החזרה לעבודה
בממשלה וחשף

מתווה
אושר

50
השקלים
מיליון

מאבק כוחותבין
האוצר והכלכלה

שממחישים את

קלינגבייל
סיון

ואבי

שרי

וקסמן

והכלכלה
בין משרדי האוצר
הפערים
לעקרונות שהציג משרה האוצר בשבוע שעבר בממשלה
בהתאם
שוקלים לתתמענקים
הממשלה אישרה את טיוטתחוק מענקעירור תעסוקה
החלוקה שלהם נמצא
לעסקים שלא
מיליאררשקל גם
נוספים בגובה חצי
לעמיר פרץ
במחלוקתביןישראלכ״ץ
נכללים תחתהחוק,אולםאופן
קלינגבייל
סיון

ואבי וקסמן

בהתאם
לסמכותי".מקורביו טענו

הקבינט בשבוע שעברהנחיתי,בין

כיהניסיון של
לעדכן את תוכנית הסיוע
השאר,
 500מיליוני
$DN2$תוכנית $DN2$אחרתלגבי
כנית
הכלכלית כר שגם מעסיקים שלא
הוציאו אתהעובדיםלחל״תבמהלר השקלים לא צלח ,והממשלה
שכולל גם
המשבר יזכולקבל פיצוי משמעו־
$TS1$משמעותי$TS1$.
אישרה ברוב מוחץ
פרץלהציע תו־
$TS1$תוכנית$TS1$

הממשלה

אישרה

אתמול

את

טיוטת חוק מענקעידודתעסוקה,

כממח

»•**£

לעקרונות שהציג בש־
$TS1$בשבוע$TS1$
בהתאם
$DN2$משמעותי $DN2$.כמה שרים
תי.
בשבוע $DN2$שעבר משרד האוצר .לפי
העלו
בוע
את ההצעה שלכ״ץ.
לבחוןאותו" .כחוללבן
חושב שזה דבר שצייר
הממשלתית ,שתע־
$TS1$שתעבור$TS1$
הצעת החוק
אם בממשלה הקודמת היו שר
נתניהוהוסיף כי ביקש שהתוכנית
בור
$Dשתעבור $DN2$עתה
לחקיקה בכנסת ,עסקים
כחלון ,ושר
תאושר בכפוףלשיחות התייעצות האוצר ,משה
יקבלו סכום של
הכלכלה,
7,500
שקלבגין
כולנו,
כל עובד שיוחזרלעבודה החל עם השריםואולי גם עםהציבור ,אלי כהן ,מאותהמפלגה,
כבר
פעולה יחסי
כדי
החלוקה של ועבדו בשיתוף
לקבוע אתאופן
ב1-ביוני ,ו 005,3-שקלבגין
בימיה הראשונים של הממשלה
הסכום שהוקצבלמטרה.
שהוחזרבמהלך מאי
כל עובד
עלוליםלהיות
הנוכחית נראה כי
בתנאי
יועסקו עד
שהעובדים
אוצר חליפי" חילוקי דעותבין השניים.
"אין שר
ספטמברלפחות.
את הנושא ואני

הצעת החוק קובעת

תחול

כי

לא

כל הגבלה על היקף החזרת

הסכום שכל עסק

למרות

דבריו

המפורשים

את שרהביטחון ,בני גנץ

ואנשי

של

ראש הממשלה והקריאה לפצות
מיליארד שקל
$TS1$עובדים $TS1$לכאן או לשם
גם מעסיקים שלא הוציאו עו־

י,

העובדיםועל
התאחדות התעשיינים פירסמה
במשרד האוצר
$DN2$עובדים $DN2$לחל״ת
בדים
יקבל .המענקישולםבגין עובדים
הדגישו שההחלטההתקבלה ללא לפני ישיבת הממשלהאתמול אומ־
$TS1$אומדן$TS1$
ששכרם החודשי הוא
שקל
3,300
שינוי וכפי
וניתן יהיה
$DN2$אומדן$DN2$שלפיו רק כ006-אלף עובדים
שפורסמה בשבוע דן
לקבלו גםבגין
לפחות,
לחזור
צפויים
חלקיות ובמשמ־
$TS1$ובמשמרות$TS1$,
עובדים במשרות
העלות
ולכן
לעבודה,
שעבר .לדברי מקורות באוצר,
של המענקלפי המתווה המוצע היא
שמרות$DN2$,וכן סטודנטים .על פי טיוטת לגבי הסכום של 500מיליון
רות,
מי־
$TS1$מיליארד$TS1$
5.5
 3.3מיליארדשקל,ולא
שקלשעליו הכריז כ״ץ בנאומו
רק
החוק שאושרה ,לא ישולם מענק
$DN2$מיליארד$DN2$שקל כפי שמוצהר.
שלשום ייעדרדיון,ועדיין לא ליארד
למעסיק שהחזיר עובדים במשר
ממשיכה במאב־
$TS1$במאבקה$TS1$
ההתאחדות
$TS1$עובדיו $TS1$התקבלה החלטה .לדברי המ־
$TS1$המקורות$TS1$,
אפריל אולמי שלא הוציא אתעוב־
$DN2$במאבקה$DN2$למתן מענקים גם
ישמש
שסכום זה
דיו
$עובדיו$DN2$
למעסיקים
קה
$DN2$המקורות $DN2$,ייתכן
לחל״ת; עםזאת ,במשרד האוצר קורות,
שלא הוציאו עובדיםלחל״ת .היא
למעסיקים שלא שלחו
שוקלים לתת מענה
למעסיקים למענק
שאישרה
את עובדיהם לחל״ת אף שנפג־
כאלה באמצעות מענקים נוספים
$TS1$שנפגעו $TS1$מציעה שבנוסףלמענק
הממשלה ייקבע מענק לשימור
$DN2$שנפגעו $DN2$ממשברהקורונה; או לתשלום
עו
 500מיליוןשקל .שרהאוצר,
בסר
ישראלכ״ץ ,הצהיר במוצאי שבת
עבור אפריל כפי שמנסהלקדם עובדים ,שיתגמל עסקים שנפגעו
מירידת מחזור של לפחות
שר
כי ההחלטה בנושאתתקבל בהט־
$TS1$בהטשר$TS1$,
25%,
הכלכלה ,עמיר פרץ.
אמרו
לציבור.
אר בכל זאת שמרו עלעובדיהם.
הטשר$DN2$,לאחר עריכת שימוע
בכירים בכחול לבן
שר,
 500מיליוןהשקלים לפי ההצעה ,עסק יהיה זכאי למ־
$TS1$למענק$TS1$
כי הצעת
המענקיינתן בארבע פעימות
לעובד בתנאי
$DN2$למענק $DN2$של
שוות בכל חודש,בגין כל עובד
שקל
2,500
ענק
של כ״ץהתקבלהבממשלה ,אר
שהמחזור שלו ירד ב %52-לפחות
לבחון גם את
סוכם שימשיכו
ביוליבגין מש־
$TS1$משכורות$TS1$
זכאי,וישולם החל

