
  שירותי הרווחה האישיי

  מבוא

שירותי הרווחה האישיי ה אחד הנדבכי המרכזיי של השירותי 
 לבעיות י חיונייה מעניקי מענ. החברתיי הפועלי בישראל

שאינ המתקשי או , קבוצות וקהילות, משפחות, ולצרכי של יחידי
ות הפוגעות בתפקוד ובאיכ, מסוגלי להתמודד ע מצוקות שונות

האחריות לפיתוח . חייה ומקשות על השתלבות התקינה בחברה
ולמימונ מתרכזת בידי משרד הרווחה  לקביעת תוכנ, השירותי

בעוד , מחלקות הרווחה ברשויות המקומיותבידי והשירותי החברתיי ו
ממשלתיי  ספקת רוב השירותי הועברה לאחריות של ארגוני לאה
  ).ייעסק פרטייווולונטריי (

קבוצות שירותי הרווחה האישיי מעניקי סיוע למגוו רחב של 
משפחות במצבי , זקני מוגבלי, ילדי ובני נוער בסיכו –אוכלוסייה ב

אנשי ע , הוריות ומשפחות עולי ובכלל משפחות חד ,מצוקה ומשבר
שירותי אלו . ודרי רחוב, מכורי לאלכוהול ולסמי, נכי, פיגור

אפוא בהענקת סיוע לאוכלוסיות המהוות את החוליות מתרכזי 
  .פגיעות ביותר בחברה הישראליתההחלשות ו
כולל , הסוקר ובוח את מצב שירותי הרווחה האישיי, פרק זה

החלק הראשו מציג בצורה תמציתית את התפתחות . שלושה חלקי
ההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיי ואת השינויי שחלו בה 

החלק השני סוקר את הסוגיות המרכזיות המאפיינות . ני האחרונותבש
בהרחבה שתיי החלק השלישי בוח . ומעסיקות שירותי אלו

; התמודדות של שירותי הרווחה המקומיי ע בעיית העוני: מהסוגיות
 י וערבייובמיוחד בי יישובי יהודי, השוויוניות בי יישוביואי

  .קי לאוכלוסייהבשירותי הרווחה המסופ
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  הוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישייה  .1

 מרכיב אמנההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיי מהווה 
היא הגדילה את אול , חברתייההוצאה הממשלתית לשירותי בקט 

בשני  ,בשיעורי ניכרימכלל השירותי החברתיי הישירי חלקה 
 אחוזי 9 עד למעלה מ, 1985 וזי ב אח5מכ, העשורי האחרוני
   :בשני האחרונות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                

                  
  
  

  

ג הנתוני במונחי מוחלטי מצביעי על עלייה מתמדת ומשמעותית 
א חלק , בתקופה זו בהוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיי

הנובעת התוספת . ממנה נובע מתוספת ההוצאה לשירותי הסיעודניכר 
 חוק  ממומנת מתוקמההוצאה לשירותי הסיעוד לזקני מוגבלי

מכרבע מכלל , בהתמדה גדלה תוספת זו. 1988 בהוחל  שביישומו, הסיעוד
. 2006  אחוז ממנה ב44 כ  לכדי1990ההוצאה על השירותי האישיי ב

 א ,שירותי לזקני שמספק המשרדהוצאה לאמנ חלה עלייה ב

איור 1. הוצאה על שירותי רווחה אישיים כאחוז מכלל 
השירותים החברתיים הישירים
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  אל קשישי125שבמסגרת סופקו שירותי לכ, שירותי הסיעוד
   .לאוכלוסייה זו ה בכלל ההוצאמרכזי מהווי נתח ,)2007במחצית (

2008 ,ההוצאה הממשלתית לשירותי רווחה אישיי .1לוח  1985* 
  )2006 מחירי ,ח"שמיליוני (

ס  
  הכל

שירותי 
  סיעוד

הכל ס
ללא 
  סיעוד

אוכלוסיות 
  מיוחדות

ילדי 
  ונוער

טיפול  זקני
סוציאלי 
 בלשכות

שירותי 
  מרכזיי

1985 1,714 0  1,714  501  500  127  333  252  

1990 2,558 639  1,919  641  474  206  332  266  

1995 3,515 1,053  2,462  910  517  286  454  295  

2000 4,830 1,879  2,951  1,185  655  283  509  319  

2005 5,572 2,445  3,127  1,440  658  239  504  286  

2006 5,704 2,537  3,167  1,460  673  231  501  302  

2008 6,395 2,867  3,528  1,706  769  253  507  293  

  . 2006ג היא במונחי מחירי של ,  הוצאה בתקציב המקורי– 2008* 

  . מרכז טאוב:מקור

מצביעה על שוני תחומי השירותי השוני ההוצאה להתפתחות בחינת 
אנשי בעלי פיגור ואנשי בעלי (מיוחדות הוצאה לאוכלוסיות ה :ביניה

 בהוצאה לילדי. המשיכה וגדלה בשיעורי משמעותיי) נכויות שונות
במש שני רבות שלאחר ,  ואיל2000במיוחד משנת , חל גידול מסוי
עיקר הגידול בהוצאה לילדי יועד  . יציבותאו שחיקהידי  אופיינה על

  .יי השירותי הקהילתה שללפיתוח ולהרחב
מצביע ) 2006 למונחי מחירי של מתורג( 2008 התקציב המתוכנ ל

לתפוס נתח של קרוב למחצית תמשי שההוצאה לשירותי הסיעוד , על כ
 הגידול יימשכמו כ . מכלל ההוצאה לשירותי הרווחה האישיי

  .  ולנכילאנשי בעלי פיגור ,לילדי ובני נוער המיועדת בהוצאה
 ,הוצאה הממשלתית לשירותיה, ני האחרונותלמרות הגידול בש

המיועדי לחלק מהאוכלוסיות הנמצאות בטווח הטיפול של שירותי 
הדביקה את הגידול במספר הנזקקי לשירותי לא , הרווחה האישיי

לרשות שירותי  היק המשאבי הכספיי העומד, יתר על כ. אלו
 המימו מנתח  גההוצאה הממשלתית אלא מרמת לא רקנגזר הרווחה 

  . בכל אחת מהרשויות המקומיות,  המקומי)ההשתתפות(
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שירותי הרווחה האישיי ברמה של לפעילות נתייחס  בהמש הפרק
ובמיוחד ביישובי , ברשויות לא מעטותש ,נצייכהקדמה לכ . המקומית

.  בשני האחרונותנפגעה של הרשויות המקומיותהשתתפות ה, ערביי
 לספק  ביישובי אלושירותימערכת השל  הלתיכובפגע צמצו זה 
  .רכי האוכלוסיות הנזקקותומי לצלמעני הו

    עיקריותובעיות מרכזיי מאפייני . 2

,  ברמה הממשלתית וברמה המקומית, לשירותי החברתיי האישיי
בחינה של רמת ההוצאה מ שחלק עולה, מרכזייכמה מאפייני 

סוגיות הבעיות וה וחלק מתו ;ו בהשינויי שחלמניתוח הו, והרכבה
  .המתעוררות בתחומי השוני של השירותי ,עיקריותה

ניתוח ההוצאה הממשלתית מ.  מספיקאיננומשאבי היק ה
עלתה בשני האחרונות כי , כאמור , עולהלשירותי הרווחה האישיי

לילדי , )במסגרת חוק סיעוד(לזקני שירותי בבמיוחד , הוצאהה רמת
את הגידול   בלבדבצורה חלקית א עלייה זו הדביקה ,י ע פיגורולאנש

, יתר על כ.  הנזקקות לשירותי אלו ובצורכיהבהיק האוכלוסיות
הרווחה  הקצאה הממשלתית מהווה אמנ נתח עיקרי מתקציבי שירותיה

ברשויות ידי מחלקות הרווחה המסופקי ברוב המכריע על ,האישיי
 אמור להיות מכוסה ,של כרבע מכלל ההוצאות, וסא נתח נ, המקומיות

 שפקדה ,תקציביתהמצוקה הש, היאהבעיה . ידי הרשויות המקומיות על
לממ , לא מעטות,  רשויות מקומיותיכולת שלפגעה ב , היישוביחלק מ

הביאה בחלק מ הכוללת הפחתת המשאבי  .את חלק בתקציב הרווחה
להקטנת מספר ,  חברתית וכלכליתובמיוחד ביישובי חלשי, היישובי

  .תכניות ושירותי שונישל העובדי ולביטול או צמצו 
 משאביהיק האחד הביטויי העיקריי ל .כיסוי חלקי של צרכי

הוא  ,לרשות רבות ממחלקות הרווחה המקומיות  העומד,המצומצ
לפי . מהאוכלוסיות הנזקקות, לעיתי קט, רק לחלק  להגיעיכולת
 מהאנשי  אחוז30 רק כ,ת משרד הרווחה והשירותי החברתייהערכ

,  מהזקני אחוז60כ, כשליש מהילדי ובני הנוער בסיכו, ע מוגבלויות
 מדרי הרחוב והמכורי לסמי  אחוזי10 מעוברי החוק וכ אחוז65כ

  .ולאלכוהול מקבלי מענה לצורכיה
 במגוו עוסקי שירותי הרווחה האישיי מתוק תפקיד ואחריות

 מחייב מענה מיידי חלק.  שונותרחב של צרכי ובעיות של אוכלוסיות
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שכאמור אינו תוא את , על מחלקות הרווחה עומס רב ,כ על ,ומטיל
חלק ניכר מהפעילות של , העומסכתוצאה מ. המשאבי העומדי לרשות

