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  150 -עוד כסוכנים חדשים לענף ואנו משלבים  150צרפנו �
סוכנים צעירים במשרדי סוכן

דורית  טיפוח עתודת המשך רב  -דור העתיד �

כולל   פייסבוקועמודי אינטרנט אתרי סוכנים  100 -הקמנו לכ�
בגוגלקידום 

"משרד הסוכן כעסק כלכלי" - השקנו קורס בשיתוף הלשכה �

ודירה באמצעות  ביטוח רכב את המכירה הישירה של הפסקנו �

:ככה פועלת חברה של סוכנים

ודירה באמצעות  ביטוח רכב את המכירה הישירה של הפסקנו �
ישיראיחוד 

סוכניםמשרדי  90 -לכארגוני ייעוץ מיתגנו והענקנו , שיפצנו�

בנינו את מרכז הלמידה והפיתוח היחיד מסוגו בישראל�

בישראלאת המרכז לניהול פרישה הראשון מסוגו השקנו �



“In coming decades, many forces will shape our 

economy and our society, but in all likelihood no 

single factor will have as pervasive an effect as 

the aging of our population”

Ben Bernanke

Us Federal Reserve chairman
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בוגרת במספרים   אוכלוסיה

שינויים דמוגרפיים מהותיים�

תוחלת חיים הולכת וגדלה�

מתוך האוכלוסייה  + 65גידול באחוז בני ה �
" בית"הופכת ל" הפירמידה"•

צעירים  5–היחס יהיה פנסיונר אחד ל  2020 - ב �

)50-64מחולק בגילאי + 80גילאי (ירידה ביחס התמיכה בהורים �

"  מופרשים"אחוז גדל והולך של עובדים  -תעסוקה בעיית 
ממעגל העבודה או עוברים לעבודה במשרה חלקית
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70%70%
בנימהעושר הפיננסי בידי 
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בנימהעושר הפיננסי בידי 
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לפרמיות לפי מוצרים+ 60תרומת גילאי 
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מטרת העל של מגדל בתחום הגיל השלישי

להוות שחקן מוביל מול אוכלוסיית
ולהפוך את נתח שוק זה + 50- ה

לאחד ממנועי הצמיחה העיקריים 
עבור החברהעבור החברה

8



+50הצרכים של בני ה 
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תעסוקה אורח חיים ובריאות 
פתרונות ביטוח 

פיננסים  
ושירותים משלימים



סגמנטים שונים בקרב האוכלוסייה

50-65בני  

עובדים

60-70בני  

בתהליך הפרישה

+70בני 

גמלאים

10



אלף איש בשנה פורשים לגמלאות 50כ 

11

?משבר או הזדמנות



תהליך משמעותי בחייו של עובד–תהליך הפרישה �

הגדרה מחדש של כל מרכיבי חייו�

מחיינו הבוגרים נחייה בפנסיה �1/3

המעבר לפנסיה דורש קבלת החלטות משמעותיות  �

:התכנון הפיננסי מורכב�

ריבוי מוצרים•

...התיאבון לחיים לא נגמר אף פעם

ריבוי מוצרים•

שינויי חקיקה•

וחשוב לנהל אותו נכון, לכן תכנון וניהול הפרישה הינו מורכב
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רואים את הפרישה כהתחלה חדשה  �

 - מצפים להיות פעילים �

פרישהלפני •

פרישהאחרי •

שמקורות ההכנסה לא יספיקו מודאגים�

על איכות חיים  לשמירה  -  59%•

:מחקרים מראים כי הפורשים

ילדים/לסיוע לנכדים -  61%•

מתוכננותלא הוצאות  -  64%•

הוצאות בריאות -  61%•

מחפשים ביטחון�

החייםכמשכורת קבועה לכל לקבל את סכומי החיסכון רוצים  -  מבעלי הדעה  83%•

ברמת סיכון  לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני מעדיפים  -  מבעלי הדעה  71%•

נמוכה
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של כל הזכויות הפנסיוניותמימוש �

תחום הפנאיהעשרת �

מסתכנון �

כספים אבודיםאיתור �

הכנה לפרישהסדנאות �

:הפורשים מחפשים שירותים בתחומים הבאים

הכנה לפרישהסדנאות �

פיננסיתכנון �

לקריירה שניההכוונה �

הכנת צוואות�
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במועד הפרישה ואחריה, אותו בתהליך הפרישהמישהו שילווה �

חוסר ידיעה/את החרדה הנובעת מאי ודאותמישהו יפחית �

במיוחד בנושאי   - יעזור לו בקבלת החלטות קריטיות להמשך חייו �
פנסיוניים/הפיננסיים

:של חייוהחשובים לו בשלב זה סיוע בנושאים �

:הפורש מחפש

בריאות ואורח חיים בריא•

תרבות שעות הפנאי•

)בעיקר בפרישה מוקדמת(תעסוקה •

ביטוח ופיננסים•
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האם אפשר לקבל 
את כל השירותים

באופן מקצועי במקום אחד
.או שמא זה חלום.או שמא זה חלום
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...אנחנו כבר הגשמנו  -אז זהו שלא 

17



זכויות פנסיוניות והטבות מס בכדי   מיצוי – תכנון פיננסי ופנסיוני �
לייצר את ההכנסה הגבוהה ביותר

