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 האם משרד האוצר יאפשר יועצי הפנסיה בבנקים להיפגש עם בעלי 
עסקים ולתת ייעוץ במקום העבודה?  רשות שוק ההון בתגובה לפרסומים: 
איננו מכירים יוזמה או כוונה כזו  גם בלשכת סוכני הביטוח מתנגדים למהלך

המגבלות  את  להסיר  הכוונה  מאחורי  עומד  מי 
בעקבות  בבנקים?  הפנסיוני  הייעוץ  על 
להעניק  לבנקים  לאפשר  הכוונה  על  פרסומים 
ולהתקשר  הבנק,  לתחומי  מחוץ  פנסיוני  ייעוץ 
שוק  ברשות  עובדים,  ועדי  ועם  מעסיקים  עם 
ההון ובמשרד האוצר מתחמקים ממתן תשובה 
את  ומפנים  המהלך,  מאחורי  עומד  מי  לשאלה 

האצבע זה לעבר זה.
בפני  העומדים  החסמים  אחד  להיות,  נכון 
הבנקים הוא האיסור הרגולטורי על התקשרות 
ועדי  עם  התקשרות  על  איסור  מעסיקים,  עם 
העבודה.  במקום  ייעוץ  מתן  על  ואיסור  עובדים 
להמתין  הבנקים  את  מחייב  בעצם  זה  איסור 
ללקוחות שיגיעו לקבל ייעוץ, ואינו מאפשר להם 

ליזום ייעוץ ללקוחות הקצה. 
את  לשנות  ארוכה  תקופה  מנסים  הבנקים 
אדירה  השקעה  לאחר  אולם,  המצב.  תמונת 
במערכי ייעוץ פנסיוניים, נמשכת הירידה בכמות 
את  תולים  בבנקים  הניתנות.  הייעוץ  פגישות 

הירידה בפעילות בעיקר במגבלות הרגולטוריות 
מבנה  כי  סבורים  בבנקים  עליהם.  המוטלות 
מתן  מאפשר  אחידה(  הפצה  )עמלת  העמלה 
סוכן  לעומת  ללקוח,  יותר  אובייקטיבי  ייעוץ 
שמתוגמל באופן שונה מכל יצרן, ובגין כל מוצר. 
חף  אינו  בבנק  הפנסיוני  הייעוץ  גם  מנגד, 
מליקויים, בעיקר בעובדה שלבנקים אין הסכמי 
העמלה  מחדל.  ברירת  קרנות  עם  הפצה 
הנמוכה בקרנות הנבחרות מונעות מהן לחתום 
ולכן  הבנקים  עם  הפצה  עמלת  הסכם  על 
להצטרף  ללקוחותיו  ימליץ  שהבנק  סביר  לא 

לקרנות אלו. 
מהבעיות  מתעלמים  לא  ההון  שוק  ברשות 
בתחום ומקדמים שינוי תקנות שנועד להתאים 

את עמלות ההפצה למצב הנוכחי של השוק.
כעת כאמור, על פי פרסומים, באגף התקציבים 
הקיים,  במצב  שינוי  מקדמים  האוצר  במשרד 
הבנקים.  על  הקיימות  המגבלות  הסרת  ידי  על 
אולם, בניסיון לקבל פרטים נוספים על המהלך, 

במשרד האוצר מתנערים מהנושא ומפנים את 
שאלות פוליסה בנושא לרשות שוק ההון. 

מנגד – מרשות שוק ההון מסרו לפוליסה בתגובה: 
"איננו מכירים יוזמה או כוונה כזו. הנושא לא נדון 
וחיסכון המופקדת  ביטוח  ההון,  עם רשות שוק 
הראשיים  המתנגדים   - כך  או  כך  התחום".  על 
למהלך צפויים להיות סוכני הביטוח, שמחזיקים 
כעת ביתרון מרכזי על הבנקים – היכולת להגיע 
העובד.  עם  אישי  קשר  ולייצר  העבודה  למקום 
או  העבודה  למקום  להגיע  לבנקים  אישור  מתן 
יבטל כמעט לחלוטין   – להתקשר עם המעסיק 

את היתרון הזה של הסוכנים.
נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד מסר 
בטוחים  "אנחנו  המהלך:  על  בתגובה  לפוליסה 
לעוולה  יד  ייתן  לא  ההון  שוק  רשות  ראש  כי 
לא  ובפועל  הבנקים  ריכוזיות  את  שתגביר 
תיטיב עם הציבור. לשכת סוכני הביטוח תפעל 
את  למנוע  לרשותה  העומדים  האמצעיים  בכל 

הכוונה הזאת". 

