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הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

 חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.
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פורסם החוזר הסופי לביצוע שינויים בדמי ניהול

www.polisa.news

התקופה המינימלית למתן הנחה בדמי הניהול 
הוארכה משנתיים ל-5 שנים – כך נקבע בחוזר 
הסופי לקביעת הנחות בדמי ניהול, שפורסם 
השבוע. יש לציין כי בטיוטת החוזר שפורסמה 
באפריל השנה נקבעה התקופה המינימלית 

ל-7 שנים. 
ציות  וממונה  מנהל מקצועי  אייל סיאני 
ופנסיה סוקר  ואכיפה בהלמן אלדובי גמל 
את עיקרי השינויים בחוזר הסופי אל מול 

ההוראות כיום:
• הנחה בדמי ניהול תהיה לחמש שנים לפחות 

)לעומת שנתיים כיום(.
• ניתן להעלות דמי ניהול גם לפני שעברו 
חמש שנים,  חצי שנה לאחר שהעמית הפסיק 
ובתנאי שהפסקת ההפקדות לא  להפקיד 
אירעה על ידי המעסיק )כיום ניתן מיידית(. 
יצוין כי בוטל התנאי לפיו ניתן  בהקשר זה 
להעלות דמי ניהול לעמית שקיבל הנחה בדמי 
ניהול במסגרת הסכם דמי ניהול של החברה 
מול המעסיק ואותו עמית עזב את המעסיק.

• אם עובד עזב מקום עבודה אחד, שלו 
היה הסדר דמי ניהול עם הגוף המוסדי והחל 
עבודה במקום עבודה אחר שגם לו יש הסדר 
דמי ניהול עם הגוף המוסדי – יחול הסדר דמי 

הניהול המטיב יותר עם העמית. 
של  היה  המיטיב  ההסדר  אם 
מקום העבודה הקודם, אזי בתום 
תקופת ההנחה יחול ההסדר של 
מקום העבודה החדש, ככל והוא 

עדיין בתוקף.
עם זאת, העמית רשאי לבחור את 
הסדר דמי הניהול המועדף עליו 
והסדר זה יחול עד תום תקופת 

ההנחה של מקום העבודה.
• כיום, קרן פנסיה מנהלת לכל 

ובו תתי חשבונות לכל  עמית חשבון אחד 
מעסיק כאשר דמי הניהול מתנהלים לגבי כל 
תת חשבון בנפרד. בחוזר נקבע כי אם העמית 
הצבירה,  על  שונים  הנחות  לשיעורי  זכאי 
תחול ההנחה הגבוהה ביותר על כל הצבירה 

של העמית.
כי הוא חל גם במקרה של  בחוזר מודגש 
ניהול בעקבות מעבר לגביית  העלאת דמי 
דמי ניהול מינימליים )שישה שקלים לחודש(.

בחוזר נקבע גם אופן העברת הודעה על הנחה 
בדמי ניהול – היות וכיום אין הוראות לעניין 

זה )אלא רק לעניין העלאה(. על פי החוזר: 
• יש להציג הודעה על מתן הנחה בדמי ניהול 

בחשבון האישי המקוון של העמית 
וזאת בסמוך למועד מתן ההנחה. 
בהודעה זו יש לכלול את שיעור דמי 
הניהול + מועד התחלה וסיום של 
ההנחה והמקרים בהם רשאי הגוף 

המוסדי להעלות דמי ניהול.
• יש לשלוח את ההודעה כאמור 
וישנו(  )ככל  לדוא"ל של העמית 
ממועד  עסקים  ימי  עשרה  תוך 

מתן ההנחה. 
לעמית  ניתנה  ההנחה  אם   •
פנסיה,  לקרן  הצטרפות  הליך  במסגרת 
הודעת ההנחה כאמור תישלח במסגרת הודעת 

ההצטרפות שנשלחת לעמית.
לגבי אופן העברת הודעות לעמיתים בדבר 

העלאת דמי ניהול נקבע:
לשלוח  ניתן  בהם  מקרים  ישנם  כיום    •
לעמית הודעה בדיעבד על העלאת דמי ניהול 
– אפשרות זו בוטלה כך שלמעשה ההודעה 
לעמית תמיד תהיה בין חודשיים לארבעה 
לפני ההעלאה בפועל )נוסח ההודעה עודכן(. 
בנוסף, על החברה לשלוח לעמית, 30 יום לפני 

העלאת דמי הניהול מסרון תזכורת. 
החוזר ייכנס לתוקף ב-1 באפריל 2018.

התקופה המינימלית למתן הנחה בדמי 
הניהול הוארכה משנתיים ל-5 שנים

אייל סיאני

http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C/
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nir@oren-ins.co.il
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באורן מזרח
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

הקרע באיגוד המתכננים הפיננסיים

איגוד המתכננים הפיננסיים העולמי 
מביע תמיכה בהנהגה של עומר גטניו

דוברי בתגובה: המכתב מבוסס על מידע שהם קיבלו מגטניו בלבד. בפועל יש לנו שליטה על הארגון

וד  ג י א ב ע  ר ק ה
המתכננים הפיננסיים 
נמשך. במסגרת הפיצול 
בהנהגת האיגוד, טוענים 
ות  ש א ר ל ל  י ב ק מ ב
האיגוד גם היו"ר הנוכחי 
עומר גטניו וגם הנשיא 
דוברי.  דן  והמייסד 
אולם, ההנהגה בראשות 
גטניו קיבלה בימים אלה 
חיזוק משמעותי מאיגוד 
הפיננסיים  המתכננים 
שהביע  הבינלאומי, 
תמיכה בלתי מסוייגת 

