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השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
אנחנו ,כידוע ,מנסים לקיים את המפגשים שלנו כמצוות החוקה כל חודשיים .המפגש הזה
היה צריך להיות סביב ימי החנוכה ,קיבלתי פניה מהרבה חברי לשכה שאמרו שסביב
חנוכה יהיו הרבה הרמות כוסית ,ביקשו ממני באופן חד פעמי קצת לחרוג בכמה שבועות
ולעשות את זה עכשיו ,בינואר .נעניתי לבקשת החברים ,כי בהחלט היה בזה הרבה שכל
ישר ,כדי באמת לא להעמיס מעבר ללוח הזמנים שגם ככה היה צפוף באירועי חנוכה .אבל
אני שמח מאד שהתכנסנו כאן בינואר ,ואני שמח מאד שבתגובה לבקשה של הרבה חברים,
קבענו דווקא הפעם נושא חברתי – מצב הנכים במדינת ישראל .אני גם מאד שמח שמכבד
אותנו כאן בנוכחותו חברי שר העבודה הרווחה ,חה"כ חיים כץ ,שביקשתי ממנו לבוא
לכאן ולהיות הדובר הפותח בדיון שלנו היום .בתור שר שמופקד על הנושא הוא מכיר אותו
לעומק ובהחלט יוכל לשתף אותנו בהתלבטויות לגבי ההחלטות שצריך לקבל ואיך הוא
רואה את הנושא ,כולל גם את ההחלטות שהממשלה קיבלה בעניין של הבעיה והפיתרון
לנושא הזה של הנכים.
ביקשתי גם מחברים נוספים בסיעה שעסקו בצורה מרוכזת בנושא הזה להיות כאן היום
ולקחת חלק בדיון .אני גם מבקש מכל חברי הלשכה שרוצים להשתתף בדיון ,לאחר
הפתיחה של חיים ,להירשם אצל מוטי ,הוא מרכז את עבודת הלשכה .יש לי כבר רשימה
התחלתית של הדוברים .כל מי שלא נרשם מראש ורוצה לדבר ,אנא הרשמו אצל מוטי
לבקשה של זכות הדיבור.
אנחנו פותחים את הישיבה .בבקשה ,השר חיים כץ ,הבקשה שלך.

השר חיים כץ  -שר העבודה והרווחה:
ערב טוב .זאב אלקין ביקש ממני לבוא ולתת עדכון קצר על מה שקורה עם הנכים ,ואני
שמח שעורקבי פה ,אתה השגריר ותעביר הלאה.
אנחנו לפני כ 8-חודשים תמכנו בשקט בהצעת חוק של אילן גלאון להעלות את שכר הנכים,
את קצבאות הנכות לשכר מינימום .בשביל שתבינו ,שכר מינימום של הנכים –  8מיליארד.
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ערב אחד ,ואני מספר לכם סיפור שאף אחד לא יספר לכם ,אבל זה הסיפור .יום אחד אחרי
ישיבת ממשלה ,כחלון מאד כעס על ביבי ,זה היה לפני שאבי גבאי נבחר ,בנושא התאגיד,
ואנחנו הולכים ברגל מישיבת הממשלה והוא אומר לי :תשמע ,אני הולך לתת לנכים 0
מיליארד .אמרתי – תגיד לי ,אתה מפגר? בוא נקרא לנכים ,נעשה מו"מ ,ניתן להם להחליט
מה שהם רוצים ,הם יודעים יותר טוב ,ניתן להם להחליט ,תתחיל עם  2מיליארד ,תסגור 3
מיליארד הם יהיו מרוצים .הוא אמר לי' :ואללה' ,אתה צודק ,כי זה נושא שלי.
בערב הוא עושה מסיבת עיתונאים ,החליט לתת לנכים  0מיליארד .החליט לתת 0
מיליארד ,יש להם רצפה .אמרו – אם יש  ,0אנחנו רוצים  .8כי  0כבר יש 0 .כבר יש ,אנחנו
רוצים .8
עוברים חודש-חודשיים ,לא קורה כלום עם הנכים .לא קורה כלום ,התחילו הפגנות על
כחלון .יום אחד קורא לי שי באב"ד מנכ"ל האוצר ואומר לי :תשמע ,קח את ה0-
מיליארד ,תעשה עם זה מה שאתה רוצה ,כי הנושא לא שלנו .אמרתי לו – לא רוצה לקחת.
בשלתם דייסה – תאכלו אותה .הוא אומר לי – אל תפריע לי להביא את זה לביבי .באותו
יום נקבעה פגישה לשעה  6בערב אצל ביבי .באתי לביבי לפני זה ,אמרתי לו – תשמע ,ביבי,
רוצים להאכיל אותך .אל תיקח .תן להם ,הם בישלו ,הם עשו מסיבת עיתונאים ,תן להם
שהם יחגגו.
באים ב ,6-קופץ אבי שמחון ,היועץ הכלכלי ,אומר – אני רוצה ואני לא אתן .והתחיל
מו"מ .יום אחד אני שומע מפגש בהסתדרות ,אבי ניסנקורן ,לא היה מאגף התקציבים ,אבי
ניסנקורן ,אבי שמחון ,קיבלו החלטה לתת  0פעימות של מיליארד שקל כל פעימה לנכים.
חילקו את הכסף איך שחילקו את הכסף .אני לא נכנס לחלוקה.
עושים את המסיבה ,מדלגים על האזרחים הוותיקים .עושים דיון בוועדת כספים ,באים
הנכים ,צועקים ,לא צועקים .אני אומר – תשמעו ,ב ,2442-קודם כל ,ההחלטה שקיבלתם
היא בושתית .למה היא בושתית? כי לא היו אנשי מקצוע .זרקתם מספרים מבלי לדעת
כמה נכים יש ,מי מקבל מה ,כלום ,כלום .חוץ מזה ,ב 2442-היה בג"צ שקבע שהזכות
לנכות ובחירת הנכות לאזרחים ותיקים שהם נכים ,שזה מגיל  62נשים  66גברים ,יחול פה
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על כלל הנכים .את אלה הוציאו מהמשחק .הייתי בוועדה ,הייתי יו"ר הוועדה ,אמרתי –
זה לא מחזיק מים.
נפל האסימון באוצר .אמרו – אנחנו לא יכולים ללכת למהלך הזה ,כי צריך לשלם
לאזרחים הוותיקים ,זה שובר לנו את כל העסק.
לפני שבועיים לערך באתי לביבי נתניהו ואני אומר לו – תשמע ,יש בעיה .נכנס ביבי לגזרה,
העלינו את הקצבאות .אני אמרתי ,יש שתי וורסיות – ורסיה אחת ;1,084,444,444 -
ורסיה שניה –  1,084,444,444 .1,104,444,444שכל האזרחים הוותיקים מקבלים כמו כל
הנכים .הוורסיה השניה ,שהאזרחים הוותיקים יקבלו חצי .התחלנו דיונים בערב ,ביבי –
אני ,ביבי – אני ,למחרת הצטרף גם משה כחלון ,אמר – נלך נעשה עבודה .המטרה שלהם
כנראה היתה לא לשלם את הפעימה הרחוקה ולא לשלם את ההצמדה .אני אמרתי ,אני לא
במשחק הזה .אני לא הולך לשקר אף אחד .אם לא נותנים אני לא שם .אני לא שם.
באותו ערב ישבנו אצל שי באב"ד ,ישבנו – אני ,מנכ"ל הביטוח הלאומי וכל האוצר ומנכ"ל
משרד האוצר .וסיכמנו על מתווה של  2,104,444,444שיוחל בשתי פעימות קצרות:
הראשון – ינואר ,השני – ביולי ,אותה שנה ,כאשר עד  2421תהיה ההצמדה לשכר הממוצע,
והשלמת המתווה ל.0,244,444,444-
נתתי הוראה לביטוח הלאומי – תכתבו את החוק .כתבו את החוק .החוק מוכן להגשה.
לפני זה באו אלי הנכים הביתה להפגנה ,ישבו הנכים ,מאחר ואני השגריר שלהם אני גם
לא בורח ,יצאתי החוצה ,ישבתי איתם ,אמרתי להם – תשמעו ,אני השגריר שלכם .אתם
לא רוצים ,אני לא אגע .אמרו לי – אבל משה אומר ככה וככה וככה .אמרתי – תשמעו ,אני
מספר מה יש .אמרו – אנחנו נלך למשה הביתה .אמרתי – תלכו .לא מפריע לי .היום הם
נפגשו אצל משה כחלון .ואני הכנתי לפה ,עורקבי ,שני נאומים ,תקשיב ,עכשיו זה אליך,
שני נאומים – אחד לפני השיחה שהיתה לי ואחד אחרי השיחה שהיתה לי .לפני השיחה
התכוננתי להגיד את כל מה שעל ליבי .ביום חמישי בערב ,בתקציב ,העבירו החלטת
ממשלה שמדברת על זה ,הכניסו את זה לחוק ההסדרים ,וכל מתווה הנכים יהיה בחוק
ההסדרים ,והתשלום הראשוני יהיה עד יולי  ,18ואמרתי – אני לא שם .אני לא שם ,לא
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באתי למשה .כי זה עבר ביום חמישי בממשלת ישראל ,אחרי כל מסיבות העיתונאים
שעשינו ,עם ביבי ובלי ביבי ,כל מסיבות העיתונאים ,הרגשתי – עבדו עלי .אמרתי ,עבדו
עלי? מאה אחוז .חכה .במשחק הזה יש הרבה תחנות.
היום קבעו הנכים אצל משה ,היו אצל משה ,אני לא באתי .אמרו לו מה שאמרו לו ,צלצל
אלי ואמר לי – תשמע ,חיים ,יהיה מה שאתה רוצה .אלי אללוף צלצל ,אמר לי – ביום
רביעי יש ועדה ,תבוא לוועדה ,נלך על כל מה שאתה רוצה.
יש לנו עכשיו שתי אופציות :אופציה אחת – לצלצל להודו ,להגיד לאבי שמחון  -אנחנו
מעלים את הצעת החוק הממשלתית כמו שהיא ,מעבירים אותה בהחלטת ממשלה בסקר
טלפוני ,יום רביעי מעלים אתה ראשונה ,עושים עליה דיון שניה-שלישית.
יש עוד אופציה – אם הם ממשיכים לעבוד עלינו ,קבענו ועדת עבודה ורווחה ביום רביעי,
על הצעת החוק של גלאון ,שהיא בכלל לא דומה ,ואז אנחנו באים ומקריאים את הצעת
החוק שאנחנו הגשנו .ואומרים ,אין שכר מינימום ,אבל אז אנחנו נותנים לאופוזיציה ,דרך
החוק של האופוזיציה אנחנו העברנו  2,104מיליארד ,נראה לי הזוי .לא עושה שכל .אתה
גם נותן וגם כמו אני לא יודע מה .אבל אנחנו נראה גם אם עובדים עלינו ביום רביעי .כי
ביום רביעי ב 0:34-נקבעה הוועדה .אחרי שיישרו איתי ואמרו לי – אתה תקבל מה שאתה
רוצה .כי בשביל זה לא הגעתי לשם היום .ראיתי שהולכים לעבוד ,ואמרתי – עלי לא
יעבדו .עלי לא יעבדו ,לא יהיה .עכשיו נבוא ביום רביעי ,עם הצעת החוק כפי שהיא כתובה,
עם ההצמדה ,עם הפעימות ,עם סוף הדרך ,ונראה מה יקרה .אם האוצר יקפוץ ,אז כולם
יראו מי קפץ .אם הוא לא יקפוץ – נעביר את זה ראשונה ,נעלה את זה בשבוע הבאה הכנה
לשניה שלישית ונגמור את זה.
עכשיו נשאלת השאלה הגדולה – אם זה יהיה ליכוד או אם זה יהיה מר"צ .זו השאלה.
אבל זה יהיה .לא יעזור שום דבר .הלכנו לקרב ,אני הרגשתי שגריר של הנכים ,אבל אמא
שלי עליה השלום אמרה שאבנים באים מקרוב .הם היו אצלי בבית ,קיבלו אותי יפה .אבל
היום ,בגלל שלא באתי לכחלון ,בגלל שמנסים לעבוד עליהם או ניסו לעבוד עליהם ,הם
כבר תקפו .כי אנחנו לא 'פראיירים' של אף אחד .כי אנחנו יודעים מה קורה .ועברנו
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משאים ומתנים .ונשארתי שם ,תלכו לעיתון 'הארץ' ,אני לא קורא ערבית ,אבל מי
שהקריא לי ,בעיתון 'הארץ' כתוב שחיים נשאר עד הסוף שם בערב כי לא גמרו את בעיית
הנכים.
בכל אופן ,אני חושב שמגיע להם שכר מינימום ,אני אגיד לכם את האמת .אנחנו לא
יודעים להביא את זה .אבל אנחנו הולכים למהלך של  2,104מיליארד ,ואנחנו נעגן את ה0-
מיליארד ונעגן את ההצמדה .אם לא ,אני לא אהיה במגרש הזה .כי אני לא מוכן שישקרו
אותם .אני באתי לוועדה ,לתפקיד שלי ,לנסות לעזור לאוכלוסיות המוחלשות ואת זה אני
אעשה ,לטוב או לרע.
אלקין אמר לי – דיברת יום מדי ,אבל לפחות היה שקט ,ולפני שאני אסיים אני רוצה לברך
את ענת ברקו ליום הולדתה שחל היום ,הילדה בת  .02אלקין ,אני מקווה שאתה תענה לכל
השאלות אחר כך אם ישאלו.

