
 721 
   משרד הרווחה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במשרד האוצר , במשרד הבינוי והשיכו  במשרד הבריאות, במשרד הרווחה

ובנציבות שירות המדינה נבדקו סדרי ההתקשרות של המשרדי  ע  גופי  
, י של אות  גופי סדרי הרישו, ציבוריי  ופרטיי  לרכישת שירותי  חברתיי 

סדרי הבקרה והפיקוח של המשרדי  עליה  והלי# קבלת ההחלטות באשר 
להעברת  של פעולות מסוימות מאחריות תפעולית של המגזר הממשלתי למגזר 

 .ממשלתי$הלא
כ  נבדק נושא מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני 

 ).5' דוח זה עמראו ב. (במסגרת מטלת רוחב בנושא, שרי 
כ  נבדק במשרד נושא העסקה ותקינת כוח אד  במסגרת מטלת רוחב במספר 

   ).39' ראו בדוח זה עמ(משרדי ממשלה 
 רכישת שירותי  חברתיי 

 קצירת
דינת ישראל מספקת מגוו  של שירותי  חברתיי  לאוכלוסיות נזקקות בתחומי מ

שירות בידי ירוב  ב ניתנו בעבר השירותי  האלה. הבריאות והשיכו , החינו , הרווחה
מהמחצית השנייה של שנות התשעי  של המאה העשרי  גוברת . רשויות ממשלתיות

. פרטיי  וציבוריי , )Outsourcing(ממקורות חו   והולכת מגמה של רכישת שירותי 
והמשרדי  הממשלתיי  מתמקדי  , את השירותי  מספקי  גורמי  חו  ממשלתיי 

, בקביעת סדרי עדיפויות, בהכוונה, )רגולציה(בהסדרה , יותבעיקר בקביעת מדינ
 .בהקצאת משאבי  תקציביי  וכ  בפיקוח על נותניה 

שרדי הממשלה קוני  שירותי  חברתיי  מידי עמותות וחברות פרטיות בהיק  מ
 לאגפי  מרכזיי  במשרד 2004גופי  שאינ  ממשלתיי  סיפקו בשנת . כספי רב

 מיליארד %2.3מתו  תקציב שירותי  של כ(ח "יליארד שהרווחה שירותי  בכשני מ
 ).ח"ש
במשרד הבריאות ובמשרד הבינוי והשיכו  , משרד הרווחהבשרד מבקר המדינה בדק מ
 %להל  (דרי ההתקשרות ע  גופי  ציבוריי  ופרטיי  ס את)  משרד השיכו %להל  (
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ה עליה  ואת את סדרי הפיקוח והבקר, לרכישת שירותי  חברתיי ) נותני שירותי 

  .הלי  קבלת ההחלטות באשר להעברת  של פעולות מסוימות למגזר הלא ממשלתי
 פיקוח על נותני השירותי 

אחריות הישירה לביצוע החד המאפייני  של רכישת שירותי  ממקורות חו  הוא שא
. והמשרד הממשלתי אינו מתערב בניהול השוט  של התהלי , חלה על נות  השירות

, יבות שמשרדי הממשלה יקיימו פיקוח ובקרה על נותני השירותי יש חש ,לפיכ 
כדי להבטיח מת  שירות ברמה , בהתא  לאמות המידה שקובע המשרד המזמי 

שרדי הממשלה שנבדקו על נותני מאלה שלושת סוגי הפיקוח שמפעילי  . נאותה
פיקוח , חשבונאיי %פיקוח ובקרה כספיי , מקצועי%פיקוח תפעולי: השירותי 

  .נדסי על המבני  שבה  נית  השירותה
 מקצועי יקוח תפעוליפ
המ ח ו ו ר ה ד  ר לפיכ  חשוב . המשרד מפקח על מאות נותני שירותי  :ש

פיתח המשרד שיטה  1993כבר בשנת . שהפיקוח ייעשה על פי תכנית ביקורת מובנית
המשרד החל לייש  את ". שיטת הר "הקרויה , מובנית לפיקוח על מוסדות לזקני 

שיטה זו . א  עד מועד סיו  הביקורת טר  הושל  היישו , נית באגפי  נוספי התכ
שויה ג  לשמש כלי להשוואת עו, משמשת להערכת איכות הטיפול הפרטני בכל מוסד

 . א  המשרד אינו עושה שימוש כזה, השירות במוסדות שוני  באותו תחו 
תמ ו א י ר ב ה ד  ר על . נפשמשרד מפעיל מסגרות שיקו  בקהילה לנפגעי ה :ש

 13שבתחומו יש , מחוז תל אביבב. מסגרות אלה מפקחי  עוזרי פסיכיאטרי  מחוזיי 
תשעה מפעלי  מוגני  ותשעה מועדוני  ,  דירות של דיור מוג 300, הוסטלי 

הוסטלי  ובדירות היא אחת בתדירות הביקורי  של עוזר הפסיכיאטר , תעסוקתיי 
 התעסוקתיי  לא היו ביקורי  כלל ואילו במפעלי  המוגני  ובמועדוני , לשנה

ספק א  המשרד יכול לוודא שכל מסגרות השיקו  , סיבות אלהבנ. בשני  האחרונות
, הנוגעי  לכוח האד  המועסק בה , אכ  מתנהלות על פי הסטנדרטי  שהוא קבע

  .הטיפול שעליה  לתת לנפגעי הנפש ועוד
 חשבונאי יקוח כספיפ
המ ח ו ו ר ה ד  ר ויש לעשות , ע  המשרד יש חשיבות רבהבקרה חשבונאית מטל :ש

, בי  היתר, החלטת ממשלה בנוגע לגופי  נתמכי  קבעה. אותה במחזוריות סבירה
שיש לעשות בה  ביקורת כספית בכל שנה ושהנהלי  שקבעה יחולו ג  על רכישת 

אול  המשרד לא קיי  את הבקרה הכספית בתדירות שנקבעה . רי "שירותי  ממלכ
 קיי  המשרד בקרה חשבונאית על 2004 ועד סו  יולי 1999שנת מ. בהחלטת הממשלה

כי , מנתוני המשרד עולה. ה  הוא רוכש שירותי מ גופי  %1,200כשליש בלבד מ
 בממוצע מהתדירות 10%תדירות הבקרות החשבונאיות שעשה המשרד הייתה 

 .הנדרשת על פי החלטת הממשלה
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תמש ו א י ר ב ה ד    באג  בריאות הנפש הבקרה התקציבית אותה עושה כלכל :ר
בנוס  אליה עור  , אמנ . על כמאה מפעילי מסגרות שיקו  היא מצומצמת יחסית

 באמצעות %חשבונאיות ותפעוליות ,  כספיות%המשרד ג  ביקורות עומק מחזוריות 
ועד מועד סיו  הביקורת נעשו , 2002א  ביקורות אלה החלו רק בשנת , רואה חשבו 

  .ביקורות ספורות בלבד
 קוח רפואי באג  לטיפול באד  המפגר במשרד הרווחהיפ
. ונותששנ  חוסי  רבי  הסובלי  ממחלות ימעונות פנימייה ללוקי  בשכל  ב

)  הצוות הרפואי%להל  (במסגרת האג  לטיפול באד  המפגר פועלי  רופא ואח 
לפיקוח המקצועי על השירותי  הרפואיי  שנותני  המעונות , בי  היתר, האחראי 

 .האלה
 %1965ה"התשכ, )החזקת חוסי  במעונות ללוקי  בשכל (תקנות הפיקוח על מעונות 

, יספק לחוסי  בו כמה שירותי  רפואיי ,  חוסי %13מכי מעו  שיש בו יותר , קובעות
. בדיקה רפואית אחת לשישה חודשי , מת  עזרה ראשונה, ובה  אחזקת מרפאה

ל אופ  הספקת השירותי  הרפואיי  כי הצוות הרפואי אינו מפקח ע, בביקורת נמצא
 חוסי  ובמעונות היו  בה  %13שבמרבית  יש יותר מ, במסגרות הדיור בקהילה

 . חוסי %13שוהי  יותר מ
מ  הראוי שתקי  את כל המסגרות ותיעשה , די שהבקרה הרפואית תהיה יעילהכ

ומוטב שתיעשה ביקורת חוזרת למעקב אחר תיקו  הליקויי  , בתדירות הולמת
כי באג  אי  הנחיות הנוגעות לתדירות הביקורות על ניהול , הבדיקה העלתה. הועלוש

הטיפול הרפואי ועל ניהול המרפאות במעונות פנימייה ללוקי  בשכל  שבאחריות 
האח שבצוות ; לא נמצא תיעוד על הפיקוח הרפואי של רופא האג  במעונות. האג 

 בכל אחד ממעונות אלה פע  2004  לספטמבר2002הרפואי של האג  ביקר בי  ינואר 
ולא עשה ביקורת מעקב במעונות שנמצאו בה  ליקויי  , בעשרי  חודשי  בממוצע

 .חמורי  כדי לוודא שהליקויי  תוקנו
והאג  ,  חוסי 845 נפטרו במעונות פנימייה שבאחריות האג  1991%2002שני  ב

בבדיקת . מה ) %5.3%כ (45הקי  ועדות בדיקה כדי לחקור את נסיבות הפטירה של 
) שבע מעשר(שברוב  , הרכב  של עשר ועדות שהוקמו לבדיקת אירועי פטירה נמצא

נוכח מעורבותו של המפקח על . השתת  מי שפיקח מטע  המשרד על המעו  שנבדק
 ראוי למנות %בהדרכה של עובדיו ובקיו  ישיבות עדכו  , המעו  בפיקוח ובקרה במעו 

  . מעו  כחבר בוועדת הבדיקהמפקח אחר שאינו קשור לאותו
 רישוי מעונות

עליו להקפיד שנותני השירותי  יעמדו בדרישות , כאשר משרד רוכש שירותי 
, עונותמעל פי חוק הפיקוח על . שנקבעו בדיני  הרלוונטיי  ובחוזי ההתקשרות עמ 

לא ינהל אד  מעו  שיש בו יותר משני חוסי  אלא א  , ) החוק%להל   (%1965ה"התשכ
תנאי , בי  היתר, רישיו  המעו  אמור להבטיח שבמקו  שוררי . בל רישיו  לכ קי

 .מחיה ראויי 
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המעונות לזקני  המנוהלי  בידי משרד השיכו  בשיתו  משרד הרווחה באמצעות 

עירוניות ועמותות פעלו בלא רישיו  ובלי %ממשלתיות, חברות אכלוס ממשלתיות
שאי  להחיל את החוק , ד המשפטי  קבעהחוות דעת של משר. שקיבלו פטור מרישיו 

אול  בדיקת משרד מבקר . משו  שה  מספקי  שירותי דיור בלבד, על מעונות אלה
כי לפי חוזי השכירות הסטנדרטיי  שבי  החברות המפעילות ובי  , המדינה העלתה

לפיכ  ראוי כי . החברות מספקות מלבד שירותי דיור ג  שירותי  נוספי , המשרד
 .טי  יבח  מחדש את חוות הדעת לאור תשתית עובדתית בדוקהמשרד המשפ

האג  לטיפול באד  המפגר שבמשרד הרווחה רוכש שירותי  ממפעילי מסגרות דיור 
אול  המשרד מחייב להצטייד ברישיו  רק את המסגרות . ומעונות יו  בקהילה

תנאי , ואשר לפי, הדבר אינו מתיישב ע  החוק.  חוסי  או יותר13בקהילה שיש בה  
הוא מת  רישיו  , ג  א  מתגוררי  בו שלושה עד שני  עשר חוסי , לניהול מעו 

  .כחוק
 דיקת הזכאות לשירותי  במימו  משרד הרווחהב
העסקת כוח אד  בשירות " לבדיקת 1991דה שמינה נציב שירות המדינה בשנת וע

ת זכאות כי קביע, בי  היתר, המליצה" המדינה מחו  לתק  ושלא במעמד עובדי 
כי לא ,  קבעה נציבות שירות המדינה1992בשנת . לתשלו  תיעשה בידי עובד מדינה

יועסק אד  במשרד בחוזה קבלני או כעובד חברת כוח אד  כאשר המשרה היא בעלת 
 .סמכויות סטטוטוריות

שהיחידה לטיפול באד  ע  אוטיז  באג  לשירותי , בדיקה במשרד הרווחה העלתהה
 רוכשי  את שירותיה  של פסיכולוג קליני וקלינאית תקשורת תקו  ואג  השיקו 

 .מימו  המשרדבואלה ה  הקובעי  מי זכאי לקבל שירותי  , שאינ  עובדי המשרד
הגורמי  הממשלתיי  המספקי  שירותי  , מצב ששרר בעת הביקורתב, זאת ועוד

ו קובע שלפי תוצאותי, לאנשי  ע  מוגבלויות לא קבעו במשות  הלי  אבחו  מוסכ 
לפיכ  אד  הסובל ממוגבלות נאל  לעבור . כל אחד מה  אלו שירותי  הוא יית  לפונה

  .הליכי אבחו  להכרה בזכאותו אצל כל גור  בנפרד
 שתתפות הורי  וחוסי  בהוצאות על החזקה במסגרות טיפוליותה
בדר  כלל , שרד הרווחה מממ  את עלות החזקת  של חוסי  במסגרות טיפוליותמ

כמו כ  משתתפי  בעלות המימו  ג  הורי החוסי  . פות הרשויות המקומיותבהשתת
המשרד קבע שאת דמי ). כשה  בגירי (או החוסי  בעצמ  ) כשהחוסי  ה  קטיני (

%השתתפות ההורי  בהוצאות החזקת  של חוסי  קטיני  במסגרות יומיות וחו 
י כס  כלשה  ואי  לשל  סכומ, ביתיות גובה ומעבירה למשרד הרשות המקומית

 .ישירות לנותני השירות
כי נותני שירותי  מסוימי  דרשו מהורי חוסי  סכומי כס  , ביקורת העלתהה

 .נוספי  על דמי ההשתתפות שגבתה מה  הרשות המקומית
כי מנהלי יחידות המשרד שנבדקו הורו לבדוק תלונות , א מצאלמשרד מבקר המדינה 

ממילא לא בדק המשרד ; ישירות מההורי על נותני שירותי  שגבו כספי  נוספי  
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א  כספי  אלה נגבו עבור שירותי  הכלולי  בתערי  ששימש בסיס לחוזה 
מסיבה זו אי  למשרד מידע א  נותני . ההתקשרות בי  המשרד לבי  נות  השירותי 

בעבור , ה  מהמדינה וה  מההורי  ומהחוסי  הבגירי , השירותי  גובי  כפל תשלו 
 .אות  השירותי 

המשרד ג  לא הנחה את מי שעשה את הבקרה החשבונאית מטעמו להסב את תשומת 
  .ליבו לנותני שירותי  שבדוחות הכספיי  שלה  רשומות הכנסות מהשתתפות הורי 

 וח אד  לפיקוח על רכישת שירותי כ
גידול שחל במספר המסגרות שאינ  ממשלתיות הנותנות שירותי  בעלי אופי ה

קפאה או לצמצו  שחלו במספר המסגרות הממשלתיות העוסקות במקביל לה, ציבורי
מספר  של משרות . מגביר את חשיבות הפיקוח ומחייב את הגדלת היקפו, בכ 

הפיקוח יכול לגדול למשל בדר  של הסבת משרות של עובדי מדינה שנתנו שירותי  
המעבר מתפקידי ביצוע לרכישת שירותי  מחייב את המשרדי  . למשרות פיקוח

 .מעורבי  בתהלי  לבחו  את תקני כוח האד  ובמידת הצור  לשקול ארגו  מחדשה
כי משרד הרווחה לא יז  בחינה של המבנה הארגוני שלו כמתואר , ביקורת העלתהה

כי ג  היא לא בחנה בחינה שיטתית , בדיקה בנציבות שירות המדינה העלתה. לעיל
משרות הפיקוח בו למגמת את המבנה הארגוני של המשרד ואת התאמת מספר  של 

 .ההתרחבות שחלה ברכישת שירותי רווחה מידי עמותות וחברות
ובכלל זה משרות , כי באגפי  שנסקרו פחת מספר משרות התכנו  והניהול, וד נמצאע

ההפחתה באה בד בבד ע  הגדלת השירותי  הנרכשי  מגופי  . %16%בכ, הפיקוח
  .ממשלתיי %חו 

 י ההתקשרויות ע  נותני שירות
תקשרויות לצור  רכישת שירותי  חברתיי  ה  לרוב התקשרויות ארוכות טווח ה

 התקשר משרד העבודה והרווחה2000שנת ב .ומורכבות ועלות  רבה
1

צור  ל ע  יוע  
המחקר הוגש . חקר על המאפייני  המיוחדי  של רכישת שירותי  חברתיי מהכנת 

ל המשרד לתת את דעתו עליה   ופירט את מכלול ההיבטי  שע2000למשרד בנובמבר 
כי הנהלת המשרד לא דנה , מצאנבביקורת  .בהליכי ההתקשרות ע  נותני שירותי 

 .בממצאי המחקר שהזמינה
שמשרד הרווחה ומשרד , בחינת אופ  ההתקשרות לרכישת שירותי  חברתיי  העלתה
 משרד הרווחה לא כלל; הבריאות לא עשו שימוש במדדי הערכה לצור  הערכת הספק

בחוזי  לניהול מסגרות יעדי  מדידי  שהספקי  נדרשי  לעמוד בה  וג  לא כלל 
  .בחוזי ההתקשרות מנגנו  המתמר  את הספק לביצוע מיטבי של חובותיו על פי החוזה

__________________ 
במהל  אותה השנה הועבר התחו  הזה .   העבודה היה המשרד מופקד ג  על תחו2003עד שנת  1

 .המסחר והתעסוקה, למשרד התעשייה
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 יתו  ידע בי  משרדי ממשלהש
יחלקו ביניה  את הידע , ש חשיבות לכ  שמשרדי  העוסקי  בתחומי  דומי י

לנושאי  שיש לכלול בחוזי ; אופ  ההתקשרות ע  תאגידי למשל באשר ל, שצברו
דר  זו ב. חשבונאי מקצועי והכספי פיקוח התפעוליהההתקשרות עמ  ולמנגנוני 

 .יוכלו המשרדי  להפיק את המרב זה מפעולתו של זה
חו  , כי לא היה שיתו  פעולה ולא הייתה העברת מידע בי  המשרדי  שנבדקו, מצאנ

הקשור לניהול משות  של ,  משרד הרווחה למשרד השיכו משיתו  הפעולה שבי 
  .המעונות לזקני 

 פקת לקחי ה
נציבות שירות המדינה ולמשרד האוצר תפקיד ראשי בייזו  שינויי  מבניי  ל

במשרדי הממשלה ובמעבר לרכישת שירותי  ממקורות חו  מידי המגזר הפרטי 
יעשו מדי , ממשלה הייעודיי בשיתו  משרדי ה, על כ  ראוי שגופי  אלה. והציבורי

של ביצוע ההתקשרות ושל , פע  בפע  הערכה מחדש של אופ  רכישת השירותי 
 .סדרי הפיקוח על נותני השירותי  ועל איכות שירותיה 

, יחד או לחוד, כי משרד האוצר ונציבות שירות המדינה לא עשו, בדיקה העלתהה
י ג  משרד הרווחה לא עשה וכ, הערכת ביצוע והפקת לקחי  בענייני  האמורי 

  .בדיקה מעי  זו
♦  

 מבוא
, הרווחה, דינת ישראל מספקת מגוו  של שירותי  חברתיי  לאוכלוסיות נזקקות בתחומי הבריאותמ

מהמחצית . שירות בידי רשויות ממשלתיותירוב  בהשירותי  האלה ניתנו בעבר . החינו  והשיכו 
ברת והולכת מגמה של רכישת שירותי  ממקורות השנייה של שנות התשעי  של המאה העשרי  גו

 .פרטיי  וציבוריי , )Outsourcing(חו  
מכויות חקיקה סברכישת שירותי  ממקורות חו  מגולמת התפיסה שבידי המדינה צריכות להישאר 

הקצאת משאבי  ; קביעת סדרי עדיפות; כוונה ה;)רגולציה(סדרה המכות קביעת המדיניות כגו  סו
, ממשלתיי !את הביצוע אפשר להעביר לגורמי  חו , לעומת זאת . פיקוח ובקרהתקציביי  וכ 

גבלות מהסרת והפחתת הוצאות מינהליות , חיסכו  בעלויות(בעיקר משיקולי יעילות וחיסכו  
 ).המקשות גיוס כוח אד  ושימוש במשאבי 

וע חלה על ספק האחריות הישירה לביצ.  א:   לרכישת שירותי  ממקורות חו  יש כמה מאפייני 
התגמול יחושב על פי .  ב;   השירות והמשרד הממשלתי אינו מתערב בניהול השוט# של התהלי 

בצד היתרונות , שיטה זו. בדר  כלל מדובר בהתקשרות ארוכת טווח.  ג;   מדידת התפוקות
 גורמת לעתי  קשיי  בפיקוח על, הנובעי  מגמישות ברכישת השירותי  וסיומה, הכלכליי  שבה
 .איכות השירות
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¯Ì È È ˙ ¯ · Á  Ì È ˙ Â ¯ È ˘  ˙ ˘ È Î:    בכמה משרדי ממשלה ניכרת מגמה לרכישת שירותי
מידי  שירותי  אלה נרכשי ; פעלת מוסדות למפגרי  והחברתיי  כגו  הפעלת מעונות לזקני 
 .עמותות וחברות פרטיות בהיק# כספי רב

 באגפי  מרכזיי  2004לש  המחשה מובאי  להל  נתוני  על היק# רכישת השירותי  בשנת 
  ):ח"תקציבו הכולל באותה שנה היה כארבעה מיליארד ש(במשרד הרווחה 

 ˙˘ÈÎ¯ ¯ÂÚÈ˘
 ÌÈ˙Â¯È˘
 ÌÈÙÂ‚Ó 

ıÂÁ-
 ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ

)ÌÈÊÂÁ‡·( 

 ‰‡ˆÂ‰
˙ÏÏÂÎ 

 ˙˘ÈÎ¯Ï  
 ÌÈ˙Â¯È˘ 

) È ÂÈÏÈÓ
˘"Á( 

 ‰‡ˆÂ‰
 ˙˘ÈÎ¯Ï 
 ÌÈ˙Â¯È˘
 ÌÈÙÂ‚Ó 

ıÂÁ-
 ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ

)˘ È ÂÈÏÈÓ"Á( 
 ‰ÏÂÚÙ‰ ÌÂÁ˙ 

È¯˜ÈÚ‰Û‚‡‰ Ï˘  Û‚‡ 

 שיקו  טיפול בנכי  208 223 93%

 אג$ לטיפול באד  המפגר טיפול באד  המפגר 656 908 72%

96% 1,209 1,155 
נוער , טיפול בילדי 

 וזקני 
אג$ לשירותי  אישיי  

 וחברתיי 

86% 2,340 2,019  ÏÎ‰ ÍÒ  
רותי  בכשני מיליארד הנתוני  מלמדי  כי גופי  שאינ  ממשלתיי  מספקי  למשרד הרווחה שי

