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 פתח דבר

שליש מכלל , )2003(ים כשניים ורבע מיליון באוכלוסיית ישראל הם ילד
שיעור זה גבוה ב השוואה למדינות מערביות א ך   . האוכלוסייה במדינה

 לפני פחות מעשור היה שיעורם –הוא נתון בירידה מתמשכת  גם בישראל 
 .  אחוז38-ובשנות השמונים כ) 1995( אחוז 35-של הילדים כ

ככל האוכלוסייה גם הילדים בישראל משתייכים לקבוצות ולמגזרים 
ולחלק מקווי החלוקה של האוכלוסייה יש חשיבות רבה יותר , שוניםה

,  אחוז מן הילדים הם יהודים70-כ: בדיון במדיניות כלפי ילדים בישראל
ואחוזים בודדים שייכים לקבוצות  , מוסלמים- אחוז ערבים23-כ

שיעור גבוה מבין הילדים בישראל הם . הדרוזים והבדואים, הנוצרים
וחלק מן הילדים ,  עולים שהגיעו בשנים האחרונותעולים או ילדים של

התפתחויות חברתיות ודמוגרפיות  . בישראל הם ילדי עובדים זרים
הירידה בשיעורם של , לדוגמא, כך. בולטות מתרחשות בהקשר לילדים

הילדים מהירה יותר בקרב   היהודים והשיעור הנמוך שלהם בולט במיוחד  
ממד זה מתחבר .  אחוזים49עומת  ל30 –לעומת השיעור אצל המוסלמים 

 .  להבדלים בגודל המשפחה בין שני המגזרים הללו
, ובהן קצבאות הילדים ותמיכות אחרות בגינם, התמיכות הכספיות

רוב  . נקשרות למבנה ולגודל המשפחות במגזריה השונים של החברה
אך בקרב  )  אחוז92(הילדים בישראל חיים במשפחות בהן יש שני הורים 

 הילדים חיים עם שני –השיעור נמוך בהרבה , למשל,  החדשיםהעולים
 .    אחוז ממשפחות העולים עם ילדים75-ההורים ב

במודדים רבים ניתן לאפיין את הילדים כאוכלוסיית יעד של שירותי  
החברה והרווחה ולהאיר את הבעייתיות והמורכבות הרלבנטיות למול 

וסיית הילדים החשופה המאמר שלפנינו מתמקד באוכל. שירותים אלה
ידי  -כאשר רק חלק מילדים אלה מטופלים על, לסיכון מסוגים שונים

אינו זוכה , למרות היותם בסיכון גבוה, השירותים החברתיים וחלקם
 .לכלל השירותים המתאימים



 

חוסר הטיפול והיעדר כתובת מספקת להתערבות ולפיקוח במתן מענה 
 התהליכים הפוקדים את   לצורכיהם של ילדים נבחן במאמר  על רקע

בהם בולטת הקטנת ההוצאה הממשלתית  , המדיניות החברתית היום
לאחרונה  . והגדלת השתתפות הפרטים בשירותים חברתיים חיוניים

וגוברת המודעות לסיכונים הטמונים במגמה זו , שינוי, אמנם, מסתמן
הדאגה  . אך התחושה היא שהזמן דוחק, לחוסן החברתי של ישראל

שפעלו , בוועדות ציבוריות שונות, בכנסים רבים, די ון הציבורימתבטאת ב
אך ברור שהיא תוכרע בצעדי מדיניות שייקבעו ברמה , לאחרונה
 . הלאומית

צורי סוקר את התחום של  -שלום ורוני בר-המאמר של יגאל בן
הקצאת המשאבים לילדים בישראל וממפה את הגורמים הפועלים  

על רקע זה מתווה . ממשלתיים- לאשחלק רב מהם ארגונים, "זירה"ב
המאמר כמה כיווני פעולה עיקריים הראויים להשתלב בתכנית התערבות  

 .לאומית שיש לגבש בהקדם
 
 
 
 יעקב קופ
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 נוערללילדים ו  רווחהמדיניות

  ∗צורי-רוני בר, שלום-יגאל בן

התפתח ויות עיקרי ות וקווים למדיניו ת  רצויה לטיפול  . 1
 בילדים 

תחום המדיניות בשני תהליכים מנוגדים  מתרחשים בשנים האחרונות
 ההוצאה הממשלתית לשירותים   מ צד אחד נמשכת הקטנה של:החברתית

ומנגד   , ות הפרטים במימון השירותים תוך הגדלה של השתתפחברתייםה
, לפגיעה בחוסנה של החברה בישראל המודעות הציבורית עולה ומתחזקת

 . בסולידריות שלה ובדפוסי האחריות החברתית שאפיינו אותה
ובמהלך   הקטינה הממשלה את הוצאותיה החברתיות1996- בהחל

ות המיועד בקצבאות הביטוח הלאומיהשנתיים האחרונות היא קיצצה 
לפגיעה  הפגיעה בתקציב מעוררת חששות .ןבקרוב לשליש מהיקפ לילדים

: בצעדים שונים שגילוייה בשטח מתבטאי ם ,ילדיםהממשית ברווחת 
שבהן הם מועדים , יהםהשבת קבוצה גדולה של ילדי אומנה למשפחות

סגירת חלק מהמועדוניות המטפלות בילדים בסיכון בשעות ; לפגיעה
ממרכזי הקשר   חלק  סגירת;ם בשכונות מצוקהסי"סגירת מתנ; צ"אחה

  ;  הפסקת חק ירת ילדים נפגעי עבירות מין ;ילדיהםללהורים מכים ו
נערות ב  פגיעה בטיפול בנערים ו;הפסקת הטיפול בעברייני מין קטינים

המטפלים  קבוצה גדולה מקרב העובדים הסוציאלייםופיטורי  ;מנותקים
 .בילדים נכים

ח העוני של המוסד לביטוח לאומי "דו – בתחוםעדכניים חות "דו
מציגים א ת   –  של המועצה לשלום הילד2003 ח"ודו 2003מנובמבר 
,  מוגדרים ענייםכשליש מהםש, ילדים בישראל  בקרב גובר הקיטוב ה

                                                 
ל  המוסד  לביטו ח  לאומי וח בר  מ ועצת  מרכז  טא וב  "מנכ , שלום-ר יגאל  בן"ד ∗

 .לחקר  ה מדיניות ה חבר תית  בי שרא ל
 .ק רי עבודה  ורווח המת מחה  ב מח ,  חוקר ת, צורי-רוני בר
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 . ישראל אוכלוסייתכלכלי בכלל-קיטוב החברתילבבואה  המהווה מצב
 בתחומי  של צמצום מעורבות המדינה התגברות המגמות הנוכחיות

ים   יכולם כוח פוליטי ואיניםחסרה,  של הילדיםםלרעת פועלת הרווחה
,  במשאבי מדינת הרו וחהםעל הגדלת חלק להשפיעולפעול כקבוצת לחץ 
גם  קטן ומצומצם היה סל הרווחה של ילדים בישראל ש וזאת כאשר נ מצא

 .1ביחס למדינות מערביותבשנים קודמות 
:  סל עוד יותראת הווצת  בילדים מכהבתמיכ הנמשכת הפגיעה 

קיצוץ  ,ילדים הבקצבאותח " ש24נוסף של קיצוץ  הופעל 2004בפברואר 
שאושרה בחוק , להבראת  כלכלת ישראלשהוא חלק מתכנית כוללת 

הדרגתית  יעד התכנית הנו להביא להורדה . 2003ביולי  החלויישומה 
זה  קיצוץ. 2006-ח לילד ב"ש 144 אחיד שלסכום עד ל ילדיםהבקצבאות 

מהקטנת  הבטחת  בשנים האחרונות  כבר שנפגעו ,פוגע במשפחות חלשות
, ציבוריתהתחבורה ל סבסוד מקיצוץ ה, סיוע לדיורמצמצום ה, הכנסהה
 . יוםהמעונות ולארנונה ל

 באחריות  במהלך השנים  שחלה,לשחיקה הציבורית  המודעותעליית
 גם   ביטויהחלה לבוא לידי, כלל הציבור ובמחויבות של המדינה לרווחת

  בכנסים  2003התופעה בלטה במהלך   . המתקיים בי שראלבדיון הציבורי
ועידת וב, בכנס הרצליה,  האחרוןבכנס שדרות: חברתיים שונים-כלכליים

של מקבלי החלטות בדרג ש רי ם  שונות בהתבטאויות כן ו, ישראל לעסקים
גורמים בכירים בבנק אצל , תייםממשלה םמשרדיומנהלים כלליים של ה

 אשר עד כ ה לא הגורמים אל.  ישראל ובקהילה העסקית המקומית
 שהתרכז בסוגיות  כלכליות ,הבליטו את מ שנתם החברתית בשיח הציבורי

רגישות גבוהה יותר לתהליכים ולהתפתחויות החלו לבטא , בעיקר
היא התבטאה   .מודעות זו חלחלה גם אל מ ערכת המשפט. חברתיות

שעמד על הצורך להעניק מעמד  , למשל, ש העליון"מהבדברי נשיא  בי
 שעליה שוקדים ,כחלק מהדיון בהצעת החוקה, חוקתי לזכויות חברתיות

כך עלה לאחרונה גם בשלבים המוקדמים של . 2עדת החוקה של הכנסתובו
לפתחו של משרד ה אוצר את הח ובה כאשר ניסו   לגלגל , ץ"פסיקת בג
בוטלה ,  דברשבסופו של, פסיקה (בכבוד קיום אנושילקו  את הלהגדיר

 ).בהסכמה
 

                                                 
 .2002, .א, אריה-בן, .'ג,  ראה גם גל 1
 .2003דצמבר בבכנס העמותה למשפט ציבורי  דבריו  2
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:  ממשלהה החלטות הפועלות מתוקף , שתי ועדות הוקמו גםלאחרונה
,  ועדת שמיד –נוער בסיכון בועדה ממלכתית לטיפול בילדים ו, האחת

 שיש להם ,משרדי ממשלה שונים בה מיוצגים ו2003נובמבר שהוקמה ב
אמורה להתייחס הוועדה . חלק באספקת שירותים לילדים ולנוער

ולהציע פתרונות משולבים להתמודדות עם   שונים של הסוגיהםדילממ
, העוני בקרב ילדים לצמצום הוועדה השנייה היא ועדת שרים .הקשיים

לגבש תכנית עבודה לטיפול ממוקד בעוני בקרב ילדים כדי  שמטרתה 
 אמורות   שתי הוועדות.להביא לשיפור ממשי במצב בפרק זמן קצר

 .לטווח המיידימסקנות יי שומיות  ולהציג הדיוניםאת  להשלים
וביישומן במשנה תוקף בהחלתן  התפתחויות נוספות בתחום קשורות

. שלא זכו למימוש גורף עד כה,  לטיפול בילד ובנוער גישות חדשותשל
 ,במשרד הרווחה  שהתגבשה לאחרונה,את הה חלטה ברוח זו יש לראות

.  חה לילדיםבשירותי הרוו" מיסוד-אל"של גישת ההקפדנית על החלתה 
השהייה של ילדים בסיכון לפיה , הכוונה לרפורמה בטיפול בילדים בסיכון

בפנימיות תוגבל למספר קבוע  של שנים ולאחריהן יועברו הן הכספים והן 
 יוכלו לשהות 12י לדים עד גיל : האחריות לטיפול לרשות המקומית

 הארכת . רק ארבע שנים– וילדים גדולים יותר, שלוש שניםרק בפנימיות 
 ועדה ידי-עלההחזקה בפנימיות תאושר רק במקרים חריגים  תקופת

 כאשר במקביל יועבר  לביתויוחזרילד ה עם תום התקופה. מתאימה
והוא , שהיה מיועד להחזקתו בפנימייה, לרשות המקומית הסכום הכספי

 השירותים הנדרשים במסגרות  ישמש לצורכי פיתוח והספקת
של  נוי בדפוסי ההקצאה ישל  להביאמיועדתתכנית ה. הקהילתיות

  לאפשר את  כדי, מ רכז  הכובד לקהילהים ולהעתיק את לילד שירותיםה
 . הטבעיתם מסביבתניתוקם בסיכון בלי יםהטיפול בילד

ח הוועדה לזכויות "דוב טויילב  באממד אחר  של ההתפתחויות בתחום 
 ת עדוח " דו–) 2004 ובמרץ 2003 בספטמבר( בשני חלקים שפורסםלד יה

 מדגיש א ת  אחריות המדינה כלפי הילדים ואת  מחויבותה ח"הדו. 3רוטלוי
תוך התחשבות , להעמיד תנאי חיים בסיסיים לכל הילדים באשר הם

, ככל האפשר, בצורכיהם המיוחדים ותוך הבטחת התפתחותם המלאה
הנוגעות , ח המלצות"כלולות בדו, בנוסף. וללא תלות במצב הוריהם

                                                 
 בראשות , לבחינת עקרונות היסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה הוועדה 3

 הגישה בספטמבר ,אביב-השופטת סביונה רוטלוי מבית המשפט המחוזי בתל' כב
)  במרץ30(שסיכמו את המחצית הראשונה של עבודתה ובמרץ , ותשה דוח שלו2003
  . הגישה את שלושת הדוחות האחרונים2004
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המוקדשת לעניין  , ונכללת בו הרחבה, י ילדים ונוערנושאלשינויי חקיקה ב
טוי יכמעט לידי בנושא אשר לא בא    ,זכויות ההשתתפות של הילדים

 .  קודמתבחקיקה
גולת הכותרת של עבודות הוועדה הייתה גיבוש הצעת חוק לקידום 

שהחוק יהיה מרכזי וישמש כמטרייה כוללת , הכוונה היא. זכויות הילד
ת המדינה השונות כלפי ילדים וכקו מרכזי למחויבות של רשויו
הנושאת באחריות , לא תוכל המדינה, למשל, כך. בהתייחסות כלפיהם

ללא עריכת בחינה , לקצץ בקצבאות הילדים, לזכויות הילדים לפי חוק
שאכן לא תחול פגיעה בזכויות , מעמיקה וללא שכנוע המבוסס על נתונים

 . דהמאפשרות חיים בכבו, הילדים הבסיסיות
ממליץ על חקיקת חוק  שוויון החינוך ומציע שהוא ח "הדו, כמו כן

- לחייהם בביתותוף התלמידים בהחלטות הנוגעתיכלול היבטים של שי
באשר . הספר ולעיגון זכויותיהם האזרחיות והפוליטיות במוסדות החינוך

ח ממליץ על הסדרה בחוק של האומנה ושל "הדו, תיתיב-להשמה החוץ
וכן מתייחס  ,  לילדים בפנימיות ובמעונות משפחתייםאחריות המדינה

, תופם בהליכי גירושיןילש, לזכותם של ילדים לייצוג משפטי נפרד
, ח הוועדה"הכלולים בדו, בכל הנושאים. איסור מוחלט על הכאתםול

 רעיונות .הילדים ומשפחותיהם בהחלטות על גורלם שיתוףשל פן ה מודגש
 בעניינם רווחה ובהחלטות המתקבלות שיתוף אזרחים בוגרים בת כניותל

שיתוף  לאולם רעיונות  בישראל טוי ממוסד בנהלים ובחקיקהיבידי באו ל
עד  ממשיתלא זכו להכרה להם ילדים בקביעת דפוסי השירותים הרצויים 

   שבדקה א ת ,ציבוריתהעדה הוובמסקנות  הופיע היבט זה . בישראלכה 
 2002  פורסמו בסוףושמסקנותיה  ועדות ההחלטה של משרד הרווחה

ודרך התנהלותן " ועדות החלטה"ייעוץ לקביעת סמכויות ה ועדת ח"דו(
 ).מול פקידי הסעד

חברתיים הועדות החלטה פועלות במסגרת המחלקות לשירותים 
מקצועי לצורך אבחון וגי בוש  -הן  מהוות גוף ר ב, ברשויות המקומיות

של שירותי  הזקוקים להתערבות אינטנסיבית ,ילדיםלתכניות טיפול 
צומת חשוב ב דרכי מהווה עדה והו.  בקהילה או מחוץ לה,הרווחה

 דיוני  במקרים רבים בעבר. נוער בסיכוןבההתערבות והטיפול בילדים ו
מליץ לשתף במידה הח "דוה.  המשפחותף התקיימו ללא שיתוהוועדות

 בהליכים בהם נדון – הקטינים עצמם – רבה את המשפחות ואת הילדים
ח "הדו. עדות ללא נוכחות הקטין ומשפחתוו דיון בולקייםא לו, עניינם

בחר התכנית י שמהן ת,חלופיותהצגת תכניות טיפול ה למטיל חוב
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ח  "יש במסקנות הדו. ועדה והמשפחהוהמתאימה בהחלטה משותפת של ה
היא מבטאת ערכים של  ועיצוב גורלםבילדים את ה בצורך לשתףהכרה 

להשתתף בתהליכי  קב ל השירות זכאי משלפיהם , שיתוף ודמוקרטיה
בתחום זכויות  שנעשה ממצאי מחקר .ההחלטות על אופי הטיפול המועדף

מציאת    ובחשיבות של  זכות ההשתתפותשלחשיבות  תומכים בהילד
 .4םגורל עיצובב ילדים ונוער לשיתופם המלא שלדרכים ה

,  מתייחסת לקידום חוק זכויות ילדים בסיכוןאחרתהתפתחות 
עבר קריאה החוק . של קבוצה זוזכויות הר ולעגן בדין את המבקש להגדי

מעבר למצב הבסיסי   .טרומית בוועדה וקריאה ראשונה במליאת הכנסת
גם    מדיניות האכיפה בת חום  חקיקה הנוגעת לרווחת הילדמיעוט השל 

 2002ל לזכויות הילד בישראל ממאי "ח האגודה הבינ"דו – לוקה בחסר
 .בתחום איטית ולקויה בישראלקים אכיפת החוש, מצביע  על כך

