משרד העבודה והרווחה

תקציב משרד העבודה והרווחה לשנת  2001עומד על  4מיליארד ש"ח לער )במחירי
שוטפי( .במונחי ריאליי זוהי עלייה של  5%לעומת שנת  .2000מבי! המשרדי
החברתיי ,משרד העבודה והרווחה בולט בכ ,שתקציבו לא נשחק בי! השני && 1996
 ;2001בתקופה זאת ידע תקציב המשרד גידול ריאלי של .24%
לפי סיכו שהושג ע שר האוצר הקוד ,מר אברה שוחט ,תקציב משרד העבודה
והרווחה לשנת  2001היה אמור לגדול במאה מיליו! ש"ח )במחירי שוטפי( .סכו זה
יועד למימו!  200תקני לעובדי רווחה ברשויות המקומיות ,לתגבור המאבק באלימות,
להסדרת עבודות יזומות במובטלי ,לטיפול באנשי בעלי מוגבלויות ,בבני נוער וילדי
בסיכו! .עד לחודש האחרו! נראה היה שהסכו לא יועבר; ואול בעקבות שביתה של
איגוד העובדי הסוציאליי ,הודיע שר האוצר על העברתו )האר*.(7.5.2001 ,

האג לתעסוקת נשי
האג ,לתעסוקת נשי אחראי על הפיקוח על מעונות היו והמשפחתוני .תקציב האג,
לשנת  2001עומד על  361.5מיליו! ש"ח )במחירי שוטפי( .במונחי ריאליי מדובר
בעלייה של  7%לעומת השנה הקודמת .זו השנה השנייה ברציפות שבה תקציב האג ,גדל.
עיקר תקציב האג ,מיועד להשתתפות בהחזקת ילדי במעונות היו ובמשפחתוני .בי!
השני  2000 && 1990גדל מספר הילדי השוהי במעונות היו והמשפחתוני ב& ,32%
ממספר של  59,000למספר של .78,000
בשנת  2000כלל מער מעונות היו והמשפחתוני  1,618מסגרות ,שבה! שהו 78,000
ילדי בקירוב .רוב הילדי ) (82%היו ילדי נשי עובדות;  14,000ילדי ) (18%אותרו על
ידי המחלקות לשירותי חברתיי כילדי במצבי סיכו! )משרד האוצר ,הצעת תקציב
לשנת הכספי  2001ודברי הסבר משרד העבודה והרווחה ,עמ' .(64

טיפול באלימות נגד נשי
הצעת תקציב משרד העבודה והרווחה לשנת  2001מציינת שבעקבות החלטת ממשלה,
נושא האלימות במשפחה יזכה לתוספת של  12מיליו! ש"ח )במחירי שוטפי( .עיו!
בהוראות תקציב משרד העבודה והרווחה לשנה זו מעלה ,כי נושא האלימות במשפחה זכה
לתוספת תקציב בת  5.2מיליו! ש"ח בלבד .להל! פירוט התקציבי המיועדי לטיפול
במניעת אלימות כנגד נשי:

מרכזי למניעת אלימות במשפחה
המרכזי למניעת אלימות במשפחה הוקמו בראשית שנות התשעי על ידי השרות לרווחת
הפרט והמשפחה שבמשרד העבודה והרווחה ,במטרה לתת מענה טיפולי למשפחה כולה.
כיו ה מהווי חלק ממער השירותי החברתיי של הרשות המקומית.
תקציב המרכזי לשנת  2001עומד על  10מיליו! ש"ח לער )במחירי שוטפי( .במונחי
ריאליי ,זוהי השנה השנייה ברציפות בה תקציב המרכזי גדל בצורה משמעותית :בשנת
 2000עלה תקציב המרכזי ריאלית בסכו של  42%ובשנת  && 2001בסכו של .37%
מרבית העלייה יועדה לפתיחת של מרכזי חדשי .לדברי דוברת נעמ"ת ,כל המרכזי
מקבלי הקצבה זהה ,ללא קשר למספר הפניות בה! ה מטפלי; מכא! נובע ,שהתקציב
של מרכזי המקבלי פניות רבות אינו עונה על הצרכי.

לוח 3

תקציב המרכזי לטיפול באלימות במשפחה2001  1996 ,
באלפי ש"ח ,במחירי קבועי לשנת 2000
2001

2000

1999

1998

1997

1996

9,441

6,901

4,851

5,028

4,425

1,827

תקציב

37%

42%

-4%

14%

142%

65%

שיעור
שינוי

מקור :עיבוד של מרכז אדוה מתו $משרד האוצר ,הוראות תקציב משרד העבודה והרווחה ,שני שונות.

