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 ממצאי מעקב
   מעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי 
 הליכי הפרטה וסדרי בקרה

 תקציר
 קיבלה הממשלה שלוש החלטות הנוגעות להעברת יחידות 2007 2004בשני   . 1

בהחלטות אלו הוטל על שר הרווחה והשירותי  החברתיי  . ממשלתיי  לגופי  חו 
, ווחה שמפעילה הממשלהלהמשי  בתהלי  הפרטת מוסדות הר)  שר הרווחה להל  (

ולייעד את הכספי  הנחסכי  בעקבות , לרבות המעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי
 . המהל  למימו  שירותי רווחה

ב של 55דוח שנתי ( נערכה ביקורת בנושא רכישת שירותי  חברתיי  2005בשנת  . 2
ל ב ש57דוח שנתי ( נערכה ביקורת מעקב בנושא זה 2007ובשנת , )מבקר המדינה
בדוחות אלה התייחס מבקר המדינה להיערכות משרדי הממשלה ). מבקר המדינה

לרכישת שירותי  חברתיי  ממקורות חו  ובכלל זה לנושא כוח האד  המוקצה 
 .לפיקוח על שירותי  אלה

 2007בישיבה שהתקיימה בדצמבר , הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
ב של מבקר המדינה 57בעקבות דוח שנתי , בראשות חברת הכנסת שלי יחימובי 

דנה בנושא , )649 639' עמ" ( ממצאי מעקב רכישת שירותי  חברתיי  "בנושא 
בדיו  זה התבקש מבקר המדינה לבדוק את . הפרטת מעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי

ובכלל זה לבדוק א  נבחנו , תהלי  קבלת ההחלטות של הממשלה בדבר ההפרטה
 עבודת מטה טר  קבלת ההחלטות ועל מה התבססו התחשיבי  א  נעשתה, חלופות

  . שעמדו ביסוד החלטות אלו
 פעולות הביקורת

הוועדה לענייני  בדק משרד מבקר המדינה על פי בקשת 2008יולי  בחודשי  אפריל
ובמסגרת מדיניות מבקר המדינה בנושא ביצוע , כאמור, ביקורת המדינה של הכנסת
את תהלי  קבלת , קו  הליקויי  שהתגלו בדוחות המבקרביקורות מעקב לבדיקת תי

ההחלטות בעניי  הפרטת מעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי ואת עבודת המטה שקדמה 
כמו כ  נערכה ביקורת מעקב ובה נבדק א  תוקנו הליקויי  שהועלו בביקורות . לכ 

קודמות
1

תי  הבדיקה נעשתה באג+ לטיפול באד  המפגר שבמשרד הרווחה והשירו. 
במשרד האוצר ובכמה מעונות , ) משרד הרווחה או המשרד להל  (החברתיי  

  .פנימייה לטיפול באנשי  ע  פיגור שכלי
__________________ 

 ).È˙ ˘ ÁÂ„53·) 2003( ; È˙ ˘ ÁÂ„55·) 2005( ; È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2007 , מבקר המדינה  1
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 עיקרי הממצאי 

 תהלי  קבלת ההחלטות הנוגעות להפרטת מעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי
על , בי  היתר, ההחלטות להפריט את המעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי התבססו .1

שוואה בי  עלות החזקת חוסה במעו  ממשלתי לעלות החזקתו במעו  פרטי או הה
 .ציבורי

הנתוני  בדברי ההסבר להצעות ההחלטה שהובאו בפני הממשלה היו ראשוניי  
 2007קיי  חוסר התאמה בי  דברי ההסבר להצעת ההחלטה משנת . וגולמיי  בלבד

 מעלה שהחיסכו  מהעברת בדיקת הנתוני , למשל, כ . לבי  הנתוני  שנכללו בה
יתר .  ולא כפי שמשתמע מדברי ההסבר36% ממשלתי קט  מ המעונות לידי גור  חו 

,  בלבד4%מדובר בחיסכו  של , על פי פרסומי  אחרי  של משרד הרווחה, על כ 
נוס% על . ולפיכ  מדובר בחיסכו  קט  ממה שהוצג בדברי ההסבר להחלטת הממשלה

. עלות החזקת חוסה במעו  ממשלתי מוטי  כלפי מעלהנמצא כי התחשיבי  של , כ 
כמו כ  לא הובאה בחשבו  הוצאה נוספת עקב הצור  להגביר את הפיקוח והבקרה על 

 . מוסדות שאינ  ממשלתיי 
הביקורת העלתה כי ההשוואה בי  סוגי המעונות נעשתה בלא בחינה מעמיקה של 

 . מקיפהולכ  הייתה לא שלמה ולא, איכות הטיפול הנית  בה 
 בנוגע לאיכות השירות במעונות הממשלתיי  2008עמדת משרד הרווחה משנת  .2

אינה עולה בקנה אחד ע  זו שהובאה בדברי ההסבר להצעת החלטת הממשלה 
 .2006מספטמבר 

הצעות ההחלטה שהוגשו לא תואמו ע  האג% המקצועי הנוגע בדבר במשרד  .3
הדבר מעיד על . י הממשלה חלופות נוספותולא הוצגו בפנ, הרווחה המופקד על ביצוע 

פג  מהותי בעבודת המטה שקדמה להכנת הצעות ההחלטה שהובאו לאישור 
 . הממשלה

2004הביקורת העלתה כי כל שלוש ההחלטות שקיבלה הממשלה בנושא בשני   .4
  .ביצוע  לא נבחנו והסיבות לאי,  לא יושמו2007 

 בקרת תפעול המעונות
מכיני  המפקחי  של משרד הרווחה אי  ביטוי לבדיקה של בדוחות הפיקוח ש .1

ניצול תקציב המשרד המיועד לשירותי  שעל המעו  לתת לחוסי  ולא מצוי  שיעור 
 . א% שהוא נקבע בחוזה בי  המעו  למשרד, הרווח שנשאר בידי בעלי המעו 

ית כל מפקח עובד לפי תכנ: נמצאו ליקויי  מהותיי  בכל הנוגע לנושא הפיקוח .2
תחומי  ; עבודה משלו וקובע בעצמו את סדר העדיפויות של הנושאי  הנבדקי 

מסוימי  הנוגעי  לטיפול בחוסי  אינ  נכללי  בתכנית הפיקוח ואינ  מקבלי  
דוחות הפיקוח אינ  כוללי  אמות מידה לבחינת עמידת  של המעונות ; ביטוי בדוחות

אפשר   מידה סובייקטיביות ואיולכ  הפיקוח נעשה על פי אמות, ביעדי  מוגדרי 
, המעו  המפקח משמש ג  יוע  למנהל; להשוות בי  ביצועיה  של המעונות השוני 

דוחות הפיקוח אינ  ; וכ  עלול להיווצר מצב שבו הוא מפקח על פעולות שנעשו בעצתו
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וכ  יש לו קושי , מוגשי  בקביעות למנהל השירות לאד  המפגר במשרד הרווחה
  .לות המעו  ולהערי  את השינויי  שנעשו באופ  הטיפוללעקוב אחר התנה
 סיכו  והמלצות

מקצת שירותי הרווחה . מדינת ישראל מחויבת לטיפול באנשי  ע  פיגור שכלי
ומקצת  מסופקי  במעונות ובארגוני  , לאנשי  אלה מסופקי  במעונות ממשלתיי 

 .המתוקצבי  לש  כ  על ידי הממשלה, לא ממשלתיי 
בי  . עבודת מטה מקיפה 2007 2004קבלת ההחלטות בממשלה בשני  לא קדמה ל

תחשיב עלות החזקתו של חוסה במעו  ממשלתי לעומת עלות החזקתו במעו  , היתר
וסוגיית איכות הטיפול בחוסי  לא נבחנה בחינה , פרטי או ציבורי לא היה מבוסס

ע לפיקוח על נמצאו ליקויי  מהותיי  בכל הנוג, נוס% על כ . יסודית ומעמיקה
 .המעונות

מאחר שלהפרטת המעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי יש השפעה מכרעת על איכות 
מ  הראוי שקוד  לקבלת ההחלטות בעניי  תיעשה עבודת מטה , חייה  של חסרי ישע

הבקרה על המעונות , נוס% על כ . ותובא בחשבו  סוגיית איכות הטיפול, מקיפה
  .תרצריכה להיות שיטתית ומקיפה יו

♦  
 מבוא

בעשור האחרו  בחרו משרדי הממשלה לספק שירותי  חברתיי  רבי  באמצעות מקורות  .1
 2004בשנת . ממשלתיי  ולא לספק  עוד בידי גופי  ממשלתיי  שבה  מועסקי  עובדי מדינה חו 

