
 

 

 

התעשייה, המסחר והתעסוקה  ל משרדחלוקת כספים לצורך תמיכה שמבחנים ל

זכויות בתחום ( Voluntary Codeמרצון )קוד הפועלים לקידום  במוסדות ציבור

 עובדים

  

 5891-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 

עם  התייעצותלאחר , ו(החוק -)להלן  58911-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם לסעיף 

התעשייה, משרד של תמיכות חלוקת כספי מבחנים ל להלןהיועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים 

 Voluntaryמרצון )קודים פועלים לקידום מוסדות ציבור הבין ( המשרד -)להלן  המסחר והתעסוקה

Codes) בתחום זכויות עובדים: 

 

       

 33.04.41.40  מס' תקנה תקציבית
 

 

 

  כללי. 5

 

הועדה( תדון בענין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם  –תמיכות של המשרד )להלן ועדת ה )א(

 -)להלן  2בהןולדיון לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור 

 .ובהתאם למבחנים אלה (הנוהל

פי עקרונות של סבירות -התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על )ב(

 .ושוויון

ואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של הענין, בב )ג(

 .תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש  )ד(

 לפי נסיבות הענין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

יסודות ובחוק בכפוף לאמור במבחנים אלה  עשהיתום המיועד לתמיכות חלוקת הסכ )ה(

 השוטפת, כפי שיפורט להלן. התקציב לשנת הכספים

    

 הגדרות . 0

מי שמושפע מבחינה כלכלית וחברתית מפעילות של מעסיקים, מי שמשפיע על  –"בעל עניין"  

לרבות: ארגוני עובדים, ארגוני פעילות כזו ומי שיש לו עניין במצב זכויות העובדים בישראל, 

                                                 
 .  30; התשנ"ב, עמ' 34ס"ח התשמ"ה, עמ'  1
; 5309עמ' ו 040; התשס"א, עמ' 3030; התש"ס, עמ' 5154; התשנ"ז, עמ' 0153; התשנ"ד, עמ' 0138י"פ התשנ"ב, עמ'  2

 .5504ועמ'  334, עמ' ; התשס"ה0434ועמ'  089, עמ' 541; התשס"ד, עמ' 5319; התשס"ג, עמ' 135התשס"ב, עמ' 
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מעסיקים, ארגונים חברתיים הפעילים בתחום זכויות העובדים, ארגונים המייצגים עסקים, 

 ;גורמים שלטוניים וגורמים עסקיים המעורבים בהסדרת שוק העבודה בישראל

  

בש כל שיח שנערך כדי לקרב בין עמדות סותרות  של ארגונים או כדי לג –"הידברות שיטתית"  

 פנים, תוך הקפדה על תיעוד התהליך ותכניו; הסכמה ביניהם, הן בכתב והן במפגשים פנים אל

  

נהל הסדרה ואכיפה; היחידה ליחסי : מ, לפי נושא הקודאחת מאלה -"היחידה המקצועית" 

עבודה; נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה; האגף לפיקוח על העבודה )בטיחות בעבודה(; ממונה 

 .ובדים זריםויות עזכ

 

 

 מטרת התמיכה  . 3

  המשפרים משפט העבודה, בראויים מרצון קודים ניסוח פעילות עידוד מוסדות ציבור ל 

בכלים של אכיפה  מצב זכויות העובדים בישראלעל מנת לשפר את ומוסיפים על דיני העבודה, 

 .הקוד( -)להלן עצמית

 

    

  הפעילות הנתמכת   .0

ואין במתן תמיכה על ידי המשרד לפי  ,קודיבור אשר פועל לניסוח מוסד צהתמיכה ניתנת ל 

כדי להעניק חסות ממשלתית לפעילות המוסד שזכה בתמיכה בכלל ולתוכנו של  נים אלהמבח

   .הקוד מרצון אשר ניסח המוסד, בפרט

 

 תנאי סף לתמיכה   .1

א לחוק 3עיף לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בס 

מצאה הוועדה ו ,מפורטתפעולה תכנית בקשה מלאה, הכוללת הגיש אשר המוסד(,  -)להלן 

 נאי הסף שלהלן:בקשתו תמתקיימים בכי  

 

 הדרישות שלהלן:מוסד במתקיימים  (5)       

מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות,  ;הוא פועל שלא למטרות רווח )א( 

 חוק קדש ציבורי הרשום אצל רשם ההקדשות לפי האו שהוא  ,58943-התש"ם 

חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם או שהוא  ,58184-הנאמנות, התשל"ט 

