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8.11.15
לכבוד
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
הראל שרעבי ,סגן בכיר ,אגף שוק ההון
יואב גפני ,סגן בכיר ,אגף שוק ההון
שלי סבן ,מנהלת תחום הפנסיה ,אגף שוק ההון
הנדון :סיכום דיון עם בנוגע לשינויים בתחום ההסדרים הפנסיונים
אנו מבקשים להודות לכם על הזמן וההקשבה שהענקתם לנו בפגישתנו.
אנו מצרפים למכתבנו זה את עי קרי הדברים שביקשנו להעביר במהלך הפגישה וכן ולהבנתנו ,את
התייחסותכם הראשונית אליהם.
אנו מברכים על נכונותכם לכונן מפגשים משותפים תדירים ,שיאפשרו גם בעתיד קיום ערוץ דיון בעניינים
שיש להם השלכות כלל משקיות ומשמעותיות ,בדומה לאלו שנדונו במפגש.
נודה אם תזומן ישיבת המשך לבחינת סטטוס המוכנות של החברות ושל יתר הגורמים ליישום השינויים.
בכבוד רב ובברכה,
עו"ד מיכל קורן
מנהלת עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים:
 חברי העמותה זאב בוטויניק HP CFO אלי וסלי  CFOקבוצת אלקו איציק מעיין  CFOפריגו דב קרומר  CFOמפעל הפיס אביעד אבני  CFOאינטל וימית לבנה ,אינטל שרון תורתי  CFOקבוצת השומרים נגה קינן ,יו"ר פורום CFO -עו"ד רמי סופר ,גולדפרב זליגמן ושות'

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 580567451
רח' פנחס רוזן  72תל-אביב
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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נושאי הדיון
הפרדת שיווק מתפעול (לפני שטופל בוועדת הכספים בכנסת);

ממשק התשלומים;

תיקון  12לחוק קופות גמל.

עיקרי מסרים מטעם העמותה:
כללי
.1

.2
.3
.4
.5

.6

ה CFOs-מייצגים שורה של מעסיקים ובכללם מהגדולים במשק ,המעסיקים אלפי עובדים
בישראל .המעסיקים נדרשים בעת האחרונה לשינויים מהותיים הנוגעים להסדרי הפנסיה של
עובדיהם .שינויים אלו הינם תכופים ומשמעותיים .איננו מתנגדים להם .אך יחד עם זאת לדעתנו,
המעסיקים כמו גם חלק גדול מיתר הגורמים הפועלים בשוק ובכלל זה הגופים המוסדיים,
סוכנויות ההסדר ולשכות השכר ,אינם ערוכים להם.
קיימת אי בהירות לגביי יישום חלק מן השינויים.
השינויים יוצרים חוסר ודאות עסקית ,עשויים לגרום לתוספת עליות למעסיקים וכפועל יוצא מכך
לפגיעה בכושר התחרות של חברות ישראליות.
החשיפה לאי עמידה במדיניות ציות היא חשיפה שהמעסיקים לא רוצים להיקלע אליה במיוחד
ביחס לנסיבות שאינן בשליטתם.
הגישה שאולי משתמעת מחלק מן השינויים ,שטובת העובד אינה בראש מעייניו של המעביד אינה
נכונה .בין חלק גדול מן המעסיקים קיימת תחרות עזה על גיוס עובדים איכותיים ,המתבטאת
בהענקת תנאים טובים יותר לעובדים מהתנאים המינימאליים הקבועים בדין .דווקא העברת
עמדת המיקוח לעובד עשויה לגרום להחלשת כוחו אל מול הגופים המוסדיים ולהעדר בקרה על
התנאים שבהם הוא רוכש את המוצרים הפנסיונים.
לאור המשמעויות הנרחבות של השינויים שנדונו ומאחר וצפויים שינויים נוספים וחשובים בתחום
זה בעתיד ,אנו מבקשים לקיים מפגשים משותפים תדירים בהשתתפות נציגי הצדדים לבחינת
ישימות השינויים באופן מיטבי.

הפרדת שיווק מתפעול (לפני שטופל בוועדת הכספים של הכנסת)
השימוש במנהלי הסדר מקל מאוד על ההתנהלות בתחום משמעותי זה וכפועל יוצא מכך מטיב עם
.1
העובדים והמעבידים .אין כיום בשוק מספיק חלופות ראויות ולכן מבוקש להמשיך ולאפשר
למעסיקם לעשות שימוש בשירותים של מנהלי הסדר.
יש הכרח לקבוע הסדרים משלימים לעניין אחריותו של המתפעל למידע ,לטיב הפעילות ,סנקציות
.2
לרשלנות.
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ע"ר מס' 580567451
רח' פנחס רוזן  72תל-אביב
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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ממשק תשלומים – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים -תשלומים לקופת גמל
מבקשים דחייה ביישום ממשק התשלומים בשל חוסר המוכנות של השוק ליישום .נדרשת השלמת
.1
ההיערכות בלשכות השכר .חלק מלשכות השכר טרם השלימו את ההכנות לממשק התשלומים.
יש לטפל בהסדרת נושא יכולת הקיזוז של מעסיקים של תשלומים ששולמו ביתר .המעסיקים
.2
ימצאו עצמם במצב של מרדף אחר גופים מוסדיים להחזר כספים ששולמו ביתר ,בלא כל אינטרס
של הגוף המוסדי למהר ולהסדיר את הנושא.
נדרש לטפל במצב של חוסר שיתוף פעולה מצד סוכן של העובד או העובד עצמו בכל הנוגע להעברת
.3
מידע .ישנו חשש שעובדים או סוכניהם לא יעבירו או יטפלו במידע כנדרש לצורך ביצוע התשלומים
ובכך לפגיעה בהפקדות עבור העובדים .יש לפטור את המעסיק מאחריות למקרים אלו שאינם
בשליטתו.
תיקון  12לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים -קופות גמל
מתבקשת דחייה ביישום התיקון בשל חוסר מוכנות של השוק ליישמו וחוסר בהירות לגבי דרכי
.1
היישום.
ההבהרות נדרשות ,בין היתר ,לגבי הפקדות לביטוחי מנהלים ישנים (בעלי הבטחת תשואה ו/או
.2
מקדם המרה מובטח לקצבה) .האם המעסיקים יצטרכו לפתוח לעובדים פוליסות חדשות לצורך
השלמת ההפקדות.
תמצית תגובת הפיקוח על הביטוח
הבקשות נשמעו וישקלו.
.1
נושא הפרדת השיווק והתפעול נמצא כעת בבחינה נוספת .יש כוונה לאפשר למעסיקים להשתמש
.2
בעניין זה במנהלי הסדר ,אולם תוך יצירת הגבלות ברורות למניעת ניגוד עניינים וכן חיוב המעסיק
לשאת בעליות התפעול.
יינתנו הבהרות לגבי יישום תיקון  .12אין כוונה לקבוע למעסיק את התקציב ההפקדות או לשנותו,
.3
אלא רק למנוע נסיבות שבהן יהיה לו אינטרס בהכוונת העובד למוצר ספציפי.
מברכים על המשך קיום דיון בין הצדדים בנושאי חיסכון פנסיוני גם בעתיד.
.4
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