משיב לקריאה מהקהל

השיחה הזאת עכשיו ,אם יבוא אלקין ,יש פה חברי כנסת ,יש פה שר שיצא לשיחה חשובה,
הייתי יכול להסביר לך ,אבל אני לוקח סיכון במה שאני אגיד .מאחר ואני רוצה את טובתך
בעניין וברור לך ,אנחנו עוד לא אומרים את המילה האחרונה ויכול להיות שאם אני אדבר
זה יעשה לא טוב ,לא לך ,לא לי ולעוד כמה אנשים במדינת ישראל .אז בוא 'בחוכמה תעשה
לך מלחמות' .בתקופה הקרובה תופתע כמה זה לא הולך להם .אתה תופתע.

קריאה מהקהל

אנחנו רצינו ללכת למהלך ,שרגא ברוש רצה ללכת למהלך מדהים .אמר – אנחנו רוצים
שאזרחים ותיקים יחיו בכבוד .הוא היה מוכן להעלות את הביטוח הלאומי למעסיקים ב-
 4.36אחוז ,אני רציתי להביא מהביטוח הלאומי  644מיליון ולקבוע שתי רמות שכר .שכל
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זוג קשישים יהיה לו  6,544שקל ,וכל בודד יהיה לו לפחות  0,644שקל .שיוכל לתת סוכריה
על מקל בשמחת תור ה לנכד שלו ואפילו לקנות לו דגל מנייר בשמחת תורה וללכת עם
חולצה לבנה ,וזו לא בושה .לכל האוכלוסיה של האזרחים הותיקים .מתנהל מאבק .יש
לצערי  334אלף אזרחים ותיקים שנמצאים מתחת לקו העוני 334 .אלף אזרחים ותיקים.
אנחנו צריכים ,בשביל להעלות אותם מעל קו העוני 645 ,מיליון שקל והצמדה לשכר
הממוצע במשק .הביטוח הלאומי שלי רוצה לשים את הכסף ובולמים אותנו ,לא נותנים
לנו .כי זה הקרבות שלנו .פקידי האוצר נדמה להם שהם מנהלים את הביטוח הלאומי.
בתקופה הקרובה אני מקווה שצמרת הליכוד לא תגיד יותר מדי ,בגלל שהולכים להיות
קרבות בביטוח הלאומי על העזרה לקשישים .והשינוי ביחידות הסיעוד לא בתור חוק
סיעוד ,כי זה לא חוק סיעוד .צריך לעשות את השינוי הזה .צריך לעשות מרווח של שעות.
אני אתן לכם דוגמא – הם הלכו שם בחוק הסיעוד ,לכאורה ,ואמרו – אנחנו יורדים
למדרגה נמוכה ואנחנו נותנים כסף .רק בכסף .כשהם משלמים לחברת סיעוד  58שקל
לשעה ,הם הולכים לתת לבן האדם  06שקלים לשעה .על  02אלף איש שהם צופים ,הם
הולכים לקחת  644מיליון שקל .הם אומרים שזה עולה להם  544מיליון והם באים
לממשלה לעשות לנו הפחתה .הזוי .כאילו אנחנו לא יודעים לפעול במחשבון  0פעולות .זה
לא אינטגראלי דיפרנציאלי ,זה  0פעולות במחשבון.
אנחנו לא ניתן .וזה רמז בשבילך לחוק הסיעוד .חלבי ,זה לא הוגן כלפי כל האנשים .בפעם
הבאה יזמינו אותי לשיחת אורח על נושא קשישים ,סיעוד ,ביטוח ,ביטוח לאומי – אם
תרצה אני אבוא בשמחה .מאחר ואני לא רוצה לקחת את זמנם של חברי הכנסת שהגיעו,
אני מודה לכם על ההקשבה ,ואנחנו בליכוד נמשיך לעשות הכול שמצב החיים יהיה טוב
יותר .תודה.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לשר חיים כץ .קודם כל ,אתה לא אורח ,אלא אתה כמו כל חברי הסיעה ,חבר
הפורום הזה ,חבר הלשכה ,בוודאי עוד כיו"ר המרכז .ולכן ,אנחנו כרגע נעבור לדיון .חיים,
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אתה מוזמן גם להישאר ולשמוע את החברים .אני מציע לך שאם אתה חייב ללכת ,לפחות
שמישהו מהצוות שלך יישאר כאן ויעביר אליך גם את הדברים שייאמרו ,יכול להיות שזה
חשוב.
נמשיך את הדיון .הדוברת הבאה היא חה"כ נאוה בוקר ,שמהחוק שלה למעשה התחיל
המאבק הזה .זה קצת נשכח היום ,בלהט הויכוח שעבר לזירה הממשלתית ,אבל צריך לתת
לנאוה את הקרדיט .במשך תקופה ארוכה ,עם ראש בקיר ,כנגד כל הניסיונות ,לעצור את
הצעת החוק ,היא הלכה עם זה ובסופו של דבר זה מה שבמידה רבה שימש את הטריגר
לדיון בממשלה .אני אתן לנאוה לדבר ,ואני עוד פעם אזכיר שחברי לשכה שרוצים לקחת
חלק בדיון הזה ,נא להירשם אצל מוטי ,הוא מנהל את הרשימה ,כבר רשימה ארוכה של
החברים הועברה אלי .מי שעדיין לא נרשם אצל מוטי ורוצה לדבר ,מחברי הלשכה אדגיש,
אנחנו היום פה הרבה אנשים ,אז אני אתן עדיפות קודם לחברי לשכה ,אם יישאר זמן אתן
גם לאחרים .מי שרוצה לדבר – תירשמו אצל מוטי ,אני עוד מעט אסגור את ההרשמה כי
כבר יש הרבה שנרשמו .בבקשה ,נאוה ,הבמה שלך.

חה"כ נאוה בוקר
קודם כל ,מזל טוב לחברתי ,ענת ברקו.
ערב טוב לכולם .אני רוצה להודות לחברי ,יו"ר לשכת הליכוד ,השר להגנת הסביבה
ולענייני ירושלים חה"כ זאב אלקין ,כל הכבוד על היוזמה ותודה רבה לך על הדיון החשוב
הזה ,כי זה באמת דיון חשוב .ולשר העבודה והרווחה שיצא מכאן כרגע .חברתי ,חה"כ ענת
ברקו ,חה"כ נורית קורן ,השר איוב קרא.
חברים ,יש לנו כאן שעת כושר אמיתית ,כי יש הרבה חוקים פופוליסטיים שעוברים
במליאה בתקופה האחרונה ,וצר לי שאני אומרת את זה ,חוקים שלא ממש משנים את
המציאות .אבל לליכוד יש היום הזדמנות אמיתית לתקן עוול כלפי ציבור שמונה למעלה
מ 244-אלף אזרחים במדינת ישראל ואנחנו יכולים לאפשר להם לחיות בכבוד.
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אני זוכרת ששר האוצר כחלון ,שהתמודד ב ,2410-לפני שהוא חזר לפוליטיקה ,הוא אמר
שהליכוד קיפל את הדגל החברתי .אז הוא אמר .אבל בשנתיים האחרונות ,לצערי ,הוא זה
שיכול ללמד את כולנו מה זו אדישות חברתית .מה זו אדישות כלפי אותן אוכלוסיות
באמת חלשות.
הצעת החוק שלי להעלאת קצבאות הנכות לשכר המינימום הוגשה לפני כמעט שנתיים,
והיא עלתה לדיון בוועדת שים  5פעמים ,וכל פעם מחדש היא נדחתה ,על ידי מי? כמובן על
ידי משרד האוצר .ורק באמת בזכות ההתעקשות של השר שלנו ,חיים כץ ,והתמיכה של
יריב לוין ,והשרים שלנו אלקין ואקוניס ,ההצעה שלי אושרה לפני כשבועיים ועל פיה
כמובן ,אתם יודעים שקצבת נכות מקסימאלית היום נעה בין  2,344ל 2,610-שקלים
לחודש ,וזה סכום שלא מאפשר לבעל מוגבלות לחיות בצורה נורמאלית .הוא לא יכול
להתמודד עם ההוצאות הרבות ,עם המגבלה הפיזית שלו וכל מה שכרוך בכך.
מהסיבה הזאת באמת הגשתי את ההצעה .וחשוב לי להדגיש שבניגוד להצעות אחרות,
ההצעה שלי היא ריאלית יותר .כי אם ההצעה של אילן גלאון היא לא על פי מבחן הכנסה,
ההצעה שלי גורסת שנכה שמתקיים היום מ 24-34-אלף שקלים בחודש לא יקבל את
התוספת הזאת .זה באמת מיותר .אגב ,החתמתי על הצעת החוק  82מחברי הכנסת ,זה
חוצה מפלגות ,לא ימין ולא שמאל.
אני אקצר ,כי אנחנו כאן מוגבלים בזמן ,אז אני לא אספר לכם במה היא עוסקת ,אבל אני
אגיד לכם לסיום ,שאני לא מתכוונת לוותר במאבק הזה .אני חושבת שכולנו כאן צריכים
להתעקש ולהילחם עד הסוף כדי שמציאות החיים של הנכים בישראל תשתנה .ואני שמחה
שהשר חיים כץ ,עם ראש הממשלה ,הצליחו להביא למתווה הראשוני הזה ,ששולבו בו גם
אוכלוסיות שבעבר הם לא נלקחו בחשבון ,כמו הקשישים והעיוורים ,וגם הקדימו את
הפעימה השניה ,וילדים כמובן .וכבר בשבועות הקרובים אגב ,הצעת החוק שלי אמורה
להיות מוצמדת ,כמו הצעתו של אילן גלאון ,שעלותה  8מיליארד שקלים ,שלי עלותה 0
מיליארד שקלים ,היא אמורה להיות מוצמדת להצעת החוק הממשלתית ואני מאד מקווה
שהנכים באמת יקבלו רטרואקטיבית את מה שמגיע להם .אני חושבת שזה הישג ראשוני,
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זה עדיין לא מספיק .אנחנו צריכים להמשיך ולהיאבק עד שקצבת הנכות תעלה לשכר
המינימום .אסור לנו לוותר על כך וזה מה שאני מתכוונת לעשות .תודה רבה לכם.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לנאוה ,ובאמת ,תודה רבה לא רק על זה שכיבדת אותנו כאן היום ,אלא גם על
המאבק הבלתי מתפשר בכל התקופה הארוכה הזאת .אנחנו מתחילים את הדיון ,וכרגיל,
כמו שאנחנו עושים ,נעשה את זה לסירוגין ,בין חברי הלשכה לחברי הכנסת .הדובר
הראשון שנרשם עוד מראש זה מתי יצחק ,אחריו חה"כ ענת ברקו ,אחריה אילה שטגמן,
אחר כך חה"כ נורית קורן ונמשיך .בבקשה ,מתי ,הבמה שלך .ועוד פעם ,מי שרוצה לדבר
ועוד לא נרשם – תירשמו בבקשה אצל מוטי ,זה הרגע האחרון של היכולת לעשות את זה.
מעכשיו כל דובר  3דקות.

