קובי פיגנבוים ,מנכ"ל UBS WEALTH MANAGEMENT ,ישראל
הרעיון לקיום הישיבה עלה בין השאר כתוצאה מכנס הפורום בינואר שבו חברים התעניינו בנושאUBS .
פעילה בתחום הזה בארץ כשנה וחצי .התמודדתי עם הסוגיה של  FAMILY OFFICEשהיא בעייתית,
בחברות ציבוריות במקרים רבים כבר בפגישה הראשונה היה  ,CFOשאמור לחוות את דעתו ,וגם
במהלך העבודה הם היו מעורבים .הדלת נסגרת ע"י ה CFO -בפעמים רבות מחשש שיאבד את מקור
הכוח האישי שלו בניהול הכספים הללו – כך שיישאר בידיו הדיווח בלבד.
השאלות שה CFO-צריך לעשות כשהוא עומד לקבל החלטה האם ינהל את ההון עבור הבעלים –
 .1האם יש לו הכלים המתאימים
 .2מה הבעלים מצפה ממני
 .3האם יש לנו התנגשות אתית
 .4האם אפשר לפתור את זה במיקור חוץ
אנחנו מבקשים תמיד להיפגש עם בני המשפחה של הבעלים ,לכל הפחות עם בן/בת הזוג .גם שם אנחנו
נתקלים בהרבה התנגדות "אשתי לא רלוונטית ,לא מבינה במספרים ,לא יודעת מה יש לנו" .גם אם ה-
 CFOנוכח הרבה פעמים בת הזוג אינה נוכחת על אף שהדיון הוא על הצרכים של המשפחה .כלומר ה-
 CFOנתפס כאיש אמון גם על ההחלטות האישיות ביותר – האם לקנות בתים לילדים ,האם לתת להם
כסף לתחילת החיים וכו'.
זה בולט יותר בחברות פרטיות ,כשיש פחות ניגוד עניינים ,וממילא הבעלים משלם את המשכורת והוא
תופס את זה כחלק ממכלול השירותים ,אבל גם בחברות כמו קרנות הון סיכון ,כשקבוצת השותפים
מנהלים כסף וה CFO-הוא לעתים אחד מהשותפים .כל השותפים בד"כ מתייעצים איתו על נושאים
כספיים אישיים.
הכלים המתאימים –
 .1הזמן – האם יש ל CFO-בעבודתו היומית את משאבי הזמן הנדרשים כדי לעסוק בכך? במקרים
רבים לוקחים עוזר/ת שמנהל רק את החלק של ההון האישי מתחת ל .CFO-כבר ראיתי CFOs
שיורדים עד רמת נייר העבודה של ניהול ההון האישי.
 .2המקצועיות והידע  -לבעלים עצמו ברוב המקרים אין את הכלים המתאימים ,ודאי לא המקצועיים.
ה CFO-נתפס בהקשר זה כמומחה למומחים – הוא יכול להביא את האנשים הנכונים לשולחן
לעסוק בכך .התפקיד של ה CFOאינו להחליף את רו"ח ,עו"ד ,מנהל ההשקעות וכו' .אלא להביא
את האנשים הנכונים לשולחן כדי לתת את המענה לצרכים של ההון האישי של המשפחה
המדוברת.
 .3דיווח ,שליטה ובקרה  -נושא של דיווחים למשל .אחת הבעיות הקריטיות בניהול הוא משפחתי
למשפחות אמידות היא שליטה בידע – מה באמת קורה עם ההון המשפחתי .הניהול מורכב יותר
– יש השקעות פיננסיות בארץ ובחו"ל ,פיזור בין מספר גורמים פיננסיים ,השקעות ריאליות,
השקעות בנדל"ן בארץ ובחו"ל .זה מחייב נושאי מיסוי מרובים .איך מצליחים בדוח אחד ברור
ופשוט לאפשר שליטה בכל מה שנעשה בתיק המשפחתי .זה כמעט תמיד נשאר בידי ה–CFO -
לדווח על הנעשה.
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 .4סיכון גבוה  -כש CFO-נכנס לנהל את ההון של הבעלים הוא בסיכון גבוה יותר – כי זה ברמה
האישית ולא ברמת החברה .ולכן כאן יש חשיבות גבוהה מאד ל"גב" המקצועי המוחלט שה-
 CFOמקבל כדי לנהל את ההון המשפחתי.
לנו כמנהלי השקעות חשוב לדעת שאנחנו עובדים עם לקוח שמבין .ה CFO-במקרים רבים מאד מעורב
בחלוקת ההשקעות ובפריסתן ( .)asset allocationתפקידנו אז להביא את הפתרונות היישומיים לאותו
חזון מקצועי שמבקש ה CFO-בשם הבעלים.
היום יש אפשרויות בחברות הביטוח להכניס את התיק המנוהל לביטוח באופן שגם מאפשר מגן מס
מסוים .גם אז תפקידו של ה CFO-יהיה מרכזי בלהבטיח שמקצועית אכן הנושאים המיסויים מובטחים
ועשויים מקצועית כמו שצריך.
