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והשגת 
בחגך

בפסח אנו מספרים את סיפור יציאת בני ישראל ממצרים וקריעת 
ים סוף | נס או הסבר מדעי? כך או כך, הסיפור המקראי מבטא 

ניצחון שחתם שנים רבות של שעבוד במצרים

לקראת החג, המבשר על התחדשות ובוא האביב, זו הזדמנות טובה 
להרהר בניצחונות שלנו בשנה החולפת, האישיים והמקצועיים, 

ובמטרות לעתיד

פרויקט מיוחד לחג החירות
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ברכה לחג
מאחלת בריאות איתנה לכולם, ובתחום 
המקצועי - שתזכו לעבוד במקצוע שאתם 
קמים אליו בבוקר עם חדוות יצירה וידיעה 

שהמקצוע שלכם מסייע כל יום לאנשים 
שזקוקים לעזרה.

משנה למנכ"ל ומנהלת אגף ביטוחי בריאות 
במנורה מבטחים

אורית קרמר

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת 
בתחום האישי

השנה החלטתי לשים סוף לפקקים ועברתי מרעות לתל 
אביב - מרחק של 12 דקות מהעבודה. ברעות קמתי מדי 
יום בארבע וחצי לפנות בוקר לריצה, כעת אני ישנה עוד 
45 דקות בכל בוקר, כך שהמעבר מאפשר לי לעשות את 

ריצת הבוקר שלי בשעות נוחות יותר וקרוב לבית.

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת 
בתחום המקצועי

ההישג הראשון: מנורה מבטחים הנה חברת ביטוחי 
הבריאות הצומחת ביותר בישראל תוך הצגת רווחיות 

נאה. 
ההישג השני: השקת מנורה HUG – מרכז מומחים לסיוע 

והכוונה שמלווה את המבוטחים במקרה של גילוי מחלה 
קשה בכל פוליסת מחלות קשות שאנחנו מוכרים במנורה 

מבטחים.
שירות זה מצטרף לסל השירותים שאנחנו מציעים 
למבוטחים שלנו כדי שידעו שברגע האמת יהיה מי 

שיעמוד לצידם. 

היעדים המרכזיים לשנה הקרובה בתחום 
האישי והמקצועי

להמשיך לקדם את אגף הבריאות במנורה מבטחים 
להובלה בתחום הבריאות גם בשירות, גם במקצועיות 

וגם במוצרים, כדי שכל סוכן שמוכר ביטוחי בריאות ירצה 
למכור במנורה מבטחים, בידיעה שהוא עשה את הטוב 

ביותר עבור לקוחותיו.
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ברכה 
לחג

הכי קלישאה: 
בריאות לכולם!
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מנכ”ל אינפיניטי גמל ופנסיה

ערן כהן

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת 
בתחום האישי

ההישג הכי בולט מבחינתי כמנכ”ל, היא ההצלחה להניע 
במקביל שורה של שינויים ושיתופי פעולה, שהביאו להצלחות 
מקצועיות משמעותיות ואסטרטגיות עבורי ועבור אינפיניטי 
גמל ופנסיה, בטווח זמן קצר יחסית, ובסביבה מאוד מאתגרת.
אני מאמין ששילוב היכולות שלי ושל הארגון שלנו, לבצע 
שינויים, לחשוב מחוץ לקופסה וליצור פתרונות יצירתיים 
בסביבה מאתגרת, יצרו הצלחות שאת הפירות שלהן רק 

התחלנו לראות והם מקור של גאווה גדולה וכוח לעתיד. 

