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אסדרת שירותי שיקו שהמדינה רוכשת
מגורמי חו
תקציר
מבקר המדינה ש דגש מיוחד על הבטחת זכויותיה של אוכלוסיות חלשות במדינת
ישראל ,ודוח זה הוא חוליה נוספת בסדרת דוחות העוסקי בזכויות חברתיות
שהמדינה מחויבת בשמירת.
מדינת ישראל מספקת לתושביה שירותי חברתיי בתחומי שוני ,בה בריאות,
רווחה ,חינו ושיכו .בי תושביה ישנ קבוצות אוכלוסייה חלשות ,כגו נכי נפש,
אנשי ע מוגבלויות ,קשישי ,ילדי ונוער בסיכו ,הזקוקות למגוו של שירותי
אינטנסיביי ושוטפי יותר מאחרי.
מאז המחצית השנייה של שנות התשעי של המאה העשרי נוהגת המדינה לרכוש
חלק ניכר מ השירותי החברתיי מארגוני חיצוניי )עמותות וגופי עסקיי(,
שנבחרי בדר כלל במכרזי .משרדי הממשלה מתקשרי ע אות ארגוני בחוזי
הקובעי את סוג השירותי שעליה לספק ,את היקפ ,את כוח האד הנדרש
לאספקת ,את כישוריו ועוד ,והמשרדי מתמקדי בעיקר בהתוויית המדיניות,
בהקצאת תקציבי ,באסדרה )רגולציה( ובפיקוח ובקרה על הארגוני החיצוניי.
ע השירותי החברתיי החשובי המסופקי ברוב באמצעות גורמי חו נמני
שירותי שיקו לאנשי ע נכויות ומוגבלויות .בכלל זה מצויי שירותי השיקו לנכי
הנפש ,שהאחריות להפעלת היא בידי מטה השיקו הפועל במסגרת שירותי בריאות
הנפש שבמשרד הבריאות; ושירותי שיקו לאנשי ע נכויות ומוגבלויות מסוגי
שוני )כגו נכויות פיזיות או חושיות ,לקויות קוגניטיביות ,קשיי תפקוד או
הסתגלות( ,שלה אחראי אג! השיקו במשרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל
" משרד הרווחה(.
שירותי השיקו האינטנסיביי והנפוצי ביותר ה שירותי הדיור ,הכוללי
מסגרות של הוסטלי ודיור מוג אשר התקציבי להפעלת מסתכמי במאות
מיליוני ש"ח בשנה .בשנת  2012הפעיל משרד הבריאות באמצעות כ" 60ארגוני
חיצוניי כ" 120הוסטלי שהתגוררו בה כ" 3,400דיירי ,וכ" 100מסגרות של דיור
מוג שהתגוררו בה כ" 6,400דיירי .במשרד הרווחה הפעיל אג! השיקו באמצעות
כ" 35ארגוני חיצוניי כ" 80מסגרות דיור ,ובה הוסטלי ומסגרות המשלבות
הוסטל ע דיור מוג .מספר הדיירי שהתגוררו בה הסתכ בכ".3,000

פעולות הביקורת
בחודשי מר"אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של משרדי
הרווחה והבריאות לאסדרת שירותי השיקו שה רוכשי מארגוני חיצוניי.
במשרד הבריאות נעשתה הבדיקה בשירותי בריאות הנפש ובמחוזות תל אביב והדרו
בעיקר ,ובמשרד הרווחה " בשירות לטיפול חו"ביתי שבאג! השיקו .הבדיקה
התמקדה בשירותי הדיור ובחנה נושאי כגו בחירת מסגרות דיור על ידי הדיירי,
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סדרי העסקת עובדי ,פיקוח ובקרה ולמידה בי"משרדית .בבדיקה נסקרו מידע
ומסמכי שרוכזו בידי משרדי הבריאות והרווחה מכמה מסגרות דיור ,לבקשת משרד
מבקר המדינה .נוס! לכ כללה הבדיקה מעקב אחר ליקויי שהועלו בביקורות
קודמות של מבקר המדינה.
יודגש כי הבדיקה לא עסקה בשאלה העקרונית ,הא ראוי או כדאי להפריט שירות
חברתי זה או אחר ולרכשו מגורמי חו " אלא בחנה את הצעדי שנוקטי משרדי
הממשלה הלכה למעשה כדי להבטיח את השירות הטוב ביותר לאוכלוסייה הנזקקת
במצב הדברי הקיי ,שבו מרבית השירותי מופעלי על ידי גורמי חו.

עיקרי הממצאי
סדרי העסקת עובדי במסגרות הדיור
 .1רבי מהארגוני שמפעילי את מסגרות הדיור ה גופי עסקיי ,ומוב שבי
היתר ה נועדו להשיא רווח כספי לבעליה .חובתו של המאסדר )רגולטור( ,קרי
המשרד הממשלתי ,להבטיח שתכלית זו לא תשפיע על מחויבות המקצועית של
הארגוני ושל העובדי המועסקי בה )ובה מנהלי מקצועיי ,עובדי
סוציאליי ומטפלי( לשיקו הדיירי.
האחריות הכוללת לשיקו הדיירי במסגרות הדיור מוטלת על המנהלי המקצועיי
שלה ,ולחוות דעת בנוגע לכל דייר יש משקל בקביעת תכנית שיקומו .בדיקת
דוגמאות של חוזי העסקה של מנהלי מקצועיי שמשרד הבריאות ומשרד הרווחה
ריכזו לצורכי הביקורת מ" 23מסגרות דיור 1העלתה כי בשלוש מסגרות הובטח תמרי
כספי למנהל א מסגרת הדיור תהיה בתפוסה מלאה )כלומר ,הכנסה כספית גבוהה
יותר לארגו שנות את השירות ,שכ התשלו שהוא מקבל מהמשרד הממשלתי נקבע
לפי מספר הדיירי במסגרת הדיור(; במסגרת נוספת נמצא שהובטח תמרי כספי
בגי העברת דייר ממסגרת של הוסטל למסגרת של דיור מוג.
התניית תמריצי כספיי בהיק! הדיירי במסגרת הדיור ,או במעבר שלה למסגרת
אחרת ,מעלה חשש שהתמרי ישפיע " ולו במעט " על חוות דעת של המנהלי
בנושאי כגו שחרור של דייר ממסגרת מאחר שאינו זקוק לה עוד ,השארתו בה או
העברתו למסגרת מסוג אחר .החלטות אלה צריכות להתקבל על בסיס שיקולי
מקצועיי בלבד ,ואי לערב בה שיקול כלכלי.
 .2ת ח ל ו פ ת ע ו ב ד י   :תחלופה גבוהה של עובדי עשויה לפגוע בקשר שבי
המטופלי למטפל ובאיכות הטיפול .בבדיקה נמצא שיעור תחלופה גבוה בכוח האד
והיעדר יציבות תעסוקתית :מש ההעסקה של לפחות מחצית מהעובדי
הסוציאליי שעובדי או שעבדו במסגרות הדיור שנבדקו 2היה לכל היותר שנתיי.
כשליש מהעובדי מועסקי או הועסקו כשנה בלבד.
 .3ש מ י ר ה ע ל ז כ ו י ו ת ה ע ו ב ד י   :ככל מעסיק ,הארגוני החיצוניי
מחויבי לקיי את כל חוקי העבודה החלי על העובדי .משרדי הבריאות והרווחה
__________________

1
2

הוסטלי ודיור מוג 16 ,ממשרד הבריאות ו 7ממשרד הרווחה.
 13במשרד הבריאות ו 6במשרד הרווחה.
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מיעטו לבדוק נושא זה " הבדיקות נעשו במסגרת בקרות כספיות שרואי חשבו
חיצוניי עשו עבור ,ואלה נעשות רק במספר קט של מסגרות דיור.
 .4ה י ע ד ר ב ס י ס נ ת ו נ י   :משרדי הבריאות והרווחה לא גיבשו בסיסי
נתוני שיאפשרו לה לאתר מגמות ,בעיות וכשלי בקרב מסגרות הדיור ולהתוות
מדיניות מתאימה להתמודדות עמ ,ובכלל זה נתוני " ולו מדגמיי " על העובדי
במסגרות אלה ,תנאי עבודת ,ניסיונ והשכלת ועל ההכשרות שה מקבלי
במסגרות הדיור.

האפשרויות לבחור בי מסגרות הדיור והמידע עליה
)א( משרד
 .1ס ד ר י ה ס י ו ע ל ז כ א י  ב ב ח י ר ת מ ס ג ר ת ד י ו ר :
הבריאות :בדיקת הנעשה במחוזות הדרו ותל אביב של שירותי בריאות הנפש
העלתה כי מתאמי טיפול שמונו כדי לסייע לנכה נפש לממש את זכאותו לתהלי
שיקומי ולבחור את מסגרת הדיור שאושרה לו ,אינ מתפני לתפקיד זה )מחוז
הדרו( ,או שה עוסקי בו באופ חלקי בלבד )מחוז תל אביב(.
עוד נבדקו נתוני בדבר מעבר של דיירי מהוסטלי לדיור מוג בשני 2011"2010
והועלה כי רוב ניכר של הדיירי עברו למסגרות של אותו ארגו המפעיל את
ההוסטלי שבה שהו .הביקורת העלתה כי מי שמסייע בפועל לדיירי בבחירת
המסגרות החדשות ה עובדי הארגו ,שאינ מכירי בהכרח את כלל מסגרות הדיור.
)ב( משרד הרווחה :ההחלטה על התאמת מועמד למסגרת דיור של אג! השיקו
מתקבלת על ידי ועדת השמה מחוזית ,והיא רשאית להזמי לדיוניה את המועמד.
בפועל ועדות ההשמה מזמנות את המועמדי רק במקרי חריגי .להשתתפותו של
המועמד בדיו יש חשיבות ,שכ היא עשויה להגדיל את מעורבותו ואת מחויבותו
לתהלי השיקו ,וכ היא עשויה לסייע לוועדת ההשמה לקבל החלטה על בסיס מידע
רב יותר.
 .2ה י ע ד ר מ י ד ע נ א ו ת ע ל מ ס ג ר ו ת ה ד י ו ר  :כדי שמועמד למסגרת
דיור יוכל לבחור את המסגרת המתאימה והאיכותית ביותר עבורו ,עליו להיות חשו!
למידע נגיש על מסגרות הדיור השונות .פרסו כזה ג צפוי לעודד תחרות בי
הארגוני השוני ,מה שעשוי לתמר אות לשפר את איכות השירות במסגרות.
נמצא כי המידע שמפרס משרד הבריאות על מסגרות הדיור באתר האינטרנט שלו
הוא דל; אשר למשרד הרווחה ,באתר האינטרנט שלו לא נמצאו כלל פרטי על
מסגרות הדיור המצויות באחריות אג! השיקו .שני המשרדי ג אינ מפרסמי
פרטי על ממצאי שעלו בביקורי הפיקוח ,ואי אפשרות למועמד לעמוד על טיב
מסגרות הדיור.

הפיקוח והבקרה על מסגרות הדיור
)א( הפיקוח והבקרה על מסגרות הדיור במשרד
 .1מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת :
הבריאות מתבצעי על ידי צוות בקרה מחוזי .נמצא כי במחוז הצפו אי צוות בקרה
מאז שנת  ;2009מכא שיותר משלוש שני משרד הבריאות לא מפקח באופ סדיר על
מסגרות הדיור במחוז הצפו ,שבה כ" 1,200נכי נפש.
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א! שמשרד הבריאות מפקח על עשרות רבות של מסגרות דיור ,הוא אינו עושה כ
בצורה שיטתית ומובנית דיה " לא ידוע א כל המסגרות אכ נבדקות מפע לפע ,אי
אחידות באופ ביצוע הפיקוח ,וממילא ג אי שימוש בתוצרי הפיקוח .התברר ג כי
שיתו! הפעולה בי צוות הבקרה )שתפקידו לפקח על מסגרת הדיור בכללותה( לבי
רכזות השיקו )שתפקיד לקיי מעקב פרטני אחר נכי הנפש השוהי במסגרות
הדיור( לקה בחסר ,על א! הממשקי הרבי ביניה.
)ב( הבקרה הכספית :מטרת בקרה זו לוודא שהכספי המועברי לארגוני
שמפעילי את מסגרות הדיור אכ מנוצלי באופ מיטבי למימו הפעילות
השיקומית ,בהתא להסכ ההתקשרות ,ושהארגוני עומדי בהוראות המחייבות
אות בהיבטי הכספיי .הבקרה הכספית מתבצעת בי השאר על ידי משרדי רואי
חשבו חיצוניי .ליקויי חמורי שנמצאו בבקרות הכספיות מועלי לפני ועדה
מייעצת של שירותי בריאות הנפש ,וזו ממליצה לפני ראש שירותי בריאות הנפש על
דרכי פעולה בנדו.
הביקורת העלתה כי (1) :הטיפול בדוחות הבקרה של רואי החשבו החיצוניי לקה
בחסר :א! ששלושה משמונה דוחות לא הושלמו ,לא נמצאה כל התייחסות של משרד
הבריאות לצור בהשלמת או לממצאי שכבר הועלו בה .בנוגע לשלושה דוחות
אחרי ,שדנו במסגרות דיור שבה שהו כ" 240נכי נפש ושהעלו ליקויי חמורי,
הוחלט שיש לכנס את הוועדה המייעצת לצור דיו בה ,אול בפועל נמצא שהוועדה
התכנסה רק לגבי שניי מהדוחות ,ולגבי אחד מה לא התקיי דיו לגופו של עניי.
) (2בשני  2012"2011היו שני מקרי שבה המליצה הוועדה להפסיק את
ההתקשרות ע מסגרות דיור עקב ליקויי חוזרי ונשני שהתגלו בה ושלא תוקנו
למרות ההתראות .לאחר קבלת ההמלצות ולאחר שביקר במסגרות ,סבר ראש שירותי
בריאות הנפש כי אי עדיי מקו להפסקת ההתקשרות עמ ,וכי יש מקו למת
הזדמנות נוספת לתק את הליקויי.
יש להעיר כי ככלל ,ראש שירותי בריאות הנפש פועל למעשה בשני "כובעי" " מצד
אחד מוטלת עליו האחריות לספק את שירותי השיקו באמצעות הארגוני; ובה בעת
הוא מתפקד כמאסדר האחראי על הפיקוח עליה .בנסיבות אלה עלול להיווצר מצב
שבו יחשוש הנושא בתפקיד להפעיל את סמכותו כנגד ארגוני ,כדי שלא תיפגע
אספקת השירותי.
)ג( אמצעי האכיפה לש תיקו הליקויי :לפי הסכמי ההתקשרות ,משרד
הבריאות רשאי לגבות מארגו פיצויי מוסכמי בגי אי"תיקו ליקויי הנכללי
בדוח הפיקוח ובגי דיווחי שגויי שגרמו לתשלומי יתר .ואול משרד הבריאות
כמעט שלא השתמש בסנקציה הלכה למעשה ,א! על פי שנמצאו מקרי שלכאורה
הצדיקו זאת.
 .2מ ש ר ד ה ר ו ו ח ה ) :א( הפיקוח על מסגרות הדיור של משרד הרווחה נעשה
על ידי מפקחי המשרד המחוזיי ,בשיטה המכונה "שיטת הר!" .זו שיטה לפיקוח על
מסגרות שונות ,הערכת ומעקב אחריה שנועדה להעלות את ר! איכות הטיפול בה.
נמצא כי חלק ממסגרות הדיור לא נבדקו באמצעות שיטת הר! ,ובמרבית המסגרות
שנבדקו הבדיקה לא הייתה מלאה.
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)ב( נמצא כי המפקחי מתקשי לבצע בדיקות הנוגעות למצבת כוח האד
ולנושאי כספיי העולי מפע לפע ,עקב היעדר ידע בתחומי אלה והיעדר כלי
ממוחשב לבדיקת.
)ג( משרד הרווחה לא השתמש בשיטת הר! לש השוואה בי המסגרות השונות
ודירוג ,א! ששיטה מובנית וממוחשבת זו מאפשרת ליצור מאגרי מידע על ביצוע
הפיקוח ,על מסגרות הדיור ועל איכות הטיפול.
)ד( הבקרה הכספית :נמצא כי בשני  2011"2010נעשו מטע חשבות משרד
הרווחה בקרות כספיות רק בשתי מסגרות דיור של השירות לטיפול חו"ביתי )מבי
כ" .(80יש להדגיש כי בבקרות הכספיות נבדקי מרכיבי חשובי שאינ נבדקי
על ידי המפקחי המחוזיי ,כמו הניהול התקציבי של מסגרת הדיור ,הכנסותיה,
הוצאותיה וזכויות עובדיה .בהיעדר בקרות של חשבות המשרד או של גור חיצוני
מטעמה ,ה נותרי בגדר הפקר.
)ה( אמצעי האכיפה לש תיקו הליקויי :בדיקת נוסח הסכ ההתקשרות של
משרד הרווחה ע הארגוני העלתה כי במקרה של הפרת הסכ ,הסנקציה היחידה
היא הפסקת ההתקשרות .מדובר בהרתעה שאינה יעילה דיה ,ויש להוסי! להסכמי
בעתיד סנקציות ביניי.