 ;אגודה עותמאניתשהוא   , או 58885-ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ"ט 

א הוגשה מטעמו בקשה לתמיכה בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה לו סכום ל )ב( 

 המדינה, במישרין או בעקיפין, בעד פעילותו לפי מבחנים אלה; כלשהו מתקציב 

                                                 
 054ס"ח התש"ם, עמ'  3
 509ס"ח התשל"ט, עמ'  4
 598ס"ח התשנ"ט, עמ'  5
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היקף פעילותו בתחום הנתמך בשנה שטרם הגשת הבקשה הראשונה לתמיכה לא        ג( )  

ידו בשנה הראשונה שבה מתבקשת -פחת ממחצית היקף הפעילות הנדרשת על

 התמיכה;

דוחות ביצוע שוטפים מתבקשת התמיכה,  בעדההמוסד הגיש, במהלך השנה ש )ד(    

ודוחות שנתיים; כל הדוחות יוגשו באופן  פעולהבתכנית ההמעידים על עמידתו 

 ;ובמועדים שיקבע המשרד

 

 התמיכה מטרות אינן נוגדות את מטרות המוסד, כמפורט במסמכי ההתאגדות שלו,  ( 0)

 ;ועולה מהן כי המוסד פועל לקידום זכויות עובדים בישראל 

 

 בעל נסיון מוכח, כדלקמן: ואהד המוס ( 3)      

  ייעוץ לעובדים,דרך של עיל בתחום זכויות העובדים, לרבות בפהמוסד  )א(   

  ;ופעילות ציבורית לקידום זכויות עובדים ,ם או ייצוגםעובדיסיוע ל   

 פעל באופן ממשי בתחום  מוסדה –במוסד המבקש תמיכה לראשונה  )ב(   

 ה שבעדה מבוקשת שקדמו לשנ השנתיים במשך קידום זכויות עובדים   

 ;ממשלתייםשאינם במימון מקורות ופעילות כאמור בוצעה  ,התמיכה   

  

כחלק מפעילותו השוטפת כי  הנחת דעתה של היחידה המקצועיתהמוסד הוכיח ל  (0)

 ; המוצע בקוד ן יעניה יבעלעם  שיטתית   בהידברותניסיון יש לו  ,בנושא התמיכה 

   

את  לבצעארגונית יכולת כי הוא בעל  היחידה המקצועיתהוכיח להנחת דעתה של המוסד  (1)

 ;מקצועי הנדרש לכךהאדם הלרשותו כוח בעדה ניתנת התמיכה וכי עומד שהפעילות 

את הכינוסים  , במידת האפשר,מוכן לארחיהיה רשאי לקחת בחשבון שהמשרד  מוסדה

 ;הקודהדרושים לדיונים עד לגיבוש 

דם אהאמצעים וכוח ה –" כוח אדם מקצועי הנדרש"-" ויכולת ארגונית"  -בפסקה זו  

הדרושים לשם ניהול רשת קשר פעילה ושוטפת עם מספר ארגונים ונציגיהם בו זמנית, 

בכל אמצעי טכני המאפשר תקשורת אינטראקטיבית שוטפת, עריכת מסמכים מקצועיים, 

ניהול כספים ברמה ו גוןארהול ושימור ידע באיתור מומחים להיוועצות עימם, ני

  ;בסיסית

 

  עמוד המוצע וכיצד הוא צפוי לקוד המהו נושא לתמיכה יפרט בבקשה המוסד    )א(   ( 3)  

   בדרישות שלהלן:  

ציע ינורמות או וסיף יהקבועות בדין, אלא מן החובות לא יגרע  הקוד (5)

  ןצוין בו במפורש כי ציות לכל דיי, ודרכים ליישום הנורמות שבדין  

 ;הקודרלבנטי לזכויות העובדים הינו תנאי מוקדם לעמידה בדרישות   

לתחום ההתנהגות מפורט דיו בנוגע יהיה הוא נוסח בבהירות וי הקוד (0)

 ;והנורמות הקבועות בו הקוד, יעדי המוסדרת  
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בעלי ענין חלשים  יזניחלא טעה צרכנים או בעלי ענין אחרים, לא י  הקוד (3)

לנהוג על  חליטוישפועל את התנהגות הארגונים צפוי לשפר ביהיה הוא ו  

      ;פיו  

  ;הקודנוסח בשיתוף עם בעלי העניין בתכני י הקוד (0)

  ;בקוד המוצע בעלי הענין גובש בהסכמה רחבה ככל הניתן של י הקוד (1)

