
 ווחה אישייםשירותי ר

 יכוםסו אובמ

ירותי  רווחה  לקבוצות  חברתיות  שונות  מהווה  אחד  מנדבכיה ש  תקפסא
הרואה  עצמה  ערבה  לקיום  כלכלי  בסיסי  למי ,  של  מדינת  הרווחה

ולסיוע לפרטים ולמשפחות , מאזרחיה שאינו יכול להתפרנס בכוחות עצמו
  לתמוך םידעוימהשירותים  האישיים  .  המתקשות  לתפקד  באופן  סדיר

, בקבוצות  וביחידים  המתקשים  בהתמודדות  עם  מצוקות  ומשברים
והוא  מכוון ,  יוע  ניתן  בעיקרו  כשירותים  בעיןסה.  ולסייע  בשילובם  בחברה

  לשיפור  במצבן יאאלא  כדי  להב,    לשרוד  ולהמשיך  להתקיים  כדילא  רק
קותיהן  ולעודד  את חלץ  ממצולסייע  להן  להי,  של  קבוצות  חלשות  אלו

אחריות  הממשלה  מתבטאת  בחקיקה  בנושאים .  חברהבן  תובלהשת
 . הנזקקתהייהרלבנטיים ובהקצאת משאבים לטיפול באוכלוס

ממרץ "  ישראלישק  התכנית  ההבראה  למ",  2003רים  לשנת  דוק  ההסח
הגבילו  את  תנאי ,  יתו  את  סכומי  הקצבאותפחה,    ותכניות  קודמות2003

בו  לא  קטנו ש  בצמב.  וצאה  הציבורית  לרווחהמו  את  הההזכאות  וצמצ
וכאשר  התמיכות  הישירות ,  צרכיה  של  האוכלוסייה  הנזקקת  לתמיכה

 . סביר לצפות לגידול בביקוש לשירותי רווחה אישיים, צומצמו
אוכלוסייה ת  חה  האישיים  מטפלים  בצורכיהן  של  קבוצורוושירותי  ה

וצרכים ,  ושכליתת  פיזית      צרכים  שמקורם  במצבי  מוגבלות  ונכו–שונות  
, מצב  ביטחוני:  שמקורם  בגורמים  כגון,  מצוקה  ומשבר  יבצמ  םשסיבת
, ים  מפוצלים  בין  מוסדותתורהשי.  אלימות  ועוד,  התמכרות,  הגירה

ם  משרד  הרווחה  והמחלקות  לשירותי מרכזשב,  ארגונים  וגופים  שונים
עקב  הגידול  בממדי ,  בשנים  האחרונות.  רווחה  של  הרשויות  המקומיות

י  ממשלה  המופנים אבמשת    הגבלולצד,  האבטלה  והעוני,  המצוקה
ממשלתיים  במימון -עולה  חלקם  של  ארגונים  לא,  להוצאה  החברתית

 . ם אלויכרההוצאה לצ
ות רשויתקציבית  מתחלקת  בין  משרד  הרווחה  להההקצאה  

פעולות  הרווחה   מאחוז  75  המקומיות  באופן  שמשרד  הרווחה  מממן
ל עבפו.  ריםהנות    אחוז25מנות  את  והרשויות  המקומיות  ממ,  המאושרות
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וחלקן  של  המחלקות  לשירותי  רווחה  עולה ,  א  נשמרת  תמידל  הקולחה
מענה העיקרי לצורכי הרווחה של ה ןעד  לאחרונה נית.    אחוז25לעיתים  על  

שפעל  כמשרד ,  משרד  העבודה  והרווחהעות  אוכלוסיית  ישראל  באמצ
והן  נושאי ,  שתחום  סמכותו  כלל  הן  נושאי  תעסוקה,    מאוחדתיממשל
הופרדו  תחומי ,    של  ממשלה  חדשהתהקמ  העם,  2002נובמבר  ב.  רווחה
 היינושאי  תעסוקה  והכשרה  מקצועית  הועברו  למשרד  התעש.  הטיפול
 . והמסחר

ים  כי  ההיזקקות מלמדל  היחידות  השונות  במשרד  הרווחה  שנתונים  
  אלף 430פר  המשפחות  המטופלות  מגיע  לכדי  מס:  לשירותים  היא  נרחבת

שפחות מבין  המ  עבר.  ישראלבחות  כלל  המשפ  מ  כרבע–משפחות  
ולפי  הערכות ,  המטופלות  מקבלות  שירותים  ברמת  אינטנסיביות  גבוהה

  אחוז  לתקציבי 20-דרשה  השנה  תוספת  של  כנ,  דמוקדמות  של  המשר
  על  צפי  לגידול נתהערכה  זו  נשע.  ה  כדי  לענות  על  הצרכיםרווחשירותי  ה

, נוכחייםהרכנים  גידול  בצרכים  בקרב  הצ,  באוכלוסיית  הנזקקים  לשירות
והתייקרויות ,    להמשך  פיתוח  והרחבה  של  מגוון  השירותים  בתחוםוןכנת

 5.8פועל  התוספת  לתקציב  עמדה  על  ב.  םצפויות  במחירם  של  השירותי
 .אחוזים בלבד

, רתיים בישראלחבתפתחויות האחרונות בהוצאה לשירותים התוח הני
נכללות .  אותמצביע  על  פגיעה  גורפת  ומשמעותית  במשפחות  מקבלי  קצב

באות צקה  ימושנפגעו  ישירות  מהקטנת  סכ,  ת  עם  ילדיםושפחמבהן  
לידה  ומפגיעה  עקיפה ה  ימהקטנת  מענק,  ממניעת  עדכונןודשיים  והח

