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)עשייה מקצועית מודעת עוני ושירותי  מס'...(הצעת חוק שירותי הסעד )תיקון הנדון: 
 2017–מיצוי זכויות(, התשע"ז

עםהצעתחוק309/20בימיםאלואושרהההצעהשבנדון)מיזוגשלהצעתחוקשמספרהפ/

פ/ הרווחה2277/20שמספרה העבודה, משרד שהערות מבלי זאת ראשונה, לקריאה )

מצאואתביטוייםבהצעהזו.והשירותיםהחברתייםוהערותמרכזהשלטוןהמקומי,

אנוסבוריםכיהנוסחאשראושרע"יהועדההנכבדהאינוקובעאתההסדריםהמתאימים

הןמבחינתהאחריות,הןמהבחינההמקצועיתוכךגםלגבי- לטיפולבסוגיותהמובאותבו

לשירותים שהמחלקות לכך תביא החקיקה שתוצאת נראה בפועל המעשית. הרמה

תוכלנהלבצעאתלשוןהחוק,עלכלהמשתמעמכך.חברתייםלא

לענייני הביע את התנגדותו המקומי השלטון מרכז השרים וועדת בפני החוק להצעות

 .2017חקיקה,עודבחודשמרץ

 לאומי, לביטוח והמוסד המדינה כי הראוי מן–וכךאףהסברנובניירהעמדה–לעמדתנו

זכויות, בנושאי המתמחים גופים שהינם  מלשכות במנותק ויממנו, יפעילו יקימו, מיצוי

 מיצוי שירותי לבין סעד שירותי בין זיקה יצירת.אלה מרכזים ברשויותהמקומיות, הסעד

הסעד. בלשכות הניתנות מאלו החורגות זכויות זהכולל נושא שכן, במקומה, איננה זכויות

הןאתהידע,הניסיוןוהיכולתהצעתהחוקמטילהעלהרשויותהמקומיותמטלהשאיןל

שלהצעת שנדגיש תוך זאת כל  הרשויות על משקל כבדות עלויות זו, חוק לבצע,

.ביצוען למימון המקור הכספי שהוסדר מבלי המקומיות,

אנועריםלכךשהצעתהחוקקובעתכיהטיפולבמיצויהזכויותייעשהבמסגרתמקורות

חברתיים,ואולם,בכלהכבוד,זוהיקביעההמימוןהעומדיםלרשותהמחלקהלשירותים

שאינהיכולהלהתממשללאתוספתתקציביתמשמעותיתמאתהמדינה,זאתמשוםשאין

חברתיים לשירותים למחלקות להוסיף הקיימים, המימון מקורות במסגרת אפשרות,

הקורסותתחתהנטלהקייםכברעתה,אתהמטלותהקבועותבהצעתהחוק.



; 

להרחיבולהציגעמדתנובהתייחסלשניהשינוייםהמרכזיםשבוצעובהצעתנבקשלהוסיףו

אינם שנקבעו ההסדרים כי סבורים אנו לגביהם ואשר הועדה, דיוני במסגרת החוק

מתאימים,בכלהרמותהמתוארותברישמכתבנו:

הוספת עוני כעילת נזקקות עצמאית ונפרדת המזכה בקבלת שירותי המחלקות לשירותים  .1

 ים:חברתי

שחיים-ברמת האחריות  באנשים טיפולית להתערבות האחריות את מכוונת היא

במציאותשלעוני,למחלקותלשירותיםחברתיים,וזאתלמרותשתופעתהעוניהיאתופעה

השלטון הממשלה, משרדי כלל של התגייסות המחייבת פנים ורבת מורכבת חברתית

המקומיוהחברההאזרחית.

שהמציאותה-ברמה הערכית בעוד כנזקקים, הם באשר העניים כל את מגדירה יא

הםהמפתחלזיהויאוכלוסיותנזקקות.והדרהשעוני-מלמדתאחרת

כעילתנזקקות-ברמה המעשית  שהוספתעוני כך על הרווחהמצביע משרד של אומדן

קותמשקיביתלאוכלוסייתהנזקקיםהמטופלתבמחל275,000-עצמאיתונפרדת,תוסיףכ

לשירותיםחברתייםברשויותהמקומיות,זאתבלאמעניםהולמיםלטיפול.