מר מתי יצחק
ערב טוב לכולכם ,חברות וחברים .האמת ,אחרי דבריו של חיים כץ ,נחה דעתי קצת ,אבל
אני רוצה להזכיר שבזמנו ,בשנות ה ,64-84-הליכוד חרט על המצע שלו ,מי שזוכר היה לנו
מצע ,נושא רווחה .לצערי ,הליכוד מאז לא עסק ברווחה עד לפני תקופה מסוימת .ולמה
אני כאן עומד ומדבר לפניכם?
נושא הנכים זה לא נושא רק נכים נקודתי ,מי שחלילה רק עם עגלת נכים .הנושא של
הנכים הוא מורכב ,הוא בעל מעמד סוציאלי אמיתי ,בעל נושא שהוא לאורך ולרוחב .צריך
לדבר על הנושא של הקצבאות שלהם ,צריך לדבר על הנושא של הסיעוד ,צריך לדבר על
הנושא של השירותים שהם צריכים לקבל .זה לא נושא שרק בא לדיון בממשלה או בכנסת,
או למי שהרים את הדגל של החוק ועשה אותו .לכן ,אני לא יודע על מה להתמקד בנושא
של הנכים ,כי הנושא הזה הוא מאד מופשט וגם לאורך ולרוחב ,כמו שאמרתי.
אבל בואו נתמקד .לא יתכן שהנכים ,במשמרת שלנו של הליכוד ,אני מדגיש ,יענו אותם.
אני יכול להגיד את זה בצורה כזאת – יענו אותם .פשוט מענים אותם .קשה לי לראות את
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זה .אני נמצא ברחוב אצלי בשכונה ,או בבית הכנסת ,או במכולת ,ומתקיפים אותי –
תראה מה הליכוד שלך עושה לנכים .לא שהיה יותר טוב קודם ,אבל הליכוד היום
בכותרת .יש ציפייה מאד גבוהה לחברי הליכוד ולתומכי הליכוד בארץ ,אני לא מדבר על
החברים פה או על המתפקדים ,אני מדבר בכלל על עמך ,לא יכולים לראות בטלביזיה את
מה שנעשה להם העוול הזה .מה צריך להיות יותר מזה לתת להם התאמה לשכר
המינימום? מה צריך יותר מזה?
אני מצטער שלא נמצא חיים כץ פה ,אבל בטח ובטח יש תשובות נכונות וכלכליות בעלות
משקל סוציאלי אמיתי .אבל אותי כעמך לא מעניין הסיפורים האלה .מספרים לנו שיש
גביית יתר ,יש  13מיליארד .מי קובע את סדרי העדיפויות? אתם קובעים ,לא אנחנו
קובעים.
לכן ,חברים ,אני לא רוצה להרחיב את הדיבור בנושא הזה .אני מצפה שהדיון ,אדוני השר,
יהיה ממצה .ואני רוצה באותה הזדמנות באמת לפרגן לך ולומר לך שהלשכה עלתה על נס.
הרבה שנים ,מאז עוזי לנדאו מי שזוכר ,לא כינסנו את הלשכה כמו שהפעם .הפעם הדיון
ממצה ,רציני ,ענייני ובעל משקל .אבל אני אומר ,בסופו של יום ,גם את המסר שאתם
צריכים להעביר בממשלה או בכנסת ,שיהיה מסר ציבורי אמיתי .עובדים עלינו בעיניים
פשוט .אין לי תשובות .אני פשוט אין לי תשובות .אני יודע דבר אחד ,שהנכה ,ולא משנה
מה הוא ,צריך לחיות כמו בן אדם .הוא לא צריך ללכת בצמתים ולחסום את הכבישים .זה
מה שחסר לנו? באמת ,אני שואל ,אני אומר למנהיגים – זה מה שחסר לנו? צריך להפוך
את כל העולם בשביל זה .אני כבר לא מדבר על סדרי הנגישות ,שעדיין בכל הארץ לא
עומדים בסדרי הנגישות .במבנים ציבוריים ,שחובה עליהם ,עד  2416נדמה לי זה היה
התוקף.
לא משנה ,לא אכלנו אותה ,אבל זה טוב שזה עולה לדיון ,ואני רק מבקש להתמקד בנושא,
כי הנושא הוא מאד מורכב ,הוא מאד חשוב וצריכים לקבל החלטה ולהעביר גם את
המסר .תודה לכם שהתייחסתם אלינו.

עמוד  12מתוך 04

ישיבת לשכת הליכוד
מיום 41.4.1.41
כ"ז בטבת תשע"ח

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה למתי .בבקשה ,חה"כ ענת ברקו ,שהיא גם יו"ר שדולה למען נכי צה"ל בכנסת.
 3דקות ,ענת .אחריה אילה שטגמן ,ואח"כ חה"כ נורית קורן ,אחריה ערן שכטר וכו'.

חה"כ ענת ברקו
תודה רבה .ערב טוב ,אני קודם כל רוצה להודות לשר אלקין .אני חושבת שאחד הדברים
שמאד חסרים לי ,הם הדיונים הענייניים ,האידיאולוגיים ,שמעסיקים בנושאים שהם
ברומו של עולם ,שהתנועה שלנו עוסקת בהם ,והם לא תמיד באים לידי ביטוי ,בטח שלא
בישיבות סיעה .אז אני רוצה להודות לשר אלקין ,שהוא באמת מתמיד ומאפשר את הבמה
הזאת ,ולא בפעם הראשונה ,באופן תדיר ,מידי תקופה ,אנחנו מתכנסים בראשותו כדי
לעשות את הדברים מעבר לעשייה היום יומית הענפה שלו .תודה ,השר אלקין.
לחברותי ,חה"כ קורן וחה"כ בוקר ,שהנושא הזה קרוב לליבן ,ושתיהן מכיוונים שונים
עוסקות גם בנושא של הנכים .ברשותכם ,אני לוקחת את זה לכיוון קצת שונה ,כי אני ראש
השדולה למען נכי צה"ל .וכשפנו אלי להיות יו"ר השדולה למען נכי צה"ל ,לא כל כך
התלהבתי ,לא בגלל שאני לא מוקירה או מכירה את הנושא ,אני סגן אלוף במילואים,
שרתתי  25שנה בצבא ,אלא בגלל שלא תיארתי לעצמי ,אמרתי ,הם מטופלים על ידי משרד
הביטחון ,הם בידיים טובות .אז זהו ,שהם לא מטופלים והם לא בידיים טובות.
אני רוצה רק לשתף אתכם ,כשאנחנו מדברים על נכים ,אנחנו מדברים על כך שהנכות היא
מצב רפואי והמוגבלות היא מצב חברתי .לגבי נכי צה"ל ,צריך להבין שכל תגמול שנותנים
להם ,זו לא הטבה סוציאלית .יש נכים ופדויי שבי ממלחמת יום כיפור ,שבמשך השנים
החבלה הפכה להיות מעבר ,לתגובה הפוסט טראומטית ,להרס חיים ,לפירוק של משפחה,
למצבים של דחק ,לאירועים מוחיים ,כל מיני דברים ,ובנוסף לזה תוסיפו את ההתבגרות
ואת הגיל ,זה הגיע למצב מאד מאד קשה ,והטיפול שנותנים הם הוא לא טוב.
אני רוצה לשתף אתכם ולומר לכם ,שלנכי צה"ל אין רופאים היום שיקבלו אותם .אין
באגף השיקום רופאים .כשנכה צה"ל צריך ללכת לבדיקה אצל רופא מומחה ,הוא עומד
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ומחכה בתור ,גם אם הוא קטוע גפיים .ומיהם הנכים האלה? זה אנשים שנלחמו בשביל
המדינה הזאת ,הם היו צריכים להיות מטופלים ראשונים .מגיע להם .מבחינה ערכית
אנחנו חייבים להם .יש לנו חוב מוסרי עצום לאנשים הללו .ולצערי הבא ,גם משרד האוצר
לא נכנס לעניין הזה .מעבר לזה שגם כשמעלים נושאים שקשורים לחיילי צה"ל ,אני לא
רואה את משרד האוצר עומד ככה כמו שצריך ונלחם בשבילם .אני לא יודעת אם אתם
נחשפתם למה שאני פניתי ,חברתי חה"כ קורן היא בוועדה לבחירת שופטים ,הסבתי את
תשומת ליבם של הוועדה לבחירת שופטים שיש שופט שפסק נגד חיילי צה"ל בעדיפות
למעונות מיד לאחר מלחמת לבנון ,ביקשתי שהפסיקה שלו ,עם מכתב מאד מפורט,
ששלחתי כולל לנשיאת העליון ,את הפסיקה האבסורדית שלו נגד חיילי צה"ל ,ואמרתי –
צדקנות כן ,צדק לא .צדק לא .וזה שיעמוד מולכם.
לכן ,אני רוצה לספר לכם שבאגף השיקום תיקי נכי צה"ל לא ממוחשבים .אני יו"ר ועדת
משנה לסייבר בוועדת חוץ וביטחון ,יש לנו ,אנחנו מעצמת סייבר .אבל תיקים של נכי צה"ל
לא ממוחשבים .זאת אומרת ,שאם עובדים על תיק אחד ,מישהו באיזו שהיא ועדה ,סוף
סוף כשמגיעה הוועדה ,אי אפשר לעשות שום דבר אחר .תיקים נסחבים לאורך שנים כדי
לקבל הכרה כנכים .מה זה? מה זה הדבר הזה? אנשים ששלחנו אותם .אנשים ששירתו
בצבא .אנשים שיצאו בגיל  18-10ו 24-חבולים בגוף ובנפש .זה לא יכול להיות הדבר הזה.
הנושא של תיקון תזכיר חוק הנכים לגבי נכי צה"ל והלומי קרב.

קריאה מהקהל
לא ממוסמכים ,כי לא מחשבו אותם .אתה רוצה שאני אגלה לך סוד ,יורם? המחלקה ,אגף
משפחות שכולות ממוחשב .צריך להיות חלל צה"ל כדי לקבל את כל ההטבות ולקבל את
כל הדברים .כי הם לא הגיעו לזה ,כי אין להם תקציבים ,כי הוועדות הרפואיות .כשאני
עושה סיור באגף השיקום ,אני עושה את זה כמו קצינה בצבא .אני לא מחכה רק שיציגו לי
את השקפים ואת המצגות ,אני יורדת ואני מבקרת בחדרי הוועדות ,ואני רואה את
הפעילות .ונכנסתי לארכיון וביקשתי לראות תיקים של נכים ואיך הם עובדים איתם.
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פשוט חשכו עיני .הצטלמתי באמצע הארכיון ושלחתי את זה לכל העולם ואשתו ,ואז
התחילו אולי לעשות דברים.
הלומי קרב למשל ,כל הנושא הזה של הלומי קרב ,מבחן הכנסה שמשפחות שכולות לא
עוברות ,נפגעי תאונות דרכים לא עוברים ,מי עובר מבחן הכנסה? נכי צה"ל .בושה וחרפה.
זאת אומרת ,שהאוכלוסייה של הנכים ,צריך לטפל בה .אנחנו נבחנים בטיפול בחוליה הכי
פגיעה וחלשה בחברה ובעיקר צריך לקחת בחשבון שמבחינה ערכית יש אנשים שנלחמו על
המדינה הזאת ,נלחמים על המדינה הזאת ,כל יום יש נכים חדשים ,יש מ'צוק איתן' מעל
ל 144-הלומי קרב .ואם לא מטפלים בהם מיד ,הפגיעה מתקבעת ,וזה הופך להיות מאוחר
מדי.
לכן אני מבקשת שגם אתם תרתמו למאבק הזה .אני רוצה להודות שוב לשר אלקין שהוא
נתן את הבמה לעניין הזה ואני רוצה להודות לכם שאתם באמת מקדישים את הזמן
לטובת העניין .תודה רבה.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לענת .אנחנו ממשיכים את הדיון .בבקשה ,הדוברת הבאה ,אילה ,אחריה חה"כ
נורית קורן .אני אקרא עכשיו את הרשימה כי אני רוצה לנעול אותה ,אז שימו לב אם
מישהו רוצה לדבר והוא לא ברשימה ,אז אנא דברו עם מוטי דחוף.
אחרי נורית – ערן שכטר ,עידו אלמגור ,אריאל מורלי ,אתי אנגלסמן ,אברהם רוטר ,קטי
כהן ,משה שטנגר .זה מבחינת חברי הלשכה.
לאחר מכן ,מי שלא חברי לשכה ונרשמו לדבר – יהודה דורון ,אבנר עורקבי ,מתי יוגב,
שמעון שראל ,צחי דיקשטיין ,ישראל כהן ואלי כהן.
עד עכשיו זו רשימת הדוברים שיש לי .אם מישהו רוצה לדבר ולא רשום – אנא דחוף
הירשמו אצל מוטי ,אני בעוד דקה שתיים נועל את הרשימה .בבקשה ,אילה 3 ,דקות.