  להל  (בדק משרד מבקר המדינה את סדרי ההתקשרות של משרד הרווחה והשירותי  החברתיי  
בי  , בביקורת נבחנו. 2משרד הבריאות ומשרד הבינוי והשיכו  ע  נותני שירותי  חברתיי , )המשרד

תהלי! קבלת ההחלטות באשר להעברת הטיפול בנושאי  מסוימי  מ  המשרדי  הנוגעי  , היתר
 עשה 2006בשנת . 3בדבר למגזר הפרטי והציבורי וכ  סדרי הבקרה והפיקוח על נותני השירותי 

 .4מדינה ביקורת מעקב כדי לבחו  באיזו מידה תוקנו הליקויי  שהועלומשרד מבקר ה
 בראשות 2007בישיבה שהתקיימה בדצמבר , הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת .2

רכישת שירותי  "ב של מבקר המדינה בנושא 57בעקבות דוח שנתי , חברת הכנסת שלי יחימובי 
בדיו  זה התבקש . רטת מעונות לאנשי  ע  פיגור שכלידנה בנושא הפ, " ממצאי מעקב חברתיי  

מבקר המדינה לבדוק את תהלי! קבלת ההחלטות של הממשלה בדבר ההפרטה ובכלל זה לבדוק א  
ועל מה התבססו התחשיבי  שעמדו , א  נעשתה עבודת מטה טר  קבלת ההחלטות, נבחנו חלופות

 . ביסוד קבלת ההחלטות בעניי  זה
__________________ 

 .721' עמ) È˙ ˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה  2
 . ש , ש   3
 .649 639' עמ) È˙ ˘ ÁÂ„57 ·)2007 , ראו מבקר המדינה  4
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 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב במסגרת מדיניות מבקר 2008יולי  בחודשי  אפריל .3

א  תוקנו הליקויי  שהועלו המדינה לביצוע ביקורות מעקב אחר תיקו  הליקויי  ובה בדק א  
וכ  את הדברי  שהתבקש לבדוק על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה , בביקורות הקודמות בנושא

במשרד האוצר , ) האג( להל  ג  (באג( לטיפול באד  המפגר שבמשרד הביקורת נערכה . של הכנסת
   .ובכמה מעונות פנימייה לטיפול באנשי  ע  פיגור שכלי

 החלטות הנוגעות להפרטת מוסדות רווחה 
במדינות . ל"נושא העברת פעילויות ממשלתיות לספקי  חיצוניי  נדו  בכמה ועדות באר  ובחו

: נקבעו עקרונות פעולה בנושא ובה ) OECD( כלכלי ולפיתוח אחדות ובארגו  לשיתו( פעולה
השוואה בי  עלויות השירות ; שיתו( נציגויות העובדי  בשלבי  הראשוני  של הלי! ההעברה

הממשלתי ובי  עלויות השירות החיצוני ובכלל זה הערכת סיכוני  ובחינה של משמעות איבוד הידע 
דיווח כספי ; הקפדה על עקרו  השקיפות; ל המדיניותהערכת התועלת והכדאיות ש; שנצבר במשרד

קריטריוני  " קבעה הממשלה 1992 באפריל  באשר לישראל . ודיווח על איכות השירות אחת לשנה
" ממשלתיי  או ביטול  להעברת שירותי  ותפקידי  המבוצעי  על ידי הממשלה לגורמי  חו 

; לה ובאפשרותה לפקח על השירותי אי  לפגוע בסמכויות שלטוניות של הממש: ואלו עיקר 
אפשר להעביר את האחריות ; אפשר להעביר שירות או תפקיד לגור  חיצוני א  אופיי  עסקי

 . תועלת למשק הלאומי לאספקת שירותי  למקורות חו  א  יש בכ! יתרו  מבחינת עלות
  בדר! כלל קריטריוני  אלו לא עסקו למעשה בביטול או בהפרטה של שירותי  חברתיי  שאופיי

ממשלתיי  ג  שירותי   ע  זאת במרוצת השני  העבירו משרדי ממשלה לספקי  חו . אינו עסקי
משרד מבקר המדינה קבע בביקורת הקודמת כי ראוי היה . חברתיי  שאינ  בעלי אופי עסקי

א  וכיצד יש להפריט , מתי, בי  היתר, שתבח , משרדית שמשרדי  אלו יבצעו עבודת מטה בי 
ובתומה יגישו לממשלה הצעה בדבר סדרי העברת שירותי  חברתיי  לספקי  , י  חברתיי שירות

בחינת הצעות , )מידע ונתוני  לגבי התחו  המדובר(שתכלול תשתית עובדתית , ממשלתיי  חו 
אול  ביקורת משרד מבקר המדינה . ציו  החלופה המועדפת והנימוקי  להעדפתה, חלופיות

 שלא נקבעה מדיניות כוללת ולא נעשתה עבודת מטה לקראת העברת  העלתה2004שנעשתה בשנת 
 . ממשלתיי  שירותי  ממשלתיי  מעי  אלה לספקי  חו 

.  העלתה כי לא חל שינוי מהותי בעניי  זה2006ג  ביקורת משרד מבקר המדינה שנעשתה בשנת 
" מחקר"שות  כי הוא סבור שאי  לע2006משרד הרווחה הודיע בתשובתו מספטמבר , יתר על כ 

 מכיוו  ששוררת תמימות דעי  בעניי  יתרונותיה של הפרטת מוסדות ממשלתיי  מבחינת עלות
כי היו , כמפורט להל , בדוח זה בח  משרד מבקר המדינה שוב את הליכי ההפרטה והעלה. תועלת

כלי  והליכי  , בה  פגמי  מהותיי  וכי לא בוצעה עבודת מטה מקיפה לש  קביעת מדיניות
 .רי  לביצוע ההפרטהברו

  קיבלה הממשלה שלוש החלטות הנוגעות להעברת יחידות לגופי  חו 2007 2004בשני  
. על מנת לייעד את הכספי  הנחסכי  בעקבות המהל! למימו  שירותי רווחה, בי  היתר, ממשלתיי 
ל פי ע". ממשלתיי  העברת יחידות לגופי  חו " שעניינה 5 קיבלה הממשלה החלטה2004באוגוסט 
לסיי  את העברת  של שני מוסדות ממשלתיי  ", בי  היתר, נדרש שר הרווחה דאז, החלטה זו

לסיי  את ... 2004 לדצמבר 31ממשלתיי  עד ליו   לטיפול במפגרי  להפעלה על ידי גורמי  חו 
ממשלתיי  עד ליו   העברת  של יתר שבעת המוסדות הממשלתיי  לטיפול במפגרי  לגופי  חו 

 ".2005בר  לדצמ31
__________________ 

 .2454' החלטה מס  5
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שיפור השירות במעונות הפנימייה במשרד " בנושא 6 קיבלה הממשלה החלטה2006בספטמבר 
משרדית   על החשב הכללי למנות ועדת מכרזי  בי 2007עד יולי , על פי החלטה זו". הרווחה

 שיפעילו את מוסדות   ציבוריי  או פרטיי   ממשלתיי   לצור! הכנת מכרזי  לבחירת גופי  חו 
ובכלל זה את תשעת המוסדות הממשלתיי  לטיפול באנשי  ע  פיגור , חה שמפעילה הממשלההרוו

כחלק מיישו  ההחלטה הורתה הממשלה . שכלי ושני מוסדות המופעלי  בידי רשות חסות הנוער
למנהל הכללי של משרד הרווחה ולנציב שירות המדינה שלא לקלוט עוד עובדי  בתק  במוסדות 

 . שלההרווחה שמפעילה הממ
רפורמה במעונות ממשלתיי  במשרד " בדבר 7 קיבלה הממשלה החלטה נוספת2007באוגוסט 

יעביר משרד הרווחה שני מעונות לידי גור  " בשלב המקדמי"ולפיה " הרווחה והשירותי  החברתיי 
 :על פי התנאי  המפורטי  להל , בי  היתר, וזאת, ממשלתי שאינו פועל למטרות רווח ציבורי חו 
בתו  . העברת המעונות תלווה במחקר שיבח  את השינויי  ברמת השירות במעונות .א"

, לאחר קבלת תוצאות המחקר המלווה, שנה מתחילת ההפעלה על ידי גור  חו  ממשלתי
במהל! ההעברה וההפעלה יתקיי  דו שיח . יתקיי  דיו  לגבי אופ  ביצוע המש! התהלי!

