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יועץ

ניר שני  CFOאלביט מערכות ל"א וסיגינט אלישרא – הצגת החברה
אלישרא היא חברה פרטית בבעלות אלביט מערכות שהיא חברה ציבורית הנסחרת בישראל ובחו"ל 2בחברה שש
חטיבות עסקיות – מוצרי תעופה (ל"א) ,חטיבה לל"א קרקעי והגנת מטילים בליסטיים ,חטיבה לעורקי נתונים,
רדאר ,חטיבה למיקרוגל ,חטיבה של פתרונות  – IRצילום השטח וזיהוי שינויים וחטיבה של מודיעין אלקטרוני2
מערכת הל"א של החברה נמצאת בכל מטוס ומסוק בישראל 2מוצר כבד ,מורכב ומשמעותי בשביל חיל האוויר
להחליט איך והאם להוסיף אותו 2מוכרים בכל העולם מערכות משמעותיות ואסטרטגיות 2מערכות המודיעין
שנמצאות על ספינות הן פסיבות (קולטות) ,כנ"ל לצוללות – מערכות שבשניה או שתיים קולטות הכל ,והאנטנה
יכולה לצלול שוב ולהעלם 2מערכות של חיסון ל – GPS-מפני משדרים המתעתעים במערכת 2החברה מייצרת גם
מערכות אזרחיות – שידור רדיו והקפדה על תדרים וכלה במערכות שיודעות לשבש כל אות שקיים ,ותוכנת שליטה
ובקרה שמטפלת בתמונה האוו ירית של שמירה מפני טילים בליסטיים 2בתחום מערכות תקשורת נל"ן מוצפנת,
מאפשרת המערכת הנחיה למל"טים והטילים 2מערכות מיקרוגל וציוד בתדרים גבוהים – עולם טכנולוגיה שמחייב
עבודה ידנית רבה ,ומגברים בעוצמות משמעותיות שיגיעו הרחק מעבר לגבולות המדינה2
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לענייננו – שני סעיפים בטיוטות החוק נמצאים בשלבי חקיקה שונים ,אחד לפני הממשלה ואחד אחריה ,מציעים
שני שינויים גדולים מאד –
 2.כל עובד זכאי להעביר את כספו מכל קרן לכל קרן לפי החלטתו 2התוספת של סעיף  .7מאפשרת לבחור לא
רק את הקרן אלא גם את סוכן הביטוח דרכו הוא עובד 2עובדים צעירים שיש להם סעיף  .1או מבטחים ,זה
פחות מטריד את הדוחות הכספיים כי לא מציגים עתודה או ייעודה 2לעובדים שאין להם סעיף  ,.1צריך
להציג 2לאסוף את החומר ,גם היום בעולם יחסית מסודר שיש בו יחסית מעט מנהלי הסדר ,איכשהו זה מגיע
בזמן הנכון 2מחר ,אנו עלולים לרדוף אחרי סוכני ביטוח קטנים בשביל מידע שצריך להשיג תוך ימים ספורים2
האחריות שלי היא מחד לדאוג למעסיק ,ולא לעסוק בצד של העובד שיש מחלקת משאבי אנוש 2המסר של
המחוקק הוא שהחברה לא אחראית לעובד ,כי הוא יכול לטפל בפנסיה שלו בעצמו ,עם יועץ משלו2
>> הערה :העובדים שלנו סומכים על השכר והכספים שסומכים על טובתם ,אבל יכולים אנשים לטעות
ולצאת2
>> הערה :המעסיק חשוף באופן פלילי בנושא של הלנת שכר אם הכסף מהסוכן לא מגיע למקומו הנכון2
היום ,במנהלי ההסדר הכי מסודרים בעולם ,זה עדיין קורה ,אז מה יהיה כשזה יהיה אלפי סוכנים? המעסיק
למעשה מבטח את קרן הפנסיה במקרה של הפסדים 2המעסיק מוגבל ביכולת המיקוח לקבלת הטבות כי כבר
לא יהיה לו פול גדול של עובדים ,לרבות סכנה שאי אפשר יהיה לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה של 07%
מהשכר בעלות של  2.27%בנוסף יש חשיפה לדרישות של הוועדים במקרים של פגיעה בהטבות הקיימות2
 2.חוק ההסדרים מציע לטפל בהפקדות – מחד להעלות את הפטור ל ,₪ .7,777-ולהוריד את הקרה הפטורה
להפקדות המעסיק לאותו סכום 2על כל השאר ישולם מס מיידי היום ,שחלקו יהיה פטור דרך קצבה מוכרת
בעתיד כדי למנוע כפל מס ,לעובדים שהקופות שלהם הוקמו אחרי 2.997
>> זה נוגע גם לחברות שבהן אין ועד עובדים 2אנחנו פשוט נצטרך להשוות לעובדים שלנו את השכר לגבוה ביותר
במשק2

