
  21.6.2020|  לשבוע הקרוב נקודות חמש

 והתפרצות שנייהמפקירה  יתכלכלמדיניות המעגל האכזרי של 

ובו נקודות מרכזיות המתייחסות לסדר היום של  אחד עמוד – נבחרי ציבור ויועצים - אנו שולחים לכםמדי יום ראשון כ

 ומטרתו ,בקרן ברל כצנלסון והניתוח שלנופרי המחקר השבוע שבפתח. העמוד כולל קישורים לחומרים רלוונטיים, 

 .תעבודה משותפלרשותכם להרחבה ול אנו עומדים .הפרלמנטרית והציבורית לשמש אתכם בעבודתכם

כל ובמרץ. חודש מאמצע את המספר עבר ה עולה מדי יום וכבר מספר הנדבקים בקורונ -מדיניות , זוזו לא טעות .1

אנו טוענים  בפרוץ המגיפה.אופן בו נהגה ל , בניגוד מוחלטאת ההגבלות וההנחיותממשיכה להקל  הממשלהזאת, 

מאים ועסקים קורסים גל הראשון לא הוחזרו לעבודתם, עצמרבית המובטלים מהכאשר  מדיניות. שזו לא טעות, אלא

אכן מומש,  ,קמצנית ביחס לעולם ונמוכה בהרבה משהוצג שגם כך הייתה מתכנית הסיוע הממשלתית,שליש ורק כ

מבלי לחשוש מקריסה שכלת ומלנקוט במדיניות פשר לממשלה צינור חמצן שאמור לאהאזרחים נותרים ללא 

, בתכנית שפרסמנוכמו זו המתוארת , כלכלית של השקעה-חברתיתגל שני, דרושה מדיניות ספו של על כלכלית. 

 ולא יעד הגירעון.הוא בריאות הציבור  המרכזי שיעדםותאפשר לנקוט צעדים  כלכלית ביטחוןרשת שתעניק לאזרחים 

מתריעים כבר זמן רב על  הסוציאלייםהעובדים  - מפני קריסה מזהיריםעובדות ועובדי השירותים החברתיים  .2

משפחות ויותר ועל  300-התורים המתארכים בלשכות הרווחה, על כך שעובדת סוציאלית לא יכולה לתת מענה ל

השבוע הם יוצאים לצעדה במחאה על תנאי העבודה לאלימות מצד מי שהמערכת לא מצליחה לסייע לו. ם הפקרת

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תדון ביום שני ובים. ים שהם גהבלתי אפשריים האלה ועל המחיר

( בסוגיית הטיפול והסיוע לנפגעי 11:30וביום שלישי ) יישום התוכנית הלאומית נגד אלימות במשפחה( ב10:00)

ולקדם תכנית  עובדים. זה הזמן להביע תמיכה בדרישות השתי אוכלוסיות שתלויות במערכת הרווחה – הלם קרב

 שפרסמנו. בתכניתהמוצגים , בהתאם לעקרונות החזית החברתית בישראל יועובד ותלחיזוק מעמדם של כל עובד

כפי שמראים סקרים רבים, רוב הציבור הישראלי מתנגד  – רוב גדול בציבור לא מעוניין ולא מתעניין בסיפוח .3

פתרון שתי המדינות. מעדיף את  בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועדייןלסיפוח חד צדדי שיפגע אנושות 

חושבים שהסיפוח הוא הנושא מאזרחי ישראל  4%שבוע שעבר, רק ממה 12כפי שהראה סקר חדשות למעשה, 

בעוד . שסבורים שזהו המשבר הכלכלי והמלחמה בקורונה 84%, לעומת החשוב ביותר שעל הממשלה לטפל בו

שהסיפוח הוא מהלך מופקר ומסוכן ממגוון סיבות מדיניות, כלכליות וביטחוניות, אנו סבורים שחשוב לחזור ולהזכיר 

 שמדובר בעיקר במהלך המצביע על ניתוק קיצוני מאין כמוהו מהצרכים, הרצונות והעמדות של הציבור הישראלי. 

( 9:00הוועדה לביקורת המדינה תדון ביום רביעי ) - הכרחית לא רק בגלל הקורונהמערכת הבריאות  תהברא .4

בהיקף ההוצאה הציבורית  מתמשכת שחיקהמצוקה שהיא תוצאתה של  –במחלקות הפנימיותבמצוקת האשפוז 

מספר , וכיום 20%-השנים האחרונות הצטמצם מספר מיטות האשפוז לאזרח בשיעור של כ 20-על בריאות. ב

נת מצב רחבה על מערכת נייר זה מציג תמומבישראל.  %60גבוה בכמעט  OECD-המיטות הממוצע במדינות ה

  ההשקעה בתשתיות ובכוח אדם במערכת. להרחבת הקורונה, וקורא לרשותה ערב  שעמדוועל המשאבים  הבריאות

פעולות הממשלה לעידוד ( ב11:30הוועדה לביקורת המדינה תדון ביום שני ) -בחקלאות מקומית  נכונה מיכהת .5

לטיפול ביוקר המחייה מתמקדת בהורדת מכסים  המדיניותבשנים האחרונות  .התחרות בשוק הפירות והירקות

שיתוף בהפועל , למדיניות ציבורית ולציונות מעשית -יסודות הדרגתית, במיקוד על תחום החקלאות והמזון. במכון 

ממליצים על ו שהרפורמות הללו לא הביאה להפחתה משמעותית במחירים לצרכןמצאו  תמיכת קרן ברל כצנלסון,וב

  השגה.-מיטבית ובמחיר בר איכותבאספקה יציבה של מזון ל שיביאו התארגנויות של חקלאיםלעידוד צעדים 

 ת,עבודה משותפלרשותכם להרחבה ול אנו עומדים

 לטל אלוביץ', מנהל תחום ממש   רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני                                                     
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