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 לכבוד

 ח"כ שלי יחימוביץ
 יו"ר הועדה לביקורת המדינה

 

 ח"כ יחימוביץ הנכבדה,

 

 16.8.2018מכתבך מיום הנדון: 

לקבל ולקרוא את מכתבך  בתיתאכזלומר ה נדהמתי שלא .1
 הנ"ל.

הקרן, את כי אינך מכירה כאלף עדים המכתב הנ"ל מוכיח 
חוזה עליו היא אופי פעילותה ואת האת מטרותיה, את 

למרות שטרחתי כבר בעבר להעביר את  ,דינהחתומה עם המ
 ך.החומר הנ"ל לידיעת

 
ובדים השחוקים אינם קשורים לעכספי הקרן שנועדו לסייע  .2

 לתקציב השיווק.בשום צורה 
ה סכום של מליון וחצי מוקצ 14.1חוזה עם המדינה סעיף ב

זאת ועוד, על פי אותו חוזה  לשנה לפעילות שיווק, חש"
מדי  ,אחריה מנכ"ל משרד העבודהמאשרת הנהלת הקרן ול

 השיווק. תקציבאת העבודה לתוכנית בצמוד  ,שנה
 

אישרה ההנהלה , ו גם בכל השנים שעברוכמ 2018גם בשנת 
השיווק בסכום הנ"ל על  תקציבוכן מנכ"ל משרד העבודה את 

 יו השונים.שימוש
 ₪ 320,000סכום של מראש ואושר תוך הסכום הנ"ל מיועד מ

 . נסיםלהשתתפות בכ
ת חברת החדשות שמארגנ "כנס המשפיעים"אין שום ספק כי 

ת אנשי עסקים והפנל שיתקיים בו להשתתף מאו יםשבו אמור
מנכ"ל הביטוח : תתפותעוסק בנושא עובדים שחוקים בהשה

בו הינו בדיוק המקום ש ,פסיכאטר –ואיש מקצוע  אומיהל
על מנת להגדיל את  ,קרן מעגלים צריכה וחייבת להשתתף

 .חיקה בקרב המעסיקיםהש החשיפה ואת המודעות לנושא
 

ש בפנייך כי למעלה מהצורך, אני מוצא לנכון להדגיולידיעתך 
שקל אחד בשיווק, אף  וגם אילו הקרן לא היתה משקיעה ול

לעבור אל העובדים  התהי הכולציב הנ"ל לא ימהתקאגורה 
 המשתלמים.

, אם לא משקיעים בשיווק כיצד ה את השאלהזה כמובן מעל
מליוני עובדים? לך לת אלפי מעסיקים וניתן להגיע למאו
 .כנראה פתרונות

 
 
 

 



  

אין חדש "בעובדה" כי הקרן מופעלת בכספים שהיא מקבלת  .3
ה היא נוהגת בהם בדיוק כפי שהיא מחוייבת בחוז ,מהמדינה

עם המדינה, בפיקוח המדינה ובאמות מידה ציבוריות 
 נאותות. 

בודד אחד שיצא בניגוד א יהיה אף שקל לא היה ול, אין
 .לחוזה

 
המדינה לא  כי מבקר, המי יודע כמהבפעם צר לי להזכיר לך  .4

ען כך, וד הקרן" ואף לא טליקויים קשים בתפקמצא "
וחה ת שאת מקפידה להשתמש בה פעם אחר פעם לקתרהכו

 ציאות.אחיזה במ הן לואי תון ספיציפיעיהגיגי ליבו של מ
 

 ,הערה אחת על ליקוי כספיהמבקר  חו"דאין ב ,לידיעתך .5
בדו"ח כי התאחדות למעלה מכל ספק יפך הובהר לה

 מחירמ 25%של בהנחה קרן משרדים ל השכירה התעשיינים
במשך  חינםוב יחשקרן שירותי מוכי נתנה ל  .ביליםים מקסנכ