זרים לקבלת  העובדים ה של ילדי לזכאותם קשורה ייחודיתסוגיה 
 לשירותים  להיזקקות גבוההקבוצה זו צפויה  .שירותי רווחה בישראל

 של ,הגירהכאוכלוסייה הנתונה בסיכון עם מאפיינים של , חברתיים
הורים מ היעדרות ממושכת של ה  כתוצאהמצוקהשל , מריתוח מצוקה
נוי מהיר יהנובעת מש או מצוקה,  שעות עבודתם הארוכותלמשך, מהבית

 הוריות -אחוז גבוה ממשפחות הזרים הן משפחות חד – במבנה משפחה
או בשל מבנה  חוקי-לא  שהיה עובד,הורה רושו מהארץ שלי בשל גלעתים(

גודלה של אוכלוסייה זו נאמד בשנת   ).של המשפחה מלכתחילההורי -חד
חוקיים -משפחות של עובדים לארובם ב, ילדיםאלפיים בכ 2003

 . 0-6 בגילאי מרביתם ומאפריקה ומדרום אמריקה
 א ספקת שירותי  סוגיית במדיניות מוצהרתלא קיימת  במדינת ישראל 

 ,למרות ז את. הזרים בפרט ילדי העובדיםולעובדים הזרים בכלל רווחה ל
מד ובר  : סייה זו על אוכלוחלק מהשירותיםה של  הכתיבו החלהנסיבות
רשויות  ה ידי-עלניתנים ברמה מקומית ה, בריאות וחינוך שירותי בבעיקר

בולטת בעיקר עיריית . קהילות של זריםשבקרבן מתגור רות , המקומיות
 מקבלים ט יפול רפואי מניעתי ראשוני שבה ילדי הזרים, יפו-אביב -תל

, )חוליםה-בבתי (טיפול מקצועי או  רפואת חירום  ו)בתחנות לאם ולילד(
הילדים גם  . ל ונהלי משרד הבריאות"מתוקף חוזרי מ נכהניתנים 
מתוקף חו זר וזאת ,  בגילאי חינוך חובהבעיקר, הספר-בבתימשולבים 

מרכז הסיוע –ה "מסיל: כגון (ל בנושא ובסיוע יוזמות מקומיות"מנכ

                                                 
 .2003, .י, שלום-בן  4
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הם .  ולא  מתוקף חוק) א עבור העובדים זרים"העירוני שהקימה עירית ת
 כאמור   – בישראל  משירותי רווחה המיועדים לכלל הילדיםאינם נהנים

במעמד בלתי  שמרביתם , ההורים חששות ובשל עדר חקיקה בתחוםיבה
ילדים אינם רשומים במעונות ה. סיועת  לפנות לקבלחוקי והם חוששים

ידוע רק על . יום או במסג רות אחרות  המיועדות לסייע לילדי מצוקה
שמצבם חייב התערבות  , בסיכון די זריםמקרים בודדים בהם דווח על יל

אין  מענה  כך גם .הם טופלו כחוק ו לנוערבית משפט צו ושהוצא לגביהם
. מקרב משפחות העובדים הזרים  מתבגר לצורכי נוער במסגרות הנו כחיות

יש לה מטופלת  אך בהיותה בלתי קבוצה  קטנה בהיקפהאמנם מדובר ב
 . ניתוק חברתים שלמאפייני

 ועדת כאשר הוקמה, מדיניות של מהלךזה בתחום  לאחרונה נעשה
הולך ומתגב ש   .בארץחיים  השל ילדי זריםהאזרחי שרים לדיון במעמדם 

 5-7החיים בישראל , 16-18לפיו  ילדי הזרים בגילאי , )2004(היום הסדר 
והוריהם יקבלו מעמד תושבות עד שילדיהם יגיעו  (יקבלו אזרחות , שנים
  שנים 5שכבר חיים בישראל , י חטיבות הבינייםוילדים בגילא, )21לגיל 
שלא יחול אוטומטית על ילדי , פעמי-יקבלו אזרחות בהליך חד, ויותר

 .זרים בעתיד
 ת לקבלמלאה זכאות  הענקת אזרחות בישראל פירושה הענקת 

המתייחסים בעיקר  , ם מרכזייםטיעוניוכנגדה עולים כמה , שירותים
 בישראל והבעייתיות המתעוררת לשהותם הבלתי חוקית של ילדי הזרים

שהם הפרו את חוקיה , מתן לג יטימציה והכרה למעמדם בארץ(מכך 
 מוטיבציההמניעת המדגישים את  , ישנם טיעוני נגד). בעצם שהייתם בה

 זכויות   בקרב משפחות אלה שיתומרצו מכך שלילדיהם יוקנולהשתקעות
 לפיהם,  יותרםשיקולים מעשייהמבוססים על , חוקיות וישנם טיעוני נגד
שבו , עדיפות סדרנדרש , מדינת ישראלבו נתונה , במשבר הכלכלי הנוכחי

 ."קודמים עניי עירך"

 בישר אל נוער הילדים  ו ה עם מצ וק ת שתת מוד דהצורך במ דינ יות  
 תכנית  ההצעה היא לגבש.בהם  הפך לצו השעה את  הפגיעה ותצמצם

עה בילדים תכנית המיועדת להקטין א ת הפגי,  התערבות ברמה לאומית
בתשלומי הקצבאות  , בתקציבי רווחההנמשכים הקיצוצים מן תוצאה כ

תכנית ש תשלב , אינטגרטיבי תלהיות תכנית  על ה.ובאספקת שירותים
ומימונה , סיוע בחינוך עם מניעת עבריינות ושירותים תומכים אחרים

כולל קרנות , ממשלתיים במערך משולב-רתימת ארגונים  לא  גםיכלול
 .נושאהמיועדות ל
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שילדים ונוער אינם נושא שיש הסכמה על כך  ,נקודת המוצא היא
לצורך זה  . תכנית כלכלית כלשהיואין להפכם לנפגעיה של פוליטי  למיקוח

 תוך השגת   כל הגורמים בהענקת שירותים לילדיםשל יש להבטיח שיתוף 
החוסן   של שתביא עמה העצמה, ברוח זוהסכמה לאומית להתערבות 

  .ראלהלאומי של יש
במונחים הניתנים לכימות , יעדי התכנית ייקבעו בתכנון לטווח רחוק

, איתור מוקדם של ילדים בסיכון, מניעת מצבי פגיעה: ולמדידה ויכללו
,  חיזוק וסיוע לילדים בסיכון ולמשפחותיהם,תמיכה, הגנה על נפגעים

גורמים  נויימו,  הילדים החיים מתחת לקו העונישיעורהחלטה על צמצום 
,  רמת הפגיעה בילדים ובנוערלבדיקה שלמקצועיים אובייקטיביים 

 ימליצו על הגורמים הללו.  תכניות החירום האחרונותשנגרמה בעטיין של
.  דרכים מיידיות לתיקון המצב ולמניעת פגיעה חמורה יותר ומתמשכת

קביעת להגברת שיתוף הפעולה עם ארגוני המגזר  השלישי ול הם יונחו גם
 ,השלמת פרויקטיםלפיקוח ול,  לתיאוםם תקציבי תפנהאשרמדיניות 

 .אשר יוגדרו כ פרויקטים לאומיים בתחום ילדים ונוער בסיכון
מהתהליכים המתרחשים בשטח ניתן להתוות כבר את  כיווני הפעולה 

 : זמני-ולהפעילם באופן משולב ובו, הנדרשים בתכנית
לקו אחו ז הילדים החיים מתחת  את לצמצם החלטת ממשלה נדרשת .1

לצורך זה משאבים  הקצאתתוך  ,2010 שנת עד אחוז 15- ל30-העוני מ
 .ולמשרדים הממשלתיים הקשורים לנושא לאומי לביטוח למוסד

נדרשת בדיקה מקצועית של רמת  הפגיעה בילדים ובנוער עקב תכניות   .2
דרכים מיידיות לתיקון המצב ולמניעת  החירום האחרונות וקביעת

הכוללות   לתכ ניות בעיקרהכוונה. תפגיעה חמורה יותר ומת מ שכ
 .המרה של חלק מהתמיכה במשפחות במתן שירותים לילדים עצמם

ראוי להתוות מדיניות לשיתוף פעולה עם ארגוני המגזר השלישי על  .3
. שהושגו והתוצאות הברוכות  שלהם בתחוםהחיובית מעורבותרקע ה
לים להש,  שיופנו לנושאמשא ביםה לכוון אתמדיניות ממשלתית על ה

ביניהם ולפקח   לתאם, את התקציבים לפרויקטים שיוגדרו כלאומיים
 .נוער בסיכוןהילדים והבתחום הפעולה  על ביצועם ועל התקדמות
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שחלקם כשליש מן האוכלוסייה  ,0-17ליון ילדים בני י מ2.2 בישראל חיים
נעים השיעורים בי ן   בהן ,עור גבוה בהשוואה למדינות מערביותיש, )33.5(

שיעור הילדים באוכלוסייה נתון זה זמן רב .  אחוז באוכלוסייה25- ל20
והוא   , כיום אחוז33.5-ל 1970-ב אחוז 39-מ, מתמשכת ירידהבתהליך של 

מהילדים בישראל חיים   אחוז 92. 2010- אחוז ב31עד צפוי לרדת 
- אלף ילדים חיים במשפחות חד162-וכ  שני הוריםשבהןבמשפחות 

בשנת חיו ,  אלף ילדים600 מעל, מהילדים בישראל אחוז 28-כ .הוריות
מוגדרים  ,  אלף350-כ, הילדיםמכלל    אחוז16, במשפחות עניות 2002

 17-הבני   מפחות ממחצית .בסיכון ג בוה מתוכם כשליש וכילדים בסיכון
 .  לתעודת בגרות2002-ב  היו זכאיםבכלל האוכלוסייה

 ,שירותי הרווחה מטפלים רק  בחלק  מאוכלוסייה זו של ילדים
 :     הנזקקים להתערבות חברתית עקב מצבם

    ילדים בסיכון.1 איור
      

 

  מיליון ילדים חיים בישראל2.2

 אלף מהם ילדים בסיכון35

 אלף ילדים בסיכון גבוה1

ילדים בסיכון  אלף 7
שירותי הרווחהבפלים 

אלף מטופלים  3-34
 משטרהב
 

330-0

130-50

0
מטו

2
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 ילדים ונוער בסיכון. א
ברמות שונות של  ייםכילדים הח , אלף ילדים350-כ אובחנו 2003שנת ב

בסיסיים הם הלאיכות ולתנאי חיי, הנפשי, סיכון לביטחונם הפיזי
 קבוצות  סיכון שלושאוכלוסייה זו ב. סבירים ואף לעצם קיומםה

 :עיקריות
,  בסכנה ישירה ומיידית ילדים הנתונים.  ונ וער  בסיכון גב והילדים .1

, נוער עבריין,  הפרעות התנהגותיותבעלי, קורבנות התעללות והזנחה
 פי הערכות כוללת עלהקבוצה  – משתמש בסמים ונוער במצוקההנוער 
 . אלף ילדים150-כ שונות

 חיים בסביבה ,ילדים  החשופים לפגיעה עקיפה .ילדים בסיכו ן  עקיף .2
 וכן לעבריינות ותמכרויותלה, וחשופים לאלימות במשפחהמסכנת 

 .  מסכנותילדים החיים בעוני ובקהילות
 ,ילדים החיים בנסיבות .ילדים החיים  בנסיב ות העל ולות ליצור  סי כון .3

 ,כתוצאה ממצבי מ צוקה ומשבר, שקיים בהן פוטנציאל לסיכון
פגיעה מן , שכול, היי על,רושיןיג,  בקרב ההוריםאבטלהמהנובעים 

 .טחוני ועודימצב בה

  בסיכון  גבוהונוער לדים י) 1
  אחוזים10-כ,  אלף ילדים15מעל , רבנות התעללותו קלקטגוריה שייכים

 קבוצה גדולה .ילדים מוזנחים אחוז 40-וכמהם קורבנות של פגיעה מינית 
-מדובר בכ .נפשיותואישיות , ילדים עם הפרעות חברתיותיותר כוללת 

 לילד בשירותים  אלף מתו כם מטופל40-כ אשר רק  ,  אלף ילדים150
 אלף  20-כ, עזובה קשהבנוער במצוקה ו קבוצה נוספת מוגדרת .ולנוער
   בהליכי ניתוק מהביתהללו נמצאים. 12-25 בני אלף נערים 11-ונערות 

 נכלל בקטגוריה נוער עבריין גם .מסגרות השתייכות חברתית ואין להם
 ,2003- ב אלף מקרים34-כה של אוכלוסיימדובר ב.  נוער בסיכון גבוהשל

 .במגמת גידול לאורך זמןהמצויה 
, 12-18עבריינות נוער מוגדרת כ סט ייה חברתית של בני נוער בגילאי 

פוגעת באחרים או בעצמם וקיימות סנקציות  , חוקעל פי אסורה  היא
  שלושהניתן לאפיין עבריינות נוער באמצעות .1המבצעיםחוקיות כלפי 
 :מדדים עיקריים

 

                                                 
 .2003, .ס ,ברוך-בן  1
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 מצביעה על  היקף התופעה כמותית שלמדידה. כמות העב ירו ת •
           1990 מספר התי קים שנפתחו בין –ההחמרה שחלה לאורך זמן  

ראה ( אחוז 66 גידול של – אלף תיקים 34- אלף לכ20.5- גדל מ2003-ל
  ).2איור 

 
 . 2003, .ס, בן ברוך: מקור

 
 עבירות  – לפי סוגים עיקריים עבירותה בין  הבחנה.אופי העבירו ת •

  רוב עבירותהתרכזובעבר . עבירות סמים ועבירות אלימות, שרכו
  אחוז מכלל80-לחלקן הגיע ו) פריצה, גניבה( רכושה בתחוםהנוער 

אלימות הגדל חלקן של עבירות אך במהלך התקופה , )1990 (העבירות
שינוי במפת הפשיעה של בני נוער גידול המבטא , סמיםהועבירות 
מכלל  משליש כיום קצת למעלהמהוות  רכוש העבירות: בישראל
שחלקן מתקרב למחצית מכלל , אלימותהעבירות  לעומת העבירות
העבירות מוסר והעבירות , סמים עבירות גם חלקן של. העבירות
 אחוז 13עבירות הסמים  מ הוות . היימצוי במגמ ת על מחשובבתחום ה

 .בראשיתה של התקופה הנסקרתאחוז בלבד  לעומת 

איור 2. תיקי נוער, לפי סוג העבירה
מספרים מוחלטים, אלפים
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 מצביעה על  עוצמת העבירה בכל תחוםה שלמדיד .חומרת העבי רות •
 במידת ה ייעלה. של עבירות בני נוער בארץ  לאורך זמן בעוצמתןעלייה

נעשית קשה  האלימות:  ניכרת בכל התחומיםהעבירות החומרה של
גוברת הנטייה לצריכת , יותר וחודרת לכל תחומי פעילויות הנוער

כי נראה  .יותר "כבדות"עבירות הרכוש נעשות  וסמים מסוכנים יותר
 מושפעת מאווירה כללית העבירותשל  ההעלייה בחומרה ובעוצמ

ולא  רק בקרב  נוער שהפשיעה החמירה בקרבה , בחברה הישראלית
 .בסיכון

  ילדים בסיכון  עקיף)2
ילדים :  מסו גים שוניםכנתו ילדים החיים בסביבה מסנכלליםקבוצה זו ב

 משפחות של נשים  אלף200-בכ חיים עדים לאלימות במש פחהשהם 
חיים   אלף ילדים40-כ  –  משתמשים בסמיםהילדים להורים ; מוכות

דווחו על שימוש  אחוזים מתוכם 10- וכמשתמש בסמיםהבמחיצת הורה 
 תיקי סמים 4,000 נפתחו לילדים 2002בשנת  ( םאקטיביי-פסיכובסמים 

 אחוז 60- בשיעור של כבמהלך העשור האחרון חל גידול משמעותיו
במשפחות  אלף ילדים חיים 120-כ; )בני נוער המשתמשים בסמים במספר

וציבור ; במחיצת הורה אלכוהוליסט והם מכורים לאלכוהולשל הורים ה
מדובר בת חולת עוני  – ילדים חיים בעוני אלף 600רחב מאוד של מעל 

במשפחות החיים  ילדים , המוגדרים ענייםכשליש מילדי ישראלבקרב 
 . ההכנסה החציונית במשקשהכנסתן נמוכה ממחצית

במדינות   הילדים העניים אחוז זה גבו ה בהרבה מא חוזכי , ראוי לציין
הבולטת מעל ,  והוא גבוה אף משיעורם במקסיקוהמקבילות המערביות

גם הבחינה של ). 3ראה איור (ליתר המדינות המוצגות  בהשוואה 
על  מלמדת , לאורך זמן, בישראלילדים ההתפתחות תחולת העוני בקרב 
):   4ראה איו ר (במיוחד בשנים האחרונות , גידול באחוז  העניים ובמספרם

-והשיעור צפוי להגיע ל, 2002- ב אחוז28- ל1998-באחוז  22-מחל גידול 
אם לא  )  טרם התפרסמו2003-נתונים מסכמים ל (2003 עד סוף אחוז 31

 .יחול שינוי במדיניות הרווחה הנוכחית
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 המועצה הלאומית –יתר המדינות ; 2003, טוח לאומי המוסד לבי–ישראל : מקור
 . 2003, לשלום הילד

בין קיימים פערים גדולים בתחולת העוני בקרב ילדים בתוך ישראל 
 , בבני ברק ביותר עוני גבוהההתחולת ). 1ראה לוח  (גדולותהערים ה
ושיעורי ,  בהתאמה, אחוז33- אחוז ו39,  אחוז51 :אשדודבירושלים וב