בגטניו. 
נואל מאי, במכתב ששלח   FPSB-מנכ"ל ה
לדוברי, דורש ממנו לחדול ממעשיו לפיצול 
ההנהגה, לחדול מלנסות לייסד הנהגה חדשה 
תחת זו הקיימת, לחדול מכל פעילות הדחה 
של חברי הנהלה של האיגוד ומכל ניסיון לארגן 

מחדש את האיגוד. 
בכך מקבל האיגוד העולמי את חוות דעתו של 

היועץ המשפטי של האיגוד עו"ד ג'ון גבע, לפיה 
כל החלטה שהתקבלה לאחר פיזור האסיפה 

על ידי היו"ר גטניו אינה תקפה.
מנגד, עורך דינו של דוברי, עו"ד עמירם בוגט, 
נתן חוו"ד משפטית נגדית. לטענתו – לאחר 
שגטניו הודיע שהאסיפה פוזרה, דוברי צעק 
בקול כי האסיפה נמשכת, וכל חברי האיגוד 
שנשארו ולא יצאו מהאולם הבינו כי האסיפה 

ממשיכה כסדרה. לכן, 
האסיפה  בוגט,  טוען 
זומנה והתנהלה כדין, וכל 
ההחלטות שהתקבלו בה 
תקפות לכל דבר ועניין.  
היום  במכתב ששלח 
לחברי  גטניו  ד'(  )יום 
התייחס  הוא  האיגוד 
למכתב שהתקבל ואמר: 
באופן  תומך   FPSB "
מלא בוועד המנהל תחת 
ומגנה בתוקף  הנהגתי 
את פעולותיהם של דן 
דוברי ונועם הירשקורן 
בניסיונותיהם לבצע "הפיכת חצר" ולערער על 

מוסדותיו של האיגוד".
דוברי מסר בתגובה לדברים: "המכתב כמובן 
מבוסס על מידע שהם קיבלו מעומר בלבד. 
מאז שלחתי להם גם את החוו"ד שלנו והם 
טרם הגיבו. בינתיים בפועל יש לנו שליטה על 
הארגון אך אין ספק שהמצב לא טוב ועושים 

מאמץ להגיע להבנות ולרדת כולנו מהעץ".

עומר גטניו, נואל מאי ודן דוברי
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העדכון הרגולטורי של השבוע האחרון

עדכון רגולטורי נוסף 
לחודש ספטמבר

בשבוע האחרון פרסמה רשות שוק הון, ביטוח וחסכון עדכון 
רגולטורי נוסף לחודש ספטמבר, שהצטרף לעדכון הרגולטורי 
שנשלח בתחילת החודש. זאת בניגוד לנוהג שהתקבע לפני 
לגופים המוסדיים עדכון רגולטורי  כשנה, במסגרתו נשלח 

אחת לחודש. 

במסגרת העדכון הנוכחי, נשלחו חמישה חוזרים הנוגעים 
לנושא החיסכון הפנסיוני, העוסקים בין היתר באופן ההפקדות 
לקופות גמל, ביצוע שינויים בדמי הניהול )ראו ידיעה בגיליון 
זה( ותיקון החוזר המסדיר את אופן הדיווח השנתי והרבעוני 

לעמיתי ומבוטחי הגופים המוסדיים. 

הסברהוראותנושא

פנסיה

טיוטת תיקון החוזר המאוחד לעניין מדידת 
התחייבויות - דרך חישוב מאזן אקטוארי 
ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל 

מרכזית לקצבה

עדכון הנחות דמוגרפיות שעומדות בבסיס מאזן 
אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל 

מרכזית לקצבה.

חוזר דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - חיסכון פנסיוני
תיקון

עדכון התנאים החלים על גוף מוסדי במתן הנחה בדמי 
ניהול לעמיתים.

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - טיוטהחיסכון פנסיוני
עדכון הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים ואישורים 

שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל 
שבניהולה.

דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים חיסכון פנסיוני
בגוף מוסדי – תיקון

תיקון לחוזר 2016-9-18 שעניינו “דוח שנתי ודוח רבעוני 
לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון”.

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק מסלקה פנסיונית
החיסכון הפנסיוני - תיקון

תיקון טעות סופר.
בסעיף 2)א( במקום הפניה לסעיף 7)ב( תבוא הפניה 

לסעיף 7ב)1(.
מקור: רשות שוק ההון

http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93/
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחת שלא וידאה כי 
המבוטח ער לסייגים לפוליסה 

לא תוכל להסתמך עליהם

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

המסלול כבר 
לא כללי

היה תמיד מאוד  עולם ההשקעות 
מגוון עם קשת רחבה של מוצרי השקעה 
ומסלולים שונים. בעבר, ההבנה של 
הלקוחות לא הייתה קיימת כמעט כלל, 
והם תמיד היו פאסיביים לגבי אופן 
ההשקעה של כספים. היום הדורות 
ויותר  יותר  החדשים ואנשי ההייטק 
מעורבים בהשקעות של כספיהם ובאופן 

ניהולם.
את  נותן  לא  כבר  הכללי  המסלול 
המענה הנדרש לצרכים הדינמיים של 
ויש צורך רב בחשיבה מוחדשת כיצד יש  הלקוחות החדשים 

להתאים את אפיקי ההשקעה לצרכים האישים של הלקוחות.
כמעט ואין שני לקוחות עם אותם צרכים ועם אותם יעדים 
יש צורך  לכספים שלהם. כמו בעולם הביטוח, בו לכול לקוח 
ברמה  הביטוחי  המוצר  של  התאמה  וישנה  שונה  ביטוחי 
ההשקעות  לעולם  להתייחס  יש  גם  כך  ואישית,   פרטנית 
)קה"ש ,קופ"ג, פוליסות חיסכון, ניהול תיקים, קרנות גידור ועוד(.

