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הנדו :נייר העמדה של הפורו – פיצוי נזקי מלחמה
אברה שלו ,
הריני להעביר אלי בזאת את נייר העמדה של פורו  CFOבנוגע לפיצוי נזקי מלחמה .נייר העמדה ,כפי
שתראה להל! מתבסס על רוב שבח ל ,לראשי משרד ,ולגורמי הנוספי שתרמו לתקדי החשוב של מת!
מענה מיידי לצרכי המשק בעת מלחמה.
נייר העמדה כולל ארבע נקודות אות! יש לקחת בחשבו! כעת.

בידידות ובהוקרה,

נגה קינ!
יו"ר פורו CFO

העתק:









חברי פורו CFO
יעקב ליצמ! ,יו"ר ועדת הכספי בכנסת
שרגא ברוש ,יו"ר לשכת התיאו של הארגוני הכלכליי ונשיא התאחדות התעשייני
עופר עייני ,יו"ר הסתדרות העובדי
ג'קי מצא ,מנהל רשות המיסי
קובי הבר ,ראש אג %תקציבי
אוריאל לי! ,נישא איגוד לשכות המסחר
חברי ועדת הכספי בכנסת
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פיצוי נזקי מלחמה
מסמ ארבע הנקודות
מוגש לשר האוצר מר אברה הירשזו
 09אוגוסט 2006

פורו ה' CFOמבקש לשבח את משרד האוצר ,ועדת הכספי של הכנסת ,לשכת התיאו של הארגוני
הכלכליי והסתדרות העובדי על הגיבוש המהיר של תקנות הפיצוי על נזקי המלחמה .אי! ספק שהיה צור
למת! מענה מהיר ופשוט – וההיערכות המהירה של כל הנוגעי בדבר ,ובמיוחד קובי הבר וג'קי מצא – ראויה
לכל הערכה.
מהירות קבלת ההחלטות ,יישומ! לתקנות ,והביצוע בפועל ע"י רשות המיסי  ,חיזקה את כלכלת ישראל
והחברות הפועלות בה ,בדיוק רב ,בזמ! הקשה ביותר .בנוס ,%תר תהלי זה ,באופ! ישיר ,לשמירה על מצב
הכלכלי של אלפי עובדי בצפו! .זוהי הפע הראשונה שהפיצויי מסוכמי ומשולמי בעת המלחמה עדיי!
שוררת .זו פריצת דר ראויה לחיקוי.
יחד ע זאת ,יש לקחת בחשבו! כי המהירות יצרה בעיות ,אות! יש לפתור עתה .ה! בנוגע לחודש יולי וה! בנוגע
לחודש אוגוסט.
פורו  CFOהמאגד את סמנכ"לי הכספי של כלל החברות המובילות במשק ,לענפיה! השוני  ,קיי סדרה
של מפגשי וסיורי בחברות בצפו! ,כמו ג ישיבת חירו של  CFOsחברות אלו .על בסיס כל אלו ,מוגש ל
מסמ ארבע הנקודות להל!:

 .1הקטנת אי הוודאות
אי ודאות בכלל ובזמ! מלחמה בפרט הוא נושא המקשה מאוד על החברות .ההישג החשוב ביותר של גיבוש
תקנות הפיצוי לחודש יולי היה מהירות השגתו.

