
התכנית הכלכלית של עומדים ביחד להתמודדות 
עם המשבר בתקופת מגפת הקורונה



משבר הקורונה הוא משבר בריאותי חסר תקדים. בכל העולם, אנשים מתמודדים עם מצב לא מוכר 
ועתיד מאיים. בישראל, שגרת החיים של כולנו השתבשה. כולנו נמצאים בבתים, לא רק כדי לשמור על 

עצמנו ובריאותנו, אלא כדי לשמור על בריאותם של אחרים. כולנו דואגים לקרובינו וחברינו, ומקווים 
לחדשות טובות ולחזרה לשגרה.

אבל משבר הקורונה הוא גם משבר חברתי-כלכלי. רבות ורבים מאתנו משלמים מחיר יקר על שיבוש 
השגרה. מאות אלפים מאיתנו שהוצאו לחל"ת, שמקום עבודתם נסגר, שהם עצמאים או בעלי עסקים 

קטנים, שעובדים כפרילנסרים – איבדו כעת את מקור פרנסתם. עבור מי שזו מציאות חייו עכשיו - עבורנו 
- לא תהיה חזרה לשגרה. המציאות שלנו השתנתה בבת-אחת, ואנחנו ניצבים מול עתיד לא ידוע, ללא רשת 

ביטחון, ובחשש הולך וגובר. החשבונות לא נחתכים, מספר הנפשות לפרנס לא קטן - אבל חשבון הבנק 
מתרוקן. הרבה אחרי שווירוס הקורונה יחלוף מחיינו, נמשיך להיאבק בשביל מעט אוויר לנשימה.

זו לא גזירת גורל. המשבר הכלכלי הוא פרי יצירתה של ממשלת ישראל. בממשלה רוצים שנחשוב 
שמדובר בכוח עליון, ושאין מה לעשות. אבל ממשלות אחרות ברחבי העולם חושפות את השקר – הן 

מציעות רשת ביטחון והכנסה בטוחה לאזרחיהן, ומבהירות שאיש לא יישאר מאחור. בישראל, הממשלה 
פועלת כדי לסייע רק לבעלי-הון ולחברות הענק. את האזרחים – כפי שהיא עושה גם בימי שגרה – 

היא שולחת להתמודד לבד, מציעה להם הצעות מעליבות שלא יכולות לכסות אפילו חלק מההוצאות 
היומיומיות וההכרחיות. את אותה מדיניות של ייבוש המערכות הציבוריות – ובהן מערכת הבריאות – ושל 

פירוק הסולידריות החברתית, הממשלה ממשיכה גם עכשיו. היא מציעה לנו עוד מאותו דבר – היא תעבוד 
עבור מי שכבר יש להם, ואנחנו נילחם זה בזה על הפירורים.

כדי שנקבל פתרונות מהממשלה, אנחנו חייבים להתארגן. אנחנו לא נילחם זה בזה, לא על פירורים ולא 
על שום דבר אחר. אנחנו ניאבק זה לצד זה. כבר ברור לחלוטין שהממשלה לא תציע לנו פתרונות ביוזמתה. 

אבל, זה לא אומר שהכל אבוד. המשבר הכלכלי פוגע באנשים מקהילות מגוונות – מהצפון ועד הדרום, 
בנשים ובגברים, בערבים וביהודים, בשכירים ובעצמאים כאחד. ואפילו בימים קשים כאלה, כשאנחנו 

ביחד, כל-כך הרבה אנשים - יש לנו כוח. לכן, במקום לקבל את מה שהממשלה שלנו אומרת לנו – שכל 
אחד יסתדר בעצמו כמיטב יכולתו – אנחנו צריכים לשלב ידיים ולדאוג האחד לשני. הימים האלו גם ימים 

של הרבה סולידריות – אנשים מוכיחים שהם עומדים זה לצד זה למען האינטרסים המשותפים להם והטוב 
המשותף. האינטרס של כולנו עכשיו הוא רשת ביטחון כלכלית מלאה מהממשלה – וגם על זה נעמוד יחד.

