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 לכבוד

 רווחה והשירותים החברתייםעבודה, המשרד ה

  IlanitH@molsa.gov.ilבאמצעות דוא"ל: 

 שלום רב, 

 התייחסות ודגשים מיוחדים של האגודה לזכויות האזרח לחוק שירותי רווחה הנדון:

. מפאת קוצר בחקיקההרווחה  ומערכתנו מברכים על הכוונה לעגן את פעולת הלשכות החברתיות א

העקרוניות הדורשות  הנקודותאת  , להלן,בקצרה נציין ,מורכבות הסוגיותוהזמן ביחס ל המקום

 ., ואף להיפגש לשם כךהחוק בהמשך גיבושבמסגרת  יותרונשמח לפרט  ,התייחסות

האגודה לזכויות האזרח עוסקת בקידום זכויות אדם בתחום החברתי בפתח הדברים נציין, ש

. היא ארגון זכויות האדם 1972גודה היא עמותה רשומה מאז האובמערכת הרווחה מזה שנים. 

ובתוך  ,זכויות האדם ובחינוך לדמוקרטיה הגדול והוותיק ביותר בישראל. האגודה עוסקת בכל קשת

 כך בזכויות של אנשים החיים בעוני ובזכויות אדם במערכת הרווחה. 

 להלן עיקרי הדברים:

 כלליים עקרונות

רותי רווחה צריכים להינתן באופן שוויוני, יש. לתושביהירותי רווחה הם בליבת מחויבות המדינה ש

 . בפרט וכבוד האדםאדם הזכויות כיבוד ומתוך תפיסה של 

על בסיס מידת הזדקקותם ובהתאם  ,שירותי רווחה צריכים להינתן גם למי שאינם תושבי המדינה

 ., שהרי מדובר במימוש זכויות יסוד בסיסיות לכל אדם באשר הוא אדםלנסיבות

על בסיס שירותי רווחה ניתנים  ,ים שוניםבחוק זכאותלמעט במקרים ספורים בהם קבועה כיום, 

 ,לספקם. בפועל ורצונה, יכולתה ולת כלכלית של הרשות המקומיתכאשר תקצובם תלוי יכ ,נהלים

בשל , בין השאר, גם כאשר יש קביעה מקצועית כי הוא נדרשלא ניתן סוציאלי  סעד פעמים רבות

על ועל רקע זה, . , היעדר מסגרת נורמטיבית מחייבת ופיקוח לקויאופן התקצוב של מערכת הרווחה

  :יש צורך לפעול בשני אפיקים ושוויוני הולםבאופן  להבטיח אספקת שירותי רווחהמנת 

סל שירותי רווחה במסגרתה ש ,בחקיקה ראשית ת החובה למתן שירותי רווחההסדר – הראשון

הרשות המקומית, כמו שנעשה במסגרת חוק ביטוח ממצבה הכלכלי של  מנותקה ,מתעדכן ומחייב

 בריאות ממלכתי. 

בחקיקה ראשית ובתקנות,  לשירותים זכאותמתן שירותים וקביעת ל ההליךסדרה של א –השני 

וכלוסייה והצרכים של הא הליך מנהלי הוגן שתואם את החסמים, המגבלותהבטחת בדגש על 

 נתמממנותנת ו/או עקרונות אלה צריכים לחול על כל שירות שהמדינה שזקוקה לשירותי רווחה. 

  .באמצעות מיקור חוץ שירותים שניתניםעל  םובכלל בתחום הרווחה,

mailto:IlanitH@molsa.gov.il
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 רווחה שירותי מתן חובת

 רווחהעיגון סל שירותי  .א

לכלול מנגנון מתעדכן של שירותי ליבה בתחום הרווחה שיש  כיםצריותקנותיו וק שירותי רווחה ח

למעט  ,שירותי רווחהחובה לתת כל . כיום אין ואחידותעל בסיס אמות מידה שקופות  לספקם חובה

ככל שמנגנון תקצוב שירותי  (.דומההבודדים הקבועים בחקיקה )מעון יום לפעוט בסיכון וכ במקרים

הרווחה יוותר בשיטת המימון התואם )ר' התייחסות להלן( יש לקבוע אמות מידה שקופות ואחידות 

אנשי המקצוע מהמלצה על מתן שירות על מנת לצמצם את התופעה הרווחת של הימנעות  ,לזכאות

דוגמאות רבות, נשמח לפרטן ככל  )ויש לכך שירותמשאבים לממן את הלרשות שאין  מהטעםרק 

 .דרש(שנ

לכל אדם המתגורר בישראל,  בנוסף, יש לקבוע שסל השירותים יינתן על בסיס מידת ההיזקקות

