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לכבוד
ש ר ת התחבורה ,ח ה ״ כ מ ר ב מ י כ א ל י ;
השר לביטחון פנים ,עמר בר לב;
ש ר התפוצות ,נ ח מ ן ש י
נכבדיי,
הנדון :התנגדות שרי העבודה לתכנית שר האוצר אביגדור ליברמן בדבר הפסקת דמי החל"ת
אתמול הודיע שר האוצר אביגדור ליברמן על הפסקת דמי החל"ת אשר ניתנו על רקע המשבר הכלכלי
שנוצר בזמן הקורונה ,וזאת החל מסוף החודש.
עפ"י הנתונים הקיימים ,במדינת ישראל כ 400,000-דורשי עבודה ,ואילו ישנן כ 130,000-משרות פנויות
בלבד .חלק גדול ממשרות אלו הנן בשכר נמוך ביותר .חלק אחר נוגע למשרות מקצועיות המחייבות
כישורים החסרים למרבית העובדים.
אין צורך להיות גאון כלכלי וגם לא סוציאל-דמוקרט דגול כדי להבין שמדובר במתווה דרקוני ובלתי
מאוזן ,אשר יביא לריסוק מאות אלפי משפחות ויעמיד אותן בפני שוקת שבורה .אציין ,כי אני מקבל
פניות רבות של מי שפשוט לא מצליחים להבין כיצד יצליחו לכלכל את משפחותיהם החל מהחודש הבא,
פשוטו כמשמעו.
ברור לחלוטין כי תכנית זו תפגע באופן קשה עוד יותר בפריפריה שבה ממילא היצע המשרות נמוך
משמעותית .ציבור נוסף אשר יפגע קשות עקב התכנית שבנדון הנו כ 20,000-קשישות וקשישים אשר
עבדו טרם הקורונה ,וכעת נלקח מהם המענק הסוציאלי אשר ניתן להם עקב הפסקת עבודתם.
לצערי ,תכנית שר האוצר ליברמן ,הנה בגדר פיגוע כלכלי וחברתי בהתהוות.
ראוי לציין כי ישנם צעדים רבים אשר ניתן לעשות על מנת לסייע בהתאוששות המשק ,ומבלי לפגוע
ברשת הביטחון החברתית שחובה לתת לציבור אשר יקרוס כתוצאה מהתכנית הקיימת ,ובכלל זה
משפחות צעירות ובגיל הביניים ,חד הוריות ,תושבי הפריפריה ,גמלאים עובדים ,מוחלשים ועוד .כך
לדוגמה ,החלת 'המודל הגרמני' בכל ענפי המשק תסייע להתאוששותו מבלי צורך לחורר לחלוטין את
רשת הביטחון החברתית שניתנה.
מפלגת העבודה הנה מפלגה אשר מניפה את דגל הסוציאל-דמוקרטיה והצדק החברתי .ככזו ,אסור לה
בתכלית האיסור ליתן ידה לתכנית הרסנית ואנטי-חברתית שכזו .הדבר הזה נוגד את ערכי היסוד בהם
אנו מאמינים ובשמם באנו לציבור .בהתאם ,אני משוכנע כי על שרינו ,שרי מפלגת העבודה ,להתנגד
בממשלה לתכנית של שר האוצר ,להשמיע את קולם ולהבהיר לאלתר לשר האוצר אביגדור ליברמן כי
התכנית איננה מתקבלת על הדעת לחלוטין .הנושא הנ"ל הוא בנשמת אפנו ,ועל כן במידה וישנה כוונה
לתמוך בהצעתו של שר האוצר אבקש לקיים דיון בעניין בוועידת המפלגה.
ב כ ב ו ד ר ב,

ערן חרמוני
מזכ"ל מפלגת העבודה
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