קשה וביישו חוקי שוני ומ" כיבוי שריפות"במחלקות הרווחה מתרכז 
 בבעיות ובצרכי ועל הטיפול, במניעה עיסוק על,  תכנו הפעולותעל

, ת ברוריולקבוע סדר עדיפו ג קיי קושי. שוני באופ יסודי ושיטתי
  .שינחה את הקצאת המשאבי המקצועיי והכספיי לצרכי השוני

. עה על אופייישפמבלתי אחידה התשתית חוקית שירותי הרווחה ל
 שירותי:  החוקי ישנ שלושה סוגי של שירותימבחינת העיגו

 המעוגני בתשתית של חוקי שירותי; החסרי תשתית חוקית
המגדירי בצורה ,  המעוגני בחוקי מעניקיושירותי; הגנתיי

רחבה התשתית ה. ספציפית את סל השירותי שיש לספק לאוכלוסייה
של   ורווחתלומלהג על ש שנועדו ,ביותר היא של חוקי הגנתיי

, וקבוצות נוספות באוכלוסייה, בני נוער וזקני במצבי סיכו, ילדי
החוק . יש לספקשמפרטי את השירותי הספציפיי  אול אלה אינ

, סיעודההמעניק העיקרי בתחו שירותי הרווחה הוא חוק ביטוח 
  . החיי בקהילה מוגבליהמעניק שירותי סיעוד לזקני

יכר מזמנ של עובדי מחלקות הרווחה המקומיות מסתבר כי חלק נ
חלק ניכר ג , יתר על כ. ממוקדש לשירותי המעוגני בחוקי וליישו

 מצב זה כתוצאה מ. ההוצאה התקציבית לרווחה מיועד לשירותי אלומ
חלקית , שאינ מעוגני בחוקי, של העובדי בשירותי מעורבות

אינה נופלת מזו   אשר חיוניות, הרווחהמדובר ברבי משירותי. בלבד
  .של השירותי המעוגני בחוקי

רבות . ע בעיית העונישל מחלקות הרווחה התמודדות חלקית 
 מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות אינ ממלאות תפקיד משמעותימ

וזאת למרות המטרות , בסיוע לפרטי ולמשפחות להיחל מעוני
  .  והמקצועיתהמוצהרות ולמרות מחויבות החברתית

 ידי המטופלות על, האוכלוסיות השונות. מוגבלות ביזמות ובחדשנות
וצורכיה המגווני והמשתני מחייבי את השירותי , שירותי הרווחה

. להציע קשת רחבה של מעני ולפתח שיטות התערבות ושירותי חדשי
היכולת של מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ושל הארגוני הלא

, העונה על צורכי האוכלוסייה, לתיי להציע מגוו של שירותיממש
ליזו ולפתח תכניות חדשות או לאמ תכניות קיימות מותנית במידה 

בנכונות ובחדשנות של עובדי השירותי ובמשאבי , רבה ביזמות
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משאבי אלו מוגבלי ומחולקי , כפי שצוי לעיל. העומדי לרשות
  .וויונית בי היישובי השונישבצורה בלתי מאוזנת ולא

המתבטא , בהיק וברמת השירותישובי יישוויו בי איקיומו של 
 שירותיהלרשות  בהיק המשאבי האנושיי והכספיי העומד

.  המסופקי לאוכלוסייה ובאיכות השירותיהברמ, במגווו המקומיי
י כמו היחס בי מספר העובד, דדיומהשוויו משתק בכמה אי

ההוצאה הממוצעת לרווחה לנפש , במחלקות הרווחה למספר המטופלי
ושיעור  ,מספר התכניות המיושמות והיקפ, מטופלת ולמשפחה מטופלת

  . צורכיה זוכי למענה כלשהושהנזקקי 
 ,אזרחי ההניתני להשירותי , שוויוהאיכתוצאה מקיומו של 

. ר מאשר של צורכיה פונקציה של מקו מגוריה יות,במקרי רבי
 המופנהמהבדלי בי יישובי בהיק המשאבי   נובעהשוויואי

; הרשויות המקומיותידי  ה עלידי הממשלה ו עלה, לשירותי הרווחה
ומרמת ; ממידת ההיערכות והיזמות המקומית בתחו הרווחה

 ארגוני וולונטריי וארגוני פרטיי, המעורבות ביישוב של קרנות
 יי במיוחד בהשוואה בי היישובי הערבבולט השוויו י א.עסקיי
  .שובי השייכי לשני המגזריי ג בי יא קייוא ה, ייוהיהוד

פועלי  ממשלתייארגוני לא .שירותי הרווחהבארגוני הריבוי 
, בעיקר ארגוני וולונטריי, בזירת שירותי הרווחה שני רבות וחלק

 ,בפיתוח שירותי חדשי לאוכלוסיות מיוחדותא מילאו תפקיד חלוצי 
היק פעולת .  ונשי מוכותאנשי ע פיגור, בני נוער, ילדי, כמו נכי

בעיקר בשל יישו מדיניות , ארגוני התרחב בשני האחרונותהשל 
האחריות לאספקת שירותי שהעבירה את  ,ההפרטה החלקית

גדיל את אמור להוני  ריבוי הארג.ממלכתיי ומקומיי רבי לידיה
מצמצ את הוא א במקביל , בחירה אפשר לצרכנילהיצע השירותי ו

, התפקידי ואת תחומי האחריות של המדינה והרשויות המקומיות
ויוצר זירת שירותי מקשה על ניטור ובקרה של פעילות הארגוני 

  .חוסר תיאובתחרות וב, כפילויותבהמאופיינת , מורכבת
המוסדיי מרבית שירותי הרווחה  .של שירותיהפרטת ההספקה 

כתוצאה . ממשלתיי ארגוני לאידי מסופקי כיו עלוהקהילתיי 
 וה הפכו ,שינוי בתפקוד מחלקות הרווחה המקומיות ועובדיהמכ חל 

במידה  לגור העוסק ,ספקת שירותיהמגור העוסק בעיקר בתכנו וב
מחלקות הרווחה הקשר הישיר בי ג  .בתפקידי בעלי אופי ניהולירבה 
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 הועברו  הישירוהסיוע הטיפולכאשר , הצטמצלבי רבי מלקוחותיה 
  .ממשלתיילאהארגוני מידיה לידי ה
 במידה ישתתפצרכני השירותי מ .צרכניהות מוגבלת של השתתפ
של שירותי  תפקודהודפוסי  פעילותה, מדיניותהבעיצוב בלבד מינימלית 
  .י האישיהרווחה
 בהירות בחלוקת העבודה והסמכויות בי משרד הרווחהאי

 רוב .המקומיותברשויות מחלקות הרווחה ובי  והשירותי החברתיי
קובע אשר , ידי המשרד ממומ עלהתקציב לשירותי הרווחה המקומיי

ע .  של השירותיפעילותהבאמצעות תקנות והוראות שונות את דפוסי 
 אחראיות על מימו חלק מהשירותי ועל  הרשויות המקומיות,זאת

הבהירות אי. )באופ ישיר או באמצעות ארגוני אחרי(הספקת 
חלק מ . משתקפת בדרכי שונות ביישובי שונישנוצרת במצב זה 

 נתח גדול מממ,  ובעיקר יישובי חזקי כלכלית וחברתית,היישובי
 המשתקפת ,מיה מידה רבה של אוטונוומגלהיותר מתקציבי הרווחה 

, ישובי אחריי.  של שירותיעצמאיבגיוס עצמי של משאבי ובפיתוח 
מתקשי לממ את חלק בתקציב , ברתיתחלשי מבחינה כלכלית וחה

   . במימו הממשלתירבה יותרוה תלויי לכ במידה 
 המתווה את היחסי בי משרד ,עד כה לא גובשה מדיניות ברורה

 ותורמת ,הרשויות המקומיותבי תיי והרווחה והשירותי החבר
המותאמי ליישובי בעלי אפיוני , יצירת שילובי הולמי ביניהל

 להלימה בי הכוונה ,על שילובי אלה להביא. חברתיי וכלכליי שוני
ספקה שוויונית ואיכותית לההמסייעת לפיתוח שירותי ו, ממשלתית

לעידוד היזמות , תיות הקהיל ולמיצוילבי החתירה לטיפוח, שלה
  .המקומית ולגיוס עצמי של משאבי

הלימה בי המבנה ודפוסי התפקוד של מחלקות רווחה רבות לבי אי
מחלקות הרווחה ועובדיה  .הסביבה הכלכלית והפוליטית בה ה פועלות

מחסור בתנאי של  לפעולהמחייבי אות , ניצבי בפני אתגרי רבי
; ול במספר הנזקקי הפוני לקבלת סיוע להתמודד ע גיד;במשאבי

החותרת להפרטת ההספקה , ע מדיניות ממשלתית ועירוניתלהתמודד ו
 ,ה נדרשי לקיי קשר קבוע ע ארגוני רבי. מרבית השירותי של

מחלקות אינ הרבות מ.  ולפקח על הפעילות של חלק מההפועלי בזירה
להשפיע עליה , שתנות אלוערוכות להתמודד בצורה הולמת ע נסיבות מ