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת 
בתחום המקצועי

לשמחתי זו הייתה שנה של מספר הישגים משמעותיים.
ראשית, להיות ארגון מצטיין ומוביל לאורך זמן. מטרה 

שהצבנו לעצמו לפני מספר שנים.
הצלחנו לייצר המשכיות בהובלת מדדי השירות והתפעול 
של רשות שוק ההון ובמיוחד הצלחנו להשיג תשואות 

פנומנאליות ללקוחות שלנו בשנת 2021.
כמו כן, זכינו במכרז של הרשות לבחירת קרן פנסיה ברירת 

מחדל והצלחנו לפתוח את הקרן בטווח זמן סופר-מאתגר.
הישג מאוד משמעותי נוסף הוא פתיחת הבית שלנו לסוכנים, 
תוך פריצת דרך במערכת היחסים של קבוצת ניהול וזרוע 
הפצה והענקת מגוון כלים מקצועיים שיקדמו הצלחה 

עסקית משמעותית.

היעדים המרכזיים לשנה הקרובה בתחום 
האישי והמקצועי

בפן המקצועי אנחנו ממשיכים לעבוד בכל הכוח להעניק 
לסוכנים שלנו את כל הכלים והיכולות להצליח, פיתחנו מעין 
חממה ייחודית לסוכנים באינפיניטי שדואגת לזרז תהליכים, 
ליצור חדשנות והכי חשוב להעניק יחס וליווי אישי לכל סוכן 

ואנחנו כבר רואים את התוצאות בשטח.
במקביל, לקדם את קרן הפנסיה הנבחרת שלנו, ולהמשיך 
להרחיב ולפתח את היכולות שלנו להקים פעילויות מורכבות, 

בהצלחה מלאה ובזמן שיא.
בתחום האישי, אני שואף כל הזמן לשמור על הייחודיות 
שלנו, לחשוב מחוץ לקופסא, להיות הכי מעודכן ולהבטיח 

את ההמשכיות שלנו כגוף מצטיין. 
לשמור על איזון בין העבודה לבית וליהנות מהעשייה.
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ברכה לחג
חג החירות שבפתח מסמל 
התחדשות בטבע - כמו גם 
בעצמנו פנימה. אני מבקשת 
לאחל לכולם בחירות מוצלחות 
והתחלות מרגשות, סיפוק, 
חופש יצירה והנאה ממסע 
החיים. שיהיה חג מלא 

שמחה, פריחה והתחדשות, 
ולחיי מנה גדושה של כיף 
מדברים קטנים כגדולים. 

בריאות, אושר ופרנסה בשפע 
לכם ולאהוביכם.

מנכ”לית באפי )משפטנית, דירקטורית, חברת מועצת עיר(

מורן זיסר

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת בתחום האישי

איזון. 
אחרי שהקורונה ביקרה גם אצלי במלוא עוצמתה, זה גורם לאדם לחשוב מן 
הסתם – מה נכון. מה מהותי. וכך מצאתי עצמי מעצימה חלקים מסוימים בהיבטי 

החיים.
טיולים בטבע בשעות אשמורת הבוקר תפסו את מקומם בשגרה החדשה שלי, 
נוכחות מודעת ומשמעותית יותר בחיים הפרטיים של קרוביי, אהוביי ומשפחתי. 
העצמתי את החלק ההתנדבותי שבחיי ולקחתי על עצמי עוד תפקידים הקשורים 
לשוויון מגדרי והעצמת נשים, ואחרי שלושה תארים פרקטיים ולוגיים מאוד, 

התמסרתי לפן הלימודי המעשיר את הידע המנטלי, לצד ידע יישומי.
אז בהחלט ניתן לומר – שהשנה מצאתי את נוסחת האיזון. 

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת בתחום המקצועי

בפן המקצועי ההישגים הבולטים עבורי של באפי היו להשכיל להבין את צרכי 
השוק מהפן העסקי שלהם, ולהוביל בהתאם את המדיניות.

בסופו של יום, צריך להבין שסוכני הביטוח הם מנהלי עסקים, וככאלו – יש לספק 
להם כלים ותובנות עסקיות על פי המציאות המשתנה. 