למשפחות ,  ה  למשפחות  עניותהכנסכתוצאה  מקיצוץ  בקצבאות  הבטחת  
בהן  גדול  חלקן  של  משפחות  עם ,  וקיצוצים  בהטבות  למגזריםת  הוריו-חד

לעודד  יציאה  לעבודה ,  עצביהמעת  דל,  ועדהנזו  ש  ותינדימ.  ילדים
ררת  שאלות  מוסריות  כבדות מעו,  שפחהכנסות  המה  תנטקהבאמצעות  

ול  לילדים ותגממבלי  שנשקל  או  ניתן  פיצוי  ,  י  חומרת  הפגיעה  בילדיםבגל
רשת  הבחנה דשנ,  הראנ.  באמצעות  הפעלת  שירותים  לרווחתם,  עצמם

ים  המסוגלות ד  ילםשפחות  עמ  בין  :רגישה  יותר  בסוגי  המשפחות  במצוקה
וציא  מקרבן כולות  להשאינן  י,  תורחא  ןלבי,  להיכנס  למעגל  העבודה

קיע  בהכשרה  מתאימה  לפרטים   יש  להש–לגבי  הסוג  הראשון  .  מפרנסים
לגבי  הקבוצה .  ודהעבכדי  להביא  לשילוב  מרבי  של  משפחות  אלו  בשוק  ה

ל  אף עים  קיימת  חובה  להמשיך  לספק  לה  שירותים  נדרש,  האחרונה
ו זנה  כבחה.  תיתרבח  תמתוקף  עקרונות  יסוד  של  סולידריו,  ובדתענה  ישא
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שתיעשה  לאחר  בדיקה ,  ברתיות  שונותח  תיניות  דיפרנציאלית  לקבוצובמד
 .ע סחף במדיניות הרווחהתמנ, ואפיון המשפחות

 ות עיקריות בשירותי רווחה אישיים יהתפתחו. 1

  מיסוד מול קהילה–מגמות בולטות . א
שר  לדרכי  הטיפול  והסיוע את  בוברתיחנים  חל  שינוי  בגישות  ההלך  השבמ

 -אל:  "כיום  רווחת  גישה  חברתית  שעיקרה.  ותגירח  ותהרצויים  לקבוצ
ות  שהחזיקו  אוכלוסיות מוסד  של)  institutionalization)-de"סודימ

ו  רואה  באספקת  שירותים  לקבוצות   זגישה".  חוץ  למחנה"חריגות  מ
  הנזקק טהפר  תוקיהמונעת  את  נ,  תיות  דרךנזקקות  במסגרות  קהיל

לבותו  המוצלחת שתאת  ה  תדדעוומ,  ממשפחתו  ומסביבתו  הטבעית
גישה  זו  נתפסת  כיעילה .  ים  בהמשךיאמבחברה  בהכינה  אותו  לחיים  עצ

מבטאת  רמה  גבוהה  של  סובלנות  החברה  כלפי ,  חתועבור  הפרט  ומשפ
. סית  נמוכה  יותרחיה  התולוע,  ונכונות  לשילובן  בקהילה,  קבוצות  חריגות
תבצע  רק  במצבים  שבהם  לא  ניתן מ  תהמעבר  למוסדו,  לפי  גישה  זו

, בניגוד  לגישות  שרווחו  בעבר,  משפחתיתרת  הלהשאיר  את  הנזקק  במסג
 .שהרחיקו קבוצות גדולות למוסדות שמחוץ לקהילה

שירותי רווחה אישיים לקבוצות באוכלוסייה ציור 1. 
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ול השונות בהתפתחות ההוצאה לשירותי יפו לביטוי מגמות הטאכיצד ב
 ?רווחה אישיים בישראל

 )אחוז מההוצאה בכל תחום(טיפול מוסדי בשירותים לאה  ההוצ.1 לוח
נוער  נכים

 )תקון(
האדם  ילדים זקנים

 המפגר
 

16.5 79.2 62.4 75.9 92.9 1984 
17.9 65.5 55.3 77.9 91.9 1990 
16.1 56.4 60.3 76.4 88.9 1995 
25.0 47.0 51.7 71.6 87.7 2000 
28.8 40.0 54.7 70.7 86.7 2003 

 
  בין  הקבוצות הקיימים  הבדלים  ברמת  ההקצאה  למיסוד  או  לקהיל

ם  לאדם יתורישברוב  ההוצאה  :  החברתיות  השונות  המקבלות  סיוע
וחלקה  היחסי  נשאר  גבוה  למרות  מגמת ,  המפגר  היא  הוצאה  למוסדות

שגם ,  נוער  ויםלדמה  דומה  קיימת  גם  בשירותים  ליגמ.  הירידה  לאורך  זמן
למרות  התנודות  שאפיינו  את .  עדיין  למוסדותהוצאה  מיועד  ה  בבהם  רו
נות  מגמת  ירידה  בחלק  המיועד רומסתמנת  בשנים  האח,  החלוקה
  מתפלגת  דומה  בין 2003-ההוצאה  לטיפול  בזקן  ב,  לעומת  זאת.  למוסדות

עם  יתרון  קל   (ילההההוצאה  למוסדות  לבין  ההוצאה  לשירותים  בק
ונעה  בטווח ,  תנודות  נתונה  לאיהולאורך  זמן  ,  )למשקל  ההוצאה  המוסדית

ה אצוהה  לרכז  הכובד  שמ.  וצאההה  אחוז  מסך  62-ל  42  רחב  שבין
, לשירותי  תקון  לנוער  מועתק  בשנים  האחרונות  למסגרות  הקהילתיות

