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בנימה אישית
01

מדברים על העתיד -
העתיד כבר כאן.

שלום לכולם,
אנחנו מתכבדים לפתוח מהדורה מיוחדת זו של
 ,Executive Insightsשתעסוק בנושאים החמים שילוו
(וישבשו) אותנו בשנה הקרובה .במהדורה זו נחרוג
מהפורמט שליווה אותנו בגיליונות האחרונים ונציג
בפניכם את נושאי המפתח לשנת  2018ופרספקטיבות
לדרכים בהן אלו עשויים להשפיע או לקדם את הארגונים
אותם אתם מובילים.
החודשים האחרונים הולידו מגמות עולמיות שצריכות
להעסיק כל מנהל .דוגמא בולטת אחת היא המהפכה
התעשייתית הרביעית ,הידועה גם בשם .Industry 4.0
למרות המשתמע משמה ,המהפכה התעשייתית הרביעית
תשפיע על כל ענפי המשק – ולא רק על התעשיה – והיא
צפויה ליצור ערך בסך טריליון דולר ברחבי העולם עד
.2030
 Industry 4.0מחייבת פעולה סימולטנית בשלושה צירים
מרכזיים – אסטרטגיה ,טכנולוגיה ואנשים.
ראשית ,חייבים להגדיר את הנתיב האסטרטגי של
הטרנספורמציה ולשלבה באופן סימביוטי באסטרטגיה
העסקית של הארגון  -על כל ארגון לשאול את עצמו
מה החזון העסקי שהוא מעוניין לשרת ,היכן עליו להיות
פעיל ואיך מוציאים לפועל חדשנות עסקית מבלי לפגוע
ברצף הפעילות הקיים .במקביל ,יש לאתר ולהטמיע
את הטכנולוגיות המתאימות ביותר באמצעות ביצוע
מתמשך של פיילוטים ומינופם בתוך הארגון – גישה שאנו
ב Deloitte-מכנים " –"Think Big, Act Smallתהליך

שיכול אף להוביל לשיתופי פעולה מועילים עם אקוסיסטם
החדשנות הישראלי.
לבסוף ,יש להתייחס גם לנושא כוח העבודה העתידי
( ,)Future Of Workקרי ,לאנשים שעתידים להשתמש
ולעבוד לצד הטכנולוגיות הללו .כוח העבודה בעולם
מתמודד היום עם אחד השינויים המהותיים ביותר שהביא
העידן הדיגיטלי – עליית הטכנולוגיות הקוגניטיביות
והמכונות החכמות .הממשק בין העובד לטכנולוגיה
משתנה והופך להיות רכיב קריטי באימוץ ,Industry 4.0
ועל הארגון להערך בהתאם :לעצב מחדש תהליכים,
למנף יכולות אנושיות ,להכשיר מחדש עובדים ולמצוא את
הדרך לגייס טאלנטים .כל אלו חיוניים על מנת לשמר את
היתרון התחרותי של הארגון גם בעידן הדיגיטלי.
בנוסף ל ,Industry 4.0-בגליון הקרוב נסקור את האופן
בו רפורמת המס האמריקאית ,בלוקצ'יין ICOs ,ועתיד
עולם העבודה עתידים להשפיע עליכם ועל הארגונים
שאתם מובילים ,ונציג כמה שאלות מפתח שיסייעו
בהבהרת הרלוונטיות של המגמות הללו לארגון שלכם.
אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ומקווים כי תמצאו
בגיליון ערך והשראה.

יגאל דור
שותף מנהל

אילן בירנפלד
יו"ר ומנהל עסקים ראשי

דן הלפרן
שותף מנהל
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עתיד עולם העבודה (// )Future Of Work

מאיה ברלב

01
מאיה ברלב,
דירקטורית ,מובילת תחום
Human Capital

העתיד כבר כאן.
האם ההון האנושי בארגון עדיין יהיה רלוונטי בעולם
העבודה העתידי?
המהפכות הקודמות מעידות שכן ,אך (עבור רובנו)
העבודה עצמה תשתנה .עולם העבודה העתידי מעוצב
על ידי שלושה כוחות רבי עוצמה:
 .1יכולות טכנולוגיות מתקדמות (טכנולוגיות קוגניטיביות,
תהליכי אוטומציה ואנליטיקס).
 .2שינוי מארג ההון האנושי בארגון והשתלבות של
טאלנטים עצמאיים בחוזי העסקה מגוונים.
 .3שינויים דמוגרפיים והארכת תוחלת החיים הממוצעת
ל 100-שנה.

אינטיליגנציה אנושית שונה
מאינטיליגנציה מלאכותית בדרכים
משלימות ובעתיד אמורים בני אדם
ומכונות לפעול זה לצד זה כדי לתקוף
את אותן הבעיות מכיוונים שונים.
השינויים הללו צפויים לגרום לנו
לחשוב מחדש על התפקיד שאנחנו
מייעדים ליחידים ,ארגונים ולחברה
בעולם העבודה.
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הכישורים החיוניים של העתיד
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באופן מסורתי ,תפקידים עוצבו על ידי סט כישורים צר,
סטטי וטכני ברובו .המקצוענים של העבר יכלו לשכלל את
המומחיות שלהם במשך כל הקריירה שלהם ,אבל המציאות
משתנה .בהינתן ההאצה בקצב השינויים הטכנולוגיים,
חברות יידרשו להשקיע בכישורים אנושיים רחבים מגוונים
וארוכי טווח ובכוח עבודה שרוצה ללמוד.

הרמוניה :כדי שעובדים אנושיים וטכנולוגיות יוכלו לעבוד
ביעילות יחד ,על שני הצדדים ללמוד ולפתח כישורים
חדשים שיענו על צרכי האחר וישלימו את יכולותיו.
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בסקר שערכה  Deloitteלאחרונה נמצא כי מחצית
מהמנהיגים שנסקרו מאמינים כי הארגון שלהם לא ערוך
כראוי להכשיר מחדש את העובדים שלו לעבודה לצד
טכנולוגיות קוגניטיביות ,בינה מלאכותית ורובוטים .כישורים
אנושיים כגון פתרון בעיות מורכבות ,יצירתיות ,מנהיגות,
קבלת החלטות אתית ורצון ללמוד יעשו חיוניים יותר
ויותר ככל שהטכנולוגיה תבשיל ותתפתח .בטווח הארוך,
חברות שישקיעו בכישורים האנושיים הרחבים האלו יהיו
יותר ערוכות לשינויים המשמעותיים שצפויים לרוחב כל
התעשיות.

אוטומציה :אוטומציה ממוקדת יכולה לחסוך לעובדים
מטלות רפטטיביות וזוללות זמן .בינה מלאכותית יכולה
לאסוף ולעבד מידע באופן כמעט מיידי ,ובכך לאפשר
לעובדים להתמקד במוצרים ופרוייקטים שתורמים לצמיחה
עסקית.
מומחיות אנושית :אוטומציה יכולה ,פרדוקסלית ,לסלול
את הדרך לפתרונות אנושיים יותר שנשענים על יצירתיות,
תקשורת ואמפתיה ,ולאפשר לעובדים לתקשר בצורה טובה
יותר לרוחב מחלקות ,פונקציות ותחומים.
למשל ,סוכני ביטוח בארה״ב מחוייבים להפיק מספר דו״חות
רגולטוריים באורך כמה אלפי עמודים בכל שנה .כצפוי,
העבודה על הדו״חות שואבת זמן רב ומשאבים  -קרוב
לאלף עובדים בכל חברה משקיעים בדו״חות הללו כמה
חודשי עבודה Deloitte .ליוותה את אחת מהחברות הללו
בעיצוב מחדש ואוטומציה של תהליכי הפקת הדו״חות
באמצעות טכנולוגיה שכבר הוטמעה במחלקה אחרת ,מה
שחסך לעובדי החברה אינספור שעות של עבודה שחורה
ואפשר להם להתרכז ,במקום ,במטלות שדורשות יכולות
אנליטיות מורכבות.
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הגיוס הדינמי
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הכישורים המבוקשים משתנים ומשתכללים ,ושיטות הגיוס
חייבות להשתנות ולהשתכלל איתם .מסלולי הקריירה
הלינאריים וה Talent pipelines-כבר אינם גמישים
ומדרגיים מספיק כדי להתאים את עצמם לצרכים העסקיים
המשתנים.

