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 30.1.2022כן עוד

 עלינו:

 

ומנהלת באמצעות   לקוחות 8,000-מטפלת בכמ בע" (2015) מדדים סוכנות לביטוח פנסיוני

 . ופיננסים  פנסיוניםחיסכון וצרי במ ₪מיליון  850-כובתי ההשקעות חברות הביטוח 

ברות בינלאומיות, תעשיה  חברות הייטק, חלקוחות הסוכנות מגוונים וכוללים בין היתר : 

 .ושכיריםעצמאיים וביטחון, 

 

 מקצועיות ללא פשרות.  ו   איכותידגש על מתן שירות  שיש לתת אנו מאמינים 

 הביטוח ובתי השקעות הגדולים בישראל. חברות  12-עובדים עם כמדדים 

 

מדדים סוכנות לביטוח פנסיוני מספקת פתרונות במגוון ענפי הביטוח, פתרונות לגיל  

 .וניםנסי הפ השלישי, ניהול השקעות חכם, וניהול הכספים

החיסכון  הינה סוכנות תאגיד ופועלת תחת רישיון של המפקח על שוק ההון, הביטוח ו  מדדים

 במשרד האוצר.

 

 מדדים מתמחה בענפים הבאים:

 

 .םניהול פנסיוני : ניהול פנסיה וביטוחי מנהלי .1

 ם ופנסיונים .תכנון פרישה : תכנון מתקדם של פורשים מהיבטים מיסויים, כלכליי .2

 טוחי פרט : חיים, בריאות, סיעוד וכו...וח : כל סוגי הביוני ביטניהול סיכ .3

השקעות : בחינת מוצרי השקעה מגוונים כגון: ניהול תיקי השקעות, פוליסת השקעה  .4

 והשקעות אלטרנטיביות  
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 צגים : יותם אנו מי החברות א

 

 השקעות :  בתי 

  עות פסגות, הראל השק, אלטשולר שחם, אקסלנסהשקעות, איי בי איי, מור בית , ילין לפידות

 יננסיםופ

 

 רות ביטוח : בח 

הראל חברה לביטוח, מגדל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, כלל ביטוח ופיננסים,  

 . הכשרה חברה לביטוח, מנורה חברה לביטוח

 

 

  טוח.סוכני ביטוח פנסיונים, בעלי רישיון מטעם המפקח על הבי 14-מונה כיום כצוות מדדים 

 ח.תיקים פנסיונים ומומחי ביטופעול, ניתוח  תעובדים מקצועיים בתחום ה  6-ועוד כ

בעלי הסוכנות הינם בעלי רישיון פנסיוני מורשה ממשרד האוצר, בעלי שנים של ניסיון  

 . בתחום שוק ההון, ניהול הסדרים פנסיונים ותוכניות ביטוח פרטיות

 

 :  מנהלים 

 

יון  שנות ניס  13עם מעל ל  –  (CFP,MBA)פרישה    תחוםמנהל  ף ומנכ"ל משות  –  איתן מזרחי

בבכירי  בענף, טיפול  של  בליווי    ,םועבר  מתמחה  איתן  הפנסיוני,  בתחום  מרצה  ובהווה 

ואלטרנטיבות   מיסויים  המבוטח,היבטיים  בצרכי  התחשבות  תוך  פרישה  לקראת  לקוחות 

  Eitan@madadim-c.co.il                                                                                .קצבה

 

שנות ניסיון בענף, בעבר   10-מעל ל  – (MA)מנכ"ל משותף ומנהל תיקים פנסיונים  –דדי לוי 

וכיום   אייפקס,  דש  בחברת  סיכוניםעבד  בניהול  פנסיוניליו  ,מתמחה    וי 

                                                                           Dadi@madadim-c.co.ilוהשקעות,
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 : י הבית סוכנ

 

 

 

 תיקי ביטוח והשקעות מנהל   -יוני ססוכן ביטוח פנ –ק סיכל ארי

Erik@madadim-c.co.il 

 וח ביטתיקי  תמנהל  -פנסיונית ביטוח סוכנת  – אריאלה אלקיים 

Ariela@madadim-c.co.il 

 תיקי ביטוח והשקעות מנהל  -ביטוח פנסיוני סוכן  – אלי ממן

Eli@madadim-c.co.il 

 תיקי ביטוח והשקעות מנהל  –סיוני נפח ביטוסוכן  – ירון ליפשיץ

Yaron@madadim-c.co.il  

 יקי ביטוח והשקעות  מנהלת ת -פנסיונית ביטוח סוכנת   – מורן אברהם 

Moran@madadim-c.co.il 

 תיקי ביטוח והשקעות מנהל  –ני נסיופח ביטוסוכן  – יפת פנקאר

Pyeffet@madadim-c.co.il 

 יקי ביטוח והשקעות  מנהלת ת -פנסיונית ביטוח סוכנת   – אושרית סרויה

Oshrit@madadim-c.co.il 

 יקי ביטוח והשקעות  מנהלת ת  -פנסיונית ביטוח סוכנת   – דבוריק שרלין

Dvorik@madadim-c.co.il 

 תיקי ביטוח והשקעות מנהל   –ני נסיופ ח ביטוסוכן  – תומר לוי 

Tomerl@madadim-c.co.il 
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 המקצועי :  הצוות 

 

  Tomer@madadim-c.co.il                                      תביעותמנהל וסמנכ"ל  – לוי תומר

 Katia@madadim-c.co.il                                       לקוחותתיקי מנהלת   –קטיה פורטה 

  Office@madadim-c.co.il                                                 תפעולמנהלת  – אמירהעדי 

 Roy@madadim-c.co.il                                         תיקי לקוחות           מנהל   – רוי דותן

  Doc@madadim-c.co.il                                                   גבייהמנהלת   – ירדן קרקוקלי

  Doc@madadim-c.co.il                                                         גבייהמנהלת  – ליאת גורן

 Adir@madadim-c.co.il                                        תיקי לקוחות           מנהל  – אדיר סלע

 

 

http://www.madadim-c.co.il/
mailto:Tomer@madadim-c.co.il
mailto:Katia@madadim-c.co.il
mailto:Office@madadim-c.co.il
mailto:Doc@madadim-c.co.il
mailto:Doc@madadim-c.co.il

