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   1 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא .1

בנושא הפרטת מעונות הרווחה והבריאות של הכנסת , מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה

הפנימייה  את כל מעונות המדינהבעבר הפעילה .  פיגור שכליאנשים עםהפנימייה הממשלתיים ל

כיום רק  ו,ממשלתיים-רמים חוץגולידי  הועברו מוסדות אלה במהלך השנים.  פיגור שכליאנשים עםל

 תשעתוצע כי  מ2007רד הרווחה לשנת תקציב משב. המדינהידי במופעלים  מעונותה 59-מ תשעה

נועדה להביא לכך הצעה זו . יםממשלתי- יועברו אף הם לידי גורמים חוץממשלתיים האלה ההמעונות

,  והבקרהפיקוחהכן ופיים משאבים הכסה הקצאת, מכויות קביעת המדיניותבידי המדינה יישארו סש

מהלך זה צריך . ממשלתיים-ידי גורמים חוץביעשה י, קרי מתן השירותים החברתיים, הביצועואילו 

הוצאה ה על , פיגור שכליאנשים עםאיכות השירות שיינתן ל על השלכותיובנת  התוךמבחן ילה

 .המוסדות המופרטיםיעילות על כן  ותתקציביה

אדם שמחמת חוסר  ",1969-ט"תשכ, )מפגריםטיפול ב(בחוק הסעד הוגדר  פיגור שכלי אדם עם

לתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק ושרו השכלי מוגבלת יכוהתפתחות או התפתחות לקויה של כ

 ".לטיפול

. פיגור שכליכאנשים עם מעניק שירות לאנשים שאובחנו במשרד הרווחה  האגף לטיפול באדם המפגר

תוכניות קידום , יעוץ חברתיי, תעסוקהלשירותים קהילתיים לשיקום ו, כללים אבחוןנשירותי האגף ב

ניתנים שירותים אלה . זקוקים לסיוע מוגברבפתרונות דיור וטיפול , לשיפור הכישורים האישיים

 1.ים פרטיים ורשויות מקומיותגופ,  עמותות, גופים ממשלתייםבאמצעות

 2.כלי פיגור שאנשים עם 24,000- שירות לכ נותןהאגףכיום 

 פיגור שכלי בכל הגילים אנשים עם שעיקרו טיפול ב,ביתי- חוץהוא סידורנותן האגף שים אחד השירות

  דיירים9,049כיום יש .  בביתם ונזקקים למסגרות שהייה חלופיותיכולים להישארמסיבות שונות אינם ש

ת דיור במסגרמהם  2,3813-במעונות פנימייה ומהם  6,668 ,ביתי–סידור חוץת מסגר בפיגור שכליעם 

 . פיגור שכליאנשים עם במעונות הפנימייה לתמקדימסמך זה  4.בקהילה

  פיגור שכליאנשים עם למעונות הפנימייה .2

 ,כל תחומי החייםב הנוגעים שירותיםמכלול  ןנית פיגור שכלי עם לאנשים מיועדיםהמעונות הפנימייה ב

שירותים , שיקום, פנאי, חינוך, ות קידום תוכני, תזונה,תעסוקה, בריאות, טיפול, כגון מגורים

 5.טיפולי שיניים ועוד, תים פסיכיאטרייםשירו, שירותים פסיכולוגיים, סוציאליים

                                                 
, אתר האינטרנט של משרד הרווחה 1

htm.AgPigur/Wings/Units/HomePageMenu/MisradHarevacha/il.gov.molsa.www://http ,בדצמבר 27: כניסה 
2006. 

 .2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מר מוטי אלמליח 2
 170- מהם מתגוררים ב890- מסגרות דיור פרטיות ו72- מהם מתגוררים ב1,491, ירים די2,381במסגרות הדיור בקהילה  3

 .מסגרות דיור ציבוריות
 .2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מר מוטי אלמליח 4
, אתר האינטרנט של משרד הרווחה 5

Dormitories/etardationMentalR/Disabilities/MisradHarevacha/il.gov.molsa.www://http ,בדצמבר 27: כניסה 
2006. 



 

 
   2 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

א יומבמצבו ודייר  המוגבלות של הלהערכת מידת ים פרטניהאגף לטיפול באדם המפגר עורך אבחונים

חלטה על ה מתקבלת הרכה וההעאבחוןהעל סמך . דיור במעוןאפשר  לבקשת המשפחהאת בחשבון 

 ותמוגבלאפיינים בבעיות התנהגות או בתרוב המופנים למעונות הפנימייה מ פי-לע.  פנימייהןהשמה במעו

 18דיירי המעונות הם בני כלל  מ75%-יום ככ – גילים שוניםני המעונות מיועדים לאנשים ב. תנועה

 בשיתוף עם  בונההמקצועי במעון הצוותש נקבעת תוכנית טיפול אישית  במעונותלכל דייר. ומעלה

 6.ותמשפח

 מעונות תשעה ו8ציבורייםעונות מ 14 7,פרטייםמעונות  36 : פנימייהמעונות 59יש בישראל 

 10. איש6,668  פיגור שכליאנשים עםבמעונות הפנימייה לתגוררו  ה2006שנת ב 9.ממשלתיים

 11מעוןה  הבעלות עלפי-הדיירים עלו  המעונות התפלגותלהלן

מספר 
 הדיירים

 מעוןהסוג  מספר המעונות

 מעונות פנימייה פרטיים 36 3,645
 מעונות פנימייה ציבוריים 14 1,153
 מעונות פנימייה ממשלתיים 9 1,870
 ולהכך ס 59 6,668

הם  מ28% ורק ,ב הדיירים מטופלים במעונות פנימייה פרטיים וציבורייםורכי מההתפלגות עולה 

  .יםממשלתימטופלים במעונות 

 – מעון הקטן ביותרבו דיירים 380תגוררים מעון הגדול ביותר מב –שונה ממעון למעון מספר הדיירים 