טכנולוגיה אינטיליגנטית :בינה מלאכותית ,מיחשוב
קוגניטיבי ורובוטיקה יכולים לשפר משמעותית את פריון
העובדים ולהעצים את כוח העבודה הגמיש .הטכנולוגיות
הללו כבר אינם נחלתן הבלעדית של מחלקות ה IT-ובקרוב
יוטמעו בפונקציות שונות לרוחב הארגון.
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לחברות אין שליטה על הסביבה הכלכלית בה הן פועלות,
אבל זה לא אומר שהן לא יכולות להערך לשינויים
אפשריים בסביבה הזאת .דהיינו  -הביקוש לתוצרים
עסקיים ספציפיים עשוי לעלות ולרדת לאורך זמן ,אבל
רשת טאלנטים מגוונת וגמישה תתן לארגון את הכישורים
והקיבולת שיאפשרו לו להתאים את עצמו לכל מצב .עם
זאת ,אין כאן נוסחת קסם – כל חברה צריכה לבחון היטב
את התהליכים שלה כדי להבין מה התמהיל הנכון בשבילה
באיזון בין טאלנט וטכנולוגיה.

טאלנט גמיש :יותר ויותר עובדים מעדיפים לשמור על
האופציות שלהם פתוחות ולא להתחייב למקום עבודה
אחד .חברות יכולות למנף את הגמישות הזאת  -באמצעות
מיקור המונים וה – Gig marketplace-בהתאם לכישורים
הנדרשים וצרכי החברה באותו רגע.
גיוס בהתאמה אישית :בנוסף ליעילות המשופרת,
בינה מלאכותית מאפשרת לעסקים להגדיר ולהתאים
את אסטרטגיות הגיוס שלהם בעלות לא גבוהה ובזריזות.
ראיונות ,תהליכי  Onboardingופיתוח טאלנטים יכולים
להתפר אישית עבור כל עובד ועובד ,בכך ליצור כניסה
טובה ומשמעותית יותר לחברה.
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חלוקת המטלות ההרמטית והמסורתית לפי מחלקות או
מיקום פיזי פחות מתאימה לכוח העבודה ההיברידי החדש,
שמטבעו מעודד שבירת גבולות ,ניסויים והגדרה מחדש
של תפקידים .כדי להוציא את המיטב מהמציאות החדשה
הזאת ,על מנהיגים לעודד יותר שקיפות ותקשורת בין
צוותים.

מאורגנים לפי תחומי עניין :קהילות אורגניות צצות באופן טבעי
סביב תחומי עניין משותפים .מעסיקים עתידיים אפקטיביים צריכים
ללמוד איך לרתום את כיסי המצויינות הללו לצרכיהם ולתעל את
התובנות שלהם לתהליכי המחקר והפיתוח.
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האבולוציה של כוח העבודה והשינויים בתחומי האחריות
מקנים תוקף חשיבות לתפעול נכון .מנהיגים מצליחים
צריכים לאפשר שיתופי פעולה לרוחב פונקציות עסקיות.
ריכוז כלים ופתרונות אפקטיביים לא רק מקל על הטמעת
תהליכים חדשים ,אלא גם מעודד חילופי רעיונות ,כישורים
וניסויים .בעוד הדרישות ממחלקות וצוותים שונים משתנות
והגבולות ביניהם מטשטשים ,התפעול העסקי הופך
לשלד שמחזיק את המבנה הרחב של הארגון ומאחד בין
הטאלנטים שהוא מעסיק.

פתרונות שיתופיים :צוותים שבוחנים ומשלבים טכנולוגיות חדשות
בעבודתם צריכים ללמוד לשתף את התובנות שלהם עם מחלקות
אחרות .לפתרונות טכנולוגיים שמגבירים את היעילות או הפריון במקום
מסויים בארגון ,יכולים להיות שימושים אחרים בחלקים אחרים שלו.
משאבים מועצמים :חברות צריכות לערב את מחלקת משאבי האנוש
שלהם כשהן מטמיעות פתרונות חדשים .למשאבי אנוש יש את הכלים
המתאימים ביותר כדי להעריך את הצלחת שיתוף הפעולה בין מחלקות
שונות בארגון ,ההכשרות הדרושות לעובדים והדרך הנכונה לשלב אותן
בעומס העבודה.
למשל Deloitte :עבדה עם חברת מוצרי חשמל אמריקאית כדי
לבנות מפת דרכים רב שנתית שתעזור לחברה לאמוד את התקדמותה
לקראת יעדי “עתיד עולם עבודה” .מחלקת ה ,IT-הפיננסים ושירות
הלקוחות של החברה עבדו על תוכנית בת שלושה חלקים .ראשית,
מנהלים פיתחו פיילוטים לבחון את השימוש ברובוטיקה ואמצעי
אוטומציה אחרים .שנית ,יצרו תזרימי תכנון עבודה כדי לזהות נקודות
בהן נדרשים כישורים חדשים ,בהתבסס על מגמות בתעשיה.
לבסוף בנה הצוות תוכניות הכשרה ותקשורת שיעזרו לחברה לתמוך
בטאלנטים קיימים וחדשים לאורך זמן.
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עתיד עולם העבודה ואתם
בסקר שערכה  Deloitteנמצא כי רק  17%מהמנהלים
המשיבים העריכו כי הם מוכנים לנהל כוח עבודה משולב
של עובדים אנושיים ,רובוטים ובינה מלאכותית.

כל ההיבטים של עולם העבודה משתנים – מיום העבודה
ועד לדרך שבה פועלות תעשיות שלמות .השינויים הגדולים
מאיימים ליצור שיבושים כלכליים וחברתיים עצומים אם לא
ניקח על עצמנו להפוך את עתיד העבודה לפורה ומתגמל עבור
כולם.

כיצד ישפיעו תהליכים של אוטומציה ויישום של
טכנולוגיות על צמצום או גידול של יחידות ארגוניות?
האם המבנה הארגוני הנוכחי שלי תומך את השינויים
הטכנולוגיים הצפויים ומודל עבודה צוותי  -רשתי?
מהם האתגרים המרכזיים עמם יתמודד הדרג
המוביל?
האם לדרג המוביל בארגון היכולות להוביל ולנהל את
תהליכי השינוי הצפויים בארגון?
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השאלות של עולם העבודה העתידי:
האם אני יודע לתכנן את ההון האנושי שלי בראייה
עתידית?
מי יהיו הטלאנטים שלי? אילו יכולות וכישורים חדשים
יידרשו למימוש האסטרטגיה העסקית?
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רוצים לשמוע עוד על עולם העבודה העתידי וכיצד ישפיע
גם על ארגונכם? מאיה ברלב תשמח לשוחח עמכם בנושא.
mbarlev@deloitte.co.il | 052-4856658
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אלי תדהר,
שותף ,ראש מגזר התעשייה
ומוצרי הצריכה

המהפכה הדיגיטלית ,שעיצבה
מחדש היבטים רבים בחיי היומיום
שלנו ,מגיעה במלוא עוצמתה למגזר
העסקי.
חברות מתעשיות ומגזרים שונים מתחילות לבחון,
להתנסות ולאמץ שורה של טכנולוגיות חדשות שיאפשרו
למכונות לשלוט בתהליכי הייצור ולקבל החלטות באופן
אוטונומי  -שינוי מהיר ועמוק שמציב רף התפתחות חדש
וכבר הוכתר בשם המחייב  ,Industry 4.0או המהפכה
התעשייתית הרביעית.
המנוע המרכזי למהפכה הוא החיבור ההולך וגובר בין
העולם הפיזי והדיגיטלי –
חיישנים מתקדמים אוספים ומייצגים נתונים מהעולם
הפיזי באופן דיגיטלי ,אלגוריתמים מתקדמים מנתחים את
הנתונים (ביג דאטה) כדי להגיע לתובנות חדשות ,ואלו
מיושמות לבסוף בעולם הפיזי ,מייעלות תהליכים ומייצרות
ערך עסקי .כוח חישוב עוצמתי ,פס רחב ומהיר מאי פעם
והיכולת לאחסן ולנהל מסדי נתונים אדירים מאפשרים
למנף באופן סינרגטי טכנולוגיות קיימות בדרכים חדשניות.

