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חוק משפחות מרובות ילדים –
ההצבעה כנראה ביום שני או שלישי!
לא נמאס לך להיות משלם מסים פראייר?
אנחנו צריכים את העזרה שלך במשלוח פקסים/בטלפונים לחברי כנסת!
מאת דרור, צוות אתר חופש
(תודה מיוחדת לשחר ולארז)

את הדף הזה אפשר להוריד (קובץ word) מכאן (כדי להדפיס, או לשלוח לחברים)


על מה מדובר?
השבוע אישרה וועדת העבודה והרווחה של הכנסת את העברת "חוק משפחות ברוכות ילדים" לקריאה שנייה ושלישית. החוק מגדיל את מענק הלידה החל מהילד החמישי, ואת קיצבת הילדים החודשית החל מהילד החמישי. 
לפי מיטב ידיעתנו, החוק יעלה להצבעה בכנסת ביום שני או שלישי. אין הרבה זמן.

קיצבאות הילדים היום הן: 171 ש"ח לילד ראשון, 171 לילד שני, 342 לילד שלישי, 693 לילד רביעי, 582 לילד החמישי, 642 לילד השישי, 599 ש"ח לכל ילד נוסף.
לפי הצעת החוק החדשה - הקיצבאות יוגדלו לסכומים הבאים: 171  לילד ראשון, 171 לילד שני, 342 לילד שלישי, 693 לילד רביעי, 855 מהילד החמישי ומעלה.
מה זה אומר? שמשפחה עם עשרה ילדים קיבלה עד היום 4997 שקלים בחודש; מעכשיו היא תקבל 6507 שקלים בחודש! 

מי ישלם את כל הכסף הזה?  אני, אתה, וכל מי שיש לו פחות מחמישה ילדים: המיסים יגדלו ואנחנו נשלם.
למדינה אין כסף מהשמים. יש לה כסף ממסים, והמיסים באים מאיתנו. לא חסרות משפחות עם שניים, שלושה או ארבעה ילדים שכבר היום בקושי גומרות את החודש. יהיה להן הרבה יותר קשה.

לא כל כך פופולרי להתנגד לחוק כזה: משפחות עם הרבה ילדים הן בדרך כלל משפחות עניות, בהרבה מקרים עם שמונה ילדים, או אפילו עשרה ילדים, או אפילו יותר. רוב המשפחות האלה הן משפחות חרדיות או ערביות. חברי הכנסת החרדים, בעיקר, נוהגים לצטט את דוד בן גוריון, שתמך ועודד את המשפחות מרובות הילדים, בימים שבארץ היו לא הרבה יותר ממיליון יהודים.

יש אומנם סיכוי גדול שהחוק יאושר (ח"כ רובי ריבלין מהליכוד כבר אמר שהיחסים הקרובים עם יהדות התורה שווים לו 450 מיליון שקל בשנה), אבל אני מתכוון לפחות לצעוק כמה שאני יכול. בסוף גם האנשים האלה שיושבים בכנסת יבינו. תעזרו לי לצעוק.

למה אני נגד החוק הזה? יש הרבה סיבות, ורק חלקן נוגע לנושאים שבהם עוסק אתר חופש. באופן כללי ברור שהסיכוי של ילדים במשפחות מרובות ילדים להיות עניים ומעוטי השכלה, גדול בהרבה מהסיכוי של ילדים במשפחות עם שניים, שלושה, ארבעה ילדים. במלים פשוטות – יהיו לנו יותר עניים, חלק גדול מהם עניים במשפחות של אנשים שבחרו לא לעבוד, שמהווים מעמסה על החברה. אני לא רואה שום סיבה לעודד את זה. אם זה היה תלוי בי – החל מהילד החמישי לא היו קיצבאות ילדים בכלל.

אני שולח היום פקס וגם דואר אלקטרוני (ליתר בטחון) למספר גדול של חברי כנסת. אנא – עשו זאת גם אתם. לא צריך מכשיר פקס בשביל זה – יש שרות של פקס חינם באינטרנט – כאן: http://www.faxhozer.co.il/fax_to.html

למי לשלוח?