 12. דיירים33

 )לאומית לקימום אנשים עם פיגור שכלי בישראלהאגודה ה(  ישראלם"אקיאגודת הן משרד הרווחה והן 

 13.כלי פיגור שאנשים עם לעונות הפנימייה במםמחסור במקו יןמציינים כי א

 האדם- המעונות וכוחתקציב .3

משרד הרווחה מפעיל את המעונות הממשלתיים ומפקח על הפעלת האגף לטיפול באדם המפגר ב

   .המעונות הציבוריים והפרטיים

                                                 
, אתר האינטרנט של משרד הרווחה 6

Dormitories/MentalRetardation/Disabilities/MisradHarevacha/il.gov.molsa.www://http ,בדצמבר 27: כניסה 
 .2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מר מוטי אלמליח: וגם, 2006

 .גופים פרטיים הפועלים למטרות רווח 7
 .גופים ציבוריים הפועלים שלא למטרות רווח 8
 .2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מר מוטי אלמליח 9

 .שם 10
 .שם 11
 .שם 12
2007 בינואר 4, פוןשיחת טל, מנהל השירות למעונות פנימייה באגף לטיפול באדם המפגר שבמשרד הרווחה, מר גדעון שלום 13

 .2007 בינואר 3, שיחת טלפון, ם ישראל"ר אקי"יו, מר ראובן סמואל: וגם, 



 

 
   3 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

השתתפות הרשויות המקומיות נכללים בו  וממשרד הרווחהתקבל תקציב המממימון המעונות נעשה 

תקבל  המבינויל לפיתוח והמיועדתקציב וכן ,  המשפחהפי מבחן הכנסה של- על,הוריםהוהשתתפות 

  14 .מהמוסד לביטוח לאומי

  המעונותתקציב .3.1

 לטיפול ו מתוכו יועבר.ח"ש מיליון 300- כמיליארד וא הו2007תקציב האגף לטיפול באדם המפגר לשנת 

נות  יועברו למעוח"ש 252,047,000- ו,ח"ש 770,654,000ביתי במעונות ציבוריים ופרטיים -חוץ

 .הממשלתיים

כיבי מרשמשוקללים בו  ,פי מודל קבוע- נקבע עלממשלתיים-מעונות הלא המועבר מהאגף לתקציבה

 , מהתעריף60%- כהואהאדם -במודל זה מרכיב כוח.  מהמעונותשכר ותשלומים נוספים לכל אחד

התנאים  ן מפרופיל אוכלוסיית הדיירים וממרכיבים כגויםההבדלים בתעריף בין מעון למעון נובעו

 15.וגובה שכר הדירה  במעוןהסוציאליים הניתנים

 על פי הוצאות המעונות- אלא מחולק על,פי מודל קבוע- אינו נקבע עלתקציב המעונות הממשלתיים

התקשרות ה סמך  הנקבעות על,)מזון וכדומה, ניקיון (משקההוצאות פי -עלו עובדיםשכר לם תשלו

 16.במכרזים

  במעונותאדםה-כוח .3.2

 148- ואדם-כוח שיא 927( משרות בתקן 1,075הן  מ,1,185הוא רות במעונות הממשלתיים מספר המש

ן כי יצוי 18.פי תעריף- על, משרות3,000 במעונות הציבוריים והפרטיים יש 17.)משרות עבודה בלתי צמיתה

 . בתחום המשקהאדם-כוחכלל נא לממשלתיים -מספר המשרות במעונות הממשלתיים והלאב

 במעונות הפנימייה אדם-כוח עתירה נגד המדינה בגין מחסור ב ישראלם"שה אגודת אקי הגי2003בשנת 

מחסור שלטענת העותרים הוביל לכך שהדיירים סבלו מטיפול ,  פיגור שכליאנשים עםהממשלתיים ל

טענות אלה כי  לעמשרד הרווחה השיב . ממשלתיים לאהשוואה לדיירים במעונות לקוי והופלו לרעה ב

לתקן הקבוע בתקנות והן השוואה  הן ב,אדם-כוחיש מחסור באומנם נות הממשלתיים בחלק מהמעו

. אולם מחסור זה קטן מהמחסור שהציגו העותרים, ממשלתיים-לתקן הקיים במעונות הלאהשוואה ב

 ועל החובה לנהוג בשוויון בין  במלואומשרד הרווחה לא חלק על הצורך לאייש את התקן הקבוע בתקנות

 יושווה במלואו מצב 2003סוף שנת  והמדינה התחייבה כי עד ,המשפט קיבל את העתירה-תבי. המעונות

  19.התקנים במעונות הממשלתיים למצב התקנים במעונות הפרטיים והציבוריים

                                                 
 .ח" מיליוני ש5-ח ולמעונות הציבוריים והפרטיים כ" מיליוני ש10-המוסד לביטוח לאומי מקצה למעונות הממשלתיים כ 14
 .2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מר מוטי אלמליח 15
 .שם 16
.  משרות מקרנות אחרות ותקציבי פעולה30- שווה ערך שעות נוספות ו80,  הן משרות בתקן1,075 המשרות 1,185מתוך  17

ל "עוזר בכיר למנכ, מוטי אלמליחמר : וגם, 2006אוקטובר , 2007הצעת תקציב לשנת הכספים , משרד הרווחה: מתוך
 .2007 בינואר 3, מכתב, משרד הרווחה

 .שם 18
 .760, )4(2003על -תק, ם ישראל ואחרים נגד שר העבודה והרווחה ואחרים"אקי, 5631/01 ץ" בג19



 

 
   4 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ולא אייש את המשפט-רווחה לא עמד בהתחייבויותיו לבית משרד ה,ם ישראל"אגודת אקילטענת 

 20.התקנים כנדרש

כרגע מדובר במחסור כי  ואדם-כוח בתקני ל המחסור כי מילא את רובו המכריע שרנמסשרד הרווחה ממ

