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توطئة

على احلاصلني دمج برنامج بشأن اجلماهيرية-العلمية  اللجنة توصيات التقرير يتضمن

إلى وتشير املستقبل شكل التوصيات تتوقع ("اللجنة"). العمل دائرة في املعيشة مخصصات

العمل دائرة في املعيشة احلاصلني على مخصصات دمج لبرنامج املناسب التفعيل كيفية

إيجابيات على عليه، تعتمد ما بني من التوصيات، تعتمد قطري. توزيع إطار ("البرنامج") في

من املستخلصة االستنتاجات وعلى التجريبية، املرحلة في طرحت كما وسلبياته البرنامج

في نسبة وظائفهم من عمال أو زادوا البرنامج، الذين وجدوا في املشاركني عدد كان تفعيله.

يشاركوا لم الذين من املعيشة على مخصصات احلاصلني مع عاليا باملقارنة املرحلة التجريبية،

لهدف هؤالء مالئمة نسبة كانت برامج مشابهة. أخرى طبقت دول مع وباملقارنة في البرنامج

الدخل- نظام ضمان من خرجوا الذين أعداد أن البرنامج تطبيق في أعقاب تبني البرنامج.1 كذلك

كانت آخر - غ مسوّ استنادا إلى مخصصات على يحصلوا ولم في العمل يُدمجوا أنهم لم مع

مصادر وعائالتهم املشاركني هؤالء لدى يوجد هل هو: نفسه يطرح الذي نسبيا، والسؤال كبيرة

إجراء إلى احلاجة جتسد كما وتأثيراته، البرنامج جوانب مجمل املعطيات هذه د دخل؟2 جتسّ

قدر السلبية اآلثار وتقليص األقصى، احلد إلى اإليجابية اآلثار زيادة لكيفية أساسي فحص

ويساهم تلك احلاجة يتضمنها التي والتوصيات املستند هذا يلبي أن في اللجنة تأمل اإلمكان.

إسرائيل. في العمل دائرة في املعيشة مخصصات على احلاصلني برنامج دمج إجناح في

إسرائيل العمل في دائرة في املعيشة مخصصات على احلاصلني دمج برنامج

السياسة وقانون  ،٢٠٠٤ أيار   ٤ بتاريخ الصادر ح.ك/٩٠، رقم احلكومة لقرار طبقاً

دمج برنامج تفعيل  جرى التشريع)، ٢٠٠٣، (تعديالت ٢٠٠٤ املالية للسنة االقتصادية

من ابتداء "مهليف") (برنامج  العمل  دائرة في املعيشة  مخصصات على احلاصلني

مرحلة باعتبارها "مهليف" من برنامج األولى املرحلة تعريف جرى 3 وقد .٢٠٠٥ شهر آب

برنامج تأثير ملتابعة أولية نتائج الوطني،  التأمني ومؤسسة بروكدايل معهد جوينت- مايرز-  ١
أيار (االحتياطي)،  البرنامج بداية في  املستحقني تفعيله على من ١٥ الـ األشهر خالل "مهليف"

.٦-٩ ص ،٢٠٠٧
.١٥ ص ١١- س، ٢ م.

.٩٩-١٠٧ ص القوانني لعام ٢٠٠٤، كتاب ٣
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منطقة القدس، مدينة فقط: مناطق  أربع في البرنامج تفعيل  خاللها يتم جتريبية

العليا.٤  والناصرة الناصرة ومنطقة اخلضيرة أشكلون وسديروت، منطقة

تشغيل شركات أربع مع اإلسرائيلية احلكومة تعاقدت التجريبية، املرحلة  إطار في

في تشغيل مراكز أو مركزا الشركات من واحدة كل تدير "مهليف". برنامج لتفعيل

والشركات احلكومة بني  األول العقد مدة حتديد أعاله. مت املذكورة املناطق من واحدة

وخالل فترة تفعيل  التمديد.٥ إمكانية مع ،(٢٠٠٧ آب (حتى بعامني  البرنامج تفعل التي

الدخل  ضمان مخصصات على احلاصلني من ٣٠,٠٠٠ حوالي توجيه جرى  البرنامج

توجيه ويتم التشغيل. مراكز إلى  التشغيل، بفحص امللزمني  الدخل، استكمال أو

شأنها نشاطات من إلى أو الفعلية العمل سوق في للعمل البرنامج املشاركني في

العمل. سوق في انخراطهم احتماالت حتسني

جتريبي برنامج تطبيق أعلنت احلكومة عن برنامج "مهليف" جتربة انتهاء اقتراب مع

الذي االسم أما العمل. دائرة في املعيشة على مخصصات احلاصلني دمج هدفه جديد

عناصره وتستند (أضواء للتشغيل)، لتعسوكا" "أوروت اجلديد فهو البرنامج على أطلق

التوصل تفاهمات أخرى مت وإلى دينور") ("جلنة "مهليف" برنامج فحص جلنة تقرير إلى

والتجارة والتشغيل.٦ الصناعة ووزير احلكومة رئيس بني إليها

اللجنة

مخصصات احلاصلني على ببرنامج دمج اخلاصة العلمية - اجلماهيرية اللجنة شكلت

إلى  ٢٠٠٦ استنادا عام الثاني من كانون شهر في ("اللجنة") العمل دائرة املعيشة في

ومبوجب واآلداب- ١٩٦١، للعلوم اإلسرائيلي الوطني العلمي امع قانون من ٢٫٣ املادة

لطلب امع رئيس  من واستجابة  ،٢٠٠٤ أيار   ٤ بتاريخ  الصادر  ح.ك/٩٠  احلكومة  قرار

في اصصات على  احلاصلني لدمج اإلصالح  جتربة  لتنفيذ مناطق الختيار اخلبراء جلنة تقرير  ٤
.٢٠٠٢ أيار القدس، العمل،

٥ The State of Israel, Tender for the Participation in the Welfare-to-Work Reform Pilot Program, 
Restated Vol. ٣, Restated Program Contract, p.40.
برنامج فحص جلنة تقرير وآخرون، ر.  دينور،  ٢٠٠٧؛ متوز  ١ بتاريخ الصادر ،١٨٧٧ رقم  احلكومة قرار ٦

.٢٠٠٧ حزيران "مهليف"،
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إن األول ٢٠٠٥. كانون ٤ به يوم بعث الذي الكتاب في والتشغيل والتجارة وزير الصناعة

االستشارة البرنامج، وتقدمي لسير واحلكيمة املتواصلة املواكبة وظيفة اللجنة هي

ووضع جناحه، لضمان اتخاذها ينبغي باخلطوات التي يتعلق البرنامج فيما ملديرية

بعد االنتهاء التفعيل مواصلة وصياغة التوصيات بشأن البرنامج، املعايير لتقييم

جلوانب  استعراض إلى  تأسيسها  منذ  اللجنة  استمعت التجريبية.٧ املرحلة من

قدم وقد واالجتماعي. واالقتصادي  القانوني اجلانب وبضمنها البرنامج، من مختلفة

واملنظمات البرنامج، بتفعيل الصلة السلطات ذات عن االستعراضات ممثلون هذه كل

مراكز بني بجولة اللجنة  قامت كذلك وباحثون. البرنامج، تتابع التي  االجتماعية

موظفيها، وعلى تطبق البرنامج التي الشركات على عن كثب التعرّف بغية التشغيل

البرنامج. في املشاركني على املواطنني وكذلك

الذين املشتغلني غير معاجلة سياسة في اإلصالحات "جلنة اللجنة هذه سبقت

حكومة وكانت األولى"). متير ("جلنة متواصلة" معيشة  مخصصات على يعتاشون

شهر العمل والرفاه في وزير إلى رُفعت التي األولى، متير جلنة توصيات تبنت قد إسرائيل
"مهليف".٨ برنامج من التجريبية املرحلة أساسا لتطبيق باعتبارها ،٢٠٠١ عام من آب

وتقدير  شكر

في شاركوا  الذين  واملؤسسات األشخاص جميع إلى بالشكر  التقدم اللجنة تود

مديرية برنامج طاقم أعضاء هؤالء بني ومن ووقتهم، معرفتهم من ومنحوها جلساتها

بالذكر ونخص والتشغيل، والتجارة الصناعة وزارة في لتعسوكا" "أوروت "مهليف"/

والتجارة وزير الصناعة ومستشار يعكوفوف، غاليت واحملامية كاتس عميحاي السيد

جوينت- مايرز- من قِبل يرافق البرنامج البحث الذي فرحي، وطاقم يوسي والتشغيل

ليئا ناؤون والسيدة دينيز السيدة برئاسة الوطني التأمني ومؤسسة معهد بروكدايل

أحدوت.

العمل،  دائرة املعيشة في مخصصات على احلاصلني دمج بخصوص برنامج علمية - جماهيرية جلنة ٧
الثاني ٢٠٠٦. والتصور، كانون التشكيل مبادئ

متوز ٢٠٠٢. ١ بتاريخ الصادر ح.ك/٣٦، واتمع االقتصاد لشؤون الوزارية اللجنة قرار ٨
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اللجنة بأعضاء التقوا البرنامج الذين في املشاركني الى بالشكر اللجنة تتقدم كما

مراكز وموظفي ممثلي الى بالشكر تتقدم كما التشغيل، مراكز في جوالتها  خالل 

و"أغام  اخلضيرة، في و"أجانص" أشكلون، في IWS القدس، في  "أمني" التشغيل

البرنامج، تطبيق تتابع التي املنظمات ممثلي الى وتتقدم بالشكر الناصرة؛ في مهليف"

و"ألون"، العامل"، و"صوت االجتماعي"، والعدل بالسالم "االلتزام  منظمات ومنها

أمام مثلت التي و"يديد"، و"شتيل"  العبرية، اجلامعة في التشغيلي" الرفاه  و"عيادة

نشكر اللجنة. كما أعضاء إلى املواد من الكثير حتويل وكلفت نفسها عناء بل اللجنة

هوبر. مارك السيد برئاسة Hoover Consulting وطاقم البروفيسور يوسي متير

عمل الطواقم إجناح في ساهم من إلى كل اخلاص نتقدم بالشكر أن الواجب ويقتضينا

والتشغيل، والتجارة الصناعة وزارة بار يوسف من رون السيد للجنة: التابعة الفرعية

مؤسسة من فلدمان عيريت والسيدة ناؤور  كرميت  واحملامية  كوهني،  باتيا  والسيدة

نيتسان والسيدة  كوت  شلومي واحملاسب تسور، حاجيت والسيدة  الوطني، التأمني

شركة من  آيخلبرغ  أمنون والسيد إسرائيل" يانغ أند- "آرنست- شركة من  كوليت 

االقتصادية". لالستشارات "عداليا

وحني الروم تالي السيدتان البحث مساعدتا التقرير فصول بعض إعداد على عكف 

امع العاملني في طاقم الذي بذله اجلهد بفضل مت فقد التقرير إنتاج أما بن شبات.

النشر. مجال في امع موظفي وال سيما واآلداب، اإلسرائيلي للعلوم الوطني العلمي

على والتعليم التربية  في التطبيقي للبحث املبادرة طاقم إلى بالشكر ونتقدم

جتربتهم. في إشراكهم لنا نصائحهم املفيدة وعلى

التحكيم

مبادئ ومبوجب واآلداب، للعلوم اإلسرائيلي الوطني العلمي امع قواعد مبوجب

عليها ليطلع التقرير لهذا األخيرة دة املسوّ نُقلت اللجنة، في بها املعمول التخطيط

مت الذين احملكمون أما واالنتقادات. املالحظات لوضع وذلك (Referees) محكمون سبعة

وقد إلى العمل". الرفاه "من سياسة خبراء في مجال فهم واخلارج، البالد من اختيارهم،

احملكمني. مالحظات إلى اللجنة تطرق أعضاء أن بعد التقرير صياغة متّت
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ودون بتفان بعملهم قاموا الذين احملكمني الى العميق التقدم بالشكر اللجنة تود كما

مادي: مقابل أي

لير. فان ومعهد روبني األكادميي املركز أحدوت، ليئا السيدة

املتحدة. الواليات ,Joshua Angist), MIT) آنغريست جوش البروفيسور

لير. فان ومعهد النقب غوريون في بن أرنون، جامعة آرييه البروفيسور

القدس في العبرية اجلامعة بينيش، احملامي أفيشاي

املتحدة. الواليات ,Yeheskel Hasenfeld), UCLA) البروفيسور يحزقيل هازنفيلد

االقتصادية" واالستشارة لإلدارة كيرمر "شلومو كيرمر، شلومو السيد

إسرائيل. جوينت "تبات"، مدير عام متير، يوسي البروفيسور

قضية خاص بشكل وتناولت ومتنوعة عديدة مواضيع احملكمني مالحظات شملت

املرغوب التفعيل شكل وفي البرنامج  تفعيل  في رسمية  عامة- جهات مشاركة

وفي البرنامج، تفعيل على للقائمني الناجعة املراقبة وفي  عام،  بشكل للبرنامج

املشاركني جمهور طبيعة حتديد وفي  البرنامج، في التطوعية  املشاركة أطر خلق

اللجنة دمجت التحكيم عملية أعقاب وفي إسرائيل. في العمل وسوق البرنامج في

احملكمني يُطلب من لم على أنه التأكيد ويجدر التقرير. صلب ارتأتها في التعديالت التي

للتقرير املعدلة على الصيغة لم يطلعوا كما أنهم وتوصيات اللجنة استنتاجات تبني

للطباعة. تقدميه قبل

اللجنة.  على عاتق بكاملها تقع لهذه الوثيقة النهائي عن املضمون املسؤولية إن
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اللجنة تشكيل وثائق
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جلنة

– علمية بخصوص برنامج عامة

دائرة في املعيشة مخصصات على احلاصلني دمج

"مهليف") (برنامج العمل

العمل التشكيل ومسار أسس

(TERMS OF REFERENCE)

 ٢٠٠٦ الثاني كانون

خلفية قانونية .١

(الحقا: "مهليف" برنامج  وفحص ملتابعة  العلمية اجلماهيرية- اللجنة تشكيل مت

(١٩٦١) واآلداب للعلوم اإلسرائيلي الوطني امع قانون من ٢٫٣ باملادة عمال "اللجنة")

يوم ٤ أيار ٢٠٠٤. ح.ك/٩٠ الصادر بقرار احلكومة وعمال

اللجنة تعيني .٢

وزير قبل من املنصب هذا في عنيّ الذي للعلوم، الوطني امع رئيس  هو اللجنة رئيس

رئيس يقوم األول ٢٠٠٥. كانون ٤ يوم الصادر مرسومه في والتشغيل، والتجارة الصناعة

مبوجب مرسوم أيضا وذلك كمراقبني، عملها في واملشاركني اللجنة بتعيني أعضاء اللجنة

الوزير.

االسرائيلي للعلوم واآلداب الوطني العلمي امع
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اللجنة أعضاء .٣

إسرائيل. األكادميي في السلك من منهم سبعة عضوا. عشر ثالثة من اللجنة تتألف

اللجنة أعضاء من وستة واآلداب. للعلوم الوطني امع أعضاء هما من هؤالء واثنان

الوزارات واألطر مع في إسرائيل ويتم تعيينهم بالتنسيق العامة اخلدمة في يعملون

"مهليف" مديرية رئيس املذكورين، إلى باإلضافة اللجنة، رئيس يدعو فيها. يعملون التي

كمراقبني. اللجنة أعمال في كامل بشكل للمشاركة بروكدايل معهد ومدير

اللجنة استقاللية .٤

اللجنة عمل ترسيخ إلى وذلك استنادا األكادميية احلرية قواعد تسري عليه جسم هي اللجنة

رسمية إمالءات، أي حسب اللجنة ال تعمل واآلداب. للعلوم اإلسرائيلي الوطني امع قانون في

فقط. ووعيهم ضمائرهم عليهم متليه مبا رسمية، ويعمل أعضاؤها غير أم كانت

التعيني مدة .٥

على احلاصلني دمج برنامج من التجريبية املرحلة  عليها متتد التي للفترة اللجنة تُعني

عمل يستمر قد اإلسرائيلية. احلكومة ذلك حددت كما العمل، دائرة في املعيشة مخصصات

النهائي. ويُستكمل التقرير التجربة، تصاغ فيها ملخصات بعد انتهاء ما مدة اللجنة

مهام اللجنة .٦

وزير مساعدة إلى واستنتاجاتها نتائجها تهدف مقيّم استشاري جسم هي اللجنة

التي األمور توضيح وإلى "مهليف"، برنامج ومديرية والتشغيل والصناعة التجارة

اللجنة فهي: مهام أهم أما اإلسرائيلي. فحصها للجمهور سيتم

الواقع. أرض على "مهليف" لسير برنامج والواعية اجلارية املرافقة º
البرنامج. جناح لدعم اتخاذها يجدر التي اخلطوات بشأن البرنامج ملديرية تقدمي االستشارة º

البرنامج. لتقييم معايير وضع º
التجريبية. بعد انتهاء املرحلة بشأن مواصلة العمل، توصيات صياغة º

البحث مجال في نشاط .٧

كإجراء بحثية مبهام للقيام األدوات متتلك ال وهي بحثية  هيئة ليست اللجنة

عمل خالل احلاجة، دعت وإذا النطاق. واسعة البيانات معاجلة أو ميدانية استطالعات
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في بروكدايل معهد  إدارة مراجعة اللجنة بإمكان البحثي هذا املوضوع ملثل اللجنة،

هو الترتيب اللجنة. هذا من بتفويض املطلوب البحث املعهد إجراء من والطلب القدس

بروكدايل. ومعهد "مهليف" برنامج مديرية بني القائمة االتفاقية ضمن

املرحلية النهائي والتقارير التقرير .٨

الصناعة ووزير احلكومة  عليه تطلع تقريرا نهائيا كي اللجنة ستقدم عملها انتهاء مع

لعمل مفصلة تقييمات على التقرير يشتمل اإلسرائيلي. والتشغيل واجلمهور والتجارة

توصيات على النهائي يشتمل التقرير كما جناحه. ومدى وطبيعته برنامج "مهليف"

وميكن التجريبية. الفترة انتهاء بعد العمل ملواصلة املمكنة السبل بشأن مدروسة

من الهدف يكون قد إلى آخر. حني من مرحلية تقارير إصدار اعتباراتها، حسب للجنة،

طرحها ضرورة اللجنة ترى ملحة على قضية الضوء  تسليط املرحلي التقرير تقدمي 

ترى معني حدث أو  تطور من التحذير بهدف أو  املهني، أو اجلماهيري  العام للنقاش 

النهائي. التقرير تقدمي حتى لتأجيله مجال ال اللجنة أنه

التقرير مراجعة .٩

عليها ليطلع ل وّ حتُ سوف النهائي اللجنة لتقرير األخيرة املسودة بلورة تتم  عندما

الصيغة أما واالنتقادات. املالحظات إلبداء وذلك األقل على خارجيني قراء خمسة

واالنتقادات املالحظات إلى اللجنة تطرق بعد إال فلن تتبلور للتقرير وامللزمة النهائية

االنتقادات استعراض على النهائية، بصيغته التقرير، وسيشتمل تلقيها سيتم التي

أعضاء مالحظاتهم منهم إبداء سيُطلب الذين اخلارجيني القراء بني من اليها. والتطرق

الدولة. موظفي من سلك وخبراء واحتادات مشغلني اجتماعية منظمات من

مكانة التقرير النهائي .١٠

للعلوم اإلسرائيلي الوطني للمجمع التابعة النشر دار طريق عن النهائي يٌُنشر التقرير

نشرة صفة النهائي للتقرير ستصبح  عليه امع مجلس مصادقة وبعد واآلداب.

عن امع. رسمية صادرة



WM�K�« qOJA� ozU�Ë

17

املالية اجلوانب .١١

يستحقون ولكنهم مادي مقابل بدون عمل تطوعي هو واملراقبني اللجنة عمل أعضاء إن

(وبضمن ذلك تكلفة اللجنة هو متبع. تكلفة تشغيل كما مصروفات بدل احلصول على 

مشاركتهم سيُطلب الذين اخلبراء واستضافة دعوة وتكلفة اللجنة، ز مركّ تشغيل

ستخصص التي  "مهليف" مديرية  تغطيها  اجلوالت) وتنظيم املواد إعداد وتكلفة

الغرض. لهذا خاصة ميزانية
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اللجنة: أعضاء

مناحيم البروفيسور

رئيس يعاري-

للعلوم اإلسرائيلي الوطني العلمي رئيس امع

واآلداب

عليان البروفيسور

القريناوي

غوريون بن جامعة في االجتماعي العمل قسم رئيس

النقب في

تسفي البروفيسور

آكشطاين

االقتصاد، كلية إسرائيل، بنك محافظ مساعد

أبيب تل جامعة

بارؤون يهوديت غوريونالدكتورة بن جامعة العمل االجتماعي في قسم

اخلدمات قسم ملدير السابقة النائبة النقب؛ في

االجتماعي الرفاه وزارة في الشخصية واالجتماعية

غال جوني فيالبروفيسور االجتماعي االجتماعي والرفاه العمل كلية

القدس في العبرية اجلامعة

فايس أبيبالبروفيسور يورام تل جامعة في االقتصاد رئيس كلية

السيدة أورنا

فيركوفيتسكي

عام ونائبة نائب مدير قسم ضمان الدخل مديرة

الوطني التأمني مؤسسة في اصصات

نيللي البروفيسورة

كوهني

للعلوم العلمي الوطني اإلسرائيلي امع عضو

أبيب جامعة تل في كلية احلقوق واآلداب؛

كاتس كالوديا اجلددالسيدة القادمني استيعاب وزارة التشغيل، قسم مديرة

مريدور شاؤول في قسمالسيد اجلدد القادمني واستيعاب تشغيل مركز

املالية لوزارة التابع امليزانيات

سوميخ شاي العدلاحملامي وزارة في والتشريع االستشارة قسم
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بابرمان بيني وزارةالسيد في واالقتصاد والبحث التخطيط مديرية مدير

والتشغيل والتجارة الصناعة

مراقبون:

يوسف بار رون الصناعةالسيد وزارة لتعسوكا“، ”أوروت مديرية رئيس

(١٥٫٧٫٢٠٠٧ من (ابتداء والتشغيل والتجارة

حبيب جاك معهد بروكدايلالبروفيسور جوينت- عام مايرز- مدير

الصناعة والتجارةالسيد موشيه البيان وزارة ”مهليف“، رئيس مديرية نائب

١٫١٫٢٠٠٧ ولغاية ١٤٫٧٫٢٠٠٧) من (ابتداء والتشغيل

نوبيك دوريت الصناعةالسيدة وزارة ملديرية ”مهليف“، الرئيسة السابقة

والتشغيل والتجارة

ماندلكيرن رونني اللجنةالسيد ز مركّ
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ملخص

العمل دائرة في املعيشة مخصصات على احلاصلني دمج برنامج هدف القانون يعرّف

أجل من قدراتهم توظيف من نهم كِّ عمل ميُ اصصات في على احلاصلني "دمج بأنه:

االنتقال من من لتمكينهم وذلك املسؤولية، حتمل إشراكهم في خالل من الرزق، كسب

هدف  فإن االجتماعية واالقتصادية".٩ وهكذا االستقاللية إلى اصصات على االعتماد

بحيث في دائرة العمل البرنامج في للمشاركني واملستدمي الدمج الفعلي البرنامج هو

في املشاركة نسبة وزيادة واالجتماعية االقتصادية رفاهيتهم إلى حتسني ذلك يؤدي

تعبر على تطبيقه وجناح القائمني البرنامج جناح مقاييس إن إسرائيل. العمل في قوة

الدمج التي متيز املعايير تعبر عن كما كما ورد أعاله، البرنامج عن هدف مباشر بشكل

من العامل ن متكّ التي التشغيل وفترة الالئق األجر مستوى العمل: دائرة في املستدمي

الكاملة. واحلقوق اجليدة اكتساب اخلبرة

البعض. بعضها وتوازن تدعم أساسية مجاالت ثالثة إلى  اللجنة توصيات تنقسم 

االهتمام يجب أجزائها. بني  الفصل ميكن واحدة ال كوحدة إليها النظر يجب  وعليه 

أي البرنامج، تفعيل إطار يتناول الذي  التوصيات، األول من اال بني العالقة بتعريف

الثالث وبني اال عملها، إطار وتعريف البرنامج تطبق أن ل يُفضّ التي اجلهات تعريف

البرنامج. تطبيق على القائمني أجهزة مراقبة دعم يتناول الذي التوصيات، من

اللجنة في  وترى البرنامج. تفعيل إطار األول من التوصيات اال يتناول وقلنا سبق كما

املفضل من الراهن الواقع اإلسرائيلي ظروف  املستوى العملي وفي أنه على اال هذا

نظرا لقدرة وذلك جهات خاصة يشمل خارجي تعاقد- إطار البرنامج في مواصلة تفعيل

مسألة ما في اللجنة تبت ال ناجع. بشكل البرنامج أهداف حتقيق على اجلهات هذه مثل

عامة خالل جهات من العمل" إلى الرفاه "من برنامج تفعيل مبدئيا املناسب من إذا كان

جهات دمج إلمكانية املستقبل في فحص إجراء احتمال تنفي ال فهي ولذلك أو خاصة،

نقل صالحيات أن على التأكيد كما ينبغي من عناصره. جزء أو البرنامج في تفعيل عامة

.٩٩ ص القوانني، ٢٠٠٤، كتاب ٩
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واحلذر احليطة من املزيد اتخاذ يستوجب خاصة جهات إلى اخلدمات االجتماعية تقدمي

أبناء من املواطنني حياة على التأثير احلاسم ذي اال في سيما وال إلطار عملها، بالنسبة

االقتصادي املس تأثير إن إسرائيل. دولة في املتدنية االقتصادية االجتماعية- الطبقة

هذا مثل ملواجهة لديهم املتوفرة اخلطورة، واإلمكانيات بالغ هو املواطنني هؤالء مبداخيل

الشأن: في هذا وتوصيات حتفظات عدة اللجنة وضعت وهكذا للغاية. محدودة املس

مطبقي البرنامج أيدي بني سيوضع الذي االقتصادية احلوافز أن يكون نظام يجب أوال،

العمل في  للمشاركني املستدمي الدمج  مبعنى فقط،  البرنامج أهداف إلى مستندا

فرض االتفاقية تتضمن أن يجب  كما الوظائف. سلم في املشاركني  ترقية وتشجيع

يطبقوا لم أو بشروط االتفاقية مطبقو البرنامج يلتزم حال لم في عقوبات اقتصادية

البرنامج تفعيل في ربحية غير منظمات مشاركة ضمان يجب ثانيا، احلكومة. توجيهات

حتمل الدولة تواصل أن يجب ثالثا، البرنامج. مطبقي بني إسرائيلية دمج جهات وإتاحة

توصي اللجنة ألهمية املوضوع البرنامج. نظرا في تفعيل الكامنة االقتصادية ااطر

يتألف من خارجي مهني طاقم النهائي االقتصادي النموذج على تفاصيل يُصادق بأن

االقتصادية. االجتماعية- السياسة جوانب مختلف في خبراء

وطريقة  البرنامج في املشاركني جمهور تعريف التوصيات من الثاني اال  يتناول

التشغيل باختبار امللزم اجلمهور تعريف لتغيير حاجة هناك أن اللجنة ال ترى به. العناية

مجمل أن ترى اللجنة أن غير  نفسه، التشغيل اختبار تعريف  لتغيير أو الكامل

تشخيص نظام إلى توجيههم  يجب البرنامج  إلى توجيههم  يتم الذين  املشاركني

كان إذا ما العملية هذه في يتحدد احلكومة. تقع مسؤولية تطبيقه على وتصنيف

التي القيود هي وما تأهيلي، أو عادي مسار في البرنامج في للمشاركة مؤهال املشارك

للمشاركة في مؤهال ليس أنه ذلك، بدال من يتحدد، وقد مشاركته، على فرضها يجب

التشغيل اختبار من  لإلعفاء جديد غ مسوّ بتعريف اللجنة توصي وهكذا البرنامج.

التشغيلي للتأهيل مسارا يتضمن البرنامج العمل وأن على القدرة عدم إلى استنادا

تطوعية مشاركة مسارات بإنشاء ونوصي العمل. على ذوي القدرة املتدنية للمشاركني

أو للمطالبني في البرنامج املشاركة من إعفاء على الدخل احلاصلني للمطالبني بضمان

أخرى. مبخصصات
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تؤكد اللجنة البرنامج املشاركني في مع التعامل بطريقة املتعلقة للجوانب بالنسبة

ومميزاته التشغيلية املشارك  مهارات  يالئم شخصي برنامج وضع إلى احلاجة على

البرنامج حتديد في فعال بشكل املشاركني بإشراك كفيلة وخلق أنظمة الشخصية

والعائلية. واالجتماعية الثقافية املميزات االعتبار بعني تؤخذ أن على الشخصي

أنه غير الشخصي، البرنامج صياغة في املبدأ األساسي أوال"  "العمل سيبقى مبدأ

والتأهيل املهني التأهيل حصة زيادة ينبغي التشغيلية املشاركني مكانة لتحسني 

العلمي. التحصيل واستكمال العمل أماكن داخل

شرطا التشغيل، فحص أي الشخصي، البرنامج تنفيذ يبقى بأن اللجنة توصي

به أن النظام املعمول اللجنة ترى ذلك ومع الدخل. على مخصصات ضمان للحصول

اصصات بسبب إلغاء فيما يتعلق بنظام املرونة زيادة يجب وأنه متشدد جدا اليوم

تدريجي للمخصصات إلغاء نظام خالل خلق من الشخصي، وذلك البرنامج تنفيذ عدم

حوافز نظام تطبيق اللجنة تؤيد الفعلي. التشغيل لفحص املالءمة مرونة زيادة و/أو 

املهني التطوير كأنظمة للمشاركني اإليجابية احلوافز على فيه التأكيد يتم شامل

مقابل االنخراط اإلضافية املالية للعمل واملكافآت الداعمة واخلدمات املهني والتأهيل

اإليجاب بعني تنظر اللجنة أن إلى اإلشارة ينبغي السياق هذا وفي طويلة. ملدة العمل في

لقد القادمة. خالل السنوات إسرائيل السلبية" في الدخل "ضريبة نظام إلى إنشاء

الشخصي في البرنامج اتمعية" "اخلدمة دمج قضية بشكل خاص فحصت اللجنة

فقط الشخصي على أربعة أشهر البرنامج في املُركب هذا دمج يقتصر بأن وتوصي

في املشارك حق من سيكون أنه اللجنة ترى كما البرنامج. في فترة املشاركة طوال

احلصول يستحقها، التي الدخل ضمان مخصصات إلى اتمعية"، باإلضافة "اخلدمة

.ً أجرا ليس لكنه مقابل على

مطبقي قبل من العاملون التشغيلية األهداف مخططو يبقى بأن اللجنة توصي

يتعلق فيما املشارك على ستُعرض التي اإلمكانيات حتديد عن مسؤولني  البرنامج

تنفيذه عدم أو تنفيذه مدى  وحتديد  تنفيذه عليه يجب الذي الشخصي بالبرنامج

نقل فإن ذلك  ومع للمخصصات. استحقاقه  حتديد  لغرض الشخصي  للبرنامج

مديرية قيام يستوجب هيئة عامة هو ليس موظف من املذكورة أعاله إلى الصالحيات

وحتديد التشغيلية األهداف مخططي تأهيل على الشديدة املراقبة بفرض البرنامج
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الثقافي. املستوى التشغيلية أو التجربة حيث من الوظيفة ألداء هذه املتطلبات سقف

هام لضمان شرط هو التشغيلية األهداف عمل واضعي عدد ساعات تقليل أن كما

حددت اللجنة فقد وعليه وفعال، مالئم بشكل البرنامج في املشاركني مع التعامل

مركز. كل في األهداف لواضعي األدنى العدد معايير لتحديد

تفرضها  الرقابة التي أجهزة وذكر، سبق كما التوصيات فيتناول، اال الثالث من أما

جناح لفحص البرنامج وعلى األدوات املطلوبة اجلهات التي تطبق على إسرائيل حكومة

مختلفة صالحيات حكومية نقل البرنامج إطار في يجري فإنه سبق وكما البرنامج.

ملطبقي املالئمة احلكومية للرقابة بالغة  أهمية  هناك  فإن وعليه خاصة، إلى جهات

حقوق على للمحافظة مؤسسات ومن شاملة رقابة آليات من تتألف التي البرنامج

البرنامج. في واحد من املشاركني كل

وجود أهمية املشاركني جميع حقوق على باحملافظة تعنى التي املؤسسات في تبرز

قرارات أن يرى الذي املشارك أمام املتاحة األساسية تشكل األداة التي االعتراض جلان

املشاركني مكانة بدعم اللجنة توصي مبرر. دون ت مسّ التشغيلية األهداف مخططي

املشاركني وصول تسهيل خالل من االعتراض جلان  إلى يتوجهون الذين البرنامج في

ولتحسني ذلك. في يرغب مشارك لكل القضائي  الدعم  وتقدمي االعتراض جلان إلى

إليها يُضاف أن على القائمة التشكيالت عدد بزيادة اللجنة االعتراض توصي جلان أداء

سوى تبحث ألن مؤهلة ليست االعتراض جلان  أن مبا القانون. مجال  في متخصصون

على االعتراضات بأن تُبحث توصي اللجنة فإن األهداف التشغيلية مخططي قرارات

كما العمل. محاكم البرنامج في إطار في تعمل جهات التي اتخذتها األخرى القرارات

يكون أن يجب املصالح في تضارب حلدوث احتمال أي دون  للحيلولة أنه اللجنة  ترى 

للمشاركني، الطبية باحملدوديات يبتون والذين التشغيل، مراكز في العاملني األطباء 

احلكومة. لدى موظفني

آليات الرقابة تعزيز يجب البرنامج في للمشاركني العينية املراجعات في البت جانب إلى

أهداف لتحقيق البرنامج تطبق التي اجلهات عمل ضمان  إلى  تهدف التي  الشاملة

بني االتفاق وفي املديرية وتعليمات واألنظمة القانون في محدد هو وفق ما البرنامج 



h???�K�

25

والتجارة الصناعة وزير يعني بأن اللجنة توصي البرنامج. تطبق التي احلكومة واجلهات

ويقوم عامة، هيئات عن وممثلني احلكومة عن ممثلني من يتألف طاقم توجيه والتشغيل

البرنامج مديرية سياسة ويرسم متواصل، بشكل البرنامج تطبيق مبرافقة الطاقم هذا

فرض إلى البرنامج مديرية أن تبادر يجب املقابل، وفي محايد. بشكل تطبيقها ويراقب

خالل آليات من املتمخضة عنها االستنتاجات تطبيق أن يجري على شاملة رقابة تدابير

البرنامج. ومطبقي احلكومة بني باالتفاق تتقرر مالئمة

املعلومات والبحث تتعلق بأنظمة للبرنامج الشاملة املتعلقة بالرقابة األخرى اجلوانب

املناسب الوقت وفي الفاعلة، الرقابة تطبيق يتسنى لكي أوال، بالبرنامج. املرتبطة

ويجمع البرنامج مديرية له تفعّ وشامل موحد معلومات نظام إنشاء يجب للبرنامج،

ثانيا، البرنامج. ذات العالقة بتفعيل واحلكومية، اخلاصة اجلهات، جميع من املعطيات

وتشجيع البرنامج مديرية قِبل للبرنامج من املرافق البحث إجراء مبواصلة اللجنة توصي

للبرنامج. اخلارجي البحث
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التوصيات مجمل

البرنامج  تفعيل إطار .١

∫Z�U�d��« qOFH�� WHKJ*«  UN'«
اللجنة اإلسرائيلي الراهن ترى الواقع ظروف وفي العملي املستوى على التوصية ١٫١:

غير وأخرى ربحية وشركات بواسطة شركات خاصة، ينفذ "مهليف" برنامج أن

مطبقي عن  الربحية  غير اجلمعيات مكانة غياب عدم على احلرص مع ربحية،

"من برنامج بتفعيل مبدئيا األجدر هو من مسألة في اللجنة تبت ال البرنامج. 

فحص إجراء في  متانع ال  فهي وعليه خاصة، أو عامة جهات العمل"- إلى الرفاه

عناصره. من جزء أو البرنامج تفعيل في عامة جهات لدمج مستقبلي

دولية. و/أو بواسطة جهات إسرائيلية البرنامج يطبق التوصية ١٫٢:

البرنامج.  مطبقي اخلدمات بني توزيع في املنطقية احلصرية طريقة تطبق التوصية ١٫٣:

من تشجيع التنافس سيتم بينهم. التنافس زيادة أجل من املطبقني حتفيز وسيتم

أخرى ومن إلى تفعيل من منطقة املشاركني محدودة النتقال توفير إمكانية خالل

املطبقني. معايير متساوية بني أساس احلوافز على خالل تقدمي

∫WO�UH�ô« vM��
أربع  إلى  ثالث مدة البرنامج ومطبقي احلكومة بني العقد فترة متتد :١٫٤ التوصية 

إلى ثالثة الفترة لعامني من متديد احلكومة اإلنشاء) مع متكني (بعد فترة سنوات

مطبقي البرنامج. أداء جودة أخرى حسب أعوام

تفعيل في  الكامنة االقتصادية اازفة لّ جُ الدولة تتحمل أن  يجب  :١٫٥ التوصية 

البرنامج.

∫Z�U�d��« wI�D* W�œUB��«  «eH��
بشروط حال عدم االلتزام في البرنامج عقوبات على مطبقي فرض يجب التوصية ١٫٦:

احلكومة. بتوجيهات و/أو االتفاقية
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البرنامج، حتقيق أهداف مقابل البرنامج ملطبقي محفزات حتديد يجب التوصية ١٫٧:

التشغيل. سلم في املشاركني ترقية وتشجيع العمل في املستدمي مبعنى الدمج

اخلدمات  تخصيص في التوفير على البرنامج مطبقي مكافأة عدم يجب التوصية ١٫٨:

الداعمة للعمل.

∫5KGA*« eOH%
تدخل مباشر  دون البرنامج مطبقي ميزانية على املشغلني حتفيز يعتمد التوصية ١٫٩:

الدولة. من

∫oO�D��« qO��  UO�u�
املقترح.  احملفزات االقتصادية منوذج مع املعلومات أنظمة مالءمة جتري التوصية ١٫١٠:

مهني طاقم قبل االقتصادي النهائي من النموذج املصادقة على جتري التوصية ١٫١١:

االجتماعية- االقتصادية. السياسة جوانب مختلف في خبراء من ن مكوّ خارجي

البرنامج إطار في بالفرد العناية .٢

∫qOGA��« —U���«Ë 5�—UA*« —uNL�
احلصول يطلب شخص على كل التشغيل الختبار املالءمة واجب يسري التوصية ٢٫١:

يسري لن القانون. مبوجب منه معفى يكون أال على  الدخل  ضمان  على مخصصات

البرنامج في املشارك على أنه على ينص الذي األساسي التشغيل التغيير في اختبار

أسبوعية. ساعة إلى أربعني ثالثني من شخصي برنامج تطبيق

جميع  احلكومة) ليصنف حتت مسؤولية (يقع تصنيف فحص/ جهاز يُقام التوصية ٢٫٢:

للعمل، الكاملة بأهليتهم الذين يصرحون املشاركني البرنامج، باستثناء في املشاركني

جهاز صالحية من مثال). الشباب (كاملشاركني معينة شروط جملة الذين يستوفون أو

يضع وأن عادي البرنامج بشكل في للمشاركة مؤهل املشارك أن يقرر التشخيص أن

في للمشاركة كان املشارك مؤهل إذا أن يقرّر من صالحيته إن كما حسب احلاجة. قيودا

في البرنامج. للمشاركة مؤهل أو غير تشغيلي تأهيل في مسار البرنامج
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التخصصات  متعدد فحصا التصنيف  التشخيص/  جهاز يتضمن  :٢٫٣ التوصية 

والنفسي- الطبي التشخيص  ذلك بني ومن التشغيل، حيث من املشارك لوضع

واألدائي. االجتماعي

تغيير  يطرأ ولم عادي مسار في البرنامج إلى توجيهه مت الذي املشارك التوصية ٢٫٤:

املشارك أما تشخيص جديد. توجيهه إلى سنة، يتم خالل التشغيلي وضعه على

وضعه على تغيير يطرأ ولم مسار تأهيل تشغيلي في للبرنامج توجيهه الذي مت

جديد. من توجيهه للتشخيص فيتم نصف عام، التشغيلي خالل

إلى عدم  استنادا التشغيل فحص من لإلعفاء جديد سبب حتديد يتم التوصية ٢٫٥:

بضعة مدتها فترة نهاية في جديد من اإلعفاء هذا يُفحص العمل. على  القدرة

إعفاء نح ال ميُ البرنامج إلى املشارك فيه يُوجه الذي األول العام وخالل نصف أشهر.