 Industry 4.0יכולה לסייע לחברות
במדדים הכי קריטיים להצלחתן:
הגברת היעילות והפיריון ,השבחת
איכות המוצרים ,שליטה טובה יותר
על תהליכים ואף בניית מודלים
עסקיים חדשים .השיפור במדדים
המקובלים יכול להגיע לעשרות
אחוזים ,וכשמתרגמים את היתרונות
הללו לערכים כלכליים מקבלים
ערכים נצברים בהיקפים חסרי
תקדים :תחזיות שונות מעריכות
שהשינויים שמביאה המהפכה
התעשייתית הרביעית ייצרו ערך
בסך גלובלי של מעל טריליון דולר עד
.2030
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תעשיה חכמה במספרים:
תוספת ממוצעת של
 3%-5%לפיריון
עליה של  45%-55%בפריון
במקצועות הטכניים
חיסכון בסך 10%-40%
בעלויות תחזוקה
זירוז הTime to market-
ב20%-50%-
חיסכון בסך 20%-50%
בעלויות החזקת מלאי
עליה של  75%בדיוק
תחזיות הביקוש
חיסכון בסך 10%-20%
בעלויות בקרת איכות
צמצום של 30%
בהשבתת מכונות

המהפכה והשוק הישראלי
ברחבי העולם פועלים במרץ גורמים שונים  -מרמת
המדינה ועד לרמת החברה הבודדת – כדי לקדם את
אימוץ .Industry 4.0
ממדינות מפותחות כמו גרמניה ,צרפת וארה"ב ועד
מדינות מתפתחות דוגמת סין והודו :תעשיה חכמה עולה
לסדר היום המדיני והכלכלי ,לרבות תכניות ממשלתיות
לקידום הנושא .אימוץ תעשיה חכמה עומד בקנה אחד
עם אג'נדות שונות :משימור המעמד כמעצמה תעשייתית
(גרמניה) ,חיזוק היכולת להציע אופציה לייצור זול על בסיס
רובוטיקה (סין) או החזרת הייצור הביתה (ארה"ב).
לפי המודל שבנינו ב Deloitte-ישראל על בסיס העלייה
במדדי הפריון שנרשמה ברחבי העולם בעקבות Industry
 ,4.0אימוץ התעשייה החכמה בישראל יכול להביא לעליה
בסך  25מיליארד שקלים בתל"ג בתוך עשור בלבד.
הפוטנציאל הכביר של המהפכה בישראל מחייבת שיתוף
פעולה אסטרטגי בין תעשיינים ,בכירים בעולם העסקים,
גורמים ממשלתיים ,הרגולטור ואנשי הטכנולוגיה .יש לא
מעט חסמים בדרך ,בעיקר סביב הנושאים של מיומנויות,
השקעות ,תפישת השינוי ומודעות התעשייה לכלים
ולפתרונות ,ולכן קשה לראות מהפכה כזו מתחוללת
מעצמה.
זה לא משהו שנידרש לטפל בו בעתיד הרחוק ,זה קורה
כאן ועכשיו ,ובכל זאת יש עדיין מפעלים שחושבים על
הנושא כדבר שיש לעסוק בו בעתיד הרחוק.

מה הצעד הראשון במסע לתעשייה חכמה?
אימוץ תעשיה חכמה לא מחייב רפורמה ארגונית כוללת
והשקעה של עשרות מיליונים – אפשר ,ואפילו רצוי,
להתחיל בקטן .לבנות את המפעל החכם כמו פאזל,
חתיכה אחר חתיכה .כל אחת מהחתיכות חייבת להתאים
לזו שלפניה ולהתגבש מתוך מחשבה על זו שתבוא
אחריה.
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יש חמישה שלבים עיקריים בדרך למפעל החכם:
 .1ניתוח ואפיון הצרכים של הארגון – התוויית מפת
דרכים לאור המטרות העסקיות של החברה .הרבה לפני
טכנולוגיות חדשות ,תעשייה חכמה היא קודם כל להבין
לאן רוצים לקחת את העסק .אילו מודלים עסקיים חדשים
נוכל לבנות? מה המקומות בהם אנחנו רוצים להשתפר?
לאילו קהלים ניתן להגיע? אילו מוצרים אנחנו רוצים
לפתח?

 .4יישום חלקי – הרכבה סבלנית של פיילוט אחר פיילוט
בשרשרת הערך ,מתועדפים ומסודרים על פי צרכי הארגון
ונקודות הכאב שלו .אלו כבר לא שכלולים מבודדים ,אלא
שימוש בטכנולוגיה לטיפול במקטע וחיבורים בשרשרת
האספקה .מפעל חכם או תעשייה חכמה לא נולדים ביום -
לוקח זמן להרכיב מערכת בה כל החוליות מדברות אחת
עם השניה .הניסיון ושלב היישום החלקי מלמד אותנו מה
עובד ואיך אנחנו משפרים את הביצועים.

 .2תכנון – גיבוש תוכנית פעולה מפורטת שכוללת אבני
דרך ,התייחסות ל ,Scaling-התממשקות עם טכנולוגיות
חדשות והכשרת כוח האדם .קריטי להגדיר מה קורה ביום
שאחרי .מניסיוננו ,פיילוטים לרוב לא מצליחים בניסיון
הראשון ,לכן חשוב תמיד שתהיה תכנית לחזור אליה.
לאן כיוונו? מה רצינו? על אילו חלופות חשבנו? בנוסף יש
לאמץ מוכנות ארגונית להתמודד עם כשלונות ותרבות
ארגונית של נסיינות.

 .5יישום רחב – השלב הסופי הוא שינוי מבני עמוק של
שרשרת הערך ,שלא תכלול בהכרח את השרשרת כולה
אבל תשנה בצורה מהותית את הצורה בה התהליך כולו
מתבצע – מהפיתוח ועד לאספקה ולשירות הלקוחות.
שינוי מודלים עסקיים ,פיתוח מוצרים חדשים ,פיתוח
דרכים קוהרנטיות ורבות מימדים לתקשורת עם הלקוח,
צורת ניהול חדשה של הארגון ועוד.

 .3פיילוטים – שימוש בטכנולוגיה לבניית פתרונות
נקודתיים לחלקים שונים בשרשרת הערך .לבדוק אם
פיילוט מצליח או נכשל זה לא מספיק – חייבים להבין למה
הוא מצליח או נכשל :האם כוח האדם לא הוכשר כראוי?
האם נבחרה טכנולוגיה לא מתאימה? האם המטרות
העסקיות הוגדרו נכון? פיילוט יכול לעבור כמה וכמה
סבבים של ניסוי וטעיה על מנת לפתח פתרון ממקסם
ערך .כשהפיילוט מצליח ,ניתן לעבור ליישום יותר רחב שלו
ולהוסיף עליו עוד נדבכים.

כבכל מהלך אירגוני אסטרטגי ,גם כאן שני הגורמים
החשובים באמת להצלחה הם זמן וכסף .דהיינו ,הקצאה
מתמשכת של זמן ניהולי לנושא ,בתצורה של מינוי של
אדם בכיר בעל יכולת השפעה אירגונית מספקת כאחראי
לנושא  ,Industry 4.0והקצאת תקציב לנושא  -המבחן
האמיתי שמבחין בין דיבורים למעשים .הצעדים הללו ,לצד
תיעדוף הנושא באג'נדה הניהולית של מנכ"ל החברה,
יבטיחו מענה ארוך טווח ומספק לאתגרי הindustry-
.4.0

המגזר התעשייתי בישראל מתחיל להבין עד כמה
ההתפתחויות הטכנולוגיות הללו משמעותיות .מדברים
בתעשייה על אוטומציה וכלים דיגיטליים כבר שנים כחזון
לעתיד הרחוק ,אבל העתיד כבר כאן .הטכנולוגיות הבשילו
וחסמי העלות ירדו ,מה שמאפשר להנגיש את הכלים
ליותר מגזרים ולטפל בטרנספורמציה בצורה הוליסטית
ושלמה :לא רק רובוטים בקו היצור או ניתוחי ביג דאטה על
שרשראות האספקה ,אלא גם טכנולוגיה ,גם ניתוחי מידע,
גם אסטרטגיה ,גם כוח אדם מיומן .הגישה האינטגרטיבית
והסינרגטית מבטיחה מקסום ערך ומהווה את המפתח
האמיתי להצלחה .המהפכה התעשייתית הרביעית יכולה
להוות קרש קפיצה אדיר לחברות ישראליות ,אם הן ישכילו
להצטרף אליה מוקדם מספיק.

אז למה אתם מחכים?