 21. האפשרי בהקדםמלא שהמשרד פועל ל,משרות בלבד עשרשל כ

 איכות הטיפול .3.3

הסטנדרטים המקצועיים ואמות המידה להערכת הטיפול הם , שיטות הטיפול נמסר כי משרד הרווחהמ

 22.ממשלתיים-הלאים ו בכל מעונות הפנימייה הממשלתיזהים

ם ישראל סבורים כי הבעלות על " הן משרד הרווחה והן אגודת אקי, לאיכות הטיפול הניתן במעונותאשר

-לאה במעונות גםבמעונות הממשלתיים וגם  כי ו, איכות הטיפולאתמסביר ההמעון אינה משתנה 

 . ממשלתיים יש טובים יותר וטובים פחות

 נגד משרד הרווחה  ישראלם"ליון בעתירה שהגישה אגודת אקימשפט העה-דין של בית-בפסק, עם זאת

 ,המשפט- במעונות הממשלתיים הובאו דברים שהציג משרד הרווחה בביתאדם-כוחבגין מחסור ב

 במעונות הממשלתיים זוכים לתנאים משופרים ועדיפים בתחומים רבים שאינם טיפול לפיהם הדייריםו

-מטפלים במעונות הלא היתרון במספר הלעומתכי  הרווחה היתה משרדטענת . ישיר בדיירים

ממשלתיים - שהמעונות הלא,לתנאים עדיפים אחריםזוכים  במעונות הממשלתיים הדיירים ,ממשלתיים

תנאי ,  במעונות הממשלתיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשנהנעשה כגון בינוי ה, זוכים להםינםא

עובדים ותיקים ווענקות למעונות הממשלתיים והציבוריים תרומות רבות יותר המ, מחיה מרווחים יותר

 23.ממשלתיים-ובעלי ניסיון רב יותר מהעובדים במעונות הלא

 אתמפעילים גורמים שונים שהעובדה  היא ש מעליםים שונים הנוגעים בדברכי אחת הטענות שגורמיצוין 

עשויה  ש, תחרות בין המעונותתיוצר, פרטיגורם ציבורי וגורם , ממשלתיגורם קרי , מעונות הפנימייה

  .מעונותכלל הבלשמירה על סטנדרטים גבוהים להוביל 

  הממשלתיים הפנימייהמעונותהפרטת  .4

להפריט את המעונותהחלטת הממשלה  .4.1
24 

, 2007 בהצעת תקציב משרד הרווחה לשנת שנכללה 25ממשלהה החלטת התקבלה 2006 בספטמבר 12-ב

 ,פנימייה לטיפול במפגריםהמעונות ובהם תשעת , די הממשלהיבפעלים העברת מוסדות רווחה המובדבר 

 לידי גופים ,ברשות חסות הנוערשנעולים -שני המוסדות לטיפול בנכים ושלושת מוסדות הפנימייה הלא

טל על שר הרווחה להשלים את ו ה2004 באוגוסט 15-ממשלה מההחלטת ב נציין כי .ממשלתיים-חוץ

                                                 
 .2007 בינואר 3, שיחת טלפון, ם ישראל"ר אקי"יו, מר ראובן סמואל 20
 .2007 בינואר 4, שיחת טלפון, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מר מוטי אלמליח 21
 .2007 בינואר 3, מכתב, ל"הנ 22
 .760, )4(2003על -תק, ם ישראל ואחרים נגד שר העבודה והרווחה ואחרים"אקי, 5631/01 ץ"בג 23
, 2007הצעת שר האוצר למדיניות הכלכלית לשנת , "שיפור השירות במעונות הפנימייה במשרד הרווחה" , משרד האוצר24

 .2006 בדצמבר 28: יסהכנ, htm.mediniyut_kalkalit/2007budget/il.gov.mof.www://http, באתר האינטרנט
 .2006 בספטמבר 12- שהתקבלה ב,476החלטת הממשלה מספר  25
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

אולם החלטה זו , 2005י גורמים חוץ ממשלתיים עד לסוף שנת העברתם של המעונות הממשלתיים ליד

 .טרם יושמה

- למנות ועדת מכרזים בין שבמשרד האוצרלהטיל על החשב הכללי נקבע כי יש בהחלטת הממשלה

 לצורך הכנת המכרזים לבחירת הגופים ,האוצרממשרד נציגים ממשרד הרווחה ושחבריה יהיו  ,משרדית

 .2007 ביולי 1- תחל לכל המאוחר בפי המכרז-עלההתקשרות . ממשלתיים-החוץ

עקב  להעביר את התקציבים שיתפנו , בתיאום עם שר האוצר,הוחלט להטיל על שר הרווחה  על כךנוסף

משרד הרווחה בכספי  במוסדות הממומנים  הגדלת מספר הדיירים ובהםתי רווחהההפרטה למימון שירו

בודה העחלט להטיל על הממונה על השכר והסכמי הועוד . ערך הפיקוח על מוסדות אלהוהרחבת מ

 לגבש ,ל משרד הרווחה"נציב שירות המדינה ומנכ, בתיאום עם הממונה על התקציבים, במשרד האוצר

לא נקבע כי במקביל . 2007 בינואר 31ניוד עובדים במעונות הממשלתיים עד לתוכנית לפרישה מוקדמת ו

 .יישומה ההחלטה ועד בלתיקלטו עובדים בתקן במוסדות אלה ממועד קי

העברת המעונות בפועל תחל לאחר מינוי שר רווחה או סגן שר בהחלטת הממשלה נכתב כי נציין כי 

 .במשרד הרווחה

 החלטה לדברי ההסבר .4.2

 50%-מיותר חזקת חוסה במעון ממשלתי גבוהה בממוצע בהכי עלות   נכתבחלטהההסבר לדברי הב

 , לחודשח"ש 12,500 אממשלתי הין  עלות חוסה במעו– טי במעון ציבורי או פר חוסהמעלות החזקת