 מיצוי הזכויות יינתן לכל נזקק, ולא רק "בהתאם לתכנית הטיפול'': .2

כמרכיב-ברמת האחריות זכויות מיצוי יאפשרו ציבורי וגוף משרד כל כי להבטיח יש

לקותלשירותיםחברתיים.מהתנהלותםמולהאזרחבכלל,ואיןלהעביראחריותזולמח

בתכניתהטיפולשלעובדסוציאלי-מבחינה מקצועית  מרכיבאפשרי זכויותהינו מיצוי

הרווחהוהשירותיםהחברתיים, מרכיבשמשרדהעבודה, במחלקהלשירותיםחברתיים,

העובדה מאוד, רחב מונח הוא זכויות מיצוי במיוחד. מקדם המקומי, השלטון בשיתוף

קשורלתכניתטיפול,מאפשרתהרחבהרבהמדישלו.הגדרתמיצויזכויותגםשלאיהיה

מפקיעהמהעובדהסוציאלישיקולדעתמרכזיוחשובעלאופןהנגשתהזכויות.

אתהעשייההרבההנעשיתבמחלקותלשירותיםחברתייםבאשר לציין בהקשרזהראוי

ה ואת ידן על המטופלת האוכלוסייה של זכויות דאגהלמיצוי תוך כך על המושם דגש

לרווחתה.ואולםהמדוברבעשייההנעשיתבזיקהלתכניותמותאמותלטיפולבנזקק,ותוך

מתןשיקולדעתרחבלעובדהסוציאליבמחלקהלשירותיםחברתייםבאםלהוסיףמרכיב

זהלתכנית,ולאכקביעהשלמרכיבזהכמרכיבחובה.

מי-ברמה מעשית  של התייחסות לאלויחייב וגם במחלקה הלקוחות לכלל זכויות צוי

להדגיש אליה. ובהתאמה: שהתווספו נזקק מול פרטנית נעשית זכויות למיצוי עבודה

לצרכיו)להבדילמהקמתמרכזלמיצויזכויות,עלכלהמשתמעמכך(.
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לסיכום: 

כובד ואת השינויים האופרטיביתשל אתהמשמעות בחשבון לקחה לא שהוועדה נראה

המחלקותלשירותיםחברתייםברשויותכתוצאהמהשינויים האחריותשתוטלעלכתפי

המבוקשיםבהצעתהחוק.

עלזאתישלהוסיףאתסוגייתהמשאביםהנרחביםהנדרשיםעמ"נלקייםאתהמשתמע

מהצעהזוהלכהלמעשה.מדוברבעלויותעתקשיושתועלהרשויותהמקומיותללאמנגנון

וצאותיהן.לשיפויןבגיןה

אשרעלכלהאמורלעילמתנגדמרכזהשלטוןהמקומילקידומהשלהצעתהחוקשבנדון

בראשותך, הועדה החלטת על )רביזיה( מחדש עיון לקדם ונבקשך ראשונה, לקריאה

במהלכהיבוצעוהתיקוניםהנדרשיםעלמנתשניתןיהאלברךעלהמוגמר.





בברכה,


חייםביבס
מודיעיןמכביםרעותראשעיריית

ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי






העתק:

רותיםהחברתייםיהרווחהוהשהעבודה,שר- חייםכץחה"כ
ראשמועצהמקומיתמזכרתבתיהויו"רועדתרווחה,מש"מ-מרמאירדהן

מנכ"למשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים-אביגדורקפלןד"ר
מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי-מרשלמהדולברג
15-מנכ"לפורוםה-עו"דאיתןאטיה

יו"ראיגודהעובדיםהסוציאליים-עו"סמומחהצפראדוויק
יו"רארגוןמנהלירווחהברשויותומנהלתרווחהכרמיאל-עו"סשולהמנחם

סמנכ"ללרווחהוקשרעםהכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי-מרפיניקבלו
 מנהלתתחוםרווחהוקהילה,מרכזהשלטוןהמקומי-עו"סאסאבןיוסף


 



 

http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=212