גם בארגון שלכם פועלים כדי לקדם אימוץ של
 ?Industry 4.0אלי עומד לרשותכם על מנת להרחיב
ולהעמיק בנושא.
etidhar@deloitte.co.il | 052-8669719
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עו״ד משה בינה,
דירקטור ,מיסוי בינלאומי ואמריקאי

רו״ח אלן הווארד כהן
דירקטור ,מוביל תחום מיסוי אמריקאי

רפורמת המס האמריקאית ,שאושרה
בדצמבר האחרון ,מבטיחה מהפכה
שכמוה לא הייתה מאז ימי רייגן ותחייב
חשיבה מחודשת על כל מוסכמות
ומבני המיסוי הבינלאומי ,ככל שאלה
נוגעים בפעילות בארה״ב.

ככלל ,חברות ישראליות שפועלות בארה״ב שאפו תמיד
לצמצם ככל הניתן את בסיס המס שלהן ,ולכן הכותרת
הראשית של הרפורמה  -הירידה המפורסמת בשיעור
המס – עשויה להיות פחות משמעותית עבורם .יחד עם
זאת ,הרפורמה בארה״ב ,לצד השינויים שמוביל הOECD-
במסגרת תוכנית ה– ,BEPSמשקפים תזוזה משמעותית
של הלוחות הטקטוניים העומדים בבסיס תכנון המס
הבינלאומי ואסטרטגיות הפעילות העסקית בארה”ב,
ואיפה שיש תזוזה של לוחות טקטוניים יהיו תמיד שינויים
בלתי צפויים בתוואי הנוף – איפה שפעם עמד אתגר
יכולה לקום הזדמנות ,ובמקום בו התבססה פעילות
עסקית יציבה יכול להיפער בור מיסויי משמעותי .בין סעיפי
הרפורמה יכולות חברות ישראליות ורב לאומיות למצוא
הזדמנויות חדשות וסיכונים בלתי צפויים.

הבשורה המשמעותית ביותר שמביאה עמה הרפורמה
היא הפחתת שיעור המס בארה״ב מ 35%-ל.21%-
בכך מיישרת ארה״ב קו עם רוב מדינות ה,OECD-
שהורידו בעשור האחרון את שיעורי המס באופן דרמטי.
במקביל ,על מנת לאזן את ההקלות ולייצר הכנסות לקופת
המדינה ,הרפורמה פועלת להרחבת בסיס המס באמצעות
הגבלת הוצאות הריבית ,ביטול הטבות שונות שקשורות
לייצור ,שינויי כללי קיזוז הפסדים ,ביטול תמריצי מס
אינדיבידואליים ושינויים בכללי המיסוי הבינ”ל של ארה״ב.

חשוב לציין שלא כל פרטי הרפורמה ברורים דיים בשלב
זה .החקיקה היתה מהירה מאוד ואנו ממתינים בדריכות
לתקנות מפורטות ,שאמורות להתפרסם בחודשים
הקרובים.

רפורמת המס ואתם – השלכות
הרפורמה על השוק הישראלי
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הסוגיות הרלוונטיות למנהל
הישראלי:
שינוי שיעור המס
כאמור לעיל ,שיעור מס החברות בארה״ב יורד מ35%-
ל ,21%-על כל המשתמע מכך  -חבות המס עצמה,
תחשיבי מיסים נדחים וכדומה.

אמריקאית ל  30%מה EBITDA-עד  ,2021ואחרי זה
תוגבל ההוצאה ל 30%-מה.EBITDA -
שימו לב כי תחום הנדל״ן מוחרג ממגבלה זו ,ולפיכך נכון
להיום ,מעבר לכללי החוב–הון הישנים ,אין מגבלה על חוב
אמיתי בתחום הנדל״ן.
בנוסף ,קובעת הרפורמה אי התרת הוצאות ריבית
בסיטואציות ספציפיות המערבות מכשירים או גופים
היברידיים.

הגבלת הוצאות ריבית
עידוד השקעות ()Capital expensing
אחד מהכלים המרכזיים בהם משתמשים גופים כדי
לצמצם את בסיס המס שלהן הוא הוצאות ריבית .בהתאם הרפורמה כוללת כמה תמריצים זמניים שנועדו לעודד
לכך ,הטיל המחוקק האמריקאי בעבר מגבלות על הוצאות באופן מיידי את הפעילות העסקית בארה״ב ,ואלו פותחים
הריבית ,אך אלו הושתו בעיקר על הוצאות ריבית הקשורות הזדמנויות לא צפויות בפני חברות בינלאומיות .כך למשל,
למימון בין חברתי ,ופחות על הוצאות ריבית ממימון חיצוני– ב 5-השנים הקרובות תזכה חברה שמשקיעה בהקמת
פעילות עסקית בארה״ב בפחת של  100%בשנת
קרנות הון סיכון ,הלוואות מבנקים וכו’ -שזכו להתייחסות
מקלה משום שנתפסו כמכשירים שמזרימים כסף לכלכלה ההשקעה הראשונה.
האמריקאית.
השינויים שמביאה הרפורמה עומדים בקו אחד עם
מיסוי בינלאומי אמריקאי
המגמה העולמית להגביל את ההכרה בהוצאות הריבית
במסגרת הרפורמה משנה ארה”ב את שיטת המיסוי
מכל סוגי המימון – פנימיים או חיצוניים – על מנת לרסן
הבינלאומי שלה .בעבר דגלה שיטת המיסוי הבינלאומי
את המינוף הכללי של הקבוצה .ריסון המינוף נועד
של ארה”ב בדחיית תשלום המס על פעילות בינלאומית
לצמצם סיכונים עבור המדינה ,משום שמינוף מצד אחד
עד למועד חלוקת הדיבידנד לארה”ב ( )Deferralלמעט
ממריץ את הכלכלה ,ומהצד השני מחייב את המדינה
חריגים .המדיניות החדשה ,לעומת זאת ,ממסה את
להציל את הגוף המממן מקריסה בעתות משבר.
רוב הפעילות הבינלאומית על בסיס שנתי (מה שאנחנו
במסגרת הרפורמה יוגבלו כלל הוצאות הריבית של חברה
ב Deloitte-מכנים  ,)Full inclusionומנסה לעודד

פעילות מקומית והחזקת  IPבארה״ב .הרפורמה הציגה
מספר אלמנטים חדשים במיסוי הבינלאומי האמריקאי,
לרבות מס מעבר (יישור קו) ,GILTI, BEAT ,ובנוסף תמריץ
להכנסות מבוססות  IPמחו״ל (.)FDII
מס מעבר ()Transition Tax
מדיניות המיסוי העולמי שירתה את ארה״ב היטב
במציאות העסקית שקדמה לעידן הדיגיטלי – כל עוד היו
חסמים פיזיים משמעותיים לפעילות בינלאומית ענפה.
במציאות של היום – כשניתן להעביר מוצרים או שירותים
בצורה דיגיטלית ומיידית ברחבי העולם – חברות יכולות
לנהל בקלות פעילות בינלאומית ולהחליט היכן לצבור
את הרווחים שלהן .מומחים מעריכים כי ברחבי העולם
חונים מאות מיליוני דולרים ששייכים ,פילוסופית ,לכלכלה
האמריקאית.
על מנת לאפשר את המעבר בין השיטות צריך הממשל
ראשית לעשות יישור קו ,ולשם כך הוחלט להשית מס
מעבר בשיעור מופחת על מאות מיליוני הדולרים שחנו
במשך שנים במדינות זרות –  15.5%על מזומן ושווה
מזומן ו 8%-על נכסים שאינם מזומן– אותו יוכלו לשלם
לאורך  8שנים.
)GILTI (Global Intangible Low Tax Income
 GILTIהוא מס חדש נוסף שמציגה הרפורמה על מנת
למסות את רוב הפעילות הזרה על בסיס קבוע .במסגרת
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ה ,GILTI-ככלל חברה זרה תקבל  10%תשואה פטורה על
נכסים ברי פחת (נדל״ן) וכל רווח אחר מעבר לכך ימוסה
בארה״ב .בנוסף יינתן זיכוי ממס זר ( .)80%שיעור המס
על ההכנסה שנחשבת כ GILTI-יהיה  10.5%עד סוף
 ,2025ולאחר מכן יעמוד על .13.125%
)BEAT (Base Erosion Anti- Abuse Tax
על מנת למנוע את שחיקת בסיס המס,
מטיל המחוקק האמריקאי מס חדש בשם
) .BEAT (Base Erosion Anti- Abuse Taxהמס,
בגובה של עד  ,10%חל על חברות מסוימות ומוטל
בקשר עם חלק מהתשלומים הבין חברתיים שלהם,
הנחשבים כתשלומים השוחקים את בסיס המס .חשוב
לציין כי המס לא חל על )COGS (cost of goods sold
– שווי הסחורות שנמכרו על ידי חברת הבת בארה”ב,
מה שמהווה הטבה משמעותית לחברות זרות שעובדות
בארה”ב .בנוסף ,המס חל רק על חברות שהינן חלק
מקבוצה שפעילותן בארה”ב מכניסות  500מיליון דולר
ומעלה – מה שמחריג ממנו את חלק גדול מהחברות
הישראליות.
)FDII (Foreign-Derived Intangible Income
על מנת לעודד חברות עם פעילות בינלאומית להשאיר
בסיסי פעילות עסקית והחזקת ידע בארה״ב ,מעניקה
הרפורמה זיכוי בסך  21.875%( 37.5%החל בשנת