גב' אילה שטגמן
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ערב טוב לכולם ,ערב טוב לשר ,לחברות הכנסת .אני מאד מאד שמחה שסוף כל סוף
העלינו גם נושא של הרווחה.
כפי ששמעתי מדברי השר ,חיים כץ ,אני ממש לא שמחה ,אני עצובה ,כי אני לא רואה עתיד
טוב .אבל קיבלתי להתכונן לנושא של סיוע לנכים בארץ ,אז פתחתי ,עשיתי שיעורי בית
כתמיד ,וראיתי שיש להם כל כך הרבה זכויות ,הטבות ,סיוע בתשלומי ארנונה ,חשמל,
התאמות של מכשירים לעזרה לרכב ,כל מיני הטבות .אבל השאלה אם זה באמת ,אחרי
ששמעתי את הדברים של השר ,השאלה איך מממשים את זה עם המעט שהם מקבלים.
מה שאני רוצה באמת לומר ,אנחנו חייבים לעמוד על המשמר ,אנחנו חייבים להמשיך
לדאוג ולהילחם על זה שבאמת ייצאו מאתנו הבשורות ,מהליכוד ,שאנחנו אלה שבאמת
עוזרים לנכים שבאמת יוכלו לחיות בכבוד.
בנוסף ,שמעתי ושמחתי מאד שהתקציב של משרד הרווחה יעלה ב 12-מיליארד שקלים.
אני מקווה שמפה גם ייצאו בשורות ועזרה ,לא רק לנכים ,אלא לקשישים ,לניצולי שואה
ולילדים ונוער בסיכון ,שזה הנושא שאני מתמידה בו ומנסה לקדם אותו.
תודה לכם על ההקשבה ונקווה לטוב .תמשיכו להילחם.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה ,אילה .בבקשה ,נורית.

חה"כ נורית קורן
ערב טוב לכולם .אני רוצה להודות לשר אלקין על דיון בנושא מאד מאד חשוב .באמת
הלשכה עובדת ואנחנו רואים שהיא עושה את תפקידה נאמנה ,ואכן יש אנשים שבאים
ומשתתפים ,וזה בעצם משפחת הליכוד .ואם רוצים להגיד לנו שאנחנו לא משפחה ואנחנו
רק 'ליכודיאדה' ,אז הנה ,אנחנו רואים שאנחנו לא .אנחנו באמת משפחה ואנחנו דנים
בנושאים חשובים.
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אני רוצה גם להודות לשר חיים כץ ,שהוא בעצם אמון על הרווחה ,והוא עושה המון ,והוא
קיבל תקציבים גדולים .ואכן עכשיו הוא נלחם על הנושא של העלאת הקצבאות .ואני מאד
מקווה שאנחנו ,כמו שהוא אמר ,נוביל את זה הלאה ותהיה חקיקה ממשלתית ,ואכן יהיו
אנשים שזקוקים לקבל את הקצבה – יקבלו אותה ,בלי שהם ירגישו שהם צריכים להתחנן
כדי לקבל .ואנחנו צריכים לדאוג שגם מי שאין לו כסף יחיה בכבוד .ומה זה כבוד? זה
הכבוד המינימאלי – שיהיה לו מקום לישון ,שתהיה לו יכולת לקנות אוכל ,לקנות תרופות,
לשלם חשמל ולשלם מים.
אני בעצם רוצה להודות לחה"כ ברקו .קודם כל ,להגיד לה מזל טוב ,שיהיו לה חיים
טובים ,ארוכים ונחת .יש לה ילד שהתחתן ,שיהיו לה נכדים ונחת ,רק נחת.
חה"כ ברקו לקחה את הנושא של נכי צה"ל ,אז לספר לך ,חה"כ ברקו ,שאני מאד מעריצה
אותך שלקחת את הנושא והקמת את השדולה .ואכן ,אני גם כן התמודדתי עם הדברים
האלה בתחילת הדרך .שתדעי ,שלפני בערך שנה וחצי ,הגיע אגף השיקום לוועדה ,והם
הניחו ואמרו – אנחנו הקמנו אתר אינטרנט והכול טוב ,הכול יפה .יש אפילו פקס שעונים
לפקס .אני אספר לכם איך הפקס שם – אין מקום לניירת כבר ,הם לא מטפלים בדברים
ולא שום דבר .והייתי בוועדת כספים ,הם החזירו לאוצר  044אלף שקלים .למה הם
החזירו? כי הם לא השתמשו בזה לטובת נכי צה"ל .וזה דבר נוראי ואני אסייע בכל מה
שרק אפשר כדי להיטיב את מצבם ,כי זה הדבר החשוב ביותר.
ואת מדברת על מבחן ההכנסה ,אז יש לי הצעת חוק שמדברת על הורדת מבחן ההכנסה
כמו אלמנות צה"ל ,כדי שהנכים באמת יוכלו לחיות ,ומגיע להם .הם נתנו את גופם למען
מדינת ישראל .את גופם ,את נפשם ,והם לא חיים חיים נורמאליים .ויש גם חברים שחיים
פה הלומי קרב ,ואנחנו יודעים כמה שהם סובלים .ולא צריך רק למות בעד ארצנו ,אלא גם
צריך ,אלה שנפצעו צריכים לקבל את מה שמגיע להם.
אני רוצה דווקא להתייחס עכשיו לחוק הזה העלאת הקצבה .זה לא רק העלאת הקצבה,
תדעו לכם ,אני ישבתי עם ראש הממשלה ואמרתי לראש הממשלה שלא יתכן שאנשים עם
מוגבלות ככה יחיו .זה לא יתכן .הבאתי קבוצה ,אבנר עורקבי היה שם ,הבאנו קבוצה
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ודיברנו עם ראש הממשלה וס יפרו לראש הממשלה כמה אפשר לסייע לאנשים עם מוגבלות
בכל מיני דברים .למשל ,עוזרת בית ,הטבות בחשמל ,הטבות במים ,הטבות בארנונה .אתם
יודעים הרי שאנשים עם נכות ,עם גלגלים למשל ,צריכים שתהיה להם מעלית כמו שצריך,
צריכים שהדירה תהיה יותר גדולה כדי שהם יוכלו להסתובב בתוך הדירה .הם חייבים
לקנות דירה יותר גדולה ,כי מי שצריך מטפל אז צריך גם כן לתת לו חדר נוסף .לא תמיד
הם יכולים לעשות את כל הדברים האלה והכול ממש בצפיפות .אנחנו צריכים לראות גם
את הדברים הללו .אתם יודעים גם כן ,אני בעצם יו"ר השדולה לאנשים עם מוגבלות,
ומתוקף זה אני עושה המון פעולות בנושא .וגם חברה בוועדת נגישות ,ועדת משנה
לנגישות .וכשאני שמעתי שבוע שעבר שהמדינה בעצמה ,היא מחייבת את כל העיריות
לעשות את הכול עד  ,2410ולעצמה המדינה אמרה – או קיי ,עד  .2421מה קרה? אין
אנשים עם מוגבלות? אתם יודעים שיש מלא בתי משפט שאין נגישות לאנשים עם
מוגבלות ,עם עגלות ,להגיע לאולמות של בתי המשפט? איך אפשר? יש מישהי שאני מכירה
שהיא עם מוגבלות ומישהו החנה ליד חניה של נכים וחסם לה את הדרך והיא לא יכלה
לצאת .מה היא תעשה? המשטרה לא רצתה לטפל בזה ,אבל העברנו איזה חוק שמדבר על
זה שזו תהיה עבירה פלילית .מי שחוסם רכב של נכים בחניה ,זאת עבירה פלילית .ואני
חושבת שזה נושא מאד חשוב ,כי אנחנו צריכים לקחת אחריות ציבורית .כי אם לנו היה
בבית ילד כזה ,היינו דואגים שהוא יקבל את כל מה שצריך .וכשאני שמעתי שכל
ההסכמות שהיו קודם במסיבת העיתונאים וזה לא כלל את כל סוגי הנכות ,אמרתי ,מה
זה? איך יכול להיות? הרי אנחנו מתייחסים לכולם ,אנשים עם מוגבלות ,וזה לא משנה מה.
אני מאד מקווה שאנחנו אכן נעביר את החוק הזה ונעביר עוד חוקים נוספים על מנת
שנוכל להקל על אנשים עם מוגבלות – גם ילדים ,גם אנשים מבוגרים וגם נחשוב על
ההורים שהם עם מוגבלות ,שמגיעים לבית הספר ויהיה להם גם את כל התנאים שהם
צריכים .הלוואי ולא היינו בחברה כזאת.
ואני רק רוצה לומר לכם עוד דבר ,שבעצם לפני שנה וחצי העברתי שני חוקים שמדברים על
כך שצריך לשלב אנשים עם מוגבלות בעבודה – החוק הזה מיושם במשרדי ממשלה ,לא
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לגמרי ,פה יש גם אכיפה ואנחנו כן עושים את זה .משרד המשפטים אמר לי בפירוש שהם
יגישו ,הם צריכים להגיש כבר בינואר ,כמה החוק הזה מיושם במשרד שלהם .אני מקווה
ששאר המשרדים יעשו .מה שכן ,הכנסת עושה את הדברים האלה ויש לה אנשים עם
מוגבלות בהרבה מאד משרות עבורם.
שוב ,תודה לכם ותודה שאתם רגישים לנושא .ערב טוב.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לנורית .אנחנו ממשיכים בדיון ,בבקשה ערן שכטר ,ואחריו להתכונן – עידו
אלמגור .אני נעלתי את ההרשמה .מי שנרשם – נרשם ,מי שלא – בדיון הבא .בבקשה ,ערן.

מר ערן שכטר
אני רוצה להגיד תודה קודם כל ליו"ר הלשכה ,שסוף סוף ,אחרי העלאות רבות שלי ושל
חברים נוספים בהנהלת הלשכה ,אנחנו שוב עוסקים בנושאים חברתיים ובנושא חברתי
שהוא נושא מהותי כמו נושא הנכים .אנחנו צריכים לעסוק בנושאים החברתיים
המהותיים האלה יותר ובעיקר לתת להם את עיקר הדגש ואת עיקר תשומת הלב ,כי אנחנו
קודם כל תנועה חברתית .זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
בדיון הקודם היה פיתוח הנגב .גם נושא חברתי.

מר ערן שכטר
חברתי נורית ,שדיברה ,כמעט לקחת לי את הדברים עכשיו ,אבל התחלת נכון ,אמרת נכון
בין השאר .הפיתרון שכרגע מוצע ,הפיתרון של העלאת קצבאות הנכים ,פיתרון שגם
בפועל ,כמו ששר הרווחה עצמו ,שעושה עבודה מצוינת ,סוף סוף יש שר רווחה במדינת
ישראל אחרי הרבה שנים שהיו שרי רווחה על הנייר .היה שר רווחה אחד ממפלגת
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העבודה ,ששומר על  .....מאוחדת .והיה שר אחד שהיה אז בליכוד ,שאני לא זוכר איך
קוראים לו ,אבל אני זוכר שהוא לא בליכוד היום והוא גם לא זכר שהוא היה שר הרווחה
גם כשהוא היה שר הרווחה .סוף סוף יש לנו שר עבודה ורווחה ושר שעושה.
בכל זאת ,אני אחזור לדברים שהתחלתי להגיד אותם .העלאת קצבאות הנכים זה פיתרון,
אבל זה לא הפיתרון הטוב .כמו שנורית אמרה ,יש הרבה דברים שאפשר לעזור לנכים שהם
לא בהכרח לתת להם כסף .כי כולנו יודעים ,יוקר המחיה היום בישראל הוא יקר .במקום
לבוא ולתת להם כסף ,והם צריכים אותו ,אני לא אומר שהם לא צריכים אותו ,הם
צריכים את הכסף ,אבל כשנותנים לנו כסף הכסף הולך .צריך לתת לנכים את הדברים
שהם באמת צריכים.

קהל
הם מקבלים הכול.