 שנים. ששלו
 

מהחוזה עם המדינה הוא הזכות של המדינה  אינטגרליחלק  .6
תה( לעשות ביקורת מפעם לפעם לפי ראות לדעתי גם חוב)

ות פעילות שנ שש. לידיעתך, היא כבר עשתה לאורך יהעינ
 שלא נמצאו בהן ליקויים, הקרן שתי ביקורות שכאלה

 שתהיה.נוספת ת ורכל ביקברכה ב הקרן מקדמת
 

 לפנסיהזכותם לצאת שניצלו את לגבי מספר העובדים  .7
  מוקדמת.

האם היא אמורה לדעתך  קרן?מטילה אחריות על הך את אי
להוציא אנשים בכח לפנסיה? המעסיקים והעובדים מודעים 

שנתיים לפני מועד היציאה לאפשרות לפנסיית גישור היטב 
צונם החופשי שלא להשתמש בה. וחרים מרוב, החוקי לפנסיה

 עובדה זו?את מנסה להטיל על הקרן ל איזו אחריות
הקרן לא אמורה להוציא אנשים בכח לפנסיה אלא לאפשר 

 היא עושה.לאלה שרוצים בכך וכך זאת 
 

חית בנושא? האם תי הפכת למומ, ממלגבי סדנאות וקורסים .8
או  ו קורס בטיפוח החןתי מלון שעברבלדעתך חדרניות ב

 ת מקור הכנסה נוסף זה רע?ומוצאו טוריהבקונדי
ובדים שחוקים וחלשים שלא יודעים קרוא האם לדעתך לע

אין זכות לצאת מהמקצוע השוחק בו הם , ששפתם דלה וכתוב
 מועסקים וללמוד מקצוע אחר שמתאים להם?

רסים עושה הקרן, איזה קורא לך לך ללמוד פעם נוספת אני ק
ורסים תת ובעיקר את דעתם של בוגרי הקאת מי היא משר

שנפתח ק החדש חלשים שבינהם על האופה קאודוו יםהשונ
 גלים.בפניהם בזכות קרן מע

 
 
 
 
 
 



  

 
 אין לקרן מה לתקן את דרכיה ולא ברור לי על איזו .9

וועדת המעקב הלת הקרן הנ מדברת,שלך את  "הירתמות"
 ובתשומת הלב הראויה. העליונה דנה בדו"ח המבקר בכבוד 

 יכהוממשאת המלצותיו היטב כפי שידוע לך יישמה 
 וכה.ברה הבפעילות

 
מבקר המדינה מתקבל העביר את מכתבך ללכול כביה"איום"  .10

 .רכהבעל ידי ב
בחוזה עם המדינה  14.1ף יפה תעשי באם תצייני בפניו את סעי

וכי  ,בשיווק ₪מליון  1.5הקרן מדי שנה  משקיעהעל פיו ש
נבדקת כפי שאמור בהסכם,  תוכנית השיווק המפורטת

כך היה ומאושרת מדי שנה ע"י חשב ומנכ"ל משרד העבודה 
 שנה. בשנים שעברו וכך גם ה

 
לאור האמור לעיל צר לי כי אני לא מוצא לנכון להמליץ לחברי  .11

לבטל את השתתפות הקרן בכנס החשוב להעתר לתביעתך ו
 הנ"ל. 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 שרגא ברוש
 קייםארגונים העסיו"ר נשיאות ה

 

 

 

 עתקים:ה
 מר חיים כץ, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 חיים שפירא, מבקר המדינה )בדימ'( יוסףופט הש
 מר רוני חזקיהו, החשב הכללי באוצר

קפלן, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים מר אביגדור 
 החברתיים
  תדרות הכלליתנקורן, יו"ר ההסמר אבי ניס

     גב' יפה ויגודסקי, יו"ר קרן מעגלים
  


