה נ ו ר ו ק ה ל  צ ב ת  ו ע ק ש ה ה ם  ל ו ע  : ל נ א פ

|מנחה
תומר ברקול, בעלים ומנכ"ל סוכנות 

'פשוט לתכנן עתיד'

|מנחה
דורון הורנפלד, בעלים ומייסד פרמיום 

סוכנות לביטוח

|משתתפים
אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל

חגי שרייבר, משנה למנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי בהפניקס
רן צדיקריו, מנכ"ל מגדלור

גיא מני, מנהל השקעות ראשי, חיסכון ארוך טווח במיטב דש

|משתתפים
גיל פישמן, משנה למנכ"ל, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

שרון אגוזי, סמנכ״לית חיסכון ארוך טווח, מור גמל
עומר דגני, סמנכ"ל שיווק ומכירות, ילין לפידות

שחר שמאי, מנכ"ל ארביטראז' 

https://www.youtube.com/watch?v=JvW39MezfhM&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=O4TE_ZrguQo&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=14
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"אי אפשר לפגוע בעמלת 
הסוכן במוצרים, אלא רק 

לעזור לו ולקדם אותו 
ולתת לו כלים טובים"

עד לא מזמן היו סוכנים רבים 
שנלחמו בטכנולוגיה ובדיגיטל 
בפרט • לאחרונה שומעים יותר 

ויותר קולות מתוך עולם הסוכנים 
שקוראים לאמץ את הדיגיטל 

ולהיות חלק מהשינוי שכבר מזמן 
הפך מגל לשיטפון • אז מה מקומו 

של הסוכן?

ת י ג ו ל ו נ כ ט ה ה  ר י ז ב ן  כ ו ס ה ל  ש ו  מ ו ק מ  : ל נ א פ

"המהות של מיצוב היא 
מוצר איכותי שמשקף את 
הערכים שהחברה רוצה 

שיהיו מזוהים איתה"

עולמות השיווק מסועפים, 
רחבים וכוללים אסטרטגיות 
רבות • גם אם ישנן מספר 

קומות למעלה, ברמת הבסיס 
הכל עומד על תמהיל השיווק 
הבסיסי שכולל מוצר, מחיר, 

הפצה ותקשורת

ת ר ו ש ק ת  , ה צ פ ה  , ר י ח מ  , ר צ ו מ  - ס  י ס ב ל ם  י ר ז ו ח  : ל נ א פ

|מנחה
כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

|מנחה
יובל נוריאל, סמנכ"ל שיווק ומכירות 

בעדיף תקשורת

|משתתפים
יעל פאר-סגל, סמנכ"לית, מנהלת אגף השיווק ותקשורת, איילון ביטוח

עדי קידר ירדני, מנהלת השיווק, אלטשולר שחם
שלומי לחנה, יועץ אסטרטגי שיווקי ומרצה לשיווק

|משתתפים
רועי פורמן, מנהל מכירות ארצי, הכשרה חברה לביטוח

טל לנגביץ אברהם, סמנכ"ל, מנהלת תחום דיגיטל וחדשנות, מנורה מבטחים
טובי שמלצר, מבעלי שלמה חברה לביטוח

אודי דגן, מייסד ויו"ר טאצ'
ROETO ,רועי סגל, מנכ"ל משותף

https://www.youtube.com/watch?v=da4iNy7EMnE&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=27&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WBfk733juos&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=44
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ס  ו ס י ק י  ר ו א ם  ע  1 X י1 ק ס נ ו ד ן  ו ר ש ם  ע  1 X 1

“באמת הייתה שנה מדהימה”

"הרגולציה מפקסת את רובד 
הקטסטרופות"

רגע לפני הכניסה של מור גמל לעולם הפנסיה, 
התייחס המנכ”ל אורי קיסוס בריאיון לאודי אלוני, 
 ,FUNDER AdvizerLand מייסד ומנכ״ל משותף

לשנה המצוינת של מור בענף הגמל: תשואות, 
גיוסים ומה שביניהם

ה ו נ ם  ר ו י ם  ע  1 X 1

"אנחנו עסוקים 
ומפוקסים בלשפר את 

הצלחות החברה. זה לא 
משנה מי בעל המניות"

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, 
התייחס בריאיון שקיים אתו רועי 