מאבק בין האוצר לרשות שוק ההון 
על הכוונה להסיר את המגבלות 

על הייעוץ הפנסיוני בבנקים

suzic@oren-ins.co.ilsuzic@oren-ins.co.il :מייל להעברת קורות חיים
טלפון לבירורים: 077-7541851 / 054-2499638

עובד מצטיין? אנחנו מחפשים אותך! 
קבוצת אורן מזרח, המקום לעבוד בו בשנת 2020

דרושים:
• חתם/ת עסקים סוכנים -	

ידע וניסיון של 5 שנים לפחות בתחום העסקי  

• נציג/ת שירות לקוחות - ידע ונסיון בתחום הרכב	
• חתם/ת פרט לקוחות -	

ידע וניסיון בתחום רכב ודירה , עבודה מול לקוחות  

• מנהל/ת תיקי לקוחות ביטוח חיים -	
רשיון סוכן פנסיוני חובה | תפקיד שטח  

• רפרנטית ביטוח חיים - ידע וניסיון בתחום הפנסיוני והפרט	

• מנהל/ת מכירות ביטוח כללי - ניסיון בחיתום פרט, תפקיד שטח	

בכל המשרות נדרש ידע וניסיון במערכות חברות הביטוח.
סביבת עבודה נעימה, תנאים מצוינים למתאימים! דיסקרטיות מובטחת.

המשרות מיועדות לכלל הקבוצה - אזור, ת”א, חיפה, ב”ש.
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זרקור לעולם הפנסיוני

ישראל  מדינת 
הציבור  את  מעודדת 
כספים  להפקיד 
קרנות  גמל,  בקופות 
וביטוחי  פנסיה 
מנת  על  מנהלים 
כספים  שיצברו 
אותם  ישמשו  אשר 
הפרישה,  גיל  לאחר 
הטבות  מתן  ידי  על 
עבור  המוענקות  מס 
מאמר  במסגרת  פנסיוניות.  לתוכניות  הפקדות 
לחסוך  עצמאי  של  באפשרויות  אתמקד  זה 
ולצבור כספים בקרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח 
הטבות  ניצול  תוך  השתלמות  ובקרן  מנהלים 
פעולות  עבור  ישראל  מדינת  שמעניקה  המס 

אלו.
ינואר  חודש  מאז  פנסיונית:  לתוכנית  הפקדות 
2017 חייב כל עצמאי )כמעט( בביצוע הפקדות 
לקבל  לו  תאפשר  אשר  פנסיונית,  לתוכנית 
עצמאי  חיו.  לכל  הפרישה  גיל  לאחר  קצבה 
כפונקציה  חודשית  הפקדה  לביצוע  נדרש 
מחצית  עד  חודשית  הכנסה  בגין  הכנסתו.  של 
להפקיד  עצמאי  נדרש  במשק  הממוצע  השכר 
השכר  מחצית  על  העולה  הכנסה  ובגין   4.45%
במשק  הממוצע  השכר  ועד  במשק  הממוצע 
עצמאי  משמע,  זו.  מהכנסה   12.55% להפקיד 
הממוצע  לשכר  דומה  החודשית  הכנסתו  אשר 
במשק, 10,551 שקל, נדרש להפקיד מידי חודש 
 897 של  סכום  הפחות  לכל  פנסיונית  לתוכנית 
שקל. יחד עם זאת ברור שסכום הפקדה בהיקף 
כזה לא יאפשר לעצמאי יצירת חיסכון משמעותי 
עצמאים  מעודדת  המדינה  הפרישה.  לגיל 
להפקיד סכומים גבוהים יותר לקופת גמל, קרן 
לו  ומעניקה  מנהלים  ביטוח  פוליסת  או  פנסיה 