الشخصي برنامجه نطاق حتديد باإلمكان يكون أنه البرنامج، غير في املشاركة من

التشغيل. مخطط أهداف مع لقاء أسبوعي من املؤلف األدنى احلد حتى

ستُخول التشغيل مراكز فإن التوصية ٢٫١, في أعاله ورد مما الرغم على التوصية ٢٫٦:

من معينة نسبة لدى األسبوعية الساعات مجموع من معينة  نسبة بتقليل

إطارها. في سيعملون الذين املشاركني

وبضمنها البرنامج، في الطوعية للمشاركة مسارات إنشاء يجب :٢٫٧ التوصية 

البرنامج، في املشاركة من املعفى الدخل مخصصات ضمان على احلاصل متكني

كما رغبته. حسب البرنامج في املشاركة أخرى، من مخصصات على أو احلاصل

التحول من التشغيلي التأهيل في إطار مسار البرنامج في متكني املشارك يجب

العادي. املسار إلى

∫wB�A�« Z�U�d��«
ولصفاته التشغيلية املشارك ملؤهالت الشخصي البرنامج مالءمة تتم التوصية ٢٫٨:

البرنامج مالءمة تتم كما مثال. العائلي ووضعه الصحي كوضعه  الشخصية،

طبيعة حسب التصنيف  التشخيص/ عملية  خالل  ستتقرر التي للمحدوديات

ملزما به. املشارك يكون الذي التشغيل اختبار وحجم

(work-first) أوال" "العمل سيظل مبدأ العمل املشاركني في لدعم دمج التوصية ٢٫٩:
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قدرة تعزيز وبهدف ذلك ومع الشخصي. البرنامج وضع في األساسي ه املوجّ اخلط

يهتم البرنامج يجب أن التشغيلية ملكانتهم وتعزيزا الرزق، على كسب املشاركني

معينة، ظروف وحتت العمل، أماكن  داخل والتأهيل املهني،  بالتأهيل  الشخصي

أيضا. العلمي التحصيل باستكمال

البرنامج  صياغة في ال فعّ بشكل املشاركني إلشراك آليات وضع يجب التوصية ٢٫١٠:

أمام املشارك الشخصي البرنامج خيارات طرح خالل ذلك من ويتأتى الشخصي،

في انخراطه ذلك وبأهمية املشارك بكرامة االعتراف ضوء في وذلك منها، يختار كي

برمتها. العملية جناح أجل من

واالجتماعية  الثقافية امليزات حسب الشخصي البرنامج يتحدد :٢٫١١ التوصية 

صلة ذات أخرى جهات الرفاه ومع مؤسسات مع وبعد التشاور للمشارك والعائلية

اتمعية. املنظمات وبضمنها اتمع، في

∫5�—UA*« …Q�UJ�
إلغاء  بنظام  العمل  يستمر البرنامج  في  املشاركة حتفيز لضمان :٢٫١٢ التوصية 

أنه التشغيل. غير اختبار  أي الشخصي، البرنامج تنفيذ عدم  اصصات بسبب

التدريجي للمخصصات اإللغاء نظام من خالل هذا النظام في املرونة زيادة يجب

النظام هذا إطار وفي العملية. التشغيل الختبار شروط املالءمة في املرونة زيادة و/أو

الشخصي جانبه بالبرنامج من ما، عدم التزام بعمل املشارك القبول رفض يعتبر

كامل. بشكل

خلق  يجب وعليه األساسي للبرنامج، الهدف هو العمل في املستدمي الدمج التوصية ٢٫١٣.

في العمل يندمج املشارك عندما البرنامج تطبق التي للمشاركني وللجهات محفزات

أيضا. للمشاركني املهنية للترقية يجب وضع آليات احلاالت مثل هذه طويلة. وفي ملدة

في  انتُهجت التي للمشاركني، للعمل الداعمة اخلدمات تقدمي التوصية ٢٫١٤. طريقة

البرامج مجمل في مقبولة طريقة هي "مهليف"، برنامج من التجريبية املرحلة

ناجعة كأداة نفسه إيجابي أثبت الطريقة هي محفز العالم. هذه في بها املعترف

هذه تخصيص توقف عدم ضمان يجب ولذلك البرنامج. أهداف لتحقيق وضرورية

تدريجي. بشكل إال العمل، سوق إلى االنتقال مع للمشاركني اخلدمات
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النجاحات  بسبب تطبقه، التي واجلهات البرنامج في حتفيز املشاركني التوصية ٢٫١٥.

تزويد معلومات قادر على نظام بوجود مشروط النوعي، في مجال الدمج احملققة

للمعطيات آخر مصدر إيجاد يتم لم إذا عالية. مصداقية وذات محدثة معطيات

الذي يقدمه األسماء تقرير استنادا إلى نظام مكافآت وضع ينبغي اال هذا في

املشاركون.

∫WOKOGA��« ·«b�_« uDD��
على  ستُعرض التي اإلمكانيات التشغيلية األهداف مخطط يحدد :٢٫١٦ التوصية 

تقرر ما مبوجب تنفيذه عليه يجب الذي الشخصي بالبرنامج يتعلق املشارك فيما

تطبيق  مدى التشغيلية األهداف مخطط يحدد كما أعاله. ٢٫١٠ التوصية في

املشارك استحقاق لتحديد وذلك الشخصي للبرنامج املشارك تطبيق عدم  أو

أعاله. ٢٫١٢ التوصية في للمخصصات، مبوجب ما حتدد

القانون  في حالياً عليها املنصوص األدنى احلد  مَطالب توسيع يتم :٢٫١٧ التوصية 

سنوات ثالث عن تقل ال تشغيلية التشغيلية ذا جتربة مخطط األهداف يكون بحيث

بكالوريوس من شهادة على حاصال أو الوطنية)، أو العسكرية اخلدمة تشمل (ال

تشمل (ال  سنة عن تقل ال العمل في جتربة وذا  بها، معترف  أكادميية مؤسسة 

مسار في التشغيلية األهداف  مخططو يكون الوطنية). أو العسكرية اخلدمة

التأهيل. مجاالت أحد في تأهيل على حاصلني التأهيل التشغيلي

التشغيلية  األهداف مخططو وضعه الذي التأهيل برنامج صيغ :٢٫١٨ التوصية 

بالطبع سيحتاج ولكنه من مراكز التشغيل، واحد كل من خالل مستقل بشكل

والنجاح عملية التأهيل استكمال إن البرنامج. مديرية مسبقة من مصادقة إلى

يشكالن العملية هذه انتهاء مع البرنامج مديرية قِبل من النهائي االمتحان في

برنامج يُوضع التشغيلية. األهداف مخطط  صالحيات لتطبيق أساسيا  شرطا

التأهيل مسار إطار األهداف التشغيلية العاملة في مخططي يالئم خاص تأهيل

التشغيلي.

األقل  على  شهرياً واحدة استشارة ساعة على مشارك يحصل كل :٢٫١٩ التوصية 

ال يقل كل األحوال وفي فيه. يشارك الذي الشخصي البرنامج عن نوع النظر بصرف

شهرياً. استشارة املشاركني عن ساعتي املعدل لعموم
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∫qLFK� WL�«œ  U�b�
(WSS) للعمل الداعمة اخلدمات ميزانية من ثابتة نسبة تُخصص   :٢٫٢٠ التوصية 

مراقبة باإلمكان يكون هكذا التكلفة. من جزءً املركز املهني ويتحمل ألطر التأهيل

في املشارك انخراط احتماالت لزيادة ومالءمتها التأهيل مسارات اختيار عملية

العمل. سوق

خاص  بشكل التأكيد سيتم للعمل الداعمة في إطار ميزانية اخلدمات التوصية ٢٫٢١:

أطفال لديه والد فيه يشارك لن يكون هناك وضع وتعليم. تربية أطر متويل على

التشغيل  مراكز  تُلزم ألطفاله. رضٍ مُ ترتيب دون البرنامج في عاما ١٢ حتى سن

البرنامج  في للمشاركني عاما) ١٢ سن (حتى لألطفال والتعليم التربية أطر بتمويل

١٢ عاما)  سن لألطفال (حتى تعليمية أطر متوَّل كما العمل. في يُدمجوا الذين لم

يُخفض العمل. األول في العام خالل وذلك في العمل، دُمجوا مشاركني أبناء من

العام. هذا نهاية حتى تدريجيا التمويل

∫WOFL��*« W�b)«
لكل  الشخصي البرنامج في ممكنا عنصرا اتمعية" "اخلدمة التوصية ٢٫٢٢: تبقى

يبلغ زمنية قيود هناك سيكون ولكن تشغيلية، جتربة الذين تنقصهم املشاركني

متديد باإلمكان سيكون البرنامج. في فترة املشاركة كل في أربعة أشهر أقصاها

املشارك إذا أبدى إضافية أربعة أشهر اتمعية" إطار "اخلدمة في مدة املشاركة

ذلك. على الصريحة موافقته

بأن  اللجنة توصي اتمعية" "اخلدمة لـ اخلاصة للطبيعة نظرا  :٢٫٢٣ التوصية 

الدخل ضمان مخصصات إلى باإلضافة اتمعية"، "اخلدمة في املشارك يستحق

للدخل مساوية املكافأة  هذه تكون  أجرا.  ليست  أخرى  مكافأة يستحقها، التي

يتولى الذي الفرد مخصصات احتساب عند (disregard) باحلسبان يؤخذ ال الذي

يُدفع بينما اتمعية، اخلدمة أداء مع بالتزامن املكافأة هذه نصف طفل. يُدفع أمر

العمل. في منها عند دمج املشارك الثاني النصف
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ودراسته البرنامج وتنظيمه مراقبة .٣

∫Z�U�d��« w� 5�—UA*« ‚uI� vK� WE�U;«  U��R�

جلان االعتراض االفادات سماع عملية (١)

اختبار  اجتياز عدم بشأن التقرير رفع قبل االستماع عملية إجراء يجب التوصية ٣٫١:

إللغاء مخصصات احتماال هناك مبكر بأن في وقت املشارك إبالغ بغية التشغيل

التشغيل. ومركز املشارك بني احلوار إمكانية ولتعزيز يستحقها  التي  املعيشة

ا ومترجمً املشارك بشكل خطي إلى هذا النوع من تقرير رفع بشأن أي قرار يُحول

األمر. اقتضى إذا األم لغته إلى

بني جلنة  ما املادية أو االقتصادية كالصلة صلة، هنالك أي التوصية ٣٫٢: يجب أال تكون

البرنامج. ل تفعّ التي واجلهة االعتراض

من  االعتراض جلان إلى  البرنامج في  املشاركني وصول تيسير يجب :٣٫٣ التوصية 

يتعلق فيما بحقوقه املشارك إبالغ للجان، النواحي املالئمة: املوقع اجلغرافي جميع

يوما عشرين إلى (الذي سيُمدد لتقدمي االعتراض اصص الوقت بتقدمي االعتراض،

هذه تقدمي االعتراض ومالءمة يترتب عليها االقتصادية التي التكلفة األقل)، على

االعتراض. مقدم للغة االجراءات

له  يوفره من محام االعتراض بتمثيل جلنة إلى يتوجه مشارك كل يحظى التوصية ٣٫٤:

العدل. وزارة في القضائي الدعم مكتب

وسريع مالئم بإجراء القيام بغية االعتراض جلان تشكيالت عدد زيادة يجب التوصية ٣٫٥:

االعتراض. جلان بشأن التوجيهات بقية مبوجب

خالل االعتراض من جلنة به تقوم الذي القضائي األداء شبه دعم يجب التوصية ٣٫٦:

ألعضاء املالئم التأهيل توفير خالل ومن االعتراض جلنة في قانون رجل  إشراك

اللجنة.

حالة كثرة  في البرنامج مطبقي على ناجعة اقتصادية التوصية ٣٫٧: تفرض عقوبات

يبررها. ما لها أن االعتراضات للجنة سيتبني التي االعتراضات
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البرنامج إطار في أخرى جهات قرارات ضد املقدمة االعتراضات (٢)

البرنامج  إطار العاملة في األخرى اجلهات قرارات على تُبحث االعتراضات التوصية ٣٫٨:

العمل. محاكم في

البرنامج في للمشاركني الطبية احملدودية تشخيص (٣)

املؤقتة  الطبية احملدودية ذوي  للمشاركني الطبية احلالة فحص يتم :٣٫٩ التوصية 

الصناعة  لوزارة تابعني أطباء خالل  من يوما)  ٣٠ إلى تصل ملدة  مبرض (اإلصابة

والتشغيل. والتجارة

("نظام السريع إجراء العالج تطبيق يجب مواصلة الطوارئ حاالت في التوصية ٣٫١٠:

الدائمة. احملدودية الطبية ذوي للمشاركني السبعة") األيام

اجلمهور شكاوى مفوضية (٤)

للبرنامج  اجلمهور التابعة شكاوى مفوضية إلى الوصول تسهيل يجب التوصية ٣٫١١:

والتشغيل. والتجارة الصناعة وزارة في

∫WK�UA�« W�U�d�«  UO�¬
ممثلني من يتألف توجيه طاقم والتشغيل والتجارة الصناعة وزير يعني التوصية ٣٫١٢:

اجلمهور. عن ممثلني ومن بالبرنامج العالقة ذات احلكومية الوزارات كبار عن مختلف

مديرية سياسة ويرسم دائم، بشكل البرنامج تطبيق مبرافقة الطاقم هذا يقوم

محايد. بشكل تطبيقها ويراقب البرنامج

شاملة  مراقبة إجراءات تطبيق إلى املبادرة البرنامج مديرية على يجب التوصية ٣٫١٣:

ألهدافه. البرنامج بالنسبة به مطبقو ما يقوم لفحص شيء وقبل كل أوال ه توجَّ

في البرنامج. املشاركني حقوق على احملافظة على التأكيد الالزم مع ذلك يتم

ومطبقي احلكومة بني االتفاق إطار في ناجعة تطبيق آليات إنشاء يجب التوصية ٣٫١٤:

البرنامج.
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الرقابة. عملية إطار في موحدة ومعايير مقاييس حتديد يجب التوصية ٣٫١٥:

في املعطيات الشاملة يوفر موحد وشامل معلوماتي نظام إنشاء يجب التوصية ٣٫١٦:

تلقيها سيتم التي اجلارية املعطيات إلى استنادا البرنامج بتفعيل ما يتعلق كل

تفعيل يجري املناسبة. احلكومية اجلهات التشغيل ومن مراكز من مباشر بشكل

البرنامج. مديرية املعلوماتي عن طريق النظام هذا

يجب  تأثيراته ومجمل هدفه حتقيق البرنامج في جناح مدى لفحص :٣٫١٧ التوصية 

تفعيله. فترة طوال البرنامج مديرية قِبل من له املرافق البحث مواصلة على العمل

خارجي. طرف من قبل للبحث متاحة معطيات يجب االهتمام بتوفر كما

.٩٩ ص لعام ٢٠٠٤، القوانني مدونة ١٠
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اللجنة تقرير
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توطئة

البرنامج  هدف

على احلاصلني دمج على هدف برنامج التأكيد مستهل هذا التقرير، في اللجنة، ارتأت

اللجنة أعضاء وقد وضع القانون. عليها نصّ كما العمل في دائرة مخصصات املعيشة

أعني نصب أن يكون الضروري ومن بل التقرير، صياغة أثناء نصب أعينهم الهدف هذا

يتعلق بالبرنامج. فيما ناع القرار صُ جميع

"دمج احلاصلني  هو: البرنامج أن هدف على ٢٠٠٤ لعام االقتصادية السياسة قانون ينص

جانب إلى الرزق، كسب على قدرتهم استثمار من أعمال متكنّهم في مخصصات على

على االعتماد من االنتقال لهم ليتسنى ذلك،  عن املسؤولية ل حتمّ في إشراكهم

وضع  هو الهدف فإن االجتماعية واالقتصادية".١٠ وهكذا االستقاللية إلى اصصات

حتسني الذي من شأنه األمر مستدمي، بشكل العمل دائرة البرنامج ضمن في املشاركني

إسرائيل. في العمل قوة في املشاركة وزيادة نسبة واالجتماعية االقتصادية رفاهيتهم

األمر إن بل العمل، مكان في املشارك دمج مجرد البرنامج هدفه من خالل يحقق ال

أن ينبغي عمله: وظروف ومدة تشغيله العامل مستوى أجر أهمها أخرى بعوامل منوط

طويلة وفي مدة زمنية عمله يستمر األدنى وأن احلد أجر يقل عن ال أجرا العامل يكسب

مجرد أن اإلشارة إلى وجتدر عليه القانون. كما نصّ كعامل حقوقه جميع له يضمن إطار

يشكل في البرنامج ال املشاركني جمهور من بني اصصات على احلاصلني عدد خفض

اصصات مدفوعات خفض إلى  النظر إن له. مصاحب نتاج هو  بل للبرنامج هدفا

حددها كما البرنامج ألهداف مخالف بشكل تؤثر ضغوطات يخلق قد ذاته بحد كهدف

القانون.

كما البرنامج هدف مباشر بشكل  تعكس مطبّقيه وجناح البرنامج جناح معايير إن 

الالئق األجر مستوى العمل: دوائر في  املستدمي الدمج متيز التي واملقاييس أعاله حتدد

أنه ذلك  من ويُستدل الكاملة. واحلقوق الكبيرة اخلبرة اكتساب تتيح تشغيل ومدة

مستوى من أي مدى، وإلى نت، حسّ البرنامج قد املشاركة في كانت إذا ما ينبغي دراسة

حياتهم. بنمط املسّ دون وحالت املشاركني ورفاهية معيشة

qLF�« …dz«œ w� WAOF*«  UBB�� vK� 5K�U(« Z�œ
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اإلسرائيلي االقتصاد لظروف البرنامج مالءمة

وتأثير العمل، في دائرة املعيشة مخصصات على دمج احلاصلني برنامج هدف يتعلق

اإلسرائيلي االقتصاد في السائدة بالظروف كبير، حد إلى فيه، املشاركني على البرنامج

احلكومة على يتوجب فإنه هنا اإلسرائيلي بشكل خاص. ومن العمل سوق وفي برمته

االقتصاد في السائد االقتصادي  واالجتاه البرنامج تطبيق طبيعة وتالئم بني تدرك أن

أمر هي لظروف االقتصاد اإلسرائيلي السياسة مالءمة إن الفترة. تلك في اإلسرائيلي

السلبية. اآلثار من واحلد فيه املشاركني على للبرنامج اإليجابية اآلثار لتعزيز من هام

W???��u� ∫ WM??�K�« d�d???I�
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التقرير مبنى

ثالثة فصول: التقرير إلى هذا التوصيات في تنقسم

باجلهات املتعلقة املبادئ  أهم التالية: النقاط البرنامج" تفعيل "إطار يتضمن فصل

مجمل مبادئ وأهم اجلهات. مع هذه االتصال وبإطار البرنامج تطبق أن يُفضل التي

وأمام املشاركني وأمام البرنامج مطبقي أمام وضعها يجب التي االقتصادية احلوافز

املبادئ. لهذه التطبيق العملي بعملية املتعلقة والتوصيات املفترضني، املشغلني

على احلاصلني بني العالقات تنظيم فيتناول البرنامج" إطار في الفرد "معاجلة فصل أما

وبني حكومة جهة، البرنامج من في  املشاركني سيما وال الدخل، ضمان مخصصات

في اللجنة تقدم أخرى.  جهة من  قبلها من  البرنامج  تطبق  التي واجلهات  إسرائيل

البرنامج، في املشاركني جمهور  تعريف التالية: النقاط بشأن  توصيات الفصل هذا

املتعلقة املبادئ وأهم البرنامج، إطار في سيُطبق الذي التشغيل اختبار وطبيعة

اخلدمات تخصيص وقواعد  بالبرنامج،  باملشاركني اخلاص الشخصي البرنامج بوضع 

والواجبات، احلقوق ومنظومة اتمعية"، "اخلدمة في املشاركني ودمج للعمل الداعمة

لألهداف باططني املتعلقة والقواعد املشاركون، سيواجهها التي والعقوبات واحلوافز

التشغيلية.

حكومة مراقبة وسائل في فيبحث البرنامج" ودراسة والتسوية "املراقبة فصل أما

جناح إلختبار املطلوبة والقواعد الواقع أرض على البرنامج تطبق التي للجهات إسرائيل

إلى الهادفة التالية: املؤسسات النقاط بشأن توصيات هذا الفصل ويتضمن البرنامج.

ملديرية التابعة واملعلومات املراقبة وآليات البرنامج. في املشاركني حقوق األفراد حماية

البرنامج لنجاح املستقبلي الفحص والتشغيل: والتجارة الصناعة وزارة البرنامج في

الغرض. لهذا املطلوبة والدراسة

بعضها وتوازن البعض بعضها أجزاؤها تدعم واحدة كوحدة توصياتها اللجنة تقدم

يقوم التي لألسس مخالفا للتوصيات اجلزئي التبني سيكون ذلك على وبناء البعض.

التقرير. عليها

.٩٩-١٠٧ ص القوانني لعام ٢٠٠٤، كتاب ١١
سواء. على حد الربحية غير واجلمعيات الربحية الشركات هو خاصة" "جهات مبصطلح املقصود ١٢
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توصيـات

البرنامج تفعيل إطار -١

مدخل

ومنوذج العمل دائرة في املعيشة مخصصات على احلاصلني دمج برنامج تفعيل إطار إن

ويدعم البرنامج أهداف يعكس أن ينبغي منه،  جزء  يعتبر الذي االقتصادية، احملفزات

هدف الفرضية القائلة إن على الوارد هنا يعتمد النموذج اتلفة. وعناصره تطلعاته

العمل سوق كانوا خارج الدخل، ممن ضمان مخصصات احلاصلني على دمج هو البرنامج

في عليه منصوص الهدف  هذا  أن إلى يُشار املستدمي. العمل دائرة في طويلة، ملدة

"دمج أن:  القانون  نص في ورد  حيث  ،٢٠٠٤ عام الصادر االقتصادية السياسة قانون

الرزق، كسب على استثمار قدرتهم من متكنّهم وظائف في مخصصات على احلاصلني

من االعتماد لهم االنتقال ليتسنى املسؤولية عن ذلك، ل حتمّ في جانب إشراكهم إلى

البرنامج  يسعى وعليه، االجتماعية واالقتصادية".١١  االستقاللية إلى اصصات على

فقط. ملستحقيها الدخل ضمان مخصصات لدفع اصصة امليزانيات توجيه إلى

املراقبة نظامَ يشكل وأن ذكر، ما حتقيق  إلى البرنامج تفعيل  إطار يؤدي أن يجب

املشمولني حقوق على على احملافظة احلرص مع البرنامج، تطبق للجهات التي األساسي

في بحقهم املبرَّر غير  املسّ دون باحليلولة يتعلق ما في كل سيما وال البرنامج، في

إطار ألن املسألة، هذه على التأكيد ويجدر الدخل. ضمان مخصصات على احلصول

املسؤولية نقل على الفصل، هذا في اللجنة توصيات مبوجب ينص، البرنامج تفعيل

عن  املسؤولية نقل إن خاصة.١٢ جهات إلى العامة االجتماعية- اخلدمات توفير  عن

حول التقارير بتقدمي املتعلقة نقل الصالحيات على أيضا هذه اخلدمات يشتمل توفير

(مخصصات املعيشة مخصصات لتلقي شرطا يشكل الذي التشغيل، اختبار تطبيق

ال ممن الناس، بعض  بحرمان التسبب النقل هذا شأن من فإن الدخل)، وهكذا ضمان

بعد  أي بها، بأس ال زمنية طوال مدة وتثبيته البرنامج تفعيل املذكور بعد يجري الفحص أن ينبغي ١٣
سنوات. بضع
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اخلاصة اجلهات إلى ستُنقل كما  املعيشة. مخصصات من العيش، أسباب ميتلكون

املشاركني وإلزام به املشاركني يُلزم الذي الشخصي البرنامج تتعلق بتحديد صالحيات

النقاط املذكورة الطبي. للتشخيص اخلضوع املعلومات الشخصية أو عن بالتصريح

أبناء من املواطنني حياة على ذي تأثير حاسم مجال في خاص بشكل صحيحة أعاله

مبداخيل االقتصادي املسّ تأثير إن إسرائيل. في االقتصادية املتدنية االجتماعية- الطبقة

املِساس هذا ملواجهة مثل لديهم املتوفرة اإلمكانيات شديد القوة بينما املواطنني هؤالء

مسؤولية يعكس أن سيرد هنا الذي التفعيل إطار على فإن وعليه  للغاية. محدودة

الناجعة للمراقبة إطارا يشكل وأن البرنامج يقدمها التي العامة اخلدمات احلكومة عن

يعكس تفعيل إطار وجود جانب إلى البرنامج. تطبق التي للجهات احلكومة قِبل من

الذين أولئك وعلى  البرنامج على الرقابة مؤسسات دعم احلكومة على  املبادئ، هذه

هو األوقات، كما جميع في ناجع تنظيم وجود من والتأكد التشغيل مراكز لون يفعّ

ومراقبته ودراسته". البرنامج "تنظيم فصل أعاله في مفصل

أن يُفضل باجلهات التي العالقة ذات األساسية تعريفا للمبادئ الفصل هذا بنود تتضمن

املبادئ الحقا التقرير هذا  ويتضمن اجلهات. بتلك االرتباط وبإطار البرنامج بتفعيل تقوم 

مطبقي على طرحها يجب التي  االقتصادية احملفزات  مبجمل العالقة ذات األساسية

من األخير اجلزء أما املشاركني.  حقوق حماية مع البرنامج أهداف لدعم وذلك البرنامج

البرنامج. تفعيل إطار ملبادئ الفاعل التطبيق بعملية تتعلق فيتضمن توصيات التقرير

Z�U�d��« qOFH�� WHKJ*«  UN'«

قررت الراهن، الواقع اإلسرائيلي وفي ظروف العملي، على املستوى :١٫١ التوصية 

ذات وشركات خاصة، شركات من قبل "مهليف" سيتم برنامج تنفيذ اللجنة

املؤسسات دور غياب عدم على ربحية، مع احلرص غير ربحية ومؤسسات أهداف

هو من  مسألة في اللجنة تبت ال  البرنامج. تفعيل عن عملية الربحية  غير

أم خاصة، عامة جهات برنامج "من الرفاه إلى العمل"- بتفعيل اجلدير مبدئيا

في عامة جهات لدمج املستقبلي  الفحص احتمال تعارض ال  فهي وعليه

م.س. ١٤
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عناصره.١٣ من جزء أو البرنامج تفعيل

و"أوروت "مهليف" ي برنامجَ تفعيل أساس إن التجريبية: املرحلة في الوضع

التشريع)،  (تعديالت ٢٠٠٤ املالية للسنة االقتصادية السياسة قانون هو لتعسوكا"

مؤقت)]١٤، (أمر العمل دائرة في اصصات على احلاصلني دمج [الفصل "ز": ٢٠٠٣ لعام

وأهدافه. البرنامج مبادئ يعرّف والذي الثاني ٢٠٠٤، ٧ كانون الكنيست يوم الذي أقرته

جلنة خالل ومن ،٢٠٠٤ أيار شهر في احلكومة نشرت  القانون تعليمات  إلى  استنادا

املالية ولوزارة والتشغيل والتجارة الصناعة لوزارة مشتركة الوزارات متعددة عطاءات

التشغيل مراكز لتفعيل دولي وعطاء التشغيل، وخدمة الوطني التأمني وملؤسسة 

الواسع اخلارجي التعاقد مبدأ إلى العطاء استند البرنامج. من التجريبية املرحلة في

شركات توجه إلى فقد وعليه البرنامج، في إطار املزوّدة العامة في اخلدمات به املعمول

دول في أو إسرائيل في موجودة احتادات عبارة عن هي ربحية غير منظمات إلى أو دولية

تسهيالت وضع العطاء أن من الرغم وعلى إسرائيل. مع دبلوماسية عالقات تقيم أخرى

الفائزين بالعطاء جميع أن إال التجارية، الشركات مع الربحية باملقارنة غير للمنظمات

بالتعاقد الفائزة الشركات الدولية ألزمت العطاء إطار شروط وفي شركات جتارية. هي

مدعومة، لتقيم جهة حتى أو لة مموّ جهة أو عامة، ليست مؤسسة إسرائيلية جهة مع

التشغيل وتفعيله. مركز إقامة أجل من جديدا احتادا معها بالتعاون

العالم،  في دولة عشرة ثالث شمل يُستدل من استعراض العالم: في دول مع املقارنة

مينسوتا، إنديانا، ديلوفر، كاليفورنيا، فلوريدا، املتحدة األميركية (أريزونا، الواليات فيها مبا

أن مراكز وهولندا)، والدامنارك (بريطانيا وأووربا وكندا نيويورك) ويسكونسني، تكساس،

وفق وتديرها، لها  تفعّ األميركية، املتحدة الواليات  في  أو أوروبا في سواء التشغيل،

أو التشغيل  بعضها اآلخر، خدمات وفق لها، تفعّ خاصة، فيما جهات البرامج، بعض

احلكومية التشغيل خدمات فيها تقوم التي احلاالت معظم في موازية. حكومية جهة

(كالتأهيل مختلفة خدمات يقدمون ثانويني متعهدين تشغيل يجري البرنامج بتفعيل

في الكليات من بدءا جدا- متنوعة  الثانويني املتعهدين من اموعة هذه املهني).

منظار القضاء اجلماهيري: في (Outsourcing) اخلارجي التعاقد بينيش، نظام أفيشاري الوارد في النقاش ١٥ انظروا
بعد.  يُنشر مشباطيم، لم الرقابة، إخفاقات ومشكلة "هتسبرا" العمل، إلى الرفاه من برامج خصخصة
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األمريكية. املتحدة الواليات في الربحية غير الدينية املنظمات وحتى بريطانيا

مطبقي من أنواع أساسية ثالثة هناك تكون خاصة جهات التشغيل مراكز عندما تدير

 Salvation (مثل: ربحية غير دينية مؤسسات ربحية؛ (٢) خاصة (١) شركات البرامج:

موجودة (وهي ديانته عن النظر بصرف يطلبها من لكل اخلدمات بتقدمي ملتزمة (Army

تتميز وهي ديانة، أي على سب حتُ ربحية ال مؤسسات غير (٣) املتحدة)؛ الواليات في فقط

في الشركات اخلاصة. جدا لتلك املوجودة مشابهة تنظيمية بثقافة

االنتشار القطري  مرحلة باإلمكان في إذا كان ما مسألة بحث إن ومسوّغات: توصيات

يطرح باألساس اعتبارات اخلارجي، التعاقد نظام إطار في تفعيله مواصلة للبرنامج،

عن العامة باملسؤولية  تتعلق اعتبارات مقابل البرنامج أهداف حتقيق في النجاعة

حتقيق في  بالنجاعة تتعلق التي االعتبارات جانب إلى االجتماعية. اخلدمات توفير 

بني من تتجسد، باملشارك، التي االهتمام جناعة على التشديد يجب البرنامج أهداف

التشغيل، سلم في املشارك لترقية واحللول املوارد ومرونة بتوفر خالله، من تتجسد ما

مكان في االهتمام ذات  اجلهات مجمل تركيز وفي للمشارك اخلدمة مستوى على

تأثير أهدافه هو حتقيق على وتأثيرها للبرنامج بالنسبة جوهرية هي املبادئ هذه واحد.

اخلدمات توفير عن العامة باملسؤولية املتعلقة االعتبارات بني من املقابل، وفي حاسم.

التام العامة اإلدارة جانب من واألكيد التام  االلتزام  على  التأكيد يجب االجتماعية 

االعتبار على التأكيد يجب كما االجتماعية. اخلدمات بتقدمي العامة باملصلحة واألكيد

هذه على احلصول استحقاق  حتديد في الكامنة السلطوية القوة لتفعيل املطلوب

كاإلجراء العامة، اإلدارة إطار في بها املعمول  األعراف وعلى تزويدها، في  أو اخلدمات
ذلك.١٥ وغير موحدة، قواعد وفق والعمل الالئق

نظام إطار في البرنامج بتفعيل  اللجنة  توصي الراهن  اإلسرائيلي  الواقع إزاء 

تنبع  جتارية.  وشركات ربحية غير مؤسسات  جهات خاصة- مع اخلارجي التعاقد

التجارية، والشركات غير الربحية املؤسسات بها تتمتع التي املرونة من التوصية هذه

بها املعمول التشغيل أنظمة بسبب العامة اجلهات لدى  متوفرة غير مرونة وهي

العطاءات)؛ (واجب اخلارجية اخلدمات طلب على تسري واألنظمة التي القوانني اليوم؛

في التنوع من البرنامج تفعيل املرونة في أهمية تنبع وغير ذلك. الكمبيوتر وأنظمة

العمل، سوق الى دخولهم تعترض التي العوائق بإزالة يتعلق فيما املشاركني احتياجات
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وطبيعة حجم التغير في بسبب ملراكز التشغيل املستقبلية املالءمة احلاجة إلى ومن

إطار على ستطرأ التي التغيرات وبسبب إليها توجيهها يتم التي السكانية الشريحة

املسألة هذه التأكيد على يجدر األولى. تفعيله في سنوات سيما وال تفعيل البرنامج،

األولى، مرحلته في في البرنامج املشاركني شريحة وطبيعة حجم في التباين البارز إزاء

تفعيل من الثانية املرحلة  في حجمها وطبيعتها وبني القطري، االنتشار سريان مع

في فعال حدث مثلما البرنامج، من  املشاركني  من كبير قسم خروج بعد البرنامج، 

غير ومؤسسات شركات جتارية طريق عن البرنامج تفعيل إن التجريبية. كما املرحلة

عال من قِبل حتقيق التزام شأنه من االقتصادية احملفزات من مالئم إطار منوذج في ربحية

البرنامج. في بتحقيق أهداف احلكومة املنصوص عليها تفعيله على القائمة اجلهات

موضوع في املبدئية القضية إلى في مباحثاتها تتطرق لم اللجنة أن على التأكيد يجدر

برنامج "من بتفعيل مبدئيا األجدر هو من مسألة تبت في ال وهي اخلصخصة، حدود

التعيني شروط املواضيع يتعدى هذه تناول إن خاصة. أم عامة جهات العمل"- الرفاه إلى

املالئم التشغيل إلطار اللجنة تقييم على التوصية هذه تعتمد للجنة. وُضعت التي

املؤسساتية االعتبار الشروط بعني األخذ مع إلى العمل" الرفاه "من برنامج لتطبيق

إسرائيل. في اليوم القائمة واالقتصادية

اخلدمات تقدمي في جيدة سمعة  ذات ربحية غير مؤسسات  وجود ضمان يجب

في اجلهات لهذه الواضح  التفضيل خالل  من البرنامج مطبقي  بني االجتماعية

البرنامج  تفعيل أن على التأكيد أخرى. يجب وسائل خالل من أو عطاء تفعيل البرنامج

باملسؤولية املس احتماالت تقليص يرافقه  أن  يجب اخلارجي  التعاقد نظام  إطار  في

منظومة دعم ضمان يجب فإنه وعليه البرنامج. إطار في املقدمة من اخلدمات العامة

ملا رقابة ناجع إلى جانبها نظام يعمل وأن ألهداف البرنامج، دعما مطلقا احملفزات

البرنامج.  تفعل التي اجلهات به تقوم

دولية و/أو إسرائيلية جهات خالل من البرنامج ل يُفعّ التوصية ١٫٢:

التجريبية إلى  املرحلة تفعيل قبيل العطاء توجيه مت التجريبية: املرحلة في الوضع

إسرائيل عن احتادات موجودة في عبارة هي ربحية منظمات غير إلى أو دولية شركات

لم في العطاء املشاركة الواقع إسرائيل. وفي دبلوماسية مع عالقات تقيم دولة في أو
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املهنية فإن اخلبرة ذلك ومع فقط. أجنبية شركات العروض يكون مقدمو أن تتطلب

أدناه) مفصل هو (كما العطاء في أساسي كشرط العروض مقدمي من املطلوبة

العطاء. إسرائيل في موعد نشر موجودة في اخلبرة التي لم تكن حددت

التالية: الشروط باستيفاء العطاء في العروض مقدمو ألزم

هو كما املهنية خبرته إظهار العطاء العرض في مقدم على كان املهنية: اخلبرة -١

فرعية خبرة شركة أو العرض نفسه مقدم خبرة اخلبرة هذه وقد تكون أدناه. مفصل

نصفها: من أكثر العرض مقدم ميتلك

موعد  سبقت التي السبع  السنوات عن يقل ال ما خالل  العرض مقدم عمل æ
إدارة أساس على إلى العمل" الرفاه "من برامج في تفعيل للعطاء العروض تقدمي

أداء على واشتملت ملزمة فيها اصصات على احلاصلني مشاركة كانت ملفات،

ثالث عالج طوال برنامج واحد على مت قد العمل يكون أن ذلك شريطة كل الدمج.

مجموعه  ما عاجلت برامج مشارك أو عدة ٥٠٠ عن يقل ال ما متواصلة سنوات

األقل. على سنوات ثالث طوال مشارك ٣٠٠٠

العروض  تقدمي موعد سبقت التي السبع السنوات خالل العرض  مقدم ر  طوّ æ
الرفاه "من دليل أنظمة لبرامج أو تفعيل كتب تفعيل مفصلة أو برامج للعطاء

ثالث ملدة متواصل بشكل الكتب  أو البرامج هذه حسب  عملوا العمل" إلى 

سنوات على األقل.

أجل تطوير  ل من عن ٥٠ مشغّ يقل ما ال العمل مع في مقدم العرض خبرة لدى æ
للعطاء. تقدمي العروض موعد الثالث التي سبقت السنوات خالل عمل أماكن

موعد  سبقت التي الثالث السنوات خالل وطبّق ر أو طوّ العرض مقدم اكتسب æ
التقارير ورفع امللفات إلدارة معلومات محوسبة منظومة العروض للعطاء تقدمي

املشاركني متابعة أجل املنظومة من هذه العرض مقدم استخدم النشاط. عن

عليهم. والرقابة البرنامج في

الثالث السنوات ملقدم العرض خالل السنوية املالية الدورة متوسط املالية: القاعدة -٢

أسهمه  تقل قيمة وال ,$ ٥,٠٠٠,٠٠٠ يقل عن ال العروض تقدمي سبقت موعد التي

.$ ٢,٠٠٠,٠٠٠ عن

عروضهم بكفالة إرفاق العروض  لب من مقدمي طُ – العرض لتنفيذ  بنكية كفالة  -٣

العطاء. مبستندات أرفقت عليها مصادق صيغة حسب ش.ج ٥٠٠,٠٠٠ بنكية مببلغ
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جتارية دولية من من شركات عروض سبعة العطاءات جلنة تلقت العروض تقدمي عند

الواليات من ربحية غير من مؤسسة واحد وعرض األميركية الواليات املتحدة ومن أوروبا

الذين العروض مقدمي بني من  اختير العطاء مرحلة انتهاء ومع  األميركية.  املتحدة

من   Maximus وشركة  بريطانيا، من  AHE شركة فائزين: أربعة العطاء في شاركوا

هولندا.  وشركة Agens من هولندا، Calder من وشركة األميركية، املتحدة  الواليات

باالرتباط العطاء في فائزة كشركات االختيار عليها وقع التي الدولية الشركات ألزمت

التشغيل. وتفعيل مركز إلنشاء جديدا احتادا معها بالتعاون لتقيم إسرائيلية بجهة

(انظروا ٪٧٥ عن تزيد وأال ٪٥٠ االحتاد عن حصة الشركة الدولية في تقرر أال تقل كما

التشغيل).   مراكز بتفعيل تقوم التي االحتادات "أ": امللحق

التشغيل  مراكز لتفعيل دولية جهات إلى التوجه من الهدف ومسوّغات:  توصيات

في في العالم املتوفرة اخلبرة من لالستفادة إتاحة الفرصة هو املرحلة التجريبية في

بينما املطلوبة، اخلدمة متييز مبادئ سوى احلكومة تعرف مشابهة. لم برامج تفعيل

العمل" إلى الرفاه "من برامج تفعيل في  شمولية  األكثر املعرفة في النقص  كان

عامل بالغ األهمية هو العمل" إلى "من الرفاه برامج تفعيل في اخلبرة عامل واضحاً.

الصعوبات وإزاء التشغيل مشاكل مواجهة في البرامج هذه تعكسه الذي التحول إزاء

العمل. في سوق يتعلق باندماجهم فيما في البرنامج املشاركني التي تعترض

وذلك البرنامج، بتفعيل يتعلق فيما والكافية الواسعة اخلبرة احلكومة تكتسب مبا أن

فإن التجريبية،  الفترة نهاية مع  قطري انتشار ذا  ليصبح البرنامج توسيع بفضل 

اللجنة فإن ملزما. وعليه البرنامج ليس تفعيل أجل من دولية فقط إلى جهات التوجه

بالضرورة إلى قطري انتشار ذا ليصبح البرنامج لتوسيع العطاء يتوجه بأال توصي

محلية جلهات يتيح بل فقط، مشابهة برامج تفعيل في جتربة جهات دولية ذات

إسرائيل يجب الدولية إلى اخلبرة ملواصلة دفع دخول الفرع. هذا في االنخراط أيضا

وجهات محلية جهات شراكات بني و/أو دولية ذات خبرة محلية  تشجيع جهات

نسبيا  قليلة االهتمام ستكون احمللية غير الربحية غير املؤسسات القول إن ميكن دولية.

