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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!

הראל דורגה בדירוג השיא - 
פלטינום פלוס של ארגון מעלה

עובדי קבוצת כלל ביטוח ישבתו מיום א’ הקרוב

בית ההשקעות  הושלם השינוי המבני בהראל: בעלי 
הלמן-אלדובי  יחל לפעול השליטה יחזיקו במניות החברה  ממחר תחת שמו באמצעות שותפות מוגבלת 

בבורסת תל אביב

משתתפות בדירוג 128 חברות ישראליות בתחום האחריות התאגידית ונבחנים ביצועיהן 
בפרמטרים כמו מעורבות ותרומה לקהילה, סביבת עבודה, איכות סביבה, אתיקה וממשל תאגידי

את הקבוצה - אמינות, שירות, לקוחות,  הראל דורגה בפעם השלישית בדירוג 
הון אנושי, בית חם והובלה. השיא - “פלטינום פלוס” של ארגון 

דירקטוריון  כי  אומרים,  בחברה  מעלה, במסגרתו מדורגות 128 חברות 
הראל תומך בהנהלת הקבוצה, הפועלת  ישראליות בתחום האחריות התאגידית, 
לקידום תחום האחריות התאגידית  הכולל בתוכו את ביצועיהן בתחום זה 
והטמעתו בליבת העשייה. בהראל  בפרמטרים דוגמת מעורבות ותרומה 
מדגישים כי לאורך כ-80 שנות פעילותה,  לקהילה, סביבת עבודה, איכות סביבה, 
המחויבות לתחום האחריות התאגידית  אתיקה וממשל תאגידי.
ולקידום הקהילה הפך לחלק בלתי נפרד  הראל מציינת כי היא פועלת לקידום 
מה-DNA הארגוני של הקבוצה והוא מוטמע בחזון  לרמות הגבוהות ביותר בארגון. עוד מציינים  תחום האחריות התאגידית, שהוא בבחינת המשך 

הקבוצה ובערכיה.  בהראל, כי חזונה, מבטא את ערכי הליבה המנחים  טבעי לתפיסת הניהול וערכי הקבוצה ומגיע עד 

להגיע להסכם קיבוצי ראוי בהקדם”. ביטוח בחודש נובמבר האחרון, בשל צעדים מצד  כ-4,000  בפוליסה,  כפי שפורסם לראשונה 
מכלל ביטוח נמסר: ״הנהלת כלל ביטוח מנהלת  ההנהלה שנטען כי גררה רגליים במשא ומתן  עובדי קבוצת כלל ביטוח יפתחו בשביתה כללית 
את המשא ומתן מתוך מחויבות ואחריות רבה  להסכם קיבוצי חדש.  החל מה-18 ביוני )יום א’ הקרוב(, על רקע חוסר 
להמשך חוסנה ויציבותה של החברה, סוכניה  יו”ר ועד עובדי כלל ביטוח, רוני רז: “ועד עובדי  ההתקדמות במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש 
ועד  ועובדיה. אנו מצרים מאוד על החלטת  כלל ביטוח מצר על כך שהנהלת החברה מתעקשת  בחברה 
העובדים לנקוט בצעד אגרסיבי ומיותר וקוראים  לנהוג באופן חסר אחריות כלפי לקוחות החברה,  )פוליסה, גיליון 2268 מה-13 ביוני(.
לו לחזור אל שולחן הדיונים, עוד היום, על מנת  שותפיה העסקיים וסוכני הביטוח, ובמיוחד כלפי  גורף  יינתנו באופן  לא  במסגרת השביתה 
להגיע להסכמות ולחתימה על הסכם קיבוצי  עובדיה. אנו קוראים לה להתחיל בהידברות  לפתוח  ההחלטה  השונים.  החברה  שירותי 

חדש״. אמיתית ומכבדת עם נציגי העובדים על מנת  בשביתה נתמכת בסכסוך עבודה שהוכרז בכלל 

מכך.  הורנצ’יק: את פוליסות הבריאות האחידה. 
ברור שיש עוד מה לשפר ויש מחלוקת סביב  • ואיזה מהלך עשה לדעתך טוב לענף? ביטוח בכנסת. 
הנושא של מי משלם וכמה, אך אני מדבר על  הורנצ’יק: השקת המסלקה הפנסיונית –  היא  יש עודף רגולציה בענף, גם זה פתיר. לא אספר 
התוצר כרגע ומטרתו, כל כלי שמשפר ידע,  אחד המהלכים הטובים שנעשו בענף. סוכן  לכם הכל, כדי שיהיה מה להוסיף במצע הבחירות 
שקיפות ואבחנה מקצועית קריטי למבוטח  שיידע להשתמש במערכת היטב ולקחת את  שלנו שיוצא בקרוב ויביא בשורה אמיתית לענף.

ולסוכן. המידע שיתקבל למקומות טובים, רק ייהנה  • איזה מהלך רגולטורי היית מבטל?

מחזיקים כשותפים מוגבלים, באמצעות חברות  בעלי השליטה בהראל - יאיר המבורגר, גדעון 
פרטיות בבעלותם המלאה. טרם השינוי האמור,  המבורגר ונורית מנור השלימו את השינוי המבני 
החזיקו בעלי השליטה בהראל באמצעות חברת  באופן החזקתם במניות השליטה בחברה, זאת 
ג.י.ן יעוץ כלכלי וניהול בע”מ שהייתה בבעלותם  לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים - כך דיווחה 

ובשליטתם המלאה.  החברה היום )יום ג’( לבורסה. החל ממועד זה 
בהראל מציינים, כי מדובר בשינוי מבנה ארגוני  מוחזקות מניותיהם באמצעות ג.י.ן ייעוץ כלכלי 
שהינו טכני במהותו, שאין בו כדי להשפיע על  וניהול השקעות 2017, שותפות מוגבלת. מדובר 

שיעורי ההחזקה או ניהול החברה.  בשותפות בשליטתם ובבעלותם המלאה, בה הם 

מבטחים ומבוטחים

לאחר השלמת המהלך להפיכתו של 
הלמן-אלדובי לציבורי  בית ההשקעות 
בשבוע שעבר,  בעקבות המיזוג עם סוהו 
נדל”ן, החל ממחר בבוקר )יום ה’( ישונה 
שם החברה הנסחרת בבורסה בתל אביב 

מסוהו נדל”ן להלמן-אלדובי.
הנהלת בית ההשקעות תערוך טקס 
לפתיחת המסחר, במעמד הנהלת החברה 
והנהלת הבורסה, שיתקיים בבוקר יום ה’ 

בבית הבורסה.

 השביתה על רקע חוסר ההתקדמות במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש בחברה  כלל ביטוח: אנו 
מצרים על החלטת הוועד לנקוט בצעד אגרסיבי ומיותר וקוראים להם לחזור אל שולחן הדיונים

 החל ממועד זה מוחזקות מניותיהם באמצעות ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול 
השקעות 2017, שותפות מוגבלת  בהראל מציינים כי מדובר בשינוי מבנה ארגוני 
שהינו טכני במהותו, שאין בו כדי להשפיע על שיעורי ההחזקה או ניהול החברה 

הראל בדירוג מעלה 2008-2016

יותר סוכנים ויותר צעירים בהנהגת הלשכה
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