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 שלום רב, 

 "אומיקרון"  -בעת גל ה   לעובדים מאומתים הנדון: הערכות לתשלום שכר 

לצד   .1 במשק,  הפעילות  על  הצפויה  וההשפעה  הצפוי  המאומתים  מספר  על  המעודכנות  התחזיות  לנוכח 

מבקשים   אנו  הוריאנט,  של  המיוחדים  במטרה  המאפיינים  הממשלתית  במדיניות  מהירות  התאמות  לבצע 

 להבטיח את פעילותו התקינה של המשק ואת תשלום השכר לכמות גדולה מאד של עובדים מאומתים. 

המאומתים, בדומה למנגנון תשלום   לעובדיםקביעת מנגנון תשלום שכר    ת זו, אנו מבקשים להחליט עלבמסגר .2

צ בנושא מימון המעסיקים את ימי  "מנגנון כזה נקבע לאחר עתירת התאחדות התעשיינים לבג  ימי הבידוד.  

האומיקרון. מאומתי  בגין  המחלה  ימי  לתשלום  שיותאם  כך  להרחיבו  מבקשים  ואנו  אנו  בנוסף,    הבידוד 

 , בדומה לנעשה בעולם. מבקשים לקצר את ימי הבידוד הנדרשים למאומתים ללא סימפטומים

כ  .3 המעודכנות,  התחזיות  פי  פי    2-4  -על  על  הדבר,  משמעות  לקורונה.  כמאומתים  יימצאו  ישראלים  מיליון 

מאומתים )מחציתם כנראה    מיליון מועסקיםמהגל הנוכחי צפוי להביא ללמעלה  כי  היא  הערכות שמרניות,  

  ימים. 10-אשר, במידה ולא תהיינה התאמות בהנחיות הקיימות, יעדרו ממקומות העבודה ל ללא תסמינים( 

רבע עד שליש מכוח העבודה בישראל יימצא  וחודש בודד ב מיליון ימי עבודה  7 -הפסד של כ המשמעות הנה

   .כמאומת ויועבר לבידוד

  -כשעלולות להגיע ל למעסיקים מדובר בעלויות מצטברות על פי תחשיב אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים,  .4

החמישי  5 הגל  במהלך   ₪ בודדמיליארד  בחודש  משולמות  ולהיות  זאת, ,  הצפויה    .  הקשה  הפגיעה  לצד 

 בפעילות הכלכלית.

זו,   .5 התמיכה    להתאיםיש  במציאות  מנגנוני  את  למועסקים  במהירות  השכר  תשלום  את  לאפשר  כדי 

בגין מחלה   המאומתים. היעדרות  בעת  לעובדים  התשלום  מנגנון  על   כאמור,  העלויות  רוב  משית את  )אשר 

אינו נועד לתת פתרון לכמות כזו של מאומתים בעת מגיפה עולמית. קיים חשש ממשי כי היעדרות    המעסיקים( 

במגזר  ומתים ממקומות העבודה, תוך חובת תשלום של המעסיקים, עלולה לפגוע משמעותית  מאסיבית של מא

 . וביציבות המשק כולו  העסקי

את ועוד, על פי רוב  ועל כן ישנו קושי להגדירו ככזה על כל המשתמע מכך. ז  מאומת אינו בהכרח חולהנדגיש כי   .6

ואף   יגיעו למאות אלפים  )אשר  גילוי עשרות אלפי מאומתים ביום  בפני מציאות של  עומדים  אנו  ההערכות 

 כאשר לפחות כמחצית מהם לא יפתחו תסמיני מחלה כלל.למעלה מזה בשבוע( 

המעסיקים והמגזר העסקי נושאים בנטל הלאומי לטיפול במשבר הקורונה כבר למעלה משנתיים בהם נשאו   .7

מיליארד ₪, וכעת לאור חקיקת   3בנטל עלות ימי הבידוד )עד לפסיקת בג"צ באופן מלא ובסכום של למעלה מ 



 

ות לשגרה לצד הנגיף,  (, בעלויות ימי המחלה, בעלויות ההתאמות הנדרש50%הוראת השעה בנושא בשיעור של  

 ובעלויות נוספות הנגרמות כתוצאה מפגיעה בשגרת העסקים ושרשראות האספקה.  

לקיצור משך הבידוד למאומתים ללא תסמינים  במהירות  כי על הממשלה לפעול    יםסבור   ולאור האמור, אנ .8

 : םולשיפוי המעסיקים בגין היעדרות עובדים מאומתי

תסמי .8.1 ללא  למאומת  הבידוד  משך  הבידוד  :  נים קיצור  משך  את  קיצרו  כבר  בעולם  שונות  מדינות 

עבור   תסמינים  וההחלמה  ללא  המקומי    5-7ל  מאומתים  למשק  לסייע  במטרה  זאת  בסה"כ,  ימים 

חשוב להדגיש כי במציאות הנוכחית    להתמודד עם ריבוי ההיעדרויות ולשמירה על הרציפות התפקודית.

זון בין הצרכים )והסכנות( האפידמיולוגיים לצורכי המשק  עלינו לנהל את הסיכונים באופן מיטבי תוך אי

 והרציפות התפקודית ולכן יש לאפשר גמישות מסויימת ומבוקרת. 

ימי מחלה: .8.2 בגין תשלום  והפגיעה    שיפוי המעסיקים  בהתחשב בכמות המאומתים  האמור לעיל  לאור 

ומתי האומיקרון.  במטרה  הצפויה במעסיקים,  יש לייצר מנגנון מהיר אשר יאפשר תשלום למועסקים מא

על   גם  שיחול  כך  הבידוד  דמי  בגין  המעסיקים  שיפוי  מנגנון  את  להתאים  מוצע  מהיר,  פתרון  לספק 

 מאומתים שיעדרו ממקומות העבודה, זאת לפחות עד לתום הגל הנוכחי. 

 בשל התפשטותו המהירה של הנגיף, נודה לקבלת החלטות והוצאת הודעה למעסיקים בדחיפות.  .9
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