רבי מהעובדי הסוציאליי , יתר על כ .ולהפיק מה את המרב
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ובכלל , במחלקות הרווחה ניצבי בפני הצור למלא תפקידי חדשי
  . במידה מספקת אליה לא הוכשרו,תפקידי אדמיניסטרטיביי שוני

, חלשות האמורי לסייע לאוכלוסיות ,שירותי הרווחה האישיי, לסיכו
, לחלצ ממצוקת ולשלב בחברה, לספק מעני הולמי לצורכיה

 שיביא ,שינוימצב זה מחייב . ממלאי אפוא את תפקיד בצורה חלקית
 והרשויות להצבת במיקו גבוה ביותר בסדר העדיפויות של הממשלה

י בעיית העונ –  לעילמהסוגיות שהוצגו שתיינתמקד ב,  להל.המקומיות
 יי ובמיוחד בי היישובי היהוד, שוניבי יישוביערי בעיית הפו

  .ייוהערב

  התמודדות שירותי הרווחה המקומיי ע בעיית העוני. 3

 בחיוניות ההתמודדות ע ,בחודשי האחרוני גברה ההכרה בישראל
 . שיביאו לצמצומו, שונותתכניותבעיית העוני ובצור לפתח ולייש 

ורבות של גורמי ארציי שוני בנושא גוברת משתקפת במעההכרה ה
וינט 'ג, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, זה ובכלל משרדי ממשלה

במיוחד . ארגוני וולונטריי ארציי וחברות עסקיות, קרנות ,ישראל
 , שהתקבלו בחודשי האחרוני,ממשלתיותההחלטות את הנית לציי 

, לילי לאנשי עובדי כמו הנהגת מס הכנסה ש,תכניותלאשר מספר 
 הפחתת מספר העובדי ,אכיפת חוקי העבודה, הגדלת הקצבאות לזקני

 אלה נכללו תכניות. סבסוד מעונות יו לילדי משפחות עובדותו הזרי
 הפועלת ,הלאומית לכלכלהשנתית של המועצה  הרבתכנית הבמסגרת

מיועדת להביא להורדת תחולת העוני  ובמסגרת משרד ראש הממשלה
, משרד ראש הממשלה (2010 אחוזי עד שנת 17 ל20 מ ,קרב משפחותב

2007.(  
השתלבות בעבודה ושיפור ה שעידוד , אלו מבוססות על ההנחהתכניות

ה של יביאו לצמצו ממדי ,החיי בעוני , של פרטי ומשפחותההכנסה
 המיועדות ,תכניות גורמי שוני ידי על מופעלות כבר עתה. תופעה זו

 ,ב" מהלתכניתכמו , גל העבודה אנשי שאינ מועסקילשלב במע
  .המבקשת לעודד השתלבות מקבלי הבטחת הכנסה בעבודה

 לקידומ של תלמידי , שונותתכניותבמקביל יז משרד החינו 
יישו , הנהגת יו לימודי ארו:  כמו,המתגוררי באזורי מצוקה

אפשרות השתלבות  המ,פיתוח המכללות האזוריות,  טיפוח שונותתכניות
 .הספרוהזנת ילדי במסגרת בתי, הגבוההשכלה בהתושבי הפריפריה 
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של הכשרה   שונותתכניות המסחר והתעסוקה מפעיל ,משרד התעשייה
ע למובטלי להשתלב י המיועדות לסי,מקצועית והשלמת השכלה

 כמו משרד הרווחה והשירותי ,גופי ממשלתיי נוספיג  .בעבודה
יזמו תכניות נוספות , וסד לביטוח לאומי ובנק ישראלהמ, החברתיי

  .להתמודדות ע העוני
 של מדגישה בעיקר את התפקיד ה אלתכניותב המובילההגישה 
 בחשבו את מביאהה נגורמי ארציי אחרי ואינשל הממשלה ו

 הרשויות המקומיות וגורמי , אותו עשויות למלא,התפקיד החיוני
  .י וולונטריי וחברות עסקיות כמו ארגונ,אחרימקומיי 

 להתמקד בחשיבות המעורבות של הרשויות  נבקש זהדיוב
גורמי קהילתיי בעיקר מחלקות הרווחה המקומיות ו ו,המקומיות

 המיועדות לצמצ את ממדי ,תכניותיישו בפיתוח וב,  בייזו,נוספי
 ,נקודת המוצא היא. העוני ולהציע דרכי למימושה של מעורבות זו

ה צריכה לפגוע נאינחיונית א היא שמעורבות הגורמי המקומיי 
אלא להוות גור  לבוא במקומהאו הממשלה בתחו זה  באחריות

הממשלה צריכה לתרו , יתר על כ .משלי לפעילות הממשלתית
ייזו פעילויות ברמה בלהתמודדות ע העוני ולהביא לצמצומו לא רק 

, חקיקהב כמו ,חה ומסמכותהמכו, הארצית הנגזרות ממחויבותה
 חברתיות תכניותהקצאת משאבי לפיתוח בהעלאת הקצבאות וב

 , עיצוב מדיניות וייזו פעילויותידי עלאלא א , וכלכליות שונות
 תכניותהמיועדות לעודד ולהניע רשויות מקומיות לפתח ולייש 

  . ביישומ ברמה המקומית ולסייע לה,להתמודדות ע העוני
הראשו מוקדש לבחינת החלק  : כולל שלושה חלקיגיה זודיו בסוה

 המיוחסי להתמקדות במעורבות ,היתרונות והחסרונותהמניעי ו
נתאר את בחלק השני . ממשלתית ומקומית בהתמודדות ע העוני

החלק ו. העשויי לסייע להתמודדות ע העוני במישור המקומי, תנאיה
  . ת ע העוני ברמה המקומית להתמודדוהמלצותהשלישי מוקדש להצגת 

    בהתמודדות ע העוני לצד מעורבות ממשלתיתמעורבות מקומית . א

 של הגורמי התומכי במעורבות, נימוקי עיקרייקיימי כמה 
  :המקומיי בהתמודדות ע העוני

סיוע ל ומקצועית יש אחריות חוקיתמקומית הרווחה המחלקת ל •
 קשר ישיר קיימ ה,הגור העיקרי ההמחלקות  .לאוכלוסייה במצוקה

 .שירותיה לקבלת בעבור כתובת תהוומה  וע האוכלוסיות העניות
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ת כל רשות מקומית להקי מחלקמחייב ) 1958(חוק שירותי הסעד 
של איכות ההיק ו ה. על מנת להגיש סיוע לאוכלוסיות הנזקקות,רווחה

 על ,עשויי שלה היזמות מחלקה ומידתידי ה עלהמסופקי השירותי 
 על מצב האוכלוסיות העניות המתגוררות  בצורה משמעותית להשפיע,כ

  .ביישובי

הגורמי  .כרות ישירה ע הצרכי והמצוקות של תושבי היישוביה •
מכירי טוב יותר מכל גור ארצי את הצרכי והמצוקות של  המקומיי

 יש במקרי לעוני ולמצוקות חברתיות אחרות, יתר על כ. תושבי היישוב
כמו , הנובעי מגורמי שוני, רבי מאפייני מקומיי ייחודיי
התשתית הכלכלית שלו ומאפייניו , מיקומו הגיאוגרפי של היישוב

מקומיי הגורמי ההמודעות של . התרבותיי והאתניי ,החברתיי
תפקיד מרכזי בייזו וביישו  למלאתורמת ליכולת למאפייני אלו 

  .המיועדות להתמודד ע בעיית העוני ,התערבויות

 . במישור המקומיות להתמודדמתאימיה, עוני של מאפייני קיו •
,  הכוללת לא רק מחסור באמצעי כספיי,ממדיתא תופעה רבועוני הה

, דימוי עצמי נמו שלמאפייני ג  אלא ,בדיור ובאביזרי חיוניי
במסגרות בהשתלבות קשיי ,  חברתית ושוליותתחושה של חוסר אוני

פוליטיות וכלכליות ,  והדרה ממסגרות חברתיותחינו ותעסוקה
 מחסור במקומותע , ודדות ע מחסור בהכנסההתמ. משמעותיות
מחייבת ,  במדיניות מרכזית תומכתכרוכהה ,דיורהמצוקת ע תעסוקה ו

המיועדת לטפל בבעיות  ,א התערבות מקצועית. יתתמעורבות ממשל
ה מסגרות חינו ותעסוקהמקשות על השתלבות ב – תיות ומשפחאישיות

 תחושות של חוסר אוני ושוליות לשנותוהמיועדת , ופיתוח קריירה
 גורמי ידי על להיעשות בעיקר היכול –  ולהעצי את העניי,חברתית
  . ובראש מחלקות הרווחהמקומיי

 יש ,ת לא מעטו,לקהילות מקומיות .מיצוי וחיזוק הפוטנציאל הקהילתי •
נית לפתח אותו , פוטנציאל לסייע בהתמודדות ע מצבי עוני ומצוקה

ארגוני ב, מיתמקוהמנהיגות ב, רשות המקומיתב מדובר. ולטפח
חברות עסקיות ב ,פורמליות יוע לארשתות סב, וולונטריי מקומיי

 בה ,הזירה העיקריתא א המקומית היהקהילה . מתנדביבומקומיות 
 העשוי, יישוב הבקרב תושבי" הו החברתי" את הנית לפתח ולמצות

בי עזרה הדדית  לטיפוח, לתרו לחיזוק הסולידריות החברתית בקהילה
 . לתרו לקהילה ולסייע לתושביה הענייולהגברת נכונותהתושבי 
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 תחולמעורבות ב, הוא קיישבמידה , תיעול הפוטנציאל הקהילתי
ביישובי בה ניכרת . ה זו עשוי לסייע בהתמודדות ע בעי,העוני