 .תקציב השירותי  של האגפי  שנתוניה  מובאי  בטבלה, ח" מיליארד ש2.3!מכ) 86%(ח "ש
 בדק משרד מבקר המדינה בכמה משרדי ממשלה את סדרי ההתקשרות 2004דצמבר !חודשי  מאיב

 הפיקוח את סדרי, לרכישת שירותי  חברתיי )  נותני שירותי !להל  (ע  גופי  ציבוריי  ופרטיי  
והבקרה עליה  ואת הלי  קבלת ההחלטות באשר להעברת  של פעולות מסוימות למגזר הלא 

 !להל  (במשרד הבריאות ובמשרד הבינוי והשיכו  , הבדיקה נעשתה במשרד הרווחה. ממשלתי
בדיקת ). מ"שנ !להל  (באג# התקציבי  שבמשרד האוצר ובנציבות שירות המדינה , )משרד השיכו 
עבר עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושאי  בג  . תה במוסד לביטוח לאומיהשלמה נעש

   .2הנוגעי  להעברת פעולות ממשלתיות למגזר הפרטי
 המשרדי  והשירותי  שנבדקו

Ó˘¯‰ Á Â Â ¯ ‰ על , י הרווחהתורד הרווחה מופקד על התוויית המדיניות של שירשמ  :„ 
משרד מבקר .  תקציבי  לרשויות הרווחהקביעת היעדי  של המשרד ושל יחידותיו ועל הקצאת

 רשות חסות !האג# לשירותי ָתק,  : המדינה בח  את ההתקשרויות ע  נותני השירותי  בכמה אגפי 
 . מעונות יו  שיקומיי !אג# השיקו  ; האג# לטיפול באד  המפגר; 3)סות הנוערח !להל  (הנוער 

__________________ 
, "אזרוח משימות במערכת הביטחו ", )È˙ ˘ ÁÂ55‡) 2004 „: ראו דוחות שנתיי  של מבקר המדינה 2

השירות ", )2004 (·È˙ ˘ ÁÂ54 „; 855' עמ, "הכשרה מקצועית", )È˙ ˘ ÁÂ54·) 2004 „; 15' עמ
; 229' עמ, "שיתו' המגזר הפרטי בפיתוח תשתיות ציבוריות", ·È˙ ˘ ÁÂ53 „; 744' עמ, "המטאורולוגי

„ È˙ ˘ ÁÂ45) 1995( ," ראו ג  . 399' עמ, "בית הספר המרכזי להכשרת עובדי  בשירותי  החברתיי
 .1997,ז"התשנ, "דוח על הפעלת חברות מנהלות במינהל מקרקעי ישראל"

,  פיקוח,מעונות חסות הנוער ", )Â È˙ ˘ Á51‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2001„ראו ג  , באשר לחסות הנוער 3
 .582' עמ, "סדרי מינהל וכספי 
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ביתי סמכותי וכופה לצור  !יפול חו חסות הנוער מופקדת על הטיפול בבני נוער הזקוקי  לט

 פעלו 1995בשנת . השלמה הדרגתית של תהליכי  שיקומיי  שיאפשרו לשלב  מחדש בחברה
 מעונות 22!ו)  מקומות318שבה  ( מעונות ממשלתיי  12:  מסגרות34במסגרת חסות הנוער 

 9:  מסגרות52 בעת הביקורת פעלו במסגרת חסות הנוער).  מקומות308שבה  (ציבוריי  ופרטיי  
בה ).  מקומות637שבה  ( מעונות ציבוריי  ופרטיי  43!ו)  מקומות394שבה  (מעונות ממשלתיי  

ביתי למסגרות לא !גדל תקציב הטיפול החו , ע  הגידול במספר המעונות שאינ  ממשלתיי , בעת
המקבילה בתקופה . 20044ח בשנת " מיליו  ש35.4! ל1995ח בשנת "יליו  ש מ14.6!ממשלתיות מ

 .5ח" מיליו  ש49.5!ח ל" מיליו  ש21.6!גדל תקציב הפעלת  של המעונות הממשלתיי  מ
לאתר ולאבח  אנשי  הסובלי  מפיגור שכלי ולדאוג : אג# לטיפול באד  המפגר אחראי לאלהה

לפתח כלי  טיפוליי  חדשי  ; לשיקו  ולתעסוקה בקהילה ובמעונות פנימייה, לחינו , לה  לטיפול
במסגרת . לפתח שירותי  ותכניות לטיפול בקהילה;  רמת הטיפול ולקידומ  של המטופלי להעלאת

מסגרות ; 6 מסגרות דיור בקהילה220!כ;  מה  ממשלתיי 9,  מעונות פנימייה58האג# פועלי  
מספר המטופלי  במסגרות . מעונות יו ; )שי "מע( מפעלי עבודה שיקומיי  !קהילתיות אחרות 
 .26,000!הוא כשלה  אחראי האג# 

עונות יו  שיקומיי  לפעוטות עד גיל שלוש ע  משירותי  ממפעילי , בי  היתר, ג# השיקו  רוכשא
מעונות היו  אמורי  לספק לפעוטות .  ומפקח עליה )שיקומיי   מעונות יו !להל  (מוגבלויות 

 חוק מעונות יו  מעונות אלה מופעלי  מכוח. רפואיי !לרבות טיפולי  פרה, טיפול שיקומי וחינוכי
, ומכוחו של נוהל זמני שאושר על ידי שר הרווחה ושר הבריאות, 2000!ס"התש, שיקומיי 

המורשי  ,  מציעי 24רשימה של , בעקבות מכרז,  נקבעה2003ינואר ב. האחראי  לביצוע החוק
 .שיקומיי  להפעיל מעונות יו 

ÓÔ Â Î È ˘ ‰ Â  È Â  È · ‰  „ ¯ ונות לזקני  משנות השבעי  החל המשרד להקי  מע  :˘
,  מעונות כאלה על ידי חברות ממשלתיות90!יו  מופעלי  ככ. המסוגלי  לתפקד באופ  עצמאי

,  דירות8,500!במעונות האלה יש כ; עמותות וחברה פרטית, עירוניות!חברות ממשלתיות
 . מה  עולי  חדשי 95%!כ,  זקני 12,000!ומתגוררי  בה  כ

Ó˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ האג# לבריאות הנפש לשילוב  המלא של אמצעות  בהמשרד פועל:  ˘
מער  השיקו  . 2000!ס"התש, על פי חוק שיקו  נכי נפש בקהילה, וזאת, נפגעי נפש בקהילה

מועדוני  , יחידות לשיקו  תעסוקתי במפעלי  מוגני , מסגרות של דיור, בי  היתר, בקהילה כולל
 מיליוני 376!מזה כ, ח"ארד ש מילי1.2! בכ2004שירותי בריאות הנפש תוקצבו בשנת . חברתיי 

רכישת שירותי שיקו  ושילוב של אנשי  ע  , מתוכ . ח מסופקי  באמצעות רכישת שירותי "ש
   .ח" מיליו  ש279!נכות נפשית בקהילה תוקצבה בכ
 ל נותני השירותי עיקוח פ

 בהתא  לאמות המידה שקובע, כישת שירותי  מגורמי חו  מחייבת לפקח על נותני השירותי ר
נפרד מתפקידי !הפיקוח הוא חלק בלתי. כדי להבטיח מת  שירות ברמה נאותה, המשרד המזמי 

__________________ 
 .64%וגידול ריאלי של  142%גידול נומינלי של  4
 .55%וגידול ריאלי של  129%גידול נומינלי של  5
מוקמות באזור מ, המיועדות לאנשי  הסובלי  מפיגור שכלי, קהילה כולל רצ' של מסגרות דיורבהדיור  6

המיועד למגורי  ביישוב ומציעות מגוו  של פתרונות דיור ההול  את המאפייני  והצרכי  של חוסי  
 .בגילאי  שוני  וברמות תפקוד שונות
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שרדי הממשלה מאלה שלושת סוגי הפיקוח שמפעילי   .המשרד כל אימת שהוא רוכש שירותי 
פיקוח , חשבונאיי !פיקוח ובקרה כספיי , מקצועי!פיקוח תפעולי: שנבדקו על נותני השירותי 

   . שבה  נית  השירותהנדסי על המבני 
 נחיה כלל משרדיתה
 ,לנקוט שורה של צעדי  לייעול הבקרה על תמיכות ממשלתיות 7 החליטה הממשלה1999ספטמבר ב

שקיפות וחשיפה , טיפול במוסדות שמפירי  את התנאי  לקבלת תמיכה, ביקורת תקופתית: ובה 
יחולו , 8 בשינויי  המתבקשי ,כי צעדי  אלו, הממשלה קבעה בהחלטתה. לביקורת ציבורית ועוד

 ).מוסדות ללא כוונת רווח(רי  "ג  על תקציבי רכישת שירותי  ממלכ
כי המשרד הממשלתי יקיי  ביקורת כספי  וביקורת , בעניי  ביקורת תקופתית קובעת ההחלטה
ביקורות אלו ייעשו באמצעות משרדי רואי חשבו  . תפעולית על המוסדות הנתמכי  מתקציבו

בי  , הביקורת הכספית תיעשה באופ  שוט# בכל שנה בהתבסס. שישכור המשרד לצור  זהחיצוניי  
על הדוחות הכספיי  שלו ועל דוחות הביצוע שהגיש , על ספרי החשבונות של המוסד, השאר
 .9ביקורת זו תבוסס על הקווי  המנחי  שהוציא החשב הכללי בעניי  זה. למשרד

‰ÏÂÚ ÔÏ‰Ï ÌÈ‡·ÂÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ, ˙¯Â˜È·‰ ˙ÏÁ‰ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ 
ÎÏÓÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ È·‚Ï ˙ÈÙÒÎ‰"‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ÌÈ¯.   

 מקצועי יקוח תפעוליפ
וכ  שהשירות לאוכלוסייה נית  ברמה , פיקוח התפעולי תפקידו לוודא שמדיניות המשרד מתבצעתה

דה בתחו  כל יחי, הפיקוח נעשה באמצעות היחידות המקצועיות של המשרד. ובתקני  שנקבעו
  .עיסוקה היא

 שרד הרווחהמ
1.  ˙ È  · Â Ó  ˙ ¯ Â ˜ È ·  ˙ È  Î ˙  ¯ „ Ú È . שרד מפקח על מאות נותני שירותי המ  :‰

ונוגעת , שהיא כלי פיקוח שיטתי אחיד, לפיכ  חשוב שהפיקוח ייעשה על פי תכנית ביקורת מובנית
 .בנושאי  החשובי  למשרד ולאג# המטפל בנותני השירותי 

__________________ 
 .7.9.99 מיו  291' החלטה מס 7
 .הנחיה כזו באשר לשינויי  המתבקשי  לא ניתנה; 31.12.99,כפי שינחה שר האוצר לא יאוחר מ 8
א לחוק יסודות 3חשבונאי על מוסדות ציבור המקבלי  תמיכה על פי סעי' , הפיקוח הכספי2004נת מש 9

 .חשב הכללי שבמשרד האוצרה עשה מטע  נ1985,ה"התשמ, התקציב
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‰ÏÚÂ‰ , Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰˘ ˘Ó˘˙˘ ˙È ·ÂÓ ˙¯Â˜È· ˙È Î˙ ‰˘·È‚ ‡Ï ¯‚ÙÓ‰ Ì„‡· ÏÂÙÈËÏ

Ì˙Î¯Ú‰ÏÂ ÌÈÈ˙ÈÈÓÈ Ù‰ ˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÏÎ .Ú ÏÓ ÌÈÈ˜˙Ó ‰ÈÈÓÈ Ù ˙Â ÂÚ
ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ Ì Ó‡ ,ÔÂÚÓ· ¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙È·¯ÓÂ , ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡

˙È ·ÂÓ ˙ ÂÎ˙Ó· ˙È˘Ú  ‰ È‡ ,„ÈÁ‡ ÁÂÂÈ„ ÒÙÂË ÔÈ‡Â . ‰ÏÈ‰˜· ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ
˙È ·ÂÓ ˙È Î˙ Ì Ó‡ ‰ ÎÂ‰ ,‰È¯Á‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì È‡ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ , Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰Â

Ì‰Ó ˙‡Ê ˙˘¯Â„ ‰ È‡. 
כי במעונות הפנימייתיי  יש ,  השיב המשרד2004תשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר ב

שנתית שעל פיה צרי  המפקח !רבויש תכנית עבודה שנתית ו, סטנדרטי  שעליה  מתקיי  הפיקוח
 המשרד פועל למיקוד הפיקוח עליו ולבניית דיווח !באשר למער  הדיור הקהילתי ; לעבוד

 .סטנדרטי
ÔÂÚÓ ÏÎ· ‰˜È„·Ï ÌÈ˘‚„ ˙ÏÏÂÎ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ . ˙¯˙ÈÈÓ ‰ È‡ ÂÊ ˙È Î˙

 ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ ‰„ÈÁ‡Â ˙È ·ÂÓ ˙¯Â˜È· ˙È Î˙· ˘ÂÓÈ˘· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰‡ÂÂ˘‰Ï Ì‚
˙Â ÂÚÓ ÔÈ·. 

 פיתח המשרד שיטה לפיקוח על מוסדות לזקני  שבאחריות האג# לשירותי  1993בר בשנת כ
שלוקחי  , השיטה כוללת כלי פיקוח מובני  ואחידי . 10"שיטת הר#"הקרויה , אישיי  וחברתיי 

יפול והיא שואפת להעלות את ר# איכות הט, בחשבו  ג  את המומחיות המקצועית של המפקח
 .11במעונות

החל המשרד ליישמה בעוד אגפי  ושירותי  , 12אור ההצלחה של שיטת פיקוח זו במוסדות לזקני ל
 .ר  הושל  היישו טא  עד מועד סיו  הביקורת , במשרד

שויה ג  לשמש כלי ע, שמשת להערכת איכות הטיפול הפרטני בכל מוסדהמ, ששיטה זו, ש לציי י
 .א  המשרד אינו עושה בה שימוש כזה,   באותו תחו להשוואת השירות במוסדות שוני

2.  Ì È Á Ù Ò   ‡ Ï Ï  Ì È Ê Â Á :  המשרד כורת חוזה ע  מפעילי המסגרות לטיפול במפגרי ;
את הגדרת , החוזה סטנדרטי וכולל נספחי  שמגדירי  את מספר העובדי  שהמפעיל חייב להעסיק

הממשלה תהיה רשאית ,  החוזהלפי. כישוריה  ואת סל השירותי  שהמפעיל חייב לספק לחוסי 
א  יתברר כי מספר העובדי  , לקזז מדמי האחזקה שהיא מעבירה למפעיל סכומי  מסוימי 

 חוק !להל   (1965!ה"התשכ, במעונות איננו תוא  את התקני  המפורטי  בחוק הפיקוח על מעונות
  לפי הסטנדרטי  וא  אי  המפעילי  נותני  שירותי, ותקנותיו ואת החוזה) הפיקוח על מעונות

 .שנקבעו בנספחי  לחוזי 
Ó ÌÚ ÂÓ˙Á ˘ ‰ÏÈ‰˜· ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓÂ ˙Â ÂÚÓ ÏÂ‰È Ï ÌÈÊÂÁ ˙Â¯˘Ú ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘

˙Â ÂÚÓ ÈÏÈÚÙÓ .‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁÙÒ ‰ ˙‡ ÂÏÏÎ ‡Ï ÌÈÊÂÁ‰˘ . ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„
˙Â¯‚ÒÓ‰ ÈÏÈÚÙÓ Ì˙Â‡ ÏÚ ÌÈÊÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï  ÏÚÂÙ‰Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜È. 

כי לאור הערת משרד מבקר המדינה הוא יבדוק את , רדמששובתו למשרד מבקר המדינה השיב הבת
 .העניי  וידאג להשלמת הנספחי  החסרי 

__________________ 
וכ  מדדי  המתייחסי  לתפקוד , שיטה אשר בודקי  בה בעיות נבחרות המאפיינות את דיירי המעונות 10

 .הכולל של המעו 
 .75,81' עמ, )Ï‡¯˘È· ‰ÁÂÂ¯ È˙Â¯È˘· ÁÂ˜ÈÙ‰ ,˙ÂÁ˙Ù˙‰ ,ÈÂˆ¯ Ï„ÂÓÂ ‰ÏÚÙ‰) 1998, חובבר מאיר "ד 11
 .בשירות לילד ולנוער, השיטה יושמה ג  באג' השיקו  12
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 שרד הבריאותמ
ÚÌÈÈÊÂÁÓ ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ È¯ÊÂÚ ÌÈÁ˜ÙÓ ˘Ù  ÈÚ‚Ù Ï ‰ÏÈ‰˜· ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ Ï .· Ï˙ ÊÂÁÓ

·È·‡ , ˘È ÂÓÂÁ˙·˘13ÌÈÏËÒÂ‰  ,300ÂÓ ¯ÂÈ„ Ï˘ ˙Â¯È„ Ô‚ ,˙ ‰Ú˘Ó ÌÈ ‚ÂÓ ÌÈÏÚÙ
Â˙ ‰Ú˘ÓÌÈÈ˙˜ÂÒÚ˙ ÌÈ Â„ÚÂ , ˙Â¯È„·Â ÌÈÏËÒÂ‰· ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ¯ÊÂÚ Ï˘ ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙

‰ ˘Ï ˙Á‡ ‡È‰ , ÌÈÈ˙˜ÂÒÚ˙‰ ÌÈ Â„ÚÂÓ·Â ÌÈ ‚ÂÓ‰ ÌÈÏÚÙÓ· ÂÏÈ‡Â‡Ï ÏÏÎ ÌÈ¯Â˜È· ÂÈ‰ 
˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·.  ˙ÂÒÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯˜·Ó ¯ÚÂ ‰ ˙ÂÒÁ ˙Â˘¯ ÈÁ˜ÙÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·

)˙Â ÂÚÓÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ  ,ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ (ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ˙Á‡ ˙ÂÁÙÏ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ ‡„ÂÂÏ ÏÂÎÈ „¯˘Ó‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·Î ÏÓ ˙Â¯‚Ò

 ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‰ ˙Ó ÔÎ‡ ÌÂ˜È˘‰Ò‰Ú·˜ ‡Â‰˘ ÌÈË¯„ Ë ,Ô‰· ˜ÒÚÂÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ,
„ÂÚÂ ˘Ù ‰ ÈÚ‚Ù Ï ˙˙Ï Ô‰ÈÏÚ˘ ÏÂÙÈË‰.È„‚‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ  ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯

ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰ÈÂ‡¯‰. 
כי תדירות הביקור והתקני  ,  השיב משרד הבריאות2004תשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר ב

 ". אי  ביקורי !כשאי  תקציב  "!ה  פועל יוצא של התקציב 
ÔÈÂˆÈ ,‰„ÚÂ  ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˘ÈÎ¯ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÙÒÎ· ÍÂÒÁÏ , ˙Â Ù‰Ï ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏÂ ˙ÂÁÙÏ

ÁÂ˜ÈÙ ÔÂÓÈÓÏ ÔÂÎÒÈÁ‰ ÈÙÒÎÓ ˜ÏÁ ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˘ÈÎ¯ ÍÈÏ‰˙Ó „¯Ù  È˙Ï· ˜ÏÁ ‡Â‰˘.   
 חשבונאי יקוח כספיפ
על פי מסמכי משרד . חשבונאית!אחד מסוגי הפיקוח על נותני שירותי  הוא בקרה כספית, אמורכ

 אשר יכול ליצור לאתר ניהול כספי : אלה, בי  היתר, תפקידיה ומטרותיה של בקרה כזו ה , הרווחה
לבדוק את מערכת הנהלת החשבונות של נותני השירותי  ; גירעונות או קשיי  כספיי  בעתיד

לבחו  ; לאתר פעילויות החורגות ממינהל תקי ; ולבחו  את ההכנסות ואת פירוט מבנה ההוצאות
פי  לוודא שהכס; חוס  כלכלי של נות  השירות ויכולת המש  תפעול במקרה של עיכוב הכנסות

  .המוזרמי  לגופי  הקשורי  ע  משרדי הממשלה אכ  משולמי  למטרות שלשמ  ניתנו
 שרד הרווחהמ
לצור  קיו  . מחזורי את נותני השירותי ! בודקי  רואי חשבו  חיצוניי  באופ  מדגמי1996שנת מ

  לבחו; ל המשרד ועדת היגוי שתפקידה ללוות את התהלי  ולעקוב אחריו"הלי  הבקרה מינה מנכ
לצד רואי החשבו  . את תוצאות הבדיקה שעשו רואי החשבו  ולקבל החלטות ליישו  מסקנותיה

שמקיימי  את הבקרה מינה המשרד רואה חשבו  שירכז את עבודת  ויביא את עיקרי הממצאי  
 ).מרכז הבקרה(לוועדת ההיגוי 

; שירותי  גופי  שהמשרד רוכש מה  27!משרד מבקר המדינה בדק את הבקרה החשבונאית ב
 :נמצאו ליקויי  אחדי 

1. ‰ ¯ ˜ · ‰  È ‡ ˆ Ó Ó Ï  ˙ Â Ò Á È È ˙ בעמותה המנהלת מעו  ומסגרות דיור )  א(  :‰
 פערי  בי  ההוצאות שהייתה אמורה 2000בקהילה לאנשי  הסובלי  מפיגור שכלי התגלו בשנת 

: ובי  הכספי  שהמשרד העביר לה) שעל פיו נקבע התערי# לחוסה(להוציא על פי תק  המשרד 
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 21.6ואילו הסכו  שהעביר לה משרד הרווחה היה , ח" מיליו  ש15.3הוצאות על פי התק  היו ה

 ).41%!פער של כ(ח "מיליו  ש
¯Â¯È· ·ÈÈÁÓÂ ¯ÎÈ  ˘¯Ù‰‰˘ Û‡ ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‡·Â‰ ‰Ê ‡˘Â ˘ ‡ˆÓ  ‡Ï. 

ות  בדיק2003 ובשנת 2000 נעשו בשנת 2001!1999בהסתמ  על הדוחות הכספיי  לשני   )ב(
בי  ,  העלתה2003הבדיקה בשנת . בעמותה אחרת המנהלת מעו  לאנשי  הסובלי  מפיגור שכלי

 2001! ל2000כי בי  השני  , כמו כ  התברר. כי יש גידול ניכר ביתרות המזומני  של העמותה, היתר
לבודק היו שאלות שהצריכו . חל בתחו  מסוי  של פעילות העמותה גידול ניכר בעוד# ההכנסות

הא  העמותה השתמשה בכספי  שהועברו אליה מהמשרד : וביניה  אלה, רור במשרד ובעמותהבי
 מצביע על תקצוב עוד# של 2001הא  עוד# ההכנסות על ההוצאות בשנת ; למטרות לשמ  ניתנו

הא  יתרות המזומני  הגבוהות של העמותה מעידות על עודפי  או על ניצול חלקי של ; המשרד
 .התקציב

Ó‰¯˜·‰ ÊÎ¯˜„Â·‰ ‰ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ ‡Ï  , ‡ÏÈÓÓÂ
Ì‰ÈÏ‡ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ÂÊ . ¯·ÓËÙÒ·2003 ÏÂÙÈËÏ Û‚‡‰ ˙Ï‰ ÓÂ „¯˘Ó‰ ˙·˘Á ÂÁÏ˘ 

‰˙ÂÓÚÏ ·˙ÎÓ ¯‚ÙÓ‰ Ì„‡· ,Ú·˜  Â·˘ , ÈÎ" ÂÏ‚˙‰ ‡Ï „È‚‡˙‰ Ï˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˜È„··
ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÈÂ˜ÈÏ." 