המעקב אחר תהלי השיקו ומדידת הצלחתו
 .1מ ע ו ר ב ו ת מ ו ע ט ת ש ל מ ש ר ד י ה מ מ ש ל ה ב ת ה ל י  ה ש י ק ו  :
)א( משרד הבריאות :נמצא כי העיו בתכניות השיקו מתבצע בדר כלל אחת לשנה
בלבד במקו אחת לחצי שנה ,והוא נעשה על פי רוב רק על ידי רכזת השיקו
האזורית של משרד הבריאות " ולא על ידי ועדת שיקו כנדרש בחוק שיקו נכי נפש
בקהילה ,התש"ס" .2000משתמע מכא שהבקרה הממשלתית על תהלי השיקו
אינה מספקת.
)ב( משרד הרווחה :בדיקת דוחות פיקוח שנעשו במסגרות הדיור העלתה כי עובדי
סוציאליי מ המחלקות לשירותי חברתיי שברשויות המקומיות אינ מגיעי
פעמי רבות לדיוני השנתיי שמתקיימי במסגרות בנוגע לכל דייר ודייר ,א! שזהו
אחד מתפקידיה.
 .2מ ד י ד ת ה צ ל ח ת ו ש ל ת ה ל י  ה ש י ק ו   :כדי לבחו א הושגו מטרות
השיקו ,על משרדי הממשלה לעקוב באופ שוט! ומובנה אחר התהלי המתבצע
במסגרות הדיור .כ עליה למדוד מפע לפע את מידת הצלחתו .חר! זאת משרד
הבריאות טר ביצע בדיקה כאמור ,ומשרד הרווחה ביצע רק בדיקה נקודתית אחת
שכללה מדידת תוצאות בכמה מסגרות הדיור.

למידה בימשרדית
א! שמשרדי הבריאות והרווחה מתמודדי ע סוגיות דומות בנושא שירותי השיקו,
ה אינ מקיימי הלי מובנה ומוסדר של למידה הדדית אשר תוכל לשפר את
עבודת ואת השירות שה נותני לציבור ,וג לא נמצא שמי מה בח באופ מושכל
את פשר ההבדלי בסדרי עבודת.
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סיכו והמלצות
בי השירותי שרוכשת הממשלה מגורמי חו מצויי כאמור שירותי השיקו לנכי
נפש שרוכש משרד הבריאות ,ושירותי שיקו לאנשי ע נכויות ומוגבלויות מסוגי
שוני שרוכש משרד הרווחה .בדוח זה הועלו כשלי בתחומי שוני ,אשר אי"
תיקונ או אי"בקרה נאותה עליה עלולי לפגוע בכל ההלי ובעיקר במטרה עצמה "
מת שירותי נאותי לאוכלוסייה שנזקקת לה ,שחלק ניכר ממנה הוא אוכלוסייה
חלשה.
הממצאי שהועלו בדוח זה מחייבי את משרדי הבריאות והרווחה לשפר את אופ
אסדרת פעילות הארגוני המפעילי את מסגרות הדיור .בכלל זה ,עליה להתוות
מדיניות שתבטיח כי זכויות העובדי במסגרות הדיור יישמרו וכי שיקול דעת
המקצועי לא ייפגע מפאת אינטרסי כלכליי; לתת את הדעת לכשלי שהועלו
בביקורת בסוגיית המעבר של נכי נפש בי מסגרות הדיור והתחלופה הגבוהה של
עובדי סוציאליי בה; לבחו ולשפר את ההליכי לבחירת מסגרת דיור ,ובכלל זה
להרחיב את המידע שמובא לידיעת הציבור ולהנגישו באמצעות האינטרנט ,דבר
העשוי ג לתמר את המסגרות לשפר את שירותיה; לקיי פיקוח שיטתי ומובנה על
מסגרות הדיור ,וללמוד ממנו על איכות הטיפול הפרטני בכל מסגרת ומסגרת ,לאכו!
בנחישות את תיקו ממצאי הפיקוח והבקרה ,לנקוט אמצעי נגד ארגוני שכשלו,
ומנגד לתמר בגי מצוינות; להשתמש בכלי הפיקוח לצור השוואה בי מסגרות
הדיור על בסיס מדדי איכות; לעקוב כנדרש אחר תהלי שיקומו של כל דייר ודייר,
ולבחו מפע לפע את מועילות של השירותי תו שימוש במדדי תוצאה.
נוכח הבדלי שנמצאו בפעילות של משרדי הבריאות והרווחה ,בעיקר בנוגע
להיבטי בתחו הפיקוח והבקרה ,חשוב מאוד לבנות תהלי סדור של למידה הדדית
ושיתו! הידע " תהלי שיוכל להביא לייעולה ושיפורה של העבודה ולבחירת דר
הפעולה המיטבית בכל תחו ותחו .הלמידה ההדדית בי משרד הבריאות למשרד
הרווחה צריכה להיות חלק מלמידה ממשלתית כוללת בנוגע לכלל השירותי
המסופקי דר גורמי חו ,שתכליתה לשפר את יכולות הממשלה להסדיר.
מ הראוי שהליקויי והלקחי העולי מדוח זה יעמדו לנגד עיניה של הנוגעי
בדבר בעת קבלת החלטות בעתיד בנושא הפרטת שירותי חברתיי רגישי מסוג זה.

♦
מבוא
מבקר המדינה ש דגש מיוחד על הבטחת זכויותיה של אוכלוסיות חלשות במדינת ישראל ,ודוח
זה הוא חוליה נוספת בסדרת דוחות העוסקי בזכויות חברתיות שהמדינה מחויבת בשמירת.
 .1מדינת ישראל מספקת לתושביה שירותי חברתיי בתחומי שוני ,בה בריאות ,רווחה,
חינו ושיכו .בי תושביה ישנ קבוצות אוכלוסייה חלשות ,כגו נכי נפש ,אנשי ע מוגבלויות,
קשישי ,ילדי ונוער בסיכו ,הזקוקות למגוו של שירותי אינטנסיביי ושוטפי יותר מאחרי.
השירותי הניתני לאוכלוסיות הללו לפי צורכיה ,או בהתא לחקיקה ,כוללי בי היתר שירותי
אבחו ,שיקו ,דיור ,טיפול קהילתי וביתי ,חונכות ,השלמת השכלה ותעסוקה.

משרד הרווחה והשירותי החברתיי
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מאז המחצית השנייה של שנות התשעי נוהגת המדינה לרכוש חלק ניכר מ השירותי החברתיי
מארגוני חיצוניי )עמותות וגופי עסקיי( ,שנבחרי בדר כלל במכרזי )להל הארגוני
החיצוניי או הארגוני( .משרדי הממשלה מתקשרי עמ בחוזי שבה נקבעי סוג השירותי
שעל הארגוני החיצוניי לספק ,היקפ ,כוח האד הנדרש לאספקת ,כישוריו וכיוצא באלה;
והמשרדי עצמ מתמקדי בהתוויית המדיניות ,בהקצאת התקציבי ,באסדרה )רגולציה( ,בפיקוח
ובבקרה על הארגוני.
צורה זו של אספקת שירותי בידי ארגוני חיצוניי מכונה בספרות המקצועית "שוק למחצה"
) ,(Quasi Marketשכ לצד מעורבות של משרדי הממשלה והארגוני בהקצאת השירותי
החברתיי ,השוק מאופיי במרכיבי "כלכלת שוק" ,כגו תחרות בי הארגוני על אספקת השירותי
לצרכני ויכולת הצרכני לבחור בארגוני שיספקו לה את השירותי הנדרשי.3
 .2אחד השירותי החברתיי המסופקי ברוב באמצעות ארגוני חיצוניי הוא שירותי
השיקו לנכי הנפש .האחריות להפעלת מצויה בידי מטה השיקו הפועל במסגרת שירותי בריאות
הנפש שבמשרד הבריאות.
חוק שיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס ) 2000להל חוק שיקו נכי נפש( ,קובע שנכה נפש הסובל
מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית ,בשיעור של  40%לפחות ,ושמלאו לו  18שני ,רשאי לפנות
לוועדת שיקו אזורית המוסמכת לאשר לו תכנית שיקו; זו כוללת שירותי כדיור ,תעסוקה,
השלמת השכלה ומועדוני חברתיי ומותאמת לכל אחד לפי צרכיו )להל תכנית שיקו( .החוק
נועד לאפשר לנכי הנפש ,שחלק היו בעבר מאושפזי בבתי חולי פסיכיאטריי ,להשתק
בקהילה ולהשתלב בה .בשנת  2012עמד מספר נכי הנפש שקיבלו שירותי שיקו על כ ,16,000
והתקציב שהועמד לכ הסתכ בכ  480מיליו ש"ח מרביתו הועבר לארגוני החיצוניי
המספקי את השירותי.
שירותי השיקו האינטנסיביי והנפוצי ביותר עבור נכי הנפש ה שירותי דיור הכוללי הוסטלי
ודיור מוג .ההוסטלי לסוגיה פזורי באזורי מגורי בקהילה ,משמשי מקו מגורי לנכי נפש
ומספקי לה ליווי שוט) ,תמיכה והכשרה שיקומית לפיתוח המיומנויות של חיי היומיו .הדיור
המוג כולל דירות מגורי המפוזרות בקהילה ,ונכי הנפש מתפקדי בה באופ עצמאי .השירות
הנית בה כולל ביקורי בית 4של הצוותי המטפלי מטע הארגוני המספקי את השירות,
ומטרת ללוות את הדייר בתהלי השיקו ,לסייע לו בתחומי החיי השוני ולעודד את שילובו
בתעסוקה .בשנת  2012הפעיל משרד הבריאות ,באמצעות כ  60ארגוני חיצוניי ,כ  120הוסטלי
שהתגוררו בה כ  3,400דיירי וכ  100מסגרות של דיור מוג 5שכללו כ  6,400דיירי .רוב
הארגוני הפעילו ה הוסטלי ה דיור מוג ,והתשלו שקיבלו עבור השירותי נקבע לפי סוג
מסגרת הדיור 6ומספר הדיירי.
 .3משרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל משרד הרווחה( מספק א) הוא שירותי שיקו
לאנשי ע נכויות ומוגבלויות ,בכלל זה שירותי דיור .ג הוא עושה כ בעיקר באמצעות גורמי
חו .+לשירותי השיקו הללו אחראי אג) השיקו של המשרד )להל אג) השיקו( ,ובמסגרתו
פועל "השירות לטיפול חו +ביתי" )להל השירות החו +ביתי( ,שבי היתר אחראי לשירותי הדיור.
__________________

3
4
5
6

ראו יוס קט" ,הפרטה חלקית של שירותי רווחה אישיי" ,בתו :אורי אביר ,ג'וני גל ויוס קט
)עורכי( ,Ï‡¯˘È· ˙È˙¯·Á ˙ÂÈ È„Ó ·ÂˆÈÚ ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ),(2007
עמ' .104103
כמות הביקורי נעה בי פע אחת לשבע פעמי בשבוע ,בהתא לסוג הדיור שקבעה ועדת השיקו
האזורית.
כל מסגרת של דיור מוג כוללת בי דירות אחדות לעשרות דירות ,ומספר הדיירי בכל דירה נע בדר
כלל בי אחד לחמישה .יש ג נכי נפש שמתגוררי בדירת משפחת ,והביקורי מתקיימי בה.
ככלל ,תערי הדיור המוג נמו מתערי ההוסטלי.
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האוכלוסייה שבה מטפל השירות החו +הביתי כוללת אנשי מגיל לידה ועד זקנה ,ע נכויות
ומוגבלויות מסוגי שוני )נכויות פיזיות או חושיות ,אנשי בעלי לקויות קוגניטיביות וכאלה
הסובלי מקשיי תפקוד או הסתגלות( ,המעונייני או זקוקי להשתלב במסגרת חו +ביתית כחלק
מתהלי של התפתחות ועצמאות ,או בשל קשיי הנובעי מנכות או מ התפקוד המשפחתי .יצוי
כי ישנ אנשי הסובלי מכמה נכויות בו זמנית ,וקיימת התלבטות לאיזו מסגרת לשייכ של
משרד הרווחה או של משרד הבריאות .מקרי כאלה מובאי להכרעתה של ועדה בי משרדית
המשותפת לשני המשרדי.7
בשנת  2012הפעיל אג) השיקו כ  80מסגרות דיור ,בה הוסטלי מסוגי שוני ומסגרות
המשלבות הוסטל ע דיור מוג ,באמצעות כ  35ארגוני חיצוניי .8מספר הדיירי שהתגוררו בה
הסתכ בכ  ;3,000התקציב לשיקו נכי במסגרות החו +ביתיות בשנת  2012הסתכ בכ 290
מיליו ש"ח.
 .4משרד הבריאות ומשרד הרווחה עומדי אפוא לפני מחויבות דומה עליה לנהל ולהסדיר
כיאות את פעילות של עשרות רבות של מסגרות דיור שיקומיות המופעלות בידי עשרות ארגוני
חיצוניי .כ עליה להבטיח כי השירותי החברתיי המסופקי בידי הארגוני יהיו איכותיי.
לש כ ,עליה לקבוע סטנדרטי מסוימי להפעלת מסגרות הדיור ,לוודא כי הארגוני עומדי
בסטנדרטי שנקבעו ,להבטיח את זמינות השירותי ,ולהתמודד ע מצבי של היעדר תחרות
וסכנה של היווצרות מונופולי או קרטלי ,ע מצבי של היעדר מידע ועוד .לש כ עליה לנהל
מנגנוני פיקוח ובקרה שיאפשרו לה להערי את איכות מסגרות הדיור.
 .5בעשור האחרו בדק משרד מבקר המדינה בכמה משרדי ממשלה נושאי שוני בתחו
ההפרטה ומיקור החו +של שירותי חברתיי ופרס את הממצאי בכמה דוחות .9בהמש לכ
בחודשי מר +אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של משרד הרווחה ומשרד
הבריאות לאסדרת שירותי השיקו שה רוכשי מארגוני חיצוניי .במשרד הבריאות נעשתה
הבדיקה בשירותי בריאות הנפש ,במחוזות תל אביב והדרו בעיקר; במשרד הרווחה נעשתה
הבדיקה בשירות החו +ביתי שבאג) השיקו .הבדיקה התמקדה בשירותי הדיור ובחנה ,בי היתר,
את הנושאי האלה :בחירת מסגרות דיור ,סדרי העסקת עובדי ,פיקוח ובקרה ,ולמידה בי
משרדית .משרד מבקר המדינה סקר ג מידע ומסמכי שרוכזו ,לבקשתו ,בידי משרד הבריאות
ומשרד הרווחה מכמה מסגרות דיור .הבדיקה כללה מעקב אחר ליקויי שהועלו בביקורות הקודמות
של משרד מבקר המדינה.
ÌÈÓ„Â˜‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÔÓ ‰ÓÎ· ‰˙ÏÚ ¯˘‡) ˙ÈÂ¯˜Ú‰ ‰Ï‡˘· ‰˜ÒÚ ‡Ï ‰˜È„·‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
˘‰Ï‡Î ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ËÈ¯Ù‰Ï È‡„Î Â‡ ÈÂ‡¯ Ì‡‰ ,(ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï
‡‰ÎÏ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÈË˜Â˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ‰Á· ‡Ï‡ - ıÂÁ ÈÓ¯Â‚Ó Ì˘Î¯ÏÂ ÌÈ¯Á‡ Â
,ÌÈÈ˜‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· ˙˜˜Ê‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰˘ÚÓÏ
˘·.ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙È·¯Ó Â

__________________
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על הוועדה הבימשרדית ראו ג :מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .580
למעט שתי מסגרות שה ממשלתיות.
להל דוגמאות" ,(2005) ·55 È˙˘ ÁÂ„ :רכישת שירותי חברתיי" ,עמ' ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ;721
"שיקו נכי נפש בקהילה" ,עמ' " ,(2007) ‡58 È˙˘ ÁÂ„ ;391התקשרות ע עמותה למטרות חינו",
עמ' " ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ;139מעונות לאנשי ע פיגור שכלי  הליכי הפרטה וסדרי בקרה" ,עמ'
" ,(2010) ‡60 È˙˘ ÁÂ„ ;941מת שירותי הבריאות לתלמיד ועבודת המטה בדבר העברת לביצוע
בידי גו חיצוני" ,עמ' " ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ;343סוגיות בתחו בריאות הנפש" ,עמ' ÁÂ„ ;545
˘˙" ,(2012) 62 Èמעורבות המגזר השלישי והמגזר העסקי במערכת החינו" ,עמ' .629