הטבות מס ייחודיות.    
מאפשרת  כאמור  פנסיונית  לתוכנית  הפקדה 

סוגים:  משני  מס  מהטבות  ליהנות  לעצמאי 
הטבת ניכוי, אשר משמעותה הקטנת ההכנסה 
החייבת במס בסכום ההפקדה בקופת גמל או 
קרן פנסיה. הטבת זיכוי, אשר משמעותה החזר 
בקופת  ההפקדה  מסכום   35% בשיעור  מס 
מגדירה  המיסים  רשות  פנסיה.  בקרן  או  גמל 
להפקיד  ניתן  אליה  ביחס  אשר  הכנסה  תקרת 
הטבות  את  ולנצל  פנסיונית  לתוכנית  כספים 
השנתית  ההכנסה  תקרת   2020 בשנת  המס. 
עצמאי  שקל.   211,200 של  בסכום  מסתכמת 
ועד  השנתית  מהכנסתו   16.5% להפקיד  רשאי 
תקרת ההכנסה על מנת לזכות במלוא הטבות 
או  גמל  בקופת  שמפקיד  למי  הניתנות  המס 
המבקש  שעצמאי  אומרת  זאת  פנסיה.  בקרן 
לנצל את מלוא הטבות המס בשנת 2020 יפקיד 
סכום של 34,848 שקל )לפי 211,200 * 16.5%(. 
ההפקדה  מביצוע  הנובעות  המס  הטבות 
בתוכנית פנסיונית נחלקות לשניים. בגין הפקדה 
בשיעור 5.5% מן ההכנסה )ועד תקרת ההכנסה( 
עד  כלומר  במס.  זיכוי  מהטבת  עצמאי  נהנה 
5.5% מהכנסה של 211,200 שקל ייהנה החוסך 
מהטבת זיכוי בשיעור 35%, זאת אומרת מהחזר 
מס בסך 4,065.6 שקל. בגין הפקדה בשיעור של 
11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה נהנה עצמאי 
מהכנסה   11% עד  אומרת,  זאת  ניכוי.  מהטבת 
ניכוי,  נהנה החוסך מהטבת  211,200 שקל  של 
סכום  הכנסתו.  על  השולי  המס  בשיעור  הטבה 
ההפקדה המקסימלי בגינה ניתנת הטבת הניכוי 
היה   .)11% *  211,200 )לפי  שקל   23,232 הוא: 
והמס השולי על הכנסתו 47% הרי הטבת המס 
של  בסכום  מסתכמת  בהוצאה  ההכרה  בגין 
עד  יכול להפקיד  כלומר, עצמאי  10,919 שקל. 
של  סכום  הכנסה  ממס  ולקבל  שקל   34,848
14,984.5 שקל. משמעות הדבר ש-43% מסכום 
על  בעצם  ממומן  פנסיונית  בתוכנית  ההפקדה 

ידי מדינת ישראל.
יש  אשר  עצמאי  השתלמות:  לקרן  הפקדה 

שליטה  )בעל  יד  משלח  או  מעסק  הכנסות  לו 
להפקיד  רשאי  כשכיר(  נחשב  מעטים  בחברת 
בהטבות  ולזכות  השתלמות  בקרן  כספים 
כזו.                    בתוכנית  הפקדות  בגין  הניתנות  מס 
חשוב לדעת שהפקדות לקרן פנסיה מאפשרות 
השתלמות  בקרן  והפקדות  מס  הטבות  קבלת 
או  כפל  כל  ואין  מס  הטבות  קבלת  מאפשרות 
המפקיד  לעצמאי  המוענקות  בהטבות  קיזוז 
 2020 בשנת  התוכניות.  מן  אחת  בכל  כספים 
 4.5% השתלמות  בקרן  להפקיד  עצמאי  יכול 
מהכנסתו השנתית ועד תקרה אשר נקבעה על 
ידי רשות המיסים. תקרה שונה מזו המתייחסת 
להפקדה בקרן פנסיה. כל סכום ההפקדה מוכר 
השנתית  ההכנסה  תקרת  כהוצאה.  לעצמאי 
השתלמות  בקרן  להפקיד  עצמאי  רשאי  בגינה 
שקל.  ב-265,000   2020 בשנת  מסתכמת 
משמע, עצמאי יכול להפקיד בשנת 2020 סכום 
כהוצאה  לו  יוכר  כולו  אשר  שקל   11,925 של 

בשנה הנוכחית. 
אפיקי  במרבית  כלל,  בדרך  זאת.  רק  לא  אבל 
ההשקעה בשוק ההון אנו נדרשים לתשלום מס 
השתלמות  בקרן  הון".  רווחי  "מס   – רווחים  בגין 
ניתן להפקיד עד תקרת הפקדה שנתית ורווחים 
בשנת  הון.  רווחי  ממס  פטורים  זו  הפקדה  בגין 
18,600 שקל  2020 עצמאי המפקיד סכום של 
- "הפקדה מוטבת", ייהנה מפטור מתשלום מס 
רווחי הון כפי שיניבו סכומים אלו במסגרת קרן 

ההשתלמות )לכל אורך חיי החיסכון(. 
בעל שליטה רשאי להפקיד בקרן השתלמות עד 
ולזכות  שקל   15,712 של  חודשית  שכר  תקרת 
בהטבות מס. בגין שכר זה החברה תפקיד לזכות 
)סכום   7.5% השתלמות  בקרן  השליטה  בעל 
והעובד  ייזקף לעובד כהכנסה(  לא  זה  הפקדה 
2.5% משכר זה. כל סכום ההפקדה, עד  יפקיד 
לחוסך  תאפשר  הקובעת,  המשכורת  תקרת 
בקרן השתלמות לזכות לפטור מתשלום מס על 

הרווחים שתניב קרן ההשתלמות.