2 . È ‡  Â · ˘ Á ‰  ‰ ¯ ˜ · ‰  ˙ Â È ¯ Â Ê Á Ó˙:  Ï ˘È „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ˙È‡ Â·˘Á ‰¯˜·
‰·¯ ˙Â·È˘Á ,‰¯È·Ò ˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ· ‰˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ ˘ÈÂ . ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÏÂ˜È˘·

ÂÓÂÁ˙· ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â  ÛÂ‚‰ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ Ï˜˘ÓÏ Ì‚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È . ÂÏ˜˘Ó˘ ÏÎÎ
¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÈÒÁÈ‰ ,‰¯˜·‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È . ÌÈÙÂ‚Ï Ú‚Â · ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰

‰Ú·˜ ÌÈÎÓ˙  ,¯ÂÓ‡Î , ‰Ú·˜˘ ÌÈÏ‰ ‰˘Â ‰ ˘ ÏÎ· ˙ÈÙÒÎ ˙¯Â˜È· Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ˘È˘
ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ Ì‚ ÂÏÂÁÈ ÎÏÓÓ"ÌÈ¯ . ˙Â¯È„˙· ‰¯˜·‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ‰Ú·˜ ˘. 
. התכוו  המשרד לעשות בקרה חשבונאית בכל גו# אחת לשלוש שני , בעת הקמת מער  הבקרה

 . כבר שני  רבות!וע  כמה מה  , ופי  מפעילי מסגרות שונות ג1,200!יותר מהמשרד קשור ע  
Ó ˙ ˘1999 ÈÏÂÈ ÛÂÒ „ÚÂ 2004 „¯˘Ó‰ ‰˘Ú 535· ˙ÂÈ‡ Â·˘Á ‰¯˜· ˙ÂÏÂÚÙ -432 ÌÈÙÂ‚ 
)103˙Á‡ ÌÚÙÓ ¯˙ÂÈ Â˜„·   .(‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ ,Î Ï˘ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ-4.5 „¯˘Ó‰ ÌÈÈ˜ ÌÈ ˘ 

„·Ï· ÌÈÙÂ‚‰Ó ˘ÈÏ˘Î ÏÚ ˙È‡ Â·˘Á ‰¯˜· . ˙Â¯˜·‰ ˙Â¯È„˙ ÈÎ ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
Î ‰˙ÈÈ‰ „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ˙ÂÈ‡ Â·˘Á‰-10% ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙˘¯„ ‰ ˙Â¯È„˙‰Ó ÚˆÂÓÓ· 

‰Ï˘ÓÓ‰. 
 :הל  דוגמה להמחשת הנחיצות בהגברת תכיפות הבקרה החוזרתל
 2001בשנת .  ע  עמותה העוסקת בשירותי תמיכה בתקשורת לחירשי 2000משרד התקשר בשנת ה

 . 2000!1998ה בקרה חשבונאית שהתבססה על הדוחות הכספיי  לשני  נעשתה בעמות
 החל 2003לקראת סו# שנת . אז ובמש  יותר משנתיי  המשרד לא קיי  בקרה חשבונאית בעמותהמ

הזכאי  לשירותי תמיכה לתקשורת שלא הוחזרו לה  כספי  ולא  המשרד לקבל תלונות של חירשי 
 2004חל במרס ההוא ,  של המשרד שאימתה את התלונותבעקבות בדיקה .קיבלו שירותי תרגו 

כי העמותה השתמשה , הבדיקה העלתה .בבדיקה חשבונאית בעמותה באמצעות משרד רואי חשבו 
 .למימו  פעילויות אחרות, בכספי  שקיבלה ממשרד הרווחה שיועדו לצרכי  מסוימי 
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 ומניתוח  באמצעות מדדי  2002! ו2001מעיו  בדוחות הכספיי  המבוקרי  של העמותה לשני  
הבודק המלי  ביולי . כי העמותה במצב של חדלות פירעו , 2004כלכליי  התברר לבודקי  ביוני 

 .להפסיק להעביר לעמותה כספי  ולשקול את המש  ההתקשרות עמה
והתקשר ע  עמותה אחרת , בעקבות המלצת הבודק הפסיק המשרד את ההתקשרות ע  העמותה

 לא קיבלה אוכלוסיית 2004 ועד נובמבר 2003מסו# שנת .  תמיכה בתקשורתלצור  קבלת שירותי
 .החירשי  שירותי תמיכה בתקשורת

Î¯ÂÓ‡ ,ÂÓÂÁ˙· ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â  Ï˘ ÂÏ˜˘Ó˘ ÏÎÎ ,„„Â· ˜ÙÒ ‡Â‰ Ì‡ „ÁÂÈÓ·Â ,
¯˙ÂÈ ‰ÙÂÎ˙ ˙Â¯È„˙· ‰¯˜· ‰ˆÂÁ  . È„Ó ˙ÈÙÒÎ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˘È˘ ‰Ú·˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰

‰ ˘ ;˜ ÂÏÈ‡‰ËÏÁ‰‰ ‰ÓÈÂ , ‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ‰˘˜‰ ‰·ˆÓ ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ· „ÂÓÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰
ÔÂÚ¯ÈÙ ˙ÂÏ„Á Ï˘ ·ˆÓ· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÏÚÂ . ˜¯ ˙ÈÒÁÈ ¯ÁÂ‡Ó ·Ï˘· Â¯˙Â‡ ˙ÂÈÚ·‰

È‡ ÏÚ ÌÈ‡ÎÊÓ ˙Â ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú·-ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜. 
3. ‰ ¯ ˜ · ‰  · È ˆ ˜ ,  עולה2004 עד ספטמבר 1996בדיקת תקציב המשרד משנת מ: ˙

 4!והוציא לצור  זה עד ספטמבר כ, ח לבקרה חשבונאית" מיליו  ש4.4!ה  כשהמשרד הקציב ב
 ). בלבד0.02% ! 2004בשנת ( מההיק# השנתי של רכישת השירותי  0.2%! כ!ח "מיליו  ש

החליטה הממשלה , "פיקוח ובקרה על עמותות" של מבקר המדינה בנושא 47בעקבות דוח שנתי 
יבי  המיועדי  לתמיכות יוקצה למימו  הבקרה הכספית כי שיעור מסוי  מהתקצ, 199713באפריל 

והתפעולית על השימוש בה  בכפו# להמלצת החשב הכללי ולקביעת שיעור זה בחוק התקציב 
 בהמש  14 "לאחר מועד סיו  הביקורת הוציא החשב הכללי במשרד האוצר הוראת תכ. השנתי

 מהתקציב 0.5%ה בשיעור של ולפיה תקציב הבקרה על התמיכות יהי, להחלטת הממשלה האמורה
 .2005לתמיכות לשנת 

תמיכה נבדלת מרכישת שירות בכ  שאי  היא , 1988על פי הבחנות שקבע החשב הכללי עוד בשנת 
אלא הממשלה משתתפת במימו  פעולות של גו# בלא , ניתנת בעבור מימו  מטלה של המדינה
 .שניתנו לו הנחיות והוראות מהממשלה

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰  , ‰ÏËÓ ‡È‰ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Ï
‰· ˙·ÈÂÁÓ ‰ È„Ó‰˘ , ÏÚ ‰¯˜·Ï Ì‚ ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ Ú·˜È ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯.   

 שרד הבריאותמ
בבדיקה . ת הבקרה התקציבית על כמאה מפעילי מסגרות שיקו  עושה כלכל  באג# בריאות הנפשא

בעיקר הניהול הכספי של תשלומי , יווחי  חצי שנתיי  של נות  השירותעל פי ד, זו נבחני 
הפרשות חשבונאיות של נות  השירות וכ  תשלומי השכר ומצבת כוח האד  במסגרת , המשתקמי 

 באמצעות !חשבונאיות ותפעוליות ,  כספיות!כמו כ  נערכות ביקורות עומק מחזוריות . השיקו 
שמירה על ; י  דיווחי הגופי  שבגינ  העביר המשרד כספי בבדיקות האלה נבדק. רואה חשבו 
ביקורות אלה החלו רק . כוח האד  המועסק במסגרת ואיתנותו הכלכלית של הגו#; חוקי העבודה

__________________ 
 .9.4.97 מיו  1881' החלטה מס 13
 . תקנו  כספי  ומשק הכולל הוראות של החשב הכללי שבמשרד האוצר 14
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ושתיי  היו עדיי  בשלבי , ועד מועד סיו  הביקורת נעשו שמונה ביקורות כאלה בלבד, 2002בשנת 
 .ביצוע

˙È·Èˆ˜˙‰ ‰¯˜·‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ˙ÈÒÁÈ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‡È‰  , ˙Â¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ‰ÏÂÚ
 ‰ ÎÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘"˜ÓÂÚ ˙Â¯Â˜È· ." ·ÈÁ¯‰Ï ÏÂ˜˘È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ
˜ÓÂÚ‰ ˙Â¯Â˜È· Û˜È‰ ˙‡. 

כי הוא נער  למכרז לבחירת רואה ,  הודיע המשרד2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
וכי בכוונתו להרחיב באמצעות רואה החשבו  את , 2005חשבו  שיבצע את הבקרות החל משנת 

  .היק# הבקרה
 נאי שכרת
שרד ממשלתי שרוכש שירותי  צרי  לוודא שנות  השירותי  מקיי  ההתחייבויות שנטל על עצמו מ

בעת ( חלה על משרד העבודה, 1987!ז"התשמ, א# שאכיפת חוק שכר מינימו . בהסכ  ע  המדינה
ג  המשרדי  האחרי  אמורי  לבדוק א  הספק , ) המסחר והתעסוקה,משרד התעשייה: הביקורת

ת נתוני שכר  של ארואי חשבו  מטע  משרד השיכו  אספו . שעמו התקשרו עומד בתנאי החוק
 .עובדי מפעילי מעונות לזקני  והציגו  למשרד

‰ÈÏÂÈ ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ Â˙ - ¯·Óˆ„2003 È„·ÂÚÏ ÂÓÏÈ˘ ÌÈÏÈÚÙÓ ‰ÓÎ 
Â¯‚ÒÓ‰ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ‰ÊÓ ÍÂÓ  ¯Î˘ ÌÏÂ‰È ·˘ ˙ ,Ó˘˙‰"Ê-1987 , Í‡

‰Ï‡ ÌÈ Â˙ Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÌÈ˘˜·˙Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡· Ë˜  ‡Ï „¯˘Ó‰.   
 יווח לפי מגזרי פעילותד

שירותי  , למשל, נות  שירותי  אחד מפעיל מסגרות בכמה תחומי פעילות בעת ובעונה אחת, לעתי 
 .לעתי  נות  השירותי  נות  אות  בכמה סניפי ; קשישי לאנשי  הסובלי  מפיגור ושירותי  ל

 תק  העוסק בדיווח במגזרי  עסקיי  2001המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות קבע ביולי 
, ג  כאלה שאינו חל עליה , התק  מעודד תאגידי  .16התק  נוגע לתאגידי  שוני  ;15וגיאוגרפיי 

חברות הממשלתיות החילה חובה זאת על חברות   רשות הג. לגלות את המידע הכספי לפי מגזרי 
 .17ממשלתיות

 כי בדוחות הכספיי  השנתיי  המבוקרי  של מוסדות שנתמכי  ביותר , קובעת  "וראת תכה
ח על ידי משרדי הממשלה יש לכלול ביאור המפרט את המקורות והשימושי  של " ש50,000!מ

 הוראות רענו  בעניי  תמיכות 2001החשב הכללי במשרד האוצר פרס  בפברואר . התמיכות

__________________ 
15 ‰˙Â‡ Â·˘Á· ‰ È˜˙Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ÒÂÓ ,התק  חל על תקופות .  דיווח מגזרי, 11ק  חשבונאות מספר ת

 .2002חשבונאיות המתחילות בינואר 
תאגידי  שניירות הער/ שלה  רשומי  או מצויי  בתהלי/ רישו  למסחר בבורסה כלשהי לניירות ער/  16

 .או שניירות הער/ שלה  הוצעו לציבור על פי תשקי'
 . 2004בעניי  דוחות כספיי  מפברואר על פי חוזר רשות החברות הממשלתיות  17
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מתקציב המדינה במוסדות ציבור וביקש שהמנהלי  הכלליי  והחשבי  במשרדי הממשלה יוודאו 
 .ל מופיע בדוחות הכספיי  של המוסדות"שהביאור הנ

ישנה דרישה מהחברה , חוזי  של משרד השיכו  ע  חברות מנהלות לניהול מעונות לזקני ב
בחוזי  . מתכונת של משק סגור מבחינת ניהול החשבונות של החברההמנהלת לנהל את המעונות ב

מסגרות דיור בקהילה ומעונות יו  , של משרד הרווחה ע  גופי  מנהלי  לניהול מעונות פנימייה
א  יש דרישה להשתמש בכספי  א  ורק למימו  השירותי  שהכספי  , שיקומיי  אי  דרישה דומה

ות ע  גופי  מנהלי  לניהול מסגרות דיור בקהילה לנפגעי נפש חוזי  של משרד הבריאב. יועדו לה 
 .אי  התייחסות לאופ  ניהול הכספי 

Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â Ó Ì‚ Â˘¯„È ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ , ÂÁÂÂ„È˘
„¯Ù · ÛÈ ÒÂ ÛÈ Ò ÏÎÂ „ÂÁÏ ÌÂÁ˙Â ÌÂÁ˙ ÏÎ Û˜˘È˘ ÔÙÂ‡· ˙ÈÙÒÎ‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ,Ú ˙ Ó Ï

 ¯ÂˆÈÏ˘˘ ˙ÂÙÈ˜ Ì˙Â‡ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ˙‡ ˜Â„·Ï È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï ÏÎÂ˙
ÌÈÙÒÎ ¯È·ÚÓ ‡Â‰ Ì¯Â·Ú·˘ ÌÈÙÈ Ò· ˙ÂÏÈÚÙÏÂ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈÙÂ‚‰ . ¯·„‰

ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â Ï ÌÏ˘Ó ‡Â‰˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ˙Â¯È·Ò ˙˜È„·Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ˘Ó˘Ï Ì‚ ÏÂÎÈ.   
 יקוח הנדסיפ
,  בבעלות ממשלתית!מיעוט  ; ייה במבני  שוני פעילי המסגרות נותני  את השירות לאוכלוסמ

בדיקת מצב  הפיזי והבטיחותי של המבני  שהמטופלי  חוסי  בה  הוא .  בבעלות פרטית!ורוב  
 . חלק חיוני מ  הבקרה

¯¯·˙‰ ,˙Â¯‚ÒÓ ÈÏÈÚÙÓ ÌÚ ‰ÊÂÁ‰ Ì˙Á ˘ È¯Á‡ ÈÎ , ˙¯Â˜È· ‰˘ÂÚ Â È‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
Â˙˜ÂÊÁ˙Â ‰ ·Ó‰ ˙˜È„·Ï ˙ÙËÂ˘ Ó· ËÚÓÏ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙ÂÏÚ··˘ ÌÈ ·. 

·Ô Â Î È ˘ ‰  „ ¯ ˘ Ó:  משרד עושה פעמיי  בשנה ביקורת הנדסית במבני  של מעונות ה
החברות המנהלות צריכות לתק  את הליקויי  ההנדסיי  המתגלי  , על פי הנחיות המשרד. לזקני 

שרד מ. בביקורת ולדווח למשרד על ביצוע התיקוני  הדרושי  בצירו# מסמכי  המעידי  על כ 
מבקר המדינה בדק במחוז המרכז של המשרד את המעקב אחר תיקו  הליקויי  שהועלו בביקורות 

 .התקופתיות
‰‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„· , „¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï Â‚‰  ‡Ï ÌÈ ˜ÊÏ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÙÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÈÎ

ÌÈ Â˜È˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÔÂÎÈ˘‰ ,ÔÂ˜È˙ ˘Â¯„‰ ˙‡ Â ˜È˙ Ô‰ Ì‡ ˜„· ‡Ï ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ Û‡Â.  
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  לטיפול באד  המפגריקוח רפואי באג פ

; 18 מעונות פנימייה58פועלי  )  האג#!להל  (במסגרת האג# לטיפול באד  המפגר , אמורכ
סגרות דיור מהאג# מפקח ג  על . האחריות לפיקוח עליה  מוטלת על השירות למעונות פנימייה

 . האחריות לפיקוח מוטלת על השירות לקהילה; 19בקהילה
, )טיפול במפגרי (חוק הסעד : ובה  אלה, הטיפול באד  המפגרמה חוקי  ותקנות מסדירי  את כ

החזקת חוסי  במעונות (עונות מתקנות הפיקוח על ; עונותמחוק הפיקוח על ; 1969!ט"התשכ
, )בקשה לרישיו (עונות מתקנות הפיקוח על ; ) התקנות!להל   (1965!ה"התשכ, )ללוקי  בשכל 

 .1967!ח"התשכ, )כי פיקוחדר(עונות מתקנות הפיקוח על ; 1965!ה"התשכ
במסגרת האג# . מעונות פנימייה ללוקי  בשכל  ישנ  חוסי  רבי  הסובלי  ממחלות שונותב

לפיקוח המקצועי על , בי  היתר, חראיארפואי ההצוות ).  הצוות הרפואי!להל  (פועלי  רופא ואח 
ייה קיבלו בשנת  מהחוסי  במעונות פנימ81%!כ. השירותי  הרפואיי  שנותני  המעונות האלה

במחקר שנעשה באר  על לוקי  בשכל  שגיל  ארבעי  ומעלה נמצא . כרוניתי רופתיפול ט 2003
יתר לח  ד  ובעיות , ליקויי שמיעה, שיעור גבוה של חוסי  בדיור קהילתי שלה  ליקויי ראייה

רה דרש המשרד לקבוע תקני פיקוח ובקנל כ  ע .20וה  זקוקי  לטיפול רפואי, פסיכיאטריות
 .שיבטיחו לחוסי  טיפול רפואי נאות ג  במסגרות הדיור בקהילה

שירותי  ה על אספקת 22אישור ממוסד רפואי מוכר 21כי מנהל מעו  ימציא למפקח, התקנות קובעות
 .הרפואיי  הנדרשי  על פיה 

·¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È· , ÌÚËÓ ÌÈ¯Â˘È‡ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙Â ÂÚÓ‰ ÈÏ‰ ÓÓ Û‚‡‰ ˘¯„ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÈÎ
ÂÓ È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ˙Â ˜˙‰ ÂÚ·˜˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‡ ÏÚ ¯Î , ÌÈ¯Â˘È‡ ‡ÏÈÓÓÂ

ÂÈ„È· Â‡ˆÓ  ‡Ï ‰Ï‡Î. 
כי בעקבות הביקורת הוא יפעל לכ  ששר הרווחה ימציא לרופא , משרד הרווחה ציי  בתשובתו

   .המועסק באג# מינוי שיאפשר לו להעניק למעונות אישור של מוסד רפואי מוכר
__________________ 

  2004במעונות הפנימייה הממשלתיי  היו בספטמבר .  פרטיי 36, ציבוריי  ו13,  ממשלתיי 9מה   18
 . חוסי 4,830, היו במעונות הפנימייה הפרטיי  והציבוריי  כ2004בינואר .  חוסי 1,960,כ

ומסגרות קהילתיות ציבוריות ופרטיות , י כול  ציבוריי  או פרטי,  דירות155, הוסטלי  ו63מה   19
מעונות יו  אימוניי  ומעונות יו  , מעונות יו  שיקומיי , )שי "מע( מפעלי עבודה שיקומיי  ,אחרות 

 לוקי  2,100,אוכלוסיית החוסי  במסגרות הדיור בקהילה מנתה כ. ארו/ לחניכי  טיפוליי  סיעודיי 
 .תגוררו בבתיה  וקיבלו שירותי  במעונות יו  אנשי  שלה  פיגור שכלי ה17,000; בשכל 

20
 :מריק' ליפשי0 וי' ראו ח 

 "Aging among persons with intellectual disability in Israel in relation to type of 
residence, age, and etiology", in Research in Developmental Disabilities 25 
(2004).  

כי השר ימנה מפקחי  אשר יהיו רשאי  להיכנס לכל מעו  , ובעקח על מעונות יקופ לחוק ה7סעי'  21
 . שחלה עליו חובת רישיו  ניהול

קבע אותו כמוסד , בהתייעצות ע  שר הבריאות,  מוסד רפואי או רופא ששר הרווחה,מוסד רפואי מוכר  22
 .רפואי לצור/ התקנות
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 בקהילהפיקוח רפואי במסגרות דיור 
ברחבי . שני  האחרונות ניכרת תנופה רבה בתחו  הדיור בקהילה לאנשי  שסובלי  מפיגור שכליב

האר  נפתחו עשרות מסגרות דיור ציבוריות ופרטיות ועברו להתגורר בה  מאות חוסי  הלוקי  
 ומספר, 218! ל37! גדל מספר מסגרות הדיור בקהילה מ2004!1992בשני  , על פי התיעוד. בשכל 

) 26,000 מתו  17,000!כ(רוב האנשי  הלוקי  בשכל  . 2,100! לכ480!החוסי  בה  גדל מ
 .ואחת מדרכי הטיפול בה  היא טיפול במסגרת מעונות יו , מתגוררי  בבית 

יספק לחוסי  בו כמה שירותי  ,  חוסי 13!שיש בו יותר מ, 23"מעו  רגיל"כי , תקנות קובעותה . 1
; יפול רפואי ופיקוח רפואי כלליט; אית שגרתית אחת לשישה חודשי ובה  בדיקה רפו, רפואיי 

 .חזקת מרפאה ודאגה לסדרי  בה ולחומרי  הרפואיי  שבהא; ת  עזרה ראשונהמ
ובחלק  יש כמה ,  חוסי  בכל אחד13!ל השירות בקהילה יש יותר מש 24הוסטלי ה 63! מ54!ב

 . חוסי  בכל אחד13!ג  בחלק ממעונות היו  שוהי  יותר מ. עשרות חוסי 
‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· , ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ Á˜ÙÓ Â È‡ È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ

˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˜ÙÒÏ ÌÂÈ‰ ˙Â ÂÚÓÂ ÌÈÏËÒÂ‰‰ ÌÈ˘¯„  Ì˙Â‡˘. 
‰È‡ÂÙ¯ ·˜ÚÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÒÂÁ Ï˘ ·ÂÏÈ˘- ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó ˙˜ÙÒ‰ ˙·ÂÁ ÌÚ È˙ÙÂ¯˙

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ,˜ÈÙ È¯„Ò ÚÂ·˜Ï ·ÈÈÁÓÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ-
ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰ ,˙‡Ê ‰˘Ú ‡Ï Û‚‡‰ Í‡. 

