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 ן עצירת קרן ההלוואות הפעימה הנוספת לסיוע לעצמאיים וכמביטול חשש : הנדון

 

צמאיים, משרד האוצר אינו מתכוון לשלם את הפעימה השלישית במתווה הסיוע לעמפרסום הערב עולה כי 

על ידי ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר  כפי שהוצג לחברי הועדה ולציבור העצמאיים לפני מספר שבועות 

פעילות ואיתם גם מאות אלפי מועסקים  היוצא כחלון, זאת בשעה שעדיין ענפים רבים במשק לא חזרו ל

 ובכלל זה עצמאיים רבים. 

 

כוון לעצור את מתן ההלוואות בקרן הממשלתית להלוואות בערבות  י בכך הרי שמשרד האוצר מתאם לא ד

קשו עוד יותר  ששתי החלטות אלו יקצו לכך והרי המדינה נוכח ניצול מקסימאלי של כלל התקציבים שהו

וכמה על ציבור העצמאיים,  לחזור ולצמוח ועל אחת כמה על הכלכלה הישראלית והמשק הישראלי 

פעילותם העסקית מרסקת אותם עד כדי היעדר יכולת לשלם  שהיעדר סיוע ממשלתי ושיתוק מוחלט ב

ך לנטל כלכלי קשה לא פחות על להפובכך רבים מהם עשויים  חשבונות ולנהל את משק הבית שלהם 

 חה.הביטוח הלאומי ומערכות הרוו

 

יבור וכחברי ועדת  בחרי צק ועלינו כנראלית ולמשחברה הישן לתממש היא הרת אסומדיניות זו, אם אכן ת

סיקים, העצמאיים והמועסקים כך שהם יוכלו לחזור לפרנס, ולסייע למע ספים האחריות למנוע זאתהכ

יס את המשק והכלכלה כנך לנטל כלכלי כבד שיית וחלילה לא להפושראללעבוד, לכלכל ותרום לכלכלה הי

 לסחרור גדול יותר, ממנו נתקשה לצאת.

 

נו כמוהו אני פונה אליך  גדול שטרם ראיאסון חברתי נוכח המשבר שאנחנו עומדים בפניו ועל מנת למנוע 

לאפשר תשלום הפעימה השלישית וכן את המשך   בבקשה כי תפעל בהקדם בגיבוי חברי הועדה על מנת

 באופן דחוף. לציבור שטרם חזר לתעסוקה ונדרש לסיוע זה פעילות קרן ההלוואות בערבות המדינה, 

 

 בחינתך והתייחסותך אודה. ל

 בהערכה,

 ח"כ מיקי לוי
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