תקציב השרות לרווחת הפרט והמשפחה לשנת  2001כולל בתוכו כמיליו! ש"ח )במחירי
שוטפי( עבור שלוש תכניות למניעת אלימות:
* תכנית משותפת ע שירות בתי הסוהר לטיפול במשפחות אסירי המרצי את
עונש בגי! עבירות של גילוי עריות ואלימות במשפחה;
* תכנית משותפת ע האג ,לבריאות הנפש שבמשרד הבריאות להערכת פוטנציאל
מסוכנות;
* תכנית להכשרת עובדי לזיהוי מסוכנות וטיפול בקורבנות ובתוקפי.

מקלטי לנשי מוכות
משרד העבודה והרווחה תומ במקלטי לנשי מוכות דר השרות לנשי ונערות
במצוקה .בשנת  2001עומד תקציב השירות כולו על  25מיליו! ש"ח בקירוב )במחירי
שוטפי( ,עלייה ריאלית של  12%לעומת תקציב  .2000מתו תקציב השירות לנשי
ונערות במצוקה ,תקציב המקלטי לנשי מוכות עומד על  13.4מיליו! ש"ח )במחירי
שוטפי( .ריאלית ,זוהי ירידה של  4%לער בהשוואה לתקציב  .2000ירידה זו בתקציב
נרשמת לאחר עלייה של  47%בתקציב המקלטי בשנת .2000
התקצוב הממשלתי של המקלטי לנשי מוכות נער על בסיס של כיסוי  75%מעלות
ההפעלה של המקלטי ,וזאת על פי סל הוצאות שהרכיב משרד העבודה והרווחה.
מפעילות המקלטי טוענות כי סל זה אינו ריאלי .בנוס ,על כ ,ה! מבקשות להעלות את
שיעור הכיסוי ,משעור חלקי ) (75%לשיעור מלא ) .(100%משרד העבודה והרווחה הביעו
נכונות להגדיל את שיעור הכיסוי א וכאשר יוגדל תקציב המשרד.

מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית
על פי המלצות הוועדה הבי! משרדית לבדיקת נושא ההתמודדות בבעיית האלימות
במשפחה )ועדת ב!&שלו( ,גדל תקציב מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית באופ!
משמעותי :מסכו של  344אל ,ש"ח בשנת  1999לסכו של  2.5מיליו! ש"ח בשנת .2000
בשנת  2001עומד תקציב מרכזי הסיוע על  2.3מיליו! ש"ח; המדובר בירידה ריאלית של
 7%לעומת הרמה שנקבעה בשנת .2000
מתו דיוני הוועדה לקידו מעמד האישה שנערכו במאי  2001עולה ,כי הובטח למקלטי
ולמרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית תוספת תקציב של  25מיליו! ש"ח )במחירי
שוטפי( .סכו זה הוא חלק מכל  100מיליו! השקלי שהובטחו כתוספת למשרד העבודה
והרווחה על ידי שר האוצר הקוד .יושבת ראש הוועדה ,חברת הכנסת יעל דיי! ,ציינה כי
ראש הממשלה הקוד וזה הנוכחי התחייבו במפורש להעביר תקציב זה ,וכי פעילות
המקלטי ומרכזי הסיוע עתידה להיפגע א לא יועברו התקציבי שהובטחו )האר*,
(7.5.2001
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תקציב המקלטי לנשי מוכות ומרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית,
2001  1996
באלפי ש"ח ,במחירי קבועי לשנת 2000

מקור :עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר ,הוראות תקציב משרד העבודה והרווחה ,שנים שונות.

