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26.5.20
לכבוד
שר הבריאות יולי אדלשטיין

הנדון :בקשה להבהרות והמלצות להתמודדות משקית עם השלכות וירוס הקורונה
נכבדי,

ראשית ברכותינו על תפקידך החדש והמשמעותי כל כך בעת הזו ,ובכלל.
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,ובהמשך לשיחות שקיימנו עם משרד הבריאות לפני
כחודש ,להלן בקשות להבהרה והמלצות בנוגע להתמודדות המשקית עם השלכות וירוס הקורונה.
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל ( CFOsהחברות
המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון ,מתקיים דיון עומק בו מועלות
נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל החברים לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם.
כך שנייר העמדה שבפניכם הוא המצרף המקצועי של כלל המשק על ענפיו השונים.

בברכה חמה,
מיכל קורן
עו"ד (חשבונאית) ,מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק

העתקים:
חברי העמותה

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
בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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בקשה להבהרות והמלצות להתמודדות משקית עם השלכות וירוס הקורונה
סוגיות מאקרו
א.
ב.

ג.

ד.
ה.

מה המצב לגבי בדיקות סרולוגיות בישראל? היינו רוצים לבצע בדיקות כאלה לעובדים שלנו הן בשוטף והן
סביב נסיעות לחו"ל .האם כבר קיימות? מתי ואיך יופעלו?
פתיחת ישראל
 .1מתי צפוי שתוסר הדרישה לבידוד של  14יום לחוזרים מחו"ל או מה התנאים שצריכים להתקיים כדי שזה
יקרה?
 .2האם ייתכן שינוי במדיניות בכל הקשור להבאת מומחים זרים לארץ? האם יש דיון לגבי המשך המדיניות
להבאת מומחים זרים למקרה שמצב הזה יימשך תקופה ארוכה?
 .3האם יש הערכה מתי אפשר יהיה לחזור לטיסות ללקוחות  /לספקים  /לחברות קשורות בחו"ל?
חברות רבות ,עושות מאמצים רבים על מנת לסייע באתגר הקורונה ,עי" רתימת כלי לימוד מכונה ( machine
 ) learningלטובת חיזוי שינויים והחמרה במצבו של חולה .התנאי הבסיסי לכלים אלו ,הוא נתונים על חולים
ובריאים .במקום ליצור מאגר מידע ארצי כללי (מותמם כמובן ,ללא מידע מזהה) שלא לומר עולמי ,כל בית
חולים וקופת חולים שומרים את המידע של עצמם בלבד וכך המידע המצטבר לכל מחקר הוא חלקי וקטן
יחסית ,מה שמקטין את יכולות למידת מכונה .האם לא נכון להקים מאגר מידע ארצי?
כעת כשהמשק חוזר לעבודה מוצע לעודד מעסיקים בגושי תעסוקה (גוש דן רבתי ודומיו) שבכל יום 20%
מכח העבודה ימשיך לעבוד מהבית בתקופת המעבר על מנת להקל על העומסים בתחב"צ ובכבישים.
נבקש חידוד ההנחיות לגבי אנשים בסיכון .כך למשל "חולי לב" – זו אמירה גנרית ,הכוללת אינספור מצבים
שאולי לא כולם בסיכון.

סוגיות תפעול התו הסגול
על מנת לעודד את החזרת המשק לתעסוקה ,מוצעות להלן מספר הקלות חשובות ,העומדות בהקלות הכלליות
שניתנות:
א.

תודתנו על תיקון הגובה הדרוש למחיצות.
בנושא המחיצות כמה נקודות נוספות:
 .1יש להבהיר כי כשנשמרים שני מטרים בין העובדים אין צורך במסכות בתוך מקומות העבודה.
 .2שמירה על ריחוק חברתי במשרדים תוכל להתבצע או בקיום מחיצות (ראה להלן) או בשמירה של מרחק
של  2מטר בין שולחנות העבודה של העובדים .כל חברה תוכל לבחור את התמהיל המתאים לאופי
הפעילות שלה.
 .3נמשיך ונציע כי תתוקן הדרישה (היכן שמחיצה נדרשת  -ראה לעיל)  -למחיצה העוברת את גובה ראשו
של אדם היושב ליד שולחן.
 .4כמו כן ,מומלץ להבהיר כי אין צורך במחיצות צד ו/או חזית כשיש למעלה מ 2-מטר בין העובדים.
 .5כמו כן ,מומלץ להבהיר לגבי הרוחב הנדרש (ולא רק הגובה)  -ברוחב  0.5-0.7מטר ,לחילופין יש
להימנע מקביעת תקן בנושא הרוחב בהמשך ,לאחר שהחברות יתקינו כבר מחיצות.
 .6כמו כן מומלץ להבהיר כי קיומה של מחיצה מאפשר הושבה במרחק שקטן מ 2-מטר .ברוב החברות
ההושבה מבוססת על מינימום  1.2מטר (בעיקר כשיושבים גב אל גב) .הדרישה הנוכחית לשני מטרים

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.
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טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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ב.
ג.

בתוך עסק עם מקומות קבועים מקשה מאוד ומשיתה על החברות הוצאות גדולות של מעבר מקומות,
הסטת עובדים והשמשת שטחים נוספים ובקיצור חוסר יכולת אמיתית לחזור לשגרת עבודה.
מגבלות בתחבורה הציבורית (אוטובוסים ,מיניבוסים ,מוניות) – מה הצפי  /קריטריון להקלה במגבלות?
תחולת התו הסגול:
 .7האם יש איזשהו צפי למשך הזמן בו התקנות יהיו בתוקף (למיטב ההערכות)?
 .8באילו תנאים תשקלו ביטול מגבלות התו הסגול עבור חברות?
 .9האם ישנן הקלות כלשהן המתוכננות בטווח הקצר בתו הסגול עבור חברות?

בברכה בריאות,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים :חברי העמותה
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טל'  03-5104555פקס 03-5170918