האם לחוסך/לקוח בן 55, בן 25 או בן שנתיים יש את אותם 
הצרכים או את אותן היכולות הכלכליות ואותם יעדים לכספים 
הנחסכים? מובן שלא, אך עדיין נתח גדול מהכספים מגיעים 

למסלולים הכלליים.
בטבלה 1 ניתן לראות בבירור כי מעל ל-60% מהכספים מופנים 
למסלולים כלליים, לרוב ללא התחשבות במספר רב של פרמטרים 
רלוונטיים לחיסכון של הלקוחות. לדוגמא – גיל הלקוח ותקופת 
החיסכון הצפויה. בהינתן הפרמטרים הללו ניתן יהיה להחליט על 
החשיפה המנייתית המבוקשת לתקופה )כמובן בהתייחס לנתוני 

מאקרו שונים(.
לקוח בעל טווח השקעה ארוך, יכול להגדיל את החשיפה המנייתית 
בקרן השתלמות או בכל מוצר השקעה אחר ועל ידי כך להגדיל 

את פוטנציאל הרווח הצפוי לו בסוף חיי ההשקעה.
בטבלה 2 ניתן לראות כי בכל גוף מנהל שבו היינו מפצלים בין 
המסלול הכללי והמסלול המנייתי, התשואה שהינו מצליחים להניב 

ללקוחות שלנו הייתה גבוהה יותר מהשקעה במסלול הכללי.
בחיתוך נוסף של מסלול המנייתי והכללי, כולל תקופת הירידות 
בשווקים ב-2011, ניתן לראות כי המסלול המנייתי מניב תשואה 

טובה יותר לאורך זמן אך עם תנודתיות גבוהה יותר.
ומעלה את  בין המסלולים מקטין את התנודתיות  השילוב 

התשואות ללקוח לאורך זמן )ראה טבלה 3(.
במידה ואנו לא מתחשבים בפרמטרים האישים של הלקוחות 
אנו מקטינים את פוטנציאל הרווח הקטנת ההפסד שלהם בהתאם 

לליבון הצרכים האישי שאנו מקיימים. 
4(, על ידי ביצוע התאמות שוטפות  כפי שניתן לראות )טבלה 
לתיקי הלקוחות אנו משפרים את מצבם לאורך זמן, בפרט בהתאמה 

בשינוי מצבי החיים של הלקוחות.
היום יותר מתמיד ישנה חשיבות רבה לניהול נכון של הכספים 
כאשר השווקים תנודתיים מכפילי מניות גבוהים ומרווח סיכון 
מעל אג"ח ממשלתי שכמעט ולא קיים. הפיזור בין המסלולים 
והתאמת ההשקעה באופן אישי תיתן את התשואה העודפת 
ע"פ הצרכים של הלקוחות. עולם המסלול כללי הפך להיות פחות 
רלוונטי וגם הרגולטור משדר זאת, בהחילו את מודל ההשקעות 

הפנסיוני הצ'יליאני - מודל תלוי גיל.

הכותב הינו מנכ"ל מרקר פיננסים

התפלגות הכספים בין המסלול הכללי 
ליתר מסלולי ההשקעה

תשואות המסלולים הכלליים והמסלולים המנייתיים

תשואות המסלולים המשולבים

תשואות מסלולים לאורך זמן

ביצועים עודפים לאורך זמן במסלול המשולב 50-50

מאת יונאל דבש

מבט פיננסי

 : התפלגות הכספים בין המסלול הכללי ליתר מסלולי ההשקעה1כותרת: טבלה 

יחס 
 באחוזים

סך הכספים 
באפיקים 

 אחרים

נכסים לסוף 
 התקופה

 סוג קופה
 

 שם קופה

    
  

 השתלמות 15,716.5 24,584.8 63.93%
אלטשולר שחם השתלמות 

 כללי

 השתלמות 13,167.6 21,484.1 61.29%
ילין לפידות קרן השתלמות 

 מסלול כללי

 פסגות שיא השתלמות כללי השתלמות 9,644.3 15,028.0 64.18%

 מיטב דש השתלמות כללי השתלמות 16,521.0 21,758.0 75.93%

 אקסלנס השתלמות כללי השתלמות 8,078.3 10,869.2 74.32%
 

 : תשואות המסלולים הכלליים והמסלולים המנייתיים2כותרת טבלה: טבלה 

תשואה 
ממוצעת 
שנתית 

שנים  5
 אחרונות

תשואה 
 ממוצעת
 3שנתית 

שנים 
 אחרונות

תשואה 
 מצטברת
 לתקופת

 הדוח

  תקופת
  דיווח

 שם קופה

 אלטשולר שחם השתלמות כללי   07/17-08/16 7.47% 4.77% 7.28%

 אלטשולר שחם השתלמות מניות   07/17-08/16 18.63% 8.32% 12.14%

 מיטב דש השתלמות כללי   07/17-08/16 5.45% 3.76% 6.27%

 מיטב דש השתלמות מניות   07/17-08/16 11.40% 5.10% 9.98%

 פסגות שיא השתלמות כללי   07/17-08/16 5.12% 4.20% 6.34%

 פסגות שיא השתלמות מניות   07/17-08/16 11.18% 7.63% 11.47%

7.34% 5.11% 4.51% 07/17-08/16   
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול 