ו לואי,    חלה  ירידה  עקבית  בחלקה  של  ההוצאה  המוסדית–ובהתאמה  
יא  לשירותים ה  הלמרות  שרוב  ההוצא,  וגבליםומם  כיבשירותי  שיקום  לנ

של י    עקבית  בחלקה  היחסהיעלימן  דוקא  זמסתמנת  לאורך  ,  הבקהיל
 .ההוצאה המוסדית

רות  שסדרי  העדיפויות  המוצהרים  מכוונים  לתגבור ממכאן  של
ת ננית,  באמצעות  ההקצאה  התקציבית,  הרי  שבפועל,  פתרונות  קהילתיים

  לא  נפגעו  מכסות  הטיפול 2003-ב.  פול  מוסדיטי  ליםיפות  בתחומים  רבדע
  צפוי  שיורגש  בחומרה  רבה 2004-  ב.לא  השירות  לקהילהא  ,ביתי-החוץ

  כשליש  צמצום  של  אשר  יתבטא  ב  ,יותר  היקף  הפגיעה  בשירותים  בקהילה
הקצאה ה  ת  בנוסף  נראה  שמה  שקובע  א.הוצאה  לשירותים  בקהילהמן  ה

שבהן  ניתנת ,  חניות  בשטאלא  הפעלת  תכ,  בפועל  אינו  מדיניות  מוצהרת
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כיוון  שההקצאה .  קהילתיות-וץוקא  לתכניות  חד  הפדעהלעיתים  
הרי  שגם  אם  נקבע  כי  היעד ,  התקציבית  מתנה  את  התפתחות  השירות

  של  מדיניות  רצויה מהשויילצורך  ,  קהילהבים  תהמועדף  הוא  פיתוח  שירו
 רידהי,  שנתית-ית  רבנבתכ,  תכנון  כזה  יקבע.    לטווח  רחוקןוננדרש  תכ,  זו

עלייה  מתוכננת   –ובהתאמה  ,  הדרגתית  מתוכננת  של  התקצוב  למוסדות
 .והדרגתית של התקציב לשירותים בקהילה

 התרחבות מול צמצום בשירותי רווחה אישיים. ב
: קוטבית  בשירותי  רווחה  אישיים-ות  דותחתפבהינת    מאופ2003שנת  
וגבלה   ה–מאידך  ,  ים  חדשיםתחלה  התרחבות  והתפתחות  של  שירו,  מחד

.   מקבלי  הסיועוקטנה  אוכלוסיית,  תים  קיימיםוריש  תקוצומצמה  אספ
 :פר ממדיםכוללת מס ההתרחבות
ספת  שירותים  חדשים כולל  הו,  ירותיםהגדלת  מכלול  הש,  ראשית

,   לייחס  הגדלה  זו  במידה  רבה  לעובדהתןני.  תת  חדשניווכניתוהפעלת  
.   הרווחהידי  משרד-עלם  ידרו  כתחומים  מועדפ  הוגשתחומים  מסוימים

התמכרויות  ואלימות ,  וןו  לנושאי  ילדים  בסיכנתינש  םיגשהד,  באופן  זה
תרמו  לפיתוחם  המואץ ,  במשפחה  בתכנית  העבודה  השנתית  של  המשרד

, ת  לילדים  אוטיסטיםרושי,  יםוטות  נכע  לפתמעונו,  של  מרכזי  חירום
 . עלי הזנהפולהפעלת מ, לכוהולת לאלטיפול בהתמכרויו, לכבדי שמיעה

בעקבות  הצטרפות ,  שירותיםמקבלי  ה  ליאהגדלת  פוטנצ,  שנית 
ואשר ,  שלא  הפעילו  בעבר  שירותים  נתונים  בתחומן,  ויות  מקומיותרש

רחוב -בדריל  פוטיבמיוחד    ,יותנהתחילו  בשנה  האחרונה  להפעיל  תכ
ויות  לתכניות  אספקת ל  רשקצב  הצטרפותן  ש.  ילדים-ומרכזי  הורים

ל  הסדרים  פורמליים  בין ע  המיתחוהוא  מותנה  ב,  ותים  אינו  אחידרשי
ם  בהסדרי  ההפעלה  המשותפת מונעים הפעלה עיכובי.  הממשלה  והרשויות

 . גורפת ומהירה יותר של שירותי רווחה מקומיים
התחזקות  מגמות   בעקבות  :שירותים  היקספהגדלת  מספר  ,  ולבסוף

ממשלתיים -  לאלארגוניםההפרטה  הועברה  אספקת  שירותים  מסוימים  
ראה  הרחבה (השירותים  לילד  ולנוער    םוחתב  מגמה  זו  בולטת.  רבים

 ).בהמשך
גם  תהליכים ,  כאמור,  כי  ההתרחבות  בשירותי  הרווחה  חלולצד  תהלי

 לא  ו,תביוינובע  בעיקר  ממגבלות  תקצצמצום  ה.  ירותיםצמצום  בששל  
. שינוי  תפיסתי  או  מסיום  טבעי  של  פרויקטים  שלא  היה  בהם  צורך  יותרמ

בטא  בהקטנת תמ  ינכו  התבטההי.  תוכני  וכמותי,  ממדים  לצמצום  שני
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, ובעיקר  תכניות  סיוע  לנשים  מוכות,    סיוע  שונותמספרן  של  תכניות
–וכן  ,  צמצום  מספר  מרכזי  גמילה  ומועדוניות  לילדים,  לגברים  מכים

ההיבט .    נופשונים  לאנשים  עם  מוגבלויות  שכליותלתפעהל  תוכנית
בלי  השירותים  עקב  הפסקת קת  מאוכלוסיי  מתבטא  בהקטנת  מותיהכ
. ים  מכלל  הנזקקים  יחסית  במספר  מקבלי  השירותהדיריו,  יותכנת