مشاركة ضمان سيساهم محلية جهات إلى التوجه فإن ولذلك البرنامج، بتفعيل

.١٫١ التوصية في مبني هو كما البرنامج، تفعيل في غير ربحية مؤسسات
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مطبقي بني اخلدمة توزيع في  املنطقية احلصرية طريقة  تُطبق :١٫٣ التوصية 

تشجيع يتم بينهم. فيما للتنافس محفزات للمطبقني وتقدم البرنامج، 

منطقة من املشاركني النتقال محدودة إمكانية توفير خالل من التنافس

مقارنة مقاييس أساس على احملفزات منح خالل أخرى ومن منطقة إلى تفعيل

البرنامج. مطبقي بني

املناطق  باعتبارها التالية املناطق العطاء إطار ددت في حُ التجريبية: املرحلة في الوضع

(جزء القدس وسديروت؛ املدينة) من (جزء أشكلون البرنامج: لتفعيل التجريبية األربع

الفائزين واحد من اختار كل العليا. والناصرة الناصرة اخلضيرة ومحيطها؛ املدينة)؛ من

البرنامج. لتفعيل املفضلة املنطقة باعتبارها واحدة منطقة جتريبية بالعطاء

منطقة كل تعتبر بالعطاء فازوا الذين املطبقني واالتفاق مع العطاء وثائق إلى استنادا

حوالي البرنامج تفعيل وقت  في ضمت ومعروفة محددة جغرافية  مساحة جتريبية

بالتزامن  الدخل ضمان على حاصلني من العائالت هذه تألفت مشاركة.  أسرة ٣٥٠٠

من ابتداء اصصات. على املصادقة إجراءات يخوضون جدد ومُطالبني بدء البرنامج مع

بضمان املُطالبني جميع عن مسؤوال البرنامج تفعيل عن املسؤول كان التفعيل موعد

مسؤوليته. حتت الواقعة التجريبية املنطقة في الدخل

في  واملذكورة العالم، في دول مع املقارنة من يُستدل العالم: في دول مع املقارنة

أفضل قدر  بخدمات املشاركني على تزويد البرنامج مطبقي لتشجيع أنه ١٫١ التوصية

املركز اختيار في  املشاركني حق استعراضها مت التي البرامج بعض يتضمن  اإلمكان

هذه أن غير .(Minnesota, Hennepin Countyكبرنامج) إليه توجيههم سيتم الذي

يتبع للمطبق مشارك دمج أي املستدير"- "الباب ظاهرة مبواجهة ال تسمح الطريقة

وذلك «ب»، ملفعل البرنامج تابع البرنامج في آخر مشارك دمج من بدالً العمل، «أ» في

البرنامج. مطبقي على املنطقية املسؤولية فرض إلنعدام

 Arizona, Maricopa) أريزونا البرنامج في في رؤيته التنافس ميكن من نوع آخر هناك

تتولى الذي املركز إجنازات تفوق إجنازات على  اخلاص املركز فيها يُكافأ التي ,(County

من اإلقليمي املستوى على الواضح التنافس خلق الطريقة هذه تتيح تفعيله. الدولة

مجال سوق في اقتصاد املاكرو ااطر النابعة من بعض مفعول إبطال تتيح كما جهة،
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العمل في قوانني اجلوهرية والتغيرات التباطؤ، أو النمو كفترات أخرى، جهة من العمل

في ملحوظا  تقليصا البرنامج مطبقي جميع واجه إذا فإنه وهكذا ذلك. وما شابه

فسيتم عامة االقتصادية املرافق  في االقتصادي الوضع  نتيجة العمل أماكن عرض 

املناسب. بالشكل البرنامج مطبق أداء مقابل املكافأة وتعديل حتديث

املنطقية احلصرية طريقة انتهاج مبواصلة اللجنة توصي ومسوّغات:  توصيات

التجريبية. املرحلة في الوضع غرار على البرنامج مطبقي بني اخلدمة توزيع  في

توصي الطريقة هذه إطار في البرنامج مطبقي مختلف بني التنافس ولتشجيع 

التطبيق مناطق بني للمشاركني احملدود االنتقال أمام اال بإفساح اللجنة

نقل إن البرنامج. مطبقي بني مقارنة  معايير أساس على محفز  ودمج املتجاورة 

لكل منطقية خطورة الواقع في يخلق للبرنامج مطبق كل إلى املنطقية احلصرية

تشغيل إلى اصصات على احلاصلني ينقل لكي للمطبق احملفز ضمان وهدفه مطبق،

النظام إلى هذا يهدف املنطقة. في آخرين بضرر ملشتغلني التسبب دون األمد طويل

منطقيا وال احتكارا تخلق ومع ذلك فإن هذه الطريقة املستدير". ظاهرة "الباب منع

إتاحة يجب املشكلة هذه ملواجهة فإنه سبق كما البرنامج. بني مطبقي التنافس تتيح

أن معينة منطقة من ملشارك وميكن املتجاورة، املناطق للمشاركني بني احملدود االنتقال

يجب كما ااورة. املناطق إحدى في التشغيل مركز إلى معينة، فترة كل مرة ينتقل،

املطبقني بني املقارنة النجاح ومعايير األداء معايير حتديد خالل من التنافس "خلق"

املتحدة الواليات في أريزونا في بها  املعمول الطريقة غرار على اتلفة، املناطق في 

خصائص التطرق إلى يجب الغرض ولهذا .(Arizona, Maricopa County) األميركية

املقارنة.  املقاييس حتديد عند املناطق وحجمها
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ثالث بني البرنامج ل التي تفعّ واجلهة احلكومة بني العقد مدة تتراوح التوصية ١٫٤:

للمدة احلكومة متديد إمكانية مع اإلنشاء)، إلى فترة (باإلضافة سنوات أربع إلى

البرنامج. أداء مطبق جودة حسب أخرى حتى ثالثة أعوام عامني

مبدة  البرنامج ومطبقي بني احلكومة العقد حتديد التجريبية: مت املرحلة في الوضع

وأمام لفترة التفعيل)، وعامان مراكز التشغيل إلنشاء عام نصف (منها عامني ونصف

في سنوات). مجموعه خمس ما (إلى أخرى أعوام ثالثة متديد العقد إمكانية احلكومة

عامني. العقد جرى متديد ٢٠٠٧ شهر آب

مدى  على مطبقيها امتياز مدة تتوقف برامج هناك العالم:  في دول مع املقارنة

حقق إذا مدركا أنه يكون البرنامج أي أن مطبق مسبقا. احملددة األداء بشروط تقيدهم

Wisconsin- كما في البرنامج، تفعيل له حق مواصلة فسيُضمن احملددة األهداف بعض

األداء معايير من معني بحجم االلتزام أن االتفاق يبني  حيث ,Milwaukee County

 the right of first) املستقبل في البرنامج تفعيل مواصلة حق البرنامج ملطبق يضمن

احلال هو ضروري. هذا غير أنه مع ممكنا متديد االتفاق يكون أخرى أماكن selection). وفي

متديده احلكومة إمكانية ثالث سنوات وأمام االتفاق مدة تبلغ حيث ,New York Cityفي

واحد. عام من منها كل تتألف أخرى فترات ثالث

إلى عدة  البرنامج مع مطبقي مدة العقد حتديد أن يستند يجب ومسوّغات: توصيات

والعامة. احلكومية وباملصلحة البرنامج االقتصادية ملطبق باملصلحة تتعلق اعتبارات

الوضوح تعكس أن يجب العقد مدة فإن البرنامج مطبق ملصلحة بالنسبة  أما

مركز لتفعيل متهيدا احمللية التحتية للبنى الناجع واالستغالل الكافي االقتصادي

مراكز التشغيل متهيدا لتفعيل للبنى التحتية املقامة الناجع االستغالل إن التشغيل.

احلكومية للميزانية الناجع االستغالل إلى احلاجة أيضاً بسبب حكومية مصلحة هو

البرنامج مطبق استبدال من احلكومة ن أن متكّ العقد مدة إن على كما اصصة لذلك.

يخص فيما أفضل يقدم أداء لكي مطبق البرنامج وحتفيز أدائه عن الرضا عدم حال في



qLF�« …dz«œ w� WAOF*«  UBB�� vK� 5K�U(« Z�œ

52

تفعيل على املترتبة االقتصادية اخلطورة ل جُ الدولة تتحمل أن يجب :١٫٥ التوصية

البرنامج.

لوه مفعّ حصل وتفعيل مركز التشغيل إقامة مقابل التجريبية: في املرحلة الوضع

احلكومة: من التالية املدفوعات على

هذا  للعطاء- مه قدّ الذي في العرض البرنامج ل عرضه مفعّ الذي إنشاء باملبلغ منحة æ
هو  املبلغ هذا فإن كما ذكر اإلنشاء. فترة خالل ودُفع ش.ج ١٠ مليون عن يزد لم املبلغ

ليس وهو مه للعطاء قدّ الذي العرض في ل املركز الذي عرضه مفعّ النموذجي املبلغ

كانت الفائزة العروض جميع املركز. إلنشاء فعليا املركز ل  مفعّ صرفه الذي املبلغ

ملنحة اإلنشاء. األقصى احلد مبلغ من وقريبة متشابهة

الذي  العرض  في املركز ل مفعّ عرضه الذي باملبلغ البرنامج تفعيل مصاريف  دفع æ
وقد  (لـ ٣٥٠٠ أسرة) عامني ملدة ش.ج مليون ٣٤٫٦ عن يزد لم املبلغ هذا للمركز- مه قدّ

ملصروفات التفعيل الفصلي التوزيع مبوجب التفعيل، فترة خالل فصل كل مرة دُفع

املعياري املبلغ هو املبلغ كان هذا فإن ذكر كما للعطاء. عرضه في ل املفعّ ذكرها التي

صرفه الذي املبلغ ليس وهو  للمركز، مه قدّ الذي العرض في  ل املفعّ عرضه الذي

املركز. فعليا لتفعيل ل املفعّ

من احلد األقصى مبلغ من وقريبة العطاء شبيهة في الفائزة العروض كانت كذكل

تباين في هناك كان ذلك فقد التفعيل. ومع لدفع مصروفات  اصص املبلغ حيث

مصروفات أن لني مفعّ ثالثة رأى التفعيل: لفترة املدفوعات الفصلي موع التوزيع

ذلك بعد وانخفضت التفعيل من األولى الفصول في عالية ستكون التفعيل 

أن واحد ل مفعّ رأى بينما البرنامج، في املشاركة األسر عدد انخفاض مع تدريجيا

اشتملت التفعيل. فصول جميع في التفعيل ملصروفات متساويا توزيعا هناك

تكلفة عمليات البشرية، تكلفة القوى التكاليف التالية: على مصروفات التفعيل

املتفرقة. والتكاليف والتأهيل الدمج

املصروفات بدل دفع – (WSS) للعمل الداعمة اخلدمات نظير املصروفات بدل دفع æ
يزد لم الفعلية. ل املفعّ مصروفات للعمل، بحسب الداعمة اخلدمات نظير املباشرة

كل فصل.  مرة دُفع (لـ ٣٥٠٠ أسرة) وقد ش.ج لعامني مليون ٢٣٫٦ عن املسترجع املبلغ
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تكلفة هذا  عن يزد لم لكل فصل  WSS للعمل الداعمة اخلدمات مصروفات بدل

في عرضه. ل حدد املفعّ كما نفس الفصل مقابل البند

نظيرها لون املفعّ يحصل أن ينبغي كان التي  للعمل، الداعمة اخلدمات اشتملت

خالل واملواصالت. األطفال حضانة خدمات على باألساس بدل املصروفات، دفع على

وبلغ اخلدمات، لهذه  واسع استخدام هناك يكن لم البرنامج من األولى  الفصول

من ٪١٥ من أقل فصلني  أول في املوضوع هذا في لني املفعّ كل ميزانية استغالل

املفعلني ولتشجيع ذلك أعقاب وفي التفعيل. قبل لون املفعّ التي وضعها امليزانية

البرنامج من مديرية زادت للمشاركني، للعمل الداعمة اخلدمات نطاق توسيع على

للعمل لغرض داعمة كخدمات بها سيُعترف التي باخلدمات اخلاصة املعايير مرونة

ميزانية نقل إمكانية توفير إلى باإلضافة عليها، تصرف التي املصروفات بدل دفع

امليزانية املتعلقة  بقيود التقيد (مع السابقة الفصول في تُستغل لم التي WSSالـ

ولتشجيع  فقط). التفعيل فترة WSS لكل الـ مصروفات اإلجمالي لدفع بدل باملبلغ

هذا في معينة بشروط االعتراف تقرر للمشاركني املهني التأهيل توفير على املفعلني

حجم استغالل ارتفاع في طرأ التغيرات هذه إزاء للعمل. املوضوع كخدمات داعمة

للعمل. الداعمة اخلدمات ميزانية

اصصات مدفوعات في توفير عالوة عنصرين: إضافة العالوات على مدفوعات اشتملت

امللفات: وعالوة إغالق

كل  جناح يقيس الكمي الذي الفحص أجري اصصات- مدفوعات في التوفير عالوة æ
في حتددت التي اصصات مدفوعات في التوفير بهدف التزامه بواسطة قياس مركز

فسيستحق احملدد الهدف التفعيل فترة طوال املتراكمة التوفير نسبة فاقت إذا املركز.

التوفير (أهداف احملدد الهدف فاق الذي الفائض التوفير من سب مالية حتُ عالوة ل املفعّ

.(١٫٧ التوصية في الحقا مفصلة العالوة واحتساب

من  تشغيل مركز كل الذي يقيس جناح النوعي عالوة إغالق امللفات- أجري الفحص æ
أكثر طوال مغلقة وبقيت املركز حتويلها إلى بعد أغلقت التي عدد امللفات قياس خالل

املركز وبقيت إلى حتويلها عقب أغلقت التي امللفات وعدد متواصلة أشهر ستة من

عقب التي أغلقت امللفات أشهر متواصلة، باستثناء تسعة عن يزيد ما طوال مغلقة

.(١٫٧ التوصية في الحقا العالوة مفصل (احتساب للمخصصات إلغاء املركز
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املبلغ  مل فحص يُجرى التفعيل فترة انتهاء مع – WSS الـ تكاليف في التوفير على عالوة æ
في  ل مفعّ كل خصصها الـ WSS التي ميزانية WSS من الـ بدل مصروفات املسترجع

في  املطلوب من أقل WSS ل مليزانية الـ املفعّ استغالل مجمل أن تبني إذا للمركز. عرضه

امليزانية. هذه التوفير في مجمل من ٪٥ بنسبة عالوة على ل املفعّ فسيحصل العرض

أجل  WSS بتكلفة أقل من خدمات الـ لني على شراء املفعّ حتفيز إلى اآللية هذه تهدف

معني ل غير أن املفعّ رأت احلكومة أن على الرغم من وذلك للميزانية. الناجع االستغالل

تقود ينبغي أن اخلدمات هذه أن مبا املشاركني، على املعروضة اخلدمات حجم بالتوفير في

بكثير من أعلى مالية ل عالوة املفعّ سيمنح الذي األمر العمل، في املشارك دمج إلى

.WSS الـ في تكاليف التوفير من الذي سيتحقق املبلغ

امليزانية. عناصر نسبة احتساب على ل واملفعّ احلكومة بني التوفير حصص تقدير يعتمد

امليزانية عناصر امليزانية مقارنة بنسبة مجمل من نُفذ ما على امليزانية عناصر تعتمد

مثاال عدديا  ١٫١ اجلدول يعرض امليزانية. مجمل من املصروفات على  أو مسبقا احملددة

حسب عامني على املمتدة التفعيل وفترة اإلنشاء خالل فترة ل املفعّ مدخوالت لتوضيح

أعاله: املبني امليزانية مبنى

التجريبية املرحلة في ل مفعّ مدخوالت عناصر تقدير منوذج – ١٫١ اجلدول

إنشاء ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ش.ج منحة

٣٤,٦٠٠,٠٠٠ ش.ج ميزانية التفعيل

الداعمة للعمل اخلدمات مصروفات بدل ش.جإعادة ٢٣,٦٠٠,٠٠٠

اصصات مدفوعات في ٪٤٠ توفير نظير ٤,٦٠٠,٠٠٠ ش.ج عالوة

أشهر) ٩ عن يزيد امللفات (ما من ٪٢٥ ش.جعالوة نظير إغالق ٣٩٠,٠٠٠

للمركز ش.جمجموع املدفوعات ٧٣,١٩٠,٠٠٠

امليزانية املعتمدة  عناصر نسبة أن ١٫١ اجلدول في النموذج املبني خالل من نرى أن ميكن

للمركز، وأن احلكومة مدفوعات مجمل من ٪٦٫٨ حوالي تبلغ العالوة) األداء (بنود على

(منحة املدفوعات الطبيعية من يربح ال افترضنا أنه املركز إذا ربح تعكس هذه النسبة

التفعيل). وميزانية اإلنشاء
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في والتي ذكرت العالم، في دول مع املقارنة من يُستدل مقارنة مع دول في العالم:

السلطة بني العالقات تنظم التي االتفاقات من أنواع أربعة هناك أن  ،١٫١ التوصية

دفع على يقوم واتفاق التكاليف، دفع بدل على اتفاق يقوم اخلاصني: املراقِبة واملفعلني

مدمج: واتفاق األداء، االلتزام بأهداف على يقوم ثابت، واتفاق مبلغ

تكاليف  تقارير على  ل للمفعّ م املقدّ التمويل يعتمد التكاليف- بدل دفع اتفاق  æ
شملها التي الدول في اليوم ليس مطبقا  لوحده  النموذج  هذا خاصته. التفعيل

ومينسوتا) تكساس،  (ويسكونسني، األميركية الواليات بعض في بل االستعراض،

املدمج. النموذج ل في املكافئات الشاملة للمفعّ من كجزء

هذه  مسبقا. ومحدد ثابت مبلغ مالي  على ل املفعّ يحصل – ثابت دفع مبلغ اتفاق æ
الشاملة املكافئات من وكجزء فلوريدا، في معني من نوع في برامج مطبقة الطريقة

األوروبية. والدول الواليات األميركية بعض في املدمج النموذج في ل للمفعّ

من جانبه  االلتزام على ل للمفعّ الدفع يعتمد األداء- بأهداف على االلتزام اتفاق يقوم æ
عدة تتضمن معادلة أساس على الدفع يكون ما غالبا مسبقا. محددة بأهداف

جدا شائعة الطريقة مبلغ معني). هذه يُدفع بدرجة معينة التزام كل (مقابل درجات

يشتمل استعراضها. جرى التي البرامج معظم وفي األميركية الواليات غالبية في

النموذج في ل للمفعّ الشاملة املدفوعة اصصات من به بأس ال جزء على الدفع هذا

املدمج.

االتفاقات. عدة أنواع من بني الدمج على الدفع يعتمد مدمج- اتفاق æ

واحد اتفاق إلطار بالنسبة العالم في أخرى دول مع املقارنة من االستفادة ميكن ال

تفصيال أكثر استعراض ميكننا إيجاد ل. واملفعّ الدولة بني ااطرة تقاسم بشأن مقبول

األميركية املتحدة  الواليات في مختلفة  برامج في التحفيز  نسبة "ب": امللحق في

وبريطانيا.

على يعتمد أن ينبغي  لني واملفعّ احلكومة بني ااطر تقاسم ومسوّغات: توصيات

بالتعاقد بل النشاط االقتصادي البحت بخصخصة ال يتعلق األمر القائلة إن الفرضية

احلالة هذه مثل وفي األساسية. االجتماعية اخلدمات في اخلارجي التعاقد نظام اخلارجي.

اخلارجي التعاقد على االقتصادي التأثير ذات اخلارجية األحداث خطر  أن  الواضح من
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محلية مخاطر لني املفعّ على تنطبق هل هو املطروح والسؤال احلكومة، على تنطبق

نقل أبدا. يتمثل حتمل ااطر إلى يضطر لن ل أن املفعّ أم فيها، يعملون التي املناطق في

مقارنة األداء على تعتمد التي امليزانية حصة بتوسيع املفعلني إلى الدولة من ااطرة

أعاله فإن ذكر وكما الصرف. على تعتمد التي امليزانية وحصة الثابتة امليزانية بحصة

ثابتة أو ميزانية هو االتفاقيات، واقع على بناء املفعلني، إلى اليوم ولة احملُ ل امليزانية جُ

االقتصادية. اخلطورة ل جُ احلكومة تتحمل أن مبعنى املصروفات، مقابل ميزانية

لني: في املفعّ عمل طبيعة على تؤثر قد تقاسم اخلطورة طبيعة التأكيد على أن يجب

أكبر نشاط  توقع  يجب االقتصادية. اخلطورة جل املفعلون  فيه يتحمل  الذي الوضع

على يأتي قد الذي األمر األداء، معايير وفق نسبيا أعلى إجنازات لتحقيق املفعلني من

في سيجري إنه القائلة  الفرضية املشاركني. على ضوء حقوق على احملافظة حساب

أهمية وإزاء األساسية، االجتماعية  للخدمة النطاق الواسع اخلارجي البرنامج إطار

اللجنة توصي أهداف البرنامج، على دفع املفعلني وتشجيع املشاركني حقوق حماية

االقتصادية اخلطورة ل يُلقى جُ وأن للخطورة، اليوم التقسيم القائم باحملافظة على

تكبد احتمال تقليص شأنها من هي كما ااطرة بنية على احملافظة إن احلكومة. على

أهداف حتقيق مما يدفع األداء أساس على التحفيز وجعل االقتصادية اخلسارة املفعلني

اخلطورة حصص لتوزيع الدقيقة املعادلة تغيير ذلك ميكن ومع بجودته. املس البرنامج دون

نطاق تقليص في واملساهمة البرنامج أهداف لتحقيق املفعلني أمام آخر محفز لطرح

الطبيعية. امليزانية في املشمولة االلتزامات تستوجبه الذي املراقبة

5KFHLK� W�œUB��ô«  «eH;«

هذه بشروط االلتزام عدم حالة في عقوبات على املفعلني فرض ١٫٦: يجب التوصية

احلكومة. بتوجيهات و/أو االتفاقية

املفعلني من واحد كل أودع على االتفاقية التوقيع عند التجريبة: املرحلة  في الوضع

اتفاقية  بشروط التزامه لضمان ٤,٠٠٠,٠٠٠ ش.ج، بقيمة بنكية كفالة يد احلكومة في

مبلغ إلى تصل حتى البرنامج تفعيل فترة خالل الكفالة هذه تقليص يتم  التفعيل. 

وفي  التفعيل. اتفاقية حددتها التي باملتطلبات املفعلني التزام حسب ش.ج، ٢,٠٠٠,٠٠٠

التي البنكية الكفالة مصادرة التفعيل تتم االتفاقية واتفاق لشروط احلاد اخلرق حالة
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وشاملة حادة عقوبة البنكية هي  الكفالة مصادرة  احلكومة. يد في املفعلون أودعها

العقد نهاية في الواقع وستعكس هذه احلاالت إال في بقت أصال، طُ إن تُطبق، فلن ولذلك

عدم حاالت بخصوص عقوبات التجريبية املرحلة إطار في تتحدد ل. لم واملفعّ احلكومة بني

جتاه األخرى املالية العقوبة احلكومة. بتوجيهات أو االتفاقية بشروط "العينية" االلتزام

جلنة فيها ترى التي في احلالة البرنامج: على املبررة االعتراضات كثرة حالة في هي املفعلني

بالنسبة نسبتها وأن يبررها، ما ولها مقبولة معني مركز على أن االعتراضات االعتراضات

مالية غرامة بدفع يُلزم املفعل احملدد، من أعلى املركز في ذلك الفعليني املشاركني لعدد

كهذه.  حالة حتدث اليوم لم حتى للتفعيل.١٦ الفصل الثالث من ابتداء

التي البرنامج بأهداف النهوض  يرتكز  بأن اللجنة توصي ومسوّغات: توصيات

إلى إليه، سيرتكز ما بني من فيه، حماية حقوق املشاركني احلرص على في تتمثل

أهمية إن البرنامج. لي مفعّ بحق تنفذ وسلبية إيجابية اقتصادية محفزات نظام

مع خلق البرنامج أهداف دعم إلى احلاجة من تنبع واإليجابية السلبية احملفزات نظام

االقتصادي والربح املفعلني من ناحية املرجوة النتائج وبني بينها التشابه من حد أقصى

وفي الربح للمفعلني بالنسبة املرجوة النتائج في منع التحسن جانب إلى عنها، الناجم

وال احلكومة، وتوجيهات االتفاقية شروط خرق نتيجة حتقق إذا عنها االقتصادي الناجم

املشاركني. بحماية حقوق ما يتعلق كل في سيما

الشروط حتديد يجب العقوبات، أي السلبية، االقتصادية احملفزات لكي يتسنى تطبيق

مراقبتها احلكومة على يجب والتي االتفاق وفي البرنامج في األساسية  والتعليمات

فسوف ستتحدد التي والتوجيهات بالشروط االلتزام املفعل خرق إذا ذلك. فعل وميكنها

االلتزام عدم أن للمفعل التوضيح إلى تهدف العقوبة املالية قيمة العقوبات. ضده ارس متُ

بتعديل توصي اللجنة فإن وعليه بالضرر. عليه سيعود وبالتوجيهات االتفاقية بشروط

بشروط االلتزام جراء عدم املتوقع للمفعل التوفير ملبلغ تقدير مبوجب العقوبة قيمة

خالل مديرية البرنامج. هذا النوع من من احتمال إيجاد حالة ومبوجب االتفاقية

تتحدد العطاء، شروط من كجزء  مفصل  غرامات ملحق  بإرفاق  نوصي الغرض لهذا

شأنها من والتي االتفاق وفي البرنامج في والتعليمات الشروط تخرق التي فيه احلاالت

البرنامج". ودراسة تنظيم "مراقبة، فصل في ١٦ جدول ٣٫٤
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لكل بالنسبة املالية العقوبة قيمة تتحدد هكذا املفعل. عقوبات على بفرض التسبب

من روض العُ ن مقدمي سيمكّ امللحق هذا إن مثل اتلفة. احلاالت تلك أنواع من واحد

البداية وجتنب من املذكورة اخلرق حاالت لتجنب املطلوبة واملوارد البنى التحتية تخطيط

املترتبة عليها. للعقوبات التعرض

عقوبات على بفرض اللجنة توصي التي البارزة الشروط خرق حاالت بعض يلي فيما

إلغاء اصصات، إلى تؤدي و/أو غير سليمة تقارير غير مبرّرة تقدمي بسببها: املفعلني

املبررة، وكثرة االعتراضات لألنظمة، كليا بشكل مخالف شخصي وحتديد برنامج

وكما سبق املراقبة. تقرير في اخلطيرة والنتائج البرنامج، مراقبة مع التعاون وعدم

فيها فرض عقوبات يجب التي احلاالت من جزء سوى ليست احلاالت فإن مثل هذه

تطبيق إن فيها. العقوبات فرض يجب التي احلاالت مجمل متثل وهي املفعلني، على

مفصل في كما هو مالئمة، وحوسبة رقابة أنظمة إنشاء على يتوقف التوصية هذه
التقرير.١٧ هذا في ودراسته" وتنظيمه البرنامج "مراقبة فصل

أي البرنامج، هدف بتحقيق تتعلق للمفعلني محفزات حتديد ١٫٧: يجب التوصية

العمل. درجات في سلم املشاركني ترقية وتشجيع العمل في املستدمي الدمج

كل  جناح معايير فإن واالتفاق  العطاء التجريبية: مبوجب شروط املرحلة في الوضع

مقياسني: حسب الواقع في تُفحص مركز

تفعيل فترة خالل املنطقة في اصصات دفع مبالغ من التقليل مبسار االلتزام -١

:١٫٢ اجلدول في مبني هو كما املركز،

جتريبية منطقة في اصصات دفع مبالغ تقليل أهداف – ١٫٢ اجلدول

الفصل

١

الفصل

٢

الفصل

٣

الفصل

٤

الفصل

٥

الفصل

٦

الفصل

٧

الفصل

٨

املتراكمة التوفير نسبة

خالل عامني

٣٥٪٤٣٪٤١٪٤٠٪٤٠٪٣٩٪٣٦٪٢٨٪١٣٪

حزيران ٢٠٠٧، "مهليف"، برنامج جلنة فحص ر. وآخرين، تقرير دينور، في جتدها مشابهة هناك توصية ١٧
.٣٠ ص
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التقليل قياس وجرى املركز، عمل مقياسا كميا لنجاح كان هذا املعيار أن الواقع في

في تُدفع كانت التي للمخصصات مببلغ تقديري مقارنة دفع املمخصصات مبالغ في

نسبة زادت إذا في املنطقة. التشغيل مركز يعمل لم لو عامني طوال التجريبية املنطقة

,(١٫٢ اجلدول في مبني هو (كما احملدد الهدف التفعيل عن فترة خالل املتراكمة التوفير

نسبة هدف عن التوفير فائض من جزء هي مالية لعالوة مستحقا سيكون فإن املفعل

اصصات دفع  مبالغ في التوفير فائض  من املفعل حصة احتُسبت احملددة.  التوفير

فائض من درجة لكل للمفعل العالوة نسبة وتتغير درجات،  تتضمن  معادلة حسب

:١٫٣ اجلدول في مبني هو التوفير، كما

للمفعل  املمنوحة العالوة احتساب – ١٫٣ اجلدول
جتريبية منطقة في اصصات دفع التوفير في نتيجة

التوفير فائض نسبة
الهامشية العالوة نسبة

فائض التوفير من

٪٠٪٠

٪٥ ٦٠٪حتى

٪١٠ - ٪٤٥٪٥

٪١٥ - ٪٥٠٪١٠

٪٢٠ - ٪٥٣٪١٥

٪٢٥ - ٪٥٥٪٢٠

٪٢٥ من ١٠٪أكثر

القول ميكن أعاله رض عُ الذي اصصات التوفير في دفع على العالوة نظام إلى استنادا

في احملدد الهدف  عن التوفير فائض املفعلني مع تقاسمت احلكومة إن  عام بشكل

لة مخوّ احلكومة كانت التوفير بهدف املفعل يلتزم لم عندما .٪٥٠ بنسبة العطاء 

جتدر املطلوب. التوفير هدف حتقيقه وذلك إلى حني يستحقها، التي الدفعات بتأخير

عدم حالة كانت هناك أنه مع العقوبة بعد تفرض هذه لم احلكومة أن إلى اإلشارة

املفعلني. أحد لدى التوفير بأهداف التزام
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تسعة أشهر يقل عن ال وما أشهر عن ستة ال يقل ما طوال املغلقة امللفات ٢. عدد

لم أنه معناه املغلق امللف للمركز. توجيههم مت الذين املشاركني من مجموع أسر

احلاالت على املغلقة امللفات يشتمل عدد الدخل. لم مخصصات ضمان عنه تُدفع

القبول بالعمل، وانتقال املشارك املتكرر رفض بسبب اصصات عدم دفع التالية:

ضمان على وانتقال املشارك للحصول آخر، نوع مخصصات من تلقي إلى املشارك

البرنامج إلى ينتمي ال ولكنه الدخل ضمان يتلقى الذي (املشارك آخر لسبب الدخل

بشرط التقيد عدم بسبب اصصات تلقي وعدم الوطني)، التأمني معايير حسب

مثال. سيارة كحيازة اصصات، الستحقاق الوطني التأمني من شروط آخر

املفعل التزام مجتمعني: بشرطني املركز التزام سيُفحص التفعيل فترة انتهاء مع

٪٢٠ عن يقل ال ما وإغالق هو مطلوب، كما اصصات مدفوعات في بأهداف التوفير

في مغلقة"). ("ملفات أشهر ملدة ستة وذلك املركز، ولت ملعاجلة حُ التي امللفات من

تزيد عن ملدة املغلقة امللفات نسبة ستُفحص املركز بالشروط املذكورة حال التزام

أشهر من تسعة أكثر مغلق منذ امللفات املغلقة نصف أن وُجد إذا أشهر. تسعة

اصصات، مدفوعات في نظير التوفير العالوة على إضافة على فسيحصل املفعل

:١٫٤ في اجلدول هو مفصل كما

البعيد  للمدى ملفات إغالق نتيجة للمفعل العالوة املمنوحة احتساب – ١٫٤ اجلدول

مت التي امللفات مجموع من املغلقة امللفات نسبة

للمركز توجيهها

مدفوعات في التوفير عالوة على اإلضافة نسبة

فائض التوفير اصصات من

٪٢٠ - ٪٠٪٠

٪٣٠ - ٪٥٪٢٠

٪٣٠ من ١٥٪أكثر

ل فسيستحق املفعّ أشهر تسعة من ألكثر مغلقا امللفات املغلقة نصف من أقل كان إذا

العالوة على املفعلني مكافأة أن إلى اإلشارة جتدر أعاله. املذكورة العالوة إضافة نصف

في (التوفير الكمية العالوة على للمكافأة بالنسبة جدا قليلة امللفات) (إغالق النوعية

اصصات). مدفوعات
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جرى  فقد دينور: جلنة من بتوصية املفعلني مكافأة أساس تغيير مت  ٢٠٠٧ متوز في

على مكافأة وأضيفت اصصات مدفوعات في التوفير على املكافأة قيمة تخفيض

مدة معدل على املشاركني دمج  نظير املمنوحة  املكافأة وتشتمل املشاركني. دمج 

في التوفير نظير مكافأة تُدفع لن أنه تقرر كما األجر. وقيمة التشغيل وثبات الدمج،

إلغاء اصصات استنادا مبعنى للمخصصات، الفعلي" "اإللغاء من النابع اصصات

حول تقرير إلى استنادا أو إليه مت توجيه املشارك مالئم عمل مزاولة رفض حول تقرير إلى
الشخصي.١٨ البرنامج تنفيذ في التعاون عدم

في  وردت التي العالم، في دول مع املقارنة من يُستدل  العالم: في دول مع مقارنة

(بشكل األداء مبقاييس االلتزام أساس على املفعلون يكافأ  عندما أنه ،١٫١ التوصية

يلي: كما هي شيوعا األكثر األداء مقاييس فإن كامل) بشكل جزئي أو

العمل.  الدمج في æ    نسب
كارتباط للمفعلني إضافي متويل حتويل العمل- املشاركني على æ    نسب مواظبة

و١٨٠ يوما.  يوما ٣٠ يوما، ٩٠ عملهم على واظبوا الذين املشاركني بنسبة

التعليمية. البرامج أو املهني التأهيل استكمال نسب æ
املشاركني  نسبة اجلديد: العمل املشاركني في وبظروف باألجر تتعلق خاصة æ مقاييس
مسبقا)، نسبة محدد آخر مبلغ من (أو أجر احلد األدنى من أجرهم أعلى يكون الذين

مبلغ من أعلى أجرها في أعمال (أي أعلى بأجر في أعمال دُمجوا الذين املشاركني

ذلك. وغير املشاركني رضا ومدى مسبقا)، حد أدنى محدد

شبيها فيه احملفز كان تعريف مكان هناك يكن لم العالم أخرى في دول مع باملقارنة

أي ،(٢٠٠٧ برنامج "مهليف" (حتى عام من التجريبية بداية املرحلة في بق طُ الذي بذلك

كما امللفات. إغالق على اصصات أو خفض نسبة على تام املعتمد بشكل التحفيز

في امللفات إغالق إلى نسبة استنادا املفعلني مكافأة حاالت في أنه اإلشارة إلى جتدر

إيجاد بسبب امللف يُغلق بأن مشروطة املكافأة هذه مت استعراضها كانت التي البرامج

أخرى. ألسباب وليس عمل

ص ٣٠-٢٩. ١٨ م.س،
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بهدف النهوض يستند بأن اللجنة توصي آنفا، ذكر كما ومسوّغات: توصيات

ينبغي ما بني من املشاركني فيه، حقوق حماية على احلرص البرنامج واملتمثل في

مفعلي على تُطبق إيجابية وسلبية اقتصادية نظام محفزات إلى إليه، يستند أن

على  ستُعرض التي والسلبية اإليجابية االقتصادية للمحفزات ينبغي البرنامج.

املفعل بني تطلع التماثل خلق خالل من كامال هدف البرنامج دعما تدعم املفعلني أن

تقليص أقصى خالل ومن البرنامج، هدف حتقيق وبني اقتصادي كسب أقصى  إلى 

البرنامج إطار خرق وبني اقتصادي البرنامج وأقصى كسب مفعل املفترضة بني للعالقة

املشاركني. حقوق على باحملافظة يتعلق ما كل في سيما االتفاق، وال وشروط

التي النجاح معايير من عدد بدمج اللجنة توصي األداء املستندة إلى املكافأة في إطار

تفصيل يلي فيما للقياس. أعاله وتكون بسيطة وقابلة ورد تعريفها التي األسس تعبر عن

الشروط: بتلك االلتزام أجل من دمجها يجب التي النجاح ومعايير لعناصر املكافأة

لدعم األساسية األداة حاالت الدمج هي استنادا إلى الدمج- املكافأة على æ املكافأة
بحجم املتعلقة املعايير  إلى  التطرق  يجب املكافأة هذه إطار في البرنامج. هدف

البعيد، وللمدى املتوسط القصير، وللمدى الدمج للمدى حاالت وعدد الدمج، حاالت

املدى بعيد الدمج وإلى الوظيفة، نسبة في و/أو األجر في اإليجابي  التغير وإلى

للشرائح هذه املكافأة بالنسبة تفاوت في يجب التفكير كما نفسه. املشغل لدى
دمجها.١٩ يصعب التي السكانية

إنه القائلة الفرضية ضوء على التشغيل- سلم مراحل بني االنتقال على æ املكافأة
الطبيعي بشكل فوري، سوق العمل إلى مشارك لن ينتقل احلاالت من كبير قسم في

املكافأة هذه مثل إن العمل. سوق في الدمج قبيل املشاركني دعم تشجيع يجب

لدى العوائق كثرة من تعاني التي الشرائح في حتى االستثمار على املفعلني سيشجع

النسبية التشغيلية في احلالة التحسن تؤكد املكافأة ألن العمل سوق إلى دخولها

املكافأة هذه عند احتساب في مصنع محمي مثال). (العمل البرنامج للمشارك في

إطار في البرنامج في املشارك لدمج نسبيا العالية التكاليف إلى  االلتفات يجب 

قريبة  العمل في دُمجوا الذين البرنامج في املشاركني أجور أن التقييم دراسة من معطيات يُستدل ١٩
ملتابعة تأثير أولية نتائج التأمني الوطني، بروكدايل ومؤسسة معهد جوينت- احلد األدنى (مايرز- من أجر

أيار  (االحتياطي)، البرنامج بداية في املستحقني على تفعيله من ١٥ الـ األشهر "مهليف" خالل برنامج
على البرنامج مفعلي يشجع املكافأة قد أساس مع األجر في اإليجابي التغير تعديل إن .(١٠-١١ ص ،٢٠٠٧

وأجورهم. املشاركني تأهيل لزيادة الوسائل اتخاذ
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التقرير). هذا البرنامج" في إطار في بالفرد "االعتناء فصل (انظروا التشغيلي التأهيل

 ١٫٣ التوصية في ذكر كما مختلف املفعلني- أداء بني للمقارنة موضوعية æ معايير
وال منطقيا احتكارا تخلق مفعل لكل املنطقية احلصرية  منح طريقة فإن أعاله

من خالل تنافس "خلق" يجب املشكلة هذه وملواجهة املفعلني. بني التنافس تتيح

يجب مختلف املناطق. في املفعلني بني املقارِنة النجاح ومعايير األداء معايير حتديد

االتفاق من محددة تنفيذ تعليمات في الشذوذ معايير معايير املقارنة إلى تستند أن

املناطق بني باحلسبان التباين يؤخذ وأن أخرى جهة من النجاح معايير وإلى جهة من

أخرى. خصائص وفي احلجم في

إلى املستندة احملفزات مجمل  إطار في املكافأة، أسس تلف الدقيقة للمعادلة إن

توصي املشاركني. حقوق حماية مع البرنامج هدف دفع حيث من حاسمة أهمية األداء،

املكافأة وإلى الدمج حاالت على املكافأة إلى التحفيزات ل جُ يستند بأن اللجنة 

على العمل ينبغي التوصية هذه ولتحقيق التشغيل. سلم درجات االنتقال بني على

وتنظيم "مراقبة فصل في مفصل هو ومعلومات مالئمة، كما حوسبة أنظمة إنشاء

احلكومة لدى االفتراض أنه لن تكون يجب ذلك ومع التقرير. هذا في ودراسة البرنامج"

التفعيل. مناطق من واحدة كل في نفذت التي الدمج حول حاالت كاملة معلومات

يبلّغ لم التي الدمج حاالت عن املفعلني لتعويض نظام اللجنة بوضع توصي وعليه

مالئمة. تقييم معايير خلق خالل من (الصافية) عنها

للعمل. الداعمة اخلدمات تخصيص في التوفير على املفعلني مكافأة ال يجوز :١٫٨ التوصية

اخلدمات  تزويد مهمة البرنامج مفعلي عاتق على ألقيت التجريبية: املرحلة في الوضع

التي والعوائق القيود إلزالة ة معدّ خدمات وهي للمشاركني- (WSS) الداعمة للعمل

عليه، على تشتمل ما بني من اخلدمات، هذه وتشتمل في العمل. دون استيعابهم حتول

مواصالت. وخدمات لألطفال حضانة خدمات

 WSS الـ تكاليف في التوفير على العالوة حتددت واملفعلني احلكومة بني إطار االتفاق في

الـ تكاليف  بدل  املسترجعة املبالغ  موع  فحص سيُجرى التفعيل فترة انتهاء  مع –

أن  اتضح إذا ل في عرضه في العطاء. مفعّ كل خصصها الـ WSS التي ميزانية WSS من
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ل  فسيحصل املفعّ العرض في املطلوب من أقل WSS ل مليزانية الـ املفعّ استغالل مجمل

البرنامج. أهداف بقية حقق إذا في هذه امليزانية، مجمل التوفير من ٪٥ بنسبة عالوة على

منطلق وكان للميزانية. الناجع االستغالل على لني حتفيز املفعّ إلى النظام هذا يهدف

املشاركني على املعروضة اخلدمات حجم في بالتوفير معنيا ليس ل املفعّ أن احلكومة

مينح ينبغي أن الذي األمر العمل، املشارك في دمج تقود إلى أن ينبغي اخلدمات هذه ألن

.WSS الـ تكاليف في التوفير من النابع املبلغ من أعلى بكثير عالوة مالية ل املفعّ

احلواجز إزالة  في مركزية مرحلة هي للعمل الداعمة اخلدمات  ومسوّغات: توصيات

السلبي التحفيز ولتجنب صعباً. أمراً العمل سوق إلى املشاركني دخول التي جتعل

امليزانية شمل بعدم اللجنة توصي للعمل، الداعمة اخلدمات تخصيص في لني للمفعّ

فإن  وهكذا املفعلني العادية ميزانية إطار في اخلدمات هذه لصالح ستخصص التي

حتفيز بعدم اللجنة توصي كما أرباحهم. زيادة إلى هذه امليزانية لن يؤدي في التوفير
أخرى.٢٠ امليزانية بأي طريقة هذه في التوفير

5K ÒGA*« eOH%

تدخل دون البرنامج مفعلي ميزانية على املشغلني حتفيز يعتمد :١٫٩ التوصية

الدولة. من مباشر

لم  "مهليف" برنامج من التجريبية املرحلة خالل التجريبية: املرحلة في الوضع

بتقدمي يتعلق فيما االتفاقيات أو األنظمة أو القانون إطار في خاصة قواعد تتحدد

فإن ذلك ومع البرنامج. في في العمل مشاركني يستوعبون الذين للمشغلني الدعم

ال املركز. ميزانية تفعيل ومن التشغيل مركز سياسة بسبب ممكنا كان الدعم تقدمي

في خصصتها التي أن امليزانية املعروف من ولكن الشأن هذا في دقيقة معطيات منلك

جدا. كانت محدودة الغاية لهذه مراكز التشغيل الواقع

ص ٣٠. م. س، دينور، دينور: جلنة في تقرير مشابهة توصية وردت ٢٠
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العالم  في العمل" إلى الرفاه "من برامج بعض العالم: وضعت في دول مع املقارنة

هذا استخدام يبرز البرامج. هذه في مشاركني الذين شغلوا املشغلني لدعم شروطا

هولندا من كل في خاص بشكل  العمل" إلى الرفاه "من برامج  إطار في العنصر

الدولة الطريقة التي متنح املوضوع أن أجريت حول هذا التي األبحاث في وورد والدامنارك.