 בערים אלו בדומה למצב ילדים נמצאים במגמ ת עלייההעוני של 
ג ם  בשנים האחרונות תחולת העוני גדלה . בישראלנוספים ישובים רבים יב
הוכפלה , למשל, כך. בהם היא הייתה נמוכה יחסית קודם לכןשובים יבי

היא עדיין למרות  שבאופן יחסי , 2002בשנת גן -תחולת העוני בעיר רמת
 28 – 2002- אחוזים לעומת הממוצע הארצי ב10-נמוכה ועומדת על כ

ירידה  2002-ב נרשמה )הגדולות  העריםמבין (לציון -רק בראשון .אחוז
 .2001עוני בקרב ילדים לעומת הבתחולת 

אחוז ילדים החיים מתחת לקו העוני במדינות   איור 3. 
נבחרות
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 :  תחולת העוני  בקרב  י לדים.1לוח 
  2001-2002 ,נפש 100,000ישובים מעל י הילדים במכלל שיעור

2002 2001  
 )ממוצע(וסייה כל האוכל 26.9 28.1
 ברק-בני 42.2 50.6
 )ללא מזרח העיר(ירושלים  37.4 38.8
 אשדוד 28.5 33.3
 נתניה 22.1 27.7
 יפו-אביב-תל 18.2 21.7
 חיפה 17.5 20.3
 ים וחולון-בת 12.8 16.3
 שבע-באר 13.9 15.7

 לציון-ראשון 10.8 9.2
 גן-רמת 4.2 9.7

 .  2003,  המוסד לביטוח לאומי:מקור

 .2003, המוסד לביטוח לאומי: מקור

ילדים עניים כאחוז מכלל העניים  איור 4. 
ובמספרים מוחלטים, אלפים
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618.2530.7
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  ילדים החיים בנסיבות העלולות ליצור סיכון)  3
,   אחוזים מי לדי ישראל8-כוללת כ  של ילדים בסיכון השלישיתהקבוצה 

 כלולים. סיכון פוטנציאלי  החיים במצבים שיש בהם אלף ילדים162-כ
כאש ר  , ושיןריג ילדיוכן  , הוריות- במשפחות חדבקבוצה זו ילדים החיים

. משברי במשפחה עלול לגרום לפגיעה ישירה או עקיפה בילדיםהרוע יאה
 אלף  10-וכ שנהשל הוריהם מדי רושין י אלף ילדים חווים ג20-כ

 שיש בו כדי  נתון – תסקירים של פקידי סעד לסדרי דין מובאים בכל שנה
שייכים  מובטלים  יל דים להוריםגם ;  על רמת הסיכון לילדים אלוללמד

 בהיקף האבטלה בשנת  הגידול–לקבוצה החשופה לסיכון פוטנציאלי 
אלף  16.5-לכ סיכון פוטנציאלי  טומןח העבודהו מכ  אחוז11-לכ 2003

 על כל מצבי הסיכון הפוטנציאליים הללו יש  .ילדים במשפחות המובטלים
, 1989שהגיעו לישראל מאז  ,מתוך כמיליון עולים. ילדי עוליםלהוסיף את 

, אתיופיהחבר העמים לשעבר ומ מ, אלף ילדי העולים200-כמהווים 
 בשל  קשיי הקליטה של המשפחות  החשופה למצבי  סיכוןאוכלוסייה 

-חברתייםה  ומהשינוייםכלכלית נובעים ממצוקההקשיים . בארץ
 . העלייה לישראלהמתעוררים עםתרבותיים 

   פערים ברמות השכלה .  ב

ל עלייה בשיעור הזכאים חלה בישרא  העשורים האחרוניםבשלושת
  אחוזים10- הייתה בשיעורים של כ1980העלייה מאז . לתעודת בגרות

 אחוז 40-ולכ 1990בשנת  אחוז 30- ל1980 בשנת  אחוז20-מכ,  עשורמידי
גם בשנים  האחרונות נמשכה העלייה בשיעור הזכאות   . 2000 בשנת

ורי של עלייה בשיע, לתעודות בגרות והיא חלק ממגמה כ ללית יותר
שלאורך   למרותאולם . ב במיוחד"יסודי ובכיתות י-הלומדים בחינוך העל

 ,17-הבני כלל  מ אחוז80-לכהמגיע  ,ב"שיפור באחוז הלומדים בי זמן חל
 –ב עדיין גבוה למדי " מספרם של בני הנוער שאינם לומדים בינמצא כי

וער נ" אלף מוגדרים  כ11.4-כ, כמחצית מבני נוער אלה. 2002-ב אלף 22.6
נוער זה חשוף במיוחד . עובדיםבני נוער שאינם לומדים ואינם  –" מנותק

 . בהיותו חסר מסגרות תומכ ות לסיוע במצוקותיו, למצבי סיכון
ממד אחר של ההצלחה היחסית של מערכת החינוך להגיע אל כלל 

הזכאים לת עודת  שובים באחוזי י בין הנוער מתבטא בפערים הקיימים
 אחוז 63-ליקים ומבוססים מג יע שיעור הזכאים ישובים ותיב :בגרות

 התוצאות של ההישגים מצביעות .פיתוחבערי ה בממוצע  אחוז45לעומת 
ההכנסה הממוצעת לבין  קיים מתאם בין ז כאות לתעודת בגרות ש על כך
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גם  שיעור  שובים בהם רמת ההכנסה הממוצעת נמוכהיבי: ישוביב
מערכת החינוך עוד נמצא כי  . נמוך17הזכאות לתעודת בגרות בק רב בני 

 לפי מודדים של השכלת ההורים השוויון-אינה מצליחה לשנות את  אי
שנות לימוד הוא נמוך  גם  + 16ביישובים בהם שיעור בעלי כך : )היישוב(

 . הוא נמוך17שיעור הזכאות לתעודת בג רות בקרב בני  
כמחצית מבוגרי התיכון  , נמצא כי, לימודים גבוהיםלהמשך לגבי ה

מתחילים  ) שנים לאחר סיום התיכון8-הנמצאים כ( 1992-1994 ניםבש
הנתון מסכם את  (בכל אחת מהשנים הנדונות  יםיבלימודים אקדמ

מכללות להכשרת  ב , האקדמיות במכללות ,הלומדים באוניברסיטאות
שונה בקרב קבוצות   זה אולם שיעור ).מורים ובאוניברסיטה הפתוחה

 נמצא ,  אחוז60מעל , הגבוה ביותר השיעור:   בחברה הישראליתשונות
 בקרב תושבי יישובים; ילידי ישראלואמריקה -בקרב ילידי אירופה

 ובקרב בוגרי מסלול תיכון ;הכלכלי הגבוה-הנמנים עם האשכול החברתי
בקרב  ; אפריקה-ילידי אסיהשיעור נמוך בקרב זאת נמצא לעומת . עיוני
; כלכליים-חברתייםה אשכולותב  שיישובם מדורג נמוך,  יישוביםתושבי

בקרב   השיעור הוא נמוך במיוחד  . בתיכון וגרי הנתיב המקצועיובקרב ב
 .יהודים-בוגרי תיכון לא

ישנם מגזרים  , למרות מגמ ת הגידול במספר הזכאים לבגרות 
המגזר הערבי מצד אחד : שבקרבם שיעורי הזכאות נמוכים ביותר עדיין

 כי, לאחרונה הועלתה טענה. תשבו לא ניגשים בכלל לבגרו, והמגזר החרדי
הרחבת הזכאות לתעודות הבגרות בקרב  הנוער מלווה בירידה באיכות 

 שאינן עומדות וכי הדבר מתגלה בעליית חלקן של התעודות, התעודות
הגידול במספר  אולם הנתונים מלמדים כי קצב . האוניברסיטה בדרישות

שאינן ,  בתעודות גבוה עדיין מקצב הגידול של בעליתעודות הבגרותבעלי 
  :כלהלן, עומדות בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה

2002 2001 2000 1999  
 שיעור הזכאים 41.4 40.8 43.8 46.5

 
14.9 14.9 13.8 13.8 

שאינם , השיעור מתוך הזכאים
עומדים בדרישות המוסדות 

 להשכלה גבוהה
נתוני בחינות   -רכות מידע מנהל תקשוב ומע, המנהל הפדגוגי, משרד החינוך: מקור

 .הבגרות
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קבוצת ילדים ובנוער בבמתרכז כיום בשל אילוצים תקציביים הטיפול 
ואינו   מקיף ר ק חלק ממכל ול ההיבטים של הסוגיה הוא ,הסיכון הגבוה
צרכיו והשירותים  ילד בסיכון איננו מוגדר בחוק וכך גם . מעוגן בחקיקה

צ פויה הרעה במצב    התערבותעדר תכניתיבה .שהוא זכאי לקבל מהמדינה
ילדים בסיכון גבוה צפוי גידול במספרם של ה,  בעתיד בקבוצה זוהילדים

ובהמשך לכך צפוי  , במצוקה כלכלית ובעוניובמספר הילדים החיים
 המצטרפים לאוכלוסיית בעלי השכלה שיעורם היחסי שלשיקטן גם 

עורי תהליכים אלו יקטינו בעתיד את שי. גבוהה מקרב קבוצות אלה
ובכך תיפגע ה כנסתם העתידית  , העבודה כוחההצטרפות של קבוצה זו ל

תחרות של ישראל בשווקים  יכולת ההייצור וב בכושר  פגיעהותיגרם
 .הגלובאליים

  הרווחה חקיקה  בת חום. ג
,  מיסוד חקיקה בכל תחום מבטא א ת הכ רת המדינה באחריותה לנושא

ילדים הזכויות  .לא בחסדומעגן את הזכות בדין ו, מבטיח אחידות בטיפול
למרות שהנושא קודם בסדר    ומהוות חלק מזכויות חברתיות בישראל

סל שירותי רווחה לילדים  אין עדיין בישראל, היום החברתי לאחרונה
החוק הנוכחי מסדיר באו פן מקיף עניינים  .  המעוגן בחקיקהנוערלו

ני והגנה ניצול מיומפני הקשורים להגנה על ילדים מפני התעללות פיזית 
 הגנה מפני הזנחה או התעללות כמו,  היבטים אחרים אךעל ילדים עובדים

 בתחום האפור של הגדרת  והם נתוניםאינם מוס דרים , לדוגמא, נפשית
שירותי  (כי תחומי החינוך והבריאות , אפשר לומר,  באופן כללי.העבירות
נושא ואילו  לגבי ילדים מפורטתובצורה מקיפה מוסדרים בחוק ) הרפואה
 .כמעט ואיננו מוסדר כלל) בתחום הזכאות לשירותים(הרווחה 

תמונת מצב ז ו יכולה ללמד אודות העד פתו של המחוקק הישראלי 
המחוקק עסק בשנים האחרונות בהרחבה בכל הקשור : וסולם ערכיו

ההגנה על כבודו   אולם להגנה על גופו של הילד ודאג לצרכיו הבסיסיים
המחוקק א מר דברו  גם  לגבי   . במידת  מה הוזנחה ועל שלומו הנפשי

מקומה המרכזי והחשוב של מערכת החינוך בחברה הישראלית בעוד 
 כי   , מלמד עוד  הסטטוס קוו החוקי.לשולייםזכויות הרווחה נדחקו ש

המחוקק נטה להתייחס  לאוכלוסיית הילדים הכללית במובן הר חב 
התייחס או ש )כל ילדי ישראל זכאים לחינוך חינם, למשל(ביותר 

, כמו למשל(ילדים ונוער בסיכון כמו , לקבוצות מאד ספציפיות ומובחנות
אך הוא לא נטה להתייחס  )ילדים עובדים זרים, ילדים מוכים פיזית
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קבוצות לאו ) י לדים החיים מתחת לקו ה עוני(לקבוצות פחות מובחנות 
ילדים , חולים במחלות ספציפיותהילדים , למשל(ספציפיות אחרות 

, ילדי נשים מוכות, ילדי מכורים,  בתוך משפחות בעייתיות כמוהחיים
 חשיבות לערכים ייחסהמחוקק , כלומר). ילדי גירושין וילדי עובדים זרים
במקרים , לערך של הגנה על חלשים, חינוךהלערך , של הגנה פיזית

 מערכים של הגנה נפשית, יחסית, להתעלםאך הוא נטה  מסוימים
 על פי ואת הטיפול בפרטיםירותי הרווחה  שהמבטאים אתערכים ומ

 . 2צרכים ייחודיים
,  פעולותיהם של אנשים מבוגריםבלילדים מוקנות זכויות שה היות

עיקר ההתייחסות לזכויותיהם היא  , ומכיוון שלילדים אין כוח פוליטי
אולם זכויות ילדים יש  לבחון גם בזיקה   .3דא גה מוסר יתונובעת מערכית 

במת ן  כך , חייהםבכל תחומי  והחלתו הזכויותשוויון של קרון ילע
,  בחיי תרבות, ברכישת מק צוע ובתעסוקה, הזדמנות שווה בלימודים

במימוש זכויות ילדים ראוי להבחין . ביטויהחופש בבזכות להתארגנות ו
 זכויות  לבין הנוגעות לחייהם של ילדים ונוער , זכויות ק יומיותבין

 הרשויות עדיפות ברורה לזכויות ידי-ניתנת על, מטבע הדברים. ערכיות
שערך השוויון מחייב התייחסות  קיומית בהקצאת המשאבים למרות 

 . שווה לכל סוגי הזכויות
המלצות לשינויי חקיקה , כאמור, כולל 4לדיח הוועדה לזכויות ה"דו

אשר עתיד להסדיר תחת , י ילדים ונוער ומגבש מודל לחוק ילדיםנושאב
, דרים החוקיים המתייחסים ליחסי הילדגג  אחת  את   עיקרי ההס-קורת

בין החוקים המוצעים להיכלל בחוק הילדים ניתן למנות  . הוריו והמדינה
, )טיפול והשגחה(חוק הנוער , את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

הוועדה . חוק הפיקוח על המעונות וחוקים אחרים, חוק אימוץ י לדים
ירתו של רצף בטיפול שיוענק שחקיקת חוק כו לל תבטיח את  יצ, מאמינה

הוועדה סברה כי  . לילדים ולמשפחותיהם במצבים שונים בתקופת חייהם
שיהיה מופקד על קידום , חיוני שבישראל יתקיים מנגנון מרכזי אחד

זכויות הילדים אך יש להקדים ולקבוע בחוק את החבויות החלות על כל 
הילד ועל יישומן דוגמת  מי נוי אדם שיופקד על זכויות , רשות ממשלתית

שנתי ושנתי  של -דוגמת  תכנון רב , וחבויות החלות על הממשלה, ברשות
 .המדיניות כלפי הילדים

                                                 
 .2003, .י,  בן שלום 2
 .1999, .א,  דורון 3
 ). בסעיף הקודם3' ראה הערה מס(ח ועדת רוטלוי " דו 4
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 שאינן ,זכויות ההשתתפות של הילדיםח מרחיב בעניין "הדו, בנוסף
ממליץ על חקיקת חוק  שוויון ח " הדו:טוי בחקיקהיבאות כמעט  לידי ב

וף ת למידים בהחלטות  תומציע שחוק זה יכלול היבטים של שי, החינוך
הספר ועיגון זכויותיהם האזרחיות והפוליטיות - לחייהם בביתותהנוגע

ח ממליץ על הסדרה "ת הדויתיב-בתחום ההשמה החוץ. במוסדות החינוך
בחוק של האומנה ושל אחריות המדינה לילדים בפנימיות ובמעונות 

תוף  ילש, וכן מתייחס לזכותם של ילדים לייצוג משפטי נפרד, משפחתיים
 .איסור מוחלט על הכאת ילדיםול, ילדים בהליכי גירושין

כדי לתת  , דה בחקיקהבשנים הקרובות ראוי לשלב את המלצות  הווע
וכדי להתאים את החקיקה לאמנות בינלאומיות , להן תוקף מחייב
 .אמנות שישראל חתומה עליהן זה מכבר, בתחום זכויות הילד

 משאבים לרווחת ילדים ונוערהקצאת . 3

 ידי-מוכתב עלברווחת ילדים ונוער  של המדינה בישראל היקף הטיפול
 – האחד:   עיקריים מקורותמשני הנובעים , לתחוםהתקציבים המופנים 

קצבאות  המוס ד    – השני ותקציבי האגפים המתאימים במשרד הר ווחה
שהפך בשנים , גורם משלים, ישנו גם גורם שלישי. לביטוח הלאומי

עלייה בחשיבותו בזירת  מס ת מנתמרכזי יותר ו" שחקן"האחרונות ל
 .שלישיארגוני המגזר ההכוונה למכלול , ברווחת ילדים ונוער טיפולה

 משאבי משרד הרווחה לילדים ולנוער. א
משרד הרווחה   מרכיב עיקרי בתקציב הןנוער הבני להוצאות לילדים וה
 ,)מוסדי(טיפול חוץ ביתי ,  הראשון: מופנות לשלושה יעדים עיקרייםוהן

טיפול ביתי  השני הוא ; הכולל החזקת ילדים בפנימיות ובמשפחות אומנה
, מועדוניות, מעונות יום:   של שירותים כמו הכולל מגוון רחב,)קהילתי(

הפעלת חוקים הנוגעים לילדים ובני , צהרונים, משפחתונים, אומנה יומית
עבודה טיפולית , הדרכת הורים, ייעוץ נפשי לילדים, נוער בסיכון

הפעלת משחקיות  וסידור ילדים ובני , אינטנסיבית עם ילדים והוריהם
 .וא בתחום שירותי אימוץ ילדיםהיעד השלישי ה. נוער במצבי חירום

בין צמצום : משאבים לרווחה נעה בין שני קצוות מנוגדיםההקצאת 
ודחיקה של ערכי האוכלוסייה המעורבות ואחריות המדינה לרווחת 

