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מענק לסיוע לראשות משפחות חד הוריות שאינן יכולות לעבוד – בתקופת משבר הקורונה
במסגרת נייר זה נציג את הצורך הדחוף ליישום תכנית למתן מענק לסיוע לעובדות שהן ראשות משפחות חד
הוריות ,1הנדרשות או שנדרשו לעבוד בעת משבר הקורונה ,אולם בפועל לא התייצבו לעבודה בשל הצורך
לטפל בילדיהן הקטנים ,בעוד שמעסיקיהן סירבו להוציא אותן לחל"ת .נשים אלה נמצאות במצב שאין להן
הכנסות כלל  -לא מעבודה ולא מדמי אבטלה.
הצגת הבעיה
עם ביטול המסגרות החינוכיות הפורמליות והבלתי פורמליות לילדי המדינה בחודש וחצי האחרון ,להורים
רבים לא נותרה ברירה אלא לחדול מהגעה למקום עבודתם ולהישאר בבית על מנת לטפל בילדיהם .אולם,
אף בימים שבהם פעילות המשק הצטמצמה משמעותית ,חלק ממקומות העבודה המשיכו לפעול בהתאם
להנחיות תקנות שעת החירום אשר אפשרו לאותם מקומות עבודה לפעול ולדרוש מן העובדים להתייצב
במקום עבודתם .עם זאת ,לעובדות שהן ראשות משפחות חד הוריות שלהן ילדים קטנים ,אין כל יכולת
להתייצב בעבודה בשל העדר מסגרת לטיפול בילדיהן .עובדה זו לא השתנתה גם היום כאשר חלק
ממקומות העבודה חוזרים אט אט לפעילות מוגברת.
לעובדות אלה ,המטופלות בילדים קטנים ,אין תמיכה מבן הזוג ,ולא אחת אין גם תמיכה משפחתית אשר
היתה עשויה לסייע להן ,בין היתר מחמת נסיבותיו של המשבר.
עובדות שהן ראשות משפחות חד הוריות המועסקות במקומות עבודה שהמשיכו לפעול ,לא יכולות להינות
מן הפתרון של זכאות לדמי אבטלה ,למי שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ונמצאו קרחות מכאן ומכאן.
מחד  -נבצר מהן להגיע למקומות עבודתן בשל הצורך בטיפול בילדיהם הקטנים ,ומאידך  -ברבים מן
המקרים סירבו המעסיקים לאפשר לעובדות אלה לצאת לחל"ת.
עובדות אלה מצויות כיום במצוקה ממשית ובחשש חמור מאיבוד מטה לחמן ,ובד בבד סובלות מהעדר
האפשרות ליהנות מן ההטבות שהמדינה מעניקה בשעה זו לכל מי שהוצאו לחל"ת.

 1לשון החוק -הורים עצמאיים  -אנו כותבים בלשון נקבה מאחר שבראש  90%מהמשפחות החד הוריות עומדת אישה .אך
הצעה זו כוללת גם אבות חד הוריים.
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הפתרון המוצע
יישום תכנית סיוע כספי מן המדינה בדרך של מענק ייעודי עבור התקופה שנבצר מהנשים לעבוד ,עד
לחזרתן של מסגרות הלימודים לפעילות מלאה וחזרתן לעבודה באופן מלא.

אנו קוראים למשרד האוצר ולמשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים להכריז על מענק סיוע
ייעודי אשר יספק רשת בטחון מינימלי למי שמשבר הקורונה פוגע בו פגיעה אנושה .הלקונה הקיימת
בעניין זה אינה מהווה גזירת גורל ובידיכם לתקן כשל זה.