جهة، ولكنها من جديدة عمل أماكن خلق على تساعد قد لني للمشغّ الدعم مبوجبها

عمل مصطنعة أماكن في البرنامج في دمج املشاركني إلى أخرى جهة من تؤدي قد

حوافز  تقدمي مت أنه تبني أنه إذا إلى اإلشارة جتدر كما الـ"حقيقي".٢١ العمل سوق خارج

في ورد كما مباشرة، املشاركني احلوافز إلى هذه األفضل حتويل العمل فمن في للدمج

البرنامج". إطار في بالفرد "االهتمام فصل وفي التقرير العلمية في هذا اخللفية

تشغيل على تشجيعهم إلى املشغلني حتفيز طرق تهدف ومسوّغات: توصيات

احملفزات فإن نظام وعليه تطبيق البرنامج. سيساعد على البرنامج مما في املشاركني

التشغيل، من األولى األشهر العمل في إلى مبادئ دعم  يرتكز أن  ينبغي للمشغلني

أن على عمل، مهارات و/أو مهنة إكساب املشارك أجل العمل من في أو دعم التأهيل

طويلة. تشغيل بفترة ل يتعهد املشغّ

املشاركني دمج  أهمية يعكس الذي الشامل احملفزات نظام ملبنى ونظرا ذلك، ومع

احملفزات لنظام اإليجابية والسلبية بالنسبة لآلثار الوضوح لعدم نوعيا، ونظرا دمجا

على للمشغلني احملفزات تعتمد بأن توصي اللجنة فإن أعاله) ذكر (كما للمشغلني

التشغيل ملركز املهنية واالقتصادية االعتبارات حسب فقط التشغيل مركز ميزانية

"الباب سياسة متنع تعليمات بصياغة اللجنة توصي كما الدولة. من مباشر تدخل ودون

حكوميا). مدعوم تشغيله عامل استيعاب أجل من القدمي العامل (إقالة املستدير"

س.  م. وبارؤون، ٢١ غال
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املقترحة. االقتصادية احلوافز لنموذج املعلومات أنظمة مالءمة :١٫١٠ التوصية

للكثير الالزم" "في الوقت املقترح هنا التزويد الدائم االقتصادية احملفزات منوذج يتطلب

معطيات إلى باإلضافة  اصصات، وبإلغاء الدمج،  بعمليات املتعلقة املعطيات من 

املتوفرة  املعلومات أنظمة فإن أعاله ١٫٧ التوصية في  ورد وكما أخرى. ومعلومات 

بالشكل واملعلومات املعطيات تلك توفير على قادرة غير البرنامج مديرية اليوم بأيدي

ضروري شرط هي البرنامج مديرية لدى املتوفرة املعلومات أنظمة مالءمة إن املطلوب.

البنود أعاله. في ورد شرحه الذي االقتصادية احملفزات منوذج لتطبيق

فإن التقرير، هذا في ودراسته" وتنظيمه البرنامج "مراقبة فصل في ورد وكما وعليه،

البرنامج ويوفر مديرية له تفعّ وشامل موحد معلومات نظام بإنشاء اللجنة توصي

املعطيات ذلك وبضمن البرنامج، بتفعيل يتعلق ما كل في الشاملة املعلومات

هنا. املقترحة االقتصادية احملفزات منوذج املطلوبة لتطبيق

مؤلف مهني خارجي طاقم االقتصادي النهائي النموذج على يصادق :١٫١١ التوصية

. االجتماعية- االقتصادية السياسة جوانب مختلف في خبراء من

في البرنامج لي مع مفعّ االتفاقيات الذي ستُوقع مبوجبه الدقيق احملفزات نظام يتحدد

الفصل هذا أن ومبا املطروحة أعاله. واألسس القواعد ضوء على القطري التفعيل إطار

عناصر مجمل لتأثير  ونظرا االتفاقيات، وإطار  احملفزات نظام أسس  سوى يطرح لم

بعرض توصي اللجنة فإنّ الفعلي، احملفزات نظام على مبنى النهائي نظام احملفزات

وأكادمييني عامة من شخصيات طاقم خارجي يتألف النهائي على احملفزات نظام

وذلك للتأكد االقتصادية، االجتماعية- جوانب السياسة في مختلف متخصصني

النهائي. هنا ونظام احملفزات املوضوعة األسس بني املالءمة من
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البرنامج إطار بالفرد في العناية .٢

q�b�
وال ضمان الدخل، على مخصصات احلاصلني بني تنظيم العالقات الفصل يتناول هذا

العمل، دائرة في املعيشة مخصصات على دمج احلاصلني برنامج في املشاركني سيما

التوصيات تعتمد قبلها. من البرنامج ل تفعّ التي واجلهات إسرائيل حكومة وبني

في الدمج املستدمي هو البرنامج إن هدف الفرضية القائلة على الفصل في هذا الواردة

طويلة خارج فترة طوال املوجودين الدخل  ضمان  مخصصات على للحاصلني العمل

"دمج ،٢٠٠٤ عام الصادر االقتصادية السياسة قانون إلى استنادا سوق العمل. وذلك

الرزق، كسب على استثمار قدرتهم من متكنّهم أعمال في مخصصات على احلاصلني

من االعتماد لهم االنتقال ليتسنى املسؤولية عن ذلك، ل حتمّ في جانب إشراكهم إلى

بجودة  دون أي مس واالقتصادية٢٢ وذلك االجتماعية االستقاللية إلى اصصات على

املشابهة البرامج األخرى غرار على العمل. سوق خارج تواجدهم املشاركني أثناء حياة

مبادئ عدة على يقوم البرنامج في املشاركني األفراد مع التعامل فإن العالم في

وجوب اجتياز على احملافظة مع التشغيل، اختبار ومضمون نطاق توسيع أوال، أساسية:

الشخصية املالءمة ثانيا، املعيشة. مخصصات على احلصول أجل من التشغيل اختبار

للمشارك الشخصية املرافقة الشخصي) مع واملشارك (البرنامج التشغيل اختبار بني

تتالءم التي املوارد وتخصيص (case manager) تشغيلي أهداف مخطط قِبل من

الشخصي البرنامج عناصر مجمل مالءمة وأخيرا، الشخصية.  املشارك واحتياجات

أدناه الواردة  التوصيات العمل. سوق في املشارك انخراط احتماالت حتسني  أجل من 

األسس. وهذه تتالءم

تعريف أساسية: مواضيع بعدة تتعلق توصيات  الفصل هذا في اللجنة ل تفصّ

إطار في  سيُجرى الذي  التشغيل اختبار وطبيعة البرنامج في املشاركني  جمهور

البرنامج، في للمشاركني الشخصي البرنامج بناء في األساسية واملبادئ البرنامج،

وحتديد املشاركني، أمام ستوضع التي والعقوبات واحملفزات والواجبات، احلقوق ونظام

الدور، هذا  أداء متطلبات من األدنى واحلد التشغيلية األهداف مخططي  صالحيات

.٩٩–١٠٧ ص القوانني، ٢٠٠٤، مدونة ٢٢



qLF�« …dz«œ w� WAOF*«  UBB�� vK� 5K�U(« Z�œ

68

ومبادئ البرنامج، في للمشاركني (WSS) للعمل الداعمة اخلدمات تخصيص وأسس

اتمعية". "اخلدمات في املشاركني دمج

qOGA��« —U���«Ë ·bN�« —uNL�

شخص يطلب كل على ساريًا التشغيل اختبار اجتياز يظل واجب :٢٫١ التوصية

يسري لن القانون. مبوجب منه معفيا يكون ضمان الدخل على أال احلصول على

على املشارك يجب أنه على ينص الذي األساسي التشغيل في اختبار التغيير

ساعة أربعني إلى  ثالثني من مؤلف شخصي برنامج تطبيق البرنامج في 

أسبوعية.

بتصنيف يقوم  احلكومة)  مسؤولية حتت (يقع تصنيف نظام يُقام :٢٫٢ التوصية

بأهليتهم صرحوا الذين املشاركني باستثناء التجربة، في املشاركني عموم

(كاملشاركني الشباب). معينة شروطا يستوفون الذين أو الكاملة التشغيلية

البرنامج في للمشاركة أهل املشارك أن يقرر أن التشخيص نظام صالحية ومن

إذا كان ما يقرر صالحيته أن من إن كما احلاجة. حسب عادي ووضع قيود بشكل

ليس أنه أم تشغيلي تأهيل مسار  في البرنامج في  للمشاركة أهال املشارك 

البرنامج. في للمشاركة أهال

التخصصات لوضع املشارك متعدد فحصا يتضمن نظام التصنيف :٢٫٣ التوصية

االجتماعي والنفسي- الطبي التشخيص ذلك بني ومن التشغيل، حيث من

واألدائي.

تغيير يطرأ ولم عادي مسار في للبرنامج توجيهه الذي مت املشارك :٢٫٤ التوصية

جديد. من للتشخيص توجيهه  يتم واحد عام خالل التشغيلي وضعه  على

تغيير يطرأ ولم تشغيلي تأهيل مسار في للبرنامج توجيهه مت الذي واملشارك

جديد. للتشخيص من توجيهه يتم عام نصف خالل التشغيلي وضعه على
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عدم أساس على التشغيل اختبار من لإلعفاء جديد مسوّغ حتديد يتم :٢٫٥ التوصية

بضعة أشهر. تبلغ فترة انتهاء اإلعفاء مع فحص هذا يُعاد التشغيلية. القدرة

نح ميُ ال  للبرنامج املشارك توجيه فيها يتم التي األولى السنة نصف وخالل 

حجم برنامجه باإلمكان حتديد البرنامج، ولكن يكون في املشاركة إعفاء من

التشغيلي. األهداف مخطط أدنى مع واحد كحد أسبوعي بلقاء الشخصي

ستخوّل التشغيل مراكز فإنّ ,٢٫١ التوصية أعاله في ورد مما الرغم على :٢٫٦ التوصية

من نسبة معينة األسبوعية لدى الساعات مجموع من معينة نسبة بخفض

إطارها. في سيعملون الذين املشاركني

متكني ومنها البرنامج، في الطوعية للمشاركة مسارات إنشاء يجب :٢٫٧ التوصية

البرنامج، في  املشاركة من املعفى الدخل ضمان مخصصات على احلاصل

رغبته. حسب البرنامج في  املشاركة من أخرى، مخصصات على احلاصل أو

التشغيلي من التأهيل مسار إطار البرنامج في في املشارك متكني يجب كما

العادي. املسار االنتقال إلى

مناطق  إلى عن االنتماء وبصرف النظر العموم، على التجريبية: املرحلة في الوضع

مخصصات على احلصول استحقاق و"أوروت لتعسوكا"، فإن "مهليف" برنامجي جتريب

العائلي الدخل اختبارات باجتياز مشروطان ومبلغها الدخل") ("ضمان معيشة

باجتياز مشروطة كما إنها التأمني الوطني، مؤسسة حتددها التي أو اإلقامة واملواطنة

التابعة التشغيل مراكز طريق  عن التجريبية املناطق في املُطبق التشغيل  اختبار 

التشغيل. خدمات طريق عن البالد مناطق سائر وفي التشغيل")، ("مراكز للبرنامج 

منها معايير عدة إلى استنادا اصصات استحقاق الوطني التأمني  مؤسسة تقرر

اختبار اجتياز حول التجريبية) املناطق خارج التشغيل خدمات (أو التشغيل تقارير مراكز

اصصات على للحصول زمني حتديد  يوجد ال القانون تعليمات ومبوجب التشغيل. 

ال زالت متوفرة. االستحقاق شروط أن طاملا

املناطق في إحدى كل الذين يسكنون التشغيل مراكز ه إلى املرحلة التجريبية وُجّ خالل

حسب التشغيل اختبار من اإلعفاء يستحقون يكونوا لم الذين للبرنامج التابعة التجريبية
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مخصصات يستحقون يجعلهم متدنّ بأجر عملوا أو يعملوا ولم الدخل ضمان قانون

تستحق التي السكانية اموعات ومن  الدخل. ضمان  قانون حسب الدخل استكمال

حامل وامرأة عامني، سن حتى ألطفال  أم القانون: حسب التشغيل اختبار  من  اإلعفاء

العائلة  أفراد وجليس ألحد يوما، ٣٠ من أكثر مزمن ومصاب مبرض ،١٣ الـ األسبوع بدء من

ومشارك الكحول ادرات/ ومدمن على اليوم، ساعات للمراقبة معظم يحتاج الذي املريض

وغيرهم. السجن، خارج بأعمال يقوم الكحول، وسجني ادرات/ عن إقالع برنامج في

هي  التشغيل اختبار من معفاة  أخرى  شريحة هناك كانت  ٢٠٠٣ عام مطلع حتى

التشغيل خدمة قررت من على التعريف هذا بق طُ وقد للدمج. القابلني غير مجموعة

السياسة قانون في التعريف هذا وقد ألغي لألبد. أو لفترة محدودة للدمج غير قابل أنه

البالغني  (باستثناء اموعة هذه إلى املنتمني معظم وألزم ٢٠٠٣ لعام االقتصادية

أن إلى اإلشارة وجتدر التشغيل. باختبار التقاعد) سن من أعمارهم اقتربت الذين 

يحصلون وال محدوديات لديهم ممن الشريحة هذه إلى املنتمني من عالية نسبة هناك

ال الذين أو جزئية، إعاقة مخصصات على يحصلون الذين أو إعاقة مخصصات على

أن جتدر اإلشارة إلى كما البالد. خارج حدثت إعاقتهم إعاقة ألن مخصصات يستحقون

(ضمان أيضا النفقات قانون على أثرت الدخل ضمان قانون على أدخلت التي التعديالت

االستكمال. يستحق صاحبه الذي يجعل األجر ما يتعلق بقيمة في كل الدفع)

اختبار نطاق توسيع لتعسوكا")  "أوروت (وبرنامج  "مهليف" برنامج  إطار في جرى

احلاصلون به يُلزم كان الذي  التشغيل اختبار  مع  باملقارنة ملحوظا توسيعا التشغيل 

فإن املناطق التجريبية. وعليه وخارج البرنامج تطبيق قبل الدخل ضمان على مخصصات

البرنامج بحجم في شخصي لكل مشارك عن وضع برنامج مسؤولة مراكز التشغيل

جتدر كاملة. في وظيفة التشغيل حجم غرار على األسبوع، في ساعة أربعني إلى ثالثني

باختبار ملزمني تضم زوجني الدخل بضمان تطالب التي األسرة كانت إذا أنه إلى اإلشارة

شخصي برنامج بتنفيذ وألزم البرنامج في  كمشارك  منهما واحد كل ه وُجّ التشغيل

من بحوزته تصريح يكون أن جزئية، شريطة في وظيفة املشاركني أحد عمل إذا كامل.

البرنامج الشخصي من جزء ساعات عمله العمل، فستعتبر ساعات عدد ل حول املشغّ

األقل. على املطلوب األدنى حتى احلد الشخصي في البرنامج الساعات ويُلزم باستكمال

في املشاركني  فإن أعاله املبني باحلجم الشخصي البرنامج تطبيق واجب جانب إلى

التغيب يستحقون كما القانون، حددها كما مشروعة غياب أيام يستحقون البرنامج
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عدم إلى هذه  التغيب أيام تؤدي ال سبب- أي تستلزم ال  كعطلة الشهر في يومني

إذا فإنه ولذلك اصصات. إللغاء سببا تعتبر فإنها ال التشغيل ولذلك اختبار اجتياز

عليها املصادق التغيب أيام من يُحسبان إضافيني ال يومني البرنامج عن املشارك تغيب

املشاركون يستحق كما مخصصاته. إللغاء سببا هذا تغيبه ال يُشكل القانون حسب

العطلة يومي الثالثة إلى األيام هذه وبضم أيام ثالثة من سنوية عطلة البرنامج في

في من التزاماته أسبوع ملدة عطلة على احلصول مشارك بإمكان كل يصبح الشهريني

السنة. البرنامج، مرة في

السكانية الشريحة تقليص أن من برنامج "مهليف" التجريبية املرحلة في إطار تبنيّ

من االختبار هذا نطاق وتوسيع جهة، من التشغيل اختبار من تستحق اإلعفاء التي

احلاصلني من جزء أن تبني  فقد اجلوهرية، املشاكل من عددا ا معً سبَّبَا أخرى، جهة 

التشغيل من اختبار املعفاة املعايير يستوفون ال الذين ضمان الدخل مخصصات على

العمل على جدا قدرة متدنية ذوو الواقع  في البرنامج هم في  للمشاركة واملطلوبة

نفسية مشاكل من يعانون مشاركون هؤالء ومن نهائيا. القدرة عدم إلى لدرجة تصل

حسب أهلية وعدم طبية حالتهم كإعاقة إقرار إلى حد تصل ال اجتماعية ونفسية-

محددة قائمة حسب تتحدد الوطني التأمني في الطبية اإلعاقة وذلك ألن اإلعاقة، قانون

ص تُشخَّ ال شخصية اضطرابات صعوبات أو لديهم جتتمع الذين املشاركون من احلاالت:

العمل سوق في لالندماج ومشاركون لديهم احتمال متدنّ جدا كاضطرابات نفسية،

فيروس (كحاملي عدٍ مُ مبرض كاملصابني الستيعابهم، املشاركني عدم استعداد بسبب

جدا. زائد وزن الذين يعانون من أو اإليدز)

إلى عناصر وإضافة جهة، من "مهليف" برنامج إطار في التشغيل اختبار توسيع إن كما

املشاركني من ضم مجموعات صغيرة إلى أيضا هما التشريع االجتماعي القائم، أديا

النساء إلى الصدد هذا في اإلشارة ميكن البرنامج. في العمل املتدنية على القدرة ذوي

حسب أهليتهن عدم اللواتي حتددت درجة الطبية احملدودية ذوات البيوت املتزوجات ربات

وإلى العمل،  سوق في وليس  البيوت في العمل على قدرتهن مبوجب  اإلعاقة قانون

خالل من وللفطام للتشخيص التوجه الذين يرفضون الكحول أو ادرات على املدمنني

الكامل٢٣. الختبار التشغيل باخلضوع ولذلك يُطالبون الوطني التأمني

.١٩-٢١ ص أيار ٢٠٠٧، ويسكونسني")، ("برنامج "مهليف" برنامج جوانب بعض الدولة، مراقب ٢٣
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برنامج تطبيق  بداية في تقرر  أن سبق أعاله املذكورة املشاكل مواجهة إطار في

الساعات عدد بخفض يوصي بأن حاالت خاصة، في مخول، التشغيل مركز "مهليف" أن

إن أسبوعية. ساعة خمس عشرة عن عبارة هو حد إلى أدنى الشخصي البرنامج في

العام انتهاء قبيل البرنامج. مديرية قِبل من جلنة مصادقة التوصية يستلزم تطبيق هذه

خفض إليه، إلى أدت ما بني من أدت، جديدة أنظمة عدة على البرنامج صودق من األول

فاملشاركون في البرنامج، باملشاركة امللزمة اموعات لبعض الشخصي البرنامج نطاق

بحجم ساعة شخصي برنامج تنفيذ منهم سيُطلب عامان تقاعدهم على الذين بقي

األقل، على سنوات خمس تقاعدهم على  بقي الذين املشاركون  أما واحدة، أسبوعية

منهم العمل، فسيُطلب في التجربة إلى ويفتقرون صحية مشاكل يعانون من والذين

من يعانون الذين واملشاركون واحدة في الشهر، ساعة بحجم شخصي برنامج تنفيذ

حسب شخصي برنامج تنفيذ منهم سيُطلب معينة بنسبة العمل على القدرة عدم

ميتلك فيها  حالة ٢٠٠ مؤلفة من حصة تشغيل مركز لكل تقررت كما مدى قدرتهم.

املديرية،  حسب اعتباراته ومبصادقة أسبوعية ساعة ١٥ إلى البرنامج تقليص صالحية

حتى ساعة الشخصي حجم البرنامج اخلاصة خفض احلاالت جلنة بإمكان أن وتقرر أيضا
صعوبات خاصة.٢٤ من يعانون الذين الشهر للمشاركني في واحدة

التشغيل  اختبار لفحص جلنة والتشغيل والتجارة الصناعة وزير عنيّ ٢٠٠٦ حزيران في

توصياتها  اللجنة قدمت  ٢٠٠٦ أيلول وفي الثانية"). متير ("جلنة "مهليف" برنامج في

الصعوبات ذوي املشاركني تشخيص طريقة في التوصيات غالبية تركزت املوضوع. حول

توجيه  اللجنة قررته ومما باحلسبان.٢٥ صعوباتهم يأخذ شخصي برنامج وضع وفي اخلاصة

سكانية ومجموعات  الحقا) مفصل هو  (كما  هي  حددتها  معينة سكانية مجموعات

اخلارجي. املهني التشغيلي  للتشخيص  التشغيل، مركز اعتبارات  حسب  أخرى، خاصة

في مجال محايدين خبراء تضم (جلنة مهنية جلنة تقرر التشغيلي التشخيص نتائج مبوجب

التأهيلي) التشغيلي النفسي اال وفي االجتماعي/ مجال العمل وفي التشغيلي، الطب

احلاالت مسار إلى مشارك معني توجيه بشأن أو وحجمه عناصر البرنامج الشخصي بشأن

الشهر). في ساعة (إلى حد الشخصي البرنامج غالبية حجم اخلاصة خلفض

ص ٢٣. س، ٢٤ م.
برنامج في االجتماعية التوازنات ولفحص التشغيل اختبار بحث ملوضوع طاقم وآخرون، ي. تامير،  ٢٥

.٢٠٠٦ أيلول "مهليف"،
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التالية: معها فهي اخلاص التعامل انتهاج اللجنة أوصت التي السكانية اموعات أما

يستحق جتعله عجز درجة له تقررت من اجلزئية أو اإلعاقة مخصصات على احلاصلون

التأمني له أقر ومن معينة، نفسية إعاقة الوطني له التأمني مخصصات إعاقة، ومن أقر

كسب على قدرته فقد ولكنه األقل، على األدنى احلد على مستوى طبية إعاقة الوطني

طبّق ومن  النفسية، الصحة خدمات في واملعاجلون األقل، على ٪٥٠ بنسبة الرزق

في مكث أن بعد في عمل يندمج ولم "مهليف" برنامج في إطار الشخصي البرنامج

سنوات، سبع تقاعدهم على بقي الذين والنساء والرجال عام، طوال التشغيل مركز

٢٤ شهرا  طوال الدخل ضمان مخصصات العمل ويحصلون على دائرة خارج واملوجودون

ويحصلون  دائرة العمل خارج الذين هم والرجال والنساء ٣٠ شهرا، آخر متتاليا من بني

سنوات. ست آخر بني من سنوات خمس طوال الدخل ضمان مخصصات على

البرنامج املرونة في زيادة  يجب  أنه الثانية متير جلنة قررت أعاله ذكر ما إلى باإلضافة 

في الراهنة التجربة وذوي العمل على العالية القدرة ذوي للمشاركني الشخصي

يعملون الذين معهدا، وللمشاركني أو مهنية دورة الذين ينتظرون وللمشاركني العمل،

أحادية العائالت في لألمهات الساعات بخفض توصية قُدمت كما  جزئية. بوظيفة

والتي اإلشكاالت كثيرة العائالت في وللوالدين جزئية بوظيفة يعملن اللواتي الوالدين

الرفاه. في خدمات العالج أبناؤها يتلقى

بني رئيس أخرى وتفاهمات دينور تقرير جلنة نشر أعقاب وفي ،٢٠٠٧ عام من شهر متوز في

البرنامج مشاركي بعض توجيه تقرر والتشغيل، والتجارة الصناعة ووزير احلكومة

وذوو عمل عن القدامى والباحثون واألكادمييون اجلدد القادمون محددة:  مسارات إلى

فما  ٤٥ عاما العمر من البالغني إعفاء تقرر كما النفسية. و/أو اجلسمانية احملدوديات
بهم.٢٦ خاصة ترتيبات إيجاد حني إلى البرنامج، في املشاركة من فوق

ه  وجّ آب) شهر (يشمل  ٢٠٠٧ آب شهر حتى أنه البرنامج مديرية معطيات من يُستدل

أسرة).  ألف  ٢٥ (حوالي  مشارك ألف  ٣٠ من أكثر التشغيل مراكز إلى الوطني التأمني

التشغيل مراكز إلى ه وُجّ "مهليف"، برنامج تطبيق بدء ومع ،٢٠٠٥ عام شهر آب من وفي

إلى  هوا  وُجّ فقد املشاركني بقية أما أسرة). ألف ١٥ (حوالي  مشارك ألف  ١٨ حوالي

خالل  الشهر في مشارك ٧٠٠ حوالي (مبعدل تطبيقه فترة طوال تدريجي بشكل البرنامج

متوز ٢٠٠٧. األول من يوم الصادر ١٨٧٧ رقم احلكومة قرار ص ٢٠-٢٧؛ س، م. وآخرون، ر. ٢٦ دينور،
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الذين املشاركني أي  البرنامج، في الناشطني املشاركني عدد هبط وقد األولى).  السنة

إلى   ٢٠٠٥ آب  شهر في  شخص  ١٧,٥٠٠ من التشغيل، مراكز أحد في فعليا تواجدوا

يحضرون الذين نسبة أما ١٠,٠٠٠ في شهر آب ٢٠٠٧. وإلى متوز ٢٠٠٦، شهر في ١٢,٥٠٠

األولى السبعة األشهر خالل هبطت فقد "مهليف" لبرنامج التابعة التشغيل مراكز الى

مبخصصات املُطالبني عدد في ٪٣ بنسبة بارتفاع مقارنة ٪٢٦ بنسبة البرنامج تطبيق من
البالد.٢٧ أنحاء جميع في التشغيل خدمات مكاتب في ثلوا مَ الذين الدخل ضمان

٢٦,٠٠٠ (حوالي ٣,٠٠٠ شخص)  املشاركني الـ بني ١١٪ من أن املديرية معطيات من يُستفاد

لم عمله، من األول العام البرنامج خالل إلى التأمني الوطني مؤسسة هتهم وجّ الذين

عمل من كله العام األول طوال ثابتة كانت فقد هذه احلضور نسبة عدم أما أبدا. يحضروا

٢٠٠٥ أن  لعام الوطني التأمني عن الصادر التقرير السنوي في ورد فقد ذلك ومع البرنامج.

،٢٠٠٥ األول كانون آب- شهري بني "مهليف"، برنامج في ويشاركون نسبة الذين يحضرون

"احلاصلني بني  من ٪٤٠ بـ مقارنة ٪٥ بلغت مخصصات، على فعليا احلاصلني بني من 

بعد). طلبهم يُفحص لم الذين باصصات اصصات" (كاملُطالبني على افتراضيا

في  للمشاركني الدميوغرافية اخلصائص بتوزيع تتعلق معطيات  ٢٫١ اجلدول يعرض

ألكثر املتواجدين املشاركني حول معطيات اجلدول يعرض كما عند تطبيقه. البرنامج

بشكل ٢٨ جتدر اإلشارة .٢٠٠٧ الثاني كانون شهر معطيات حسب البرنامج في عام من

في  ٢٠٠٥ مكثوا آب شهر في البرنامج بدأوا الذين املشاركني ٥٢٪ من أن إلى  عام 

إلى اإلشارة وجتدر سوق العمل. في بشكل دائم يُدمجوا أن عام دون من املراكز أكثر

كلها، املعنية طوال الفترة لهم دمج" "يُسجل املشاركني لم هؤالء من ٪٦٠ حوالي أن

٪١٠ جلت حلوالي سُ بينما حالتان، أو واحدة دمج منهم حالة ٪٣٠ حلوالي جلت سُ فيما

٢٫١ أن  اجلدول الواردة في املعطيات ميكن أن نالحظ من أكثر. أو دمج حاالت منهم ثالث

هي البرنامج، أهداف حتقيق احتماالت قد تدل على التي البرنامج، من اخلروج احتماالت

مع القادمني اجلدد مقارنة القادمني مع الرجال، وبني مقارنة النساء ضئيلة بني احتماالت

بني أكثر متدنية البرنامج  من  اخلروج احتماالت أن  وجتد القدامى.  والسكان القدامى

بني سائر  من املشاركني مع مقارنة عاما ٥٠-٦٠ بني أعمارهم تتراوح الذين املشاركني

ص ٢٦-٢٧. س، م. الدولة، ٢٧ مراقب
أحد مراكز  في مت استيعابهم كمن عام" من أكثر منذ البرنامج في يتواجدون الذين "املشاركون رّف عُ ٢٨
٢٠٠٦ (يشمل كانون  األول كانون وحتى استيعابهم منذ والذين األول ٢٠٠٥، كانون ٣١ حتى التشغيل

على األكثر.. لشهر واحد ثول مُ خريطة تُقدم بخصوصهم األول) لم
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. مرية العُ الفئات

مختلفة٢٩ خصائص حسب البرنامج في املشاركني توزيع – ٢٫١ اجلدول

مشاركون

احتياطي –

(بداية)

ألكثر مشاركون

من عام من

االحتياطي بني

حتى (استيعاب

(٢٠٠٥/٨/٣١

ألكثر مشاركون

عام من

حتى (استيعاب

(٢٠٠٥/١٢/٣١

#٪#٪#٪

٣٠٫٤٪٣٠٫٢٢٩٦١٪٣٦٢٧٥٦٪٦٣٢٩رجال:

٦٩٫٦٪٦٩٫٨٦٧٩١٪٦٤٦٣٧٦٪١١٢٦٦نساء:

١٩٩٠ عام بعد ٣٧٫٩٪٣٨٫١٣٦٩٩٪٣١٫٧٣٤٨٤٪٥٥٧٥مهاجرون

٢٠٠٠ عام بعد معطياتمهاجرون توجد ٧٫٨٪٧٫٧٧٦٠٪٧٠٤ال

قدامى ١٢٫٤٪١٢٫٧١٢١٠٪١٢٫٧١١٦١٪٢٢٣٠مهاجرون

٤٩٫٧٪٤٩٫١٤٨٤٣٪٥٥٫٦٤٤٨٧٪٩٧٩٠قدامى

قدامى ومهاجرون ٦٢٫١٪٦١٫٨٦٠٥٣٪٦٨٫٣٥٦٤٨٪١٢٠٢٠قدامى

٣٠ ٧٫٤٪٥٫٤٧٢٥٪٩٫٤٤٨٩٪١٦٥٠حتى سن

٤٠-٣١ ٢٠٫٠٪١٨٫٢١٩٤٦٪٢٠٫٩١٦٦١٪٣٦٧٧سن

٥٠-٤١ ٣١٫٣٪٣٠٫٥٣٠٥١٪٢٩٫٦٢٧٨١٪٥٢١٢سن

١٨٫٨٪١٨٫٦١٨٣٥٪١٦٫٧١٦٩٨٪٢٩٤٤ سن ٥٥-٥١

٦٠-٥٦ ١٨٫٣٪٢٠٫٢١٧٨٩٪١٦٫٧١٨٤٢٪٢٩٤٣سن

فوق فما ٦١ ٤٫٢٪٧٫٢٤٠٦٪٦٫٦٦٦١٪١١٦٩سن

٥٥٫٣٪٩٧٢٦يهودي

معطيات توجد ال

٦٠٫٦٪٥٩٠٥

٣١٫٤٪٣٣٫٨٣٠٦٣٪٥٩٤٤مسلم

٤٫٨٪٥٫٢٤٧٠٪٩٢٢مسيحي

٣٫٢٪٥٫٧٣١٤٪١٠٠٣آخر

املشاركني: ١٠٠٫٠٪١٠٠٫٠٩٧٥٢٪١٠٠٫٠٩١٣٢٪١٧٥٩٥مجموع
ومديرية  األول ٢٠٠٦  كانون السنوي، النشاط استعراض "مهليف"- برنامج نوبيك، دوريت املصدر: ٢٩

.٢٠٠٧ الثاني كانون البرنامج،



qLF�« …dz«œ w� WAOF*«  UBB�� vK� 5K�U(« Z�œ

76

بتغيير  األخيرين العقدين في OECD من دول قامت العديد املقارنة مع دول في العالم:

االنتقال حول فدار العام االجتاه أما تقدمه ملواطنيها. الذي االجتماعي نظام الضمان

العمل سوق في الرفاه مخصصات على إلى دمج احلاصلني تتطلع فاعلة سياسة إلى

مبا في العالم، دولة عشرة ثالث هنا إلى الذي سنقدمه يتطرق االستعراض كامال. دمجا

ويسكونسني مينسوتا، إنديانا، دلفور، كاليفورنيا، فلوريدا، (أريزونا، املتحدة الواليات فيها

وهولندا). والدامنارك (بريطانيا، وأوروبا وكندا ونيويورك)،

ذات السكانية  بالشرائح اهتمام استعراضها جرى التي الدول جميع في يوجد 

غير املشاركني الوالدين، العائالت أحادية السن، كبار – املشاركني اخلاصة االحتياجات

مع التعاطي يتم وغيرهم. طويلة، لفترة مخصصات يتلقون الذين املشاركني املتعلمني،

على اصصات احلاصلني مشترك جلميع برنامج إطار الشرائح السكانية اخلاصة في

التجريبية)، املرحلة في إسرائيل في الوضع غرار وعلى فحصها مت احلاالت التي غالبية (في

تلف اتلفة واملتطلبات اتلفة اخلدمات مسبقا د يحدّ واحد  برنامج إطار في

مختلفة لشرائح برامج في إطار أو (New York City) املستهدفة السكانية الشرائح

املشاركني من متطلباتها تختلف في والتي بشكل مختلف، ممولة مختلفة سكانية

للمشاركني.٣٠  مختلفة خدمات تقدم والتي انتدابي)  اآلخر والبعض طوعي (بعضها

شرطا البرنامج في املشاركة  تكون  أن تقرّر استعراضها مت  التي البرامج غالبية في

أسبوعية. ساعة وأربعني عشرين بني يتراوح ساعات اصصات مبعدل على للحصول

 ٣٥ اإللزامية املشاركة من األدنى يبلغ احلد املتحدة الواليات في املطبقة البرامج في

عائلة  من للمشارك أسبوعية ٢٥ ساعة ومبعدل املشاركني (معا) لزوج ساعة أسبوعية

للمشارك الفرد. أو أحادية الوالدين،

احلاالت في  أنه  العمل" إلى الرفاه "من برامج على أجريت التي األبحاث من يُستدل

البرنامج في  املشاركة نسبة الرغبة تكون مبحض البرنامج في تكون املشاركة التي

أحادية لعائالت  مخصص برنامج ففي كبير. الدمج في النجاح مدى أن مع متدنية،

بني عمال من وجدوا الذين نسبة أن ٩٪، غير بـ املشاركة نسبة رت قدّ بريطانيا في الوالد

في  واملشاركة سبع)، (وعددها مستهدفة سكانية مجموعة لكل خاصة برامج بريطانيا في توجد ٣٠
مبحض اآلخر بعضها في وهي  اصصات)، على الشباب احلاصلني برنامج في (كما  إلزامية بعضها 
برامج أيضا  املتحدة  الواليات في وتوجد  الوالدين). أحادية  بالعائالت اخلاصة البرامج في (كما الرغبة
الذين الوالدين إنديانا ملعاجلة في املُطبق (كالبرنامج اخلاصة املميزات ذات السكانية للشرائح خاصة

في العمل). خاصة تواجههم عوائق
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لهذا العامة النتيجة املراقبة. مجموعة بني منها ٪٢٥ بـ أعلى الرفاه نظام تركوا الذين
٣١ . جد ضئيلة هي الوالد أحادية العائالت مشاركة بنسبة فيما يتعلق البرنامج

على الواليات املتحدة العمل" في إلى الرفاه "من برامج أجريت على التي األبحاث دلت

نسبيا. قوية املستهدفة السكانية الشريحة تكون عندما جناعة أكثر البرامج هذه أن

وجدوا الذين الضعيفة، السكانية الشريحة بني من املشاركني أجور مستوى أن تبني كما

على املقتبسة األبحاث تدل كما اآلخرين. املشاركني مستوى أجور من أدنى كانت عمال،

قصيرة، لفترة إال تندمج لم التي العمل، أو تندمج في لم التي السكانية الشريحة أن

السن، كبار واألشخاص اسبانية، أصول من واملتحدرين السود من تشمل نسبة أعلى
والنفسية.٣٢ اجلسمانية احملدوديات ذوي واألشخاص املتدنية الثقافة ذوي واألشخاص

احلصول شروط على بإدخال تغييرات شاملة اللجنة توصي ال ومسوّغات: توصيات

على التشغيل الذي يترتب اختبار اجتياز ووجوب مخصصات ضمان الدخل على

شخص  كل على يُطبق التشغيل سيظل اجتياز اختبار وجوب فإن مبدئيا. وعليه ذلك

يطرأ ولن القانون، مبوجب منه معفيا يكون أال الدخل على ضمان على احلصول يطلب

في املشارك على يجب أنه على ينص الذي األساسي، التشغيل اختبار على  تغيير

وكما ساعة أسبوعية. أربعني إلى من ثالثني مؤلف شخصي برنامج تطبيق البرنامج

العالم في العمل" إلى الرفاه التي أجريت على برامج "من األبحاث نتائج أعاله فإن ذكر

هدف حتقيق في التطوعية تلك على االنتدابية للبرامج  واضحة  أفضلية على تدل

البرنامج.