ויינברגר, כתב ביטוח ובנקאות בגלובס, 
לאפשרות שאחרי כמה שנים שוב 
יהיה לה בעל שליטה • נוה הסביר 

את הסיבות לתוצאות המצוינות של 
החברה ב-2021 וציין: "ערוצי הפצה 

היברידיים זו הבשורה האמיתית"

בריאיון שקיימה חני שפיס, מרצה ויועצת בתחום הבריאות, 
עם שרון דונסקי, סמנכ"ל ומנהלת פיתוח מוצרים בחטיבת 
האקטואריה בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, דנו השתיים 

על עתיד ביטוחי הבריאות ועל סוגיות מרכזיות בענף 
שבחודשים האחרונים היה נתון בחוסר שקט

https://www.youtube.com/watch?v=N1bhTGFJ0Io&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=lUidJM-aNr4&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=33
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ב ו ר ד נ ס י  פ א ם  ע  1 X 1

"אנחנו צופים להגדיל את 
הקצבאות למאות אלפי המבוטחים”

מנכ"ל עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות 
שבהסדר, עם בשורה משמחת לעמיתי הקרנות 
• בריאיון לרועי ויינברגר, כתב ביטוח ובנקאות 

בגלובס, התייחס סנדרוב להעלאת גיל הפרישה 
לנשים וסיפר על האתגרים שעומדים בפני הקרנות 

ועל השפעת הרגולציה

ר  ל ו ש ט ל א ד  ע ל י ג ם  ע  1 X ר1 י מ ש ן  ר ק ם  ע  1 X 1

"אם אני מסתכל 30 שנה אחורנית, 
בכל עשור הייתה לנו שנה אחת 

שהייתה פחות טובה"

"כבר המון שנים שהגבינה זזה. רק 
חברה עם תשתית ניהולית טובה, 

הון אנושי מצוין ותשתית טכנולוגית 
מתקדמת תוכל להגיב לשינויים”

גילעד אלטשולר, בעלים ומנכ"ל משותף של 
אלטשולר שחם, התייחס בריאיון לתומר ברקול, 
מנכ"ל ובעלים של סוכנות פשוט לתכנן עתיד, 

לתוצאות של בית ההשקעות בשנה האחרונה, ובין 
היתר גם על הקשר לנעשה בסין: "קופות אלטשולר 

שחם לא עומדות על סין, זה ממש לא שם"

סוכנויות הביטוח עוברות אבולוציה בשנים האחרונות 
ואלו שיודעות להיות שם בחזית, הן אלו שיובילו את עולם 
המפיצים בשנים הבאות • כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת, 

בריאיון עם מנכ"לית קבוצת שקל, קרן שמיר

https://www.youtube.com/watch?v=9kE3m5cZtH4&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=KJ8nytn27dY&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=0n-ycxoFe6c&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=21
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף  64

ה  נ פ מ ת  נ ש ה  י ה ת  ) א ל (  2 0 2 2 ת  נ  ש
ר ב י י ס ת  ו פ ק ת ה ם  ע ת  ו ד ד ו מ ת ה - המהפכה בעיצומהב והמסלקה  כן הדיגיטלי  הסו

עו"ד נוי ארז: לרוב הארגונים היום 
אין אפשרות להיערך לכניסה לביטוח

עמיר טל: הסוכנים עוד רחוקים מלמצות 
את היכולות של הכלים הדיגיטליים

בשנת 2021 המשיכה המהפכה הדיגיטלית בתנופה 
ובהתפשטות שלה ואיתה התעצמו גם איומי הסייבר • 
מנכ"ל משותף בקריטיקל אימפקט ציין כי שני מושגים 
שיצטרכו להעמיק את ההיכרות עמם בשנת 2022, הם 

נפוצים, אבל בשנה זו כל המגמות יגברו - המושג הראשון 
כופרה כשירות, המושג השני מודל הסחיטה הכפולה

2 0 2 ב-5 ן  כ ו ס ה ד  מ ע מ

"הסוכנים שיצליחו 
הם אלו שיסתגלו 

לשינויים"
איתי ברדה, יו"ר ובעלים 

משותף של קוואליטי, העריך 
כי סוכן הדור החדש יהיה יעיל 
מאוד, יפעל במסגרת בית סוכן, 

