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01.01.01
פרוטוקול ישיבה

עם רו"ח הילה בן חיים  -סגנית בכירה לממונה על שוק ההון
בהובלת זאב בוטויניק  HP CFOוביל קסלר  CFOשרין טכנולוגיות
משתתפים










אילנה לוריא  CFOנובלסט
ביל קסלר  CFOשרין טכנולוגיות
דרור דוד  CFOנובה מכשירי מדידה
זאב בוטויניק HP CFO
חדוה קנופף  CFOהספרייה הלאומית
מיכל קורן מנהלת עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
עדי רבין  CFOטקסס אינסטרומנט
ערן בן עזר  CFOאימפרבה
שרון תורתי  CFOקבוצת השומרים שמירה ובטחון

הילה  :הנושא של האפשרות לבחור סוכן זה תיקון לחוק הייעוץ הפנסיוני שהוגש ע"י האוצר
ועבר את כל התהליכים הפרלמנטריים הנדרשים כדי להפוך לחוק .למיטב ידיעתנו זה עדיין
בוועדת הכנסת מחכה להחלטה איפה נכון לדון .ימתין כנראה לכנסת הבאה .היישום לא יהיה
בתחילת ינואר .1102
לגבי המסלקה – היא עובדת ונותנת כבר שירות גם למפיצים ,גם לציבור בכללותו שיכול
לאתר את כל הנכסים הפנסיוניים שלו .זה ברמת מידע כרגע .בחירת סוכן לא בהכרח קשור
למסלקה בעינינו.
זאב :לנו יש  0111עובדים ו 3-מנהלי הסדרים ,מחר יהיו לנו  .011איך מעסיק בסדר גודל
כזה יוכל בכלל להתמודד עם זה?
הילה :שני מישורי התייחסות – טכנית בחברה איך מפצלים את הכסף בין המוסדיים
ומקבלים אישורים רלוונטיים לצורך הדיווחים הנדרשים .המישור השני הוא הפרט – ההצעה
שהפרט יקבל ומי דואג שמוצרים הפנסיוניים יתאימו לו .מבחינתנו בחירת סוכן מטפלת בחלק
של הפרט .מבחנתנו השוק שקיים היום ,שמחבר בין שני הדברים הוא לא בהכרח הנכון.
החברה יכולה לבחור איך לעמוד בחובות הפרשה פנסיונית שלה – שתבחר איך נוח לה
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לעשות את זה .הלקוח גם הוא יכול לבחור מי יטפל בו .יש חברות שיודעות לעשות את
הפיצול הזה .אפשר להיעזר בהן.
שרון תורתי :יש לי  3211עובדי אבטחה שנמצאים באתרים שונים ומקבלים תנאים
סוציאליים על הי סוד ,הנסיעות ,ההבראה וכו' וכל חלק כזה מתפצל לשלושה מצבים שונים.
גם אצלנו יהיו ודאי סוכנים רבים .האקט הטכני של העברת הכסף יהיה החלק הקל .גם לנו
יש  3מנהלי הסדר והם מוודאים שהכסף הגיע לייעדו ופוזר כמו שצריך.
הילה :הם ימשיכו לעבוד עבורך מול הגופים הפנסיוניים .יש פרוצדורה מסודרת של מינוי יפוי
כח לסוכן והכל ייעשה בצורה מסודרת .יפוי הכח מקנה גם אפשרות לקבל מידעים וגם לבצע
פעולות בשם העובד והוא מבטל יפויי כח קודמים .בהיבט הזה הנושא מסודר.
עדי :אנחנו עובדים מול שני מנהלי הסדר שעובדים מול כל המוסדות .האם נוכל להמשיך עם
השניים שלנו והם יעבדו עם כל הסוכנים הקטנים?
הילה  :תוכלו לעבוד היום עם מנהל ההסדר שבחרת או חברת שכר שיודעת לעשות את
השירות הזה .הם נותני השירות מטעמך ויצטרכו לדעת לעבוד עם כל הסוכנים.
דרור דוד :אם העובד מתעקש שהכספים יגיעו לסוכן שלו והוא יפזר את הכספים?
הילה :אין אפשרות כזו .העברת הכספים היא על ידי המעסיק בלבד ,אלא אם כן המעסיק
יבחר אחרת.
דרור :צריך להבהיר את הנושא הזה כי אם עובד יביא סוכן טוב לעצמו זה לגיטימי אבל
באותה מידה הוא יכול לא לסמוך על החברה להעביר את הכספים ולכן לבקש שהסוכן שלו
יטפל בזה.
הילה :יש פה שני תפקידים מעורבבים – ניהול ההסדר והשיווק הפנסיוני שגם יוצר ניגוד
עניינים.
זאב :בשטח יווצר כאוס.
הילה  :ברור לי שיש כאן זמן התאקלמות סביר .נשמח לשמוע מכם כמה זמן נדרש לתקופת
המעבר.
עדי :כל עוד לעודים ברור שהמעסיק כמעסיק לא חייב לעבוד עם הסוכן שלו על העברת
הכסף – זה יכול לעבוד.