איכות הטיפול במעונות הפרטיים והציבוריים גבוהה אף ש, פרטי וא ציבורי ןעו במח"ש 8,000לעומת 

 . במעונות הממשלתייםהטיפולמאיכות 

בין ונכתב במפורש כי מדובר בפער בין מעונות הפנימייה הממשלתיים האמורים  כי בדברי ההסבר יצוין

 שיפורט ,תחשיב משרד הרווחהמאולם ,  פיגור שכליאנשים עם לממשלתיים-מעונות הפנימייה הלא

בין כלל וביתיות הממשלתיות - עולה כי מדובר בפער העלות בין כלל המסגרות החוץ,בהמשך המסמך

 . פיגור שכליאנשים עםממשלתיות ל-תיות הלאבי-המסגרות החוץ

 עובדים 1,300- הכלולים בהחלטה זו מועסקים כל המעונות הממשלתייםבכלעוד נכתב בדברי ההסבר כי  

 תוביל ,פי דברי ההסבר-על, הפרטת מוסדות אלה). לתי צמיתה ותקני עבודה באדם-כוחשיא (בתקן 

תפנה ותעלה את רמת השירות  , תקני עבודה ארעית163- ואדם-כוח תקני שיא 1,115להפחתה של 

 .רווחהמשאבים נוספים למימון שירותי 

 חזקת דייר במעונותעלות ה .4.3

 מעלות 50%-מיותר  במעון ממשלתי גבוהה בממוצע בחזקת דיירהעלות ש משרד הרווחה טוען, כאמור

 . בשנהח"שליון י מ100-יותר מקרי ,  בחודשח"ש 4,500פער של , במעון ציבורי או פרטידייר החזקת 

 ממשלתי ןחזקת חוסה במעוהעלות בין ער פהמשרד הרווחה העביר אלינו את התחשיב שעל בסיסו נקבע 

התקציב שהוקצה סך  מבוסס על חלוקת ינותחשיב זה א. לא ממשלתיובין עלות החזקת חוסה במעון 

אלא על חלוקת סך , ממשלתיים במספר החוסים במעונות אלה-נימייה הממשלתיים והלאלמעונות הפ

- הממשלתיים והלא,פיגור שכלי אנשים עםלביתי -לסידור חוץמסגרות כלל הל התקציב שהוקצה

 . במספר הדיירים הממוצע לחודש בכל המסגרות האלה,ממשלתיים
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 מרכז המחקר והמידע

 

 200626  לשנתתקציבה ביצוע  המבוסס על,שהעביר אלינו משרד הרווחהתחשיב ההלן ל

  ממשלתיים לא ממשלתיים
 2006  – תקציב בפועלהביצוע   ח"ש 253,783,000 ח"ש 680,585,000

 צעתתפוסה חודשית ממו  דיירים1,895 דיירים  7,292
 עלות ממוצעת לחודש  ח"ש 11,160  ח"ש 7,780

 יםיהעמסת תנאים סוציאל ח" ש1,380 כלול בתעריף
 העמסת מרכזי תעסוקה שיקומיים  ח" ש310

 עלות הכלסך   ח"ש 12,540 ח" ש8,080
ממשלתי מעון הפרש בין כל הסך  ח"ש 4,460

 לא ממשלתימעון ל

 פיגור אנשים עםלביתי -מוסדות הסידור החוץפערי העלות בין כלל ים צגורך חישוב זו מדב, כאמור

חזקת דייר במעונות פנימייה ההפערים בין עלות ולא , ממשלתיים-שכלי הממשלתיים לעומת הלא

החלטה על עתיד השמשמעותו של חישוב זה היא . ממשלתיים-מעונות פנימייה לאממשלתיים לעומת 

פער העלות הקיים בפועל בין מעונות בו צג ומתקבל על סמך תחשיב שלא בהכרח יה תמעונות הפנימי

 .ממשלתיים-מעונות הפנימייה הלאובין הפנימייה הממשלתיים 

וכי בכל  , מורכב יותר לביצועוא הפנימייה ה נפרד רק למעונות תקציביוחה טוען כי חישובמשרד הרו

העלות במעונות הפנימייה הממשלתיים  גדול יותר בין פער תגלה ף וא, תהיה זההמקרה התוצאה שתושג

מאפשר להציג תמונה מהימנה של ומדויק חישוב זה , לטענת המשרד. ממשלתיים-לאהמעונות הובין 

 27.העלות התקציבית הקיימת

עלות דייר במעון לא ממשלתי ובין  דייר במעון ממשלתיהחזקת  בין עלות  טוען כי הפערהמשרד הרווח

 28:יבותכמה סנובע מ

, מזון וכדומה, זקת ביתאח, קרי ניקיון, עלויות האחזקה השוטפות במעונות הממשלתיים .1

בשל החובה להתקשר  ,ממשלתיים- הלאמעונותאלה שב מגבוהות במעונות הממשלתיים

בהעדר גמישות תפעולית  אפייניםת מהממשלתייםמעונות ה , על כךנוסף. במסגרת מכרז

ממשלתיים -למעונות הלאמאפשרת גמישות זו . ממשלתיים-מעונות הלאבהשוואה לוניהולית 

 . יותרהבעלות נמוכשירותים טובים יותר רכישת 

 ,ממשלתיים-עונות הלאהאדם במ-מעלות כוח במעונות הממשלתיים גבוהה האדם-כוחעלות  .2

  .מסיבות שונות

                                                 

 , אינו סופי2006  לשנתתקציבה כי ביצוע יצוין. 2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מוטי אלמליחמר  26

         . חודשים11למוסדות הממשלתיים הוא מבוסס על תחזית שנתית על בסיס ביצוע של קשור  המהוב
 .2007 בינואר 4, שיחת טלפון, אגף התקציבים במשרד הרווחה, מר חנן פריצקי 27
 .2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מוטי אלמליחמר  28
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 מרכז המחקר והמידע