קבוצות  ל והדאגה האחריותלבין הרחבת , רווחה לשולייםהמדינת 
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 שאיננה פועלת קבוצה, כמו למשל בתחום הילדים והנוער, נבחרות
 מגמות   אלו .1כקבוצת לחץ פוליטית להגדלת חלקה במשאבי המדינה

 :נוערלמשתקפות בהתפתחות הקצאות הממשלה לשירותים לילדים ו
שנות השמונים חלה ירידה ניכרת בהוצאה הממשלתית מהלך ב

 אחוז 20-בכ 1980-שהייתה גבוהה ברמתה ב, המיועדת לילדים ובני נוער
ה אמנם לעלות בראשית שנות ההוצאה החל. 1990-ברמה הלעומת 

 בהשוואה  אחוזים4-בכתה נמוכה עדיין י היא הי1995בשנת התשעים אך 
גדל מספר הילדים ובני הנוער בישראל  באותה תקופה. 1980לשנת 

הירידה בהוצאה הממשלתית נבעה כולה מצמצום ההוצאה  ובשיעור ניכר
 .  2 הכולל בעיקר החזקת ילדים במוסדות,ביתי-לטיפול חוץ

  גבו הה בהתפתחות סדירות-באי מאו פיינות  לבדןשנות התשעים
 חלה עלייה של 1992-ל 1990בין : ההוצאה הממשלתית לילדים ובני נוער

-באך החל   ירידה מתונה הייתה1994- ו1993אמנם בשנים  . אחוז15-כ
-כגידול של הכל במהלך שנות התשעים חל -ובסך החלה עלייה  שוב1995

שינוי מצביע על מימוש חלקי  ה.משלתית על ילדים בהוצאה המ אחוז45
, של המגמה להקצות משאבים רבים יותר לפיתוח שירותים קהילתיים

חל גידול  גם בשירותי התקון לנוער .3שהוקדשו בעיקר לילדים בסיכון
 הם מיועדים אמנם .  אחוז146בשיעור של , במהלך שנות התשעיםתקציבי 

צעירים והגידול ל לבני נוער ומופנים םאך רוב  לאוכלוסייה בוגרתםחלקב
 .בולט באופן מובהק וחסר תקדים בתקצוב שירותים אלו

 מגמה נמשכת של ניתן להצביע על 2000 ועד לשנת השמוניםמשנות 
 שאחריה ,1998-בירידה משמעותית בסכומי ההוצאות עד לנקודת מפנה 

מ ד   התקציב עהשמונים בעוד שבשנות :חלה עלייה דרמטית בתק ציביםה
 הרי, 1990 בשנת ח"מיליוני ש 350-לכירד הוא  וח"מיליוני ש 450-כעל 

 400-כהחלה עלייה הדרגתית עד  לסכום של שמתחילת שנות התשעים 
 ח"מיליוני ש 75תוספת  של לאחר מכן ניתנה . 1995שנת ב ח"מיליוני ש
 לרמת שלעד נמשך  הגידול בתקציבים  לאחר מכן ובכל שנה 1998לתקציב 
את הגידול ניתן . )5ראה איור  (2000  בשנתח"מיליוני ש 500-יותר מ

  בשנת שמשרד הרווחה החל בביצועה, לייחס לתכנית האב הלאומית
מרכזי  יהפוך לנושא  הטיפול בילדים בסיכון אשר קבעה כי תכנית ,1997

תכנית זו הביאה לשינוי משמעותי . מועדף בסדר היום של המשרדו

                                                 
 .1999, .א , דורון, 2003, . י,שלום-בן  1
 .1996,  המרכז לחקר המדיניות החברתית 2
 .1999,  המרכז לחקר המדיניות החברתית 3
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 ית ולתוספת משמעות המשרד  הפנימייםבחלוקה התקציבית של משאבי 
 .  לטיפול בנושא
קהילתיים לילדים הוכפלה במהלך הלשירותים של המשרד  ההוצאה 

גם  ,  קודם לכןהתשעים אך מכיוון שרמתה הייתה נמוכה ביותרשנות 
השיפור שחל בה בשנים האחרונות לא אפשר עדיין פריצה משמעותית 

 ונערות במצוקה גם  לנעריםאה ההוצ. ורחבת היקף בפיתוח שירותים אלו
 . היא נותרה נמוכה למרות השיפורים שחלו בתחום בשנים האחרונות

 אחוזים לעומת 5- בלטיפול בילד ובנוערירדה ההוצאה  2003בשנת 
  ח           "שמיליון  648 לעומתח "ש מיליון 637השנה שקדמה ועמדה על 

שירותי הרווחה שחלה ב ההפחתה היחידה שיקפה אתזו   ירידה.2002-ב
במחירים  (  להוצאה שיועדה לתחומים האחרים בהשוואההן, האישיים
. שקדמובשנים שהופנתה לתחום זה הוצאה לוהן בהשוואה , )שוטפים
 הסתמנה התמתנות בקצב גידול ההוצאה לשירותי  2001 כבר מ שנת אמנם

שנתית  תוספת  עדיין  נשמרה2003 לתקציב של שנתעד  אבל ילדים ונוער
 .  4לתחום זהית חיוב

 כי , מלמדת2003-בשל תקציב השירות לילד ולנוער   הפנימיתהחלוקה
היתרה נחלקת בין טיפול .  מההוצאה מיועדים לטיפול המוסדי אחוז70-כ

.  של כאחוז אחדוהוצאות ניהול אחוזים 3 –  אימוץ , אחוז25 – קהילתי
למוסדות   מגמ ת ירידה בחלק היחסי של  ההוצאה אמנם  לאורך זמן ניכ רת 

 2003אולם גם בשנת  עלייה בחלק ההוצאה המיועד לשירותים בקהילהו
 הקיצוץ . לטיפול בילדים מחוץ לקהילהחלק הארי מתקציב הרווחהייועד 

 אמור היה להתבטא בהקטנת ההקצאה לטיפול מוסדי  2003-ב בתקציב
מכסות   250- כ2003ת אולם בפועל נוספו בשנ ובהוצאות אימוץ וניהול

ביתיות לילדים -הקיצוצים במכסות החוץ (ילדים בפנימיותלהחזקת 
בשל לחצים מצד גורמים שונים במערכת    2003-לא יושמו ב ולנוער

 .)הרווחה ומחוצה לה
לאחרונה במשרד הרווחה תכנית לרפורמה בטיפול בנוסף התגבשה 

 יוכלו לשהות בפנימיות רק שלוש  12 לפיה ילדים עד גיל ,בילדים בסיכון
ההחזקה   הארכת תקופת. רק ארבע  שנים – דים גדולים יותרויל, שנים

לאחר שילד  . מתאימה בוועדהבפנימיות תאושר רק במק רים חריגים
את הכסף  ,  שהילד מתגורר בה,הרשות המקומית תקבל ,יישלח לביתו

                                                 
הופרד משרד הרווחה מתוך משרד , 2003בשנת , כי במהלך התקופה הנסקרת, יש לציין 4

, המסחר, כאשר משרד העבודה הפך חלק ממשרד התעשייה, העבודה והרווחה
 .התעסוקה והתקשורת
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כדי לפתח  ולספק את  השירותים הנדרשים  ,  להחזקתו בפנימייההמיועד
נוי בדפוסי ההקצאה ייחול ש על פי תכנית זו . במסגרות  הקהילתיות

את    למנוע שינוי זה נועד. ומרכז הכובד יועתק לקהילה, לילד לשירותים
  מתן מענה לצרכיו הייחודייםולתת, מסביבתו הט בעיתניתוק הילד 

 . שייך אליהבקהילה שהוא 

התפתחות ההוצאה לשירות לילדים ונוער איור 5. 
מיליוני ש"ח, מחירי 2002
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 .2003, המרכז לחקר המדיניות החברתית: מקור
 
   ההוצאה לשירותי תקון לנוער. ב

,  ההוצאה לשירותי התקון לנוער מיועדת לשירותי טיפול ופיקוח חברתי 
המוגדרים , 25לשיקום ומניעת עבריינות בקרב בני נוער וצעירים עד גיל 

כרבע מיליארד  על 2003-ההוצאה לשירותים אלה עמדה ב . כנוער בסיכון
במהלך השנים .  אחוזים7- לעומת השנה שקדמה בגבוהה והיא, ח"ש

,   בתחום זהבקהילהם  עלייה עקבית  בהקצאה לשירותיהסתמנה
  בעיקר,רות  הקהילתייכמתחייב מ התחזקות גי שות המצדדות בש

 תחום זהכי היפוך המגמות שחל ב,  אפשר לומר.ילדים ונוערשל קבוצות ל
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 רוב 1998-במיוחד כאשר מ,  לאורך זמןאת המשאביםניכר גם בהקצ
 .  לשירותים בקהילהמופנים) התקציביותר ממחצית (המשאבים 

 בתכנון התבטאה נוער בקהילה ם להעברת מרכז הכובד לשירותיאמנם 
, מומשה בפועל באופן בולטל א  זו מגמה אולם 2003לשנת ) בתקציב(

 100-ות התקרב לכבמעונ חוסה ההוצאה לטיפול בנוערכאשר סכום 
עם  . שהופנו לשירותים בקהילה, ח" מיליון ש140-ח לעומת כ"שליון ימ

  אחוז16של  עלייהזאת היקף ה הקצאה לשירותים בקהילה מבטא 
 :הוצאה נחלקת בין התחומים באופן הבא ה.לשנה קודמתבהשוואה 

 מעל למחצית מסך ההוצאהשהם , שירותי מבחן ושירותים נוספים .1
 .בקהילהלשירותי תקון 

 .  מתק ציב הטיפול הקהילתי כרבע  הנוטל,טיפול בנערות במצוקה .2
 11- ככל אחד  הנוטלים,במצוקה ושירות לשיקום נוער שירותים לנוער .3

 . מסך ההוצאהאחוז 
 

שירותים מוסדיים כאחוז מההוצאה לילד ונוער  איור 6. 
ומההוצאה לתקון נוער
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מהוצאה לילד ונוער מהוצאה לתקון נוער

 .2003, המרכז לחקר המדיניות החברתית: מקור
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  קצבאות המוסד לביטוח לאומי. ג
הן  . קצבאות הביטוח הלאומי הן מקור חשוב להבטחת רווחת ילדים

, באמצעות קצבאות ילדים, כוללות תמיכה כספית ישירה במשפחות
דמי אבטלה  , הוריות-קצבאות למשפחות חד, נסהקצבאות הבטחת הכ

 חלו תנודות בה תפתחות הקצבאות 1994עד לשנת . ותמיכות נוס פות
הגיעו   וזה עשור שהן בהיקף הנהנים מהן והן בגובה הקצבאותהן , לילדים

קבע חוק הלפרט קצבת ילדים   2000בשנת . למצב של אוניברסליות מלאה
חלו שני גלי   2003-ו 2002בשנים  .לילד החמישי ואילך במשפחה מוגדלת
והפכו אותן ,  שפגעו במקור הכנ סה חשוב זה  של משפחות עניות,קיצוצים

 אשר אין בכוחה להבטיח די משאבים , לתוספת קטנה להכנסת משפחה
חוק ההסדרים . משפחותבאותן  הם של ילדים הגדליםרכיולאספקת צ

 ותכניות 2003ממרץ " תכנית ההבראה למשק  הישראלי", 2003לשנת 
הפחיתו את סכומי  ,  שהופעלו במהלך השנתיים האחרונות,קודמות

הגבילו את תנאי הזכאות וצמצמו את ההוצאה הציבורית  , הקצבאות
  בהכנסות משפחות עם ילדים שנוצרה פגעההפגיעה המצטברת .לרווחה

 :וברווחתן במספר רבדים
 הפחתת כל: בקצבאות הילדיםפגיעה ישירה כמה גורמים תרמו ל

עדכון -אי; 2009 לשנה עד אחוזים 4-ב ,ילדיםה כולל קצבאות ,הקצבאות
קצבה שווה לכל ילד בסכום של שינוי ל; 2006מצטבר של הקצבאות עד 

רא שית , הפחתת מענ קי לידה; 2006ח לחודש במהלך מ דורג עד " ש144
 אחוז מהשכר 99-בהפחתת התשלום עבור לידת ילד שני במשפחה ל

מענקי  ושנית בב יטול  ; אחוזים בלבד6-ל, י ואילךולילד שליש, הממוצע
 . למשפחות מרובות ילדים לידה מוגדלים

בעקבות הפחתת גמלאות הבטחת הכנסה  נגרמת פגיעה עקיפה
 , מובטלים ,הוריות-משפחות חדכמו , לקבוצות ולמשקי בית עם  ילדים

,  בעלי משפחהשהם, משפחות נכים עם ילדים ומקבלי קצבאות אחרים
ג ם לקיצוץ המתמשך בת ק ציבי   .הם נפגעו במהלכים אלושקצבותי
יש  השפעה עקיפה על הקטנת  , שיקום שכונות ואחרים, חינוך, בריאות

הקיצוץ פוגע בעיקר בהכנסתן של  . סך המקורות לרווחת ילדים
 .  בחברהומעמיק את רמת העוני אוכלוסיות עניות

ילדים  אלף 66.6-עוד כ סך הפגיעה המתמשכת צפוי היה להוסיף
 הוקדשה תשומת לב כוללתלא דומה כי . 2003למעגל העוני עד סוף 

 לרווחתם של ילדים ונוער במ קורות העומדים שחלהמצטבר צמצום ל
 .בשנים האחרונות
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     רווחה לילד ים ולנוער הש י רותי מסגרות ותכנים ב. 4

מגמה  של  ב בשנים האחרונות מאופייניםשירותי הרווחה לילדים 
בתכנית העבודה  הדגשהשקיבלו , התרחבות תכניות הסיוע בקהילה

עם זאת ניכרת שונות גבוהה בקצב ההפעלה  . השנתית של משרד הרווחה
שירותים ההפעלת . ומית המקהברמ התכניות השונות שלוהפריסה 

מקומיות לבין מ שרד הר שויות הבין המושג מותנית בשית וף הפעולה 
השיתוף מותנה .  על בסיס הסכמה על מידת הנחיצות של התכניותהרווחה

חתימת הסכמי   , נגישות לתקציביםכמו , בכמה גורמים נוספים
  מידת האטרקטיביות של סוגי התכניותוכן, ההשתתפות עם המשרד

 המפעילים תכניות אלו ברשויות  ,ממשלתיים- הלא,ים השוניםלארגונ
אחרונה הואץ קצב העברת אספקת השירותים לילד שלמאחר . השונות
לארגונים  )מרכזי יוםושירותי אומנה , הכוונה להפעלת פנימיות (ולנוער
עדיפויות ביישום התכניות הגדלה בהתאמה גם הש פעתם על סדרי , אלו

 . השונות בשטח

 לי לד ולנוער  ותהשיר . א
בשנת  היו מוכרים למחלקות לשירותים חברתיים אלף ילדים 360-יותר מ 

מספרם של ילדים אלה נמצא . מכלל הילדים בישראל אחוז 17- כ– 2003
, צרכים מיוחדיםילדים עם מהילדים בישראל הם אחוז  13-כ. בעלייה

-כם שמתוכ, חולים במחלות כרוניותילדים ה נכויות או כולל ילדים עם
 .על תפקודם היומי המשפיעמוגבלים באופן   אלף ילדים190

 אלף ילדים 70-ביותר ממטפל  השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה
ילדים חשופים  :במצבי סיכון בפועל או בפוטנציההנתונים  ,0-18בגילאי 

משפחות עניות או ילדים  מילדים , ילדים מכורים לסמים, להתעללות
  מ ן היקף מקבלי השירות מגיע לחמישית .רותהנתונים במצוקות אח

 , המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים,רוב הילדים והילדים בסיכון
גם באספקת שירותים לילד , בדומה לתחומים אחרים .7-12הם בגילאי 

שירותים בקהילה או : שני דפוסי סיוע עיקריים  מופעלים,ולנוער
 ,  גם  שירותי  אימוץםכן נכללי, קהילתיות-שירותים במסגרות חוץ

 .  הורים לילדים שמשפחתם אינה יכולה לגדלם-להבטחת תחליף בית
נועד לילדים שקיימת פגיעה בשלומם או  בקהילההטיפול 

לענות , להערכת העובדים הסוציאליים, אך ניתן, בהתפתחותם התקינה
-הגישה הטיפולית הא. במשפחותיהם ובסביבתם הטבעית רכיהםולצ
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לקדם   שניתן  הסבורים,בקרב המ טפלים בילדים ובנוערמוסדית רווחת  
  כבוגרים עצמאיים ,בדרך זו  טוב יותר את שילובם העתידי של הילדים

ילד בקהילה כוללים הפעלת עובדים  להשירותים התומכים . בקהילה
 . ופעולות קהילתיות שונות,  ובמוסדות קהילתייםהספר-בבתיסוציאליים 

 , הכולל ייעוץ,ל פרוייקטים בקהילהמשרד הרווחה משתתף ב מימון ס
,  משפחות אומנה יומיות, מועדוניות ומסגרות יומיות שונותהפעלה של 
 .משפחתונים ומרכזי חירום, מעונות יום

 שיש להוציאם מהבית , נועד לילדיםביתיות-במסגרות חוץ הטיפול 
לשקמם ולמנוע פגיעה בהתפתחותם  ,  כדי להגן עליהם,לפרקי זמן שונים

 הילדים מטופלים  .ם כתוצאה מחשיפתם למצבי סיכון חוזריםובשלומ
 ,מעונות משפחתייםב,  ציבוריים ופרטיים)פנימיות(מעונות  במחוץ לבית

  .מרכזי חירוםבו, משפחות אומנה בבתים פרטיים ובקיבוציםוב
שירותי קיים קושי להעריך מספרית את היקף הצלחת ההתערבות של 

  חל, לאורך זמן,עם זאת . ממצבי סיכון בהוצאתם של ילדיםהרווחה לילד
 הרחבה וחלה, במסגרות השונות גידול בהיקף האוכלוסייה המטופלת