في املشاركني  من  بها  بأس ال  نسبة أنّ  مواجهة حقيقة الضروري من فإن ذلك ومع

وغير  طويلة ضون مدة ميُ أنهم مع العمل سوق في في االندماج ينجحون ال البرنامج

ذوي للمشاركني بالنسبة أعاله املذكورة املشاكل وحلل التشغيل. في مراكز معقولة

يستحقون ال ولكنهم جهة، من أصال، لديهم كانت إن العمل، على املتدنية القدرة

اللجنة توصي أخرى، من جهة القائم، حسب التشريع التشغيل من اختبار اإلعفاء

عند املشاركني جميع تشخيص  فيه يتم وتصنيف تشخيص  نظام بإقامة

ص ٣٦. س، م. وبارؤون، ٣١ غال
٣٢ م. س. 
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الكاملة باألهلية صرّحوا الذين املشاركني باستثناء البرنامج،  إلى توجيههم

يشتمل نظام الشباب مثال). يستوفون شروطا معينة (كاملشاركني الذين أو للعمل،

للمشارك، التشغيلية باحلالة التخصصات متعدد اهتمام على التشخيص/ التصنيف

هذا  في إطار والوظيفي.٣٣ يتقرر االجتماعي والنفسي- الطبي التشخيص وبضمنها

مركز في دمجه به قبل املشارك سيُلزم الذي التشغيل اختبار وطبيعة حجم النظام

بدال التشغيل أو، اختبار من املشارك إعفاء إقرار إطاره، في ويكون باإلمكان، التشغيل،

تطبيق يقع الحقا). البحث (انظروا للمشارك متواضع شخصي برنامج إقرار ذلك، من

جهة غير تطبقه كل األحوال وفي احلكومة، عاتق على التصنيف التشخيص/ نظام

البرنامج. تطبق التي باجلهات مرتبطة

يطرأ ولم عادي مسار في البرنامج إلى ه وُجّ الذي املشارك بأن اللجنة توصي 

وأن أخرى، للتشخيص مرة توجيهه يجب عام خالل التشغيلي على وضعه تغيير

على تغيير يطرأ ولم تشغيلي تأهيل مسار في البرنامج إلى ه وُجّ الذي املشارك

التشخيص مرة إلى اآلخر هو توجيهه يجب عام نصف طوال التشغيلي وضعه

أن  مع املشاركني تلف الشخصي البرنامج مالءمة النظام هذا خالل من ميكن أخرى.

وشامل. د موحّ مبدئيا البرنامج

ميكن القول مجموعة توجد ال أنه اآلن اللجنة حتى التي بحوزة املعطيات من يُستدل

إعفاءً منحها يجب ولذلك  للغاية متدنية دمجها احتماالت إن قاطع بشكل عنها

وعلى  ولذلك البرنامج.٣٤  في املشاركة ومن التشغيل اختبار اجتياز من  مسبقا

بعض يواجهها التي اخلاصة الصعوبة بشأن اللجنة على التي طرحت النتائج  ضوء 

من إعفاء بإقرار بالسماح اللجنة توصي التشغيل اختبار اجتياز في املشاركني

من لإلعفاء جديد سبب حتديد بواسطة شخصي، التشغيل على أساس اختبار

على السبب  هذا يسري  العمل. على القدرة عدم  أساس على  التشغيل اختبار

ولكن التشغيل، باختبار القائمة، األخرى املعايير  جميع حسب امللزمني، املشاركني

لنجاح معقول احتمال هناك ليس أنه تبني التصنيف التشخيص/ عملية إطار في

هي اللجنة بحوزة التي املعطيات فإن ذلك ومع التشغيل. مراكز بواسطة دمجهم

س. م. تامير، عند: به موصى مبا هو شبيها النظام املهنية يكون هذا ٣٣ من الناحية
ص ٩-١٠. س، م. الوطني، التأمني ومؤسسة بروكدايل معهد مايرز- جوينت- ٣٤
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اخلصائص ذات املشاركني املستقبل أن مجموعات في يتبني قد ولذلك جزئية معطيات

املشاركة من إعفاء على مسبقا احلصول تستحق وغيرها والتشغيلية الدميوغرافية

البداية. من البرنامج في

النصف خالل أشهر. عدة فترة نهاية اإلعفاء مع هذا فحص بإعادة توصي اللجنة

إعفاء نح ميُ ال البرنامج املشارك إلى توجيه فيها يتم األولى التي من السنة األول

الشخصي البرنامج حجم حتديد باإلمكان يكون في البرنامج، ولكن املشاركة من

التشغيلية. األهداف مخطط أسبوعي مع لقاء عبارة عن وهو احلد األدنى حتى

مسار بتعديل توصي اللجنة احملدودية الطبية ذوات البيوت ربات ملشكلة بالنسبة

ويتم حتديد النساء لهؤالء الوطني التأمني الشاملة في اإلعاقة إطار في الفحص

البيت. في األداء اختبار حسب على العمل وليس القدرة اختبار خالل من قدرتهن

الوطني التأمني إلى التوجه يرفضون الذين املدمنني املشاركني وبالنسبة موعة

تقارير التشغيل مركز يقدم بأن اللجنة توصي اإلدمان حاالت تشخيص أجل من

الشخصي. برنامجهم يطبقوا لم باعتبارهم عنهم

القدرة ذوي املشاركني احتياجات يلبي ينبغي أن التشخيص/التصنيف عموما فإن نظام

والعائلية والنفسية الطبية املشاكل منها متعددة ألسباب  العمل على املتدنية 

تطبيق مبواصلة اللجنة توصي ذلك ومع البرنامج. في االنخراط قبل وغيرها، وذلك

في اندمجوا الذين العاجلة املشاكل ذوي للمشاركني السريع العالج أنظمة

من نسبة معينة تقليل من التشغيل مراكز متكني مواصلة يجب كما البرنامج.

في سيعملون الذين املشاركني من معينة نسبة لدى األسبوعية الساعات مجمل

إطارها.

ضمان مخصصات على باحلاصلني املس  منع هو أعاله املذكورة التوصيات هدف إن

تعتبر الذي املسار البرنامج، في العادي املسار في املشاركة على القادرين غير الدخل

هامة تقدم مساعدة قد في البرنامج املشاركة فإن ذلك ومع إلزامية. فيه املشاركة

كامل. أو جزئي بشكل البرنامج في باملشاركة غير امللزمني اصصات على للحاصلني

للمشاركة مسارات بإنشاء اللجنة توصي البرنامج، هدف ضوء وعلى هنا، ومن

الدخل ضمان مخصصات على احلاصل متكني وبضمن ذلك البرنامج، في الطوعية

املشاركة من أخرى، مخصصات على واحلاصل البرنامج، في املعفى من املشاركة

التأهيل مسار إطار في البرنامج في املشارك ومتكني  رغبته مبحض البرنامج في
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املشاركة  تشجيع خاص بشكل وميكن العادي. املسار إلى االنتقال من التشغيلي

كونهم بسبب التشغيل باختبار امللزمني غير ضمان الدخل على للحاصلني الطوعية
عامني.٣٥ سن حتى أب وحيد) ألطفال (وهو أبا أو أما

wB�A�« Z�U�d��«

التشغيلية املشارك  ملهارات الشخصي البرنامج مالءمة تتم :٢٫٨ التوصية 

تتم كما االجتماعي. ووضعه مثال، كحالته الصحية الشخصية، وخصائصه

التصنيف التشخيص/ عملية خالل ستتحدد  التي  للقيود  البرنامج مالءمة

به. ملزما املشارك سيكون الذي التشغيل اختبار وحجم لطبيعة بالنسبة

work-) "العمل أوال" مبدأ يظل العمل في دمج املشاركني عملية لدعم التوصية ٢٫٩:

وبهدف ذلك، ومع الشخصي. البرنامج  بناء في  األساسي ه املوجّ اخلط  (first

أن ينبغي العمل، في مكانتهم ورفع األجر كسب على املشاركني قدرة تعزيز

أماكن داخل وتأهيال املهني، التأهيل في استثماراً الشخصي البرنامج يتضمن

احلاالت. بعض في العلمي التحصيل استكمال إلى العمل، باإلضافة

صياغة في ال فعّ بشكل املشاركني  إلشراك أنظمة وضع يجب  :٢٫١٠ التوصية 

الشخصي البرنامج خالل طرح خيارات  من ذلك ويتأتى الشخصي، البرنامج

املشارك بكرامة االعتراف ضوء في وذلك بينها، من يختار كي املشارك أمام

العملية برمتها. جناح أجل من في انخراطه ذلك وبأهمية

واالجتماعية الثقافية اخلصائص حسب الشخصي البرنامج يتقرر التوصية ٢٫١١:

في أخرى مالئمة جهات ومع جهات الرفاه التشاور مع وبعد للمشارك والعائلية

وبضمنها املنظمات اتمعية. اتمع،

إنه  القول وعليه ميكن اموعة مؤقتا، هذه في التشغيل اختبار من اإلعفاء يكون الطبيعي أن ٣٥ من
وبحسب البرنامج. إلى اموعة هذه إلى املنتمني معظم ينضم  أن الطبيعي  من قصيرة فترة بعد
٪٤٠ تبلغ حوالي اموعة هذه نسبة فإن مؤسسة التأمني الوطني الدخل في ضمان قسم معطيات

التشغيل. اختبار من إعفاء على احلاصلني الدخل ضمان مستحقي مجمل من
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 One Stop" شامل مركز التشغيل بطريقة مراكز تعمل التجريبية: املرحلة في الوضع

مرحلة البرنامج، بدءا من ملعاجلة املشاركني في جميع اخلدمات وتتجمع فيها ،"Center

الوطني التأمني في الطلبات موظف خالل اصصات من على احلصول طلب تقدمي

أهداف مخطط مراكز التشغيل في وثابت. مدعوم غير في عمل الدمج مرحلة وحتى

مبوجب للمشارك بناء البرنامج الشخصي عن هو املسؤول (Case Manager) التشغيل

طويل. ألمد العمل في املشارك دمج أجل ومن املشارك متيّز التي واملهارات القيود

مخطط أهداف يضعه أن للمشارك يجب الشخصي أن "البرنامج القانون في أحكام جاء

مبا التأهيل، يشتمل على قد البرنامج هذا فإن سبق وكما املشارك، مع بالتشاور تشغيلي،

واستكمال التشغيلي، املهني، والتأهيل والتغيير واالستكمال، ،[...] اتمع في اخلدمة فيه

أجل ذلك من وكل عمل، إلكساب مهارات أو عمل عن بحثا العلمي والتحرك التحصيل

املبدأ األساسي  األجر".٣٦ كسب قدرته على استثمار من ميكنه عمل في املشارك دمج

مستعدا املشارك كان إذا أنه مبعنى ،(work first) أوال" "العمل هو البرنامج حتديد في

كان وإذا الدعم املالئم، تقدمي مع في العمل ه لدمجه سيُوجّ ل املوارد جُ فإن للعمل الفوري

اخلدمة إلى ه ويُوجّ وتأهيل إرشادات فسيحصل على الفوري للعمل مستعد غير املشارك

التشغيل. سلم في تقدمه يتطلبه ما ذلك مبوجب كل املدعوم- العمل وإلى اتمع في

تهدف أساسية  دراسية وورشات دورات على:  الشخصي البرنامج عناصر تشتمل 

سيرة كتابة في كاإلرشاد العمل، سوق في  لالنخراط  مهارات املشارك إكساب إلى

عمل عن للبحث األدوات وتقدمي للعمل، للقبول املقابلة في التصرف وكيفية ذاتية

لذلك عدّ ومُ مبعدات مزوّد مكان في عن عمل الذاتي والبحث عامة مختلفة، ودورات

لدراسة دورات وتقدمي املركز، عمل خارج للبحث الذاتي عن مهام تنفيذ داخل املركز أو

واإلجنليزية- العبرية، في اللغة صعوبات يواجهون للمشاركني الذين (العبرية- اللغات

في إلى األمام دفعهم اللغة اإلجنليزية األساسية في للمعرفة للمشاركني الذين ميكن

الهادف املهني التأهيل وتقدمي وغيرها، الكمبيوتر في أساسية ودورات العمل)، سوق

اجلدول  احلالية.٣٧ مهنته في تطويره أو مطلوبة جديدة مهنة املشارك إكساب إلى

والورشات  والتأهيل  الدورات إلى توجيههم جرى الذين املشاركني حجم يفصل ٢٫٢

.١٠٠ ص القوانني، ٢٠٠٤، كتاب ٣٦
املرحلة  خالل للمشاركني مت قُدّ التي التأهيل دورات وفي الدورات في وُجدت التي الستعراض املشاكل ٣٧

.٣٧-٣٩ ص س، م. الدولة، مراقب انظروا: التجريبية،
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البرنامج. عمل خالل العام األول من اتلفة الدراسية

متوز ٢٠٠٦ ٣٨ – آب ٢٠٠٥ نوع التأهيل، حسب التأهيل – املشاركون في ٢٫٢ اجلدول

مهني  تأهيل
مهارات

أساسية
وتقوية ورشات

املشاركني ١٦٩١٣٠٣٥٠٦٤٦٢٢عدد

في املشاركني مجمل من املئوية نسبتهم

التأهيل
٦٦٫٩٪٣١٫٤٪١٫٧٪

املعطيات بني املقارنة أن على دلت (٢٠٠٧ (أيار البرنامج تقييم دراسة أن إلى اإلشارة جتدر

تُبنيّ  األولى الـ٦-٩ األشهر عن الواردة واملعطيات عشر األولى األشهر اخلمسة عن الواردة

جاء وكما نظرية. مهنية ودورات دورات تلقوا الذين املشاركني نسبة في أن هناك ازديادا

كما املركز. خدمات تغيير األولويات في بداية تعكس املعطيات قد فإنّ "هذه التقرير في

في دمجهم في ينجحوا لم الذين املشاركني معاجلة في التعمق عملية تعكس قد

األولى".٣٩  الفترة خالل العمل

(وستُفصل اتمع" في "اخلدمة تكون فقد الشخصي األخرى للبرنامج العناصر أما

يعادل ل للمشغّ دعم بتقدمي ل مخوّ فاملركز املدعوم: والعمل الفصل) هذا في الحقا

ل مبواصلة املشغّ التزام وذلك مقابل محدودة، املشارك لفترة تكلفة وظيفة من جزءا

على املشارك يحصل احلالة هذه مثل وفي الدعم. فترة انتهاء بعد املشارك تشغيل

اختبار اجتيازه واقع منها، حسب جزء أو اصصات تلقي عن ويتوقف ل املشغّ من أجر

التأمني الوطني. في الدخل

الرفاه "من برامج أعاله أن غالبية االستعراض يستدل من املقارنة مع دول في العالم:

عاملي كدورات املهني"- دورات مهنية عينية "التأهيل الثاني ٢٠٠٧، كانون البرنامج، معطيات ٣٨ حسب
أو اللغة كدورات  للعمل العامة املهارات  إلكساب  دورات – أساسية" "مهارات جتميل، دورة أو رافعات 
ملقابلة كـ"التحضير "املهارات اللينة" مواضيع في ودورات دراسية ورشات – "ورشات تقوية" الكمبيوتر،

احلياتية". "املهارات أو عمل"
ص ١٧-١٨. س، التأمني الوطني، م. بروكدايل ومؤسسة معهد – جوينت – مايرز ٣٩
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في احلال هو (هكذا (work first) أوال" مبدأ "العمل على تقوم في العالم العمل" إلى

وفي هولندا في املطبقة البرامج بعض وفي بريطانيا، وفي األميركية، الواليات غالبية

وأبحاث مختلفة دراسات استعراض من ويُستدل الدامنارك). في املبرمجة السياسة

تتميز التي البرامج أن في العالم العمل" إلى "من الرفاه برنامج تطبق دول على أجريت

املوارد وتطوير املفصل العالج تقدمي مع العمل، سوق في للمشارك السريع بالدمج

حيث األجنح من البرامج هي احليوية، إلى املهارات يفتقرون املشاركني الذين البشرية بني
الرزق.٤٠ كسب على قدرتهم رفع جانب إلى العمل في املشاركني دمج

الرفاه "من برامج على أجريت التي والدراسات األبحاث أن إلى  وبارؤون  غال يشير

(وبخاصة أوال" "العمل  خطوات اتخاذ أن على تدل املتحدة الواليات في العمل" إلى

الشريحة أجور إلى ازدياد أدى العمل) في الدمج خدمات إلى جانب العقوبات استخدام

البرامج. هذه مثل في تشارك لم مراقبة مجموعة مع باملقارنة املستهدفة السكانية

املوارد تطوير باألساس إلى وُجهت التي العمل" إلى الرفاه "من برامج في لوحظ وقد

إلى يعود ذلك سبب أن (ويبدو القريب املدى على األجور في هناك هبوطا البشرية أن

عالقة هناك أن كما تبني مدفوع األجر). العمل من بدال مقابل بدون بالدراسة االنشغال

املدفوع األجر  وقيمة العمل إلى السريع الدخول على التركيز بني واضحة إيجابية

تؤكد للبرامج التي النسبي اإليجابي األثر أن البعيد املدى على وقد تبني للمشاركني.

السلبية "الفجوات أن غير سنوات، ست  إلى خمس  بعد زال قد أوال" "العمل على

إجنازات البشرية وبني املوارد على تطوير تؤكد التي البرامج  في املشاركني إجنازات بني

يدل  ال هذا األمر أن األبحاث من ويُستدل مع الوقت".٤١ املراقبة لم تتقلص مجموعات

البشرية، املوارد لتطوير باألساس هة املوجَّ التثقيف، أو التأهيل برامج أن على بالضرورة

على البرامج لها أفضلية ليس االنتدابية البرامج أن مثل هذه إال مجدية، برامج هي

التأهيل والتثقيف أن برامج األميركية احلالة في تبني أنه اإلشارة إلى وجتدر التطوعية.

الرفاه "من برامج في املشاركني ومحدوديات الحتياجات تتم مالءمتها لم االقتصادي

ملستوى خصيصا لوئمت البرامج التي من جناعة أقل كانت العمل"، ولهذا السبب إلى

تشغيلهم. وملسار املشاركني

س.  م. وبارؤون، ٤٠ غال
ص ١٩. س. ٤١ م.
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البرنامج في املشاركني حول أعاله ورد  مما بوضوح يستدل  ومسوّغات: توصيات

أهداف حتقيق أجل من العالم، أنه في شبيهة برامج املستخلصة من وحول النتائج

العمل وخلصائصه املشارك في ملهارات الشخصي البرنامج ملالءمة حاجة ثمة البرنامج

باحلسبان البرنامج  يأخذ االجتماعي.  ووضعه الصحية وبضمنها حالته الشخصية،

وحجم بطبيعة التشخيص/التصنيف فيما يتعلق خالل عملية التي ستتحدد القيود

ذُكرت التي الدول مع املقارنة ضوء على املشارك. به سيُلزم الذي التشغيل اختبار

تطوير في باالستثمار (work-first) أوال" "العمل مبدأ بدمج اللجنة توصي أعاله

العمل. داخل أماكن والتأهيل املهني التأهيل بواسطة املشارك لدى البشري املورد

على املهني التأهيل وفي الدورات في للمشاركة أدنى حد شرط هي األساسية الثقافة

مثل في لالنخراط املالئمني للمشاركني التشغيلي ولتحسني الوضع أنواعه. مختلف

 ١٢ (حتى العلمي التحصيل استكمال دمج بإتاحة اللجنة توصي التأهيالت هذه

التشغيلي التشخيص طاقم أوصى إذا الشخصي، البرنامج في تعليمية) سنة

على وضعه تغيير يطرأ عام ولم من في البرنامج ألكثر املشارك تواجد وإذا بذلك،

هدف حتقيق حيث ثمار من أن يُؤتي بأفضل شأنه الدمج من هذا مثل إن التشغيلي.

وتعزيز طويلة ملدة الدمج – العمل سوق للمشارك في البرنامج، مبعنى الدمج املستدمي

في العمل سوق خارج املوجودين املشاركني وترقية األجر كسب على املشارك قدرة 

تشغيلهم. مجاالت

إلشراك أنظمة الشخصي البرنامج بناء عملية تتضمن بأن اللجنة توصي

خالل من ذلك، ويتأتى الشخصي،  البرنامج صياغة في فعال  بشكل املشاركني

إدراك قيمة عن ليعبر ويأتي ذلك املشارك. الختيار الشخصي للبرنامج بدائل طرح

االقتصادية احملفزات نظام جانب إلى له، نح الذي ميُ الدور هذا مساهمة املشارك ومدى

وحسب، فقد هذا العملية. ليس إجناح في املشارك انخراط في ستُطرح الحقا، التي

البرنامج سواء في باالزدياد آخذة  مبكانة حتظى وهي بنجاح الطريقة هذه تبني جرى

الدول االسكندنافية. في بها املعمول التطبيق  برامج في أو (New Deal) البريطاني

"مهليف" لتقييم برنامج أجريت من دراسة تبني أنه إلى السياق هذا في اإلشارة جتدر

أنه مبعظمهم يرون األخيرين هؤالء أن التشغيلية  األهداف مخططي موضوع  في

من إنّ أهمية بالغة، إذ األمر لهذا وأن الشخصي، البرنامج بناء في الزبون إشراك ميكن

رغبته ومدى حافزيته ورفع خلق إحساسه بالقدرة في املساهمة الزبون إشراك شأن
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وحتديد  صياغة في املشارك إشراك إن كما العمل.٤٢ سوق في لالندماج واستعداده 

يساهم قد البرنامج في املشاركون أن يشارك فيه املتوقع من الذي الشخصي البرنامج

والعائلية. واالجتماعية الثقافية املشارك خلصوصيات الشخصي البرنامج مالءمة في

ومنها اتمع، في ذات عالقة جهات استشارة األهمية مبكان من الغاية هذه ولتحقيق

اتمعية. واملنظمات الرفاه جهات

5�—UA*« …Q�UJ�

إلغاء نظام تطبيق  يستمر البرنامج  في  املشاركة حتفيز لضمان :٢٫١٢ التوصية 

التشغيل. اختبار أي الشخصي، البرنامج تطبيق عدم بسبب اصصات

تدريجي إلغاء  نظام تطبيق خالل من النظام هذا مرونة  زيادة  يجب أنه غير

أرض الواقع. على التشغيل اختبار اجتياز شروط مرونة زيادة للمخصصات و/أو

البرنامج تطبيق عدم ما بعمل القبول املشارك رفض النظام يعتبر هذا إطار في

كامل. بشكل بالبرنامج الشخصي جانبه من

وعليه للبرنامج، الهدف األساسي العمل هو في املستدمي الدمج التوصية ٢٫١٣:

يندمج عندما البرنامج التي تطبق للمشاركني وللجهات احملفزات يجب خلق

أنظمة يجب خلق احلاالت هذه مثل طويلة. وفي مدة طوال العمل في املشارك

مهنيا. املشاركني لدعم

انتُهجت التي للمشاركني، للعمل الداعمة طريقة تقدمي اخلدمات التوصية ٢٫١٤:

املعروفة البرامج مقبولة ضمن البرنامج، هي طريقة التجريبية من املرحلة في

وضرورية كأداة ناجعة نفسها وتثبت إيجابي حافز هي هذه الطريقة العالم. في

اخلدمات هذه تخصيص عدم توقف ضمان يجب البرنامج. وعليه أهداف لتحقيق

تدريجي. إال بشكل العمل، سوق إلى االنتقال عند للمشاركني

التشغيلية، األهداف مديري عمل الوطني، أمناط التأمني ومؤسسة بروكدايل معهد مايرز- جوينت- ٤٢
على سنة نصف مرور بعد تقرير عملهم- في تساعدهم التي واجلهات تواجههم التي والصعوبات

.٢٠٠٦ متوز، "مهليف"، برنامج تفعيل
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ثانوية  حتى ابتدائية ثقافة تلقوا أو أنهم رسمية ثقافة عدم تلقيهم عن أبلغوا الذين هم املثقفني- غير ١
 ١٣) اجلامعية فيها مبا ثانوية، فوق ثقافة عن بتلقيهم أبلغوا الذين هم املثقفون- تعليمية)؛ سنة ٠-١٢)

املتزمتة). اليهودية الدينية الثقافة ذوي التحليل هذا يشمل (لم فوق) فما تعليمية سنة
١٦٦-١٦٧ وص ١٨٨-١٩٠. ص تقرير ٢٠٠٦، إسرائيل، ٢ بنك

١٦٤ وص ١٨٧-١٨٩. ص تقرير ٢٠٠٥، إسرائيل، ٣ بنك

في دائرة املعيشية اصصات على احلاصلني دمج برنامج

إسرائيل في سوق العمل وواقع العمل

مستوى حسب م- مقسّ عمل سنوات عديدة سوق منذ إسرائيل في يعمل

املقاييس جميع خالل من التوزيع هذا وينعكس فيه- العاملني ثقافة

إسرائيل بنك تقرير من يُستدل العمل. سوق مميزات تختبر التي األساسية

اثنان  عمل سوقا الزمن من عقدين  منذ  إسرائيل في يوجد أنه  ٢٠٠٦ لعام

االختالف خالل من األمر وينعكس املثقفني- لغير وآخر للمثقفني واحد منفردان-

مستوى متوسط خالل ومن  التشغيل، ونسبة املشاركة نسبة بني اجلوهري

ومدى عمقها. ونسبة البطالة العمل مجاالت إلى والتوزيع األجور

مشاركة نسبة من ٪٧٥ حوالي وتشغيلهم املثقفني غير مشاركة نسبة تبلغ 

من متوسط أجر ٪٦٥ املثقف حوالي العامل غير أجر معدل املثقفني. يبلغ وتشغيل

عمقها (املدة ومدى البطالة نسبة ذلك، أن تبني، باإلضافة إلى وقد املثقف. العامل

صفوف املثقفني.٢  في منهما بكثير أعلى املثقفني غير في صفوف للبطالة) الزمنية

العالي الطلب العاملني: على الطلب من منطني إلى وجود الفوارق تشير هذه

على نسبيا أعلى قدرة لديهم الذين واملاهرين املثقفني العاملني على نسبيا

غير املاهرين على العاملني نسبيا املنخفض والطلب األجر، وكسب املساومة

األجر. وكسب على املساومة نسبيا متدنية قدرة الذين لديهم املثقفني وغير

العمل مجاالت  في الفجوات فحص  خالل من  أيضا الفوارق هذه وتنعكس

معني عمل مجال في األجر ارتفاع بني مدى ووجود تالؤم األجر ازدياد نسب بني

هناك ثمة  أن هو أيضا الفجوات هذه فيه.٣ وما تعنيه املثقفني العاملني ونسبة
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تقرير ١٧٨-١٨١؛ ص تقرير ٢٠٠٥، إسرائيل، بنك النسبة. هذه على هبوط عام ٢٠٠٦ طرأ خالل ٤
.١٨٠ ص ،٢٠٠٦

دائرة ١٩٠؛ ص ،٢٠٠٦ تقرير  إسرائيل، بنك فقط. "االحتياطي" معطيات  حول احلديث يدور ٥
بروكدايل معهد جوينت- مايرز- ;٢٫٤ اجلدول ،٢٠٠٥ البشرية املوارد استطالع املركزية، اإلحصاء
لبرنامج هون املُوجَّ :٢ رقم التقرير "مهليف"- لبرنامج تقييم دراسة الوطني، التأمني ومؤسسة

.٣١ ص ،٢٠٠٧ شباط "مهليف"،
تأثير برنامج  ملتابعة أولية نتائج الوطني، التأمني ومؤسسة معهد بروكدايل جوينت- مايرز- ٦
(االحتياطي)،  البرنامج في بداية املستحقني تفعيله على من ١٥ الـ األشهر خالل "مهليف"

.١٠-١١ ص ،٢٠٠٧ أيار

التباطؤ في فترة البطالة دائرة إلى العاملني غير املثقفني كبيرا لعودة احتماال

املشتغلني نسبة في االرتفاع  وهو  للموضوع آخر  وجه وهناك االقتصادي.

نسبة تبلغ األخيرة. السنوات منهم طوال معظم  رغبة دون جزئية بوظائف

خاص بشكل فيها ويبرز جزئية، بوظائف العاملني ربع حوالي اموعة هذه
املتدنية.٤ الثقافة لذوي العالي التمثيل

في املعيشية على اصصات احلاصلني دمج برنامج في املشاركني تبرز بني

العاملة القوى من ٪٤٥ حوالي أن حني ففي املثقفني. غير حصة العمل دائرة

املشاركني بني من املثقفني غير نسبة تبلغ املثقفني غير من إسرائيل هم في

إلى  في البرنامج املشاركني غالبية انتماء ويبرز ٧٠٪.٥ حوالي البرنامج في

عليه حصل األجر الذي أعقاب معدل العمل في سوق في الشريحة هذه

للساعة،  ٢٠ ش.ج الـ يقارب وهو البرنامج، في املشاركني من بني العاملون

االقتصادية.٦  املرافق في األدنى املعمول به احلد من أجر أنه قريب أي
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بسبب تطبقه،  التي واجلهات البرنامج في املشاركني حتفيز :٢٫١٥ التوصية 

معلوماتي نظام بوجود مشروط النوعي، الدمج مجال في احملققة النجاحات

للمعطيات آخر مصدر ن يُؤمَّ لم إذا ثة. واحملدّ املصداقة املعطيات تزويد ميكنه

طريق عن الدمج حاالت تقارير على  مكافآت نظام  خلق يجب اال  هذا في 

املشاركني.

"مهليف"  برنامج في للمشاركني األساسي كان احملفز التجريبية: املرحلة في الوضع

أي التشغيل، اختبار اجتياز عدم  إن يقول سلبيا  التجريبية محفزا املرحلة بداية في 

الدخل ضمان صصات الكامل اإللغاء إلى أدى كامال، الشخصي البرنامج تنفيذ عدم

يقوم التي الفرضية ما. بعمل القبول املشارك رفض حال في شهرين  أو شهر ملدة 

"فخ ال يعملون تشكل الذين نح لألشخاص التي متُ اصصات أن هي هذا احملفز عليها

هذه اصصات من الفائدة أن طاملا للعمل، سلبيا محفزا تكون قد أي أنها بطالة"،

فراغه وقت بالتنازل عن اصصات على احلاصل إلزام فإن وعليه العمل. من فائدة أعلى

كبير. حد التأثير إلى هذا يبطل أن ينبغي كان في البرنامج واملشاركة

على محفزات إيجابية "مهليف" برنامج اشتمل للمشاركني السلبي احملفز جانب إلى

في املشارك نسبيا. من حق قليال كان حجمها أن غير العمل، سوق في لالنخراط أيضا

(ستفصل (WSS) للعمل داعمة خدمات البرنامج على في إطار يحصل أن البرنامج هذا

بعض يُقدم البرنامج. في للمشاركة إيجابي محفز الفصل) هي مبثابة هذا في الحقا

ملساعدتهم محدودة لفترة العمل دُمجوا في سبق أن الذين للمشاركني اخلدمات هذه

تعزيز وضعهم االقتصادي. على

بق  طُ والذي أعاله ذكرت التي احملفزات نظام في تغيير إحداث ٢٠٠٦ أواخر عام تقرر في

يُطبق ولم بعد عليه يُصادق لم الذي التغيير، هذا ويؤكد البرنامج. تفعيل بداية منذ

وهو للمشاركني،  اإليجابية احملفزات تقدمي موضوع على واضحا تأكيدا تام، بشكل

على لها اطط وتشتمل احملفزات اإليجابية احملفز السلبي. بتأثير ما حد إلى مشروط

في  الذين دُمجوا للمشاركني تُقدم ش.ج ١٠٠٠ ش.ج إلى ٤٠٠٠ بقيمة مواظبة" "منحة

فقدان عن األولى في السنة املشاركني وتعويض وسنة، شهر بني تتراوح ملدة العمل

احملفز  تخفيف ينعكس املواصالت).٤٣ السكن،  املساكن، (ضريبة  املكملة التسهيالت

ص ٣٠. م. س. دينور، مشابهة: توصية دينور جلنة تقرير تضمن ٤٣
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درجة يُحدد الذي التدريجي للمخصصات اإللغاء نظام وضع اقتراح من خالل السلبي

إلغاء إلى البرنامج عن أيام ثالثة تغيب يؤدي لذلك ونتيجة اصصات،  إللغاء أخرى

فما أيام أربعة تغيب حالة في إال تلغى فال اصصات الكاملة أما نصف اصصات،

فوق.

البرامج  غالبية أن أعاله املذكور االستعراض من يُستدل العالم: في دول مع املقارنة

في إطار يحصلون املشاركني أن وتبني للمشاركني. وسلبية إيجابية محفزات تضمنت

التي بتلك شبيهة للعمل داعمة خدمات على استعراضها جرى التي البرامج جميع

يستحقها التي اصصات قيمة إن كما إسرائيل. في البرنامج في تُقدم للمشاركني

التشغيل. سلم في التقدم مبوجب البرامج بعض في ارتفعت املشاركون

شائعة عقوبة للمخصصات ليس التام اإللغاء أن تبني السلبية للمحفزات بالنسبة

املشارك ينفذ التي ال األولى املرة من العقوبة هذه تُفرض بأال مشروطا يكون ما وغالبا

ال (Maricopa County) مثال أريزونا في له.  تقرر الذي الشخصي البرنامج  متطلبات

تزيد وال اصصات. من ٪٢٥ عن املشارك على مرة قيمة الغرامة التي تُفرض ألول تزيد

عن تزيد فال املرة الثالثة في أما اصصات، من مبلغ ٪٥٠ عن الثانية املرة في قيمتها

إلى النظام هذا أن يستند ميكن للمخصصات جزئي إلغاء نظام حال تطبيق وفي .٪١٠٠

من مبلغ ثابتة مئوية نسبة إلى أو (أريزونا) مشاركة عدم ساعة كل على غرامة ثابتة

(هولندا). اصصات

أوروبا في رائج غير ولكنه  املتحدة الواليات  في االستعمال رائج سلبي هناك محفز

الواليات الفدرالية في التشريعات تشتمل اصصات: استحقاق فترة محدودية وهو

ولكن  ٦٠ شهرا، تبلغ اصصات على للحصول متراكمة زمنية مدة على حتديد املتحدة

على لتقتصر تطبيق البرنامج إطار في بعض الواليات األميركية في املدة أختُزلت هذه

شهرا. ٢٤-٣٠

إلى الرفاه "من برامج تنتهجها التي العقوبات تأثير موضوع حول دراسات من يُستدل

إيجابية عالقة ثمة هناك واملتوسط أن القصير للمدى العمل الدمج في العمل" على

تشارك مراقبة لم مجموعة مع باملقارنة عال، بأجر والتشغيل العقوبات تطبيق بني

بني من املشاركني أكثر جتاه تُطبق أن العقوبات تبني فقد ومع ذلك انتدابي. في برنامج

عوائق من يعانني اللواتي كالنساء اخلصوص، وجه على الضعيفة الشرائح السكانية
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إحداث تساهم في فإن العقوبات لم وعليه سوق العمل، لدى محاولتهن دخول عديدة

تبني كما هؤالء النساء سوءا. وضع ازدياد إلى أدت بل احلاالت هذه في سلوكية تغييرات

دخل فرض ضريبة و/أو الدخل كاستكمال إيجابية، محفزات تضمنت البرامج التي أن

تشجع للمشتغلني املقدمة احملفزات ألن نظرا األخرى البرامج من أجنع كانت سلبية،
سوق العمل.٤٤ دون تشويه آلية ومتنع الفقر في العمل بقاءهم

تقوم على الفرضية  الشأن هذا في التوصيات فإن أعاله ذكر ما إزاء ومسوّغات: توصيات

احملفزات على باألساس والسلبية، ويؤكد احملفزات اإليجابية يدمج بني الذي النظام بأن

البرنامج في احملفز للمشاركة ولضمان وجه. أفضل على البرنامج أهداف اإليجابية، يخدم

البرنامج تنفيذ بسبب عدم اصصات إلغاء نظام تطبيق مبواصلة اللجنة توصي

تطبيق خالل من هذا النظام املرونة في من مبزيد اللجنة توصي ومع ذلك الشخصي.

التشغيل اختبار اجتياز شروط مرونة زيادة و/أو للمخصصات تدريجي إلغاء نظام

له خالل تقرر الذي الشخصي من البرنامج تنفيذ ٨٠٪ املشارك على (كأن يتوجب فعليا

تطبيق إن ذلك). بعد الشخصي البرنامج من و٩٠٪ مشاركته، من األولى األربعة األشهر

تعتبر ضمان الدخل مخصصات ألن بدهيا أمرا ليس للمخصصات التدريجي نظام اإللغاء

اجلزئي املس فإن وعليه األساسية، املشارك تلبية احتياجات هدفه الدخل حدا أدنى من

للمخصصات التدريجي  التقليل أن يبدو ذلك ومع كبيرة. إشكالية على ينطوي  بها

االقتصادي بالوضع أكبر اهتماما ذلك في وأن لها والشامل الفوري اإللغاء من أفضل

الضعيفة السكانية الشرائح تضرر وباحتمال عائالتهم وأفراد البرنامج في للمشاركني

والذي بالعمل،  القبول رفض أن إلى اإلشارة جتدر النظام. هذا  لتطبيق  نتيجة  حتديدا

للبرنامج عدم تطبيق يُعتبر لقواعد نظام اصصات، أساسيا خرقا الواقع في يتعبر
على الفور.٤٥ اصصات إلغاء كامل ويؤدي إلى كامل بشكل الشخصي

نظام بتطبيق اللجنة توصي أعاله املذكور السلبية احملفزات نظام  وجود جانب إلى

العمل. في املستدمي وهو الدمج البرنامج، هدف حتقيق إلى تهدف إيجابية محفزات

في اندمجوا الذين للمشاركني إيجابية اقتصادية محفزات خلق يجب وعليه

س.  م. وبارؤون، ٤٤ غال
اصصات.  إلغاء بعملية ما يتعلق كل بشأن مفصلة أنظمة وضع تلغي احلاجة إلى التوصية ال هذه ٤٥

.٤٠-٤٢ ص س. م. الدولة، مراقب انظروا:
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التي  التغييرات غرار مهنيا، على املشاركني لترقية أنظمة وخلق طويلة لفترة العمل

محفزات  وجود جانب دينور.٤٦ إلى جلنة وفي ٢٠٠٦ أواخر عام في اال هذا في عنها أعلن

توصي للمشاركني. للعمل الداعمة اخلدمات تخصيص استمرار يجب ضمان مالية

سوق إلى االنتقال للمشاركني مع اخلدمات هذه تخصيص يتوقف ال بأن اللجنة

دعم نظام إنشاء أن اللجنة ترى الحقا).  الفصل هذا في سيُفصل (كما العمل

إطار هام في مدماك هو السلبية"- الدخل "ضريبة – قريباً إسرائيل املداخيل في
البرنامج.٤٧ في للمشاركني اإليجابية نظام احملفزات

تطبق التي واجلهات حتفيز املشاركني فإن التقرير هذا في األخرى الفصول في ذُكر كما

قادر معلومات نظام مشروط بوجود النوعي الدمج في مجال النجاحات على البرنامج

هذا في للمعطيات آخر مصدر إيجاد يتم لم إذا ثة. دّ واحملُ املصداقة املعطيات على توفير

عن للتقارير املشاركني تقدمي مقابل مكافآت نظام بإنشاء توصي اللجنة فإن اال

الدمج. حاالت

WOKOGA��« ·«b�_« uDD��

ستُعرض على التي التشغيلي اإلمكانيات مخطط األهداف يحدد التوصية ٢٫١٦:

تقرر ما مبوجب تطبيقه عليه يجب الذي الشخصي البرنامج املشارك بشأن

التشغيلي مدى تطبيق األهداف مخطط يحدد كما التوصية ٢٫١٠ أعاله. في

استحقاقه وإقرار حتديد أجل من الشخصي للبرنامج املشارك تطبيق عدم أو

التوصية ٢٫١٢ أعاله. في للمخصصات، مبوجب ما تقرر

يكون بحيث القانون اليوم في املوجودة األدنى احلد طالب مَ زيادة يتم التوصية ٢٫١٧:

األقل على سنوات ثالث تشغيلية تبلغ جتربة ذا التشغيلي األهداف مخطط

أولى جامعية درجة على حاصال أو الوطنية) أو العسكرية اخلدمة (ال يشمل

واحدا عاما تبلغ تشغيلية جتربة العالي وذا للتعليم بها معترف مؤسسة من

ص ٣٠. س. م. ٤٦ دينور،
هذا  من  ٣٠ وص   ٢٤ ص أيضا وانظروا .٢٠٠٧ شباط   ٤ تاريخ  في الصادر  ١١٣٤ رقم  احلكومة قرار ٤٧

التقرير.



qLF�« …dz«œ w� WAOF*«  UBB�� vK� 5K�U(« Z�œ

92

األهداف الوطنية). يكون مخططو أو العسكرية اخلدمة يشمل (ال األقل على

التأهيل. مجاالت أحد في تأهيل ذوي التشغيلي التأهيل مسار في التشغيلية

التشغيلية األهداف مخططو يضعه الذي التأهيل برنامج يصاغ التوصية ٢٫١٨:

ملصادقة يحتاج ولكنه  التشغيل، مراكز من واحد كل في  مستقل بشكل

في والنجاح التأهيل عملية استكمال  إن البرنامج.  مديرية من مسبقة

شرط العملية، هما هذه انتهاء مديرية البرنامج مع بل قِ من االمتحان النهائي

برنامج مالءمة تتم التشغيلي. األهداف مخطط صالحيات لتفعيل أساسي

التأهيل مسار إطار في العاملني التشغيلية األهداف ططي  خاص  تأهيل

التشغيلي.

