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 לכבוד לכבוד
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 שלום רב, 

 הערביתהאוכלוסייה  תוכנית מענק עבודה בקרביישום  הנדון:

מענק עבודה לאוכלוסיה  תוכנית נגשתהשם לפעול כם לבענין שבנדון ולבקש הרינו לפנות אליכם

לא יפחת כך ש ,זואוכלוסיה מהזכאים  קרבבהעלאת שיעור מימוש המענק לו באופן שוויוניהערבית 

  .האוכלוסיה הכלליתמשיעור המימוש בקרב 

 עדים הבאים לשם כך:צלנקוט ב נבקשכם בין היתר

של כל המידע הרלוונטי הקיים בשפה העברית אודות ה הערבית שפלשוויונית הנגשה  .א

הסימולטור לבדיקת הזכאות למענק עבודה והיישום  ובכלל זהתוכנית מענק עבודה, 

 .לבדיקת מצב הטיפול בתביעה למענק

אודות מענק בכלי תקשורת וברשתות החברתיות ערבית שפה הבפרסום מוגבר קמפיינים ו .ב

 העבודה והדרכים לבדיקת זכאות והגשת תביעות.

בעניין חלוקת מכתבי רשות המיסים עבור קבוצת ישראל  דוארחברת את תפקוד  לבחון .ג

 , ובפרט ביישובים הבדואים בנגב.בקרב האוכלוסיה הערבית הזכאים לכאורה למענק

של עובדים שבינם לבין מעסיקיהם יש עבודה  מענקזכאות למה ה הגורפתאת ההחרגלבטל  .ד

 .בחינה פרטנית של כל מקרה ולגופויחסי קרבה משפחתית, ולהפעיל במקום זאת 

של הזכות למענק עבודה בקרב האוכלוסיה הערבית ימוש הנמוך למלבחון את הסיבות  .ה

 לצד עריכת סקרים בקרב הזכאים. נתוניםוניתוח באמצעות איסוף 

 : להלן נימוקי פנייתנו

למעלה מעשור חלף מאז כניסתו לתוקף של החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה  .1

, שתכליתו (להלן: חוק מענק העבודה) 2007-ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה(, התשס"ח

התמיד רמות שכר נמוכות ועידודן לשיפור מצבן הכלכלי של משפחות עובדות המשתכרות 

כלכלי התמריץ הות דומה. שתלבהעידוד הבלתי מועסקים לכמו גם  ,שוק העבודהבהשתלבות ב

, הניתן באמצעות רשות המיסים ,"עבודההמענק "או בשמו המוכר  ,בדמות מס הכנסה שלילי

 להשיג את יעדי החוק.אמור להגדיל את ההכנסה הפנויה של המשפחות ו
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 דוח הביקורתעדכנית אודות יישום חוק מענק העבודה התפרסמה רק לאחרונה, ב תמונת מצב .2

תוכנית יישום את "מבין נושאי הביקורת  כלל ואשר, א(71השנתי של מבקר המדינה )דוח מס' 

יישום לראשונה הבדיקה האת ו ואילה ,ת מעקבר. זו היתה ביקו"מענק עבודה ברשות המיסים

 .(א66דוח מס' ) 2015מבקר המדינה עוד בשנת קיים  התוכנית

חלק המשיכו  חמש שנים מאז פורסם דוח הביקורת הראשון, שעברוועל אף  ,גם הפעם .3

יישום חוק מענק העבודה. בראש רשימת ליקויים הקשר לבשמצא מבקר המדינה מהליקויים 

 קבוצותהשאר בהשוואה למימוש המענק בקרב האוכלוסיה הערבית נמוך בהשיעור ה אלה עמד

מבין  הש המענק בקרב הזכאים לכאורהיה שיעור מימו 2016בשנת  .לדוח( 851במדינה )עמ' 

אוכלוסיה הכללית, המ 70% ,םהערבי האזרחים קרבמ 62%ן: דלקמקבוצות שונות באוכלוסיה כ

 העולים.מ 70%-חרדים ומה 80%

תנאי הזכאות ל, מידת המודעות למענקעל  צביעיםהמכמעט פערים נמצאו גם בכל הפרמטרים  .4

כלל בין להמדינה ידי מבקר -הערביים שנדגמו על היישוביםתושבי בין וזאת , מימושומידת לו לו