 כללי

- - - - - - 12.95% 07/17-08/16   
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול 

 מניות

 

 : תשואות המסלולים המשולבים3כותרת טבלה: טבלה 

 גוף מנהל 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 השתלמות כללי פסגות שיא 3.95%- 11.11% 10.52% 5.69% 2.65% 2.75%
 פסגות משולב 10.66%- 10.98% 16.85% 7.16% 3.76% 3.85%
 השתלמות מניות פסגות שיא 17.36%- 10.84% 23.18% 8.63% 4.87% 4.94%
 השתלמות כללי מיטב דש 2.72%- 10.57% 10.20% 5.91% 1.58% 3.22%
 מיטב דש משולב 9.01%- 12.17% 14.96% 5.81% 1.94% 3.37%
 השתלמות מניות מיטב דש 15.29%- 13.76% 19.72% 5.70% 2.29% 3.52%
שחם השתלמות  אלטשולר 0.01%- 14.88% 9.96% 5.91% 2.47% 4.78%

 כללי
 אלטשולר משולב 4.98%- 16.70% 14.69% 5.65% 2.82% 6.78%
שחם השתלמות  אלטשולר 9.95%- 18.52% 19.41% 5.38% 3.17% 8.78%

 מניות
 

 

 : התפלגות הכספים בין המסלול הכללי ליתר מסלולי ההשקעה1כותרת: טבלה 

יחס 
 באחוזים

סך הכספים 
באפיקים 

 אחרים

נכסים לסוף 
 התקופה

 סוג קופה
 

 שם קופה

    
  

 השתלמות 15,716.5 24,584.8 63.93%
אלטשולר שחם השתלמות 

 כללי

 השתלמות 13,167.6 21,484.1 61.29%
ילין לפידות קרן השתלמות 

 מסלול כללי

 פסגות שיא השתלמות כללי השתלמות 9,644.3 15,028.0 64.18%

 מיטב דש השתלמות כללי השתלמות 16,521.0 21,758.0 75.93%

 אקסלנס השתלמות כללי השתלמות 8,078.3 10,869.2 74.32%
 

 : תשואות המסלולים הכלליים והמסלולים המנייתיים2כותרת טבלה: טבלה 

תשואה 
ממוצעת 
שנתית 

שנים  5
 אחרונות

תשואה 
 ממוצעת
 3שנתית 

שנים 
 אחרונות

תשואה 
 מצטברת
 לתקופת

 הדוח

  תקופת
  דיווח

 שם קופה

 אלטשולר שחם השתלמות כללי   07/17-08/16 7.47% 4.77% 7.28%

 אלטשולר שחם השתלמות מניות   07/17-08/16 18.63% 8.32% 12.14%

 מיטב דש השתלמות כללי   07/17-08/16 5.45% 3.76% 6.27%

 מיטב דש השתלמות מניות   07/17-08/16 11.40% 5.10% 9.98%

 פסגות שיא השתלמות כללי   07/17-08/16 5.12% 4.20% 6.34%

 פסגות שיא השתלמות מניות   07/17-08/16 11.18% 7.63% 11.47%

7.34% 5.11% 4.51% 07/17-08/16   
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול 

 כללי

- - - - - - 12.95% 07/17-08/16   
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול 

 מניות

 

 : תשואות המסלולים המשולבים3כותרת טבלה: טבלה 

 גוף מנהל 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 השתלמות כללי פסגות שיא 3.95%- 11.11% 10.52% 5.69% 2.65% 2.75%
 פסגות משולב 10.66%- 10.98% 16.85% 7.16% 3.76% 3.85%
 השתלמות מניות פסגות שיא 17.36%- 10.84% 23.18% 8.63% 4.87% 4.94%
 השתלמות כללי מיטב דש 2.72%- 10.57% 10.20% 5.91% 1.58% 3.22%
 מיטב דש משולב 9.01%- 12.17% 14.96% 5.81% 1.94% 3.37%
 השתלמות מניות מיטב דש 15.29%- 13.76% 19.72% 5.70% 2.29% 3.52%
שחם השתלמות  אלטשולר 0.01%- 14.88% 9.96% 5.91% 2.47% 4.78%

 כללי
 אלטשולר משולב 4.98%- 16.70% 14.69% 5.65% 2.82% 6.78%
שחם השתלמות  אלטשולר 9.95%- 18.52% 19.41% 5.38% 3.17% 8.78%

 מניות
 

 

 : התפלגות הכספים בין המסלול הכללי ליתר מסלולי ההשקעה1כותרת: טבלה 

יחס 
 באחוזים

סך הכספים 
באפיקים 

 אחרים

נכסים לסוף 
 התקופה

 סוג קופה
 

 שם קופה

    
  