תכנית ויסקונסי' הישראלית
באוגוסט  2000קיבלה ממשלת ישראל החלטה שעיקרה קיצו* בתשלומי הבטחת הכנסה
לבלתי מועסקי .החלטה זו היא חלק ממגמה אידיאולוגית רחבה יותר לקצ* בקצבאות
הביטוח לאומי ,וליתר דיוק ,באותו חלק של הקצבאות הממומ! מכספי המדינה .לביצוע
החלטת הממשלה הוקמה ועדה )"ועדת תמיר"( שתפקידה להציע רפורמה במדיניות
הטיפול במחוסרי עבודה ,המקבלי גמלה להבטחת הכנסה מעל לשלושה חודשי.
רפורמה זו ,שזכתה לש "תכנית ויסקונסי! הישראלית" ,טר פורסמה ,אול הקווי
המנחי שלה מבוססי על תכניות שהופעלו בארצות הברית ובארצות נוספות.
תקציב משרד העבודה והרווחה לשנת  2001כולל הקצאה של  100מיליו! ש"ח )במחירי
שוטפי( המיועדת לתכנית עשרי מיליו! ש"ח כהוצאה ושמוני מיליו! ש"ח בהרשאה
להתחייב )משרד האוצר ,הצעת תקציב משרד העבודה והרווחה לשנת  ,2001עמ' .(46
כאמור ,המלצות הוועדה טר פורסמו .בהצגתו בוועידת האזרחי ,שהתקיימה בכנסת
בחודש יוני  ,2001רמז יו"ר הוועדה ,פרופ' יוסי תמיר ,על תוכ! ההמלצות המתגבשות.
מדבריו עולה כי לפי התכנית ,במקו שהמובטלי יפנו לשירות התעסוקה ,ה יפנו
ל"מרכז שירות" )הקרוי באנגלית  .(one stop job centerבארצות אחרות בה! יושמו תכניות
מסוג ויסקונסי!" ,מרכזי השירות" מופעלי על ידי קבלני פרטיי .סביר להניח ,כי
בישראל ישמש הדבר אמצעי להפריט בפועל את שירות התעסוקה .יש לציי! עוד כי לפחות
בארצות הברית ,בשלב הראשו! של יישו התכנית הושג "שיעור הצלחה גבוה" בהשמת
מובטלי לעבודה ,וזאת בי! השאר כתוצאה מכ שהתשלו לקבלני הפרטיי היה
מבוסס על מספר ההשמות .כיוו! שכ ,מה שעמד לנגד עיניה של הקבלני היה מספר
גבוה של השמות ,מבלי להקפיד יתר על המידה על מידת ההתאמה לתפקיד או על רמת
השכר והתנאי הסוציאליי הנלווי.

עובדי "מרכז השירות" אמורי לגבש ,יחד ע המובטל/ת ,תכנית אישית שמטרתה
להחזיר אותו/ה לשוק העבודה .התכנית אמורה לכלול ראיו! מיו! ,אבחו! תעסוקתי ,קידו
"גישות למוכנות לעבודה" ,השלמת השכלת יסוד )שפה עברית ואנגלית ,מתמטיקה ,הכרת
המחשב וכו'( ,הכשרה מקצועית והקניית מיומנות בחיפוש עבודה .פרופ' תמיר מסר עוד ,כי
במידת הצור יספק "מרכז השירות" סיוע בהסעה ותחבורה ,סבסוד של שירותי השגחה
על ילדי והלוואות ליזמי .תמיר הדגיש ,כי שלילת הטבות נלוות לגמלת הבטחת הכנסה
)כגו! הנחות בארנונה( ,תיעשה א ורק בהדרגה )פרופ' יוסי תמיר ,ועידת האזרחי,
"פרויקט ויסקונסי!"(.
תכנית ויסקונסי! הישראלית אמורה לפעול תחילה כפרוייקט ניסויי בחמישה יישובי:
אשדוד ,תמרה ,נהריה ,חדרה ועפולה ,ולכלול כ&  3,000מובטלי )משרד העבודה והרווחה,
יזמות קהילתית לדורשי עבודה ,מקבלי הבטחת הכנסה :פרוייקט ניסוי( .בכל יישוב
אמורה להיבנות תכנית ייחודית למקו ,שתתפרש על פני  6עד  12חודשי ,בהתא
למאפייני הקבוצה הנוטלת בה חלק .במסמ שפירס משרד העבודה והרווחה מפורטי
גורמי הטיפול שיהיו מעורבי בניסוי ,ולצד ג נציגי השירותי השוני האמורי ללוות
את בניית התכנית; ברשימה אי! כל ייצוג למטופלי עצמ ולנציגי של ארגוני כדוגמת
ארגוני עולי ופורו המשפחות החד הוריות .מ! הרשימה נעדרי ג נציגי של מעסיקי
פוטנציאליי.