 )2026על ההכנסות של חברות אמריקאיות ממכירות
(לרבות שכירות ותמלוגים) או מתן שירותים לגופים זרים
–  .FDIIעל הכנסות שיסווגו כ FDII-יושת מס מופחת
בשיעור  13.125%עד לשנת  ,2026ו 16.4%-לאחר
מכן .ההטבה צפויה לחול גם על הכנסות בין חברתיות או
הכנסות בתוך ארגונים גלובליים.
ארה”ב מצטרפת בכך לשורה ארוכה של מדינות שאימצו
משטרי הטבות כדי להשאיר בסיסי פעילות עסקית
וידע בתחומן ,אולם משום שה FDII-ככל הנראה לא
עומדת בקריטריונים שקבע ה OECD-להטבות במסגרת
ה ,BEPS-היא עלולה לעמוד במרכז תלונות של מדינות
מסוימות לארגון הסחר העולמי.

02

03
04
05

06

04

רפורמת המס האמריקאית //

עו״ד משה בינה ורו״ח אלן הווארד כהן

01
מה אתם צריכים לשאול את
עצמכם?
עד כמה הרפורמה משפיעה על אסטרטגיית
המס שלי (גבול חצי המיליארד)
בסופו של דבר ,לרפורמה לא תהיה השפעה דרמטית על
חברות זרות שמכניסות פחות מ 500-מיליון דולרים בשנה
מפעילותם בארה”ב .חברות שמכניסות מעל  500מיליון
דולר בשנה מפעילות בארה”ב ,לעומת זאת ,חייבות לבחון
מחדש את מודל הפעילות ואסטרטגיית המס שלהן.
איך הורדת חסם המס תשפיע על המודל
התפעולי והעסקי שלך?
האם ניתן לפשט או לייעל את המודל העסקי של החברה
בזכות הורדת חסם המס וההטבות השונות שמציעה
הרפורמה? חברות שרצו להמנע מעול המס האמריקאי
בכך שמכרו ללקוחות בארה״ב ישירות מישראל ,למשל,
ייתכן ויכולות עתה לייעל משמעותית את מודל ההפצה
שלהן (לדוגמה) באמצעות הקמת חברות בת ושינוי
שרשרת האספקה.
האם כדאי לשנות את אסטרטגיית הפיתוח
לשנים הקרובות?
לאור התמריצים הזמניים שמציעה הרפורמה ,כדאי
לארגונים ששקלו לפתוח או להרחיב את פעילותם

בארה״ב בעתיד הבינוני-רחוק לבחון מחדש את לוח
הזמנים שלהם .הרפורמה מציבה הזדמנות משמעותית
לצמיחה בפני חברות שנמנעו מהעברת ייצור לארה״ב
בגלל חסמי המס הגבוהים ,ועתה יכולות לנצל את
המומנטום וליהנות מעול מס מופחת ומפחת מלא על
ההשקעות שלהן בשנה הראשונה ,למשל.
עד כמה הארגון שלי ממונף?
ההגבלות החדשות על הוצאות הריבית עלולות להגדיל
את בסיס המס של חברות ממונפות ולהכביד את עול המס
עליהן .בהתחשב במידת מינוף הארגון ,יתכן שכדאי יהיה
לשקול מעבר למודל פיננסי שונה או שינוי באסטרטגיית
המס או המימון.
איך משפיעה הרפורמה הפדרלית על מדיניות
המיסוי במדינה בה אני פועל? ()State Tax
בארה״ב נהוגה שיטת מיסוי כפולה – מס פדרלי ומס
מדינתי .מדיניות המיסוי המדינתי משתנה ממדינה
למדינה ,ולעיתים אינה עומדת בקו אחד עם מדיניות
המיסוי הפדרלי .ירידת שיעור המס הפדרלי מעניקה
משנה חשיבות למס המדינתי ,שמקבל חלק גדול יותר
בסך עול המס על חברות שפועלות בארה״ב .כל חברה
שפועלת היום בארה”ב חייבת לבדוק האם נערכים שינויים
במיסוי המדינתי של המדינה בה הם פועלים וכיצד אלו
משפיעים עליה.

Run the numbers
באותיות הקטנות של הרפורמה עלולים להסתתר מוקשים
גדולים (והזדמנויות גדולות לא פחות).הרפורמה תשפיע
באופן שונה מאד על חברות שונות בהתאם למודל
הפעילות שלהן ,המגזר בו הן פועלות והיקף ההכנסות
שלהן ,אבל אל תטעו ,היא תשפיע על כולן – גם אלו
שכרגע בכלל לא פועלות בארה”ב  -ולו בגלל התפקיד
המרכזי שמשחקת אמריקה בסחר הבינלאומי .על כל
חברה לבחון את הרפורמה מול הנתונים הכספיים שלה
על מנת להבין בדיוק היכן היא עומדת במערך החדש,
מה השפעת הרפורמה והאם וכיצד יש להערך – עד שלא
בוחנים את המספרים עצמם התמונה איננה שלמה.
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רו״ח חגי צחור,
מוביל תחום בלוקצ'יין ויועץ
לחברות בצמיחה

בתחילת שנות ה 90-של המאה הקודמת הפציעה
טכנולוגיה מבטיחה שהציעה דרכים חדשות ומתוחכמות
יותר לחפש ולחלוק מידע .מה שהיה אז נחלתם של מומחי
טכנולוגיה ומשוגעים לדבר ,חולל אחרי כמה שנים מהפכה
באופן בו בני אדם מתקשרים ,צורכים וחיים – האינטרנט.
לדברי מומחים ,אנו עומדים כיום על סיפה של מהפכה
טכנולוגית נוספת ,שתשנה ללא היכר את האופן בו אנחנו
מנהלים את הקניין והמידע שלנו :מהפכת הבלוקצ’יין.
בדומה לאינטרנט בשנות ה ,90-טכנולוגיית הבלוקצ’יין
יכולה להיות פריצת הדרך הטכנולוגית החשובה ביותר
בעשורים האחרונים.

בלוקצ’יין מציעה דרך חדשה לתעד
עסקאות ונכסים ודיגיטליים ,ללא
צורך בגורמים מתווכים או מאגרי
מידע מרכזיים .רשת בלוקצ’יין (או
שרשרת בלוקים – )A Block Chain
היא ספר עסקאות דיגיטלי ומבוזר
שמתועד ומשוכפל בזמן אמת לרוחב
רשת מחשבים או נקודות .על מנת
להעביר נכסים בין מספר משתתפים
ברשת ,על העסקה לעבור תיקוף
קריפטוגרפי באמצעות מנגנון
קונצנזוס שמתופעל על ידי הנקודות
ברשת לפני שתתווסף כבלוק חדש
לשרשרת הבלוקים ,ובכך תרשם
בצורה בלתי הפיכה ומוחלטת בפנקס
העסקאות.
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שימושים אפשרים לבלוקצ’יין

סביבה עסקית ופוטנציאל

תיעוד רשומות דיגיטליות :ניתן להשתמש בבלוקצ’יין כדי לשמור
רישום מאובטח ,מדויק ושקוף של כל דבר שניתן לייצג בצורה
דיגיטלית :בעלות על נכסים וקניין ,זהויות דיגיטליות אישיות ועסקיות,
תארים ,זכויות הצבעה ,מעקב אחרי פריטים בשרשרת האספקה
ועוד.

