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דב פלדמן  CFOכתר פלסטיק ויו"ר משותף של תא  CFOsחברות התעשייתיות
לורי הנובר-טובי  CFOתנובה ויו"ר משותף של תא  CFOsחברות התעשייתיות
איל בן סירה  CFOשמן תעשיות
גיל וייסלר  CFOווישיי ישראל
דנית כהן חשב פולימר לוגיסטיקס
דרור דוד  CFOנובה מכשירי מדידה
יצחק מעיין  CFOפריגו ישראל פרמצבטיקה
כנרת בן אשר מנהלת קשרי חברים פורום CFO
מוריה בדנרסקי  CFOבסט קרטון
עופר חכים CFOנירלט היוצא
רן טל חשבונאי ראשי ומנהל כספים תנובה
שמעון זלמון  CFOכתר פלסטיק
שרונה נובק  CFOפז חברת נפט

עיקרי הדיון
לורי :יש חברות תעשייתיות מקומיות ורב לאומיות וחלק נסחרות וחלק פרטיות .המכנה המשותף יהיה ממש
הייצור :יצור בישראל וחומרי גלם מישראל ומחוצה לה ,והעסקת מסות של עובדים .הרבה עבודה בפריפריה.
דב :בנושא הרגולציה ,כחברה פרטית לחלוטין פחות קריטי לנו .אבל למי שעוסק במזון ותרופות זה ודאי קריטי.
לורי :הרגולציה המשותפת זה כל מה שנוגע לעובדים ,חומרי גלם תוצרים ,איכות סביבה.
>> חומרי גלם גם בנושא יבוא.
דב :מבחינתי אכן המסר הקריטי הוא איכות הסביבה – כתעשייה זה נושא שבליבנו בתחום הרגולציה.
>> מה לגבי עובדים מאוגדים?
>> בהחלט כן .כולל ועד שמוקם בימים אלה.
לורי :חוקי העבודה משפיעים עלינו דרמטית דווקא בגלל שאנחנו מעסיקים אלפי עובדים .יהיה לזה אוזן קשבת
במיוחד אם זה יהיה לא כלכלי לייצר פה.
>> מה שמשותף לכולנו הוא לייצר במדינת ישראל שזה לא אטרקטיבי לפתח בה תעשייה .האם לאורך זמן
התעשייה בישראל תמשיך להיות תחרותי בעולם שהוא גלובלי מאד .תעסוקה זה חשוב .התארגנות עובדים זה
בוער .איך אנחנו כחברות מנהלים מערכות יחסים אחרות עם העובדים שלנו .מהם הדברים הפרו-אקטיביים
שאנחנו יכולים לעשות כדי לעבוד שונה ונכון עם העובדים שלנו היום ,בלי לפגוע בתחרותיות שלנו.
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>> עברנו נסיון התאגדות כשהתחילו לפני שנתיים להגדיל את האכיפה של שעות נוספות ,ונאלצנו להביא יותר
עובדים שיעבדו פחות שעות – וירוויחו מעט כסף.
>> אנחנו נתקלים בזה בביקורות בינלאומיות של לקוחות שרוצים לראות עמידה בחוקי המדינה.
>> זו רגולציה שאינה לטובת העובדים ואינה לטובת התעשיה בישראל .היא תברח מפה.
>> הסיבה הגלויה לעין היתה ישום תיקון  ,42הטענה שלי היא שיש סיבות שורשיות עמוקות יותר שגורמות
לעובדים לרצות להתאגד .זה מתחיל ממערכת היחסים בין העובדים להנהלה ולמעסיק .זה מטופל גם על ידי
משאבי אנוש אבל צריך לפצח כאן איך אנחנו צריכים להתנהל אחרת.
לורי :לנסות לעבוד מול הרגולציה ,וגם לקיים דיאלוג שיפיק תשובות על איך אפשר לעבוד טוב.
>> מחסור בכח אדם – אנחנו חווים קושי בגיוס עובדים מקצועיים ולא מקצועיים בפריפריה .אנשים מעדיפים לא
ללכת לעבוד ליד מכונה אפילו בשכר שמעל שכר מינימום .אצלנו למשל יש הסעות מרובות מאד .אולי שהמדינה
תיקח חלק בהסעים האלה .לנסות לפתח כח אדם שירצה לעבוד בתחומי התעשייה.
