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   משרד הרווחה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדקו היבטי  אחדי  הנוגעי  "  רשת מרכזי אבחו  ושיקו  מקצועי קר  "ב

תשלו  שכר ומת  זכויות : בה , להעסקת אנשי  בעלי מוגבלות ושיקומ 
סוציאליות למועסקי  ביחידות התעסוקה המוגנת של הקר  ומימוש היכולות 

הרכב ; קר  כהקדש ציבורימעמדה המשפטי של ה; התעסוקתיות שלה 
בירורי השלמה נעשו באג  השיקו  . הנהלתה ודרכי מינוי עובדי  בקר 

שבמשרד הרווחה לבדיקת האופ  שבו מיישמת הקר  את מדיניותו בתחו  
 .השיקו  התעסוקתי

משרד האוצר ונציבות , משרד הבינוי והשיכו , משרד הבריאות, במשרד הרווחה
כדי לדעת באיזו מידה תוקנו הליקויי  , מעקבשירות המדינה נעשתה בדיקת 

" רכישת שירותי  חברתיי "ב של מבקר המדינה בפרק 55שפורסמו בדוח שנתי 
בתחו  סדרי ההתקשרות של המשרדי  ע  גופי  ציבוריי  ופרטיי  , )721' עמ(

סדרי הרישוי של אות  גופי  וכ  סדרי הבקרה , לרכישת שירותי  חברתיי 
 .י  עליה והפיקוח של המשרד

כמו כ  נעשתה במשרד הרווחה בדיקת מעקב כדי לבחו  באיזו מידה תוקנו 
ב בעניי  האופ  שבו המשרד מקצה תקציבי  51הליקויי  שפורסמו בדוח שנתי 

בי  היתר נבדקו . לרשויות המקומיות למימו  שירותי הרווחה שה  מספקות
יעת שיעור קב; קביעת הקריטריוני  להקצאת תקציבי הרווחה לרשויות

הפערי  בי  הוצאות הרווחה ; ההשתתפות של הרשויות במימו  שירותי הרווחה
 .כלכלי שמימ  המשרד לרשויות המקומיות לפי דירוג  החברתי

במשרד הרווחה ובכמה משרדי ממשלה בדק משרד מבקר המדינה את סדרי 
: בעיקר בשלושה נושאי  מערכתיי , בחינת  ותיקונ  של הליקויי  שהעלה

; )5' עמ, ב של מבקר המדינה53דוח שנתי " (עבודת המטה במשרדי הממשלה"
רכישת שירותי  "ו) 5' עמ, ב54דוח שנתי " (הדרג המחוזי במשרדי הממשלה"

סדרי "את ממצאי הבדיקה ראו בפרק ). 721' עמ, ב55דוח שנתי " (חברתיי 
  . )157' ראו עמ" (בחינה ותיקו  של ליקויי  שהעלה משרד מבקר המדינה



  



 621 משרד הרווחה

היבטי  בהעסקת אנשי  בעלי מוגבלות במסגרת 

 " רשת מרכזי אבחו  ושיקו  מקצועי קר  "ה
 תקציר

 מהאוכלוסייה ה  אנשי  בעלי 10% כ, על פי הערכות המקובלות בעול  ובישראל
התפיסה השיקומית . בדרגות שונות של חומרה, שכלית או נפשית, מוגבלות פיזית

 מבוססת על הצור  לשלב  בחברה ולהכניס  למעגל בנוגע לאנשי  בעלי מוגבלות
תפיסה זו באה לידי . מתו  ראיית האד  המוגבל כשווה זכויות בחברה, העבודה

 .1998 ח"התשנ, בחוק שוויו  זכויות לאנשי  ע  מוגבלות, בי  היתר, ביטוי
הוא הגו$ העיקרי המופקד על מת  שירותי  , באמצעות אג$ השיקו , משרד הרווחה

 הקי  האג$ את 1964בשנת .   השיקו  התעסוקתי לאנשי  בעלי מוגבלותבתחו
" רשת מרכזי אבחו  ושיקו  מקצועי קר  "ה

 
כהקדש ציבורי לש  , ) הקר  להל  (
הקדש ציבורי משמעותו הקדשת . העסקת אנשי  בעלי מוגבלות על פי מדיניותו

די  ונותנת בכל  עוב650 הקר  מעסיקה כ. נכסי  לטובת מטרה בעלת אופי ציבורי
: בה ,  מסגרות ברחבי האר,73  אנשי  בעלי מוגבלות ב13,000 שנה שירותי  לכ

, מסגרות לתעסוקה מוגנת ונתמכת ומרכזי שיקו  שבה  ניתני  שירותי אבחו 
 101.3 היה 2005תקציב הקר  לשנת . הכשרה מקצועית והשמה בעבודה בשוק החופשי

   . ח"מיליו  ש
 ומי פעילותהייעודה של הקר  ותח

 תעסוקה מוגנת
על פי מדיניות משרד הרווחה מטרת השיקו  התעסוקתי היא לסייע לאד  בעל 

לפתח את הפוטנציאל התעסוקתי שלו , באמצעות פעולות שיקו  מגוונות, מוגבלות
החל מתעסוקה , ) רצ$ תעסוקתי להל  (ולהתקד  על פני רצ$ של אפשרויות תעסוקה 

דר  , ) תעסוקה מוגנת להל  ( עבודות ייצור פשוטות במסגרת מוגנת שבה מבצעי 
 תעסוקה  להל  (תמיכה והדרכה , תעסוקה נתמכת בשוק החופשי הכרוכה בליווי

בהתא  למדיניות זו קבעה . וכלה בשילוב מלא בתעסוקה בשוק החופשי, )נתמכת
הקר  כי היא תכוו  את שירותיה לעקרונות שיקומיי  מובילי  בה  עקרו  הרצ$ 

 מסגרות לתעסוקה מוגנת ותעסוקה נתמכת שבה  47הקר  מפעילה . עסוקתיהת
 . אנשי  בעלי מוגבלות בדרגות חומרה שונות2,500 מועסקי  כ

, הבדיקה העלתה שהקר  לא הכינה תכנית אישית לכל מועסק המותאמת לצרכיו
ולא עשתה אבחו  תקופתי , שתקנה לו כלי  שיסייעו לו להתקד  בסול  התעסוקה

עסקי  כדי לבדוק א  יש מה  שיכולי  להיקלט בעבודה במסגרות של תעסוקה למו
בפועל אי  כמעט ניידות של המועסקי  . נתמכת וא$ בתעסוקה בשוק החופשי

על פני רצ$ תעסוקתי שמשמעותו , למי שמסוגלי  לכ , במסגרות התעסוקה המוגנת
 . התקדמות ברמת התעסוקה וצמצו  התלות במסגרת המוגנת
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מפעלי  המוגני  של הקר  מצוידי  במכשירי  הפועלי  בטכנולוגיות מיושנות רוב ה

לא הוכנסו למפעלי  ג  סוגי תעסוקה ; ומתבססי  בעיקר על עבודת ידיי  פשוטה
חדשי  ולא פותחו יוזמות עסקיות שיאפשרו לקד  ולהכשיר את מי שמסוגל לכ  

 . המתאי  לצורכי שנות האלפיי , לשוק העבודה החופשי
מועסקי  במסגרות התעסוקה המוגנת של הקר  מוגדרי  משתקמי  ולא ה

מתקיימי  בינ  לבי  הקר  יחסי עובד ומעביד כמשמעות  במקומות עבודה בשוק 
פיצויי , כגו  הפרשות לקר  פנסיה, לכ  ה  אינ  זכאי  לזכויות סוציאליות. החופשי

גמול ביצוע "  המוגדר המועסקי  מקבלי  בעבור עבודת  תשלו. פיטורי  ודמי מחלה
 כ, ואול . המחושב לפי תפוקתו של כל משתק  ומגיע לסכומי  נמוכי , "עבודה

לדעת .  מהגמול נאגמי  בקופה מרכזית לצור  מימו  פעולות רווחה ודמי חופשה25%
 . משרד מבקר המדינה על הקר  לחדול לאגו  כספי  כאמור

הועלה , גרות התעסוקה המוגנתבעניי  הענקת זכויות סוציאליות למועסקי  במס
שאי  אחידות ה  בי  המסגרות של הקר  וה  בינ  ובי  המסגרות המופעלות בידי גופי  

מפעל מוג  אחד של הקר  מפריש בשביל המועסקי  כספי  לקר  פנסיה ויש . אחרי 
. למי שדורש ממנה מענק כזה, לפני  משורת הדי , שהקר  משלמת מענקי פרישה

מעניקה , שג  היא מעסיקה אנשי  בעלי מוגבלות, "המשק "רת חב, לעומת זאת
יוצא אפוא שאד  בעל . לעובדיה זכויות סוציאליות ומפרישה לה  כספי  לקר  פנסיה

מוגבלות שהופנה למסגרת תעסוקה מוגנת בקר  מופלה לרעה לעומת מי שהופנה 
אבחנה אי  מקו  ליצור , לדעת משרד מבקר המדינה". המשק "לתעסוקה בחברת 

 .בי  המועסקי  במסגרות התעסוקה המוגנת בכל הקשור למת  זכויות סוציאליות
יש מקו  לבחו  מחדש את תנאי ההעסקה במפעלי  , לדעת משרד מבקר המדינה

שכ  העסקת אנשי  בעלי מוגבלות במש  שני  ארוכות והגדרת  , המוגני 
נה תורמת לשילוב  ללא תנאי שכר הולמי  וללא זכויות סוציאליות אי, משתקמי 

   . בחברה כשווי  בה
 מידע על פעולות השיקו  התעסוקתי

מטרת השיקו  התעסוקתי במרכזי השיקו  היא השמה בעבודה בשוק החופשי בתו  
 מרכזי שיקו  שמספקי  שירותי 16הקר  מפעילה ברחבי האר, . תהלי  השיקו 

. ה בשוק החופשילרבות הכשרה מקצועית והשמה בעבוד, אבחו  ושיקו  תעסוקתי
 נוספי  עברו הלי  של 3,700  אנשי  הליכי אבחו  בקר  וכ5,000  עברו כ2005בשנת 

 . שיקו  תעסוקתי
לנתוני  עדכניי  על פעילות המרכזי  יש חשיבות לצור  זיהוי וניתוח של מגמות 

לקביעת מדדי  לבחינת איכות הביצועי  של הקר  ושל , בהיק$ הפעילות ובתוצאותיה
במועד הביקורת לא היו בידי . להגדרת יעדי הפעילות שלה ולבחינת ביצוע , כזכל מר

לרבות מספר מקבלי , 2003הקר  נתוני  מרוכזי  על פעילות מרכזי השיקו  מאז שנת 
 שיעור  תוצאות הפעילות בכל מרכז ; השירותי  השוני  בכל אחד ממרכזי השיקו 

ושיעור ההשמות , הלכההמשתקמי  שסיימו הכשרה מקצועית או שנשרו במ
 .בעבודה
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 הרחבת פעילותה של הקר 
במהל  השני  הרחיבה הקר  . הקר  פועלת מכוח כתב הקדש המגדיר את מטרותיה