בלוקצ’יין פותח את הדלת לשיתופי פעולה מעניינים לרוחב תעשיות
ומגזרים .ארגונים גדולים משתפים פעולה עם חברות סטארט-אפ
שמפתחות פתרונות בלוקצ’יין ,או מגייסים טלנטים כדי לפתח פתרונות
יחודיים ולרשום עליהם פטנטים .דרך פעולה אפשרית אחרת היא
קונסורציומים – התאגדות של חברות ליישום תהליכים עסקיים
משותפים .חברות רבות בוחרות להצטרף לקונסורציום עם שחקנים
מרכזיים אחרים מאותה התעשיה ,רגולטורים ונציגי ממשלות ,כדי
לפתח יחד פלטפורמות ויישומים עסקיים מבוזרים שמתבססים על
טכנולוגיית הבלוקצ’יין.

סחר בנכסים דיגיטליים :באמצעות בלוקצ’יין ניתן לבצע עסקאות
 peer to peerללא צורך בתיווך מצד גורם שלישי ריכוזי.
משתמשים יכולים להנפיק נכסים חדשים ולהעביר בעלות על נכסים
בזמן אמת ,ללא צורך בתיווך של בנקים ,בורסות ,או מעבדי תשלומים.
חוזים חכמים :חוזים חכמים הם קודים דיגיטליים שמאפשרים ביצוע
אוטומטי של פעולות מסויימות ,בהתבסס על תנאים שסוכמו ותוקפו
על ידי כל הצדדים בהסכם .דמיינו למשל חוזי שכירות חכמים שיגבו
שכר דירה באופן אוטומטי ,או חוזי הלוואות חכמים שיעקלו אוטומטית
נכסים בתגובה לאי תשלום חוב .חוזים חכמים יכולים לנהל באופן
אוטומטי עסקאות שגרתיות ולשמש כגורם הרתעתי נגד הפרות חוזה
ואי עמידה בתנאים .משום שאי אפשר לשנות את תנאי החוזה החכם
לאחר שהועלה לבלוקצ’יין ללא קונצנזוס מצד החברים ברשת ,הקוד
חייב להיות מושלם  -איכותי ,חף מטעויות וחסין להונאות.
יש שני סוגים עיקריים של רשתות בלוקצ’יין – ציבוריות
ופרטיות .רשתות בלוקצ’יין ציבוריות פתוחות לכל ומאפשרות לכל
אחד להצטרף לרשת ולאשר עסקאות ,בעוד רשתות פרטיות נגישות
רק לגורמים מאושרים ומאפשרות למוסדות פיננסיים ,למשל ,להעביר
כספים בצורה מאובטחת ונטולת פניות.
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מנועי צמיחה

אתגרים

1.1שיפור והוזלת כוח החישוב ,רוחב הפס ואחסון המידע – משום
שבלוקצ’יין מתבססת על הפעילות ברשת מבוזרת של מחשבים,
הביצועים של הרשת ישתפרו ככל שהתשתית שלה תהיה חזקה,
רחבה ומהירה יותר.

למרות העניין הגובר בתחום ,טכנולוגיית הבלוקצ’יין עדיין מתמודדת
עם כמה אתגרים משמעותיים ,ובראשם חוסר הבנה ומודעות נמוכה
לפוטנציאל של הטכנולוגיה לרוחב תעשיות שונות .גופים גדולים
ומרכזיים כבר בוחנים ומיישמים בלוקצ’יין בארגון שלהם ,אך רוב
החברות – אף שהביעו עניין בטכנולוגיה – עוד רחוקות מהטמעתה
במערכות הארגון .לא קשה להבין למה – בלוקצ’יין רק מתחילה
להבשיל :אין בתחום סטנדרטים מגובשים וברוריםBest Practices ,
או פרוטוקולים ,מה שמקשה על מנהלים (ואפילו מנהלים עם אוריינות
טכנולוגית טובה למדי) להבחין בין פתרונות טובים לפתרונות גרועים
ולקבל החלטות בצורה מושכלת ואחראית .במצב הזה ,רבים נרתעים
מהעיסוק בתחום באופן גורף .יש מעט מוצרי מדף שמתבססים על
טכנולוגיית בלוקצ’יין ,ולכן כדי להטמיע בלוקצ’יין בארגון ,נדרשת
השקעה של זמן ומשאבים בפיתוח מערכות ופלטפורמות חדשות
ומותאמות.

2.2צורך גובר במערכות אמינות ויעילות יותר – העליה בדיגיטציה
ובגלובליזציה בעולם העסקים ייקרה וסרבלה את אבטחת המידע
ותהליכי שימור האמון .מערכת הרישום השקופה ,המבוזרת
והאחודה של טכנולוגיית הבלוקצ’יין מבטיחה את מהימנות
המידע ומצמצמת את הסיכון להונאות ובכך מציעה פתרון
חסכוני ,חדשני ופשוט לבעיית האמון.
3.3עליה בשכיחות המודלים העסקיים המבוזרים – עליית הכלכלה
השיתופית הולידה עוד ועוד מודלים עסקיים מבוזרים ,אך גם אלו
עדיין נעזרים בגורמים ריכוזיים גדולים במידע ובמערכות שלהם.
בלוקצ’יין מייתרת את הצורך בגורמים ריכוזיים ומאפשרת חלוקת
ערך שקופה ודמוקרטית יותר בעסקי כלכלה שיתופית .קחו
לדוגמא את אובר :מודל עסקי מבוזר של ספקים וצרכני שירותים
מבוזרים שמתווכים על ידי גורם ריכוזי אחד – אפליקציית אובר.
טכנולוגיית הבלוקצ’יין מייתרת את הצורך במתווך ריכוזי והופך את
כולם למתווכים.

עם זאת ,התחום עובר אבולוציה מהירה ,וחברות וסטארטאפים
רבים שוקדים על פיתוח פתרונות המדף שיסייעו ביישום ובהטמעת
הטכנולוגיה.
בלוקצ’יין ואתם  -איך תוכלו לרתום את הטכנולוגיה המשבשת הבאה
לטובת הארגון שלכם?
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מה הלאה?
השאר מעודכן ומיודע
גם אם אתם לא מתכוונים לאמץ את הטכנולוגיה מחר ,חיוני להבין
מה זה בלוקצ’יין ,איך הוא עובד ומה עשויות להיות ההשפעות שלו
על התעשיה שלך .כל פונקציה טכנולוגית בארגון כיום חייבת להבין
לעומק איך בלוקצ’יין עובד ולעקוב באופן שוטף אחר התפתחויות
בתחום.
Use Case/ Proof of Concept
בחן את ה Use Cases-הקיימים – האם אחד מהם רלוונטי עבור
הארגון שלך? נכון לעכשיו ,הטמעת טכנולוגיית בלוקצ’יין היא לא
עניין פשוט (למרות שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר מוצרי מדף
מבוססי בלוקצ’יין בשוק) ,אבל יש כמה חברות שיכולות להרוויח
מהטכנולוגיה כבר היום .למדו את התחום ,תעדפו את הצרכים של
החברה שלכם ,בנו  ,Proof of Conceptמודלי תפעול וממשל,
והתחילו לעבוד.
בחן את האפשרות להקים או להצטרף לקונסורציום בתעשיה
שלך
בלוקצ’יין שימושית במיוחד להחלפת ערך בין שותפים עסקיים.
חברות בקונסורציום היא דרך טובה להשאר מעודכן במגמות
האחרונות ולקחת חלק באבולוציה של הטכנולוגיה .שקלו לשתף
פעולה עם בעלי עניין בחברה – צרכנים ,ספקים ושותפים עסקיים.
בלוקצ’יין לא נועדה להחליף את תשתיות הליבה של ארגון בודד,
אבל יכול להיות לה ערך רב בחיבור בין כמה חברות ,או בין חברת אם
וחברות הבת שלה.