לורי :מיפוי של דרישת כח אדם במקומות המסוימים לעבודות מסוימות ושיתוף של ביטוח לאומי למשל בצרכים?
>> מגזרים בהיקף תעסוקה נמוך :גברים חרדים ונשים ערביות .איך אפשר להנגיש את סביבת העבודה אליהם.
>> אולי לנסות לכרוך עם עבודה מועדפת למשוחררי צבא .אבל זה לא מספיק – המענק לא מספיק אטרקטיבי כדי
להביא עובדים לתעשיה .אמנם הם באים עם הרבה מוטיבציה ,אבל אלה גם לא עובדים שנשארים .יש תחלופה.
>> נושאי המסים יטופלו על ידי ועדות המסים ,כולנו ודאי חרדים למה שעומד לקרות עכשיו בנושא חוק ההסדרים,
חוק עידוד השקעות הון.
>> יש ואקום נוראי דווקא לחברות לא מייצאות בחוק עידוד השקעות הון .ניסו להשיק תכנית ללא יצואנים אבל זה
לא הצליח .לנו אין שום תכנית בישראל היום שיכולה לתמוך בנו ,על אף שמעסיקים מאות עובדים בגבול עזה.
>> אני חושב שהסיפור של איכות הסביבה הוא קריטי .לא כדאי לוותר עליו .הקנסות האדירים שנשפכים על
הנושא אמורים להגיע לקרן במשרד באיכות הסביבה .זה כן מקומנו להשפיע שהכספים האלה גם יעזרו לחברות
התעשייתי ות בארץ לעמוד בתנאי הרגולציה .הכסף יושב שם ולא עושים איתם כלום .העשיה שלנו צריכה להיות
בהפעלת לחץ לגיטימי לשימוש בכספים האלה באופן מועיל .להעזר במומחים שיגידו לנו איפה לשים את הכסף.
>> אי אפשר לוותר על ענייני איכות סביבה .צריך לצאת מפה עם בקשה לתכניות עזרה במימון הרגולציה של
איכות הסביבה .בהקשרים הפיננסיים אפשר וצריך להילחם.
לורי :בחו"ל אין מענקים ,רק הטבות מס .גם הטבת מס היא עזרה פיננסית .אף אחד לא מוציא כסף מכיסו וזה
יותר קל לתת.
>> הטבות מס זה בהחלט אפשרי .הקונטקסט שלנו בהקשר הזה תמיד צריך להיות התחרותיות – חלק גדול
מאיתנו נלחמים בתעשיה משווקים לא רגולטוריים (הודו וכו') – הם באופן לא מפריע ,שופכים את השפכים לנהרות
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ופולטים גזים לאוויר וזה מוזיל עלויות ייצור .צריך ללכת בקטע של תחרותיות מול חו"ל .מכאן מגיע תחום עידוד
המסים .לעזור לתמת להחליט מה לעשות עם הכסף זה נכון ,אבל צריך להתחיל מהתחרותיות.
לורי :זה חוזר לנושא של שמירה על התחרותיות.
דב :אני מציע להוסיף דיוני  best practiceשל החברים בתא – בחירת נושא שמישהו שמרגיש שהוא צ'מפיון
בנושא יוביל את הדיון הפנימי בנושא .אצלנו זה מערכות מידע וכלי ניהול מתקדמים והנושא של תהליכי גיבוש
והטמעה של אסטרטגיה בארגון .עוד נושאים כאלה יכולים להיות מדידה וניהול של רצפת ייצור בנושא של תהליכי
ייעול .סגירות מעגל בחומרי גלם .נושא התמחיר חשובSupply chain .

לסיכום ,להלן הנושאים בהם יעסוק התא:
 .1עבודה וחוקי עבודה .לפני הישיבה להעביר שאלון לגבי הנושאים החשובים .ימונה יועץ משפטי.
 .4מסים ותמיכות ממשלתיות (למשל בהקשר איכות סביבה) – להתייעץ עם יו"ר ועדת מס הכנסה יואב
נחשון .ימונה יועץ חשבונאי.
 – Best practice .1דב פלדמן  CFOכתר פלסטיק ,איציק מעיין  CFOפריגו ישראל פרמצבטיקה ועופר חכים.

רשמה :מיכל קורן מנהלת תוכן פורום CFO
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