כי בכל הקשור לדיור הקהילתי קבע האג# , תשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  משרד הרווחהב
הוסי# , ע  זאת.  באמצעות קופות החולי !ששירותי  רפואיי  יינתנו לחוסי  כמו לכל אד  

ובמסגרתה יידו  מעמד  של ,  להקמת מינהלת נכויותשהוא מגבש את עמדתו בכל הקשור, המשרד
 .ותגובש התפיסה הקשורה לפיקוח הרפואי, מעונות הפנימייה והמסגרות בקהילה

‡ÎÏÈÚÏ ¯ÂÓ ,˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ , ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÂÂ‚Ó Ì‰· ÌÈÒÂÁÏ ˜ÙÒÏ ˘È
˙ÂÈ˙¯‚˘ ˙Â˜È„· ,‰‡Ù¯Ó ˙˜ÊÁ‡Â ‰ Â˘‡¯ ‰¯ÊÚ Ô˙Ó .ÍÎÈÙÏ ,˘ Û‚‡‰ ˙ÚÈ·˜ ÌÈ˙Â¯È˘

 ˙Â˘È¯„ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì„‡ ÏÎÏ ÂÓÎ Â ˙ ÈÈ ÌÈÈ‡ÂÙ¯
˙Â ˜˙‰. 

הוא זקוק למסד , די שהאג# יוכל לקבוע מדיניות פיקוח מיטבית על ניהול הטיפול הרפואיכ . 2
 .נתוני  מעודכ  ע  מידע רפואי סטטיסטי שיאפשר לו לאפיי  את התופעות ואת שכיחות 

 ˙¯Â˜È··‡ˆÓ  ,ÌÈÒÂÁ‰ Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ‡Ï ÔÎ„ÂÚÓ È‡ÂÙ¯ Ú„ÈÓ Û‚‡Ï ÔÈ‡ ÈÎ , ‡Ï
Ì‰· È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÏÚ , ˙ÂÁÈÎ˘ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏËÂ  Ì‰˘ ˙ÂÙÂ¯˙‰ È‚ÂÒ ÏÚ ‡Ï

‰ÏÈ‰˜· ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ· ˙ÂÙÂ¯˙‰ Ô˙Ó . ÚÂ·˜Ï Û‚‡‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰
· ¯ÂÈ„ ˙Â ÂÚÓ· ˙ÏÎ˘ÂÓ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈ È„ÓÌÂÈ‰ ˙Â ÂÚÓ·Â ‰ÏÈ‰˜ , ÔÈÈÙ‡Ï Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ÔÎÂ

ÌÈ ÂÎÈÒ Ï‰ ÏÂ.  
__________________ 

,ה"התשכ, )בקשה לרישיו  (הפיקוח על מעונותכמשמעותו בתקנות ,  חוסי  ומעלה13מעו  שתפוסתו  23
1965. 

 .בדר/ כלל בית דירות.  דיירי 16,24, מסגרת דיור המיועדת ל,הוסטל  24
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 פיקוח רפואי במעונות פנימייה

צוות הרפואי לעשות ביקורות במוסדות השירות למעונות פנימייה כדי לפקח על טיב השירות הל ע
ות על אופ  מת  התרופות ואחסונ  ועל רישו  הפעולות הטיפולי, על סדרי הפעלת המרפאה, הרפואי

!להדרכת הצוות הסיעודי, בי  היתר, במעונות פנימייתיי  האח שבצוות הרפואי אחראי. והרפואיות
לבנייה ולפיתוח של כלי  לבקרה ולהפעלת  בתהליכי , להבטחת איכות הטיפול הסיעודי, רפואי

 . הצוותתההערכה ולפיקוח ובקרה על עבוד
,  כל המסגרות ותיעשה בתדירות הולמתמ  הראוי שתקי# את, די שהבקרה הרפואית תהיה יעילהכ

 .ומוטב שתיעשה ביקורת חוזרת למעקב אחר תיקו  הליקויי  שהועלו
, 2004ספטמבר !2002 הביקורות שעשה האח בתקופה ינואר 96משרד מבקר המדינה בח  את 

 . מעונות הפנימייה שבאחריות האג58#בכל , מקצת  ביקורות חוזרות
1 . ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,‡ Û‚‡· ÈÎ ÏÂÙÈË‰ ÏÂ‰È  ÏÚ ˙Â¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÔÈ

Ï ˙Â ÂÚÓ· ˙Â‡Ù¯Ó‰ ÏÂ‰È  ÏÚÂ È‡ÂÙ¯‰Ï ÌÏÎ˘· ÌÈ˜Â˘Û‚‡‰ ˙ÂÈ¯Á‡· . ‰˜„· ˘ ‰ÙÂ˜˙·
ÚˆÂÓÓ· ÌÈ˘„ÂÁ ÌÈ¯˘Ú· ÌÚÙ ‰Ï‡ ˙Â ÂÚÓÓ „Á‡ ÏÎ· Á‡‰ ¯˜È· ; ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó·

‰¯˜Ò ˘ ,33ÌÈ˘„ÂÁ  ,˙Â ÂÚÓ‰Ó ‰Ú·¯‡· ˙¯Â˜È· ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ;·Â-24ÚÓ  ‰˘Ú ‡Â‰ ˙Â Â
„·Ï· ˙Á‡ ˙¯Â˜È· .„ÂÚÈ˙ ÔÈ‡ ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ È·‚Ï . 

הועלו בביקורות שעשה האח מתעורר החשש שה  שהיעדר מעקב אחר תיקו  הליקויי  ב . 2
עלול להנציח שירות לקוי היכול לסכ  , התרעה על הליקויי  בפני האחראי !אי, זאת ועוד. יימשכו

 .את שלו  החוסי 
‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , Á‡‰ ‰˘Ú ˙¯Â˜È·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˘ÈÏ˘· ˜¯ ÈÎ

·˜ÚÓ ˙¯Â˜È· È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ·˘ .È ˙˜ÒÚ‰ ÔÂ‚Î ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰· Â‡ˆÓ ˘ ˙Â„ÒÂÓ ˘
¯ÎÂÓ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ˙ÂÁ‡ ,ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ ¯„ÚÈ‰ , È„È· ‡ÏÂ ÏÙËÓ È„È· ˙ÂÙÂ¯˙ ˙ Î‰‡ Á

ÍÓÒÂÓ .‡ ÌÏÂ‰ Á‡Ï ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ‰˘Ú ‡··˜ÚÓ ˙¯Â˜È.   
 דות לבדיקת נסיבות פטירת חוסהעו
)  ועדת בדיקה!להל  (מי שרשאי להקי  ועדת חקירה לבדיקת פטירת חוסה , ל פי נוהלי המשרדע

 .אג# הוא שממנה את ועדות הבדיקההופא ר, בפועל. לטיפול באד  המפגר הוא הממונה על האג#
 והאג# הקי  ועדות , חוסי 845 נפטרו במעונות פנימייה שבאחריות האג# 2002!1991בשני  

 .מה ) 5.3%!כ (45בדיקה כדי לחקור את נסיבות הפטירה של 
Ú·Â˜ Â È‡ ÌÈÈ˜‰ Ï‰Â ‰ ,‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ ,‡‰˜È„· ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ˘È Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ ‰ ˙ , ˙‡

‰ Â ÈÎ „ÚÂÓ ,‰È¯·Á ¯ÙÒÓ ˙‡Â ‰·Î¯‰ ˙‡. 
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·‡ˆÓ  ‰¯ÈËÙ ÈÚÂ¯È‡ ˙˜È„·Ï ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â„ÚÂ ¯˘Ú Ï˘ Ô·Î¯‰ ˙˜È„· ,Ó‰Â Á‡‰ ÈÎ ÏÚ Á˜Ù
‰¯ÈËÙ ÈÚÂ¯È‡ ‰˘ÈÓÁ Â˜„· ÔÂÚÓ‰ ;ÌÈÚÂ¯È‡ ‰˘ÂÏ˘ ˜„· Â„·Ï Á‡‰ ;Á‡‰ , ÏÚ Á˜ÙÓ‰

„Á‡ ÚÂ¯È‡ Â˜„· ‰ÈÙ¯˙ÂÈÊÈÙÏ ˙ˆÚÂÈÂ ÔÂÚÓ‰ ;ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï‰ ÓÂ , ÏÚ Á˜ÙÓ‰Â Á‡‰
„Á‡ ÚÂ¯È‡ Â˜„· ÔÂÚÓ‰ . ˙Â„ÚÂÂ‰ ·Â¯·)¯˘ÚÓ Ú·˘ ( ÌÚËÓ Á˜ÈÙ˘ Á˜ÙÓ‰ Û˙˙˘‰
˜„· ˘ ÔÂÚÓ‰ ÏÚ „¯˘Ó‰.¯ È‡· ˜‰˜È„·‰ ˙„ÚÂÂ· È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ Û˙Â˘ „Á‡ ÚÂ¯. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÂÚÓ· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ· ÔÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ÁÎÂ  ,
 ÔÂÎ„Ú ˙Â·È˘È ÌÂÈ˜·Â ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰Î¯„‰·- Â˙Â‡Ï ¯Â˘˜ Â È‡˘ ¯Á‡ Á˜ÙÓ ˙Â ÓÏ ÈÂ‡¯ 

· ¯·ÁÎ ÔÂÚÓÂÂ‰˜È„·‰ ˙„Ú. 
Ï˘‰ ÌÈ·Î¯‰‰ ÈÂ ÈÓÏ ÌÈÏÂ˜È˘Ï „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡ ÌÈÒÂÁ‰ ˙¯ÈËÙ ˙Â·ÈÒ  ˙˜È„·Ï ÌÈ Â

‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ È¯·Á ¯ÙÒÓ· ˙Â Â˘ÏÂ.  
✩  

Ó‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ , ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó Â È‡ ¯‚ÙÓ‰ Ì„‡· ÏÂÙÈËÏ Û‚‡‰ ÈÎ
˙Â ÂÚÓ· Ô˙È ‰ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â ˜˙‰Â : ¯Â˘È‡ ˘¯Â„ Â È‡ ‡Â‰

‰ ˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‡Ï ˙Â ÂÚÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ) ˙Â ÂÚÓ· ÌÈÒÂÁ ˙˜ÊÁ‡
ÌÏÎ˘· ÌÈ˜ÂÏÏ( ,Î˘˙‰"‰-1965¯ÎÂÓ È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ ÌÚËÓ  ; ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÚÙÓ Â È‡ ÏÏÎ ‡Â‰Â

ÌÂÈ‰ ˙Â ÂÚÓ ÏÚÂ ‰ÏÈ‰˜· ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ È‡ÂÙ¯ ,Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ˙‰˙Â ˜.   
 רישוי מעונות

נקבעו בדיני  עליו להקפיד שנותני השירותי  יעמדו בדרישות ש, כאשר משרד רוכש שירותי 
 .הרלוונטיי  ובחוזי ההתקשרות עמ 

ר תשלא יהיה אד  בעלי  של מעו  ולא ינהל אד  מעו  שיש בו יו, וק הפיקוח על מעונות קובעח
ולא יפתח אד  מעו  כל עוד לא נית  , משני חוסי  אלא א  קיבל רישיו  לכ  משר העבודה והרווחה

ת שנוסדו ומתנהלי  בידי מוסדות ציבור וארגוני  השר רשאי לפטור מרישיו  מעונו. לו הרישיו 
 .שהוכרו לצור  זה בידי הממשלה

הדרושי  , תנאי תברואה ובטיחות ראויי , בי  היתר, רישיו  המעו  אמור להבטיח שבמקו  שוררי 
   .להבטחת תנאי המחיה של החוסי  במעונות

  רישוי מעונות לזקני  משרד השיכו  
, )תנאי המגורי  והטיפול בזקני  עצמאיי  ותשושי  במעונות לזקני (תקנות הפיקוח על מעונות 

תנאי  , בי  היתר, קובעות, המתייחסות למעו  המשמש למגורי שבעה זקני  לפחות, 2001!א"התשס
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כי המעברי  במעו  , התקנות קובעות, לדוגמה. לשטחו ולמתקניו, למקומו, באשר למבנה המעו 

ר ושטחו של חדר " מ12! וכי שטחו של חדר לשניי  לא יפחת מ, מטרי  לפחות1.80יהיו ברוחב 
 .25ר" מ8!לבודד לא יפחת מ

נאי כשירות  של מנהלי מעונות תתק  עובדי מעונות לזקני  והכשרת  ו(תקנות הפיקוח על מעונות 
 זקני  או יותר ואת 50קובעות את תקני כוח האד  במעונות אשר תפוסת  , 1977!ז"התשל, )לזקני 
כי לא יהיה אד  מנהל מעו  אלא א  הוא , בי  היתר, תקנות אלה מחייבות.  העובדי  בה תפקידי

בפסיכולוגיה או בחינו  ורכש ניסיו  מעשי בתחומי  , בעל הכשרה מקצועית בעבודה סוציאלית
 .26אלה חמש שני  לפחות

י  אינ  כי מבני  רבי  המשמשי  למגורי קשיש,  עולה2003ממסמ  שהכי  משרד השיכו  ביולי 
בבתי  ). ראה להל (שעל פי עמדת המשרד אינ  חלות עליה  , עומדי  בתנאי  הנדרשי  בתקנות

ישני  המשמשי  למגורי זקני  המעברי  צרי  ושטחי החדרי  אינ  עוני  למינימו  הקבוע 
 .כי במעונות המנוהלי  על ידי המשרד לא נדרש כלל תפקיד מנהל, עוד קובע המסמ . בתקנות

ÚÂÓ „Ú˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ ,È„È· ÌÈÏ‰Â Ó‰ ÌÈ ˜ÊÏ ˙Â ÂÚÓ‰  „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ÒÂÏÎ‡ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÁÂÂ¯‰ ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ- ‡Ï· ÂÏÚÙ ˙Â˙ÂÓÚÂ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ

ÔÂÈ˘È¯Ó ¯ÂËÙ ÂÏ·È˜˘ ÈÏ·Â ÔÂÈ˘È¯ . ˙ ˘· ¯·Î ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó1987 
ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì‚Â27 .Â‰ Ï˘ ‰È˙ÂÚˆ‰·Â ‰ÈÓÂÎÈÒ· Â¯˘Â‡˘ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂ

 ÈÏÂÈ· ¯·Î ˙Ò Î·1997¯Ó‡   , ˜ÊÏ ˙Â ÂÚÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎÈ Ì
ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈÏ‰Â Ó‰. 

בעקבות מחלוקת בי  משרד הרווחה ומשרד השיכו  בנוגע לתחולת חוק הפיקוח על מעונות על 
בינואר . נדרש משרד המשפטי  להכריע בסוגייה,  באחריות משרד השיכו מקבצי דיור בבעלות או

ובו , משרדי!סיכו  דיו  בי )  הממונה!להל  (במשרד המשפטי  ) ייעו  וחקיקה( הפי  ממונה 2004
". ציפיות הצדדי "כי המבח  לתחולת חוק הפיקוח על מעונות הוא , בחוות הדעת נאמר. חוות דעתו

·ÔÈ·Ï ¯ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ ÔÈ , מפורשת או מכללא, ‰ÓÎÒ‰ מובח  בקיומה של מעו ", על פי מבח  זה
Ì„‡ Â˙Â‡ ,Â˙ ‚‰ ÔÈÈ ÚÏ ˙Â·¯Ï ÌÈ Â˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ÂÏ ˜ÙÒÏ ,‡„È¯‚ ¯ÂÈ„ ˙˜ÙÒ‡Ï ¯·ÚÓ) " ההדגשה

אינו חל על מסגרות בבעלות או באחריות " מעו "כי מאפיי  ייחודי זה של , הממונה קבע). במקור
אי  "שכ  , הקליטה שבה  מתגוררי  אנשי  שהגיעו לגיל הפרישהשל משרד השיכו  ושל משרד 

על כ  מסקנת הממונה הייתה ". התחייבות מטע  מא  דהוא לספק שירותי  מעבר לפתרו  של דיור
 .שאי  להחיל את החוק על מסגרות אלה

  כי א  לא נית  להסתפק בשיתו# הפעולה הקיי  בי  משרד הרווחה לבי, בסיפא לחוות הדעת הוצע
ימפה משרד , משרד השיכו  לש  הבטחת יחס הוג  ונאות כלפי הזק  המתגורר במסגרות כאמור

, וא  יגיע למסקנה כי יש צור  בשינויי  משפטיי , הרווחה את נקודות החולשה שבמצב הקיי 
 .משרדי נוס#!יקיימו דיו  בי , בה  תיקוני חקיקה או התייחסות משפטית נוספת

__________________ 
 .בהתאמה,  בתקנות22 וסעי' 8סעי'  25
 . בתקנות4סעי'  26
; 139' עמ, "הקמת מעונות לזקני ", È˙ ˘ ÁÂ46 „; 116' עמ, "מעונות לקשישי ", ÁÂ˘ È˙ 38 „ראו  27

„ ÁÂ È˙ ˘50· ," 215' עמ, " הקמת מעונות לזקני ,ממצאי מעקב ;· È˙ ˘ ÁÂ„53· ," פרזות חברה
 .417' עמ, "מ"ממשלתית עירונית לשיכו  ירושלי  בע
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1 . ÔÈÈˆÏ ˘È , ÈÙÏ ÈÎ ˙ÂÏÈÚÙÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÔÈ·˘ ÈË¯„ ËÒ‰ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ‰ÊÂÁ) ÔÏ‰Ï- 
ÏÈÚÙÓ‰ (¯ÎÂ˘‰ ÔÈ·Â , ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ ÌÈ˙Â‡  ÌÈ˙Â¯È˘ ¯ÎÂ˘Ï ˜ÙÒÏ ·ÈÈÁ˙Ó ÏÈÚÙÓ‰

ÌÈ„¯˘Ó‰ . Ì‚ ¯ÂÈ„ È˙Â¯È˘ „·ÏÓ ÌÈ˜ÙÒÓ ˙Â ÂÚÓ‰ ÈÏÈÚÙÓ „¯˘Ó‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÁÂÎÓ
ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˙Â¯È˘ :˙È˙¯·Á ‰ÏÚÙ‰ ;Ô ÂÎÂ ˙È· Ì‡ È˙Â¯È˘ ,Ô˙ÓÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ˙Â‡È¯˜Ï ‰ ÚÓ 

È˙Â‡È¯·‰ Â·ˆÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ ¯ÈÈ„‰ Ï˘ ‰˜ÂˆÓ‰ ,‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· È˙¯·Á‰Â È„Â˜Ù˙‰ ;
ÈÏ‡ÈˆÂÒ „·ÂÚ È˙Â¯È˘ ; ˘È˘˜‰ ˙¯È„ ÔÂ‚¯‡· ÚÂÈÒÏÂ ÌÈÏÂÁÏ ˙ÂÙÂ¯˙ ˙‡·‰Ï ÏÂÙÈË È˙Â¯È˘

ÂÈÎÂ"· . „ÂÚ Ï·˜Ï ˙‡ÊÎ ˙¯‚ÒÓÏ Â Âˆ¯Ó Ò Î ‰ ˘È˘˜ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÙÈˆ ˙ÂÚ·Â  ‰Ê‰ ÌÎÒ‰‰Ó
„·ÏÓ ÌÈ˙Â¯È˘¯ÂÈ„ È˙Â¯È˘ . 

הסתמכה על תשתית עובדתית שהניח "כי חוות דעתו , בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  הממונה
אי  מת  שירותי  ייחודיי  לדיירי  , ככלל, במסגרות בה  מדובר, בי  השאר, לפיה, משרד השיכו 

תוחה בדר  מעבר לקורת גג וכי האופציה להשתתפות בפעילות חברתית הניתנת בחלק מהמקבצי  פ
 ).ההדגשה במקור" (כלל ג  לאנשי  קשישי  שאינ  מתגוררי  בבית הדיור

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ ÚÏ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ¯Á‡Ó"ÌÈ„„ˆ‰ ˙ÂÈÙÈˆ " ‡Ï
ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈÊÂÁ‰ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ „ÂÚÈ˙ ÏÚ ‰ÎÓ˙Ò‰ , ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰

ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ,ÌÈ˘È˘˜‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â‡¯ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·È ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ È
‰˜Â„· ˙È˙„·ÂÚ ˙È˙˘˙ ¯Â‡Ï . ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˙Â¯È˘ Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ¯ÎÂ˘ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˘È

¯ÂÈ„ È˙Â¯È˘ „·ÏÓ ,¯ÂÓ‡Î ,Ì˙Â‡ ÂÏ·˜È ,˙Â ˜˙· Ú·˜ Î. 
2 . ÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈ ˜ÊÏ ˙Ï·‚ÂÓ Ì Ó‡ ‰Ï‡ ˙Â ÂÚÓÏ ‰ÒÈ Î‰ , ÌÈ˙Â¯È˘· Ì‰Ï˘ Í¯Âˆ‰ Í‡

ÏÂ„‚Ï ÏÂÎÈ ÌÈÈ‡ÂÙ¯. ¯·ÂË˜Â‡Ó ÍÓÒÓ· 2001‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÔÈÈˆ  , ˙Â ÂÚÓ· ˙¯ÎÈ  ÈÎ
Ì‰· ÌÈ‰Â˘‰ Ï˘ „¯ÂÈ È„Â˜Ù˙ ·ˆÓ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙ ÌÈ ˜ÊÏ .¯‡˘‰ ÔÈ· , ˘È ÈÎ ÍÓÒÓ· ÔÈÂˆ

ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ „ÂÚÈÒÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ ˜Ê Ï˘ ÍÏÂ‰Â Ï„‚ ¯ÙÒÓ Ì‰·28) 10% „Ú 
25%˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó ( ;ÂÈ˜È · ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ ˜Ê ÌÈ·Ï˘· ÌÈ˘ ‡Â ˙È·‰ Ô

˙È˘Ù  ˙Â˘È˘˙ Ï˘ ÌÈÈ Â˘‡¯. 
כי ע  תו  הביקורת היו הזקני  ששהו , משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה

יכול להיות אחראי למה "במעונות לזקני  מטע  הממשלה ללא פיקוח חיצוני מקצועי והוא אינו 
̇ ".שקורה ש 

‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú)¯·Óˆ„ 2004( , ˙Â„Â˜  ÈÂÙÈÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Í¯Ú ‡Ï
‰˘ÏÂÁ‰ ,ÔÈ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡ÏÂ ‰˜È˜Á ÈÈÂ È˘ ÚÈˆ‰ ‡Ï-ÛÒÂ  È„¯˘Ó.   

