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 2020באפריל  6     דחוף
 לכבוד

 מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 

 באמצעות המייל

 

 שלום רב,

 
 שפוטרו או הוצאו לחל"ת 67עיכוב בהעברת מענקים לעובדים מעל גיל הנדון: 

למפוטרים המבוגרים. אנו פונים אליך בדחיפות על מנת לברר מתי ישולמו המענקים עליהם החליטה הממשלה   .1

 .נודה לפעולתכם בהקדם האפשרי

ומעלה(.  67אימצה הממשלה תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )מענק הסתגלות מיוחד לבני  27.3-ב .2

ומעלה, שפוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת, זכאים למענק מיוחד, מאחר ואינם זכאים   67לפי תקנות אלו, בני 

 קיים באתר ביטוח לאומי טופס מקוון שבאמצעותו ניתן להגיש בקשה למענקים.  31.3-לדמי אבטלה. החל מ 

נכון . עם זאת, 31.3-כידוע לכם, אזרחים רבים עשו שימוש באפשרות זו והגישו בקשות למענקים, חלקם עוד ב .3

אלינו לזמן זה, למרות שחלפו שלושה ימי עבודה מאז, לא הועברו תשלומים למבקשים, לפי הדיווחים שמגיעים  

. זאת, על אף העובדה שמדובר בטופס קצר וממוקד, הנסמך על  מזכאים למענק שמילאו את הטופס באותו יום

 הצהרת המבקש, ועל כן אינו דורש הליך משמעותי של בדיקה ואישור.

העברת הכספים בדחיפות חשובה במיוחד נוכח המספר הגדול של האנשים הזקוקים למענק, מצוקתם המיידית  .4

 ית עקב משבר הקורונה, וחג הפסח המתקרב, המביא להוצאות משמעותיות עבור כלל משקי הבית. המשמעות

 נציין כי אנו מקבלים פניות מאנשים הזכאים למענק, אשר נמצאים במצב של ייאוש וקושי מתגברים.  .5

לקבל את  נוכח זאת, נבקש את טיפולכם המידי בהאצת תהליך התשלומים, כדי שאלו שכבר הגישו בקשות יוכלו .6

 המענק לחשבונם עוד לפני חג הפסח.

 בתודה מראש וחג שמח ובריא,

 

 טלי ניר, עו״ד

     121מנכ״לית עמותת 

 העתקים )במייל(:

 ח"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 משה כחלון, שר האוצר

 ח"כ אופיר אקוניס, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 הכספיםח"כ עודד פורר, יו"ר ועדת 

 ח"כ מנסור עבאס, יו"ר ועדת העבודה והרווחה

 ח"כ עופר שלח, יו"ר ועדה מיוחדת לטיפול בנגיף הקורונה

 ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שי באב''ד, מנכ"ל משרד האוצר

 , ראש אגף התקציבים, משרד האוצרשאול מרידורמר 

https://www.linkedin.com/company/18637154/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_search_srp_companies;ExAosPc/TyGWZYjRDna43A%3D%3D&licu=urn:li:control:d_flagship3_search_srp_companies-search_srp_result&lici=DA3bfJWuQ2OG0ErsdIptXA%3D%3D
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 אגף התקציבים, משרד האוצר, דניאל, רכז תעסוקהמר איציק 

 מר עלי בינג, רכז רווחה, אגף תקציבים, משרד האוצר

 מר רועי דרור, אגף ממשלה וחברה, משרד ראש הממשלה

 

 

 

 

 

 

 
  כלכלי. -החברתי בתחום מדיניות בעבודת המתמחה רווח  כוונת וללא מפלגתי לא ארגון היא חברתי לשינוי מנוע – 121

ממוקדות   מכל קבוצות האוכלוסייה, ומפתחת עמם הצעות מקצוע ואנשי עובדת בשותפות עם ארגוני שטח העמותה
 .  למען אינטרס ציבורי רחב לשיפורי מדיניות וחקיקה
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