המדינה מעודדת את הציבור להפקיד כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי 
מנהלים על ידי מתן הטבות מס המוענקות עבור הפקדות לתוכניות פנסיוניות

הטבות מס לעצמאים - 
פנסיה והשתלמות 2020

מאת איציק אסטרייכר

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

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

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

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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המצבר 'מת' ונתקעתם עם הרכב?

40% הנחה
 ובנוסף: אחריות מורחבת לתקופה של 24 חודשים

על רכישת המצבר החדש מתוצרת 

הטבה ייחודית למבוטחי ׳הפניקס זהיר׳
שרכשו שירותי דרך וגרירה:

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 2/2020 מה-9 בינואר
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 התובע טען ששעונו נגנב מהמזוודה שהייתה בבטן המטוס  בית המשפט קבע כי ציפייתו הטבעית 
של התובע ביחס לכבודה היא שהשעון מבוטח במסגרת ביטוח הכבודה המורחב שרכש, והדגיש כי 

בהתאם לגישה הרווחת בפסיקה, יש לפרש את הפוליסה בהתאם לציפייתו הסבירה של מבוטח 

עיון נוסף

לתביעות  משפט  בבית 
שבע  בבאר  קטנות 
של  תביעתו  נדונה 
צ'ובינידזה  צבי  מיכאל 
 AIG כנגד  )התובע( 
פסק  הנתבעת(.  )להלן: 
בדצמבר  ניתן  הדין 
הרשמת  מפי   ,2019
 – חלפון  מיטל  הבכירה 

נזריאן.
המשפט  בית  בפני 
שהגיש  תביעה  הונחה 
לשלם  סירובה  לאור  הנתבעת  כנגד  התובע 
בביטוח  ידה  על  בוטח  אשר  שעון  של  שוויו  לו 

נסיעות לחו"ל. 
פוליסת  מהנתבעת  התובע  רכש   ,2019 בינואר 
לתאילנד.  נסיעתו  לצורך  לחו"ל,  נסיעות  ביטוח 
בשיחה  הפוליסה  את  רכש  התובע  כן,  כמו 
הנתבעת.  נציג  לבין  בינו  שהתקיימה  טלפונית 
ובו  מייל  הנתבעת  נציג  לו  שלח  השיחה,  בסוף 

מפרט הפוליסה. 
אשר  ממזוודתו  נגנב  השעון  כי  טען  התובע 
לתאילנד,  טיסתו  בעת  המטוס  בבטן  הופקדה 
ולא הגיעה ליעדה אלא כעבור מספר ימים. עוד 
הפוליסה,  אליו  שנשלחה  בעת  כי  התובע,  טען 
לא נכתבו בה הפריטים שאינם כלולים בה. כמו 
תקנון  שקיים  הבין  בדיעבד  כי  התובע  טען  כן, 
תקנון  הנתבעת,  של  האינטרנט  באתר  שנמצא 
ושם  המייל,  בתכתובת  אליו  נשלח  לא  אשר 

במסגרת הסכם ארוך צוין כי השעון אינו נכלל. 
את  לדחות  יש  כי  מצידה  טענה  הנתבעת 
שאבד  לשעון  ביטוחי  כיסוי  אין  שכן,  התביעה, 
התובע  של  גופו  על  הוחזק  שלא  בעת  נגנב  או 
וזאת בהתאם לחריג  או בתיק היד הצמוד אליו 
הצדדים.  בין  שנכרתה  הביטוח  פוליסת  לתנאי 
שצירפה  בתמלול  כי  הנתבעת,  הוסיפה  עוד 
עניין  במפורש  לתובע  נאמר  הגנתה,  לכתב 
אותם  את  לקרוא  הופנה  והתובע  החריגים 

החריגים. 
חומר  ובחינת  הצדדים  טענות  שמיעת  לאחר 
דין  כי  למסקנה  המשפט  בית  הגיע  הראיות 

התביעה להתקבל בחלקה. 
לחיוב  התרשם  כי  המשפט  בית  ציין  תחילה, 
להתעשר  מבקש  אינו  כי  וקבע  התובע,  מעדות 
על חשבון המשיבה, שכן, מהמסמכים שצורפו 
לתיק עלה כי מיד עם קבלת המזוודה שאבדה 
את  ופירט  השעון  אובדן  על  דיווח  הוא  לתובע, 
אי  על  אמת  בזמן  דיווח  התובע  כן,  כמו  ערכו. 
לאתרה  בנחישות  פעל  ליעד,  המזוודה  הגעת 

