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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 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.  
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עוד בגיליון
הכנסה  "מס  הפרק:  על 

שלילי" לחוסכים לפנסיה

בעקבות דחיית הצעת הפשרה 

תובעת  ישיר  הכי  הפניקס:  של 

מהחברה כ-300 מיליון שקל

אושרה המסלקה הפנסיונית

 MDRT מכנס  רשמים 

סוכן  "הישרדות  באתונה: 

הביטוח - בעיה גלובלית"

סיכום כנס צפון: "הסוכן 

והרפורמה בשוק הפנסיוני"

הפנסיה  קרנות  דירוג 

לדצמבר 2010

כ-250 סוכנים מאזור הצפון הגיעו 

באזור  הראשון  לכנס  )ג'(  השבוע 

"עדיף" תקשורת, בחסות  שערכה 

שחם,  אלטשולר  ההשקעות  בית 

הצפון  מחוז  עם  פעולה  ובשיתוף 

של לשכת סוכני ביטוח, במלון דן 

כרמל בחיפה. את הכנס הנחה חבר 

שמעון  חיפה  רדיו  ושדר  הלשכה 

אזולאי.

רב  בקשב  האזינו  הצפון  סוכני 

ח"כ  האוצר  שר  סגן  של  לדבריו 

שהתייחס לוועדה  יצחק כהן  הרב 

המס  הטבות  לבחינת  שהוקמה 

"מדינת  פנסיוניות.  להפקדות 

מיליארד  כ-9  מחלקת  ישראל 

מס  הטבות  בצורת  בשנה,  שקל 

לבדוק  צריך   – לפנסיה  להפקדות 

ביסודיות את חלוקת הכסף הזה", 

אמר סגן השר. 

ונתן  הכנס,  במרכז  שעמד  הנושא 

ליום העיון את שמו, היה הרפורמה 

להגברת התחרות בשוק הפנסיוני. 

חיממו  בנושא,  שנערכו  הפאנלים 

באולם,  האווירה  את  אחת  לא 

מצד  להפרעות  פעם  לא  והביאו 

דעתם  את  שהביעו  בקהל  סוכנים 

בקול רם.

הראשון  בחלקו  מעניינת  הרצאה 

של היום, ניתנה על ידי רם אמית, 

הרפורמה  מרכיבי  שרוב  שטען 

וכי  התחרות,  לקידום  יביאו  לא 

יהיו  ממנה  הגדולים  המרוויחים 

כי  כן, בישר אמית,  הבנקים. כמו 

עמלות  הגבלת  על  שמדבר  הסעיף 

ישרוד  לא  הנראה  ככל   – ההיקף 

בגרסה הסופית של הרפורמה.

בין ההרצאות שניתנו בכנס, נכללה 

אלטשולר,  גילעד  של  הרצאתו 

אלטשולר  ובעלים,  מנכ"ל 

אלטשולר  של  הרצאתו  שחם. 

פיזור  של  הצורך  על  דיברה 

המדינה,  לגבולות  מחוץ  השקעות 

על  מאוד  אקטואלית  והייתה 

הפוליטיות  ההתפתחויות  רקע 

האחרונות באזור.

הרחבה על הכנס בעמ' 11-6.

שלמה אייזיק, בעליה של סוכנות 

הסוכן  בית  את  מקים  יונט, 

הגדול ביותר בצפון הארץ בתחום 

שילוב כוחות: שלמה אייזיק 
מקים את התאגדות הסוכנים 

הפנסיוניים הגדולה בצפון
סוכני 'יונט' באיזור הצפון יאחדו כוחות עם סוכני 'אפיקי הון', 'שלג' ו'איתמר ישראלי' | 

כל סוכנות תמשיך בפעילותה העצמאית, אך תיהנה מהניסיון והכלים של יונט
עם  כוחות  איחוד  תוך  הפנסיוני, 

שלושה בתי סוכן נוספים. כך נודע 

ל"עדיף".

"יחד",  שנקרא  החדש,  התאגיד 

יאחד את פעילותו של אייזיק בצפון 

כנס 'עדיף' ואלטשולר שחם בצפון: 
הסוכנים יאלצו להתאים עצמם לשינויים