הדרישה שלנו היא ל-100% מהשכר ולא שקל פחות. הכסף קיים, השאלה היא סדר העדיפויות 
הממשלתי. אנחנו לא נסכים שאף-אחד יישאר מאחור, ייזרק לרחוב, או ייוותר להתמודד עם חוב מאמיר 

וחשבונות לשלם לבדו. 100% מהשכר ולא שקל פחות היא הדרישה שתאפשר לנו לעשות את זה. היא 
צודקת, ויש לנו תכנית כיצד להבטיח אותה.

קראו את התכנית של עומדים ביחד:



מטרות התכנית
למנוע פגיעה אנושה באזרחים ובאזרחיות.   .1

למנוע כניסה של המשק למיתון ארוך וממושך.  .2

למנוע מהמשבר להפוך למשבר פיננסי.  .3

לשפר את התשתיות הציבוריות.  .4

על-מנת לעשות זאת, דרושים צעדים מידיים להצלת הכנסתם של שכירים ועצמאים כאחד, שילוו בתכנית   .5
לטווח ארוך הכוללת חזרה להשקעה ממשלתית בתשתיות ציבוריות. 

צעדים מידיים - מבטיחים הכנסה ומצילים מעוני 
 100% לקבל  נמשיך   - אחריו  או  הפרישה  גיל  לפני  עצמאים,  או  שכירים   - מאתנו  כ-90%  התכנית  על-פי 

מהכנסתנו כפי שהייתה לפני משבר הקורונה לפי הפירוט הבא:

שכירים
לא פחות משכר  אופן,  )ובכל  100% משכרם לפני המשבר  יקבלו  הוצאו לחל"ת  או  שכירים שפוטרו   •
עד לתקרה בגובה כפליים השכר הממוצע במשק, כלומר 20,856 ש"ח. חישוב השכר  המינימום(, 

יתבסס על ממוצע ההכנסה בפועל בחודשים שקדמו למשבר, כולל שעות נוספות.  

מנגנון התשלום יתבצע דרך מקומות העבודה, בהם תתמוך הממשלה. לפי ההצעה, כל אדם שפוטר   •
שתהיה  היא  המדינה  כאשר  שלו,  המעסיק  על-ידי  מלא  ובאופן  בחזרה  יועסק  לחל"ת  הוצא  או 
אותם  עבור  רק  תיעשה  הכספים  העברת  למעסיקים.  כספים  העברת  דרך  השכר,  לתשלום  ערבה 
עובדים שנשארים בבית מבלי לעבוד, ולא עבור מי שעדיין עובדים מן הבית ומקבלים שכר על עבודתם. 

יהיה זכאי להמשך העסקתו  הבטחת ההכנסה המוצעת תתבצע ללא תנאים מוקדמים: כל עובד שכיר   •
במקום העבודה האחרון השלו, ללא קשר למשך העסקתו. בנוסף, מלוא הזכויות הסוציאליות, כגון פנסיה, 

ותק, ימי חופשה, מחלה והבראה - יישמרו ויצבטברו כולן גם במשך תקופה זו. 

עצמאים ובעלי עסקים
עצמאים )self employed(: המדינה תעביר לכל עצמאי/ת סכום חודשי שיחושב לפי אותן מדרגות שכר   •
ב-6  הכנסתם  כממוצע  תחושב  עצמאים  של  הכנסתם  שכירים.  עובדים  עבור  הקודם  בסעיף  שפורטו 

החודשים האחרונים, ולא תיפול מגובה שכר המינימום. 

בעלי עסקים קטנים ובינוניים: יוחלט באופן מידי על מספר צעדים שמטרתם הקלה על בעלי עסקים   •



קטנים ובינוניים:

תשלום המיסים ידחה עד לרבעון האחרון של שנת 2020.  •  

עסקים קטנים לא יחויבו בתשלומי הארנונה על התקופה שבה לא יורשו לפעול.  •  

תשלום שכר העובדים יהיה באחריות המדינה, כפי שפורט לעיל.   •  

החזרי חובות לבנקים ולקופת המדינה יוקפאו לתקופה של שלושה חודשים לאחר תום המשבר.   •  

יוצעו הלוואות בערבות מדינה, ללא ריבית, לצורך תשלום דמי שכירות לעסק ותשלום לספקים.  •  

בעל עסק קטן שמשך רווחים מחשבון העסק לצורך משכורת אישית יפוצה מהמדינה באותו   •  
מנגנון ולפי אותו חישוב הרלוונטי לעצמאיים. 