חולשתו של הפוטנציאל הקהילתי יש להשקיע מאמצי בטיפוחו 
  .ובחיזוקו

מעורבות מקומית עשויה לתרו לשיתו משמעותי  .שיתו התושבי •
 מקומיות תכניותבתכנו , של התושבי ובכלל העניי עצמ
ניסיונ ולימוד משיתו העניי . להתמודדות ע העוני ובקביעת צביונ

 מאפשר למעצבי המדיניות להבי טוב יותר את הבעיות בהיותו, הוא חיוני
 הבנה זו .אפשרייה פתרונותגישת ביחס לואת  העניי של והצרכי
  . ושירותי ההולמי את צורכי הענייתכניותלסייע בפיתוח  עשויה

ה ייקיומה של אוכלוס .צמצו ממדי העוני כאינטרס חיוני של היישוב •
 כמו, תופעות שליליותב מלווה , המתרכזת בשכונות מצוקה,ענייה

עלולות תופעות אלו . מתחי חברתיי ועזובה פיסית, אלימות ועבריינות
,  לפגיעה בביטחו העצמי ובאיכות החיי של תושבי היישובלגרו

לעבור  הלסירוב של אוכלוסיות אל, לנטישה של אוכלוסיות חזקות
שי במשיכת השקעות ובפיתוח התשתית הכלכלית קול ו,להתגורר ביישוב

לפרנסי היישובי יש אפוא אינטרס ברור לראות בעוני . של היישוב
  . ולנקוט בצעדי שיביאו לצמצומו,התייחסותלהמקומי אתגר מחייב 

 , לא מעטות, עדויות קיימות.הצלחות מוכחות של מעורבות מקומית •
כלכלי של  החברתיבמצב לשינוי המצביעות על יוזמות מקומיות

שהניבו  ,והישגי תלמידיהקידו רווחת תושביה לויישובי חלשי 
 ,בעיקר להנהגת הרשות המקומיתמיוחסת התמורה . תוצאות חיוביות

 שהביאו לקידומ של היישובי ולשיפור הדימוי , שונותתכניותיזמה ש
זו  שהחליט להתרכז ביי, לא ידוע עד כה על ראש רשות,ע זאת. שלה

מעורבות מקומית .  שיביאו לצמצו העוני ביישובו,תכניותוביישו 
היא אפוא  , כמו בעיית העוני,המיועדת להתמודד ע בעיות חברתיות

   .חיונית ביותר ועשויה להניב תוצאות משמעותיות

מעוררת  עוניבהתמודדות ע בעיית ה מעורבות מקומיתב התומכתהגישה 
  : כמה נימוקיוהיא נשענת על , התנגדותג 

המסוגל להתמודד בצורה משמעותית  ,יחידהכגור נתפסת הממשלה  •
 בעיית העוני והתמודדות שיטתית ממדיה הרבי של .ע בעיית העוני

לפי .  בהיק נרחבתכניות השקעת משאבי וייזו ויישו יעימה מחייב
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 משלה יש כוח וסמכות לגייס משאבי בהיק גדולרק למ, גישה זו
הרחבת , כמו הגדלת הקצבאות( ארציות תכניותנות ליישו ולהפ

מסוגלות לתרו  ה,) חינוכיות שונותתכניותתשתית התעסוקה ופיתוח 
  .לצמצו ממדי העוני

ובעיקר , תלא מעטו ,רשויות מקומיות .חולשת הרשויות המקומיות •
 ריכוז גבוה של יש בה ,כלכליתוחברתית מבחינה  החלשותהרשויות 
לא . רי כלכליי תכופילתפקד בשל משבמתקשות , ות עניותאוכלוסי
. להקצות משאבי להתמודדות ע בעיית העונישאי ביכולת , כל שכ

רשויות משתקפת היטב ברמת ובאיכות התפקוד של החולשת של 
  .מחלקות הרווחה שלה

לחולשת הרשויות מצטרפת   במקרי רבי.יכולת מוגבלת של הקהילה •
 העשויי , יכולת מוגבלת של גורמי קהילתיי נוספיג המקומיות

רשתות ,  כמו ארגוני קהילתיי מקומיי,לסייע בהתמודדות ע העוני
חולשת הקהילה . הו חברתי וזמינות של מתנדבי, פורמליותסיוע לא

רמה נמוכה של ,  תשתית כלכליתהעדר  כמו,עשויה לנבוע מגורמי שוני
ורשתות סיוע או נוכחות מתנדבי  ,וני קהילתייארג העדרהו חברתי ו

  .מצומצמת שלה

מעורבות ה .נכונות נמוכה של המנהיגות המקומית לעסוק בנושא העוני •
של המנהיגות המקומית לעסוק  מקומית בנושא העוני מותנית בנכונותה

 שרבי מראשי הרשויות מעדיפי שלא להיכנס ,כל עדויותישנ . בנושא
 , בתחומי אחרילהתמקד מעדיפיוה , סיבות שונות מלתחו זה

 . הנתפסי כיוקרתיי יותר,תשתיות וגינו, תברואה, חינו: כמו

רק  . עוניממצבימעורבות נמוכה של מחלקות הרווחה בחילו אנשי  •
 ,תכניות  יוזמות ומיישמותממחלקות הרווחה המקומיותחלק 

חל פרטי ומשפחות ממצב המתמקדות באוכלוסייה הענייה ומיועדות ל
עיסוק   מאפשרו שאינ,עומס עבודה ומחסור במשאביהמצב נובע מ .זה

 לשנות ביכולת ,לא מעטישל עובדי האמונה חוסר ג  .בנושא שיטתי
 על עיצוב המקש, אוכלוסייה הענייה הנגישות שלה לחוסרומצב האת 

  .גישה מגובשת להתמודדות ע הבעיה

 קיי חשש .יותה לטיפול בבעיות חברתיותהמדינה מאחר שחרור •
ממשלה ממחויבותה  ישחרר את ההעיסוק בנושא העונישל ביזור שה

  . ובתוכ בעיית העוני,לטיפול מקי ושיטתי בנושאי חברתיי שוני
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התמודדות ע המיקוד ל ,לחילופיאו התמודדות בלעדית של הממשלה ל
וגורמי  ומיתהעוני ברמה המקומית והפקדתה בידי הרשות המק

 מיצוי היתרונות דומה ש. יש אפוא יתרונות וחסרונות,מקומיי אחרי
 ,פעילות מקבילה במישור הארצי והמקומי מחייב ומזעור החסרונות

ושילוב מאמצי של הממשלה ושל הרשות המקומית וארגוני מקומיי 
   .נוספי

שקיי צור לשלב את הרשויות המקומיות וגורמי , בכההכרה 
 הפכה להיות מקובלת ,בהתמודדות ע בעיית העונימקומיי אחרי 

 ביטוי בולט למגמה זו נית בתפיסת .בשני האחרונות במדינות רבות
הדרה ההאיחוד האירופי ביחס לעקרונות ההתמודדות ע העוני ו

ג .  ובדיווחי של חברות האיחוד על פעולותיה בתחו זה,החברתית
 בנטייה של , כבר שני רבות, זו לידי ביטויהברית באה מגמהבארצות

 תכניותל , המיועד למלחמה בעוני, סיוע פדרליהזריקובעי המדיניות ל
 ידיעל המופעלות ברוב המכריע של המחוזות במדינה זו ,מקומיות

 שמגמת הביזור הולכת ,נראה אפוא .ארגוני קהילתיי מקומיי
ע זאת . בעיית העוניותופסת מקו חשוב בהתמודדות החברתית ע 

 בהתא לתנאי ,אופ ההתמודדות המקומית משתנה ממדינה למדינה
המקומיי הספציפיי ובהתא למער הכוחות החברתיי המקומיי 

  .והמבנה המוסדי של מערכת שירותי הרווחה

  תנאי מסייעי להתמודדות הולמת ע העוני ברמה המקומית. ב

ות ההתמודדות המקומית ע בעיית כדי לסייע במימוש ההכרה בחיוני
יש , ראשית. לחזק ולעודד את התנאי שיתמכו בכ, העוני יש ליצור

, והמועצה שלוראש הרשות לובעיקר , חשיבות מרכזית להנהגת היישוב
תמיכה לבוא על ה.  חייבי לתמו ביעד של צמצו העוני ביישובאשר

זי של הרשות  בהצהרה רשמית של המוסד הפוליטי המרכ,לידי ביטוי
, הו העוני הוא יעד מרכזי שלשתיקבע כי צמצ,  מועצת העיר–המקומית 

  .בצעדי מעשייויש לבטא אותו 
 שתתמקד בתכנו ,הקמת יחידה מקומיתהובלת המהל מחייבת 

רצוי שהיחידה תפעל  . להתמודדות ע בעיית העוניתכניותוביישו 
  ועדת היגוי בהייד עלבמסגרת מחלקת הרווחה ושפעילותה תלווה 

, ראש העיר:  כמו,ישתתפו נציגי של הגורמי המקומיי הרלוונטיי
  .מחלקות הרשות וארגוני וולונטריי ועסקיי מקומיי
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 ,בתוק מיקומש ,המקומיותת הרווחה ומחלקיש לחזק את 
בות החברתית של י החוקית והידע המקצועי והמחואחריות, סמכויותיה