במועד הביקורת הייתה הקר  גו$ . את פעולותיה מעבר למטרות שצוינו בכתב ההקדש
ת  עתיר כוח אד  ותקציבי  הנו, גדול שאמור להתנהל על פי שיקולי  כלכליי 

שירותי  לאוכלוסייה בהיק$ גדול ומקיי  קשרי עבודה ע  גופי  ממשלתיי  
בנסיבות אלה ספק א  המעמד המשפטי של . וציבוריי  וע  הרבה ספקי שירותי 

שכ  הקדש ציבורי ,  הוא המעמד המתאי  להמש  פעילותה  הקדש ציבורי  הקר  
וכ  ,   לניהול גו$ כאמורהוא מבנה פשוט ונטול מנגנוני בקרה ופיקוח שאינו מתאי

משו  שמעמדה זה כהקדש מחייב אותה לפעול רק להשגת המטרות שנקבעו בכתב 
   .ההקדש

 סדרי ניהול הקר 
לא נקבע מש  הכהונה של .  נאמני  שמונו בידי שר הרווחה14בהנהלת הקר  חברי  

לא נקבעו , כמו כ . ומרבית  מכהני  בתפקיד  יותר משמונה שני , הנאמני 
כמקובל , יטריוני  בדבר הכישורי  הנדרשי  ממי שמתמנה לנאמ  בהנהלת הקר קר

ל חברה המספקת א$ "אחד הנאמני  הוא מנכ. בגופי  דומי  בעלי מטרות ציבוריות
ולכ  בחברותו בהנהלת הקר  הוא נמצא , היא שירותי תעסוקה לאנשי  בעלי מוגבלות

ארבעה מנאמני , כמו כ . חברהל באותה "במצב של ניגוד ענייני  ע  תפקידו מנכ
הקר  ה  בעלי תפקידי  במשרד הרווחה השותפי  כנאמני הקר  לקביעת מדיניות 

במצב זה . הקר  ולביצועה ואמורי  כבעלי תפקידי  במשרד הרווחה לפקח על הקר 
 . עלולה להיפגע יכולת  להפעיל סמכויות פיקוח ובקרה על הקר 

 הקר  העלתה כי אחדי  מה  מונו בלי בחינת הליכי המינוי של כמה מעובדי
כנדרש על פי הסכ  עבודה קיבוצי מיוחד בי  הקר  , שהתקיי  הלי  של מכרז פנימי

ובלי שנבחנו מועמדי  אחרי  לאיוש , 2005לעובדיה ועל פי נוהל הקר  משנת 
דרישות המשרה ותיאור התפקיד נקבעו , עוד הועלה כי יש שתואר המשרה. המשרה
הליכי מינוי כאלה אי  בה  שקיפות ולא ניתנת .  שאוישה המשרהלאחר, בדיעבד

  .הזדמנות למועמדי  כשירי  אחרי  להתמודד על אות  משרות
♦  

 מהאוכלוסייה ה  אנשי  בעלי מוגבלות 10% כ, על פי הערכות המקובלות בעול  ובישראל .1
נוגע לאנשי  בעלי התפיסה השיקומית ב. שכלית או נפשית בדרגות שונות של חומרה, פיזית

מתו  ראיית האד  המוגבל , מוגבלות מבוססת על הצור  לשלב  בחברה ולהכניס  למעגל העבודה
הערכתו העצמית ואיכות חייו של , השילוב בעבודה תור  לקידו  עצמאותו. כשווה זכויות בחברה

,  ע  מוגבלותבחוק שוויו  זכויות לאנשי , בי  היתר, תפיסה זו באה לידי ביטוי. האד  המוגבל
שלפיו זכויותיה  של אנשי  בעלי מוגבלות ומחויבותה )  חוק שוויו  זכויות להל  (, 1998 ח"התשנ

ועל , של החברה בישראל לקיי  זכויות אלה מושתתות על ההכרה בעקרו  השוויו  ובער  האד 
 וה  נעי  ע  זאת שיעורי האבטלה בישראל בקרב בעלי מוגבלות ה  גבוהי . עקרו  כבוד הבריות

 . לפי סוג המוגבלות וחומרתה, 75%  ל20%בי  
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הוא הגו' העיקרי , באמצעות אג' השיקו , ) המשרד או משרד הרווחה להל  (משרד הרווחה  .2

האג' . 1ובכלל זה שירותי  בתחו  התעסוקה, המופקד על מת  שירותי  לאנשי  בעלי מוגבלות
להקצאת תקציבי  לשיקומ  של אנשי  בעלי , להכנת תכניות כוללות, אחראי לקביעת מדיניות

 רשת מרכזי אבחו   קר  " הקי  האג' את ה1964בשנת . מוגבלות ולפיקוח על יישו  מדיניותו
הקר  . המספקת שירותי  בתחו  התעסוקה לאנשי  בעלי מוגבלות)  הקר  להל  ( 2"ושיקו  מקצועי

. תעסוקתי בתחו  השיקו  המקצועישל האג' ואמורה לייש  את מדיניותו " זרוע ארוכה"היא 
 . האג' שות' בהנהלת הקר  ומפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה עליה

הטעונה , הקר  היא הקדש ציבורי שמשמעותו הקדשת נכסי  לטובת מטרה בעלת אופי ציבורי .3
, שבו מביע יוצר ההקדש את כוונתו ליצור הקדש וקובע את מטרותיו) כתב הקדש(מסמ  בכתב 

. ההקדש מתחיל לפעול ע  העברת השליטה בנכסיו לידי הנאמני  המכהני  בהנהלתו. איונכסיו ותנ
רש  ).  רש  ההקדשות להל  (על הקדש ציבורי להירש  אצל רש  ההקדשות שבמשרד המשפטי  

ההקדשות פועל להסדרה חוקית של הקדש על ידי רישומו בפנקס ההקדשות הציבוריי  ועל ידי 
 . ת הנאמני  של ההקדשפיקוח ציבורי על פעולו

 אנשי  בעלי 13,000 ונותנת בכל שנה שירותי  לכ,  משרות480  עובדי  בכ650 הקר  מעסיקה כ
,  מרכזי שיקו  המספקי  שירותי אבחו 16:  מסגרות שיקו  ברחבי האר+73היא מפעילה . מוגבלות

;  אבחו  בלבדשלושה מכוני  המספקי  שירותי; הכשרה מקצועית והשמה בעבודה בשוק החופשי
שלושה ; ולתעסוקה נתמכת) להל  ג  מפעלי  מוגני ( מסגרות תעסוקתיות לתעסוקה מוגנת 47

 מיליו  101.3 היה 2005תקציב הקר  לשנת . וארבעה מכוני  לשימושי מחשב; מרכזי שיקו  לנוער
 . ח"ש
פעילותה  היבטי  אחדי  הנוגעי  ל2006אוקטובר   בחודשי  מאי3משרד מבקר המדינה בדק .4

. למעמדה המשפטי ולסדרי ניהולה, של הקר  בתחו  העסקת אנשי  בעלי מוגבלות ושיקומ 
בדיקות . הבדיקה נעשתה במינהל המרכזי של הקר  ובמרכזי השיקו  שלה בירושלי  וברחובות

ואצל רש  ההקדשות )  אג' השיקו  להל  (השלמה נעשו באג' השיקו  שבמשרד הרווחה 
שילוב אנשי  בעלי " את הנושא 4 בדק משרד מבקר המדינה2001שנת ב. שבמשרד המשפטי 

ובמסגרת זו נבדק ג  נושא שילוב אנשי  , במשרדי ממשלה אחדי " מוגבלות בחברה ובעבודה
    .בעיקר במשרד הרווחה, בעלי מוגבלות בתעסוקה
__________________ 

משרד , משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי: הגופי  האלהעוד עוסקי  בתחו  השיקו  התעסוקתי   1
נוס  עליה  מפעילי  גופי  ציבוריי  ופרטיי  מסגרות . המסחר והתעסוקה ומשרד הביטחו , התעשייה

 .אבחו  ושיקו  תעסוקתי לאנשי  כאלה
 ".קר  למפעלי שיקו  למוגבלי "שמה של הקר  בעת הקמתה היה   2
שכ  היא , ]נוסח משולב [#1958ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 5(9וח סעי  הקר  היא גו  מבוקר מכ  3

 . גו  שהממשלה משתתפת בהנהלתו
4  ÒÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˙ ˘ ÁÂ„ '52·') 2001( ,135#187' עמ. 
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 ייעודה של הקר  ותחומי פעילותה
 תעסוקה מוגנת

 ניוד עובדי  בי  מסגרות תעסוקה
באמצעות , מטרת השיקו  התעסוקתי היא לסייע לאד  בעל מוגבלות, ל פי מדיניות משרד הרווחהע

לפתח את הפוטנציאל התעסוקתי שלו ולהתקד  על פני רצ  של אפשרויות , פעולות שיקו  מגוונות
החל בתעסוקה במסגרות מוגנות שבה  עושי  עבודות ייצור , ) רצ  תעסוקתי להל  (תעסוקה 
תמיכה , דר  תעסוקה נתמכת בשוק החופשי הכרוכה בליווי, ) תעסוקה מוגנת הל  ל(פשוטות 
בהתא  למדיניות . וכלה בשילוב מלא בתעסוקה בשוק החופשי, ) תעסוקה נתמכת להל  (והדרכה 

בה  עקרו  הרצ  , זו קבעה הקר  כי היא תכוו  את שירותיה לעקרונות שיקומיי  מובילי 
 אנשי  2,000 ר  במסגרות התעסוקה המוגנת שהיא מפעילה מועסקי  כעל פי נתוני הק. התעסוקתי

 . אנשי  בתעסוקה נתמכת500 וכ, בעלי מוגבלויות בדרגות חומרה שונות
הבאה לידי , על פי מדיניות משרד הרווחה. השלב הראשו  ברצ  התעסוקתי הוא תעסוקה מוגנת

זמני (מוגנת נועדה לספק מקו  תעסוקה תעסוקה , )ס" התע להל  (ביטוי בתקנו  לעבודה סוציאלית 
; לאנשי  בעלי מוגבלות שאינ  מסוגלי  להתמודד בשוק החופשי והתחרותי) עד כמה שאפשר

אימו  והכנה למעבר לעבודה בשוק , לשמש תהלי  שיקומי שמטרתו פיתוח מיומנויות תעסוקתיות
 .אישיות וקהילתיות וכ  לתת הזדמנות לטיפוח מיומנויות בי ; החופשי

 40%שלפחות ,  הובאה הערכה1998  מ5בתכנית האב לתעסוקת אנשי  ע  נכויות בישראל
ובמסגרתה ה  , מהמועסקי  בתעסוקה מוגנת מסוגלי  להשתלב בתעסוקה נתמכת בשוק החופשי

לקיי  קשר ע  אנשי  שאינ  , יכולי  ליהנות ממגוו  רב יותר של עבודות המתאימות לכישוריה 
בעניי  התעסוקה ) ראו להל (ג  בתכנית ליישו  דוח ועדת לרו  . ר גבוה יותרמוגבלי  ולהשתכר שכ

 3,500 מבי  1,000 צוי  שכ, 2006שהגיש משרד הרווחה למשרד האוצר באוקטובר , הנתמכת
 מפעלי  מוגני  המופעלי  על ידי עשרות 80 המועסקי  בכ, אנשי  ע  טווח רחב של מוגבלויות

