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

לשמש    , ומטרתוברל כצנלסון  שלנו בקרןקישורים לחומרים רלוונטיים, פרי המחקר והניתוח    . העמוד כוללשל השבוע שבפתח 

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

תחילת הדיונים עליו הוכרז בשבוע שעבר,  רוחבי במשרדי הממשלההקיצוץ ה - קודם ליעד הגירעון  הביטחון הכלכלי יעד .1

כלכלית בישראל -מדיניות החברתיתהזדמנות לעסוק ב הםשונות כנסת הודיונים רלוונטיים בוועדות ה על תקציב המדינה

בתהליכי קבלת החלטות  המבקרדוחות וועדה לביקורת המדינה בה ( תדון10:00ביום שלישי )בתקופה הקריטית הזאת. 

 הנוכחיים וייתכן שאף העתידיים -וצעדי קיצוץ  משבר חברתי וכלכלי חסר תקדיםנוכח . במשרד האוצר ועמידה ביעד הגירעון

אפשר וצריך  יעד הגירעון.ל קודםהביטחון הכלכלי של האזרחים יעד  פשוטה:הציב חלופה ברורה שתפיסתה חשוב ל -

  תאיץ את המשק ו. המדיניות הזו תמריץ את החוב הממשלתי כדי להרחיב את התמיכה באזרחים ובעסקים להגדיל את

שכתב   במאמר. בנייר זה מפורטו ברחבי העולםממשלות  פועלות לם,בכירי הכלכלנים בעו , כפי שטועניםהיציאה מהמשבר

 ההשקעה הממשלתית בשירותים החברתיים.    להגדלת  נוספים  בקרן, מפורטים מקורות תקציבייםמחקר  שני, עמית  -יובל אופק

 

ויכוח סוער בתוך הימין בין תומכי הסיפוח המלא  ול  הפךהשיח הציבורי סביב תכנית טראמפ    -  שלום זוחל במקום סיפוח זוחל  .2

נגד  גם להיאבק צריכים יהודית ודמוקרטית שמאמינים במהותה של ישראל כמדינהנבחרי הציבור לתומכי הסיפוח החלקי. 

של מיכאל  תכנית המדיניות. כפי שמפרטת חלופת מדיניות שבבסיסה ביטחון לאומי ולא הזיות משיחיות  לאמץגם והסיפוח 

לקדם אותנו לעבר פתרון העדר משא ומתן וב  יש צעדים מעשיים שיכולים גם במציאות של היוםמנקין, עמית מחקר בקרן, 

 .והקמת מנהלת פינוי C שתי המדינות, ובראשם הפחתת השליטה הלא בטחונית בגדה, הדגשת זמניות השליטה בשטחי

 

שתקופת  שעות 26למשמרות של מוחים נגד החזרה  הרופאות והרופאים המתמחים - המתמחים לרפואההתייצבות לצד  .3

  .הזדמנות להתייצב לצידם זו (.10:00יאות תדון במאבקם ביום רביעי )ועדת העבודה, הרווחה והבר. 12-הקורונה קיצצה ל

בחירום ובשגרה. תנאי   -בדות ועובדי מערכות הבריאות, הרווחה והחינוך הם הניצבים בחזית ההגנה על אזרחי ישראל וע

את העקרונות המוצעים חברה. חוסננו כעבודתם הירודים ותת התקינה בתחומים אלו פוגעים ברמת השירותים ומסכנים את  

 . לחיזוק החזית החברתית שפרסמנו  בתכניתלחיזוק השירותים החברתיים אפשר למצוא  

 

עדת הכלכלה והוועדה המיוחדת לעניין הקורונה יקיימו דיון בסיוע הממשלתי ו - חלופה למדיניות הנוכחית :המודל הגרמני .4

עים מענה מספק למאות אלפי העצמאים והעסקים שנפגעו הצעדים הנוכחיים אינם מצי  (.11:30לעסקים קטנים ובינוניים )שני,  

מהמשבר. יש להגדיל משמעותית את הפיצוי על אובדן ההכנסה על ידי פיצוי מחזורי נדיב יותר מזה הניתן היום והמחולק 

מימון שכר לתעדף מתווה של    -  ומיישמות מדינות רבות  כפי שמציעים מומחים רביםבתנאים פשוטים מאלה הנדרשים כיום, ו

 ישימה למדיניות הנוכחית. טובה וזוהי חלופה    .חלקי )"המודל הגרמני"( למעסיקים שיחזירו עובדים מחל"ת או יימנעו מלפטרם

 

טיפול מערכת הבריאות במחלות ב  העוסקדוח המבקר  תקיים דיון על    וועדה לביקורת המדינהה  -   השקעה במערכת הבריאות .5

  מוצגים נתונים מעודכנים החושפים את הצורך בהגדלת ההשקעה הממשלתית  בנייר זה  . (9:15)שני,   מתפרצות ומתחדשות 

   במשבר ובשגרה. תובפרט בתוספת תקינה וכוח אדם כדי להבטיח רפואה איכותי ,במערכת הבריאות הציבורית

 

 לרשותכם לשאלות, להרחבה ולעבודה משותפת.  אנו עומדים

 טל אלוביץ', מנהל תחום ממשל    רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני                                                       
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