בחן שיתופי פעולה אפשריים
מפה את השותפים האפשריים שלך לפיתוח הפלטפורמה – מחברות
טכנולוגיה קטנות ומומחי אבטחת מידע ועד לשותפויות אסטרטגיות
למימון הפרוייקט.
הכירו את הסיכונים
בלוקצ’יין היא לא תרופת פלא לכל אתגרי הארגון .יש לבחון בזהירות
את היתכנות וכדאיות יישום הטכנולוגיה בתהליכים שונים .למעשה,
מודלי אמון מבוססי קריפטוגרפיה יכולים להביא איתם סיכונים חדשים
ובלתי צפויים שמחייבים שינויים והתאמות באסטרטגיית ניהול
הסיכונים והמשילות של החברה.
חשבו על כוח אדם לעולם החדש
הביקוש לכוח אדם שמבין בלוקצ’יין כבר החל לנסוק – ולא רק
במחלקות הטכנולוגיות .מי שמעוניין לרתום את הבלוקצ’יין לטובתו
צריך להבין את ההיבטים הכלכליים ,העסקיים והחוקיים של
הטכנולוגיה החדשה ,ויזדקק לכלכלנים ,אנשי עסקים ועורכי דין
שפיתחו מומחיות בתחום .בהקשר הזה צריך להתחיל לחשוב איך
לגייס טאלנטים חדשים ואיך להכשיר את כוח האדם הקיים לעבודה
עם –ובסביבת  -בלוקצ’יין.
היו קשובים לרגולציה
מה המעמד הרגולטורי של יישומי הבלוקצ’יין שמעניינים אתכם?
כדי להצליח לרתום את הבלוקצ’יין לעסקים ולהציע ללקוחות ערך,
הרגולטור חייב להיות בתמונה – הן ברמה ההצהרתית והן ברמת
שיתופי הפעולה .הדבר משמעותי במיוחד עבור חברות בינלאומיות,
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שצריכות לעבוד לא רק עם הרגולטור הישראלי הגמיש והזריז ,אלא גם
עם רגולטורים זרים.
גבשו עמדה לגבי מטבעות דיגיטליים
שוק המטבעות הדיגיטליים ( )Cryptocurrencyמבשיל במהירות
ומגלגל כבר עכשיו סכומים כבירים .האם התחום רלוונטי עבורכם,
כמשקיעים ספקולטיביים בשוק או כאמצעי לגיוס הון לפעילויות חדשות
(גיוסי  ?)ICOמטבעות דיגיטליים עלולים להפוך לאמצעי תשלום נפוץ
כבר בעתיד הקרוב  -האם הארגון שלכם ערוך לכך?

על אלו צרכים יכול בלוקצ’יין לענות?
•חיבור בין מאגרי מידע קיימים של כמה חברות
•אמון בין מספר גורמים – רישום מדוייק ,שקוף ומאובטח של
עסקאות ,תהליכים וכו’
•ייעול תהליכים – הוצאת הגורמים המתווכים מהתהליך יכולה
לחסוך לארגון זמן ,כסף ובירוקרטיה
•ייתור גורמים מתווכים בעסקאות העברה ותשלום (Transaction
)Dependency
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ההזדמנות הישראלית

עבור אנשי עסקים ישראלים ,פריצת הבלוקצ’יין מציבה הזדמנות פז
לרתום לטובתם את אקוסיסטם החדשנות הישראלי בדרכים שאי
אפשר היה לדמיין עד כה .הסטארט-אפים הישראליים מובילים את
שוק הבלוקצ’יין העולמי ,ויכולים ליצור שיתופי פעולה פוריים במיוחד
עם התעשיות בישראל כדי לפתח פתרונות שימציאו מחדש מגזרים
שלמים .הרגולטור הישראלי ,מצידו ,מעוניין לקדם את התעשיה וצפוי
להקל על חברות לפעול בעולמות הללו .שיתופי הפעולה הללו בין
טכנולוגיה ,תעשיה ורגולטור יכולים להפוך את ישראל יכולה לראש
חץ גלובלי בתחום הבלוקצ’יין.

02

06
מתעניינים בהטמעת פתרונות מבוססי בלוקצ׳יין בארגון שלך?
חגי ישמח להרחיב על הנושא.
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רו״ח אלון סיון,
מוביל תחום  ICOומטבעות דיגיטליים

עם שווי שוק שצמח מ 18-מיליארד
ל 355-מיליארד דולר תוך פחות
משנה ,ההייפ סביב מטבעות
מבוזרים ,בלוקצ’יין ו ICOרק הולך
וגובר .בחודשים האחרונים חל
גידול אסטרונומי במספר ה,ICOs-
מארבעה – שישה גיוסי  ICOבחודש
לכ 100-150-גיוסים בשבוע .כדי
להבין את כוח המשיכה יוצא הדופן
של ה ,ICOs-חייבים קודם כל להבין
מה זה.

 – (Initial Coin Offering) ICOשנקרא לעיתים גם
 - (Token Generation event) TGEהוא מודל פיננסי
חדשני לגיוס כספים ויצירת קהילת משתמשים ראשונית
באמצעות מכירת אסימונים דרך מערכת של חוזים חכמים
( )Smart Contractsמבוססי טכנולוגיית בלוקצ’יין,
שנשענים לרוב על הקוד הפתוח של פרוטוקול האת’ריום,
 .ERC20החוזה הבסיסי פשוט למדי – החברה המגייסת
מציעה למשקיעים אפשרות לרכוש אסימון דיגיטלי (או
 )Tokenסחיר תמורת  ,Bitcoinאת’ריום ,או מטבעות
מבוזרים אחרים.
הרוב הגורף של האסימונים המונפקים כיום מסווגים
כ ,Utility Tokens-באמצעותם ניתן יהיה לרכוש שירותים
בכלכלה מבוזרת עתידית שתתבסס באופן בלעדי על
תשלום/תקבול באותו האסימון.
 Security Tokensהם סוג אחר של אסימונים ,המקנים
למשקיעים זכות בעלות  /חזקה יחסית בחברה או זכות
השתתפות יחסית ברווחים שלה.

המטריקס של הICO-
רוב המשקיעים הגדולים בגיוסי  ICOהם אותם החלוצים
הטכנולוגיים שכרו או קנו ביטקוין (או מטבעות מבוזרים
אחרים) בסנטים בודדים לפני כמה שנים ,והיום מחזיקים
במטבעות בשווי פוטנציאלי של מיליוני דולרים.
עם זאת ,בהיעדר רגולציה ייעודית לתחום ,רוב המוסדות
הפיננסיים הקיימים נרתעים מאד מהעיסוק ב ICOs-הן

מטעמי איסור הלבנת הון והן מטעמי רמת הסיכון הגבוהה.
חלקם חוסמים את האפשרות לקנות מטבעות מבוזרים,
בעוד רבים אחרים לא מאפשרים למיליונרים החדשים
להמיר את הביטקוין או (או כל מטבע אחר) למטבע מקובל
וסחיר “אמיתי” (מה שמכונה בעגה המקצועית “פיאט”-
מטבעות של מדינה).
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באופן פרדוקסלי ,המגבלות הרגולטוריות על הבנקים,
שמקשות על חברות לממש את ההון שגויס באמצעות
 ,ICOsמניעות בעקיפין את כל התעשייה.
זה “המטריקס של ה - ”ICO-מיליארדי דולרים תיאורטיים
שכלואים בתוך מערכת סגורה .בהיעדר אפשרות סדורה
לממש את העושר הווירטואלי לפיאט ,בוחרים העשירים
החדשים לפזר את ההון התיאורטי שלהם בהשקעה
במיזמים/אסימונים שונים במסגרת מהלך ה.ICO-
המשקיעים נחלקים לשני סוגים -גדולים וקטנים .הגדולים,
מובילי הדעה ,נכנסים בשלבי טרום ה ,ICO-משקיעים
כ 40-50%-מסכום הגיוס .האמון שהם נותנים בחברה,
מעודד את המשקיעים הקטנים להצטרף ולהשתתף
באירוע ה ICO -כיוון שאלו האחרונים סומכים על הבדיקות
שביצעו “הגדולים” ומצטרפים אליהם בתקווה להצלחה.