התופעה  נובעת  גם  מהעלייה  המהירה  שחלה  בשנה  האחרונה  בשיעור 
 . הייוסלכהאו יחסית לקצב הגידול הטבעי של, הנזקקים

ממשלתיים  בשנה  האחרונה  -ה  לאהמוגברת  של  ארגוני  רווח  עילותםפ
אך  מחייבת ,  גבלומ  עציההקטנת  הפער  בין  ביקוש  מוגבר  וביע  שויה  לסיע

בשנים .  מיק  בסדרי  עדיפויות  במדיניות  הרווחה  של  ישראלדיון  ציבור  מע
 תירויששל    סעיפים  השוניםבהוצאה  ל  חות  נבדלתחלה  התפת  האחרונות

לעומת ,  לזקןחל  גידול  משמעותי  בהוצאה  לשירות  :  רווחה  האישייםה
. ולנוער  דליל  תירובשרותי  תקון  לנוער  במוסדות  וי  לשהוצאהה  צמצום

  רווחה  אישיים  אחרים  נשמרה  יציבות בהקצאות  לשירותי,  לעומת  זאת
, מצב  זה  משקף  לכאורה.  בגובה  ההוצאה  יחסית  להוצאה  בשנה  קודמת

מוצהרת  נוכחית  של  השקעה  בטיוב  והעשרה  של  הון ת  יוינדמין  בפער  
-עה  בפועל  בשימור  הקיים  עלקלבין  הש,  בת  החברה  העתידית  לטואנושי
בלת  משאבים בתנאים  של  מג.  הקצאה  מוגדלת  לשירותים  לזקנים  ידי

ניצב  הקושי  לבחור  בין  הקצאה  מוגברת  לסיפוק  צרכים  מיידי ,  אפקטיבית
לסיפוק  צרכים  לקבוצות  צעירות   דגש  לבין  מתן,  לקבוצות  בוגרות

 משאבים  הכריעה  כנראה  לטובתלת  המגב.  שיצעידו  קדימה  את  החברה
 . הראשון

 שירותי רווחה לילדים ולנוער במסגרות השונות. 2

, רת  שירותי  הרווחה  האישיים  עוסק  בילדים  ונוערי  במסגענף  מרכז
. ים  מסוגים  שוניםתיפחמש  םשייקהנזקקים  להתערבות  חברתית  עקב  

בשל המחסור  בפתרונות  למצוקות  שונות  הוחרף  בשנה  האחרונה  
 2.2בישראל  חיים  .  םידלי  המצוקה  הכלכלית  בקרב  משפחות  עם  רותהתגב

  שיעור  גבוה –יה  בישראל  המהווים  כשליש  מכלל  האוכלוסי,  מיליון  ילדים
ל כלז  מאחו  16(  אלף  ילדים  350,  מתוכם.  בהשוואה  למדינות  מערביות

הנמצאים  במצב  הפוגע ,  אלו  הם  ילדים:  מזוהים  כילדים  בסיכון)  הילדים
,   תקין  במערכות  לימודיםיםאו  עלול  לפגוע  ביכולתם  להשתלב  באורח  חי
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  להתפתחותם וכן  ילדים  החשופים  לחשש  ממשי,  בחיי  חברה  או  במשפחה
 .התקינה

קשורים  בהגנה  על  ילדים ים  הכחי  מסדיר  באופן  מקיף  עניינוהנהחוק  
ם יאך  היבט  ,מפני  התעללות  פיזית  וניצול  מיני  ובהגנה  על  ילדים  עובדים

אינם ,  התעללות  נפשית  וא  החנ  הזניכמו  הגנה  מפ,  רים  של  הגנהחא
 ריסדמוק  חה.  נמצאים  בתחום  האפור  של  הגדרת  העבירות  ויםדרמוס
  הבריאות ושאיוגם  נ,  צורה  מקיפה  ומפורטת  את  נושאי  החינוך  השוניםב

ואילו  נושא  הזכאות  לשירותים  חברתיים ,  מוסדרים  באופן  כמעט  מלא
 .סדר כללאיננו מו
: יורכ  המחוקק  הישראלי  וסולם  עלש  ותפדב  זה  משקף  את  העמצ

ל  גופו  של ע  הלהגנ  שורקמחוקק  עסק  בהרחבה  בשנים  האחרונות  בכל  הה
  את  ההגנה  על  כבודו  ועל מה-תאך  הזניח  במיד,  על  צרכיו  הבסיסיים,  לדהי

החשוב המחוקק  גם  אמר  את  דברו  לגבי  מקומה  המרכזי  ו.  שלומו  הנפשי
דים  לתהליך  של ע  ונאש  עוד  ב,כת  החינוך  בחברה  הישראליתר  מעשל

 םלדייל  זכויות  הרווחה  של  אוכלוסיות  בכלל  ושל    שיםלידחיקה  לשו
יחס כי  המחוקק  נטה  להתי,  קוו  החוקי-מהסטטוסניתן  ללמוד  .  בפרט

כל  ילדי  ישראל ,  למשל(לאוכלוסיית  הילדים  הכללית  במובן  הרחב  ביותר  
של  ילדים ת  צות  מאד  ספציפיות  ומובחנוואו  לקב)  זכאים  לחינוך  חינם

ולא  לקבוצות )  ילדים  עובדים,  ילדים  מוכים,  כמו  למשל(ונוער  בסיכון  
או  קבוצות  ספציפיות )  חת  לקו  העוניילדים  החיים  מת(ת  ונחפחות  מוב