נגד החוק יש כרגע לפחות 24 חברי כנסת: 6 של שינוי, 10 של מרצ, 6 של מפלגת המרכז, 2 של הבחירה הדמוקרטית. לאלה כנראה לא חייבים לשלוח פקס (גם מספר חברי כנסת של ישראל אחת התבטאו בחריפות נגד החוק – בראשם אופיר פינס ובייגה שוחט, אבל לך תדעו איך הם יצביעו בסוף...). היה כדאי להודות להם – אבל אין כל כך זמן עכשו. בהזדמנות (או בבחירות).

בעד החוק יש כרגע לפחות 34 חברי כנסת: 17 ש"ס, 5 יהדות התורה, 5 ערבית מאוחדת, 3 חד"ש, 2 בל"ד, 2 עם אחד. גם לאלה לא חייבים לשלוח פקס.

נשארנו עם 62 חברי כנסת שעל ההצבעה של חלק גדול מהם ניתן, כנראה, להשפיע:
- 26 ישראל אחת
 -	19 ליכוד
 -	4 ישראל בעלייה
 -	5 מפד"ל
 -	7 איחוד לאומי-ישראל ביתנו
 -	1 חרות

אנחנו מבקשים שתקדישו בימים הקרובים (אין הרבה זמן! אם אפשר – אז היום. ההצבעה כנראה ביום שני או שלישי) כמה זמן שתוכלו לעניין הזה. שלחו פקס לחברי הכנסת שתבחרו מהמפלגות האלה. מספרי הפקס שלהם רשומים בהמשך הדף. רשומים גם מספרי טלפון – תוכלו גם להתקשר ולהשאיר להם הודעה. כדי שכל חברי הכנסת יקבלו פקסים או שיחות טלפון, שלחו קודם פקס לחברי כנסת ששמם הפרטי מתחיל באותה אות כמו השם הפרטי שלכם, או באותיות הסמוכות. אם אתם מוכנים להשקיע בזה עוד קצת זמן (זה ייקח ממש כמה דקות) – שלחו גם לחברי הכנסת האחרים שברשימה.

מה לכתוב?
הנה שלושה נוסחים אפשריים:

נוסח ראשון:
שלום!
בימים הקרובים יעלה להצבעה בכנסת "חוק משפחות מרובות ילדים" שמגדיל את קיצבאות הילדים החל מהילד החמישי. לדעתי החוק הזה יגרום לגידול במשפחות עניות עם הרבה ילדים שמהוות מעמסה על החברה. אני מבקש ממך! תחשוב טוב לפני שאתה מצביע! אתה באמת בעד החוק הזה? 
בטוח שיופעלו עליך לחצים מצד חברי כנסת חרדיים או ערביים, או מצד חברי כנסת בסיעה שלך. תחשוב טוב: האם החוק הזה יגרום לכך שבעתיד יהיו בארץ פחות משפחות עניות עם עשרה או חמישה-עשר ילדים עניים, או הרבה יותר משפחות כאלה?  האם החוק הזה לא יגרום לכך שיהיו יותר אנשים, בעיקר ממשפחות חרדיות או ערביות, שיהוו מעמסה על ציבור הבוחרים שלך? הבוחרים שלך, אם שכחת, הם אותם אזרחים שעובדים קשה, משרתים בצבא, משלמים מסים, ורבים מהם נתקלים בבעיות פרנסה קשות למרות שיש להם רק שלושה או ארבעה ילדים.

תחשוב טוב גם מה האנשים שהצביעו בעדך לכנסת רוצים שתצביע. היו בזמן האחרון ועוד יהיו הרבה הצבעות חשובות בכנסת. ההצבעה על החוק הזה חשובה לא פחות, כי היא תשפיע מאד על איך שתראה החברה הישראלית, החברה שבה יגדלו הילדים שלך. הבוחרים שלך לא טפשים. לדעתי חלק לא קטן מהבוחרים שלך יקחו דווקא את ההצבעה בנושא הזה בחשבון, כשיחליטו למי להצביע בבחירות הבאות.