 מגמות  אלו הואטו  .הניתנים בתחוםשל משרד הרווחה השירותים  במגוון
יים בשנת נוערל הרווחה לילדים ויבשל קיצוצים שכבר נערכו בתקציב

  .האחרונות

 שירותים בקהילה) 1
למנוע , הילה נועדו להגן על ילדים במצבי סכנה וסיכוןהשירותים בק

למנוע חשיפה חוזרת , לשקם את התפתחותם, ולצמצם את הפגיעה בהם
 . שלהם למצבי סיכון מבלי להרחיקם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית

הן כסיוע , ילד בקהילה ניתנים בדרכים שונותלהתומכים  השירותים
ניתן במסג רות   הסיוע .הגנהאבחון או  , והן כשירותי ייעוץ חומרי

 עוצמת הצרכים של לפי שתכיפותו נקבעת ,קבוצתיות או  כטיפול פרטני
 ובמוסדות חינוך הספר-בבתי עובדים סוציאליים ידי- עלהמטופלים
מ סגרות השירות מותא מות  לקבוצות גיל שונות   .וגם בבתים קהילתיים
 .)דר עולהבס(מוצגות על פי גילן של אוכלוסיות היעד  והן של ילדים

   בקהילה,  מסגרות טיפול קבוצתי ו ת מחוץ לבית ) א
, 0-4 מ הווים מסגרות המיועדות לילדים בגילאי  מעונו ת י ום ומ שפחתונים
 ,מעונות אלו.  הנוגעים להתפתחותם התקינה,המצויים במצבי סיכון

מהווים מסגרת טיפולית חינוכית לשהייה , אלף ילדים 14.5-כהמקיפים 
 . וחות והקניית הרגלי סדר הכוללת אר,יומית



                                                                                                                                                מדיניות רווחה לילדים ולנוער         32

 

מעל גיל ( מ יועדים לילדים בסיכון בגיל הגן תכליתיים-מעונו ת יום  ר ב
.  מעונות מאפשרים לכאלף ילדים סידור שהייה עד לשעות הערב25). 3

 מופעלים בפיקוח האגף    והםהמעונות מספקים ארוחות לשוהים בהם
 .וקההמסחר והתעס, עשייההת למעונות יום ומשפחתונים במשרד

מכוונים הם  , ולהוריהם5-12מיועדים לילדים בגילאי  מרכזי ה ורים 
 חל 2003בשנת  .תפקוד ההורים  ילדים ולשפר את-לשקם יחסי הורים

המעבר  גידול במספר מרכזי ההורים ובפריסתם הגיאוגרפית עם 
קודם לכן   שלא היו כלולות ,מקומיותהרשויות ה ידי-להפעלתם על

 .מאלף ילדים מקיפים כיום יותר  המרכזים20מעל . בתכנית
,  המתקשים בתפקוד אישי, מיועדות לילדיםמועדונ יות  טי פוליות

.   שהוריהם מתקשים לס פק,חברתי ולימודי וזקוקים לסדר יום נורמטיבי
כעשרת מקיפות כיום   והן צ"מופעלות בשעות אחה  המועדוניות800-כ

 . ילדים בחינוך היסודיאלפים
 המועמדים  ,5-14ת  לילדים בסיכון בגילאי  מיועדופנימיו ת  יומ י ות

ביי שוב מגוריהם של   הממוקמות, פנימיות16-כ  .ביתית-להשמה חוץ
הפנימיות מהוות מסגר ות .  ילדים250-מספקות מענה לכ ,הילדים

כאשר  ,  שירותי חינוך ופנאי בשעות היוםלהשלמתטיפול לאינטנסיביות 
 .הילדים לנים בבתיהם

המעניקה טיפול , משפחתית משלימהמסגר ת  היא אומנה י ומי ת 
מצבי מ שבר בומיועדת לילדים , לילדים מבלי לנתקם ממשפחתם הטבעית

חוסר יכולת ההורים לספק א ת   מפאת ( או קבוע, )מחלת הורים(זמני 
 . ילדים בשנה700-התכנית מקיפה כ). רכיהםוצ

  תכני ות ת ו מכות ו משקמ ות לילדים ול הורים בקה ילה) ב
ולחזק   פר את מערכת היחסים בין הורים לילדיהםתכניות מיועדות לשה

 : דפוסים עיקריים וניתן לחלקן לשניאת ההורים בתפקידי ההורות
 לכארבעת ניתןטיפול ה , של עובדים סוציאלייםטיפול ישיר פרטני, האחד

 הדפוס .ילדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיותאלפים 
הן ו , ילדיםאלפים משת תפים כחמשתבהן  ,תכניות מיוחדותהשני כולל 

קודה התקין של המשפחה פמיועדות לקדם את יכולת ההורות ואת ת
 :שונות" תכניות" לפי התכניות כוללות הדרכת הורים. כלפי הילד

מסייעת   , המיועדת למשפחות עם ילדים בגיל הרך,"אורי ין"תכנית  .1
 בחיי המשפחה רועיםילשיפור הקשר המשפחתי באמצעות ניתוח א

 . ההורים במצלמות וידאוידי-עללאחר שצולמו 
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מיועדת היא , בבתים של מתנדבות  כוללת הדרכה"ק ן "תכנית ה .2
ושאינן משתפות פעולה  למשפחות שאינן משתמשות בשירותי הרווחה

 .על אף מצבי הסיכון של הילדים עם עובדי רווחה
,  משפחות500-מ ילדים ביותר 1,250- המקיפה כ,"יחדי ו"תכנית  .3

ההפעלה . למשפחות זנוחות עם ילדים שהתפתחותם בסיכון דתמיוע
  והיאבגיל הרך ילדים עםמתבצעת בקבוצות קטנות בקרב משפחות 

 .מיועדת לקדם יכולת ההורה לטובת התפתחותו התקינה של הילד
   . ע דים לאלימות, קבוצות סיוע ליל דים רכיםתכנית נוספת כוללת  .4

ומטרתה , מות במשפחהמרכזים למניעת אלימופעלת בעשרים  היא
 .בקרב ילדים החשופים לאלימות במשפחה למנוע נזקים התפתחותיים

 באלכוהו ל בני   נוער ה משתמ שיםלסיוע  לילדי אלכוהול יסטים ותכנית   .5
הנובעות  מצוקות עם מסייעת לילדים להתמודדהתכנית  –

למנוע התמכרויות בקרב ב ני מיועדת ו, ה של הוריהםימהתמכרות לשת
ידי  - מכוסה עלק חלק קטן  מ האוכלוסייה הפוטנציאליתר .הדור השני

 120-כ  מדובר על  מספר עשרות של ילדים מ תוך –התכניות השונות  
 אלף 20-ועוד כ  חיים במחיצת הורים מכורים לאלכוהולה ,אלף ילדים

 . המשתמשים בעצמם באלכוהול,ילדים
 ולילדים בסיכון קו חירום ארצי לאלימות במשפחה, בנוסף לאלו

 הפונים על רקע   ,של ילדים בסיכון בשנה טלפוניות  פניות500-בכל מטפ
 . מקרי אלימות במשפחה

 ש ונו תעובדי  רוו חה וקהילה ב מסגרות של שירות י אב חון וחוו ת דעת  ) ג
 לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות  מחלקות של הועדות  החלטה

חלטות אלו מק בלות ה  ועדות.מקצועיים-פועלות במסג רות של צוותים רב
, 0-18ילדים ונוער בגילאי   אלף11- בכלגבי המשך הטיפול הרצוי

ילדים שהסיוע הקהילתי  כולל, שמשפחתם מבקשת להעבירם לפנימיות
במס גרות  חוץ זה כבר מצויים האו   לגבי ילדים  לא תרם להת קדמותם

לאחרונה הוחלט על  .ונבחנת אפשרות  השבתם למשפחותיהם, ביתיות
  במטרה ליצור שיתוף מרבי שלהוועדות של שינוי בדפוסי העבודה

 .הטיפול בילד בסיכון המשפחה בקבלת החלטות על דרכי ההתמודדות עם
 המשפחה בני נוי מבטא מהלך של מתן משקל לעמדותיהם שליהש

 הליכים  התפיסה כי ונשען על ,בהחלטות על הטיפול המועדף בהם
 .ותלתרום לשיפור בטיב ההחלט צפויים זה מסוג דמוקרטיים

הנזקקים , קטינים  אלף30-בכ  מ טפלים בשנהפקידי סעד לחוק הנוער
וחוק חסרי  , ה"התשנ-1995 – חוק הנוער טיפול והשגחה(להגנה על פי חוק 
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כדי  , )1977-ז"התשל,  לחוק העונשין1989 משנת 26 תיקון – הישע
להבטיח את  שלומם במקרים בהם ההורים אינם יכולים למלא תפקיד  

ובוחרים ד מבצעים חקירה מקיפה על מצבו של הילד פקידי הסע .זה
,    הנדרשת לביצועה והמסגרת התכנית הטיפולית המתאימהעבורו את

בשנים האחרונות חל גידול בהיקף הפניות . ביתי-בקהילה או בסידור חוץ
והוא  , אלימות במשפחה בשל המודעות הגוברת לנושאי, לפקידי הסעד

ת  בעקבות שינויי חקיקה ב תחום צפוי להמשיך ולגדול בשנים הקרובו
 .ההגנה על קטינים

המשפט - לבתיאלף תסקירים 116-כ מס פקים פקידי סעד לסדרי דין
 הערכת מסוכנות  ,אפוטרופסות, בנושאי משמורת על ילדים בכל שנה

העיסוק  . תוך שמירה על טובת הקטין, היתרי נישואים לקטינים ועוד
 .הללו הערכה והגשת תסקיר בנושאים, כולל אבחון

ארבע הוועדות . רהסוה-ועדות מחו זיו ת למשרד הרו וחה ולשירות  בתי 
מכינות תכ ניות הן .  משפחות א סירים בשנהבכאל ףדנות הפועלות  כיום 

לוי ים על עבירות אלימות ו גי  המרצים עונש,אסיריםהטיפול בילדי ל
 .עריות במשפחה

 ביתיים -מסגרות וש ירותים חוץ ) 2
החיים   הילדיםהכולל שלם מידע על מספרם אין כיובידי משרד הרווחה 
 לתת מ ענה  גובר הקושיעדר נתונים מקיפיםיבהו, מחוץ למשפחתם

 .לצרכיה של אוכלוסייה זו
, פני מיות חינוכיות :ביתיות-חוץ פועלות כמסגרות  פני מיותכמה סוגי 

 בשנת  .אשפוזיות-פוסטפנימיות טיפוליות ופנימיות , שיקומיותפנימיות 
 280-ב ,ידי משרד ה רווחה-שהופנו על, עת אלפים ילדים חסו כתש2003

 במוסדות  נוספים ילדים להם שהו כתשעת אלפיםבנוסף (פנימיות
מוסדו ת   ,  ישיבותבהם,  ומשרד החינוך בפיקוח משרד הדתותםפנימייתיי

 ם במספר  ירידההתרחשהלאורך זמן ). כוללים ועוד, לחוזרים בתשובה
אך במיוחד   של משרד הרווחהותהילדים החוסים במוסדהמוחלט של 

בולטת הירידה בשיעורם היחסי של השוהים במוסדות מכלל הילדים 
-הטיפול הלא התחזקות מגמ ותההתפתחות מוסברת ב). הנתון בגידול(

 להחזקת    רווחה מכסות250 נוספו 2003במהל ך שנת  ,למרות זאת .מוסדי
 .ילדים בפנימיות

ץ לביתם במחוזות ובאזורים  ישנם הבדלים בנטייה לסידור ילדים מחו
חלה ירידה בשיעור של שני אח וזים , למשל, במחוז ירושלים:  שונים בארץ
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 , בעיר בתחולת העוני הגידול  על רקע.1במספר הילדים החוסים במוסדות
הקטנת תקציבי הרווחה הרי , מוגדרים כעניים מהילדים אחוז 38 שבה

 .במתן מענה למצוקת ילדים בעיר המקומיים מלמדת על קשיים

 .2003, ס"למ: מקור 

ידי השירות לילד  ילדים מסודרים מחוץ לבית על- איור 7. 
ולנוער במימון משרד הרווחה 

לפי מחוז מגורים, 2003

ירושלים
17%

הדרום
14%

תל אביב 
ומרכז
39%

חיפה וצפון
24%

יישובים לא 
יהודיים

6%

סה"כ 8,926 ילדים

התוכנית החדשה שהתגבשה במשרד הרוו חה מגבילה את  , כאמור לעיל
כך שלאחר שהילד נשלח לביתו ,  שנים4ות בפנימיות לתקופה של עד השה

שקודם לכן ייועדו , הרשות המקומית היא זו שתקבל את הכספים
כדי שהיא תוכל לספק את הש ירותים הנדרשים , להחזקתו בפנימייה

 כך מרכז  הכובד בהקצאת השירותים לילדים –במסגרות הק הילתיות 
 ברשויות מקומיות רבו ת מעורר שאלות  המשבר התקציבי . יועבר לקהילה

לגבי יכולתן לספק שירותים נוספים הנדרשים לאוכלוסיית הילדים 
 . במצוקה

 

                                                 
-עלנתונים על ילדים מסודרים מחוץ לבית : 54, שנתון סטטיסטי לישראל, ס"למ:  ראה1

   .2003- ב השירות לילד ולנוערידי
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,  שפותח בשנים האחרונות,דוגמא לשירות חדש .מרכזי חירום  לילדים
השירות נועד .  גידול במודעות הציבור לסוגיית ילדים בסיכוןבעקבות

 .לספק הגנה לילדים המצויים בסכנה מיידית במשפחתם או בסביב תה
 ילדים 700-כהמטפלים ב ,מרכזי חירום ברחבי הארץישנם כחמישה 

הוא ו ,הילד מועבר ממסג רת המשפחה הפוגעת למרכז החירום. בשנה
 60-מיותר . המותאמת לו ולמשפחתו םעד למציאת תכנית שיקו בו שוהה
 תקופת זמן –  שהו בהם חצי שנה ויותר,ם שהגיעו למרכזי, מהילדיםאחוז

 רוב ).המרכז נועד לשמש מקלט לתקופה קצרה(העולה על המתוכנן 
 השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה ידי -המימון של המרכזים ניתן על

 .ארגוני המגזר השלישישל מקומיות והרשויות ה  ישנה השתתפות שלאך
הן  וילדים 1500-בכמשפחות אומנה מטפלות  1100-כ  .משפחות אומ נה

 שהוריהם אינם מתפקדים זמנית , עבור ילדים" תחליף משפחה"מהוות 
  ).ההורים ידי-עלננטשו ו(או נכות  פיגורב או לילדים הלוקים

ש אינן משתלבות  מהותילא סיוע  .ילדיהןלדירות  קלט ל נשים  מוכ ות  ו 
צוי יווי ולסיוע במילל, מקלטים לנשים מוכות אך זקוקות  להגנהב

 שבהן,   כאלוישנן שש דירות. לפרקי זמן  משת נים השהות היא. זכויותיהן
 .האימהות ילדים עם 270-חוסים כ

 שירותי תקון לנוער. ב
שיקום ומניעת עבריינות   בשירותי ,שירותי טיפול ופיקוח חברתיב מדובר

באוכלוסיית .  כנוער בסיכוןיםהמוגדר, 25ר עד גיל בקרב צעירים ובני נוע
:   בתהליכי ניתוק חברתי שחלק  מהם כבר מצוי ,  אלף בני נוער50-כהיעד 

 , בסכנת הידרדרות לעבריינות והם נתוניםאינם עובדים או לומדיםהם 
ישנן לכך . חברתיהאישי ו התפקודההמקשה על יכולת , בשל מצוקה
אלימו ת  ל חשיפה, לית של המשפחה מצוקה כלככמו, סיבות שונות

משתמ שים   חלק מהם .או שהיו קורבנות לפעילות עבריינית, במשפחה
בני נוער אלו נמצאים על קצה הרצף  .ומנותקים ממשפחותיהם בסמים
לתת  השירותים המיועדים להם אמורים. חינוכי במדינת ישראל-הטיפולי

 .וכות לסיפוקםאינן ער שמערכות פורמליות אחרות, מענה מקיף לצרכים
והם  רק כרבע  מאו כלוסיית היעד  מכסים כיוםהשירותים , על פי אומדנים

 .ניתנים הן בקהילה והן מחוץ לה

מ סגרו ת   כמה מנותק ב ני תנים לצעירים ולנוער   קהילתייםםשירותי) 1
שירותי המבחן לנוער ושירותים לנוער במצוקה ולנערות : קהילתיות
 :במצוקה
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, 12-18בקטינים בני  המטפל, ות ממלכתי שיר.שירות  המבחן לנוער
השירות מסייע ב התאמת    . המשטרה בחשד לביצוע עבירהידי-עלשהופנו 

 עברייניתההתנהגות  ה במניעת,דרכי הטיפול והשיקום של הקטינים
, הכנת תסקירי  מעצרב, באמצעות חקירות והוא פועל  בעתידשלהם

   גידול אורך זמן חלעל כך שלמצביעים  הנתונים .ביצוע פיקוח מעצריםבו
:  ובהיקף החקירות של נוערבאוכלוסיית בני נוער בטיפול שירותי המבחן

, 1999-ב  אלף 11.2, 1998- אלף ב 9.8- ל1990- אלף חקירות נוער ב 5.7-מ
  .2001 - אלף ב14- וכ2000- אלף ב15.3

 :20012-הלוח הבא מלמד על היקף הטיפול של שירותי המבחן לנוער ב
מספר 

 המקרים 
 ג הפעילותסו

  תביעה-סוציאליות בהפניות אי-חקירות פסיכו 10,905
 

9,965 
 משפט-לבתיסוציאליות והכנת תסקירים -חקירות פסיכו

  תיקים פליליים שנפתחו נגדם  לנערים     
 

2,782 
 לאור העומס ( החלטת בתי המשפט על פי, צווי טיפול

  )טיפולבהפניות נמנעים קציני המבחן להמליץ על צווי      
  תסקירי מעצר ובחלקם פיקוח מעצר 1,096