  בעלי יכולת תעסוקתית ותפקודית גבוהה ויכולי  להשתלב בתעסוקה ה, גופי  ציבוריי  ופרטיי 
 . נתמכת

1.  ‰˜ÂÒÚ˙ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Â˘Ó˘Ó ‰ÏÈÚÙÓ Ô¯˜‰˘ ˙ ‚ÂÓ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ .ÂÈÎ¯ˆÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ˜ÒÚÂÓ ÏÎÏ ˙È˘È‡ ˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï Ô¯˜‰ , ÂÏ ‰ ˜˙˘

‰˜ÂÒÚ˙‰ ÌÏÂÒ· Ì„˜˙‰Ï ÂÏ ÂÚÈÈÒÈ˘ ÌÈÏÎ , ‰˙˘Ú ‡ÏÂ È„Î ÌÈ˜ÒÚÂÓÏ È˙ÙÂ˜˙ ÔÂÁ·‡
 ‰˜ÂÒÚ˙· Û‡Â ˙ÎÓ˙  ‰˜ÂÒÚ˙ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰„Â·Ú· ËÏ˜È‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ Ì‰Ó ˘È Ì‡ ˜Â„·Ï

È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· .˙ ‚ÂÓ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â„ÈÈ  ËÚÓÎ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ· , ÈÓÏ
ÍÎÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ˘ , ÌÂˆÓˆÂ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Ó¯· ˙ÂÓ„˜˙‰ Â˙ÂÚÓ˘Ó˘ È˙˜ÂÒÚ˙ Ûˆ¯ È Ù ÏÚ

¯‚ÒÓ· ˙ÂÏ˙‰˙ ‚ÂÓ‰ ˙ .Î ÓÒ ˙Î¯Ú‰Ï"Ô¯˜‰ ˙ÈÏ , ˜¯ ÌÈ ‚ÂÓ‰ ÌÈÏÚÙÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÏÏÎÓ
3%-2%˙ÎÓ˙  ‰˜ÂÒÚ˙· ÌÈ·Ï˙˘Ó ‰ ˘·  . 

כי בהיעדר תקציב היא אינה יכולה , 15.11.06הקר  ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיו  
כדי לקדמו , לעשות אבחו  תקופתי למועסק בתעסוקה מוגנת לצור  הערכת יכולותיו התעסוקתיות

 שבעקבות 27.11.06  משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ. ברצ  התעסוקתי

__________________ 
משרד , משרד העבודה והרווחה, וינט ישראל'ג, תכנית אב לתעסוקת אנשי  ע  נכויות בישראל  5

 ).1998(הבריאות 
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על משרדי הממשלה לפרס  מכרז לקניית שירותי  " לפיה 2006 מאוגוסט 6החלטת הממשלה

הוא ידרוש במפרטי המכרזי  שיפורסמו שהזוכי  , )ראו בהמש " (להעסקת אנשי  ע  מוגבלות
המשרד הוסי  כי מימוש התכנית לניידות .  תקופתי למועסקי  בתעסוקה מוגנתבה  יעשו אבחו 

וכי העביר למשרד האוצר , 2007המועסקי  מותנה בהקצאת תקציב לש  כ  ממשרד האוצר בשנת 
 כי נוכח 23.1.07 אג  השיקו  ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ. תכנית מפורטת בעניי  זה

ונוכח העבודה שהמפעלי  המוגני  ה  ,  במרכזי השיקו  של הקר זמינות  של יחידות האבחו 
היה בידי הקר  לממ  את אבחונ  של לפחות עשרות מועסקי  , של מרכזי השיקו " לווייני "

 .במפעלי  המוגני  מדי שנה בשנה
כי מאחר שהאבחו  התקופתי הוא אב  הבוח  לקידומ  של המועסקי  , משרד מבקר המדינה מעיר

היה על הקר  לפעול מול משרד הרווחה לגיוס האמצעי  הדרושי  , רצ  התעסוקתיעל פני ה
על המשרד היה לדרוש מהקר  לאבח  לפחות חלק מהמועסקי  במפעליה נוכח . למימוש מדיניותה

 .זמינות  של יחידות האבחו  במרכזי השיקו  של הקר 
זכויות אנשי  :  מקיפה בנושאדוח הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה" צוי  ב1997עוד ביולי  .2

השיקו  המקצועי הקיי  אינו מכוו  דיו לשוק החופשי ואנשי  רבי  ע  "כי , "ע  מוגבלות
 ".באופ  שאינו ממצה את כישוריה  ואת הפוטנציאל התעסוקתי שלה ... מוגבלות מועסקי 

 ÌÈ¯È˘ÎÓ· ÌÈ„ÈÂˆÓ Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈ ‚ÂÓ‰ ÌÈÏÚÙÓ‰ ·Â¯˘ ‰ÏÂÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓÓ
‰˙ÂËÂ˘Ù „È ˙Â„Â·Ú ÏÚ ¯˜ÈÚ· ÌÈÒÒ·˙ÓÂ ˙Â ˘ÂÈÓ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË· ÌÈÏÚÂÙ ; ˙Â„Â·ÚÏ ÛÒÂ ·

 ‰˜ÂÒÚ˙ È‚ÂÒ Ì‚ ÌÈÏÚÙÓÏ ÂÒ ÎÂ‰ ‡Ï ‰ÎÂÓ  ‰„Â·Ú ˙ÏÂÎÈ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ‰Ï‡
 ˜Â˘Ï ÍÎÏ Ï‚ÂÒÓ˘ ÈÓ ˙‡ ¯È˘Î‰ÏÂ Ì„˜Ï Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙ÂÓÊÂÈ ÂÁ˙ÂÙ ‡ÏÂ ÌÈ˘„Á

È˘ÙÂÁ‰ ‰„Â·Ú‰ ,˘ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ‡˙Ó‰ÌÈÈÙÏ‡‰ ˙Â  . ÁÂ„· „ÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „ÓÚ ÍÎ ÏÚ
 È˙ ˘‰52 ˙ ˘· ÌÒ¯ÂÙ˘ ·2002 . Ò¯Ó· Ì Ó‡2003ÔÈ· ‰˜ÂÒÚ˙ ˙Ï‰ ÈÓ ‰Ó˜Â‰ -˙È„¯˘Ó ,
‰„ÚÂ ˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ ‚ÂÓ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ‚Â¯„˘· ÏÙËÏ , ‡È‰ ‰˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï ‰ ˘Î ÌÏÂ‡

‡˘Â ‰ ˙‡ ‰Ó„È˜˘ ÈÏ· ÏÂÚÙÏ ‰˜ÈÒÙ‰. 
, וינט' ולג7 הוק  מיז  משות  לממשלה2005ת שנת משרד הרווחה מסר בתשובתו כי במחצי

שפועל לשדרוג התעסוקה המוגנת ולפיתוח פרויקטי  חדשניי  בתעסוקה , "תנופה בתעסוקה"
 .לאוכלוסיות שונות

 ÌÈ·¯ ˘È ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ ·¯˜· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÂÎ¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
 ˙Â˜ÂÒÚ˙Ï ˙ ‚ÂÓ ‰˜ÂÒÚ˙Ó Ì„˜˙‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ‰¯˙ÂÈ ˙ÂÓ„˜˙Ó , ˜¯ ‡Ï Ì‰Ï ˙Â ˙Â ˘

‰¯·Á· Ì·ÂÏÈ˘ÏÂ È˙¯·Á‰Â È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ· ‰ÈÈÏÚÏ ˙ÂÓ¯Â˙ Ì‚ ‡Ï‡ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰¯ÂÓ˙ .
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï·‡ , ÌÈ˘ ‡ Ï˘ ˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ÈÂˆÈÓ ¯·„· ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙‡ Ú·˜˘

ÌÓÂ„È˜Â ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ,Â˙ÂÈ È„Ó ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ Ô¯˜‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï ‚‡„ ‡Ï .
‰ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÓÂ„È˜ÏÂ ˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ÈÂˆÈÓÏ ˜ÈÙÒÓ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰„ˆÓ Ô¯˜

‰Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ·.  
__________________ 

 9.8.05 מיו  4126' לטה מסהח  6
 . ומשרד התעשייה המסחר והתעסוקה והמוסד לביטוח לאומי, משרדי הרווחה והבריאות: כולל  7
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 תשלו  שכר וזכויות סוציאליות למועסקי  בתעסוקה מוגנת 
מוגדרי  )  מפעלי  מוגני  להל  (המועסקי  ביחידות התעסוקה המוגנת של הקר  , ס"על פי התע

ולא מתקיימי  בינ  לבי  הקר  יחסי עובד , צועיתהנמצאי  בתהלי  של הכשרה מק" משתקמי "
לפיכ  ה  אינ  מקבלי  שכר בעבור עבודת  . ומעביד כמשמעות  במקומות עבודה בשוק החופשי

שסכומו נקבע לפי תפוקתו של כל משתק  , ) גמול להל  " (גמול ביצוע עבודה"אלא תשלו  הקרוי 
ח זכאי לתוספת " ש650 ו  קט  ממי שמקבל גמול בסכ. ועל פי תמחיר שנקבע לתפוקות

 מיליו  3.5  משכר המינימו  במשק ולש  כ  מעביר אג  השיקו  לקר  כ10%בשיעור ) סובסידיה(
פיצויי , כגו  הפרשות לקר  פנסיה, כמו כ  אי  המשתקמי  זכאי  לזכויות סוציאליות. ח בשנה"ש

  .פיטורי  ודמי מחלה
,  אנשי 1,966עסקו במפעלי  המוגני  של הקר   הו2006על פי נתוני הקר  בחודש מאי  .1

סכו  זה כולל סובסידיה ממשרד הרווחה והטבות . ח" ש680וסכו  הגמול בממוצע למועסק היה 
 ).טיולי  מאורגני  ואירועי  למיניה , מתנות לחגי , דמי חופשות(נלוות 

˜ÒÚÂÓÏ Â‡ÂÏÓ· ÌÏÂ˘Ó Â È‡ ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ;19%¯˜· ÌÈÓ‚‡  Â ÓÓ  ‰ÙÂ˜· Ô
ÌÈ‚ÁÏ ˙Â ˙Ó Ô¯˜‰ ˙ ÓÓÓ ‰ ÓÓ˘ ˙ÈÊÎ¯Ó ,Ì‰È ÈÓÏ ÌÈÚÂ¯È‡Â ÌÈ ‚¯Â‡Ó ÌÈÏÂÈË . ‰˘È˘

‰˘ÙÂÁ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ Í¯ÂˆÏ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÙÂ˜· ÌÈÓ‚‡  ÌÈÏÂ·˜˙‰Ó ÌÈÙÒÂ  ÊÂÁ‡. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂÓ‚‰ ÈÙÒÎÓ ˜ÏÁ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÙÂ˜· ÌÂ‚‡Ï ÏÂ„ÁÏ Ô¯˜‰ ÏÚ

 ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓ Ì˘Ï ÌÈÓ˜˙˘ÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰‰ÁÂÂ¯ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙ÂÈÏÏÎ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï Ì‡
‰ÁÂÂ¯ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙Â·È˘Á ˘È Ô¯˜‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ , ¯Á‡ ¯Â˜ÓÓ ·Èˆ˜˙ ÍÎ Ì˘Ï ‡ÂˆÓÏ Ì‰ÈÏÚ

ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‡Ï˘. 
 .מנהל אג  השיקו  מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי יפעל להפסקת איגו  הכספי  כאמור

2.  È˙ ˘ ÁÂ„· „ÂÚ52‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆ · ,È‡ Ï˘ ‰ÈÚ·‰ ÈÎ- ÌÈ‡ ˙ Ô˙Ó
ÌÈ ˘ ‰Ê ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡Ï ‰ÚÂ„È ˙ ‚ÂÓ ‰˜ÂÒÚ˙· ÌÈÓ˜˙˘ÓÏ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ , Â˘Ú  ‡Ï Í‡

‰˙Â‡ ¯Â˙ÙÏ ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈˆÓ‡Ó . ˙ ˘Ï ÂÈ„ÚÈÓ „Á‡˘ Ú·˜ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡˘ ÔÈÂˆ ÁÂ„ Â˙Â‡·
2001 ÌÈ˜ÒÚÂÓÏ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ‡ ˙ Ô˙Ó Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÁ·È˘ ˙ÂÂˆ ˙Ó˜‰ ‡Â‰ 

˙ ‚ÂÓ ‰˜ÂÒÚ˙· ,Ì˜Â‰ ‡Ï ‰ÊÎ ˙ÂÂˆ Í‡ .˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ì‚ ,ÌÈ ˘ ˘ÓÁ ÛÂÏÁ· ,
‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ , Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰Â

ÌÈ¯„‚ÂÓ ,¯ÂÓ‡Î ,˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈÂÎÊ È¯ÒÁ ÌÈÓ˜˙˘Ó . 
מחליפת מכתבי  בי  רש  ההקדשות לאג  השיקו  והנהלת הקר  עולה שהרש  הביע את 

. ייגותו משלילת הזכויות הסוציאליות של עובדי  בעלי מוגבלות המועסקי  במפעלי  המוגני הסת
לא ברורה לי קביעת  של יועציה : " כתב מנהל מדור ההקדשות2000עוד באוקטובר , כ  למשל

המשפטיי  של הקר  בנוגע לשלילת זכויות הפנסיה של עובדי  מוגבלי  המועסקי  בקר  בהתא  
כתב מנהל אג  השיקו  למנהל מדור , 2005באוקטובר , חמש שני  אחר כ ". למטרות ההקדש

נושא התנאי  הסוציאליי  במפעלי  המוגני  של הקר  הינו סוגיה בעייתית שטר  באה "הקדשות ש
 ".על פתרונה
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בעניי  מעמד  של המועסקי  בתעסוקה מוגנת הביעו את דעת  מומחי  מהאקדמיה שאחד מה  

הגדרת המועסק כמשתק  מעוותת את משמעות ער  העבודה בכ  " ולפיה 8קר ר ה"היה לפני  יו
 ". שהיא מקנה לו פרשנות קלינית ולא נורמטיבית

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÏÚÙÓ· ‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈ ‚ÂÓ‰ ,ÌÈÓ˜˙˘Ó Ì˙¯„‚‰Â ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ ˙˜ÒÚ‰ ÔÎ˘ ,

 ‡ÏÏ‰· ÌÈÂÂ˘Î ‰¯·Á· Ì·ÂÏÈ˘Ï ˙Ó¯Â˙ ‰ È‡ ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈÂÎÊ ‡ÏÏÂ ÌÈÓÏÂ‰ ¯Î˘ È‡ ˙. 
3. ˙ ‚ÂÓ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓÏ ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈÂÎÊ ˙˜ Ú‰ ÔÈÈ Ú· , ÔÈ‡˘ ‰ÏÚÂ‰

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ È„È· ˙ÂÏÚÙÂÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÔÈ·Â Ô È· Ô‰Â Ô¯˜‰ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÔÈ· Ô‰ ˙Â„ÈÁ‡: 
כמו כ  הקר  . יפה מפריש בשביל המועסקי  כספי  לקר  פנסיההמפעל המוג  של הקר  בח )א(

אול  רק למי , לפני  משורת הדי , משלמת במקרי  חריגי  למועסקי  במפעליה מענקי פרישה
 . 9שדורש ממנה לעשות זאת

אבל תנאי ,  מעסיקה אנשי  בעלי מוגבלות במפעלי  לתעסוקה מוגנת10"המשק "חברת  )ב(
שכ  החברה חתומה על הסכ  קיבוצי , שבמפעלי  המוגני  של הקר ההעסקה בה שוני  מאלו 

 משכר המינימו  73%מיוחד ע  האג  לאיגוד מקצועי בהסתדרות ולפיו היא משלמת למועסקי  
. משרד הרווחה משתת  בכמחצית מעלות השכר של המועסקי . במשק בתוספת תנאי  סוציאליי 

 תעסוקה מוגנת של הקר  מופלה לרעה לעומת מי יוצא אפוא שאד  בעל מוגבלות שהופנה למסגרת
, יצוי  שמדובר באותה אוכלוסייה ובאות  מאפייני תעסוקה". המשק "שהופנה לתעסוקה בחברת 

 .וההפניה למסגרת של גו  זה או אחר היא מקרית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ· ˙ ‚ÂÓ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÔÈ· ‰ÈÏÙ‡ ˙¯ÈˆÈ

˙ÓÏÂ ¯Î˘Ï ¯Â˘˜‰‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈÂÎÊ Ô . ˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙ ‚ÂÓ ‰˜ÂÒÚ˙· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎÏ ˙È ÂÈÂÂ˘Â ‰„ÈÁ‡ ‰˜ÒÚ‰

‰ÈÏÙ‡ ÚÂ ÓÏÂ . 
 המונה אלפי  אוכלוסייה בעלת יכולת תעסוקתית נמוכה "משרד הרווחה הסביר בתשובתו כי 

מעגל חייה התעסוקתיי  למסגרות מוגנות בתנאי  מיוחדי  ולא מוגבלי  תהא זקוקה לאור  כל 
הודיע המשרד כי בכוונתו , ע  זאת". סביר להחיל עליה יחסי עובד מעביד על כל המשתמע מכ 

קביעת סרגלי  סטנדרטיי  לקשר בי  , כולל גובה השכר מעבודה, לערו  רוויזיה מקיפה בתחו  זה"
המשרד הודיע כי ". חופשה, הפרשה לקר  פנסיה, אליותזכויות סוצי, כושר עבודה ורמת השכר

וכ  דיו  ע  משרד האוצר בעניי  , בכוונתו לקיי  בנושא זה דיו  ע  הנהלת הקר  ורש  ההקדשות
 .ההשפעות התקציביות של יישו  הרביזיה

ציבוריי  וממשלתיי  המפעילי  , משרדי הרווחה והבריאות מתקשרי  ע  גופי  פרטיי  .4
מסגרות . סוקה ואלה מתקשרי  ע  קבלני משנה המספקי  את העבודה למפעלי מפעלי תע

 . לתעסוקה מופעלות ג  בידי שירות בתי הסוהר המתקשר ג  הוא ע  אות  קבלני משנה
__________________ 

מדיניות התעסוקה המוגנת כלפי אנשי  ע  מוגבלויות קשות בארצות המערב ", אריק רימרמ& ושירי כ%  8
 .136*111'  עמ):2004מארס  (ÒÓ ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· '65, "סקירה ודיו&: ובישראל

זכויות "בסעי- , 7.10.03* מ2002כ, עולה מהערות רואה החשבו& שעשה ביקורת על ספרי הקר& לשנת   9
 ".עובדי  בעת פרישה

) משרד הרווחה( בבעלות משותפת של הממשלה 1956היא חברה ציבורית שנוסדה בשנת " המשק "  10
 .וההסתדרות הציונית העולמית
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זכויות אנשי  ע  : דוח הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא" נכתב ב1997עוד ביולי 
אול  אי  תיאו  , בשיקומ  התעסוקתי של אנשי  בעלי מוגבלותכי גופי  שוני  עוסקי  " מוגבלות

בי  גופי  אלה וכתוצאה מכ  נפגעת יעילות השיקו  ואי  ממצי  את האפשרויות להעסקת אנשי  
 .מוגבלי 

ג  הביקורת הנוכחית העלתה שאי  תיאו  בי  הגופי  העוסקי  בשיקו  תעסוקתי בעניי  התקשרות 
בי  מסגרות התעסוקה השונות על ההתקשרות ע  קבלני המשנה ע  קבלני משנה ויש תחרות 

להוזלת מחירי העבודות הנעשות במסגרות אלה , בי  היתר, הדבר מביא. המספקי  לה  עבודה
 . המשולמי  למועסקי , הנמוכי  ממילא, ובדר  זו להקטנה נוספת בתשלומי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈ˙Ï˘
ÍÎ· , ˙Â¯Á˙ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ˙Â¯È˘‰ È˜ÙÒ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÈÈ Ú· ˙Ó‡Â˙Ó ˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï

Ô‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ· Ú‚ÂÙ‰ ÔÙÂ‡· ˙Â Â˘‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ·. 
כי הבעיות הכרוכות בפעולת  של מסגרות התעסוקה המוגנת כאמור לעיל ידועות למשרד , יצוי 

הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכי  ולקידו  ",   היתרבי, בנושא זה עסקה. הרווחה זה כבר
נכתב , 2005בדוח הוועדה שאושר בממשלה באפריל . 11לרו ' בראשות השופט א, "שילוב  בקהילה

כדי , יש מקו  להכניס שיפורי  רבי  במפעלי  המוגני , לדעת כל הנוגעי  בדבר"בי  היתר כי 
חוסר ניידות מספקת על פני רצ  שירותי , לעובדי שכר נמו  המשול  : שיענו על בעיות כגו 

ניהול שלא , תחרותיות יתר בי  המפעלי  המוגני  המונעת קבלת תמורה הוגנת לתוצרת , השיקו 
הוועדה הדגישה את הצור  לקיי  דיו  מעמיק על הנהגת רפורמה ". על בסיס עקרונות כלכליי 

יצוי  שצוות בי  משרדי . יי  במפעלי  המוגני אשר תוביל ליישו  עקרונות ניהול כלכל, בתחו  זה
שהוק  ליישו  המלצות הוועדה עסק עד מועד סיו  הביקורת בעיקר ביישו  ההמלצות הנוגעות 
 .לתחו  התעסוקה הנתמכת וטר  נדונו המלצותיה בעניי  הנהגת רפורמה בתחו  התעסוקה המוגנת

ר "ד, נשי  ע  מוגבלות במשרד המשפטי  החלה נציבת שוויו  זכויות לא2005שבשנת , יצוי  עוד
זכויות "בשיתו  כמה משרדי ממשלה וארגוני  אחדי  בהכנת טיוטת הצעת חוק , דינה פלדמ 

, "2006 ו"התשס, אנשי  ע  מוגבלות בעלי יכולת השתכרות מופחתת בתעסוקה מוגנת ונתמכת
וקה מוגנת ונתמכת שנועדה להסדיר באופ  כולל את הזכויות של אנשי  כאלה המועסקי  בתעס