 תיעוד תהליכים תכלול, אשר לענין ניסוחו מערכת ניהול תשולב קודב (3)

התנהלות ארגונית  תבטיח, ומנגנוני בקרה והפקת לקחים ,)התעדה( 

דומים )כגון כמקובל בתקני איכות מקובלים בעולם בתחומים  נאותה,  

בטיחות  בעניין ניהול 59444תקן ישראלי מערכת הניהול ששולבה ב 

 ;(בעבודה 

וכן ניתן יהיה נוסח כך שניתן יהיה לבדוק עמידה בדרישותיו, י הקוד (1)

 לביצוע התעדה בהתאם  להצביע על גופים בלתי תלויים המתאימים  

 ;  הקודלהוראות   

 פורסם באופן פומבי לכלל הציבור;י הקוד (9)

 ;זמן לזמןיקבע מנגנון לתיקון ולעדכון תוכנו מ הקוד (8)

   

בתנאים המפורטים בפסקאות   קודהחלטת הוועדה לגבי עמידתו של   )ב(   

 ( תינתן לאחר קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי של8)-( ו1) (, 5))א( 

 בפסקאות בתנאים המפורטים  קוד; החלטת הוועדה לגבי עמידתו של המשרד 

היחידה הממונה על תינתן לאחר קבלת חוות דעת של   (1) -ו (0)(, 3(, )0))א(  

 ;המקצועית 

לא יותנה הקוד שיתוף בעלי ענין או כל גורם חיצוני בניסוח שלכך  המוסד יתחייב   )ג(        

 .רות בו או ברכישת שירותים ממנועל ידו בתשלום, בחב  

 

 

 אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה    .6 

 

 .לכל היותר לכלל המוסדות קודיםשלושה  סכום התמיכה יחולק מידי שנה, עבור ניסוח (א)

בהתאם לדירוג  ,קטן )ו( סעיףלפי המוסדות שצברו את מירב הנקודות  נישהזוכים יהיו  (ב)

-לא יפחת מ , אותו מגלם ניקוד זה,התמיכה בכל בקשהובלבד שסכום הניקוד שקיבלו, 

  .שקלים חדשים 544,444על ולא יעלה  שקלים חדשים 14,444

  .)ב(קטן  סעיףזכה לפי אחד בלבד לכל מוסד ציבור שקוד תמיכה תאושר לניסוח  (ג)

היתרה(,  –ונותר סכום תמיכה שלא חולק )להלן  )ב(קטן  סעיףחולקה תמיכה בהתאם ל (ד)

עדה ואם מצאה הו רוג הניקוד,ילמוסד הציבור הבא בתור, בהתאם לד תחולק היתרה

 .ני תמיכה אלהמבחבהתאם ל המוסד יוכל לעשות שימוש ביתרה כי

  לא תינתן תמיכה לאותו מוסד יותר מפעמיים במשך ארבע שנים רצופות. )ה(    
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   שלהלן:כלל הבקשות לתמיכה שעמדו בתנאי הסף ינוקדו בהתאם לאמות המידה  )ו(    

 : , כמפורט להלןנקודות 04עד –או התמחות מוכחיםנסיון ( 5)    

 

בכלל ובתחום זכויות  מרצוןשל המוסד בתחום של חיבור קודים  נסיון או התמחות   )א(   

 : (נקודות 54 עדכמפורט להלן ) – העובדים בפרט 

נה  על תנאי הקוד עוכי , והיחידה המקצועית התרשמה קודהמוסד חיבר בעבר  ( 5)  

 נקודות; 54 –( 3)1בסעיף  הסף האמורים  

, עד לתקרה ודותנק 0 –או הסכם קיבוצי שהמוסד היה מעורב בחיבורו  תקןכל  ( 0)  

 נקודות; 3של   

נק', עד לתקרה  5 –אחר שחיבר המוסד מרצון כל הנחיה מפעלית פנימית, או קוד  ( 3)  

 ;נקודות 1של    

   

 להלן:כמפורט , נקודות 51עד  –שיטתיתדברות יד בהנסיון המוס   )ב(   

  עומד בתנאי הסףשיחס לקוד שחיבר המוסד ב יןיענהאיתור בעלי נסיון ב ( 5)  

ועד  נק', 0 –בהתאם לחוות דעתה של היחידה המקצועית ,(3)1 הקבועים בסעיף  

 נקודות; 54לתקרה של   

  הקשרהמוצע ב הנוגעים לקודן יבעלי העני םע הידברות שיטתית מעורבות ב ( 0)  

