5/4/2020
לכבוד:
ועדת הכספים
הנדון :אפליית עצמאים ובעלי עסקים שנפגעו עקב משבר הקורונה
 .1לאחר עיון מעמיק בתנאי הזכאות לקבלת מענק לעסקים 1אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה אנו
מבקשים להסב את תשומת לבכם לאפליה חמורה שמציבים התנאים בהקשר של המפיקים היוצרים והעובדים בתעשיות
האודיו-ויזואליות אותם אנו מייצגים ,כמו גם לכלל אוכלוסיית העצמאים.
 .2לכן אנו מציעים כי כל עסק יקבל מהמדינה הזרמה מידית של כ  90%מההכנסה החודשית הממוצעת שלו בשנתיים
האחרונות בכל חודשי המשבר ונסביר:
 .3הסכומים אותם מתעתדת המדינה להעביר לעצמאים אינם מהווים פיצוי לרוב העוסקים בתחום .אלה אינם סכומים
שמהם בעלי עסקים יכולים לשלם את הארנונה ,חשבונות החשמל והמים ,שכר העובדים ועוד לכלכל את ביתם.
 .4זוהי אפליה משמעותית מול דמי האבטלה הניתנים לשכירים שמאפשרים להם לחיות בכבוד בתקופה בה עבודתם
הופסקה.
 .5האפליה מוכפלת כאשר מוחרגים מהמענק בעלי הכנסה שנתית נמוכה מ  24,000שקלים ומשולשת כאשר מוחרגים
מהמענק בעלי הכנסה שנתית גבוהה מ  240,000שקלים ושכירים שהם בעלי שליטה בחברות .האם עונשם של יזמים
ובעלי עסקים העומדים בחזית התעשייה ,מעסיקים עובדים ,משלמים מיסים ותורמים לכלכלת ישראל וכרגע עומדים
בפני פשיטת רגל הוא אפליה כפולה?
 .6לבסוף חישוב הירידה במחזור לפי חודשי מרץ-אפריל מעיד על ניתוק ואטימות ואף גובל ברשעות – ידוע לכל כי מוסר
התשלומים בארץ הוא מהגרועים בעולם .בראש ובראשונה מדינת ישראל עצמה משלמת בשוטף פלוס-שכח-מזה .שכר
העצמאים מגיע בשוטף פלוס  90 ,60 ,40ואף יותר מכך.
 .7העצמאים ובעלי העסקים חיים היום על שכר על עבודה שנעשתה לפני כמה חודשים ואף שנים והפגיעה הכלכלית
תופיע בעוצמה במאי ,יוני ,יולי והלאה .מחזור ההכנסות שלהם אינו יציב ואינו עונתי אלא משתנה תדירות .אין רבעון
זהה לרבעון הקודם לו או המקביל לו בשנים עברו.
 .8לכן אנו מבקשים כי כדי למנוע קריסה טוטאלית כל עסק יקבל מידית כ  90%מההכנסה החודשית הממוצעת שלו
בשנתיים האחרונות בכל חודשי המשבר .כל פיצוי אחר הינו לעג לרש ואין לנו ספק כי יגרור עתירות משפטיות
למכביר.
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