ע בעיית חייבות לשמש גור מרכזי בהתמודדות המקומית , עובדיה
 לשנות את המצב ,כיש על. העוני ובחילו פרטי ומשפחות ממצב זה

 בו מחלקות רווחה רבות מתרכזות במת מענה לצרכי ,הקיי
 , למקורות סיוע חיצונייקונקרטיי דחופי של לקוחותיה ובהפניית

 בטיפול יסודי ושיטתי בבעיות ,ניעהלות מוולהגביר את מעורבות בפע
  .העוני ובייזו ויישו תכניות לחילו אנשי החיי בעוני ממצוקת

 לבעיית בהתייחסות מהפלעבור כ  עלחייבות  רווחההמחלקות 
 שתתרכז ,הקמת יחידה מיוחדת: כיווני פעולה בכמה  שיתבטא,העוני

וספת משאבי תאמצעות בחיזוק משמעותי של המחלקות ; בנושא העוני
 למלא שעליההעובדי לתפקיד של  ודעותמההגברת ; כספיי ועובדי
העוני מהות תופעת לרת העובדי בנושאי הקשורי שהכ; בתחו העוני
 תכניות פיתוח ויישו ;ולעבודה ע אנשי החיי במצב זהוהשלכותיה 

 וה , שיפור מצב הכלכלי ואיכות חייהידיעל ה , אנשי מעוניולילח
כרות והשותפות ההדדית בי העובדי לבי יברת ההג העצמת והידי על

  .הלקוחות ובתוכ האנשי החיי בעוני
 מוצלחות תכניותמיישמות ה ,כמה מחלקות רווחהישנ העובדה ש

 מוכיחה , גורמי אחריידי עליד או  שפותחו על,להתמודדות ע העוני
  . את היכולת הזאתלפתח ולמצותיש ו,  לפעול בתחו זהיש לה יכולתש

התושבי  שיתו  הוא,התמודדות ע העוניב עשוי לסייעה ,צעד נוס
. בעבורת ויועדהמ תותכניהביצוע בה בפיתוח וה  ,החיי בעוני

 ע הבעיההתמודדות  הלשלגיטימציה ל תתרו "העניי"של מעורבות 
  טוב יותרהות לעוסקי בנושא לזותאפשר , התושבי החיי בעוניבקרב

בתפקוד השירותי  את הבעיותואת הצרכי החיוניי ביותר 
,  זאתנית לממש.  העניי עצמידיעל נתפסי הכפי ש ,החברתיי

 קיו ;יהיטיפוח מנהיגות בקרב האוכלוסייה הענ:  כמו,בכמה דרכי
 שבה נית , דיוניכולל , המייצגי את העניי,דיוני ע ארגוני

 הקמת גו מקומי בעל כוח ;ודדי להביע את עמדותיהלתושבי ב
 בפניו יכול כל תושב לערער על החלטות מחלקת הרווחה או ,וסמכות

 ; בדבר סוג והיק הסיוע שנית או לא נית לו,מחלקות אחרות ברשות
 ;שיתו נציגי העניי בארגוני המקומיי העוסקי בהתמודדות ע עוני

 להתמודדות ע עוני תכניותב )כר ובהתנדבותבש(שיתו עניי כעובדי 
  .תכניותעל יעילות ה, בשיתו העניי, ועריכת מחקרי
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משרדי   שלתמיכתפעילות המקומית יש לרתו את לצור סיוע ל
הבריאות , החינו, כמו משרדי הרווחה והשירותי החברתיי, הממשלה
 ,יניות אלו צריכי לאמ מדמשרדי. המסחר והתעסוקה, היוהתעשי

 הקהילות המקומיות למלא תפקיד חיוני בהתמודדות ע יכולתהמכירה ב
ג  עשוי לסייע להתמודדות ע העוני . למיצויה ולחיזוקהולסייעהעוני 

חילופי כמו  , שיתבטא בכמה דרכי,שיתו פעולה בי רשויות מקומיות
עי מת ייעו מקצו, דרכי יישומעל  מקומיות מוצלחות ותכניותמידע על 

.  משותפות לכמה יישובי הסמוכי זה לזהתכניותשל וייזו ויישו 
המרכז לשלטו מקומי יכול וצרי למלא תפקיד בייזו ובעידוד שיתופי 

  .פעולה אלו ובסיוע לה
 ארגוני מגזר שלישי בי הרשות המקומית לבי פויותשותיצירת ג 

ודדות ע למאמ הכולל של ההתמ לתרו עשויות וארגוני עסקיי
ניסיו ומשאבי כספיי ,  ידע ישלארגוני אלו .העוני ביישובי

על כ ראוי לשלב ו , העשויי לסייע בצמצו ממדי העוני,ואנושיי
  .  זובצורה שיטתית במשימה

   פעולה להתמודדות ע העוני ברמה המקומיתתכניות. ג

, שיוצגו להל, להתמודדות ע העוני ספציפיותהפעולה ה תכניות
 הכרה בתפקיד המרכזי, ראשית: מרכזיות שלוש הנחות ידיעל מבוססות

 ליתרו של הרשות מודעות, שנית;  בתחו זה ומשרדיה הממשלהשל
;  מסוימי של הפעולהתחומיהמקומית והארגוני המקומיי ב

 שאינ מסתפקות ,תכניותשל יישו בפיתוח וב, צור בייזוה, ושלישית
חלק  .ד אלא חותרות לחלצ ממצב המצוקהבסיוע לעניי להישר

  :בכמה רשויות מקומיות ה כבר מיוש אלתכניותמ
 העוני .המשפחתית והקבוצתית, טיפול סוציאלי ברמה האישית) 1

לחצי אישיי בחיי תחת , דימוי עצמי נמוב, כאמור, מלווה
שוליות בהעדר תקווה וא בתחושה של חוסר אוני וב, ומשפחתיי
משפחתי , טיפול אישי דר מענה והתייחסותי מחייבכל אלה  – חברתית
.  לשרוד אלא א להיחל ממצבלעניי לא רק לסייע שמיועד ,וקבוצתי

בשיתו ( מחלקות הרווחה המקומיות ידי עלהטיפול בעניי יכול להינת 
  :בכמה דרכי) ע גורמי נוספי

נהלי מקרה העובדי הסוציאליי צריכי לשמש כמ .ניהול מקרה •
שלה  מכלול הצרכי ואבחתפקיד זה כולל  .י החיי בעוניאנששל 

 למת דאגה,  המעני אות יש לספק להקביעת, בתחומי שוני
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עקב אחר מ ו,ארגוני נוספיו מחלקת הרווחה עצמה ידיעלמעני אלו 
כל זאת תו קיו קשר רצו עמ ושיתופ , השינויי שחלו במצב

  .בתהלי
 לחזק את המיועדות ,תכניותויישו פיתוח  .שינוי דפוסי התנהגות •
של העניי להתמודד ע מצב ולצייד במיומנויות לפתרו  יכולתה

, ההורות,  העצמיתהחוללותחיזוק ,  העצמהשל תכניותב מדובר. בעיות
  .ניהול התקציב המשפחתי וכישורי חיי אחרי, תכנו המשפחה

 ע ותוסיוע להתמודדמשפחות עניות לי ופרטל ליווי אישי צמוד •
קבלת שירותי שוני והסדרת , השתלבות בעבודה:  כמו,קשיי שוני

   .חובות

על, אלו תפקידיבמילוי , הממשלה צריכה לסייע למחלקות הרווחה
עיגונו , נזקקילקביעת סל שירותי רווחה אישיי , סיוע כספי הולידי 

 וסיוע בפיתוח ,מימו הול שלוהבטחת ובתשתית חוקית של הסל 
 . מקומיות ייחודיות למאבק בעוניתכניותובמימו 

 ,המבוצעת במסגרת מחלקת הרווחה, פעילות זו .עבודה קהילתית )2
הנעת מחלקת ב מדובר. יכולה לתרו להתמודדות ע בעיית העוני

הגברת המודעות בקהילה לצור ב, הרווחה לפעול בתחו המאבק בעוני
יישו בתכנו וב, עידוד השתתפות העניי בייזו ב,יית העונילטפל בבע
 התואמות את התנאי המקומיי ומיועדות לשפר , קהילתיותתכניות
יזוק ארגוני וולונטריי בח, קידו התארגנויות של ענייב, את מצב
עידוד הקמת ארגוני ב ו, הפועלי כספקי שירותי וכמסנגרי,מקומיי

טיפוח מנהיגות מקומית עוד מדובר ב. פועליאינ  כאלו בקהילות בה
" הו החברתי"חיזוק וטיפוח הב, הגברת מעורבותה בנושא העוניבו

הגברת התיאו ושיתו ב, והפעילות ההתנדבותית בקרב תושבי הקהילה
 הפועלי בזירת השירותי ,בי הרשות וארגוני נוספי הפעולה
 לשיפור התשתיות תכניותיישו במעורבות בפיתוח ובו, החברתיי

 . בשכונות מצוקההעירונייהפיסיות והשירותי 

נתוני מישראל  .מידע על שירותילמת מיצוי זכויות ו אחריות ל)3
מיצוי זכויות בקרב  חמורה של איהבעיה הוממדינות אחרות מצביעי על 

עומדי בתנאי למרות שה  ש, המתבטאת בכ,אנשי החיי בעוני
ה , צבאות כספיות וסיוע בדיורכמו ק, שירותי שונית הזכאות לקבל