 השתלמות 15,716.5 24,584.8 63.93%
אלטשולר שחם השתלמות 

 כללי

 השתלמות 13,167.6 21,484.1 61.29%
ילין לפידות קרן השתלמות 

 מסלול כללי

 פסגות שיא השתלמות כללי השתלמות 9,644.3 15,028.0 64.18%

 מיטב דש השתלמות כללי השתלמות 16,521.0 21,758.0 75.93%

 אקסלנס השתלמות כללי השתלמות 8,078.3 10,869.2 74.32%
 

 : תשואות המסלולים הכלליים והמסלולים המנייתיים2כותרת טבלה: טבלה 

תשואה 
ממוצעת 
שנתית 

שנים  5
 אחרונות

תשואה 
 ממוצעת
 3שנתית 

שנים 
 אחרונות

תשואה 
 מצטברת
 לתקופת

 הדוח

  תקופת
  דיווח

 שם קופה

 אלטשולר שחם השתלמות כללי   07/17-08/16 7.47% 4.77% 7.28%

 אלטשולר שחם השתלמות מניות   07/17-08/16 18.63% 8.32% 12.14%

 מיטב דש השתלמות כללי   07/17-08/16 5.45% 3.76% 6.27%

 מיטב דש השתלמות מניות   07/17-08/16 11.40% 5.10% 9.98%

 פסגות שיא השתלמות כללי   07/17-08/16 5.12% 4.20% 6.34%

 פסגות שיא השתלמות מניות   07/17-08/16 11.18% 7.63% 11.47%

7.34% 5.11% 4.51% 07/17-08/16   
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול 

 כללי

- - - - - - 12.95% 07/17-08/16   
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול 

 מניות

 

 : תשואות המסלולים המשולבים3כותרת טבלה: טבלה 

 גוף מנהל 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 השתלמות כללי פסגות שיא 3.95%- 11.11% 10.52% 5.69% 2.65% 2.75%
 פסגות משולב 10.66%- 10.98% 16.85% 7.16% 3.76% 3.85%
 השתלמות מניות פסגות שיא 17.36%- 10.84% 23.18% 8.63% 4.87% 4.94%
 השתלמות כללי מיטב דש 2.72%- 10.57% 10.20% 5.91% 1.58% 3.22%
 מיטב דש משולב 9.01%- 12.17% 14.96% 5.81% 1.94% 3.37%
 השתלמות מניות מיטב דש 15.29%- 13.76% 19.72% 5.70% 2.29% 3.52%
שחם השתלמות  אלטשולר 0.01%- 14.88% 9.96% 5.91% 2.47% 4.78%

 כללי
 אלטשולר משולב 4.98%- 16.70% 14.69% 5.65% 2.82% 6.78%
שחם השתלמות  אלטשולר 9.95%- 18.52% 19.41% 5.38% 3.17% 8.78%

 מניות
 

 

 

 : תשואות מסלולים לאורך זמן4כותרת טבלה: טבלה 

 מצטברת
 לתקופת

 הדוח

  תקופת
 דיווח

 שם קופה

 שחם השתלמות כללי אלטשולר 07/17-01/11 51.95%

 שחם השתלמות מניות אלטשולר 07/17-01/11 67.69%

 השתלמות כללי מיטב דש 07/17-01/11 36.92%

 השתלמות מניות מיטב דש 07/17-01/11 38.61%

 השתלמות כללי פסגות שיא 07/17-01/11 36.92%

 השתלמות מניות פסגות שיא 07/17-01/11 44.36%

 

 

 55 – 55כותרת גרף: ביצועים עודפים לאורך זמן במסלול המשלוב 
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 פסגות משולב פסגות שיא השתלמות כללי***  
 מיטב דש השתלמות כללי***   פסגות שיא השתלמות מניות***  

 מיטב דש השתלמות מניות***   מיטב דש משולב

 

 : תשואות מסלולים לאורך זמן4כותרת טבלה: טבלה 

 מצטברת
 לתקופת

 הדוח

  תקופת
 דיווח

 שם קופה

 שחם השתלמות כללי אלטשולר 07/17-01/11 51.95%

 שחם השתלמות מניות אלטשולר 07/17-01/11 67.69%

 השתלמות כללי מיטב דש 07/17-01/11 36.92%

 השתלמות מניות מיטב דש 07/17-01/11 38.61%

 השתלמות כללי פסגות שיא 07/17-01/11 36.92%

 השתלמות מניות פסגות שיא 07/17-01/11 44.36%

 

 

 55 – 55כותרת גרף: ביצועים עודפים לאורך זמן במסלול המשלוב 
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 ההצעה הוגשה למשרד החקלאות, במסגרת החלטת המשרד לטפל באופן נחוש בנושא הפשיעה נגד 
המגזר החקלאי   שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט: קיים כשל השוק המותיר את החקלאים, בעיקר באזורי 

הפריפריה, חשופים לנזקים כלכליים ומחייב מתן פתרון המשלב בין ביטוח עסקי ורשת ביטחון ממשלתית 

על רקע התגברות הפשיעה כנגד חקלאים, 
קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות הגישה 
למשרד החקלאות  תכנית לאומית שתסייע 
לחקלאים להתמודד עם הנזקים הכלכליים 

העצומים הנגרמים להם. 
על פי התכנית שהגישה קנט לשר החקלאות 
ופיתוח הכפר אורי אריאל, המדינה באמצעותה 
של קנט, תפצה את החקלאים עבור נזקים שאינם 
מכוסים על ידי חברות הביטוח המסחריות. על 
פי התכנית, שגובשה לאחר פגישה משותפת של 
צמרת משרד החקלאות, חברי כנסת, מפקדי 
נציגות של  מג"ב, ראשי מועצות מקומיות, 
המשרדים השונים כמו המשרד לביטחון הפנים, 
ראשי הנציגות החקלאית ועוד גורמים מקצועיים 
שונים, ההחלטה האם הפיצוי יינתן על ידי חברות 
הביטוח או באמצעות קנט תיקבע בהתאם 
לסיבת הנזק אותה יקבעו גורמי אכיפת החוק.