في واحدة ساعة استشارة عن يقل ال ما على مشارك كل يحصل التوصية ٢٫١٩:

كل وفي فيه. يشارك الشخصي الذي نوع البرنامج عن النظر بصرف الشهر

الشهر. في استشارة ساعتي عن املشاركني يقل املعدل لعموم ال األحوال

االقتصادية لعام ٢٠٠٤ مخططي  السياسة قانون ل خوّ التجريبية: املرحلة في الوضع

البرنامج الشخصي التشغيل بصياغة مراكز لدى الذين يعملون األهداف التشغيلية

التزم بالبرنامج قد املشارك كان ما إذا في مسألة والبت "مهليف" برنامج في للمشارك

املشارك اجتياز كيفية حول التأمني الوطني مؤسسة إلى التقارير ال، ورفع أم الشخصي

استحقاق بشأن الوطني التأمني قرار مؤسسة على أن التأكيد يجدر الختبار التشغيل.

مدى بشأن التشغيلي األهداف مخطط قرار إلى يستند اصصات برنامج في املشارك
له.٤٨ اجتيازه عدم أو التشغيل املشارك الختبار اجتياز

 ١٢ أنهوا قد التشغيلية األهداف مخططو يكون أن ينبغي القانون مبوجب متطلبات

مجال في األقل على واحدا عاما تبلغ التشغيل في جتربة وذوي تعليمية على األقل سنة

لهم قدمه شهر ملدة تأهيال عملهم بدء قبل التشغيلية األهداف مخططو تلقى ما.

قوانني في املراكز، تفعيل البرنامج التالية: معاجلة للمواضيع وشمل البرنامج مطبقو

في  الوطني مؤسسة التأمني فيها موظفو يستند التي األولى احلالة ليست هذه أن إلى اإلشارة جتدر ٤٨
حجمها. بسبب األبرز احلالة أنها يبدو ولكن خاصة، جهات من تقارير إلى االستحقاق إقرار عملية
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كمقابلة الشخصية، واملهارات  البرنامج في املشاركني شريحة إلى التعرف العمل،

بعد أجريت التي  "مهليف" برنامج تقييم دراسة من يُستدل ذلك ومع املشاركني. 

ذكروا التشغيلية األهداف مخططي من ٪٧٩ أن البرنامج بدء من أشهر ستة حوالي

كالتعاطي املسبق، يتضمنها التأهيل التي املواضيع زيادة أو الستكمال حاجة هناك أن

التأهيل  إلى باإلضافة الوقت.٤٩ وإدارة العمل وقوانني الزبون، قِبل من والعنف التآكل، مع

مسبقة موافقة يتطلب تشغيلي مخطط أي تشغيل فإن البرنامج مطبقو يوفره الذي

من اختبارات األهداف التشغيلية اجتياز مخططي من ويُطلب البرنامج، من مديرية

تشغيلهم. على املصادقة جتديد يستحقوا كي معينة لفترة واحدة مديرية قِبل

فإن في القانون املتدنية املقررة والتجربة التشغيلية الثقافية الرغم من املتطلبات على

عالية: ثقافة ذوو هم مراكز التشغيل العاملني في التشغيلية األهداف مخططي معظم

التشغيلة األهداف مخططي من ٪٦٩ املوضوع أن في البرنامج تقييم دراسة من تبني فقد

عالجية. مواضيع في جامعية درجة يحملون رُبعهم وأن األولى، اجلامعية الدرجة يحملون

العمل في سابقة جتربة لديهم التشغيلية األهداف مخططي من  ٪٦٣ أن تبني  كما

التطوعي العمل في جتربة آخرين منهم ٪١٣ وأن لدى ضعيفة، سكانية شرائح بأجر مع

مخطط ثقافة بني سلبية عالقة هناك أن كما تبني الشرائح السكانية. هذه مع مثل

الذي تلقاه: التأهيل من عليه حصل أنه يعتقد الذي ومدى اإلسهام التشغيلية األهداف
العمل.٥٠ عن البطالة بتجربة مروا التشغيلية األهداف مخططي من ٪٣٣

األهداف التشغيلية مخططي من ٪٧٠ تبني أن فقد الدميوغرافية املميزات حيث من أما

من و١١٪ .٪٦٢ هي منهم الوالدين ونسبة متزوجون، منهم و٦٠٪ النساء، من هم

أعمارهم تصل شباب ونصفهم وحيدون والدون هم التشغيلية األهداف مخططي
عاما.٥١ ٣٢ إلى

املشارك اختبار لقدرة إجراء وظيفته إطار في التشغيلية األهداف مخطط من يُطلب

عمل إلى املشارك وتوجيه العمل، في اندماجه قبيل احتياجاته وحتديد العمل على

متابعة لغرض تسجيل وإجراء للعمل  الداعمة اخلدمات تأمني واملساعدة في مالئم،

أنهم مطالبون إلى التقييم اختبار في التشغيلية األهداف مخططو وأشار املشارك.

متوز ٢٠٠٦. م. س. الوطني، التأمني ومؤسسة بروكدايل معهد جوينت- مايرز- ٤٩
س. م. ٥٠
س. م. ٥١
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العمل. إلى تغيير مواقفه من ودفعه للمشارك بتقدمي الدعم العاطفي عملهم بحكم

مختلفة من إلى منظمات املشاركني وتوجيه املعلومات بتوفير طالبون مُ إنهم كما

مخططو يقوم باملشارك الشخصي االهتمام جانب إلى املساعدة. على احلصول أجل

والوظائف طواقم التفكير في بوظائف أخرى كالعضوية املراكز في التشغيلية األهداف
اجلماعية للزبائن.٥٢ واإلرشادات اتلفة اإلدارية

نسبة بني التابعة لبرنامج "مهليف" التشغيل مراكز امللفات في عبء متوسط يتراوح

األهداف  مخططو  أفاد وقد أهداف تشغيلية.  مخطط لكل مشاركا  ١:٧٥ إلى   ١:٥٠

بينما  األسبوع، في مشاركا ٤١ معدله عاجلوا ما أنهم التقييم دراسة في التشغيلية

الذي والضغط الزبائن كثرة عن ناجمة  صعوبات  هناك كانت بأنه منهم ٪٣٤ أفاد

أعلى القدس والناصرة من كل في جلت وسُ الدمج. عمليات إجراء أجل اإلدارة من متارسه

اال. هذا في مشاكل بوجود التشغيلية الذين أفادوا األهداف مخططي النسب من

في املركز باستثناء التشغيل،  مراكز جميع في التشغيلية األهداف  مخططو عالج

التي يتحدثها األم لغة يتقنون وكانوا نسبيا الزبائن املتجانسني مجموعة من اخلضيرة،

التشغيلية األهداف مخططي مبعاجلة تتعلق للنظر ملفتة أخرى نقطة وهناك الزبائن.

األهداف التشغيلية مخططي من ٪٧٢ البرنامج: أفاد في أيضا أزواجهم الذين يشارك

في سوق لالندماج النسبية احتماالتهم باحلسبان يأخذوا أن دون يعاجلون الزوجني أنهم
العمل.٥٢

موضوع طواقم حول أجريت ودراسات أبحاث يُستدل من املقارنة مع دول في العالم:

أمام املتاحة  املوارد أن األميركية املتحدة الواليات في العمل" إلى الرفاه  "من برامج

على تؤكد التي التنظيمية  والثقافة  تتطابق  وتقييمها  إجنازاتها  وتدريج الطواقم

التمكني وليس العمل، في السريع والدمج الدعم خدمات حلجم اإلداري اخلفض 

فرض مثل مواضيع في التشغيليون املستشارون عمل راجعني. للمُ املدى بعيد االقتصادي

اعتبارات أمام مفتوحا بقي اال أن مع روتينية أنظمة تنظيمية حسب مثال العقوبات

املناسب املهني التأهيل ميتلكون ال الذين أن املستشارين تبني كما نفسه. املستشار

س. م. ٥٢

س. م. ٥٣
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كانت هناك ثمة إذا ما ليقرروا قدرة املُراجعني لتقييم اعتباراتهم تفعيل منهم لب طُ

وتقدمي اإلجراءات املستشارين إلى تقصير معظم مال ذلك إلى استنادا حاجة للعقوبة.

الشخصية. احلالة أسس إدارة مع ينسجم أثيرت ال التي للقضايا ط مبسّ رد

العمل" واملوارد برامج "من الرفاه إلى لطواقم املالئم غير املهني التأهيل أن تبني كما

ذات السكانية للشرائح معاجلتها لدى الطواقم أمام املتاحة الضعيفة البشرية

هذا ليس العمل". إلى "من الرفاه برامج أهداف متس بنجاح املعقدة البشرية املشاكل

والطواقم اخلفيف للعبء أهمية ثمة هناك  أن  على كثيرة أبحاث دلت بل  وحسب،

هناك كان أقل الطاقم عضو عاتق على امللقى كان عبء احلاالت فكلما ااالت. متعددة

أعلى.٥٤  العمل بأجر في البرنامج إلى دمج أفضل بأن يقود احتمال

بني العالقة األهم في احللقة هم التشغيلية األهداف مخططو ومسوّغات: توصيات

التشغيلية األهداف ططي يكون وعليه قد املشارك، البرنامج وبني تطبق التي اجلهات

يتمتع التي الصالحية إن  كما أهدافه. وعلى حتقيق البرنامج جناح على حاسم تأثير

بشأن الرأي يجب إبداء واسعة، ولذلك صالحية هي التشغيلية بها مخططو األهداف

من املطلوبة والتأهيالت وبشأن املهارات السياق في هذا تعريفها يجب احملدودية التي

العموم، على عليه. امللقاة باملسؤولية النهوض أجل من األهداف التشغيلية مخطط

ورفع سقف التشغيلية األهداف مخططي صالحية نطاق بتقليص اللجنة توصي

الوظيفة. هذه متطلبات

التشخيص/ عملية خالل من التشغيلية األهداف مخططي صالحية تقليص يتم

على املطروحة الشخصي البرنامج إمكانيات تتحدد وهكذا أعاله، املذكورة التصنيف

التقليص يتم كما التشخيص. مركز  في املهني الطاقم توصيات حسب  املشارك 

التي البدائل بني  من الشخصي  البرنامج اختيار في املشارك إشراك زيادة خالل من 

مخطط صالحية من أن يُقرّ بأن اللجنة توصي اإلطار هذا في عليه. ستُعرض 

البرنامج بشأن املشارك على ستُعرض التي اإلمكانيات حتديد التشغيلية األهداف

كما التوصية ٢٫١٠ أعاله. في ما تقرر مبوجب تطبيقه عليه يجب الشخصي الذي

عدم تطبيقه، للبرنامج أو املشارك، تطبيق مدى التشغيلية األهداف مخطط يقرر

س. م. وبارؤون، غال ٥٤
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التوصية  في ورد ما مبوجب للمخصصات، استحقاقه إقرار أجل  من  الشخصي 

٢٫١٢ أعاله.

القانون شرط القائمة اليوم في األدنى احلد متطلبات إلى يُضاف بأن اللجنة توصي

جامعية أولى درجة على حاصال التشغيلية األهداف كون مخطط بوجوب يتعلق

الشروط أحد األدنى احلد متطلبات إلى يُضاف بأن اللجنة توصي كما معترف بها.

سنوات ثالث تبلغ تشغيلية جتربة ذا التشغيلية األهداف التالية: يكون مخطط

العسكرية أو الوطنية) اخلدمة يشمل (ال مجال اخلدمات االجتماعية في األقل على

يشمل واحد (ال عن عام ال تقل جتربة تشغيلية وذا جامعية درجة على حاصال أو

أهداف كمخطط  تشغيله مت مبن املس ولتجنب الوطنية). أو العسكرية اخلدمة

يحول بأن ال نوصي اكتسبها، التي ونظرا للخبرة التجريبية، املرحلة خالل تشغيلية

ميتلك بأن اللجنة توصي كما اليوم. يشتغل  من تشغيل مواصلة دون التغيير  هذا

مجاالت أحد في تأهيال التشغيلي التأهيل مسار في مخطط األهداف التشغيلية

التأهيل. 

بالشكل بوظيفته  للقيام  الزم شرط هو التشغيلية األهداف طط املالئم التأهيل

قدرة لتقييم القدرات بناء حول: التأهيل عملية تتمحور أن ويجب والنوعي. املناسب

– املشارك الفرد بحقوق تتعلق التي املعلومات واحتياجاته، توفير البرنامج في املشارك

على وتأثيرها وخصائصها اتلفة السكانية الشرائح على التعرف وتعزيز واملشتغل-

العمل تعترض التي اتلفة املشاكل مواجهة على القدرة وتنمية التشغيلي، الوضع

برنامج بتحضير مركز تشغيل يقوم كل بأن اللجنة توصي التشغيل. ملراكز اليومي

يحتاج البرنامج هذا ولكن مستقل بشكل التشغيلية األهداف تأهيل مخطط

التأكيد جرى التي النقاط ضوء على البرنامج مديرية من مسبقة مصادقة إلى

الذي التشغيلية  األهداف مالءمة عملية تأهيل مخطط يجب كما أعاله. عليها

والنجاح التأهيل عملية استكمال إن التشغيلي. التأهيل مسار إطار في يعمل

شرط هما العملية هذه نهاية في البرنامج مديرية بل قِ من النهائي االختبار في

التشغيلية. األهداف مخطط صالحيات ملمارسة أساسي

التشغيلية األهداف مخطط  يواجهه الذي العمل عبء فإن تخفيف أعاله ذكر كما

وترقيته البرنامج في املشاركني من واحد لكل الالئقة املعاجلة لضمان هام شرط هو

االهتمام تشغيلية أهداف مخطط كل يتولى بأن اللجنة توصي وعليه عمله. في
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واحتياجاتهم، ولضمان للمشاركني الواسعة للتشكيلة ٥٠ مشاركا. وإدراكا بحوالي

احلرص على حصول يجب لهم، عالج أفضل وتقدمي املشاركني احتياجات على التركيز

عن النظر بصرف الشهر في واحدة استشارة ساعة عن يقل ال ما كل مشارك على

جميع متوسط يقل ال كل األحوال وفي فيه، الذي يشارك الشخصي نوع البرنامج

الشهر. في ساعتي استشارة عن املشاركني

qLFK� WL�«b�«  U�b)«

للعمل الداعمة للخدمات امليزانية من ثابتة نسبة تخصص :٢٫٢٠ التوصية 

يكون وهكذا التكلفة. جزءا من املركز ويتحمل املهني، التأهيل إلى أطر (WSS)

املشارك لزيادة احتماالت ومالءمتها التأهيالت اختيار عملية مراقبة باإلمكان

العمل. سوق في املشاركة في

بشكل التأكيد يجري للعمل الداعمة اخلدمات ميزانية إطار في :٢٫٢١ التوصية 

أبناء لديه والد فيها يشارك وضع ينشأ التعليمية. ال األطر متويل خاص على

مراكز  وتُلزم ألبنائه. مرضٍ  ترتيب  ضمان  دون  البرنامج في عاما  ١٢ سن حتى 

يُدمجوا لم الذين في البرنامج املشاركني تعليمية ألطفال بتمويل أطر التشغيل

تعليمية  أطر وّل عاما). كما متُ ١٢ عن أبنائهم أعمار تقل (والذين ال في العمل

وذلك  العمل، دُمجوا في الذين املشاركني أبناء من عاما) ١٢ سن (حتى لألطفال

العام. حتى نهاية هذا تدريجيا التمويل ض ويُخفّ العمل. األول في العام خالل

تفعيل فصل "إطار وفي الفصل هذا ذكره في سبق كما التجريبة: املرحلة في الوضع

من واسعة تشكيلة  للمشاركني  يُخصص  البرنامج فإن التقرير،  هذا من البرنامج"

التي والعقبات القيود رفع إلى اخلدمات هذه وتهدف .(WSS) اخلدمات الداعمة للعمل

خدمات اخلدمات تلك تشتمل عليه ومما العمل. سوق في املشاركني استيعاب تعيق

كاالحتياجات أخرى خاصة احتياجات ومتويل مواصالت وخدمات لألطفال حضانة

جرى توسيع عمل البرنامج من األولى بعد األشهر الستة شابهها. وما الطبية واملالبس

عدد زيادة على التشغيل  مراكز  لتشجيع :WSS الـ ميزانية من اخلدمات تشكيلة
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املهنية وقدراتهم العمل على حتسني قدراتهم أجل من للمشاركني املهنية التأهيالت

من قبل من لت وّ مُ (التي أيضا الغايات لهذه امليزانية هذه استخدام ميكن أنه  تقرر

هذا البرنامج" من تفعيل فصل "إطار في ورد التشغيل). وكما مراكز ميزانية تفعيل

ميزانية مشمولة في ليست للعمل الداعمة اخلدمات تخصيص ميزانية التقرير فإن

ملطبقي  املقدم  احملفز إلغاء ٢٠٠٦ عام أواخر في تقرر وقد التشغيل، مراكز تفعيل

امليزانية. مقابل التوفير في استخدام هذه البرامج

املشاركني  وعدد للعمل الداعمة للخدمات امليزانية تخصيص مبنى ٢٫٣ اجلدول يبني

البرنامج: من األول العام خالل اخلدمات تلك لهم صصت خُ الذين

متوز ٢٠٠٦ ٥٥ – آب ٢٠٠٥ للعمل، الداعمة اخلدمات – تخصيص ٢٫٣ اجلدول

مصروفات

السفر

رعاية

األطفال

التشخيص

الطبي

والنفسي/

مساعدة

طبية

التأهيل

واإلرشاد
اموعآخر

امليزانية مجموع

(ش.ج)
٧,٤٤٧,٨٦٠٤,٥١٧,٢٧٤٢,٤٣٤,٠١٨٤,٧٠٦,٥٢٤٢١٧,٤٠١١٩,٣٢٣,٠٧٧

املئوية النسبة

امليزانية من

العامة

٪١٠٠٪١٪٢٤٪٢٣٪٢٣٪٣٩

مجموع

املشاركني
١٧,٧٠٤٢,٣٨٤٧,٨٢١٢,٩٨٤١,٥٦١٣٢,٤٥٤

وال للعمل، اخلدمات الداعمة في االستثمار أن اجلدول الواردة في املعطيات يُستدل من

من قليل عدد إال يتمكن ولم كاف وغير كان قليال والتأهيل املهني، األطفال سيما رعاية

اخلدمات. هذه من االستفادة من املشاركني

الثاني، ٢٠٠٧. كانون البرنامج، مديرية معطيات ٥٥ حسب
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سياسة  مختلفة أجريت حول من أبحاث ودراسات العالم: يُستدل في دول مع املقارنة

للعمل هو الداعمة للخدمات أن تخصيص امليزانية في العالم العمل" إلى الرفاه "من

السريع الدمج على تؤكد التي البرامج تلك في سيما وال البرامج، تلك في هام عنصر

من اخلدمات لهذه اصصة امليزانية تستغل أوال". "العمل مبدأ حسب العمل في

األساسية واخلدمات العمل، سوق في املشارك انخراط التي تعترض العوائق إزالة أجل

جتدر اإلشارة بهم. واالهتمام هي خدمات رعاية األطفال امليزانية هذه إطار في اصصة

األحيان، من كثير في قليلة هي اخلدمات هذه إلى احلاجة تلبية  على  القدرة أن  إلى

على أجريت التي والدراسات من األبحاث مثلما يتضح الفقيرة، املناطق في وبخاصة
بريطانيا.٥٦

إلزالة جدا هامة  وسيلة  هي (WSS) للعمل الداعمة  اخلدمات  ومسوّغات: توصيات

يجب وعليه العمل، سوق  في البرنامج  في املشاركني اندماج تعيق التي العقبات

ومع ومشارك. مشارك لكل الشخصية االحتياجات مبرونة وحسب تقدميها مواصلة

اثنتني من ملواجهة اخلدمات تلك تخصيص أهمية على التأكيد ضرورة ترى اللجنة ذلك

باألطفال. العناية إلى واحلاجة الكافي غياب التأهيل املهني العقبات: أبرز

البرنامج في املشاركني من كثيرون إليه يفتقر الذي التأهيل املهني مشكلة وملواجهة

 (WSS) للعمل الداعمة اخلدمات ثابتة من ميزانية نسبة بتخصيص اللجنة توصي

يصبح هكذا تكلفتها. من جزءا  املركز يتحمل أن شريطة املهني التأهيل ألطر

اندماج احتماالت لزيادة  ومالءمتها التأهيل مسارات اختيار عملية  مراقبة باإلمكان

للعمل ألطر الداعمة اخلدمات ميزانية تخصيص جزء من يتم العمل. سوق في املشارك

البرنامج الشخصي موضوع رحت أعاله بشأن التي طُ التوصيات حسب املهني التأهيل

املشاركني. لدى البشرية املوارد بزيادة أوال" "العمل مبدأ دمج أهمية ضوء على

الداعمة ميزانية اخلدمات إطار ضمن خاص، تأكيد بأن يجري اللجنة توصي كما

دمج  لنجاح أساسي شرط هو األطر متويل هذه إن التعليم. أطر متويل على للعمل،

اجلانب فيها يُلقى التي التقليدية السكانية الشرائح بني من سيما وال األطفال، والدي

التشغيل مراكز إلزام يجب األمهات. وعليه على عاتق األطفال عبء تربية من األكبر

س. م. وبارؤون، غال ٥٦



qLF�« …dz«œ w� WAOF*«  UBB�� vK� 5K�U(« Z�œ

100

في العمل يُدمجوا لم الذين املشاركني في البرنامج ألطفال تعليمية بتمويل أطر

ألطفال  والد يشارك فيه ينشأ وضع لن عاما). ١٢ سن حتى هم اطفال (واملعنيون

يجب االهتمام  كما ألبنائه. مرضٍ ترتيب ضمان دون البرنامج في عاما ١٢ حتى سن

تعليم أطفال التشغيل، ألطر مركز طريق عن أو املشغل طريق عن متويل، بتوفير

خالل العام  وذلك عاما) ١٢ إلى أعمارهم (وتصل العمل في دُمجوا الذين املشاركني

السنة. هذه نهاية حتى تدريجيا التمويل خفض يجري ثم العمل، في األول

lL��*« w� W�b)«

الشخصي البرنامج إطار في ممكنا اتمع" عنصرا في "اخلدمة تظل التوصية ٢٫٢٢:

يصل قيد زمني يكون هناك ولكن العمل، في خبرة ميلكون ال الذين للمشاركني

مدة باإلمكان متديد يكون املركز. في مكوثه فترة طوال أشهر أربعة إلى أقصاه

املشارك أبدى إذا أخرى  أشهر بأربعة اتمع" في "اخلدمة  إطار في املشاركة

ذلك. على الصريحة موافقته

اللجنة توصي  اتمع" لـ"اخلدمة في اخلاصة الطبيعة على ضوء التوصية ٢٫٢٣:

مخصصات إلى اتمع" مستحقا، باإلضافة في "اخلدمة املشارك في يكون بأن

ما املكافأة قيمة هذه تبلغ أجرا. ليست يستحقها، ملكافأة الدخل التي ضمان

مخصصات احتساب لغرض (disregard) باحلسبان يؤخذ ال الذي الدخل يعادل

في اخلدمة تطبيق في موعد يُدفع نصف املكافأة طفل. أمر يتولى الذي الفرد

العمل. في املشارك عند دمج اآلخر نصفها يُدفع بينما اتمع،

االقتصادية  السياسة قانون تضمنه الذي التعريف التجريبية: املرحلة في الوضع

والتي  عمال، ليست التي "اخلدمة أنها هو اتمع" في  لـ"اخلدمة ٢٠٠٤ عام الصادر

في  "اخلدمة أن القانون في جاء كما عمل".٥٧ سلوكيات املشارك إكساب إلى تهدف 

املشارك "دمج إلى الهادف للمشارك الشخصي البرنامج من كجزء تتحدد قد اتمع"

.١٠١ ص القوانني لعام ٢٠٠٤، كتاب ٥٧
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املشارك  توجيه  ميكن القانون ومبوجب األجر".٥٨ كسب  على قدرته عمل يستثمر في

اجلهة تكون أن ويجب متواصلة. أشهر أربعة إلى تصل لفترة اتمع" "اخلدمة في إلى

أن يجب والنشاط الذي يُنفذ عامة، أو هيئة ربحية أهداف هيئة ليست لها لة املشغّ

من ثابتة بشرية موارد تشغيل يتطلب مستمرا نشاطا وليس مشروع طابع ذا يكون

التي واجلهات املشاريع على املصادقة عن مسؤولة البرنامج مديرية به. القيام  أجل

املذكورة الشروط حسب اتمع"، في "اخلدمة إليها من أجل توجيه املشاركني ميكن

على املشارك احلصول يواصل اتمع" في "اخلدمة في مشارك حال دمج أعاله. وفي

التي تُنفذ واجلهة بني املشارك ل مشغّ مشتغل- عالقات تُطبق وال املعيشة مخصصات

اتمع". في "اخلدمة فيها

حالته حسب اتمع" إلى "اخلدمة في املشارك توجيه يتم أن العطاء شروط ضمن تقرر

مبراقبة املشارك ترافق فيها املشارك دمج يجري التي واجلهة البدنية، وقدرته الصحية

توضيحا اتمع" في "اخلدمة إلى املشارك توجيه استمارة  تتضمن التشغيل. مركز

أو الذين العمل، في التجربة ذوي املشاركني توجيه يتم وال اإلطار، هذا في دمجه ألهداف

توضحها خاصة شروط توفرت إذا إال في اتمع" "اخلدمة إلى جزئية، وظائف في يعملون

دمج باإلمكان سيكون أنه الثانية تامير جلنة تقرير إطار في تقرر وقد التوجيه. استمارة

كان احملددة في القانون إذا يتعدى حدود األشهر األربعة مبا اتمع" في في "اخلدمة مشارك
بعد.٥٩ الكنيست في عليه يصادق لم التشريع هذا تعديل أن مع بذلك، معنيا املشارك

اجلماهيري النقد من الرغم "على  أنه البرنامج ملديرية السنوي في االستعراض  حتدد

حد على واتمع إفادة املشاركني في كثيرا ساهمت اتمع في اخلدمة يبدو أن فإنه

للخدمة توجيههم يجري الذين أن من الرغم على التشغيل مراكز تقارير ومبوجب سواء.

منهم كثيرين فإن جدا كبيرة وعراقيل عقبات يواجهون الذين املشاركون هم في اتمع

العام  مدار اإلطار".٦٠ على هذا في التجربة أعقاب في العمل في االنخراط متكنوا من

مشارك في الشهر. ٢٠٠٠ اتمع زهاء في ه للخدمة البرنامج وُجّ عمل من األول

س. م. ٥٨
ناقصة: كانت اال في هذا املراقبة أن الدولة أظهر مراقب تقرير أن إلى اإلشارة جتدر ص ٨. س، م. متير، ٥٩

.٢٨-٣٣ ص م. س، مراقب الدولة،
ص ٢٥. س، م. ٦٠ نوبيك،
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هي  في اتمع" "اخلدمة أن الدولية األبحاث من يُستدل العالم: في دول مع املقارنة

العالم. في الرفاه دول غالبية في العمل" إلى الرفاه "من برنامج في هامشي عنصر

املتوازية األطر موضوع حول أجريت ودراسات أبحاث من يُستدل بل وحسب، هذا ليس

ورقة اقتبستها والتي والسويد، األميركية املتحدة الواليات في اتمع" لـ"اخلدمة في

التشغيلي للمشاركني الوضع دفع في األطر هذه مساهمة مركز أدفا، أن عن صادرة عمل

متدنية.٦١  كانت فيها

في ممكنا عنصرا اتمع" في تبقى "اخلدمة اللجنة بأن توصي ومسوّغات: توصيات

ولكن العمل، في التجربة إلى يفتقرون الذين للمشاركني الشخصي إطار البرنامج

ويكون املركز. في مكوثه فترة أربعة أشهر طوال أقصاه زمني حتديد يكون هناك

املشارك موافقته أبدى إذا إضافية أشهر بأربعة الزمني التحديد هذا متديد باإلمكان
ذلك.٦٢ الصريحة على

إطار في اتمع" في "اخلدمة  الـ عنصر محدودية من الرغم على أنه  اللجنة ترى

في سيساهم ألنه املشاركني بعض يساعد ما فيه يكون فقد الشخصي البرنامج

بدائل عدة املشارك على سوف تُعرض ،٢٫١٠ التوصية في ورد وكما العمل. في جتربتهم

املشارك االندماج اختيار البدائل. أحد هي اتمع" في "اخلدمة الشخصي. لبرنامجه

اإلطار عرضها لهذا ميكن التي اإلجنازات الستخالص هام شرط هو بالذات هذا اإلطار في

العمل. في املشارك حيث ترقية من

للعمل إطارها في املشارك التي يتأهل في اتمع"، لـ"اخلدمة اخلاصة للطبيعة نظرا

تنفذ التي املؤسسة في معينة تنفيذ مهام خالل ومن عمل بيئة في انخراطه من خالل

اتمع" في "اخلدمة املشارك في يكون بأن اللجنة توصي اتمع"، في "اخلدمة فيها

ليست مكافأة يستحقها، التي ضمان الدخل مخصصات إلى باإلضافة مستحقا،

(disregard) باحلسبان يؤخذ الذي ال الدخل يعادل ما هذه املكافأة قيمة تبلغ أجرا.

األجر، متوسط من ٪٧) طفل أمر يتولى الذي الفرد مخصصات احتساب لغرض

تفيد  ال  اتمع" في "اخلدمة والسويد: األميركية املتحدة الواليات في وأبحاث دراسات أدفا، مركز ٦١
.٢٠٠٦ نيسان عمل)، (ورقة البالد اقتصاد وال العمل عن العاطلني

يجب  وأنه سنوات بضع بعد البرنامج إلى عاد مشارك على تسري ال القاعدة هذه أن الواضح من  ٦٢
احلالة. وهذه تتالءم تعليمات صياغة
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تنفيذ  موعد في املكافأة نصف يصرف الشهر). في ش.ج ٥٠٠ ما يساوي مبلغ أي

املشارك في العمل. دمج عند فيُصرف اآلخر النصف أما اتمع، في اخلدمة

أنه إلى في جتد غضاضة ولكنها اتمع" عمال، في "اخلدمة في ترى ال اللجنة أن صحيح

ال املشاركني فإن اخلدمة، فيها تُنفذ التي اجلهات التي تستخلصها املتعة بعض جانب

الدخل. ضمان مخصصات مبلغ غير مقابل أي يستحقون
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ودراسته وتنظيمه البرنامج مراقبة .٣

q�b�
للجهات اإلسرائيلية مراقبة احلكومة بأنظمة املتعلقة الفصل التوصيات هذا يتناول

دمجا العمل دائرة في املعيشة  مخصصات على احلاصلني دمج برنامج تطبق التي

األساسية الفرضية البرنامج. جناح لفحص املطلوبة الفصل األدوات يتناول كما فعليا.

التشريع قيد البرنامج هو تفعيل أسس حتديد أن هي الفصل هذا عليها يقوم التي

خالل من إسرائيل  حكومة حتددها التي األنظمة وفي والفرعي)،  (الرئيسي املالئم

ستتولى تفعيل التي واجلهات احلكومة بني ستُبرم التي االتفاقات وفي البرنامج مديرية

على شيء كل قبل يتوقف البرنامج هدف إن حتقيق بل وحسب، هذا ليس البرنامج.

في سيتقرر الذي االقتصادية  احملفزات ومنوذج البرنامج تفعيل إلطار املالئم التعريف

من املطلوبة املراقبة أنظمة يخص  فيما ستُعرض التي التوصيات  فإن وعليه إطاره.

الذي التفعيل لتعريف إطار أداة مكملة مبثابة هي سليم بشكل البرنامج تطبيق أجل

التقرير. هذا من آخر فصل في به املتعلقة تناولنا التوصيات

العمل" إلى الرفاه "من برنامج تفعيل تتولى التي اجلهات ملراقبة األنظمة  إقامة  إن

إطار في تتحول العامة االجتماعية- اخلدمات عن توفير إن املسئولية إذ ضروري هي أمر

نقل اخلدمات على هذه توفير عن املسئولية نقل ويشتمل خاصة. جهات إلى البرنامج

شرطا يعتبر الذي التشغيل، اختبار إجراء عن التقارير بتقدمي تتعلق سلطوية صالحيات

قادر كذلك فإنه وألنه الدخل)، (مخصصات ضمان املعيشة مخصصات على للحصول

العيش. أسباب ميتلك ال املعيشة التي يتلقاها شخص مخصصات التسبب بإلغاء على

الذي يُلزم به الشخصي البرنامج تتعلق بإقرار صالحيات خاصة إلى جهات تُنقل كما

للتشخيص اخلضوع أو الشخصية عن املعلومات املشارك بالكشف وإلزام املشاركون

عن أهداف يعبر أن ينبغي احملدد لتفعيل البرنامج التفعيل إطار سبق فإن وكما الطبي.

حقوق حماية على مع احلرص األهداف، الكامنة في تلك العامة البرنامج وعن املصلحة

إطار لدعم إضافية مراقبة أنظمة تشكيل  يجب ذلك  ومع البرنامج. في املشاركني

البرنامج تفعيل إطار يعاجلها التي احلاالت وملواجهة البرنامج وتطبيقه املالئم تفعيل

أمرا األساسية العامة للخدمة املالئم  التوفير مراقبة تعتبر كم املالئمة.  املعاجلة

املذكورة النقاط حكومية. غير أو  حكومية توفرها التي  اجلهات كانت سواء إلزاميا 

أبناء من حياة السكان على حاسم تأثير له مجال في بشكل خاص صحيحة أعاله
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االقتصادي املس تأثير إن إسرائيل. دولة في املتدنية االقتصادية االجتماعية- الطبقة

هذا مثل ملواجهة لهم املتاحة واإلمكانيات للغاية، حاد هو أبناء هذه الطبقة مبداخيل

املس محدودة جدا.

حماية إلى تهدف املؤسسات التي بشأن توصيات الفصل هذا من األول اجلزء يتضمن

التقارير رفع قبل االستماع نظام  وبضمنها البرنامج، في  املشاركني األفراد حقوق

األهداف مخطط  قرارات على االعتراض ونظام التشغيل، اختبار اجتياز عدم حول

ونظام البرنامج في املشاركني لدى الطبية احملدوديات تشخيص ونظام التشغيلية،

مبا تتعلق توصيات الفصل فيتضمن من الثاني اجلزء أما املشاركني. مفوضية شكاوى

مديرية املُطبقة في إجراءات املراقبة عمل ومنها العامة للبرنامج، املراقبة يلي: أنظمة

اخلاصة اجلارية املعلومات وأنظمة والتشغيل، والتجارة الصناعة وزارة في البرنامج

املستقبلي املتعلقة باالختبار التوصيات الفصل هذا من األخير اجلزء ويتناول بالبرنامج.

لذلك. نتيجة املطلوبة والدراسة لنجاح البرنامج

Z�U�d��« w� 5�—UA*« ‚uI� W�UL�  U��R�

÷«d��ô« ÊU' ŸUL��« ¡«d�≈ ©±®
تشغيل باختبار تتعلق صالحيات سلطوية خاصة، جهات إلى إطار البرنامج، ول في حتُ

ينبغي كما االختبار طبقت قد اجلهات هذه كانت إذا ما وإقرار البرنامج املشاركني في

الصالحيات هذه تُطبق املعيشة. استحقاقهم للمخصصات على يؤثر إقرار وهذا ال، أم

مركز قِبل من يعمل الذي التشغيلية األهداف مخطط خالل  من الواقع أرض على 

أمام األساسية املتاحة األداة هي االعتراض جلان تفعيل البرنامج. يتولى الذي التشغيل

التشغيلية، األهداف مخطط قرار مبرر من متضررا دون نفسه في يرى الذي املشارك

أداة االعتراض يعتبر نظام  كما املشارك. حقوق  حماية في جدا هاما دورا تلعب وهي 

وفي األخطاء، عن معصوما ليس أيضا النظام هذا ألن إطار النظام احلكومي في حيوية

أكبر.٦٣  أهمية لنظام االعتراض تصبح خاصة جهات طريق إطار تفعيل البرنامج عن

التشغيلية، األهداف طط قرار أي ببحث مخولة االعتراض جلان أن إلى اإلشارة جتدر

(املادة ٤٣ من  التشغيل في خدمة قرار موظف االعتراض على حق يتضمن القانون أن إلى جتدر اإلشارة ٦٣
تقدمي مبوجبها التي ميكن "مهليف" برنامج خالف تعليمات على ١٩٥٨)، ولكن التشغيل- خدمة قانون
خدمة قرار موظف على االعتراض فإن التشغيلية،  األهداف عن مخطط يصدر قرار أي  على اعتراض

عليه. رض القبول بالعمل الذي عُ رفض االعتراض مقدم بأن أفيد حال في إال ممكن غير التشغيل
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مخولة غير ولكنها اصصات، إلغاء إلى تؤدي التي القرارات بحثها على يقتصر وال

البرنامج كمديرية بالبرنامج، صلة ذات أخرى  جهات قرارات على االعتراضات ببحث

قرارات على باالستئنافات املتعلقة اللجنة توصيات والتجارة والتشغيل. ووزير الصناعة

هذا في بحثها الحقا سيتم البرنامج ضمن العاملة األخرى القرار اتخاذ مؤسسات

 ٢٠٠٦ عام خالل االعتراضات تقدمي نسب حول للمعطيات تركيز يلي فيما الفصل. 