 ICOואתם – הזדמנות או טכנולוגיה
משבשת
חברות גדולות יכולות להיכנס לעולם המטבעות המבוזרים
בשתי דרכים עיקריות – כמשקיעים או כמנפיקים.
משקיעים רואים בשוק במטבעות המבוזרים הזדמנות
לביסוס שיתופי פעולה עם חברות בצמיחה שעלולות
לשבש את התעשייה שלהם ודרך חדשה לגדר סיכונים
ולגוון את פורטפוליו הפעילות של החברה.
מנפיקים משתמשים במטבעות מבוזרים ואסימונים על
מנת למנף קהילות משתמשים קיימות ,לפתוח פעילויות
חדשות ולבסס אפיקי הכנסה נוספים.
שיקולים מרכזיים עבור מנפיקים
אפשר להנפיק אסימונים גם ללא אירוע  ,ICOולבזר רק
חלק מאד מוגדר מהפעילות העסקית .בנקים מסוימים,
למשל ,ביזרו את מנגנון העברת הכספים בין לקוחות
הבנק ,מה שאפשר להם להתחרות בחברות פינטק
חדשניות שמציעות שירותים דומים .אסימונים הם לא
רק אמצעי לגיוס כספים ,אלא גם אמצעי לגיוס לקוחות
ומשתמשים.
מינוף קשרים ונכסים קיימים
יצירת כלכלת אסימונים יכולה להניב ערך כמעט לכל ארגון
שמחזיק רשת של קונים ומוכרים ,מנויים או מועדון לקוחות.
מתחת לז’רגון הטכנולוגי ,אסימון יכול להיות מכשיר פיננסי
ושיווקי ראשון במעלה ,שממציא מחדש את הקופונים
ומועדוני הלקוחות .באמצעות אסימונים ניתן לתדלק את

רשת הקשרים של הארגון ולרתום אותה כדי ליצור כלכלה
מתמרצת שיכולה לייצר הכנסה משנית משמעותית ,לחזק
את נאמנות הלקוחות למותג ולמשוך משתמשים חדשים.
ארגונים יכולים למנף את הנכסים הקיימים שלהם –
לקוחות ,נכסים פיזיים ,מוניטין בשוק וכו’ – באמצעות יצירה
וניהול של כלכלה מבוזרת ומבוססת בלוקצ’יין ,שתפעל
בנפרד ובנוסף לעסקי הליבה.
כלכלת אסימונים
חשוב לזכור שערך האסימון נמדד בביקוש אליו ,והביקוש
נקבע על ידי סחירות האסימון .כלכלת אסימונים חכמה
ובריאה תניב אסימונים שמישים ובעלי ערך ,שיכולים
לספק לחברה אפיק הכנסות נוסף .תכנון לקוי של כלכלת
האסימונים יוביל לירידה בערך האסימון.
אם אתם מעוניינים לגייס מימון לפעילות חדשה שלא
תומכת בכלכלת אסימונים ,ואתם לא חוששים מהדרישות
הרגולטוריות שמוטלות על חברות ציבוריות ,ניתן לשקול
הנפקה של  – Security Tokenמימון פעילות או מוצר
חדש באמצעות מנגנון לחלוקת רווחים או זכות לקבלת
החלטות ,אשר תנאיו מקודדים ישירות לתוך החוזה החכם.
החוזה הוא כלי טכנולוגי שלא רק שמגדיר את החוקיות של
הכלכלה והאסימון ,אלא אוכף ומוציא אותם לפועל בצורה
אוטומטית.
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כלכלה מבוזרת ו// ICOs-
רו״ח אלון סיון

שיקולים למשקיעים
חשבו על שוק ה ICOs-כעל דרך חדשה לסרוק את
השוק בחיפוש אחר הזדמנויות עסקיות או שיבושים
פוטנציאליים ,תפריט של שיתופי פעולה אפשריים.
ההשקעה ב ICO-צריכה להתבצע ,בראש ובראשונה
וכמו כל השקעה ,מתוך אמון במוצר שמפתחת החברה או
בחברה עצמה ,וללא קשר לפלטפורמת ההשקעה .אין
צורך אמיתי להשקיע דווקא ב ICO-של חברת המטרה
על מנת לייצר שיתופי פעולה  -ניתן לבסס את המעורבות
שלכם גם בתור שותפים או יועצים.
לרוב ,לאותם יזמים או חברות שמפתחים כלכלות חדשות
אין ניסיון עסקי מוכח או מוניטין עולמי ,ולכן שיתוף פעולה
עם חברה מבוססת יכול לתת להם את האמינות לה הם
זקוקים כדי לגייס הון ,ידע מוצרי על התעשייה משחקן
ותיק ,ובסיסי נתונים אמיתיים שיאפשרו להם לפתח
פלטפורמה טובה יותר.

רו״ח אלון סיון

עם פוטנציאל משבש היא דרך טובה לגדר סיכונים מול
שיבושים ולהישאר רלוונטיים בשוק משתנה.
טיימינג
מתי נכנסים לשיתוף פעולה עם יזמי  ?ICOמוקדם ככל
האפשר ,הרבה לפני אירוע ה ICOעצמו .היזם לא זקוק
לחברה הגדולה אחרי שכבר גייס סכום
מכובד – הוא זקוק לה בשלבים המוקדמים של הICO-
כדי לייצר אמון .למשקיעים המוסדיים ,לעומת המשקיעים
הקטנים שנכנסים באירוע ה ICO-עצמו ,יש את
המשאבים לבדוק לעומק את כדאיות ההשקעה במיזם:
הם יכולים לראיין פנים מול פנים ,לערוך בדיקות נאותות
טכנולוגיות ,לאתגר את התוכנית העסקית ולהבין לעומק
את הטכנולוגיה בה הם משקיעים .למשקיע אסטרטגי
יש הרבה כוח ,והטיימינג הנכון יכול להפריד בין מתחרה
לשותף.
סיכונים

פלטפורמות חדשות ופתרונות עסקיים
כניסה כמשקיע אסטרטגי ב ICO-מאפשרת לחברות
גדולות לפתח פתרונות מתקדמים לאתגרים בעסקי הליבה
שלה (למשל הטמעת בלוקצ’יין בשרשרת האספקה),
בעלות נמוכה יחסית ,ובנוסף להרוויח מעליית ערך
האסימון (באם היוזמה מצליחה).

בניגוד לחברות הסטארט-אפ שעושות  ,ICOשמגיעות
מעולמות הבלוקצ’יין ויכולות לממן את כל הפעילות שלהן
באמצעות גיוסי  ICOבלי להתחשב במשקיעים קיימים או
עסקי ליבה ,חברות גדולות ומבוססות צריכות לשאול את
עצמן שתי שאלות ,בראש ובראשונה:

לנטרל את השיבוש ולגדר סיכונים
חברות שחושדות כי השיבוש הבא בתעשייה שלהן יתבסס
על בלוקצ’יין יכולות לנצל את שוק ה ICO-כדי לאתר
משבשים פוטנציאליים ולחבור אליהם .השקעה בחברה

האם אנחנו מעוניינים לפתוח פעילות חדשה
שתתבסס (או תערב) טכנולוגיית בלוקצ’יין? בלוקצ’יין
היא טכנולוגיה חדשה ומבטיחה שמתחילה להבשיל
רק בימים אלו .יש מעט פתרונות מדף שמתבססים על

טכנולוגיית בלוקצ’יין ,ולכן חברות שמעוניינות להטמיע
בלוקצ’יין בפעילות שלהם ידרשו להקדיש משאבים
משמעותיים בפיתוח פתרונות משלהם .נכון לעכשיו,
טכנולוגיית הבלוקצ’יין עדיין מתמודדת עם בעיות
 ,Scalingותומכת במספר יחסית מועט של טרנסאקציות
בשנייה .כדי לתמוך בנפח העסקאות של חברה מבוססת,
הטכנולוגיה צריכה להמשיך ולהתפתח.
האם בעלי העניין בחברה יסכימו להכנס לפעילות
חדשה בתחום ה ?ICO-מטבעות מבוזרים ידועים
לשמצה בחוסר היציבות שלהם ,וההשקעה בהם עלולה
לא להשתלם .נוסף על כך ,לעומת ההתנהלות בבורסה
– שמפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך  -במרבית
הבורסות בעולם המאפשרות מסחר במטבעות וירטואליים
אין ‘שוטר’ רגולטורי שיפקח על התנהלות החברה ביום
שלאחר ההשקעה ,מה שפותח שער רחב לתרמיות.
השוק מזמין לא מעט עשבים שוטים ותרמיות ביום ה,ICO-
ולעיתים אפילו ביום שאחרי באמצעות – pumping
העלאה מלאכותית של ערך הטוקן .חשוב לזכור גם
שבהעדר רגולציה ייעודית ,המעמד החוקי של ICOs
ויישומי בלוקצ’יין אחרים עדיין לוטה בערפל ,והשקעות
בתחום לא בהכרח יבשילו לפעילות עסקית נושאת ערך.
רוצים לשמוע עוד על הערך שיכולים ארגונים להפיק
בעולמות המטבעות המבוזרים וה?ICOs-
אלון ישמח לעמוד לרשותך.
salon@deloitte.co.il | 052-6001935
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