ילדים  החיים  בתוך ,  ילדים  החולים  במחלות  ספציפיות,  למשל(אחרות  
ילדי ,  ילדי  נשים  מוכות,    לסמיםםילדי  מכורי,  משפחות  בעייתיות  כמו

 ). בדים זריםעו
  חשיבות  להבחנה  אם  מדובר  בזכויות עתודנכויות  ילדים  זבמימוש  

מטבע .  דים  ונוער  או  בזכויות  ערכיותחייהם  של  ילל  תוגעונה,  תוקיומי
כאשר  רשויות  צריכות  להחליט  על  הקצאת  משאבים  ועל  חקיקה ,  הדברים

רות  שערך  השוויון  מחייב מל,  תת  קיומיותהיה  העדפה  ברורה  לזכויו
ח  הוועדה  למען "אחרונה  פורסם  דול.  1ה  לכל  סוגי  הזכויותווש  תוסהתייח

. י  ילדים  ונוערנושאקה  בהמציג  המלצות  הנוגעות  לשינויי  חקי,  2לדיה
ומציע  שחוק  זה  יכלול ,  ח  ממליץ  על  חקיקת  חוק  שוויון  החינוך"הדו

הספר -  לחייהם  בביתותוף  תלמידים  בהחלטות  הנוגעתהיבטים  של  שי
בתחום .  ועיגון  זכויותיהם  האזרחיות  והפוליטיות  במוסדות  החינוך

                                                 
 .2003, םושל-בן 1
 .2003, טלויור עדתו 2
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ח  על  הסדרה  בחוק  של  האומנה  ושל "ת  ממליץ  הדויתיב-ההשמה  החוץ
וכן  מתייחס ,  אחריות  המדינה  לילדים  בפנימיות  ובמעונות  משפחתיים

, תוף  ילדים  בהליכי  גירושיןילש,  לזכותם  של  ילדים  לייצוג  משפטי  נפרד
בשנים  הקרובות  ראוי  לשלב  את .  איסור  מוחלט  על  הכאת  ילדיםול

וכדי  להתאים  את ,  כדי  לתת  להן  תוקף  מחייב,  המלצות  הוועדה  בחקיקה
אמנות  שישראל ,  ינלאומיות  בתחום  זכויות  הילדהחקיקה  לאמנות  ב

 .חתומה עליהן זה מכבר
הטיפול  בילדים   ד  עלוחה  מופקילד  ולנוער  במשרד  הרוהשירות  ל
 70  מונה  מעל  לתופמטוהאוכלוסייה  ה,  בפוטנציה  וא  לעובפן  במצבי  סיכו
או  ילדים  הנתונים ,  יםמסלים  רמכו,  החשופים  להתעללות,  אלף  ילדים

ת  מגיע  לכדי  חמישית  מאוכלוסיית שירומספר  מקבלי  ה.  במצוקות  אחרות
גם  באספקת  שירותים ,  בדומה  לתחומים  אחרים.  היעד  הפוטנציאלית

שירותים  בקהילה :  סי  סיוע  עיקרייםפוילד  ולנוער  מופעלים  שני  דל
 המוגדרים,  שירותים  נוספים.  קהילתיות-ושירותים  במסגרות  חוץ

מיועדים  להבטיח  תחליף ה,  הם  שירותי  אימוץ,  סגרת  השירות  לילדמב
 . שמשפחתם אינה יכולה לגדלם, לילדים

מטפלים  בילדים הרב  רווחת  בקמוסדית  -יפולית  האלטהגישה  ה
לובם  העתידי  של שית    א  לקדם  בדרך  זו  טוב  יותרןתינש  םריבוהס,  ובנוער

דים נועד  ליל  בקהילהל  ופיהט.  ההילקהילדים  כבוגרים  עצמאיים  ב
להערכת ,  אך  ניתן,  ם  התקינהתחותשקיימת  פגיעה  בשלומם  או  בהתפ

ם   ובסביבתלענות  לצורכיהם  במסגרות  המשפחתיות,  הגורמים  המטפלים
וללים  הפעלת  עובדים כ  הליהק  בלדהשירותים  התומכים  בי.  יתעהטב
 .נותות  שוופעולות  קהילתי,  ספר  ובמוסדות  קהילתיים-בביתם  ייאלסוצי
לות   פעיללהכו,  רד  הרווחה  משתתף  במימון  סל  פרויקטים  בקהילהשמ

מעונות ,  משפחות  אומנה  יומיות,  מועדוניות  ומסגרות  יומיות  שונות,  ייעוץ
 .כזי חירוםרמשפחתונים ומ, יום

הבית   מאםצילדים  שיש  להו  נועד  ליותיתיב-ץוחבמסגרות    וליפהט
ולמנוע  פגיעה  בהתפתחותם ,  םמלשק  ,לפרקי  זמן  שונים  כדי  להגן  עליהם

הטיפול  בילד  מחוץ .  ון  חוזריםובשלומם  כתוצאה  מחשיפתם  למצבי  סיכ
מעונות ,  ציבוריים  ופרטיים,  לביתו  ניתן  באמצעות  מעונות  פנימייתיים

 .יבוציםקבו םיירט פומשפחות אומנה בבתים, ייםתמשפח
ים יק,  לות  מניעתית  מטבעהיעפשהינה  ,    לילדחהווהרשירותי    ילותפעב
צאו ושי  בכימות  נתונים  לצורך  קביעת  היקף  אוכלוסיית  הילדים  שהוק

עם  זאת  ניתן  להצביע  על .  מסיכון  הודות  להתערבות  שירותי  הרווחה
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,  תנושווסייה  המטופלת  במסגרות  הלהאוכן  בהיקף  מגמת  גידול  לאורך  זמ
 .םחובתרחבה במגוון השירותים ה לעו

