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 שלום רב,
 

 הנדון: תפקודכם בעת קורונה
 

 
 לאור ההתפתחויות הצפויות ברצוני להדגיש:

 
)מערכת אספקת האנרגיה והמים קריטית לתפקודן של כל יתר המערכות במדינה  .1

הבריאות, מערכת הביטחון, המערכת הכלכלית והפיננסית, מערכת התחבורה, וחייהם של 
 מיליוני האזרחים הספונים בבתיהם(.

להמשך  כמי שאחראי אישיתעצמו משום כך אבקש מכל יו"ר וכל מנכ"ל לראות את  .2
גם במקרה של התפתחות תנאי קיצון  -תפקודם של החברה או הגוף שהוא עומד בראשו 

 אלפי מבודדים במדינת ישראל.-של רבבות חולים ומאות
מובן שעליכם להקפיד על הנחיות משרד הבריאות והנחיות משרד האנרגיה כבסיס  .3

ותכם, וחובתכם, להחמיר גם מעבר להתנהלותכם, אולם אל לכם להסתפק בכך. זכ
מנת לוודא שגם בתרחישי קיצון תוכלו להפחית באורח ניכר את ההדבקה -להנחיות, על

הפנימית בתוך החברה, וחשוב מכך: להפחית את ההתכנות של תסריט הבלהות של 
כניסה לבידוד סימולטאני של מקטעים חיוניים בחברה, ובמיוחד של הצמרת הניהולית 

 ליטה והבקרה.ומערכות הש
לשם כך, אבקשכם להימנע מראש ממצב אפשרי שבו, בעקבות הימצאותה של כל צמרת  .4

תיאלץ השדרה הניהולית להיכנס יחדיו לבידוד במקרה  –החברה או הגוף במתחם אחד 
, אבקשכם אישיים-של התגלות חולה או נשא. ללא קשר לשמירת מרחקי האבטחה הבין

 ו רוב הצמרת הניהולית במתחם אחד.להימנע ככל האפשר משהיית כול א
תפקידים חיוניים בחברה -אבקשכם להכין "כוחות מילואים" שיוכלו להחליף בעלי .5

ידי פניה מראש לעובדים שפרשו בעשור -במקרה שיכנסו לבידוד. זאת, בין השאר, על
 האחרון.

אבקש מכל אחד ואחד מכם לגבש את חבילת הצעדים הנדרשת בהתאם לאופי הפעילות  .6
 רה, וליישמה באופן מידי.בחב

 

כולי תפילה שבמאמץ משותף נעבור את התקופה הקרובה בשלום ונמשיך לספק אנרגיות 
 חיוביות ומים צלולים לאזרחי ישראל. 

 
 בברכה,                

 
 

 יובל שטייניץד"ר 

 העתק:
 מר אודי אדירי, מנכ"ל  

 ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל
 ביובלמר גיורא שחם, מנהל הרשות הממשלתית למים ו

 מנהל רשות הגז הטבעימר משה גראזי, 
 חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק והגזמר 

 ך )חירום, ביטחון, מידע וסייבר(מער 'ר –מר תמיר שניידרמן 

 לכבוד
 

 חברת החשמל לישראל
 טל, יו"ר דירקטוריון-אלוף )במיל'( יפתח רון
 מר עופר בלוך, מנכ"ל 

 

 חברת מקורות
 מר מרדכי מרדכי, יו"ר דירקטוריון 

 מר אלי כהן, מנכ"ל
 

 ניהול המערכתחברת 
 סמי תורג'מן, יו"ר דירקטוריון   אלוף )במיל'(

 מר יורם כהן, מנכ"ל 
 

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה
 מר משה קלצ'ין, יו"ר דירקטוריון 

 מר ערן חיימוביץ', מנכ"ל 
 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
 מר איתן פדן, יו"ר דירקטוריון  

 מנכ"ל  , מר שמואל תורג'מן
 