מר ערן שכטר
הם לא מקבלים בכלל .הם לא מקבלת עוזרת בית ,למרות שנותנים להם שעות ,וגם עכשיו
נותנים שעות סיעוד .שעות סיעוד זה סתם ,סתם נותנים להם רק כסף וזה לא נותן כלום.
הדברים האלה לא רציניים .צריך לתת לנכים את מה שהם באמת צריכים – את שעות
הסיעוד ,את העזרה בבישול ,את העזרה בסידור הבית ,את העזרה בתפקוד היום יומי ,את
העזרה בזה שכשהם הולכים לבנק הם בכלל לא יודעים אפילו על מה מדברים איתם .אז
נכון ,לרוב היום בבנק הם צריכים לעמוד פחות בתור ,אבל צריך מישהו שיעזור להם,
מישהו שבאמת יסייע להם .ואת העזרה הזאת צריך לתת לנכים יותר מכל עזרה אחרת,
יותר מהכסף .כן ,הכסף חשוב ,חשוב לכל אחד מאיתנו ,כן הם צריכים את הכסף ,אבל הם
צריכים הרבה הרבה דברים אחרים שהם שווי כסף .ובסופו של דבר ,כשהמדינה נותנת
כסף במקום לתת את מה שהנכה צריך ,הנכה לא נהנה לא מהכסף ולא ממה שהוא צריך.
ואז ,הנכה בא למדינה ורוצה יותר .תודה רבה.
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השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לערן .בבקשה ,עידו אלמגור ואחריו אריאל מורלי.

מר עידו אלמגור
ערב טוב לכולם .אני רוצה לחזק את יו"ר הלשכה ואני גאה ביו"ר הלשכה ,כי כל הנושאים
שבאים ושצריך להעלות – הוא תמיד מעלה .מקיים כל מיני מפגשים שהם מאד חשובים
לליכוד ולכל הציבור.
לגבי הנושא שלנו ,הכנתי חומר לגבי הנושאים האלה ,אבל לצערי הרב ,האדם המתאים
לשמוע את הדברים לא קיים .התכוונתי לשר חיים כץ .אלה הדברים שברשותו .אני לא ....
כמו ששמעתי קודם לגבי מה שנאמר ,חד משמעית לא .למה? כי הוא אמר הרבה דברים
טובים למשמע אוזן .אבל אנחנו אנשי הליכוד לא רואים עשייה .לא רואים עשייה .כל
הדברים האלה שהוא אומר היו צריכים להיות לפני כל ההפגנות של הנכים .בשביל מה
צריך לחכות להפגנות? למה צריך להגיע למצב כזה שיהיו הפגנות? לא צריך .אנחנו אנשי
ליכוד ,אנחנו ,כמו שאמרה חברת הכנסת ,אנשים חברתיים ולמען החברה ,אני רוצה
שיראו אותו בכל הישיבות .לא שהוא אומר לי – בישיבה הזאת אני לא בא .אין דבר כזה.
אתה בכל ישיבה ,שיראו שנציג הליכוד נמצא שם למענם .אבל זה לא נראה .מה שחשוב
בסיפור שלנו כאן ,שברגע שהוא אומר מה שהוא אמר שעושים ולא עושים ,אם אני לא
רואה ולא חש את מה שהוא עושה בעשייה ,תזכרו מה שאמר משה רבנו כשבא לבני
ישראל ,מה הוא אמר להם? בואו ונגיד לכם מה אמר השם – 'נעשה ונשמע' .אז זה מה
שצריך בדיוק לעשות – קודם תעשה ,שאנשים יראו מה אתה עושה ,שישמעו מה אתה
עושה .כל מה שאני אומר אני באמת  .....חד משמעי.
לגבי הנושא הזה ,צריך לעשות הרבה עבודה ,ושאנשים יראו שמי שעושה את העבודה
ונבחן עבורם זה דווקא אנשי הליכוד .כי אנחנו רוצים באמת לקדם את כל האנשים שלנו –
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הנכים והחברתיים וכל מה שקשור בזה .כי הנושא החברתי ,לצערי הרב ,הוא למטה מכל
ביקורת.

קהל
בשביל לדייק את מה שאתה אומר ,לא רק בסוגיה הזאת ,אלא בעוד כמה סוגיות ,אנחנו
בליכוד מתנהגים כמובלים ולא מובילים ,וחבל שככה.

מר עידו אלמגור
עוד מעט אני מגיע לזה .בדיוק .מה שאנחנו עושים ,דבר כזה ,מי מנצל אותנו עכשיו?

קהל
האופוזיציה.

מר עידו אלמגור
בדיוק ,האופוזיציה מנצלת את זה .ואז ,כשרואים את ההפגנות ,מי הולך להפגנות? מי
איתם? האופוזיציה .וזה מה שאנחנו גרמנו.
הנושא השני ,לגבי מה שאמרה חברת הכנסת בקשר לנושא נכי צה"ל .אני חס ושלום לא
נכה צה"ל ,אבל אני גמלאי צה"ל גם ,מה שהיא אומרת ,הנושא הוא וצריך להיות בטיפולו
של שר הביטחון ,לא שלה .היא צריכה ללכת לשר הביטחון ולהעמיד אותו על מקומו,
שיטפל בכל נכי צה"ל ,כי הוא מקבל בשביל זה תקציב ענק .ונכי צה"ל הם אנשי צבא,
אנשי ביטחון .לא היא .היא יכולה לעזור ,לדחוף ,אבל איפה שר הביטחון? שר הביטחון
צריך להיות האדם שרב בשבילם ,שדואג להם ולא אף אחד אחר.
לגבי הנושא החברתי – רבותי ,הפער החברתי בישראל הוא גדול מאד .ממש גדול .ואני
מבקש ממך ,להעלות את הנושא החברתי בצורה קשה מאד .יש היום דבר כזה שנקרא
'הוועדה לשוויון חברתי' .אני רוצה לומר לכם שהוועדה הזאת ,לא שומעים עליה ,לא
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מקדמת שום דבר ,לא שומעים שום דבר .ואני אגיד דבר אחד שהוא כואב לכל תושבי
המדינה ,וזה ,תשימו לב טוב – תושבי המדינה מלפני קום המדינה ומאחרי קום המדינה,
שבעים ומשהו שנים ,הם באו והתיישבו בארץ ,וכל השנים משלמים עבור הבית שלהם.
קודם גרו באוהל ,היום משלמים כל הזמן לקרן קיימת לישראל .משלמים כל הזמן – אגרה
שנתית ,היוון ,ועכשיו הוציאו דבר כזה – לקנות את השטח ואת הבית ,אבל מה ,הבית לא
יישאר על שמך ,הבית יישאר עדיין על שם מינהל מקרקעי ישראל .את זה אני מבקש
לנסות לטפל בעסק הזה שם .כי האנשים האלה הפכו לעבדים .משלמים שנים על גבי שנים
– גם היוון ,גם שנתי – ועכשיו גם קניה .והקניה עולה הרבה כסף.
יש דבר אחד חשוב ובזה אני מסיים ,מי שלוקח את הכסף ,למי שנותנים עד היום זה
לקיבוצים .ואני לא רוצה לדבר על הקיבוצים ,שהמדינה הפסידה מיליארדים עבור
הקיבוצים האלה ,מיליארדים .ואני לא רוצה להגיד לכם מי ואיך ,כי הזמן שלי עבר ואני
צריך לסיים.
אני אומר לכם חד משמעית – עשיה ,עשיה ,עשיה – אני מבקש .תודה רבה לכם.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לעידו .אני רק רוצה לתקן ולומר שדווקא שר הרווחה שלנו עושה לא מעט.
בנושא הספציפי הזה שהוא תיאר כאן ,הוא תיאר לכם קצת מאחורי הקלעים של המאבק
שעוד לא נגמר ,לכן אתה עוד לא רואה תוצאות בשטח ,כי המאבק עוד מתרחש בעצם ימינו
אלה.
בבקשה ,אריאל מורלי הדובר הבא ,ולהתכונן – אתי אנגלסמן 3 .דקות.

מר אריאל מורלי
ערב טוב ,כבוד השר .תרשה לי כחבר הנהלת לשכה לפתוח בפרגון עצום ,בנוסף לעצם
העובדה שהצוות המופלא שלך מורכב מהרבה אנשים צעירים ,וזה מבורך .אני חושב
שאתה אות כבוד לתפקיד יו"ר הלשכה ,בזה שאתה מקיים דיונים ערכיים איכותיים
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ובאמת כל הכבוד לך .גם לידידתי ,חה"כ נורית קורן ,שעושה הרבה הרבה הרבה למען
השכבות החלשות.
אני אריאל מורלי מירושלים ,חבר הנהלת הלשכה ,ואני אדבר בקצרה על הנושא הזה .אני
חושב שכליברלים ,המטרה שלנו היא לשלב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה .מה
שקרא לו מנחם בגין – המדינה סומכת ,המדינה אמורה לסמוך על התושבים,

קהל
עושים את זה .יש ייצוג הולם בכל מקום.

מר אריאל מורלי
אילה ,יקירתי ,אני פה מדבר ,לא הפרעתי לך .לא סיימתי.

קהל
צריך לדייק פשוט.

מר אריאל מורלי
לא סיימתי .בכל אופן ,המדינה צריכה לסמוך על התושבים שהם ימקסמו את היכולות
שלהם וגם בנושא הזה אנחנו צריכים ללכת לפי העיקרון הזה .אנחנו מדברים על נתונים
של  884אלף איש עם מוגבלויות בשוק העבודה .למעלה מ 344-אלף ילדים עם צרכים
מיוחדים .אנחנו מדברים על מחקר שערך משרד מבקר המדינה ,שהמשק מפסיד כתוצאה
מאבטלה של אנשים עם מוגבלויות  5מיליארד שקלים .בנוסף לזה ,המשק מפסיד 6.5
מיליארד שקלים כתוצאה מכך שנכים שנשארים בבית מאלצים את קרוביהם לשבת איתם
בבית והמשק מפסיד מכך  6.5מיליארד שקלים.
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אני חושב שהבעיה כאן היא חוק לרון ,שזה חוק שמשלב בעצם בין השכר שבעל מוגבלויות
מקבל ,עם קצבת הנכות שלו .זה מעודד אותו לא לצאת לעבודה ,שזה משהו שאסור
שיקרה .וחשוב מאד שנטפל בחוק הזה.

קהל
החוק הזה משתנה גם עכשיו.

מר אריאל מורלי
חשוב מאד שזה מה שישתנה .ובנוסף ,יש חוק שנכנס כרגע ,אנחנו מדברים על  2.2%מסך
עובדי המדינה שהם למעשה עובדים עם מוגבלויות .יש חוק שנכנס לתוקף ב,1.1.2416-
שאומר שכל משרד ממשלתי ,כל גוף ממשלתי עם למעלה מ 144-עובדים צריך להעסיק
למעלה מ 5-אחוז מסך העובדים ,צריך להעסיק אנשים עם מוגבלויות .מעבר לעובדה שזה
נותן להם הזדמנות ונותן להם את התחושה הזו שהם שייכים לחברה עצמה ,שהם לוקחים
את גורלם בידם ,מעבר לדבר הזה ,בן אדם שעובד עם אדם עם מוגבלויות ,ואני מדבר
מניסיון ,אני עובד במרכז בגין ,יש לנו בחור נכה ,מדהים ,אמנם עם מוגבלויות ,אבל באמת
עם יכולות מופלאות ,זה גורם לבן אדם להבין יותר לעומק את הכבוד שאנחנו צריכים
להעניק לציבור הנכים .ולדעתי אנחנו צריכים לתת את הדגש על הדבר הזה ,על שילוב
הנכים אצלנו בעבודה .זו לדעתי גולת הכותרת של הנושא הזה.

קהל
שכל אחד ייקח על עצמו לשלב אנשים עם מוגבלות.

מר אריאל מורלי
בהחלט .אני מקווה מאד שאת ,נורית ,וגם כבוד השר ,תעשו למען הנושא הזה .תודה רבה
לכם.
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השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לאריאל .בבקשה ,אתי אנגלסמן ,ואחריה אברהם רוטר.

גב' אתי אנגלסמן
ערב טוב .אני גם כן בין השמחים מאד שסוף סוף אנחנו מעלים גם נושאים חברתיים
בתנועתנו .חשוב מאד .שמעתי פה סכומים באוויר –  2.2מיליארד 0 ,מיליארד 8 ,מיליארד,
משרד האוצר ייתן – אבל אני מבקשת לרדת לרזולוציה ,לפרטים .אני שואלת – מיהו נכה?
למי צריך לשלם? מיהו נכה? האם זה המפגר? האם זה הקשיש?

קהל
כבר לא אומרים מפגר .אדם עם מוגבלות שכלית.

גב' אתי אנגלסמן
אדם עם מוגבלות שכלית.

קהל
צרכים מיוחדים.