ציבורים נוספים:
מי שהיו מובטלים עוד טרם המשבר, וקיבלו דמי אבטלה בעת תחילת המשבר )ב-10.3.2020(, יזכו להארכה   •

בקבלת דמי האבטלה - עד שלושה חודשים לאחר תום המשבר. 

בגובה שכר המינימום עד שלושה חודשים  יזכו להכנסה בסיסית חודשית מהמדינה  שלוש אוכלוסיות   •
לאחר תום המשבר: אזרחים חוזרים ששבו לישראל בשלושת החודשים שלפני המשבר; מי שיצהירו כי 
היו מועסקים לפני המשבר בעבודה לא מתועדת )"בשחור"(; מי שעזבו עבודה בששת החודשים שלפני 
המשבר אך אינם זכאים לדמי אבטלה; ומי שמיצו את זכאותם לאבטלה בששת החודשים שלפני פרוץ 

המשבר ולא היו מועסקים ב-10.3.2020.

 

פתרונות ביניים - צעדי חירום בטווח המיידי
למנוע  הבאים, שמטרתם  החירום  צעדי  מוצעים  ביניים,  הכספים, כשלב  להעברת  המנגנונים  להסדרת  עד 

קריסה כלכלית של אזרחים:

עד  האוברדרפט  על   )0%( ריבית  מגביית  להימנע  הבנקים  את  המחייב  צו  אוברדרפט:  מריבית  הגנה   •
למכפלת השכר נטו למשק הבית במספר החודשים שחלפו מפרוץ המשבר ועד להעברת הפיצוי מהמדינה 
בגין השכר. כלומר: משק בית שהכנסותיו נטו היו 10,000 שקלים, יוכל לצבור ב-3 חודשי משבר אוברדרפט 

של 30,000 שקל ללא ריבית - וזאת עד שהמדינה תעביר את הפיצוי בגין השכר, כמתואר לעיל. 

הגנה על שוכרי דירה: הארכה אוטומטית של חוזים המסתיימים כעת, באותם תנאים, לתקופה של עד   •
שלושה חודשים לאחר תום המשבר; עצירת פינויים והגנה מתביעות לשוכרי דירות המתעכבים בתשלום 
שכר הדירה בשל אי-יכולתם לשלם כתוצאה מהמשבר; הפחתת דמי השכירות ב-30% לתקופת המשבר 
)כשמחצית הסכום תוחזר למשכירים בתוך שנה מסיומו(; אפשרות לסיום מוקדם של חוזים מצד שוכרים 

שנפגעו מהמשבר; והגדלת הסיוע הממשלתי בשכר דירה לאוכלוסיות נזקקות.

הגנה על חייבי משכנתאות:  צו המחייב את הבנקים להימנע מגביית ריבית )0%( על חודשי ההארכה   •
שנוספו למשכנתאות בתקופת המשבר )במצב הנוכחי, ה"הטבה" שניתנה לחייבים מעשירה בעיקר את 



מריבית,  וברווחיהם  המשכנתאות  בלקיחת  החדה  הירידה  על  האחרונים  את  מפצה  ולמעשה  הבנקים, 
במסווה ציני של הטבה לציבור(.

כמה זה יעלה וכיצד המדינה תשלם? 
העלות שתידרש למימון התכנית "100% ולא שקל פחות" היא לכל היותר 7.1 מיליארד שקל לחודש. 
לאורך שישה חודשים תגיע עלותה לכדי 3.04% מהתמ"ג - שיעור נמוך משמעותית מזה שהקצו למטרה זו 
מדינות רבות באירופה. מדינות בהן התמ"ג לנפש נמוך מבישראל, כגון ספרד או מלטה, החליטו על חבילות 
סיוע שמעל 10% מהתמ"ג. למעשה, עלות התכנית נמוכה בהרבה, משום שחלק מהסכום שישולם לעובדים 
דרך המעסיקים יחזור לקופת המדינה כמסים. בנוסף לכך, התכנית תביא לחיסכון של מיליארדים בתשלום 

דמי אבטלה, ובכך תגן על קופת הביטוח הלאומי מפני סכנת התערערות.

