 27אוקטובר2010 ,
לכבוד
ח"כ יצחק הרצוג
שר הרווחה
לשכת שר הרווחה
ירושלים
נכבדי,
הנדון :הפגנת נכים-הסכמים.
אנו החתומים ,ארגונים המייצגים ציבור של עשרות אלפי נכים פונים אל אדוני כי אנו
סבורים שהסכמים רחבים בנושא הנכים כלליים חייבים לקבל את הסכמת כל ציבור
הנכים והארגונים המייצגים אותם.
אם השר בוחר לשבת אם נציגים של מס' ארגונים המגדירים את עצמם "נציגי אוכלוסיית
הנכים" ,עליו לדעת כי נציגים אלה אינם מייצגים את כלל ציבור הנכים הכלליים וכל
הסכם שיושג עם אותה קבוצה שלא תענה על דרישת השוואת קצבת הנכות לגובה
שכר המינימום (דרישה שהועלתה על ידי ארגוני הנכים בהפגנה שנתקיימה מול משרדך
בחודש מאי  ,)0202לא יתקבל כהסכם העונה על צרכים האמיתיים של אוכלוסיית הנכים
הכלליים.
אנו מצפים מכבוד השר להתנהג בממלכתיות הראויה מתפקידו ולהביא לאיזון ומידתיות
שמאוד חסר בחלוקת המשאבים המוקצים לציבור הנכים ,תוך הידברות מלאה עם כל
נציגיהם.
נשמח אם כבוד השר יבחר לנהל שיח ענייני וציבורי הכולל את כלל הארגונים המייצגים
את הנכים.
אנא תשובתך.
בכבוד רב,
קובי כהן – יו"ר ארגון הפעולה

קרולה אופנהיימר -רוזנטל ,עו"ס  -יו"ר צעדים

עטרה חיימוביץ – יו"ר בית חם

משה חרותי  -יו"ר השלמה לנכה

משה בר – יו"ר נכים למען נכים בת-ים

דפנה הררי – מנכ"ל אתגרים

סיגל פרץ יהלומי – מנכ"ל אקים

גנין ווסברג -מנכ"ל טרשת נפוצה

גילה זיידל – מנכ"ל אופק לילדינו

אסתר תירוש – מנכ"ל אח"א

עינת קסוטו שפי – מנכ"ל אלו"ט

יצחק מחרז – יו"ר חולי פרקינסון

רותי גופר – מנכ"ל מרכז כוכב הצפון מעלות

לילי אפטר – יו"ר יחדיו

לילי מאור – נשיאת כבוד נאמן

חנה כץ – מנכ"ל האגודה למען העיוור

מיכל ברנר – י"ור גן הילד

איל  -אגודה לאפילפסיה

איילה מונק – יו"ר משי

נחמה חרמוני – יו"ר שמע

עמותת נד"ע (נכי דלת אל כרמל)

ד"ר לובש – יו"ר הלכה

יפה חן -מנכ"ל אחווה

דליה אור – יו"ר סיסטיקפיברוזיס פ"ת

משה נוסבאום – יו"ר ארגון נכי נפגעי
הנאצים

ציפורה ברון – יו"ר ארגון הגג של ארגוני
הנכים

ד"ר פנינה שוורץ – יו"ר בית הגלגלים

קרן ששון – מנכ"ל עמיחי

וזו רשימה חלקית וראשונית של הארגונים שחברו תחת מכתב זה.

העתקים:
כבוד ראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו.
ח"כ יובל שטיניץ  -שר האוצר
תקשורת.