גב' אתי אנגלסמן
האם אדם שהוא נכה נפשית? האם אדם שהוא בפוסט טראומה? מי זה בדיוק נכה? איך
אנחנו קובעים מי יקבל את הקצבה ומי לא יקבל את הקצבה? איך גם כל הזמן בודקים
האם בן אדם נשאר באותה נכות שלו? אולי אחרי שנתיים שלוש ,למשל אדם שהוא אחרי
פוסט טראומה ,תפסו את זה בזמן ,טיפלו בזה בעזרת פסיכולוגים ,אולי זה עבר לו .אנחנו
לא בטוחים ,או קיי ,יש ויש.
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אני קצת ממשיכה את מה שאמר גם קודמי ,שאני תוהה ושואלת את עצמי – האם אנחנו
צריכים לקבוע ולהגיד ,כל הכבוד ,נשלם עוד ועוד ועוד ,או שאנחנו צריכים לעודד את
הנכים להיות חלק משוק העבודה ,לעודד אותם לכך ,לעודד אותם להיות חלק מהחברה
בהיותם בשוק העבודה ,ולתת להם דברים נוספים מעבר לכסף שנכנס לחשבון .דברים
נוספים ,למשל ,כולם דיברו על שותפות עם ביטוח לאומי ,עם משרד האוצר .אני דווקא
חושבת בראש על שותפות עם משרד החינוך .כל אחד יודע שתלמידים צריכים ,כחלק
מבחינת הבגרות שלהם ,לעשות מחויבות אישית .אז מחויבות אישית אפשר לעשות גם עם
נכים ,עם מוגבלים ,עם ילדים עם קשיים ,ואז שיתוף הפעולה בין משרד החינוך ומי שמעגן
את העזרה לנכים ,שתהיה להם עזרה לא רק כספית ,משהו שנכנס לחשבון ,אלא גם משהו
רוחני שיעלה אותם – הופעות ,ביקור של בני נוער אצלם .אני חושבת למשל על קשיש שיום
בשבוע מגיע בן נוער ,כחלק ממחויבות אישית בכיתה י"א ,זה נותן לו חיים ,זה מקשר
אותו לחיים.

קהל
עושים את זה .זה נעשה.

גב' אתי אנגלסמן
אז צריך את זה להגביר .לא עושים כל כך הרבה .אבל אני חושבת שצריך להפנות תקציבים
גם לדבר הזה ולא רק לחשבון הבנק.
לכן ,אני חושבת שגם כל הדרך שבה הנכים מקבלים ,למשל ,שעות סיעוד מביטוח לאומי,
הרי חברות הסיעוד גוזרות קופון מאד גדול בדרך אל הנכה .הרי שעה שביטוח לאומי
משלמת לנכה ,חברת הסיעוד לוקחת את התמורה שלה .קרה פה מצב ששכר מינימום עלה,
יש לנו נכים שנעזרים בעובדים זרים שצריכים לסעוד אותם כי הם לא יכולים לבד,
והנכים ,לא רק זה שאין להם את הכסף מאיפה לשלם ,הם צריכים עוד להוסיף עוד כסף
לשכר המינימום של מי שעוזר להם לקיים אורח חיים נורמאלי ואין להם מאיפה .לכן,
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אנחנו צריכים באמת לחלק את התוואי – למי משלמים ,כמה משלמים ,איך קובעים מי
זכאי לקצבה של באמת שכר מינימום ומי זכאי לפחות ,איך מעודדים אנשים לצאת
לעבודה וזה כב ר יעלה להם את המוראל והם ירגישו שהם חלק משוק העבודה וצריכים
אותם .זה מאד משפר את הנכות ואת ההרגשה שלהם .צריכים להיות מאד יצירתיים
בעניין .זו לא חוכמה רק להגיד – או קיי ,אני משווה לשכר מינימום ובזה נפטרנו מהעניין.
לא .צריך לנסות גם מבחינה רוחנית לעזור לנכים האלה .אני חושב למשל על סטודנטים
שיכולים לעזור .הרי סטודנטים היום מקבלים מלגות ,יכולים לעזור בעזרה לקשישים
בניקוי הבית .בזה הם יקבלו מלגות .צריך לשלב המון משרדים שיעזרו באמת לנכים ולא
רק הכסף שנכנס לבנק .תודה רבה.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לאתי .הדובר הבא – אברהם רוטר .אחריו להתכונן קטי כהן.

מר אברהם רוטר
שלום .ערב טוב .קודם כל ,אני רוצה להודות לשר אלקין על שהוא העלה את הנושא הזה.
אנחנו דיברנו על הדברים האלה הרבה זמן והגענו לרגע שהעלינו את הנושא הזה ,באמת זה
ראוי לציון שהלשכה עוסקת גם בדברים החברתיים.
אנחנו כתנועת הליכוד ,לדעתי ,ונראה לי כך ,לא מזוהים בציבור כמפלגה חברתית .אנחנו
טובים במדיניות ,טובים בביטחון ,בכלכלה ,אבל בחברה אנחנו לא נשמעים .אם יש כל
מיני גורמים בתקשורת שמעוניינים לא להבליט את הדברים שלנו ,זה ברור ,אנחנו יודעים
את זה .אבל יחד עם זה ,ישנם אמצעים רבים שאפשר להעלות את כל הנושא הזה של
הנושא החברתי ,בפורומים שהקהל יידע אותם ,ולא עושים מספיק בעניין הזה.
אבל אני רוצה לדבר על דבר אחר .דובר כאן על הנכים .כולנו מסכימים שאכן צריכים
לעזור להם יותר ממה שאפילו הציעו היום בכנסת .אין ספק .זה דבר שמתבקש .צריך
לפעול בתבונה ,ואותם נכים שבאמת עם מוגבלויות גדולות – שיקבלו יותר .לעומת זאת,
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אחרים – שיקבלו בהתאם לנכות שלהם .אבל אני רוצה לדבר על הנכים האולטימטיביים,
וזה הסיעודיים .אותם בכלל מחקו .הם לא נמצאים בציבוריות ,הם לא נמצאים בנושא של
עזרה או משהו .אותם זרקו לכלבים .רבותי ,ישנם במדינת ישראל קרוב ל 144-אלף
סיעודיים .חלקם ,אלה ששפר מזלם ויכולים לעזור לעצמם ,נמצאים במוסדות סיעוד פחות
או יותר ,ואתם יודעים כמה עולה היום מוסד סיעודי שיהיה קצת מתקבל על הדעת?
לפחות  24אלף שקל לחודש .הרוב הגדול ,אותם אלה ששפר עליהם קצת מזלם ,נמצאים
במוסדות סיעוד שהמדינה זרקה אותם לשם ,ששם הם מקבלים עזרה מאריתראים ,מכל
מיני גורמים ,וזו בושה וחרפה ,מי שראה פעם את תוכנית הטלביזיה איך מתייחסים
לציבור הזה .אבל אני מדבר על אותם עוד יותר נחותים שמזלם לא שפר עליהם ,שהם
זרוקים בבית ,בלי שום עזרה .הם בכלל מחוקים ,מחכים לרגע ,תסלחו לי שאני אומר ,אבל
הם מחכים לרגע שאלוהים יואיל וייקח אותם אליו .זה המצב של מדינת ישראל .מדינת
ישראל לא נותנת כלום בנושא הזה של הסיעוד .אנחנו כאן חברה נוראית .אני חקרתי קצת
את הנושא הזה ואני קצת מכיר אותו .אני השוויתי אותו למה נעשה באירופה .היום
מדינות ה OCD-מתייחסות לסיעוד כמו חולה רגיל .יש מוסדות ,יש טיפול ,מתייחסים
לזה ,כי הסיעודי הוא בעצם איש חולה .במדינת ישראל אם אתה חולה ושפר עליך ,אתה
הולך לבית חולים ,מטפלים בך .הסיעודי ,שהוא חולה אולטימטיבי ,לא מטפלים בו,
זורקים אותו .זה המצב שלנו לצערי הרב.
דיברתי על זה עם השר חיים כץ ,אני יודע שהוא פועל המון בנושא הזה ,ולצערי הוא לא
קיבל את התמיכה המרבית שהוא רצה .אפילו הכנסתי בסוד העניין הזה את השר אלקין,
שאמרתי לו – אני מבקש שהוא יהיה מעין לוביסט ,מעין השדולה שלנו .הוא בתור שר לא
יכול להיות ,אבל הוא הבטיח לי ,ואני יודע שהוא עושה מאמצים גם בנושא הזה.
חשוב שהחברה שלנו תתייחס לנושא הסיעודי בצורה הרצינית ביותר ,להוציא אותם מתוך
האפלה הזו שהם נמצאים בה והתייחסות קצת יותר אנושית לציבור הזה .תודה רבה.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
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תודה רבה לאברהם .אחריו קטי כהן ואחריה להתכונן משה שטנגר .אני חוזר ומבהיר מה
שאמרתי בהתחלה ,אני קודם נותן לחברי לשכה .רק ברגע שכל חברי הלשכה שנרשמו
ידברו ,אני אתן לאנשים אחרים שנרשמו .קטי לא פה .אני ממשיך הלאה ,משה שטנגר,
בבקשה .אחריו – אילנה ברמי מימון.

מר משה שטנגר
ערב טוב .תודה רבה ליו"ר הלשכה ,השקיע עבודה מעל ומעבר ,ולחברי הלשכה .אני קצת
מאוכזב שחברי הכנסת ,משום מה ,באים ,מראים את עצמם והולכים .אנחנו פה נמצאים
על מנת לעזור אחד לשני .אם חברי הכנסת לא יהיו ,הם לא יידעו מה קורה פה.
אני אישית נמצא פה במקום משנות ה ,54-אני אדם מסורתי ,עם מנחם בגין שמרו עליו ,זה
שמימינו של באדר .ב 66-זכינו במהפך ומאז ברוך השם אנחנו גאים .אבל ,לצערי הרב,
אחרים קוטפים את הפירות .אני אישית מכיר טוב את משה כחלון .הוא אפילו לא נכנס
להיות חבר מרכז .זה שהוא הצליח באיזו שהיא צורה ,אני לא מקנא בו .לא יתכן שאנחנו
נהיה בממשלה ,מובילים את הממשלה ,ואת כל הפירות יקטוף אדם אחר .למה אני
מתכוון?
אנחנו כרגע ,ופה הייתי מבקש ,אם היה אפשר לרשום את זה ,כמה דברים שהלשכה תטפל
בזה – נכים ,קשישים וצעירים .לא יתכן שמר חיים כץ ,חבר הכנסת ,דיבר נהדר ,אבל מכל
הסיפור לא יוצא כלום .תמיד מסתכלים בשורה התחתונה .רבותי ,תתפסו יוזמה .מי שלא
מוצא חן בעיניו ,שיילך .אני אמרתי ,הוא אמר ,זו בושה המשכורת של הנכים .בושה
וחרפה .בסוף כחלון ייקח ,מבטיח לכם.
נושא הקשישים – יש בדיחה שאומרת שאחת יום אחד לא הגיעה לקופת חולים .מה קרה?
היא באמת חולה .אני חבר ועד בחיפה ,אני מבקר אנשים שלא יכולים לקחת תרופות
אפילו .אני כבר לא מדבר על הכסף .זה גם חשוב מאד שניקח בידיים.
כולם היינו פעם צעירים .יש לנו צעירים ברוך השם בתנועה ,מאד מוכשרים ,אבל תנו להם
את הכלים ,תכניסו אותם לעבודות המכריעות.
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ועכשיו אני חוזר לדבר הכי חשוב ,אני מקווה שהרבה מכם כבר היו בסיפור הזה ,היה פעם
בישראל שיקום שכונות .מי שהיה בסיפור הזה היה דוד לוי אם אתם זוכרים .שיקום
שכונות זה מקום שהיה שייך לעמידר ,אני בזמנו עבדתי בעמידר .מה שקורה ,התושבים לא
יודעים מי החליט .התושב אומר – הוא נתן לי את הדירה .אנחנו חייבים לרדת לעם
ולהסתכל על האנשים המסכנים .אלה יתנו לנו את הקולות .אני אישית לפני הבחירות,
כשאני רואה שיש  24אחוז מתלבטים ,אני יודע שניצחנו .למה? מי זה המתלבטים? אנשי
ליכוד .באים לקלפי ,סוגרים את העיניים – שמים ליכוד .אבל לא צריך להגיע לזה .צריך
לעבוד על שלושת הסעיפים האלה .ואנחנו כרגע ,אם אתם רואים ,אני גם הולך עם טרנינג,
אני מאמן כדורגל לשעבר ,הגענו כמו במרתון .במרתון יש את ה 344-מטר האחרונים שהרץ
משקיע את הכול .אני מבקש כרגע לא להתבייש ,שיגידו שאנחנו לא בסדר ,אבל אנחנו
צריכים לזכות הלאה בבחירות .לעבוד קשה על הנושא של נכים ,קשישים וצעירים.
עוד מילה אחת – לא יתכן ,בשום פנים ואופן ,שאדם ייבחר לכנסת ישראל מטעם הליכוד
והוא לא מצביע מה שהסיעה מחייבת .בחרנו את הליכוד ולא את הבן אדם .אני מבקש על
זה לשים לב ,מי שלא רוצה את הליכוד – שיילך .היה מקרה כרגע מאד לא יפה .תודה רבה
ולהתראות בשמחות.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה למשה .בבקשה ,הדוברת הבאה ,אילנה.