לבי  נציגות הורי החוסי  והסתדרות , וגעי  בדבררצי( והתייעצויות בי  נציגי הממשלה הנ
 .העובדי  במגמה להגיע להסכמות

לש  כ! תינת  אפשרות לכוח . קיימת מחויבות להבטחת שמירתו של רצ( טיפולי .ב
ואשר הגורמי  המקצועיי  במשרד , הבא במגע ישיר ע  החניכי  במעונות, האד  הטיפולי

 .להמשי! בתפקידו ג  לאחר החלפת הגור  המפעיל, הרווחה יביעו שביעות רצו  מתפקודו
... 
חוזה ההפעלה ע  המפעילי  החדשי  יעמיד כלי  מגווני  לרשות הממשלה  .ח

במידה וימצא כי רמת השירות , שיאפשרו לה להחלי( את המפעיל ולהטיל עליו סנקציות
 .לחוסי  וזכויות העובדי  נפגעו

... 
ונות יקבע על ידי משרד הרווחה והשירותי  לוח הזמני  להעברת ההפעלה של המע .3

החברתיי  ומשרד האוצר לאחר התייעצות ע  נציגות ההורי  והסתדרות העובדי  במטרה 
להגיע לתיאו  מרבי בי  הגורמי  האמורי  ובלבד שלוח הזמני  להשלמת ההעברה כאמור 

   ". 30.11.2007בהחלטה זו ייקבע עד ליו  
 להפרטת מעונות לאנשי  ע  פיגור תהלי  קבלת ההחלטות הנוגעות

 שכלי
משרד מבקר המדינה בדק את תהלי! קבלת  של החלטות הממשלה הנוגעות להפרטת מעונות ואת 

 :ואלו ממצאיו, דברי ההסבר להצעות ההחלטה
על ההשוואה בי  , בי  היתר, ההחלטות להפריט את המעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי התבססו . 1

שהוצגה בדברי ההסבר , עו  ממשלתי לעלות החזקתו במעו  פרטי או ציבוריעלות החזקת חוסה במ
 מעלות 50% עלות החזקת דייר במעו  ממשלתי גבוהה ב, על פי השוואה זו. להצעות ההחלטה

 . החזקתו במעו  פרטי או ציבורי
__________________ 

 .476' החלטה מס  6

 .2209' החלטה מס  7
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 צוי  כי עלות הטיפול בחוסה במוסד ממשלתי 2004בדברי ההסבר להצעת ההחלטה מאוגוסט 

עוד צוי  כי צמצו  .  בממוצע50%  מעלות הטיפול בחוסה במוסד לא ממשלתי ביותר מגבוהה
מספר החוסי  במוסדות הממשלתיי  והקטנת מספר העובדי  המועסקי  בה  יביאו לידי חיסכו  

בדברי . וכ! תתאפשר הפניית  של כספי  אלה למימו  שירותי רווחה, של עשרות מיליוני שקלי 
 צוי  כי עלות החזקתו של חוסה במעו  ממשלתי גבוהה 2006 מספטמבר ההסבר להצעת ההחלטה

 8,000ח לחודש לעומת " ש12,500( בממוצע 50% מעלות החזקתו במעו  ציבורי או פרטי ביותר מ
 צוי  ג  כ  כי עלות החזקת חוסה 2007בדברי ההסבר להצעת ההחלטה מאוגוסט ). ח לחודש"ש

כמו .  או יותר50% ממשלתי בכ במעו  שמפעיל גור  חו במעו  ממשלתי גבוהה מעלות החזקתו 
 כי העברת  של מעונות שמפעילה הממשלה לידי גורמי  2007כ  צוי  בדברי ההסבר מאוגוסט 

 . ח בשנה" מיליו  ש100 ממשלתיי  תביא לידי חיסכו  של יותר מ חו 
)‡( ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· Â¯ÒÓ ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÚ

‰ËÏÁ‰‰ , ‡Â‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ë¯Ù‰ ÔÈ‚· ÈÂÙˆ‰ ÔÂÎÒÈÁ‰36% È¯·„Ó ÚÓ˙˘Ó˘ ÈÙÎ ‡ÏÂ 
¯·Ò‰‰. 

)·(  ˙ÂËÏÁ‰ ÂÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„·Ï· ÌÈÈÓÏÂ‚Â ÌÈÈ Â˘‡¯ ÂÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ . ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÂÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙ ÏÚ

 ˙ ˘Ó ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰Ï2007 ,Î-255Ó ˘ È ÂÈÏÈ" Ï˘ Ì˙˜ÊÁ‰Ï Âˆ˜Â‰ ‰ ˘· Á1,834 
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· ÌÈ¯ÈÈ„ , ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ‡ ˙ ¯Â·Ú ˙ÙÒÂ˙· ·˘Á˙‰·Â

Î ‡È‰ ‰ÒÂÁ ÏÚ ‰‡ˆÂ‰‰-13,000˘ "˘„ÂÁÏ Á . ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ ÌÈÈË¯Ù ˙Â ÂÚÓ· ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ
Î Â‡ˆÂ‰-545˘ È ÂÈÏÈÓ " ¯Â·Ú· ‰ ˘· Á5,012ÌÈÒÂÁ  , ‰ÒÂÁ ÏÚ ‰‡ˆÂ‰‰˘ Ô‡ÎÓÂ ‰˙ÈÈ‰

Î-9,000˘ "˘„ÂÁÏ Á .Â ÈÈ‰„ ,‰Ê ·È˘Á˙ ÈÙ ÏÚ , ‰ÒÂÁ ÏÚ ˘„ÂÁÏ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰‡ˆÂ‰‰
· ‰ÎÂÓ  ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ ÌÈÈË¯Ù ˙Â ÂÚÓ·-31% ‰ÒÂÁ ÏÚ ˘„ÂÁÏ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÔÓ 

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· . 
ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÒ¯Ù ÈÙ ÏÚ , ÔÂÚÓ· ‰ÒÂÁ Ï˘ Â˙˜ÊÁ‰ ˙ÂÏÚ

Î ‡È‰ È˙Ï˘ÓÓ-10,000˘ "ÚˆÂÓÓ· ˘„ÂÁ· Á , ÈË¯Ù ÔÂÚÓ· ‰ÒÂÁ Ï˘ Â˙˜ÊÁ‰ ˙ÂÏÚ ÂÏÈ‡Â
Î ‡È‰-9,600˘ "ÚˆÂÓÓ· ˘„ÂÁ· Á . ‰ÎÂÓ  ÈË¯Ù ÔÂÚÓ· ‰ÒÂÁ Ï˘ Â˙˜ÊÁ‰ ˙ÂÏÚ˘ Ô‡ÎÓ

Î· È˙Ï˘ÓÓ ÔÂÚÓ· ‰ÒÂÁ Ï˘ Â˙˜ÊÁ‰ ˙ÂÏÚÓ-4% ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÔÈÂˆÓÎ ‡ÏÂ „·Ï· 
‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰Ï .‰·¯‰· ÔË˜ ÔÂÎÒÁ· ¯·Â„Ó ÍÎÈÙÏ ,ÏÏÎ· Ì‡ ,ÓÓ È¯·„· ‚ˆÂ‰˘ ‰

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ¯·Ò‰‰. 
הפער הקיי  נובע בעיקר מ  הפער בי  שכר המטפלי  במעונות , לדעת משרד מבקר המדינה

בדר! כלל תנאי השכר של המטפלי  . הממשלתיי  לשכר המטפלי  במעונות הציבוריי  והפרטיי 
יי  ה  משו  במעונות הממשלתיי  טובי  מאלה של המטפלי  במעונות הפרטיי  והציבור

וה  בשל , על פי דרישת התק , שדרגותיה  של המטפלי  במעונות הממשלתיי  גבוהות יותר
. חופשות והטבות בקבלת קרנות, כמו פנסיה, הזכויות המוענקות לה  על פי הסכמי שכר קיבוציי 

 ).ראו להל (יש לציי  כי לעניי  השכר השפעה על איכות השירות הנית  
)‚( ÛÒÂ · , ÍÎ ÏÚ ‰˘Ú  ‰ÒÂÁ ˙˜ÊÁ‰ Ï˘ ˙È˘„ÂÁ ˙ÂÏÚ È·‚Ï ·È˘Á˙‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï ˘È

 ÌÈ ˘· ÌˆÓÂˆ ÌÈÒÂÁ‰ ¯ÙÒÓ˘ „ÂÚ· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· ÏÚÂÙ· ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÙ ÏÚ
˙Â Â¯Á‡‰ . ˙ ˘Ó˘ ÔÈÈˆÏ ˘È ‰˘ÁÓ‰ Ì˘Ï2000 ÈÏÂÈ „Ú 2008 ¯ÙÒÓ· ‰„È¯È ‰ÏÁ 