ופנה לכל הגורמים הרלוונטיים לשם כך. 
בית המשפט הוסיף כי מתוך תמליל השיחה בין 

רכישת  בעת  כי  עלה  הנתבעת,  לנציג  התובע 
לחריגים  מודע  היה  לא  התובע  הפוליסה, 
נשלחה  שהפוליסה  מפני  וזאת  בה,  האמורים 

אליו רק לאחר רכישתה ולא לפני. 
לקרוא  התובע  הופנה  בה  בשיחה  מכך,  יתרה 
בעיון את תנאי הפוליסה והחריגים, לא נאמר לו 
על ידי נציג הנתבעת כי התנאים מופיעים באתר 
אליו  שנשלחו  המסמכים  וכי  נפרד,  אינטרנט 

במייל אינם כוללים את החריג לפוליסה. 
לפיכך, קבע בית המשפט כי בעת שרכש התובע 
לא  האחרונה  מהנתבעת,  הביטוח  פוליסת  את 
לפוליסה  החריגים  את  לעיון  בפניו  העמידה 

ורק לאחר שנכרת חוזה הביטוח, הפנתה אותו 
לבדיקת החריגים לכיסוי הביטוחי שרכש. 

עמדת  את  גם  קיבל  המשפט  בית  ועוד,  זאת 

המסמכים  של  סבירה  בקריאה  לפיה  התובע 
ששעון  ככל  כי  להבין  היה  ניתן  לא  המדוברים, 
היד לא יהיה מוחזק על ידי התובע או בתיק היד 

הצמוד אליו, לא תחול פוליסת הביטוח.
לגישה  בהתאם  כי  המשפט  בית  הדגיש  עוד 
הפוליסה  את  לפרש  יש  בפסיקה,  הרווחת 
לפיכך,  לציפייתו הסבירה של מבוטח.  בהתאם 
ציין בית המשפט כי ציפייתו הטבעית של התובע 
ביחס לכבודה היא ששעון היד מבוטח במסגרת 

ביטוח הכבודה המורחב שרכש.
כי  קבע  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
התובע לא הפר את התנאי הקבוע בפוליסה ואין 
אחריו.  למלא  והחובה  התנאי  ידיעת  לו  לייחס 
כיסוי  התביעה  בכתב  הנטען  לאירוע  יש  לכן, 

ביטוחי. 
עם זאת, באשר לגובה הנזק הנטען, התובע לא 
לשווי  ביחס  מסמכים  המשפט  בית  לעיון  הציג 
שקל,   3,000 שווה  היה  לטענתו  אשר  השעון 
הביטוח  לפוליסת  בהתאם  כי  העובדה  ולאור 
הנקוב  המקסימאלי  והכיסוי  לתובע  שהונפקה 
בה של 300 דולר לפריט, קבע בית המשפט כי 

הפיצוי יהיה על סך 750 שקל.
סוף דבר, בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם 

לתובע 750 שקל בתוספת הוצאות משפט. 

** עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם 
הוגשה בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

חיוב מבטחת בשל אי גילוי 
סייגים לפוליסת נסיעות 

לחו”ל בשלב כריתת החוזה
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 חברת הביטוח וקרן הריט ירכשו זכויות אקוויטי בקמפוס משרדים  הראל 
תחזיק 33% מהזכויות  השקעת הראל בהון העצמי תעמוד על כ-380 מיליון שקל

 החברה תעניק מעטפת מימון וליווי פיננסי וערבויות מכר למימון פרוייקטי נדל"ן  לידר: 
להערכתנו תוך 5 שנים נתח השוק של הגופים החוץ בנקאיים יגיע לכ-50% בשוק הליווי לבניה

הראל בארה"ב נמשך. חברת  מסע הקניות של 
 Paramount Group עם  בשיתוף  הביטוח, 
רוכשת  אמריקאית,  ציבורית  ריט  קרן   Inc
זכויות אקוויט בקמפוס משרדים בסן פרנסיסקו 
בשווי 2.5 מיליארד שקל. הראל תחזיק ב-33% 
מהזכויות )833 מיליון שקל( בקמפוס שכולל שני 
הראל  השקעת  בעיר.  העסקים  במרכז  בניינים 

בהון העצמי תעמוד על כ-380 מיליון שקל. 
בהראל מדווחים כי "הנכס הנרכש הינו קמפוס 
במרכז  הממוקמים  משרדים  בנייני  שני  של 
 .Class A דירוג  ברמת  בעיר,  הראשי  העסקים 
בניין אחד בן 21 קומות, ובניין נוסף בן 40 קומות, 
ניכר  חלק  רגל.  אלף  כ-750  של  כולל  בשטח 
משטחי אחד הבניינים מושכר לחברת טכנולוגיה 
גדולה, ויתר השטחים מושכרים בעיקר למשרדי 
עו"ד, רו"ח וחברות טכנולוגיה נוספות. הבניינים 
כ-94%,  של  ממוצע  תפוסה  בשיעור  מושכרים 
כוללת  הנכס  עבור  העסקית  התכנית  כאשר 
וכן  הפנויים,  השטחים  יתרת  של  השכרה 
תכנית השקעות אשר תאפשר העלאה של דמי 

