 7ביוני2020 ,
לכבוד
ח"כ משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים
ח"כ חיים כץ ,יו"ר ועדת העבודה והרווחה
באמצעות המייל
שלום רב,

הנדון :הארכת תקופת המענקים למפוטרים מעל גיל 67
 .1אנו פונים אליכם ,בשם ארגונים חברתיים רבים ,שמייצגים ועובדים עם עובדים ועובדות מבוגרים ביום יום,
בבקשה לקיום דיון דחוף בוועדה שבראשותכם (או דיון משותף לשתי הועדות) כדי לדון בצורך הדחוף בהארכת
תקופת מענקי ההסתגלות ,שניתנו לעובדות ולעובדים מעל גיל  67שפוטרו או הוצאו לחל״ת במשבר הקורונה.
 .2לארגונים החתומים מטה מגיעים מדי יום פניות רבות מאד של מי שעבדו עד לאחרונה ממש ,קיימו את עצמם,
וכעת נאלצים להתקיים ללא שכר .מצב חדש וקשה זה פוגע באופן עמוק ומשמעותי ביכולתם להתקיים בכבוד.
 .3ביום  27.3.20אימצה הממשלה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67
ומעלה) .לפי תקנות אלו ,בני ובנות  67ומעלה ,שפוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת ,זכאים למענק מיוחד ,מאחר
ואינם זכאים לדמי אבטלה .במקור ,ניתן מענק של עד  2,000ש"ח עבור המחצית השנייה של חודש מרץ ועד
 4,000ש"ח עבור אפריל .ב 24.4.20-הממשלה תיקנה את שעות החירום כך שניתן יהיה לקבל את המענק גם
עבור חודש מאי .מענקים אלו מנעו פגיעה אנושה בעשרות אלפי מבוגרים ומבוגרות ,שעבדו ועובדים כל חייהם,
וללא המענק אין להם אפשרות לתנאי קיום מינימליים.
 .4חשוב לדעת :כיום ,ל 58%-מהמבוגרים שעברו את גיל הפרישה אין כלל הכנסה מפנסיה ,ורבים אחרים מקבלים
פנסיה זעומה בלבד (לפי סקר ההוצאות של הלמ״ס לשנת  .)2016קצבת אזרח ותיק עומדת כיום על כ2,300-
ש"ח ,אשר אינם מספיקים לצרכים הבסיסיים ביותר .לכן ,מבוגרים רבים שיכולים לעשות כן ,יוצאים לעבודה
והשכר שהם מקבלים מאפשר להם מחייה בכבוד .ברגע שלפי הנחיות הממשלה הם לא יכלו לעבוד ,הם איבדו
את מקור הכנסתם העיקרי.
 .5בניגוד לדמי אבטלה ,המענק אינו ניתן לאנשים שהכנסתם מפנסיה עולה על  5,000ש"ח ,והמענק מופחת עבור
אלו שהפנסיה שלהם בין  2,000-5,000ש"ח .כלומר ,בפועל המענק משמש כחלופה יחידה לתעסוקה כמקור
הכנסה עיקרי.
 .6בראשית יוני פקעו תוקפן של התקנות לשעת חירום ,ו נכון לעכשיו אין יוזמה ממשלתית להארכת מענק
ההסתגלות .הארגונים החתומים מטה מוצפים בפניות מאנשים הזקוקים למענק כדי לשרוד ,וחרדים מהיום
שאחרי .על אף ההקלה הנוכחית במגבלות ,לרבים מהם אין אפשרות לחזור לעבודה בגלל מצבים רפואיים נלווים
המעמידים אותם בסיכון גבוה ,או קיצוצים של מעסיקים עקב המצב הכלכלי הקשה .בנסיבות אלו ,הפסקת
המענק תהיה טעות חמורה ,שתגבה מחיר אנושי כבד ותגרום לפגיעה נוספת בכלכלה.
 .7על כן ,אנו פונים אליכם בבקשה לערוך דיון דחוף בהארכת מענק ההסתגלות .אנו מבקשים כי תשקלו ליזום
חקיקה שתאפשר את קבלת המענק לשבעה חודשים ,בדומה לדמי אבטלה ,לכל עובד מעל גיל  67שהוצא
לחל"ת או פוטר מעבודתו בעקבות המשבר .בראייתנו ,מדובר במהלך מידתי וסביר ,בוודאי לאור רמת האבטלה
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הגבוהה .חקיקה כזו גם תצמצם את האפליה לטובת עובדים מתחת לגיל  ,67הזכאים כיום לא רק לתקופה ארוכה
יותר של דמי אבטלה ,אלא גם לסכומים שבחלק מהמקרים גבוהים משמעותית מהמענק המקסימלי של 4,000
ש"ח.
 .8לפי הצפי הכלכלי הנוכחי ,שיעור האבטלה אינו צפוי לרדת מתחת ל 10%-למשך חודשים רבים .אם רמת האבטלה
בקרב אזרחים ותיקים תהיה דומה ,למענק יהיה תפקיד חיוני כרשת ביטחון מינימלית לעשרות אלפי מבוגרים מעל
גיל  ,67שלא יצליחו לחזור לעבודתם או למצוא עבודה חדשה .בהתאם לכך ,אנחנו קוראים לכם לפעול בדחיפות.
 .9נודה לתשובתכם המהירה.
בתודה מראש,
ללי דרעי
מנהלת קידום מדיניות – עמותת 121

טלי ניר ,עו״ד
מנכ״לית עמותת 121

הארגונים השותפים לפנייה זו:

העתקים (במייל):
ח"כ ישראל כץ ,שר האוצר
ח"כ איציק שמולי ,שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ח״כ מירב כהן ,השרה לשוויון חברתי
מאיר שפיגלר ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
ד"ר אביגדור קפלן ,מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
קרן טרנר-אייל ,מנכ"לית משרד האוצר
מר שאול מרידור ,ראש אגף התקציבים ,משרד האוצר
מר עלי בינג ,רכז רווחה ,אגף תקציבים ,משרד האוצר
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 – 121מנוע לשינוי חברתי היא ארגון לא מפלגתי וללא כוונת רווח המתמחה בעבודת מדיניות בתחום החברתי-כלכלי.
העמותה עובדת בשותפות עם ארגוני שטח ואנשי מקצוע מכל קבוצות האוכלוסייה ,ומפתחת עמם הצעות ממוקדות
לשיפורי מדיניות וחקיקה למען אינטרס ציבורי רחב.
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