. פי החוק- עלכרז ממפטורבהם ניתן שמקרים ב למעט ,חלה על כל מוסדות המדינהכי חובת המכרז  יצוין

 כגון זו לקדם יעדיםלצד חסרונות כגון ייקור העלויות והעדר גמישות תפעולית נועדה צורת התקשרות 

 . השירותנותןר וצמצום השיקולים הזרים בבחירת בחירת נותן השירות הטוב יות, ניהול תקין

בעובדי מדינה  חשוב לזכור שמדובר , במעונות הממשלתייםהאדם-כוחעלויות בדבר  לטענה אשר

 יותר  גבוה שכרם סביר להניח כיועל כן, הסכמי שכר ומתוגמלים כנהוג בשירות המדינהבהמוגנים 

הדין -נזכיר שוב כי בפסק .אדם-כוחחברות מועסקים באמצעות שחלקם  ,עובדים אחריםמשכרם של 

י ניסיון רב יותר עובדים ותיקים ובעלמועסקים במעונות הממשלתיים שצוין לעיל טען משרד הרווחה כי 

 .ממשלתיים-מהעובדים במעונות הלא

 ההחלטהמימוש הליך  .4.4

 2007עת תקציב משרד הרווחה לשנת בהצוינה צ  להפריט את מעונות הפנימייהממשלההת חלטה

 עם אגף התקציבים  ליישומהיום משרד הרווחה מקיים דיונים מקדימיםכ .כנסתבממשלה ובואושרה 

לטענת משרד . נציגי ההורים עםו ם ישראל"אגודת אקיעם ,  המדינהת שירונציבותעם , במשרד האוצר

 .ל משרד ראש הממשלה" הנושא הוצג למנכ,הרווחה

 ,יש השלכות שונותודאות זו -לאי. לא ברור מתי יחל תהליך ההפרטה ומתי הוא אמור להסתייםעדיין 

 ,קום עובדים שיפרשו במ חדשים למעונות הממשלתייםגיוס עובדיםבתקופה זו אין  העובדה שובהן
 לחפש פני פיטורים ונאלציםלומדים שע במעונות הממשלתיים  פגיעה במוטיבציה של העובדיםניכרתו

 שסביבתם המוכרת ,מעונות ההשלכות אלה עלולות לפגוע מאוד בדיירי. מקומות עבודה חלופיים

 .ודאות-אייימשך מצב זה של כמה זמן ולא ידוע  ,מתערערת

 שירותים על נותני ההפיקוח .5

מערך פיקוח גדול ויעיל שיאפשר ם ממשלתיים מחייבת קיו-העברת מוסדות רווחה לידי גורמים חוץ

 רק לשם .תםאשמשרד הרווחה מתקשר ממשלתיים -פיקוח ובקרה ראויים על ספקי השירותים הלא

 2-ים במשרד הרווחה שירותים בכיממשלתיים לאגפים מרכזלא  סיפקו גופים 2004 בשנת ,המחשה

 29.ח"ש י מיליארד2.3-כבסך  מתקציב שירותים ,ח"ש ייליארדמ

אדם טיפול בל מקצועיים במסגרת האגףים מפקח מפקחים על המעונות ומועסקיםבמשרד הרווחה 

כמות להיקף ול, סטנדרטיםל, רישויכל הקשור ל בשתפקידם לוודא כי המעונות עומדים בכללים ,המפגר

 .יריםפעילות הדילתנאי מגורים ול, האדם-כוח

 6.5- מפקחים בשבעהכיום אחראים  אדם המפגר במשרד הרווחהטיפול בבאגף ל פיקוח על המעונותל

תעסוקה לאחראי , פקיד סעד ארצי, עובד סוציאלי ראשי, אח ראשי, רופא ראשי:  כדלקמןמשרות בתקן

 30.הספר-בתילואחראי 

, פנאי: האל בתחומים "ילנספר"במעמד יועצים כמו כן כפופים ישירות לאגף לטיפול באדם המפגר 

קלינאי  ו ואביזרי ניידותמערכות הושבהתחום , רפואי-הראפהתחום ה, רפואת שיניים, אטריהפסיכי

                                                 
 .2005מאי , 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2004 לשנת ,ב55 דוח שנתי ,משרד מבקר המדינה 29
 .2007 בינואר 3, מכתב, משרד הרווחה שבאגף לטיפול באדם המפגרב מנהל השירות למעונות הפנימייה ,גדעון שלוםמר  30



 

 
   8 מתוך 8עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 , יש להוסיף את המפקחת הארצית בתחום התזונה אלהלע. ת מועסקים במשרה חלקי אלהכל. תקשורת

 31.הפועלת במשרד הרווחה

 ,במשרד הרווחהשפנימייה באגף לטיפול באדם המפגר הת מנהל השירות למעונו, גדעון שלוםמר  דבריל

ים במסגרת אולם יש מקום לבחון את העסקת היועצ, מספר המפקחים מספק את הצרכים הקיימים

 32."פרילנס" עמדתקנים ולא במ

אם מעונות הפנימייה בפרט  ,מערך המפקחים הקייםשל  הההפרטה המתוכננת מחייבת הגדל

החלטת ב כי יצוין .הממשלתיים יפוצלו לכמה מעונות פרטיים או ציבוריים ולא יישארו בגודלם הנוכחי

להרחבת מערך הפיקוח על מוסדות יועברו ההפרטה עקב  תקציבים שיתפנו יכהצהרה הכללת נהממשלה 

 .אלה

 להלן כמה ,מפעיליםדם המפגר ללמוד מעט על מערך הפיקוח שמשרד הרווחה והאגף לטיפול באכדי 

 מגופים עסק ברכישת שירותים חברתיים ו2005 שפורסם בשנת ח מבקר המדינהדום שפורטו בממצאי