השכירות לאורך תקופת ההחזקה בנכס".
מדובר בנכס המשרדים הרביעי שהראל רוכשת 

בסן פרנסיסקו, כאשר שלושת הבניינים הנוספים 
של  הראשי  העסקים  במרכז  הם  גם  ממוקמים 
בסן  המשרדים  "שוק  החברה  להשקפת  העיר. 
פרנסיסקו הוא שוק חזק המהווה מוקד משיכה 

לחברות טכנולוגיה, ונהנה מביקוש גבוה ומהיצע 
רגולטוריות  ממגבלות  כתוצאה  זאת  מוגבל. 
בשנים  בעיר.  הבניה  היקפי  את  מגבילות  אשר 
האחרונות מתאפיין השוק בעליות משמעותיות 
בשווי  גידול  לצד  השכירות  בדמי  ומתמשכות 

הנכסים באזור".           
שוק  שווי  בעלת   ,Paramount Group, Inc
של יותר מ-3 מיליארד דולר. שני הצדדים בחנו 
יחד  משותפות  עסקאות  מספר  לפועל  והוציאו 
הריט  ע"י  ינוהל  אשר  בנכס,  ההשקעה  כה.  עד 
עסקאות  משרשרת  חלק  הינה  האמריקאית, 
לאורך  הקבוצה  של  הנדל"ן  מערך  שמבצע 

השנים האחרונות.             
גדל  השקעות  באפיק  "מדובר  נמסר:  מהראל 
מוסדיות  קבוצות  לצד  הראל,  עבור  והולך 
את  להגביר  מהשאיפה  הנובע  אחרות,  גדולות 
יציבה  תשואה  בעלי  השקעה  באפיקי  הנוכחות 
ומיידית  ישירות  ושאינה קשורה  ריאלית  יחסית, 
למדדי שוקי ההון. ההשקעה בנדל"ן ישיר בחו"ל, 
גיאוגרפית  מבחינה  ההשקעות  לפיזור  תורמת 
תשואה  להניב  במטרה  ונעשית  וסקטוריאלית, 

שוטפת ויציבה ברמת סיכון נמוכה יחסית".

עם  יחד  שתוקם  בחברה   20% רוכשת  הכשרה 
הון.  שוקי  לידר  של  הנדל"ן  זרוע  קפיטל  טופ 
ליזמי  מלאה  פיננסית  מעטפת  תעניק  החברה 
שירותי  פיננסי,  ליווי  שירותי  הכוללת  נדל"ן 
נדל"ן.  חלוקת העבודה  ומימון פרויקטי  חיתום, 
הנפקת  על  אמונה  תהיה  הכשרה  כך:  תהא 
פוליסות /ערבויות על פי חוק המכר ולידר טופ 
קפיטל יהיו אמונים על שירותי החיתום, הניהול 

והליווי הפיננסי.
שאיפה  תוך  תוקם  "החברה  הכשרה:  פי  על 
קיימת  להם  בנקים  עם  פעולה  שיתופי  ליצירת 
הנדל"ן  לסקטור  ענפיות  ומגבלות  הון  מגבלת 
בשירותי  המתמחות  מימון  קרנות  עם  וכן 
חיתום ובליווי פיננסי ליזמים ומבקשות להנפיק 

פוליסות מכר לרוכשי הדירות".
ביום ראשון שחלף הגיעו למשרדי הכשרה שי בן 
ירון שטיינמץ סמנכ"ל  יקר מנכ"ל לידר יחד עם 
של  המשפטי  היועץ  קרניאל  ובועז  הכספים  
טטרו  ופולי  רוזן  גיא  הצטרפו  אליהם   . החברה 
מימון  חברת  קפיטל  בטופ  ושותפים  מנכ"לים 
הנדל"ן של לידר. הנהלת החברה הגיעה לחתום 

על ההסכם עם הכשרה. 
זוהי השקעת נדל"ן מקומי שנייה להכשרה בתוך 
חודש. בחודש דצמבר שחלף הכשרה השקיעה 

כ-7.5 מיליון דולר )בנוסף להשקעה קודמת של 
27 מיליון דולר( בקרנות הנדל"ן של אלקטרה.