  הערכות מסוכנות של עברייני מין 120
 לממשלה הנחיית היועץ המשפטיב, תביעה סמים-טיפול באי 1,837

  קבוצות לטיפול קבוצתי בעברייני מין 14
  תנועה ועבירות סמים ובאלימותבקבוצות לטיפול  45

 המטפלת  ,ילדים חידת חקירותגם י בשירות המבחן לנוער פועלת
ובפוגעים מתחת , נפגעי עבירות מין ואלימות, 14 ילדים עד גיל בחקירת

 שנת  מצפוי להתרחבמספר ה, 2001-ב מקרים 8,000-בכ   מדובר.14לגיל 
 .חקירת אנשים עם מוגבלויות הפעלת חוק בעקבות , ואילך2003

מתבגרות   אלף נערות 16.3-כ במטפל  השירו ת לטיפול בנערה במצ וקה
סיוע , במועדונים, בקבוצות, והוא כולל טיפול ברמת הפרט, בקהילה

כמו כן  כולל . בדיור זמני וב מקומות מ קלט לנערות במ צבי משבר ק שים
 עלייהה בעקבות  .לחיי עבודה השירות פעילויות להכשרת הנערות

בהתמדה  גדל ולהתעללות מינית במשפחה לאלימות הציבור במודעות

                                                 
 .2002,  משרד הרווחה 2



                                                                                                                                                מדיניות רווחה לילדים ולנוער         38

 

של ילדות בשנת   פניותאלפים לכשלושתשהגיע , ירות זהמספר הפניות לש
 . 12מהן היו של ילדות עד גיל אחוז  40, 2002

נוער (  כוללים שירות לטיפול בנפגעי סמים שירות ים לנו ער במצוקה 
בקהילה ואחראי   המפתח תכניות לשיקום נפגעי סמים, )ומבוגרים

 , אלף בני נוער60-מכ .לתכניות גמילה ושיקום לנפגעי סמים ומשפחותיהם
על שימוש כלשהו בסמים  ) בסקר הרשות למלחמה בסמים( לגביהם שדווח
  מקיף הטיפול בשירות חלק קטן של בני נוער המטופל במסגרות , קשים

השירות מפעיל מרכזי יום אזוריים . וביחידות טיפול חדשות קבוצתיות
 .המספקים מסגרות שיקומיות תעסוקתיות  לתקופות שלאחר הגמילה

 25עד גיל  ים מנותקוצעירים ומאתר נוער   יוז םירו ת לנוע ר וצעיר יםהש
 למערכות ם כדי להשיב,שלהםבש יקום דפוסי התנהגות   ומתמקד

  פרטני המטופלים באופן  אלף בני נוער 13.5- כמדובר על. הנורמטיביות
 .הכשרה מקצועית באמצעות פעילויות ספורט ותכניות או קבוצתי

לכשלושת  מש רשת ביטחון קהילתית מש  השירו ת לשי קום הנ וער
שמערכות החינוך הפורמלי אינן יכולות , בני נוער במצבי סיכוןאלפים 

 ,נים ומרכזי היום"השירות ניתן  במסגרת של מפת. לתת מענה לצרכיו
בקהילה תוך רכישת מיומנויות בתחומי חיים   את הנוער המכוונים לשלב

 להפעיל אותה ניתן טחון הקהילתית האחרונהיזוהי רשת הב. שונים
רוב החניכי ם  .  מהבית ומסביבתו הטבעית)החניך(הקטין למניעת הוצאת 
נים "לעומת מפת,  חניכים1980- המונים כ,עירונייםנים "משתתפים במפת

במרכזי היום  משתתפים רק   .מאות חניכיםכשש  המונים רק ,ממשלתיים
 .  חניכיםעשרות בודדות של

מופקד על איתור וטיפול בנערות   השירו ת לטי פול בנשים  ו בנערות
). 25במגזר ה ערבי עד גיל  (13-22במצוקה ובמצבי סיכון בק הילה בגילאי 

חרדיות  , נערות עולותגם וכולל ,  אלף נערות16.5-השירות מקיף כ
דירות  ב, מועדוניםבקבוצות טיפול  הטיפול כוללות מסג רות .וערביות
של כשרה מקצועית קבוצות הו, בתים חמים ובמקלטי חירוםב, מעבר

 .ל ותחנות לייעוץ מיני"הכנה לגיוס לצה ,הכנה לחיי עבודה
 חל גידול עקבי בהיקף המטופלים בשירותי המבחן לנוער ובשירותים 

 שירותי שיקום צמצוםעל חשבון  המיועדים לטיפול בנערות במצוקה
כמו ההתעוררות  , לכך כמה גורמים חברו , ככל הנראה.נים"במפת הנוער

חשיפה תקשורתית   ,נשיםהבעקבות פעילותם של ארגוני  תהציבורי
 – בנערות מתבגרות התעללותלו כלפי נשיםהגוברת  אלימות לנרחבת 

 .תרמו להעברת תקציבים לפיתוח שירותים לקבוצות אלוגורמים אלה 
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  השירותים הניתנים בקהילה מתרחבים ומתפתחים תוך התאמתם 
כוללים דפוסי סיוע  םוה, לצרכיה המגוונים של אוכלוסיית הנוער

 סיוע בהכשרה מקצועית , הדרכה, ייעוץ אישי וקבוצתי ,אבחון: מגוונים
תמיכה , איתור מקומות  עבודהסיוע בלצורך שילוב בחיי העבודה ו

 וההיצע הולך  – סיוע בפעילויות פנאי וחברה ועוד,  סיוע  משפטי,מריתוח
    .ומתגוון לאורך זמן

 שירותים  מ חוץ לקהילה) 2
שאחריותה   ,רשות חסות הנוערנתון בפיקוחה של  המוסדי בנוער הטיפול
 שנועדו לשקמם, ביתיות-חוץ מסגרות  50-ביותר מ נוער וצעירים מקיפה
 ,כלל-בדרך, מאופיין במוסדות רשות ח סות הנוער  הנוער המטופל.מחדש

פיגור    ,הפרעות התנהגותיות חמורות: אחד או יותר מהמאפיינים הבאיםב
 .   עזובה קשה ועבר פלילי, י עמוקלימודי ותרבות

 בתים, הוסטלים, מעונות כוללניים, במעונות נעולים פול ניתןיטה
בכל  . חלופות מעצר ומר כזים להתערבות במשבר,  למחוסרי קורת גג

כאשר לאורך זמן   , בני נוער ב היקף שנתיכאלפיים המסגרות מ ט ופלים 
ת ציבוריים במעונות ממשלתיים למעונו מעבר מריכוז החוסים ניכר

 שינוי של הטלת האחריות ממוסד  ממ שלתיכי  ה,  ראוי להדגיש.ופרטיים
התעריף  ( פיקוח הדוקמחייבלגופים ועמותות בבעלות ציבורית או פרטית 

-לאפשר העסקת כוח , גבוה דיוחייב להיות לעמותות המבצעות המשולם
 חשש כי זוהי תחילתו של תהליך  השינוי מעורר.)אדם אמין ו אחראי

 .לחלוטין נווהמדינה עשויה בעתיד להפסיק לממ, " ְישּוֶרּנּומי שסופו"
שליש מתוכם - וכשני16-18הם בני  מהחוסים במוסדות אחוז 60-כ
 הוחמרה במיוחד  הנוער בבני מצוקת המקומות לטיפול במוסדות .בנים

בני נוער רבים שלא  .עקב מצוקה תקציבית  בעיקר,2003- בבדרום הארץ
  .ממתינים עדיין לסידור יותיהם במסגרות קהילתיותנמצא מענה לבע

סקירת השירותים לילדים ולנוער מצביעה על מגוון רחב  של שירותים  
. מנוהלים ללא רצף טיפולי ועם מחסור ניכר במשאב ים, לכאורה, אשר

המחסור מותיר אלפי ילדים ובני נוער ללא הטיפול הרצוי להתפתחותם 
ידי ארגונים -על" לת עוגת המשאביםהגד"הסעיף הבא ידון ב. הטבעית

באופן , אחד הפתרונות המוצעים הוא שינוי המדיניות. ממשלתיים-לא
 כמקור  – ממשלתיים ופרטיים –שהממשלה תתייחס למשאבים הכוללים 

הן  , להכוונת מדיניות  הטיפול בילדים ובני נוער, מאוגם של מ שאבים
 .ברמה הארגונית והן ברמה המקצועית
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  ממשלתיים - ארגונים לאידי-על" עוגת המשאבים"הגדלת . 5

:  בישראל מתקיימת פעילות עֵנפה של ארגוני המגזר השלישי בשני נתיבים 
, והשני; ידי המדינה-שאינה נתמכת על, פעילות רווחה עצמאית, האחד

נתיב בו מספק המגזר השלישי חלק נרחב משירותי הרווחה שהמדינה 
 הולך  הממשלתייםאספקת השירותיםמצום לצד צ. חייבת לאזרחיה

 הממשלה לארגוני רווחה של המגזר    מןהעברת כספיםשל נתיב ומתרחב ה
מרכזיותם של  .רווחה שונים המשתתפים באספקת שירותי, השלישי

הן ,  שירותים לילדים ולנוערבמסלולים שונים שלבולטת  ארגונים אלו
האומנה  שירותי הן ,ממשלתיים-ארגונים לא במוסדות שבבעלותטיפול 
שירותי האימוץ  בתחום גם וכך , לארגוניםהועברו ברובם ש, לילדים

ממשלתיים  -הלאארגונים ההיקף פעילותם של  .ומרכזי החירום לילדים
שניתן להפרטת שירותי    הרבעידודגדל והוא מצוי בעלייה כתוצאה מן ה

יות על כיווני התפתחותה של מדינייתכן שיש בכך כדי ללמד . הרווחה
 . ועל התרחבותה של ההפרטה בתחום הרווחההרווחה בישראל

ארגוני המגזר השלישי סיפקו בישראל חלק , במהלך השנים
ובכך הם הפכו לזרוע , מהשירותים החברתיים במימון ובפיקוח ממשלתי

משנות השמונים ואילך מסתמ ן  . הביצועית של מנגנון הרווחה הממשלתי
בעקבות  : 1ים אלו במדינת הרווחהשינוי במידת מעורבותם של ארגונ
המ דינה אימצה את  רעיון , שמרנית-חדירת השפעות המדיניות הניאו

כמו גם  , ומשרדי ממשלה ומוסדות ממשלתיים, הפרטת שירותי הרווחה
החלו להקים עמותות לאספקת שירותי רווחה אולם , רשויות מקומיות

 .יםמימון השירות והפיקוח עליו נותרו בידי גורמים ממשלתי
מצב זה יוצר ניגוד בין רצון המדינה לשמר את הריכוזיות שלה 

המחייב , לבין הקיצוץ התקציבי, ושליטתה בכל הקשור לתחום הרווחה
אותה להגדיל את השילוב וההשפעה של ארגוני המגזר  השלישי בהחלטות  

עוצמתן הגדלה של העמותות ורצונן להשפיע על . השונות בתחום
 .קן מחלישים את יכולת השליטה של המדינה בהןהמדיניות בתחומי עיסו

הדגם הישראלי של הקשר בין המדינה ובין ארגוני המגזר השלישי 
לפיהן ארגוני המגזר השלישי , אינו עונה להגדרות המוכרות בתחום

כשותפים או שהם מעניקים שירותים  , משמשים תחליף למדינת הרווחה
 המדינה והספקת ידי-בישראל מימון התחום נקבע על. משלימים

, דגם  זה של מגזר שלישי. ידי ארגוני  המגזר-השירותים מבוצעת על

                                                 
 .2003,  גדרון ואחרים 1
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בדומה , ידה-המהווה חלק אינטגרלי מ מדינת הרווחה אך גם נשל ט על
 .הוא יוצא דופן בתחום, לארגונים ממשלתיים

 י שפתחות ארגוני   המגזר ה שלי רקע להת. א

). 1981(מותות ארגוני המגזר השלישי מוגדרים בישראל מתוקף חוק הע
פועלים למען כלומר , )מוסדות ללא כוונת רווח(רים "הארגונים הם מלכ

 כוללים שלושה דפוסי  הארגונים. מטרה חברתית ואינם מחלקים רווחים
לצדם . הקדשים וחברות לתועלת הציבור, עמותות: התאגדות עיקריים

אגודות   כגון,בדפוסים אחרים פועלים ארגונים שהתאגדו בעבר
ממשיכים לפעול בדפוסי התאגדותם ה, מניות או שיתופיותעותו
 . דמיםוהק

הפועלים לרווחתן , של יחידים ושל ארגונים"  לזולתעזרה"מסורת ה
ימת ברוב החברות יק, ולהקלת מצוקתן של קבוצות חברתיות ושל פרטים

ת  זו  אפיינה ארגו נים ורמס. תביטוי נרחב גם  במ סורת היהודי הל שיו
 הועברה למסגרות  כך-ואחר, ץ בתקופת היישובשקמו באר, שונים

מצוקה הוגבלה  של התפיסה המוקדמת. ת במדינת ישראלהממלכתיו
להיבטים החומריים שלה ולכן הארגונים  שפעלו בעבר נטו להתרכז ב סיוע 

עם . דעותרופות ו, מזון, ם כביגודינוש םיבמוצר, ווה כסףשבכסף וב
ות  שרווחה והתפתחות גי חברתיות של מדינת הותותן של תפיססהתבס

צות בקבוות שונות קמו מסגרו ת המתמחות בטיפול ת מקצועייפוליוט
, באמצעות גישות ודר כי טיפול מגוונות של מניעה, נזקקים ייעודיות

ו ת למתן סיוע חומרי רגסגם מ. תוויות שוננוהקניית מיומ, שיקום, אבחון
 .צוק הממדי במ-משיכות להתקיים לצד הטיפול הרב מהן ולא נעלמו

דפוסי הסיוע השונים לרווחת קבוצות נזקקות מתקיימי ם בישראל זה 
, הטיפול במצוקה הכלכלית מרוכז בידי מסגרות ממלכתיות: לצד זה

וסקים במצוקו ת  ע ישילשר הזארגוני המג. האחראיות לתשלומי העברה
בעיקר , ישים סיוע חומרימג קיי מים גם  ארגונ ים האך, כלל-בדרך , אחרות

-ם בקהילות עירוניות לאגרדיות ובעתות מצוקה גוברת הילות החקב
ככל שהצטמצמו המשאבים הממשלתיים לרווחה כך גדלה . דתיות

ני רווחה וחדירתם להפעלה של שירותים שונים ושל  ומעורבותם של ארג
 .ידי המדינה-רחוק מולאו על-שבעבר הלא, פונקציות רווחה שונות
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 .2003, חדים מקובץ המגזר השלישיעיבודים מיו, גוריון-בן' אוניב: מקור
 

בשלושה  ידי הממשלה-המימון של פעילות הארגונים מועבר על
 , )1992-מ(המעוגנות בתקציב  המדינה  תמיכות, הראשון: יבים עיקרייםנת

ם על פי תשלומי,  השני; ךמותה ליעדים הנקבעים במשרד  הממשלתי
,   על פי חוק תמיכות, והנתיב השלישי; תיםרושית חוזים או עבור רכיש

,  הכוונה לשירותים.  מפעיליםים שהםתירושהניתנות לארגונים תמורת 
תמיכות . שירותי החינוך, למשל, כמו ,שהממשלה חייבת לספק מכ וח חוק

 בחייאחרות מועברות לארגונים מסוימים  של המגזר  השלישי כמת 
 ות מתוקף חוק הבריא, החולים-לקופותת תמיכו, כגון, וקים ספציפייםחמ

ק  ההשכלה הגבוהה מתוקף חו, גבוהה כלהשתמיכות ל מוסדות להאו 
 ).  תמיכות אלו אינן כלולות בסקירה זו(

 איור 8. התפתחות מספרם של ארגוני רווחה פעילים לילדים 
ולנוער במגזר השלישי

7

71 67
90

325

עד 1981 1982-1986 1987-1991 1992-1996 1997-2001
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 ממשלתיים לרווחת ילדים ונוער-רגונים לאא. ב
 השלישי והם  רזגמה י אחוז מכלל ארגונ13.5 ווחה מהוויםרהארגוני 

ם המיועדים לאוכלוסיות א רגוני: ריותיק עותכוללים שלוש קבוצ
 המטפלים במצוקה םארגוני; עודים ונ זקםנשי, כמו ילדים, ותספציפי
שליש מכלל הארגונים מיועדים לילדים .  רווחה אחריםארגוניו, חומרית

לצד  (1990ברישום ארגונים חדשים מאז ם ליבי זה הוא אחד  המוחוםות
). ג ידול לאורך זמן רכשגם במ ספרם ני, םי  נכיגוני עולים וארגונאר
שעסקו בתחומי רווחה ,  ארגונים846-בישראל כ היו 2002 לתחיבת

 ם ינוגמוגדרים כאר)  ארגונים560(שלישים מתוכם -כשני, לילדים ולנוער
כי לא לכל , יש לציין. טחבשם ארגונים המפעילים שירותי –ים לעיפ

בסקירה זו אנו לא מבחינים בין  . הארגונים אותה רמת פעילות ופריסה
הן ברמ ה המקצועית והן  , עותיתארגונים גדולים אשר השפעתם משמ

יש מקום . ובין ארגונים קטנים ומקומיים, ברמת הפריסה הגיאוגרפית
 .לעשות הבחנה כזו במסגרת   אחרת

אץ ושלישי הה רקצב הגידול במספרם של ארגונים שהתווספו למגז
מכלל ארגוני ) ז אחו43(קרוב למחצית .   השנים האחרונותאד בחמשמ