 .ולקבוע מנגנוני  שיבטיחו ניידות על פני הרצ  התעסוקתי וכ  פיקוח על המעסיקי 
כי תכלית הצעת החוק היא ,  צוי 1.1.07 בתשובתה של הנציבה האמורה למשרד מבקר המדינה מ

ר אול  אי  ביוזמת החקיקה כדי לעכב או להתנות את החובה להתאי  כב, להציע הסדר כולל בנושא
לאפשר מעבר בי  סוגי התעסוקות על פני הרצ  , היו  תכנית תעסוקתית אישית לכל מועסק

מחובתו של המשרד אשר "לפיכ  . התעסוקתי ולדאוג לשיפור תנאי השכר והזכויות של המועסקי 
התחייב בעבר לשדרג את מפעלי התעסוקה המוגנת להעלות את שכר המשתקמי  ואת תנאי 

 ".לי להתנות זאת באישור החוקמב, ההעסקה בה  לאלתר
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ , ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙·
È˙˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂ˜È˘‰ ÌÂÁ˙· ,˙Â ‚ÂÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ‡˘Â  ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ , Ô‰˘ ÍÎ

 Ì‰Ï˘ È˙˜ÂÒÚ˙‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰˘ ÌÈ˜ÒÚÂÓÏ È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ‰„Â·ÚÏ ¯·ÚÓ ˙Â¯‚ÒÓ ÂÈ‰È
˙‡Ê ¯˘Ù‡Ó .¯„ ˙Â ‚ÂÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰˜ÂÒÚ˙‰ È‚ÂÒ ‚Â¯„˘Ï ˙Ó‡Â˙Ó ‰ÏÂÚÙ Ì‚ ˙˘ . ‚Â¯„˘

ÍÎÏ Ï‚ÂÒÓ˘ ÈÓÏ È˙˜ÂÒÚ˙ Ûˆ¯ È Ù ÏÚ „ÂÈ  ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡Â ¯ÂÓ‡Î , ÌÂ¯˙Ï È„Î Ì‰· ˘È
‰¯·Á· ˙ÂÈÂÎÊ ‰ÂÂ˘Î ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÏÚ· Ì„‡· ‰¯Î‰‰ ÔÂ¯˜Ú ˘ÂÓÈÓÏ. 

__________________ 
 .י בבאר שבע בדימוסנשיא בית המשפט המחוז  11
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  מידע על פעולות השיקו  התעסוקתי  מרכזי שיקו  

. לאוכלוסייה שמופנית אליה)  מרכזי  להל  ( מרכזי שיקו  16ברחבי האר0 הקר  מפעילה , כאמור
והשמה בעבודה בשוק , שיקו  תעסוקתי לרבות הכשרה מקצועית, המרכזי  מספקי  שירותי אבחו 

, משרדי הרווחה: ההפניה למרכזי  והמימו  של המשתקמי  בה  נעשי  בידי כמה גופי . החופשי
. והמוסד לביטוח לאומי) ת" התמ להל  (תעשייה המסחר והתעסוקה הבריאות ומשרד ה, הביטחו 

 . הפועלי  בנפרד מהמרכזי , הקר  מפעילה ג  שלושה מכוני אבחו  עצמאיי 
 אחרי  עברו תהלי  של שיקו  3,700  אנשי  הליכי אבחו  בידי הקר  וכ5,000  עברו כ2005בשנת 

צגות לפונה עצמו ולגו  המפנה המסקנות הלי  האבחו  נמש  כמה ימי  ובסיומ  מו. תעסוקתי
בה  המלצות בדבר תהלי  שיקו  תעסוקתי באחד מהמרכזי  , וההמלצות להמש  הטיפול בפונה

טיפול פרטני או קבוצתי בידי עובד סוציאלי , 12תהלי  השיקו  כולל הכשרה מקצועית. של הקר 
מש  כשבעה חודשי  תהלי  השיקו  נ. והשמה בעבודה בשוק החופשי, שמלווה את התהלי 

 .בממוצע והוא יכול להימש  עד שנה
לנתוני  עדכניי  על פעילות המרכזי  יש חשיבות לצור  זיהוי וניתוח של מגמות בהיק   .1

להגדרת , לקביעת מדדי  לבחינת איכות הביצועי  של הקר  ושל כל מרכז, הפעילות ובתוצאותיה
מספר מקבלי :  החשובי  לצרכי  אלה נמני ע  הנתוני . יעדי הפעילות שלה ולבחינת ביצוע 

תוצאות ; מגוו  ההכשרות המקצועיות שכל מרכז מקיי ; השירותי  השוני  בכל אחד מהמרכזי 
מספר ,  שיעור המשתקמי  שסיימו הכשרה מקצועית או שנשרו במהלכה הפעילות בכל מרכז 

ר סיו  ההכשרות שיעור השמות בעבודה לאח, ההשמות בעבודה לאחר סיו  תהלי  השיקו 
 . המקצועיות בנושאי  חדשי 

 ˙ ˘ Ê‡Ó ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙  Ô¯˜‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·2003 . 
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הקר  כי היא מקימה מערכת ממוחשבת חדשה שתאפשר 

וקד על בניית כלי פיקוח משרד הרווחה מסר בתשובתו כי אג  השיקו  ש. ריכוז נתוני  וניתוח 
 . ובקרה שיאפשרו לו להערי  את פעילות המרכזי  ואת תוצאות ההשמה

2.  ¯·ÓËÙÒ·2006ÂÊÎÂ¯  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï , ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ 
 ÌÈ ˘· ÌÂ˜È˘‰2004-2005 . ˙Â¯˘Î‰‰ ÈÓÈÈÒÓ Ï˘ ‰Ó˘‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÌÈ Â˙  ˙˜È„·Ó

‰ÏÂÚ ÌÈÊÎ¯Ó· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ,ÈÎ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· 2003-2005Î Ï˘ ‰„È¯È ‰˙ÈÈ‰ -5.6% 
È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ‰„Â·Ú· ˙ÂÓ˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘· : ˙ ˘·2003 ÂÓ˘Â‰ 45.8% ˙ ˘·Â 2005 - 

40.2%„·Ï· 13 . 
 Í˘Ó ÏÚ ÌÈ Â˙ Ï ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â  ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ Â˙ÁÏˆ‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ

ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÂÓÈÈÒ˘ ÈÓ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ . Ô¯˜‰ Ì Ó‡˘ ‰ÏÚÂ‰ ‰ ˘ ÈˆÁ Í˘Ó· ˙ÓÈÈ˜Ó
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯˘Î‰‰ ÈÓÈÈÒÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓ , ÌÈÓ˜˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙  ‰È„È· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡

‰ ˘ ÈˆÁ ÌÂ˙· ‰„Â·Ú· Â„ÈÓ˙‰˘ , Í˘Ó· ‰„Â·Ú· ‰„Ó˙‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  ‰È„È· ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ
¯˙ÂÈ ·¯ ÔÓÊ . 

__________________ 
ת והכשרה לעבודה שבסיומה "כולל הכשרה שמקנה תעודה של האג- להכשרה מקצועית במשרד התמ  12

 .ניתנת תעודה
ובשנת ,  אנשי  שסיימו הכשרה מקצועית1,446* מ705 הושמו בעבודה בשוק החופשי 2003בשנת   13

 . שסיימו הכשרה מקצועית1,720* מ752 הושמו בעבודה 2005
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ל השמת משרד הרווחה ציי  בתשובתו כי ייתכ  שהמצב הגרוע של התעסוקה במשק השפיע לרעה ע
בעקבות הביקורת הוא ידרוש מהקר  לקיי  מעקב במש  , ואול . מוגבלי  בתעסוקה בשוק החופשי

 חודשי  לפחות אחרי משתקמי  שהושמו בעבודה ואחרי הקשר בי  סוג ההכשרות המקצועיות 12
 כשיסתיימו הליכי 2007וכל זאת לא יאוחר מיולי , שלה  לשיעורי ההשמה בעבודה וההתמדה בה

  .ז להפעלת מסגרות לתעסוקה מוגנת ונתמכתהמכר
 הרחבת פעילותה של הקר 

לפי , הקר  הוקמה בידי אג  השיקו  כהקדש ציבורי על פי צו בדבר התאגדות  של נאמני הקר 
בשנת . כדי להקי  ולנהל מפעלי תעסוקה לאנשי  בעלי מוגבלות, פקודת ההקדשות לצורכי צדקה

ולפיו הקדשת נכסי  טעונה , 1979 ט"התשל,  הנאמנות החלי  את פקודת ההקדשות חוק1979
בכתב ההקדש של הקר  . נכסיו ותנאיו של ההקדש,  הקובע את מטרותיו  כתב הקדש  מסמ  בכתב 

מימו  והפעלה של המתפרות הקיימות והנמצאות בתל : "ואלה ה ,  מצוינות מטרותיה23.6.64מיו  
הקמת מפעלי  נוספי  להעסקת מוגבלי  בכושר וכ  . לוד וכפר יונה, נס ציונה, יהוד, אביב

בכתב ההקדש מפורטת רשימת נאמני הקר  שעליה  חלה האחריות לניהול וליישו  ". עבודת 
 .לקר  תקנו  המגדיר את עקרונות פעולתה ואת המוסדות שיפעלו בה. מטרות ההקדש

 ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ ÌÂ˜È˘Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÒÈÙ˙· ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· È˙Â¯È˘ÏÂ
Ì‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ . ÈÓÈ ÏÎ ‰ÎÈÓ˙ÏÂ ‰¯ÊÚÏ ÌÈ˜Â˜Ê Ì‰˘ ‰ÒÈÙ˙‰ ‰ÁÂÂ¯ ¯·Ú·

Ì‰ÈÈÁ , „˜Ù˙Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ¯Â·ÚÏ Ì‰ÈÏÚ˘ ÍÈÏ‰˙ ÌÓÂ˜È˘· ÌÈ‡Â¯ ÌÂÈÎ ÂÏÈ‡Â
‰¯·Á· ˙ÂÈÂÎÊ ÈÂÂ˘Â ÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈ˘ ‡Î . ÌÈ˘ ‡ Ï˘ ÌÓÂ˜È˘ ¯·„· ˙ÂÒÈÙ˙· ÈÂ È˘‰ ÁÎÂ 

˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ,˙‡ Ô¯˜‰ ‰·ÈÁ¯‰‰È˙ÂÏÂÚÙ  . ˙˜ÙÒÓ Ô¯˜‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰Ó ˜ÏÁ ÌÏÂ‡Â
 ÌÈÏ·‚ÂÓÏ È˙˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂ˜È˘‰ ÌÂÁ˙· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘Ï ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÓ ÌÈ‚¯ÂÁ

˘„˜‰‰ ·˙Î· Â ÈÂˆ˘ ˙Â¯ËÓ‰ÓÂ . 
הקר  הציעה את שירותיה ג  בתחומי  שאי  לה  נגיעה ישירה לתחו  השיקו  , כ  למשל
ייעו0 , חינו , הפעלת מרכזי הדרכה; שיקומיי  חברתיי ניהול ותפעול מועדוני  : כמו, התעסוקתי

