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צבי לביא :האוצר הודיע :דמי הניהול בפנסיה יופחתו ,ויעמדו על  .1.2%ח"כ חיים כץ מתעקש על
 .7%.0נתניהו מתערב אישית
הממונה על שוק ההון עודד שריג הודיע ביום שני האחרון ,כי התקנות נמצאות כעת בבדיקה אצל במשרד
המשפטים .שריג אמר כי הכוונה היא לצמצם את דמי הניהול בצורה מדודה ואגף שוק ההון פועל במקביל
להביא להפחתה נוספת באמצעות הגברת התחרות בין הקופות .שריג טען כי הצעת החוק הפרטית של חבר
הכנסת חיים כץ ,יו"ר ועדת העבודה ,להעמיד את דמי הניהול על  0.7%היא בלתי סבירה .תקרת דמי
הניהול שעומדת היום על  2%תרד ל .1.2%-ההסכם לא יחול על הקרנות הוותיקות שאינן גובות דמי ניהול
 .חה"כ כץ אמר בתגובה כי "יש לשמור על איזון קדוש בין האיתנות הפיננסית של הקרנות להפסקת הגזל
של דמי הניהול .על פי דיווחי אגף שוק ההון ,התקנות שהם מתכוונים להביא הן פרווה ואינן מביאות לסוף
הגזל".
נתניהו נכנע ללחץ הציבורי :הסכים למו"מ בין האוצר לח"כ כץ בעניין דמי הניהול  :נתניהו וכץ
הסתגרו היום לשיחה בת שעה בלשכת רה"מ בכנסת .נתניהו הסתייג ממהלכו של כץ להביא את הצעת
החוק שמבקשת להגביל את תקרת דמי הניהול ל.0.7%-
לפי ההסכם בעשרת הימים הקרובים כץ לא יקדם את הצעת החוק הפרטית ושריג יקפיא את התקנות
.
מירב ארלוזורוב :הפיקוח בוחן :מלכ"רים ינהלו את החיסכון הפנסיוני.
בתום יותר משנת עבודה צפוי הפיקוח להציג בקרוב את הצעתו להפחתת תקרת דמי הניהול המותרת,
ובמקביל בוחן הצעות מרחיקות לכת לשינוי מבנה הגופים המוסדיים .בפיקוח על הביטוח בוחנים הצעות
לשינויים מבניים במבנה הגופים המוסדיים ,שעשויים להביא להתגברות התחרות ולשינוי בתפקוד המוסדיים.
מדובר בהצעות שצריכות להיחשב מהפכניות ,ועצם הבחינה שלהן על ידי הפיקוח היא כבר מרחיקת לכת.
פעילות המלכ"רים בתחום הפנסיה בישראל מצומצמת כיום רק לגופים סגורים לציבור הרחב .המלכ"ר גובה
דמי ניהול נמוכים במיוחד.
הצעה :הגדלת קצבת הזקנה במקום הטבות המס לפנסיה  :במשרד האוצר נמשכת המחלוקת
העמוקה בין אגף התקציבים לאגף הפיקוח על הביטוח ,בנוגע לתוכנית להמיר את הטבות המס לפנסיה
בהפקדה כספית ישירה של המדינה לחיסכון הפנסיוני של האזרח .שר האוצר מתקשה להכריע בין העמדות
הקוטביות של שני האגפים ,ועל רקע זה צצה הצעה שלישית ,של הביטוח הלאומי.
הצעת הפיקוח על הביטוח היא לבטל את הטבות המס ואת הסכום להפקיד ישירות בחיסכון הפנסיוני של
החוסכים.
ההצעה של הביטוח הלאומי היא להגדיל את הצבירה על ידי השימוש בכספי הטבות המס לפנסיה ולהגדיל
כך את קצבת הזקנה ב 600-750-שקל בחודש .כלומר ,להגיע לקצבת זקנה מירבית של  3,500שקל
בחודש.