:(٣٫١ (اجلدول

اصصات، ٢٠٠٦ ٦٤ إلغاء قرارات امللفات ولعدد لعدد نسبة نسب االعتراضات – ٣٫١ اجلدول

الشهر
املشاركون
الفعالون

تقارير إلغاء
اصصات

اعتراضات

عدد
االعتراضات
 ١٠٠٠ لـ
مشارك
فعال

عدد
االعتراضات
 ١٠٠٠ لـ

بإلغاء تقرير
اصصات

نسبة
االعتراضات
للمشارك

االعتراضات نسبة
لتقرير إلغاء
اصصات

ثان ٪٧٫٦٪١٦,٧٤٢١٧٢٤١٣١٧٫٨٧٦٫٠٠٫٨كانون

٪٩٫١٪١٥,٨٥٣١٢٤٦١١٤٧٫٢٩١٫٥٠٫٧شباط

٪٩٫٩٪١٥,٤٠٦١٣٦٣١٣٥٨٫٨٩٩٫٠٠٫٩آذار

٪١٣٫١٪١٤,٥٦٤١٠٥٥١٣٨٩٫٥١٣٠٫٨٠٫٩نيسان

٪١٤٫٤٪١٣,٨٥٢١٢٠٧١٧٤١٢٫٦١٤٤٫٢١٫٣أيار

٪١٦٫٣٪١٣,١٢١١١٤٣١٨٦١٤٫٢١٦٢٫٧١٫٤حزيران

٪١٢٫٨٪١٢,٥٣٩١٣٨٩١٧٨١٤٫٢١٢٨٫١١٫٤متوز

٪٢٠٫٠٪١٢٢٩٦٩١٩١٨٤١٥٫٠٢٠٠٫٢١٫٥آب

٪١٧٫٦٪١١٧٠٠٩٢٠١٦٢١٣٫٨١٧٦٫١١٫٤أيلول

أول ٪٢٢٫٤٪١١٠٧٨٧٦٧١٧٢١٥٫٥٢٢٤٫٣١٫٦تشرين

ثان ٪٢٨٫٩٪١٠٨٠٤٧٥٢٢١٧٢٠٫١٢٨٨٫٦٢٫٠تشرين

أول ٪٢٥٫٨٪١٠٤٩١٧٢٢١٨٦١٧٫٧٢٥٧٫٦١٫٨كانون

٪١٥٫٠٪١٣,٢٠٤١,١٠١١٦٥١٢٫٥١٤٩٫٧١٫٢املعدل

.٢٠٠٧ كانون الثاني "مهليف"، برنامج املصدر: مديرية

التقارير  وعدد معني شهر االعتراضات في بني عدد تام تالؤم بالضرورة هناك ليس أنه إلى اإلشارة جتدر ٦٤
االعتراضات من جزء صغير يتناول رمبا الشهر. الفعالني في ذلك عدد املشاركني اصصات أو التي تلغي

سابق. شهر في ً اتخذ قرارا معني شهر في التي قُدمت
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٢٠٠٦ (يشمل  األول كانون شهر البرنامج وحتى تفعيل بداية أنه منذ إلى جتدر اإلشارة

عن فقط اصصات ناجمة إلغاء إلى الداعية التقارير ٧٦٪ من حوالي الشهر) كان هذا

ولم التشغيل أبدا. إلى مركز فيها املشارك يحضر حاالت لم أنها أي املبرَّر، التغيب غير

القبول أنه رفض غير التشغيل املشارك حضر إلى مركز أن فيها أفيد تتضمن حاالت

رفض احلضور أو منه، لبت طُ التي املستندات  إبراز رفض أو عليه، رض عُ الذي بالعمل

الشخصي. البرنامج تطبيق في يتعاون لم أو الطبي، للفحص

،٢٠٠٦ العام خالل بحثها مت التي االعتراضات بشأن القرارات نوعية توزيع  يلي  فيما

واجلدول ٣٫٣): ٣٫٢ االعتراض (اجلدول نوع حسب

مطلقة) (أعداد بحثها، ٢٠٠٦ مت االعتراضات التي بشأن القرارات توزيع نوعية – ٣٫٢ اجلدول

القرار    

االعتراض نوع

ما  مجموع
= (١)  مت بحثه 
(٢)+(٣)+(٤)+(٥ 

ـ  (٢) ـُبل ـ ق (٣) رُفض
ـُبل جزئيا  ق

ـ (٤)
 قرارات

ـ (٥) أخرى
 رُفض رفضا
ـ (٦) قاطعا

١٢٢١٢١٩٦٩٧٢٣٤٧١٢٤٨اموع

٥٥٥٩٣٢٤٠١٨٩٣٣٨٤طبي

٦٦٦١٢٦٤٥٧٤٥٣٨١٦٤عادي

.٢٠٠٧ االعتراض، كانون الثاني جلان لعمل ملخص سنوي تقرير املصدر:

املئوية) (بالنسبة بحثها، ٢٠٠٦ مت االعتراضات التي بشأن القرارات توزيع نوعية – ٣٫٣ اجلدول

القرار        

االعتراض نوع

ما  مجموع

بحثه  مت
ـُبل ق

(٢)/(١)

رُفض

(٣)/(١)

ـُبل جزئيا  ق

(٤)/(١)

أخرى  قرارات

(٥)/(١)

االعتراضات بني  النسبة
قاطعا رُفضت رفضا  التي

التي واالعتراضات (٦) 
١) رُفضت

٪٢٠٫٣٪٥٫٨٪١٩٫٢٪٥٧٫١٪١٧٫٩٪١٠٠ اموع

٪١٥٫١٪٥٫٩٪٣٤٫١٪٤٣٫٢٪١٦٫٨٪١٠٠ طبي

٪٢٤٫٦٪٥٫٧٪٦٫٨٪٦٨٫٦٪١٨٫٩٪١٠٠ عادي

(معالج) ٢٠٠٧ االعتراض، كانون الثاني جلان لعمل ملخص سنوي تقرير املصدر:
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من الساحقة الغالبية في  االعتراض، جلان رئيس تقرير ومبوجب أنه  إلى اإلشارة جتدر

متأخر وقت من االعتراضات تلك قُدمت قاطعا، رفضا فيها االعتراض رُفض التي احلاالت

فيها. البت االعتراضات جلنة على وعليه حظر ودون مبرر خاص،

أن ينبغي  يجب كما املشاركني بحماية االعتراضات جلان تقوم  لكي أنه اللجنة ترى

واجلهات التي االعتراض جلنة بني صلة عدم وجود أي األولية: الشروط بعض فيها تتوفر

أمام االعتراضات  املناسب ملقدمي والتمثيل ، وصول سهولة البرنامج، تفعيل تتولى

والسريعة. الالئقة اللجنة، واالجراءات

اختبار اجتياز عدم عن قبل نقل التقارير إجراء االستماع تطبيق يجب :٣٫١ التوصية

اصصات إللغاء  إمكانية هناك بأن  املشارك مسبقا إبالغ بهدف التشغيل

التشغيل. ومركز املشارك بني احلوار إمكانية ولدفع يستحقها التي املعيشية

إلى ومترجما خطيا به املشارك إبالغ يجب التقرير هذا بنقل مثل قرار  أي إن 

احلاجة. اقتضت إذا األم لغته

التشغيل إلى مراكز البرنامج توجيهات مديرية في جاء التجريبية: املرحلة في الوضع

أي قرار "فعال"٦٥، نتيجة اختبار التشغيل اجتياز عدم عن يُبلغ فيها التي احلاالت في أنه

للمشارك، إجراء االستماع يجب التشغيل، مركز عن تغيب املشارك عن نابعا ليس قرار

فيها يُبلغ احلاالت التي االستماع حتى في عملية إجراء يجب بعده. أو القرار اتخاذ قبل

سببا لديه ألن هذا التقرير على حتفظات املشارك لدى تكون ولكن املشارك، تغيب عن

هذا مثل قرار نقل أن في توجيهات مديرية البرنامج كما جاء كاملرض مثال. يبرره، له ما

خطيا. املشارك إلى ل يُحوّ أن يجب التقرير

أساسيني: األول، يجب اثنني أمرين من إجراء االستماع أهمية تنبع ومسوّغات: توصيات

ومركز التشغيلية األهداف ومخطط املشارك بني للحوار إطار مبثابة هذا اإلجراء يكون أن

مسبقا واحليلولة الطرفني بني القائم التفاهم سوء تسوية إلى احلوار وقد يؤدي التشغيل.

أو عدم التعاون  مستندات، ورفض املشارك تقدمي القبول بالعمل، رفض املشارك على أساس اإللغاء ٦٥
الشخصي. البرنامج تنفيذ وعدم
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بصراحة يتم ابالغ املشارك اإلجراء هذا بواسطة الثاني، االعتراضات. نظام إلى احلاجة دون

وعليه يستحقها. التي املعيشة مخصصات إللغاء إمكانية هناك وجه بأن وعلى أكمل

التشغيل اختبار اجتياز عدم عن تقرير نقل قبل االستماع إجراء بتطبيق اللجنة توصي

التي واحلاالت "فعال" قرار عقب التقرير يُنقل فيها التي للحاالت االستماع إجراء ومالءمة

هذا مثل نقل حول قرار أي بتحويل اللجنة توصي كما التغيب. عقب التقرير فيها يُنقل

احلاجة. اقتضت إذا األم وبشكل خطي ومترجما إلى لغته املشارك إلى التقرير

االعتراضات جلنة بني جسمانية، أو صلةاقتصادية أي منع يجب :٣٫٢ التوصية

البرنامج. تفعيل تتولى التي واجلهة

بني  الفصل ضمان هدفها أحكام عدة القانون يحدد التجريبية: املرحلة في الوضع

جلسات تعقد "ال أن املركز ملكان بالنسبة تقرر فقد التشغيل. االعتراضات ومركز جلنة

تفعيل تتولى التي للشركة تابعة أماكن في أو التشغيل مركز في االعتراضات جلنة

االقتصادية  الناحية من أما (ز)(٢)).٦٨ ٤٦ (املادة به" ذو صلة هو ملن أو التشغيل مركز

به صلة  تربطها التي أو  التشغيل، مركز تفعيل  تتولى التي "الشركة  أن تقرر فقد 

أي خدمة، لها  يقدم ومن وموظفيها، االعتراضات جلنة أعضاء متنح ال ومبوظفيه، 

(املادة مباشر" غير مباشر أو بشكل مالية، قيمة ذات مالية أو مخصصات أو تسهيل

ممثل  اللجنة تضم اللجنة، أن لتشكيلة بالنسبة تقرر، إلى أنه اإلشارة وجتدر (ز)(١)).٦٩ ٤٦

املصالح تضارب عليها األحكام التي حتظر اثنني، وتنطبق عامة خدمة وموظفي جمهور

أن إلى اإلشارة لعام ١٩٩٢ ٧٠. كما جتدر اإلدارية احملاكم قانون من و١٥ ٩ املادتني مبوجب

بالكامل ل مموّ االعتراضات جلنة عمل بأن اجلماهيرية اللجنة أبلغت  البرنامج مديرية

خالل من يتم االعتراضات تفعيل جلان وأن املركز، ميزانية من وليس الدولة ميزانية من

تفعيل تتولى التي باجلهات أي صلة لها،  يكون  أن  نع  وميُ لها، ليست شركة خارجية

البرنامج.

.١٠٣ ص القوانني، ٢٠٠٤، مدوّنة ٦٨
٦٩ م. س. 

.٩٠ ص القوانني، ١٩٩٢، مدونة ٧٠
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االعتراضات  جلان بني الفصل أعاله  التوجيهات املذكورة تعكس ومسوّغات: توصيات

التوجيهات أن هذه حد علم اللجنة وعلى االرتياح. إلى يدعو بشكل التشغيل ومراكز

القائم. الوضع على احملافظة تدعم اللجنة ولذلك مُطبقة

جلان االعتراضات، إلى في البرنامج املشاركني وصول تسهيل يجب :٣٫٣ التوصية

بحقوقه املشارك  وإبالغ للجان، اجلغرافية املواقع النواحي: جميع من وذلك

ستتم (الذي االعتراض لتقدمي اصص والوقت االعتراض، لتقدمي بالنسبة

تقدمي على املترتبة االقتصادية والتكلفة األقل)، على يوما عشرين زيادته إلى

مقدم االعتراض. للغة االجراء ومالءمة االعتراض

التجريبية: املرحلة في الوضع

من نسبيا قريبة أماكن في اليوم االعتراضات جلان جغرافيا: تعمل الوصول æ سهولة
فرع ملركز يعمل فيها التي في املنطقة االعتراض جلنة فإن ذلك ومع التشغيل. مراكز

في موجودة تبقى سديروت) بلدة في واحد فرع عن اليوم احلديث (ويدور  التشغيل

الفرع. في وليس أشكلون) (في فقط املنطقي األساسي املركز

البرنامج بداية مع نُشرت االعتراض: يتعلق بتقدمي فيما إبالغ املشارك بحقوقه  æ
والروسية والعربية العبرية لغات: بأربع االعتراضات" جلان حقوقك- "اعرف ورقة

وفي االعتراض. بتقدمي املتعلقة للمعلومات تفصيال الورقة هذه وتضمنت واألمهارية،

بضرورة إبالغ  البرنامج مديرية من توجيهات التشغيل تلقت مراكز ٢٠٠٦ العام خالل

بقرار خطيا بالغا املشارك وتسليم  االعتراض تقدمي  في بحقهم خطيا املشاركني

مديرية أصدرته الذي األمر أعقاب وفي إلغاء اصصات. إلى  يدعو عنه تقرير نقل

التشغيل، مراكز في االعتراض بتقدمي اخلاصة االستمارات  احلصول ميكن  البرنامج

.٢٠٠٦ العام خالل وذلك

تقدمي وجوب القانون على من ٤٦(ج) املادة تنص االعتراض: الوقت املطلوب لتقدمي  æ
التشغيلية األهداف مخطط فيه أبلغ  الذي اليوم من  أيام عشرة خالل االعتراض 

على  يُحظر فإنه وعليه مخصصاته.٧١  إلغاء إلى  يؤدي عنه تقرير بتقدمي  املشارك 

.١٠٢ ص القوانني، ٢٠٠٤، مدونة ٧١
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دواع توفرت إذا إال  متأخر وقت في قُدمت التي االعتراضات بحث االعتراضات جلان

العام خالل قاطعا، رفضا رُفض أنه االعتراضات جلان معطيات من ويُستدل خاصة.

وأن االعتراضات،  جلان إلى قدمت التي االعتراضات مجمل من  ٪١٧ حوالي ،٢٠٠٦

تقرير حسب أعاله، قُدم بسبب ظروف صحية (كما ذكر من االعتراضات ٪٢٠ حوالي

قاطعا رفضا االعتراض رُفض فيها التي احلاالت غالبية في االعتراضات، جلان رئيس

ظر على جلنة حُ ولذلك خاص، مبرر ودون متأخر وقت في قُدمت كانت تلك اعتراضات

األهداف مخطط مبوافقة االعتراض، تقدمي فترة متديد ميكن كما فيها). البت االعتراض

حوله لتسوية اخلالف الذي يدور اتفاق إلى التوصل لغرض "محاولة وذلك التشغيلية،

من يوم ميالدية أيام عشرة خالل االعتراض يُقدم احلاالت هذه مثل في االعتراض"٧٢.

أقرّها. التي التمديد فترة نهاية مع أو الفحص عملية إطار في اطط قرار

اليوم يعتبر االعتراضات  جلنة مكاتب إلى الوصول االعتراض: تقدمي إمكانيات  æ
لتقدمي املطلوب الوقت أن إلى  اإلشارة جتدر االعتراض.  لتقدمي الوحيدة  الطريقة

البرنامج الشخصي، من جزءا يُعتبر اللجنة في النقاش في االعتراض وللمشاركة

دافعها. إلى تُعاد االعتراض تقدمي عملية عليها تترتب التي السفر إن تكاليف كما

األنظمة في مشمولة استمارة مالئمة املشارك يعبئ االعتراض جلان  وفي مكاتب

في االعتراضات مبساعدة مقدمي مركزو اللجنة اليد٧٣. يقوم بخط تعبئتها وميكن

اإلنترنت موقع عن حتميلها االستمارات فيمكن أما السليم. تقدمي االعتراض بالشكل

عليها  احلصول باإلمكان أصبح ٢٠٠٦ شهر أيلول ومنذ أيضا، البرنامج ملديرية التابع

في ولكن يجري باللغة العبرية، اليوم مكتوبة االستمارات أيضا. التشغيل في مراكز

العبرية والعربية. بني اللغتني تدمج إعداد استمارات األيام هذه

القانون من ٤٦(و) املادة تنص مقدم االعتراض: االقتصادية التي تعترض العقبات

ذلك املشارك تقدمي فسيُشترط املشارك قدمها ثالثة اعتراضات رُفضت "إذا أنه على

على االعتراض  ش.ج الرسوم فهو ٢٥ رسوم..."٧٤ أما مبلغ بدفع إضافي اعتراض ألي

كلها، ورُفضت  متتالية اعتراضات ثالثة قدم  أن سبق مشارك يُقدمه الذي الرابع

اعتراضات  ستة أن قدم مشارك سبق يُقدمه على االعتراض السابع الذي ش.ج و٤٥

٧٢ م. س. 
.٨٠٨ ص القوانني، ٢٠٠٥، مدونة ٧٣
.١٠٣ ص القوانني، ٢٠٠٤، مدونة ٧٤
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فستُعاد الرسوم دُفعت عنه رسوم قد كانت اعتراض كلها. إذا قُبل متتالية ورُفضت

مقدم االعتراض. إلى

ترجمة  إلى بحاجة االعتراض مقدم يكون عندما بأنه علمت اللجنة اللغة: حاجز  æ
منها. مترجما بتمويل االعتراضات جلنة له توفر أن يجب

يتعلق فيما  اللجنة لدى  املتوفرة املعطيات من  يُستدل العالم: املقارنة مع دول في 

حيث من أنه، وبريطانيا املتحدة الواليات في الشبيهة البرامج في االعتراضات بنظام

في االعتراض لتقدمي احملددة الزمنية املدة أن االعتراض، يتضح لتقدمي املطلوب الوقت

البالغ  موعد من يوما إلى ٦٠  ٣٠ بني تتراوح وبريطانيا األميركية الواليات من العديد

أيام   ١٠ خالل االعتراض قُدم إذا بالتحديد وتكساس نيويورك وفي اصصات. بإلغاء

جلنة قرار صدور حتى  فعليا اصصات تلغى لن اصصات بإلغاء البالغ  موعد من

االعتراض.٧٥ 

نيويورك من كل في ميكن فإنه  االعتراض لتقدمي املتوفرة اإلمكانيات حيث من  أما 

و/أو اإلنترنت شبكة بواسطة و/أو الفاكس بواسطة االعتراض تقدمي وبريطانيا وأوهايو

إلى مكاتب احلضور بنفسه االعتراض مقدم على يجب وال البريد. عبر رسالة بواسطة

االعتراض. جلنة

ومسوّغات: توصيات

احلاجة مع االعتراضات جلنة وصول مريح إلى احلاجة إلى تتناقض قد الوصول: æ سهولة
بأن العامة اللجنة علمت وقد واملركز. بني جلنة االعتراضات اجلسماني الفصل إلى

داخله. وليس من املركز قريب في مكان وبشكل عام، تعمل اليوم، االعتراض جلنة

املتناقضة االحتياجات بني توازن وفيه معقول القائم النظام أن اللجنة وتعتقد

أعاله. املذكورة

75 Vicki Lens and Susan Elizabeth Vorsanger, Complaining after Claiming: Fair Hearings 
after Welfare Reform, The Social Service Review, Sep 2005, 79(3): 435436-; http://www.
appeals-service.gov.uk (accessed February 1, 2007) ; http://www.nclej.org/contents/WA_
KY_OH_NE_Admin.htm (accessed February 1, 2007).
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االعتراضات جلنة إلى الوصول في التشغيل صعوبة مراكز فروع في توجد سبق كما

اللجنة توصي احلاالت هذه مثل وفي فقط. األساسي املنطقي املركز في تعمل التي

من االعتراضات إلى جلنة املنطقة في املشاركني عموم وصول سهولة بتحسني

قريبة أماكن في االعتراضات تقدمي لغرض االعتراضات للجنة خالل إضافة فروع

قليلة، تكلفة هي إضافة اإلمكانية املقترحة تكلفة إن التشغيل. مراكز فروع من

اللجان. مركزي كاهل على امللقى العبء من تخفف وقد أصال، هناك تكلفة كانت إن

لتقدمي املطلوب الوقت أن ينص على الذي القائم الوضع  على احملافظة كما يجب

الشخصي، البرنامج  من جزءا يعتبر اللجنة  في  النقاش في واملشاركة االعتراض

استعادة عملية خالل من تعاد االعتراض  عملية على املترتبة السفر وتكاليف

مدفوعات.

وجوب على ينص فإن القانون وذكرنا سبق كما االعتراض: æ الوقت املطلوب لتقدمي
بقرار االعتراض مقدم  فيه  علم الذي اليوم  من  أيام عشرة خالل  االعتراض تقدمي

مخصصاته. إلغاء إلى يؤدي قد عنه تقرير بتقدمي التشغيلية األهداف مخطط

املشارك إلى بسرعة اصصات إعادة نسبيا هو القصير الوقت من حتديد الهدف

نسبيا بسيطة االعتراض تقدمي عملية أن  من  الرغم على ولكن يستحقها. الذي 

الزمنية املدة  البرنامج. في املشاركني بعض تعترض مختلفة  عقبات تظهر فقد

تقرير بتقدمي التشغيلية األهداف عن قرار مخطط اإلعالن من حلظة مت حتديدها التي

قصيرة االعتراض هي مدة تقدمي وحتى مخصصاته إلغاء إلى يؤدي قد املشارك عن

الكثير رفض إلى يؤدي مما االعتراض تقدمي في املشاركون يتأخر لذلك ونتيجة نسبيا.

احملددة الزمنية املدة بتمديد اللجنة توصي وعليه االعتراضات رفضا مطلقا. من

أن إلى السياق هذا في اإلشارة وجتدر األقل. على يوما  عشرين الى لتصل  اليوم

للمشارك اصصات إعادة تعيق أن شأنها من االعتراض لتقدمي الزمني احلد توسيع

تقدمي اعتراضه من متنع املشارك ال الزيادة هذه ولكن يبرره، ما لالعتراض أن تبني إذا

في احملددة مجمل املواعيد مالءمة يجب كما بذلك. كان معنيا إذا أقصر مدة خالل

لتقدمي ستتحدد التي الزمنية للمدة االعتراض  بتقدمي املتعلقة واألنظمة القانون

لقرار الزمنية واملدة االعتراض، التشغيل على رد مركز لتقدمي الزمنية (املدة االعتراض

وغير صحية ألسباب االعتراض كان حال في اللجنة طبيب لرد الزمنية اللجنة، واملدة

ذلك).
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القانون في اليوم احملددة تشكل الرسوم االعتراض: تقدمي تواجه اقتصادية æ عقبات
احليلولة على أهمية لقدرتها ذات ولكنها سهلة عقبة اقتصادية االعتراض لتقدمي

الذي األمر االعتراضات، نظام استغالل بإساءة املزعجني االعتراضات مقدمي قيام دون

باالعتراضات التي متس ال القانون في احملددة الرسوم اللجنة. عمل صعوبة من سيزيد

اعتراضات أو ستة ثالثة رُفضت من على إال تُفرض ال الرسوم وذلك ألن يبررها ما لها

الذي االعتراض قبول حال في الرسوم ستعاد إن  كما قدمها. أن له سبق متتالية

فيما القائمة الترتيبات أن اللجنة ترى أعاله ذكر ما ضوء على مقابله. دُفعت

معقولة ترتيبات هي االعتراض تقدمي عند  االقتصادية  العقبات بإزالة  يتعلق

عليها. احملافظة وينبغي

مفروغ هي أمر العبرية اللغة يجيد للمشارك الذي ال الترجمة أهمية إن اللغة: æ عائق
بتوفير االعتراضات وجوب قيام جلنة على الترتيب الذي ينص أن اللجنة ترى منه.

تسوية هو منها، وبتمويل الترجمة، إلى يحتاج الذي االعتراض ملقدم مترجم

تقدمي استمارة  بترجمة اللجنة توصي كما عليها. احملافظة ويجب كافية

استمارة إلى  باإلضافة  واإلجنليزية، واألمهارية الروسية اللغات إلى االعتراض 

والعربية. العبرية باللغتني مشابهة

محام من متثيل على جلنة االعتراض إلى مشارك يتوجه كل يحصل :٣٫٤ التوصية

وزارة العدل. في القضائي الدعم طريق مكتب عن

جلان على تسري أنه القانون من ٤٦(د) املادة  تنص التجريبية: املرحلة في الوضع

ملقدم  التمثيل توفير األحكام هذه وتتيح اإلدارية.٧٦ احملاكم قانون أحكام االعتراضات

ثابت بشكل وال يعمل محاميا ليس شخص بواسطة أو فقط محام بواسطة االعتراض

أن هو القضاء وزارة موقف أي أجر. ذلك مقابل وال يتلقى االعتراضات مقدمي متثيل في

االعتراضات،  جلان في القضائية تتيح تقدمي اخلدمة ال ١٩٧٣ القضائي- الدعم أنظمة

باألمر.٧٧  املعنيني القضائي ملقدمي االعتراضات العدل للدعم وزارة تقدمي يتعذر ولذلك

.١٠٢ ص القوانني، ٢٠٠٤، مدوّنة ٧٦
.٢٠٨٤ التعديالت، ١٩٩٣، مجموعة ٧٧
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محدودة إمكانية محام طريق عن االعتراض مقدم متثيل إمكانية تصبح الوضع هذا إزاء

مبدئي بني صياغة اتفاق متت بأنه اللجنة أبلغت وقد االقتصادية. القيود بسبب جدا

الذين للمشاركني القضائي الدعم تقدمي وجوب  على  ينص املالية ووزارة العدل وزارة

مقابل. دون االعتراضات جلنة أمام ثلون ميَ

البرنامج في للمشاركني املتدنية االقتصادية االجتماعية- املكانة ومسوّغات: توصيات

بل وحسب، هذا ليس االعتراض. أمام جلنة ليقوم بتمثيلهم محام بتوكيل تسمح عادة ال

االنخراط محاولتهم البرنامج لدى في املشاركني تعترض التي العقبات إن القول ميكن

االعتراضات، جلنة أنفسهم أمام متثيل محاولتهم لدى أيضا تعترضهم العمل سوق في

تفاقما هذه املشكلة تامة. وتشتد إجادة العبرية املشاركني للغة بعض كعدم إجادة

مراكز كممثلي اال هذا في متخصصون مركزون  أو محامون أمامهم يقف عندما

أمام نفسه متثيل االعتراض إلى مقدم يُضطر عندما إنه القول ميكن وعليه التشغيل.

واضحة. دونية األحيان من كثير من بذلك في يقوم جلنة االعتراضات

الدعم منح على حاليا املفروضة القيود برفع اللجنة توصي لتصحيح هذا الوضع

على من احلصول باألمر معني مشارك كل ومتكني العدل وزارة بل قِ القضائي من 

جلنة  إطار في سريع إجراء وجود وألهمية االعتراض.٧٨ أمام جلنة محام مجاني من متثيل

استعانة تؤدي ال لكي القضائي الدعم لتقدمي مالئمة أنظمة وضع االعتراضات يجب

االعتراض. تقدمي ملوعد الضروري غير التأجيل إلى بهذا النظام املشارك

وسريع، إجراء الئق تنفيذ بغية االعتراض عدد طواقم جلان زيادة يجب :٣٫٥ التوصية

االعتراض. بلجان املتعلقة التوجيهات بقية مبوجب

في أنه على الدخل ضمان قانون من ٣ب املادة تنص التجريبية: املرحلة في  الوضع

"ال  تقدميه، يوم من يوما ٢١ خالل ما اعتراض قرار بشأن  ال يصدر فيها  التي الظروف 

كل ويتأجل االعتراض موضع القرار اصصات، بسبب في املشارك] [حق حقه يُلغى

البرنامج  اللجنة من مديرية  علمت  االعتراض".٧٩ كما بشأن القرار اتخاذ حتى شيء

التوصية. هذه مع يتالءم قانون مشروع مؤخرا احلكومة قدمت ص ٤٤. س، م. الدولة، مراقب أيضا: ٧٨ انظروا
.٧٠ ص القوانني، ٢٠٠٤، مدوّنة ٧٩
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بإجراء املس شأنه من ثقيال عبئا تواجه اليوم العاملة جلان االعتراض طواقم بعض أن

أي شكوى. في الالئق البحث

عمل جلنة تسريع إلى الدخل ضمان من قانون املادة ٣ب تهدف ومسوّغات: توصيات

بشكل ألغيت التي اصصات ممكن، وقت أسرع وفي للمشارك، تعاد االعتراض لكي

إلى تهدف مخصصات معيشة بصدد بأننا التذكير يجدر السياق وفي هذا قانوني. غير

لهذه الثاني الهدف العيش. أما أسباب ميتلك ال ملن اجلارية االحتياجات األساسية سد

يكون وعندئذ حكومية، غير جهة إلى السلطوية الصالحية نقل مرونة زيادة فهو املادة

حكومي/ جماهيري بحسم ملزما ضدها اعتراضه املشارك اجلهة التي يقدم هذه قرار

قصيرة. مدة خالل

امللقى الكبير وبني العبء أعاله القانون املذكور احملددة في القيود الزمنية بني الدمج إن

سريع إجراء تنفيذ إمكانية الشك على من بظالل احلالية يلقي الطواقم على كاهل

ملناقشة الزمنية اصصة تقليص املدة إلى يؤدي أن من شأنه العبء هذا مثل إن والئق.

قبل ال ميثل من أنه (طاملا باألساس االعتراض مبقدم املس إلى ذلك يؤدي وقد ملف، كل

إن بل وحسب، هذا ليس االعتراضات. جلنة  أمام أموره عرض على املعتاد غير  محام)

االعتراضات جلنة في النقاش يجعل قد ملف لكل اصصة الزمنية املدة تقليص

ما بسبب االعتراضات. عمل جلنة هدف فسيخطئ وإذا أصبح كذلك تقني، طابع ذا

كل ما في وسريع الئق إجراء في تنفيذ القصوى الكامنة األهمية وبسبب ذكر أعاله،

طواقم عدد بزيادة اللجنة توصي االعتراضات، جلان في املطروحة بالقضايا  يتعلق

حجم حسب  زيادته ويجب كاف غير احلالية الطواقم عدد  إن  االعتراضات. جلان

الزمنية املدة احتساب ومبوجب املناطق مختلف  في للبت املطروحة االعتراضات 

محام قبل من ممثال االعتراض مقدم فيه يكون ال الذي للجلسة املطلوبة األقصر

االعتراض. جلان بشأن التوجيهات بقية حسب وسريع الئق إجراء وذلك لتنفيذ –

رجل ضم خالل من االعتراض القضائي للجنة شبه دعم األداء ٣٫٦: يجب التوصية

اللجنة. املالئم ألعضاء التأهيل وتقدمي االعتراض إلى جلنة قانون
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رئيس  من ثالثة أعضاء: االعتراض جلان طواقم تتألف التجريبية: املرحلة في الوضع

واحد آخرين: وعضوي جلنة التشغيل، مجال في متخصص وهو موظف دولة اللجنة،

نيّ لكل وقد عُ اجتماعي. هو عامل جمهور ممثل واآلخر االقتصاد، مجال من دولة موظف

عملها. اللجنة في يساعد مركز قضائي جلنة

املهنية  الوظائف مع االعتراض للجان احلالي التركيب ينسجم ومسوّغات: توصيات

التشغيلية األهداف مخطط قرارات بفحص  تتعلق والتي  اللجنة عاتق على امللقاة

كهيئة أيضا تعمل االعتراض جلنة ولكن املهني. مجال التأهيل الدمج وفي مجال في

طرفني. بني نزاع عن الواقع في تعبر التي اصصات، بإلغاء املتعلقة  القرارات تدرس

اخلبرة من يستدل كبير.  حد إلى واضحا قضائيا دورا االعتراضات جلنة تلعب وهكذا

االعتراضات تقدمي إجراءات خالل من اكتسبت والتي االعتراضات جلان اكتسبتها التي

وشبه قضائية مهارة حاجة إلى ثمة هناك أن العمل أمام محاكم اللجنة قرارات على

في واخلبرة التشغيل مجال في اخلبرة جانب إلى اللجنة، رئيس بها يتحلى قضائية

اللجنة توصي وعليه اللجنة. أعضاء سائر بها يتمتع أن ينبغي التي الرفاه مجاالت

جلنة: كل في يعمل بحيث االعتراضات جلنة طاقم تشكيل بتغيير

خمس ذا أقدمية يكون نسبيا، مالك عال في دولة كموظف يعمل قانون رجل رئيس: -١

األولوية وتعطى االقتصادية. واملرافق مجال االقتصاد في خبرة وذا األقل على سنوات

العمل. في قوانني أو االجتماعي األمن في القانون املتخصص لرجل

تشغيل. خبير -٢

اجتماعي. عامل -٣

القضائي وشبه  التأهيل بزيادة الذي سيحدد توصي اللجنة الطاقم طبيعة مبعزل عن

وموظي اللجنة. االعتراضات جلنة ألعضاء القضائي

في تفعيل البرنامج يتولون من على ناجعة عقوبة اقتصادية تفرض :٣٫٧ التوصية

وتقبلها. عليها االعتراضات جلنة تصادق التي االعتراضات كثرة حالة

مقدمة ضد مركز اعتراضات في االعتراضات بتت جلنة إذا التجريبية: املرحلة الوضع في

في ذلك الفعالني املشاركني إلى عدد قياسا نسبتها يبررها، وكانت ما لها أن معني ورأت
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العطاء واالتفاقية، شروط حسب البرنامج، ل مفعّ يُلزم النسبة احملددة من أعلى املركز

:٣٫٤ اجلدول في مفصل هو كما الثالث لتفعيل البرنامج، الفصل من بدءا غرامة بدفع

يبررها ما لها التي االعتراضات كثرة حال في املالية العقوبات فرض قواعد – ٣٫٤ اجلدول

قُبلت التي (ش.ج)نسبة االعتراضات مالية للحالة غرامة

III IVالفصل V - VIIIالفصل الفصل

٣٠٠٠٠-٠

٣٥٠٠٢٥٠-٣٠

٤٠٠٢٥٠٥٠٠-٣٥

٤٥٥٠٠٥٠٠٧٥٠-٤٠

٥٠١,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠-٤٥

+٥٠١,٥٠٠١,٥٠٠١,٥٠٠

ضد جلنة االعتراض قبلتها االعتراضات التي نسبة كانت حال في ومسوّغات: توصيات

الهدف البرنامج. مطبقي على اقتصادية عقوبة تُفرض املعقول من أعلى مركز معني

التشغيل مراكز بإلغاء  تقضي عامة سياسة انتهاج جتنب هو العقوبة فرض من

قد العقوبة هذه فرض أن فهو التصور  هذا ضد رح طُ الذي  االدعاء أما للمخصصات.

نظرا  أنه  يبدو  االعتراض.٨٠  جلنة أمام الفشل  لتجنب البرنامج ملطبقي  محفزا يشكل

العقوبة، فرض إلى يقود قد والذي تُقبل، التي االعتراضات نسبة في نسبيا احلاد لالرتفاع

هذه يدعم ما أن معني. ويبدو اعتراض في للنجاح على حافزية املركز احلالي النظام يؤثر لن

نظام في إطار اصصات تخفيض املستند إلى البرنامج ملطبقي إلغاء احملفز الفرضية هو

تدعم التقرير. هذا في البرنامج" تفعيل  "إطار فصل في املفصل  االقتصادية احملفزات

على اقتصادية عقوبة وجوب فرض على التي تنص احلالية املبدئية التسوية اللجنة

ما لها أن االعتراضات للجنة يتبني التي االعتراضات كثرة حالة في البرنامج مطبقي

املركز،  املشاركني الفعالني في هو مجموع االحتساب حالياً أساس ومبا أن ومع ذلك، يبررها.

جناعتها. زيادة بغية العقوبة احتساب أساس بتغيير توصي اللجنة فإن

هـ ١١٩. س، م. ٨٠ بينيش،
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األخرى القرار  اتخاذ قرارات هيئات االعتراضات على في البت يتم :٣٫٨ التوصية

العمل. محاكم إطار البرنامج في في املتخذة

هيئات  بقرارات البرنامج إطار في املشارك يتأثر قد التجريبية: املرحلة في الوضع

االعتراض عملية إن اخلاصة. احلاالت كلجنة التشغيلية، األهداف غير مخطط مختلفة

االعتراض فإن ولذلك في القانون، منظمة حالياً الهيئات غير هذه إحدى قرارات على

العدل محكمة إلى التماس خالل تقدمي من ممكنا إال ليس اجلهات هذه إحدى قرار على

العليا.

العدل العليا في محكمة إلى التوجه إلى احلاجة أن اللجنة ترى ومسوّغات: توصيات

االعتراضات  بحث بوجوب اللجنة توصي وعليه غير معقولة. املذكورة أعاله احلاالت

البرنامج، إطار في العاملة القرار اتخاذ هيئات إحدى قبل من تتخذ التي القرارات على

اللوائية. محاكم العمل في التشغيلية، مخطط األهداف باستثناء قرارات

Z�U�d��« w� 5�—UA*« Èb� WO�D�« W�œËb;« hO�A� ©≥®

مجالني البرنامج إلى في املشاركني لدى الطبية احملدوديات نظام تشخيص تقسيم ميكن

بسبب الدائمة، احملدودية الطبية ذوي للمشاركني الطبي التشخيص مجال أساسيني:

الطبية ذوي احملدودية للمشاركني التشخيص الطبي ومجال مزمن مرض أو ما إعاقة

الطبي  التشخيص مبجال املتعلقة التوصيات أما يوما). ٣٠ (حتى املرض نتيجة املؤقتة،

في بالفرد "العناية في فصل تناولناها فقد الدائمة احملدودية الطبية ذوي للمشاركني

حتديد مواجهة تتم أن عام، بشكل املفضل، من أنه إلى هنا ويُشار البرنامج".  إطار 

في للمشاركة التشغيل الطبية الدائمة امللزمني باختبار احملدودية ذوي املشاركني قدرة

هو كما إلقامتها، الدوافع أحد يكون هذا الغرض تشخيص مراكز طريق عن البرنامج،

التقرير. هذا من و٢٫٣ ٢٫٢ التوصيات في مفصل
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للمشاركني الطبي التشخيص  تتعلق مبجال توصيات  الفصل هذا تبحث في سوف

سيتضمن  كما ٣٠ يوما. أقل من الذي يستمر املرض أي املؤقتة، الطبية ذوي احملدودية

الدائمة الطبية احملدودية ذوي للمشاركني الطبي التشخيص لنظام بحثا الفصل هذا

الطوارئ. حالة في

الطبية احملدودية ذوي  للمشاركني الطبي الوضع فحص يتم :٣٫٩ التوصية

الصناعة والتجارة  بل وزارة من قِ أطباء عن طريق ٣٠ يوما) حتى (املرض املؤقتة

والتشغيل.

حسب  مخولون التشغيل مراكز في العاملون األطباء التجريبية: املرحلة في الوضع

املرض تصاريح موضوع حول املهنية وجهة نظرهم إبداء وظائفهم هي إحدى القانون.

ميزانية إطار في الدولة فتمولها املركز طبيب أجرة أما للمركز. يقدمها املشاركون التي

للعمل ويقبله الطبيب يشغل الذي هو التشغيل مركز أن إال للعمل، الداعمة اخلدمات

اعتباراته وفق يقرر، أن القانون، حسب لطبيب املركز، ميكن ويُنهي عمله. أجرته ويدفع

و/أو الطبية وثائقهم بفحص يكتفي أم جسمانيا  املشاركني يفحص هل املهنية،

يحق التي املرات لعدد حتديد هناك ليس الوثائق. هذه أصدر الذي الطبيب إلى التحدث

ث محدّ طبي سجل املشارك تقدمي على أن املركز، إال طبيب  مراجعة للمشارك فيها

السابق. القرار في اخلطأ الظروف/ التفاقم/ تغير ادعاءاته بشأن يدعم

املشارك مبحدودية تتعلق بوضع قيود ل غير مخوّ الطبيب الشخصي أن إلى اإلشارة جتدر

الشخصي. برنامجه تنفيذ على قدرته حيث من

ال باالعتراف  مخوّ املركز، له يشغّ الذي املركز، كون طبيب حقيقة إن ومسوّغات: توصيات

ألن ذلك املصالح، بني احلاد التضارب خطر على تنطوي رفضها، الطبية أو باملستندات

وفي مثل طبيب املركز. عمل نتيجة مدخوالته زيادة من يستفيد قد التشغيل مركز

والتزامه املشارك املريض حقوق بحماية املركز طبيب التزام بني تضارب ينشأ احلالة هذه

له. يشغّ الذي التشغيل مركز جتاه

املصالح، لتضارب احتمال أي جتنب هذا اال احلساس ينبغي في أنه اللجنة ترى

بشكل فعلي املوكلون األطباء مباشر بشكل ل تشغّ أن احلكومة على يجب وعليه
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تفادي يتم هكذا املؤقتة. الطبية تشخيص احملدودية بنظام التشغيل مراكز في

تفعيل البرنامج. تتولى التي باجلهات صلة على األطباء هؤالء فيها يكون حالة

السريع العالج إجراء تطبيق مواصلة يجب الطوارئ حاالت في :٣٫١٠ التوصية

الطبية. احملدودية ذوي للمشاركني السبعة") األيام ("إجراء

بضمان املُطالب حتديد وجوب اجتياز عن املسئولية إن التجريبية: املرحلة في الوضع

التأمني عاتق مؤسسة على ملقاة البرنامج في واملشاركة التشغيل  الدخل الختبار

مراكز التقرير. في  البرنامج"  إطار في بالفرد "العناية فصل في  ورد  كما الوطني،

للمشاركني الشخصي البرنامج تنفيذ من  اإلعفاء  مبنح مخولة ليست التشغيل 

عليها ويجب آخر)، ألي سبب (أو املرض أو نتيجة اإلعاقة الدائمة احملدودية الطبية بسبب

البرنامج. في عليه املشاركة تقرر أن لكل من برنامج مالئم وضع

وبدعم البرنامج، ومديرية التشغيل مببادرة مراكز حاالت خطيرة، نشوء دون للحيلولة

طبيب يعتقد الذين للمشاركني خاص نظام وضع تقرر التأمني الوطني، مؤسسة من

هذه احلاالت وفي مثل على صحتهم. خطرا يشكل املركز إلى حضورهم أن مجرد املركز

الرد تتعهد بتقدمي التي التأمني الوطني مؤسسة إلى عاجال طلبا املركز طبيب ل يُحوّ

األيام هذه اعتبار والتشغيل والتجارة الصناعة وزير قرر جهته ومن أيام. سبعة خالل

احلضور جتنب فعال املشارك أن على الوطني التأمني مؤسسة إذا قررت مبررة. تغيب أيام

التأمني مؤسسة قررت وإذا أنظمتها. حسب اإلعفاء متنح التشغيل فإنها مركز إلى

في للمشاركة بالعودة املشارك فسيُلزم املذكور اإلعفاء ملنح مجال ال أنه الوطني

البرنامج.