משרד הרווחה והשירותי החברתיי

1419

סדרי העסקת עובדי במסגרות הדיור
אחד המרכיבי המשפיעי על טיב של שירותי השיקו ועל טיב המסגרות הארגוניות המספקות
אות הוא איכות של עובדי המסגרות ,לרבות אופ הכשרת לתפקידי השוני וניסיונ במת
השירותי .העובדי ה שאחראי הלכה למעשה למת השירותי ,ובכלל זה יישו תכניות
השיקו ,הטיפול היומיומי בדיירי והדרכת ,תפעול המסגרות ואחזקת ועוד .מטבע הדברי,
טיפול איכותי בנזקקי מצרי עובדי מסורי ומוכשרי ,בעלי מוטיבציה וידע ותחושת שליחות
ואחריות ,שמחויבות העיקרית נוגעת לשיקומ של הדיירי המטופלי.
לפי נוהלי משרד הבריאות להפעלת שירותי דיור )הוסטלי ודיור מוג( ולפי הנחיות משרד הרווחה
בנוגע למסגרות הדיור החו +ביתיות ,על מסגרות הדיור השונות לכלול מנהל מקצועי ,עובדי
מקצועיי ,מדריכי או מטפלי ואב או א בית .מספר העובדי והמדריכי )או מטפלי( נקבע
בהתא לסוג המסגרת .יש מסגרות דיור שנדרשות להעסיק ג רופא או אחות או שניה .במסגרות
הדיור לנכי נפש ,המנהל המקצועי והעובדי המקצועיי נדרשי להיות עובדי סוציאליי או
מרפאי בעיסוק או באמנות ,פסיכולוגי ,אחי או בעלי כל מקצוע אחר בתחו בריאות הנפש.
במסגרות השיקו של משרד הרווחה ,על המנהל המקצועי להיות בעל הכשרה בעבודה סוציאלית,
פסיכולוגיה או חינו ,והעובדי המקצועיי צריכי להיות עובדי סוציאליי או פסיכולוגי.
בפועל ,רוב המנהלי והעובדי המקצועיי של מסגרות הדיור השונות ה עובדי סוציאליי.
המדריכי )או מטפלי( אינ חייבי להיות בעלי הכשרה מקצועית.
משרד מבקר המדינה בדק היבטי שוני הנוגעי לסדרי העסקת של מנהלי ועובדי מקצועיי
במסגרות הדיור .להל הממצאי.
תמורה למנהלי בגי תפוסה מלאה
רבי מהארגוני שמפעילי את מסגרות הדיור ה גופי עסקיי ,ומוב שבי שאר הדברי מטרת
היא לשאת רווח כספי לבעליה .חובתו של המאסדר )רגולטור( קרי המשרד הממשלתי בהקשר
הזה ,היא להבטיח שתכלית כזאת לא תשפיע על המחויבות המקצועית של הארגוני המספקי את
השירות ושל עובדיה לשיקו הדיירי.
לפי הנהלי של משרד הבריאות להפעלת מסגרות הדיור ,על המנהל המקצועי והעובדי
הסוציאליי מוטלת האחריות ליישו תכניות השיקו של כל הדיירי; להכי אות למגורי
עצמאיי יותר בקהילה )א זה אפשרי(; להעביר אחת לחצי שנה את חוות הדעת שלה בנוגע
לתכנית השיקו של כל דייר ודייר לוועדת השיקו האזורית )בכלל זה המלצה לגבי הצור לבצע
שינויי כלשה ,כגו מעבר למסגרת עצמאית יותר( .חוות הדעת משפיעה על ההחלטה של ועדת
השיקו האזורית )החלטה אשר בפועל מתקבלת בדר כלל על ידי רכזת השיקו האזורית בלבד(10
א לשנות את תכנית השיקו וכיצד לשנותה .למותר לציי שחוות הדעת אמורה להינת על בסיס
שיקולי מקצועיי בלבד.
לפי הסכמי ההתקשרות ע הארגוני החיצוניי ,משרדי הממשלה רשאי לדרוש מה מסמכי
ונתוני מסוימי ,בי היתר בנוגע להעסקת העובדי שלה .לבקשת משרד מבקר המדינה ,ריכז
משרד הבריאות דוגמאות של חוזי העסקה של מנהלי מקצועיי ועובדי סוציאליי מ  16מסגרות
דיור )הוסטלי ודיור מוג( ,ששהו בה כ  450נכי נפש .בדיקת החוזי העלתה כי בשלוש מסגרות
ששהו בה כ  90נכי נפש ,נקבע כי המנהל יקבל תמרי +כספי א מסגרת הדיור תהיה בתפוסה
מלאה; באחד המקרי הובטח תמרי +כספי ג בגי העברת דייר מהוסטל לדיור מוג .יש לציי כי
__________________
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ראו להל בנושא "המעקב אחר תהלי השיקו ומדידת הצלחתו".
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תפוסה מלאה במסגרת הדיור משמעותה הכנסה כספית גדולה יותר לארגו שנות את השירות ,שכ
התשלו שהוא מקבל מהמשרד הממשלתי נקבע לפי מספר הדיירי במסגרת .העברת דייר מהוסטל
לדיור מוג עשויה ג היא להגדיל את הכנסות הארגו ,שכ אכלוס המקו שהתפנה בהוסטל בדייר
נוס) יגדיל את הכנסתו הכוללת.
במסגרות הדיור שנמצאות באחריות משרד הרווחה נדרש המנהל להעביר למחלקה לשירותי
חברתיי ברשות המקומית חוות דעת שנתית על כל דייר .לבקשת משרד מבקר המדינה ,ריכז משרד
הרווחה דוגמאות של חוזי משבע מסגרות דיור ששהו בה כ  250דיירי .ג ש העלתה הבדיקה
מקרה של תמרי +כספי למנהל לשעבר )במסגרת דיור שהיו בה כ  20דיירי( ,בגי תפוסה מלאה.
ÌÈ¯ÈÈ„‰ Û˜È‰· ‰˙ÈÈ ˙‰ ÌÏÂ‡ ;‰ÓˆÚÏ˘Î ‰ÏÂÒÙ ‰ È‡ ÌÈÏ‰ ÓÏ ÈÙÒÎ ıÈ¯Ó˙ ˙˜ Ú‰
·ÏÚ - ËÚÓ· ÂÏÂ - ÚÈÙ˘˙ ‡È‰˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ,˙Â¯Á‡ ˙Â¯‚ÒÓÏ Ì¯·ÚÓ· Â‡ ,¯ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ
˜Â˜Ê Â È‡˘ ¯Á‡Ó ¯ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓÓ ¯ÈÈ„ Ï˘ Â¯Â¯Á˘ ÂÓÎ ÌÈ‡˘Â · ÌÈÏ‰ Ó‰ Ï˘ Ì˙Ú„ ˙ÂÂÁ
Ú·˜È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ÌÈ ÈÈ Ú ‰Ï‡ .¯Á‡ ‚ÂÒÓ ˙¯‚ÒÓÏ Â˙¯·Ú‰ Â‡ ˙¯‚ÒÓ· Â˙¯‡˘‰ ,„ÂÚ ‰Ï
.ÈÏÎÏÎ ÏÂ˜È˘ Ì‰· ·¯ÚÏ ÔÈ‡Â ,„·Ï· ÈÚÂˆ˜Ó ÒÈÒ· ÏÚ
ÈÊÂÁ ,˙ÈÓ‚„Ó ÂÏÂ ,ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙Â Â˘‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰
בתשובתו מנובמבר  2012מסר משרד הרווחה כי "אג) השיקו מתנגד למת תמרי +כספי למנהלי
בכפו) לתפוסת המסגרת .הסוגיה תועבר להתייעצות ע אג) תקצוב".
בתשובה מנובמבר  2012מסרה עמותת "פורו היזמי הוסטלי בבריאות הנפש" )עמותה המייצגת
כמה ארגוני חיצוניי שמפעילי מסגרות דיור לנכי נפש( בי השאר כי התמרו +מעודד את
המסגרת לתחרות ,וכי "ללא תמרו ,+המנהל יעדי) שלא לקבל את האנשי ע הבעיות המורכבות".
אשר לתמרי +בגי העברת דייר לדיור מוג ציינה העמותה כי מטרתו לעודד קידו של דיירי
לקראת עצמאות בקהילה.
בתשובתו מדצמבר  2012מסר משרד הבריאות כי החלטות על שינוי מסגרת מתקבלות על ידי ועדת
השיקו האזורית בלבד על בסיס שיקולי מקצועיי לאחר דיו פרטני על כל דייר .המשרד הוסי)
כי אחת הדרכי לדאוג לעובדי מלבד הבקרה )א) שאי יחסי עובד מעביד בינו לבינ( היא שינוי
התערי) שמקבלי הארגוני בגי השירותי באופ שיאפשר העלאת שכר לעובדי ,וכי ועדה
שמונתה לבחו את התערי) אמורה לסיי את עבודתה בסו) .2013
˙ÂÏ·˜˙Ó ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰Â ÏÈ‡Â‰ ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÓÂÈ˜Ï ˙ÂÚ„ÂÓ ÂÈ‰È ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ ,˙Â¯‚ÒÓ‰ ÈÏ‰ Ó Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÍÓÒ ÏÚ ¯‡˘‰ ÔÈ
˘.ÌÂ˜È˘ ˙ÂÈ Î˙ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ¯ÂÓ‡Î ÌÈˆÈ¯Ó˙ Ï

תחלופת עובדי
 .1תחלופת כוח האד במסגרות המטפלות בנזקקי כבר נדונה בעבר באחד מדוחות מבקר
המדינה .11בדוח צוי כי קשר אישי נאות ויציב בי המטופלי לצוות המטפל הוא תנאי חיוני ,כי
__________________
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ראו :מבקר המדינה" ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,מעונות לאנשי ע פיגור שכלי  הליכי הפרטה וסדרי
בקרה" ,עמ' .947
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חשוב לדאוג לכ שמטפלי יישארו בתפקיד זמ רב ככל האפשר כדי לשמור על רצ) טיפולי
ממוש ,וכי תחלופה גבוהה של העובדי עשויה לפגוע באיכות הטיפול.
˙ÙÂÏÁ˙ ¯·„· ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙ ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ˘·‚Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓÂ ,¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰
.È ÂÈÁ ‰¯˜· ÈÏÎ
משרד הבריאות ציי בתשובתו כי בינו ובי עובדי המסגרות אי קשר של עובד ומעביד ולכ אי
בידיו נתוני מרוכזי על מש העסקת .עוד ציי כי ע זאת נדרש כל ארגו לדווח לו בסיו כל
שנה על תנועת העובדי בו )עזיבות וקבלות( ,על מנת שיוכל לעקוב אחר תהלי זה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי ריכוז נתוני כאמור אינו מחייב קשרי עובד ומעביד ,שכ הסכמי
ההתקשרות בי משרד הבריאות לארגוני מאפשרי קבלת מידע בדבר העסקת עובדי; וכי א יש
בידי משרד הבריאות דיווחי על עזיבות וקבלות של עובדי ,המאפשרי לבחו את התחלופה,
ראוי שירכז וינתח.
 .2מרבית העובדי המקצועיי ה עובדי סוציאליי .בהיעדר מידע לגבי תקופת העסקת
ולבקשת משרד מבקר המדינה ,ריכזו משרדי הבריאות והרווחה נתוני מ  19מסגרות של הוסטלי
ודיור מוג ) 13ממשרד הבריאות ו  6ממשרד הרווחה( לגבי שתי קטגוריות) :א( מידע בדבר מש
העסקת של עובדי סוציאליי שעבדו במסגרות הדיור באוגוסט ) 2012להל מועד סיו
הביקורת(; )ב( מידע בדבר מש ההעסקה של עובדי סוציאליי שעבדו במסגרות הדיור בעבר
)החל ב  (2005ובמועד סיו הביקורת כבר לא עבדו בה .כל הנתוני שרוכזו כללו מידע על 62
עובדי סוציאליי )לא כולל מנהלי( מטע משרד הבריאות ,ועל  53עובדי סוציאליי )לא כולל
מנהלי( מטע משרד הרווחה .יצוי כי מקצת מסגרות הדיור סיפקו נתוני חלקיי בלבד ,וכי חלק
מה נפתחו לאחר .2005
מסגרות הדיור שבאחריות משרד הבריאות :לגבי הקטגוריה הראשונה העלתה הבדיקה כי מבי 21
עובדי סוציאליי שעבדו במועד סיו הביקורת) 14 ,כ  (66%עובדי פחות משנתיי ,מה שמונה
עובדי פחות משנה )כ  .(38%לגבי הקטגוריה השנייה ,היא העלתה כי מבי  41עובדי סוציאליי
שעבדו בעבר) 31 ,כ  (76%עבדו פחות משנתיי ,מה ) 14כ  (34%עבדו פחות משנה.
מסגרות הדיור שבאחריות משרד הרווחה :לגבי הקטגוריה הראשונה העלתה הבדיקה כי מבי 23
עובדי סוציאליי שעבדו במועד סיו הביקורת 11 ,עובדי במסגרות פחות משנתיי )כ ,(48%
מה שמונה עובדי פחות משנה )כ  .(35%לגבי הקטגוריה השנייה ,היא העלתה כי מבי 30
עובדי סוציאליי שעבדו בעבר) 20 ,כ  (66%עבדו פחות משנתיי ,מה ) 10כ  (33%עבדו פחות
משנה.
הנתוני מצביעי על תחלופה גבוהה של עובדי ועל היעדר יציבות תעסוקתית :מש ההעסקה של
לפחות מחצית מכלל העובדי הסוציאליי שעובדי או שעבדו במסגרות הדיור שנבדקו היה לכל
היותר שנתיי ,וכשליש מהעובדי מועסקי או הועסקו כשנה בלבד.
קצב התחלופה המהיר אינו ייחודי לעובדי הסוציאליי :בדוחות הפיקוח שנעשו במסגרות הדיור
)על הדוחות ראו ג להל בנושא "הפיקוח והבקרה על מסגרות הדיור"( צוי כי יש תחלופה גבוהה
ג בקרב מדריכי ומטפלי .בה בעת ,לא נמצא כי משרד הבריאות או משרד הרווחה בחנו את
תופעת התחלופה של העובדי בתחו השיקו ואת השלכותיה.
בתשובתו ציי משרד הבריאות כי אחד הגורמי לשיעור תחלופה גבוה של העובדי הוא שכר.
המשרד הוסי) כי בשני האחרונות נשחקו התעריפי שקיבלו הארגוני בגי שירותי השיקו,
וכעת הוא מבצע כאמור בדיקה בנדו כדי למנוע פגיעה מתמשכת בארגוני .עוד הוסי) כי הגדלת
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התערי) תאפשר לארגוני להעלות את שכר העובדי ותשפר את יכולת לתגמל עובדי בגי
התמקצעות והשתתפות בהכשרות והדרכות" ,ובכ תניב ירידה בשיעור תחלופת העובדי".
משרד הרווחה מסר בתשובתו כי אי ספק שיציבות כוח האד חשובה לתהלי הטיפולי שיקומי
במסגרות ,א הוא מבי את הנתוני בצורה שונה מזו המוצגת על ידי הביקורת ,שכ ה מצביעי
על כ שבמסגרות נקלט כוח אד חדש ,ולגבי עובדי שסיימו עבודת מדובר באנשי שהתנסו
בעבודה ייחודית וקשה ונמצאו או מצאו עצמ לא מתאימי לה עקב ההשקעה הנדרשת ושעות
העבודה הלא שגרתיות.
·¯¯Â‚˙Ó‰ ÏÙÂËÓ‰ ˙‡ ··ÂÒ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÛÏÁ˙Ó ÌÈÈ˙ ˘ „Ú ‰ ˘ ÍÏ‰Ó
·Ï˘ ˙È„„‰‰ ˙ÂÏ‚˙Ò‰· ÚÂ‚ÙÏÂ ÈÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ˘ ‰Ó ,¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ
,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÏÙÂËÓ‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ¯·ˆ ˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È·Â ÏÙËÓ‰Â ÏÙÂËÓ‰
˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï ,˙Â Â˘‰ Ì‰È˙Â·Â˘˙ ¯Â‡Ï ,‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ
ÊÎ¯Ï ,‰Ê ‡˘Â · Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˘Â¯„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰ÓÂ˘ .¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ÙÂÏÁ˙‰
‡Â˙‚˘‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·ÏÂ ÈÂ‡¯ ‰ÙÂÏÁ˙ ¯ÂÚÈ˘ ¯·„· È„¯˘Ó-ÔÈ· „ÚÈ ˘·‚Ï ,ÂÁ˙ ÏÂ Â˙Â
).˙ÈÚÂˆ˜Ó-˙ÈÏÂÙÈË ˙Â·ÈˆÈ ¯ˆÈÈÏ È„Î ,(ÌÈÈÙÒÎ ÌÈˆÈ¯Ó˙ ÂÓÎ