נוסח שני:
שלום!
חוק משפחות ברוכות ילדים בא לגזול את הלחם מפי הילדים שלי כדי לפרנס ילדים של אנשים אחרים.  החוק הזה מעודד אנשים להביא הרבה ילדים על חשבוני.  אני מבקש שתצביע נגדו. לי נמאס להיות הפראייר כאן. אני מבטיח לזכור טוב טוב מי הצביע בעד זה שאני אהיה פראייר יותר גדול. 

נוסח שלישי:
שלום!
בעיני חוק משפחות ברוכות ילדים איננו חוק חברתי.  זה סתם כסף פוליטי.  אני מוכן לשלם יותר מס בשביל תוכניות שיקום לשכונות ובשביל תעסוקה למובטלים.  אני לא מוכן שייקחו מהילדים שלי בשביל לממן את הילדים שלהם. אני אזכור טוב טוב מי הצביע בעד החוק הזה.


מספרי פקס ומספרי טלפון

ישראל בעלייה:
פקס של סיעת ישראל בעלייה בכנסת:  02-6754114 
( אם משתמשים בשרות פקס חוזר, כאן, צריך להקליד את המספר ללא רווחים, ככה: 026754114 )
טלפונים של סיעת ישראל בעלייה בכנסת: 02-6753708 ,02-6753594

שמות ומספרי פקס/טלפון של חברי הכנסת של ישראל בעלייה:

יולי אדלשטיין, פקס 02-6754134, טלפון 02-6753108, 02-6753688
מרינה סולודקין, פקס 02-5666130, טלפון 02-6753384, 02-6753269
גנדי ריגר	, פקס 675319202-, 02-6753804, 02-6753805
נתן שרנסקי, פקס 02-5666376, טלפון 02-6753390, 02-6753292




ישראל אחת:
פקס של סיעת ישראל אחת בכנסת:  02-5663418 
( אם משתמשים בשרות פקס חוזר, כאן, צריך להקליד את המספר ללא רווחים, ככה: 025663418 )
טלפונים של סיעת ישראל אחת בכנסת: 02-6753579 ,02-6753537

שמות ומספרי פקס/טלפון של חברי הכנסת של ישראל אחת:

קולט אביטל, פקס 02-6496539, טלפון 02-6753464
דליה איציק, פקס 02-6535958, טלפון 02-6753268, 655370102-  
אברהם בורג, פקס 02-6754193, טלפון 02-6753442, 675333402-
בנימין בן-אליעזר, פקס 02-6240029, טלפון 02-6754115, 670630102- 
אלי בן-מנחם, פקס 02-6754177

שלמה בן עמי, פקס 02-5811832, טלפון 02-6753261, 530850002-  
עוזי ברעם, פקס 02-6753899, טלפון 02-6753858, 675385902- 
אהוד ברק, פקס 02-6705415, טלפון 02-6753228, 670555502-
אלי גולדשמידט, פקס 02-6753163, טלפון 02-6753179, 675311202-
יעל דיין, פקס 02-6756439, טלפון 02-6753862, 675386302-  

סאלח טריף, פקס 02-6753486, טלפון 02-6753147, 675311602- 
אברהם יחזקאל, פקס 02-6753411, טלפון 02-6753819, 675391802-			
רענן כהן, פקס 02-6754125, טלפון 02-6753273, 675320802-
יוסי כץ, פקס 02-6753897, טלפון 02-6753843, 675384202-
דוד לוי, פקס 02-5303506, טלפון 02-6753285, 530353102-

מקסים לוי, פקס 02-6754157, טלפון 02-6753808
סופה לנדבר, פקס 02-6753783, טלפון 02-6753821, 675382102-  
מיכאל מלכיאור, פקס 02-6753689, טלפון 02-6753892, 02-6705364
נואף מסאלחה, פקס 02-5303501, טלפון 02-6753256, 02-5303006
אפרים סנה, פקס 02-6976990, טלפון 02-6753651, 02-6977154

אופיר פינס, פקס 02-5663418, טלפון 02-6753754, 02-6753953
שמעון פרס, פקס 03-6954156, טלפון 02-6753217, 03-6955669 
חיים רמון, פקס 02-6705261, טלפון 02-6753864, 02-6705390
בייגה שוחט, פקס 02-5635769, טלפון 02-6753383, 02-5317200
ויצמן שירי, פקס 02-6753898, טלפון 02-6753894, 02-6753895	
שלום שמחון, פקס 02-6754187, טלפון 02-6753288, 02-6753209