  
  המטופלים יקףהוות ר שי סוגי לפ,נוערללילד ותים רויש. 2 חול

   1,000      ילדים-ריםמרכזי הו
   1,000     תייםיתכל-ום רב ימעונות
   14,000     יום ומשפחתוניםמעונות 
     10,000      ת טיפוליותמועדוניו
 10,000     תומכות ומשקמותתכניות 
   16,000          עד     פקידי ס
      1,000     אסירים, וזיותועדות מח

     8,900       ותפנימי
 :מתוכן

       700      ירוםמרכזי ח  
      1,500      אומנה משפחות   
  ילדים270- וותימה א120     ותכומשים נט לקלת רודי

ידי השירות לילד  ילדים מסודרים מחוץ לבית על- ציור 2. 
ולנוער במימון משרד הרווחה
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  להיהק ביםתורישה. א
הסיוע .  ון  והגנה  אבח,שירותי  ייעוץ,  וע  בפועלים  סי  אלה  כוללשירותים

  כטיפול  פרטני  בתכיפות  הנקבעת  לפי  עוצמת ןניתן  הן  כסיוע  קבוצתי  וה
לילדים תכליתיים  -ום  רבמעונות  י:  יות  הןהמסגרות  העיקר.  הצרכים

כולל  שירותי ,  וןמע  ביההמאפשרים  שהי,  )3ל  גיל  עמ  (ןגה  סיכון  בגילב
, 4יל  עד  גם  בלילדי  ום  ומשפחתוניםמעונות  י  ;עד  לשעות  הערב,  הזנה

ת וים  מסגרקינה  ומהוהתתחותם  פהמצויים  במצבי  סיכון  הנוגעים  להת
; )ארוחות  והקניית  הרגלי  סדרכולל  (טיפולית  חינוכית  לשהייה  יומית  

 ודפקבת  ולהוריהם  המתקשים  5-12  ליבג  םילילד  ילדים-ריםמרכזי  הו
חברתי ,    בתפקוד  אישיםקשיתמלילדים  ה  ת  טיפוליותמועדוניוו;  הורי
 .מודיולי

 קמותמשמכות  ותכניות  תומסגרות  האמורות  מופעלות  בנוסף  ל
ידי -הניתן  על,  ניטיפול  ישיר  פרט:  תכניות  אלו  כוללות.  יםלהורים  ולילד

, ים  ברשויות  המקומיותיתרבח  םעובדים  סוציאליים  במחלקות  לשירותי
ואת  תפקודה   רותודות  לקדם  את  יכולת  ההעויות  מיוחדות  המניתכן  וכ

ור פסיוע  לשי:  התכניות  הללו  כוללות.  כלפי  הילדפחה  התקין  של  המש
באמצעות  ניתוח  אירועים  בחיי  המשפחה  לאחר (הקשר  המשפחתי  

ידי  מתנדבות -הדרכה  על;  )ידי  ההורים  במצלמות  וידאו-  עלשצולמו
מצבי   ףאעל  ,  שאינן  משתמשות  בשירותי  הרווחה,  בבתיהן  של  משפחות
קידום  יכולת  ההורה  לפעול  להתפתחותו  התקינה  של ;  הסיכון  של  הילדים

עת  אלימות  במשפחה  בקרב נירכזים  לממתכנית  אחרת  מופעלת  ב.  הילד
 . הםבמשפחותי לימותהחווים א, ילדים ובני נוער
במסגרות דעת    תוחוו  אבחון  של  שירותים  בקהילה  כולל  סוג  אחר

שך מהמקבלות  החלטות  לגבי  ה,  עיותמקצו-  רבההחלטת  ועדו:  הבאות
או  לגבי ,  שמשפחתם  מבקשת  לשלחם  לפנימיות,  יפול  בילדים  ונוערטה

; בחנת  אפשרות  השבתם  למשפחותיהםיתיות  ונב-רות  חוץסגילדים  במ
) קוח  יעל  פ(וער  מטפלים  בקטינים  הנזקקים  להגנה    לחוק  הנדפקידי  סע

תסקירים המספקים    ,ד  לסדרי  דיןפקידי  סע;  די  להבטיח  את  שלומםכ
הערכת  מסוכנות ,  ותרופסאפוט,  י  משמורת  על  ילדיםאנושבהמשפט  -לבית
שרד  הרווחה ועדות  מחוזיות  למו;    הקטיןתתוך  שמירה  על  טוב,  ועוד

, ות  מטפלות  במשפחות  אסיריםועדארבע    –הסוהר  -ולשירות  בתי
 . וגילוי עריות במשפחהתומילא המרצים עונשים על עבירות
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 ביתיים -חוץ יםותירש. ב
ורך ת  לצשהוצאתם  מהבית  מתחייב,  וןכבסי  לילדיםמיועדים    השירותים

 :ות מספר מסגרותלבדפוס זה כלו. הבטחת שלומם והתפתחותם
, חינוכיותפנימיות    –  בארבעה  דפוסים  משלימים  הפועלותנימיות  פ

  מסתמנת  מגמת  ירידה ןזמ  ךרולא.  אשפוזיות-טיפוליות  ופוסט,  שיקומיות
-  הטיפול  הלאתגמומהמוסברת  בהתחזקות  ,  ים  בפנימיותלדהיר  במספ
, שליםרויות  בימהשנה  בולטת  במיוחד  ירידה  במספר  הילדים  בפני.  מוסדי
רים   אחוז  מהילדים  בעיר  מוגד38(מיוחד  גבוהה  בתחולת  העוני    שבה

