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  |  חדשות ביטוח4

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. 

 

  |  חדשות ביטוח

ועדי  בהשתתפות  חירום,  כנס 

אנוש  משאבי  ומנהלי  עובדים 

הפנסיה  במצב  יעסוק  במשק, 

בישראל, זאת לנוכח המשבר בשוק 

לפגיעה  הכבדים  והחששות  ההון 

העובדים  של  הפנסיוני  בביטחון 

ב'  ביום  יערך  הכנס  בישראל. 

במוזיאון  בספטמבר,   5 הקרוב, 

הארץ בתל-אביב. 

ידונו  והמעסיקים  הוועדים  ראשי 

הנדרשים  אופרטיביים  בצעדים 

על  ולהגנה  להבטחה  לדעתם, 

בקרנות  העובדים  חסכונות 

וקרנות  הגמל  קופת  הפנסיה, 

ההשתלמות.

בכנס תשתתף ח"כ שלי יחימוביץ, 

יו"ר ועדת האתיקה וחברת ועדות 

והרווחה  העבודה  הכספים, 

כנס חירום: האם הפנסיה 
שלנו בסכנה?

יתכנסו  במשק  אנוש  משאבי  ומנהלי  עובדים  ועדי 
לדיון דחוף במצב הפנסיה בישראל

"האם  בכנסת, שתעסוק בשאלה: 

המחוקק מגן מספיק על החסכונות 

הפנסיונים של העובדים בישראל. 

מנורה  מנכ"ל  אסאייג,  בן  יהודה 

סקירה  יציג  פנסיה,  מבטחים 

מבט  תוך  הפנסיוני,  החיסכון  של 

לעתידו.

ראש  גיל,  עמי  עו"ד  של  הרצאתו 

הציבור  לאינטרס  הקליניקה 

בשאלה:  תעסוק  ההון,  בשוק 

הציבור  אינטרס  על  לשמור  "איך 

ופיקוח  הפנסיונים  בחסכונות 

הכנס  הרגולטור?"  עבודת  על 

בנושא  מקצועי,  בפאנל  יחתם 

הפאנל  את  הפנסיה.  קרנות  עתיד 

ינחה  הכנס  יום  ואת  המקצועי, 

אמיר גבאי, מומחה למיסוי  רו"ח 

ופרישה.

שעשתה  בקיבוצים  מדגם  ממצאי 

מקבוצת  יועצים"  "מבט  חברת 

 45% כי  מראים  פיקוח"  "ברית 

כ"קיבוץ  המתנהלים  מהקיבוצים 

מתחדש" (בהם נהוגה חלוקת שכר 

קיום  לצד  הפרטות  דיפרנציאלי, 

ברווחה  הדדית  ערבות  מנגנוני 

לעמוד  יצליחו  לא  ובבריאות) 

בגובה  חודשית  פנסיה  בתשלום 

הגמלאים,  לחברים  שקל   3,500

מבלי להיכנס לגירעון תקציבי. 

עמידה  נוספים  קיבוצים  ב-22% 

 3,500 בגובה  קצבה  בתשלום 

להיכנס  מבלי  ודאית  איננה  שקל 

לגירעון. 32% מהקיבוצים יכולים, 

חודשית  קצבה  לשלם  כלכלית, 

במרבית  כי  יצוין  3,500 שקל.  של 

משולמת  המתחדשים  הקיבוצים 

(מתקציב  תקציבית  פנסיה 

גמלאי  זכאי  בנוסף  הקהילה), 

פנסיה בקיבוצים: חשש 
לגירעון תקציבי

מהביטוח  זקנה  לקצבת  בקיבוץ 

הלאומי. 

רשם  לבקשת  נעשתה  הבדיקה 

עו"ד  השיתופיות,  האגודות 

כינוס  לקראת  זליגמן,  אורי 

ב-15  הקיבוצית  התנועה  מועצת 

הפנסיה  סוגיית  סביב  בספטמבר, 

הצעת  לעלות  אמורה  בה  בקיבוץ, 

מטה התנועה הקיבוצית, הכוללת 

בקשה מרשם האגודות השיתופיות 

בקיבוץ  הפנסיה  תקנת  לשינוי 

"תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ 

המתחדש" מסכום קצבה מינימום 

מהשכר   35% לפי  המחושבת 

הממוצע במשק (כיום 2,870 שקל) 

ל-40% מהשכר הממוצע (כ-3,200 

שקל). בדיקה מקדימה הראתה כי 

7 קיבוצים בלבד מתוך 200 עדיין 

הסכום  בתשלום  עומדים  אינם 

המחייב של 2,870 שקל המחויב. 

ישיר  ביטוח  עם  המגעים  הפסקת  על  השבוע  הודיעה  מבטחים  מנורה 

להצטרפותה למיזם להקמת חברת ביטוח ישיר בברזיל.

ישיר  ביטוח  עם  "המגעים  כי  החברה  מסרה  לני"ע,  לבורסה  בדיווח 

השקעות הסתיימו, מבלי שהתגבשו לכדי הסכם מחייב".

כזכור, בחודש מרץ הודיעה ביטוח ישיר על כוונתה להקים פעילות ביטוח 

ישיר בברזיל יחד עם קרן ההשקעות של הבנק העולמי, מנורה מבטחים 

וגורמים נוספים בהם חברת GG הברזילאית. 

מוערך  ב-15% מהמיזם, שהיקפו הכולל  להחזיק  היתה  מנורה אמורה 

ביטוח  שקל.  מיליון   127.5 של  השקעה  תמורת  שקל,  מיליון  בכ-850 

ישיר תחזיק רבע מהמיזם, עם אופציה להגדלת חלקה ל-37% וחלקה 

בהשקעה צפוי להיות בסך של כ- 218 מיליון שקל. 

יתרת   .30% על  יעמוד  העולמי  הבנק  של  ההשקעות  קרן  של  חלקה 

האחזקות בחברה המשותפת תוחזק על ידי משקיעים נוספים.

שיעור החזקותיה של GG יהיה עד ל- 25% מהונה של החברה המשותפת. 

החברה  תשקיע  ישיר,  ביטוח  לבין  בינה  שנחתם  הבנות  מזכר  פי  על 

בדומה  שקל,  מיליון   218 עד  של  סכום  המשותפת  בחברה  הברזילאית 

להשקעתה של ביטוח ישיר במיזם.

ההשקעה במיזם החדש צפויה להיפרס על פני תקופה של כ-4-5 שנים.  

מנורה מבטחים נסוגה 
ממיזם ביטוח ישיר בברזיל

https://www.prisha.co.il/




