
  
  

 
 

 

 
                            

  2020במרץ  31תאריך :                         

 לכבוד

 מר שי באב"ד

 מנכ"ל משרד האוצר 

 שלום רב, 

 .וע מיוחד לעצמאים/יזמים בקיבוציםמענק סיבקשה להנדון : 

אליך בנושא שבנדון לנוכח משבר הבריאות העולמי שמשפיע על כלל המשק ופוגע במנועי הכלכלה של מדינת  יםפונ ואנ

 בוצים.ישראל ובהם גם הקי

 - מאבדים את מקור הכנסתםכתוצאה ממשבר הקורונה, עסקים רבים נסגרים, ואזרחים ואזרחיות רבים  ,בימים אלו

סוגרים את סופגים הפסדים גדולים ואף חלקם מפוטרים, חלקם מוצאים לחל"ת וחלקם, שהם בעלי עסקים זעירים, 

 עסקיהם. 

החלטתכם אנו מברכים על ע רבים ובסכומים גדולים. במסגרת זו, כחלק מהטיפול במשבר, הכריזה המדינה על צעדי סיו

 הכורעים תחת נטל המשבר.כללים מיוחדים למתן מענק סיוע מיוחד לעצמאים  לקבועהחשובה 

בתחומי התיירות,  לרבות ,צמתו גם את הקיבוצים אשר גם בהם נסגרו מסגרות וענפים רביםוהמשבר תוקף כמובן במלוא ע

אנשים אלו עסקים ולצערנו, מרביתם של עסקים זעירים" של יזמים חברי קיבוץ. ו"בהחלטת הממשלה שנסגרו המלונאות 

 אינם זכאים באופן פורמלי לסיוע הממשלתי.

מרבית היזמים בקיבוץ מנהלים את עסקיהם בתיק הקיבוץ )ואין להם תיק עצמאי(, ולפיכך יזמים אלו אינם זכאים 

אשר עובדים בענפי הקיבוץ שנפגעו מהמשבר כמו כן, החברים החלים על כלל המשק. לכאורה לסיוע כלשהו על פי הכללים 

כידוע, חבר קיבוץ העובד בענפי הקיבוץ אינו , אינם זכאים לדמי אבטלה מכיוון שוהוצאו לחופשה כפויה עקב סגירת הענף

 .בגדר "עובד"

אנו נמשיך לפעול למען חוסנה וחיזוקה  .לכלכלת ישראל הינה משמעותיתה הקיבוצית יוהתעשיתרומתם של הקיבוצים 

 כפי שעשית למען שאר אזרחי ישראל.  נווזו השעה להיעמד גם לציד

העובדים בקיבוצם,  אנו מבקשים להחיל את ההנחיות בנוגע למתן מענק מיוחד לסיוע לעובדים עצמאיים גם על חברי קיבוץ

 שמכל בחינה מהותית דומים לעובדים עצמאיים. ו ורונה,שעבודתם נפגעה עקב משבר מגפת הק זעיריםכעובדים או כיזמים 

 

 ,בכבוד רב                                                                          

 תי פורתניר מאיר                                                                                    אמי                          
 מזכיר התנועה הקיבוצית                                                               מזכיר הקיבוץ הדתי               

 
 

 העתקים :
 ח"כ משה כחלון, שר האוצר

  מפלגת חוסן לישראל בסיעת כחול לבן -ח"כ אלון שוסטר 
 רוני חזקיהו, החשב הכללי

 תקציבים באוצרשאול מרידור, ראש אגף 
 רו"ח ירון רייכמן, יור ועדת המיסוי הבינקיבוצית



  
  

 
 

 

             

 


