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לכבוד
מר רוני חזקיהו  -החשב הכללי
משרד האוצר
ירושלים
א.נ,
הנדון  :מכתבו של מר גבי שוחט – סגן בכיר לחשב הכללי מיום  31.3.20בעניין הכרה בהתפרצות הקורונה כגורם מעכב מ"כוח
עליון" בענף הבניה.
(סימוכין המכתב)
קראתי בתדהמה וכעס את המכתב שבנדון שיצא תחת ידו של מר גבי שוחט.
כמעט בלתי נתפש כי מכתב שכזה וברוח הזאת ,יוצא בעת המשבר החמור ביותר שידעה כלכלת ישראל וכל זאת ,כשפני הדברים
ועומק המשבר אינם ברורים.
עם כל הכבוד ,ויש לנו הרבה כבוד למר שוחט ,הוא כנראה אינו יודע או אינו בקיא בפרטים ובעובדות על המשבר הענק שפוקד את
ענף הבניה והתשתיות כמו גם את הכלכלה כולה – הכל בשל כוח עליון שלא ניתן היה לצפותו בישראל ובעולם שהוא נגיף הקורונה!!
על מנת לסבר את האוזן ,ענף הבניה סופג מאז שהתחיל המשבר פגיעה בשיעור של כ 60% -בתפקודו בין היתר בשל קיטון בכח
האדם ובידיים עובדות( ,לטובת ההמחשה בענף עובדים כיום  30אלף עובדים מיו"ש במקום  65אלף בימים כתיקונם) .יתרה מכך,
קיים מחסור חמור בחומרי גלם מיובאים ומגבלות קשות בתזרים המזומנים של העוסקים בענף  -לצערנו ,ההנחיה שיצאה תחת
ידך למזמיני הממשלה ,להקדים תשלומים ,לא חלחלה אל השטח.
ציפינו ,כי במקומו של המכתב הנדון היה תופס מכתב ברוח שונה בתכלית ,מכתב של עזרה ותמיכה  -על מנת לעודד את העוסקים
בענף הבניה והתשתיות שימשיכו לבצע את הפרויקטים בהם הם עסוקים בימים אלו של אי ודאות .ציפינו לטלפון עם שאלה כיצד
ניתן לסייע לנו ולתמוך בנו .אך תחת זאת קיבלנו ירי בגב בדמות המכתב שבנדון ,אשר ספק אם בכלל מר שוחט מוסמך לקבוע את
הקביעה האומללה שבמכתבו.
כידוע לך ,ענף הבניה והתשתיות הינו המנוע המרכזי בכלכלת ישראל .קבלני הבניה והתשתית תמיד היו בחזית כל משימה וכל אתגר
שמדינת ישראל העמידה בפניהם .מכתבים מהסוג הזה המהווים פגיעה קשה בקבלנים וברוח הלחימה שלהם עדיף היה שלא היו
נכתבים כלל ,בטח לא בשעת לחימה וקרב .אלה מושכלות ראשונים שכולנו למדנו בשדה קרב ,אך מישהו אצלכם שכח וטעה!!!.
הוצאת הודעות מהסוג של המכתב שבנדון שמקופלת בהם קביעה משפטית מרחיקת לכת – במציאות של משבר הקורונה  -צריכה
היתה להיעשות לאחר דיון מעמיק ובכובד ראש ,בהובלת היועץ המשפטי לממשלה ,ולא כלאחר יד כפי שנחזה שהמכתב שבסימוכין
הוכן ושוגר.
אבקש ממך להוציא לאלתר הנחיה המבטלת את האמור במכתב שבנדון.

בברכה,
ראול סרוגו ,נשיא
התאחדות בוני הארץ
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