$DNמשכורות $DN2$מאיויוני .לאחר מכןישולם הרעיונות של פרץ,ואולי
כורות
$TS1$הכלכלה$TS1$
הכל־
יתווספולמתווה .במשרד
באוגוסט ,ספטמבר
ואוקטו־
$TS1$ואוקטובר$TS1$
המענק
כים
וקטובר $DN2$מיד לאחר תשלום המשכורת כלה
בר
$DN2$מעריכים$DN2$שהעלות של מענק
$DN2$הכלכלה $DN2$טוענים שאמנם לאקיבלו
את המתווה המלא של פרץ  2.25מיליארדשקל.
לעובד ודיווח של העובדוהמעסיק
לשירותהתעסוקה ,שנועדלהבטיח אבל מרכיב הפיצוילמעסיקים
שלא הוציאו לחל״ת באפריל
שהעובדיםיועסקו במשר חצי שנה.
לתוכנית ,ועכשיו נותר
ייכנס
לאחר הדיווח בשירות התעסוקה,
הם

במארס־אפריל
2019.
לעומת

המענקיועבר על ידי רשות המסים

לדון

ישירות
לחשבון הבנק שלהעסק.

לפי טיוטתהחוק,למענק
זכאים מעסיקיםשיקלטו
שקיבל דמי אבטלהבגיןמאי ,או
 67ומעלהשקיבל"מענק
עובד בן
שעבודתם הופסקה בעקבות
הקורונה,

או עובדשקיבל

בתחילת

הישיבה

ראש

שההחלטה
ואילו בסביבת

מאבק

הצעתיושהתקבלו

מקורביו של ישראלכ״ך
של

שר

שוק

מתווהלחוד,
אומדן של

ומציאות

התאחדות

אפריל

התעשיינים לעלות

התוכניתלעידוד התעסוקה*

3,500

105

מאי

170,000

3,500

595

יוני

250,000

7,500

1,875

יולי

100,000

5,625

562.5

30,000

3,750

112.5

20,000

1,875

30,000

אוגוסט

או אפריל־מאי

ספטמבר

37.5

בהתאחדות מערי־
$TS1$מעריכים$TS1$
סה״ב

כזה תהיה
*ילפי

600
החזרת

600,000
עובדים ומענקלחוזרים
באפריל,

3,287
שכרגע

אינו כלול

במתווה

מקור:

ברוב גורף

אומרים

האוצר ושלובלבד,

עמיר פרך שואפיםלהיות
חלקמהליךקבלת ההחלטות
TlLLID1
התאחדות

 .ממידע

התעשיינים

תקשורתי

דרך

חודש צי7ום:

אוהדצויגנברג

לחוד

בין

הבטחת

בנימין נתניהו" :בישיבת
הממשלה,

היא

את

הכוחות

"אין שר אוצר
חליפי" ,אמרכ״ץ.
"אני שר האוצר ואניאוביל את
יישום החלטות הממשלה שאותן

הכנסהבגין מאי.
אמר

הבליט

האוצר

עובד

הסתגלות"בגין מאי שניתן למי

ממנה

יהורה

בירושלים .המענקיינתן

בארבע

פעימות

שוות

בכל

למשרד הכלכלה

השרים כ״ץ ופרץ .מקורביו של
אומרים כי ההחלטה היא
כ״ץ
בלבד,ואילו
של שר האוצרושלו
בסביבת פרץ שואפים להיות
חלקמהליר קבלת ההחלטות.
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בגובה הפיצוי .הוויכוח בין
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מנחםבגין

(לשעבר דרך ס״ת) תל

67138
אביב

03-5635050
טל.

03-5617166
סקס.

^BE
01
יום שני
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יוני

התאחדות

התעשיינים