פיקוח על חוקי העבודה
אחד התפקידי של משרד העבודה הוא יישו ופיקוח על חוקי עבודה .לצור כ הוק
במשרד אג ,לאכיפת חוקי עבודה ,המופקד על אכיפת החוקי הבאי:
חוק עבודת נוער ,התשי"ג && .1952
חוק שכר מינימו ,התשמ"ז && .1987
חוק שוויו! הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח && .1988
חוק עובדי זרי )העסקה שלא כדי! והבטחת תנאי הוגני( ,התשנ"א && .1991
חוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח && .1998
כמו כ! מטפל האג ,מאז אוגוסט  ,1999בשיתו ,ע המרכז לגביית קנסות במשרד
המשפטי ,בהטלת קנסות מנהליי על מעסיקי העוברי על חוק שכר מינימו ועל חוק
עובדי זרי ,תחו שהיה קוד לכ! באחריות שירות התעסוקה.
תקציב האג ,לאכיפת חוקי עבודה עומד בשנת  2001על  10.5מיליו! ש"ח.
בחודש מר*  2001פנה פורו הארגוני למע! הגברת האכיפה של שכר מינימו )שבו
חברי הארגוני קו לעובד ,מרכז אדוה ,האגודה לזכויות האזרח ,עמותת ידיד והתכנית
למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב( ,לאג ,האכיפה של חוקי עבודה במשרד העבודה,
בבקשה לקבל נתוני אודות פעילות האג.,
בתשובה שהעביר אג ,האכיפה לעו"ד דנה אלכסנדר מ! האגודה לזכויות האזרח ,עולי
הנתוני הבאי:

לוח 4

אג האכיפה ,נתוני סטטיסטיי נבחרי 31.12.2000  1.1.2000 ,
עובדישטחי

8,618

מספר אתרי בניי! ,חקלאות ותעשייה שנבדקו

10,928

מספר עובדי ישראלי שנבדקו

9,704

מספר עובדי שטחי שנבדקו

1,436

מספר דו"חות למעסיקי
עובדי זרי

9,635

מספר אתרי בניי! ,מסעדות ואולמות שנבדקו

12,208

מספר עובדי זרי שנבדקו

2,147

מספר דו"חות למעסיקי
שכרמינימו

55,201

מספר העובדי שנבדקו

33,583

מתוכ && ישראלי
זרי

21,618
נוער

7,934

מספר נערי ונערות שנבדקו
הטרדהמינית

64,713

מספר העובדי שנבדקו

מקור :מכתב מטעם הפורום לאכיפת שכר מינימום.12.3.2001 ,

חישובי פשוטי מעלי ,כי הנתוני שמסר אג ,האכיפה של חוקי העבודה מצביעי על
היק ,פעילות עצו .אי לכ ,פנתה עו"ד אלכסנדר שוב לאג ,האכיפה ובמכתב מתארי
 29.4.2001ביקשה הבהרות לנתוני אלה .בי! השאר ,היא ביקשה את ההבהרות הבאות:

עובדי שטחי 
על פי הנתוני ,נבדקו  8,618אתרי .בהנחה שבשנה יש  250ימי עבודה ,מדובר בממוצע
של  34אתרי שנבדקו מדי יו .השאלה היא :מהי "בדיקה של אתר"? הא ביקור באתר
על&ידי מפקח של מחלקת האכיפה? הא בדיקה של מסמכי שהמעביד באתר מעביר לידי
מחלקת האכיפה? הא הבדיקה כוללת בדיקה של תנאי עבודה ,או שזו בדיקה רק של
היתרי השהייה והעבודה של העובדי?

עובדי זרי 
הנתוני מצייני כי נבדקו  9,635אתרי .בהנחה שישנ  250ימי עבודה בשנה ,מדובר
בממוצע של  39אתרי שנבדקו מדי יו .השאלות לעיל ,בדבר מהות הבדיקה של אתר,
נשאלות א ,כא!.

שכר מינימו 
על פי הנתוני נבדקו  55,201עובדי .בהנחה של  250ימי עבודה בשנה ,פירוש הדבר
ממוצע של  220עובדי ועובדות ליו שנבדקו .מהי "בדיקת עובד" בנושא שכר מינימו?
שיחה עמו? בדיקה של תלוש השכר שלו אצל המעסיק? שיחה ע המעסיק ,ובעקבותיה
רישו כל עובדיו כאילו "נבדקו"?

הטרדה מינית 
לפי הנתוני ,נבדקו  64,713עובדי .בהנחה כי בשנה יש  250ימי עבודה ,מדובר בממוצע
של  270עובדי ליו .השאלה היא :מהי "בדיקה של עובד" ,בנושא של הטרדה מינית?
אג ,האכיפה טר השיב.
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