גב' אילנה ברמי מימון
ערב טוב לכולם .בדרך כלל אני מדברת על ארץ ישראל ,על ההתיישבות והדברים חשובים.
אבל נושא הנכים נוגע גם לי אישית וגם להרבה נכים שמוזנחים .עם כל הכבוד שמנסים
לקדם ,כבר לפני שנה מי שהפיל את הקצבה לנכים זה הליכוד לצערי .ואני חרותניקית
בדם ,נולדתי בזה .זה שעוזרים להביא חמגשיות או לעזור בתרופה ,אנחנו לא זקוקים לזה.
אנחנו צריכים קצבה ,מגיע לנו בזכות ולא בחסד .כל החיים אנחנו משלמים ביטוח לאומי,
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מס הכנסה ,הכול .ברגע שנופלים – זורקים .אני הולכת לביטוח לאומי לוועדה ,אומרים לי
– את נראית טוב .אני עשיתי השתלת מח עצמות 3 ,התקפי לב ,ניתוח מעקפים ,דלקת
פרקים ,פיברומיאלגיה ,עמוד שדרה שבור וחוט השדרה שלי מחובר בקושי .זה שאני
הולכת ואני חזקה ,אני יודעת לשרוד .זה הכול בראש .כל זה והביטוח הלאומי החליט
שאני בסדר ,לא מגיע לי ביטוח לאומי .אני לא מקבלת אגורה אחת ,למרות שיש לי 114
אחוז .שלא לדבר ,אני יכולה אולי לשרוד ,יש לי קורת גג .יש אנשים שאין להם מה לאכול,
'הומלסים' כל החיים ,שירתו בצבא ,שירתנו ,הילדים והיום גם הנכדים שלנו משרתים .אז
בבקשה ,עם כל הדיבורים ,מה שאמרה נורית קורן וכל מה שאמרו – כל הכבוד ,מנסים.
אנחנו לא זקוקים לנדבה ולא לחמגשיות ולא לעזרה .מי שאין לו מושלם ,אני אילתית,
הרופא כותב בפירוש – את צריכה מלווה צמוד לקבל גם טיסה .את זה אני לא מקבלת ,אני
משלמת בפרטי מהכיס שלי .ולמרות כל מצבי ,אני מטפלת גם בחולי סרטן מתנדבת ,גם
לוחמים למען צה"ל וגם אנשים קשישים ,שאני כל יום ששי ,עם כל המצב ,עוזרת להם דרך
אנשים אחרים עם רכב לחלק .המצב איום ונורא .עד היום אף אחד לא קיבל עזרה .עם כל
הכבוד שאומרים – עוזרים ,עוזרים – אני לא רואה שום התקדמות בנושא הנכים .מה,
מחכים עד הבחירות? בבחירות יגידו – הו ,עכשיו אנחנו נותנים את הקצבה .אחרי
הבחירות ,לצערי .שיהיה בהצלחה לכולם .ואני מקווה באמת שתדעו את זה ותטפלו בזה.
זה מאד מאד חשוב.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה ,אילנה .ובאמת מגיע לאילנה כל הכבוד ,היא מגיעה בהתמדה לכל ישיבת לשכה
מאילת הרחוקה .זה לא פשוט.
אנחנו ממשיכים בדיון ,בבקשה ,יהודה דורון.

מר יהודה דורון
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חברים ,שמעתי היום את מה שנאמר ,ואני עוקב אחרי הדברים כבר הרבה הרבה שנים.
אנחנו נאבקים לגבי נושא הקצבה שהיא  2,344שקלים ,אני לא רואה פה בן אדם אחד
שיכול לחיות מ 2,344-שקלים .זו בושה .זו בושה ,כי מדובר בנכים שקשה להם ,הם לא
יכולים לצאת לעבודה .וגם אם הם רוצים לצאת לעבודה ,אז הם מקבלים עונש ,מי שיוצא
לעבודה מורידים לו את הקצבה .אז מה עושים? גורמים לו שהוא לא יילך לעבודה .במקום
להגיד לו – הקצבה היא קצבת נכות בגלל המגבלה שלך ולך לעבוד ,אף אחד לא ייגע לך
בכסף ,ואז יכול להיות שהרבה נכים היו יוצאים לעבודה .והחתך של הנכים שאינם
מסוגלים היה קטן יותר ,אז יכלו לעזור לאותה קבוצה הרבה יותר טוב.
אבל אני רוצה לגיד לכם דבר אחר ,שאתם עכשיו תבינו מה זה 'ישראבלוף' .נכה שזכאי
לעובד זר ,עולה לו להחזיק את העובד הזר  14,244שקלים .נתון של הכנסת ,לא נתון שלי.
מחלקת המחקר של הכנסת עשתה את הבדיקה ,אם אתם נותנים לעובד את החופשות ואת
כל הדברים שמסביב ,אתם ,כל אחד מכם ,צריך לשלם בשביל ההורה שלו ,בשביל הזקן,
 .14,244ואנחנו לא משלמים ,ברור ,ברגע שהוא עוזב את העבודה הוא מגיש תביעה לבית
הדין לעבודה על הלנת שכר ואתם תצטרכו לשלם את זה כי אתם מפרים את החוק .מה
עושה הכנסת? היא כל פעם מעלה את שכר המינימום .אנחנו אומרים להם – חבר'ה ,אתם
מעלים את שכר המינימום ,תנו לנו את התוספת ,לא את כל מה שאתם לא נותנים ,אבל
לפחות תעלו את השכר הזה .אומרים לנו – כן ,אתם צודקים – אבל לא מעלים .העלו 0
פעמים את שכר המינימום ל 1,244-שקל .לנכים לא נתנו את התוספת ועכשיו באים
ומכורים לנו שיתנו לנו  304שקל תוספת .איפה ה 044-שקל שלקחו לנו? איפה ה ?044-זאת
אומרת ,אתה לא נותן כלום ,אתה עובד על הנכים כל הזמן .ואני שואל אתכם – לאן
רוצים להוביל את הנכים? לאיזה מקום? אתם אומרים ,יוצאים לכבישים ,אין להם
ברירה .אני היום מתחנן לנכים שלא יבואו לבית של חיים כץ ,כי יורד גשם .הם אומרים –
לא מעניין ,אנחנו נישן בגשם ,הכול ,אנחנו ישנים ליד הבית שלו .ואני שואל – למה היינו
צריכים להגיע לזה? למה? אתם ,כל אלה שיושבים פה ,ואני אבוא עכשיו מדי פעם לפה
לדבר ,ואני אומר ,כל הכבוד שיש את זה .שאתם תקשיבו ,אתם הפעילים ,אתם האנשים
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הכי חזקים של התנועה ,אתם צריכים להתוות את הקו לממשלה ולחברי הכנסת שלנו על
מנת שהם יבואו ויתקנו את הדברים האלה.
אני אתן לכם דוגמא ,אבא זקן ,לי יש אבא בן  ,111נפל ,מישהו דפק אותו עם האוטו והפיל
אותו ,ואני פתאום רואה – הוא צריך עובד זר .הוא לא רצה לקבל עובד זר בכלל ,הוא אדם
דתי ,מקובל .אמרתי לו – אבא ,עובד זר ,אתה חי לבד בבית .אני גם לא יכול לעלות אליו,
יש מדרגות .עולה מדרגות ונכנס .לקחתי ,הוצאתי אותו מבית החולים ,מהפציעה ,כי לא
רציתי שהוא יידבק ,הלכתי הבאתי עובדת זרה .הוא שואל אותי – מי משלם? אמרתי לו –
חברת הביטוח .מה אני אגיד לו? אני אגיד לו שהוא משלם? אני אגיד לו שאנחנו משלמים?
הוא לא ירצה .אותו רגע שהאבא רואה שהילדים שלו צריכים לשלם עליו ,הוא לא רוצה
להישאר בחיים .כל הורה אומר – מה ,אני עכשיו אפול נטל על הילדים שלי במקום שיתנו
לנכדים? איפה אנחנו? מדוע אי אפשר לעשות ,לקחת עוד חצי אחוז ,עוד אחוז של מס,
וכולנו משלמים את זה .אתם עושים ביטוח נוסף ,הביטוח עולה לכם יותר .למה לא לעשות
מעשה שכל הזקנים וכל הנכים יהיו מסודרים בנושא של העובדים הזרים? לא יכול להיות
שאנחנו נישא בהוצאה שאין לנו אותה .אני לא מקבל קצבת נכות ,איך שאתם רואים
אותי ,אני לא מקבל .מישהו פה אמר – כולם מקבלים ,לא כולם מקבלים .מי שעובד לא
מקבל קצבת נכות ,אלא מי שלא מסוגל לעבוד .אז תכניסו את זה לראש ,לא כל הנכים
מקבלים .כל נכי הפוליו ,אם אתם זוכרים ,כולם יצאו לעבודה ,לא קיבלו קצבה .היו להם
מקומות עבוד ,הם עבדו .אמרו להם – תקבלו קצבה ,אמרו – לא ,אנחנו מעדיפים לעבוד.
הכבוד להגיע הביתה לילדים ולהגיד להם – אני באתי מהעבודה ואני מביא מתנה בחג ,כמו
כולם ,לא שונה – זה דבר שכולם רוצים אותו .גם הנכים רוצים להגיע לזה .אבל כאשר
אתה מאיים על הנכים ואתה אומר להם – אם תרוויח  2,644שקל ,שקל נוסף נתחיל לקצץ
לך .אם תעשה ככה – נוריד לך .מה זה הדבר הזה? איפה זה נשמע? אנחנו פה יושבים,
כולם מדברים מדברים ,הולכים הביתה שוכחים ,הנוכחים ממשיכים לרוץ לכביש .הפעם
ההפגנה לא תיפסק .ההפגנה הולכת להיות יותר חזקה ויותר עם מטרות להתחיל להשבית
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את המשק .זו המטרה שלנו .שהמדינאים יידעו שצריך לבוא לפתור את הבעיה מיסודה.
לא לשחק עם הנכים.
אני אתן לכם דבר נוסף ,משפט אחד – העלו את המים לכל האזרחים ,שכחו שהנכים
צורכי מים ,בגלל סיבות בריאותיות .והעלות של המים ,כאשר אתה עובר את ה 6-קוב או
את ה 3-קוב ,אתה משלם קנס ,אתה משלם  10והלאה .מדוע לא לתת לנכה לשלם את
הבסיס של המים הנמוך ,מבלי לתת לו קנסות? דבר שאף אחד לא חושב עליו .אני משלם
 1,444שקל על מים .שמעתם טוב ,לא אני ,הרבה נכים שלנו משלמים  1,444ו 1,244-ו-
 .1,344ככל שאתה משתמש אתה משלם יותר.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה ליהודה .אנחנו ממשיכים ,בבקשה אבנר עורקבי ,אחריו שמעון שראל ,בבקשה.