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· ÌÈÒÂÁ‰ ,Ó-2,108Ï -1,819· ¯ÓÂÏÎ -14% .Ë˜ Â· ·ˆÓ· ¯ÙÒÓ Ô
˙Â ÂÚÓ· ÌÈÒÂÁ‰ ,ÌÈÒÂÁ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ÂËÏ˜ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ , ˙ÂÏÚ Ï˘ ·È˘Á˙‰ Ï„‚

È˙Ï˘ÓÓ ÔÂÚÓ· ‰ÒÂÁ .¯ÒÓ  ‡Ï ÔÂ„ · Ú„ÈÓ Ì‚Â ÔÂ·˘Á· ‰‡·Â‰ ‡Ï ˙‡Ê ‰„·ÂÚ , ÈÙ ÏÚ
„ÂÚÈ˙‰ ,‰Ï˘ÓÓÏ . 
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 עולה כי הפערי , מחישובי  שנערכו לפני מספר שני " כי 2008המשרד ציי  בתשובתו מנובמבר 
 למרות שמספר החוסי  במעונות הממשלתיי  בשני  עברו היה 2007נשארו דומי  לממצאי שנת 

 ".גדול יותר
2 .  ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰ ˜ÒÓ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ÒÂÁ ˙˜ÊÁ‡Ï ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ˜ÈÓÚÓÂ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ˜Â„·Ï  ‰Ï‡ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ·
ÌÈÈË¯Ù‰ ˙Â ÂÚÓ·‰ËÂÓ ‡ÏÂ „ÈÁ‡ ÌÈ·Â˘ÈÁ ÒÈÒ· „ÂÒÈ ÏÚ ÏÎ‰Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰Â  , ‡Ï ¯·„‰ Í‡

‰˘Ú . 
 ˙ÂÎÈ‡ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰ ÈÁ· ‡Ï· ‰˙˘Ú  ˙Â ÂÚÓ‰ È‚ÂÒ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

Ì‰· Ô˙È ‰ ÏÂÙÈË‰ ,‰ÙÈ˜Ó ‡ÏÂ ‰ÓÏ˘ ‡Ï ‰˙ÈÈ‰ ÔÎÏÂ: 
מעונות הפרטיי   צוי  כי איכות הטיפול ב2006בדברי ההסבר להצעת ההחלטה מספטמבר  )א(

בדברי ההסבר להצעת ההחלטה . והציבוריי  גבוהה מאיכות הטיפול במעונות הממשלתיי 
ממשלתיי  אינו נופל מ  השירות במעונות   צוי  כי שהשירות במעונות החו 2007מאוגוסט 

 בעניי  תקני 2001  בשנת "בתגובה על עתירה שהוגשה לבג. הממשלתיי  ולעתי  א( טוב ממנו
 טענה המדינה כי תנאי המחיה 8ד  המוקצי  למעונות טיפוליי  בחוסי  הלוקי  בשכל כוח הא

, כלומר הוותק שלה , במעונות הממשלתיי  ה  טובי  ביותר ואיכות אנשי הצוות במעונות אלו
 . גבוהה מאיכות אנשי הצוות במעונות הפרטיי , הכשרת  וניסיונ 

 על עיקרי הנימוקי  שפורטו 2009 מינואר משרד האוצר חזר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
בדברי ההסבר להחלטות הממשלה וציי  כי הניסיו  המקי( שהצטבר בממשלה בכלל ובמשרד 

ממשלתיי  מלמד כי רמת השירות  הרווחה בפרט באספקת שירותי הרווחה באמצעות גורמי  חו 
 .קת במעונות הממשלתיי על זו המסופ, הכולל במעונות הלא ממשלתיי  לא נופלת ולרוב א( עולה

איכות השירות הנית  במעונות הממשלתיי  " ציי  משרד הרווחה כי 2008בתשובתו מנובמבר , מנגד
 ". משתווה לאיכות הטיפול הנית  במעונות הפרטיי  והציבוריי 

 ‰‡·Â‰˘ ÂÊ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
Á‰‰ ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„·‰ËÏ. 

כמו , מאז החלה ההפרטה ארגוני  עסקיי  ה  שמספקי  לחוסי  במעונות הממשלתיי  )ב(
, את מרבית שירותי הרווחה שאינ  מקצועיי  ובה  כביסה וגיהו , לחוסי  במעונות האחרי 

ע  זאת העובדי  . רפואי פעילות פנאי ושירות בתחו  הפארא, 9מזו , גינו , הסעות, ניקיו 
ומשכורותיה  וזכויותיה  ממומנות , עסקי  במעונות הממשלתיי  ה  עובדי מדינההמקצועיי  המו

לפיכ! הפרטת שירותי  במעונות הממשלתיי  משמעה . על ידיה על פי הסכמי עבודה קיבוציי 
 ".הפרטת כוח אד "בעיקר 

 השכלה ומוטיבציה, יכולת, טיפול ראוי בחוסי  מצרי! גיוס מטפלי  מקצועיי  ובעלי כישורי 
ויש , קשר אישי נאות ויציב בי  החוסי  למטפלי  הוא תנאי חיוני לטיפול, יתרה מכ!. גבוהי 

מנת לשמור על רצ( טיפולי  חשיבות להשאיר את המטפלי  בתפקיד  זמ  רב ככל הנית  על
בפועל נמצא כי תחלופת העובדי  במעונות הפרטיי  והציבוריי  רבה מתחלופת  . ממוש!

הואיל ובדר! כלל תנאי השכר .  והדבר עשוי לפגוע באיכות הטיפול בחוסי ,במעונות הממשלתיי 
על , של המטפלי  במעונות הממשלתיי  טובי  מאלה של המטפלי  במעונות הפרטיי  והציבוריי 

__________________ 
 .'˘¯ ‰È˜‡"Á‡Â Ï‡¯˘È Ì '  'Á‡Â ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú %5631/01 "בג  8

 . בדימונה שבו יש מטבח תקני" טללי "לבד מעו& מ  9
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המשרד לבחו  הא  התנאי  הכספיי  שמקבלי  המטפלי  במעונות הפרטיי  והציבוריי  

 . סי מאפשרי  מת  טיפול איכותי וראוי לחו
מרבית העובדי  מקבלי  את כל " ציי  המשרד כי 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

הסיבה להבדלי  נובעת מכ! ששיעור העובדי  שסיימו הכשרה של מטפלי  . התנאי  הסוציאליי 
מוסמכי  במעונות ממשלתיי  הינו גבוה יותר מאחוז המטפלי  המוסמכי  במעונות פרטיי  

וכי , עוד ציי  המשרד כי אחת לשנה הוא בודק את שכר העובדי  באמצעות מאזני . "וציבוריי 
 . מחלקת התקצוב של האג( מקבלת דיווח על עלויות שכר  של המטפלות המוסמכות

 ˙È·¯Ó ˜¯ Ì‰ÈÙÏ˘ „¯˘Ó‰ È¯·Ò‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ ,ÏÚ ÔÎ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ 

˘¯„ Î ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó .ÔÎ ÂÓÎ , ‰ ˘Ï ˙Á‡ ÌÈ Ê‡Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜È„·
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÏÚ È Ë¯Ù ÁÂ˜ÈÙ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ . ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ‰ÈÏÙ‡ ‰¯ˆÂ  ‰¯Â‡ÎÏ

˙ÂÓÈÂÒÓ ÌÈ„·ÂÚ ,È‡ ÔÈ‚·-È‡Â ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ˙Ï·˜-ÍÎ ÏÚ È Ë¯Ù‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ,
·„‰Â„Á‡Î ÌÈÒÂÁ·Â Ô‰· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯ . 