גיא קריגר ,משנה למנכ"ל ,מנהל אגף מוצרים ופיתוח ,מנורה מבטחים פנסיה
המסלקה בבסיסה היא רעיון נכון 2זה מתנהל בצורה בעייתית ,אבל בסופו של דבר החלום הוא שזה יהיה כמו
במס"ב2
חוק פיצויי פיטורין – אולי צריך לבטל אותו 2בעולם שבו יש פנסיה חובה וכמעט הכל נכנס לתוך המכשיר הפנסיוני
(משנה הבאה  6%חובה) – מי צריך אותו? היום כשעובדים מחליפים מקום עבודה כל  7שנים ,ויכול למשוך את כל
פיצויי הפיטורין לצרכי השוטף – זה מחמיץ את המטרה של פיצויי פיטורין 2אם במקום פיצויים צריך להכניס את
הסכום לתוך הפנסיה ,ואם בין עבודות יש צורך ,אפשר יהיה למשוך את הסכום החודשי הדרוש 2הפתרון קשה
פוליטית אבל מאפשר חיסכון טוב יותר לפנסיה – בלי פיצויי פיטורים2
שוק ההון מושך לכיוונים של חסכון פנסיוני קולקטיבי ,שהמעסיקים אינם בתמונה ,והשוק מופרט ומשוכלל 2המדינה
נותנת הטבות מס ,ועל החלק הזה היא רוצה להיות פטרנליסטית ולשמור על העובד לתקופת הפנסיה2
היום בגלל הבעיה התקציבית אנחנו נמשכים לכיוונים אחרים2
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אם הכיוון של האוצר הוא לנתק את המעסיק – בבקשה 2בלי מחוייבויות אחרות ,בלי לחייב את המעסיק לספק
ייעוץ פנסיוני לעובד 2בחרתי עבור העובדים שלי פנסיה אבל האוצר לא סומך על המעסיק שזה באמת מה שטוב
לעובדים ,זה טוב לצרכים התפעוליים של המעסיק2
לגבי חוק ההסדרים:
אגף תקציבים צריך להביא חסכון תקציבי בסדר גודל משמעותי שיבוא מהעלאת מסים או הקטנת תשלומי העברה
או קיצוץ בהטבות מס 2בתקציב אין הרבה מקום לשחק 2אולי  20-8%אפשר לקצץ בתשלומי העברה ובהטבות מס2
במיסוי פנסיוני בגלל המורכבות קל להוסיף 222אומר האוצר שזה יביא חסכון של  .2.מיליארד  ,₪או דרך גילום או
דרך קטימת השכר 2פישוט הטבות החס לחיסכון הפנסיוני ,שהן מורכבות מאד ,הוא דבר חשוב אך בעייתי 2בגלל
מעורבות הכספים ממקורות שונים ,ההשקעות והטווח הארוך – זה מורכב2
המודל המוצע:
 2.הפקדות בשיעור עד  .7%משכר של עד ₪ .7,777
 2.וניכוי הפקדת המעסיק עד תקרה של ₪ ...7
 27מרכיב הפיצויים לא מעורב ולא נחשב
כ די להתמודד נכונה עם התיקון הוא ביטול פיצויי הפיטורין והנושא של המסלקה 2זה עוד לא ממש עובד במובן
שעוד לא הגיעה דרישה למידע למרות שזה כבר שבועיים באוויר והטסטים עובדים 2כשתהיה מסלקה שממש
עובדת ,יוכל משרד האוצר להגיד למעביד שהוא יכול לקבל את כל המידע ללא טעויות כמעט מהמסלקה 2זה יחזק
את עמדת האוצר שמבקש לחזק את המועסקים2

>> בחברות שאין ועד ,כצעד מניעה ,הוצאנו דיוור פנימי שמסביר לעובדים על מה הם מוותרים כשהם מוותרים
על הסוכן המרכזי של החברה2

כתבה עו"ד מיכל קורן ,מנהלת תוכן ,פורום CFO
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