שני אספקטים חשובים שקיבלו תאוצה בשנים האחרונות ושבאפי עבדה חזק 
בגזרה הזו במרוצת השנה האחרונה הם: 

האחד - התכנסות של סוכנויות בהיבט של רכישות, מיזוגים ושותפויות. הענף 
עובר קונסולידציה וככזה באפי השכילה לייצר ולספק לו כלים הרלוונטיים 

למציאות החדשה. 
מערכות של הרשאה, מידור, בקרה וצפייה בנתונים על פי היררכיות, החלת לוגיקה 
מסחרית עסקית  ההולמת את השוק המשתנה, וגם מתן כלים ניהוליים בהתאם.

האספקט השני הוא העובדה שסוכן הביטוח כמנהל עסקים נדרש למגוון כלים, 
יישומים ומוצרים כדי לייצר ערך ללקוחות שלו, ומשכך שמנו דגש השנה על 
שיתופי פעולה עם מוצרים חיצוניים )לדוגמה: mobile 2 crm( והעצמת מוצרים 

פנימיים )כדוגמת אפליקציה למבוטחים ומערכת ניהול לידים(
אם כך, ללא ספק ההישג הבולט עבורי בפן המקצועי הוא היכולת להאזין לרעשים 
של המציאות המשתנה, להגיב בהתאם ואף לצפות את השינויים המתקרבים.

היעדים המרכזיים לשנה הקרובה בתחום האישי 
והמקצועי

להיות בריאה. את השאר נשיג בעבודה ותבונה. 
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ברכה לחג
חג פסח שמח, בריא 

ומלא ברגעים משפחתיים 
משמחים לכולנו!

סמנכ”ל ספקים רפואיים, פספורטכארד ודיוידשילד

אריאל קזניץ

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת בתחום 
האישי

אחרי שנים בתחום הנוחות שלי, שירות הלקוחות, ואחרי חשיבה 
רבה במהלך שנת הקורונה על העתיד של עולם הביטוח והרפואה, 
עשיתי השנה שינוי ועברתי לתחום פיתוח שיתופי פעולה אסטרטגיים 
ושירותים מתקדמים ללקוחות, תחום שאני מאמין שעם התפתחות 
הטכנולוגיה שלא תיעצר, ימשיך לפרוץ גבולות ולתת כלים שבסופו 

של דבר רק ימשיכו לשפר את חוויית הלקוח.
ההחלטה לשנות, לחדש ולאתגר, בנוסף להצלחות המיידיות שכבר 
מיושמות וזאת מבלי לפגוע בזמן שאותו הייתי צריך להשקיע כדי לתמוך 
גם בילדיי לצאת משנה מאוד משונה שעברה עליהם, של לימודים 

מרחוק ואפילו בדידות, זהו ללא ספק ההישג האישי הכי גדול שלי.

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת בתחום 
המקצועי

ברוח ימים אלו ובזכות הארגון המדהים שאני חלק ממנו, יצאתי בראש 
משלחת חילוץ בתחילת הלחימה באוקראינה, לעזור למבוטחים שלנו 

שהיו עדיין בתוך אוקראינה לצאת למדינות השכנות.
כמובן שכשהגענו לגבול אוקראינה-פולין וראינו את הכאוס העצום 
שהיה שם. המשימה הורחבה משמעותית ועזרנו לכל מי שהזדמן 

בדרכנו ויכולנו להביא לו ערך.
המראות היו קשים, החוויה לא הייתה פשוטה, אבל אני שמח וגאה 
שיצא לי לקחת חלק במבצע הומניטרי שהיה משמעותי כל כך. יום 

יום הצלחנו לעזור לאנשים רבים שהיו אבודים בתוך אזורי לחימה.
ההודעות המרגשות, החיבוקים והכרות התודה של אנשים שהיינו 

בשבילם מוצא באזור ללא מוצא, נצרבו עמוק בנשמה.
ההתארגנות המהירה עם כל השותפים למבצע והסנכרון איתם, 
ההחלטות המקצועיות בשטח, שיתוף הפעולה המדהים שהיה בין 
הצוות שם, לצוות בישראל לטובת פתרונות יצירתיים לכל סיטואציה, 
והתוצאה של עזרה למאות אנשים, הם ההישג המקצועי הגדול 

ביותר שלי.