תכנון מס וליווי מול רשויות המס�

פתרונות ביטוח ופיננסים ייעודיים�

איתור כספים אבודים�

אימון כלכלי אישי�
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אימון כלכלי אישי�

סדנאות הכנה לפרישה�

כנת צוואות וטיפול בירושותה–ייעוץ משפטי �

50חברות במועדון קלאב �

הכוונה תעסוקתית�

ניהול הסדרי פרישה מוקדמת והסדרי שלמות�



קורת גג אחתתחת ריכוז כל השירותים �

אנשי מקצוע מתמחים בכל תחום�

מנהל תיק המלווה את הלקוח לאורך כל התהליך�

�5343*

המרכז לניהול פרישה
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�5343*

סוכנות לביטוח מבית מגדל 50באמצעות קלאב �



?למה כדאי לסוכן הביטוח לשתף פעולה עם המרכז לניהול פרישה

לא לכל הסוכנים יש את הזמן או המומחיות להעניק שירות כולל

.  ללקוחות בתהליך פרישה

י צוות מומחי פרישה הנעזרים במערכת תכנון "פתרון מקצועי וקבלת שירות ע•
.פרישה ייעודית

שימור הלקוח  •

מקור הכנסה נוסף  • מקור הכנסה נוסף  •

•UP SALE–איתור צרכים נוספים כחלק מהתכנון

:   כגון ביטוחייםכולל כאלו שאינם , הרחבת מגוון השירותים הניתנים ללקוח•
תעסוקה וקריירה לאחר , חיים בריאים, לימודים והעשרה, תרבות פנאי וטיולים

פרישה

20



?למה כדאי לסוכן הביטוח לשתף פעולה עם המרכז לניהול פרישה

מהסכום שיגבה מהלקוח בגין תכנון כספי  20% - הכנסה נוספת •
).  מ"לפני מע₪ 1500/3000(הפרישה 

המפנה מגדיר את אופן המשך הפעילות מול  הסוכן : אתה מחליט•
:הלקוח בתום תהליך התכנון

המשך פעילות מכירה ושירות  -החזרת תיק התכנון לסוכן המפנה •
י הסוכן המפנה"יתבצעו ע

לבצע מכירות המשך ללקוחות על פי   50מתן אישור לסוכנות קלאב •
תוך חלוקת עמלות שוטפות , )אלמנטר, בריאות, פנסיוני(תחומים  תוך חלוקת עמלות שוטפות , )אלמנטר, בריאות, פנסיוני(תחומים 

.50באופן שווה בין הסוכן המפנה לסוכנות קלאב 

  

  50חתימה על הסכם מסחרי בין הסוכן המפנה לבין סוכנות קלאב •
את אופן ההתקשרות על פי העדפות הסוכן לאופן שיתוף  המסדיר 
.הפעולה

וקיים לסוכן הסכם חתום , שפנה ישירות למרכז לניהול פרישהלקוח •
י הסוכן לצורך תגמולו"יחשב כלקוח שהופנה ע, 50עם סוכנות קלאב 

21



)50סוכנות קלאב (המרכז לניהול פרישה מול מגדל חיים חדשים ' מח

המרכז לניהול פרישהמגדל חיים חדשים

  פעילות
עיקרית

מוצרי קצבה   מכירת
ופיננסים

>=תכנון פנסיוני הוליסטי 
מוצרי קצבה ופיננסים מכירת

, סיעוד/בריאות, קצבה/פיננסיםקצבה/פיננסיםמוצרים
אלמנטר

שירותים  
נוספים  

איתור , וליווי מול רשויות המס תכנון
, ייעוץ משפטי, כספים אבודים

הכוונה , סדנאות הכנה לפרישה הכוונה , סדנאות הכנה לפרישה
50חברות בקלאב , תעסוקתית

  עלות
ללקוח

 עלות לכל שירות על פי מחירוןללא עלות ללקוח
השירותים

  בסיס
לקוחות

מועדון  , מעסיקים, סוכנים הפניותסוכנים הפניות, מגדל
לקהל הרחב פרסום, 50קלאב 

עמלות  
לסוכן

חלוקת הכנסות עם סוכן מפנהמלאה לסוכן עמלה
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נספחים
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ישראל במספרים

הזדקנות האוכלוסייה–דמוגרפיה משתנה �

+65 -אוכלוסיית בני ה1960-2010, ב"אנגליה וארה, ישראל–תוחלת חיים 
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בישראל  65תוחלת החיים של בני ה 
2010גדלה בשנתיים בעשור שהסתיים ב 



1950 2010 2050

התפלגות אוכלוסיית ישראל לפי גילאים ומין
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+  65בני 

2030מיליון ב  1.5>  =    2010אלף תושבים ב  �740

2030ב  14%>  = 2010מהאוכלוסייה ב  �9.8%



 55-64ירידה בתעסוקת גברים בגילאי �

2008 - ב 69%-ל, 1970 - ב 84%- מ�

עליה בשיעור העובדים , +)50בגילאי (מקרב הגברים העובדים �
–במשרה חלקית 

  8200ב  18% - ל 1970ב  12.5% - מ�

+55בעיית תעסוקה לבני ה 
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