בקנט מסבירים כי הפשיעה החקלאית ובכלל 
זה גניבות בעלי חיים וציוד וכן פגיעה מכוונת 
בציוד חקלאי הפכה למכה כלכלית של ממש 
עבור החקלאים, ובעיקר בפריפריה. גם מבקר 
המדינה, בדו"ח שפרסם לאחרונה, קבע כי 
הממצאים מעידים על חולשה אכיפתית, אוזלת 
יד והיעדר מענה לבעיה אמיתית שהחקלאים 

עומדים בפניה חסרי אונים.
מהחברה נמסר כי "במהלך השנים חברות 
הביטוח הפסיקו לספק פתרונות ביטוח לרכוש 
החקלאי מכיוון שתוכניות אלו סבלו מהפסדים". 
החקלאים מדווחים על כך שבשטח קיימת 
התגברות של פעילות גורמים עברייניים הרואים 
ברכוש החקלאי רכוש שקל לגנוב אותו ובמקביל 
ירידה באכיפה. "במהלך השנים התגברה גם 
התופעה של דרישה לקבלת דמי חסות ושמירה 

על  שונים  גורמים  של  בשכר 
הרכוש החקלאי שהביאו לכך 
שכל סכסוך על נושא השמירה 
הביא בעקבותיו נזקים בזדון. גם 
המצאות החקלאות בפריפריה 
והתגברות מחלוקות לאומיות 
השונות  האוכלוסיות  בין 
אלו  ארץ  חבלי  המאכלסות 
הגבירו את הנזקים המכוונים נגד 
הרכוש החקלאי" אומר שמואל 

תורג'מן, מנכ"ל קנט.
המצב  את  תיארו  בחברה 
הקיים כיום, במסגרתו חקלאים 
יכולים לרכוש ביטוח במסגרת 
הביטוחים העסקיים הקיימים 

בשוק המבטחים את הרכוש החקלאי כנגד 
רעידות אדמה, תקלות  כגון אש,  סיכונים 
כי  נמסר  עוד  ועוד.  ג'  לצד  נזקים  מכניות, 
לעיתים קרובות מחריגות חברות הביטוח 
כיסוי לסיכונים כמו נזקי זדון או נזקי גניבת 
רכוש הנמצא באזורים עם יכולת הגנה נמוכה. 
יכולים  נוסף שבו החקלאים לא  קיים מצב 
להשיג ביטוח כלל לרכוש הנמצא במקומות 
לא מוגנים כמו תוצרת חקלאית, ציוד חקלאי, 

בעלי חיים במרעה וכו'.
לדברי תורג'מן, "כשל שוק זה מחייב פתרון 
שמשלב בין ביטוח רגיל לבין מתן רשת ביטחון 
תקציבית עבור כל המצבים והסיכונים להם 
לא ניתן לרכוש ביטוח בשוק. יחד עם זאת יש 
צורך לשלב כוחות עם גורמי האכיפה והענישה 
זו. ניתן להניח כי מנגנון  כדי לצמצם תופעה 
שיאפשר פיצוי לנזקים שאינם מכוסים כיום 
על ידי הביטוח יאפשר איסוף מידע עדכני ונכון 

על התופעה והיקפה ויקל גם על 
גורמי האכיפה במאבק בתחום 

הפשיעה החקלאית".
על פי התכנית, החקלאי ירכוש 
ביטוח בשוק הפרטי עבור כל 
המרכיבים עבורם ניתן לרכוש 
בקנט  וירכוש הרחבה  ביטוח 
לביטוח אשר ברשותו. ההרחבה 
בקנט תבטח את כל הסיכונים 
חקלאית  כפשיעה  שיוגדרו 
והמוחרגים מהכיסוי בפוליסת 
הרכוש אותה מחזיק החקלאי. 
במקרה של נזק החקלאי יערב 
הביטוח.  חברות  שתי  את 
לפיצוי  אחראי  מי  הקביעה 
תתבצע בהתאם להחלטה של גורמי האכיפה 
שיקבעו האם מדובר בנזק שנגרם במסגרת 
ההגדרה לפשיעה חקלאית ומוחרג בפוליסת 
הרכוש. במקרה שכן, יפוצה החקלאי במסגרת 

ההרחבה שרכש בקנט.
מבחינה של האירועים המדווחים גם בדוחות 
המחקר של הכנסת וגם בדיווחים של מג"ב 
והמשטרה כפי שבאים לידי ביטוי בדוחות 
השונים כולל בדוח מבקר המדינה ניתן להעריך 
שתקציב שנתי בגובה של כ-60 מיליון שקל 

יאפשר מתן רשת ביטחון סבירה לתחום זה. 
לדברי תורג'מן, התכנית המוצעת נותנת מענה 
ביטוחי מיידי לחקלאים מתוך מטרה לפתור 
את כשל השוק ולמנוע את הנזקים הכלכליים 
העצומים לחקלאים. "יחד עם זאת, הפיתרון 
הביטוחי הינו נדבך אחד בלבד וחייבים לתת 
מענה מערכתי כולל של אכיפה וענישה לבעיית 

הגניבות והנזק הנגרם לחקלאים".