ראוי היה להביא בחשבו  שהעברת סמכות הניהול והתפעול של המעונות לאנשי  ע  פיגור  .3
שכלי לידי גופי  לא ממשלתיי  עשויה להיות כרוכה בהוצאה נוספת בגי  הגברת הפיקוח והבקרה 

 מאחריותה של המדינה זאת מאחר שהעברת סמכויות אלה אי  בה כדי להפחית. על מוסדות אלה
וכשמדובר במת  שירותי  חברתיי  על ידי גורמי  . לאספקת השירותי  הללו ולהבטחת טיב 

 . גובר הצור! בבקרה, חלק  למטרות רווח, פרטיי  וציבוריי 
ביתיות בקהילה ומחוצה  הפיקוח על מסגרות חו , 2007ואמנ  על פי החלטת הממשלה מאוגוסט 

, שימוש במערכות פיקוח ממוחשבות והכשרות, מצעות יצירת מסד נתוני בי  היתר בא, לה יורחב
כמו כ  נקבע כי ג  המעונות שסמכות הפעלת  תועבר לידי . ולש  כ! יוקצו תקציבי  מיוחדי 

 נכתב כי העברת  2007בדברי ההסבר מאוגוסט . גורמי  לא ממשלתיי  יהיו נתוני  לפיקוח מוגבר
 100 ממשלתיי  תביא לידי חיסכו  של יותר מ די גורמי  חו של מעונות שמפעילה הממשלה לי

 .ח בשנה"מיליו  ש
 ËÒÂ‚Â‡Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ì˘ÂÈ˙ Ì‡˘ ÔÎ˙ÈÈ ÍÎÈÙÏ2007 ,ÒÁÈ‰Ï ¯ÂÓ‡‰ ÛÒÎ‰ È¯‰Í 

 ÏÈÚÙÓ‰ Ì¯Â‚‰ ˙ÙÏÁ‰Ó- ÍÒÁÈÈ ÏÏÎ· Ì‡ - Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯ ¯ÂÙÈ˘Ï ˘Ó˘Ï ‡Ï˘ ÏÂÏÚ 
ÈÏÎ˘ ¯Â‚ÈÙ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ ,‰ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ,‰Ï ‡Ï‡„·Ï· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙·Á¯ . ÔÈÂˆÈ

‰„Â·Ú‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ ˘Ó ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·È˘È· ÈÎ , ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Ò Î‰ Ï˘ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰
 ¯·Ó·Â ·2007Î Ó ÔÈÈˆ "„¯˘Ó‰ Ï ,ıÈ·Â˜ˆÈ‡ ÌÂÁ  ¯Ó , ‡È·È ‡Ï ÍÏ‰Ó‰˘ ¯Â·Ò ‡Â‰ ÈÎ

È·Èˆ˜˙ ÔÂÎÒÈÁ È„ÈÏ. 
תשתית עובדתית אמינה בטר  עבודת מטה מקיפה מצריכה איסו( מידע ונתוני  כדי להציב  . 4

, נוס( על כ!. בחירת החלופה המועדפת וציו  הנימוקי  לבחירתה, הצגת חלופות, קבלת ההחלטה
בעת הכנתה של הצעת החלטה בנושא רגיש הקובעת את איכות חייה  של אנשי  חסרי ישע 

, ורי בנושאלקיי  דיו  ציב, כחלק משיפור עבודת המטה, ראוי לדעת משרד מבקר המדינה, בחברה
 . שבו יישמעו דעותיה  של כל הגורמי  המעורבי 

כתבו נציגי , בדבר הפרטת המעונות, 2006לאחר החלטת הממשלה מספטמבר , 2007בינואר  )א(
משרד הרווחה ומשרד האוצר לנציגי הורי החוסי  כי ה  מעונייני  לבצע את העברת הפעלת 

ולצור! כ! ימשיכו נציגי ,   נציגי ההורי ממשלתיי  בתהלי! משות( ע מעונות לגורמי  חו 
המשרדי  לקיי  ע  נציגי ההורי  דיוני  רציפי  לצור! הגעה להסכמי  באשר לאופ  ביצוע 
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כמו כ  ציינו נציגי המשרדי  כי קצב ביצוע התהלי! יהיה בהתא  . המהל! ושלבי יישומו
 .י להתקדמות העבודה המשותפת ובהתא  למתווה שייקבע בדיוני  המשותפ

הצעת נציגי המשרדי  לא התייחסה לדיו  על עצ  ההפרטה אלא לאופ  ביצועה ושלבי , הנה כי כ 
דפוס פעולה זה נמש! ג  לאחר קבלת החלטת הממשלה הנוספת מאוגוסט . יישומה כמצוי  לעיל

 . שג  היא כקודמתה לא הייתה מוסכמת על נציגי הורי החוסי 2007
 ˙ÂÚˆ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ Â‚ˆÂ‰ Ì¯Ë· ¯Â‚ÈÙ ÌÚ ÌÈ˘ ‡Ï ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ë¯Ù‰ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰

 ÈÏÎ˘- È¯ÒÁ ‰ÈÁ¯Ê‡Ï ‰ È„Ó‰ ˙ ˙Â ˘ ˙Â¯È˘‰ ÒÂÙ„ Ï˘ È˙Â‰Ó ÈÂ È˘· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÚˆ‰ 
 Ú˘È‰-ÌÈÒÂÁÏ ˙Â¯È˘· ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÙ˙Â˘ ‡Ï  , ÈÚÂˆ˜Ó‰ Û‚‡‰ ÔÂ‚Î

ÌÈÒÂÁÏ ÂÏ‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ È‡¯Á‡‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰˘ „¯˘Ó· ,¯‡ ÔÎÂÌÈ„·ÂÚ‰ È Â‚ .
 Ï˘ ÈÏÎÏÎ ÏÂÚÈÈÏÂ ÌÈÒÂÁÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÙÂÏÁ ‚Èˆ‰ ‡Ï ‰Úˆ‰‰ ˘È‚Ó ÔÎ ÂÓÎ

˙Î¯ÚÓ‰ , ˙Ó˜‰ ÔÂ‚Î"ÚÂˆÈ· ˙ÂÈÂ ÎÂÒ" ,˙Â˘¯„  ˙ÂÎ¯„‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ È‡ ˙ ¯ÂÙÈ˘ . Ô‡ÎÓ
‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰· ÔÂ„Ï ‰‡Â·· Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ ‚ˆÂ‰ ‡Ï˘. 

 כי החלטת 2009ובתו למשרד מבקר המדינה מינואר על א( האמור לעיל משרד האוצר הודיע בתש
הממשלה נתקבלה לאחר עבודת מטה משותפת בי  אג( התקציבי  במשרד האוצר לאנשי המקצוע 

 .במשרד הרווחה ובכלל זה בשיתו( האג( לאד  המפגר
העברת המעונות הממשלתיי  לבעלי  פרטיי  , 2006על פי החלטת הממשלה מספטמבר  )ב(

, לדעת משרד מבקר המדינה, בכ! באה לידי ביטוי. י שר או סג  שר במשרד הרווחהתחל לאחר מינו
החשיבות שמייחסת הממשלה לביצוע מדיניותה בכל הנוגע לשירותי  הניתני  לבעלי מוגבלות 

 .ובייחוד לחסרי ישע
 È‡Ó ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙· ÌÏÂ‡Â2006 Ò¯Ó „ÚÂ 2007 , ‚Âˆ¯‰ ˜ÁˆÈ ¯˘‰ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ

„È˜Ù˙Ï ,‰ÈÎ ‡Ï‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ¯˘ Ô‚Ò Â‡ ¯˘ Ô . Ì¯Ë· „ÂÚÂ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â ÂÚÓÏ ÌÈ¯ÈÈ„ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ‰ Ù‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜. 

 מסר משרד הרווחה, 200710שפורסמו בנובמבר , א58בהערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 
ולכ  אי  , טת המעונות הממשלתיי  בוחנת הנהלת המשרד את מדיניותה בנושא הפר2007כי מיוני 

 .באפשרותו לקבוע לוח זמני  לביצוע ההפרטה
 הודיע השר יצחק הרצוג כי הורה להקפיא את מהל! ההפרטה של 2007ע  היכנסו לתפקיד במרס 

הוא ציי  כי יש צור! לפגוש את הורי החוסי  ואת . המעונות ולבדוק מחדש את משמעויותיה
 בדבר 11 התקבלה החלטת ממשלה2007באוגוסט , כאמור. התקציבהעובדי  ולהבי  את היבטי 

 ".רפורמה במעונות ממשלתיי  במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי "
 נקבע כי העברת המעונות לידי גופי  שאינ  ממשלתיי  2007בהחלטת הממשלה מאוגוסט  .5

ה יופעלו המעונות וכי לאחר שנה שב, תלווה במחקר שיבח  את השינויי  ברמת השירות במעונות
ממשלתי וקבלת תוצאות המחקר יתקיי  דיו  לגבי אופ  המש! הביצוע של  על ידי גור  חו 

שיח רצו( והתייעצויות בי  נציגי הממשלה הנוגעי   במהל! ההעברה וההפעלה יתקיי  דו. התהלי!
ה מ  הראוי בהקשר ז. לבי  נציגות הורי החוסי  והסתדרות העובדי  במגמה להגיע להסכמות, בדבר

 אמר שר הרווחה והשירותי  החברתיי  2007לציי  כי בדיו  בנושא זה שהתקיי  בכנסת בנובמבר 

__________________ 
 .347' עמ, "ביצוע החלטות ממשלה ותיקו& ליקויי "בפרק   10
 .2209' החלטה מס  11
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כיוו  שה  צריכי  לקבוע את הסטנדרט שעל , כי הוא סבור שחייבי  להישאר מעונות ממשלתיי 

 .12פיו תתפקד כל המערכת
 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú2008È„Â˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ ˙ ÈÁ·Ï ¯˜ÁÓ ÏÎ ‰˘Ú  ‡Ï  ˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ Ì‰

