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>דו”ח הרצוג

דין וחשבון וסיכום שנת תשס”ט ( )2008-2009של השר יצחק (בוז'י) הרצוג
חברות וחברים יקרים,
בפתחה של השנה החדשה ,ברכתי הכנה והחמה לכם ולבני ביתכם .אני רואה בכם ,חברי היקרים,
המלווים אותי בצמתים רבים במסע חיי ,שותפים נאמנים לחזון ,לדרך ,לעשייה ולהצלחה.
אני תקווה כי שנה זו ,אשר טומנת בחובה אתגרים רבים ,תהיה עבור כולנו שנת ברכה ,רווחה
והגשמה .שנה של ביטחון אישי ,פיוס ,הבנה ותקווה חדשה.
לשנה טובה ובידידות,

יצחק (בוז’י) הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

www.herzog.co.il

שר הרווחה והשירותים החברתיים
כשר הרווחה והשירותים החברתיים ,מוטלת על כתפי אחריות כבדה בקידום תחום הרווחה והחברה ויצירת מערכת
רווחה הוגנת לכלל אזרחי המדינה .הדבר מקבל משנה תוקף במיוחד בעת הזו ,כאשר המשבר הכלכלי טרם חלף
והשלכותיו עדיין נגלות לעין.
אני גאה בתפקיד ואוהב אותו מאוד .מסיבה זו הסכמתי לכהן בתפקיד ,קדנציה שנייה ברציפות ,למרות הלבטים
הרבים שקדמו להחלטתי זו .בדיעבד ,אני יודע שהחלטה זו הייתה מחויבת המציאות ושהפקרת תחום הרווחה
באמצע תהליכים ויוזמות רבות הייתה בגדר חוסר אחריות מצידי .עדיין מידי יום אני נחשף לכאבים ,למצוקות,
לפערים ולצרכים רבים .אני שמח שבמהלך כהונתי הצלחנו להוביל שורה ארוכה של יוזמות ,שינויים והישגים.
למרות המשבר הכלכלי ,המשרד נמצא בתנופת עשייה אינטנסיבית וממשיך להוביל יוזמות וקוצר הישגים.
אנו מפשילים שרוולים וצועדים במרץ להשגת יעדים נוספים שהצבנו לעצמנו לשנה החדשה.
להלן פירוט היוזמות שלי כשר הרווחה ופעולות המשרד בשנה החולפת.

