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  לכבוד 

 ח"כ יצחק הרצוג 

 שר הרווחה

 לשכת שר הרווחה

 ירושלים

 

 נכבדי,

 הסכמים.-הפגנת נכיםהנדון: 

 

כי אנו אנו החתומים, ארגונים המייצגים ציבור של עשרות אלפי נכים פונים אל אדוני 

ציבור  כל שהסכמים רחבים בנושא הנכים כלליים חייבים לקבל את הסכמת סבורים

 הנכים והארגונים המייצגים אותם. 

של מס' ארגונים המגדירים את עצמם "נציגי אוכלוסיית אם השר בוחר לשבת אם נציגים 

וכל  הנכים הכלליים  ל ציבוראת כל אינם מייצגיםעליו לדעת כי נציגים אלה  הנכים",

לגובה  השוואת קצבת הנכות דרישת שלא תענה על עם אותה קבוצה שיושג הסכם 

)דרישה שהועלתה על ידי ארגוני הנכים בהפגנה שנתקיימה מול משרדך  שכר המינימום

של אוכלוסיית הנכים  תייםיאמהלא יתקבל כהסכם העונה על צרכים  (,0202בחודש מאי 

 הכלליים.

אנו מצפים מכבוד השר להתנהג בממלכתיות הראויה מתפקידו ולהביא לאיזון ומידתיות 

תוך הידברות מלאה עם כל המשאבים המוקצים לציבור הנכים,  שמאוד חסר בחלוקת

 .נציגיהם

נשמח אם כבוד השר יבחר לנהל שיח ענייני וציבורי הכולל את כלל הארגונים המייצגים 

 את הנכים.

  אנא תשובתך.

 בכבוד רב,

 צעדיםיו"ר  -רוזנטל, עו"ס  -קרולה אופנהיימר ארגון הפעולהיו"ר  –קובי כהן 

 השלמה לנכה יו"ר -משה חרותי   בית חם יו"ר –עטרה חיימוביץ 

 אתגריםמנכ"ל  –דפנה הררי  ים-נכים למען נכים בת יו"ר –משה בר 

 טרשת נפוצהמנכ"ל   -גנין ווסברג אקים  מנכ"ל  –סיגל פרץ יהלומי 

 אח"אמנכ"ל  –אסתר תירוש  אופק לילדינו מנכ"ל –גילה זיידל 

 חולי פרקינסוןיו"ר   –יצחק מחרז  אלו"ט מנכ"ל – שפי עינת קסוטו



 

 

 

 וזו רשימה חלקית וראשונית של הארגונים שחברו תחת מכתב זה.
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