, ילדים  בירושליםלמאחר  שלא  נרשם  גידול  בשירותים  אחרים  ).  כעניים
 .רימענה למצוקת הילדים בע ןתעל קושי במ הרי שיש בכך להעיד

סיכון  גבוה  בזמני   לילדים  ברוםחיכזי  רמ:  כולליםאחרים  סידורים  
מציאת  דרכי  טיפול  והתאמת עד  ל,  קצר  הילד  שוהה  במרכז  זמן  –משבר  

חליף  משפחה המהוות  ת,  ומנהמשפחות  א;  למשפחתותכנית  שיקום  לו  ו
כאשר  מקפידים  על  שמירת  קשר  עם  משפחת ,    זמן  שוניםיחווטל  ,לילד

ט  לנשים דירות  קל;  רתיות  בקהילהת  חבהילד  בפעילויו  לוביהמוצא  ועל  ש
, )וילדיהן(משמשות  כמקום  מגורים  לאמהות  רות  הסגמ  –ילדיהן  ומוכות  

וי ולל,  הנגאך  זקוקות  לה,  כותשאינן  משתלבות  במקלטים  לנשים  מו
 .לפרקי זמן משתנים איהות בדירות ההש. ןיהולסיוע במצוי זכויות

היקף הנהנים מהן רלבנטיות ם ובצבאות לילדיבגובה הק ותההתפתחוי
דים  מוגדלת  לילד  החמישי   קצבת  ילחוק  הלפרטע    קב2000נת  שב.  לענייננו

שפגעו ,  קיצוציםאך  בשנתיים  האחרונות  חלו  שני  גלי  ,  ואילך  במשפחה
  צורכי תקפע  משמעותי  באסיו  סעהשהבטיח  קודם  לפגי,  סה  זהנכה  רוקבמ

  המצטברת  בילדים גיעההפ.  משפחות  מעוטות  הכנסהבים  דגידולם  של  יל
-  מהפגיעות  הישירות  והעקיפות  שנגרמו  עלהכתוצא,  במשפחות  במצוקה
ם   אלף  ילדי50-פי  הערכות  לתוספת  של  כ-גרמה  על,  ידי  התכניות  השונות

דים לי    אלף83  עוד  2006הפגיעה  הנוספת  צפויה  להוסיף  עד  .  2003-עניים  ב
 . למעגל העוני

דים  מבטא  הצטמקות  של ת  ילבהוצאה  הציבורית  לקצבאוץ  יצוק ה
לצד  הקפאה  או  הקטנה  של ,  וקותצ  מהגדלת.  ראלשמערכת  הרווחה  בי

משמעותה  הגדלה  של  פערים  בין  צרכים  לבין  רמת  מיצוי  בפועל ,  תקציבים
 השוד  פנימי  בין  גייג  ניםפערים  אלו  מבטא.  לנזקקים  עויסל  של  שירותים

לבין ,  ם  לצורך  הגדלת  ההון  האנושיירותיהטוענת  למתן  ש,  מוצהרת
.   ילדים  ונוערחתדרשים  לרוונצמצום  בקצבאות  והקטנת  התקציבים  ה

אינה ,  באמצעות  העלאת  רמת  החינוך,  הגישה  הגורסת  העצמה  של  פרט
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שיאפשרו  רכישת ,  ך  ליצור  תנאים  מוקדמיםיכולה  להתעלם  מהצור
שהם  המפתח  להתקדמות  אישית (השכלה  והישגים  בתחום  החינוך  

בעיקר  באמצעות  אספקת  שירותי ,  מצוקהות  בלקבוצות  חברתי,  )בחברה
 . נוערולחה לילדים ורו

הקיצוץ  בהוצאה  הממשלתית  ניתן  מענה  חלקי  בלבד מכתוצאה  
האחרונות   םינשב  לכן  עולה,  ידי  משרדי  הממשלה-לצורכי  ילדים  על
 קת  השירותים  המיועדיםפסא  רווחה  לילדים  בניגוארחלקם  היחסי  של  

הנוגעות  למעורבות ,    מנהל  עסקיםתחוםגם  גישות  חדשות  מ.  צה  זוולקב
  מובנית  בתכניות  העסקיות  של  ארגונים תבומעור(הילה  קעסקית  ב

 רעונום  מייחסות  חשיבות  רבה  לקידום  ילדי,  )וחברות  פרטיות  וציבוריות
 . נדון בהרחבה בהמשךאשוהנ. בקהילהע בין מכלול של אפשרויות סיומ

  תקון לנוער בקהילה ובמוסדות שירותי.ג
מניעת ום    שיקו,ברתיחטיפול  ופיקוח    ותירקון  לנוער  כוללים  שישירותי  ת

המוגדרת  כנוער ,  25עבריינות  בקרב  אוכלוסיית  בני  נוער  וצעירים  עד  גיל  
 ותדרניתוק  חברתי  ובסכנת  הידר  יכילהת  המצוי  במדובר  בנוער.  בסיכון

. עבריינות  בשל  מצוקה  המקשה  על  יכולת  התפקוד  האישי  והחברתיל
חלקם ,  יםדעובדים  או  לומ  ינםאש,    אלף  בני  נוער50-ההגדרה  מתייחסת  ל

חלקם  חוו  אלימות  במשפחה  או  שהיו ,  ממשפחות  במצוקה  כלכלית
  בסמים  ומנותקים וחלקם  משתמשים,  קורבנות  לפעילות  עבריינית

חינוכי -בני  נוער  אלו  נמצאים  על  קצה  הרצף  הטיפולי.  ממשפחותיהם
ף י  מקןירותים  המיועדים  להם  אמורים  לענות  באופשה.  במדינת  ישראל