				 


הליכוד:
פקס של סיעת הליכוד בכנסת:  02-6753542 
( אם משתמשים בשרות פקס חוזר, כאן, צריך להקליד את המספר ללא רווחים, ככה: 026753542 )
טלפונים של סיעת הליכוד בכנסת: 02-6753578 ,02-6753539 ,02-6753574

שמות ומספרי פקס/טלפון של חברי הכנסת של הליכוד:

מיכאל איתן, פקס 02-6756404, טלפון 02-6753242, 02-6753211
משה ארנס, טלפון 02-6753474, 02-6753541
נעמי בלומנטל, פקס 02-6753760, טלפון 02-6753168, 02-6754135
אברהם הירשזון, פקס 02-6753788, טלפון 02-6753210, 02-6753686
צחי הנגבי, פקס 02-6753899, טלפון 02-6753872, 02-6753873

ישראל כץ, פקס 02-6756496, טלפון 02-6753278, 02-6753260
ציפי לבני, פקס 02-6756407, טלפון 02-6753415, 02-6753446
לימור לבנת, פקס 02-6754164, טלפון 02-6753240, 02-6753214
עוזי לנדאו, פקס 02-6753111, טלפון 02-6753388, 02-6753234
יהושע מצא, פקס 02-6753896, טלפון 02-6753385

דני נוה, פקס 02-6754177, טלפון 02-6753239, 02-6753647
גדעון עזרא, פקס 02-6753510, טלפון 02-6753801, 02-6753800
משה קצב, פקס 02-6756437, טלפון 02-6753846, 02-6753847
איוב קרא, פקס 02-6754992, טלפון 02-6753204, 02-6753773
ראובן ריבלין, פקס 02-6754168, טלפון 02-6753654, 02-6753975

יובל שטייניץ, פקס 02-6753499, טלפון 02-6753938, 02-6753816
מאיר שטרית, פקס 02-6753718, טלפון 02-6753870, 02-6753871
סילבן שלום, פקס 02-6753721, טלפון 02-6753997, 02-6753655
אריאל שרון, פקס 03-5287165, טלפון 02-6753810, 02-6753811

	
		 
המפד"ל:

פקס של סיעת המפד"ל בכנסת:  02-5610997 
( אם משתמשים בשרות פקס חוזר, כאן, צריך להקליד את המספר ללא רווחים, ככה: 025610997 )
טלפונים של סיעת המפד"ל בכנסת: 02-6753559, 02-6753803, 02-6753802

שמות ומספרי פקס/טלפון של חברי הכנסת של המפד"ל:
זבולון אורלב, פקס 02-6753158, טלפון 02-6753164, 02-6753118
יגאל ביבי, פקס 02-6513703, טלפון 02-6753280, 02-6753206
חיים דרוקמן, פקס 02-6753897, טלפון 02-6753835, 02-6753834
יצחק לוי, פקס 02-5847787, טלפון 02-6753381
נחום לנגנטל, פקס 02-6754177, טלפון 02-6753386


האיחוד הלאומי – ישראל ביתנו, חרות:

שמות ומספרי פקס/טלפון של חברי הכנסת של האיחוד הלאומי:

בנימין אילון, פקס 02-6756411, טלפון 02-6753414
צבי הנדל, פקס 02-6496551, טלפון 02-6753656, 02-6756494
רחבעם זאבי, פקס 02-6753898, טלפון 02-6753882, 02-6754119
אליעזר כהן, פקס 02-6753738, טלפון 02-6756419

אביגדור ליברמן, פקס 02-6754177, טלפון 02-6753131, 02-6753134
מיכאל נודלמן, פקס 02-6754169, טלפון 02-6753815, 02-6753814
יורי שטרן, פקס 02-6496500, טלפון 02-6753727, 02-6753728
			
שמות חבר הכנסת של חרות:

מיכאל קליינר, פקס 02-6753788, טלפון 02-6753888, 02-6753889