; "מכו  לשיקו  ראייה ירודה"הפעלת ; חברתי לאנשי  ע  פיגור שכלי וטיפול בתחו  המיני
הקר  מספקת ג  שירותי אבחו  כדי . הפעלת תחנות לקבלת מידע בבתי חולי  ובמרפאות עיניי 
שירותי  החורגי  מתחו  השיקו  , לקבוע א  אד  מפגר בשכלו ולקבוע דרכי  לטפל בו

 מס  מקבלי השירות בקר  באותה 15% שה  כ,  אנשי 2,000  קיבלו כ2005בשנת . התעסוקתי
 .שירות בתחו  אבחו  זה, שנה

ג  , נוס  על אוכלוסיית היעד של אג  השיקו , הקר  הרחיבה ג  את מעגל לקוחותיה והוא כולל
מובטלי  מקבלי הבטחת , ת לקצבה מהביטוח הלאומיאלמנות הזכאיו, עולי  חדשי  מאתיופיה
 . שאינ  מוגדרי  אנשי  בעלי נכות או מוגבלות, הכנסה ונערות במצוקה

 הסבירה הקר  שהיא סבורה שאחת ממטרותיה היא מת  שירותי שיקו  15.11.06 בתשובתה מ
וגבלות חברתית תעסוקתי ג  למי שאינ  מוגדרי  אנשי  בעלי מוגבלות במוב  הרפואי אלא בעלי מ

 . הזקוקי  לשיקו  תעסוקתי כדי להשתלב בשוק העבודה
בתשובתו מסר משרד הרווחה שבמהל  השני  צברה הקר  ניסיו  רב ומיומנות רבה באבחו  

פסיכולוגי  והיא מתאימה  ליקויי  נוירו, אישיות, כגו  אינטליגנציה, בתחומי תפקוד שוני 
שירות זה הוא . בכלל זה לאנשי  הסובלי  מפיגור שכלי, לאוכלוסיות ע  טווח רחב של נכויות

ע  זאת מסר המשרד כי אג  השיקו  יקבע . של המומחיות המקצועית של הקר " ניצול"בבחינת 
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דהיינו תעסוקת , קריטריוני  כדי לבחו  א  יש התאמה בי  ההרשאה שניתנה לקר  בכתב ההקדש

 .  לבי  תחומי פעילותה האחרי, אנשי  בעלי מוגבלות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÁÎÂ ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÓÚÓ· Ì‡ ˜ÙÒ- ÏÂÙÈËÏ È¯Â·Èˆ ˘„˜‰ 

 ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡·- ˙¯„‚ÂÓ ‰ È‡˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· Ì‚ ÏÙËÏ Ô¯˜‰ ˙È‡˘¯ 
ÍÎ ,˙‡ÊÎ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË· ÈÒÁÈ ÔÂ¯˙È Ô¯˜Ï ˘È Ì‡ Ì‚ .ÌÈ Ù ÏÎ ÏÚ , ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ

 ˙Â Ó‡ ‰" ÔÈ‡ ˘„˜‰‰ ˙ÏÈÁ˙ È¯Á‡ÂÈ‡ ˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï È‡˘¯ Â¯ˆÂÈ ... ÂÓˆÚÏ ¯Ó˘ Ì‡ ‡Ï‡
ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯Â˘È‡ Â‡ ÌÈ ‰ ‰ ˙ÓÎÒ‰ ÍÎ ÏÚ Â‡·˘ Â‡ ˘„˜‰‰ ·˙Î· ÍÎÏ ˙ÂÎÊ ." ÍÎÈÙÏ

 ¯Â˘È‡ ˙‡ ÍÎ ÏÚ Ï·˜ÏÂ ÌÂÈÎ Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ ˘„˜‰‰ ·˙Î ˙‡ ˙Â ˘Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰
ËÙ˘Ó‰ ˙È· . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,È·Èˆ˜˙Â Ì„‡ ÁÂÎ ¯È˙Ú ÏÂ„‚ ÛÂ‚ ‡È‰ Ô¯˜‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â ‰ Ì
 ÏÂ„‚ Û˜È‰·)Î-13,000‰ ˘· ÌÈ˘ ‡  ( ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ‰„Â·Ú È¯˘˜ ÌÈÈ˜ÓÂ

ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ Ï‰ ˙‰Ï ¯ÂÓ‡˘ ÌÈ˙Â¯È˘ È˜ÙÒ ‰·¯‰ ÌÚÂ ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ . ÂÊ ‰·ÈÒÓ
 ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â ˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ Â

˜‰ ˙‡ ıÏ‡˙˘ È˙˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂ˜È˘‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÏÚ ˙Â¯Á˙‰Ï Ô¯- „ÓÚÓ‰ Ì‡ ˜ÙÒ 
Ô¯˜‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ,È¯Â·Èˆ ˘„˜‰ ,‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ „ÓÚÓ‰ ‡Â‰ . ÌÂ˘Ó ˙‡ÊÂ

˘„˜‰‰ ·˙Î· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï ˜¯ ÏÂÚÙÏ ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰ ˘„˜‰Î˘ , ˙‡ ÏÈ·‚Ó‰ ¯·„
È·Ò· ‰˙Â„¯˘È‰ ¯˘ÂÎ·Â ‰˙ÂÏÈÚÈ· Ú‚ÂÙÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙˙È˙Â¯Á˙ ‰· . ˘„˜‰ ÔÈÈ Ú·

ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ú·˜ È¯Â·Èˆ14˘ " È Â ‚ Ó ÏÂË Â ËÂ˘Ù ‰ ·Ó ‡Â‰ È¯Â·Èˆ‰ ˘„˜‰‰
ÌÈ ·ÂÓ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· .·Î¯ÂÓ ‰ ·Ó ‰ ‰ ‰¯·Á , ‰ÚÂ·˜ ‰¯Â„ˆÂ¯ÙÂ ÌÈ Â˘ ÌÈ ‚¯Â‡ ÏÚ·

ÁÂÂÈ„ ˙Â·ÂÁ Ï˘ ˜ÂÁ· ,˙Â¯È‰Ê ˙Â·ÂÁÂ ÔÂÓ‡ ˙Â·ÂÁ ." ˘È ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯·ÁÏ Ì‚
 · ˙Â Â¯˙È‰ÏÈ‚¯ ˙ÈÏÎÏÎ ‰¯·Á ÔÈ„Î ‰ È„˘ ÌÂ˘Ó ˙·Á¯  Ì˙ÂÏÈÚÙ˘ ˙Â„ÒÂÓ ÏÂ‰È . ‰¯·Á·

˙Â Â·˘Á ÏÂ‰È Ï ÌÈÏ·Â˜ÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÎÈÏ‰ Ì ˘È ,ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰ÙÏÁ‰ÏÂ ‰˜ÒÚ‰Ï , ˙Ï·˜Ï
ÂÎÂ ˙ÂËÏÁ‰' . 

¯ÂÓ‡Î ,Â˙¯ËÓ˘ ÌÈ Ó‡ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ È¯Â·Èˆ ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÚÙÓ ˙Â˘„˜‰‰ Ì˘¯ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,
· Â˘Ó˙˘È ÌÈ Ó‡ ‰˘ ÁÈË·‰Ï ˙Â¯ËÓÏ Ì‡˙‰· ˘ÂÓÈ˘ ˘„˜‰‰ È„È·˘ ÌÈ·‡˘Ó·Â ÌÈÒÎ 

ÔÂÎÒÈÁ·Â ˙ÂÏÈÚÈ· Ì˙Â‡ ÂÏ‰ ÈÂ ˘„˜‰‰ ·˙Î· ÂÁÒÂ ˘ ˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ .‰ÏÚÂ‰ , Ì˘¯˘
 ‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ˙Â¯ËÓ‰Ó ˙‚¯ÂÁ Ô¯˜‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙·Á¯‰ Ì‡‰ ‰È‚ÂÒÏ ˘¯„  ‡Ï ˙Â˘„˜‰‰

˘„˜‰‰ ·˙Î· , Ô¯˜‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ „ÓÚÓ‰ Ì‡‰Â- È¯Â·Èˆ ˘„˜‰ - Û˜È‰Ï ÌÈ‡˙Ó 
ÚÙ‰˙ÂÏÈ . 

בהתחשב בפעילות הקר  " למשרד מבקר המדינה כי 1.1.2007רש  ההקדשות מסר בתשובתו מיו  
על משרד הרווחה ליזו  שינוי כאמור ורש  . מ  הראוי לשנות את שיטת ההתאגדות של הקר 

ככל שאכ  מדובר בהרחבת המטרות היא "עוד ציי  הרש  כי . ההקדשות ישת  פעולה ככל שיידרש
 ." ביוזמת יוצר ההקדש1979 ט"התשל,  לחוק הנאמנות18היעשות בהתא  לסעי  אמורה ל

והמשמעויות ") הקדש("סוגיית מעמדה המשפטי הנוכחי של הקר  "משרד הרווחה מסר בתשובתו ש
הנגזרות מיישו  החלטת הממשלה למכרוז שירותי תעסוקת אנשי  ע  מוגבלות יובאו לדיו  

   ".1.2.07 ל המשרד עד ל"ולהחלטה ע  מנכ
__________________ 

 .289, )5(ד נט "פ, È¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡ ‰ 'ÌÈ¯Á‡Â ÔÂÓ‚‡ ·˜ÚÈ   9420/04א "רע  14
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 סדרי ניהול הקר  
  חבר הנאמני   הנהלת הקר  

ימנה נאמני  להנהלת ) שר הסעד במועד הקמת הקר (שר הרווחה , לפי כתב ההקדש ותקנו  הקר 
הנהלת הקר  רשאית להקי  מבי  חבריה ועדות קבועות או ועדות לעניי  מסוי  , לפי התקנו . הקר 

ועדת , ועדת רכישות, ועדת השתלמויות, ועדה לכוח אד ,  בה  ועדת כספי, ) ועדות משנה להל  (
ע  , במהל  השני . ע  הקמתה מנתה הנהלת הקר  חמישה נאמני . הלוואות וועדת בחירה

מינה שר הרווחה נאמני  נוספי  להנהלת הקר  וכיו  היא מונה , התרחבות היק  הפעילות של הקר 
אחד מהמוסד לביטוח לאומי ואחד , רווחהארבעה ממשרד ה(שישה עובדי מדינה :  נאמני 14

 .1998 מהנאמני  מכהני  בתפקיד  משנת 11; ושמונה נציגי ציבור) ת"ממשרד התמ
. בה  מנהל אג  השיקו , בעלי תפקידי  במשרד הרווחה, כאמור, ארבעה מנאמני הקר  ה  .1

נציגי . לה שלהתקציבה השנתי ותכניות הפעו, בתור נאמני  ה  משתתפי  בקביעת מדיניות הקר 
אג  השיקו  ג  חברי  בוועדות המשנה של הנהלת הקר  ומשתתפי  בקבלת החלטות בענייני  

 .אישור הלוואות לעובדי הקר  ואישור לבצע רכישות, אישיי  כמו אישור שינויי  בדרגות
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ÌÈ Ó‡ ‰ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙· ˙ÂÏÂ·‚ ˘ÂË˘Ë ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ· ,

 ÌÈÙ˙Â˘ ¯˘‡ „ˆÓ Ô¯˜‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡Â „Á‡ „ˆÓ ‰ÚÂˆÈ·ÏÂ Ô¯˜‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï
È ˘ ,Ô¯˜‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÈÚÙ‰Ï Ì˙ÏÂÎÈ Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚÂ . 