 ;נקודות 54, ועד לתקרה של נקודות  1 -אחר  

לקידום מרצון בכל פרויקט בו חובר קוד  יןיעם בעלי ענהידברות שיטתית ריכוז  ( 3)  

    ;נקודות 8נקודות, ועד לתקרה של  3 –מטרה ציבורית  

 

 :, כמפורט להלןנקודות 51עד  -המוצע של כוח האדם נסיון  )ג(  

 : ודותנק 0 –ת מן הפעילויות שלהלן אחכל ב בפועלנסיון  ( 5) 

 בגיבוש וניהול קואליציות של ארגונים;  פעילות )א(   

 ניהול מגעים לקידום חקיקה בשלביה השונים;   )ב(     

ניהול הליכי גישור בין ארגוניים בנושאים בעלי תחולה רחבה )להבדיל   )ג(  

 ם(; סכסוכים מקומיי מפתרון   

מעורבות פעילה בניסוח של מסמכים מנחים בתחום אתי, משפטי או  )ד(   

 ארגוני;   

ביצוע סקירות השוואתיות של הסדרים אתיים או משפטיים במדינות  )ה(   

 אחרות;   

  ;פעילות במסגרת ועדות התקינה של מכון התקנים )ו(   

   ;נקודות 1 –יל, בנושאים שונים צוינו לעשמן הפעילויות  3-ביותר מנסיון בפועל  ( 0) 

 

 , כמפורט להלן:נקודות 04 עד – הקוד חיוניות  (0)  

 ;נקודות 54עד  -המוצע  מידת הצורך בעידוד האכיפה העצמית בתחום )א( 

בכל שנת כספים ניקוד מלא יינתן לנושא שיוגדר מראש על ידי הנהלת המשרד   

 ;באותה שנהויפורסם בעת פרסום ההודעה על מבחן התמיכה 
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 ;נקודות 54עד  – המוצע בתחום  הקודשתצמח מן  התועלת הערכת )ב( 

    

מבחינת הפרת  הבעיה; בארץ לבחינת אמת מידה זו יתרום פירוט של המצב הקיים 

התרומה הערכת תיה; מטעם המדינה או מוסדוזכויות העובד אשר מצדיקה התערבות 

מדינתית נוקשה; ניתוח עלויות הציות לקוד; סדרה הלבהשוואה מרצון המקווה לקוד 

הצפויה לקוד ולמערך ההתעדה על ידי גורם שלישי; בעניינים אלה תינתן היעילות הערכת 

שיטות להערכת אפקטיביות של רגולציה עדיפות למי שמגלה בבקשתו היכרות עם 

  ;RIA-Regulatory Impact Assessmentשל ה השיטוחלופותיה כגון 

  

לאחר קבלת חוות דעת של  הקודסדרי העדיפויות באשר לתכנים של המשרד יקבע את  

 . הנוגעת בדברהיחידה המקצועית 

בחוות דעתה תתייחס היחידה המקצועית לנקודות המפורטות לעיל, ותנקד את נושא  

  :ניקוד המפורט להלןהקוד ואת הערכת התועלת שתצמח מהקוד, לפי ה

 נק'; 4 -עדר התייחסות יה

 נק'; 3 -התייחסות מעטה 

 נקודות; 3 -התייחסות מספקת 

 ;נק' 54 -התייחסות  רבה 

 ;היחידה המקצועית תנמק את החלטתה

 

בעלי  מספרלרבות התחשבות ב ,הקודבעלי הענין שהמוסד מבקש לשתף במלאכת ניסוח   (3)

 :, כמפורט להלןנקודות 54עד  , ענין פרטנייםכמייצגי בעלי  ומעמדם בשוק הענין 

 נקודות; 54 –ארגון יציג  ואלבעל ענין שה  א() 

 ;נקודות 1 תקרה של עד לו, ודהנק 5 –ארגון ואשהלכל בעל ענין   ב() 

 בהתאם לחוות דעת היחידה)חלש או קטן בתחום שנחשב ללכל בעל ענין  ( ג) 

ן שאינם חלשים או קטנים בתחום זה, בעלי עני 0-ל , במידה שנוסף (המקצועית  

 ;נקודות 3תקרה של נקודות, עד ל 0 –לפחות   

  

 של  עדכון שוטףלבצע תיקון ו מוסדהאמצעים שמציע הו הקודהדרכים המוצעות לפרסום  (0)

 :, כמפורט להלןנקודות 54 עד –  הקוד 

הוגשה תכנית פרסום ברמה גבוהה, המעידה על יוזמה, מקוריות והיכרות עם   (א)