 

מאיפה יבוא הכסף? התכנית תמומן ברובה דרך הגדלת הגירעון, ובמיעוטה באמצעות העלאת מסים על 
בעלי ההון וביטול הטבות לתאגידי ענק.

מרבית מימון התכנית יושג באמצעות הגדלת הגירעון, שיכוסה על-ידי שני צעדים:  •
נמוך,  הוא  לתמ"ג  ביחס  ישראל  מדינת  של  החוב  שיעור  שכיום  העובדה  ניצול  תוך  החוב,  הגדלת   •  
ושהריביות נמוכות מאוד. הגדלת החוב בכ-1.3% לחודש תכניס למדינה את הסכומים החודשיים הנדרשים 

למימון התכנית.

מונטריזציה של החוב - במידה ולא מצליחים לגייס את מלוא הסכום על ידי הגדלת החוב )בשל משבר   •  
נזילות עולמי(, בנק ישראל יעשה מונטריזציה של החוב, כלומר ירכוש את אגרות החוב של המדינה, תוך 

ניצול העובדה שלבנק ישראל רזרבות גדולות מאוד של מטבע חוץ שיגבו את המהלך. 

ירידה חדה בביקוש המצרפי כתוצאה  ננקטים במצב של  ילבו אינפלציה, משום שהם  לא  צעדים אלה   •
מהמשבר ושל האטה )אם לא מיתון( גלובלי.

הטלת מס הון חד-פעמי על בעלי הון מופלגים. בשעה שמאות אלפים נאנקים תחת משבר כלכלי, זה הזמן   •
לדרוש גם ממי שהונם כה גבוה לתרום את חלקם. למשל, הטלת מס סולידריות חד-פעמי בגובה 5% על 
הונם של ל 22 האזרחים העשירים בישראל, שהונם מוערך במעל מיליארד דולר כל-אחד, תניב כמיליארד 

דולר ותקל על הפחתת נטל החוב הציבורי בעת ההתמודדות עם המשבר

השבת הגז הטבעי וים המלח לידי המדינה, כך שמלוא ההכנסות ממשאבי טבע אלו יעמדו לרשות המדינה   •
ולצורך מימון התכנית.

ביטול מיידי של הטבות המס לחברות הבינלאומיות המשלמות אחוזי מס אפסיים, כך שכמה מיליארדי   •
שקלים ייכנסו לקופת המדינה בכל חודש. 



 צעדים לטווח בינוני-ארוך

הצעדים המידיים נדרשים על מנת למנוע ממאות אלפים להידרדר לעוני ולאבטלה, ולהחזיק את הראש מעל 
המים בתקופה קשה. אבל דרושים לנו גם צעדים לטווח הביניים שיחזקו את רשת הביטחון לאזרחים. לכן, 

אנו מציעים ליישם את שני הצעדים הבאים:

השקעה ציבורית בתשתיות: השקעה ציבורית בתשתיות ציבוריות, ובעיקר בתשתיות בריאות, תוך דגש   •
על בריאות הציבור, תשתיות אשפוז ותשתיות אשפוז בית, וכוח אדם. שיקום הכלכלה תוך שמירה על 

עקרונות קיימות והשקעה בתשתיות אנרגיה ירוקה.

פנסיה ממלכתית חובה: המשבר הכלכלי העולמי מתרגש עלינו כאשר הפנסיה של רובנו הופרטה ולכן   •
תלויה בשווקים הפיננסיים ובתנודות בהם. בכך, העתיד הפנסיוני של אזרחי/ות ישראל נמצא בסכנה. 

פנסיה ממלכתית חובה תוכל להבטיח את העתיד הפנסיוני של כולנו.

אנחנו חיים ברגע פוליטי יוצא דופן, אולי כזה של פעם בדור, שבו דברים שרק לפני זמן קצר היו נראים בלתי-
אפשריים - עכשיו הופכים לאפשריים. אפשר לנצח את המאבק הזה. אפשר לכופף את היד של הממשלה 
ולהתקדם לקראת חברה שיש בה מקום לכולנו. אבל בשביל, זה צריך שכולנו נתארגן ביחד לפעולה. בואו 

איתנו. הצטרפו לפעילות במאבק.

Info@standing-together.org   www.standing-together.org