בתשובת משרד הרווחה נמסר כי סוגיית חברות נציגי עובדי אג  השיקו  והמשרד בהנהלת הקר  
 וכי המשרד יפעל בעניי  זה לפי נבחנת בידי הלשכה המשפטית של המשרד ע  משרד המשפטי 

ל המשרד על "מנהל אג  השיקו  מסר כי המלי0 בפני מנכ. הנחיות היוע0 המשפטי של המשרד
 .הפסקת חברות  של עובדי המשרד בהנהלת הקר 

2. Î Ó ‡Â‰ Ô¯˜‰ È Ó‡ Ó „Á‡" ˙¯·Á Ï"Ì˜˘Ó‰ " È˙Â¯È˘ ˙ ˙Â  ‡È‰ Ì‚ ¯ÂÓ‡Î˘
Á˙Ó ‰˘ÚÓÏÂ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡Ï ‰˜ÂÒÚ˙Ô¯˜· ‰¯ . ‡ˆÓ  ‡Â‰ Ô¯˜‰ ˙Ï‰ ‰· Â˙Â¯·Á·

Î ÓÎ Â„È˜Ù˙ ÌÚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ·"‰ Ï"Ì˜˘Ó :" ‡Â‰ Ô¯˜‰ ˙Ï‰ ‰· Â˙Â¯·Á·
‰˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï Û˙Â˘ , Ì˙Â‡· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï È‡¯Á‡ ‡Â‰ ‰Ú˘· ‰·Â

ÂÏ‰ Ó ‡Â‰˘ ‰¯Á˙Ó ÛÂ‚· ÌÈ‡˘Â  . 
בהנהלת הקר  תיבח  בידי " המשק "ל "ו של מנכבתשובתו מסר משרד הרווחה כי סוגיית חברות
 .אג  השיקו  והמחלקה המשפטית של המשרד

לפי חוק החברות , לתפקידי נאמני  ראוי שימונו אנשי  בעלי כישורי  מתאימי  .3
ימונה לדירקטור בחברה ממשלתית א  ורק מי שיש לו תואר אקדמי וניסיו  של , 15הממשלתיות

מש  כהונתו של , 16לפי חוק החברות. סוקיה העיקריי  של החברהחמש שני  לפחות בתחומי עי
אול  בכתב ההקדש . דירקטור בחברה ציבורית מוגבל לשלוש שני  ואפשר להאריכה בשלוש שני 

ובתקנו  הקר  לא נאמר דבר בעניי  הכישורי  הנדרשי  מהנאמני  שישבו בהנהלת הקר  ומש  
 .   מכהני  בתפקיד  יותר משמונה שני נמצא שמרבית הנאמני  בהנהלת הקר. כהונת 

__________________ 
 .1975*ה"התשל, חוק החברות הממשלתיות  15
 .1999*ט"התשנ,  לחוק החברות245סעי-   16
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙„˜ÙÂÓ ÂÈÏÚ˘ È˙˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂ˜È˘‰ ÌÂÁ˙˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ 

ÈÏÎÏÎ‰ ÏÂ‰È ‰ ÌÂÁ˙·Â ÏÂÙÈË‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÂ ÓÂÈÓ ˘¯Â„‰ ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂÁ˙ ‡Â‰ Ô¯˜‰ , ÏÂÎÂ
˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ˙ÏÚÂÙ Ô¯˜‰ „ÂÚ ,„· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ Ú·˜È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯·

‰˙Ï‰ ‰· ÌÈ Ó‡  ˘Ó˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ¯Â·Èˆ‰ È¯Á· Ó ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ , Ï˘ÓÏ ÂÓÎ
ÔÂÈÒÈ Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ . ˙ Â‰ÎÏ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

˙ÈÏÂ‰È ‰Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰·È˘Á‰ ÔÂ Ú¯ ¯˘Ù‡Ï È„Î Ô¯˜· ÌÈ Ó‡ ‰ , ÌÈÈÂ È˘‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Â
 ÈÎ¯Âˆ·Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÒÈÙ˙· ÌÈ„ÈÓ˙Ó‰„ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡. 

משרד הרווחה מסר בתשובתו כי יכי  הצעה בדבר תנאי הס  של הכישורי  המקצועיי  הנדרשי  מ  
מתו  כוונה להחיל את הכללי  המנחי  לבדיקת כשירות מועמדי  , המועמדי  לשמש נאמני  בקר 

 הצעה בדבר כמו כ  יכי . לדירקטורי  בתאגידי  ממשלתיי  ג  על המועמדי  לשמש נאמני  בקר 
המשרד ציי  כי לאחר שהשר יאשר את השינויי  האלה ה  . פרק הזמ  הסביר לכהונה של הנאמני 

  .יעוגנו בכתב ההקדש של הקר 
 תק  כוח אד  ומינוי עובדי  בקר 

מרבית  במרכזי השיקו  ובמסגרות ,  משרות480  עובדי  בכ650 במועד הביקורת הועסקו בקר  כ
 .מינהלת הקר התעסוקתיות ומיעוט  ב

 אד  המציי  את משרות הארגו  ואת חעקרונות המינהל מחייבי  כי לכל ארגו  ייקבע תק  כו .1
תק  כוח אד  כולל רשימת משרות ומפרט ).  התק  להל  (דהיינו את מבנהו , הדרגות הצמודות לה 

דיה  של משמע הוא קובע את תפקי, דרישות המשרה ותיאור התפקיד, לכל משרה את תואר המשרה
להגדרה ברורה של התפקידי  והמשימות . העובדי  בארגו  והכישורי  הנחוצי  למילויי 

ממנה נגזרת חלוקת הסמכויות והאחריות בתו  המערכת : המוטלות על עובדי  נודעת חשיבות רבה
. ובהסתמ  עליה אפשר ביתר קלות לפקח על פעילות  ולבקר אותה, הארגונית שבה ה  פועלי 

תק  כוח האד  צרי  להיקבע באופ  . יע ג  להתאמת העובדי  לתפקיד על פי כישוריה הדבר מסי
שאיפותיו , מקצועי ואובייקטיבי ואי  ולא כלו  בי  קביעת התק  לבי  נתוניו האישיי  של פלוני

על ועדת כוח אד  לדו  בהצעה בדבר תק  העובדי  בקר  , לפי תקנו  הקר . ונסיבותיו האישיות
 . ישור הנהלת הקר ולהביאה לא

ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ Ì„‡ ÁÂÎ Ô˜˙ Ú·˜  ‡Ï Ô¯˜Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ , ˜ÏÁÏ ˜¯ „È˜Ù˙ È¯Â‡È˙ ˘È ‡Ï‡
˙Â¯˘Ó‰Ó . ˙Î¯ÚÓ‰ ÍÂ˙· ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰˜ÂÏÁ ÔÈ‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

Ô¯˜‰ Ï˘ ˙È Â‚¯‡‰ ; ˙Â¯˘ÓÏ Â ÂÓ˘ ÌÈ˘ ‡‰ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ ÔÈ‡
‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ÔÈ·Â .˙Â¯˘Ó‰ ¯‡Â˙ ˙Â ˘Ï Â‡ ˙Â¯˘Ó ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰˘˜ .

 Ì¯Ë Ô‰ Í‡ Ì„‡ ÁÂÎ Ô˜˙ ÔÈÈ Ú· ‰ËÂÈË ÔÎÂ Ô¯˜‰ Ï˘ È Â‚¯‡ ‰ ·ÓÏ ‰Úˆ‰ ‰ ÎÂ‰ Ì Ó‡
Ô¯˜‰ ˙Ï‰ ‰ È„È· Â¯˘Â‡. 

בתשובתה מסרה הקר  שההצעה בעניי  המבנה הארגוני אושרה עקרונית בוועדת כוח אד  והיא 
 .וטה בעניי  תק  כוח האד  טר  נדונה בוועדת כוח אד הטי. תוגש לאישור ההנהלה

כללי מינהל תקי  בנוגע למינוי עובדי  מחייבי  שמשרה תאויש א  ורק לאחר שנקבע לה תק   .2
, מבי  המתמודדי  עליה, שנועד להבטיח את בחירת המועמד הכשיר ביותר, ובאמצעות מכרז פומבי

בשירות המדינה מעוגני  כללי  אלה בחוק . וא פני אגב מת  הזדמנות שווה והיעדר שרירות ומש
בהיותה , על הקר . ר"בתקנות שהותקנו על פיו ובתקשי, 1959 ט"התשי, )מינויי (שירות המדינה 

 .לפעול א  היא לפי כללי  אלה, גו  ציבורי שהוק  בידי משרד הרווחה
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  שחבריה ה  נציגי  של הגדלת מספר המשרות טעונה אישור של ועדת כוח אד, על פי תקנו  הקר 
הנהלת ", 16.11.76על פי הסכ  עבודה קיבוצי מיוחד מיו  , אשר לאיוש משרה קיימת. הנהלת הקר 

כמו כ  על פי נוהל )". מכרזי  פנימיי (הקר  תפי0 בי  העובדי  הודעה על משרות פנויות בקר  
 פנימי טר  איוש  כל משרה בתק  המתפנית מחייבת פרסו  מכרז2005קבלת עובדי  מינואר 

 .חיצוני משולב/לבעלי תפקידי  בכירי  בקר  יפורסמו מכרזי  במתכונת של מכרז פנימי. המשרה
‰˙ÏÚ‰ Ô¯˜‰ È„·ÂÚÓ ‰ÓÎ Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ ÈÁ· , ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· Â ÂÓ Ì‰Ó ÌÈ„Á‡ ÈÎ

‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ Â Á· ˘ ÈÏ·Â ÈÓÈ Ù Ê¯ÎÓ Ï˘ . ¯‡Â˙˘ ˘È ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
‰‰¯˘Ó ,„·ÚÈ„· ÂÚ·˜  „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙Â ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ÈÂ ÈÓ‰ ¯Á‡Ï: 

את , ר הנהלת הקר  מר חזקיה ישראל"לפי בקשת יו,  אישרה ועדת כוח אד 2004ביוני  )א(
לתפקיד חדש " רכזת מקצועות ארצית"המינוי של מי שהייתה מנהלת מרכז שיקו  תל גיבורי  ו

ל כולל מתח הדרגות ודרגת "אותה שנה נקבעה הגדרת תפקיד הסמנכרק ביולי . ל" סמנכ בקר  
הנהלת הקר  , כלומר .השכר של התפקיד בלי שפורטו הכישורי  והניסיו  הנדרשי  למילוי התפקיד

אישרה מינוי עובדת למשרה בכירה חדשה בלי שפורטו מראש דרישות התפקיד ותחומי האחריות 
 . נוספי  למשרה זושלו וללא הלי  מכרז לבחינת מועמדי  

לית מסרו למשרד מבקר המדינה כי ה  אינ  רואות בתפקיד האמור תפקיד השונה "הקר  והסמנכ
א  טבעי ", לפיכ  לטענת . אלא רק שינוי בש  התפקיד" רכזת מקצועות ארצית"מהותית מזה של 