עדיה פיטרמן :מה באמת שמים לכם בפירות היבשים? גופרית ,סולפיט וצבעי מאכל
חגיגת הפירות היבשים בעיצומה .לצד הפירות המסורתיים  -תמרים ,משמשים וצימוקים  -אפשר למצוא
בשנים האחרונות מגוון פירות טרופיים מיובשים ,כמו אננס ,פפאיה ומנגו .לפירות היבשים תדמית בריאותית,
שאינה לגמרי מוצדקת" .הפירות המיובשים אמנם מכילים ויטמינים ומינרלים חיונים ,כמו סידן ,ברזל ואשלגן,
וכן תכולה גבוהה של סיבים תזונתיים שמסייעים לעיכול ,אך ריכוז הסוכרים והערך הקלורי שלהם גבוה"" .ת
הליכי הייבוש התעשייתיים מערבים טיפולים בחום ותוספות של כימיקלים ,שמשנות את הערכים התזונתיים
של הפירות"
 .החומרים סולפיט או גופרית דו-חמצנית ,נמצאיו בהרבה מהמוצרים שנבדקו .חומר נוסף שמצאנו במרבית
המוצרים הוא חומר הזגה ,שהוא סוג של שמן או שעווה" .החומר הזה מספק את הצבע המבריק לפירות",
"לעומת זאת צבעי המאכל בפפאיה לא נחשבים בריאים .צבע הטרטרזין שקיים בפפאיה לא אמור להיות
בשימוש" .בחלק מהמוצרים שנבדקו ,כמות הפחמימות והקלוריות העלתה חשד להוספת סוכר ,אף שהדבר
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לא צוין ברשימת הרכיבים.
מעריב עסקים :מחנק האשראי במשק :פרויקט מיוחד .במיוחד מושפע ענף הבניה ממחנק
האשראי.
המגמה מאז נובמבר ברורה  -האשראי במשק מתכווץ ,וללא גידול מסוים באשראי מחו"ל היתה הירידה
חריפה אף יותר" .יש ירידה ברורה באשראי ,שנובעת מכמה סיבות עיקריות"" ,הסיבה העיקרית היא דרישות
הלימות ההון ,זאת לצד עליית רמת הסיכון במשק שמייקרת את האשראי .לגורמים אלה התווספו תקנות
שמגבילות את מתן האשראי לקבוצות הלווים הגדולים"" .בנק לאומי מצוי מעבר למגבלת האשראי לענף
.
הנדל"ן ,ועצר כמעט לחלוטין את מימון הענף"
עצירת האשראי שהבנקים נותנים באה לידי ביטוי באופן המשמעותי ביותר בענף הבנייה .ההשלכות מסגירת
ברז המימון לפרויקטים חדשים עשויות להיות מרחיקות לכת יותר מבתחומים אחרים .נכון להיום מיצה ענף
הבנייה את האשראי שהוא יכול לקבל מהבנקים" .בתחום המגורים המשמעות היא שיחול קיטון במספר
הפרויקטים שייבנו ,כי קבלנים ידחו או יבטלו הקמת פרויקטים בשל חוסר יכולתם לממנם".