קנט גיבשה הצעה לביטוח באמצעות המדינה של 
ציוד חקלאי שהמבטחות המסחריות מסרבות לבטח

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות 
״ ״פנסים ומראות צד

במקרה  בחדש  חיצונית  צד  מראת  קדמי/אחורי.  פנס  של  החלפה   
תקן   תו  בעלי  הם  שיוחלפו  הצד  ומראות  הפנסים  כל  שבר  
 השירות ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
ושומרה מגדל  כלל,  איילון,  החברות:  באמצעות  לרכוש  ניתן  השירות  את   

אפשר להיות רגועים
עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי 

לפנסים ומראות צד ברכב

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצדלקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט
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בית ההשקעות הלמן אלדובי יתבקש להקצות 
מניות לבית ההשקעות איי. בי. איי תמורת מיזוג 
פעילות הגמל והפנסיה של השניים תחת חברת הבת 
של הראשון )הלמן אלדובי גמל ופנסיה(. כך דיווח 
אתמול )יום ג'( בית ההשקעות איי. בי. איי בדיווח 
לבורסה, במסגרתו חשף את התנאים והמטרות 
אותם הוא מנסה להשיג במו"מ המתנהל בינו לבין 

הלמן אלדובי. 
עוד פורסם בדיווח כי לצד הקצאת המניות, מתווה 
העסקה עשוי לכלול גם תשלום במזומן שיינתן לאיי.
בי.איי, שתבחר לרכוש באמצעותו מניות של הלמן 
אלדובי בבורסה. זאת לאור רצונה של הנהלת איי. 
בי. איי להגיע לאחזקה בשיעור של עד 35% מההון 
המונפק של הלמן עם סיום המיזוג. לבסוף ציינה 

החברה שכחלק מהמו"מ, באיי. בי. איי פועלים 
לקבלת זכויות והבטחת נציגות גבוהה בחברה 
הממוזגת לפעילות הפנסיה והגמל עם הלמן אלדובי. 
הדיווח של איי. בי. איי מגיע יממה לאחר פרסומה 
של חברת הבת של בית ההשקעות הלמן אלדובי 
גמל ופנסיה על כך שהחל מו"מ בין שתי חברות 
האם למיזוג פעילות הגמל והפנסיה בחברות הבת. 

עסקת המיזוג

חילוץ )2(חילוץ )1(

באיי. בי. איי יבקשו לקבל מניות של הלמן 
אלדובי – תמורת מיזוג פעילות הגמל

הראל שיגרה מסוק וחילצה חמישה 
ישראלים שנתקעו במערב מונגוליה

 בית השקעות איי. בי. איי יצא בדיווח מיידי וסיפק פרטים חדשים בנוגע למו"מ המתנהל בימים 
אלו  הכוונה המוצהרת של איי. בי. איי היא להגיע לאחזקה של 35% ממניות הלמן אלדובי

אל
הר
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ש

ם 
לו

צי
 ה

ת
וו

 צ
ם:

לו
צי

פוליסה פיננסים

john@geva-hadar.co.il

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות
ו/או בתי השקעות מובילים

נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:

סודיות מובטחת

ג’ון גבע, הדר ושות’ - 
עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח 
בכל ענפי הביטוח

הראל חילצה חמישה ישראלים  חברת הביטוח 
וצעירה אחת( שנתקעו בטרק  )ארבעה צעירים 
במערב מונגוליה במשך יממה בשטח הררי ומושלג. 
החילוץ נעשה בעזרת שיגור מסוק חילוץ מיוחד 
שכלל צוות חילוץ מקומי שהופעל על ידי הראל. 
צוות החילוץ, מסר הבוקר כי מצבם של המטיילים 
טוב. הודעה על חילוצם של המטיילים נמסרה 

למשפחותיהם בארץ.
נדב קליפה, מפקד צוות החילוץ של חברת הביטוח 
הראל מסר כי בעקבות כך שהישראלים נתקעו 
בשטח ההררי מושלג, הוחלט בהראל לשגר מסוק 
חילוץ. המסוק יצא בשעות הבוקר של מונגוליה 
ובשל המרחק הרב של כ-1,500 ק"מ הגיע המסוק 
לאחר כעשר שעות טיסה ושתי עצירות לתדלוקים.

מגדל  צוות חילוץ של 
מגנוס  וחברת החילוץ 
חילץ בשלות שני מטיילים 

מפסגת הר ביוון. 
ביום ב' השבוע התקבלה 
לחילוץ  בקשה  במגדל 
צעירים.  מטיילים  שני 
השניים, אשר יצאו לטיול 
ההרים  אחד  על  רגלי 
יוון איבדו  בצפון מערב 
את דרכם במהלך הטיול 
ללא הצלחה לאתר דרכי גישה מטה. בנוסף לכך 
תנאי מזג האוויר הוחמרו קיצונית לקראת הערב, 
גשם רב וסופות רעמים אשר חסמו את השבילים, 

שדה ראייה ואפשרויות התנועה על צלע ההר.
השניים אשר היו מצוידים במכשיר סלולרי, 
בקבוקי מים וגישה מוגבלת למזון, הצליחו לתקשר 
באופן חלקי עם המשפחות בארץ אשר פנו למוקד 

השירות של מגדל. 
קול מגדל וביטוחי נסיעות  אלי הרוש, מנהל 
לחו"ל: "מרגע קבלת הקריאה, מגדל נערכה באופן 
מידי לאיתורם וחילוצם של המטיילים, ובעזרת 
צוות החילוץ של חברת 'מגנוס' וצוות חילוץ מקומי 
בנינו תוכנית חילוץ מידית. חשוב לציין כי, בעקבות 
תנאי מזג האוויר הקשים אשר שררו באזור המבצע 

דרש תכנון אסטרטגי מסובך מהרגיל".
עוד אמר הרוש, מגדל נערכה להטסת צוות חילוץ 
מהארץ בעזרת שריון מטוס פרטי אשר היה בכוננות 
הטסה מיידית במידה וצוות החילוץ המקומי לא 
יגיע למטיילים התקועים תוך מספר שעות בודדות. 
ממגדל נמסר כי לקראת הצהריים הצליח הצוות 
להגיע לשני המטיילים אשר נמצאו מעט מותשים, 
אך במצב בריאות תקין. הצוות ליווה אותם לכפר 
מקומי סמוך לביצוע בדיקות רפואיות ראשוניות. 
לאורך החילוץ התקיים קשר ישיר בין נציגות מגדל 

בארץ למחלצים.