  רישוי מעונות לטיפול באד  המפגר משרד הרווחה 
השירות לקהילה שבאג# לטיפול באד  המפגר רוכש שירותי  ממפעילי מסגרות דיור ומעונות  .1

אוכלוסיית החוסי  במסגרות , 2004על פי נתוני האג# לשנת . ה והוא מפקח עלי, 29יו  בקהילה

__________________ 
 .1995,ה"התשנ, ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ) ביטוח סיעוד(' פרק י 28
 .  הוסטלי  ומעונות יו  שיקומיי 63,  דירות155מה   29



 ב55דוח שנתי  742
;  אנשי  שסובלי  מפיגור שכלי מתגוררי  בבית 17,000!ו,  חוסי 2,100!הדיור בקהילה מנתה כ

 .אחת מדרכי הטיפול בה  היא שהייה במסגרות הטיפוליות של מעונות היו 
Ó Ô‰· ˘È˘ ‰ÏÈ‰˜· ˙Â¯‚ÒÓ ˜¯ ·ÈÈÁÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘13ÈÒÂÁ  ÔÂÈ˘È¯· „ÈÈËˆ‰Ï ¯˙ÂÈÂ Ì

 ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ÏÓ˙Â ÂÚ .˜ÂÁ‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ¯·„‰ , ¯˘‡
ÂÈÙÏ ,ÔÂÚÓ ÏÂ‰È Ï È‡ ˙ ,ÌÈÒÂÁ ¯˘Ú ÌÈ ˘ „Ú ‰˘ÂÏ˘ Â· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó Ì‡ Ì‚ , Ô˙Ó ‡Â‰

˜ÂÁÎ ÔÂÈ˘È¯ . ¯‡Â È· „ÂÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯ÈÚ‰ ÍÎ ÏÚ2003 · ˙Â·˜Ú· ¯Â¯È
˘ ‰ ÂÏ˙¯Â·Èˆ‰ ˙Â ÂÏ˙ ·Èˆ Î ÂÏÂÙÈËÏ ‰ÚÈ‚‰.  ÌÏÂ‡„Ú Ó ¯·Óˆ„· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ

2004 , ˙¯‚ÒÓ ÏÎ· ÌÈÒÂÁ ¯˘Ú ÌÈ ˘ „Ú ‰˘ÂÏ˘ Ô‰· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó˘ ‰ÏÈ‰˜· ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ
ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÎÈ˘ÓÓ. 

לפי המצב המשפטי , כי לדעתו,  ציי  משרד הרווחה2005תשובתו למשרד מבקר המדינה בינואר ב
התקנות שעוסקות במת  רישיו  למעונות ללוקי  בשכל  חלות א  ורק על מעונות שיש , עתבאותה 
אי  ,  חוסי 13!ובהיעדר תקנות שמתייחסות למעונות שבה  שוהי  פחות מ,  חוסי  ויותר13בה  

כי באג# לטיפול באד  המפגר הוקמה , עוד ציי  משרד הרווחה. למשרד אפשרות לתת לה  רישיו 
וי למעונות של הדיור יש לגבש הצעה לתקנות שתסדרנה את הנושא של תנאי רועדה האמורה

 .בקהילה
Ó‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , ¯¯˘˘ ÈËÙ˘Ó‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ ÈÎ

‰‰ÂÓ˙ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· , ˙Â ÂÚÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â ˜˙· ÏÂÏÎÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÔÎ˘) ‰˘˜·
ÔÂÈ˘È¯Ï( ,Î˘˙‰"‰-1965 ,È˘È¯ ˙˘˜·Ï ‰˘È¯„ ÌÈ ˘ „Ú ‰˘ÂÏ˘ Ì‰· ÌÈ‰Â˘˘ ˙Â ÂÚÓÏ ÔÂ

ÌÈÒÂÁ ¯˘Ú ,‰˘Ú  ‡Ï˘ ¯·„·  Í˘Ó39ÌÈ ˘  , ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á „ÚÂÓÓÓ˙Â ÂÚ .
ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,Â· ‰Ú·˜ ˘ ÈÂ˘È¯‰ ˙·ÂÁÓ , Â„ÒÂ ˘ ˙Â ÂÚÓ ˜¯ ¯ÂËÙÏ Ô˙È 

˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ‰Ê Í¯ÂˆÏ Â¯ÎÂ‰˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ Â‚¯‡Â ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ È„È ÏÚ ÌÈÏ‰ ˙ÓÂ‰Ï. 
2. Ï Û˜Â˙ ¯· ÔÂÈ˘È¯ ‰È‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·-16Ó -49 ÌÈÈ˙ÈÈÓÈ Ù ˙Â ÂÚÓ  

‡Ï- ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ˘ Ì˙ÒÂÙ˙13¯˙ÂÈÂ ÌÈÒÂÁ  .· ÔÂÈ˘È¯‰ Û˜Â˙ ‚Ù Ì˙ÈˆÁÓÏ-31.12.03 ,
 Ì˙ÈˆÁÓÏÂ-‰ „Ú -31.12.02 , Ì‰Ó „Á‡ ÔÂÚÓÏÂ-· „ÂÚ -31.12.97. 

כי הוא נקט צעדי אזהרה נגד , ד השיב המשר2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
, בשבעה מעונות כבר הושל  הלי  הרישוי עד אותו חודש. המעונות כדי לזרז את הלי  רישוי 

 !ובשמונת המעונות האחרי  ,  יושל  הלי  הרישוי בתו  חודש1997!במעו  שתוק# רישיונו פג ב
 .ההלי  יושל  בתו  שמונה חודשי 

 ˙Â‡¯Ï ˘È· ‰¯ÓÂÁ‰ÂÁÏ ÔÂÚÓ ˙ÏÚÙÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ Ú˘È È¯ÒÁ ÌÈÒ . ÌÈ„Úˆ ¯˙Ï‡Ï ËÂ˜ Ï ˘È
˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘˜·˙Ó‰ , ÌÈÒÂÁ‰ ÈÙÏ‡ Ï˘ Ì˙Â‡È¯·Â ÌÓÂÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÈÚÙÓ˘ ‰ÏÈ‰˜· ¯ÂÈ„·Â ˙Â ÂÚÓ· ÈÏÎ˘ ¯Â‚ÈÙÓ ÌÈÏ·ÂÒ‰.   
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 שתתפות הורי  וחוסי  בהוצאות החזקה במסגרות טיפוליותה
באמצעות לשכות , 1958!ח"התשי, ווחה לנזקקי  מכוח חוק שירותי הסעדמדינה מספקת שירותי רה

הפנייה להכיר בזכאות של אד  לשירותי משרד הרווחה מוגשת בלשכת הרווחה ונבחנת . הרווחה
 ).ס" תע!להל  (בהתא  להוראות התקנו  לעבודה הסוציאלית , בידי המשרד

אלה , המשרד מפנה את הנזקקי . את רוב שירותי הרווחה מספקי  נותני שירותי , פועלב
המתגוררי  במסגרות פנימייתיות ואלה המתגוררי  בבתיה  ומבקרי  במסגרות יומיות אל נותני 

המשרד מממ  את עלות החזקת  של חוסי  . והוא הנושא באחריות לטיפול בה , השירותי 
 בעלות המימו  כמו כ  משתתפי . בדר  כלל בהשתתפות הרשויות המקומיות, במסגרות טיפוליות
 ).כשה  בגירי (או החוסי  בעצמ  ) כשחוסי  ה  קטיני (ג  הורי החוסי  

קובעת , שחברי  בה נציגי המשרד ונציג משרד האוצר, ) הוועדה!להל  (ועדת התעריפי  שבמשרד 
 .את תעריפי החזקת החוסי  שמשל  המשרד למסגרת

 והוצאות הדרושות לתפעול ותחזוקה של התערי# מחושב לחוסה ונגזר מעלות כוח אד  תקני, כללכ
המשרד משל  למסגרת ג  בעבור . התערי# מתעדכ  ומתפרס  מעת לעת. מסגרת בעלת גודל נתו 

   .30"הוצאות מיוחדות"
 ביית תשלומי  נוספי  מההורי  בידי נותני שירותי ג
קטיני  שאת דמי השתתפות ההורי  בהוצאות החזקת  של חוסי  , ס קבע המשרד"הוראות התעב

ואי  לשל  סכומי כס# , ביתיות גובה ומעבירה למשרד הרשות המקומית!במסגרות יומיות וחו 
 המוסד לביטוח לאומי מקציב לה  קצבת !אשר לחוסי  בגירי  . 31כלשה  ישירות לנותני השירות

 ממנה הוא מעביר למשרד בעבור 80%, ס"ועל פי הוראות התע, ) הקצבה!להל  (נכות כללית 
 .  הנותרי  הוא מעביר לאפוטרופוס של החוסה20%ואת ,  של חוסה בגיר במסגרתהחזקתו

שרד מבקר המדינה בדק במשרד את סדרי השתתפות ההורי  בהוצאות החזקת  של ילדיה  מ
הבדיקה נעשתה במסגרות . הקטיני  ואת השתתפות החוסי  הבגירי  בהוצאות החזקת  במסגרות

ל באד  המפגר והיחידה לטיפול באד  ע  אוטיז  שבאג# האג# לטיפו, שבאחריות אג# השיקו 
 :להל  הממצאי . לשירותי תקו 

1 . ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÏÚ ÌÈÙÒÂ  ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ÌÈ¯Â‰‰Ó Â˘¯„ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  ÈÎ
 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ì‰Ó ‰˙·‚˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÈÓ„)ÔÏ‰Ï-ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓÂÏ˘˙  .(˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

על גביית תשלומי  , 32ילדיה  הושמו במעונות יו  שיקומיי למשרד הגיעו תלונות מהורי  ש
כי גביית , הודיעה המפקחת הארצית שבאג# השיקו  למנהלי המעונות 2003ס מרב. נוספי  מה 

ותו אב. וביקשה להפסיק זאת, כס# מהורי  לפעוט הזכאי למעו  שיקומי היא בניגוד לחוק ולהוראות

__________________ 
הוצאות , טיפול רפואי שוט', ביגוד, הוצאות עבור ציוד ראשוני, בי  היתר, ה " ת מיוחדותהוצאו" 30

 . חוגי , נסיעה
 .ס"ההורי  נדרשי  לשל  בהתא  לגובה הכנסת  ועל פי טבלת השתתפות המתפרסמת בתע 31
 . 2000,ס"התש, לפי חוק מעונות יו  שיקומיי , במעונות אלה שוהי  פעוטות מגיל שנה עד גיל שלוש 32
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 בבקשה להחזיר להורי  את הכס# ששילמו מהיו  שבו # פנתה להנהלת אחד המעונותאחודש היא 

 .אישר המשרד לשל  בעבורו
י כ, 2003נואר יבעה במסמ  מק  מנהלת השירות לטיפול בקהילה באג# לטיפול באד  המפגר ג

לגבות מההורי  דמי  י  כל זכותאולארגוני  המפעילי  , ס"השתתפות ההורי  תיעשה על פי התע
 .השתתפות נוספי 

כי ההורי  נדרשו לשל  מדי חודש , עולה)  האגודה!להל  (באינטרנט של אחת האגודות פרסו  מ
כי , נכתב ש ". שירותי  מעל הסטנדרט שמשרד הרווחה מתקצב"ח נוספי  כדי לקבל " ש1,200
 .למעו " והסכו  עוזר לה  לשל  את התשלו  החודשי, חוזרי  להורי " מקצבת הנכות 20%

על פי . התבקש המשרד לבדוק את גביית  של התשלומי  הנוספי , 2002בתלונה מאוקטובר 
תשלו  חודשי קבוע בס  : נדרשו ההורי  לשל  ישירות לאגודה את התשלומי  האלה, התלונה

תשלו  שנתי של דמי ; ח בעבור התקנת מזגני  בהוסטל" ש1,375תשלו  חד פעמי של ; ח" ש906
 .נעלה ועודביגוד וה, ימו  טיפולי שיניי מ; חבר לאגודה

!שתק  המשרד שנקבע למעונות יו  ולדיור חו , ר האגודה"תשובתו למשרד מבקר המדינה מסר יוב
לממ  את העלאת רמת השירות שאינו ממומ  , לדבריו, תשלומי ההורי  נועדו. ביתי הוא תק  חסר

 .בה  שותפי  ההורי , וההחלטה עליה  התקבלה בידי מוסדות האגודה, על ידי המדינה
¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „Ï‡ˆÓ ‡ , ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˜Â„·Ï Â¯Â‰ Â˜„· ˘ „¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰ Ó ÈÎ

ÌÈ¯Â‰‰Ó ˙Â¯È˘È ÌÈÙÒÂ  ÌÈÙÒÎ Â·‚˘ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  ; ÌÈÙÒÎ Ì‡‰ „¯˘Ó‰ ˜„· ‡Ï ‡ÏÈÓÓ
 „¯˘Ó‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰ÊÂÁÏ ÒÈÒ· ˘ÓÈ˘˘ ÛÈ¯Ú˙· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ˙Â¯È˘ ¯Â·Ú Â·‚  ‰Ï‡

ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â  ÂÈ·Ï .Ï ÔÈ‡ ÂÊ ‰·ÈÒÓÌÂÏ˘˙ ÏÙÎ ÌÈ·Â‚ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â  Ì‡ Ú„ÈÓ „¯˘Ó ,
ÌÈ¯È‚·‰ ÌÈÒÂÁ‰ÓÂ ÌÈ¯Â‰‰Ó Ô‰Â ‰ È„Ó‰Ó Ô‰ ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ì˙Â‡ ¯Â·Ú·. 

לבדוק לאילו , בי  היתר, שנועדה, המשרד מבצע בקרה חשבונאית על נותני השירותי , כאמור . 2
 .מטרות שימשו הכנסותיה 

· È‡Ó2003Á ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ÌÒ¯Ù ‰„‚ ˘ ‰„Â‚‡‰ ÏÚ ‰˘Ú˘ ˙È‡ Â·˘ ,
¯ÂÓ‡Î ,‰ ÂÏ˙ ‰˘‚Â‰ . ÌÈ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ˙¯Â˜È·‰2000-2001 . ÔÂÈÚÓ

‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· ,Ó ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÒ Î‰˘"ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ " ÂÈ‰Î-2˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙ ˘· Á
2000Â Î-2.6˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙ ˘· Á2001 .‰ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·Ó , Ì‚ ÈÎ

 ˙ ˘·2002Î Ï˘ ˙ÂÒ Î‰ ‰„Â‚‡Ï ÂÈ‰ -3.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Ó Á"ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰." 
Â ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Ï ‰·ÈÏ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰Ï ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙‡ ‰˙Á ‰ ‡Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„Ú

ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó ˙ÂÒ Î‰ ˙ÂÓÂ˘¯ Ì‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·˘ . ÏÎÂÈ „¯˘Ó‰˘ È„Î ˙‡Ê
‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÏÚÂÙ ‡Â‰ ÈÎ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â  È Ù· ÚÈ¯˙‰Ï„¯˘Ó , ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙Â·‚Ï ‡Ï˘

‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ˘Ï ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Úˆ·˙Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÛÒÂ · ÌÈ¯Â‰‰Ó. 
י הקי  ועדה לבדיקת כל ההיבטי  של גביית כ, משרד מבקר המדינהלשרד הרווחה מסר בתשובתו מ

   .התשלומי  הנוספי  מההורי 
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 דיקת הזכאות לשירותי  במימו  משרד הרווחהב
 שאינו עובד מדינהעברת סמכויות שלטוניות למי ה
וה  אינ  , פקידי  של קביעת מדיניות או תפקידי פיקוח נועדו לביצוע בידי עובד ציבור בלבדת

אי  זה מתקבל על הדעת כי : "בקובעו כי 33כ  פסק בית המשפט העליו  ; ניתני  להעברה לקבל 
  או שאינו חלק שאיננו משרת במערכת שכוננה על פי די, סמכויות סטטוטוריות יוענקו לאד  פרטי

חובותיו וזכויותיו מתמצי  א  ורק בכ  שנמסרו לידיו , ואשר מעמדו, ממערכת שלטונית מוגדרת
 ".סמכויות ביצוע

להעסיק בתפקידי  מקצועיי  , ובכלל  ג  משרד הרווחה, שנות השמוני  החלו משרדי הממשלהמ
העסקת  . 195934!ט"התשי, )מינויי (ג  עובדי  שאינ  עובדי מדינה כמוגדר בחוק שירות מדינה 

 .'עמותות וכד,  חברות כוח אד !נעשית באמצעות רכישת שירותי  מקבלני  
 מינה נציב שירות המדינה ועדה בראשותה של המשנה ליוע  המשפטי לבדיקת 1991בשנת 

).  הוועדה!להל  " (העסקה של כוח אד  בשירות המדינה מחו  לתק  ושלא במעמד עובדי "
 בי  תפקידי  שרק עובד מדינה צרי  למלא לבי  אלו שנית  להעביר את ביצוע  הוועדה הבחינה

 .כי קביעת זכאות לתשלו  תיעשה בידי עובד מדינה, הוועדה המליצה. לידי קבל 
לא יועסק אד  במשרד "כי , 1992בהמש  להמלצות הוועדה קבעה נציבות שירות המדינה בשנת 

כגו  (אשר המשרה היא בעלת סמכויות סטטוטוריות בחוזה קבלני או כעובד חברת כוח אד  כ
 )".פיקוח וכדומה, רישוי

הזכאי לקבל שירות מטע  משרד הרווחה על פי חוק שירותי " נזקק"הפנייה להכיר באד  כ . 1
מוגשת באמצעות לשכת הרווחה של הרשות המקומית בצירו# דוח סוציאלי , 1958!ח"התשי, הסעד

משפחת הפונה או האפוטרופוס שלו נדרשי  לצר# . לפונהובקשה למת  שירותי  מסוימי  
 .דוח אבחוני על הפונה, בי  היתר, לפניית 

‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÔÂ˜˙ È˙Â¯È˘Ï Û‚‡· ÌÊÈËÂ‡ ÌÚ Ì„‡· ÏÂÙÈËÏ ‰„ÈÁÈ‰˘) ÔÏ‰Ï- 
‰„ÈÁÈ‰ (˙¯Â˘˜˙ ˙È‡ ÈÏ˜Â È ÈÏ˜ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ï˘ Ì‰È˙Â¯È˘ ˙‡ ÌÈ˘ÎÂ¯ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡Â35 

„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ Ì È‡˘ , Ì‰Â„¯˘Ó‰ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ˙Â¯È˘ Ï·˜Ï È‡ÎÊ ÈÓ ÌÈÚ·Â˜‰ . ˙ÚÈ·˜
Â˙˘˜·Ï ‰ ÂÙ‰ Û¯ˆÓ˘ ÔÂÁ·‡ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ˙È˘Ú  ˙Â‡ÎÊ‰ .ÔÈÂˆÈ , ˙È‡ ÈÏ˜Â ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÈÎ

ÌÈ ÂÙ‰ ˙‡ ÌÓˆÚ· ÌÈ˜„Â· Ì‰˘ ÈÏ· ‰ËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜Ó ˙¯Â˘˜˙‰ . ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
˙ÂÈÙÂÒ ,¯¯Ú ˘È‚‰Ï ‰ ÂÙÏ ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÂ ‚ Ó ÌÂ˘ Ú·˜  ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÂ˙˘˜· ˙ÈÈÁ„ ÏÚ . 

על הבעייתיות שבהעסקת אד  שאינו עובד מדינה בתפקיד המעניק לו סמכות לקבוע זכאות  . 2
 למנהלת אג# 2004במכתב מיוני . לקבל שירותי  במימו  המשרד עמד ג  מנהל אג# השיקו 

כי , יי וצ, כי אי  להפריט את מערכת בדיקת הזכאות לשירותי , בי  היתר, משאבי אנוש הוא הדגיש
 .מופעלי  לחצי  על קובעי זכאות

__________________ 
 .541' בעמ, 537) 2(ד לו "פ, 'ˆ·Á‡Â ‚ ÈÏÙ ‰ '  'Á‡Â ¯˜ÏÈˆ È 039/82 "בג 33
 .39' עמ, "העסקה ותקינת כוח אד  במשרדי הממשלה", ראו ג  בדוח שנתי זה 34
היא ; "שירותי תמיכה בתקשורת"קלינאית התקשורת קובעת את זכאות  של לקויי שמיעה לקבלת  35

 .שהיא הקדש ציבורי שנוסד בידי אג' השיקו , יקו מועסקת בידי הקר  למפעלי ש
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˙Â·Èˆ ‰ ˙‡¯Â‰·Â ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„· ¯Ó‡ ‰ ¯Â‡ÏÂ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ Â˙˜ÈÒÙ ÁÎÂ  ,

 È„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ˘˜·˙Ó ‰ È„Ó‰ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙Â‡ÎÊ ˙ÚÈ·˜· ÌÈÎÂ¯Î˘ ÌÈ„È˜Ù˙·
‰ È„Ó .¯‰·ÂÈ ,· ‰ˆÏÓ‰ Â‡ ‰ˆÚ Ô˙Ó ÌˆÚ· Ì‚Ù ‰‡Â¯ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ¯·„

˙Â¯È˘ È ˙Â  È„È· ˙Â‡ÎÊ ,‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ È„È ÏÚ ˙Â Á·  ‰Ï‡˘ È‡ ˙· , ÌÈÚ·Â˜˘ ‰Ï‡ Ì‰Â
˙Â‡ÎÊ‰ ˙‡. 

