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שר , קורונהבחזית המאבק בוהרווחה  בתחלואה מציבה שוב את עובדי מערכות הבריאות, החינוך המדאיגה כשהעלייהדווקא 
הפרטי דווקא כשארגונים רבים במגזר ומעלה.  ₪ 7,000לקצץ בשכרם של עובדי המגזר הציבורי המשתכרים  האוצר מתכוון

ת באופק. הכנסת תקיים השבוע שורה ונרא ןאינמשק ויצירת יציבות בהתקציב  הנחת, העתידודאות לגבי -סובלים מאי והשלישי
 .נקודות הבאות ובחומרים המצורפיםלעשות שימוש בינים אתכם של דיונים בנושאים הללו ובנושאים נוספים, ואנו מזמ

 

ועובדים בשירותים נוספים ממשיכים להתריע שהתנאים הנוכחיים  המעבדות עובדי :לא החלשה, חיזוקצריך המגזר הציבורי . 1
( בתנאי העסקתן של הסייעות 10:30הוועדה לקידום מעמד האישה תדון ביום שני ). אינם מאפשרים להם לבצע את עבודתם

 נוספים יעסקוושני דיונים ( במינוי צוותי הוראה בבתי הספר הערביים 9:30בגנים ובצהרונים, ועדת החינוך תדון ביום רביעי )
בוועדה לקידום נשים בתקופת הקורונה יערכות לטיפול באלימות במשפחה ורצח דיון בנושא ה – מצבם של שירותי הרווחהב

בוועדת לנערות וצעירות בסיכון שתתקיים בנושא התוכניות והמענים  הרווחה (, וסקירת משרד12:00)שלישי, מעמד האישה 
לקצץ בשכרם של עובדי המגזר הציבורי  שהכוונהלחזור ולומר  בדיונים הללו, צריך. (9:30)רביעי,  המשנה האמונה על נושא זה

, עליהן הם מופקדים מגדילה את העומס על המערכות החברתיותשר התחלואה יעונוכח העלייה בש בפרטהיא צינית ומקוממת, 
 העמדה הזה שלנו.בנייר . כל הסיבות להתנגד לקיצוץ מופיעות יותר לממן את הטיפול במשבר נכונותשישנן דרכים צודקות וו

 

מוכנות מערכת ( ב12:30ועדת הקורונה תדון ביום שני ) :של מערכת הבריאות מסכן את הציבורהייבוש ארוך השנים .  2
מטרידים עוד יותר על רקע כשלעצמם נתוני התחלואה המדאיגים  אין ספק, כי. הבריאות לטיפול בנגיף הקורונה לקראת החורף

עם מיעוט משאבים ושחק את יכולתה להתמודד עם  את מערכת הבריאות הציבוריתשהותיר  ארוך השנים תקציביהייבוש ה
נתונים השוואתיים על מצבה של מערכת הבריאות הישראלית  מציג דף המידע הזהרכי הבריאות של הציבור אפילו בשגרה. וצ

 מאי פעם, להרחיב משמעותית את ההשקעה הממשלתית במערכת. היום ביום שלפני המשבר ומעלה את הצורך, שדחוף

 

פוגעת לא ללא תקציב מאושר,  2020ההחלטה לסיים את שנת  :ע לא רק בכלכלה אלא גם בדמוקרטיההיעדר תקציב פוג. 3
בנושא הליך הכנת התקציב הבא בוועדה  הדיון שיתקייםדאות בנוגע להמשך קיומן. ו-ובתכניות הרבות שסובלות מאי בכלכלהרק 

להזכיר שהיעדר תקציב והליכי הכנה ואישור שאינם עומדים בהוראות חוק  טובההוא הזדמנות ( 11:15)שני, לביקורת המדינה 
ים כי מצב בו אין תקציב מהווה עליית עאנו מתרי ,הזהבנייר . גם פגיעה מהותית בהליך הדמוקרטי יסוד: משק המדינה, מהווים

ללא  להעביר תקציביםאפשר לממשלה במגמה המתמשכת של עיקור ההליך הדמוקרטי בישראל מתוכן, בכך שהוא ממדרגה 
 וני התקציב ובקביעת סדרי העדיפויות הציבוריים.להשתתף ולהישמע בדי פיקוח ראוי ומשתיק את קולות האזרחים שנבצר מהם

 

בשבוע  :גה תוכנית לטיפול בהתרחבות העונילא הציעדיין לקראת ראש השנה עמותות הסיוע צופות קריסה והמדינה . 4
הביטוח הלאומי  המצטרפת לתחזיותשעבר התפרסמה ידיעה מדאיגה על עלייה של מאות אחוזים בדרישות לסלי מזון לחג, 

כת החינוך עם ( בהתמודדות מער9:30ועדת החינוך של הכנסת תדון ביום שני ). ויוןהשו-עלייה דרמטית בעוני ובאי הצופות
ושני הדיונים הללו הם הזדמנות לדרוש ( באבטלת צעירים 10:00ועדת העבודה והרווחה תדון ביום רביעי )אוכלוסיות בסיכון, 
. עקרונות בישראל טווח של המשבר על רמות העוניסדורה להתמודדות עם ההשלכות ארוכות ה תוכניתלכנסת מהממשלה להציג 

 לאחרונה. שפרסמנו מדיניותבנייר זה מופיעים מסוג מנחים לניסוח תוכנית 

 

הסיוע לעסקים  כניתו( בת9:30ועדת הכלכלה תדון ביום שלישי ) :טיפול במשברל כלכליתהבמדיניות כולל י כיוון שינו דרוש. 5
, כאןניתן לקרוא בהרחבה  וסבסוד השכר )"המודל הגרמני"( עלימודל  במסגרת הדיון ראוי להעלות שוב את .קטנים ובינוניים

, כפי צעדים נוספים שיקדמו יציאה מהירה ככל הניתן מהמשבר ויתמודדו עם השלכותיו החברתיות הקשות וחשוב שיוצגו
  .צעדי מדיניות להתמודדות עם המשבר הכלכלי 5שינוי כיוון: פרסום החדש שלנו שמופיעים ב

 

 ,אנו עומדים לרשותכם לשאלות, להרחבה ולעבודה משותפת
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