ÌÈ Â˘‰. 
ÈÁÎÂ ‰ ·ˆÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈÈË¯Ù ˙Â ÂÚÓ ÌÈÓÈÈ˜ Â·˘ , ˙Â ÂÚÓ

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â ÂÚÓÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ , ˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ È·‚Ï ‰ÂÂ˘Ó ¯˜ÁÓ Úˆ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ˙Ë¯Ù‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ‰˙Ï·˜ È ÙÏ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ‡Ï‰ ˙Â ÂÚÓ‰Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰

˙Â ÂÚÓ‰ .˜ ÍÈÏ‰˙· ‡ÏÂ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ¯˜ÁÓ‰ ÍÈ¯ˆÂ ÈÂ‡¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·
ÍÙ‰Ï , ÌÈ Â˘ ÌÈÏÈÚÙÓ ÔÈ· ÌÈÒÂÁ‰ ˙‡ ÏËÏËÏ ÏÂÏÚ ‡Â‰ ‰ÙÈ ‰ÏÚÈ ‡Ï ‰ÊÎ ÍÏ‰Ó Ì‡ ÔÎ˘

È‡ Ï˘ ˙Â˘ÂÁ˙ ÌÏˆ‡ ¯È·‚‰ÏÂ-‰„¯ÁÂ ˙Â‡„Â . ˙ ÈÁ·· ‡Â‰ ‰ÊÎ ÍÏ‰Ó" ‰Ï‚Ú‰ ˙ÓÈ˙¯
ÌÈÒÂÒ‰ È ÙÏ." 

6 . ¯ÂÓ‡Î , ÌÈ ˘·2004-2007ÂÏ˘ ÂÏ·˜˙‰  ˙¯·Ú‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˘
ıÂÁ ÌÈÙÂ‚Ï ‰ÁÂÂ¯ ˙Â„ÒÂÓ-ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ . ‡Ï ÂÏÏ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˘ÂÏ˘ ÏÎ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

ÂÓ˘ÂÈ ,È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰Â-Â Á·  ‡Ï ÔÚÂˆÈ·13 . Ì„ÓÚÓ ¯·„· ˙Â¯È‰· ¯ÒÂÁ Ï˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ  ÍÎÈÙÏ
‰Ë¯Ù‰‰ ÍÈÏ‰˙· ÏÏÎÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ , Ì‰Ï Ì¯‚ ¯·„‰Â

È‡ ˘È‚¯‰Ï-Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙· ÈÂ È˘Ó ˘˘Á ‰Ê ÏÏÎ·Â ˘Á¯˙‰Ï „È˙Ú‰ ÔÓ ˘˘ÁÂ ˙Â‡„Â .
 ˙Â ÂÚÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙·ˆÓÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÓÚÓ ¯·„· ‰ËÏÁ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰

ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÏÂ‰È · Ô‰ Ú‚ÂÙ ,ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ· Ô‰Â ·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙· Ô‰ ,
 ˙‡ Ô Î˙Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡Â ˙Â‡„Â ¯ÒÂÁ· ÌÈÈÁ‰ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„È˙Ú . 

ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÂÂÏ˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ , Ô‰ÈÏÚ˘Â
ÈÏÎ˘ ¯Â‚ÈÙ ÌÚ ÌÈ˘ ‡Ï ˙Â ÂÚÓ‰ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÎÓÒ  , ÏÚ ÂÒÒ·˙‰

‰ÙÈ˜Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú Ô˙ Î‰Ï ‰Ó„˜ ‡ÏÂ ÌÈËÂÓ ÌÈ Â˙  . ‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„
·‚Ï ‰ÂÂ˘Ó ¯˜ÁÓ ÏÚ ÂÎÓÒ  ‡Ï‰ ˙Â ÂÚÓ·Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ È

˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ÍÎÏ ˘È˘ Û‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ .   
 בקרת תפעול המעונות

על כל מעו  , על פי ההסכמי  שנחתמו בי  המשרד ובי  המעונות הפרטיי  והציבוריי  )א( . 1
שבו , ותדוח חודשי על איוש משר)  מנהל השירות להל  (להגיש למנהל השירות לאד  המפגר 

איוש המשרות והפער בי  התק  לאיוש , מצויני  התק  המאושר של משרות העובדי  במעו 
מטפלי  ועובדי  מקצועיי  כמו , א  בית, התק  כולל בי  היתר משרות של מנהל מעו . המשרות

 . פסיכולוג וקלינאי תקשורת, אח, רופא
והסכ  , טיי  והציבוריי משרד הרווחה מתקצב את משכורות העובדי  במעונות הפר )ב(

. נקבע בידי בעלי המעו  והמועסקי , המפרט בי  היתר את השכר, העבודה בי  המטפל למעו 

__________________ 
 .442' עמ, 28.11.07  מ175' ישיבה מס, מדברי הכנסת  12
עבודת המטה "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„53·) 2003 , מבקר המדינה: על תהליכי קבלת החלטות בממשלה ראו  13

מבקר ; 191' עמ, ממצאי מעקב, )È˙ ˘ ÁÂ„55·) 2005 , מבקר המדינה; 5' עמ, "במשרדי הממשלה
, "סדרי בחינה ותיקו& של ליקויי  שהעלה משרד מבקר המדינה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2007 , המדינה

 .174' עמ
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א( שהמשרד , המעונות הפרטיי  אינ  מדווחי  למשרד על עלות המשכורות המשולמות לעובדיה 
 . מתקצב אות 

Ù ÌÈÙÂ‚˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ˙Â‡  ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰·˘ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÈË¯
 È„Î ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ·ˆ˜˙Ó˘ ˙Â¯ÂÎ˘Ó‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ÂÓÏ˘È ‡Ï ˙Â ÂÚÓ‰ ˙‡

ÁÂÂ¯‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ,ÌÈÒÂÁÏ ÌÈ ˙È ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÎÂ. 
האג( לטיפול באד  המפגר מפעיל את המעונות הממשלתיי  ומפקח עליה  וכ  מפקח על  . 2

ובכלל  השירותי  הניתני  במעונות , רוב השירותי . י הפעלת המעונות הפרטיי  והציבורי
הפרטיי  והציבוריי  מתפקדי  , כדי לוודא שהמעונות הממשלתיי . כבר מופרטי , הממשלתיי 

כראוי ולהבטיח איכות נאותה של השירותי  הניתני  לחוסי  במעונות יש לקבוע מנגנו  יעיל 
לדעת , לפיקוח בעניי  זה יש. נדרטי  של המשרדלפיקוח על נותני השירותי  ולבחינת עמידת  בסט

למדינה יש עניי  , נוס( על כ!. משנה חשיבות שכ  מדובר בחסרי ישע, משרד מבקר המדינה
שתביא לידי , להתערב בהחלטותיה  של נותני השירותי  כדי למנוע תחרות לא מרוסנת ביניה 

בי  , ל המעונות ועל נותני השירותי המשרד מפקח ע. הורדת מחירי  ופגיעה באיכות השירות הנית 
 .חשבונאי תפעולי ופיקוח כספי באמצעות פיקוח מקצועי, היתר

קובע כי המשרד מחויב לפקח על המעונות , )7סעי(  (1965 ה"התשכ, חוק הפיקוח על המעונות
מכוח החוק הותקנו תקנות הפיקוח על מעונות . ומפרט את התנאי  למת  רישיו  הפעלה או לביטולו

החזקת חוסי  במעונות ללוקי  (וכ  תקנות הפיקוח על מעונות , 1967 ח"התשכ, )דרכי פיקוח(
בתקופת רישיונות , בי  היתר, התקנות הללו מסדירות את הפיקוח ועוסקות. 1967 ז"התשכ, )בשכל 

באמצעי בטיחות של מתקני  ושירותי  , בתנאי החזקת חוסי , בתנאי המגורי  במעונות, ובתנאיה 
בתנאי כשירות  של מנהלי המעונות ובדרכי הפיקוח , בתק  עובדי המעונות ובהכשרת , מעונותשל 

 . על המעונות
.  הועלה כי מער! הפיקוח מתקשה לפקח על תפקוד  של המעונות14ב של מבקר המדינה55בדוח 

נכתב כי המשרד לא גיבש תכנית ביקורת מובנית לפיקוח על תפקוד  של המעונות , בי  היתר
ומקצת המפקחי  הכינו דוח ראשו  על , אמנ  היה פיקוח שוט( על מעונות הפנימייה. הערכת ול

בביקורת . אול  הבדיקה לא נעשתה על פי מתכונת מובנית ולא היה טופס דיווח אחיד, ביקור במעו 
 ". לא תוקנו חלק ניכר מהליקויי  שעליה הצביעה הביקורת הקודמת" צוי  כי 2006המעקב בשנת 

