לכבוד שר האוצר מר משה כחלון
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ה דון :הכרה בהתפרצות הקורו ה כגורם מעכב מ"כח עליון" עליון – בע ף הב ייה.
דהמתי היום ,31.3.20 ,כפי כל קהילת הקבל ים בישראל ,למקרא מכתבו של סגן בכיר לחשב הכללי,
מר גבי שוחט ,למ כ"לי וסמ כ"לי משרדי הממשלה ,החשבים ויחידות הסמך ,על פיו "בשלב זה אין
להכיר במצב כעיכוב ש גרם מכוח עליון" בע ף הב ייה.
כידוע מדי ת ישראל והעולם כולו מצאים היום במשבר בריאותי וכלכלי חמור וחריף כמותו לא ידעה
הא ושות אליבא דראש ממשלת ישראל ,במאתיים הש ים האחרו ות.
ממשלת ישראל תיק ה ,וכח המצב ,תק ות שעת חירום על פיהן הוטל סגר חלקי על כלל תושבי ישראל
וצמצום מהותי של הפעלת עסקים בכל רחבי המדי ה במטרה לצמצם את מפגעי המגפה מצד אחד ומן
העבר הש י לצמצם את הפגיעה הא ושה בכלכלת ישראל .במקביל הטילה ממשלת ישראל סגר מלא על
איו"ש והתירה לי תם של עובדים פלסטי ים ששהו בישראל ביום  19.3.20בלבד.
במסגרת התק ות כאמור לעיל ע ף הב ייה הוגדר כחיו י למשק והוחרג מהגבלות תעסוקה .ברור לכל
בר דעת שאין בהחרגת הע ף מתק ות שעת חירום כדי להחריגו מהשפעת מגפת הקורו ה.
ראשית דבר ,ייאמר מייד ,הרבה מאד קבל ים בישראל לא הצליחו לארגן מקומות לי ה ראויים כ דרש
לפלסטי ים העובדים אצלם ו ותרו כלל ללא עובדים.
ש ית ,הרבה מאד עובדים פלסטי ים בחרו להסתגר באיו"ש ולא לסכן את חייהם בעבודה בת אי מגיפה.
לעדותם של רבים מעובדים אלה ,הם קיבלו הוראות ואיומים מדרגים גבוהים שלא לצאת לעבודה
בישראל.
שלישית ,בשל הסגר לא יתן כלל לגייס עובדים חדשים מאיו"ש.
מכל האמור ,עד כאן ,בהערכה זהירה ומקלה ,פחות ממחצית מהעובדים הפלסטי אים המועסקים בע ף
הב ייה אכן עובדים בשטח למרות המגפה ] .להערכת ו כ  20,000מתוך  60,000בשגרה[.
רביעית ,יציאה לעבודה בת אי המגיפה היום משולה ליציאה לשדה קרב .המחלה מדבקת מאד וסיבוכיה
גורמים למוות .לא כל העובדים הישראלים )ערבים ויהודים( ששים אלי קרב .חלק כבד מהעובדים
הישראלים עדרים מהעבודה באמתלות שו ות ובבסיסן החרדה מלקיחת סיכון כה גבוה בעת הזו ,עם
פוט ציאל להדביק ולסכן את המשפחה הגרעי ית .פועל יוצא הוא היעדרויות בהיקף חסר תקדים של
עובדים ישראלים מאתרי הב ייה והתעשיות ה לוות.
חמישית ,וכח המגיפה העולמית וצר מחסור חמור בחומרי גלם ובהתאם גם מחירי המוצרים מתייקר
באופן תלול.
שישית ,וכח המחסור בידיים עובדות ומוצרי גלם חל שיבוש בשרשרת הפעילות באתרים ובלוחות
הזמ ים ,שיבוש זה לכשעצמו מייצר לולאת שיבושים פ ימית שמאריכה את משך הביצוע] .קבלן מש ה
ש דרש למועד מסוים מראש  ,והמועד דחה בשל שיבוש בשרשרת הייצור אצל הקבלן הראשי ,בספק
אם יוכל להגיע במועד החדש ש קבע לו[.

אתרי ב יה ופיתוח רבים בישראל מושבתים מעבודה ובטלים ממלאכה לרבות בתי מלאכה ותעשיות
תומכות ו זקי הקבל ים ערמים.
וכח כל האמור ברור שלכל הקבל ים בישראל גרמים עיכובים משמעותיים ביותר בשרשרת הפעילות
באתרים והעבודות מתעכבות ומתאחרות.
הודעתו של מר גבי שוחט עשויה להקרין גם על כל הפעילות בע ף הב ייה בשוק הפרטי ולשמש אבן בוחן
על פיה לא יוכרו זקי המגיפה בע ף הב ייה גם בשוק זה בכלל ,ובמועדי מסירת דירות בפרט.
קהילת הקבל ים בישראל ,ש קראה אל הדגל בעת חירום זה ,לצאת ולעבוד תחת מגיפת הקורו ה ולסכן
את חייה על מ ת לצמצם את זקי המגיפה על כלכלת ישראל ,מצפה ממדי ת ישראל ו ציגיה בשעת
חירום זו להביע את הערכתה לקהילת הקבל ים ולתמוך בה ולא לחפש עילות להע ישה ולהעצים את
זקיה.
א ו סבורים שהודעת הסגן הבכיר לחשב הכללי מר גבי שוחט ,הי ה בלתי סבירה בעליל ובאופן קיצו י,
אי ה הוג ת ,אי ה מידתית ,עומדת ב יגוד לכללי הצדק הטבעיים ויש בה חוסר תום לב ושררה תוך
פגיעה א ושה בחופש העיסוק של ציבור הקבל ים בישראל הרבה מעבר ל דרש ב סיבות הע יין.
ההחלטה ית ה בלי מתן זכות שימוע לקבל ים ול ציגיהם להשמיע טע ותיהם ולהציג מידע רלוו טי
שמאפשר החלטה מושכלת.
אשר על כן א ו מבקשים אותך לבטל את הוראת מר גבי שוחט ולקבוע שהמדי ה מכירה ב זקים שגורמת
מגפת השפעת לע ף הב ייה בכלל ובהארכת משכי הביצוע בפרט.

בכבוד רב ובברכה
מר רו י מזרחי – שיא לשכת הקבל ים בישראל

העתקים:
ראש הממשלה – מר ב ימין ת יהו.
שרת השיכון – הגב' יפעת שאשא ביטון
היועץ המשפטי לממשלה מר אביחי מ דלבליט