 33:משרד הרווחהב חיצוניים

 משרד מבקר המדינה בדק עשרות חוזים לניהול מעונות ומסגרות – רותיםישעם נותני החוזים ה •

עולה שבחוזים לא נכללו נספחים המגדירים מהבדיקה . דיור בקהילה שנחתמו עם המפעילים

את הגדרת כישורי העובדים ואת סל השירותים , את מספר העובדים שהמפעיל חייב להעסיק

העדר נספחים אלה עלול להקשות את אכיפת , לדעת המבקר. שעל המפעיל לספק לדיירים

 יבדוק את משרד הרווחה מסר בתשובתו כי הוא. החוזים ואת הפיקוח על מפעילי המעונות

 .העניין וידאג להשלמת הנספחים החסרים

 כנית ביקורת מובניתוהנהלת האגף לא גיבשה ת – שירותיםהעל נותני מקצועי הפיקוח ה •

אומנם מתקיים פיקוח שוטף .  ולהערכתםהמעונות הפנימיישתשמש כלי לפיקוח על תפקודם של 

אולם הבדיקה אינה , ר במעוןב המפקחים גם ממלאים דוח על ביקווור, על מעונות הפנימייה

 נכתב  המדינהבתשובת משרד הרווחה למבקר. נעשית במתכונת מובנית ואין טופס דיווח אחיד

-ת עבודה שנתית ורבתוכניויש ,  מתקיים שעליהם הפיקוח, יש סטנדרטיםהכי במעונות הפנימיי

 . לפיהןשנתית שעל המפקח לעבוד

בין  קבענם גופים נתמכידבר ממשלה בהלטת הח ב– שירותיםהחשבונאי על נותני הפיקוח ה •

משרד הרווחה לא . רים"במלכוגם  ,גופים אלה ביקורת כספית בכל שנהב  שיש לערוךשארה

 קיים 2004 ועד סוף יולי 1999משנת .  זוהקיים את הבקרה הכספית בתדירות שנקבעה בהחלט

מנתוני . שירותים  מהםוא רוכששהגופים ה 1,200-על כשליש מרק המשרד בקרה חשבונאית 

 מהתדירות 10%  בממוצעשעשה המשרד היתה  החשבונאיתה עולה כי תדירות הבקרהמבקר

 .פי החלטת הממשלה-הנדרשת על

 לא היה רשיון ,2004דצמבר בקרי , מבקר המדינהשל  במועד סיום הביקורת – מעונותהרישוי  •

.  יותראו  חוסים13ם מתגוררים בהממשלתיים ש-לאה הפנימייה מעונות 49- מ16-תוקף ל-בר

                                                 
 .2007 בינואר 3, מכתב, מנהל השירות למעונות הפנימייה באגף לטיפול באדם המפגר שבמשרד הרווחה, מר גדעון שלום 31
 .שם 32
 .2005מאי , 2003ת הכספים  ולחשבונות שנ2004 לשנת ,ב55 דוח שנתי ,משרד מבקר המדינה 33
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ר למבקר כי הוא  משרד הרווחה מס.1997 חודש דצמבר  פג בסוףנותמעואחד ה לתוקף רשיונו ש

 .ם שלהרישויהנקט צעדי אזהרה נגד המעונות כדי לזרז את הליך 

משרד הרווחה לא בחן את המבנה הארגוני  – לפיקוח על רכישת שירותיםהנדרש  אדםה-כוח •

ותי פר משרות הפיקוח בו למגמת ההתרחבות שחלה ברכישת שירשל המשרד ואת התאמת מס

פחת , אדם המפגרטיפול בובהם האגף ל, אגפים שנסקרו בדוחב. רווחה מידי עמותות וחברות

ד ב זו באה הפחתה, כאמור .16%- ב, ובכלל זה משרות הפיקוח,מספר משרות התכנון והניהול

משרד ממסר נ למבקר ה בתשוב.לתייםממש-הגדלת השירותים הנרכשים מגופים חוץבבד עם 

, הרווחה כי הגדלת מספר המסגרות שאינן ממשלתיות מצריכה להגדיל את מספר תקני הפיקוח

בעתיד ידרוש המשרד שאחוז מסוים מהתקנים שיופרטו .  לצורך זהאך לא אושרו עוד תקנים

 והיקף מסר למבקר כי אופי הפיקוחנשרד האוצר ממ. יישאר בידיו ויומר לתקני פיקוח

בסמכות כי ו,  שלועדיפויותה בהתאם לסדר ,משרד הרווחהב נקבעים והמשאבים המוקצים ל

-כוחותקציבי ביצוע לפיקוח וכך להגדיל את מספר תקני משרד הרווחה להמיר תקני ביצוע 

 . המופנים למטרה זוהאדם

את עושים  והמפקחים במשרד הם יעיליםכי  משרד הרווחהנמסר מפנייתנו בנושא זה  לעבתשובה 

של כירים מקרוב את הצרכים ומפי תוכנית פיקוח מובנית -מפקחים אלה פועלים על. עבודתם היטב

 34.מוסדות הרווחה השונים

שכן , על את מערך הפיקוח הקייםייל לחזק ו תאפשרכי ההפרטההיא ד האוצר רמשרד הרווחה ומשטענת 

 35.רך זה לחיזוק מעשארההפרטה ישמשו בין ה עקב חסכו יכספים שיה

 עמדות הגורמים הנוגעים בדבר .6

:  וכן את עמדות הגורמים המתנגדים למהלךבחלק זה נציג את עמדות משרד האוצר ומשרד הרווחה

כלי ומועצת העובדים  פיגור שאנשים עםממשלתיים להפנימייה הועדי הורים של מעונות , ם ישראל"אקי

 .במשרד הרווחה

 36האוצרמשרד  ומשרד הרווחה .6.1

 אנשים עםרות הניתן ל לייעול השיביאהפרטת המעונות תים כי אוצר סבורהבמשרד חה ורוומשרד הב