, לדברי המשרד. פיקוח התפעולי מבצעי  המפקחי  של האג( באמצעות ביקורי  במעונותאת ה
מועסקי  שבעה , במועד הביקורת .מקצת הביקורי  במעונות מתוכנני  מראש ומקצת  ביקורי פתע

 המעונות עומדי  בתנאי  הנדרשי  לגבי 63וה  נדרשי  לוודא שכל ,  משרות פיקוח6.5 מפקחי  ב
מועסקי  רופא , נוס( על כ!. תנאי המגורי  ופעילות הדיירי ,  הטיפול בכוח האד ,נושאי הרישוי

אחראי לתעסוקה ואחראי לעובדי  סוציאליי  , פקיד סעד ארצי, עובד סוציאלי, אחות ראשית, ראשי
 . וה  עוסקי  בפיקוח מקצועי בתחו  התמחות , במעונות

, וי  ג  אחוז הרווח של בעלי המעו בהסכ  התקשרות החתו  על ידי המשרד והמעו  מצ . 3
ומצור( לו נספח הקובע את תק  כוח האד  ואת התשלו  למעו  המתבסס עליו וכ  את התקציב 

 . לשירותי  הנקני  עבור החוסי 
 ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÂÏÂˆÈ  ˙˜È„·Ï ÈÂËÈ· ÔÈ‡ ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÌÈ˘È‚Ó˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„·

Á‡ ˙˜È„·ÏÂ ÌÈÒÂÁÏ ÌÈ˙Â¯È˘Ï „ÚÂÈÓ‰ „¯˘Ó‰ÔÂÚÓ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÁÂÂ¯‰ ÊÂ . 
__________________ 
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 כי אי  הוא בודק את רווח 2008משרד הרווחה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

 סג  מנהל האג( ונציגי משרד מבקר המדינה ציי  סג  מנהל 2008בשיחה שקיימו בדצמבר . המעו 
 .האג( כי א  יש שביעות רצו  מתפקוד המעו  אי  המשרד בודק את גובה השכר

 „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÏÂˆÈ ‰ ˙„ÈÓ ˙ ÈÁ·Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È˘ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÒÂÁÏ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ,È˜ÏÁ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ó „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÔÎ˘  ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ

˙Â ÂÚÓ· ˙Â¯È˘‰ , ‡ˆÂÓ ÔÎ‡ ·Èˆ˜˙‰˘ ‡„ÂÂÏ ‡Â‰ Â„È· ¯‡˘ ˘ ËÚÓÎ „ÈÁÈ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÎ
„ÚÂ  ‡Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ. 

 ושיחות ע  מפקחי  נמצאו הליקויי  2008ת הפיקוח על המעונות בשנת  בבדיקת דוחו .4
 : האלה
)‡( ÂÏ˘Ó ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÈÙÏ ÏÚÂÙ Á˜ÙÓ ÏÎ , Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙‡ ÂÓˆÚ· Ú·Â˜Â

Â· ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÏÈÙÂ¯ÙÂ „˜ÙÂÓ ‡Â‰ ÂÈÏÚ˘ ÔÂÚÓ‰ ÈÙÂ‡ ÈÙÏ ÌÈ˜„· ‰ ÌÈ‡˘Â ‰ , ÈÏ· ˙‡ÊÂ
 ÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ÈÏ·Â È˙ËÈ˘ ÌÈÎ¯ˆ ÈÂÙÈÓ Úˆ·ÏÔÂÚÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ . ˘È ˙‡Ê „·ÏÓ

˙ÂÁÂ„· ÈÂËÈ· ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙È Î˙· ÌÈÏÏÎ  Ì È‡˘ ÌÈÓÂÁ˙ , ÌÈÚ‚Â  Ì‰˘ Û‡
ÌÈÒÂÁ· ÏÂÙÈËÏÂ ˙Â ÂÚÓ· ˙ÙËÂ˘‰ ‰„Â·ÚÏ ,Ì‰·Â : ˙ÂÙÂ¯˙Ï ‰ È„Ó‰ È·Èˆ˜˙· ˘ÂÓÈ˘

˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆÏ ÏÒ· ˘ÂÓÈ˘Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÏÂÙÈËÏ ÌÈÒÂÁ ÈÂÂÈÏ .ÒÂ ÍÎ ÏÚ Û ,
ÔÂÈ˜È  ÔÂ‚Î ÌÈÓÂÁ˙· ˜˘ÓÂ ‰˜ÊÁ‡ È„È˜Ù˙Ï ˙Â¯˘Ó‰ Ì‡ ˜„·  ‡Ï ,‰ÒÈ·Î , ÔÂÊÓÂ ıÂ‰È‚

Ô˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÈÂ‡Ó , ‰˜ÂÊÁ˙ ˙Â„Â·Ú· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈÏÙËÓ Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÍÎÂ
Ú‚Ù  ÌÈÒÂÁ· ÏÂÙÈË‰Â .È‡ ‰Ï‚˙Ó ¯˘‡Î- ˘ÂÈ‡Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ô˜˙ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰

ÔÂÚÓÏ ‰¯Ú‰ ˙¯·ÚÂÓ ÏÚÂÙ·¯ÚÙ‰ ˙ÓÏ˘‰· ÏÂÙÈËÏ  , ˙˜ÏÁÓÏ ¯·ÚÂÓ Â È‡ ‰Ê ÔÂ˙  ÌÏÂ‡
 Ô˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ ÏÚÂÙ· ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡ ÈÙ ÏÚ ÔÂÚÓÏ ÌÏ˘˙ ÂÊ˘ È„Î Û‚‡‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰

ÂÏ Ú·˜ ˘ .ÍÎÈÙÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ï„‚‰Ï ˘˘Á ˘ÈÂ ‰Ú˙¯‰ ÏÎ ˙¯ˆÂ  ‡Ï
ÏÙÂËÓÏ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â Ï ‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ÁÂÂ¯.  

)·(  ÌÈ„ÚÈ· ÔÂÚÓ‰ Ï˘ Â˙„ÈÓÚ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÏÏÎ ‡Ï Â˜„· ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„
ÂÚ·˜ ˘ . ÔÂÚÓ· ·ˆÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÔÓ ÌÈÈ ˘ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„· ˙‡Ê „·ÏÓ

ÌÈÂÒÓ Ë¯„ ËÒ ÈÙ ÏÚ ÔÁ·  Â È‡ . ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú  ÁÂ˜ÈÙ‰˘ Ô‡ÎÓ
Á˜ÙÓ‰ Ï˘ , ÁÂ„‰ Ï·˜ÓÂ-‰ Ï‰ Ó  ˙Â¯È˘- ÌÈÏ‰ · ˙Â ÂÚÓ‰ ˙„ÈÓÚ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏÂÎÈ Â È‡ 

ÌÈ Â˘‰ ˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰ÏÂ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ . 
)‚( Ì‰È˘ÚÓ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ ˙Ú· ‰·Â ÏÂÚÙÏ „ˆÈÎ ˙Â ÂÚÓ‰ ÈÏ‰ ÓÏ ÌÈˆÚÈÈÓ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  ÂÎ¯Ú˘ ÌÈ¯Â˜È·Ó  ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÁ˜ÙÓ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ÓÂ ˙Â ÂÚÓ ‰ÓÎ·
ÈÏÚ ‰˘˜Ó ¯·„‰ÈÂ‡¯Î Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Ì‰ . 
תפקידי המפקח כיוע  הינו חיוני ביותר ולא נית  להפריד " ציי  המשרד כי 2008בתשובתו מנובמבר 

הייעו  למנהל המעו  בעבודת הפיקוח מהווה כלי לקיו  "וכי , "בינו לבי  תפקיד המפקח כבקר
 ". בקרה ואינו בבחינת יעו  חיצוני
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ó‡ÔÂÚÓ‰ Ï‰ ÓÏ ıÂÚÈÈ· ‰Ó ˙„ÈÓ· ÍÂ¯Î Á˜ÙÓ‰ „È˜Ù˙ Ì ,

ÌÈ Â˘‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÈ· ‰ Á·‰Ï ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ˘È ÌÏÂ‡ , Á˜ÙÏ Á˜ÙÓ‰ ˘¯„ÈÈ ÔÎ ‡Ï Ì‡˘
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎÈ‡ Ú‚ÙÈ˙ ÍÎÂ Â˙ˆÚ· Â˘Ú ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ . 