מר אבנר עורקבי
ערב טוב .שמי אבנר עורקבי .במסגרת התפקיד שלי אני מייצג כ 24-34-אלף משפחות של
ילדים נכים .בין היתר אני חבר ליכוד מ ,1066-הימים שהייתי בריא ,חזק .שרתתי  3שנים
ואחר כך עוד  6שנים בשירות בתי הסוהר ,עד שנפצעתי .היום אני נכה עבודה .לא שייך
בכלל לקטגוריה של נכים כלליים .המלחמה שלי המקורית היא בוועדות הרפואיות.
קודם כל ,אני מודה לאלקין .אלקין ,עבודה מבורכת ,אין מה לומר .להביא את העניין של
הנכים אליכם לכאן ,זה דבר שלא היה בכלל בליכוד ,במסגרת חברותי בליכוד מ .1066-לא
ראיתי אדם שמרים את העניין הסוציאלי הקשה הזה .אני במשך שנים נמצא בליכוד,
תומך בליכוד ולא ראיתי את הדבר הזה .אני לא רוצה להזכיר את כל העוול שנעשה לנכים,
את כל העוול שנעשה לילדים הנכים .אני יודע את זה ,אנחנו אומרים את זה במסדרונות,
במקומות שאנחנו צריכים לומר את זה .אבל אני רוצה לומר לכם ,יש לכם הזדמנות פז,
רבותי הנבחרים ,הזדמנות פז להעביר חוקים סוציאליים למען ציבור הנכים ומשפחות של
ילדים נכים .אתם לא יודעים כמה מונח לכם פה בכף .אני אמרתי את זה לביבי באופן
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אישי – בוא ,תיקח את עולמך ,עולמך בידך ,אתה לא יודע כמה נכים יצביעו למען ביבי
ברגע שהוא יעלה את הקצבאות לשכר מינימום .כמה יצביעו .אמרתי לו את זה מפורשות –
אתם לא יודעים מה אתם עושים .אתם לוקחים לכם עוד  04מנדטים תוספת לליכוד .אתם
יודעים מה זה? זה ממש דבר יוצא דופן.
אני לא רוצה להיכנס לכל המצוקות שלנו וכל הבכיות שלנו ,זה לא שייך לפה .אני את שלי
עושה בכנסת .מאז  ,00כולם מכירים אותי ,אני נכנס לכולם ,אני לא רואה אף אחד ממטר.
אני צריך להיטיב עם הנכים ,עם ילדים נכים ,אני עושה את העבודה שלי שם .אני צריך פה
אתכם ,חברי הליכוד ,לצעוק כל הזמן לנבחרים שלנו ,שאנחנו בוחרים בהם כל פעם –
ב'פריימריז' ,בלשכות ,בכל המקומות – חברים ,הנכים ,האנשים הסוציאליים .כמו שבגין
ז"ל היה .מנחם בגין ז"ל ,לא היה איש כזה .כמו שהוא היה חברתי ,הקים פעם ראשונה את
שיקום שכונות ,אותו דבר ,היה לו עיניים למטה .אני זוכר שאמרו לי שהוא היה גם נוסע
באוטובוס.
תודה רבה לך ותודה רבה גם לחיים כץ .חיים כץ עושה עבודה ,אין מה להגיד .תודה.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לאבנר .אנחנו ממשיכים .שמעון שראל ,בבקשה ,אחריו מתי יוגב .בבקשה,
שמעון .אם מתי לא פה ,אז אחריו צחי דיקשטיין.

מר שמעון שראל
ערב טוב לכולם .שמעון שראל – כולכם מכירים ,ממייסדי הליכוד ,ממקימי מרכז הליכוד
הראשון .אני בן אדם עם שיניים .אומרים שלשכת הליכוד זה גוף בלי שיניים .ככה כתוב
בעיתונים .אני מבקש שיניים מלשכת הליכוד .אני לא חבר הלשכה ,אבל מאחר ואני גם
בעצמי נכה צה"ל ואני גם עוסק כרגע בעניין הנכים ,מצאתי לנכון לבוא לפה ולומר את
דברי ,אפילו שזה כמעט לדבר ל'למפה' ,כי לא נשארו אנשים.
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אני לא רוצה לדבר על הקשיים של הנכים ,על הוועדות הרפואיות שהורגות את האנשים.
אפילו שאני הגשתי תביעה ,התיק שלי הלך לאיבוד  5שנים .כל פעם היו צריכים לדחות את
הדיון .אבל זה לא כל כך חשוב .החשוב הוא מה הדרך לפיתרון .מי שמתעסק עם
פוליטיקאים ,הוא גם נתון ללחצים של הפוליטיקאים .ולכן ,אני באתי ואמרתי ,ניקח
מהגורן וניקח מהיקב .יש במדינת ישראל כ 1.8-מיליון נכים לסוגיהם ,כולל כל סוגי
הנכים .הכוח של הנכים ,עם המשפחות שלהם ,זה  04מנדטים .זה כוח אלקטוראלי אדיר.
הליכוד ,שרוצה לעזור לנכים ,ומונע ורוצה ,ומונע ורוצה ,הוא יכול לעזור מהאגף השני.
הוא יכול לקבוע שיהיה סקטור חמישי .יש  14מחוזות גיאוגרפיים 0 ,סקטורים –
מיעוטים ,עולים ,צעירים וסטודנטים ,ונשים חדשות – היום ,בכמות כזו גדולה של נכים
יש מקום לסקטור חמישי ,אפילו בתור הוראת שעה לפעם אחת ,כדי לבדוק איך זה עובד.
אבל ,אתם צריכים להבין ,רבותי ,אם יהיה אדם נכה חבר כנסת שנבחר כנכה ,שמבין את
השפה של הנכים ,שמבין את הכאב והסבל ,שמבין את הטרטור והריצה ,הוא יוכל להעביר
את המסר לכנסת ישראל ,לממשלת ישראל ,בצורה הטובה ביותר .וגם ,אוכלוסיית הנכים
תתן בו את אמונה ,במקום ללכת ולהתפצל לחמישים אלף יחידות של מחלוקות .כל הנכים
האלה צריכים להיות מאורגנים .אני לא מתיימר להיות חבר בארגון נכים ואני גם לא
מעורב בארגון נכי צה"ל ,אבל צריך מישהו שיהיה כמו בכדורסל – לקלוט את הכדור
ולזרוק לסל .זה התפקיד של הליכוד – להיות חדשן ,ואז ,מכל הדבר הזה נראה הרבה
פתקים – מחל ,מחל ,מחל .וזה יהיה כמו "סן ג'רמן" פריז נגד ברצלונה ,קיבלנו גול,
הכנסנו עוד שמונה.
אני מצפה שלשכת הליכוד תמליץ בפני מרכז הליכוד לקבל את ההצעה שלי ולהעביר את
זה ,אני אסיים את ההחתמה שלי ואני אביא את זה בפני מרכז הליכוד .תודה רבה
ובהצלחה לליכוד.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
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תודה רבה לשמעון .הנושא שהצעת הוא פחות בסמכות לשכת הליכוד ,זה יותר רלוונטי
לכללי ההתמודדות ולוועדת חוקה ,שהיא אחר כך ממליצה בפני המרכז על כללי
ההתמודדות.
צחי דיקשטיין הדובר האחרון ואחר כך התקווה.

מר צחי דיקשטיין
ערב טוב ,חברים .ראשית ,השר אלקין ,שמקפיד על דיונים מהותיים מדי חודש בחודשו,
ועל כך תבוא הברכה עליך ועל הלשכה.
אני היום לא רואה פה תקשורת .לפני חודש קיבלנו החלטה חשובה מאד ,גם כתושב יהודה
ושומרון קיבלנו החלטה על ריבונות ,וזו גם הזדמנות לברך את המרכז ואת השר חיים כץ
שכבר איננו כאן ,והתקשורת היתה מלאה מפה לפה כי היה נוח לה להציג ,שזו לא בושה,
שהליכוד עוסק רק בעניינים מדיניים .אבל לא כך .תנועת הליכוד עוסקת גם בנושאים
חברתיים ,כמו הנושא שעסקנו בו היום ,נושא חשוב ביותר ,נושא חברתי .אולי היתה פה
נציגות ,אבל אנחנו לא רואים את אותה התעניינות תקשורתית שראינו לפני חודש .החלטה
חשובה ככל שתהיה ,שהייתי מהדוחפים להחלטה להחלת הריבונות .אז פה ודאי זה לא רק
אצבע כלפי הליכוד ,הנושא בציבור הכללי כנראה פחות מעניין .אבל לנו זה לא חשוב ,לנו
חשוב להוביל את המהלך הזה ,כי אני את אבנר ויהודה מכיר כבר שנים על גבי שנים ,עוד
מהיותי יועצו של גדעון סער ,וכנראה שהנושא לא נפתר .כי אם עדיין אנחנו בשנת 2418
צריכים לקיים דיון על קצבאות הנכים ,הנושא עדיין לא נפתר .אבל ,הוא ייפתר ,כי הליכוד
כן מעמיד את זה ,והליכוד לוקח מוגלה ומפוצץ אותה .הרבה תנועות אחרות לא עוסקות
בזה .כשאתה מפוצץ מוגלה – גם חוטפים ריקושטים .וכן ,הליכוד חוטף ריקושטים כביכול
שהסוגיה עוד לא נפתרה ,אבל הוא ודאי מתמודד איתה .וראש הממשלה באומץ רב
מתמודד עם הסוגיות הכי כואבות של מדינת ישראל ,בהן גם סוגיית הנכים .עוד לא הגענו
לפיתרון ,אני מעריך שפיתרון קרוב ,ובוודאי כמו שנגענו פה ,ובזה אני אסיים ,תוחלת
החיים עולה במדינת ישראל כתוצאה מרמת החיים הטובה שיש במדינת ישראל .אני
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מסתובב – הקניונים מלאים ,המכוניות חדשות ,נתב"ג מפוצץ ומלא .אז שאף אחד לא
יאמר לנו שלא טוב כאן במדינת ישראל ,כי טוב מאד לחיות במדינת ישראל ,בהנהגת
הליכוד ובהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו .ויחד עם זה ,תוחלת החיים עולה ונצטרך
לתת לזה מענה ,כי טוב פה .וכשטוב ,אז יש דברים חדשים לטפל בהם .אם פעם היו
קצבאות ותלושים למים ,זה עבר מן העולם ,והיום אנחנו צריכים לשפר ולהשתפר ,ואני
בטוח שתנועת הליכוד תמשיך ותדע לעשות את זה ,והחוכמה שלנו זה גם לדעת לקצור את
הפירות ולא שירכבו עלינו.
ואני אביא דוגמא – הבית היהודי היום כביכול עוצר את ועדת שרים לחקיקה ,אבל על מה
הוא עוצר את ועדת שרים לחקיקה? כי חה"כ יואב קיש נלחם על חזקת הגיל הרך ,לשנות
את זה ,כי גם כשאבות גרושים יוכלו להתקיים בכבוד ויהיה להם קשר עם ילדיהם .אז
הוא לא עושה את זה בשביל טובה פרטית או כי הוא רוצה לעצור את ועדת שרים לחקיקה.
מי שעוצר את ועדת שרים לחקיקה ,חשוב להגיד היום ,זה הבית היהודי .אנחנו צריכים
להפסיק שיגזרו עלינו קופונים כאלה ואחרים ,והליכוד שמוביל חקיקה ומוביל נושאים
מאד חשובים ,חשוב גם לדעת לא להתעורר רק בקמפיין הבחירות אלא במהלך כל
הקדנציה כולה .תודה רבה.

השר זאב אלקין – השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה
תודה רבה לצחי .סיימנו כאן דיון ,כפי שאמרתם רבים מכם ,ובצדק ,בנושא החברתי ,אני
חושב שדיון מאד חשוב .מי שאומר שהליכוד לא דן בנושאים חברתיים ,אני חושב שלא
עוקב אחרי דיוני הלשכה .עשינו את זה בעבר ונמשיך לעשות את זה גם בעתיד.
אני חושב שאני בהחלט יכול לסכם את הדיון ,למרות שרוב החברים כבר פרשו ,אבל אני
חושב שזאת היתה הרוח של הדברים ,שבהחלט לשכת הליכוד רואה חשיבות גדולה מאד
בפיתרון הוגן של סוגיית הנכים ומחקת את ידי שר הרווחה שלנו ,השר חיים כץ ,במאבק
על זכויות הנכים.
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לסיכום הדיון הזה ,כרגיל ,כהרגלנו ,התקווה .אני אתן ליפת ,כי אם אני אשיר זו גזרה
שהציבור לא יוכל לעמוד בה ,אז עדיף שיפת ישיר.

כֹּל עֹוד בַּ לֵּבָ ב פְּ נִימָ ה

עֹוד ל ֹּא ָאבְּ דָ ה ִת ְּקו ֵָּתנּו,

הֹומיָה,
ְּהּודי ִ
ֶנפֶׁש י ִ

הַּ ִת ְּקוָה בַּ ת ְּׁשנֹות

ּו ְּלפַּאֲ ֵּתי ִמזְּ ָרח,

ַּא ְּל ַּפיִם,

ָק ִדימָ ה,

ל ְִּהיֹות עַּ ם חָ פְּ ִׁשי

עַּ יִן לְּצִ יֹון צֹופִ יָה,

בְּ ַּא ְּרצֵּ נּו,
ֶא ֶרץ צִ יֹון וִ ירּוׁשָ ַּליִם.

* * * הישיבה נעולה * * *
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