שמירה על זכויות העובדי
על משרד ממשלתי שרוכש שירותי מוטלת האחריות לוודא כי הארגוני המספקי אות מקיימי
בכל תחו ותחו את ההתחייבויות המוטלות עליה על פי חוק ,ואת ההתחייבויות שנטלו על
עצמ בהסכמי ההתקשרות ע המדינה .קיו ההתחייבויות בתחו כוח האד המועסק במסגרות
הדיור חשוב בי היתר לש מניעת קיפוח העובדי; הדבר עשוי לתרו בעקיפי ג לצמצו
התחלופה.
) : È ˆ Â · È ˜ Ì Î Ò ‰ ˙ Â ‡ ¯ Â ‰ ˙ Ï Á ‰ .1א( לפי ההסכמי של משרד הבריאות ע
הארגוני ,אלה מחויבי לקיי בכל הנוגע לעובדי המועסקי אצל "את האמור בהוראות
ההסכמי הקיבוציי הכלליי ...הקיימי במועד חתימת הסכ זה ,וזאת בנוס) לכל הסכ קיבוצי
שהוא בר תוק) בענפי המתאימי ,או כפי שהסכמי אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על
פי הסכמי אלו" .עוד נקבע כי "חובתו של נות השירות לקיי את ההסכמי הקיבוציי ...אינה
תלויה בתחולה הישירה של הסכ זה עליו וככל שהסכ קיבוצי רלוונטי כלשהו אינו חל במערכת
היחסי בינו לבי עובדיו ,הוא מתחייב ...להחיל את הוראות אותו הסכ ביחסי בינו לבי
עובדיו."...
16 ÔÈ·Ó ,¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ È˙˘· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÈÊÂÁ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘ÏÚ ÂÏÂÁÈ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ÌÈÚ·Â˜‰ ÌÈÙÈÚÒ ÂÏÏÎ ,Â˜„· Ô‰ÈÊÂÁ
.‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡ ˙Ï ÛÂÙÎ· ˜¯ ÂÏÂÁÈ˘ Â‡ ,ÌÈ„·ÂÚ‰
בחוזי העסקה של עובדי סוציאליי במסגרת דיור א' צוי כי העובד מצהיר ומתחייב מפורשות כי
ידוע לו שלא חלי ולא יחולו על תנאי העסקתו תנאי או הוראות של הסדרי או הסכמי קיבוציי
כלשה ,וכי ההתקשרות עמו מותנית בהצהרתו והתחייבותו אלה.
- ˜Â„·È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ„„ÁÓ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰Î „Ú ‰˘Ú ‡Ï ‰Ê ¯·„ .¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰˜ÒÚ‰‰ ÈÊÂÁ ˙‡ - ˙ÈÓ‚„Ó ÂÏÂ
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משרד הבריאות ציי בתשובתו כי בסו) ) 2012כלומר לאחר מועד סיו הביקורת( ביצע בדיקה
מדגמית על ידי רואי חשבו חיצוניי .דוחות הבדיקה טר נבחנו.
)ב( עוד יצוי כי בעקבות טענות שהעלו עובדי סוציאליי לפני משרד הבריאות בשני 2011
 ,2012תלויה ועומדת זה יותר משנה מחלוקת בי משרד הבריאות ובי כמה ארגוני בדבר אי
יישומו של ההסכ הקיבוצי האחרו הנוגע לעובדי הסוציאליי; זאת למרות האמור בהסכ
ההתקשרות.
„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ· ·˘Á˙‰· .˙˜ÂÏÁÓ‰ ‰·˘ÂÈ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú
.ÛÒÂ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÔÈÈ Ú· ÂÏÂÙÈË ˙‡ ÌÈÏ˘È ˙Â‡È¯·‰
 .2ככל מעסיק ,הארגוני מחויבי לקיי במלוא את כל חוקי העבודה החלי על העובדי.
הסכמי ההתקשרות של משרדי הבריאות והרווחה ע הארגוני מתירי לה לבדוק בכל עת את
הנתוני הרלוונטיי ,בה תלושי שכר וחוזי העסקה.
˙Â˜È„· .‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó È„È ÏÚ ˜„· Â È‡ ËÚÓÎ ‰Ê ‡˘Â ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡‰Ï‡ .Ì¯Â·Ú ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÔÂ·˘Á È‡Â¯˘ ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â¯˜· ˙¯‚ÒÓ· ˜¯ Â˘Ú ‰Ï
˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰" ‡˘Â · ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙ÂËÚÓ ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ· ˜¯ ˙ÂÚˆÂ·Ó
.("¯ÂÈ„‰
משרד הבריאות ציי בתשובתו כי נושא זה נבדק ב  11מסגרות בשנה אחת ) ,(2011והוסי) כי הוא
מקווה שתהלי תיקו התעריפי )ראו לעיל( ישנה לטובה את נושא זכויות העובדי.
משרד הרווחה מסר בתשובתו כי הוא ישקול בדיקת תחו זה על ידי אנשי מקצוע מתחו הכספי.
‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰ÓÂ˘ ,‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ ˘ È„Ó È˙ËÈ˘Â È·˜Ú ÔÙÂ‡· ÔÚˆ·ÏÂ ˙ÂÈÓ‚„Ó‰ ˙Â¯˜·‰ Û˜È‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï

הדרכת עובדי
ככלל ,העובדי אמורי לקבל הדרכה שוטפת על עבודת ,שתפקידיה בי השאר לעודד התפתחות
אישית ומקצועית ולהעמיק את הבנת עקרונות השיקו כדי להביא לשירות איכותי יותר .על
החשיבות בקידו נושא ההדרכות נית ללמוד ג מ האמנה בדבר זכויותיה של אנשי ע
מוגבלויות שאימ +ארגו האומות המאוחדות בשנת  2006ושג ישראל חתומה עליה .אחת
מהתחייבויותיה הכלליות של המדינות שאימצו את האמנה היא "לקד את הדרכת אנשי המקצוע
וסגל העובדי ע אנשי ע מוגבלויות לגבי הזכויות אשר הוכרו באמנה הנוכחית ,על מנת להיטיב
להעניק את הסיוע והשירותי.12"...
לפי נוהלי משרד הבריאות ולפי הנחיות משרד הרווחה ,העובדי יקבלו הדרכה לפחות אחת לשבוע
או אחת לשבועיי )בהתא לתפקיד(; ברוב המקרי העובד מודר על ידי העובד הממונה עליו,
ובחלק ממסגרות הדיור ההדרכה ניתנת על ידי גור חיצוני.
__________________

12

סעי  4של האמנה.
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הביקורת העלתה כי חר) חשיבות של ההדרכות הללו לשיפור השירות לדיירי ,מסגרות הדיור אינ
נדרשות לנהל רישו שוט) בעניי זה.
˘Â¯„Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È„ÚÂÓ ÂË¯ÂÙÈ Â·˘ ,ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â ˙È ˘ ˙ÂÎ¯„‰‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÔÓÂÈ Ï‰ Ï ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓÓ
¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ Ï˘ ˙Â·ÈÂÁÓ‰ ˙‡ ¯È·‚È ‰ÊÎ ÔÓÂÈ .Ô‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰Â ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂÎ¯„‰‰
.‰˘Ú ‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡ÈÂ ,˙ÂÎ¯„‰‰ ˙‡ Úˆ·Ï
משרד הבריאות מסר בתשובתו כי "החל מ  2013יחל רישו סדור של הדרכות של כלל הצוותי
במער השיקו".
היעדר בסיס נתוני
כאמור ,לכוח האד במסגרות הדיור יש תפקיד חשוב בתהלי השיקו של הדיירי .בהתא ,כדי
שמשרדי הבריאות והרווחה יוכלו לאתר מגמות ,בעיות וכשלי ביישו השיקו ולהתוות מדיניות
נכונה כדי להתמודד עמ ,עליה להחזיק נתוני ולו מדגמיי על העובדי במסגרות הדיור
השונות ,בכלל זה תנאי עבודת ,ניסיונ והשכלת וההכשרות שה מקבלי.
ÌÚ ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡Ï Ì‰ ,¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ È„·ÂÚ ÏÚ ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈË¯Ù Ï·˜Ï Ì‰Ï ÌÈ¯È˙Ó ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ Â‚¯‡‰
.(ÈÓ‚„Ó ÔÙÂ‡· ÂÏÂ) Ì˙Â‡ ˘Â¯„Ï ÔÂÎ Ï Â‡ˆÓ
משרד הבריאות ציי בתשובתו כי בינו ובי עובדי המסגרות אי קשר של עובד ומעביד ולכ אי
בידיו נתוני מרוכזי על מש העסקת .המשרד הוסי) כי יש ברשותו מסד נתוני בנושא הכשרות
בנוגע לעובדי הלומדי בבית הספר הארצי לשיקו ,ובנוגע למנהלי מסגרות שמשתתפי
בפורומי ארציי .עוד הוסי) כי "תצא הנחייה לכלל שירותי השיקו לקיי תיעוד ובסיס נתוני
מובנה ומוסדר של כלל הלומדי בארגוני ובשירותי השיקו עצמ".
ÈÎÂ ,„È·ÚÓÂ „·ÂÚ È¯˘˜ ·ÈÈÁÓ Â È‡ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ Â˙ ÊÂÎÈ¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á¯Î‰· ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡Â ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÚ‚Â ˙Â¯˘Î‰‰ ‡˘Â · ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰
‡˙ ˙.ÌÈ Â‚¯‡· ˙ÏÏÂÎ‰ ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ

✯
Ì‰ - ÌÈÎÈ¯„Ó‰Â ÌÈÏÙËÓ‰ ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÏÏÎ·Â ,¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ È„·ÂÚ
‡˘¯ ¯˘‡ .‰ËÚÂÓ ‡Ï ‰„ÈÓ· Ì‰· ‰ÈÂÏ˙ Â˙ÁÏˆ‰Â ,ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ Â·Ï ·Ï· ÌÈÈÂˆÓ
Ì‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ,Ì˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙·ÂÁ „ˆÏ ,ÔÎ ÏÚ
ÌÈÚÈ ÓÓ ÚÙ˘ÂÈ ‡Ï ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘˘ ÁÈË·‰Ï ,˙Â¯Ó˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰·ÂÁ‰
˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÏ˘Î ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÔÎÂ ,ÔÈÈ Ú‰ ÔÓ Ì È‡˘ ‰Ï‡Î Â‡ ÌÈÈÏÎÏÎ
.ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰ÙÂÏÁ˙ ÔÂ‚Î ,ÏÂÙÈË‰
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האפשרויות לבחור בי מסגרות הדיור והמידע עליה
אחד היתרונות המיוחסי להפעלת שירותי חברתיי בידי מגוו ספקי )ארגוני חיצוניי( הוא
יכולת של הצרכני לבחור בספק השירות הטוב ביותר עבור .כדי שהבחירה תהיה מיטבית יש
לספק לצרכני מידע נגיש ואובייקטיבי על המסגרות השונות ועל איכות .האפשרות לבחור מסגרת
דיור על בסיס מידע נגיש צפויה לעודד תחרות בי הארגוני ,ותחרות כזאת עשויה לתמר +אות
לשפר את איכות השירות .בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כדלקמ:
סדרי הסיוע לזכאי בבחירת מסגרת דיור
 : ˙ Â ‡ È ¯ · ‰ „ ¯ ˘ Ó .1ועדת השיקו האזורית היא הגור המאשר לנכה נפש שפנה אליה
לקבל שירות שיקומי זה או אחר .ככלל ,הדיו בה מתקיי בנוכחות של הפונה ושל נציג הגו)
המטפל בו ,13והחלטתה מתקבלת בשיתו) עמ .החלטתה מתייחסת לסוג השירות )הוסטל או דיור
מוג ועוד( ,א אינה קובעת את המסגרת הספציפית שהפונה ישוב +בה .הפונה מקבל מעי שובר
זכאות לשירות ,וכ את רשימת המסגרות לדיור ,והוא רשאי לבקר בכול ולבחור היכ ייקלט.
)א( "סל שיקו" שמפורט בתוספת לחוק שיקו נכי נפש כולל שירות של "מתא טיפול שיהיה
אחראי ליישו ותיאו מת כל השירותי הניתני לנכה הנפש" .במהל השני מונו מתאמי טיפול
במחוזות השוני של משרד הבריאות .תיאור עיסוקו של מתא הטיפול )בתק המשרד( קובע כי
תפקידו יהיה לסייע למשתק בבחירת מסגרת הדיור שאושרה לו.
ÏÂÙÈË‰ ÈÓ‡˙Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ· ‰˙˘Ú ˘ ˙¯Â˜È·‰
‡,˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÚÈÈÒÏ ÌÈ˘¯„ Ì‰ ÔÎ˘ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê Ì„È˜Ù˙Ï ÌÈ Ù˙Ó Ì È
‰˙ÏÚ‰ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ‰˙˘Ú ˘ ˙¯Â˜È·‰ .14ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ Î˙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÌÈ˘¯„ ¯˜ÈÚ·Â
‰ ÂÙÏ ÔÈ‡ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ¯˜ÈÚ· ,„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÍÎ· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÓ‡˙Ó ÈÎ
.Â„È· ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ˘ ¯Á‡ Ì¯Â‚ ÏÎ
˙¯‚ÒÓ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ˘Ù ‰ ÈÎ Ï ÚÈÈÒÏ Í¯Âˆ‰ Ú·˜ È„Î· ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó ÏÚ .ÈÚÂˆ˜Ó ÚÂÈÒÏ ‰˜Â˜Ê‰ ‰˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·Â„Ó ÔÎ˘ ,Ì‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ¯ÂÈ„‰
È‡ÎÊ˘ ˘Ù ‰Î ÏÎ Ï˘ Â˙Â˘¯Ï „ÓÚÂÈ ÔÎ‡ ÏÂÙÈË‰ ÈÓ‡˙Ó Ï˘ ÌÚÂÈÒ˘ ÁÈË·‰Ï ˙Â‡È¯·‰
ÏÂÙÈË‰ ÈÓ‡˙Ó Ï˘ Ì˙Â‰Ê˘ ÁÈË·‰Ï ÔÎÂ ,ÂÓÚËÓ Ì„‡ ˙Â˘¯Ï Â‡ ,˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÌÂ˜È˘Ï
˙Ì‚ ÏÂÙÈË‰ ÈÓ‡˙Ó ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ „ÂÚ .Ì˙Â ÈÓÊ ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ È‡ÎÊÏ ¯ÒÓÈ
.ÌÈ‡ÎÊ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÂÊÈÏ
)ב( בחירת מסגרת המש :נכי נפש המצויי במסגרת דיור כלשהי עשויי להתמודד בהמש
דרכ ע הצור לבחור מסגרת דיור חדשה .למשל ,במקרי שבה דייר המתגורר בהוסטל מסוי
מגלה עניי במעבר להוסטל אחר ,או לאחר שוועדת השיקו החליטה כי עליו לעבור מהוסטל
למסגרת עצמאית יותר ,כגו דיור מוג ,ומסרה לו את רשימת המסגרות הרלוונטיות .במקרי אלה,
מי שמסייע לדייר בבחירתו ה הגורמי המקצועיי שאחראי לשיקומו היומיומי ,דהיינו העובד
הסוציאלי של ההוסטל או מנהל ההוסטל.
במהל הביקורת ריכז וניתח משרד מבקר המדינה נתוני בדבר מעברי של נכי נפש מהוסטלי
לדיור מוג בשני  2010ו  .2011ניתוח הנתוני העלה כי כ  275) 76%מ  (360מנכי הנפש שעברו
__________________
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על פי רוב מדובר בעובד הסוציאלי מהמרפאה או מבית החולי שבה מטופל נכה הנפש.
ראו להל בנושא "המעקב אחר תהלי השיקו ומדידת הצלחתו".
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למסגרות של דיור מוג בשני הללו ,ואשר שהו קוד לכ בהוסטלי שבעליה הפעילו ג מסגרות
של דיור מוג ,עברו לדיור מוג של אותו ארגו שהפעיל את ההוסטל ששהו בו )או של ארגו אחר
הקשור עמו(; רק מיעוט עברו למסגרות דיור בבעלות ספקי אחרי.
¯ˆ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú Ì‰Ï ¯ÎÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡ È„È ÏÚ ˙Ï‰Â Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â‰˘Ï ˘Ù ‰ ÈÎ Ï˘ Ì Â
,ÌÈ¯˜Ó‰ Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ·Â¯‰ Â‰Ê˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ¯Â‡Ï ÌÏÂ‡ ,ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÚ·Ë
.˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ - ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ Ì‚ Ì‰È ÙÏ ÂÙ˘Á ÔÎ‡ „ÈÓ˙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰ÏÂÚ
Ì‰ Ì˙¯ÈÁ·· ˘Ù ‰ ÈÎ Ï ÚÈÈÒÓ˘ ÈÓ ÔÎ˘ ,‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙· ‰ ·ÂÓ Ï˘Î· ¯·Â„Ó ‰˘ÚÓÏ
.¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÏÎ ˙‡ Á¯Î‰· ÌÈ¯ÈÎÓ Ì È‡˘ ,ÂÏ‰ Ó Â‡ ÏËÒÂ‰‰ Ï˘ ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰
¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ· ÏÂÙÈË ˙ÂÓ‡˙Ó ÂÚˆÈ·˘ ÌÈ·˜ÚÓ ÈÓÂÎÈÒÓ Ì‚ ÂÈÏÚ „ÂÓÏÏ Ô˙È ˘ Ï˘Î Â‰Ê
·.‰˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂÁ˙· Ì‚ ˙‡ÊÎ ‰ÙÈ˘Á ¯„ÚÈ‰Ï ˘˘Á‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ ÌÈÓÂÎÈÒ‰ .ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ
·ÏÂÙÈË‰ ˙Ó‡˙Ó ‰ ÈÈˆ ,Ô‚ÂÓ‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓÓ ˙Á‡· Ô„˘ ,Ï˘ÓÏ 2012 ¯‡Â¯·ÙÓ ÌÂÎÈÒ
;˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙÓ˘ ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ ‰˜ÂÒÚ˙ È˙Â¯È˘Ï ¯˜ÈÚ· ÌÈ¯ÈÈ„ ‰ Ù«Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÂˆ ÈÎ
˙Ó‡˙Ó ‰ ÈÈˆ ,¯Á‡ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ ‰˜ÂÒÚ˙ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰˘Ú ˘ 2011 ¯·Óˆ„Ó ¯Â˜È· ÌÂÎÈÒ·Â
˘Ù ‰ ÈÎ Ì‡ ¯Â¯· ‡Ï Í‡ ,ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ ˙Â Â˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ· ÌÈ·¯ ÌÈ¯·ÚÓ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ÏÂÙÈË‰
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈ Â‚¯‡ Ï˘ ˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙ ˙Â¯‚ÒÓÏ ÌÈÙ˘Á
ÔÂÁ·Ï ˘Ù ‰ ÈÎ Ï˘ Ì˙ÂÎÊ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„· ˙‡Ê‰ ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ ˘È‚„‰Ï ÂÈÏÚ .ÌÈ Â‚¯‡ ÔÂÂ‚Ó È„È· ˙ÂÏÚÙÂÓ‰ ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ
‰Ê ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓÂ ÚÂÈÒ Ï·˜ÏÂ ˙Â ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÚ ˘Ù ‰ ‰Î Ï ¯È·Ò‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÂ˜È˘‰
˙ÂÙÒÂ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ .(È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ Ì¯Â‚Î) ÊÂÁÓ· ÏÂÙÈË‰ Ì‡˙ÓÓ
.‰˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂÁ˙· Ô‰ ¯ÂÈ„‰ ÌÂÁ˙· Ô‰ ,‰Ê Ï˘Î ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי "משרות מתאמי הטיפול במחוזות לא השתנו ולא עודכנו מזה
עשור בעוד אוכלוסיית מקבלי השירות גדלה במאות כל שנה .כתוצאה מכ נוצר פער חמור ביכולת
למת תאו טיפול" .המשרד הוסי) כי בשנת  2013הוא צפוי לגייס במכרז כ  30מתאמי טיפול
)במיקור חו ,(+אשר יחולקו בי המחוזות ויהיו אחראי לסיוע למשתקמי בבחירת המסגרת .עוד
ציי כי "מתאמי אלה יהיו תחת אחריות המשרד ,כרגולטור" ולא יהיו לה קשרי עבודה ע
הארגוני.
)א( הוראות תקנו עבודה סוציאלית של משרד הרווחה )להל
: ‰ Á Â Â ¯ ‰ „ ¯ ˘ Ó .2
הוראות התע"ס( בנושא השמת אנשי ע נכות ומוגבלות במסגרות חו +ביתיות קובעות כי
ההחלטה על התאמה של מועמד למסגרת דיור של אג) השיקו תיקבע על ידי ועדת השמה מחוזית.
בראש הוועדה עומד המפקח הארצי על ההשמה בשירות החו +ביתי ,וחברי בה מרכז אג) השיקו
במחוז הרלוונטי ומפקחי של האג) במחוז .ועדת ההשמה המחוזית רשאית להזמי לדיוניה כל
אד שתראה לנכו ,ובכלל זה את המועמד עצמו .בשונה מ הנעשה במשרד הבריאות ,החלטת
ועדת ההשמה מפנה את המועמד למסגרת ספציפית ,או לכל היותר לשתיי או לשלוש מסגרות דיור
אפשריות.
הביקורת העלתה כי המועמדי למסגרת דיור מוזמני לדיו בוועדת ההשמה רק במקרי חריגי,
או כאשר ה או האפוטרופוסי שלה מבקשי זאת .מכא שהתאמת המסגרת למועמד מתקבלת
על ידי ועדת ההשמה בלי שחבריה ראו אותו.
בתשובתו מסר משרד הרווחה כי הוא מכיר בחשיבות השתתפותו של המועמד בקבלת ההחלטות
המשמעותיות הנוגעות אליו ,א אינו רואה צור בשיתופו בישיבות ועדת ההשמה מכמה נימוקי,
ובה" (1) :תפקיד הוועדה לקבוע שייכות לאוכלוסיית היעד של אג) השיקו .נתוני אלה
מתקבלי מתו החומר הכתוב ."...חברי הוועדה אינ הגורמי שיטפלו במועמד ,ולכ הפגישה