"בהמשך  הכשרה:  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
באמצעות  החברה  של  הרווחיות  לאסטרטגיה 
את  מרחיבים  אנחנו  בשותפות  החברה  הקמת 
מדובר  חדשים.  לאפיקים  ההשקעות  תחומי 
בהמשך מגמה של מדיניות להגדיל את הרווחים 
בהקמת  המובהק  היתרון  שונים.  בתחומים 
אישי,  טיפול  תעניק  שהיא  החדשה  החברה 

מהיר, ויעיל שלא קיים בחברות אחרות".
מימון  "ענף  הון:  שוקי  לידר  מנכל  יקר  בן  שי 
שנים  ב-5  אמיתית  מהפיכה  עובר  הנדל"ן 

של  מצומצם  מספר  מובילים  אותה  האחרונות 
כי  שמח  אני  חלוצים.  בנקאיים  חוץ  מימון  גופי 
אנו ביניהם וכעת עם השותפות החדשה יחד עם 
הכשרה נוכל להמשיך להרחיב את סל המוצרים 
וחלופה  תחרות  ולהוות  ללקוחותינו  שלנו 
הבנקים  עשור,  לפני  עד  נדל"ן.  ליזמי  אמיתית 
וכיום  לבניה  הליווי  בשוק  מוחלט  באופן  שלטו 
הגופים החוץ בנקאיים מהווים כ-20% משוק זה. 
5 שנים נתח השוק של הגופים  להערכתנו תוך 
החוץ בנקאיים יגיע לכ-50% מהמימון לענף ליווי 
הבנייה ואנו בהחלט מכוונים להיות מהמובילים 

בתחום".

הראל וקרן הריט האמריקנית 
Paramount Group יירכשו משרדים 

בסן פרנסיסקו ב-2.5 מיליארד שקל

הכשרה רוכשת 20% מחברת ליווי הנדל”ן 
של טופ קפיטל מבית לידר שוקי הון

מימין: רועי קדוש, איריס חסקי, רועי דבורין, שמעון מירון, שי בן יקר, פולי טטרו, גיא רוזן
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בניין המשרדים שהראל רכשה את זכויותיו
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שריפות היער הנרחבות בדרום מזרח אוסטרליה 
גרמו לנזקים מבוטחים )עד כה( הנאמדים בסך של 
645 מיליון דולר )ארה"ב(. עד כה הוגשו למבטחים 
ונראה שעוד   )2019 )מספטמבר  11,500 תביעות 
כ-2,000  הקרוב.  בעתיד  תוגשנה  רבות  תביעות 
חייהם  את  קיפחו  אדם  בני  ו-25  נשרפו  בתים 
בשריפות. ל-80% מהנפגעים אין ביטוח מספיק כך 
שיקשה על הנפגעים לחזור לאיכות החיים שלהם 

שהייתה לפני השריפות. 
שטח  שרפו   2019 בנובמבר  שהחלו  השריפות 
מדינת  של  מגודלה  )כמחצית  קמ"ר   10,117 של 
גסה,  ובהערכה  עצום  האקולוגי  הנזק  ישראל(. 
האוסטרלי  המבטח  נשרפו.  בר  חיות  כמיליארד 
הוא  עימם  הנזקים  כי  הודיע   ,IAG ביותר,  הגדול 
המשנה  ביטוח  מערך  להפעלת  הביא  מתמודד 
 Suncorp האוסטרלי  המבטח  לעומתו,  שלו. 

הודיע שלא הפעיל עדיין את מערך ביטוח המשנה 
אולם גידול בנזקים בסך של 34 מיליון דולר יביא 

להפעלת חוזי ביטוח המשנה. 
גם  )פעיל  הבינלאומי  השוויצרי  המבטח 
באוסטרליה( הודיע כי ישחרר את מבוטחיו שנפגעו 
ישירות מהשריפות מתשלום פרמיה של חודשיים. 
כמו כן המבטח תרם 60 אלף דולר לצלב האדום 
ובכך יגדיל את התרומה שלו לכדי 100 אלף דולר. 

של  הראשון  הגיליון  לאור  יצא   1840 בשנת 
Insurance Post. העיתון יצא לאור מיד לאחר 
הוצאת בול הדואר הראשון בסך של 1p. זה היה 
ומכאן  בדואר  למינויים  שנשלח  הראשון  העיתון 
נגזר שמו – Post. העיתון היה הראשון שהתמקד 

בסקירה של ענף הביטוח הבריטי. 