יביא ו הניתן בהם ואת איכות השירות  המוסדותמהלך זה ישפר את ניהול,  משרדים אלהלפי. פיגור שכלי

 פיגור שכלי אנשים עםשירותים נוספים למתן  באת פירותיו להשקיעאפשר היה יסכון תקציבי שילח

  .משרד הרווחהמטעם 

 שאר בין ה,הפרטה תשפר את השירות הניתן לנזקקים לויא כי הה  הרווחה ומשרד האוצרטענת משרד

 דוגמת ,ית האגף לטיפול באדם המפגרבשל ניצול התקציב שיתפנה לטובת שיפור הטיפול באוכלוסי

                                                 
 בינואר 3, שיחת טלפון, משרד הרווחה שבאגף לטיפול באדם המפגר במנהל השירות למעונות הפנימייה, גדעון שלוםמר  34

2007. 
 .2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ, מוטי אלמליחמר  35
, מוטי אלמליחמר :  וגם,2006 בינואר 4, שיחת טלפון, ד האוצרמשר שבתקציביםהאגף ברכז רווחה , משה בר סימן טובמר  36

 .2007 בינואר 3, מכתב, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ
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הגברת ,  למטופליםתעסוקההשיפור , "שקטים מורכבים-אי"המטופלים המוגדרים הקטנת קבוצות 

  . וכדומההליכי הפיקוח הקיימים

תוך שמירה על זכויות הדיירים מהפרטה את מהלך הלהוביל הכוונה היא   כייםמשרד הרווחה מדגישב

 פיגור אנשים עםמנגנונים שונים שישפרו את השירות הניתן לפתח  ממשיך למשרד ה.ובני משפחותיהם

 דרישות ,משוב לקוחות, פיקוח עצמי מובנה, ם ובהם ביקורי פיקוח מובני,בני משפחותיהםלשכלי ו

בקרה , מחקר והערכה שוטפת, שיתוף פעולה עם ההורים,  העובדים והכשרתםמינימום בנושא שכר

 . חשבונאית וכדומה

 37ם ישראל"אקי .6.2

 כלל הדיירים  אתהמייצגת,  ישראלם"אגודת אקישמפעילה  ,למעונות הפנימייה יש ועד הורים ארצי

מר הביע  ,כ משה שרוני" חה,הרווחה והבריאות של הכנסת, ר ועדת העבודה"ב ליובמכת. ומשפחותיהם

במכתבו .  התנגדות נחרצת להפרטת מעונות הפנימייה הממשלתיים, ם ישראל"ר אקי"יו, ראובן סמואל

ם ישראל רואה בהחלטה ניסיון נוסף של הממשלה להתנער מאחריותה "אקי: " כי מר סמואלעןוט

 ". כלפי השכבות החלשות במדינת ישראל ובפרט כלפי אנשים עם פיגור שכליוממחויבותה המלאה 

סבורים כי הפרטת המעונות הממשלתיים פירושה פגיעה אנושה ובלתי "בארגונו , סמואלמר לדברי 

נות והפרטת המע ,לדבריו, למעשה".  שמרביתם מתגוררים במעונות שנים רבות,הפיכה בדיירי המעונות

כרוך ה ,שינוי זה.  מספרזה שניםחיים בה החוסים שה הטבעית והמוכרת מלווה בשינוי הסביב

 .פיע מאוד על מצבם הנפשי של הדייריםעלול להש, ת הצוות המקצועי המלווה אותםוחלפתבה

 קיומם של המעונות הממשלתיים מבטיח תחרות ושמירה על סטנדרטים גבוהים ,סמואללדברי מר 

 ,האוצר הוא שפגע באיכות השירות במעונות הממשלתייםמשרד . מעונות הפרטיים והציבורייםב

 שחייבה את המדינה – ץ" וגם לאחר החלטת בג, במעונות אלהאדם-כוח מחסור מכוון באמצעותב

- הקיים במעונות הלאהאדם-כוחלהשוותו לכדי  במעונות הממשלתיים האדם-כוחלהגדיל את 

 . עושה דבר אינה המדינה– ממשלתיים

מחודש ט עובדים חדשים במעונות הממשלתיים וקלללא ש על ההחלטה כתבו במסמואל מליןמר  

 שכן ,משרד הרווחה כבר החל בתהליך של הפרטה שקטה, דבריול. יישום ההפרטהספטמבר השנה ועד 

החלטה ה. הוא אינו מאייש תפקידים של בעלי מקצוע ואינו מפנה דיירים חדשים למעונות הממשלתיים

 . פוגעת בדיירי המעונות לתקופה בלתי ידועהשלא לקלוט עובדים חדשים 

 רמת הפיקוח אינה ,דבריול. משרד הרווחהטעם הפיקוח מגם על סמואל טענות קשות מר במכתבו מעלה 

 וכיום ההורים וועדי ההורים במעונות הם הגורם המרכזי שמתריע בפני המשרד , בלשון המעטה,מספקת

משרד של לדבר על פיקוח הולם אין רנותם י ההורים ועלא מעורבותב, דבריול. מחדליםעל על כשלים ו

 .הרווחה על הנעשה במוסדות הרווחה

 

 

                                                 
2006 בנובמבר 28, כ משה שרוני"חה ,הרווחה והבריאות, ר ועדת העבודה"יומכתב ל, ם ישראל"ר אקי"יו, ראובן סמואלמר  37

 .2007 בינואר 3, שיחת טלפון:  וגם,
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 38 פיגור שכליאנשים עםממשלתיים להפנימייה ההורים של מעונות הועדי  .6.3

הראש של ועדי -יושבי.  הנהלת המעוןכלפירכי המשפחות ויצג את צי ועד הורים מקומי המפועלבכל מעון 

 הרווחה , העבירו לוועדת העבודהפיגור שכליעם ימייה הממשלתיים לאנשים ההורים של מעונות הפנ