משרד הרווחה והשירותי החברתיי

1427

עמ לא תית למועמד יתרו בבחירת המסגרת המוצעת לו (2) .המועמד מוזמ לוועדות קבלה
במסגרות שהוצעו לו ויכול להביע דעתו בדבר המסגרת שעדיפה בעיניו (3) .הזימוני עלולי
ליצור תור ארו של ממתיני לדיוני הוועדה ,דבר שייצור סבל מיותר אצל המועמדי ויחבל
בתהלי שיקומ.
˙‡Â Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰ÈÂ˘Ú „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÒÈÒ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰ÓˆÚ ‰„ÚÂÂÏ ÚÈÈÒÏ ‰ÈÂ˘Ú ‡È‰ ÔÎÂ ,ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙Ï Â˙Â·ÈÂÁÓ
¯ÊÁ ˙Á‡ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ 2012 ˙ ˘Ó ‰Ó˘‰ ˙Â„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ .¯˙ÂÈ ·¯ Ú„ÈÓ
»ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰˘ ÔÎ˙ÈÈÂ ,ÂÁÏˆ ‡Ï˘ ˙ÂÓ
N‰ ·˜Ú Ô‰· ÔÂ„ Â ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì ÈÈ Ú
‡È‰ ‰Ó˘‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ÔÈÈˆÏ Ì‚ ˘È .˙ÂÓÈ‡˙Ó È˙Ï·‰ ˙ÂÓ˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ‰ ÈË˜Ó ‰˙ÈÈ‰
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ .„ÓÚÂÓ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Â„È˜Ù˙˘ ÛÂ‚‰
.¯·„‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÁ·ÈÂ ,ÌÈ ÂÓÈÊ‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ,‰‚¯„‰· ÂÏÂ ,ÏÈ„‚‰Ï ÏÂ˜˘È
·˙Â·È˘È ˙‡ ÌÈÈ˜Ó ,¯ÂÓ‡Î˘ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ ıÚÂÂÈ‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÂÎÈ ‰Ê ÔÈÈ Ú
.ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂ
)ב( רבי מ המועמדי שעניינ נדו בוועדות ההשמה סובלי מבעיות רפואיות שונות
המפורטות במסמכי המוגשי לה ,ואשר עשויה להיות לה השלכה על סוג המסגרת המתאימה.
הבנת הבעיות מצריכה לא אחת ידע רפואי ,אול חברי ועדות ההשמה ה רוב ככול עובדי
סוציאליי ,והכשרת המקצועית אינה נוגעת לתחו זה.
Ì‚ ‰Ó˘‰‰ ˙Â„ÚÂ Ï‡ Û¯ˆÏ ÏÂ˜˘È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ˆ.„ÁÂÈÓ‰ ÍÂ ÈÁ· ÌÈ„ÏÈÏ ‰Ó˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· Ï˘ÓÏ ‚Â‰ ˘ ÈÙÎ ,‰‡ÂÙ¯‰ ÌÂÁ˙Ó ÌÈ‚È

היעדר מידע נאות על מסגרות הדיור
כדי שיוכל אד לבחור את המסגרת המתאימה והאיכותית ביותר עבורו ,המידע על מסגרות הדיור
השונות צרי להיות נגיש לו .בדוח שנתי 57ב 15ציי מבקר המדינה כי "מידע זמי ונגיש על מסגרות
שיקו ועל ליקויי שנמצאו בביקורות שנעשו במקומות אלה יכול לסייע למשתק ולבני משפחתו
להחליט באיזו מסגרת שיקו לבחור" .פרסו הליקויי ,ומנגד ג ממצאי חיוביי ,עשוי לעודד
תחרות בי הארגוני ,לדרב אות לתק את הליקויי בהקד ולשפר את איכות המסגרות שה
מפעילי .כ הוא עשוי להגביר את מחויבותו של המשרד הממשלתי לאכו) את תיקו הליקויי
ולשרת את הציבור נאמנה.
˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ÂÏ˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÒ¯ÙÓ˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙¯‚ÒÓ‰ ‚ÂÒ ÔÂ‚Î) ˙¯‚ÒÓ ÏÎ ÏÚ ÌÈÈ ÎË ÌÈË¯Ù ¯˜ÈÚ· ÏÏÂÎÂ ,Ï„ ‡Â‰ ˙Â Â˘‰ ¯ÂÈ„‰
˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÏÏÎ Â‡ˆÓ ‡Ï ÂÏ˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯˘‡ .(‰ÓÂ˜ÈÓÂ
È‡ˆÓÓ ˙‡ ÌÈÓÒ¯ÙÓ Ì È‡ Ì‚ ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ .ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ¯ÂÈ„‰
.˙Â¯‚ÒÓ‰ ·ÈË ÏÚ „ÂÓÚÏ ˙Â¯˘Ù‡ ¯ÈÈ„Ï ÔÈ‡ ÍÎÂ ,¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ· Â˘Ú ˘ ˙Â¯Â˜È·‰

__________________
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Ì˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈ‡·ÂÓ Ì È‡ Û‡ - ÌÈÈÏÈÏ˘ „ˆÏ ÌÈÈ·ÂÈÁ - ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„Ó ÌÈ‡ˆÓÓ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
˘˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ ÔÂ‚Î ,ÔÈÈ Ú Ì‰· ‡ÂˆÓÏ ÌÈÈÂ˘Ú˘ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÓ¯Â‚ Ï
ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì ÈÈ Ú· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ,˘Ù ‰ ˙Â‡È¯·Ï ˙Â‡Ù¯Ó·Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
„¯˘Ó) ‰Ó˘‰‰ ˙Â„ÚÂÂ (˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó) ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂÂÏ Ì˙Â‡ ÌÈ ÙÓÂ ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓÏ
.(‰ÁÂÂ¯‰
Ì˘· ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ È„¯˘Ó-ıÂÁ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ 2009 Ê‡Ó ÏÚÂÙ ,Ï˘ÓÏ ,‰È ËÈ¯·· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
"È˙Â¯È˘ ˙ÂÎÈ‡Ï È‡¯Á‡‰ ¯„Ò‡ÓÎ ˘Ó˘Ó‰ ,(CQC) "Care Quality Commission
¯˙‡· ÌÒ¯ÙÓÂ ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ· ˙Â¯Â˜È· ¯˙È‰ ÔÈ· Úˆ·Ó ‰Ê ÛÂ‚ .‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰
˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÔÓ .16¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ˙·ÂËÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„Ó ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏ˘ Ë ¯Ë È‡‰
.17Ë ¯Ë È‡· ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ „ ÏÂ‰· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ
Ú„ÈÓ ÌÂÒ¯ÙÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ë ¯Ë È‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,¯Â·ÈˆÏ ˘È‚ ‰È‰È Ú„ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯ .¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ÛÈ˜Ó
ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ Â‚¯‡· ÌÈÎ¯ÂÚ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ˙Â¯˜·‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù Ì‚ Â· ÏÂÏÎÏ ÌÂ˜Ó ˘È
˘ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È‡ˆÓÓÏ ÌÈ Â‚¯‡‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â‚˙ ÏÚÂ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ
.ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÚËÓ
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי יצא לדר "מכרז מידע" ,ובתחילת  2013יהיה מידע על המסגרות
מפורס ונגיש לציבור הרחב ה בדפוס ,ה באינטרנט ,ה במענה טלפוני .עוד מסר בתשובתו כי
הוא מעוניי לפרס לציבור את תוצאות הבקרות שנעשו במסגרות ,ושהדבר ייעשה לאחר שיושל
הלי של הטמעת כלי להערכת האיכות המקצועית של שירותי השיקו וסנכרונ ע כלי הבקרה.
משרד הרווחה מסר" :אי כמוב כל מניעה שהמשרד ...יתאר את מאפייני המסגרות באופ כללי,
אבל אי בכ כדי לתת תמונה חיה וריאלית לגבי אופי החיי במסגרת והתאמתה למועמד".
˘È‚ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ - ÌÈÈ˜‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Â Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ˘ÈÂ ,ÈÂ‡¯ Â È‡ - Â‰˘ÏÎ

הפיקוח והבקרה על מסגרות הדיור
אחד התפקידי המרכזיי של משרדי הממשלה הוא להפעיל מער פיקוח ובקרה על השירותי
המופעלי בידי ארגוני חיצוניי .זאת כדי להבטיח שהארגוני שמספקי אות אכ פועלי לפי
ההסכמי שנחתמו עמ ולפי הסטנדרטי והנהלי שקבעו המשרדי .משנה חשיבות יש לפיקוח
ולבקרה כאשר מדובר במסגרות לנזקקי ,כדוגמת מסגרות שיקו ,שכ הנזקקי משתייכי בדר
כלל לאוכלוסייה חלשה שמתקשה בשמירה על זכויותיה .משרד מבקר המדינה בדק היבטי שוני
במערכי הפיקוח והבקרה של משרדי הבריאות והרווחה על מסגרות הדיור השונות .להל הממצאי.

__________________
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.www.cqc.org.uk
ראו ליהיא להט וגל טליתÌÈÈ˘È‡‰ ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘· ‰ÈˆÏÂ‚¯ ?ÈÁ¯Î‰ ÈÂÈ˘ Â‡ ˙ÂÂ‰˙‰· ÍÈÏ‰˙ ,
· ,Ï‡¯˘Èמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ) ,(2011עמ' .57'56
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משרד הבריאות
 : ‰ ¯ ˜ · ‰ È ˙ Â Â ˆ .1שירותי בריאות הנפש כוללי שישה מחוזות ,והפיקוח והבקרה על
מסגרות הדיור בכל אחד מה מתבצעי על ידי צוות הבקרה המחוזי .צוות כזה כולל בדר כלל
שניי או שלושה עובדי ,על פי רוב אחיות ,א יש בה ג עובדות ועובדי סוציאליי ורופאות.
בראש צוות הבקרה המחוזי עומד עוזר הפסיכיאטר המחוזי לבקרה; בדר כלל מכהנות בתפקיד זה
אחיות .צוות בקרה מחוזי אחראי לביצוע פעולות פיקוח ובקרה לא רק במסגרות שיקו לנכי נפש,
אלא בכלל המסגרות של שירותי בריאות הנפש במחוז ,בה מרפאות ובתי חולי פסיכיאטריי.
ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Â ÈÈ‰„ ,‰¯˜· ˙ÂÂˆ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· ÔÈ‡ 2009 Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
10-Î Â·˘ ,‰Ê ÊÂÁÓ· ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ÌÈ¯È„Ò ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
.˘Ù ÈÎ 1,200-Î 2012 ˙ ˘· Â‰˘ ÂÏÏ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· .Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ 15-ÎÂ ÌÈÏËÒÂ‰
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי "היעדר צוות בקרה במחוז צפו היתה אכ מציאות מצערת",
והוסי) כי באוקטובר ) 2012כלומר לאחר מועד סיו הביקורת( נבחרה עובדת לתפקיד עוזרת
הפסיכיאטר המחוזי לבקרה.
) : Â ˙ Â ¯ È „ ˙ Â Á Â ˜ È Ù ‰ .2א( ביקורי הפיקוח במסגרות הדיור מנוהלי על ידי צוותי
הבקרה ,לפי טופס מובנה המפרט את כל הפרטי שיש לבדוק .הטופס כולל כ  50שאלות הנוגעות
לפעילות השוטפת ולהיבטי כמו זכויות הדיירי ,תזונה ,המצב הבטיחותי של המבנה ,תנאי
פיזיי והיערכות לשעת חירו .התשובות לשאלות הללו מבוססות על בדיקת תיקי ,על תצפית ועל
שיחות .הממצאי מועברי לתגובת מסגרות הדיור ,וצוותי הבקרה נדרשי להזינ למערכת
ממוחשבת לצורכי תיעוד ,מעקב ,השוואה והפקת מידע סטטיסטי.
Ì‡˙‰· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈ‚‰Â Ì È‡ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ‰¯˜·‰ È˙ÂÂˆ ˙È·¯Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ;¯Â˜È·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÌÎÒÓ È¯Â‡È˙ ÁÂ„ ÌÈÎ¯ÂÚ ‡Ï‡ ,ÒÙÂËÏ
‡È˙ÂÂˆ È˘‡¯ .ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÔÈ‡Â ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ ÊÂÓ Ì È
˙Ó‡˙ÂÓ ‰ È‡ ,˙Ï·¯ÂÒÓ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯Ó‡ ‰¯˜·‰
˙È˘ÁÂÓ ‰¯Âˆ· ÌÈ„ÈÚÓ Ì È‡ ‰È¯ˆÂ˙Â ,‰ÏÈÚÈ ‰ È‡ ,˙È Î„Ú ‰ È‡ ,¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙˜È„·Ï
ÁÂÎ ˙·ˆÓ Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙˜È„·Ï ÌÈÏÎ ‰· ÔÈ‡ ,ÍÎÏ ÛÒÂ .¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ
.·ÈÈÁÓ‰ Ô˜˙Ï Ì„‡‰
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי המשרד "מודע לחולשה זו ולמשמעויותיה" וכי בשנת 2013
ייעשה "אפיו מחדש של כלי הבקרה".
)ב( מסגרות דיור כהוסטלי וכדיור מוג נתונות לשינויי תכופי ,כמו תחלופה של כוח אד
ובלאי של מבני וציוד .עובדה זו מעניקה משנה חשיבות לקיומ של ביקורי פיקוח תדירי.
ביקורות קודמות של משרד מבקר המדינה מ  2007ומ  182010העלו כי תדירות ביקורי הפיקוח
בהוסטלי הייתה נמוכה פע בשנה ,ובדיור המוג נמוכה א) יותר פע בשלוש שני .משרד
מבקר המדינה העיר אז כי ספק א תדירות כזו יכולה לספק למשרד הבריאות מידע אמיתי בנוגע
לפעילות של מסגרות הדיור ולהתנהלות לפי הסטנדרטי שנקבעו .כ ציי אז משרד מבקר המדינה
כי על משרד הבריאות להגדיר את תדירות הביקורי הראויה ולעמוד בה.
__________________
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מבקר המדינה" ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,שיקו נכי נפש בקהילה" ,עמ' ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ;413
"סוגיות בתחו בריאות הנפש" ,עמ' .582
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„¯˘Ó - Ì ÈÚ· Â¯˙Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰˜È„·‰
˙˜È„· .¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ È‚ÂÒÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰ÈÂ‡¯‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â¯È„˙ È‰Ó Ú·˜ Ì¯Ë ˙Â‡È¯·‰
˙ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙· ÌÂ¯„‰Â ·È·‡ Ï˙ ˙ÂÊÂÁÓ· Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„Ï ˙Â¯‚ÒÓ·Â ÌÈÏËÒÂ‰· ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â
.ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ‰ÎÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· ˙Â¯È„˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ 2012 ÈÏÂÈÏ 2010 ¯‡Â È
ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ‰¯˜·‰ È˙ÂÂˆÂ ,ÌÙ˜È‰ÏÂ Ú˙Ù È¯Â˜È· ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ‡Ï ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
.Ì‰È ÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÚÂÙ
)‚( ÛÂ˙È˘ ¯ÒÁ· ‰˜Ï (ÌÂ¯„‰Â ·È·‡ Ï˙) Â˜„· ˘ ˙ÂÊÂÁÓ· ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
˙ÂÊÎ¯ ÔÈ·Ï (‰˙ÂÏÏÎ· ¯ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì„È˜Ù˙˘) ‰¯˜·‰ È˙ÂÂˆ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰
ÏÚ ,(˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ‰Â˘‰ ˘Ù ‰ ÈÎ ¯Á‡ È Ë¯Ù ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˙È‰ ÔÈ· Ô„È˜Ù˙˘) ÌÂ˜È˘‰
‡Ú„ÈÓ Ì‰È È· Â¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ˙Â¯È„Ò ˙Â·È˘È ÂÓÈÈ˜ ‡Ï Ì‰ .Ì‰È È· ÌÈ·¯‰ ÌÈ˜˘ÓÓ‰ Û
˘.Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ ‰È‰ ÈÂ˘Ú˘ - ·˜ÚÓ ˙ÂÁÂ„Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÁÂ„ - ÛËÂ
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי בכוונתו לקבוע את תדירות הביקורי המתוכנני ואת תדירות
ביקורי הפתע .עוד מסר כי בשנת  2013יופ +נוהל שיסדיר את ממשקי העבודה בי צוותי הבקרה
לרכזות השיקו.