לפרסם  המבטחים  להנהלות  אפשר  העיתון 
החברה  של  וחדשות  פעילויות  הראשון  בעמוד 
תפוצת  החברה.  לסוכני  נשלח  שהעיתון  לפני 

העיתון הייתה כ-5,000 גיליונות לשבוע. 
 Insurance בשם  ירחון  הושק  ב-1853 
 Post Magazine עם  אוחד  אשר   Monitor

אוחדו  ראשונים  גיליונות   4 הוצאת  לאחר  אולם 
יזם   1995 בשנת  אחד.  לעיתון  המערכות  שתי 
 The( הבריטי  הביטוח  פרס  חלוקת  את  העיתון 
הפרס  כיום   .)British Insurance Award
 Royal Albert-ניתן בטקס מרשים שמתקיים ב
Hall שבלונדון בנוכחות יותר מ-2,000 מוזמנים. 

 הפסדי המבטחים
 האוסטרליים בגין השריפות
נאמדים ב-645 מיליון דולר

Insurance Post עיתון הביטוח 
הבריטי חוגג 180 שנה להיווסדו

 השריפות שהחלו בנובמבר 2019 שרפו שטח של 10,117 קמ"ר - כמחצית מגודלה 
של מדינת ישראל  הנזק האקולוגי עצום ובהערכה גסה, כמיליארד חיות בר נשרפו

בשנת 1840 יצא לאור הגיליון הראשון כאשר תפוצת העיתון הייתה כ-5,000 גיליונות לשבוע

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים
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 קיסוס ישמש כסמנכ"ל השירות של 
שיכון ובינוי נדל"ן ומנכ"ל חברת הבת 
ריקטק  שמרלינג ימונה לסמנכ"ל 

משאבים האחראי על הרכש 

מנכ”ל הגמל 
והפנסיה אורי 

קיסוס ומנהל אגף 
רכש ולוגיסטיקה 

ישי שמרלינג 
עוברים מהפניקס 

לשיכון ובינוי

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חפשו
אותנו

ה יטוח הדיגיטלי לרכ 

מספר 1 בישרא 

הצטרפו לחדשנות הדיגיטלית

 ענף ה יטוח.

אלפי נהגי  כבר נהני 

מהביטוח הדיגיטלי המשתל  ביותר

הכשרה מו ילה את

ה יטוח הדיגיטלי

עוזבים  וישי שמרלינג  אורי קיסוס 
את הפניקס לטובת חברת הנדל"ן 
בראשות   – ובינוי  שיכון  הציבורית 
אייל  לשעבר  הפניקס  מנכ"ל 
כסמנכ"ל  ישמש  קיסוס  לפידות. 
נדל"ן  ובינוי  שיכון  של  השירות 
של  בת  חברת  ריקטק,  ומנכ"ל 
בניהול  שעוסקת  ובינוי  שיכון 
טכנולוגיים.  באמצעים  אשפה 
לסמנכ"ל  ימונה  שמרלינג 

משאבים בחברה. 
קיסוס עוזב את הפניקס אקסלנס 
שמונה  לאחר  שנים  כשלוש 
אופיינה  זו  תקופה  למנכ״ל. 
את  הפניקס  איחדה  קיסוס  תחת  ברווחיות.  משמעותי  ושיפור  בצמיחה 
פעילות הגמל של הקבוצה, ובשנה החולפת אוחדה גם פעילות הפנסיה 
ביטוח  מהפניקס  עברה  הגמל  חברת  לאחרונה,  אחת.  מנהלת  לחברה 
להפניקס אחזקות כמהלך שהוגדר כשינוי לשם חיזוק מבנה ההון. לפני 
במשך  לפידות  של  האישי  כעוזרו  קיסוס  שימש  הגמל  למנכ"ל  שמונה 

ארבע שנים.
בכיר נוסף שכאמור עובר הוא מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה בהפניקס ישי 
שמרלינג שימונה לסמנכ"ל משאבים האחראי על הרכש של שיכון ובינוי.  
שני הבכירים מצטרפים למנכ"ל לשעבר לפידות, שמונה בשנה שעברה 
לשמש כמנכ"ל שיכון ובינוי, ולרועי יקיר, לשעבר מנכ"ל הפניקס והשקעות 
ופיננסים ומנהל ההשקעות הראשי של החברה, שהיה הראשון משדרת 
לפני  עזיבה בעקבות לפידות  הניהול הבכירה של הפניקס שהודיע על 
שלושה חודשים. יקיר ישמש כמנכ"ל של חברת הבת של חברת הנדל"ן 
יקיר כיהן בהפניקס כמנהל השקעות ראשי במשך  ובינוי אנרגיה.  שיכון 
שש שנים בטרם עבר לזרוע האנרגיה של שיכון ובינוי שעוסקת בהקמה 

והפעלה של מתקנים לייצור חשמל על בסיס אנרגיות מתחדשות.

אורי קיסוס

מבטחים ומבוטחים
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