במש  שני  רבות המשרד ניצב מול החובה למלא "משרד הרווחה השיב למשרד מבקר המדינה כי 
. א ממשלתי"תפקידי  מכוח חקיקה והחלטות ממשלה א  זאת בלא שהאחריות תלווה בהקצאת כ

) ולא בתק (א ממקורות תקציביי  "י גיוס כ"זה יוצר דילמה בי  ביצוע התפקיד הסטטוטורי עמצב 
בנסיבות אלה משרד האוצר נהג תמיד להכתיב . לבי  אי ביצוע משימות שבחוק או החלטות ממשלה

 ".א בתק "לקניית שירותי  ולא נענה לדרישות המשרד להקצאת כ
בימי  אלה מתבצעת "כי ,  מסר אג# החשב הכללי2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

תפקידי  סטטוטוריי  אשר נדרשי  לתת ... א במשרד הרווחה "בחינה כוללת של הסדרי העסקת כ
החשב הכללי לא נת  לגיטימציה . מחוייב שיהיו תקניי , הנחיות ולקבל החלטות בש  המדינה

 ".להסדרי  עוקפי  תקינה
א  משרד הרווחה נתקל בבעיה להקצות תקני  למילוי תפקידי  כי , משרד מבקר המדינה מעיר

   .היה עליו להעלות סוגייה זו בפני השר הממונה, מכוח חקיקה
 ריבוי הליכי  לקביעת זכאות

אד  הסובל ממוגבלות שהיה זכאי לקבל שירותי  מכמה גורמי  , מצב ששרר בעת הביקורתב
ילד אוטיסט , לדוגמה. ותו אצל כל גור  בנפרדממשלתיי  נאל  לעבור הליכי אבחו  להכרה בזכא

, ממשרד החינו  ומהמוסד לביטוח לאומי, ממשרד הבריאות, זכאי לקבל שירותי  ממשרד הרווחה
שבמחוז , למשל, התברר. ולכל גו# יש הליכי אבחו  משלו לצור  הכרה בזכאות לקבלת השירותי 

לא הוכר כאוטיסט , וסד לביטוח לאומיתל אביב ילד שהוכר כאוטיסט הזכאי לגמלת ילד נכה מהמ
לש  ייעול ההליכי  והקלה על הפוני  ראוי שהגופי  האלה יקבעו במשות# . בידי משרד הרווחה
 .ולפי תוצאותיו יקבע כל אחד מה  אלו שירותי  הוא יית  לפונה, הלי  אבחו  מוסכ 

 לקבל שירותי  כי אכ  צריכה להיות אחידות בהכרה בזכאות, תשובתו מסר משרד הרווחהב
ניסיונותיה  של המשרדי  הנוגעי  לעניי  לשת# פעולה , אול  לדבריו, ממשרדי הממשלה השוני 

 . זה ע  זה בנושא הזה לא צלחו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ¯˘ ‚¯„· ÔÂÈ„Ï ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÈÂ‡¯ , Í¯Âˆ ‰È‰È Ì‡Â

 ÍÎ·-‰Ï˘ÓÓÏ Û‡ ‰˙Â Ù‰Ï .   
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  ההתקשרויות ע  נותני שירותי
 בחני  לבחירת הספק במכרזמ
, מכרזי  לשירותי  חברתיי  במשרד הרווחה מדורגי  המתמודדי  על פי אמות מידה של איכותב

כ  , המשרד קובע מראש את המחיר. חוס  כלכלי והתאמת המבנה שיועמד לטובת השירות, ניסיו 
משרד . קל ג  למחירנית  מש, לעומת זאת, במכרזי  של משרד השיכו . שאי  הוא מרכיב בתחרות

שעד כה נמנע מלבחור את ספקיו במכרז בגי  חוות דעת משפטית שקיבל אשר לפיה , הבריאות
 .החליט סמו  לתו  הביקורת לבחו  את אפשרות בחירת  במכרז, ההתקשרות עמ  פטורה ממכרז

כי יש להקי  צוות בראשות החשב הכללי כדי לקבוע נוהל , 36 החליטה הממשלה2000אוגוסט ב
ג  אמות מידה , מלבד אמות מידה של איכות, שלפיו המכרזי  לרכישת שירותי  חברתיי  יכללו

 .1.6.2001הצוות היה אמור להגיש את המלצותיו עד . של מחיר בהתבסס על רמת השירות הקיימת
Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „- ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡ 

‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ „ÚÂÓ‰ -¯ÂÓ‡Î Ï‰Â  ˙ÂÂˆ‰ ˘·È‚ ‡Ï .   
 נאי התקשרות לאספקת שירותי  חברתיי ת
, תקשרויות לצור  רכישת שירותי  חברתיי  ה  לרוב התקשרויות ארוכות טווח ומורכבות מאודה

מכרז שנוסח ועוצב כראוי פע  אחת יכול לשמש דוגמה ולהיות לעזר במכרזי  רבי  . ועלות  רבה
 .י  בלבדאגב עריכת שינויי  מועט

חקר השוואתי בנושא מצור  הכנת ל ע  יוע  37 התקשר משרד העבודה והרווחה2000שנת ב
המחקר הוגש למשרד ).  המחקר!להל  " (התקשרות המדינה במכרז לצור  רכישת שירותי סעד"

 :ולהל  עיקרי ההמלצות, 2000בנובמבר 
יש לקבוע את אמות המידה ; אגב שימת דגש על תפוקות הספק, יש לפרט מטרות ויעדי  מדידי 
הסכ  רמת "יש לנסח ; ואת משקלה היחסי של כל אמת מידה, שעל פיה  ייבחר ספק השירותי 

; שעל פיו ייקבע א  הספק עומד ביעדי  שלהשגת  התחייב, ובו מנגנו  להערכת רמתו" שירות
בית "סוג בהתקשרויות מ; ")פרס!קנס"למשל מנגנו  (ראוי לכלול בהסכ  מנגנו  לתמרו  הספק 

ראוי לשי  דגש על הקטנת הסיכוני  הכרוכי  בהתקשרות ע  ספק חיצוני על ידי מת   38"לחיי 
, "מנגנו  הסלמה"יש לכלול בהסכ  ; משקל לאמות מידה כגו  ניסיונו של הספק וחוסנו הכלכלי

המסדיר את חיובי , "מנגנו  היפרדות"ו, הקובע מה יקרה א  הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו
על החוזה להגדיר את התנאי  ואת הנסיבות שבה  תהיה ; צדדי  במצב של הפסקת ההתקשרותה

את תקופת ההארכה של החוזה ואת , הרשות רשאית להארי  את ההתקשרות בלי לצאת למכרז חדש
 .מספר ההארכות שיותרו
__________________ 

 .2000מאוגוסט  2224החלטה מספר  36
במהל/ אותה השנה הועבר התחו  הזה .  היה המשרד מופקד ג  על תחו  העבודה2003עד שנת  37

 .המסחר והתעסוקה, למשרד התעשייה
ל הוא אמור לשמש בעבורו ומנקודת ראותו של המטופ, השירות ארו/ טווח" בית לחיי "בשירות מסוג  38

 .מעו  לנכי  או בית אבות לתשושי נפש, הפעלת פנימייה למפגרי , לדוגמה. בית לכל חייו
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·‡ˆÓ  ˙¯Â˜È· ,‰ ÈÓÊ‰˘ ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ· ‰ „ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÈÎ , Û‡

Á˘ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ËÚÓÎ Â˙ Î‰ „ÚÂÓÓ ÂÙÏ. 
כי הוא ומשרד הרווחה ,  השיב משרד האוצר2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

!נסמכי  על המחקר האמור והמלצותיו בקביעת מדיניות אספקת השירותי  על ידי גורמי  חו 
בהתקשרות ע  נותרו סוגיות אחדות שעליה  נדרשת הממשלה לתת את דעתה , ע  זאת. ממשלתיי 

קביעת , "בית לחיי "התקשרויות ארוכות טווח להפעלת : ובה , ספקי  לש  רכישת שירותי רווחה
תפוקותיו ותגמול הספק , מדידת איכות השירות, "בית לחיי "מנגנוני  להחלפת מפעיל מסגרת של 

ות אלה כי סוגי, משרד מבקר המדינה מעיר. בהתא  וכ  קביעת המחיר כאמת מידה לבחירת הספק
כי לצור  בחינת , עוד הוסי# משרד האוצר בתשובתו. ה  מרכזיות בעניי  רכישת שירותי  חברתיי 

ועדה בראשות סגנית בכירה לחשב הכללי , 2004בספטמבר , הסוגיות האמורות מינה החשב הכללי
 .2005ומסקנותיה צפויות להתפרס  במהל  שנת , ובהשתתפות נציגי משרד האוצר והרווחה

במשרד ,  מבקר המדינה בח  את אופ  התקשרות לרכישת שירותי  חברתיי  במשרד הרווחהשרדמ
  .להל  יובאו תוצאות הבדיקה. השיכו  ובמשרד הבריאות

 משרד הרווחה
1 .  ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ Û˜˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰Î¯Ú‰ È„„Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó

¯È˘ Ô˙ÓÏ Â˙ˆ¯Ó‰ÏÂ ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ÚÈˆÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÚÈÈÒÏÂ‰‰Â·‚ ‰Ó¯· ˙Â . ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰
 ÏÏÎ ‡Ï Û‡Â Ì‰· „ÂÓÚÏ ÌÈ˘¯„  ÌÈ˜ÙÒ‰˘ ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÂ‰È Ï ÌÈÊÂÁ· ÏÏÎ

‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙Â·ÂÁ Ï˘ È·ËÈÓ ÚÂˆÈ·Ï ˜ÙÒ‰ ˙‡ ı¯Ó˙Ó‰ ÔÂ ‚ Ó. 
והחלפתו באחר היא משימה מורכבת " בית לחיי "היפרדות מספק שמעניק שירותי  מסוג  . 2

מצריכי  מטפלי  מנוסי  בעלי מומחיות , י  אלה כרוכי  בטיפול מתמש ירותששכ  , וסבוכה
 .ופעמי  רבות ה  כרוכי  ג  בקשר אישי בי  המטופל לבי  המטפל, ומיומנות ייחודיי 

כי במקרה שתנאי ההסכ  , כי בהסכמי  לניהול מעונות במשרד הרווחה נאמר, ביקורת נמצאב
במקרה .   נות  השירות ולמצוא פתרונות לחוסי רשאי המשרד לבטל את ההתקשרות ע, מופרי 

 .כזה המפעיל נדרש להחזיר לממשלה את ההוצאות הקשורות במציאת פתרונות חלופיי 
Ï¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÒÂÁÏ ¯˘‡· ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â  Ï˘ ÂÈ˙Â·ÂÁ Ô‰ ‰Ó ÌÈÊÂÁ· ¯Ó‡  ‡ ,

„ÂÚÂ ˘„Á‰ ÏÈÚÙÓÏ Ì‰Ï˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˜È˙‰ Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰¯·Ú‰ ÔÂ‚Î . ˙Ú„Ï „¯˘Ó
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , Ò ÎÈ‰Ï ÛÈÏÁÓ‰ ˜ÙÒÏ ¯˘Ù‡È˘ Ë¯ÂÙÓ ˙Â„¯ÙÈ‰ ¯„Ò‰ ÌÈÊÂÁ· ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯

ÌÈÒÂÁÏ ÌÈÚÂÊÚÊ‰ ¯ÂÚÊÓ ·‚‡ „È˜Ù˙Ï. 
אחד האמצעי  להקטנת הסיכו  הכרו  בהתקשרות ארוכת טווח להספקת שירותי סעד הוא  . 3

וא  תופסק , וי כדי שלספק אחד לא תהיה בלעדיות על שירות מס, התקשרות ע  כמה ספקי 
 .יוכל המשרד להחליפו מיד באחר, ההתקשרות ע  אחד מה 

לאחר , )' עמותה א!להל  ( ע  עמותה מסוימת 2000ג# השיקו  במשרד הרווחה התקשר בשנת א
 החלו להתקבל במשרד תלונות של 2003סו# שנת ב. זכייתה במכרז לאספקת שירותי סיוע לחירשי 

לאחר חודשי  אחדי  החל . שהעמותה אמורה הייתה לספקקבלת השירותי  !זכאי  בדבר אי
היא ' שהעלתה שעמותה א, ולאחר בדיקה חשבונאית, המשרד בבדיקה שאימתה את התלונות

מסו# שנת . הפסיק המשרד את ההתקשרות עמה והתקשר ע  עמותה אחרת, למעשה חדלת פירעו 
 . רת לצרכני  הזכאי  לה  לא ניתנו למעשה שירותי התמיכה בתקשו2004 ועד נובמבר 2003



 749 משרד הרווחה

 ‰˘ÚÓÏ Â ˙È  ‡Ï ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˘„ÂÁ Í˘Ó·˘ ÍÎÏ ‰Ó¯‚ „·Ï· „Á‡ ˜ÙÒ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
Ì‰Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ Î¯ˆÏ ˙¯Â˘˜˙· ‰ÎÈÓ˙‰ È˙Â¯È˘ .ÈÂ‡¯ , ˙˜ÙÒ‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÈÎ

˙Â˜˜Ê  ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ , ˙ Ó ÏÚ „Á‡ ‰ÎÂÊÓ ¯˙ÂÈ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÂ˜˘È
Èˆ¯ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÊ¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙˜ÒÙÂÓ Ì‡ ˜ÙÂÒÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÙ .¯‡˘‰ ÔÈ· ,

˙Â¯È˘‰ ¯ÈÁÓ ÏÚ ÍÏ‰Ó‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È ,ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ Ô‰ ¯ˆ˜‰ ÁÂÂËÏ Ô‰.  
 משרד הבריאות

‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ˙Î¯Ú‰ Í¯ÂˆÏ ‰Î¯Ú‰ È„„Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ì‚ ÈÎ
˜ÙÒ‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÂ‰È Ï ÌÈÊÂÁ‰ ÌÈÒÂÁÏ ˜ÙÒ‰ ˙Â·ÂÁ ˙‡ ÌÈ¯È„‚Ó Ì È‡ 

˙¯Á‡ ˙¯‚ÒÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘.  
 משרד השיכו 

במהל  ההתקשרות , כמו כ . משרד השיכו  הכי  מדדי הערכת איכות לספקי  לקראת מכרזי  . 1
המעובדי  למדדי איכות , עמו המשרד ממלא גיליו  ציוני  לכל מעו  לזקני  בתחומי הערכה שוני 

די שההערכה תהיה  כ.את דירוגו של כל ספק בכל תחו  הערכה ובס  הכלהשוואתיי  ומאפשרי  
 .עליה להסתמ  ככל האפשר על מדדי  אובייקטיביי , מועילה ובת השוואה

·‡ˆÓ  ˙¯Â˜È· ,‰Î¯Ú‰ ÈÓÂÁ˙ Ì Ó‡ ¯È„‚‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ , ‡ÏÏ ‰·Á¯ ‰¯Âˆ· Â¯„‚Â‰ Ì‰ Í‡
Ì‰· ÌÈ ÂÈˆ‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ˙˜ÙÒÓ ‰ÈÂÂ˙‰. 

די להניע  כ,שהמשרד יפעל ליידע את הגורמי  המפעילי  באשר לאות  מדדי הערכה, ראוי . 2
 .במהל  תקופת ההתקשרות את הגורמי  המפעילי  לשפר את דרכי ניהול  של המעונות לזקני 

ÓÌ‰È ÂÈˆ ˙‡ ÌÈ ˜ÊÏ ˙Â ÂÚÓ‰ ÈÏÈÚÙÓ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯È·Ú‰Ï ‚‰  ‡Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ . ‰Ú Ó  ÍÎ·
È˘ ÈÏÂ‰È  ÈÏÎ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ Â ÓÓ ÍÏ‰Ó· Ô„Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙Â¯·Á‰ ˙‡ ÚÈ ‰Ï ‰È‰ ÏÂÎ

˙Â¯˘˜˙‰‰.   
 ש  ההתקשרותמ
כי תקופת ההתקשרות בחוזה לביצוע עבודה או לרכישת טובי  או למת  ,   נקבע"הוראות התכב

א  בדר  כלל לא תהיה יותר משנתיי  בכפו# לחוק התקציב , שירותי  תותא  לאופי העסקה
זי  ובהחלטה מנומקת ומתועדת שלה אפשר לכלול בחוזה סעי# באישור ועדת המכר. ולתקנותיו

א  אושר לכ  , יותר משנתיי , לתקופה נוספת) לאחר מכרז(המאפשר להארי  את מש  ההתקשרות 
 .שנתי מתאי  או א  הותנה החוזה באישור תקציבי מדי שנה בשנה!תקציב רב
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·‡ˆÓ  ‰˜È„· , ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈ·¯ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ¯Â˘˜ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‚ÂÒÓ ˙Â¯‚ÒÓ" ˙È·

ÌÈÈÁÏ "ÌÈ¯‚ÙÓÏ ‰ÏÈ‰˜· ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓÂ ˙Â ÂÚÓ ÂÓÎ , ‰ÚÂ·˜‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ÌÈÊÂÁ·
 Ì‰·)‰Î¯‡‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙Â·¯Ï :( Â‡ˆÓ 24 ÚˆÓ‡· ÂÓ˙Á ˘ ÌÈ¯‚ÙÓÏ ˙Â ÂÚÓ ÏÂ‰È Ï ÌÈÊÂÁ 

ÌÈÈ˙ ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ , ‰ ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰Î¯‡‰Ï ‰ÈˆÙÂ‡ Ï˘ ÛÈÚÒ Ì‰·Â
˙ÙÒÂ  ,‰ Ì‡ ‡Ï‡ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ‡Ï˘ Â Âˆ¯ ÏÚ ·˙Î· Â‰ ˘ÓÏ „Á‡ „ˆ ÚÈ„Â , ˙‡ÊÂ

ÌÎÒ‰‰ „ÚÂÓ ÌÂ˙ È ÙÏ ‰ ˘ ÈˆÁ .ÌÈÊÂÁ‰ Û˜Â˙ Í¯‡Â‰ ‡Ï Ê‡Ó ÌÏÂ‡Â . ¯ÚÂ ‰ ˙ÂÒÁ· Ì‚
 ÂÏ‰ ˙‰32Ó -43‡Ï‰ ÌÈÏËÒÂ‰‰ - ÌÚ Û˜Â˙· ‰ÊÂÁ ‡Ï· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ
„¯˘Ó‰. 

כמו חוזה הפעלת מסגרת דיור בקהילה ,   שינה המשרד את נוסח החוזי  החדשי2002משנת 
בהתא  לחוות דעת של היוע  המשפטי , "בית לחיי "לש  קיו  , לאנשי  שלוקי  בפיגור שכלי

בשינויי  , ולמשרד שמורה הזכות להארי  את תוקפ , תוק# החוזי  לשנה. דאז של המשרד
 .י ההסכ  על ידי המפעיללשנה נוספת בכל פע  בכפו# למגבלות חוק התקציב ולקיו  תנא, נדרשי 

ל המשרד צוות לגיבוש הצעות לייעולה ולשיפורה של עבודת המשרד בתחו  " מינה מנכ2004יוני ב
בית "ל לפטור ממכרז מסגרות כ"באוגוסט באותה השנה המלי  הצוות למנכ. מנגנוני הרכש הציבורי

ל הקושי לשנות בש, 1993!ג"התשנ,  לתקנות חובת המכרזי 3במסגרת הוראות תקנה " לחיי 
 .מסגרות לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות שהוא מטפל בה 

אכיפת ניהול חשבונות ותשלו  (עקבות תיקוני  לחוק עסקאות גופי  ציבוריי  בכי , יצוי  עוד
 כוללי  חוזי  חדשי  ע  כל נות  שירות בהתקשרות 2003החל משנת , 1976!ו"התשל, )חובות מס

שלפיו הוא לא עבר עֵברות לפי חוק , היר חתו  בידי נות  השירותח תצ" ש35,000!בסכו  גדול מ
ולפי חוק שכר , 1991!א"התשנ, )איסור העסקה שלא כדי  והבטחת תנאי  הוגני (עובדי  זרי  

 .1987!ז"התשמ, מינימו 
‰ÌÈ ˘È‰ ÌÈÊÂÁ‰ ˙‡ ‰ È˘ ‡Ï „¯˘Ó ,Ì˘„ÈÁ ‡Ï ,¯ÂÓ‡Î , ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â Ó ˘¯„ ‡Ï Û‡Â

Â‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÂ˙Á‰¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯È‰ˆ˙ ÛÈÒ.   
 ניעת ניגוד ענייני מ
די למנוע חשש לניגוד ענייני  על בעל תפקיד במשרד לא להיות מעורב בהלי  העלול להשפיע על כ

 .עמותה או על חברה הקשורה לקרוב משפחה שלו
בה  ארבע המופעלות על ,  מסגרות19במחוז תל אביב והמרכז של רשות חסות הנוער פועלות  . 1

 ).' עמותה ב!להל  (ותה מסוימת ידי עמ
‰ÊÂÁÓ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ ,‰ÈÁ ‰· ˙˜ÒÂÚ‰ , ÌÈÈÏÂÙÈË ÌÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜··Â ÁÂ˜ÈÙ·

˙Â ÂÚÓ· ,· ‰˙ÂÓÚ ¯·Ê‚ Ï˘ Â˙˘‡ ‡È‰' .‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‰ÓÈÈ˜ ‡È‰ ÈÎ
· ‰˙ÂÓÚ˘ ÔÂÚÓ '‰ÏÈÚÙÓ . Ï˘ Ì˙ÂÁÎÂ · ˜ÂÒÚÏ ˙Á˜ÙÓ‰ ‰˘¯„  ‰˜È„·‰ ˙¯‚ÒÓ·

 ÌÈ„·ÂÚ‰„Â·Ú‰ ¯Â„ÈÒÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ  ÂÎÂ ,˙È Î˙ ÏÂÓ ÏÚÂÙ· ‰„Â·Ú· , ÔÂÈ˜È ·Â ¯„Ò·
„ÎÂ' .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ‰ÏÚÓ‰ ·ˆÓ· ˙Á˜ÙÓ‰ ‰‡ˆÓ  ÍÎ· , Ú ÓÈ‰Ï ‡ÂÙ‡ ‰ÈÏÚ ‰È‰Â

‰˙ÂÓÚ‰ ‰˙Â‡ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ˜ÂÒÚÏÓ. 
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 מכרז להפעלת מעונות יו  שיקומיי  2002אג# השיקו  במשרד הרווחה פרס  באוגוסט  . 2
המעונות האלה מופעלי  מכוח חוק מעונות יו  . וטות בגילאי שנה עד שלוש שלה  מגבלותלפע

על פי הנוהל ).  הנוהל הזמני!להל   (2001ומכוח נוהל זמני מנובמבר , 2000!ס"התש, שיקומיי 
 מחלקת !להל  (בהליכי ההפניה וההשמה של ילד במעו  מעורבת לשכת הסעד המקומית , הזמני

 מציעי  המורשי  להפעיל מעו  יו  24 נקבעה בעקבות מכרז רשימה של 2003אר בינו ).הרווחה
הוועדה קבעה כי המפעילי  . 39 מעונות כאלה29ה  הורשו להפעיל ; )הרשימה !להל   (שיקומי

 .בהתא  לצורכי המשרד ובכפו# לשיקוליו המקצועיי  והתקציביי , ייבחרו בסבב מחזורי
היא הציעה . תאגדה ונרשמה בסמו  למועד פרסו  המכרזה) רה החב!להל  (חת החברות הזוכות א

 .'ובה  יישוב א, להפעיל שני מעונות יו  שתקי  ביישובי  בצפו  האר 
מסמכי  שהעבירה החברה לוועדת המכרזי  של המשרד צור# מכתב שבו ציינה כי עובדיה ה  ל

כולל מורה לחינו  מיוחד , אנשי מקצוע בני משפחה אחת שבחרו לעסוק במקצועות טיפוליי  שוני 
להל  (' שהוא עובד סוציאלי המנהל את מחלקת הרווחה ביישוב א, ובעלה) המשמשת מנהלת החברה(
 .והיא תפנה מטופלי  למעו  שיוק , שהיא המפנה מטופלי  למוסדות רווחה ,) מנהל המחלקה!

‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÌÂÁ˙ ÏÏ‚· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á‰ Û‡ ÏÚ ÏÂ‰È ·˘ 
Â˙˘‡ ,‰È ÂÈ„· ‰Ê ˘˘Á ‰Ï˜˘ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰. 

