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פעילות הוועדה לקידום מעמד האישה בלשכת ארגוני העצמאיים
הועדה למעמד האישה בלה"ב בה משתתפות נציגות הלשכה,
שוש כהן ויפית תמיר ,הציבה לעצמה שתי מטרות עיקריות לפעילות בשנה זו
הגדלת הסכום משמעותית או הסרת
המגבלה לחלוטין לחישוב נפרד לבני זוג
בעסק משותף ,הסכום עומד היום על
.₪ 42,000
חברות הוועדה )בראש הוועדה רו"ח
טובה הילמן( מפתחות פרויקט שיעניק
לנשים בראשית דרכן העצמאית
"עטיפה תומכת" בכוונתנו לחזק את

אותן נשים בדרכן החדשה תוך מתן
יעוץ/עצות כלליות והבהרות בתחומים
כמו מ.ע.מ ,.מס הכנסה ,ביטוח לאומי,
ביטוחים ,חובות החלות על מעסיקים
וכל מגוון השאלות והבעיות העולות לפני
ותוך כדי בניית עסק .בלהב יש את כל
המשאבים לפיתוח פרויקט זה :עו"ד,
רו"ח ,אדריכלים ,סוכני ביטוח ,יועצי מס,

באוצר נערכים ליישום
המודל הצ'יליאני
משרד האוצר עומד בקרוב
להציג את תמונת קופות
הגמל החדשה .בהמשך
לפרסומים אחרונים בנושא,
תשקף תמונה זו את המודל
הצ'יליאני ,שלפיו הרכב
הנכסים בקופות ישתנה
בהדרגה ובהתאם לגיל
החוסך .על פי מדיניות
חדשה זו ,שבבסיסה יצירת
מסלולי השקעה התלויים
בגיל העמית ,מרכיב המניות
בתיק יפחת ככל שהעמית
מבוגר יותר ,וירד ,למשל,
מ 20%-בגיל  30לכ3%-
בלבד בגיל  .60בכך,

למעשה ,יוקטן הסיכון הגלום
בתיק ההשקעות של מקבלי
ההקצבות ושל העמיתים
העומדים לפני פרישה .יחד
עם זאת הדגישו במשרד
האוצר כי הציבור חייב להבין
כי השקעות קופות הגמל
בשוק ההון מיועדות לטווח
ארוך וכי "מעבר הדרגתי
של כספי החיסכון הפנסיוני
לשוק ההון הוא תנאי הכרחי
ליצירת כלכלה מודרנית ,אך
גם לחוסכים הוא נדרש ,כי
הוא מאפשר להשיג תשואה
גבוהה יותר על פני זמן מזו
שבהשקעות חלופיות".

ובעצם כל המקצועות החופשיים.
המטרה הינה להגיע לנשים בכל רחבי
הארץ העומדות בפני פתיחת עסק חדש
ולתת מענה בכל האמצעים שיעמדו
לרשותנו לסייע לחזק ולהדריך .בימים
אלה נבנים ,על ידי החברות בוועדה ,דפי
מידע אשר ישולבו באתר להב כפרויקט
"עטיפה תומכת".

כספי פיצויים יקבלו מעמד
של כספי פרט
יואב בן-אור ,המשנה למפקח על הביטוח ,הבהיר במכתב
ששלח למנהלי חברות הביטוח כי כספי פיצויים שזכאי
להם מבוטח ,לאחר ניתוק יחסי עובד-מעביד ,יקבלו מעמד
של כספי פרט וימשיכו לחול עליהם יתר תנאי הפוליסה.
הבהרה זאת באה בעקבות פניה של רו"ח אמיר גבאי
לאוצר בה הוא מבהיר כי העדר האפשרות להשאיר את
כספי הפיצויים בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה עד לתום
תקופת הביטוח ,לאור הנחיות משרד האוצר ,מהווה פגיעה
בזכות הקניין של העמית שהוקנתה לו מעצם היותו בעל
הפוליסות ומבוטח בהן .בן-אור ביקש במכתבו להבהיר
באופן המפורש ביותר סוגיה זו וציין כי אין מניעה שכספים
אלו יקבלו ,כאמור ,מעמד של כספי פרט .עוד מציין בן-אור
כי השינוי במעמד הכספים לאחר תשלום המס המגיע מן
המבוטח בשל כספי הפיצויים ייעשה לפי הנחיות פקיד
השומה ,וכי הרווחים בגין כספים אלה יהיו חייבים במס,
ריבית ורווחים.

סבירות גבוהה יותר לתאונות לנוסעים ברכב שחור
על פי ניתוח חברת "שגריר" עולים מספר
ממצאים מעניינים ביחס לקשר שבין צבע
הרכב לבין השכיחות שבו הוא יהיה מעורב
בתאונת דרכים קשה .על פי ממצאים אלה
לרכב בצבע שחור ,השכיחות הגבוהה
ביותר להיות מעורב בתאונה קשה ,כאשר
לרכב בצבע אדום נתוני השכיחות הקרובים
ביותר לרכב בצבע שחור בתאונות

המוגדרות טוטאל לוס .עוד מהממצאים:
רכב בצבע שחור נפגע בתאונת טוטאל
לוס ב 39%-יותר מאשר רכב בצבע אפור,
רכב בצבע אדום נפגע בתאונת טוטאל
לוס ב 28%-יותר מאשר רכב בצבע
אפור ,ורמת השכיחות של רכב בצבע לבן
במעורבות בתאונות דרכים קשות נמוכה
משמעותית ,בעיקר בהשוואה לרכבים

שחורים .מיכה קראוס ,מנכ"ל "שגריר",
ציין כי הוא מאמין שיש קשר בין רכב בצבע
כהה בכלל ושחור בפרט ,עם נראות נמוכה
על הכביש ,ושכיחות התאונות הגבוהה.
בנוסף ,צבע אדום הינו רכב אשר מאופיין
כרכב ספורטיבי יותר הנקנה יותר על
ידי צעירים ולכן ניתן לקשור בין שכיחות
התאונות הקשות ברכב וצבעו.
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