היעדים המרכזיים לשנה הקרובה בתחום האישי 
והמקצועי

להמשיך להתפתח, ללמוד תמיד ולהצליח להנגיש ללקוחות שירותים 
ופתרונות חדשים וחדשניים המותאמים לכל לקוח ולצורך שלו.
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מנטור בכירה לסוכני הביטוח, קופל גרופ

מנכ”לית חברת תיגבור 

ורד כשרי אסייג

אורית בנבנישתי 

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת בתחום האישי

ההישג האישי שלי הבולט ביותר הוא הגשמת שאיפותיי להקמת משפחה יציבה, 
אוהבת ותומכת, אשר תמיד תהיה שם לצידי גם בימים עמוסים וקשים.

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת בתחום המקצועי

 .MEDIWHO – ההישג הבולט שלי בתחום המקצועי הוא כניסתי לתחום חדש וייחודי
מוצר יוצא דופן ופורץ דרך בתחום הבריאות. מדובר בשירות שמלווה את הלקוח יד ביד 
בכל מצב רפואי, החל מתיאום תורים, הקדמת תורים וכלה בשירות אמבולטורי מורחב. 

היעדים המרכזיים לשנה הקרובה בתחום האישי והמקצועי

אני שואפת ללמוד כמה שיותר ולרכוש ידע בתחום שירותי הרכב ובתחום הבריאות. 
אני חושבת שידע הוא כוח ונותן הצלחה בכל תחום שאדם נוגע בו. 

השנים שחלפו והקשיים שאיתם עקב משבר הקורונה, לימדו אותי שכל לקוח ולקוח 
הוא חשוב, בין אם לקוח קטן ובין אם גדול. ניהול תיק לקוחות זו עבודה מורכבת 
המצריכה הקשבה והבנה של הצד השני. השאיפה שלי היא להפוך אל הלקוחות 

הקטנים לגדולים ולאפשר להם ליהנות משירות של אלופים.

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת בתחום האישי 

כמי שמשמשת כחברת הנהלה של העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו, נאמני 
שניידר, העמותה לסכרת נעורים ויו”ר ארגון חברות משאבי אנוש - נבחרתי השנה 
לשמש כסגן יו”ר נשיאות המגזר העסקי. אני רואה בבחירה זו שליחות לייצג בכבוד 

את המגזר העסקי בפורומים השונים. 

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת בתחום המקצועי  

תיגבור זינקה מעל 200% בשנה החולפת, החברה מציגה צמיחה משנה לשנה 
וצפויה להמשיך לגדול. בספטמבר האחרון רכשנו את חברת מהלב וחברת סטפ-היר, 
העוסקות בתחום הנגישות ואספקת אביזרי עזר ללקויי שמיעה, רכישה סינרגטית 

המשלימה את פעילות קבוצת תיגבור בתחום הסיעוד והנגישות.

היעדים המרכזיים לשנה הקרובה בתחום האישי והמקצועי

להמשיך להצעיד את החברה וחברות-הבנות )בארץ ובחו”ל( קדימה לאור חזון ויעדים 
תוך אימוץ טכנולוגיות בכל תחומי הליבה: השמה וגיוס, סיעוד )התמחות בשירותים 

בקהילה(, מוצרי נגישות ואבטחה. לשמור על אופטימיות ובריאות מלאה.