לא הגישו את הערבים שנדגמו  יישוביםה מתושבי 60%נמצא כי  כך בדוח(. 858)עמ' האוכלוסיה 

)לעומת  ידי הרשות-התביעה למענק גם אחרי שנשלחו להם מכתבי הזכאות לכאורה למענק על

מכלל  61%בלבד ממגישי התביעות היו זכאים למענק )לעומת  50% כי ;מכלל האוכלוסיה( 47%

ממגישי התביעות באותם יישובים נשללה זכאותם למענק בשל נתוני  11%האוכלוסיה(; כי 

ממגישי התביעות באותם  32%מכלל האוכלוסיה(; כי  4.8%הנדל"ן הרשום על שמם )לעומת 

 . מכלל האוכלוסיה( 20%לעומת ) נתוני מרשם יישובים נשללה זכאותם למענק בשל

ראשונות ה הקבוצות מביןהיא האוכלוסיה הערבית הנתונים הנ"ל מדאיגים במיוחד היות ו .5

על משפחות  יםאשר לא פוסחו הממדי העוני הפושים בקרבבמדינה הזקוקה למענק העבודה. 

כל אלה  הזדמנויות העבודה המצומצמות ונתוני האבטלה הגבוהים,לצד עובדות, ערביות 

באופן שוויוני כי יושקעו המאמצים הנדרשים ברמה ובאיכות ההולמת על מנת להנגיש מחייבים 

 .ת את מענק העבודה ואת המידע אודות תכנית זו ותנאי הזכאות לההערבי האוכלוסיהעבור 

, וזאת על מידע בדבר התוכניתה לש לשפה הערבית תנאי בסיסי למימוש השוויוני הוא ההנגשה .6

 .בקרב האוכלוסיה הערביתותנאי הזכאות לה את המודעות אודות התוכנית מנת להביא להעל

חלקי מאוד ובאיכות לא מונגש לשפה הערבית באופן מענק עבודה לתוכנית מידע אודות הכיום ה

רשות המיסים לא הנגישה לשפה הערבית את כל היישומים  מבקר המדינה מצא כי מספקת.

 לבדיקת הזכאות למענק עבודה את הסימולטור השארהמקוונים שהעמידה לרשות הציבור, בין 

 לדוח מבקר המדינה(. 862)עמ'  את היישום לבדיקת מצב הטיפול בתביעה למענקגם ו

של חברת קשור בחלוקה מימוש הזכות למענק עבודה בקרב האוכלוסיה הערבית בכשל נוסף   .7

באוכלוסיה  הזכאים לכאורה לציבוררשות המיסים  ם ששולחתמכתביאת הדואר ישראל 

בקרב הזכאים הנמוך ביותר של מגישי תביעות למענק  שיעורהכי  מבקר המדינה מצא. הערבית

ביישובים , וכי כשל זה חמור במיוחד באוכלוסיה הערבית הואלהם שלחה הרשות מכתבים 

נק מתושבי כסייפה לא הגישו תביעה למע 73%-מתושבי ערוער וכ 84%-כ נמצא כי .הבדואים

 (. לדוח מבקר המדינה 859כשמונה חודשים לאחר משלוח המכתבים בידי רשות המיסים )עמ' 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/71A/2020-71A-205-Maanak-Avoda.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/71A/2020-71A-205-Maanak-Avoda.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/71A/2020-71A-205-Maanak-Avoda.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/71A/2020-71A-205-Maanak-Avoda.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/66a/2015-66a-208-Maanak.pdf
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מכתבי רשות של בדואר תם הכשל הנ"ל בולט במיוחד לאור התרומה המשמעותית לשליח .8

 .מקרב הזכאים לכאורה תביעות למימוש הזכותההמיסים בהעלאת אחוז הנענים ומגישי 

בהתאם למועדים עשו זאת ב מגישי התביעות למענק וכי ר ,הבדיקה שערך מבקר המדינה עלהמ

מצא  כןכמו  .להם מכתבים, קרי בחודשים אוגוסט, נובמבר ודצמבר השרשות המיסים שלח

כי הציבור כמעט ואינו מגיש תביעות לשנות מס קודמות בשנה שהרשות אינה שולחת המבקר, 

 לדוח מבקר המדינה(.  831)עמ' ים עוד מכתב

חלוקת מכתבי ענין לתפקוד חברת דואר ישראל במצדכם בדיקה יסודית  אם כן, יבמצב זה מחי .9