“אני מזמין אתכם להצטרף אלי ולקחת חלק
בעשייה חברתית למען הכלל ,למען הפרט
ולמען חברה בישראל טובה יותר”.
> קרן סיוע להצלת ארגונים חברתיים
ארגונים חברתיים רבים ,העושים עבודה חשובה עבור אזרחים רבים הנדרשים לשירותי רווחה ,נקלעו עקב המשבר
הכלכלי למצוקה קשה .חלקם אף על סף קריסה מוחלטת .הצעת ההחלטה שהבאתי לממשלה כתולדה של ההסכם
הקואליציוני להקים קרן סיוע להצלת הארגונים אושרה בישיבת הממשלה הראשונה .הקרן בהיקף של  200מליון ש”ח,
בראשה עומד מנכ”ל משרדי ,גיבשה התנאים לקרן.פרסמנו קול קורא להגשת בקשות תמיכה ואנו צופים כי הקצאת
המשאבים תושלם לקראת סוף .2009
> רשת ביטחון למובטלים
ב 1-ביוני  ,2009נכנסו לתוקפן הקלות למובטלים ,אותם יזמתי יחד עם מנכ”לית המוסד לביטוח לאומי :מובטלים יכולים
מעתה לקבל דמי אבטלה גם אם צברו  9חודשי עבודה מתוך  18חודשים ,לעומת המצב הקודם אשר חייב אותם לצבור
 12חודשי עבודה כדי לקבל זכאות לדמי אבטלה .אציין כי בעקבות ההסכמים על התקציב ותרומתו המכרעת של עופר
עיני ,שופרו התנאים אף מעבר לכך וקודמו נושאים חשובים נוספים הקשורים למובטלים ולתמיכה בהם.
> סיוע למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית
תוכנית מהפכנית בתפיסת שירותי הרווחה ,המופעלת לראשונה ע”י משרד ממשלתי .במסגרת התוכנית ,יתמוך
משרד הרווחה במשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית ויעניק להם תוכנית ליווי מקצועית והדרכה לניהול משק הבית
(קואצ’ינג) ,במטרה לאפשר להן לרכוש מיומנויות וכלים בדרך להשגת עצמאות כלכלית.
> ביטחון תזונתי
תופעת חוסר הביטחון התזונתי ,החמירה עקב המיתון והמשבר הכלכלי .ועדה בינמשרדית ,שהקמתי בחנה את מידת
אחריותה של המדינה להבטחת בטחון תזונתי לאזרחיה .לפני יותר משנה קיבלתי לידי את דוח הוועדה  -דוח איצקוביץ,
אשר קבע כי יש להסדיר את משק העמותות המזון בשגרה ובחירום ,ונדרש לשם כך תקציב .לצערי הדוח נבלם בעקביות.
איני מרפה ,ואיני מתכוון להרים ידיים .לאחרונה הצגתי את הדוח בפני ראש הממשלה ,ואנו מתקדמים בהוצאתו מהכוח
אל הפועל ,דווקא בתקופת החגים ובכלל .זוהי בעיני ,סוגיה שלא ניתן להתעלם ממנה ,סוגיה שצריכים לתת לה מענה
ולהידרש לה!
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> הישגים בתקציב המשרד  -שנים 2009-2010
למרות הקיצוצים הרוחביים שחלו בשנים האחרונות ,הצלחנו למנוע את הקיצוץ בתקציב הרווחה ,ואף קיבלנו תוספות
משמעותיות ,אשר הרחיבו את המסגרת התקציבית של המשרד .המשרד זכה לתוספת תקציב משמעותית לחיזוק
השירותים החברתיים וטיפול באוכלוסיות חלשות .התוספת התקציבית מיועדת לטיפול בילדים בסיכון ,אנשים עם פיגור
שכלי ,נכויות ותופעות חברתיות אחרות .תקציב מיוחד יוקצה לתוכניות לטיפול בתופעת האלימות ,ההתמכרויות ,להסדרת
פערי כוח אדם ופיתוח ושדרוג מבני רווחה ,ושיפור סביבת העבודה אני שמח כי הצלחנו לבטל את הגזרה שנכללה בחוק
ההסדרים שקבעה כי המעונות לטיפול באנשים בעלי פיגור שכלי יופרטו.
> רפורמה בשרותי הרווחה
אחרי עשרות שנים ,יוצאת לדרך מהפיכה המהווה שינוי ושדרוג מהותי בתרבות הארגונית של השירותים החברתיים
בישראל .מהפכה זו שאת עקרונותיה אימצתי בעקבות דוח של ועדה מיוחדת ,נועדה לאפשר לפונים למחלקות
הרווחה לקבל את רמת השירותים החברתיים הטובה ביותר .בין הצעדים שנכללים ברפורמה שחלקם יצאו לדרך
במהלך  :2010חקיקת חוק שירותי רווחה חדש ,התמודדות עם עומסי העבודה הכבדים של העובדים הסוציאליים
ופיתוח תשתיות ארגוניות ,מידע ודרכי התערבות.
> הזכות להורות
הזכות להורות וזכותו של ילד לגדול בחיק משפחה חמה ואוהבת ,הן זכויות שלובות זו בזו .מחובתה של המדינה לסייע
בהגשמת הזכות להורות ,כאשר טובת הילד היא השיקול המכריע .לאור השינויים בחברה להם אנו ערים ,ועל רקע
השתנות התא המשפחתי אני מוביל הקלות למשפחות שמבקשות לאמץ ילד באמצעות האימוץ הבין ארצי ,הפעלתי
רפורמה מרחיקת לכת בתפיסה ובגישת המשרד בכל הנוגע לאימוץ ילדים על ידי משפחות חד מיניות ואנו פועלים
לחיזוק מעמדן של משפחות האומנה.
> גיל הזהב
גם השנה המשכתי לפעול בנחישות לשיפור איכות החיים של קשישי ישראל ורווחתם .במסגרת זו קידמנו מועדונים
מועשרים לקשישים ,סיוע לניצולי השואה ,מערך שירותי הסיעוד ,קצבאות הזקנה ,תכניות להתמודדות עם תופעות
הדמנציה והאלצהיימר ועוד.
> סגירת פערים מול המגזר הלא יהודי
אני ממשיך את מדיניותי לצמצום פערים אל מול המגזר הלא יהודי ובהנחייתי המשרד מרכז מאמץ לשיפור שירותי הרווחה
במגזר זה תוך הגדלת היקפי הפעילות התקציבית .המטרה :להפוך את האוכלוסייה הערבית לפחות נזקקת לשירותי רווחה,
לשחרר את התלות ולאפשר יציאה לחיים עצמאיים .תגברנו את לשכות הרווחה והקצנו תקנים .שימת דגש מיוחדת והעדפה
ברורה ניתנת ליישום התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ברשויות חלשות מהמגזר הלא יהודי ,הרחבת המענים לטיפול
בקשישים ,סיוע בשילובם של אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה ,פיתוח שירותים במגזר הבדואי ,הדרוזי והצ’רקסי.
> שילובם של נכים ואנשים עם מוגבלות בתעסוקה ובקהילה
לאחר עשר שנות הקפאה נכנס ב 1 -באוגוסט  2009לתוקף חוק לרון לעידוד שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק
העבודה .החוק אותו קידמתי ביתר שאת בשנתיים האחרונות מביא לרפורמה מקיפה בתשלומי קצבת הנכות המשולמת
לאנשים עובדים ,ומטרתו להסיר את החסמים להשתלבות בעבודה שקיימים היום ,לתת תמריצים והקלות ולעודד
תעסוקת נכים .זוהי בשורה היסטורית והיא דגל חברתי חשוב במדיניותי.
> הזכות של אנשים עם צרכים מיוחדים לחיות בקהילה
למרות שחל שיפור ביחסה של החברה כלפי אנשים עם מוגבלויות ,אנחנו עדיין במאמץ מתמיד לניפוץ דעות קדומות
ושילובם בחברה ,בקהילה ובמעגלי החיים שעד כה היו חסומים בפניהם.
אנחנו מובילים מדיניות ברורה לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה ושיפור איכות חייהם .אנו מעניקים את מרב
השירותים שיסייעו להם ולבני משפחותיהם להתמודד עם המציאות הקשה שנכפתה עליהם .המשרד עובר תהליך
הטמעת מדיניות שנקרא “עם הפנים לקהילה” ,תוך שימת דגש על מגורים של אנשים עם מוגבלויות בקהילה .ומעת
לעת שותף במאבקים לקידום רעיון זה .בנוסף ,בהנחייתי ,נבחן מחדש השימוש במונח “מפגר” .אנו פועלים להרחבת
המענים לאוכלוסיה הסובלת מאוטיזם ,תופעה אשר אנו עדים בשנים האחרונות לגידול במספר הלוקים בה.
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אני בוחר להציג בפניכם את יעדי המשרד לשנה הקרובה:
> הקלת המצוקה של הפונים לשירותי הרווחה בגין המשבר הכלכלי.
> ביצוע רפורמה במחלקות לשירותים חברתיים.
> השקה מלאה של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.
> יישום המלצות הועדה הבין משרדית בסוגיית הביטחון התזונתי.
> פיתרון מלא למצוקת ילדים הסובלים מליקויים התפתחותיים חמורים
או מחלה כרונית קשה.
> פיתוח תוכנית לאומית לזקנה בראייה ארוכת טווח.
> המשך צמצום פערים בתחום תקני כוח אדם ושיפר תנאי העבודה
והשכר של העובדים הסוציאליים.
> המשך קידום הרפורמה לשיפור השירות במוסד לביטוח לאומי.

