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      לכבוד   לכבוד     לכבוד 

 ר יפעת שאשא ביטוןחה"כ ד" חה"כ משה כחלון   חה"כ בנימין נתניהו
 שרת העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  שר האוצר    ראש הממשלה

 

 מכובדיי שלום רב,

 פגיעה אנושה בשירותי הרווחה לאוכלוסיות המוחלשותהנדון: 

חה והשירותים החברתיים לפיה בימים אלו קיבלנו את הודעת משרד העבודה, הרוו .1
ועד לאישור תקציב המדינה אשר צפוי  2020לשנת בשל מגבלות התקציב ההמשכי 

להתאשר לקראת סוף השנה, נאלץ המשרד לקצץ בצורה משמעותית בתקציבי 
 !יות חיוניות לאוכלוסיות המוחלשותתוכנ

 
 בין התוכניות שנמסר לנו שיפגעו ממהלך זה הינן: .2

 

  לטיפול משפחתי תחנות תפעול 

  מרכזי קשר 
  פעולות התנדבות 

 מרכזי האלימות במשפחה 
 שורדות זנותטיפול ב 

  מסגרות יום לבעלי מוגבלויות 
  התוכנית הלאומית לילדים בסיכון 

  טיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית 
 טיפול  בנוער וצעירים בסיכון 

 טיפול בנוער חרדי מנותק בקהילה ועוד. 
 

גבירתי שרת העבודה, הרווחה והשירותים שר האוצר ואדוני כבוד ראש הממשלה,  .3
נו לאלתר, השלטון המקומי, על כל רבדיו והחברתיים, במידה והנחיות אלו לא יש

ומרכיביו יאלץ לנקוט בצעדים חמורים עד לכדי עצירת כל הפעולות במחלקות 
 .ומיותלשירותים חברתיים ברשויות המק

  
  - נבקש התערבותכם הדחופה .4

 בכבוד רב,

 

 חיים ביבס                        חולדאי רון                                   חג'ג' שי   

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות        יפו-ראש עיריית ת"א               ראש מועצת מרחבים    
 ויו"ר מרכז השלטון המקומי              15 -ויו"ר פורום ה          ותיויו"ר מרכז המועצות האזור  

 



 

 

 

 יונסמודר                           ני ביטוןב                                     ברדהאלי 

 מועצת ערערהראש                      דימונהראש עיריית                ראש עיריית מגדל העמק 
 ועד ראשי הרשויות הערביותויו"ר        סגן יו"ר מש"מ                    האסיפה הכלליתויו"ר        

 ויו"ר פורום ערי פיתוח               
 

 

 חמוד ג'בר            ןיבינשטימאיר אפרים רו

 ראש מועצת סאג'ור     ר עלית"ראש עיריית בית
 ויו"ר פורום רשויות דרוזיות וצ'רקסיות   יו"ר פורום חרדים    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 עתק:ה

 הפניםשר  –אריה מכלוף דרעי חה"כ 
 ראשי הרשויות המקומיות

 מ מנכ"ל, משרד ראש הממשלהמ" –רץ מר רונן פ
 ל, משרד האוצרמנכ" –מר שי באב"ד 

 , משרד האוצרהחשב הכללי –מר רוני חזקיהו 
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ,מנכ"ל –ד"ר אביגדור קפלן 

 ל, משרד הפניםמנכ" –מר מרדכי כהן 
 מרכז השלטון המקומי ל,מנכ" –מר שלמה דולברג 

 מ מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות מ" – יציק אשכנזיאמר 
 15-פורום ה ,מנכ"ל - עו"ד איתן אטיה

ל כלכלה, מרכז השלטון המקומיסמנכ" – מר איתי חוטר  
 סמנכ"ל מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ -גב' מיכל מנקס

 מרכז השלטון המקומי רווחה וקהילה,  מחלקתמנהלת  -עו"ס אסא בן יוסף 