יהיה נאמן של הלקוח וייתן 
פתרונות מקיפים בכל סוגי 

מוצרי הביטוח, תוך התמקדות 
במוצר הפיננסי

המסלקה הפנסיונית היא כלי עבודה חשוב מאוד בחיי היום 
יום של הסוכנים והיועצים וללא המסלקה, כמעט בלתי 

אפשרי לעבוד • מנכ"ל המסלקה סקר את פעילותה, וציין 
בקשר לשירות הפרודוקציה: "זה מאפשר לגלות ולבחון 

צרכים חדשים, שינויים שמתרחשים, ואת כל אלה לתרגם 
למכירות ופעילויות חדשות והבאת ערך ללקוח" 

https://www.youtube.com/watch?v=mWqZBHdLXwc&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=va2nmBIzXl8&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=tbKIXJUsD3Q&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=24
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ה ד ו ב ע ר  ש ו כ ן  ד ב א ת  ע י ב ק ל  ו ה י נ ב ת  ו נ ו ר ק ע

עו"ד עדי בן אברהם לסוכנים: מה 
שחשוב זה הערך המיוחד שלכם לדעת 

להסביר ללקוח מה יש לו ומה חסר לו

בן אברהם, המתמחה בתחום תביעות ביטוח 
ופנסיה, ציין: "זו המקצועיות שלנו, את זה הבוט לא 
ידע לעשות. בינתיים הלקוח רוצה לשמוע את סוכן 

הביטוח שלו"

ל3 טעויות שאסור לעשות בהשקעות אלטרנטיביות " ו ח ב ך  ר ע ת  ו ר י י נ ב ת  ו י ג ו צ י י ת  ו ע י ב ת

"היקף ההשקעות ברכיב 
האלטרנטיבי ימשיך לצמוח"

הגנה על משקיעים מפני הונאות

טל קדם, מנכ"ל הראל פיננסים, פירט את הסיבות 
המרכזיות להמשך המגמה בשוק ההשקעות 

האלטרנטיביות וגם סקר את הטעויות הנפוצות 
בביצוע השקעה בתחום • "תחזית היא שהיקף 

ההשקעות האלטרנטיביות העולמי יחצה את רף 17 
טריליון הדולר כבר בשנת 2025"

פירמת עורכי הדין הבינלאומית פומרנץ, המתמחה 
בתביעות ייצוגיות בניירות ערך בחו"ל, חתומה על כמה 

מהסכמי הפשרה הגבוהים בתולדות ארה"ב ובהם ההסדרים 
מול טבע וקומברס  • עו"ד ג'רמי א. ליברמן, שותף ומנהל 
במשרד פומרנץ, סקר בפני משתתפי הוועידה את התחום 
ואת פעילות המשרד בייצוג גופים מוסדיים ובמקרים של 

טענות להונאות משקיעים

https://www.youtube.com/watch?v=cvRx-wQ_4xw&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=qXS4qTGsjN0&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=e_DfYNui07w&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=35
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ת ח ל צ ו מ ה  ש י ר פ ל  E X I T? ל י פ כ מ ה ת  י י ל ש א  - ח  ו ט י ב ה ף  נ ע ב י  ו ו ש ת  ו כ ר ע ה

מירי נחמני: המודעות בקרב הציבור 
לערך העצום שהם עשויים לקבל 

מייעוץ לפרישה מאוד נמוכה

טל דן: בעולם שהופך טכנולוגי יותר ויותר, 
בכל הקשור להערכות שווי של סוכנויות 

ביטוח, מסתבר שהזמן קפא מלכת

מנהלת תחום תכנון הפרישה בבנק הפועלים 
הדגישה את חשיבות הייעוץ לפרישה לרווחתו 
הכלכלית של הפורש וסקרה את פעילות הבנק 

בתחום הכוללת ארבעה שירותים עיקריים: הכנה 
לפגישה, פגישת הייעוץ, פוסט ייעוץ ובדיקה ובקרה

? ן ת ו א ם  י ר ח ו ב ך  י א  - ת  ו י ב י ט נ ר ט ל א ת  ו ע ק ש ה

"בסקטורים רבים, השקעות 
אלטרנטיביות הן לא 

תנודתיות ובמתאם לא גבוה 
לשוק ההון"

