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תיק פפ/עע1104/1550/
לכבוד
ראש הממשלה  -מר בנימין נתניהו
יו"ר מפלגת חוסן לישראל  -מר בני גנץ
שר האוצר  -מר משה כחלון
היועץ המשפטי לממשלה  -מר אביחי מנדלבליט
מכובדי כולם,
הנדון :פנייה בהולה בעניין הכוונה להקים ממשלת אחדות בת  34שרים
תנועת אומ"ץ מתכבדת בזאת לפנות אליכם בדחיפות ,בבהילות ובדאגה אין קץ מהאפשרות
המסתמנת ולפיה תוקם ממשלת אחדות שתכלול  34שרים.
ממשלת חירום זו המוקמת על רקע מצב החירום ,תהיה ממשלה פריטטית שבה למפלגת חוסן
לישראל ולבלוק הימין יהיו אותם מספר שרים.
צר לנו לציין ,כי שני הצדדים מתעלמים מחומרת המשבר הכלכלי והבריאות ,תוך שהם מסכימים
על מינוי  34שרים ,פשוט לא יאומן.
כדי להאיר את חומרת הנתונים הרי שהעלות הכספית של כל שר הכוללת מנגנון מנופח של שר,
סגן שר ,מנכ"ל ,סמנכ"ל ,נהגים ,יועצי שרים ,עוזרים למיניהם ,לשכה כולל כלי רכב מגיעה לעלות
כוללת של מעל רבע מיליארד שקל בשנה לכלל השרים ,זאת בשעה שהמדינה קורסת תחת
נטל המשבר החדש והחובות שנצברו לאור שלושה סבבי בחירות.
אם כל כך חשוב לממשלת האחדות כל כך הרבה שרים ,מן הראוי היה למזער את נזקיה
הכלכליים של ממשלה כה רחבה ולקבוע כי משכורתו של שר ,סגן שר ומנכ"ל תעמוד על 50%
משכרם ,שעה שאנו עדים כיום לפליטתם של כמיליון עובדים משוק העבודה שנותרו ללא עבודה
ופרנסה.
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כדאי שאותם שרים יישירו מבטם אל אותם מובטלים ויאמרו להם :אנו לא מוותרים על שקל
משכרינו כאשר אתם מוטלים כך ללא פרנסה.
לא הייתה מעולם במדינת ישראל ממשלה בגודל כזה שבהקמתה ,יש לומר ,ניכר הזלזול הזועק
וחוסר ההתחשבות בתושבי המדינה הנושאים בנטל העלויות.
עוד יש להדגיש ,כי בימים שבהם קורסים העובדים העצמאיים כמו גם חברות ועסקים מקרבים
אותם לסף פשיטת רגל ,הרי הקמת ממשלה כזו הינה סטירת לחי והתעלמות מכאבם ומצבם של
אותו סקטור.
תנועת אומ"ץ פונה ,בכל לשון של בקשה ובבהילות המתבקשת לכל אותם גורמים ,לעצור את
מהלך האימים הנ"ל ולפחות למזער אותו ע"י הקטנת השכר וצמצום חברי הממשלה.

בכבוד רב,

עו"ד יצחק מינא
יו"ר המועצה הציבורית

העתקים:

כבוד נשיא המדינה  -מר ראובן (רובי) ריבלין
מבקר המדינה  -מר מתניהו אנגלמן
מ"מ פרקליט המדינה  -עו"ד דן אלדד
חברי ההנהלה
חברי המועצה הציבורית שליד אומ"ץ

פליצ'ה פנחס פלד
יו"ר תנועת אומ"ץ