 יכולי לסייע הרווחה המקומיי שירותי . בפועלאינ מקבלי אות
,  מת מידע לאוכלוסייה הנזקקת לסיוע על זכויותיהידיעלה  ,בתחו זה
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 הארגוני  היא זכאית לקבל ועל מיקומ שלעל השירותי אות
  . באמצעות פעילויות סנגור ותיוו וה,המספקי את השירותי

לממשלה יש  .חינו באמצעות מערכת הקידו בני משפחות עניות )4
 ,תכניותתפקיד מרכזי במימו ובהכוונת מערכת החינו ובייזו ויישו 

 א ג בתחו .בני משפחות עניותהמיועדות לקד את רמת ההשכלה של 
כפי שאכ הוכח (ני זה יכולות הרשויות המקומיות למלא תפקיד חיו

כמו  , מקומיות לקידומ של ילדי אלותכניותבהפעלת ) במספר יישובי
 בה יכולי התלמידי ,הפעלת צהרוני ומועדוניות באזורי מצוקהב

עזרה בהכנת (לשהות לאחר סיו הלימודי ולקבל סוגי שוני של סיוע 
וצתית וקבתמיכה אישית , )ייעו אישי ופעילות חברתית, שיעורי

סיוע מיוחד לתלמידי בהכנה לבחינות ובתלמידי המועדי לנשירה 
לפתח  הממשלההרשות המקומית ג יכולה למלא תפקיד בהנעת . בגרות
  . המיועדות לקד בני משפחות עניות,חינוכיות תכניות ביישובי ולייש

שילוב של אנשי המסוגלי לעבוד בשוק העבודה  ל.שילוב בעבודה )5
אמנ .  לחילוצ מ העונירבה יש תרומה קידומ במסגרת זוד לבמיוחו

עידוד בהחל , לסייע להשתלבות בתעסוקה  המיועד,מימו מגוו הפעולות
, יצירת מקומות עבודה וכלה בסבסוד תעסוקה,  הכלכליתהצמיחה

בידי בעיקר  נתו, הכשרה מקצועית ופיתוח שירותי תומכי עבודה
הרשות , ע זאת .ע אחריות זו מידיוהשלטו המרכזי ואי להפקי

שירותי הרווחה המקומיי וארגוני מקומיי אחרי יכולי , המקומית
למלא תפקיד חשוב בסיוע להשתלבות תושבי במעגל העבודה בכמה 

מת מידע מעודכ לתושבי , עידוד פיתוח של מקורות תעסוקה: דרכי
 ,התעסוקה והשלמת ההשכלה, על אפשרויות ההכשרה המקצועית

ראיו וחיפוש עבודה , י כמו כתיבת קורות חיינושאהכשרת תושבי ב
 והחוללות חיזוק הדימוי העצמיעריכת סדנאות ל, לצור קבלת עבודה

המש ליווי תושבי לאחר הצטרפות למקו עבודה והבטחת , העצמית
  .תנאי עבודת
היו בתחו אחריותה של יחידה לפיתוח יתפקידי אלו רצוי ש
או במסגרת מחלקת הרווחה  שתפעל בכפיפות לראש העירתעסוקתי 

חיפה , אביבתל,  כמו ירושלי,יחידה כזאת כבר פועלת בכמה רשויות(
כלול  שת,ועדת היגוי שתוק לצד יחידה זו גרצוי ). תרשיחא ומעלות

שירות התעסוקה נציגי של  כמו ,גורמי רלוונטיי בקהילהנציגי של 
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 , העוסקי בתחו התעסוקה וגורמי עסקיי,טרייוארגוני וולונ
   .הפועלי ביישוב ומחוצה לו

במיוחד בקרב , אמצעי נוס להגברת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה
, גיל הר להרחבת מער החינותמיכת הרשות המקומית בהוא , נשי
 יסייע ,בשוק העבודה להורי לילדי בגיל הר להשתלב אפשריש

שפר את סיכויי המוביליות יהילדי ושל  האנושי להרחבת ההו
  .החברתית שלה

 מוצע להקי קר מקומית למימו .הוצאות מיוחדותסיוע בכיסוי  )6
שתופעל במסגרת מחלקת הרווחה , צרכי מיוחדי והחזר חובות

 הזכאות לסיוע ממנה תיקבע על פי קריטריוני ברורי .המקומית
עניק הלוואות בתנאי ריבית נמוכי הקר תהיה רשאית לה. ושקופי

  .וא לתת מענקי במקרה הצור, לצרכי שוני

ההתמודדות ע בעיית העוני והפערי החברתיי בישראל , לסיכו
מחייבת מעורבות של גורמי שוני ברמה הארצית והמקומית והפעלת 

 אות ,הדיו בחלק זה של הפרק התמקד בתפקידי .מגוו אמצעי
לא הרשויות המקומיות ובמיוחד מחלקות הרווחה המקומיות  למותצריכ

שותפות הולמת של הגורמי הארציי והמקומיי עשויה . בתחו זה
  .לתרו באורח משמעותי לצמצו ממדי העוני

  י ויהודייבי יישובי ערביבשירותי הרווחה פערי . 4

יא אחת התופעות המרכזיות המאפיינות את שירותי הרווחה בישראל ה
. הפערי בי יישובי בהיק ובאיכות השירותי המסופקי לתושביה

א כי ה , יי וערבייפערי אלו בולטי במיוחד בי יישובי יהוד
הדיו . קיימי ג בי יישובי המשתייכי לכל אחד ממגזרי אלו

 ויכלול שלושה המגזרי השוניבתופעה יתמקד בפערי בי יישובי 
ובחינה של כמה מאפייני מרכזיי של האוכלוסייה תאור : חלקי

תאור כמה מאפייני מרכזיי של שירותי הרווחה ; היהודית והערבית
 המשפיעי על יכולת לספק מעני הולמי לצורכי ,במגזר הערבי
  .והמלצות לשינוי המצב; האוכלוסייה
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   מאפייני מרכזיי–יהודיי הערביי וה יישוביהאוכלוסיות ב. א

 חברתיי ודמוגרפיי של אוכלוסייה עשויי להצביע ,אפייני כלכליימ
להל . חברתיי היזקקות לשירותיה ועל מידת  מרכזייעל צרכי
מצב השמקובל להציג במיפוי ובהשוואת  , מאפייניבכמהנתמקד 
 של כלכליחברתיהרוג דיה :קבוצות אוכלוסייה שונותכלכלי של  החברתי

שיעור המשפחות , תחולת העוני, וררות האוכלוסיותהיישובי בה מתג
  . המוגבלויות בקרב ילדישיעורו, שיעור הזקני המוגבלי, הגדולות

מחושב ה ,רוג זהיד .כלכלי של היישובי בישראלחברתיהדירוג ה •
מסתמ על שילוב  , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהידיעלמפורס הו

אחוז השכירי , מועסקיאחוז הבלתי : נפרדי דדיומ כמה של
, אחוז מקבלי דמי אבטלה והבטחת הכנסה, המשתכרי עד שכר מינימו

לימוד המספר שנות ,  שיש בה אקדמאי אחד לפחות,אחוז משקי הבית
50של בני  20אחוז בני , 26 ר המשפחות שיעוו , מקבלי תעודת בגרות17

 2001בשנת ל  מציג את דירוג היישובי בישרא2לוח .  ילדי ויותר4ע 
  ).מדובר ברשויות מקומיות בלבד ולא במועצות אזוריות(

,  לפי אשכולות, בישראלי והערביידירוג היישובי היהודי .2לוח 
  )מספרי מוחלטי( 2001

  הכלס  מעורבי  יערבי  ייהודי  *אשכול
  3 1    9    66    75  
  5 4    39    16    5    60  
  7 6    36    1        37  
  10 8    35            35  
  207    5    83    119    הכלס

  .2002, ס" למ:מקור

  . הגבוה ביותר10  ואשכולכלכלית הנמו ביותר מבחינה חברתיתהוא  1אשכול   *
  

 88 .י והערבייעל פערי ניכרי בי היישובי היהודי הלוח מצביע
3( מהיישובי באשכולות הנמוכי ביותר אחוז יתר על . ייערבה ) 1

.  משתייכי לאשכולות אלוי מהיישובי הערבי אחוז80 כ, כ
10(באשכולות הגבוהי יותר  המשתיי ( יישוב ערבי אחד רקנכלל ) 6

10ואילו באשכולות ) 6לאשכול   יהיישובי הערבי . אי א יישוב ערבי7
, מובטלי,  נמוכההמאופייני אפוא בשיעור גבוה יותר של מקבלי הכנס

  .משפחות מרובות ילדיובעלי השכלה נמוכה 
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המשפחות הערביות היו )  אחוז51.2(יותר ממחצית  . העוניתחולת •
 ממצאי אלה .מהמשפחות היהודיות אחוז 15 כמתחת לקו העוני לעומת 

המתייחס למחצית האחרונה , מהדיווח של המוסד לביטוח לאומי עולי
באותה . )2006, אחדות ואחרי (2006 ולמחצית הראשונה של 2005של 

לא כולל משפחות ( למגזר הערבי מהמשפחות העניות השתייהעת כשליש 
   ).הוריותחד

ידי המוסד לביטוח לאומי מהוות את אחד הקצבאות המשולמות על
2006  ב ה תרמו.הכלי המרכזיי לצמצו ממדי העוני  להפחתה 2005