תום ריכטר, מנהל תחום השקעות 
אלטרנטיביות בארביטראז', סקר את 
תחום ההשקעות האלטרנטיביות: מה 
זה השקעות אלטרנטיביות, למה צריך 

אותן וכיצד בוחרים אותן • "למרות 
שישנם אנשים שכשמתארים לעצמם 
השקעות אלטרנטיביות הם חושבים 
שמדובר בהשקעות ספקולטיביות 
מאוד, האמת היא שהרבה פעמים 

ההיפך הוא הנכון"

מנכ”ל ISSUE, מרצה ומלווה לפיתוח עסקי, התייחסה 
בהרצאתה לנושא המיזוגים והרכישות בענף הביטוח • "לא 
אחת ראיתי עסקאות אשר נערכה בהן הערכת שווי בידי 

רו"ח מבלי שבוצעה בדיקת נאותות לתיק בידי גורם המבין 
כיצד לנתח את הנתונים הקיימים בסוכנות מעבר לפרמיות, 

סוגי פוליסות ושיעור הביטולים"

https://www.youtube.com/watch?v=u1-exEHALLY&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=xQypu2qAB_o&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=7387Ftl9wUk&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=34


ה ד י ע ו ו ה י  ר ק י ע ר  ו ק י ס

67 כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
ואינה אחראית לתוכן המודעות. יד  אינה מחזירה כתבי  ייעוץ משפטי. המערכת  או  ואינו מהווה חוות דעת  הינו בבחינת סקירה כללית בלבד,  זה  ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון  ביטוח  עדיף 

ה י ס נ פ ה ם  ל ו ע ל  ש ר  ו מ ש ה ד  ו ס ה  - ה  ט י ל ש י  ל ע ב ל ת  י ב י צ ק ת ה  י ס נ פ

"יש לנו דלת נסתרת שמרבית בעלי 
השליטה לא מכירים אותה וגם 

מרבית רואי החשבון"

רון קשת, CFP מומחה לתכנון פרישה, הציג 
פתרונות המאפשרים לבעלי שליטה למשוך פנסיה 
תקציבית וציין כי מדובר באנשים מצליחים שפתחו 
לחברות ויש להם עובדים - וזו ההזדמנות של בעלי 

המקצוע שבאים במגע איתם

ת ו א י ר ב ה ם  ל ו ע ל  b e s t  c a r e ל  ש ה  ר ו ש ב עולם המטבעות הדיגיטליים - מהפכה בעולם התשלומיםה

מיקי קופל: הלקוחות רוצים מישהו 
שייקח אותם יד ביד מהאירוע 

הראשון וגם יחזיר להם כסף בגין 
ההוצאה ששילמו

"האבולוציה של הכסף - פוטנציאל 
למהפכה מאוד משמעותית"

מנכ"ל מדיהו הציג את הפעילות של החברה בעת 
הנוכחית ובעתיד • "מדיהו זה האתגר, השילוב בין 

טכנולוגיה לרפרנטים אישיים שלוקחים את הלקוח 
וסוכן הביטוח ביחד למשולש אמיתי של חוויה של 

שירות ובריאות"

 ,B.P.O LTD בפירמה Make it smart בני שיזף, מייסד
הרחיב על החדשנות בעולמות הקריפטו והמהפכה 

בעולמות התשלומים • ומה זה אומר לגבי סוכן הביטוח? 
"הוא צריך להתחיל לחשוב על השאלה האם הוא שומר על 
תפקידו המסורתי כמתווך בין לקוח ומבטח או בעצם סוג 
של פמילי אופיס של הלקוח בכל העולם המורכב והעשיר 

הזה שיעמוד ויגיע עד לפתחו של הלקוח"

https://www.youtube.com/watch?v=Xxr8xHIXAFA&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=Nruo7a7s8j0&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=ZiS9qPFolAo&list=PL7fE-V3RxULA-Vf3wc1G37JkRAstgFuxR&index=39


עדיף מודה לאלפי המשתתפים בוועידה אשר 
היו שותפים בהפיכתה לאירוע הנצפה ביותר
בתולדות ענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים

שמחים תמיד לספק לכם ערך

עדיף מודה 
לכ-4,000 
משתתפי הוועידה