פעולת החילוץ
אלי הרוש

במבצע חילוץ 
משותף - שני 

מטיילים צעירים 
חולצו בשלום 

מפסגת הר ביוון 
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יו"ר איגוד חברות הביטוח יאיר המבורגר:
מברך את שיתוף הפעולה של האיגוד עם סלינגר

איגוד חברות הביטוח ערך טקס הרמת כוסית 
לכבוד השנה החדשה שבפתח. הרמת הכוסית 
התקיימה ביום ב' במשכן החדש של האיגוד, במגדל 
משה אביב שברמת גן. בטקס נכחו סגן שר האוצר 
ח"כ יצחק כהן, והממונה על רשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון דורית 
סלינגר ובכירים מעולם 

הביטוח. 
ים  פ ת ת ש מ ה ן  י ב
באירוע: יו"ר הראל ויו"ר 
איגוד חברות הביטוח 
יאיר המבורגר,  מנכ"ל 
איגוד חברות הביטוח 
ד"ר גיא רוטקופף, יו"ר 
מנורה מבטחים ערן 
גריפל, יו"ר כלל ביטוח 
דני נוה, מנכ"ל מנורה מבטחים יהודה בן אסייג, 
מנכ"ל הראל מישל סיבוני, מנכ"ל איילון אריק יוגב, 
מנכ״ל הכשרה שמעון מירון, האקטואר הראשי 
ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון עמיר פלד, נשיא 
לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ, רו"ח עזרא 

גבאי, יו"ר הפול אמיל וינשל ויצחק לוי. 
"בשנה הקרובה ענף הביטוח ימשיך  המבורגר: 

להיות מוביל בכלכלה הישראלית, דבר שיתרום 
רבות למשק הישראלי ולמדינת ישראל. אני מברך 
את שיתוף הפעולה של האיגוד עם סלינגר". המבורגר 
ציין את מעורבותו של  סגן שר האוצר בפעילות של 
ענף הביטוח והפיננסים והגדיר אותו כ"ידיד וחבר 

אמיתי של חברות הביטוח".  
רוטקופף: "אני מאמין ששיתוף הפעולה ההדוק 
בשנה החולפת עם המפקחת ועם משרד האוצר, יחד 

עם חברות הביטוח, חיזק את ענף הביטוח והביא 
עמו עידן חדש לחברות הביטוח ולאזרחים". 

סגן שר האוצר העלה על נס את התרומה הרבה 
של חברות הביטוח לכלכלת ישראל. כהן אמר כי 
משרד האוצר רואה באיגוד גורם חשוב במגעים עמו. 
סלינגר: "עלינו להמשיך ולפעול יחד כדי להמשיך 
ולהביא להישגים רבים לענף הביטוח והפיננסים 

תוך שימת דגש על ציבור המבוטחים".

מבטחים ומבוטחים

סלינגר: עלינו להמשיך ולפעול יחד כדי להמשיך ולהביא להישגים 
רבים לענף הביטוח והפיננסים תוך שימת דגש על ציבור המבוטחים 

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
הטבות אטרקטיביות בביטוח דירה:

● כל הסיכונים לתכשיטים עד 20% בכל הקומות
    ללא פרמיה

● כל הסיכונים לתכולה עד לסכום של 30,000 ש"ח
    ללא פרמיה

● תכשיטים עד לסכום של 120,000 ש"ח יבוטחו 

    ללא דרישה לכספת

פרטים נוספים במחוזות החברה

*בכפוף לתנאי הפוליסה. *בתוקף עד 31/12/2017.
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יום גיבוש לכל  קיימה אתמול )ג'(,  איילון 
הטלוויזיה  תכנית  בסגנון  החברה  עובדי 
הישרדות. יום הגיבוש התקיים באגם ניצנים 
בהנחיית גיא זוארץ. במסגרת האירוע התקיים 
טקס הוקרה לעובדים המצטיינים של החברה 

וכן לעובדיה הוותיקים.
אריק יוגב, מנכ"ל איילון: "במקביל ליעדי 
יעד  הגדרנו  והרווחיות,  הצמיחה  המשך 

2018: המשך השקעה  אסטרטגי נוסף לשנת 
בהון האנושי. איילון הינה חברה של אנשים, 
אני גאה מאד בכך שהיקף העובדים הוותיקים 
באיילון גבוה מהממוצע בענף, דבר המעיד על 
הניסיון של עובדינו ועל נאמנותם  לחברה. 
איילון תמשיך להוות בית חם ובסיס איתן 
גורמים  שהינם  וסוכניה,  החברה  לעובדי 

מרכזיים בהצלחת החברה וצמיחתה".

 יום הגיבוש התקיים באגם ניצנים בהנחיית גיא זוארץ  מנכ"ל 
איילון: הגדרנו יעד אסטרטגי לשנת 2018: המשך השקעה בהון האנושי

איילון ערכה יום גיבוש לעובדים 
בסגנון תכנית הטלוויזיה הישרדות 

יאיר המבורגר, יו"ר 
איגוד חברות הביטוח


