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31.5.20
לכבוד
שר האוצר ישראל כץ

הנדון :מענק עידוד תעסוקה – משבר הקורונה

נכבדי,
להלן עמדתנו בנושא תזכיר חוק מענק עידוד תעסוקה – משבר הקורונה.
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל (CFOs
החברות 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.

בברכת בריאות,
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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תזכיר חוק מענק עידוד תעסוקה – משבר הקורונה
נכבדי,
קראנו את תזכיר החוק ואנו מודים על מאמציך לסייע בהקדם בהחזרת המשק לשגרת עבודה ופריון.
עם זאת ,לטעמנו לוקה התזכיר בכמה נקודות קריטיות אותן נביא כאן:
➢ תזכיר החוק למעשה מתעלם מכל המעסיקים ששמרו על העובדים וספגו הפסדים ,ואף הפסדים
כבדים ,רק כדי לשמור על רווחתם הנפשית ,מניעת טראומות ופרנסת עובדיהן ,ומייצר סיטואציה
אבסורדית בה חברות שלא שלחו עובדים לחל"ת והמשיכו להעסיק את מצבת העובדים לכל אורך
המשבר ,הלכה למעשה "נענשות" על כך .חברות רבות החליטו כצעד ניהולי סוציאלי לא לשלוח אף
עובד לחל"ת וכל משך תקופת העבודה מהבית גם עובדים שלא עבדו (למשל עובדי משק ,אנשי
מכירות ,טכנאי שטח וכו') המשיכו לקבל שכר מלא .כעת מתברר למעסיקים אלה שלא רק שלא
מתוגמלים על כך אלא נענשים.
סוגיה זו אף מחמירה בחברות גלובליות רב לאומיות – להן יש גם נקודות השוואה לכלכלות העולם.
במדינות פעילות אחרות התמרוץ לחברות מבוסס על שמירת מצבת כח האדם ,כלומר ,מניעת פיטורין.
כך יוצא שתזכיר החוק ,שבא להיטיב ,פוגע בחברות ששומרות על כח האדם ונמנעות מפיטורין בישראל
ומעודד את החברות ששלחו את העובדים הביתה בתקופה הכי קשה.
כמו כן ,בתזכיר החוק אין התייחסות לפגיעה במחזור וברווחים .כלומר למעשה ,חברות ששילמו את כל
שכר העובדים בתקופה הזו לא יקבלו שום החזר.
התוצאה תהיה שחברות רב לאומיות יעדיפו לשחרר עובדים בישראל.
התוצאה תהיה העדפה להבא ,גם של חברות ישראליות ,להוציא את מירב העובדים לחל"ת – לתמיכה
על ידי הממשלה במקום על ידי המעסיקים.
חייב להיות תמריץ לחברות שבחרו לא להוציא את העובדים לחל"ת וספגו ירידה בהכנסות.
➢ כמו כן חייב להיות מענק בגין החזרת עובדים קודם לחודשים הנקובים בתזכיר החוק .ההצעה
הנוכחית פוגעת דווקא בחברות שהחזירו עובדים במהלך אפריל ומאי .לא הגיוני שמי שהקדים והחזיר
עובדים (בהתאם לתקנות כמובן) יפגע .הפעילות במהלך אפריל ומאי בחלק מהחברות היתה חלקית
בלבד ולעתים אף ללא רווחים ,ואף על פי כן החזירו עובדים מהחל"ת .כלומר ,לפי התזכיר הנוכחי ,לא
רק שמעסיקים אלה "פתרו" למדינה את בעיית התשלום למובטלים שחזרו במהלך אפריל ומאי ,גם
ניזוקנו בקבלת המענק והרווח מהפעילות לא צפוי לכסות נזק זה .מוצע לקבוע סכום מענק אחיד
לחזרה ללא קשר לתאריך החזרה או לקבוע החזר יחסי מדורג על פי מועד ההחזרה.
➢ כמו כן ,תזכיר החוק אינו מטפל בכל החברות שנפגעו אנושות ועדיין לא יכולות לשוב ולעבוד ,אך צפויות
להחזיר עובדים במועד מאוחר יותר .כך למשל כל סקטור התעופה והתיירות וכן סקטורים עקיפים כמו
מוצרים לתיירים ,או שירותים ומוצרים לבתי מלון או לתחום הכנסים המקצועיים או שירותים ל"פינוק"
של עובדים לא תחזיר עובדים עדיין .לפיכך מוצע לאפשר למי שנפגע ועדיין לא יכול לשוב לעסקים
להיכלל בתכנית בשלב מאוחר יותר.
➢ לסיום ,אנו סבורים כי מין הראוי במסגרת התזכיר להתייחס כבר כעת להערכות לגל שני מבחינת
חל"ת ,מענקים וסיוע למעסיקים.
בתודה ובברכה בריאות,
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בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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הישראלי לבין גורמי הממשל הכלכליים ,בכוונה לעשות לשיפור הצמיחה ,התעסוקה והשגשוג הכלכלי בישראל .העמותה פועלת לצד
פורום  CFOוחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
__________________________________________________________________________________

מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים :חברי העמותה
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