 ". הדבר היה שהתפקיד יוטל על רכזת המקצועות הארצית
פקיד כולל סמכויות נוספות ותחומי אחריות שוני  מאלה של רכזת הת, לדעת משרד מבקר המדינה

 2006שבאוגוסט , יצוי . אפשר לראות בכ  שינוי ש  התפקיד בלבד לכ  אי, מקצועות ארצית
ובו נקבעה לראשונה משרה של )  התקנו  החדש להל  (אישרה הנהלת הקר  עדכו  לתקנו  הקר  

 . כמקובל בשירות הציבורי, כרזל מקצועי שמינויו טעו  הלי  של מ"סמנכ
,  תל גיבורי   נבחר עובד במכרז פנימי לתפקיד מנהל מרכז אזורי לשיקו  2004בנובמבר  )ב(

כחצי שנה לאחר כניסתו , 2005ביוני . שהוא מהמרכזי  הגדולי  של הקר  וכולל כמה יחידות משנה
י האחר למלא תפקיד של ובחצ, אישרה לו הנהלת הקר  למלא את תפקידו בחצי משרה, לתפקיד

על א  שלניהול מרכז שיקו  אזורי דרוש עובד , מנהל מרכז תעסוקה לתמיכה וסיוע למפוני חבל עזה
. עובדת לניהול מרכז השיקו , באופ  לא רשמי, עקב כ  נאלצה הקר  למנות במקומו. במשרה מלאה

לא את שני התפקידי  בשל קושי למ) ת"חל( ביקש העובד לצאת לחופשה ללא תשלו  2005בדצמבר 
הוא לא חזר לתפקיד , 2006ביוני , ת"ע  סיו  החל. הנהלת הקר  אישרה את בקשתו. בעת ובעונה אחת

גיוס משאבי  וקידו  ", וינט'במימו  הג, מנהל מרכז תל גיבורי  אלא מונה למשרה חדשה בקר 
  .נו מועמדי  אחרי למשרה זו לא התקיי  הלי  של מכרז ולא נבח". פרויקטי  שיקומיי  ארציי 

בתשובתה מסרה הקר  כי הנהלתה מצאה שהעובד מתאי  לתפקיד האמור וכי אי  צור  בגיוס עובד 
 .עוד מסרה הקר  כי בעת מינוי לתפקיד יש להתחשב ברצונו של הגו  המממ  וכ  היא נהגה. נוס 

וינט אינו מייתר את 'מימו  העסקת עובד בקר  בידי גו  חיצוני כגו  הג, לדעת משרד מבקר המדינה
מה ג  שאפשר להתחשב ברצונו . הצור  למנות את העובד המתאי  ביותר לתפקיד באמצעות מכרז

 . של הגו  המממ  באמצעות שיתופו בהלי  הבחירה הנער  בדר  של מכרז
ד עובדת שהייתה עד אז מנהלת תשלומי  "ל הקר  מר אברה  ברח" מינה מנכ2004בדצמבר  )ג(

ובמסגרתו הוטל עליה לטפל בחוזי  " ממונה ביטוח ומעקב התקשרויות "וביטוח לתפקיד
. ובהתקשרויות של הקר  ובתיאו  הקשר ע  משרד עורכי הדי  שהקר  רוכשת ממנו שירותי ייעו0

 .לתפקיד החדש צמוד מתח דרגות גבוה יותר מזה של התפקיד הקוד  שבו הועסקה
 את תואר התפקיד החדש בלא שפורטו תחומי ,בדיעבד,  אישרה ועדת כוח אד 2005רק באפריל 

, שההליכי  והדר  בה בוצע למעשה קידומה"בפרוטוקול הוועדה נאמר . הסמכות והאחריות שלו
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והבאה לאישור מראש , ונוגדי  עמדתנו בדבר בהירות ושקיפות, אינ  הולמי  סדרי מינהל תקיני 

התבקש מנהל , ספטמבר אותה שנהשהתקיי  ב, רק בדיו  נוס  של הוועדה". של ועדת כוח אד 
 .כולל תחומי האחריות והסמכויות הכרוכי  בתפקיד הזה, הקר  לקבוע את תיאור התפקיד הנדו 

מדובר בהטלת משימה נוספת על עובדת קיימת "בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הקר  ש
ד  הביעה מספר ועדת כוח הא"משרד הרווחה ציי  בתשובתו כי ". ואי  זו הגדרה למשרה חדשה
א  מצאה לנכו  לאשר מינוי , ל הקר  לשדרג את העובדת לתפקיד זה"פעמי  התנגדות להצעת מנכ

 ". זה בדיעבד תו  ציו  הסתייגותה מהתהלי  הלקוי
בתחומי האחריות שלו ובדרגות הצמודות לו , שינוי בתואר התפקיד, לדעת משרד מבקר המדינה

ל "ההלי  שנקט מנכ. אישור מראש של ועדת כוח אד משמעות  יצירת משרה חדשה המחייבת 
 . הקר  איפשר את קידו  העובדת בתפקיד בלי לקיי  מכרז כדרוש לאיוש משרה חדשה

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ ÈÎÈÏ‰ ,Ê¯ÎÓ Ï˘ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ , ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÈÂ ÈÓÂ
˙Â˘„Á ,ÌÈÈÂÏÈÓÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰Â „È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ÂÚ·˜  Ì¯Ë· ,Ì È‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ 

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ , ÌÈ¯È˘Î ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ˙Â Ó„Ê‰ ˙ ˙È  ‡ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘ Ì‰· ÔÈ‡ ÔÎ˘
„È˜Ù˙ Â˙Â‡ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈ¯Á‡. 

על הקר  לפעול לשיפור סדרי מינהל תקי  ושקיפות בכל הנוגע "בתשובתו ציי  משרד הרווחה כי 
עוד ציי  המשרד כי קביעת )". יצוניפנימי וח(למינוי עובדי  ואיוש משרות באמצעות הלי  מכרזי 

  .תקנו  ונהלי  חדשי  יבטיחו הקפדה על כל הליכי המכרז ואיוש המשרות בקר 
✯  

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ , ÏÏÎ·Â ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÏÚ „˜ÙÂÓ‰
‰˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂÁ˙· ‰Ê ,‰ ˙‡ ÌÈ˜‰" Ô¯˜-ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘Â ÔÂÁ·‡ ÈÊÎ¯Ó ˙˘¯ " , ˘„˜‰Î

Â·ÈˆÈ¯ ,ÌÓÂ˜È˘Â ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ ˙˜ÒÚ‰Ï . Ú‚Â · ÌÂÈÎ ˙ÁÂÂ¯‰ ˙ÈÓÂ˜È˘‰ ‰ÒÈÙ˙‰
‰„Â·Ú‰ Ï‚ÚÓÏ ÌÒÈ Î‰ÏÂ ‰¯·Á· Ì·Ï˘Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡Ï ,

‰¯·Á· ˙ÂÈÂÎÊ ‰ÂÂ˘Î Ï·‚ÂÓ‰ Ì„‡‰ ˙ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó . ˜ÂÁ· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ÂÊ ‰ÒÈÙ˙
˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡Ï ˙ÂÈÂÎÊ ÔÂÈÂÂ˘ , ˘˙‰"Á-1998 . ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ È„Ó ÍÎÏ Ì‡˙‰·

˙ÂÏ·‚ÂÓ ÏÚ· Ì„‡Ï ÚÈÈÒÏ ‡È‰ ,˙Â ÂÂ‚Ó ÌÂ˜È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· , Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ˙‡ Á˙ÙÏ
 ‰˜ÂÒÚ˙· ÏÁ‰ ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ Ï˘ Ûˆ¯ È Ù ÏÚ Ì„˜˙‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ÂÏ˘ È˙˜ÂÒÚ˙‰

È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ‰˜ÂÒÚ˙· ‡ÏÓ ·ÂÏÈ˘· ‰ÏÎÂ ˙ÎÓ˙  ‰˜ÂÒÚ˙ Í¯„ ˙Â ‚ÂÓ ˙Â¯‚ÒÓ· . Ì˘Ï
˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ÔÂÁ·‡Ï ˙Â„ÈÁÈ Ô¯˜‰ ‰ÏÈÚÙÓ ÍÎ , ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ÌÂ˜È˘ ÈÊÎ¯Ó

 ˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙ ˙Â¯‚ÒÓÂ È˙˜ÂÒÚ˙‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ)ÌÈ ‚ÂÓ ÌÈÏÚÙÓ.( 
 ˙Â¯‚ÒÓ Ô‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓÏ ˙Â˘Ó˘Ó Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ ‚ÂÓ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

‰ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÏÎ ‡ÏÂ ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ˙ÂÈ„ÚÏ· ‰˜ÂÒÚ˙ ‰˜ÂÒÚ˙Ï ÌÈÓ„Â˜Ó ÍÎÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ
¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰Ó¯· ; Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÓ„˜˙Ó ‰˜ÂÒÚ˙ È‚ÂÒ ÂÁ˙ÂÙ ‡Ï Ì‚ ‰Ï‡ ˙Â¯‚ÒÓ·

ÌÈÈÙÏ‡‰ ˙Â ˘Ï ÌÈ‡˙Ó‰ È˘ÙÂÁ‰ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘Ï ÍÎÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ ¯È˘Î‰Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,
 ‰ Â¯˙Ù ÏÚ ‰‡· Ì¯Ë ÌÈ ‚ÂÓ‰ ÌÈÏÚÙÓ· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ˙ÈÈ‚ÂÒ- 

˜ÒÚÂÓ‰Ì‰· ÌÈ ,ÌÈÓ˜˙˘Ó ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ,‰„Â·Ú ÚÂˆÈ· ÏÚ ÏÂÓ‚ ‡Ï‡ ¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡ ,
¯˙ÂÈ· ÔË˜ Â¯ÂÚÈ˘˘ ,˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡Â .˙‡Ê ÌÚ , ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ‰·ÈÁ¯‰ Ô¯˜‰

ÈÁÎÂ ‰ ‰„ÓÚÓ· Ì‡ ˜ÙÒÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ ,È¯Â·Èˆ ˘„˜‰ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˙È‡˘¯ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰ . 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÂ„È˜ ¯·„· Â˙ÂÈ È„Ó ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙ
È˙˜ÂÒÚ˙ Ûˆ¯ È Ù ÏÚ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ , ÌÈÈÂ‡¯‰ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙ Ì‰ ‰Ó ÚÂ·˜ÏÂ ÔÂÁ·Ï

 ÌÈ ‚ÂÓ‰ ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓÏ- Ì‰˘ ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ˙Â‡ ‰ ÏÂÓ‚‰ Â‰Ó 
Ì‰Ï ÌÈ‡ÎÊ .Ô¯˜‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ „ÓÚÓ‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ· ,È¯Â·Èˆ ˘„˜‰ ,

‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ „ÓÚÓ‰ ‡Â‰ , ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ‰Ï‰ Ï Í¯Âˆ‰Â ‰˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ÁÎÂ 
ÌÈÈÏÎÏÎ .ÔÎ ÂÓÎ ,˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ˙ÏÚÂÙ Ô¯˜‰ „ÂÚ ÏÎ , È¯„Ò ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ

ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓÏÂ Ô¯˜· ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ÈÂ ÈÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÙÈ˜˘‰Â Ï‰ ÈÓ‰ .  



  