כי במקרה המתואר אי  מדובר בניגוד , תשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מנהל המחלקהב
הוא המלי  לאשתו להעביר את החברה לידיי  , א  בשל ערנותו לכל חשש לניגוד ענייני , ענייני 

אי  לה כל קשר "ומאז , 2004ת בינואר והיא אמנ  עשתה זא, אחרות לפני שיתחיל המעו  לפעול
   ".ל"לחריגה הנ
 יערכות משרדי הממשלה לרכישת שירותי  חברתיי  ה

 ממקורות חו 
 קרונות פעולהע
וגיית המותר והאסור בהעברת פעילויות ממשלתיות לספקי  חיצוניי  העסיקה כמה ועדות באר  ס

 ו  לשיתו# פעולה כלכלי ולפיתוח ובארג) 41 וצרפת40זילנד!ניו, למשל(בכמה מדינות . ל"ובחו
)OECD(42  שיתו# נציגות העובדי  בשלבי  מוקדמי  של : נקבעו קווי  מנחי  בנושא ובה

__________________ 
 .כמה מציעי  הציעו להפעיל יותר ממעו  אחד 39
 :ראו 40

Guidelines for Contracting with Non-Government Organizations for Services Sought by 
the Crown, December 2003.  

 :ראו 41
Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence dans la vie économique 
et des procédure publiques, loi No 93-122 du 29 janvier 1993.  

 :ראו  42
Best Practice Guidelines For Contracting Out Government Services, PUMAPolicy Brief 
No 2, February 1997.  
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כולל , השוואת עלויות בי  השירות הממשלתי לשירות החיצוני; הקמת מער  פיקוח ומדידה; ההלי 

שאיפה לאחידות בחוזי ; ומשמעות איבודו של הידע שנצבר במשרד, גורמי תלות, הערכת סיכוני 
הערכת התועלת ; ההתקשרות ע  עמותות כדי לצמצ  את הוצאות המשא ומת  החוזר על עצמו

על , על רציפות השירות המסופק, הקפדה על עקרונות השקיפות; והכדאיות של המדיניות
 דיווח; התייחסות שווה לצרכני השירות ועל בחינת יכולותיו המקצועיות והפיננסיות של המציע

 .כספי ודיווח על איכות השירות אחת לשנה
‰ Ë Ó  ˙ „ Â · Ú :  על , 44בהמש  לדוח ועדת קוברסקי 43 החליטה הממשלה1992באפריל

ממשלתיי  או !קריטריוני  להעברת שירותי  ותפקידי  המבוצעי  על ידי הממשלה לגורמי  חו "
פקח על מת  אי  לפגוע בסמכויות שלטוניות של הממשלה ובאפשרותה ל: שעיקר , "ביטול 
רמת השירות לא תיפול מרמת השירות ; אפשר להעביר שירות או תפקיד כשאופיו עסקי; השירות

לשירותי  ; העברת השירות או התפקיד אינה מנועה מבחינה חוקית או נורמטיבית; הממשלתי
העברת השירות תסייע להתייעלות ; תועלת למשק הלאומי!ממקורות חו  יתרו  מבחינת עלות

 .לגמישות בהעסקת כוח אד  ולחיסכו  בתקציב המדינה, הציבוריהשירות 
שימלי  לוועדת השרי  לענייני תיאו  ומינהל על  45כי יוק  צוות, ממשלה ג  קבעה בהחלטתהה

 .בהתא  לקריטריוני  שלעיל, ביטול שירותי  או על העברת  לספקי  שאינ  ממשלתיי 
·‰Ï Â‚‰  ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÌÂ‡È˙ È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ‡È

ıÂÁ ÌÈ˜ÙÒÏ Ì˙¯·Ú‰Ï Â‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„È˜Ù˙ Â‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ÏÂËÈ·Ï ˙ÂˆÏÓ‰ Ï‰ ÈÓÂ-
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰Ï „Â‚È ·. 

 ÌÈ˜ÙÒÏ Ì¯È·Ú‰Ï Â‡ È˜ÒÚ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈ„È˜Ù˙Â ÌÈ˙Â¯È˘ ÏË·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰
È ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÏÏÎ Í¯„· ÂÏ·˜˙‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ Ì È‡˘ ‰ËÈÏÁ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ Ì

 ÏÈ¯Ù‡· ‰Ï˘ÓÓ‰1992 ,˙ÂÏÚ ˙˜È„· ÈÏ· ‰Ê ÏÏÎ·Â- ˜˘Ó‰ Ï˘ Â˙Â‡¯ ˙„Â˜ Ó ˙ÏÚÂ˙
‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙˜È„· ÈÏ·Â ÈÓÂ‡Ï‰ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜ÒÚ ¯·Î ¯·Ú·

È‡·-Ô˙Ï·˜Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˘Â·È‚ È ÙÏ ‰˙Â‡  ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÂÈ˜46. 
Ï ÌÈ„È˜Ù˙ ˙¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙È·¯ÓıÂÁ ÌÈ˜ÙÒ- ÔÙÂ‡· ÏÚÂÙÏ Â‡ˆÈ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ

‡Ï ÏÏÎ Â‡ È˜ÏÁ. 
 ):2004דצמבר (להל  דוגמאות להחלטות ממשלה שלא בוצעו עד סיו  הביקורת 

 קיבלה הממשלה חמש החלטות על סגירת שניי  לפחות ממרכזי ההכשרה 2004!1997בשני  
!י גופי  חו המקצועית שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה או על העברת  להפעלה ביד

באות  שני  הממשלה ג  קיבלה ארבע החלטות להעביר שני מוסדות פנימייה ; ממשלתיי 
 .47למפגרי  שבאחריות משרד הרווחה מבעלות ממשלתית לבעלות עמותה ציבורית או גו# פרטי

__________________ 
 .9.4.1992 מיו  2708החלטה מספר  43
שמינו ראש הממשלה ושר האוצר , מר חיי  קוברסקי, ל משרד הפני  דאז"ועדה ציבורית בראשות מנכ 44

את " לאשר עקרונית" החליטה הממשלה 1990בינואר .  לבדיקה כוללת של שירות המדינה1986בשנת 
) È˙ ˘ ÁÂ53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2002 „ הדוח ועל אופ  יישומו ראו על מסקנות. דוח ועדת קוברסקי

 .15' עמ, "עבודת המטה במשרדי הממשלה"
המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתכנו  והממונה על התקציבי  במשרד , ציב שירות המדינהנחבריו  45

 .האוצר
 . ואיל+13' עמ, "משלהעבודת המטה במשרדי המ", · ˘È˙ ˘ ÁÂ„53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï או ר, לדוגמה 46
 . בהתאמה2454'  ומס677' מס, 171' מס, 2666' החלטות ממשלה מס 47
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ıÂÁ ÌÈ˜ÙÒÏ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Â¯È·Ú‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·- ÈÏÚ· Ì È‡˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Ì‚ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ
È˜ÒÚ ÈÙÂ‡ .‡¯‰ ÔÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ¯Á‡Ï ‰Ï˘ÓÓÏ Â ÙÈÈ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ì˙Â‡˘ ‰È‰ ÈÂ 

ÔÈ·-˙È„¯˘Ó ,ıÂÁ ÌÈ˜ÙÒÏ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ¯È·Ú‰Ï ‰Úˆ‰ ÛÂ¯Èˆ·-¯ÂÓ‡Î ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ .
 ˙È˙„·ÂÚ ˙È˙˘˙ ÏÂÏÎ˙˘ ÈÂ‡¯ ÂÊÎ ‰Úˆ‰)¯·Â„Ó‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ Â˙ Â Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡( , ˙‚ˆ‰

˜ÂÓÈ ‰ ÏÚÂ ˙Ù„ÚÂÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ÏÚ ‰Ú·ˆ‰Â Ô˙ ÈÁ·Â ˙ÂÈÙÂÏÁ ˙ÂÚˆ‰‰˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ . È‰ÂÊ
‰Ï˘ÓÓ· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ˙˘¯„ ‰ ˙¯„ÂÒÓ‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú48. 

·‰˙ÏÚ‰ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ‰ÓÎ· ‰˜È„ , ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú  ‡Ï ÔÎÂ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ‰Ú·˜  ‡Ï ÈÎ
ıÂÁ È˜ÙÒÏ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙¯·Ú‰ ˙‡¯˜Ï ‰ËÓ . „¯˘ÓÓ ˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï

‰ÁÂÂ¯‰: 
1 . ÈÁ˙ „Ú ÏÈÚÙ‰ ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ˙Ï11 ‰ÈÈÓÈ Ù ˙Â ÂÚÓ 

ÎÂ ¯‚ÙÓ‰ Ì„‡· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ-20ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ‡Ï ˙Â ÂÚÓ  . „¯˘Ó‰ ÌÊÈ ÔÓÊ‰ ÌÚ
„¯˘Ó‰ ÔÂÓÈÓ·Â ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÙÒÂ  ˙Â ÂÚÓ Ï˘ ‰Ó˜‰ . ÌÈ ˘ ‰ÓÎ

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â ÂÚÓ È ˘ ÂË¯ÙÂ‰ ÍÎ ¯Á‡ , „¯˘ÓÏ ‰˙¯˜ ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰˘Ú  ¯·„‰ ÌÏÂ‡
"Ó„Ê‰˙Â ) " „Á‡ ‰¯˜Ó·-ÌÈ¯‚ÙÓÏ ÔÂÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï „¯˘Ó‰Ó ‰˘˜È· ‰˙ÂÓÚ  , ¯Á‡ ‰¯˜Ó·
-Â· ÌÈÒÂÁÏ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ Í¯Âˆ ‰È‰Â Ò¯˜ ÔÂÚÓ ‚‚  .( ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·) ¯·Óˆ„2004 (

Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â ÂÚÓ ‰Ú˘˙ ÂÏÚÙ-49ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ‡Ï ˙Â ÂÚÓ . 
2 .  ‰ÙÂ˜˙· ‰ÏÈ„‚‰ ¯ÚÂ ‰ ˙ÂÒÁ1995-2004˘ ÌÈÏËÒÂ‰‰ ¯ÙÒÓ ˙‡  ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ Ì È‡

Ó ˙˘ÎÂ¯ ‡È‰ Ì‰È˙Â¯È˘ ˙‡˘-22Ï -43 . ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ‡Ï· ÚˆÂ· ‰Ê‰ ÏÂ„È‚‰ Ì‚
˙ÈÏÎÏÎ‰Â ˙ÈÏÂÙÈË‰ ˙ÏÚÂ˙‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÈÁ· ‡Ï·Â ˙ÏÏÂÎ-˙È·Èˆ˜˙. 

 יחידה להפרטת שירותי  שבראשה עמד מנהל 1998שרד העבודה והרווחה אמנ  הקי  בשנת מ
להטיל על הממונה על  49הממשלה החליטה). ה על ההפרטה הממונ!להל  ) (הפרטה(תחו  בכיר 

לרכז ולקד  את העברת  של המוסדות הממשלתיי  להכשרה מקצועית ושל , ההפרטה לתכנ 
ממונה על ההפרטה  ה.ממשלתיי  או לקד  את סגירת !מוסדות פנימייה למפגרי  לידי גורמי  חו 

את , בשיתו# משרד האוצר, א# ניסה לקד ו, הכי  כמה ניירות עמדה בנוגע להפרטת שירותי רווחה
 .החלטות הממשלה האמורות בנוגע למעונות למפגרי 

‡ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ ˙·Â‚˙Ï Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ‰Ë¯Ù‰‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰„ÓÚ‰ ˙Â¯ÈÈ  ÌÏÂ
„¯˘Ó· Ì„‡ ÁÂÎ50 Â˙ÚÈ„ÈÏ Â‡ ,Ì‰Ï Ú‚Â · ÌÈ ÂÈ„ ÂÏ‰ ˙‰ „¯˘Ó·˘ ‡ˆÓ  ‡ÏÂ . ‰ ÂÓÓ‰

 „Ú „¯˘Ó· ˜ÒÚÂ‰ ‰Ë¯Ù‰‰ ÏÚ ˙ ˘2001 ,˘¯Ù ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ. 
ל משרד הרווחה צוות לפיתוח מדיניות המשרד בנושא החברה האזרחית " מינה מנכ2003מאי ב

הצוות הציע לקבוע את .  הגיש הצוות להנהלת המשרד את המלצותיו2004בינואר . והמגזר השלישי
 בשי  לב ,חברתית ואידיאולוגית, התפקידי  שהמשרד חייב לבצע בעצמו מבחינה מקצועית

ועדת "על המשרד להקי  , לדעת הצוות. לקבוצות האוכלוסייה שהמשרד אחראי לה  מתוק# החוק

__________________ 
דברי נשיא בית המשפט העליו  השופט שמגר (פסיקת בית המשפט העליו  ; ראו דוח ועדת קוברסקי 48

דוחות מבקר המדינה בעניי  קבלת החלטות ; 48, 29) 3(ד לז "פ, ˘¯ ‰ÌÈ Ù' ·¯‚¯   297/82- "בבג
È˙ ˘ ÁÂ „,  ואיל+13' עמ" עבודת המטה במשרדי הממשלה"הפרק , )È˙ ˘ ÁÂ53· )2002 „ .משלה במ
  ·È˙ ˘ ÁÂ52 „; 100' עמ, "הקמת מבני  ארגוניי  וגיבוש דרכי פעולה, קביעת מדיניות", )2001 (·52
נה  תפקוד החברה בהיעדר הסכ  כולל בי.מ "החברה הלאומית לשיכו  בישראל בע, עמידר", )2001(

 .513.514' עמ, "לבי  הממשלה
 .22.8.1999 מיו  171' סמהחלטת ממשלה  49
האג/ להכשרה ולפיתוח כוח אד  האחראי להפעלת  של המרכזי  להכשרה מקצועית שיי+ לתחו   50

 . המסחר והתעסוקה,  למשרד התעשייה2004העבודה ועבר בתחילת שנת 
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שתעסוק באופ  מתמש  בשאלות , בשיתו# נציגי  של המגזר, כגו# קבוע" מדיניות ותיאו 

המשרד . המדיניות והעבודה השוטפת של המשרד מול מוסדות המגזר השלישי הפועלי  בתחומ 
 .את ארגוני המגזר הנוגעי  לתחומי הפעולה שלו באמצעי  שוני ישא# לשת# 

ועדת מדיניות : ל המשרד ארבע ועדות" מינה מנכ2004בתחילת מאי , המש  להמלצת הצוותב
שלוש . ועדת היגוי לריכוז הצוותי ; ועדת שלטו  מקומי; ועדת התקשרויות ותמיכות; והדרכה

העביר לוועדת ההיגוי את סיכומי הדברי  הראשוניי  הוועדות הראשונות התבקשו לערו  דיוני  ול
 . טר  הגישו הוועדות את סיכומיה  לוועדת ההיגוי2004בנובמבר . 2004עד תחילת ספטמבר 

Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,‰·Â˘Á ˙ÂÓ„˜˙‰ ˘È „¯˘Ó‰ ˙ÏÂÚÙ· ; ÏÚ ˙Ú· ‰· Ï·‡
ÏÂÏÎÏÂ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÏÚ Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÏÎ ˙‡ Ô‰· 

‰ÁÂÂ¯· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ì‰·Â ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ,
Ì‰È‚Èˆ  ˙‡ Â˙ Î‰· Û˙˘ÏÂ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙Â Â¯˜ÚÂ ÌÈÏÏÎ Ì‚ ÏÂÏÎÏ ¯ÂÓ‡‰ ÍÈ¯„Ó‰ ÏÚ

Ï ÌÈÎÈÈ˘ Ì È‡˘ ÌÈ Â‚¯‡Ï ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙¯·Ú‰Ï"È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó "˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á ÔÂ‚Î. 
¯ ˘ Ó  Ô È ·  ‰ Ï Â Ú Ù  Û Â ˙ È ˘ Ï  Ï ‰ Â  ˙ Â ˙ Â Ó Ú  Ô È · Ï  ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È שנת ב ודע  :„

 קבע היוע  המשפטי לממשלה נוהל שמטרתו להסדיר במשרדי הממשלה את שיתו# הפעולה 1988
 .ע  עמותות

בנוהל נקבעו העקרונות שינחו את משרדי הממשלה בבוא  לשקול א  לשת# פעולה ע  עמותות 
י לבחו  את מידת התועלת ובה  בחינה ושקלול של יתרונות העמותה וריכוז מידע עליה כד

העברת !ובה  אי, הנוהל קובע ג  סייגי  לשיתו# פעולה ע  עמותות. שבשיתו# הפעולה עמה
 .פעילויות שכרוכות בסמכויות שלטוניות של המשרד לעמותות

‰‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ‰˜È„· ,‰˙ÏÚ‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· , Â¯È·Ú‰ Ì‰ ÈÎ
˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÂÏÂÚÙ ,È‰ ˙‡ Â˜„· ‡Ï Í‡‰¯·Ú‰‰ Ï˘ ˙Â Â¯ÒÁ‰Â ˙Â Â¯˙ ; ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ„¯˘Ó

 ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ÂÏ‰È  ‡ÏÂ ˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ Ì˙Â¯˘˜˙‰Ó ¯·ËˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÂÊÎÈ¯
Ì˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡È˘ .‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ , ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ Â‚‰  ‡Ï Ì‰˘

ÌÈ˙Â¯È˘ Â˘Î¯ Ô‰Ó˘ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÌÚ Ì‰È¯˘˜Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰·˘.   
 יתו  ידע בי  משרדי הממשלהש
למשל , יחלקו ביניה  את הידע שצברו, ש חשיבות לכ  שמשרדי  העוסקי  בתחומי  דומי י

לנושאי  שיש לכלול בחוזי ההתקשרות עמ  ולמנגנוני ; באשר לאופ  ההתקשרות ע  תאגידי 
 זה דר  זו יוכלו המשרדי  להפיק את המרבב. חשבונאי!מקצועי והכספי!פיקוח התפעוליה

גופי  לא ממשלתיי  אחדי  נותני  שירותי  לכמה משרדי ממשלה בעת ובעונה  .מפעולתו של זה
ועל כ  ראוי שהמשרדי  האלה יסדירו החלפת מידע על אודותיה  וא# יתאמו ביניה  את , אחת

 .הפיקוח עליה 
 ‡ˆÓ ,Â˜„· ˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ , ıÂÁ

˘ÓÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÔÈ·˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È , ˙Â ÂÚÓ Ï˘ Û˙Â˘Ó ÏÂ‰È Ï ¯Â˘˜‰
ÌÈ ˜ÊÏ. 
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למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה חוזי  לרכישת שירותי  חברתיי  ואלה עשויי  לשמש , למשל
למשרד הרווחה הוגשו מסקנות מחקר שיז  בעניי  אופ  ההתקשרות לרכישת ; להפקת לקחי 

 דוח ביקורת בנושא ניהול 2001משרד הבריאות הכי  באוקטובר ; )ו לעילרא(שירותי  חברתיי  
שבעקבותיו הוא עשה תיקוני  בחוזי רכישת שירותי , סגרות שיקו  שמפעיל האג# לבריאות הנפשמ

 הוגשה למשרד הבריאות טיוטת דוח ביקורת נוס# 2004בסו# פברואר . שיקו  בקהילה לנפגעי נפש
כמה מהממצאי  . של המשרד על פעולותיה  של אות  המסגרותבנושא דרכי הבקרה הכספית 

 .שהועלו בדוחות הביקורת נגעו למשרדי ממשלה אחרי 
¯ÈÂˆ , ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÂ˜˘˙ ‰È„¯˘Ó ˙„Â·Ú ÏÂÚÈÈ Í¯ÂˆÏ ÈÎ

ÌÈÓÂ„ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó . Ú„È‰ ˙‡ Ì‰È È· Â˜ÏÁÈ Ì‰ ‰Ê‰ ÌÂ¯ÂÙ·
‡˘Â · Â¯·ˆ˘ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ.   

 וח אד  לפיקוח על רכישת שירותי כ
גידול שחל במספר המסגרות שאינ  ממשלתיות הנותנות שירותי  בעלי אופי ציבורי במקביל ה

מגביר את חשיבות , להקפאה או לצמצו  שחלו במספר המסגרות הממשלתיות העוסקות בכ 
ל לגדול למשל בדר  של הסבת מספר  של משרות הפיקוח יכו. הפיקוח ומחייב את הגדלת היקפו

 .משרות של עובדי מדינה שנתנו שירותי  למשרות פיקוח
, )ר" התקשי!להל  (על פי תקנו  שירות המדינה . מ היא יחידת סמ  במשרד ראש הממשלה"שנ

לאשר את חלוקת התפקידי  והסמכויות בי  היחידות , בי  היתר, תפקידי נציב שירות המדינה ה 
למשרדי  ולממשלה שיטות עבודה יעילות כ  שהמבנה הארגוני של המשרד המינהליות ולהציע 

המעבר מתפקידי ביצוע לרכישת . 51הממשלתי יתאי  את עצמו לשינויי  בעבודת המשרדי 
מ לבחו  את תקני כוח האד  "שירותי  מחייב ג  את המשרדי  המעורבי  בתהלי  וג  את נש

 .ובמידת הצור  לשקול ארגו  מחדש
 :מ לשינויי " המדינה בח  את סדרי היערכות המשרדי  ונששרד מבקרמ

Ó‰ Á Â Â ¯ ‰  „ ¯ ˘:  ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ÂÏ˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ Ï˘ ‰ ÈÁ· ÌÊÈ ‡Ï „¯˘Ó‰52 .
˘ · ‰˜È„·‰"‰˙ÏÚ‰ Ó , Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ˙‡ ˙È˙ËÈ˘ ‰ ÈÁ· ‰ Á· ‡Ï ‡È‰ Ì‚ ÈÎ

ÏÁ˘ ˙Â·Á¯˙‰‰ ˙Ó‚ÓÏ Â· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â¯˘Ó Ï˘ Ô¯ÙÒÓ ˙Ó‡˙‰ ˙‡Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ‰
˙Â¯·ÁÂ ˙Â˙ÂÓÚ È„ÈÓ ‰ÁÂÂ¯ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯·. 

