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המתייחסות לסדר היום הציבורי  מרכזיות ובו נקודות עמוד אחד - נבחרי ציבור ויועצים -מדי יום ראשון נשלח לכם 

, ברל כצנלסון  קישורים לחומרים רלוונטיים, פרי המחקר והניתוח שלנו בקרן  . העמוד כוללוהפוליטי של השבוע שבפתח

 לרשותכם להרחבה ולעבודה משותפת. אנו עומדיםציבורית. הפרלמנטרית וה לשמש אתכם בעבודתכם ומטרתו

העלייה בתחלואה מעלה חשש מהתפרצות גל שני של  – חיזוק השירותים החברתיים עוברת דרךהיערכות לגל שני  .1

וזוהי  ( יתקיים דיון בנושא בוועדה המיוחדת לעניין הקורונה 10:00ביום רביעי )הקורונה ומחייבת היערכות מהירה. 

 העובדים הסוציאלים,יגוד יו"ר אשמוכנות המשק תלויה בחוסנן של מערכות השירותים החברתיים. הזדמנות להזכיר 

על חשש מקריסה של שירותי הרווחה בעקבות המשבר החברתי, והמתמחים לרפואה ממשיכים   בשבוע שעבר  ההתריע

מסכנים את חוסננו    ומי הבריאות, הרווחה והחינוךהירודים ותת התקינה בתח  העבודהתנאי  .  קיצור תורנויותלהיאבק על  

, ובפרט בתוספת תקינה במערכת הבריאותחושפים את הצורך בהגדלת ההשקעה שמוצגים נתונים  בנייר זהכחברה. 

 מוצעים עקרונות מרכזיים לחיזוק החזית החברתית. ובתכנית הזאת שפרסמנו לאחרונה, וכוח אדם

לא יספיקו  ישראלהבינלאומית בנוגע להשלכות הסיפוח על    אזהרות הקהילה  –  הזוחל סיפוחשלום זוחל הוא חלופה ל .2

נגד  מאבק ציבוריגם  המצריכ ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתעל אופייה של  ההגנהכדי לעצור את תכנית טראמפ. 

חלופת מדיניות שבבסיסה ביטחון לאומי   אימוץגם  ו  –בין שבעים גוונים של ימין    קרבהפקרה של הזירה ל  ולא  –  הסיפוח

צעדים מעשיים שיכולים לקדם  מציעהמיכאל מנקין, עמית מחקר בקרן, כתב ש תכנית המדיניות. ולא הזיות משיחיות

ובראשם הפחתת השליטה הלא בטחונית בגדה, הדגשת  ,משא ומתן בהיעדראותנו לעבר פתרון שתי המדינות גם 

  כהכנה לצעדים עתידיים. והקמת מנהלת פינוי Cזמניות השליטה בשטחי 

ות של הכלכלה הישראלית שצופות התכווצ OECD-רקע תחזיות העל  – סיוע לאזרחים יאיץ את היציאה מהמשבר .3

דוחות המבקר בתהליכי קבלת החלטות ( ב9:00) שניהוועדה לביקורת המדינה ביום תדון , 6%-8%בשיעור של 

לפגוע יותר מכל בשכבות מוחלשות ובעובדים שסובלים מחוסר מיתון כלכלי צפוי    .במשרד האוצר ועמידה ביעד הגירעון

בכירי הכלכלנים יעד הביטחון הכלכלי של האזרחים קודם ליעד הגירעון. חשוב לומר בבירור שביטחון תעסוקתי, ולכן 

את המשבר וממליצים להרחיב את תמיכת המדינה באזרחים    תעמיק ותאריךמסכימים שמדיניות קיצוצים וגזירות    בעולם

, התנאים הכלכליים בישראל מאפשרים להגדיל את החוב בנייר זהכפי שמפורט בהרחבה    גם במחיר גידול זמני בגירעון.

 ולהאצת היציאה מהמשבר.יביא להמרצת המשק באופן ש ,הממשלתי ללא חשש

וביום תעסוקה, לעידוד בוועדת הכספים מתווה  בשבוע שעבר אושר – מתווה הסיוע לעסקים ולעצמאים לא מספיק .4

להמשיך יש  .במתווה וביישום החלטות הממשלה בנושאהוועדה המיוחדת לעניין הקורונה תדון ( 11:00) שני

חולק בתנאים פשוטים מאלה שי פיצוי מחזורי נדיב יותר מזה הניתן היום  לדרוש את הרחבת המתווה באמצעותו

לתעדף מתווה של מימון שכר חלקי )"המודל הגרמני"( למעסיקים שיחזירו עובדים מחל"ת או ובנוסף הנדרשים כיום, 

 . בהתאם להמלצות המומחים בתחום ולצעדים הננקטים במדינות אחרות – יימנעו מלפטרם

ביום שלישי הקרוב יפקע ההיתר המיוחד שמאפשר להעסיק את הרופאות  – לצד המתמחים לרפואה התייצבות .5

, איציק שמולי, הודיע אמש והשירותים החברתיים  הרווחה,  שר העבודה  שעות.  26והרופאים המתמחים במשמרות של  

להתייצב מן . זה הזשיאריך את ההיתר בחצי שנה בלבד במטרה לגבש תוך שלושה חודשים מתווה לקיצור התורנויות

 ולהעניק להם סיוע ציבורי ופרלמנטרי.  שעות 16בדרישתם לתורנויות של עד לצידם של המתמחים לרפואה 

 

 .לרשותכם לשאלות, להרחבה ולעבודה משותפת אנו עומדים
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