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 סיכום דיון

 :יםנושאב 2016 וניבי 21התשע"ו,  ,סיוןב וט"שלישי, מיום 

 ישיבת מעקב –א 66דוח מבקר המדינה  –היבטים במערך השירותים לאנשים עיוורים  .1

דוח מבקר המדינה  –אוכלוסיית העיוורים( ל הנוגעהחלק מיצוי הטבות המס והשירות לנישום ) .2
 ישיבת מעקב – א66

הוועדה מודה למבקר המדינה, לצוות משרדו ולצוות נציבות תלונות הציבור על הדוח החשוב שבו  -

 .עלו ממצאים קשים לגבי מימוש זכויות וטיפול באוכלוסיית העיוורים

ידי -משמעותית בתיקון הליקויים עלהוועדה קובעת כי מאז הדיון הקודם לא חלה התקדמות  -

 מרבית משרדי הממשלה.

הוועדה מברכת את משרד החינוך על עשייתו הרבה ועל הודעתו בישיבת הוועדה כי מתחילת שנת  -

 הלימודים התשע"ז יקבל כל תלמיד הזקוק לכך הנגשה טכנולוגית המתואמת לצרכיו.

" ראשון לתעסוקת אנשים  ONE STOP CENTERהוועדה מברכת את משרד הכלכלה על הקמת "  -

 עם צרכים מיוחדים באזור המרכז. 

הוועדה קוראת להקמת מרכזים נוספים בפריפריה ומבקשת ממשרד הכלכלה לדווח, תוך חודש,  -

 (, על לוח זמנים והמיקום המיועד למרכז נוסף בפריפריה.2016ביולי  21עד ליום )

ולשר לענייני הפריפריה ותבקש לקבל  הוועדה תפנה בנושא זה לאגף התקציבים במשרד האוצר -

(, בהקשר להקמת מרכזים נוספים בפריפריה 2016ביולי  4עד ליום תגובתם, תוך שבועיים, )

 בהקדם האפשרי.

ביולי  4עד ליום הוועדה מבקשת ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים, לשלוח תוך שבועיים, ) -

המציין עבור כל עיוור את מועד תחילת הזכאות (, לכל אוכלוסיית העיוורים בישראל מכתב 2016

לתעודת עיוור שלו, זאת כדי שהם לא יצטרכו ללכת במיוחד ולהוציא מסמך זה, וכפתרון זמני עד 

 , ולדווח לוועדה על שליחת המכתב. להנפקת תעודות חדשות שיכללו את התאריך

ביולי  4עד ליום יים, )הוועדה מבקשת ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים, לשלוח תוך שבוע -

הדרכה שיקומית, ולדווח ההודעה על (, לכל אוכלוסיית העיוורים הרלוונטית מכתב המציין 2016

 . מתי נשלח ולכמה אנשים -לוועדה על שליחת המכתב

 9שעה בכל יום שני בהוועדה מבקשת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דיווח עתי אחת לשבוע ) -

תמו על מסמכים לצורך הכרה הדדית בין השירות לעיוור לבין (, על מספר הרופאים שחבוקרב

 המוסד לביטוח לאומי, כמה טרם חתמו ומה הסטטוס לגבי כל אחד מהם.
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(, דיווח על 2016באוגוסט  1עד ליום הוועדה מבקשת לקבל מרשות המסים, תוך חמישה שבועות, ) -

ון נאמר שהן אמורות הגשת התקנות בנושא מימוש ההנחה במס רכישה, לאור העובדה שבדי

 להיות מוגשות עד לסיום כנס הקיץ הנוכחי.

הוועדה תפנה ליו"ר מרכז השלטון המקומי בנושא יישום סגירת התיקים ותבקש תגובה, תוך  -

(. הוועדה סבורה שאין זה ראוי שמרכז השלטון המקומי יעצור 2016ביולי  4עד ליום שבועיים, )

 ווחה.תהליך חשוב זה שזוכה לתמיכת משרד הר

הוועדה מבקשת לקבל, מהמוסד לביטוח לאומי, וממשרד הרווחה והשירותים החברתיים, תוך  -

שנה(,  20(, סטטוס לגבי עריכת סקר הצרכים, )שלא נערך מזה 2016ביולי  4עד ליום שבועיים, )

 בדגש על מועד עריכת סקר חדש ומועד קבלת תוצאותיו.

ביולי  4עד ליום והשירותים החברתיים, תוך שבועיים, )הוועדה מבקשת לקבל ממשרד הרווחה  -

 (, את העתק הדרישה התקציבית בנושא דמי הלווי וצירוף תשובת האוצר. 2016

 21עד ליום הוועדה תפנה למשרד האוצר בנושא דמי הליווי ותבקש לקבל את תגובתו תוך חודש, ) -

 (. 2016ביולי 

 ליום עדנציגי השירות לעיוור לקבוע, תוך שבוע )הוועדה מבקשת מנציגי המוסד לביטוח לאומי ו -

פגישה עם יושבת ראש הוועדה בהשתתפות היועץ המשפטי של הוועדה בנושא  ,(2016 ביוני 28

תשלומי הכפל לרופאים ואחוזי הנכות הרפואית הלא מעודכנים בכדי לפתור את הבעיות העולות 

 בנושאים אלו.

 .2016 דצמבר -רנובמבב בנושא מעקב ישיבת תקיים הוועדה -
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