ה יכלוסיובמקביל יש לקדם עבור הא ., על מנת לעמוד על מקורות הכשל ולטפל בהםהזכאות

הערבית אמצעים נוספים להעלאת המודעות אודות המענק, בדמות קמפיינים ופרסום מוגבר 

החברתיות, על מנת לפצות על הכשל בענין חלוקת  בשפה הערבית בכלי תקשורת וברשתות

 הדואר.

ות הוא הפצת עלונים אודות מענק העבודה בלשכות שירות עדאמצעי נוסף להעלאת המו .10

 2012, אולם מאז בשנים הראשונות של המענק התעסוקה, כפי שנהגה רשות המיסים לעשות

לסניפי לשכות  ינוע העלוניםשירות התעסוקה על שהפסיקה לעשות זאת בשל מחלוקת בינה לבין 

. גם בדוח האחרון של מבקר המדינה וגם בדוח לדוח מבקר המדינה( 831השונים )עמ'  התעסוקה

החזרת העלונים ללשכות שירות ל, וקרא המבקר לתיקונו של ליקוי זה 2015 ו משנתלפני

 .ות המענק בקרב הקבוצות הרלוונטיותאודדבר שיתרום להעלאת המודעות  ,התעסוקה

יבט נוסף אשר פוגע משמעותית בהיקף הזכאים למענק מקרב האוכלוסיה הערבית הוא ה .11

. לפקודת מס הכנסה( 88)כהגדרתם בסעיף  משפחה יהחרגתם של עובדים המועסקים אצל קרוב

בתוך היישובים הערבים בשל הזדמנויות העבודה  מאוד צהבידי קרובי משפחה נפוהעסקה 

כך גם  .ם לצד ההפליה המבנית בשוק העבודה המרכזיאותם יישוביהמצומצמות הקיימות ב

על כך עמד מבקר המדינה גם  .המצב בקרב עובדים המשתייכים לקבוצת אנשים עם מוגבלויות

החרגה . לדוח מבקר המדינה( 813)עמ'  בדוח האחרון וקרא לבחינה מחדש של קריטריון זה

בגלל הקרבה המשפחתית למעסיקיהם, רק של עובדים  זכאות למענק של קבוצה שלמההגורפת מ

 מעביד-ללא קביעת אמות מידה לבחינת מידת מהימנות הקשר עובדוללא בדיקה פרטנית 

ובראשן הזכות לקיום  ,, מהווה פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויות חוקתיותבאותם מקרים

 בכבוד. 

בקרב שאר כמו גם  ,הזכות למענק עבודה בקרב האוכלוסיה הערביתשל לשם מימוש אמיתי  .12

האוכלוסיות הזכאיות לקידום, על רשות המיסים לבחון בצורה יסודית ומקצועית את הסיבות 

באמצעות איסוף וניתוח נתונים לצד עריכת סקרים בקרב הזכאים , מתמצב הקייתמונת הל

לא כך המצב כיום ברשות לצערנו ה. הבאופן מתמיד ובתדירות גבומאותן אוכלסיות, והכל 

בקרב "רשות ריכוז נתונים על מיצוי הזכות למענק הכי אין בידי  ,מצאמדינה מבקר ההמיסים. 

הוא נאלץ על מנת ו, לדוח מבקר המדינה( 857)עמ'  קבוצות מיעוט או קבוצות ראויות לקידום"

שישה יישובים ערביים. לדגימה לבצע זכות באוכלוסיה הערבית למיצוי לבחון את מידת ה

היא הדבר הבסיסי המצופה מכל רשות ציבורית במילוי תשתית עובדתית מלאה ומהימנה 

 תפקידה ולמען קיום החוקים עליהם היא ממונה.
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  .לאור כל האמור לעיל, נבקשכם לפעול כמפורט בפתיח מכתבנו זה
 

 למענה בהקדם, נודה.
 

 בברכה,

 
 , עו"דגדיר ניקולא

 074-7409785עו"ד אורי קלינר, יועץ משפטי לרשות המיסים, בפקס  העתק:


