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פרוטוקול כנס CFO BestPractice 2012
גיל וייסלר  CFOוישיי – שבוע עבוד המקוצר – אסטרטגיה למניעת אבטלה
אני שמח שגפני חושב שהתכנית הזו טובה ,ושרון קדמי מנכ"ל התמ"ת חשב כך גם הוא .אני חושב
שהתכנית ישימה על אף שזו העברת כסף בין תקציבים שונים .אני מאמין שעם רצון טוב של שני הגופים
המעוניינים בנושא ,ומנהיגות של מי שמעל שני הגופים הממשלתיים ,אפשר להשיג את זה.
כמות האבטלה עולה ,וזה דבר נורא .זה לא חייב להיות כך ,אי אפשר להשפיע על הכלכלה והביקושים
העולמיים ,המשבר מגיע מבחוץ ,אבל למרות המיתון העולמי ,אפשר להשפיע על כיצד מדינת ישראל
תתמודד עם המיתון.
את התכנית ראיתי פועלת בגרמניה ,והיא מוכחת ועובדת .הבעיה היא שיש מחזוריות של כלכלות והיא
הולכת ומתקצרת .בשנים האחרונות מחזוריות הכניסה למיתון התקצרה משמעותית .יש ירידה בביקושים
שנובעת מגורמים חיצוניים למדינה – מיתון עולמי ,אבל הירידה זמנית ,ולכל מיתון יש סוף .ברור לכולנו
שתבוא התאוששות .ואיך מתמודדים עם המיתון בצורה אפקטיבית ונכונה?
צריך להתאים הכנסות להוצאות ,ואפשר לפטר – אבל זה פוגע במעביד ,בעובד ובמדינה .אפשר להקטין
שכר רוחבית – פוגע בעובד .או שאפשר לעשות משהו מדורג – שומרים על המשולש של WIN-WIN-WIN
בין המדינה ,לעובד ,למעביד:
 .1העובד רוצה להמשיך להיות מועסק באותו שכר ולא להיות מפוטר.
 .2המעביד רוצה לשמור על רמת ייצור מתאימה לביקוש ,בלי לאבד את עובדיו המיומנים כדי להיות
מוכן להתאוששות שתגיע.
 .3המדינה רוצה להקטין אבטלה ,לשמר את יכולות המשק (לא לאבד את המעביד) ולהיות מוכנה
להתאוששות  ,אינה יכולה לספק עבודה חלופית וחייבת בדמי אבטלה לעובד היושב בבית
לתקופה מסוימת לפחות ,והתאוששות מאבטלה הרבה יותר קשה מאשר המשך עבודה באותו
מקום ,וכן האבטלה מקטינה את הצריכה ונפגעת גם פרנסה של אחרים.
הפתרון –
העובד יעבוד חלק מהשבוע בהתאם לביקושים בשכר כמעט מלא .נניח שהביקושים ירדו ב ,22%-העובד
יעבוד  4ימים באותו שבוע .המעביד ישלם לו על עבודתו בפועל את חלק השבוע שעבד –  4ימים02% ,
שכר ,והמדינה תשלם לעובד את ההפרש בשכר – היום החמישי שבו לא עבד .אין פה הוצאה תקציבית
נוספת ,אלא להפך ,זה עולה פחות למדינה מדמי אבטלה .בשיטה הזו עם אותו סכום כסף ,התקופה שבה
המדינה משלמת דמי אבטלה מתארכת פי חמש בדוגמא הזו :במקום  6חודשים 32 ,חודשים!
העובד יכול לעבוד ביום הפנוי שנוצר לו גם במקום אחר.
הגרמנים קבעו למשל שחברה שירדו ההזמנות שלה ב 12%-היא במיתון .קל מאד לבדוק את זה .קשה
לעבוד על המדינה בהקשר הזה.

יתרונות לעובד

רח' פנחס רוזן  ,27תל אביב21597 ,
טל'  03-5954555פקס 03-5925195
lead@cfo-forum.org

www.cfo-forum.org

.1
.2
.3
.4
.5

שומר על מקום עבודה
לא נפגע שכרו
לא יושב בבית חסר מעש ויכול לעבוד אפילו ביום הנוסף
גם אם לא עובד ביום הנוסף יכול לנהל חיים נורמליים כי הכנסתו לא השתנתה
דמי אבטלה לתקופה ארוכה בהרבה ,וזה פחות מאיים מ 6-חודשים בלבד.
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לא מאבד עובדים מיומנים
שומר על המפעל כעובד
מקטין הוצאות ביחס להכנסות
המפעל מוכן להתאוששות כשתבוא – ולא יאבד לקוחות

יתרונות למדינה
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משלמת דמי אבטלה שבכל מקרה היתה צריכה לשלם – אין תוספת תקציבית ,וזה אפילו עולה
פחות כי בתקופת מיתון כל אחד צריך לתת את חלקו ,המדינה נותנת את ההפרשים ,המעביד
נותן את הרצף הסוציאלי כל התקופה.
המדינה מאריכה בהרבה את משך הזמן שעובד עובד ומקטינה אבטלה .בגרמניה בתקופת
המיתון הקודם האבטלה ירדה !!!
המדינה משמרת כוח אדם להתאוששות.
הצריכה נמשכת

התכנית הקיימת היום – חמ"ת – חופשה מוסכמת בתשלום ,טובה פחות לכל הגורמים ,יוצרת אי ודאות
נוספת על המצב הכלכלי הקיים ,מחייבת התחייבויות לא ריאליות מהחברה ומונעת אפשרות לנהל עסק
בצורה אפקטיבית ויעילה שתתאים את עצמה באופן גמיש למצב האמיתי שהחברה מתמודדת עימו:
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העובד לא מגיע למקום העבודה ולא עובד אצל המעסיק
אורך מחזור חמ"ת הוא רק חודש עד שלושה חודשים
בכל חמ"ת המעסיק יכול להוציא עד  25%מהעובדים באתר לתכנית ועד  122עובדים באותו
אתר
על העובדים היוצאים לחמ"ת במקצה מסוים יוצאים לאותה תקופה
אי אפשר להוציא עובד מסוים ליותר ממחזור חמ"ת אחד
המעסיק חייב להמשיך להעסיק את העובדים לאחר תום החמ"ת לתקופה שלא תפחת מסך
מחזורי החמ"ת של העובדים שיצאו לחמ"ת
בחירת מקבלי הסיוע היא בהליך של מכרז בידי ועדת הקצאה שתקבע את הזוכים בתוכנית
כלומר אינה ודאית וללא מסלול ירוק...

הפורום בנה תכנית משולבת של חמ"ת עם שבוע עבודה מקוצר (שע"מ) ,כך שתתאים למשק הישראלי,
בצירוף ההצעה ששע"מ יכול לנבוע מאירוע כלכלי או על בסיס אירוע שלא ניתן היה למנוע אותו ,כמו
מחסור בחומר גלם או ירידה בביקושים.
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