 דרש(. נככל ש )נשמח לפרט לכל אדם כאמור שיינתנו שירותים חיוניים ,ולכל הפחות

 תקצוב מערכת הרווחה .ב

ששירותים ניתנים על בסיס יכולתה הכלכלית בפועל, משמעה  המימון התואם )"מאצ'ינג"( שיטת

ברשויות נזקקים כי תושבים  . הנתונים מראיםולא בהתאם לצורך הממשי של הרשות המקומית

 לחובת בניגוד ,שירותי רווחהתקציב נמוך משמעותית עבור כלכלית מקבלים מבחינה חלשות 

כאמור )שהם  יש לנתק את הקשר בין מתן השירותים. באופן שוויוני לספק שירותי רווחההמדינה 

יש לעגן מנגנון תקצוב ו ,הכלכלית של הרשות המקומית הובין יכולת בליבת חובת המדינה(

 ,בסוגית תקצוב מערכת הרווחהלהרחבה . ושוויוניים לכולםדיפרנציאלי למתן שירותים טובים 

משקפות את עמדת האגודה לזכויות ה ,רוזן ושות'-נבקש להפנותכם להערות משרד עוה"ד קלעי

 (. , ונשמח להרחיב ככל שנדרש)מצ"ב האזרח

 הוגן להליך רווחההשירותי  לקוחות זכויות

מערכת הרווחה, עובדיה ונותני שירותים במסגרתה הם אורגנים הכפופים לכללי המשפט המנהלי. 

את הכללים  ת פעמים רבותונוגדאסדרת פעולת המערכת ופעולתה הלכה למעשה בניגוד לכך, 

כיוון שמדובר בתחום הרווחה, במיוחד בעייתי . דבר זה תות מנהליוהבסיסיים החלים על מערכ

 ,גורמים רביםנובע מ הדברמערכת הרווחה. החלטות התלויות בביותר אוכלוסיות מוחלשות ב

הן ביחס לזכאויות והן ביחס לפרוצדורות;  –ובהם: היעדר מוחלט כמעט של חקיקה בתחום 

או  ןזכויותיה קושי במיצוי ,המערכתהאוכלוסיות הבאות במגע עם טית של נהאינהר ןמוחלשות

 – כתוצאה מכךו ,; היעדר שקיפות הנובע מהחסיונות בתחוםעם זכויות שמוקנות להןהיכרות 

היעדר הכשרה הולמת של עובדים ; שיפורחיונית לשם ה שיפוטית וציבוריתהיעדר בקרה 

הפרטה ; )למיטב ידיעתנו אין התייחסות לכללים מנהליים בסיסיים בהכשרתם( וציאלייםס

 ;על פעולתם פיקוח חלקי וחסרכן ו ,פרטייםותפיסתם כגופים לספקי שירות  סיבית של התחוםמ

בין תפקיד הסיוע של המערכת ותפקידי הפיקוח שלה ההיסטורי מהעירוב מתפיסות פטרוניות ווכן 

  על התנהלות הפרט והמשפחה.

סדרה של שירותי רווחה חייבת לכלול התייחסות למנגנון קבלת ההחלטות ולזכויות העל רקע זה 

שנזקק מגילת זכויות למי עגן בחוק מנגנונים שיבטיחו . בין השאר יש למי שנדרש לשירותי רווחהשל 

 :לשירותי רווחה
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)המנגנון הקבוע בחוק העובדים הסוציאליים לוקה בחסר,  סוציאלי מידע הזכות לקבלת •

 ; (ואינו מיושם בשטח תובוודאי שלא ללקוחו – לאנשי המקצועאינו מוכר 

שקובע זכאות בסיסית  ,זכות להיות מיוצג בפני המערכת מכוח חוק לשכת עורכי הדיןה •

 ; המדינה מרשויותרשות כל צוג בפני ילי

)המנגנון הקבוע בחוק הסעד אינו מיושם, אינו  על החלטות של שירותי הרווחה הזכות לערר •

 ; (המערכת שקוף ואינו נגיש ללקוחות

 ; בטרם קבלת החלטה השוללת זכות או זכאותטיעון הזכות  •

יש להרחיב את . ולהחליף עובד סוציאלי המספק את השירותהזכות לבחור את הגורם  •

 האימוץ ואעו"ס לחוק הנוער ההסדר בתע"ס גם לעניין החלפת גורמי פיקוח כמו ה

  ;בהתאמות הנדרשות

כולל ה ,קבלה ללשכהה ליךהאת מחדש יש לשקול הזכות לפרטיות ולאוטונומיה )ובכלל  •

והטמעת  , שאלון חודרני גם כשהדבר אינו נדרש,תימה על ויתור על סודיות גורףובת חח

 (.הליך הקבלה והטיפול הסוציאלי במסגרת על פרטיותטובות יותר הגנות 

 הזכות לקבל שירות בשפת הלקוח, וכן מתן כל המידע ובכלל זה תרגומו לשפתו. •

  .זכות ליחס שוויוני ואיסור על הפליה במתן שירותי רווחה •

 .איסור על התניית שירותי רווחה במוכנות להליך טיפולי •

 סיועהו פיקוחה תפקידיהפרדה בין 

מערכת הם האמונים על מתן סיוע סוציאלי וכן על פיקוח על התנהלות הפרט האותם עובדי  כיום, 