✯
Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ú ÏÚ Á˜ÙÓ Â È‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ
·ˆ˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡ ,ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙Â˜„· ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÏÎ˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ - ‰È„ ˙È ·ÂÓÂ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯Â
·‡ÔÈ· ˙Â¯È˘‰ ˙‡ÂÂ˘‰Ï ÈÏÎÎ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯ˆÂ˙· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‡ Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ
.˙Â Â˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰
 : ˙ È Ù Ò Î ‰ ‰ ¯ ˜ · ‰ .3מטרת הבקרה לוודא שהכספי המועברי לארגוני המפעילי את
מסגרות הדיור אכ מנוצלי באופ מיטבי למימו הפעילות השיקומית ,בהתא להסכמי
ההתקשרות ,ושהארגוני עומדי בהוראות הכספיות המחייבות אות .לצור כ נבדקי בבקרה
הכספית מרכיבי שוני )אחד או יותר( מהניהול הכספי של תשלומי הדיירי ,מצבת כוח האד,
שעות העבודה ,תשלומי השכר וההפרשות החשבונאיות ועד לדיווחי מסגרות הדיור על מספר
הדיירי .את הבקרה מבצעי שלושה גורמי משרדי רואי חשבו חיצוניי; רכז הבקרה הכספית,
שהוא כלכל בשירותי בריאות הנפש; וצוות הבקרה המחוזי ,העושה זאת כחלק מהבקרות
השוטפות שלו .האחריות הכוללת לבקרה הכספית במסגרות הדיור מוטלת על חשבות משרד
הבריאות ,וסדריה נקבעו בנוהל "בקרה כספית במסגרות שיקו" )להל נוהל הבקרה(.
הבקרה הכספית על מסגרות הדיור מרוכזת בידי רכז הבקרה הכספית .תפקידי הרכז ,נוס) על ביצוע
בקרות ,ה בי היתר ריכוז הטיפול בדוחות הבקרה של משרדי רואי החשבו ,קביעת דר הטיפול
בליקויי כספיי שעולי מדוחות הפיקוח של צוותי הבקרה המחוזיי ,וריכוז עבודתה של ועדת
הביקורת המייעצת )להל הוועדה המייעצת( .וועדה זו ממליצה לפני ראש שירותי בריאות הנפש
על דרכי פעולה כדאיות בעקבות ליקויי חמורי שהתגלו בבקרות ושהועלו לפניה על ידי רכז
הבקרה הכספית .בוועדה חברי נציגי של ראש שירותי בריאות הנפש ,חשבות משרד הבריאות,
מטה השיקו וצוות הבקרה מהמחוז הרלוונטי.
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משרד מבקר המדינה בדק היבטי הנוגעי לביצוע הבקרה הכספית בשני ) 2012 2010עד חודש
יולי( בהוסטלי ובמסגרות הדיור המוג .19להל הממצאי.
)א( הטיפול בדוחות הבקרה של רואי החשבו :נמצא כי בשני  2011 2010בוצעו שמונה
בקרות על ידי משרדי רואי חשבו חיצוניי במסגרות הדיור .מקצת בוצעו בכמה מסגרות של אותו
ארגו ,אחרות בוצעו רק במסגרת אחת ,וס הכול נבדקו  13מסגרות כאלה )מבי כ  220מסגרות
דיור(.
) (1הביקורת העלתה כי שלושה משמונת הדוחות של רואי החשבו לא גובשו לדוח סופי.
בביקורת לא נמצאה התייחסות של רכז הבקרה הכספית או של חשבות משרד הבריאות לצור
להשלימ ,או התייחסות לממצאי שכבר הועלו בה.
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי המכרז של משרד רואי החשבו הסתיי "בטר הסתיימו  3מתו
 8דוחות הביקורת".
) (2אשר לחמשת הדוחות הסופיי לגבי שניי מה סבר רכז הבקרה הכספית כי ה לא
מעלי ליקויי חמורי .בנוגע לשלושה האחרי ,שדנו במסגרות ששהו בה כ  240נכי נפש ,הוא
סבר שהליקויי חמורי )למשל ,ניהול בלתי תקי של כספי דיירי ,מחסור בכוח אד ,תשלומי
חסרי לעובדי( ,ומצא כי יש לכנס את הוועדה המייעצת לצור דיו בה.
נמצא שבפועל התכנסה הוועדה המייעצת בנוגע לשניי מהדוחות הללו ,א לגבי אחד מאלה לא
התקיי דיו לגופו של עניי )עקב היעדרות של אחד הנציגי ממשרד רואי החשבו שער את
הדוח ,ועקב היעדר התייחסות מספקת בדוח לתגובת הארגו שמפעיל את מסגרת הדיור(.
)ב( הטיפול בהמלצות הוועדה המייעצת :בשני  2012 2011קיימה הוועדה המייעצת שני
דיוני לגופו של עניי בנוגע למסגרות דיור .20האחד בעניי שתי מסגרות באחד המחוזות )הוסטל
ודיור מוג( שבה כ  40נכי נפש כאמור ,בעקבות ממצאי דוח בקרה כספית של משרד רואי חשבו
וממצאי מדוחות פיקוח שנעשו קוד לכ על ידי צוותי הבקרה; האחר בעניי מסגרת דיור במחוז
אחר שבה כ  20נכי נפש בעקבות ממצאי דוחות פיקוח שנעשו על ידי רכז הבקרה הכספית וצוות
הבקרה .בשני המקרי המליצה הוועדה המייעצת להפסיק את ההתקשרות ע מסגרות הדיור עקב
ליקויי חוזרי ונשני שהתגלו בה ושלא תוקנו למרות ההתראות ,בכלל זה אי סדרי חמורי
בניהול הכספי ,מחסור בכוח אד ותחזוקה לקויה .לאחר קבלת ההמלצות ביקש ראש שירותי
בריאות הנפש לעיי שוב בממצאי הדוחות השוני ,ולאחר שקיי ביקור במסגרות הדיור האמורות
סבר כי אי עדיי מקו להפסקת ההתקשרות עמ ,וכי יש מקו למת הזדמנות נוספת לארגוני
המפעילי אות לתק את הליקויי .בהתא לכ העביר מכתב בנדו לארגוני.
משרד הבריאות מסר בתשובתו כי "בשני המקרי בצע ראש האג) ביקורי במקומות האמורי
והניע תהלי תיקו" וכי בשתי המסגרות כבר ניכר שיפור משמעותי.
È ˘· ‰˘ÚÓÏ ˜ÈÊÁÓ ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ˘‡¯ ,ÏÏÎÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂ˜È˘‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ˜ÙÒÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ „Á‡ „ˆÓ - "ÌÈÚ·ÂÎ
ÁÂ˜ÈÙÏ È‡¯Á‡‰ ‡Â‰ ÔÎ˘ ,¯„Ò‡ÓÎ ÏÚÂÙ ‡Â‰ ˙Ú· ‰·Â ;ÌÈ Â˘‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ Â‚¯‡‰
˙Â·ÈÒ · .˙Â˘È¯„· Â„ÓÚ ‡Ï Ì‰ Ì‡ ÌÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÂÈ„È·Â ,Ì‰ÈÏÚ
‡,ÌÈ Â‚¯‡ Ì˙Â‡ „‚ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÒÒ‰È „È˜Ù˙· ‡˘Â ‰˘ ˘˘Á ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ï
.ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‡ Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï˘ È„Î
__________________

19
20

מרבית הבקרות בוצעו לגבי שירותי אלה .מקצת הבקרות בוצעו ג בנוגע לשירותי תעסוקה ומועדוני
חברתיי .
שלושה דיוני נוספי התקיימו בנוגע למסגרות תעסוקה ,אשר בה לא עסקה הביקורת.
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בתשובתו מפברואר  2013מסר ראש שירותי בריאות הנפש כי לאחרונה "מתבצעת ...פעולת סגירה
של הוסטל אחר ,המכוונת לכ שכשנכו וצרי ,אזי הדבר מתבצע".
)‚( ˙È˙Â¯È˘ ÏÚ ,‰¯˜·‰ Ï‰Â ÈÙÏ :2012 ˙ ˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Â ˙È˙ ˘-·¯ ‰„Â·Ú ˙È Î
·¯˙È˙ ˘-·¯ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Â·˘Á ÛÂ˙È˘· ˘Ù ‰ ˙Â‡È
.˙ÂÓÂÊÈ ˙Â¯Â˜È·Â ˙ÙËÂ˘ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰¯˜· ÏÂÏÎ˙ ¯˘‡ ,ÌÂ˜È˘‰ ÌÂÁ˙· ˙ÈÙÒÎ ‰¯˜·Ï
.ÂÊÎ ˙È Î˙ ‰ ÎÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰Ó
‡˘¯ ÊÎ¯ ÏÚ ÏËÂ‰ 2011 ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,2012 ˙ ˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Ï
.‰˘Ú ¯·„‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,˙‡ÊÎ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˙ÈÙÒÎ‰ ‰¯˜·‰
˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈ˙ ˘ ˙Â¯˜· ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë ,2012 ÈÏÂÈÏ ÔÂÎ ÈÎ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
.ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ È„¯˘Ó
מתשובת משרד הבריאות עלה כי רק בספטמבר ) 2012כלומר לאחר מועד סיו הביקורת( הסתיי
מכרז שבו נבחרו משרדי רואי חשבו חדשי לצור ביצוע הבקרות.
 : Ì È È Â ˜ È Ï ‰ Ô Â ˜ È ˙ Ì ˘ Ï ‰ Ù È Î ‡ ‰ È Ú ˆ Ó ‡ .4בדוח קוד ,מ  ,2007ציי משרד
מבקר המדינה בנוגע למסגרות השיקו ,כי א) על פי שנמצאו מפעילי מסגרות שלא תיקנו ליקויי,
ובה ג ליקויי חוזרי ונשני ,משרד הבריאות לא נקט נגד אמצעי .21משרד מבקר המדינה
המלי +באותו הדוח לכלול בהסכמי ההתקשרות סנקציות נגד הארגוני שלא יתקנו ליקויי בפרק
זמ שייקצב מראש.
הביקורת הנוכחית של משרד מבקר המדינה העלתה כי בהסכמי ההתקשרות משנת  2009ואיל,
נקבע כי משרד הבריאות יהיה רשאי לגבות מהארגוני החיצוניי פיצויי מוסכמי ,בי היתר בגי
אי תיקו ליקויי הנכללי בדוח הפיקוח ובגי דיווחי שגויי שגרמו לתשלומי יתר ,זאת בהתא
לתנאי שפורטו בהסכ.
„¯˘Ó ‰˘Ú ‡Ï ,Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ ÔÈ‚· Â˘Ú ˘ ÌÈÊÂÊÈ˜ ËÚÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈ¯˜Ó Ê‡Ó Â‡ˆÓ ˘ Û‡ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Èˆ˜ Ò· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â‡È¯·‰
ÔÎÂ ,˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ· Â Â„È ¯˘‡ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓÏ Ú‚Â · ÍÎ .˙‡Ê Â˜È„ˆ‰
· ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡ Ô‰· ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÈÈ„ ÈÎ ÂÏÈ‚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„ ¯˘‡ Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓÏ Ú‚Â
·Ô‰˘ Û˜È‰· ‡Ï ˙ÂÁÙÏ ,ÔÓÚËÓ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Â‡ ÌÈÎÈ¯„Ó Ï˘ ˙È· È¯Â˜È
.‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈË¯„ ËÒ‰Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ ÈÙÏ ÂÏ ˙Â·ÈÂÁÓ
Ì‰Ï Â·ÈÈÁ˙‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ˘ ˙È·‰ È¯Â˜È· Ï˘ ÌÈÙ˜È‰· ÌÈ Â‚¯‡ Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ-È‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‡ÔÈÈˆ 2002 ˙ ˘· ¯·Î - ¯Â˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÎÂÓ ‡˘Â ‰Â ,‰˘„Á ‰ÚÙÂ˙ Â È
ˆÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏ .Ì˙·ÂÁ· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ‰Ï‡Î ÌÈ Â‚¯‡ ‰ÓÎ ˙ÂÊÂÁÓ‰ „Á‡· ‰¯˜·‰ ˙ÂÂ
¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈ Â‚¯‡‰ ÔÎ˘ ,˙ÈÙÒÎ ˙ÂÚÓ˘Ó ˘È ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙ÂÓÎ· ÌÈ¯ÚÙÏ
ÔÈÈ„ÚÂ Ì˙·ÂÁ· ÌÈ„ÓÂÚ Ì È‡ Ì‰ Ì‡Â ,˜ÙÒÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰˘ ÌÈ¯Â˜È·‰ Û˜È‰ ÈÙÏ ÌÈÏÓ‚Â˙Ó
.¯˙È ÏÂÓ‚˙· ¯·Â„Ó˘ È¯‰ ,ÌÈÏÓ‚Â˙Ó
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי במהל השני פותחו שירותי שווי ער לביקורי ,כגו מפגשי
חברתיי ,וכ כי "נעשה מאמ +להתאי השירותי באופ 'מחויט' לדייר ,מה שמאפשר ...להחלי)
ביקור בית בשעת טיפול במשרדי נות השירות ,לדוגמא".
__________________
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מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .413

משרד הרווחה והשירותי החברתיי
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Â„ÓÚ ‡ÏÂ Ì˙·ÂÁ ˙‡ Â¯Ù‰˘ ÌÈ Â‚¯‡ „‚ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÏÏÎÎ
·ÔÎ‡ ÌÈ Â‚¯‡‰˘ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ‰¯˜·Ï ÌÈ Â ‚ ÓÂ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ÂÈÏÚ .ÌÈÙ˜˙‰ ÌÈË¯„ ËÒ
ÌÈ˙Â¯È˘ ˘È˘ ÏÎÎ .ÌÓÚ „¯˘Ó‰ ÈÊÂÁ· ¯„‚ÂÓ˘ Û˜È‰· ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ˙È· È¯Â˜È· ÂÓÈÈ˜È
˘ÌÈ ‚ÂÚÓ‰ ÌÈË¯„ ËÒ· Ì¯È„Ò‰Ï ˘È ,˙È·‰ È¯Â˜È·Ó ˜ÏÁÏ ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ
·.˙Â¯‚ÒÓ‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰

משרד הרווחה
 : Á Â ˜ È Ù ‰ ˙ Â Â ˆ .1הפיקוח על מסגרות הדיור של השירות החו +ביתי מבוצע משנת 2004
על ידי מפקחי מחוזיי של השירות החו +ביתי .בכל אחד ממחוזות הצפו ,המרכז וירושלי יש
מפקח אחד .במחוז הדרו ,שבו יש שתי מסגרות דיור בלבד ,לא התמנה מפקח מטע השירות
החו +ביתי ,והפיקוח נעשה באמצעות מפקחי כלליי של אג) השיקו ,שאחראי לכל שירותי
השיקו במחוז.
-ÎÏ 45-Ó - ˙ÂÁ˜ÂÙÓ‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ ÏÂ„È‚ ÏÁ 2004 Ê‡Ó˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ
¯·‚ Ì‰ÈÏÚ ÒÓÂÚ‰ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓÂ ,È˙È·-ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ ‡Ï - 80
.Â˙ÁÙ ¯ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ ÏÎÏ Â˘„˜Â‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ È·‡˘ÓÂ
 : Á Â ˜ È Ù ‰ ˙ Ë È ˘ .2הפיקוח על מסגרות הדיור אמור להתבצע על פי השיטה המכונה
"שיטת הר)" :שיטה לפיקוח ,הערכה ומעקב שנועדה להעלות את ר) איכות הטיפול הנית
במסגרות הדיור .השיטה פותחה בשיתו) מכו ברוקדייל ,22והופעלה על ידי משרד הרווחה מאז
 1993במעונות לזקני .מאז החל המשרד להפעילה באגפי ובשירותי נוספי; משנת 1999
מופעלת שיטת הר) בשירות החו +ביתי.
הפיקוח בשיטת הר) נעשה במחזורי ,ור) הפיקוח אמור לעלות ממחזור למחזור .בשירות החו+
ביתי מחזור פיקוח על מסגרת דיור נמש שנתיי ,והוא כולל ביקור פיקוח מקי) ,שלושה ביקורי
מעקב וכ ביקור פתע אחד לכל הפחות .כל מסגרת דיור אמורה אפוא להימצא בכל עת באחת
משנות המחזור בשנה הראשונה ,המכונה "שנת פיקוח" ,או בשנה השנייה ,המכונה "שנת מעקב".
ביקור הפיקוח המקי) )שבפועל מצרי כמה ביקורי בדר כלל( כולל בדיקה של כלל המרכיבי
במסגרת הדיור ,באמצעות שני סוגי שאלוני מובני :שאלו מוסדי הנוגע בהיבטי של מסגרת
הדיור באופ כללי מצבת כוח האד ,המבני והציוד; ושאלוני פרט שבודקי את הטיפול
בחמישה עד עשרה דיירי שנבחרו באקראי )ביחס למספר הדיירי במסגרת( ,על ידי בדיקת התיק
האישי ,ראיונות אית וע הצוות המטפל ותצפית .כלל הממצאי שעלו בביקורי הפיקוח מוזני
למחשב ומעובדי לדוח ממצאי ,בסיוע גו) חיצוני .המפקח מוסר את הממצאי למנהל המסגרת
בביקור משוב ,שבו ג נבנית תכנית לתיקו הליקויי ונבחרי מועדי ביקורי המעקב .לפני תחילתו
של מחזור פיקוח ,על הארגו המפעיל את מסגרת הדיור להעביר לאג) השיקו טופס נתוני על כל
דייר ודייר ,שמטרתו לסייע למפקח בבדיקה הצפויה; בסו) כל מחזור כזה צריכה להתקיי פגישה
מסכמת בי המפקח לבי מנהל המסגרת.
משרד מבקר המדינה בדק היבטי הנוגעי ליישומה של שיטת הר) בשני  2011 2010בשירות
החו +ביתי .להל פרטי.
__________________

22

מכו המופעל בשיתו ,ארגו הג'וינט וממשלת ישראל ,ועוסק במחקר יישומי בתחומי החברה והרווחה.
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„·Ï· ˙Á‡ ¯ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ 2011-Ï 2010 ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙· ‰˜„· ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
)‡(
È˙˘ Â· ˙ÂÈÂˆÓ˘ ,ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ·˘ ‡ˆÓ ;Û¯‰ ˙ËÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â¯‚ÒÓ 28-Ó
ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ;Û¯‰ ˙ËÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜„· Ô‰Ó ˙Á‡ ‡Ï Û‡ ,„·Ï· ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ
‡Ï Â˘Ú ˘ ˙Â˜È„·‰ ÌÏÂ‡ ,Û¯‰ ˙ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙È·¯Ó Â˜„· ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ·Â
ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ ÔÓ ˜ÏÁ ˜¯ ÚˆÂ· ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÔÓ ˙ÈˆÁÓ· ,ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· - ˙Â‡ÏÓ ÂÈ‰
.˙·ÈÈÁÓ Û¯‰ ˙ËÈ˘˘ Ú˙Ù‰ È¯Â˜È· ÂÚˆÂ· ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ;ÌÈ ÂÏ‡˘‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ Â‡ÏÂÓÂ
)ב( בי יתר המרכיבי שהמפקחי נדרשי לבדוק יש ג ענייני הנוגעי לתחו הרפואי ,שכ
רבי מ הדיירי נזקקי לטיפול תרופתי ולציוד רפואי באופ שוט) .במסגרות דיור לאנשי ע
נכויות פיזיות ,המפקח נדרש לבדוק את תכולת הציוד הרפואי ואת עמידתו בדרישות נוהל הבקרה,
את תכולתה של עגלת הטיפולי ,לרבות הימצאות תרופות כרוניות בהתא לצורכי הדיירי ,וכ
עליו לבדוק א הדיירי מקבלי טיפול והשגחה רפואית על פי הצור ועל פי הנדרש לכל דייר.
ÈÏÚ· Ì È‡Â Ì˙¯˘Î‰· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ì‰ È˙È·-ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘‰ ÈÁ˜ÙÓ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ·Â˘Á
.‡˘Â · ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯„‰ Â‡ ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï Û‡Â ,È‡ÂÙ¯ Ú„È Â‡ ˙È‡ÂÙ¯ ‰ÏÎ˘‰
.Ì‰È˙Â˜È„·· ‰Ï‡Î˘ ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈ˘˜˙Ó Ì‰ ˙Á‡ ‡Ï ,Ì‰È¯·„Ï
ÌÈ˘ ‡ È˙È·-ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï Û¯ˆÏ ÏÂ˜˘Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÏÚ ˙Â ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È Ì‚ ‰Ê‰ ÔÙÂ‡· .ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ
È¯„Ò" ‡˘Â · ÏÈÚÏ Â‡¯) ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ‰Ó˘‰‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ·· Í¯Âˆ‰
.("¯ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ ˙¯ÈÁ·· ÌÈ‡ÎÊÏ ÚÂÈÒ‰
)‚( ˙¯‚ÒÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈ˘˜˙Ó ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÈÎ Ì‚ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÎÂ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ Ô˜˙Ï ‰˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ¯ÂÈ„‰
ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÏÎ ¯„ÚÈ‰Â ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· Ú„È ¯„ÚÈ‰ ·˜Ú ˙‡ÊÂ ,ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ÌÈÏÂÚ‰
.Ì˙˜È„·Ï ÌÈÓ‡˙ÂÓ
)ד( אחד היתרונות של שיטת הר) ,שהיא שיטת פיקוח מובנית וממוחשבת ,נעו +בכ שהיא
מייצרת מאגרי מידע על ביצוע הפיקוח ,על מסגרות הדיור ועל איכות הטיפול .מאגרי כאלה
מאפשרי בי היתר השוואה בי מסגרות הדיור השונות ודירוג .כבר בדוח 55ב 23מ  2005העיר
מבקר המדינה כי למרות ששיטת הר) עשויה לשמש כלי להשוואה בי המוסדות השוני בכל הנוגע
לשירות שה מספקי בתחו כלשהו ,לא עשה בה משרד הרווחה שימוש כזה.
‚Û¯‰ ˙ËÈ˘· ‰˘Ú ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÓ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰˜È„·· Ì
˘.È˙È·-ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· È˙‡ÂÂ˘‰ ˘ÂÓÈ
בתשובתו מסר משרד הרווחה כי שיטת הר) אינה כלי הפיקוח היחיד העומד לרשות מפקחי אג)
השיקו ,שכ ה מבצעי פעולות פיקוח שוטפות מול המסגרות באופ יומיומי .המשרד הסביר כי
מסגרות דיור רבות לא נבדקו באמצעות השיטה עקב מחסור במפקחי ותחלופה שלה .המשרד
הוסי) כי אכ עד היו לא נעשה שימוש מספק בנתוני שנאספו באמצעות השיטה ,וכי השיטה
עוברת בימי אלה תהלי של שדרוג ומחשוב ,בי היתר כדי לענות על נושא זה ועל נושא בדיקת
כוח האד.
__________________
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 : ˙ È Ù Ò Î ‰ ‰ ¯ ˜ · ‰ .3עיקר הבקרה הכספית על מסגרות הדיור של השירות החו +ביתי
אמורה להתבצע באמצעות משרדי רואי חשבו חיצוניי ,ואחראית לה חשבות משרד הרווחה.
˙Â¯‚ÒÓ· 2011-2010 ÌÈ ˘· Â˘Ú ˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙Â¯˜·‰ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂ„Ï ‰˘·Â‚ Ì¯Ë Ô‰Ó ˙Á‡ :80-Î ÔÈ·Ó „·Ï· ˙Â¯‚ÒÓ È˙˘· Â˘Ú ‰Ï‡Î ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ,¯ÂÈ„‰
.ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‡Ï ‰ÈÈ ˘‰Â ,ÈÙÂÒ
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎÂ ,¯˙ÂÈ· ‰Ï„ ˙Â¯˜· ˙ÂÓÎ· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰Ê ÔÈÈ ÚÏ È„ÂÚÈÈ Á˜ÙÓ ÔÈ‡ È˙È·-ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï „ÂÁÈÈ· ,‰ÏÈ„‚‰Ï
˘È‚„‰Ï ˘È .˙ÂÈÙÒÎ ˙Â¯˜· ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·‡˘Ó‰Â ˙ÏÂÎÈ‰ ,Ú„È‰ ÔÈ‡ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓÏ˘Â
ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜„· Ì È‡˘ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÌÈ˜„· ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙Â¯˜·· ÈÎ
˘‰È˙Â‡ˆÂ‰ ,‰È˙ÂÒ Î‰ ,¯ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ÏÂ‰È ‰ ÂÓÎ ,È˙È·-ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï
,‰ÓÚËÓ È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ Ï˘ Â‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙Â·˘Á Ï˘ ˙Â¯˜· ¯„ÚÈ‰· .‰È„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊÂ
.¯˜Ù‰ ¯„‚· ÌÈ¯˙Â Ì‰
בתשובתו מסר משרד הרווחה כי בתכנית העבודה לשנת  2013יהיה דגש ניכר על ביקורות במסגרות
החו +ביתיות באג) השיקו.
 : Ì È È Â ˜ È Ï ‰ Ô Â ˜ È ˙ Ì ˘ Ï ‰ Ù È Î ‡ ‰ È Ú ˆ Ó ‡ .4על פי הסכ ההתקשרות של משרד
הרווחה ע הארגוני המספקי את השירות ,המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות במקרה
של הפרת ההסכ.
„¯˘Ó È„È· ‰¯È˙ÂÓ ‡È‰ ÔÎ˘ ,‰ÏÈÚÈ ‡Ï ‰Ú˙¯‰· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚÂÙ·˘ ¯·„ - ¯˙Ï‡Ï ¯ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ ˙¯È‚Ò - „·Ï· È ÂˆÈ˜ „Úˆ ÌÂÊÈÏ ‰¯È¯·‰ ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ÓÂ˘ ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .ÌÈ¯ÂÓÁÂ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏ‚˙Ó˘Î ˜¯ ‰˘Ú
Ô‰· ˘Ó˙˘‰ÏÂ - ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÈÙÎ - ÌÈÈ È· ˙ÂÈˆ˜ Ò ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÎÒ‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï
.˙¯‚ÒÓ‰ ˙¯È‚Ò ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì È‡˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙ ˙ÙÈÎ‡Ï ÈÏÎÎ
בתשובתו מסר משרד הרווחה כי הוא מקבל את ההערה בדבר הצור בקיומ של סנקציות ביניי,
והוסי) כי "נושא זה צרי לקבל מענה אחיד ברמה הכלל משרדית".

היבטי בהסכמי ההתקשרות ע הארגוני נותני השירות
העברת זכויות על מסגרת דיור
לפי הסכ ההתקשרות של משרד הבריאות ע הארגוני החיצוניי ,אי ה רשאי למסור ,להעביר
או להסב את זכויותיה על פי ההסכ לגור אחר.
נמצא כי במהל  2012נרכשו מניותיו של תאגיד א' שהוא ארגו המפעיל את אחת ממסגרות הדיור
שבאחריות משרד הבריאות בידי בעלי מניות של תאגיד ב' ,שא) הוא מפעיל מסגרות דיור .משרד
הבריאות לא מצא לנכו להתערב ,או לקיי מכרז חדש להפעלת מסגרת הדיור .לטענתו ,מהבחינה
המשפטית לא השתנתה זהותו של התאגיד ,ורק זהות בעלי מניותיו השתנתה .לכ לא הייתה לו
אפשרות להתערב או למנוע את המעבר מכוח הסכ ההתקשרות ,אפילו א רצה בכ.
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„¯˘Ó˘ Ì¯Â‚Ó Ú ÂÓ Â È‡ ÌÈÈ˜‰ ÈÊÂÁ‰ ·ˆÓ‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯‚ÒÓ ÏÈÚÙÓ˘ „È‚‡˙ Ï˘ ˙ÂÈ Ó ˘ÂÎ¯Ï ,¯È˘Î-È˙Ï· Â‡ ÈÂ‡¯-È˙Ï· ‡Â‰˘ ¯Â·Ò ˙Â‡È¯·‰
˜.ÍÎÏ „‚ ˙‰Ï ÏÎÂÈ „¯˘Ó‰˘ ‡Ï· ˙‡Ê ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÏÈÚÙ‰ÏÂ ˙ÓÈÈ
˙‡ ÌÈ ˙Â ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ Â‚¯‡‰ ÌÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰ ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ
·˘ÁÈ˙ Â‰˘ÏÎ „È‚‡˙Ï ˙ÂÏÚ·‰ ÔÓ 25% Ï˘ ‰¯·Ú‰ ÈÎ ÌÈÚ·Â˜Â ,ÂÊ ‰È‚ÂÒ ÏÚ ˙Ú„‰
‰ÊÎ ÛÈÚÒ ·Ï˘Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÈÂÎÊ ˙·Ò‰Î
·‰·Â˘Á ‰ÏÂÚÙ ‡È‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ,ÏÏÎÎ .ÂÏ˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰
.("˙È„¯˘Ó-ÔÈ· ‰„ÈÓÏ" ‡˘Â · ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰Ê ÔÂ¯˜ÈÚ Ì„˜Ï Ì‰ÈÏÚÂ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי "בעת ניסוח הסכמי חדשי תילקח בחשבו ג הערת המבקר,
א ...יש להשאיר גמישות מסוימת שתאפשר במקרי המתאימי ,ובאישור המשרד מראש ,לבצע
המחאת זכויות )ולא רק מכר מניות(".
תמריצי לארגוני החיצוניי
לצד דוחות פיקוח של משרדי הבריאות והרווחה שחשפו ליקויי במסגרות הדיור ,יש ג דוחות
שזיכו מסגרות בשבחי .אחת הדרכי להמרי +את הארגוני לשפר את רמת השירות במסגרות
הדיור שה מפעילי היא לתגמל אות בגי מצוינות מעבר לנדרש ,לפי מדדי שייקבעו .משרד
מבקר המדינה המלי +בביקורות קודמות שעשה במשרדי הבריאות והרווחה לשקול לשלב בהסכמי
ההתקשרות מנגנו שיאפשר מת תמריצי.24
ÔÈÈ„Ú ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰· ‰ÊÎ ÔÂ ‚ Ó Â·ÏÈ˘ ‡Ï

המעקב אחר תהלי השיקו ומדידת הצלחתו
סעי) המטרה בחוק שיקו נכי נפש קובע כי מטרת החוק היא "לשקוד על שיקומ ושילוב
בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר לה להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות
חיי ,תו שמירה על כבוד ברוח חוק יסוד :כבוד האד וחירותו."...
מטרות דומות קבע ג משרד הרווחה בהוראות התע"ס ,ביחס לשיקו הנכי המצויי באחריותו:
לשפר את רמת תפקוד הנכי ואת דימוי העצמי ,לפתח את יכולת ואת כושר במגמה לייצר
אצל אי תלות מרבית ,לשלב בקהילה ועוד.
כדי לבחו א הושגו מטרות השיקו ,על משרדי הבריאות והרווחה לעקוב באופ שוט) ומובנה
אחר התהלי המתבצע במסגרות הדיור; כ עליה למדוד מדי פע בפע את מידת הצלחתו.
בדיקה זו הכרחית מאחר שהשיקו מתבצע במסגרות חיצוניות ,שניהול השוט) אינו מצוי בידי
__________________
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המדינה .היא חשובה ג לאור המשאבי הכספיי הניכרי המסתכמי במאות מיליוני שקלי
שהמדינה מעבירה למסגרות הדיור לצור תהלי השיקו.
מעורבות מועטת של משרדי הממשלה בתהלי השיקו
 .1לפי חוק שיקו נכי נפש ,על ועדות השיקו האזוריות של משרד הבריאות לעיי מדי שישה
חודשי בתכנית השיקו שנקבעה לנכה הנפש ,כדי לבדוק א היא אכ מתאימה לו .הביקורות
הקודמות שעשה משרד מבקר המדינה העלו כי ועדות השיקו לא עשו כ בתדירות הנדרשת בחוק.
משרד מבקר המדינה העיר אז למשרד הבריאות כי עקב כ עלול תהלי השיקו להחטיא את
מטרתו.25
˙Â„ÓÂÚ Ô È‡ ÔÈÈ„Ú ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰
·„¯- „·Ï· ‰ ˘Ï ˙Á‡ ÏÏÎ Í¯„· Úˆ·˙Ó ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ Î˙· ÔÂÈÚ‰ ÏÚÂÙ·˘Â ,˜ÂÁ‰ ˙˘È
˙„ÚÂ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÊÎ¯ È„È ÏÚ ˜¯ ·Â¯ ÈÙ ÏÚÂ
.˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˜·‰˘ Ô‡ÎÓ ÚÓ˙˘Ó .˙È¯ÂÊ‡‰ ÌÂ˜È˘‰
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי "כדי לעמוד במשימה זו החליט מנכ"ל המשרד על תוספת של 20
משרות בשנת ."2013
 .2אשר למשרד הרווחה ,בהוראות התע"ס נקבע כי אחת לשנה תעביר מסגרת הדיור דוח על
הדייר לגור שהפנה אותו ,דהיינו לעובד הסוציאלי במחלקה לשירותי חברתיי ברשות המקומית,
וכ תזמי את העובד הסוציאלי לדיו על אודות הדייר ע הצוות המקצועי של המסגרת .הוראות
התע"ס ג קובעות כי אחד מתפקידי העובד הסוציאלי הוא לקיי ביקורי אצל הדייר במסגרת
הדיור ,כדי לוודא שהיא אכ תואמת את צרכיו ואת התפתחותו.
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ È˙È·-ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„·Ó
Ì È‡ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰
.Ì¯„ÚÈ‰· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‰Ï‡Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ÂÈ„Ï ÌÈÚÈ‚Ó
משרד הרווחה וכ כמה רשויות מקומיות מסרו בתשובת כי בשל המעמסה הרבה המוטלת על
עובדי המחלקות לשירותי חברתיי ברשויות ,ה מתקשי להגיע לדיוני במסגרות באופ שגרתי.
כמה רשויות ציינו כי לא תמיד מתקבלות אצל ההזמנות לדיוני.
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ-ıÂÁ ˙Â¯‚ÒÓ È„È· ÌÂ˜È˘‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ô˙Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡Â‡ˆÓ ˘ ‰Ï‡ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁÓ Ú¯Â‚ Â È
¯Ù˘Ï È„Î ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ·‡˘Ó „ÈÓÚ‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ
‡˙ ÍÈÏ‰˙ ¯Á‡ (‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯˘˜‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÔÎÂ) Ì‰Ï˘ ·˜ÚÓ‰
˙Â¯‚ÒÓ· Ì˙ÂÁÎÂ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ì‰È˙Â‡¯Â‰·Â ˜ÂÁ· ˘¯„ Î ,ÌÂ˜È˘‰
˙Â¯‚ÒÓ Ï˘ Ô˙Â·ÈÂÁÓ ˙‡ ¯È·‚˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙È·˜ÚÂ ‰ÙÂÎ˙ ˙Â·¯ÂÚÓ .¯ÂÈ„‰
.ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙Ï ¯ÂÈ„‰