נים שעיסוקם הבלעדי רווחת  הם ארגולנוערלילדים והרווחה הפעילים 
רגונים לנכים אם הם ירחא םיארגוני רווחה עיקרי. ילדים ונוער

 15, 16(ברווחת משפחה וארגוני עולים ם ים העוסקיונרג א,ומוגבלים
 ).מהבהתא  אחוזים7-אחוז ו

כ י קיים ריכוז  מדת יסתם הגיאוגרפית של הארגונ ים מלרבחינת פ
ווחה פעילים לילדים ולנוער בארבע מן הערים משמעותי של ארגוני ר

 בערים החוורה ארגוני. ברק וחיפה-בני, אביב-תל, ירושלים: הגדולות
עילים ובולט במיוחד הפכלל הארגונים  מיתחצמהווים קרוב למ אלה

יהדו ת   בהנוהגת  ,ועמסורת  הסי. ברק-ובבנירושלים משקלם היחסי בי
אלה מהווה הסבר חלקי ששיעורה גבוה באוכלוסיית ערים , הדתית

לתופעה אך  היא משקפת  גם את  הצרכים המרובים בקרב אוכלוס יות  
  ק ט ן ) בכלל הוחרולו(דים ילת רווחלהערביות תות עמוה רפמס. אלה
 רגוני רווחה א44ם ישומרהכל -בסך : יהודזר הי גהמ רבה לעומתבה
 .ירב רק עד שלהם הואשקהל היע, ים פעיליםיערב

הארגונים  )  אחוז91(שרוב , וג הסיוע מלמדרגונים מבחינת סמיון הא
, ים  כארגונים המעניקים שירותיםרדגומ רהפעילים לרווחת ילדים ונוע

גונים הם ראהמ ןטרק חלק ק. בהם גם ארגונים המספקים עזרה חומרית
ות הסיוע שכיחיש בכך כדי להבליט את . ארגוני סנגור  או מימון
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. רווחה לילדים במגזר  השלישיבשירותים על פני סיוע כספי בקרב  ארגוני  
 125(וער נלים לרווחת ילדים ויעפה םיבלבד מכלל הארגונחמישית 

ס  מ לפקודת 46לפי סעיף (ניין תרומות לעמוסד ציבורי הוכרו כ) יםונרגא
פות  רצטה יםשאינם מעודד, הדבר נובע מהנהלים הנוכחיים. )הסנכה

י לתת את הדעת  ראו,בהקשר זה. ארגונים למוסדות המוכרים לצורכי מס
  על מנת ,ולצורך בעדכונם גם לגובה הסכומים המוכרים כתרומה כיום

 לקבל הכרה ופטור מ מס על תרומ ותיהם המיועדות "עסקים"לעודד 
 ם המוכרים כיום כמוסד ציבורי לעניין תרומות הםרוב הארגוני. לרווחה

גונים שאינם אר, לומרכ, יהסיהאוכלו ארגונים שפעילותם מכוונת לכלל
 ם דתייםודיה ארגונים י13רק . מכוונים את פעילותם למגזרים ייחודיים

 .ארגון ערבי אחד הוכרו כמוסד ציבורי לעניין תרומותו

 ק צאות הממשל ה לעמותות  לרווחת ילדים מגמו ת בה. ג
 שירות של הממשלה לארגונים לרווחת ילדים מתבצעות בשני הקצאות י

מת עם  חותלהשמשהמ, חוזים יןהקצאה בג, האחד:  עיקרייםםיסופד
  טיב כאשר החוזה מפרט את , עמותה לאספקת שירות נ תון מטעמה

, והשני; את דרכי אספק תו ואת הפיקוח על ביצוע התהליך, תוריהש
המקדמים א ת מדיניות ה משרד  ,  ים כמענק לארגוניםמועברהכספים 

לפי קריטריונים לתמיכה ולמעקב אחר דרכי , הממשלתי הפועל בתחום
קרב ארגוני חי נוך   בקרעירווח ב אה מכוח חוקהקצשל וס דפ. עוציבה
מצב זה מחזק את הצורך לעגן גם . ת בארגוני רווחה לילדים ולנוערחוופ

כדי לתת  מענה לצרכים הרבים ולהדגיש , את שירותי ה רווחה בחקיקה
 .את אחריותה של המדינה לתמיכה בצרכים אלה

) ירים שוטפיםחמב( אחוז 20- חלה עלייה של כ2000-2003נים בש
 419- ל346-מ, רועגונים לרווחת ילדים ונרלאה שלממי המובהיקף תשל

 80המהוות , ים מועברים במסלול רכישותמושל התבכאשר רו, מיליון
 . אחוז מכלל התשלומים

משרד הרווחה הוא הגורם העיקרי בין משרדי הממשלה בגובה  
 –י שילשהגזר התשלומים שהוא מעביר לארגוני רווחה לילדים ולנוער במ

גם בעבר הוא היה גורם כבד  .הכל-מן הסך רבעים-חלקו מגיע לשלושה
אולם חלקו , שהעבירו כספים לארגונים אלו, די הממשלהרש מןימשקל ב

, ח" מיליון ש131, סכום האמור לעילהשליש מ. מצוי במגמת עלייהחסי הי
שצפויה ים ונוער ודומה דלי תחוהועבר לארגונים ייעודיים ייחודיים לרו

 .ה זלקבחה עליי
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מעל למחצית מתקציב השירות לילד ולנוער שבמשרד הרווחה מועבר 
המפעילות ,  עמותות139-ח לקו הגדול של הסכום ניתן ל: 2לעמותות

פעולות קהילתיות "לעמותות  המבצעות , פנימיות להחזקת ילדים
אולם רק כשליש . ולעמותות המספקות שירותים לילדים בסיכון" לילדים

הפועלים בתחום הרווחה , כנסותיהם של ארגוני  המגזר השלישימה
שרוב , נתון זה מחזק את המסקנה. מתקבלים מהממשלה, בישראל

 .פעולות הרווחה במגזר מתב צעות לאו דווקא במימון וב חסות הממשלה
 ם גם בא רגונים ייעודיייכ ,פוסי ההעברה של הכספים מלמדתד נתחיב
רן היחסי ושיע ים כרכישות א ולםועבררוב התשלומים מ, וחת ילדיםולר

של הרכישות בארגונים הייעודיים גבוה משיעורן בארגוני רווחה כלליים 
ים ילדגוני תשלומי ממשלה לאר).  בהתאמה, אחוז80 לעומת 93(לילדים 

 .שהי רכהות המוגדר בחוזרישלאספקת , ברובם, אפוא, ייעודיים מופנים
כי היקף התשלומים , מלמד לומי ממשלה לפי מגזריםשניתוח ת

 מיליון 104- לכ2002לארגונים דתיים לרווחת ילדים ונוער הגיע בשנת 
המהווים כרבע מכלל תשלומי , יםומתשלה. )לכל סוגי הרווחה(ח "ש

בדומה , רו ברובם כרכישותבהוע, הממשלה לארגונים לרווחת ילדים
חה י ארגוני רוובולג ,לדפוס שנמצא לגבי כלל ארגוני רווחה לילדים

 ערביים לרווחת םהועברו לארגוני, 2002, באותה שנה. ייעודיים לילדים
ק כמחצית מהתשלומים ר. )חהוו ר גיכל סול(ח " שמיליון 6.3ילדים ונוער 

קיים . רו כתשלומים לפי חוקב אחוז הוע45-אילו כו תהועברו כרכישו
בכך  , הבדל בדפוס העברת התשלומים למגזר ה ערבי לעומת המגזר היהודי

 .הכספים אינם מרוכזים ברכישות אלא בהעברות לפי החוקש
ך העברות הממשלה בכל נתיבי ההעברה בסת עלייה מן ניכר זךרואל

  מ ג מה זו . הן במענקים והן מת וקף חוק, ן בנתיב הרכי שותה, םהמוכרי
את  את  הקטנת מעורבותה הישירה של הממשלה באספקת  שירותי  מבט

 הפיקעלטובת מעורבות ,  בפרטרווחה בכלל ושירותים לילדים ולנוער
שירותים  ה במספרם של ספקיולידהגגם . ארגוני המג זר השלישיב

-מעורבות ארגונים  לא, אהרכל  הנכ. מהמגזר השלישי משקף מ גמה זו
כבר ה יום . ים ולנוער תלך ותגדללילדממשלתיים באספקת שירותים 

ניכרים ניצנים להתארגנויות של קרנו ת וגורמים  בקהילה העסקית  
ות  תחהתפ. סיכוןטיפול בילדים ונוער בב רתוי למעורבות משמעותית

ים  חסישהמרכזיים שבהם מתי, כות במספר היבטיםערכזאת מחייבת הי

                                                 
 .2003, .ח, וכץ, .מ, בר, .ב, לפי גדרון, 1998 הנתונים לשנת  2
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ות קביללמניעת כפילויות והשקעות מ, לצורך בתיאום בין ארגונים
וכן בצורך להפעיל תכניות הערכה כדי לבחון  , בפיתוח שירותים חדשים

לקרנות  ם יבאשמאת תפוקות ויעילות הקרנות ביחס להקצאת ה
 .ולארגונים אלו

 

תשלומי ממשלה לארגוני רווחה לילדים ולנוער איור 9. 
מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים

273.2 286.8
336.6

52.2
70.3

68.2

20.6

16.9

13.8

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002
רכישות אחר תמיכות

 .2003, עיבודים מיוחדים מקובץ המגזר השלישי, גוריון-בן' אוניב: מקור
  

   ממשלתיים לרווחת ילדים ונוער-ארגונים לא. ד
 הבולטים  ארגוניםהם שלושה מה "ינ יב"ו , אשלי ם,י"רש-א"קרן סקט
 : פעילותמייצגים דפוסים שונים של בתחום ה

 המסייעת , כקרן משפחתית פרטית1984-נוסדה ב י"רש-א"קרן סקט. 1
רותי שי הקרן מספקת. לאוכלוסייה החלשה מקרב ילדים ונוער בסיכון

מרי  וותורמת לשיפור מצבם הח, לילדים במצוקה רווחה וחינוך, בריאות
בראשית דרכה התמקדה הקרן בטיפול בילדים . ולשילובם החברתי

   ועםכספיות מסיביות  הארץ באמצעות השקעות  בעיקר בדרום במצוקה 
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הקרן פועלת  .השנים התרחב טווח הסיוע גם ליישובי הפריפריה בצפון
אחד   . לילדים בסיכון שירותיםבשיתוף ארגונים נוספים כדי לספק 

-בבתילילדים " מפעל הזנה" הוא 2003-במשירותיה הבולטים של הקרן 
 בתקופה האחרונה משתתפת . אלף ארוחות62-בהיקף שנתי של כ, הספר

לבדיקת   ,  אלף תלמידים22-ל" מפעל ההזנה הלאומי"הקרן בניסוי 
ס "האפשרות להפעלה גורפת של אספקת א רוחה חמה לכל תלמידי ביה

 . בארץ
 4.8-לכדי כ 2002 הגיעו בשנת הוצאות הקרן בתחום הרווחה החברתית

  מגיע לכדיתקציב בסדר  גודל כזה פירושו שהיקף תקציבה.  דולרליוןימ
אשר ייועד באותה שנה  ,מסך  הוצאות הממשלה)  אחוז13( שמינית

, סכום זה אינו כולל כספים נוספים. לטיפול קהילתי בילדים ובנוער
. בריאותהחינוך וה שהקרן משק יעה בתחומי ,ליוני דולריםי בהיקף של מ

 מסך הוצאות קרן   אחוז40-כ ,סעיף ההוצאה העיקריחשוב להדגיש כי 
 ).4ראה להלן לוח  (נוער בסיכוןלועד  לשירותים לילדים ו יי2002-בי "רש

 1999-2002  ,רווחה החברתית י ל"רש-א"   סקטהוצאו ת קרן. 4לוח 
 )$אלפי (           

2002 2001 2000 1999  
 הכל-סך 3,743 6,321 3,837 4,774
 נכים ומוגבלים 1,003 2,533 1,560 1,310
  ונוער בסיכוןילדים 877 2,446 1,550 1,882

 קשישים 748 607 81 -
 תעסוקה ואחר 1117 735 419 210
 הלוואות   419 150
 סיוע חומרי    844

 .2003, עיבודים מיוחדים, י"רש-א"קרן סקט: מקור

שירותים   דפוס של ארגון וולונטרי לפיתוח מייצגת" אשלים"עמותת . 2
 העמותה. רווחהח אדם מקצועי ברמה כלל ארצית בתחום הוולהכשרת כ
פיתוח ומימון תכניות , נט והממשלה לייזוםיו' הגידי-על 1998-הוקמה ב

 על מלמד 2003-ל" אשלים"ניתוח תקציב  .ושירותים לילדים ולבני נוער
מתוך   .בשנה שקדמה להדומה לתקציב  והוא $ליוןי מ7.1סך מקורות של 
 $, ןליוי מ3 )באמצעות משרד הרווחה(מימנה הממשלה  סך המקורות

בעיקר  (תרומות מ גויס  ומיליון נוסף)$ליוןימ 3(נט מימן חלק דומה יו'הג
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יועדו לפעילויות שונות  יכספים ה). יורק-הפדרציה היהודית של ניומ
 :לפי החלוקה הבאה, ולקבוצות גיל שונות של ילדים

הוקצו לחיזוק ההורות של משפחות עם ילדים צעירים $  מיליון0.9-כ .1
יצירת מנגנוני בו יברסליות ומערכות ייחודיותבאמצעות מערכות אונ

 .הגנה וטיפול מהירים עבור ילדים הסובלים מהזנחה מתמשכת
יועדו לפיתוח מערכות קהילתיות לילדים בסיכון גבוה $  מיליון1.5-כ .2

התכניות .  בקהילה6-14 בניילדים ה בהשארת לסייע ,ולמשפחותיהם
בהגברת  , ד טיפולי היסודי בקהילה כמוקהספר-ביתעוסקות בפיתוח 

לבין משפחות  שהוחלט על הוצאתם מהבית, מעורבות וקשר בין ילדים
 .ביתיות-ובתמיכה ושיפור איכות הטיפול במערכות החוץ, המוצא

 מנותק  לקידום הישגים לימודיים של נוערהופנו$  מיליון1.6-כ .3
הספר -מבתי  כדי לצמצם את ממדי  הנשירה ,במערכת החינוך הפורמלי

 .רגשי של נוער בסיכון-חברתי-התפקודי ניתוקה שליות בעלטפל בו
לילדים  לפיתוח דפוסי פעולה ותכניות חדשות מופנים$ מיליון 0.9 .4

הכוונה להקמת מערך שירותים לתמיכה . בעלי צרכים מיוחדים
הקמת מערכי שילוב והגשת שירותים , גיוס משאבי קה ילה, במשפחה

 . אוניברסליים לאוכלוסייה בסיכון
להגברת   , מגישי הסיוע,  כולל גם תכניות לקידום המטפליםהתקצוב

 נוספים $מיליון 8.0הוקצו ,  לסכומים אלובנוסף ו.יעילותו המקצועית
 לילדים ולנוער בסיכון  "אשלים"לפרוייקטים של  ממשלהמהישירות 

מתוכננת להתחיל לפעול בקרוב   אשר ,היא קרן פרטית חדשה" יניב. "3
-א"יחד עם קרן סקטהיא מתוכננת לפעול . וןלמען ילדים ונוער בסיכ

  דפוס על פימשרדי הממשלה ותורמים נוספים  ועם אשליםעם , י"רש
 כדי לקדם בשנים הקרובות  יחדיוארגונים ה לפיו יפעלו,  של שיתוף–אחר

 . ילדים ונוער בסיכוןלשירותים נוספים מתן הטיפול ו, את נושא המניעה
 100 ב שנה הנוכחית בתקציב של  אמורה להתחיל בעבודתה כבר" יניב"

 .שמרביתו כבר גויס, מיליון דולר
שמפאת קוצר הירי עה , קיימות כמוב ן קרנות נוספ ות וארגונים  רבים

פעולותיהם לא פורטו בסקירה הנוכחית על אף חשיבותם ותרומתם 
ניתן לקוות שתימצא המ סגרת המ תאי מה . לקהילה ולילדים ונוער בסיכון

-לאהארגונים העמותות והגידול בהיקף ה .שובותלפרט את פעולותיהן הח
מעלה את משקלו של , המספקים שירותי רווחה בישראל, ממשלתיים

. פעילות חברתית במ שקל בכלל המשאבים המופניםהמגזר השלישי 
 תקבולים    של מעלה שאלות לגבי הצורך בהבטחת רציפה  זו  ההתפתחות
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סיוע לסדרי עדיפויות  בבניית נהלי עבודה ובקביעת, מהממשלה לארגונים
, תחומי הסיוע וסוגי השירותים בחירת. דרכי האספקה הרצויותלו

ואיננה שיקוליהן מבעיקר ית  נעש, כיוםשמספקות העמותות והקרנות
הפניית . מבוססת בה כרח על למידה מקיפה של הצרכים הקיימים

הטומן מצב ,  פי הלכי רוח  הרווחים בציבור על יכולה להתרחשמשאבים
 שאינם נהנים ,לתחומים בהקצאת משאביםאפשרי " קיפוח"בחובו 
אום בא ספקת יות תכנון אסטרטגי  ללא ספק נדרש .מוע דפת מתדמית

 ,שהוא פרדוכסלי טיעון, ממשלתיים- ארגונים לאידי-עלשירותים 
למנוע  בכדי הדבר נדרש.  שכן מדובר בארגונים וולונטריים,לכאורה
, נדרשים מיסודעוד . מסוימיםתחומים כיסוי של - ואיכפילויות, בזבוז

 אשר צפוי שיביאו לייעול בהקצאה ובשימוש  ,פעילותהאום ותכנון של ית
ראוי .  ילדים ונוער בסיכון בפרטלבמשאבים לרווחת האוכלוסייה בכלל ו