, בין אם מדובר בעו"ס המשפחה עצמה ובין אם מדובר בלשכה אחת בה עובדים בעלי חהפוהמש

במערכת  אנשיםוגורם לאמון מופחת של  ,. דבר זה יוצר שלל בעיות וכשליםהתפקידים השונים

. יש לחתור להפרדה של סוציאלי ולתופעות של כפיית שיתוף פעולה כתנאי למתן סיועהרווחה 

פונקציות אלה )כמו שנעשה בעבר עם העברת האחריות על קביעת הזכאות ותשלום הגמלאות 

קביעה של אמות מידה שקופות ואחידות למתן סיוע וכן שינוי מנגנון  למוסד לביטוח לאומי(.

 תרומה חשובה להפרדה בין פונקציות הפיקוח והסיוע. אף הם וו התקצוב יה

סיוע המתן בין  – רות למען הילדיהשהפונקציות של  ומהותית את שתימבנית יש להפריד  כך, למשל,

המיועדים  קביעת הזכאות שלובין  ,והפיקוח עליהן להמשיך ולגדל את ילדיהן למשפחות הביולוגיות

ולמנוע  ,למשפחות הביולוגיות אפשרות אמיתית לגדל את ילדיהן לתתדבר זה נדרש על מנת לאמץ. 

 פעולה בניגוד עניינים.

  להפריטםשירותים מופרטים וקביעת שירותי ליבה שאין  עלהגברת מערך הפיקוח 

ם המופרטים ביותר מקרב השירותים הציבוריים. מפאת קוצר המקום לא נפרט שירותי רווחה ה

מכלול החקיקה צריכה לעגן אסדרה מדוקדקת של נתן עובדה זו, יבהאת ההשלכות של תופעה זו. 

)והחלת  ן, אסדרתות, ביצוע הפרטהפרטות עתידיותוקבלת החלטות בדבר תכנון  –היבטי ההפרטה 

ל כ. נשמח להרחיב כןוכן הפסקת הן, הפיקוח עלירות(יהמשפט הציבורי על ספק השכללים מן 

 שאין להפריט כללאו החלטות יצוין, שיש גם צורך וחשיבות לבחינה של סוגי שירותים  דרש.ישי

 .אספקתם, ובהתאם לכך לבצע אולי שינויים באופן )גבולות ההפרטה(
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רות המופרט בלתי מספק יבחלק מן התחומים הפיקוח על נותן הש –לעניין הפיקוח על הפרטה 

 רותיתנאי לכל הפרטת שעל כן, רות בהתאם לדין. יבעליל, ומפר את חובת המדינה לתת את הש

שהולם וחלק אינהרטי מאסדרתו הוא עיגון ותקצוב מנגנון פיקוח  )לרבות שירותים שכבר הופרטו(

כי אין מפריטים את הפיקוח  ,עקרון בסיסי נוסף הואומורכבותו. רות, חשיבותו  יאת רגישות הש

רות )כמו שקורה ישאינו תלוי בדיווחי ספק הש הכזעל שלל רכיביו, וכי הפיקוח צריך להיות עצמאי ו

כאמור, יש לקדם פיקוח עצמאי ובלתי תלוי  אפילו בשירותים רגישים כמו אומנת ילדים(. ,היום

 .בר מופרטיםכמפורט לעיל, גם לשירותים שכ

 על כעקרון בקהילה טיפול

תאם למגמה בשנים האחרונות בארץ ובעולם, יש לחתור למתן כלל השירותים בקהילה, עיבויים הב

. דבר זה נכון ביחס לכל האוכלוסיות המטופלות , ולעגן את הזכות לטיפול בקהילהותקצובם

ילדים בסיכון, אנשים עם מוגבלות נפש ומוגבלות שכלית התפתחותית, קשישים  –רווחה הבמערכת 

 .לציבור ולהגביר את שקיפותוללשכות . כחלק מכך יש להרחיב את מגמת התקציב הגמיש ועוד

 בקרה ואחריותיות  ,שקיפות

 רות.יעל ספקי ש ולהחילם גםשקיפות לעגן בחוק חובות יש  •

מקצועיות מגמות חשיבה על פיתוח תכניות, בנוגע לאת שיתוף הציבור  לעגן בחוקיש  •

  .ואסדרה ותקציביות

 דרש.ננודה על שקילת עמדתנו ונשמח להרחיב ככל ש

 כבוד רב ובברכה,ב

 , עו"דמשכית בנדל

 