 UBSבישראל מזה שנה וחצי נותנת שירות מקיף ,כבר לא רק נציגות של יועצים שמגיעים מחו"ל .ישראל
נחשבת היום יעד אסטרטגי חשוב של הבנק .יש לנו היום מערך של יועצים כאן ,שעובדים עם הלקוחות –
ניהול וייעוץ השקעות הן בחו"ל והן בארץ – מאד נדיר למצוא שילוב כזה כי בארץ זה מחולק בין הבנקים
למנהלי התיקים .בנוסף – כל התכנון המשפחתי הכספי ,פילנתרופיה והעמדת מקורות הבנק גם עבור
הצדדים העסקיים של הלקוח .למעשה זה הכי קרוב למה ש FAMILY OFFICE-בישראל יכול לתת ,בלי
להקים כזה (כשכל הכספים הם ב UBS-כמובן).
עו"ד טלי ירון אלדר ,שותפה ,ירון-אלדר ,פלר ,שוורץ ושות'
השיקולים ונקודות המבט הנוספות שצריך לקחת בחשבון –
 .1שיקולי מסים
א .צריך לבחון איך להשקיע – בעצמי ,ע"י חברה ,חברה שקופה בחו"ל ,שותפות וכו' .זה
נכון במיוחד כשמדובר בהשקעות בחו"ל .הרבה פעמים התשובה מוכתבת ע"י שותפים
ומשקיעים נוספים מחו"ל.
ב .מס עזבון  /מס מתנות – שאלות לה חשובות במיוחד כשהדבר נוגע בהשקעות בארה"ב,
וזה נכון גם לאנגליה ,צרפת ובלגיה (בהיקף נמוך יותר).
ג .ביטוח חיים – חלק מהפתרונות נמצא בביטוח חיים שבו מעבירים לחברת הביטוח נכסים
(במקום כסף) ובקרות אירוע פטירה מעבירים את שווי הכסף וזה לא חייב במס.
 .2שיקולי דיסקרטיות – משקיעים רבים רוצים שלא ידעו שהם משקיעים (אפילו בתוך המשפחה),
למשל שנושים לא ידעו וזה קורה הרבה בקרב בעלי מקצועות חופשיים שפוחדים להיתבע באופן
אישי ,למשל שמדינת המקור שלי לא תדע (עולים  /תושבים חוזרים) – כלומר יש להימנע
מרישום ישיר על שם בעל הרכוש.
 .3פתרון אפשרי ונפוץ הוא רישום נאמנות ,שמסדיר נושאים רבים בתחום המס .החוק בארץ החל
מ 2002-מסדיר את הנושא בצורה נוחה ואינו מצריך חוות דעת .הבנקים גם הם מורגלים בנושא.
לאנשים רבים קשה להיפרד נפשית מהאחיזה בנכסים .מהרישום על שמם .למרות שהשליטה
שלהם לא נפגעת.
 .4העברה בין דורית
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א .בד"כ צו ירושה יוצא בארץ וזה בד"כ פשוט למדי .אבל להעביר דירה במנהטן ע"ש היורש
עם צו ירושה ישראלי זה מטלה בעייתית .אפשר למשל להעביר את הנכס על שם חברה
משפחתית שתוקם כמנגנון שקוף – ואז מורישים מניות של חברה ישראלית .גם כאן
האספקט הפסיכולוגי בעייתי – ויתור שליטה .ישראלים שמחזיקים רכוש בחו"ל  -שיעשו
זאת ע"י חברה.
ב .כשמדובר בעסק פעיל עולות שאלות של המשכיות הניהול וחלוקת כספים מהעסק הפעיל
בדורות הבאים .שאלות של התנהלות חברות שמסתבכות בעיקר כשחלק מדור ההמשך
מעורב בעסק .גם כאן ברוב המקרים הפתרון הוא בנאמנות מסוג מסוים ,שתדאג
שההתנהלות המשפחתית בדורות הבאים תהיה כמו שהמוריש רוצה .אפשר גם להקים
נאמנות על פי צוואה – שהיא לאחר הפטירה מכוח הצוואה ,שמטרתה להסדיר את
הרכוש לאחר המוות .הקמת נאמנות כזו רלוונטית גם בעת גירושים עם ילדים קטינים.
ניהול עושר משפחתי מצריך גם שיקולים מיידים אבל גם מחשבה מסודרת מראש על הדרך ועל העתיד,
ואפילו העתיד הרחוק מאד .זאת כדי למנוע את הוצאת הכסף בסוף על ההתכתשות בבית המשפט –
הסדרה כמו שעשה תד אריסון ,בניגוד למה שקורה היום במשפחת עופר.
קובי – אנחנו מאמינים בניהול דרך זיהוי צרכים .בהמשך לישיבה הראשונית עם המשפחה לזיהוי
הצרכים ,חיוני לפלח את ההון המשפחתי ולבנות את ההשקעות על פי הצרכים .למשל ,הוקמה נאמנות.
האם צריך להעביר את כל הכסף לתוכה?
טלי – לגבי הפתרון של הביטוח ,מצאנו שזה מתאים למקרים נורא בודדים .זה קוסם כי אין מס עזבון,
עליית הערך של הנכסים פטורה בינתיים וכו' .אבל זה נכון למקרים בודדים של רצון להסתיר את הנכסים
מנושים ,כי חסכון המס מתבטל בעלויות של הפרוצדורה ,וכן מעורב פה איבוד שליטה על הנכסים.
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