ברכה לחג
כמי שמאמינה במשפט 

“אופטימיות זה שם המשחק 
העסקי והאישי”, אני מאחלת 

לכולם שיישארו אופטימיים, חג 
פסח שמח וכשר שהצמיחה 
שהמתחילה בעונה זו של 
השנה, תעורר גם צמיחה 

אישית ומקצועית.
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ברכה לחג
אני מאחלת לכל עם 

ישראל, חג פסח שמח 
וכשר ובטוח לכולם.
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ברכה לחג
אנו חוגגים בפסח את יציאתנו 

משעבוד לגאולה וזו ההזדמנות לברך 
בכך גם את המדינות הנאבקות 

כיום ברחבי הגלובוס תחת מלחמה 
ובקריאה ליציאתן לחירות. 

סמנכ”לית שיווק בקוואליטי שירותים 
פיננסיים

רעות אבירם

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת 
בתחום האישי

בשנה החולפת הצבתי לעצמי שני יעדים אישיים: לאזן בין 
משפחה לקריירה, ולכבוש 10 קילומטרים במרתון תל אביב. 
את היעד הראשון אני עדיין לא לגמרי מצליחה לאזן. היעד 
השני הושג בהצלחה; ובכלל, בתחום השיווק צריך כל הזמן 

לשמור על דופק גבוה )תרתי משמע(.

ההישג הבולט ביותר בשנה החולפת 
בתחום המקצועי 

כשהגעתי לקוואליטי לפני כשנה, המטרה העיקרית שניצבה 
לנגד עיניי הייתה לסייע לסוכנים של הדור החדש לצמוח 
עסקית ושיווקית בצורה נכונה ויעילה ובסטנדרט עבודה 

גבוה. 
בקוואליטי אנחנו פועלים בווליום גבוה ליצירת יתרונות 
תחרותיים שלא ניתנים לחיקוי. אחד מן היתרונות התחרותיים 
היא דאטה בלעדית ואיכותית שתאפשר לסוכנים שלנו 
לצמוח. בשנה האחרונה הובלנו מהלך אסטרטגי לרכישת 
יכולות ופעילויות בתחום הדאטה שמהוות כיום יתרון תחרותי 
מובהק, מבודל ועוצמתי לסוכני קוואליטי. בנוסף, אנחנו 
מיצרים היום פעילות בדיגיטל ומקימים סוכנות דיגיטל 

מיוחדת עבור סוכני הביטוח שלנו, שתאפשר נוכחות 
דיגיטלית חזקה ומותאמת אישית לצרכים של כל סוכן.

כמו כן, נכנסנו לעוד תחומים ייחודים שיהוו עוד יתרון לניצחון 
מוחץ לסוכנים שלנו בהמשך הדרך. כל זאת, מתוך תפיסה 
אסטרטגית לייצר ערכים מוספים לסוכנים שלנו יותר מכל 
מקום אחר וכל מתחרה אחר. אנחנו רוצים שלסוכנים שלנו 
יהיו את הכלים, התועלות והערך הגבוה ביותר שיוכלו לתת 

ללקוחות שלהם. 

היעדים המרכזיים לשנה הקרובה בתחום 
האישי והמקצועי

בשנה הקרובה אנחנו הולכים להמשיך ולהעצים את הערכים 
שאנו מספקים לסוכנים שלנו. 

ביניהם: דאטה, שיווק, הון אנושי ייחודי, הדרכות, שירותים 
משלימים בתוך הקבוצה, רכישת תיקים והתמקדות באיכות 
הלקוחות. אמרנו שאנחנו בדרך לניצחון מוחץ ולשם מופנים 
כל המשאבים שלנו. באמצעות כל המהלכים הללו יעמדו 
לרשות הסוכנים שלנו אפשרויות רבות נוספות להגדיל רבות 
את הפעילות שלהם ולתת ערך מוסף ללקוחות שלהם עם 

יתרון מבודל על פני כל האחרים. 
בתחום האישי – לכבוש חצי מרתון ולבלות זמן איכות עם 

המשפחה.