__________________
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מדידת הצלחתו של תהלי השיקו
 : ˙ Â ‡ È ¯ · ‰ „ ¯ ˘ Ó .1הצור לבחו את מידת ההצלחה של שיקו נכי הנפש לפי מדדי
תוצאה מועלה זה כמה שני על ידי המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה .26בשנת 2008
המליצה המועצה לחקור את יעילותה ואת מועילותה של מערכת השיקו באמצעות מדדי תוצאה
)תפקוד ,איכות חיי ,שילוב בקהילה( ,וליצור בסיס נתוני שבעזרתו תוער מידת היישו של
שירותי השיקו .לאחרונה ,במאי  ,2011במסמ המלצות שהגיש יו"ר המועצה דאז )לקראת סיו
תפקידו( לבכירי משרד הבריאות ,הוא ציי כי חשוב מאוד לבדוק באיזו מידה תכניות השיקו
מבצעות את מה שנקבע והובטח בה; כ הצביע על הצור לחקור את תוצאות מער השיקו
בכללותו.
ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,¯ÂÓ‡‰ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˜ÏÁ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘.˙‡ÊÎ ‰˜È„· ÚˆÈ· Ì¯Ë ‡Â‰ ,˘Ù ÈÎ ÌÂ˜È˘ ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰ Ê‡Ó ¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÛÏÁ
יצוי כי בשני  2010 2006ער משרד הבריאות ,ביזמת המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה
ובאמצעות חברה חיצונית ,סקר שביעות רצו בקרב כ  3,000נכי נפש .הסקר בדק את שביעות
רצונ משירותי השיקו )תעסוקה ,דיור ,מועדוני וכיוצא באלה( .מ הממצאי שפורסמו עלה כי
כ  60%מנכי הנפש היו שבעי רצו.
ÌÏÂ‡ ,¯ÂÙÈ˘Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ,‰„ÈÓÏ ÈÎ¯ÂˆÏ ·Â˘Á ‰ÊÎ ¯˜Ò ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡,‰‡ˆÂ˙ È„„Ó ÈÙÏ ÌÂ˜È˘‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰Â ‰ÁÏˆ‰‰ ˙„È„ÓÏ ÛÈÏÁ˙ ‡Â‰ ÔÈ
˘.‰ÚˆÂ· Ì¯Ë ¯ÂÓ‡Î
בתשובתו מסר משרד הבריאות כי בהמש לסקר האמור "יצא המשרד השנה בפרוייקט לאומי
למדדי תוצאה בהיק) נרחב באשר למעקב אחר השיקו ומדידת הצלחתו" ,וכי לאחר ביצוע
"פיילוט" יחל הפרויקט במחוזות צפו וחיפה.
 : ‰ Á Â Â ¯ ‰ „ ¯ ˘ Ó .2אשר לשירות החו +ביתי במשרד הרווחה נמצא כי בשני האחרונות
נעשתה בדיקה נקודתית אחת שכללה מדידת תוצאות .הבדיקה נערכה בשני  ,2010 2008במסגרת
"מיז תוצאות" ניסיוני כללי שער משרד הרווחה בכל אגפיו ,ובכלל זה בשירות החו +ביתי באג)
השיקו .הנושא שנבדק היה השיפור ברמת התפקוד של דיירי ההוסטלי בפעילויות יומיומיות
מיו קליטת ,ותוצאות הבדיקה שנעשתה בחלק ממסגרות הדיור בקרב כ  60דיירי העלו בי
היתר כי מידת השיפור הייתה נמוכה מ היעד שהוצב במיז; אחת ממסקנות הבדיקה הייתה כי
תהלי מדידת התוצאות מאפשר מעקב שיטתי ומסודר אחר התקדמות הדיירי .לאור הממצאי
הומל +להחיל באופ שוט) ושיטתי את תהלי מדידת התוצאות על כל הדיירי החדשי בכל
מסגרות הדיור ,אול מבדיקת משרד מבקר המדינה לא נמצא שהדבר נעשה.
˙Â¯È˘· ÌÊÈ˘ ‰˜È„·‰ ˙‡ ÌÈÏ˘È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
- ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÏÚ ‰Ï‡Î ˙ÂÙÒÂ ˙Â˜È„· ÌÂÈ˜Ï ÏÚÙÈ ÔÎÂ ,È˙È·-ıÂÁ‰
·‡ÍÈÏ‰˙ Ï˘ Â˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÂÓ˙ ÂÈ„È· ‡‰˙˘ ˙ Ó ÏÚ - È˙ËÈ˘Â ¯È„Ò ÔÙÂ
.Â¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„ÎÂ ,ÌÂ˜È˘‰
__________________
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בתשובתו מסר משרד הרווחה כי "שיטת הר) ,העוברת כעת תהלי של מיחשוב ,תוכל לתת מעתה
תמונה מקיפה וברורה יותר לגבי תוצאות השיקו של כל אחד מהדיירי ושל המסגרות ככלל.
באשר למהלכי מחקריי מורכבי יותר ...יש להקצות משאבי ייחודיי לש ביצוע תהליכי של
הגדרת הצלחות ומדידת תוצאות".

למידה בי משרדית
 .1ככלל ,ובייחוד כשמשרדי ממשלה עוסקי בתחומי דומי ,ראוי שתתקיי ביניה למידה
הדדית אשר תוכל לשפר ולהפרות את עבודת ואת איכות השירות שה נותני.
למשימות העומדות לפני משרדי הבריאות והרווחה מאפייני דומי רבי :שני המשרדי
מתקשרי בהסכמי לרכישת שירותי חברתיי מארגוני חיצוניי רבי )ולעתי א) מדובר
באות ארגוני(; שניה מפקחי על מסגרות של הוסטלי ושל דיור מוג אשר שוהות בה
אוכלוסיות חלשות הזקוקות לשיקו )וכאמור ,לפעמי נדרשת ועדה בי משרדית להכריע לאיזה
משרד ישוי המטופל(; לפני שניה עולות שאלות הנוגעות לאיכות תהלי השיקו במסגרות הדיור
השונות ,לכמות מסגרות הדיור ,לאופ הפיקוח והבקרה עליה ועוד.
ÂÏ‚˙‰ ˙Á‡ ‡Ï ,Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÔÈ· ·¯‰ ÔÂÈÓ„‰ Û¯Á ÈÎ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
˙ÂËÈ˘ ,¯ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÎÈÏ‰) Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡· ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰
ÔÎ˘ ,˙È„¯˘Ó-ÔÈ· ‰„ÈÓÏ·Â È„¯˘Ó-ÔÈ· ¯˘˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙˜ÊÁÓ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ .(„ÂÚÂ ÁÂ˜ÈÙ‰
‡.˙È·ËÈÓ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙¯ÈÁ·· Ì‰Ï ÚÈÈÒÏ ÌÈÈÂ˘Ú ‰Ï
 .2על הצור בלמידה בי משרדית בי משרד הבריאות למשרד הרווחה עמד מבקר המדינה זה
כבר ,בשנת  ,272005והמלי +שיחלקו ביניה את הידע שצברו בנושאי משותפי .בשנת 2008
עמדה על כ ג המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה בדיו שנער בה באוגוסט באותה
שנה הועלה לפני משרד הבריאות הצור להסתייע במערכת השיקו של משרד הרווחה ובניסיונה,
להיעזר במודלי הקיימי בה ,לערו עמה השוואות ולתא שיתו) פעולה עמה.
‡˘¯ ‰ ·ÂÓ ÍÈÏ‰ ¯·Î ‰Ê ÌÈÈ˜˙È ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ÈÎ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È ,ÔÎ ÏÚ
Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÔÎ ‰‡ˆÓ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÌÏÂ‡ .˙È„„‰ ‰„ÈÓÏ Ï˘ ¯„ÒÂÓÂ
.Ì˙„Â·Ú È¯„Ò· ÌÈÏ„·‰‰ ¯˘Ù ˙‡ ÏÎ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ÔÁ· Ì‰Ó ÈÓ˘ ‡ˆÓ ‡Ï
יש לציי כי בשני האחרונות משרד הרווחה עוסק לא מעט בשאלות הנוגעות לרכישת שירותי
חברתיי מגורמי חו +ולפיקוח על נותני השירותי .במר 2012 +פורס מחקר שהזמי המשרד
ממכו ברוקדייל בנושא "האיכות והעלות של המעונות לטיפול באד המפגר לפי סוג בעלות:
ממשלתי ,ציבורי ופרטי" .המחקר נועד לבדוק את ההבדלי באיכות הטיפול ובעלויות התפעול בי
מעונות בבעלות ממשלתית לבי מעונות בבעלות ציבורית ובבעלות פרטית .זאת ועוד ,ועדה
בראשות המשנה למנכ"ל משרד הרווחה בדקה בשני האחרונות את נושאי הפיקוח והרגולציה
במשרד )במועד סיו הביקורת דוח הוועדה טר פורס(.
__________________
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משרד מבקר המדינה מעיר כי לקחי ומסקנות מבדיקות כאלה עשויי לסייע ולתרו ג למשרד
הבריאות ,שכ חלק מהסוגיות שנידונות בה רלוונטיות ג לו כמי שרוכש א) הוא שירותי
חברתיי ונדרש לפקח עליה.
משרד הבריאות מסר בתשובתו כי "ההמלצה אכ ראויה ובמקומה ,בר חשוב להבהיר כי כבר היו
קיימת למידה הדדית" .בהמש תשובתו הביא משרד הבריאות כמה דוגמאות של פורומי ומיזמי
המשותפי לשני המשרדי שבה קיימת למידה הדדית ,והוסי) כי "יחד ע זאת ,אי ספק שיש
להרחיב למידה זו עד כמה שנית".
משרד הרווחה מסר בתשובתו כי הוא מקבל את ההצעה לקיי תהלי של למידה הדדית בינו לבי
משרד הבריאות וכי ישת) פעולה בכל מהל ממשלתי כולל שיוחלט עליו בנדו.
 .3הוועדה לשינוי כלכלי חברתי מספטמבר  2011בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג ,אשר מינה
ראש הממשלה מר בנימי נתניהו בעקבות המחאה החברתית ,המליצה בנושא רכישת של שירותי
ציבוריי בכללות ,כי הממשלה תגבש ותפרס "מדרי למיקור חו "+מדרי אשר "יעודכ
בהתא לתובנות וללמידה של המערכת בשיתו) הגורמי הממשלתיי השוני אשר לה ניסיו רב
בתחו" .עוד המליצה כי "בהקשר זה יש לשקול הטמעה של תהליכי מעקב והערכה מובני של כל
השירותי המסופקי דר מיקור חו ,+כ שאפשר יהיה ללמוד מה ולשפר תהליכי באופ
רצי)".28

סיכו
·ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ˜ÙÒÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ·¯˜· ‰‚Â‰ ‰ ‰Ó‚Ó‰ ,ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈ¯Â˘Ú
ÌÈ˙Â¯È˘· .ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÙÂ‚Â ˙Â˙ÂÓÚ - ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ Â‚¯‡Ó Ì‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ˘ÂÎ¯Ï ‡È‰
˘ ¯- ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓÂ ˙ÂÈÂÎ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ÏÂ ˘Ù ÈÎ Ï ÌÂ˜È˘‰ È˙Â¯È˘ ÌÈÏÂÏÎ ÂÊ Í¯„· ÌÈ˘Î
¯Â·Ú Ì˙Â‡ ˘ÎÂ¯ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ ,˘Ù ‰ ÈÎ ¯Â·Ú ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ˘ÎÂ¯ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
‡ ˘ÌÈÏËÒÂ‰) ¯ÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Â‡Ó ÌÈÏÏÂÎ ‰Ï‡ ÌÂ˜È˘ È˙Â¯È˘ .˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓÂ ˙ÂÈÂÎ ÌÚ ÌÈ
.ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ Â‚¯‡ ˙Â¯˘Ú È„È· ˙ÂÏÚÙÂÓ˘ (Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„Â
·„È˙Â¯È˘ ˙¯„Ò‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÏ˘Î ÏÚ Ú·ˆÂ‰ ‰Ê ÁÂ
,ÂÏÂÎ ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ÈÏÚ ‰˙Â‡ ‰¯˜·-È‡ Â‡ Ì Â˜È˙-È‡ ¯˘‡ ,ÌÂ˜È˘‰
˙˜˜Ê ˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ˙Â‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÌÈ˙Â‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó - ‰ÓˆÚ ‰¯ËÓ· ¯˜ÈÚ·Â
ÏÎ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· .‰˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‡Â‰ ‰ ÓÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ˘ ,Ì‰Ï
˙.Ô‰È˙Â¯È˘ ˙‡ ¯Ù˘Ï ıÈ¯Ó

__________________
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˙¯„Ò‡ ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÁÈË·˙˘ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÂ˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ· .¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈ Â‚¯‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ
˙‡ÙÓ Ú‚ÙÈÈ ‡Ï ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÎÂ Â¯Ó˘ÈÈ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÈÎ
˘Ù ÈÎ Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÏ˘ÎÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ;ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÒ¯Ë È‡
˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÔÂÁ·Ï ;Ô‰· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰‰Â·‚‰ ‰ÙÂÏÁ˙‰Â ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ·
ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·ÂÓ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,¯ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÎÈÏ‰‰
˙‡ ¯Ù˘Ï Ô˙Â‡ ı¯Ó˙Ï Ì‚ ÈÂ˘Ú‰ ¯·„ ,Ë ¯Ë È‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˘È‚ ‰ÏÂ ˙Â¯‚ÒÓ‰
ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Â ÓÓ „ÂÓÏÏÂ ,¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ‰ ·ÂÓÂ È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ;Ô‰È˙Â¯È˘
ËÂ˜ Ï ,‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È‡ˆÓÓ ÔÂ˜È˙ ˙‡ ˙Â˘ÈÁ · ÛÂÎ‡Ï ,˙¯‚ÒÓÂ ˙¯‚ÒÓ ÏÎ· È Ë¯Ù‰
Í¯ÂˆÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ;˙Â ÈÂˆÓ ÔÈ‚· ı¯Ó˙Ï „‚ ÓÂ ,ÂÏ˘Î˘ ÌÈ Â‚¯‡ „‚ ÌÈÚˆÓ‡
Ï˘ ÂÓÂ˜È˘ ÍÈÏ‰˙ ¯Á‡ ˘¯„ Î ·Â˜ÚÏ ;˙ÂÎÈ‡ È„„Ó ÒÈÒ· ÏÚ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰
È„„Ó· ˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÂÓ ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÂÁ·ÏÂ ,¯ÈÈ„Â ¯ÈÈ„ ÏÎ
.‰‡ˆÂ˙
ÌÈË·È‰Ï Ú‚Â · ¯˜ÈÚ· ,‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÏ„·‰ ÁÎÂ
- Ú„È‰ ÛÂ˙È˘Â ˙È„„‰ ‰„ÈÓÏ Ï˘ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰˙ ˙Â ·Ï „Â‡Ó ·Â˘Á ,‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙·
ÏÎ· ˙È·ËÈÓ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙¯ÈÁ·ÏÂ ‰„Â·Ú‰ Ï˘ ‰¯ÂÙÈ˘Â ‰ÏÂÚÈÈÏ ‡È·‰Ï ÏÎÂÈ˘ ÍÈÏ‰˙
˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙È„„‰‰ ‰„ÈÓÏ‰ .ÌÂÁ˙Â ÌÂÁ˙
‰˙ÈÏÎ˙˘ ,ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ Í¯„ ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÏÎÏ Ú‚Â · ˙ÏÏÂÎ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰„ÈÓÏÓ
.Ì¯È„Ò‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï
¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ Ï˘ Ì‰È ÈÚ „‚ Ï Â„ÓÚÈ ‰Ê ÁÂ„Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÁ˜Ï‰Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
.‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈ˘È‚¯ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ë¯Ù‰ ‡˘Â · „È˙Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙Ú·