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דרור :החוק חייב להבהיר שסמכות פיזור הכספים נשארת בידי המעסיק באמצעות מי
מטעמו .זכות זו אינה עוברת לידי העובד.
זאב :התפיסה בשוק היא שהכסף אמור לעבור דרך אותם הסוכנים של העובדים .זה מה
שכולם הבינו.
הילה :מבחינתי המעסיק נשאר אחראי על הפיצול.
שרון  :יש במשחק הזה את המעסיק ,המבוטח ,הסוכן וחברת הביטוח .הסוכן הוא מנהל
ההסדר ,אני כמעסיק עובד מולו והוא מעביר את הכסף ומוודא עבורי את התוצאה .האחריות
נשארת אצלי אבל יכולת הפיקוח לא נשארת אצלי .הגורם מטעמי ימשיך לפצל את הכסף
למוסדי?
הילה :גם היום יש חברות שכבר משתמשות בלשכת שכר ,כדוגמא ,כדי לפצל את הכסף.
שרון :להפך אנחנו במהלך של עבודה ישירה מול המוסדיים כדי לחתוך את דמי הניהול.
הילה  :לא חייבים שיהיה סוכן לעובד .אם הוא בחר את ברירת המחדל הוא יכול לשלוח
למוסדי את הבחירה שלו וזה מספיק.
חדוה :אם יש טעות בפיצול?
שרון :אני מעביר את הכסף ואת ההסבר איך לפצל אבל איך אדע איך?
אילנה  :יש את תחילת העבודה של עובד חדש שכרוכה באיסוף נתונים ע"י מנהל ההסדר
מהקופות והמוסדיים השונים .התהליך הזה מורכב ולוקח חודש בד"כ .מנהל ההסדר מקבל
מאיתנו הרבה תמרוץ ודרבון שהזמן הזה יתקצר .כשמדובר בסוכן קטן שהעובד בחר  ,איך
אני יכולה כמעסיק לעזור לזרז את התהליך ?
הילה  :בשוק בו אפשרות הבחירה של העובד ממשית ויש תחרות ,סוכנים ירצו לתת שירות
טוב ,מחשש שלקוח יעזוב אותם.
אילנה :הבעיה היא לא סוכן עצלן אלא בכוח שלו מול המוסדי ,למנהלי ההסדר יש כוח רב ו-
 SLAטוב מול המוסדיים ,לסוכן הקטן אין את זה.
הילה  :העמדנו מסלקה שעולה כמה שקלים בודדים לסוכן הביטוח ואם הוא בחר לא
להשתמש בזה בסופו של דבר – אין לי איך לסייע לו.
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אילנה :אם הסוכן איחר למעלה משלושה חודשים איזה סעדים יהיו לי כמעסיק לעמוד
בהתחייבויותיי מול העובד? קופה שהיא ברירת מחדל?
הילה :נבדוק את זה.
עדי :יש לכל העובדים שלנו כיסוי זמני מהרגע הראשון דרך מנהל ההסדרים .איך זה יסתדר?
דרור :ברוב החברות בזכות מנהל ההסדרים יש אפשרות לבטח מיום העבודה הראשון.
הילה :יש הבהרה בנושא של אבדן כושר עבודה מלפני שבועיים שעונה על זה .פוליסה
קבוצתית לא תטפל בזה?
דרור  :עם הזמן יהיה פיזור גדול של עובדים וסוכנים ובסופו של דבר הפול של העובדים
הקיים ירק ויהיה לנו קשה לעבוד ביעילות מול מנהל ההסדר .אני אכניס לחוזה של העובד
שמרגע שהם בחרו סוכן במקום המנהל הסדרים שלנו ועד שחתמו על הכל – הוא אחראי
להכל .הם יפלו בין הכסאות ויהיו מקרים של אבדן כושר עבודה.
הילה :פוליסה קבוצתית.
דרור :זה קיים בזכות שכל מנהלי ההסדרים עובדים איתנו ואפשר להשיג מהם דברים.
עדי :אצלנו הסוכנים מקבלים  1%עלה מהעובדים .אנחנו משלמים פר ראש עבור התפעול
כדי שיהיה  011%חסכון וכל ההטבות לעובד .כרגע העובד ישלם מכספו לסוכן
הילה  :מה שקורה היום הוא שמנהל ההסדר גובה עמלות גם על התפעול וגם על הפגישה
עם העובדים.
עדי :לא נכון 1% .עמלה .אראה לך את ההסכם עם הסוכן .יש לי בנוסף לזה גם יועץ
לעובדים על חשבוני.
הילה :אשמח מאד לראות הסכם כזה.
זאב :אם ננסה להיות פרואקטיביים – התהליך נדחה כרגע בגלל הבחירות וממילא תהיה
תקופת זמן להיערכות .יש גורמים שתתייעצו איתם איך לקבוע את התקופה?
הילה :מה שהעירו לנו זה מה שנכנס לתקנות – שנה מהחקיקה.
זאב :כדאי שנמשיך לקיים את הדיאלוג הזה בזמן אמת כשזה יכנס לתוקף .נעלה בעיות
תפעוליות שוטפות ונטפל.
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רשמה :מיכל קורן ,עו"ד ,מנהלת העמותה
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