 נקודות; 54 – הקיים בנושא הקודהמצב  

הוגשה תכנית פרסום ברמה בינונית, לא מקורית, ובעלת התאמה חלקית למצב   (ב)

 נקודות; 1 – נושא הקודבהקיים  

 –הקיים בנושא הקוד הוגשה תכנית פרסום ברמה נמוכה ללא התייחסות למצב   (ג)

 ה;נקוד 5 

  :בשיקוליה תתייחס הוועדה בין היתר לשיקולים הבאים 

 ;קהל היעד (5) 

 יחס לנושא הקוד;בהפוטנציאל הגלום בקהל היעד  (0) 
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 ל היעד;ההיקף ק (3) 

השונים מדיה בכלי הבקהל היעד,  ,שלו בתדירותשל הפרסום בהתחשב  היעילותמידת  (0) 

 ;שיטות ההפצה השונות שבהם יפורסםבו

   

 מפורט להלן:, כנקודות 04 עד– קודלניסוח הוצעת מיעילות מערכת הניהול ה  (1)

גורמים בעלי נסיון של שנה לפחות  יידב םתהליכים והפעלתתיעוד יעילות לשיטות  (א)

 ;נקודות 54עד  – בתהליכי התעדה 

תיקון הקוד במידת הפקת לקחים, , המבטיחים מנגנוני בקרה מתאימים לנושא הקוד (ב)

  ;נקודות 54 עד– זמן לזמןהצורך, ועדכונו מ

  

שא הקוד תבחן את התייחסות המוסד לנושאים האמורים היחידה המקצועית הנוגעת לנו 

 מפורט להלן:כבאמת מידה זו, ותנקד את הבקשות 

 נק'; 4 -עדר התייחסות יה 

 נק'; 0 -התייחסות מעטה 

 נקודות; 3 -התייחסות מספקת 

 נק'. 54 -התייחסות  רבה 

 

 

 העברת התמיכה   .7

 

 לבי הביצוע כמפורט להלן:תמיכה למוסד בעד הפעילות הנתמכת, תשולם בהתאם לש

שהמוסד הוכיח להנחת  לאחרמסכום התמיכה שאושר,  04%תשלום בגובה  (5)

ביצע דעת הועדה כי גייס כוח אדם בהתאם לתכנית שהגיש במסגרת הבקשה, 

דיווח בכתב מן ההידברויות עם בעלי הענין שציין בבקשתו, והגיש  14%לפחות 

עמידתו בתנאי ו ואשר מבטיח שהחל המוסד בגיבושהמבטא את עקרונות הקוד 

 ;(3)1, כאמור בסעיף הסף

שהמוסד הגיש נוסח סופי  ישולמו לאחרמסכום התמיכה שאושר, נוספים  34% (0)

 ואאישרו כי ה המשרדהיחידה המקצועית והיועץ המשפטי של , אשר של קוד

 ;(3)1 עומד בתנאים האמורים בסעיף

ר קיבל תמיכה בשנת אשרשאי מוסד  (,5אמור בפסקה )כבטרם ביצוע תשלום  (3)

גובה התשלום במסגרת המקדמה  ;לבקש תשלום מקדמההתקציב הקודמת, 

 קיבל המוסד בשנה הקודמת וינתן בכפוף מסכום התמיכה ש 04%לא יעלה על 

 לנוהל. 54.0בסעיף לעמידת הבקשה 

  

 

 נהלים   .8
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רות התאמתה למט את תכנית פעילותו הכוללת לשם בדיקת העדוהמוסד יגיש לו )א(  

 התמיכה ולתנאיה, ולמניעת כפל תמיכה.  

 כדין תשלום תמיכת המשרד בעד פעילותו של המוסד שאושרה לו בידי הועדה  )ב( 

 , וכנגד הוכחת לתקופת התשלוםיועבר בהתאם לדוחות ביצוע שהמוסד יגיש   

 לנוהל.  הוצאות בפועל עבור הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, ובהתאם   

ביצוע לם בכפוף להצגת דוח מאושר בידי רואה חשבון, המעיד על התמיכה תשו (ג)

קבלת אישור של היחידה לוכן בכפוף  קטן )א(בסעיף הפעילות האמורה 

     .(3)1 הקבועים בסעיףתנאים ב הקודהמקצועית, על עמידתו של 

  למען הסר ספק, מקום בו נמצא כי הפעילות המדווחת על ידי המוסד אינה  ( ד)

 נוהל.ל 50סעיף יחולו הוראות  –ת במלואה מתקיימ  

  

 תחילה  .9

 

 .פרסומם ביום מבחנים אלהתחילתם של  
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