 10כבשיעורי העוני בקרב המשפחות היהודיות לעומת  אחוז 50 של כ
שיעור העוני בקרב המשפחות . בקרב המשפחות הערביותבלבד  אחוזי

בקרב  אחוז 30 כ לעומת  אחוז57 היה כ הקצבאות לפני תשלוהערביות 
בתחולת העוני  ניכר פערמצביעי על אלו נתוני  .המשפחות היהודיות

  .בי המשפחות היהודיות והערביות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

איור 2. תרומת המסים ותשלומי ההעברה לצמצום 
אי-השוויון בהכנסות, אחוזים

56.6

51.2

9.5
47.8

15.4

29.5

משפחות יהודיות משפחות ערביות

אחוז הקטנת אי-השוויון הנובע מתשלומי העברה ומסים ישירים

שיעור משפחות עניות לאחר תשלומי העברה ומיסים

שיעור משפחות עניות לפני תשלומי העברה ומיסים
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18 שיעור בני 2006שנת ב .) ילדי ויותר4(ת שיעור המשפחות הגדולו •
 באוכלוסייה  אחוז49  לעומת כ אחוז32 באוכלוסייה היהודית היה כ0

  אחוז27כהיה  באוכלוסייה היהודית הגדולותשיעור המשפחות . הערבית
  . אחוז57ובאוכלוסייה הערבית כ

ייה באוכלוס+) 65בני (שיעור הזקני  .מוגבלות בקרב זקניהשיעור  •
 היה 2004בשנת . משיעור באוכלוסייה היהודיתבהרבה הערבית נמו 

שאינ  הנוצרי,  באוכלוסייה הכוללת את היהודי הזקנישיעור
 3.2 –  הערביתאוכלוסייה וב אחוז11.5דתי ה הסיווג וחסרי ,ערבי
יומיות בשנה זו בקרב פעילות היובאול שיעור המוגבלי . אחוזי
 משיעור בקרב הזקני היהודי)  אחוז30.7(היה כפול הערבי  הזקני

  ). אחוז15.3(

נתוני שוני מצביעי על שיעור גבוה  . ילדית בקרבמוגבלויוהשיעור  •
תופעה נהוג לייחס . יותר של אנשי ע פיגור שכלי באוכלוסייה הערבית

נתוני שפורסמו , יתר על כ. בקרב נישואי קרובילשכיחות  זו
 משרד הבריאות על לידת תינוקות ע מומי בי השני ידיעלה לאחרונ

20 על עלייה של מצביעי 2005 ל2000 במספר מקרי המומי אחוז  10
   .יהודיהשוואה ליילודי בקרב יילודי ערבי ב

. בישראלשתי קבוצות האוכלוסייה פערי ניכרי בי , א כ, קיימי
 אליה יש , קיימי פעריבוצות אלהק כי ג בתו ,ראוי ע זאת לציי

  .להתייחס

  יימאפייני מרכזיי של שירותי הרווחה ביישובי הערב. ב

על  מצביעי ייכלכליי של היישובי הערב מאפייני החברתייה
 מחלקות אות מספקת  לשירותיי גבוהנזקקות יעורישפוטנציאל של 

הא מחלקות , אהיהמתעוררת השאלה . המקומיותברשויות הרווחה 
להגיע , לאתר את הנזקקימסוגלות אכ  ייהרווחה ביישובי הערב

של מחלקות הרווחה לתפקד  יכולתה . הולמימענילה ק פלסאליה ו
 היק  הואהעיקריי בהשאחד  , הולמת מותנית בגורמי שוניהבצור

משלושה  ינובעמשאבי אלו  .לרשות המשאבי הכספיי העומד
 של השתתפות הרשות המקומית וסיוע,  השתתפות הממשלה:מקורות
   .ארגוני עסקיי וכדומה, קרנות
, הצביע על פערי ניכרי) 2007, עמותת סיכוי( 2006ח סיכוי "דו

 11 ויי יישובי יהוד11בי ההוצאה לרווחה בשעולי מ ההשוואה 
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, 2005ל 2000בי .  הממוקמי באות אזורי בישראל,יייישובי ערב
י יביישובי היהוד לנפשההוצאה הממשלתית הממוצעת לרווחה 

 ח"ש 378( יההוצאה ביישובי הערבימ  אחוז54בכהייתה גבוהה 
 אלו ביישובי ההוצאה המקומית הממוצעת בשני). ח"ש 246לעומת 
 ההוצאה המקומית ביישובי  אחוז לעומת40 הייתה גבוהה בכ יהיהודי
הממשלתית (כוללת לרווחה הההוצאה ). 82  לעומת115( ייהערב

ההוצאה מ  אחוז50 בכהייתה גבוהה יביישובי היהודי) והמקומית
 בהוצאה י והערביי פערי בי היישובי היהודי.יביישובי הערבי

 כמו משפחות ,הכוללת משתקפי ג בהוצאות לאוכלוסיות ספציפיות
  .קהילתיתה לעבודה וההוצאות, וילדי

גבוהה יותר של האוכלוסייה הערבית הההיזקקות  ש,ההציפיי
 ,שתק בהוצאה גבוהה יותר לרווחה ביישובי אלות ,לשירותי רווחה

מצביעי על  הממצאי. נה באה לידי ביטוי בנתוני שהוצגו לעילנאי
 ממצב הכלכלי הגרוע של הנובעי ,פערי לא רק בהוצאה המקומית
עוד  . א בהוצאה הממשלתיתאלא, רשויות מקומיות ערביות רבות

כי ג בפעילות של קרנות פילנתרופיות וגורמי עסקיי , מסתבר
 פערי בי קיימי, ובתמיכת בפיתוח שירותי הרווחה ביישובי

  .יי והערבייהיישובי היהוד
 העומדי לרשות שירותי הרווחה ,במשאבי הכספייאלה פערי 

פעילות של שירותי היק ה ב משתקפי,י והערבייביישובי היהודי
 שפורסמו לאחרונה , החברתיינתוני משרד הרווחה והשירותי מ.אלו

רק כשליש מהילדי עולה כי , והמתייחסי לכלל היישובי בישראל
, בעלי הפיגור השכלימכשליש מהנכי ו, בני הנוער הזקוקי לסיועמו

 ,לכוהולכששי אחוז מהזקני וכעשירית מדרי הרחוב והמכורי לא
 אלו נתוניבאמנ אי  .לצורכיה, לעיתי חלקי, מקבלי מענה

 רבות לקיומ שלעדויות מצטברות למגזר הערבי א  ת ספציפיהתייחסות
פערי ניכרי בי יישובי בישראל ברמת הכיסוי של צורכי אוכלוסיות 

נוספת השוואה  .ייערבהביישובי ועל רמת כיסוי נמוכה במיוחד , שונות
 ,י ועשרה יישובי יהודייי בי עשרה יישובי ערב,עמותת סיכוי לש

רוג יא שוני בד, הדומי בגודל וסמוכי זה לזה מבחינה גיאוגרפית
 טיפלו מחלקות הרווחה ביישובי 2004 כי ב,מראה, כלכלי החברתי
 בשיעור גדול יותר של משפחות וילדי מאשר ביישובי ייהיהוד
למרות הציפייה שבשל רמת הנזקקות הגבוהה יותר  וזאת ;ייהערב

  . רמת הכיסוי בה תהיה מקיפה יותר,ייביישובי הערב
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ג הנתוני על השירותי הקהילתיי לזקני עשויי להצביע על 
י י בי היישובי היהודצורכי הקשישיפערי ברמת הכיסוי של 

של הקשישי , ילשהוזכרו לע,  שיעורי הנזקקות הגבוהי יותר.יוהערבי
ל ע בנתוני פימשתק אינ ) אחוז15  לעומת כ30 כ(ביישובי הערביי 

  במסגרת חוק סיעודשיעורי הזכאות של זקני לשירותי סיעוד קהילתיי
 עלה שיעור יי מהיישובי הערב אחוזי10רק ב .העירונייביישובי 

נע  היישובי אחוז מ15ב. 2005ב הזכאי על רבע מאוכלוסיית הזקני
 הוא נע בי  אחוז מהיישובי27ב,  אחוז25 ל20בי שיעור של הזכאי 

שיעור  . אחוז15  מנמוהוא )  אחוז48( ובשאר היישובי  אחוז20  ל15
 נופל אפוא במידה  באוכלוסייה הערביתהזכאי לשירותי סיעוד

באוכלוסייה , לעומת זאת . בקרבהמשמעותית משיעור המוגבלות
כי  , זאת לצייראוי ע .ית שיעור הזכאי דומה לשיעור המוגבליהיהוד
לבי  יבי היישובי הערביג  פערי ניכרי בשיעורי הזכאות קיימי

,  בחלק וכי) הסמוכי זה לזה, יישובי בדווייבי, לדוגמא, כולל(עצמ 
  . עור המוגבלותמהיישובי שיעור הזכאות מתקרב לשי, קטאמנ 

י אחרי של השירותי הקהילתיי לזקני מתגלי ג בתחומ
 פעלו מרכזי יו 2005 ב. בשני מגזרי האוכלוסייהפערי בי היישובי 

ורק במקצת )  יישובי70כ( יישובי העירוניי היהודיי הברובלזקני 
הפער במספר הקהילות התומכות א . ) יישובי16( ימהיישובי הערבי