להעברת המעונות הממשלתיים לידי גורמים בו הם מביעים התנגדות אשר והבריאות של הכנסת מכתב 

-לאהנחה ה החלטת הממשלה מבוססת על תחשיבים כלכליים מוטעים ועל ה,לטענתם. ממשלתיים-חוץ

הראש -כתבו יושביבמכתב .  אחריםבמעונותשונות הממשלתיים נמוכה מזו  רמת הטיפול במעכימוכחת 

 ,"עבור החוסים ובני משפחותיהםברק ועדי העובדים של המעונות הממשלתיים רשאים להחליט "כי 

 .וקראו לנציגי הממשלה לבחון את ההצעה מחדש ולבטלה לאלתר

 39מועצת העובדים במשרד הרווחה .6.4

 מועצת .ם עובדי1,300פיטורי תביא לרווחה ה הפרטת מוסדות ,רווחהלטענת מועצת העובדים במשרד ה

במעון עלות החזקת דייר חזקת דייר במעון ממשלתי גבוהה מהעלות שהאוצר קביעת העובדים טוענת כי 

 איכות הטיפול כית האוצר גם דוחה את טענהמועצה .  ומבוססת על עיוות הנתונים,פרטי אינה נכונה

 כי מדובר בהטלת תוטוענ, בוריים גבוהה מאיכות הטיפול במעונות הממשלתייםבמעונות הפרטיים והצי

 .מעונותהדופי בעבודתם המסורה של עובדי 

דהיינו ההחלטה שלא לאייש , "ייבוש המעונות הממשלתייםמגמת "צה מלינה על מה שהיא מכנה המוע

הדבר מייצר לחץ  ",עצהלטענת המו. קצץ בתקציבים להפעלה שוטפת של המעונותלמשרות של מטפלות ו

 ". שהמעונות הממשלתיים אינם טובים, כביכול, מכוון מצד האוצר כדי לרפות את ידי העובדים ולהוכיח

 דיון .7

 :להלן כמה נקודות שיש לתת עליהן את הדעת

 סוגיות כגון אחריותלדיון מעלה   פיגור שכליעםמעונות הפנימייה הממשלתיים לאנשים הפרטת  •

ראוי  שירותים לועולות שאלות כגון אי על כך נוסף.  הרצוייםפרטהגבולות הההמדינה ו

עשויות להיות מהן ההשלכות שו לא וליוממשלתיים וא-עביר לידי גורמים חוץתהמדינה ש

 .פיגור שכלי אנשים עםך זה על איכות השירות הניתן למהלל

 הגורמים. ים ממשלתיאגורמים לידי בכבר כיום  הפנימייה מופעל מעונותהרוב המכריע של  •

 איכות הטיפול הניתן אתסביר מההנוגעים בדבר מסכימים כי הבעלות על המעונות אינה משתנה 

-בים פחות הן במגזר הממשלתי והן במגזר הלא מעונות טובים יותר וטוישכי  ו,במעונות

איכות כי  ,חלטת הממשלהלהדברי ההסבר אמור בטענות אלה עומדות בסתירה ל. ממשלתי

אינן מנגד ו ,הטיפול במעונות הממשלתייםממשלתיים גבוהה מאיכות -נות הלאהטיפול במעו

 . המעונות הממשלתיים עדיפות המדגישים את,עם עמדות המתנגדים להפרטהמתיישבות 

                                                 
 .2006 באוקטובר 19, מכתב,  פיגור שכליעםפורום ועדי הורים של מעונות פנימייה ממשלתיים לאנשים כנס  38
 באוקטובר 19, מכתב לראש הממשלה ושר הרווחה אהוד אולמרט, ר מועצת העובדים במשרד הרווחה"יו, משה דרעימר  39

2006. 
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חזקת דייר ה בדבר פערים בעלות ענות על ט של המעונות הממשלתיים מבוססההפרטה מהלך •

התחשיב שהעביר אלינו משרד מ .משלתימעון לא מהחזקת דייר בבמעון ממשלתי לעומת 

במעונות הפנימייה הממשלתיים אלא את דייר  תלה כי הוא אינו בוחן את עלות החזקוהרווחה ע

 פיגור שכלי במגזר הממשלתי לעומת אנשים עםביתיות ל-חזקה בכלל המסגרות החוץהעלות ה

ה לנקוט מהלך של משום שההחלטובעיקר  , שירותת בהפרטמדוברשכיוון . ישלתממ-לאמגזר הה

שיהיה ספציפי  , יש מקום להציג תחשיב עלות מדויק יותר,על טיעון של עלות מבוססתפרטה ה

  . בפועללמעונות הפנימייה ויציג את המצב הקיים

ם וצמצבתוך שמירה על זכויות הדיירים ומשפחותיהם ומיעשה תההפרטה לכך שלדאוג חשוב  •

מתן מענה לווה בפרטה תהחשוב שהכמו כן . שתתלווה אליוודאות ו-איה תקופת מרבי של

 .לעזוב את מקום עבודתםייאלצו לעובדי משרד הרווחה ש

המגמה המתרחבת של העברת נוכח  חשובה ומרכזית לאסוגיית הפיקוח על נותני השירותים הי •

אינו קצב ההפרטה במשרד הרווחה נראה כי . ממשלתיים- לידי גורמים חוץ ממשלתייםמוסדות

ח מבקר  בדו.ותו להתמודדות עם המצב החדשמוכנאת  בניית מערך הפיקוח וקצב את תואם

 לפיקוח על נותני שירותים קשורממצאים חמורים בכל המפורטים  זה נושאהמדינה שעסק ב

 משרד הרווחה הצהירו כי בכוונתםין כי הן משרד האוצר והן וצי. עמםשמשרד הרווחה התקשר 

 .מערך הפיקוחטובת פרטה לעקב ההלהקצות חלק מהכספים שייחסכו 