ול השירותים משל תכניות הערכה לבחינת תועלת ויעילות שיופעלו 
 . כדי לעשות שימוש מושכל בהעברות ממשלה לארגונים אלו, עלויותיהם

    נוערלמדינ יות רווחה לילד ים ומודלים שונים של  . 6

שמידת  , הם עקרונות השוויון והצדק הבסיס החוקי לזכויות רווחה
ובנגישות של  , כלל האוכלוסייהבנגישות של  שלהם נקבעתהמימוש 

ועל פי היקף  ; למגוון שירותים חברתיים, ד במיוחקבוצות פגיעות וחלשות
מידת  קיומה כמו גם  על  פי ,  מקצה לתחום החברתימדינהם שהמשאביה

 . על קבוצות חלשות מפני פגיעה בזכויותיהן,בחוקהמעוגנת , של הגנה
כאשר  ,  פער בין הלכה למעשה בישראלקיים בתחום זכויות ילד ונוער

א מגיעה לכלל ביצוע בחלק  החקיקה הקיימת מיושמת  ברמות שונות ול
 .או ברוב הזכויות המוקנות בחוק

בישראל נושאים הקשורים להגנה על ילדים מפני  החוק מסדיר
אך אינו מכס ה היבטים אחרים   התעללות פיזית וניצול מיני או תעסוקתי

הזכאות   ו נושאי הרווחה.התעללות נפשיתלמשל הגנה מפני , של הגנה
כמעט ואינו מוסד ר     פי צרכים מיוחדיםלשירותים בכלל ולשירותים על

קיצוץ , קיצוץ בהוצאה הציבורית לקצבאות ילדיםבו בזמן חל . בחקיקה
הגדלת . מ ערכת הרווחה בישראלשל הצטמקות שיש בו להחריף את ה

מצוקות לצד הקפאה או הקטנה של תקציבים משמעותה הגדלה של 
ניגוד ה ישנו לכאור. בפועלשלהם פערים בין צרכים לבין רמת המיצוי 

 הטוענת למתן שירותים לצורך הגדלת ההון ,פנימי בין גישה מוצהרת
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הגישה . אספקת שיר ותים נדרשים לילדים ולנוער-לבין אי , האנושי
אינה יכולה  הגורסת העצמה של פרט  באמצעות העלאת רמת  החינוך

 רכישת השכלההמאפשרים , להתעלם מהצורך ליצור תנאים מוקדמי ם
 שהם המפתח להתקדמות אישית בחברה,  החינוךוהישגים בתחום

 .לילדים ולנוער בעיקר ו– לקבוצות חברתיות במצוקה
עם הקצאת  של מדינות מפותחות להתמודדות  שונים מודליםקיימים 

ניתן למ קם את  המודלים  .1אנושימשאבים לרווחת ילדים ולהשקעה בהון 
 , על פני רצף ,נוערל הנהוגים בתחום מדיניות רווחה לילדים ו,השונים

רצף זה מבחין בין   .המודל ההולנדי שניובהמודל הבריטי  שבקצהו האחד
 הצבעה על ,יםהאחריות החוקית לאספקת  השירותים לילד מדינות לפי

 הפיקוח והוויסות של השירות  ,ההפעלה, המקורות למימון השירות
הם עקרונות מוכרים של שירות   עקרונות המודל הבריטי .בתחום הנדון

ישירות עבור  משאבים נעשיתההקצאת . יברסלי באחריות המדינהאונ
מדיניות   .פיתוח שירותים ומוסדות ב אמצעות המיניסטריונים הרלבנטיים

  מתאים עשויה להוות דגם, ארץבדיה אינה  מוכרת ש, הרווחה בהולנד
 שמתבצעת המרה של מעורבות ממשלתית גבוהה בתחום בעת , ישראלל

,  בדפוס ההולנדי. לארגוני המגזר השלישי יותאחר והעברה של ההרווחה
 .לרווחת ילדים ונועראחראים ממשלתיים -לאהארגונים ה

                                                 
יקורת על ההשוואות הנערכות בין ישראל לבין מדינות מערביות הב  לאחרונה מחריפה1

השונות הגבוהה בין ישראל . תרבותיים ואחרים ,חברתיים ,במדדים כלכליים שונות
יפן , גרמניה, צרפת, ב"מדינות כארה – המסורתיות בהשוואות נכללות הלמדינות

הטרוגניות  ה, שטחה, אוכלוסייה הגודל במשתנים של –אחרות  איטליה ו,אוסטרליה
לעומת  .מתאימות-אלו ללאההשוואות ה הופכים את, מבנה החברתי שלהןהתרבותית וה

אירלנד  ופינלנד, דנמרק, הולנדכ,  מפותחות באירופההשוואת ישראל למדינות, זאת
, כלכלייםה, חברתייםהתהליכים ב,  בגודל האוכלוסייהדמיוןהבשל , נכונה יותר

ללמוד ממדינות אלו על דרכי התמודדות  ת אפשרותומספק ,תרבותייםהדמוגרפיים וה
לבחון גם השוואה של  ראוי, עם זאת .מוצלחות ופתרונות יצירתיים לסוגיות השונות

. דומה יותר דווקא להן היא שאולי, כמו יוון ופורטוגל, התיכון- היםלמדינות ישראל
, דילמהלו, ה של מדינות רווח המקובלתטיפולוגיהלגם   החלטות אלו ראוי שיתייחסו
אירופאיות -לדגם המדינות המערב? רוצה ישראל להידמות ההחלטה לאיזו מדינת רווחה

  . האמריקאי-או למודל הליברלי
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  הדגם– אספקת שירותי רווחה באמצעות ארגונים וולונטריים. א
  ההולנדי

-לא, וולונטריים הולנד מאופיינת במסורת   ארוכה של פעילות ארגונים
ארגונים  אלו  .וער בפרטילדים ונל לרווחת הציבור בכלל ו,ממשלתיים

גם מתרומות  וממקורו ת    אך נהנים ( המדינהידי-עלמתוקצבים בעיקר 
 ומספקים את השירותים החברתיים  הם מפעילים ו)מימון עצמיים

 .קבוצות חברתיות שונותל
הגנה וסיוע ,  ממדים של מניעה כוללתמדיניות הטיפול בילדים ובנוער

כל אותה חולקים  ,הכלליתוהיא  מהווה חלק מהמדיניות , לנזקקים
 שילוב מכוונת להשגת המדיניות. הארגונים והגופים הפועלים בתחום

מעורבות חברתית שילובם ב, בקהילהו בעבודה ,בחינוך, הילדים במשפחה
 ,הדגש הוא על פעולות בקהילה .ומניעת הדרה של קבוצות גיל צעירות

על ט יפול  ר המכוונת לשילוב ילדים ונוער כבוגרים  בקהילה יותר מאש
 .המופעל רק במקרים שהסיוע בקהילה לא הצליח ,קהילתי-חוץ

:  קבוצות גיל מוגדרותשלוש עבור נים ומובחנים מאורגתיםהשירו
ושירותים לנוער ולמתבגרים בגילאי , 5-12 ילדים בני ,0-4בני   – גיל הרךה

 .קיים רצף טיפולי בקבוצות הגיל השונות. 13-18
ל ילדים ונוער כקבוצה היא בידי משרד האחריות הכוללת להגנה ע

הזכויות והטיפול בקבוצות   ולעיגון לחקיקה בתחוםשאחראי , המשפטים
 :  רמות שירותמתבצעת בשלושההפעלה  .נהלים ותקנות, על בסיס חוקים

 ידי - על המתוקצבים,רשויות מקומיות אחראי ות על שירותים .1
כאשר , הממשלה ומופעלים באמצעות ארגונים ומוסדות מ קומיים

 .הרשויות אחראיות לתקצוב ולתיאום בין הגופים השונים
תחומי טיפול מורכבים ומקרים  חריגים מועברים לטיפול בשירות   .2

 .מרכזי ממשלתי
 .נושאי בריאות נפש של ילדים מופעלים כשירותים נפרדים .3

ש ל חשיבות הוהיא מדגישה את   במניעה של בעיות המדיניות ממוקדת
בתוך  מסגרות החינוך של  , יים כבר ברא שיתםהמוקדם של קש איתורה

 .כדי למנוע מצבים  עתידיים של נוער מנותק, קבוצות הגיל הצעירות
המעבירה כספים ,  המדינהידי-ה על מתוקצבת כמעט  במלואהפעילות

 ולגורמים נו ספים עירוניותלקרנות ,   לארגוניםשמקצות אותם, לרשויות
, מיידיששירות , ון מנחה השירות מופעל לפי עיקר.הפועלים בתחום

 . מסופק  במסגרות ב ק הילה מקומי
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   למסור , לייעץ, לבחון ולאתרמיועדים השירותים לילדים ולנוער 
 ,התמכרות או מצוקה  כלכלית, אלימותכמו , לסייע במצבי משבר,מידע 

  .הדרכה ועוד ,דיורה בעיות בתחום
מסיבות הנובעים , במערך השירותים בדגם ההולנדי ישנם גם קשיים

 :שונות
 הנהוגה ,התאמה בין  חלוקת המחוזות- שמקורם באי,קשיים מבניים •

לבין החלוקה ,  שעל פיה מקצים את התקציבים,במשרד המשפטים
 .שירותיםההמוניציפלית בשטח של 

יוצר   זה מצב – צרכים גדלים לצד קצב גידול איטי יותר של השירות •
 .לרשימות המתנה  ותורים לקבלת טיפו גם בהולנד

, קשיים בקביעת מדיניות הקצאה אחידה עקב הבדלים בכללי חלוקה •
 .תקנונים ותקנות ניהול והפעלה של הארגונים והקרנות השונות

שגי  התכניות השונות המופעלות יהשוואה של הבקושי בהערכה ו •
 .בשטח

 בוי ארגונים ותפיסות  טיפוליות שונותי  רבשל צורך ב תיאום קיים •
אום י שכל עיסוקם הוא ת,ים מקומייםלצורך זה הוקמו  ארגונ(

 ).  ממדי-וטיפול רב
תוצרים של ארגוני  תגמול על פיכמו , מעבר לשיטות תגמול חדשות •

 .ולא לפי דוחות הוצאה רגילים הרווחה
תכניו ת הרווחה לילדים בהולנד מוכרות  כתכ ניות , למרות מגבלו ת אלו

תורמות ו,  המכסות חלק ניכר מאוכלוסיית הנזקקים לסיוע,יעילות
 .לקידומו

   השקע ה בילדים כה ו ן אנוש י של מ ודלאירלנד כ. ב

בקידום ההון   עם הצורךהמתמודדת ,ניתן להתייחס למודל של  אירלנד
בט ווחי  ,שהוגדר כי עד לאומי,  בחינוךהשקעה מרוכזת כמודל של, האנושי

-להכשרה מקצועית והפניית המשאבים לחינוך. ומוגבלים זמן נתונים
להגדלה , זמן קצרה  יחסית בתקופת , ב אירלנדתרמה ניתחדש טכנולוגית

לצמיחה מהירה ולהקטנת  , ההשתתפות בכוח העבודה משמעותית של
 . אבטלה

 שהוצג ו  ,מהווה למעשה יישום של מודלים תיאורטיים הדגם האירי
בישראל ואשר הצביעו על קיומן של שלוש תופעות עקביות בישראל מאז   
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עלייה מתמשכת באבטלה ועלייה  ,נמוכיםשיעורי צמיחה : 2השבעיםשנות 
בדומה  , הצעות שהועלו בישראללפי ה .השוויון-איבבממדי העוני ו

בגישה לנקוט , אלו היא עם סוגיות הרצויה ההתמודדות, לאירלנד
 .השקעה בחינוךבהגברת הצמיחה להקטנת העוני ולמערכתית 

שיעורי  – ישנו כיום בזב וז של הפוטנציאל האנושיבישראל 
הדבר נובע  (תתפות בכוח העבודה נופלים מאלו של מדינות מערביות ההש

ובקרב   , בעלי השכלה נמוכהבקר בשיעורי השתתפות נמוכים במיוחד מ
, ש השתתפותם הנמוכה נובעת מסיבות ש ונות, שתי קבוצות מוגדרות

הפעלת  נדרשת, להערכת החוקרים, במצב זה). יהודיות-נשים לא וחרדים
שיפור מיומנויות העבודה ל המכוונת, ית מוע דפתחברת-כלכלית מדיניות

  להביא–השבחת כוח העבודה המטרה היא . הגדלת רמות ההשכלהלו
משתתפים בעלי השכלה -בשיעורי ההשתתפות של לאבמיוחד לעלייה 
 לניווט מדיניות חברתית לחוסן לאומי באמצעות דרך רצויהה. נמוכה

 :   מרכיבים עיקרייםמדיניות הכוללת שלושה שתחייב, השקעה חברתית
 .בהתאם לדיון לעיל בנושא זה, חקיקה, ראשית
המשאבים המיועדים לקבוצות הגיל הצעירות של ילדים   הגדלת, שנית
ממשלתיים , משאבים  ממקורות שונים  לאיגוםבעיקרהכוונה  - ונוער
 .ממשלתיים-ולא

 ,ממדית וכוללנית-רב, בניית תכנית התערבות אינטגר טיבית, ושלישית
 .הדרכה ושיקום, איתור, מניעה בדרך של, תכניות חינוך ורווחה שלבתהמ

                                                 
 .2003, .בן דוד ד  2
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 מקורות 

 .2003שנת לכנית עבודה ת, )2003 (שליםא
 .2004-2006תכנית עבודה תלת שנתית , )2003(אשלים 

אתר  , מציאות ודרכי התמודדות במשטרת  ישראל, )2003(,  .ברוך ס-ןב
 .האינטרנט של המשטרה

,  כלכלית-תימפ ת דרכים חברת: מרים בסדרהמא, )2003(, .וד דד-בן 
 .ביולי 2 -  ביוני29, ון  גלובסיתע

המקרה של יישום זכויות ילדים ונוער -יישום זכויות, )2003(, .שלום י-ןב
, "דוקטור לפילוסופיה"יבור לשם ק בלת תואר   ח,בישראל

 .מרץ, אוניברסיטת חיפה
מחקר , וח ראשונייתנ, מגזר השלישי בישראל ה,)1998(, .כץ ח, .דרון בג

 . גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, ישבמגזר השלי
ח מסד הנתונים של המגזר השלישי "דו ,)2003(, .נון ר-בן, .לון י א,.גדרון ב

 .מרץ,  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן , בישראל
המגזר השלישי בישראל בין מדינת רווחה , )2003(, .כץ ח, .בר מ, .גדרון ב

 .לחברה האזרחית
תשלומי העברה ותמיכות למשפחות עם , )2002(, .א, אריה-בן , .'גגל 

, ילדים: 63'  מס, ביטחון   סוציאלי,  ילדים בפרספקטיבה משווה
 .69-96, )דצמבר(ַילדּות וזכויות הילד 

 האתגר של –ביטחון סוציאלי לקראת שנות האלפיים ", )1999(, .דורון א
 7-21 ,50, ביטחון סוציאל י, חמישים החוברות הבאות

שלושה דוחות  (הוו עדה לזכוי ות  הילד –) 2003-2004(, ח ועדת רו טלוי"דו
 ושלושה דוחות מסכמים אחרונים  2003ראשונים הוגשו בספטמבר 

 ).2004הוגשו במרץ 
ודרך   "  ועד ו ת החלטה"דין  וחשבו ן  של ועדת  י יע וץ לקביע ת  סמכות 

משרד העבודה , )2000 (התנהלות ן מו ל פקידי הסעד למיניהם 
 .ירושלים, ווחהוהר

ל וחות  ,54נת ון  סטטיסטי ש, )2003(לשכה המרכזית לסטטי סטיקה ה
 .ספטמבר, ירושלים, נבחרים

-לפי ה רמה החברתי ת  אפיון רש ויו ת  מקומ יות  וס יווגן , )2003( , --
 .1197' פרסום מיוחד מס, 1999כלכלית של האוכלוסייה 
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-די העו ני ו איממ, )2003(, מנהל המחקר והתכנון, מוסד לביטוח לאומיה
, ממצאים עיקריים, 2002השוו יון  בהת חלקות ההכנ סות במש ק  

 .  אוקטובר, ירושלים
על המוס ד  " תכנית ההבראה למשק הישראלי"השלכות של ה, )2003(, --  

 .מרץ, לביטוח לאומי
,   השו ויו ן בהתחלקות   ההכנסות  במ שק-אי   ודדי העו נימח "דו, )2002(, -- 

 .נובמבר
ילדים  , )2003(, המרכז למחקר ופיתוח, ום הילדהמועצה הלאומית לשל

 –בשיתוף עם אשלים (דצמבר , 2003שנ תון סטטיסטי , בישראל
העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון   

  ).משרדי לסט טיסטיקה של הילד-ומשפחותיהם עם הפורום הבין
רו תים   הקצאת משאבים לשי, מרכז לחקר המדיניות החברתית בישראלה

 .1999-2003ח השנתי לשנים "הדו, בעריכת יעקב קופ, חברתיים
,  בעריכת יוסף קטן,   מגמות ותמ ורות-שירותי ר ווחה  אישיים  , )1996( , --

 . אביב- אוניברסיטת תל–בשיתוף עם הוצאת רמות  
מנהל תקשוב ומערכות , המנהל הפדגוגי, משרד החינוך התרבות והספורט

-1999(שנים שונות , סדרת פרסומים,  רו ת נתוני ב חינות הבג, מידע
2003 .( 

 ).ספטמבר(יעדים ומשימות , )2002(משרד העבודה והרווחה 
תכנית אב לאומית לנושא ילדים ונוער בסיכון ואלימות  , )1998(, --

 .במשפחה
 .עיבודים מיוחדים, )2003(, י"רש-א "קרן סקט

childpoverty@jicmail.ac.uk   
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