ידידיי,
הסיעה שלנו מפוצלת ,מסוכסכת וקרועה .רבים הם הסופדים והמכריזים על סופה של מפלגת
העבודה .יש הסבורים כי עתידה הפוליטי והארגוני מוטל בספק .באופן אישי אני חש כאב גדול
לנוכח התהליך הזה וחולק את הכאב הזה ביחד אתכם .תרומתנו בממשלה היא מכרעת ואני מקווה
שתהליך מדיני משמעותי יוכיח זאת בתקופה הקרובה.
אני סבור כי פתחה של השנה החדשה הוא זמן מתאים לחשבון נפש .זהו הזמן שבו אנו מתכנסים
עם עצמנו ועם הסובבים אותנו .עלינו להכיר בעובדות ובתוך כך להביט בטעויות כמו גם ביתרונות,
להתמודד עם החסרונות ועם אובדן התמיכה ובעיקר לנסות ולבנות מציאות חדשה למפלגה,
מעודכנת משכנעת ואמינה .אני מאמין שניתן להשתקם .זהו בראש ובראשונה האתגר של הנהגת
המפלגה .זה תהליך ארוך  -אני לא מתכוון להרפות ממנו וביחד נוכל לו.
אני מאחל לך ,לבני משפחתך ולכולנו שנה טובה ומבורכת,
שנת שלווה ,בריאות ,הצלחה ,רווחה ותיקווה לעתיד טוב יותר לנו ולילדינו.
שלכם ,בידידות רבה,

יצחק (בוז’י) הרצוג
לשמירה על קשר:
לשכת שר הרווחה והשירותים החברתיים......................... :טל’ 02-6752398 :פקס02-5666385 :
sar@molsa.gov.il
					
לשכה בכנסתiherzog@knesset.gov.il .............................................................................................. :
מיכל חומסקי ,עו”ד ,ראש מטה השרmichalc@molsa.gov.il ...................................................... :
אדיר וישניה ,יועץ לשרadirv@molsa.gov.il .................................................................................... :
שירלי הלר ,יועצת לשרshirlyh@molsa.gov.il ................................................................................ :

כמו כן,
אני מזמין אתכם להתעדכן ,להגיב ,לשאול ולעמוד בקשר באמצעות אתר האינטרנט שלי:
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