פורו  CFOקורא לתיקו תנאי הפיצויי של חודש יולי ,כמפורט להל ,ולגיבוש תקנות הפיצוי
לחודש אוגוסט במהל" השבוע הקרוב.
 .2התחשבות בכל סוגי החברות על מרכיבי ההפסד השוני שלה
סיכו תנאי הפיצוי ,צרי שיקח בחשבו! את הסוגי השוני של החברות על מרכיבי הנזק השוני שלה!.
הפיצויי עליה הוחלט בעייתיי שכ! ה מכווני לחברות בה! מרכיב כ"א החסר מאפיי! את הנזקי
שנגרמו .הדבר איננו נכו! לתעשיית ההי'טק ,לחברות מסחר ,שירותי  ,נדל"! וכו' .בעייתיות זו נובעת
בעיקרה מכ שלא נלקחו בחשבו! סוגי החברות השונות ומרכיבי ההפסד שלה! .כ לדוגמא:
חברות נדל"! מניב בה! מרכיב כ"א שולי להיק %הנזקי שנגרמו,
חברות שירותי שהקימו ,בעלויות גבוהות ,מרכזי שירות אלטרנטיביי במרכז האר) אליה העבירו
עובדי ששוכנו בבתי מלו!,
עלויות העתקת אתר ייצור ,מו"פ וניהול למקומות אחרי באר) ובעול ,
החלפת שילוח ימי באוירי,
אבד! תפוקה של עובדי נוכחי ורצי למרחבי המוגני כל הזמ! ,או של עובדי מובטלי בכורח
כאשר עובד ספציפי בצואר הבקבוק התהליכי – חסר,
פיצוי כנגד קנסות פיגורי באספקה,
עלויות של קייטנות שהקימו המעסיקי לילדי העובדי ,
אירוח עובדי למגורי חליפיי ועוד.

פורום CFO
רח' קויפמן  4תל-אביב 68012
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
www.cfo-forum.org
mr@cfo-forum.org

2

יש להוסי $לרשימת החברות הזכאיות לפיצוי את החברות הממשלתיות.

פורו  CFOקורא להתחשבות בסוגי החברות ומרכיבי הנזק השוני בה  ,ובכלל זה ,הוספת
החברות הממשלתיות .עוד קורא הפורו  ,להפסקת המיידית של "מלחמות היהודי " בי
איגודי המעסיקי השוני  .הדבר אינו ראוי ,אינו בעיתו ופוגע במשק בכלל ובחברות בפרט.
 .3תגמול מיוחד לעובדי שהגיעו לעבודה על א $המלחמה
הקונספט של פיצוי לעובדי שנעדרו מעבודת  ,בלא להעניק תגמול לאות עובדי שעל א %המצב
הביטחוני הקפידו להגיע לעבודה – אינו ראוי מוסרית וכלכלית .במקרי רבי  ,היו דווקא עובדי אלו
ששמרו על יכולת! של חברות לשדר כלפי משקיעי  ,ספקי ולקוחות בעול כי המשק הישראלי שומר על
חוסנו .יש לדאוג לתגמול מיוחד לעובדי אלו.
פורו  CFOקורא לתגמל עובדי שהגיעו לעבודה ,למרות המלחמה ,בנקודות זיכוי במס הכנסה על ימי
הלחימה בה ה עבדו.

 .4פתרו לחברות בעלות מרכיבי הפסד שוני
קיי קיפוח החברות ביישובי מותקפי טילי בצפו! ביחס לחברות קו עימות .יש לדאוג לאפשר לכל
חברה לבחור בי! "מסלול ירוק" ובי! "מסלול הוכחת נזק" .במידה ותבחר החברה בדר של הוכחת נזק –
יהוו תשלומי המסלול הירוק שקבלה – מקדמה על חשבו! התשלומי העתידיי .
בנוס ,%יש לפתוח את מסלול הוכחת הנזק ג לחברות מהמרכז המספקות שירותי ומוצרי לתושבי או
לחברות בצפו!.
לחילופי! ,תוק עבור חברות אלו ועדת חריגי  .הצור באפשרות הבחירה נובע ,בי! השאר ,מכ שלא
הייתה התחשבות במבנה הנזק השונה של חברות מסוגי שוני .
דרישה זו נכונה במיוחד לאור גיבוש תקנות הפיצוי בלא התחשבות במבנה הנזק השונה של חברות מסוגי
שוני .

פורו  CFOקורא לאפשר לחברות לבחור בי המסלול הירוק ומסלול הוכחת הנזק ,לפתוח את
מסלול הוכחת הנזק ג לחברות מהמרכז שנפגעו .לחילופי ,יש להקי ועדת חריגי שתאפשר
לחברות אלו לקבל מענה הול לאופי הנזקי שלה .יש לקבוע זמ סופי לתהלי" ההרשאה
לגשת למסלול הוכחת הנזק ,כמו ג לתהלי" הוכחת הנזק עצמו.
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