שרד מבקר המדינה פנה במהל  הביקורת למשרד הרווחה וביקש לקבל את נתוני התקינה ואיוש מ
. כוח האד  בכמה אגפי  במשרד בעשור האחרו  על פי חלוקת  בי  תקני פיקוח ובי  תקני ביצוע

 .שרדנתוני  אלו חשובי  לבחינת תהליכי שינוי כוח האד  במ
__________________ 

תפקידה של הנציבות בעיצוב המבנה של השלטו  ", · ˘È˙ ˘ ÁÂ„53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï בעניי  זה ראו  51
 . 71' עמ, "המרכזי

 .39' עמ, "העסקה ותקינת כוח אד  במשרדי הממשלה"ראו בדוח שנתי זה  52
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· Ô˜˙· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘Ï ¯˘‡· „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ 

ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· „¯˘Ó‰ ÈÙ‚‡·. 
משרד מבקר המדינה השווה את נתוני שיא כוח אד  במשרות שעיסוק  תכנו  וניהול בכמה מאגפי 

 של גורמי השוואה זו נועדה להערי  את התפתחות העסקת . 200453! ו1995משרד הרווחה בשני  
 .הפיקוח באגפי  אלה

Ó‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰ ,ÏÂ‰È ‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â¯˘Ó ¯ÙÒÓ ˙ÁÙ Â¯˜Ò ˘ ÌÈÙ‚‡· ÈÎ , ˙Â¯˘Ó ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÁÂ˜ÈÙ ,Î·-16% .ıÂÁ ÌÈÙÂ‚Ó ÌÈ˘Î¯ ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï„‚‰ ÌÚ „·· „· ‰‡· ‰˙ÁÙ‰‰-

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ .‰Ó‚Â„Ï ,Î Ï˘ ÏÂ„È‚ ÏÁ ¯ÚÂ ‰ ˙ÂÒÁ·-65%ÌÈÒÂÁ‰ ¯ÙÒÓ·  , Ï˘56% 
‚ÒÓ‰ ¯ÙÒÓ· Ï˘Â ˙ÂÏÚÙÂÓ‰ ˙Â¯66%˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ Ô È‡˘ ˙Â¯‚ÒÓ‰ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ È·Èˆ˜˙·  ;

Î Ï˘ ‰˙ÁÙ‰· ‰ÂÂÏ ÏÂ„È‚‰ Í‡-31%ÏÂ‰È ·Â ÔÂ Î˙· ˜ÒÚÂ‰˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ·  ,ÁÂ˜ÈÙ ˙Â·¯Ï. 
כי הגדלת מספר המסגרות שאינ  ממשלתיות , תשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  משרד הרווחהב

בעתיד ידרוש המשרד . א  לא אושרו לכ  עוד תקני , מצריכה להגדיל את מספר תקני הפיקוח
 .שאחוז מסוי  מהתקני  שיופרטו יישאר בידיו ויומר לתקני פיקוח

כי אופי הפיקוח והיק# המשאבי  המוקצי  לכ  נקבעי  על ידי , שרד האוצר מסר בתשובתומ
ותקציבי ובסמכות משרד הרווחה להמיר תקני ביצוע , משרד הרווחה בהתא  לסדרי עדיפויותיו

 .ביצוע לפיקוח וכ  להגדיל את מספר תקני כוח האד  המופני  למטרה זו
ÓÌ È È Ó Â ˜ È ˘  Ì Â È  ˙ Â  Â Ú:  להל   (2000!ס"התש, וק מעונות יו  שיקומיי חל פי ע! 

שר הבריאות ושר הרווחה ימנו מפקחי  מבי  עובדי משרד  לעניי  הפיקוח על מעו  יו  , )החוק
 מציעי  המורשי  להפעיל 24 2003נקבעו בינואר , 2002אוגוסט עקבות מכרז מב, כאמור. שיקומי

מילוי הוראות החוק מטיל על מפקחי משרד הרווחה מעמסה נוספת של . 54 מעונות יו  שיקומיי 29
, הוא זקוק לתוספת של שני תקני פיקוח ליישו  החוק, לדעת משרד הרווחה. בדיקת השירות הנרכש

 .ספק א  יוכל לפקח כראוי על יישו  החוק, וספומאחר שהתקני  האלה לא נ, ולדבריו
Î¯ÂÓ‡ , ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘- ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó - ‡˘Â ÏÂ ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ‡¯Á‡ 

ÁÂ˜ÈÙ‰ .ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ,¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· , ‡Ï È„Î Ì‚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ Ì‰È È· ÂÓ‡˙È ÌÈ„¯˘Ó‰˘
Á˜ÂÙÓ‰ ÔÂÚÓ‰ ÏÚ ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È „È·Î‰Ï .˙‡Ê ÌÚ ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ,È· ÈÏÂ2004 , Ì¯Ë

˙Ù˙Â˘Ó ÁÂ˜ÈÙ ˙ ÂÎ˙Ó ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÂÏÈÚÙ‰.   
 כשרת עובדי המשרד הממשלתי לניהול ההתקשרות והפיקוח עליהה

רכישת שירותי  ממקורות חו  מותירה בידיו של עובד המדינה את הסמכות הסטטוטורית וכ  את 
 לפגו  ביכולת הפיקוח דבר שעלול, הסמכות המקצועית להנחות ולפקח ומונעת ממנו ניסיו  מעשי

מ "על כ  שומה על המשרדי  ועל נש. משו  שלנותני השירותי  יהיה ידע מקצועי רב יותר, שלו
 .לתת את דעת  לכישורי  ולהכשרה הנדרשי  ולמצוא לעניי  זה פתרונות ראויי 

__________________ 
 .הוראות התקציב של השני  הרלוונטיות: מקור הנתוני  53
 . לעיל39ראו הערה  54
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מהספרות המקצועית הדנה במעבר מביצוע ממשלתי ישיר לרכישת שירותי הפעלה מגופי  
ניהול "או , "ניהול חוזה"כי במשרד הממשלתי נוצר בעצ  עיסוק חדש שהוא ,  למדי ציבוריי 
שה  תנאי חיוני להצלחה , ניהול חוזה מחייב רכישת מיומנות בדר  של לימוד והכשרה". התקשרות

 .55ברכישת שירותי  ממקורות חו 
Â ÂÚÓ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÊÂÁ ÏÂ‰È Ï ÂÈ„·ÂÚ ˙¯˘Î‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙  ‡Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÈ ˜ÊÏ ˙

ÌÈÊÂÁ‰ Ì˙Â‡ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ.   
 מימו  תחזוקת המבני 

ויש שנדרשי  , וכ  בהוצאות על ציודו, הפעלת מסגרת טיפולית כרוכה בהוצאות על תחזוקת המבנה
הוודאות בתחו  זה ולאפשר את ביצוע פעולות התחזוקה !כדי לצמצ  את אי. לכ  תקציבי  ניכרי 

שנתית ההולמת תכנית !ט בעניי  זה מדיניות תקציבית רבוההצטיידות באופ  מיטבי ראוי לנקו
 .להבטחת מימוש פעולות התחזוקה" קר "אחד האמצעי  לכ  הוא הקמה של . שנתית!תחזוקה רב

נקוטות שיטות שונות , וא# באותו משרד עצמו, כי במשרדי ממשלה שוני , הביקורת העלתה
עיל להפריש בכל חודש סכו  מסוי  על המפ, במשרד השיכו , למשל. למימו  תחזוקת המבני 

כלומר עלות התחזוקה היא , מהכספי  שהוא מקבל מהמשרד לקר  ייעודית לצור  תחזוקת מבני 
יש , באג# לטיפול באד  המפגר, במשרד הרווחה. חלק מהתערי# שהוסכ  בי  המשרד ובי  המפעיל

 .מסוי שהמפעילי  והמשרד מפרישי  לה סכו  חודשי , קר  שיפורי  ושיפוצי 
אגפי  אחרי  של משרד הרווחה מעניקי  תמיכות לצור  שיפוצי  והצטיידות של מבני  , ע  זאת

. 198556!ה"התשמ, א לחוק יסודות התקציב3לפי סעי# , על פי אמות מידה שקבע המשרד ופרס 
 .למסגרות של חסות הנוער ולפעולות של אג# השיקו , בי  היתר, תמיכות כגו  אלה ניתנות

ÂÎÈÓ˙‰‰ ˘Ï ‰ ˘Ó „Â‡Ó ˙Â ˙˘Ó ‰Ï‡ ˙Â¯‚ÒÓ· ˙ ,‰·¯ ‰„ÈÓ· ˙Â˙ÁÂÙ Ô‰˘ ˘ÈÂ .
‰Ó‚Â„Ï , ÔË˜ ÌÂ˜È˘‰ ÈÊÎ¯Ó· ˙Â„ÈÈËˆ‰ÏÂ ÌÈˆÂÙÈ˘Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ô˙ ˘ ˙ÂÎÈÓ˙‰ Û˜È‰
 ˙ ˘·2003Î· -4% ˙ ˘·Â 2004Î· -31% ;ÌÈˆÂÙÈ˘Ï ˙ÂÎÈÓ˙‰ ¯ÚÂ ‰ ˙ÂÒÁ· , ‰ÈÈ ·

Î· ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· Â Ë˜ ˙Â„ÈÈËˆ‰Â-36%Î·Â -31% ,‡˙‰·‰Ó .È‡ ˙‡ ÌÈ¯È·‚Ó ‰Ï‡ ÌÈÈÂ È˘-
 ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚÂ ÌÈ ·Ó ˙˜ÂÊÁ˙Ï ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ÈˆÓ ¯·„· ÌÈÏÈÚÙÓ‰ Ï˘ ˙Â‡„ÂÂ‰

ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ·Âˆ˜˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Ô Î˙Ï Ì˙ÏÂÎÈ·. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó „ÁÂÈÓ·Â , Í¯„ ÚÂ·˜Ï

‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ÔÂÓÈÓÏ ‰„ÈÁ‡ ‰ÏÂÚÙ ÈÊÂÁ· ÍÎÏ Ú‚Â · ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ˙Â·ÂÁ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ÌÈ ·Ó
ÌÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰.   
__________________ 

 : וכ 42' עמ, 2000נובמבר , דקל. ע: ראו, לדוגמה 55
 J. Yates, "Managing the Contracting Process for Results in Welfare Reform".  

מטלה שבגינה ניתנת התמיכה אינה מטלה של , 1988לפי הבחנה שקבע החשב הכללי עוד בשנת  56
 .המדינה
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 ידע מטע  רש  העמותות והחשב הכללי על אודות תמיכותמ

 מעצימה את החשיבות של מסד 57ברורה בי  תמיכה לבי  רכישת שירותי  מעמותות!הבחנה בלתי
שמעניקי  משרדי המתפרס  באופ  קבוע ומפרט את התמיכות , אמי  ומלא, נתוני  מעודכ 

להביא לידיעת המשרדי  א  עמותה , בי  היתר, הנתוני  האלה אמורי . הממשלה לעמותות
 . לאיזו מטרה!וא  כ  , מסוימת ביקשה וקיבלה תמיכה ממשרדי  אחרי 

, משרדי הממשלה יעבירו את רשימת העמותות הנתמכות", 199958התא  להחלטת ממשלה ממרס ב
רש  העמותות יכי  קוב  עמותות . בה לחשב הכללי ולרש  העמותותסכומי התמיכות ומטרת ההקצ

 ".מקבלות תמיכה מתקציב המדינה
, ירכז המשרד את כל המידע הקשור לתמיכה במוסד שמקבל ממנו כספי תמיכה,  "לפי הוראת תכ

אחת לששה , 199760בהתא  להחלטת ממשלה מאפריל . 59ויעביר דוח לחשב הכללי עד אחד ביולי
רס  המשרד הממשלתי ברשומות את פרטי התמיכות שהוחלט להעניק לכל מוסד חודשי  יפ

משרד הרווחה מפרס  באתר האינטרנט שלו את רשימת מוסדות הציבור שאושרה לה  . ציבורי
 .198561!ה"התשמ, א לחוק יסודות התקציב3תמיכה לפי סעי# 

מפעילות מסגרות של  בנוגע לעשרי  עמותות ה2002שרד מבקר המדינה השווה נתוני  משנת מ
ההשוואה נערכה בי  הנתוני  שמפרס  רש  העמותות . חסות הנוער ושל מעונות יו  שיקומיי 

לאלה שהוא מפרס  באתר האינטרנט של משרד " תמיכות משרדי הממשלה בעמותות"בפרסו  
ובינ  ובי  הנתוני  שהפי  החשב הכללי באתר האינטרנט שלו ובי  הנתוני  שמפרס  , הפני 

 .שרד הרווחה באתר האינטרנט שלומ
1. ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó ,È‡ ˘È ˙Â˙ÂÓÚ ‰ ÂÓ˘Ï ¯˘‡· ÈÎ- Ì˘¯ Ï˘ ÌÈ Â˙ · ‰Ó‡˙‰

 ÌÂÒ¯Ù· ÌÒ¯Ù ‡Â‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ·Â Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÌÒ¯ÙÓ ‡Â‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ˙Â˙ÂÓÚ‰
„¯Ù ‰ .‰Ó‚Â„Ï ,˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó ÍÒ· ‰ÎÈÓ˙ ˙Â˙ÂÓÚ È˙˘ ÂÏ·È˜ ÌÂÒ¯Ù‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ"Á ,

ÙÏ ÂÏÈ‡Â‰ ˘‰ ‰˙Â‡· ‰ÎÈÓ˙ ÂÏ·È˜ ‡Ï Ô‰ ¯˙‡· Ú„ÈÓ‰ È. 
2 .  ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÈÓÁ·)ÌÈ¯˘Ú‰Ó (È‡ ˘È- ÌÂÒ¯Ù· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ Ì˘¯‰ È Â˙  ÔÈ· ‰Ó‡˙‰

·Â˙Î‰ ,ÂÏ˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ È Â˙  ÔÈ·Â62. 
3 . ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ¯˙‡· ÌÈ Â˙  Â‡ˆÓ  ÌÈ¯˘Ú‰Ó ˙ÂÎÈÓ˙ ˘ÂÏ˘Ï ¯˘‡· ˜¯ , Ì‚ Í‡

Ó‡˙ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ È Â˙  ˙‡Â ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ È Â˙  ˙‡ Â.   
__________________ 

מיוני " ועדה לבדיקת תפקידי המגזר השלישי בישראל והמדיניות הננקטת כלפיו"ראו בעניי  זה דוח  57
הקי  המרכז הישראלי לחקר , לשעבר נציב שירות המדינה, נור.גל' י' עדה בראשות פרופאת הוו; 2003

 .גוריו .המגזר השלישי שבאוניברסיטת ב 
 .23.3.1999 מיו  18/בק 58
 .12'   מס"חוזר תכ, "תמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור" 59
 . 9.4.1997 מיו  1881החלטה  60
א לחוק יסודות התקציב אינו חל על 3סעי/ , יוע- המשפטי לממשלהיצוי  כי על פי חוות דעתו של ה 61

 .שכ  באשר לה  הממשלה משמשת רק מעי  נאמ , כספי עזבונות לטובת המדינה
א+ הפערי  האלה ,  מקרי  נוספי  ניכרו פערי  בי  נתוני רש  העמותות לבי  נתוני החשב הכללי13.ב 62

 .מוסברי  על ידי הקצבות ותמיכות מעזבונות
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 פקת לקחי ה
מ ולמשרד האוצר תפקיד ראשי בייזו  שינויי  מבניי  במשרדי הממשלה ובמעבר "לנש . 1

, בשיתו# משרדי הממשלה הייעודיי , שגופי  אלה, על כ  ראוי. 63לרכישת שירותי  ממקורות חו 
יפיקו , י  הנרכשי  ממקורות חו  ובקרה על כ ינהלו מעקב אחרי אספקת השירותי  החברתי

, לפי דיווחי הממוני  על ניהול החוזי  וההתקשרויות ע  הספקי , לקחי  מדר  אספקת השירותי 
של ביצוע ההתקשרויות ושל סדרי , ויעשו מדי פע  בפע  הערכה מחדש של אופ  רכישת השירותי 

 .הפיקוח על נותני השירותי  ועל איכות שירותיה 
‰‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„· ,˘ Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ"Â˘Ú ‡Ï Ì ,„ÂÁÏ Â‡ „ÁÈ , ˙˜Ù‰Â ÚÂˆÈ· ˙Î¯Ú‰

ÌÈÁ˜Ï. 
במשרד הרווחה ניכרת תופעה של מעבר להפעלת מסגרות בידי גורמי  שאינ  , כאמור . 2

ברמה האגפית והמשרדית את , לאחר מעשה, מ  הראוי היה שג  משרד הרווחה יבח . ממשלתיי 
 .ה  מבחינת איכות ,  מבחינת עלות השירותי  שהוא רוכש ה !כדאיותו של המהל  

Ó‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ ,ÂÊ ÔÈÚÓ ˙ÏÏÂÎ ‰˜È„· ‰˘Ú ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ. 
כי הוא מייחס חשיבות לבחינת הכדאיות והתועלת של פעולות אשר , תשובתו מסר משרד הרווחהב

בשיתו# משרד , י המשרדוהמשימה הזאת תוטל על אחד מאגפ, ממשלתיי !הועברו לגורמי  חו 
 .האוצר

, כי הניסיו  באג# לטיפול באד  המפגר מלמד, שרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינהמ
 לפחות מעלות אחזקת  35%!כי עלות אחזקת החוסי  במעונות הפרטיי  והציבוריי  נמוכה ב

בוהה יותר ג, מטופל!כפי שהיא נמדדת ביחס מטפל, ואיכות הטיפול, במעונות הממשלתיי 
מכא  שרכישת שירותי טיפול במפגרי  מגורמי  חו  ממשלתיי  . במעונות הפרטיי  והציבוריי 

 .תועלת!לפי בדיקת עלות, כדאית
Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ , È„„Ó Ï˘ Ì¯Â‡Ï Ì‚ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ

˙Â˘È‚ Ï Ì‚ ÒÁÈÈ˙‰ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÎÈ‡ ,˙Â ÈÓÊÏ , ˙Ó¯ÏÂ ˙Â ÂÎ˙ ÔÂÂ‚ÓÏ˙Â¯È˘ . ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
˙ÂÏÚ ˙˜È„· ÌÂÊÈÏ ÌÈ„¯˘Ó‰- ˘ÎÂ¯ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ô‰·˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯˙È· Ì‚ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÏÚÂ˙

ıÂÁ ÌÈÙÂ‚Ó ˙Â¯‚ÒÓ ˙ÏÚÙ‰ È˙Â¯È˘-ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ . Ì‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È  ‡Ï ÂÊÎ ‰˜È„· ¯„ÚÈ‰·
ıÂÁ ÌÈÙÂ‚Ó ˙Â¯È˘‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ¯·ÚÓ‰ ˙Ó‚Ó-‰È„ÚÈ ˙‡ ‰‚È˘‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ.  

✯  
__________________ 

 .58' עמ, "הערכה והפקת לקחי ", · ˘È˙ ˘ ÁÂ„53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï בעניי  זה ראו  63
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‰Â ˙¯·Â‚ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ Ï˘ ‰Ó‚Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ·¯˜· ˙ÎÏÂ

ıÂÁ ˙Â¯Â˜ÓÓ ˙Â˜˜Ê  ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÈ˙¯·Á , ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÂÏÁ ‡Â‰ ‰È ÈÈÙ‡ÓÓ „Á‡˘
˙Â¯È˘‰ Ô˙Â  ÏÚ ÚÂˆÈ·Ï ‰¯È˘È‰ , ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È · ·¯Ú˙Ó Â È‡ È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó‰ „ÂÚ·

‰¯„Ò‰· ¯˜ÈÚ· ˜ÒÂÚ ‡Ï‡ ,‰¯˜··Â ÁÂ˜ÈÙ· .ÌÈÈÂ È˘‰ ÁÎÂ  ,Ï ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â  È„¯˘Ó˘ ÍÎ
ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â  ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ Â„ÈÙ˜È ‰Ï˘ÓÓ‰ . ˙˘ÈÎ¯Ï ÚÂˆÈ· È„È˜Ù˙Ó ¯·ÚÓ‰

 ÔÂÁ·Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ˙‡ Ì‚Â ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ Ì‚ ·ÈÈÁÓ ÌÈ˙Â¯È˘
Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ÌÈ„¯˘Ó‰ È„È˜Ù˙Ï Ì„‡‰ ÁÂÎ È ˜˙ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ , ÍÂ˙

ÂËËÒ ÌÈ„È˜Ù˙ ˙¯˙Â‰‰ È„Ó È„·ÂÚ È„È· ÌÈÈ¯ÂË. ÈÂ‡¯ Ì‚ , Ï˘ ÌÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÈ˜È ÌÈ„¯˘Ó‰˘
 ıÂÁ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ÚÂˆÈ· ˙Î¯Ú‰

‰È„ÚÈ ˙‡ ‰‚È˘‰. 
„Â‡Ó ˙Â·Î¯ÂÓÂ ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ·Â¯Ï Ô‰ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ,

‰·¯ Ô˙ÂÏÚÂ .ÍÎÈÙÏ ,Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ È ˙Â  ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÊÂÁ· ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈ‚ÂÒÏ Ì˙Ú„ ˙˙
ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈ ÔÂ‚Î ÌÈ˙Â¯È˘‰ ,„ÎÂ Ì‰· ‰„ÈÓÚÏ ˜ÙÒ‰ ıÂ¯Ó˙Ï ÔÂ ‚ Ó' . „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯

 Ì‚ ÔÂÚÓ ÏÎ· È Ë¯Ù‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙Î¯Ú‰Ï Á˙ÈÙ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈ ‰ÁÂÂ¯‰
ÌÂÁ˙ Â˙Â‡· ˙Â ÂÚÓ ÔÈ· ˙Â¯È˘‰ ˙‡ÂÂ˘‰ Ì˘Ï .È˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ

 ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ˙Â ÂÚÓ· Ô˙È ‰ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÔÈÈ Ú· ˙Â ˜˙‰Â
‰ÈÈÓÈ Ù ˙Â ÂÚÓ ÏÚ ˙Â¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ . ˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ‰Ï‡‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˘Ù  ÈÚ‚Ù Ï ‰ÏÈ‰˜· ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ‰ÈÂ‡¯‰ ÁÂ˜ÈÙ‰
ËÒ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‰ ˙ÓÚ·˜ ‡Â‰˘ ÌÈË¯„ . 

 ˘¯„ Î Ô˙ÏÚÙ‰Ï ÔÂÈ˘È¯· „ÈÈËˆ‰Ï Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙Â¯‚ÒÓ‰Ó ˜ÏÁ ·ÈÈÁ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
˙Â ÂÚÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ· ,Î˘˙‰"‰-1965 ,¯˙Ï‡Ï ˙‡Ê ¯È„Ò‰Ï ÂÈÏÚÂ. 

 ÌÈÒÂÁ‰ ˙˜ÊÁ‰Ï ÌÈÙÒÂ  ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ˙Â¯È˘‰ ÈÏ·˜ÓÓ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ·Â‚ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â 
˙Â ÂÚÓ· ,ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÈÈÁ ‰Ï „Â‚È ·‰ ;‰Ê ‡˘Â Ï Â˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ. 

Ú„È‰ ˙‡ Ì‰È È· Â˜ÏÁÈ ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÌÈ„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ .Ï˘ÓÏ , ¯˘‡·
ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â ‚ ÓÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰Ï ,Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ Ì‰È È· ÂÓ‡˙È Û‡Â .¯ÈÂˆ , ÈÎ

È„¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÂÊÈ˙ ‰È„¯˘Ó ˙„Â·Ú ÏÂÚÈÈ Í¯ÂˆÏ 
ÌÈÓÂ„ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ .ÈÂ‡¯ , ÌÈ·Èˆ˜˙‰Ó ÌÈÂÒÓ ¯ÂÚÈ˘ Ú·˜È ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰˘

˙ÈÙÒÎ‰ ‰¯˜·‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰-˙È‡ Â·˘Á , ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙Â¯È„˙· ‰¯˜·-‰ ˘· ÌÚÙ .  
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   המשרד לקליטת העלייה 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

, העסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני שרי נבדק נושא מינוי ו
 ).5' ראו בדוח זה עמ(במסגרת מטלת רוחב בנושא 



   