יהודית להב :פגישה בבנק :משפחת אדרעי מופתעת מההכנסות .ומופתעת גם מפער הוצאות
של  5,000ש"ח כל חודש
ההכנסות החודשיות שלהם ,כ־ 18אלף שקל" .נטו?" שאלו בחוסר אמון" .נטו" ,ענה אילוביץ' .הנתונים
הללו שיקפו פער קבוע של כ־ 5,000שקל בחודש ,שמצטבר לסכומי עתק .איך מכסים אותו? לוקחים
הלוואות ,פורעים קרנות השתלמות ומקווים לטוב .מדי חודש יורדים מחשבונם  3,200שקל על החזר
הלוואות שנלקחו מגופים חוץ בנקאיים :כרטיסי האשראי לאומי קארד וכאל ,וחברת מימון ישיר" .אתם
יודעים כמה ריבית אתם משלמים עליהן?" ,שואל אילוביץ'" .לא" ,הם מודים" .ניסינו לכסות את האובר ,ולכן
השתמשנו בכל הלוואה שרק אפשר"
 .ביטוחים .מעל  1,500שקל בחודש" .אילו ביטוחים אלה?" ,שאלנו" .משהו בתחום הבריאות ,או הסיעוד ,או
החיים" .סעיף גבוה נוסף :תקשורת .אמנם מדובר על שבעה מכשירי סלולר ,אך זה עולה להם  1,300שקל
בחודש )אליהו" :החודש סוף־סוף שיפרתי מסלולים"( .וגם ,למה לשלם להוט  370שקל בחודש כשאין
בכלל טלוויזיה? כ־ 350שקל הולכים על ריבית חובה .מנגד ,מפריש הזוג לחיסכון  500שקל בחודש.
דניאל שמיל :מחיר הדלק מזנק? כך תבחרו את המכונית שתרחיק אתכם מתחנת דלק
קל וקטן הוא חסכוני יותר :ככל שמכונית כבדה יותר ,כך נדרשת אנרגיה רבה יותר .משפחתית קטנה יותר
)כמו סוזוקי  (SX4תהיה חסכונית .אמנם מכוניות קטנות עד מאוד עלולות שלא להתאים לשימוש משפחתי
ולא נוחות לשימוש בין-עירוני ממושך ,אבל הן יהיו חסכוניות .תיבת הילוכים ידנית  -יותר עמל ,פחות דלק:
תיבה אוטומטית מעלה את צריכת הדלק ב,20%-10%-
בשל איבוד כוח המנוע בעברת הדלק .לסוזוקי אלטו הידנית צריכת דלק מוצהרת של  22.7ק"מ לליטר.
והמחיר שלה 60 ,אלף שקל ,הופך אותה ליקרה פחות ממכוניות משומשות רבות .מגדשי טורבו והזרקת
דלק ישירה פירושה יעילות וחסכון בדלק .למשל ,סקודה פאביה עם מנוע  1.2ליטרים מוגדש ,צורכת 18
ק"מ לליטר .הנעה היברידית  -שני מנועים ומעט דלק .הטויוטה פריוס נוסעת  25.6ק"מ לליטר .מנועי דיזל הם
חסכוניים יותר :רנו פלואנס דיזל עושה  20ק"מ לליטר .וכמובן ,נהיגה משפיעה מאוד על החסכון.
בשורה אחת:
מחיר הבנזין טיפס ב  .3.2%מחיר ליטר דלק  95אוקטן עלה ל  7.46ש"ח לליטר .מיכל של  35ליטר עולה
 261.1ש"ח.
שר האוצר חתם על התקנות להורדת המכס .מוצרים עד שווי  75$לא ישלמו שום מס  .ומוצרים עד 325$
לא ישלמו מכס.
משרד התקשורת אוסר על שיווק טלוויזיה או טאבלט במחיר מוזל ,בתנאי שלא יעזוב" .הטבה כזו מנוגדת
.
לחוק"
אושר סופית 4000 :יחידות דיור יוקמו בקיבוץ גליל ים 20% .יוגדרו "דיור בר השגה" .
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אטיאס התקפל :זכאות משרתי הצבא לדיור מוזל תגדל מ 20-נקודות ל.30-
לא עוד "שקל חדש"  .בנק ישראל ,החליט להחליף את שמו הרשמי של מטבע השקל" .שקל ישראלי" ?
יצחק לוי :בעלי הדירות מקפיצים :מחירי השכירות בת"א עלו בחודשיים ב! 15%-
בנק הפועלים :מצב רוכשי הדירות בישראל השתפר בדצמבר .עליה של  1.4%במדד משכן.
אושרה תוכנית ל 580 -דירות בנות השגה ברמת השרון
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