
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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אימון לסוכן
גילי ראובני

המסלקה הפנסיונית עובדת בשבילך. 

הרווחיות 
שלך 

נשחקת? 

מוקד עדיף לשירות הסוכן - המסלקה הפנסיונית 
mislaka@anet.co.il | 03-9076000
w w w . a n e t . c o . i l / m i s l a k a

שימוש בשירותי המסלקה הפנסיונית מעניק 
כלים לשימור לקוחות ולהגדלת ערך לקוח. 

כבר הצטרפת למהפכה?

סינרגיה משרדית 
יכול  אינו  זמן,  לאורך  להצליח  השואף  סוכן  משרד 
להישען על כתפו של אדם אחד, המנהל. גילי ראובני, 
יועצת עסקית מטעם לשכת סוכני הביטוח, ממליצה 
לחשוב מחוץ לקופסה ולאפשר גם לעובדים להוביל 

את הדרך

משרדי סוכנים רבים בנויים, באופן 
בדרך  שהוא  הסוכן,  סביב  טבעי, 
שסוגר  ומי  והבעלים  המקים  כלל 
מנת  על  אולם  העסקאות.  רוב  את 
ולא  זמן,  לאורך  בהצלחה  להתמיד 
דרוש  מתישים,  מרתונים  לרוץ  רק 
הצוות.  מצד  פעולה  שיתוף   גם 

 one man אותו  המעולה,  המנהל 
show, אינו קיים במציאות. תפקיד 
ראש הפירמידה הוא כל כך מסובך, 
אחד  אדם  רק  כי  ייתכן  שלא  עד 
המנהל  של  איכותו  אותו.  ממלא 
טמונה ביכולתו לבנות צוות משלים, 

ולאו דווקא צוות מושלם.
ממנהל  בנוי  "המושלם"  המשרד 
מנהל  משלים.  ומצוות  מעודד 
מעודד מדבר מעט )20%( ומקשיב 
על  מתבסס  משלים  צוות  הרבה; 
חשיבה  ודרכי  תכונות  בעלי  אנשים 
שונות איש מרעהו, המפרים זה את 

זה באופן הדדי. 
לבטא  לאנשיו  מאפשר  טוב  מנהל 
דעות המנוגדות לשלו, מתוך עמדת 
מחוץ  חשיבה  המאפשרת  כוח 
של  הרמוניה  נוצרת  כך  לקופסה. 
כלי  כל  בתזמורת,  כמו  ניגודים. 
נגינה מביא את הצליל הייחודי שלו, 
והדיון המפרה, שבו כל אחד חופשי 
מבטו,  ונקודת  דעתו  את  להביע 
ביותר. איכותית  סינרגיה   יוצרת 

מנהלים הדוגלים ומטמיעים שיטות 
על  כשהדגש   – דמוקרטי  ניהול  של 
בטווח  מרוויחים   – איטי  תהליך 
הארוך עובדים מגויסים, ממומשים, 
עצמו  יקיף  חכם  מנהל  מעורבים. 
יחשוש  ולא  מצטיינים  באנשים 
שיהיו שונים או טובים ממנו. קח לך 
להריץ  להם  ותן  מצטיינים  מנהלים 
ולנהל את העבודה השוטפת – אתה 
תפקידך,  הקברניט.  לעמדת  תעלה 
מעבר  אל  להביט  יהיה  זו,  מעמדה 
יוכלו  והם  קדימה,  ולנווט  לאופק 
לממש את איכותיהם ולהצעיד את 

הארגון לביצועים טובים יותר.   

הסתדרות הגמלאים: שר האוצר 
הבטיח לפעול לשינוי מתווה 

הביטוח הסיעודי
יתערב  כחלון  משה  האוצר  שר 
הסיעודי  הביטוח  בפרשת 
אומרים  כך  הקולקטיבי, 
בהסתדרות הגמלאים. בהסתדרות 
ניתנה  זו  הבטחה  כי  מציינים 
בכנסת  הגימלאים  שדולת  ליו"ר 
עם  שנועד  שמולי  איציק  ח"כ 
עם  "במפגש  בנושא.  האוצר  שר 
ח"כ  אמר  ההסתדרות  הנהגת 
לפעול  הבטוח  כחלון  כי  שמולי 

האמור  מתווה  סלינגר,  לשיפור 
הסיעודי  הביטוח  את  להחליף 
שמולי  הגדיר  אותו  הקולקטיבי 
ומכוער", נמסר. נורא   מתווה איום, 

שמולי  הגמלאים,  הסתדרות  פי  על 
תומך  שכחלון  התרשם  כי  ציין 
ובדעתו  הזיקנה  קצבאות  בהעלאת 
בוועדת  זו  ברוח  הצעה  להעלות 

הרווחה של הכנסת.


