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"ד זיסקינד" :אני נות נקודות חובה למועמדי לעבודה בטבע שלא שירתו בצה"ל

סגור חלון

דן זיסקינד" :אני נותן נקודות חובה למועמדים לעבודה בטבע שלא שירתו בצה"ל"
סקר 25% :מסמנכ"לי הכספים בישראל מתנגדים לשילוב סלבריטאים שלא שירתו בצבא בקמפיינים
פרסומיים של החברות שלהם * עו"ד רם כספי" :אם הייתי שר אוצר ,הייתי מזמן את סמנכ"לי הכספים של
החברות כל שבוע ושואל :איפה אני יכול לעזור לכם?"
הדס מגן

18/9/2007

"הגיעה עת שהממשלה תלטף את החברות העסקיות במשק ,כי בעולם הגלובליזציה ,שבו יש חלופות ,צריך ללטף
אותם ולעודד אותם ,כדי ששקיעו במדינה הישראלית" .כך אמר אתמול )ב'( עו"ד רם כספי בערב של פורום הCFO-
)סמנכ"לי כספים( ,לרגל עשור להקמת הפורום.
כספי ,שהיה אחד ממקבלי האותות של הפורום ,הוסיף" :הגיעה העת שבמקום שה ,CFO-שמייצג את כל הכלכלה
הישראלית ,ייפנה לממשלה ,שהממשלה 'תלטף' את החברות העסקיות במשק .אם הייתי שר אוצר ,הייתי מזמין
אליי את סמנכ"לי הכספים של החברות העסקיות במשק כל שבוע ושואל :איפה אני יכול לעזור לכם?"
סמנכ"ל הכספים של טבע ,דן זיסקינד ,אף הוא ממקבלי האותות של הפורום ,התייחס לנושא ההשתמטות משירות
צבאי .לדבריו ,בטבע הוא נותן "נקודות חובה" למועמדים לעבודה בטבע שלא שירתו בצבא.
מסקר שערך באחרונה הפורום ,עולה כי כרבע מסמנכ"לי החברות המובילות במשק סבורים כי על החברות להימנע
משימוש בשירותי סלבריטאים שלא שירתו בצבא ,במסגרת מסעות הפרסום של החברות .הסקר נערך בקרב 600
סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק.
מהסקר עולה עוד ,כי כרבע מסמנכ"לי הכספים של החברות ,סבורים שהחברות צריכות להימנע מלהעסיק עובדים
שהשתמטו משירות צבאי .כן עלה ,כי  91%מסמנכ"לי הכספים הבכירים במשק טוענים כי עליהם ועל הסקטור
העסקי לפעול נגד תופעת ההשתמטות.
לדברי יו"ר הפורום ,נגה קינן ,החברות במשק הגיעו למסקנה כי ההשתמטות משירות צבאי או שירות לאומי פוגעת
גם בהן ובמאמציהן העסקיים.
קינן" :מיון עובדים בחברה הוא תהליך ברירה של אנשים המתאימים ביותר .תכונות כמו מחויבות אישית ,נכונות
לנתינה אישית ,אחריות ,נאמנות ,תרומה ומנהיגות  -אלו הינן תכונות החשובות לחברות .השתמטות משירות צבאי
או לאומי הינה עדות חשובה לחסרונן .לאור כך ,העסקתם של משתמטים היא פגיעה באיכות העובדים של
החברות".
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