 ייישובי ערביבחמישה  תומכותעלו קהילות  פ2005ב – גדול יותר
  .י יישובי יהודי59בלבד לעומת 
 , לקבלת שירותי סיעודותפערי בשיעורי הזכאה כי ,ראוי לציי

 בהקצאת המשאבי מפעריבהכרח  אינ נובעי ,הניתני על פי חוק
פערי ה  לכ היאראייהה .היהודית והערבית, לשתי קבוצות האוכלוסייה

שהיק , מרמזיפערי אלה . בתו המגזר הערביבי יישובי  ניכריה
 גור עיקרי הואלרשות מחלקות הרווחה  המשאבי הכספיי העומד

 בהיק יישוביה בלעדי בהסבר הפערי בי איננו גורומרכזי א 
אפשריי נוספי  גורמי . לאוכלוסייהפקיומסהובאיכות השירותי 

העובדי וכושר  רמת, הות הרווח של מחלקתארגוניה ותערכיההלכ ה 
 המספקי שירותי , רמת התפקוד של ארגוני אחרי,היזמות שלה

המידע העומד לרשות התושבי על זמינות רמת , רווחה מקומיי
  .השירותי ומידת נכונות לפנות אליה
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 יי שמצב הבעייתי של שירותי הרווחה ביישובי הערב,אי ספק
ק מעני הולמי לצורכי האוכלוסיות הנזקקות מחייב יכולת לספואי

   . שינוי

  מלצות לשינויה. ג

ווחה המקומיות ר שיישומ עשוי לחזק את מחלקות ה,להל כמה המלצות
לשפר את יכולת לספק מעני הולמי לצורכי , ייביישובי הערב

 לבי היישובי האוכלוסיות הנזקקות ולצמצ את הפערי בינ
  . ובי יישובי בכלל,ייהיהוד

כזי של ריעד מכ יהרווחה ביישובי הערבימחלקות  קידו וחיזוק) 1
 בקדמת סדר על משרד הרווחה והשירותי החברתיי להציב .הממשלה

שירותי הרווחה ביישובי וחיזוק יעד של קידו את ה העדיפויות שלו
כמו  ,בצעדי מעשיי לבוא לידי ביטוי מימוש היעד צרי. ייהערב

 תכניות העסקת עובדי ופיתוח שתאפשר, תוספת תקציבית משמעותית
 ,בנושאי מקצועיי וארגוניי  ייעו וליווי צמודימת, נוספות

העלאת מעמדה וחשיבותה של מחלקת הרווחה בעיני המנהיגות ו
מיקו נושא הרווחה בסדר העדיפות בלשינוי כדי להביא  ,המקומית
 .המקומי

 סלי לקבוע יש . החוקית של שירותי הרווחההרחבת התשתית) 2
אנשי ע , נכי, משפחות, ילדי(שירותי חיוניי לאוכלוסיות שונות 

. ספקתה את שתחייב, ולעגנ בתשתית חוקית) פיגור שכלי וכדומה
בדומה למימו שירותי (שירותי צרי להיות באחריות הממשלה המימו 
 נית לבצעה , ביישו המלצה זובשל ההוצאה הגבוהה הכרוכה). הסיעוד

  .באורח הדרגתי

ממשלתית בתקציבי הרווחה ההשתתפות הנהגת דיפרנציאציה ב) 3
  אחוז75 לפיה הממשלה מכסה נתח של ,הנוהגתהנוסחה  .המקומיי

 הרשות ידיעל החלק הנותר מכוסה כאשר, מתקציבי הרווחה המקומיי
להגדיל את שיעור , פליה מתקנתהלהנהיג יש  .אינה קדושה ,המקומית

  ההשתתפות הממשלתית ביישובי המשתייכי לאשכולות הנמוכי 
)4 צמצ את המימו המקומי לכדי לו,  אחוז90 ל,ס"דירוג הלמפי  על) 1

יש א לשנות את הקריטריוני לפיה נקבעת  . אחוזי בלבד10
פוגעי שחלק , ההשתתפות הממשלתית בתקציבי הרווחה המקומיי

  .י הערביביישובי
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והשירותי משרד הרווחה  על . מקומיות ייחודיותתכניותמימו ) 4
 י שרוב ערבי,לעודד מחלקות רווחה ביישובי חלשיהחברתיי 

4אשכולות (  שיענו על צרכי ,תכניותליזו פיתוח של ו) ס" בדירוג הלמ1
חר ידו לא ימומנו על,  יוגשו למשרדאשר,  אלותכניות. מקומיי ייחודיי

על המשרד להציע לרשויות המעוניינות בכ סיוע בגיבוש (אישור 
  ). ובניסוחתכניותה

 מקומיות עשוי להוות אמצעי לחיזוק היזמות תכניותעידוד פיתוח 
 עשוי להגדיל את המשאבי נמימו ווהיצירתיות ברמה המקומית

 תכניותיש לעודד במיוחד פיתוח . העומדי לרשות מחלקות הרווחה
 ראוי לציי שבמספר קט של יישובי .ות להתמודדות ע העונימקומי

,  בעיקר בתחו שילוב מובטלי בעבודה,תכניותי כבר מיושמות ביער
 .וינט ישראל' כמו ג, גורמי חיצונייבמימו

פעולה וחיזוק היחסי ההדדיי בי מחלקות רווחה ההגברת שיתו ) 5
 לסייע ללמידה הדדית יעשוייחסי אלו  .יי ויהודייביישובי ערב

ולה יכול להתממש באמצעות שיתו הפע.  משותפותתכניותולפיתוח 
שולחנות עגולי וביקורי , קבועי של צוותי מקצועיימפגשי 

  .הדדיי

ארגוני , קרנות (ממשלתיי ע גורמי לאיחיזוק הקשר) 6
משאבי ה להרחיב את קשרי אלו עשויי .)וולונטריי וחברות עסקיות

. שונותרווחה  תכניותמימו העומדי לרשות המחלקות ולאפשר פיתוח ו
עובד תיקני במשרה מלאה או חלקית במחלקות של מינוי ראוי לשקול 

 שיהיה אחראי על יצירת הקשר ע ארגוני ,ייהרווחה ביישובי הערב
  .פיתוח תשתית של ארגוני וולונטריי מקומייעל  וממשלתיילא

 בו מחלקות הרווחה ,שינוי המצב הקייקיי צור דחו ב, סיכול
 חלקית על צורכי האוכלוסיות רק במידה עונות ייערבהביישובי 

שינוי זה מותנה ה בתמורה במדיניות הממשלתית וה בהצגת . קותזקהנ
מימוש  .נושא הרווחה כיעד מרכזי של הרשויות המקומיות הערביות

את הנושא לסדר היו בהעלוי לסייע  עש,ו לעיל שהועל,ההמלצות
שיפור משמעותי במצב של מחלקות הרווחה להביא ל ו,חברתי הלאומי

  .יביישובי הערבי
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  מקורות

2005ממדי העוני ופערי בהכנסות  .)2006 ('אנדבלד מ, 'ר, כה, 'ל, אחדות 6, 
מינהל המחקר ,  המוסד לביטוח לאומי:ירושלי. ממצאי עיקריי

  .והתכנו

. 2006סקירה שנתית  .)עור ('י,  ב שלו בתו הקדמה.)2007 ('י,  שלוב
7' עמ,  המוסד לביטוח לאומי:ירושלי 5.  

  . בנק ישראל:ירושלי. 2006די וחשבו לשנת  .)2007(בנק ישראל 

העוני בישראל ואסטרטגיה מוצעת  .)2004 ('נ, )קלינר(קסיר , 'ד, גוטליב
 בנק :ירושלי. שינויי במערכת הרווחההרחבת התעסוקה ו: לצמצומו
  .ישראל

8, 71 טחו סוציאלייב.  על הלאומי והמקומי במדיניות חברתית.)2006(' ג, גל 5.  

 :ירושלי. אסטרטגיות להתמודדות ע עוני בירושלי .)2006 ('ע, וייס', ג, גל
  .מכו ירושלי לחקר ישראל

 דגמי ."אפשר ג אחרת "–נוי הנהגות מקומיות מובילות לשי .)2002 ('א, הכט
  המרכז לחקר המדיניות החברתית:ירושלי. הצלחה ברשויות מקומיות

  .בישראל

  . שני שונות.השנתו הסטטיסטי לישראל .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כלכלית של  אפיו רשויות מקומיות וסיווג לפי הרמה החברתית.)2002 (
 .1222פרסו מיוחד . 2001האוכלוסייה 

שירות חברתי במציאות :  מרכזי הסיוע בירושלי.)2007 ('א, ב הרוש, 'ע, זעירא
120, 74, טחו סוציאלייב. משתנה 95.  

  . שני שונות.לתקציב המדינה ודברי הסבר הנלווי לההצעה . משרד האוצר

  . שני שונות.ח חשב"דו  

לכלית נדה כ'אג .)2007 (המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה
2010 חברתית לישראל   . ירושלי.2008

זרחי היהודי  מדד השוויו בי הא– 2006ח סיכוי "דו .)2007(עמותת סיכוי 
   .חיפה,  ירושלי.ד עלי חיידר"עו: עור. והערבי בישראל

 :ירושלי. גורמי ודרכי התמודדות, מרכיבי: בעיית העוני .)2002 ('י, קט
  .מכו סאלד

 תל.  התנגדות, כאב,מגדר –סיפורי חיי : נשי בעוני .)2006 ('מ, נבוקרומר
  . הקיבו המאוחד:אביב
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