بشكل ويعكس معقول املذكورة التسوية أن اللجنة ترى ومسوّغات:  توصيات

وعليه الصحي. اخلطر حاالت في سيما وال املشاركني، حقوق حماية أهمية صحيح

ورد  ما أن على التأكيد بها. يجدر والعمل املذكورة التسوية يجب مواصلة تطبيق

الواضح من الشخصي. ساعات البرنامج تقليل عدد تقدمي طلب إمكانية ينفي أعاله ال

التوجيه للبرنامج يتم أن يجب تلك، أو املشاكل وجود هذه املشارك يدعي عندما أنه

الطبيب. فحص حتى قبل ومناسب. معقول للعمل بشكل أو الشخصي
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التابعة اجلمهور شكاوى مفوضية إلى الوصول تسهيل يجب :٣٫١١ التوصية

والتشغيل. والتجارة الصناعة وزارة في للبرنامج

البرنامج، تفعيل  بداية في  اجلمهور، شكاوى كانت التجريبية: املرحلة في الوضع

الصناعة  وزارة ٢٠٠٦ أقامت العام وخالل "مهليف". مديرية رئيس لدى تعالج مباشرة

هذه تخضع "مهليف". لبرنامج اجلمهور شكاوى مفوضية والتشغيل  والتجارة 

ملفوضية الوظيفة األساسية والتشغيل. والتجارة الصناعة مباشرة لوزير املفوضية

مراكز خالل مراجعة من في البرنامج املشاركني شكاوى معاجلة هي اجلمهور شكاوى

واإلجابات للمراكز التوجيهات وتقدمي املالئمة اإلجابات على واحلصول التشغيل،

ورسمي دقيق بشكل صالحيات املفوضية ومكان عملها تتقرر لم املناسبة للمراجعني.

الصناعة وزير أم ملكتب ملديرية البرنامج تابعة هي هل تبعيتها- مسألة وبضمنها بعد،

مركز كان إذا ما تقرر أن املفوضية صالحية من فإن ذلك ومع  والتشغيل. والتجارة

تقرر توجيهات بالشكل املناسب. وأن ال، أم يجب كما عمل قد التشغيل

إليها وتُنقل والتشغيل، والتجارة الصناعة وزارة في فهو املفوضية عمل  مكان أما

عن مباشر غير بشكل أو مباشرة، املشاركني طريق عن هاتفيا أو خطيا الشكاوى 

والتجارة الصناعة وزير مكتب طريق عن أو اجتماعية، ومنظمات كنيست أعضاء طريق

٢٠٠٦ ما يزيد عن ٥٠٠ شكوى  األول كانون شهر حتى ول إلى املفوضية حُ والتشغيل.

بالبرنامج. صلة ذات متنوعة مبشاكل تتعلق

وعلى  املشاركني، حقوق حلماية األساسية املؤسسات جانب ومسوّغات: إلى توصيات

ليكون اجلمهور شكاوى مبفوضية أن يعمل نظام شبيه ينبغي االعتراضات، جلان رأسها

البرنامج. ميكن مراقبة جهات مبراجعة املعنيني في البرنامج بقناة للمشاركني أشبه

على احلاصلني دمج كبرنامج واملركب، الشامل البرنامج إطار في حتدث إنه قد القول

املشارك حاجة تتحقق أن فيها ال ميكن حاالت دائرة العمل، في املعيشة مخصصات

اجلهات (كلجان تلك مراجعة على املفروضة القيود بسبب وذلك املراقبة جهات ملراجعة
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احلاالت.  تلك مثل ملواجهة مالئمة أداة هي اجلمهور شكاوى مفوضية  االعتراضات).

البرنامج. إطار شكاوى اجلمهور في مبأسسة نظام اللجنة توصي وعليه

إليه البرنامج في املشاركني وصول يكون أن يجب فعاال النظام هذا مثل يكون لكي

جمهور شكاوى مفوضية إلى الوصول إمكانية بزيادة اللجنة توصي وعليه سهالً.

وفي نفسها مراكز التشغيل داخل من مراجعتها باإلمكان يصبح بحيث البرنامج

معقول. زمني مدى

WK�UA�« W��«d*« WLE�√

مركزية أداة مبثابة يكون شامل مراقبة نظام وجود البرنامج تفعيل إطار  يستوجب 

جانب معاجلة تفعيله، إلى تتولى اجلهات التي عمل حكوميا ولتنظيم البرنامج لتنظيم

إن منها. النابعة والترتيبات البرنامج في املشاركون بها يتقدم التي الشكاوى اخلاصة

من تعمل البرنامج تفعيل التي تتولى اجلهات أن من هي التأكد املراقبة نظام وظيفة

املديرية وتعليمات واألنظمة القانون عليه ينص ما مبوجب البرنامج هدف حتقيق أجل

حقوق حماية مع كله وذلك التي تتولى تفعيل البرنامج- واجلهات واالتفاق بني احلكومة

الفصل. هذا مقدمة في ورد كما البرنامج، في املشاركني

البعض: بعضهما يكمالن أساسيني عنصرين على املراقبة نظام يشتمل أن يجب

أنظمة خالل من املتواصلة البرنامج واملتابعة إليها مديرية تبادر التي املراقبة أنشطة

املركبني. بهذين توصيات تتعلق الحقا تعرض سوف املالئمة. املعلومات

من يتألف توجيه طاقم والتشغيل  والتجارة  الصناعة  وزير يعنيّ :٣٫١٢ التوصية

اجلمهور. ممثلي ومن بالبرنامج العالقة ذات الوزارات مختلف من كبار ممثلني 

مديرية سياسة ويرسم دائم، بشكل البرنامج تفعيل مبرافقة الطاقم هذا يقوم

محايد. بشكل تطبيقها ويراقب البرنامج

جلنتان ملراقبة أن تعمل تفعيل البرنامج إطار في تقرر التجريبية: املرحلة في الوضع

وهي التوجيه جلنة وهما: ومتابعتهم، البرنامج تفعيل يتولون ومن البرنامج مديرية

عبارة هي مراقبة وجلنة والتشغيل، الصناعة والتجارة وزير برئاسة وزارية جلنة عن عبارة
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وفي الواقع والتشغيل. والتجارة الصناعة وزارة عام مدير برئاسة عامني مديرين جلنة عن
البرنامج.٨١ تفعيل بداية وبخاصة في بضع مرات، اجتمعت اللجان هذه أن

دائرة العمل في املعيشة مخصصات على احلاصلني دمج برنامج ومسوّغات: توصيات

على تأثيرها مدى ومن أهميتها من التقليل ال ميكن اجتماعية- اقتصادية هو سياسة

فيها بق طُ التي التجريبية، املرحلة خالل فيه. املشاركني حياة وعلى اإلسرائيلي اتمع

كثيرة، ومعضالت مشاكل البرنامج تفعيل عن جنمت فقط، بشكل جزئي البرنامج

للقضايا التي املالئمة املواجهة ولضمان الشاملة. لها احللول أن توجد أنه ينبغي ويبدو

والتجارة  الصناعة وزير يعمد بأن اللجنة البرنامج قطريا توصي تفعيل ستبرز نتيجة

الوزارات مختلف من كبار  ممثلني  من يتألف توجيه طاقم تعيني إلى  والتشغيل

والقضاء، واملالية، والتشغيل، والتجارة الصناعة  وزارات بالبرنامج: العالقة ذات

وممثلي الوطني التأمني مؤسسة عن ممثلني ومن واستيعاب القادمني اجلدد، والرفاه،

ويرسم سياسة دائم البرنامج بشكل تفعيل مبرافقة الطاقم يقوم هذا جمهور.

دائم. بشكل تطبيقها ويراقب البرنامج مديرية

مراقبة عمليات تطبيق إلى تبادر أن البرنامج مديرية على يجب :٣٫١٣ التوصية

تفعيل يتولون من أنشطة  اختبار إلى شيء كل قبل موجهة  تكون شاملة

حقوق حماية على الالزم التأكيد مع  ذلك يتم  ألهدافه. بالنسبة البرنامج

املشاركني في البرنامج.

ألنشطة  مراقبة لنظام البرنامج مديرية ل تفعّ كي التجريبية: املرحلة في الوضع

خدمات إسرائيل حكومة استأجرت احلوسبة في مواضيع ولالستشارة التشغيل مراكز

املواضيع. تلك في خدمات االستشارة ملديرية البرنامج تقدم خارجية شركة

بالقوانني البرنامج لي مفعّ التزام التأكد من املديرية هي: حددتها التي املراقبة أهداف

حقوق املشاركني حماية من والتأكد املديرية، وتعليمات ومبستندات العطاء واألنظمة

أهداف حتقيق في مساهمته ومدى التشغيل مراكز في يحدث ما ومراقبة البرنامج، في

يوم ٤ أيار ٢٠٠٤. ح.ك/٩٠ من احلكومة قرار ٨١
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ما خلل اكتشاف أعقاب في وتطبيقها التفعيل مسار في التغييرات وتدوين البرنامج،

املراقبة. عمليات خالل

للرقابة اخلاضعة املواضيع فإن املراقبة، لتفعيل اجلدول الزمني ملحق في مبني كما هو

الشخصي البرنامج مالءمة وبضمنها البرنامج، مركبات من واسعة تشكيلة تشمل

والدعم املشاركني، ودمج للمشارك، املعيشة مخصصات دفع وإلغاء  للمشارك،

املالية املراقبة إجراءات تولي االعتراض.  وإجراءات  للعمل الداعمة  اخلدمات  بواسطة

اخللل التي مواضع وتصحيح البرنامج مديرية قِبل من جديدة توجيهات لتذويت أهمية

السابقة. املراقبات خالل تكشفت

وحجم املديرية بنية أن دينور جلنة تقرير ومن الدولة مراقب من تقرير يُستدل ومع ذلك

املرحلة في أنشطة البرنامج تتالءم وحجم تكن لم استخدمت التي أنظمة املراقبة
التجريبية.٨٢

واجلداول  املراقبة إجراء إطار في املطروحة املواضيع تشكيلة إن ومسوّغات: توصيات

يجب أنه اللجنة، غير رأي حسب االرتياح تدعو إلى اإلجراءات هذه فيها تتم التي الزمنية

ضوء على تفعيله ومبنى البرنامج حلجم املراقبة أنظمة وحجم املديرية بنية مالءمة

الضروري التأكيد من أنه كما ترى اللجنة اال. هذا في العالم املعتمدة في املعايير

حتقيق أهداف اختبار إلى شيء قبل كل هة موجّ تكون ينبغي أن املراقبة إجراءات أن على

حقوق املشاركني. بحماية املتعلقة القضايا إبراز مع البرنامج

احلكومة بني االتفاق إطار  في ناجعة تطبيق أنظمة  إنشاء يجب  :٣٫١٤ التوصية

البرنامج. ومفعلي

أهمية تولي القائمة املراقبة إجراءات وقلنا سبق كما التجريبية: املرحلة في الوضع

التي اخللل مواضع ولتصحيح البرنامج مديرية قِبل من جديدة توجيهات لتذويت

البرنامج مديرية أن على التأكيد يجب ذلك ومع السابقة. في عمليات املراقبة تبينت

مجال اليوم، باستثناء القائمة حسب االتفاقات حقيقية: أدوات تطبيق اليوم متتلك ال

التي مصادرة الكفالة بل مراكز التشغيل، عقوبات على فرض ميكن ال االعتراض جلان

.٣٢-٣٧ ص ،٦ ص س. دينور، م. ص ٤٢-٤٣؛ س. م. الدولة، ٨٢ مراقب
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مثال فال ميكن واملفعل. احلكومة  بني االرتباط إنهاء يعني عمليا إجراء وهذا أودعتها،

يتضمنها تقرير التي التوصيات يطبق لم الذي ل املفعّ على حقيقية عقوبة أي ممارسة

املراقبة. عملية أعقاب في له قُدم الذي اخللل مواضع

الواقع وفي ناجع، نظام تطبيق مشروطة بوجود الناجعة املراقبة ومسوّغات: توصيات

نظام لوضع احلاجة. عن ً زائدا أمرا املراقبة يجعل شأنه أن من هذا النظام وجود مجرد أن

تفعيل تتولى التي اجلهات مع االتصال اتفاق بأن يُحدد توصي اللجنة تطبيق ناجع

بواسطة اقتصادية مدرجة عقوبات بفرض احلكومة به حتتفظ الذي احلق البرنامج

التعريف مبادئ  إن البرنامج. تفعيل تتولى التي اجلهات على البرنامج  مديرية

هذا التقرير. في البرنامج" تفعيل "إطار فصل في واردة العقوبات هذه ملثل االقتصادي

العقوبات، هذه مثل فرض تستدعي التي للحاالت  وقاطع واضح تعريف تقدمي  يجب

لشروط وفقاً بتفعيل البرنامج تقوم التي اجلهة فيها تلتزم لم التي احلاالت هي ما أي

فرض أعقابها في وبني احلكومة، والتي يجب بينها االتفاق لشروط واألنظمة أو القانون

اجلهة فيها تطبق لم التي احلاالت في تفرض عقوبات حتديد يجب كما العقوبات. هذه

التي اخللل حاالت  يلي: ما على بناء احملددة التوجيهات البرنامج  تفعيل تتولى التي

التعاون تقرير املراقبة، وعدم في اخلطيرة وحاالت اخللل السابق، املراقبة إجراء في ظهرت

املعلومات. بنقل املتعلقة بالتوجيهات التقيد عدم أو جهات املراقبة مع

املراقبة. إجراء إطار في للقياس قابلة موحدة معايير حتديد يجب :٣٫١٥ التوصية

تتم التي ااالت محددة في معايير وجود هو الناجعة املراقبة في الهامة العناصر أحد

ترجمتها خالل ومن واضحة مقاييس خالل من املعايير هذه تتجسد أن ينبغي مراقبتها.

للقياس. قابلة متغيرات إلى

املالئمة املعايير فيه حددت إجراء البرنامج مديرية طبقت التجريبية املرحلة خالل

معايير بنظام وبالتوصية اإلجراء هذا باستكمال اللجنة توصي البرنامج. لتقييم

مصداقية في دعم التحديد سيساهم هذا مثل إن وشفافة للمراقبة. كما محددة

عملية املراقبة. املراقبة وتوحيد
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البرنامج تديره مديرية وشامل موحد نظام معلوماتي إنشاء يجب :٣٫١٦ التوصية

إلى استنادا البرنامج  بتفعيل يتعلق  ما  كل حول شاملة معطيات  ويوفر

مراكز من املناسب الوقت  في عليها احلصول سيتم التي  اجلارية املعطيات

املناسبة. احلكومية اجلهات ومن التشغيل

مراقبة مديرية نظام تفعيل لغرض فإنه سبق  كما التجريبية: املرحلة في الوضع

احلوسبة، استأجرت مواضيع في االستشارة ولغرض التشغيل، ألنشطة مراكز البرنامج

املنفذة توجد الشركات من واحدة خارجية. لدى كل شركة خدمات إسرائيل حكومة

جانب إلى مالي). ونظام (نظام تشغيل بها تشغيلية خاصة معلومات أنظمة حالياً

البرنامج مديرية حتت مسئولية يقع االتصاالت إلدارة يوجد نظام هذه املعلومات أنظمة

البرنامج، في اجلاري العمل لضمان املطلوبة اتلفة التشغيلية املعطيات وينقل 

الوطني التأمني مؤسسة من يأتون  الذين باملشاركني اخلاصة كالبيانات معطيات

مراكز من املشاركني حضور تقارير حول بشأنه املقدمة احلضور بواقع تتعلق وبيانات

البرنامج في املعطيات جميع إلدارة وتركيز نظام البرنامج مديرية في أقيم التشغيل.

وعيني. دائم بشكل تقارير اليوم يُصدر وهو

على فحص الدورية تشتمل املعطيات تقارير  أن البرنامج  مديرية  من اللجنة علمت

املشاركني، وحضور توجيههم، يجري الذين  كاملشاركني  مختلفة ملواضيع كمي

قوائم في  الدمج وتسجبالت البرنامج، يشملها التي البشرية الشريحة  وخصائص

االعتراضات، جلان ومعطيات احلضور، قوائم في اصصات إلغاء وتسجيالت احلضور،

واخلدمات التوفير،  أهداف وحتقيق التشغيل، مراكز وميزانية اصصات، ومدفوعات

العاملني. واملشاركني اتمعية واخلدمة واإلرشادات، والتأهيل املهني للعمل، الداعمة

كما تنتقل االتصال أجهزة معطيات يلي: ما وإدارة استيعاب على الفحص ويشتمل

اخلدمات الداعمة ومعطيات جلان االعتراضات، ومعطيات اتلفة، التشغيل مراكز من

مراكز من الشخصي البرنامج عناصر ومعطيات اتلفة، مراكز التشغيل من للعمل

والصياغة التشغيل، مراكز من التشغيل معطيات واستيعاب اتلفة، التشغيل 

التقارير. وكتابة املعطيات مل البيانية
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من تبرز أساسية ثمة مشاكل هناك حتى اآلن أن مت اكتسابها التي اخلبرة من يُستدل

الهيئات بني التنسيق وعدم املوافقة عدم احلالي: بشكلها املعلومات أنظمة مبنى 

وغياب البرنامج، في املصطلحات بقاموس  يتعلق فيما  التشغيل ومراكز  احلكومية

في املالئمة تسجيل املعلومات ونقص املعطيات، احتياجات لبعض الدقيق التعريف

توفر وغياب  للمشاركني)، الشخصية البرامج موضوع في (كما التشغيل مراكز

اإلدارة وغياب املعلومات، توفير في والبطء املناسب الوقت في النوعية املعلومات

للمعلومات. املركزية

البرنامج مديرية حتتاج لتفعيل البرنامج املراقبة الناجعة لضمان ومسوّغات: توصيات

السيطرة هذه مثل إن اخلاصة. بيانات مراكز التشغيل أنظمة مراقبة على القدرة إلى

بشكل وإدارتها البرنامج بنشاطات املتعلقة املعطيات تركيز خالل من ممكنا يصبح

القدرات هذه حتقيق إن القرارات. اتخاذ أجل من املعطيات خالل معاجلة ومن متواصل

البعض. مع بعضها ومبدى حتديثها بالبرنامج اخلاصة املعلومات بأنظمة مشروط

تخلق احلالي، بشكلها أنظمة املعلومات مبنى في التي تكمن أعاله، املذكورة املشاكل

بتحقيق ومتس البرنامج مديرية قِبل من الناجعة املراقبة ب  تصعّ جوهرية صعوبات

محددة زمنية خالل جداول من والدقيقة املصداقة التقارير غياب إن املراقبة. أهداف

املعلومات عرض إلى يؤدي بالبرنامج الصلة ذات األخرى واجلهات احلكومية للهيئات

احلساسة بالقضايا املتعلقة القرارات اتخاذ بعملية ميس الذي قد األمر غير املصداقة

في تنشأ صعوبات قد كما وغير ذلك. املشارك، اجلاري واالهتمام الدمج، حاالت كعدد

في أعقاب املالئمة الكمية باملعايير تفعيله تتولى التي واجلهات البرنامج التزام اختبار

عدم إن بتلك املعايير. البرنامج التزام لقياس املطلوبة واملعلومات األدوات في النقص

احملفزات منوذج تطبيق بإمكانية ميس  النواحي هذه من البرنامج قياس على القدرة

مراقبة وبإمكانية البرنامج"، تفعيل  "إطار فصل في  تعريفه ورد كما االقتصادية

مستوى حتسني الالزم، وبالقدرة على الوقت في البرنامج تفعيل من العبر واستخالص

في املستقبلي االستثمار حجم  تقييم على البرنامج مديرية وبقدرة  البرنامج، أداء

القرارات، واتخاذ التخطيط عمليات تسريع إمكانية تتضرر كما ذلك. وغير البرنامج،

املتغيرة. القانونية للقوانني وللمتطلبات واالنصياع واالستجابة
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معلومات نظام إنشائه، على تعمل وهي انشاء، البرنامج مديرية توصي أعاله ما ذكر إزاء

مثال، البرنامج كمديرية بالبرنامج، الصلة ذات اجلهات كل  تستخدمه مركزي واحد 

معطيات مالئمة النظام هذا يستوعب وغيرها. االعتراضات، وجلان التشغيل، ومراكز

وسجل السكان وخدمات الوطني، التأمني منها مؤسسة مختلفة حكومية جهات من

مراقبة النظام هذا ملثل ميكن  مستقل. بشكل البرنامج مديرية وتديره التشغيل،

في حاالت كما اخلاصة، التشغيل ومراكز البرنامج مديرية بني املعلومات عملية تدفق

أن يحذر ينبغي كما ذلك. وغير تصديق الغياب، وطلب الساعات، عدد الطلب بتقليل

من ااالت اإلشكالية اخلاصة أو التشغيل مراكز في املتكررة حاالت اخللل من النظام

أمر هو للمراقبة اإلدارة  هذه  مثل إن في بعض مجاالته. أو عام بشكل البرنامج في 

واسعا. جغرافيا انتشارا املنتشرة التشغيل كمراكز متشعب ملراقبة نظام ضروري

الدقيق التحديد بعد املعلومات حتديدا نهائيا إال أنظمة تشملها التي املواضيع دد ال حتُ

أن يجب التي املواضيع ومن قطريا. البرنامج املنتشر في االقتصادية احملفزات لنموذج

وبيانات البرنامج، في واملشاركني  البيتية االقتصادات حول بيانات النظام يتضمنها

توجيه بحاالت تتعلق وبيانات البرنامج، في للمشاركني الشخصية البرامج  حول

العمل، في دمجهم جرى الذين املشاركني بتشغيل تتعلق وتفاصيل للعمل املشاركني

للعمل الداعمة واخلدمات الشخصي، بالبرنامج االلتزام عدم أو حول االلتزام وتقارير

مراكز نشاط حول مالية وبيانات االعتراضات، جلان وبيانات للمشاركني، تقدم التي

البرنامج. تفعيل من املتأثرة التشغيل وامليزانيات

من واحد موحد يشغله كل معلومات نظام تطوير أن اللجنة أعاله ترى ما ورد إزاء

مختلفة من الواردة البيانات يدمج بني معلومات مركزي ونظام لي البرنامج، مفعّ

املراقبة ولتطبيق  قطريا املنتشر البرنامج لتفعيل أساسي  شرط  هو املنظمات

فيه. املشاركني حقوق وحماية البرنامج هدف لتحقيق الناجعة
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يجب ومجمل تأثيراته هدفه حتقيق في جناح البرنامج مدى ٣٫١٧: الختبار التوصية

طوال فترة مديرية البرنامج بل قِ من له البحث املرافق على استمرارية العمل

البحثي اخلارجي. للعمل املتوفرة املعطيات بتوفر االهتمام كما يجب تفعيله.

أن   ٢٠٠٤ لعام االقتصادية السياسة قانون في جاء التجريبية: املرحلة في الوضع

إذا ما يفحص مصحوبا ببحث يكون أن ينبغي التجريبية املرحلة في البرنامج تفعيل

من أجري خالل املرحلة التجريبية وعليه القانون. كما حددها أهدافه حتققت قد كانت

تتبع الوطني. التأمني بروكدايل ومؤسسة معهد من قِبل مرافق بحث تقييم البرنامج

 ٢٠٠٥ آب شهر في تشغيله البرنامج لدى إلى توجيههم الذين جرى البحث املشاركني

كما .٢٠٠٧ الثاني ("االحتياطي") منذ موعد اندماجهم في البرنامج وحتى شهر كانون

من أشهر ستة بعد البرنامج إلى توجيههم جرى الذين اجلدد املراجعني البحث تتبع

.(٢٠٠٦ (حزيران بدء التفعيل أشهر من عشرة وحتى (٢٠٠٦ تفعيله (شباط

وتأثير املشاركني،  تشغيل على البرنامج  تأثير فحص املرافق  البحث إطار في يجري 

ولعائالتهم. البرنامج في واالجتماعية للمشاركني االقتصادية الرفاهية البرنامج على

فحص ويجري اصصات. نظام في البرنامج أحدثها التي التغيرات يجري اختبار كما

ومخططي مراكز التشغيل عمل أمناط حتليل التالية: ضوء العوامل على القضايا هذه

للمشاركني املقدم العالج ونوعية طبيعة وحتليل فيها، العاملني التشغيلية األهداف

جلان إلى يتوجهون الذين املشاركني مراجعات التشغيل، وحتليل مراكز في البرنامج في

ذلك. وغير للبرنامج، التابعة االعتراضات

من واسعة عينة يفحص شامل  ميداني بحث  على هذه التقييم  دراسة تعتمد

اإلدارية املعطيات على تعتمد كما موازية، مراقبة ومجموعة البرنامج في املشاركني

مجمل حول بالبرنامج العالقة ذات  للجهات التابعة املعلومات  أنظمة من الواردة 
التجريبية.٨٣ املرحلة املشاركني في

الوطني،  التأمني ومؤسسة بروكدايل معهد جوينت- مايرز- انظروا: التقييم لدراسة الشامل لالستعراض ٨٣
.١٣-٢٩ ص ،٢٠٠٧ شباط "مهليف"، برنامج إلى هون املوجَّ :٢ رقم التقرير "مهليف"- لبرنامج تقييم دراسة
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التي للتغيرات األساسية، ونظرا وأهدافه البرنامج ألهمية نظرا ومسوّغات: توصيات

تفعيل مع الحقا تطرأ قد التي  وتلك التجريبية املرحلة خالل البرنامج  على طرأت

البرنامج تقييم دراسة مبواصلة اللجنة توصي االنتشار القطري، مرحلة وفي البرنامج

مدى فحص في املساعدة البرنامج دراسة مواصلة شأن من إن تفعيله. فترة طوال

القرار أدوات صناع مينح هدفه، مما البرنامج لتحقيق طرأت على التي التغيرات مالءمة

حجم وطبيعة املتوقعة في املتغيرات ضوء على سيما وال البرنامج، ملواصلة مالءمة

االنتشار القطري. بعد في البرنامج املشاركة السكانية الشريحة

هدف حتقيق لفحص هامة أداة هو ومتنوعة وشاملة محايدة دراسة أكادميية إن وجود

فيما اخلارجية االبحاث بتشجيع اللجنة توصي عليه. املترتبة وفحص اآلثار البرنامج

بهذا للقيام  متوفرة معطيات وجود ضمان خالل سيما من وال بالبرنامج، يتعلق

النشاط.
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التوصيات لفصل مصادر قائمة

خصخصة العام: القضاء نظر في (Outsourcing) اخلارجي التعاقد  الطبع) (حتت أ بينيش،

"مشباطيم". املراقبة. إخفاقات ومشكلة "اجلمع" العمل، إلى الرفاه من برامج

من اجلمعيات مع االرتباط في االقتصادية املبادئ املصادقة على .(٢٠٠٤ وآخرون (أيار غاديش، ي

تفعيل مراكز التشغيل. أجل

إلى الرفاه برامج "من جتربة من نتعلمه أن ميكن ما الذي .(٢٠٠٧ (نيسان ف وبارؤون، ج غال،

رأي). (ورقة العالم؟ في العمل"

"مهليف". برنامج فحص تقرير جلنة .(٢٠٠٧ ر وآخرون (حزيران دينور،

لدمج اإلصالح جتربة لتطبيق املناطق الختيار اخلبراء جلنة .(٢٠٠٤ (أيار وآخرون أ زلدين

العمل. في دائرة اصصات على احلاصلني

إطار في  التشغيل مراكز لي مفعّ مكافأة طريقة  .(٢٠٠٤) ل وأحدوت، ج شابيط،  ماؤور-

إسرائيل. في تطبيقها مبادئ العمل"- إلى الرفاه "من سياسة

مديري عمل أمناط .(٢٠٠٦ (متوز الوطني التأمني ومؤسسة بروكدايل معهد جوينت- مايرز-

نصف بعد تقرير عملهم- في تساعدهم التي والعوامل الصعوبات التشغيلية، األهداف

"مهليف". برنامج تفعيل من عام

تقييم دراسة .(٢٠٠٧ (شباط الوطني  التأمني  ومؤسسة بروكدايل  معهد جوينت- مايرز-

مراجعو برنامج "مهليف". :٢ رقم التقرير "مهليف"- برنامج

تقييم دراسة .(٢٠٠٧ الثاني (كانون الوطني التأمني ومؤسسة بروكدايل مايرز- جوينت- معهد

ضمان نظام دخول أمناط  "مهليف": برنامج مراجعو :٣ رقم التقرير "مهليف"- برنامج

منه. واخلروج الدخل

األولية ملتابعة النتائج .(٢٠٠٧ التأمني الوطني (أيار بروكدايل ومؤسسة معهد جوينت- مايرز-

البرنامج  بداية في املستحقني على تفعيله من ١٥ الـ األشهر في "مهليف" برنامج تأثير

(االحتياطي).

ويسكونسني"). ("برنامج "مهليف" برنامج جوانب بعض .(٢٠٠٧ (أيار الدولة مراقب

احلاصلني قانون دمج تطبيق .(٢٠٠٦ (أيار والتخطيط الوطني- مديرية البحث مؤسسة التأمني
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"مهليف". العمل- برنامج في ضمان الدخل مخصصات على

"اخلدمة والسويد: األميركية املتحدة الواليات في دراسات .(٢٠٠٦ (نيسان "أدفا" مركز

رأي). (ورقة االقتصاد على وال العمل عن على العاطلني بالفائدة تعود ال اتمعية"

السنوي. العمل استعراض "مهليف"- برنامج ،(٢٠٠٦ األول (كانون د نوبيك،

العاملني الذين غير معاجلة سياسة في جلنة اإلصالح توصيات .(٢٠٠١ (آب وآخرون ي تامير،

املستمرة. املعيشية اصصات على يعتاشون

االجتماعية التوازنات وفحص التشغيل اختبار فحص طاقم .(٢٠٠٦ ي وآخرون. (أيلول متير،

"مهليف". برنامج في

Vicki Lens & Susan Elizabeth Vorsanger (Sep. 2005). Complaining after Claiming: 

Fair Hearings after Welfare Reform. The Social Service Review, 79(3), 435436-.
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التشغيل ل مراكز تفعّ التي امللحق األول: الشركات

منطقة  في التشغيل مركز وتفعيل بإنشاء (بريطانيا)  A4E شركة فازت (١

هو إسرائيليا شريكا  الشركة اختارت العطاء متطلبات ومبوجب  القدس.

مع االرتباط وإلمتام م.ض". يوعتسيم  نيهول ومداعي  إرغون "أمان شركة

هي جديدة مشتركة مؤسسة أقيمت العطاء في الفوز أجل من احلكومة

شركة  بني املؤسسة هذه ملكية وتوزعت م.ض"، أمان) أي- 4 (أ "أمني شركة

تستحوذ على التي "أمان" وشركة امللكية من على ٧٠٪ تستحوذ A4E التي

امللكية. من ٪٣٠

مركز  وتفعيل بإنشاء األميركية) املتحدة  (الواليات  Maximus شركة فازت (٢

العطاء اختارت متطلبات ومبوجب وسديروت. أشكلون منطقة في التشغيل

من احلكومة مع وإلمتام االرتباط .ORS شركة هو إسرائيليا شريكا الشركة

 I.W.S. Israel شركة هي جديدة أقيمت مؤسسة مشتركة الفوز حتقيق أجل

شركة  بني املؤسسة هذه  ملكية  وتوزعت , Workforce Solutions LTD

تستحوذ  ORS التي وشركة امللكية من على ٥٥٪ تستحوذ Maximus التي

امللكية. من ٪٤٥ على

منطقة  التشغيل في مركز وتفعيل Calder (هولندا) بإنشاء فازت شركة   (٣

شريكا الشركة اختارت العطاء متطلبات ومبوجب العليا. والناصرة الناصرة

وإلمتام م.ض". اإلدارية  لالستشارات هوفمان "مارتنز شركة هو إسرائيليا

مشتركة مؤسسة في العطاء أقيمت أجل الفوز احلكومة من مع االرتباط

بني املؤسسة هذه ملكية وتوزعت م.ض"، مهليف "أغام شركة هي جديدة

هوفمان" "مارتنز وشركة امللكية من على ٥٠٪ تستحوذ Calder التي شركة

امللكية. من ٪٥٠ التي تستحوذ على

منطقة  في التشغيل  مركز وتفعيل بإنشاء (هولندا)   Agensشركة فازت (٤

شريكني الشركة اختارت العطاء متطلبات ومبوجب ومحيطها. اخلضيرة

وييداع "أدام م.ض" وشركة إينوش مشآفي "ييعود شركة  هما إسرائيليني

مؤسسة أقيمت العطاء الفوز في أجل من احلكومة مع االرتباط وإلمتام م.ض".

(إسرائيل) م.ض"، تعسوكا عوتسمات "أجينص شركة هي مشتركة جديدة

على ٥٢٫٥٪ تستحوذ Agens التي شركة بني املؤسسة هذه ملكية وتوزعت

وشركة امللكية من ٪٣٢٫٥١ على تستحوذ وشركة "ييعود" التي امللكية من

امللكية. من ٪١٤٫٩٩ على تسيطر التي وييداع" "أدام
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في مختلفة برامج احملفزات في ومبنى التحفيز الثاني: نسبة امللحق
وبريطانيا٨٤ الواليات املتحدة

لني. املفعّ مدخوالت لعناصر  دقيق  تقييم وضع الصعب من  أنه إلى  اإلشارة جتدر

كل مقابل للمكافآت عدّ كمي فيها التي كان األماكن في أيضا والصعوبة قائمة

وبسب أداء مبعايير ل التزام املفعّ في التشكيك اتلفة بسبب العناصر من واحد

األداء. معايير يعتمد على منها جزء أو امليزانية إذا كانت مسألة ما

ال توجد فقط. األداء معايير أساس على ل الدفع للمفعّ يتم :Arizona, Maricopa County

متواصل. ل بشكل للمفعّ ل ثابت يُحوّ مبلغ يوجد وال التكاليف، أساس على دفع عالوة

.٪١٠٠ هي نسبة التحفيز فإن ولذلك العمل، في بالدمج تتعلق األداء معايير جميع

مبعايير االلتزام على أساس مع الدفع بالدمج ثابت دفع :California, San-Diego District

عالوات حسب تُدفع كما املقترحة. امليزانية ٢٥٪-١٥٪ من بنسبة هو الثابت الدفع األداء:

يتعلق العالوات أن غير العمل، في بالدمج تتعلق معايير األداء جميع باألهداف. االلتزام

املشاركني ونسبة التصنيف، أنهوا الذين (كنسبة املشاركني اخلدمات بتقدمي بعضها

املكافآت هذه لنسبة تفصيل يوجد ال ذلك). وغير الشخصي، التقييم أنهوا  الذين

املدفوعات من األقل على ٪٥٠ إن تقديري بشكل القول ميكن ولذلك دفع، لكل بالنسبة

التحفيز. أساس على هي

املشاركني لتصنيف اتفاقية ل- املفعّ مع اتفاقيتان توجد :Florida - Palm Beach

ثابت، بسعر اتفاقية فهي التصنيف اتفاقية أما البرنامج. لتفعيل أخرى واتفاقية

اتفاقية هي التفعيل اتفاقية فإن املقابل وفي .٪٠ هي فيها التحفيز نسبة فإن ولذلك

اجلاري بالعمل يتعلق بعض معايير األداء فقط. وعالوات األداء مبعايير أساس االلتزام على

العالوات جميع العمل. بالدمج في يتعلق معظمها املشاركني، ولكن كتقييم أيضا،

األول ٢٠٠٦. كانون إسرائيل، حلكومة "عداليا" شركة أعدته على استعراض يعتمد ٨٤
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يقارب ما للمعايير أن املدفوعات هذه احتساب قيم من يتبني العمل. في بالدمج تتعلق

التحفيز. أساس هو على املدفوعات من ٪٧٠

معايير يعتمد بعض فقط- األداء مبعايير االلتزام أساس هي على االتفاقية :Delaware

على اآلخر بعضها يعتمد فيما ,(per capita) الواحد للمشارك االحتساب على األداء

مختلفتان- اتفاقيتان الواقع في توجد أنه إلى اإلشارة (جتدر املشاركني نسبة أساس

معايير جميع العمل). على باملواظبة تتعلق والثانية العمل في تتعلق بالدمج واحدة

بالدمج فقط تتعلق واحدة (في اتفاقية العمل الدمج في أساس على تقريبا هي األداء

االتفاقية في يوجد ولذلك أيضا). واالستيعاب للتسجيل أداء معيار العمل يوجد في

االتفاقية في يوجد املقابل وفي ،/٪١٠٠ بنسبة حتفيز العمل على باملواظبة املتعلقة

أولي تقدير إلى (استنادا ٪٧٥ عن تقل ال بنسبة في العمل حتفيز بالدمج تتعلق التي

األداء). معايير لكل للمدفوعات كمي

٢٠٠٠ كان الدفع على  عام حتى :Indiana - Special Welfare to Work Program

مبكان االحتفاظ ومقابل الدمج املفعلون مقابل كوفئ فقد فقط- معايير األداء أساس

مخيبة لآلمال، كانت ولكن النتائج .٪١٠٠ من كانت قريبة التحفيز نسبة أي أن العمل،

احتمال أن حيث سهلة ملفات ضمّ أغلقت التي امللفات من به بأس ال وتبني أن جزءا

تغيير تقرر ولذلك تعالج. التي لم امللفات تلك فيه من أعلى في العمل دمج املشاركني

أساس على سيما وال أخرى، أداء معايير أساس على املكافآت وتقدمي احملفزات مبنى 

إلى دفعهم لني املفعّ لدى محفزا التغيير هذا خلق وتقييمهم. املشاركني تشخيص

أصحاب دمج عمليات حتسني وبالتالي التقييم عملية واستكمال الوقت تخصيص

وواصلوا الدمج على املكافآت تقدمي عن املناطق بعض في توقفوا الصعبة.  امللفات

فقط. العمل ملكان حيازته على ل املفعّ مكافأة

يُخصص التكاليف: متويل أساس على هي االتفاقية :Minnesota - Hennepin County

املشاركني. عدد على أساس إعادة التكاليف املشاركني وتتم من عدد تفعيل مركز لكل

على يتوقف التشغيل ال مراكز متويل أن من الرغم ٠٪. على هي التحفيز نسبة فإن وعليه

مسبقا. مقررة أداء مبعايير التزام عن يتحدثون املفعلني األداء فإن االلتزام مبعايير
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والدفع إعادة التكاليف بني االتفاقية تدمج :Texas - Lower Rio Grande Valley

لألداء مكافآت تُقدم ذلك إلى باإلضافة األداء. مبعايير االلتزام على يعتمد الذي اإلضافي

بالدمج تتعلق نسبة املعايير التي حول كمية توجد معطيات ال املطلوب. من األفضل

التحفيز. نسبة تقييم الصعب من ولذلك قيمتها، وحول

العالوات ومدفوعات التكاليف تدمج االتفاقية بني :Wisconsin - Milwaukee County

يضمن املعايير تلك معني من بحجم االلتزام كما إن األداء. مبعايير االلتزام إلى استنادا

the right of first). ال selection) املستقبل في البرنامج تفعيل مواصلة حق ل للمفعّ

من ولذلك قيمتها، وحول بالدمج تتعلق التي املعايير نسبة كمية حول معطيات توجد

التحفيز. نسبة تقييم الصعب

أساس الدفع على يُقدم األداء. أساس االلتزام مبعايير على اتفاقية :New York City

للمتعهد بتحويله  البلدية  تتعهد أساسي مبلغ  أحيانا  (يوجد األداء مبعايير االلتزام

من ٪٢٠ عن يزيد ال املبلغ هذا ولكن احملددة، األداء  مبعايير يلتزم لم وإن حتى الثانوي

على يعتمد األداء معايير أساس  على الدفع ل). للمفعّ السنوية  املصروفات مجموع

قيمة إلى إذا نظرنا معايير محددة. مبوجب ,(per capita) االحتساب للمشارك الواحد

التحفيز. على أساس هو منها ٪٧٧ إن أمكننا القول األداء معايير حسب املدفوعات

أساس على والدفع مشارك لكل ثابت سعر عطاء بني دمج  هو العطاء  بريطانيا:

مركبات الدفع من واحد كل في املدفوعات نسبة حول معلومات توجد األداء. ال معايير

ترمي املتبعة السياسة أن يبدو أنه مع التحفيز، نسبة تقدير الصعب من هذه، ولذلك

هناك لني (ولذلك املفعّ على كلها اازفة وإلقاء التحفيز السعي إلى بني املوازنة إلى

التحفيز نسبة أن يبدو وعليه مشارك). لكل ثابت سعر أساس على التمويل دمج يتم

ليست عالية جدا.
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