 953 משרד הרווחה והשירותי  החברתיי 

)„(  ˙¯Â˜È·· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÌÎÒÓ‰ ÁÂ„ ·Â˙ÎÏ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ÔÂÚÓ· ¯Â˜È·‰ ÌÂ˙·
‰ Ï‰ ÓÏ Â˘È‚‰ÏÂ˙Â¯È˘‰ Ï‰ ÓÏÂ ÔÂÚÓ . ÌÈ·˙ÂÎ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈ¯Â˜È·‰Ó ˜ÏÁ È·‚Ï ˜¯ ˙ÂÁÂ„ ,ÚÂ·˜Â ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÌÈ˘‚ÂÓ Ì È‡ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÎÂ . ÍÎÈÙÏ 
È‡-ÔÂÚÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ¯Á‡ ÈÂ‡¯Î ·Â˜ÚÏÂ ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡· ÈÂ È˘‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ¯˘Ù‡ . ÔÈÈˆÏ ˘È

 ÈÏÂÈÓ ÈÎ2007˙Â¯È˘‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙ ˘ÈÂ‡ ‡Ï , ˙ÂÁÂ„‰ Â˜„·  ‡Ï ‰ ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ÔÎÏÂ 
ÂÈÏ‡ ÂÁÏ˘ ˘. 

 מסר המשרד כי הוא אכ  רואה חשיבות בכתיבה רציפה של דוחות 2008בתשובתו מנובמבר 
כ! שיהיה , חות"תעשה הבניה של הדו, בתכנית העבודה של השירות בשנה הבאה"הפיקוח וכי 

 ".י מנהל השירות"פיקוח ודיוור מסודר ומובנה לגבי כל הנושאי  שיקבעו ע
יש , על פי שיטה זו". שיטת הר("הקרויה , המשרד פיתח שיטה לפיקוח על מעונות לזקני  . 5

. לשלב כלי פיקוח אחידי  ומובני  ואת שיקול דעתו של המפקח כדי לשפר את הטיפול במעונות
את כדי לאפשר . במעונות הממשלתיי  לאנשי  ע  פיגור שכלי נעשה ניסיו  לייש  שיטה זו

כגו  הערכת תפקוד המעו  על פי רשימה של , יישומה במעונות הפרטיי  הוכנסו בה כמה שינויי 
 . אמות מידה שקבע האג(

 ËÒÂ‚Â‡·2007 ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙˜È„·Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ Ë¯ÙÓ Û‚‡‰ ˘·È‚ 
˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ÔÙÂ‡Â .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ÈÏÂÈ2008 ,ÙÓ‰ ¯Â˘È‡ ·ÎÚ˙‰ Ë¯

Â˙ÂÏÈÚÈÂ Â˙Â ÈÓ‡ ˙ ÈÁ· ‰¯˘Ù‡˙‰ ‡Ï ÍÎÂ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ·¯˜· ÚÓËÂ‰ ‡Ï ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó . ÔÈÂˆÈ
 ¯‡Â¯·Ù· ‰˘Ú  Ë¯ÙÓ· ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂÈ„‰ ÈÎ2008 , ‡ÏÂ Â˙ÚÓË‰· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ‡Ï Ê‡ÓÂ

ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙„Â·Ú· ÈÂ È˘ ÏÁ. 
ביתי ע  סיו  המהל! של אחוד כל סוגי הדיור החו  " הודיע המשרד כי 2008בתשובתו מנובמבר 

יכניס האג( באופ  מושכל את שיטת הר( , תחת שירות אחד וסיו  הליכי קליטת המפקחי  החדשי 
במסגרת התהלי! יסיי  השירות בשנה הקרובה את תהלי! הבנייה של הפיקוח . ככלי פיקוח

 ". וההתאמה של מפרט הפיקוח
תו של כוח האד  הגדל  ציי  משרד מבקר המדינה כי יש לראות בחומרה את אי15ב57בדוח  . 6

המשרד החליט לבצע שינוי ארגוני באג( וכ! להבטיח מת  . במשרות הפיקוח על רכישת שירותי 
במסגרת השינוי הארגוני הוצע . זמיני  ומותאמי  לצורכי הפרט ומשפחתו, שירותי  איכותיי 

העמיק ול, להרחיב את השירותי , לאחד את כל מסגרות הדיור תחת פיקוחו של האג( לאד  המפגר
מקצועי ומובנה יוק  בשלב הראשו  מער! פיקוח , כדי שהפיקוח יהיה שיטתי. את הפיקוח והבקרה

וכ  יוגדרו סטנדרטי  פיזיי  , ובו יוגדרו לכל מפקח משימות וכלי  מתאימי  לפיקוח, ביתי חו 
 עבודה על יוגדרו תשומות תהליכי, נוס( על כ!. ייקבעו נהלי  ויינתנו הנחיות לבדיקת , וטיפוליי 

, יפותחו מודלי  לבקרה לפי סוגי השירותי  והמגזרי , פי הנושא הנבדק וסוג המסגרת המפוקחת
לש  הטמעת כל . וייעשה מיפוי צרכי  לצור! קבלת ממצאי הפיקוח, ייבנה מסד נתוני  ממוחשב

 . השינויי  הללו ישתתפו המפקחי  בהכשרות ובהדרכות
Â ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë È Â‚¯‡‰ ÈÂ È˘‰ ˙È Î˙·¯ ÔÓÊ „ÂÚ Í¯‡˙ ‰˙ÚÓË‰ . ¯‡Â¯·Ù· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È

2008Î ÓÒ ˙Â˘‡¯· ‰„ÚÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ‰Ó˜Â‰ " ÏÏÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ ÈÁ· Ì˘Ï „¯˘Ó‰ Ï
„¯˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ,ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ‰È ÂÈ„ Í‡ . 

__________________ 
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 סיכו 

˙Â ÂÚÓ· ÌÈÈÁÏ ˙¯‚ÒÓ ÈÏÎ˘ ¯Â‚ÈÙ ÌÚ ÌÈ˘ ‡Ï ÌÈ˜È ÚÓ ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘ ,Â ÂÚÓ Ì˙ˆ˜Ó ˙
‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ‡Ï ˙Â ÂÚÓ Ì˙ˆ˜ÓÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ . ‡˘Â · ¯·Â„Ó

Ú˘È È¯ÒÁ ÌÈÒÂÁ Ï˘ Ì‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÏÚ·Â ˘È‚¯ . ÌÈ ˘·2004-2007 ‰Ï·È˜ 
 Â‡ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚ È„ÈÏ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˘ÂÏ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰

˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â˙ÂÓÚ . 
‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰ È ÙÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú  ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ

‰ËÏÁ‰‰ :Ô˘Â·È‚· ÂÙ˙Â˘ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ , ‰ÂÂ˘Ó ¯˜ÁÓ ‰˘Ú  ‡Ï
˙ÂÙ„ÚÂÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ˙Â ÂÚÓ‰ ÔÈ· , Í¯„Ï ¯˘‡· ˙ÂÙÂÏÁ Â Á·  ‡ÏÂ

˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ . 
 È˜ÏÁ ‡Â‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ Â˘Ú ˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„· Ì‚ ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ

 ÌÈ ˘·2005Â -2007 ,Á˜ÙÓ ÏÎÏ ˙¯„ÒÂÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈ‡ , ·˜ÚÓ ÔÈ‡ ˙ÂÎÂÓÒ ˙Â˜È„··
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ;˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú  ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ , ˙ÂÁÂ„ ˙·È˙ÎÂ

ÁÂ˜ÈÙ‰ ‰ÙÈˆ¯ ‰ È‡ . 
Á‡Ï ‰Ë¯Ù‰‰ ÈÎÈÏ‰ ‡˘Â · ˙ÂÈ È„Ó Ì„˜‰· ˘·‚Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÚÂˆÈ· ¯

ÌÈÒÂÁ‰ È¯Â‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÈË ·Ï¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÂÙ˙Â˘È ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ‰ÙÈ˜Ó ; ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
‰Ï˘ÓÓÏ ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰Ï ˙ÂÙÂÏÁ ¯ÙÒÓ ˘·‚Ï , ÌÂ˙·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙„Â·Ú ÔÂ ˜˙Ó ˘˜·˙ÓÎ

 ˙‡ ‰ Â˘‡¯Â ˘‡¯· ÔÂ·˘Á· Á˜È˙˘ ˙Ù„ÚÂÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓÏ ÚÈˆ‰Ï ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú
˘ Í¯Âˆ‰Â ÌÈÒÂÁ‰ ÈÎ¯ˆ ˙Â ÂÚÓ‰ „Â˜Ù˙ ÏÚ Á˜ÙÏ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï „¯˘Ó‰ Ï

Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ÁÂ˜ÈÙ‰ ‰˘ÚÈÈ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ
˙Â ÂÚÓ· ,ÂÈ„È ÏÚ ÌÈ˜„· ‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÔÈ·Â Á˜ÙÓ‰ ıÚÈÈÓ Ì‰È·‚Ï˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÔÈ· ÔÈÁ·‰ÏÂ .  