אינן  ערוכות )  בעיקר,  חינוך(ות  אחרות  ליערכות  פורממם  שצרכיעל  
והם ,  שירותי  התקון  לנוער  מקיפים  כרבע  מאוכלוסיית  היעד.  לסיפוקם

 .הילה והן מחוץ להקב ןה םיתנינ

 פי סוג שירות והיקף המטופלים ל, רעונלתקון ירותי ש. 3 לוח
ם   ני"מפתב וקום בקהילהי שזירכמ   3,000

    ומכות ומשקמות   תת יוכנת  13,500
 וער           נת רוקיח 14,000
 צוקה           מ בותערנ 16,500

        אומנה ומשפחות תונועמ  1,900
פעילויות גמילה מסמים                       1,000
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הניתנים  לצעירים שירותים  הוא  הבולט  מבין  ה  רלנוע  מבחןשירות  ה
, מלכתי  מטפל  בקטיניםמ  התורישה  .גרות  הקהילתיותסמבולנוער  מנותק  

הוא  מסייע  בהתאמת  דרכי ,  ידי  המשטרה  בחשד  לביצוע  עבירה-שהופנו  על
. גות  עבריינית  בעתידהנתה  תעובמני,  של  הקטיניםהטיפול  והשיקום  

, צרעמ  הכנת  תסקירי,  מתבצעת  באמצעות  חקירות  חןמבירות  ה  שותילפע
ידי  השירות  נמצא -  עלטופלהשיה  יהיקף  האוכלוס.  וביצוע  פיקוח  מעצרים

ובשנתיים  האחרונות  אף  חל  בו  גידול  מהיר  של ,  במגמת  עלייה  לאורך  זמן
נפגעי ,  14לדים  עד  גיל  י  רתיקם  יחידה  לחפועלת  ג  בשירות  .  אחוז50-כ
דים לי  השירות  לחקירת.  14ובפוגעים  מתחת  לגיל  ,  ותימין  ואל  מותירעב

 .בלויות מוגים עםש אנתצפוי להתרחב עם סיום חקיקת חוק חקיר

 
בקבוצות ,  ול  ברמת  הפרטכולל  טיפ  טיפול  בנערה  במצוקההשירות  ל
 רבשמ  יבלט  לנערות  במצת  מק  ובמקומווסיוע  בדיור  זמני,  ובמועדונים

. רת  הנערות  לחיי  עבודהשלויות  להכעי  פותכמו  כן  כולל  השיר.  קשים
 פחהשעות  הציבור  לאלימות  ולהתעללות  מינית  במדומבעקבות  עלייה  ב

 . ה מספר הפניות לשירות זההתמדגדל ב
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בני נוער בטיפול שירותי המבחן לנוער ציור 3. 
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לנוער (  י  סמיםגעיפול  בנפ  כוללים  שירות  לטלנוער  במצוקהשירותים  
מים  בקהילה  ואחראי  על ס  יעגפניות  לשיקום  נ  תכהמפתח,  )יםלמבוגרו

הטיפול  ניתן  במרכזי .  יהםתמילה  ושיקום  לנפגעי  סמים  ומשפחו  גותניתכ
המספקים  גם  מסגרות  שיקומיות  תעסוקתיות  לתקופות ,  יום  אזוריים

 . שלאחר הגמילה
ר  וצעירים  עד  גיל ועאתר  בני  נמו  םזוי  וצעירים  טיפול  בנוערהשירות  ל

דפוסי  ההתנהגות  של  נוער   םוקישבד  קמתוא  מהו,  ימצאם  במקום  ה25
שירות  מגיש  טיפול ה.  ותילמערכות  הנורמטיביבו  זה  כדי  להשק  ותמנ

פרטני  לצד  טיפול  קבוצתי  באמצעות  פעילויות  ספורט  ופעילות  להכשרה 
 .מקצועית

ת  ביטחון  קהילתית  והוא  ניתן שר  שמשמ  שיקום  הנוערהשירות  ל
בקהילה  בני  נוער   בלשל  םכוונימה,  יום-כזינים  ומר"במסגרות  של  מפת

רוב .  חומי  חיים  שוניםתת  בו  מיומנוינייתתוך  הק,  י  סיכוןצבבמם  הנמצאי
 . ממשלתיות–ומיעוטן , המסגרות הן מסגרות מוניציפליות

מופקד  על  איתור  וטיפול  בנערות   טיפול  בנשים  ובנערותהשירות  ל
). 25יל  ערבי  עד  גגזר  המב  (13-22הילה  בגיל  סיכון  בקוקה  ובמצבי  מצב

, דירות  מעבר,  דוניםעומו  הכוללות  קבוצות  טיפול,  במסגרותן  ית  נהשירות
 .ל ותחנות לייעוץ מיני" לצהההכנ קבוצות, בתים חמים, מקלטי חירום
ן  חל  גידול  עקבי  ומשמעותי  בהיקף  המטופלים  בשירותי לאורך  זמ

שבון חעל    ,הצוקהמבחן  לנוער  ובשירותים  המיועדים  לטיפול  בנערות  במ
 ער  כין  לשנית.  קום  הנוער  במפתניםשיל  שירותי    שנת  חלקם  היחסיהקט
כמו  ההתעוררות  הציבורית ,  ול  בשירותים  אלו  חברו  כמה  גורמיםדלגי

של   וחשיפה  תקשורתית  נרחבת,  בעקבות  פעילותם  של  ארגוני  נשים
עו גורמים  אלה  השפי.  האלימות  כלפי  נשים  וההתעללות  בנערות  מתבגרות

 .לקבוצות אלו םיתורשיה חותדלת ההקצאות לפיעל הג
  על   המופקדת,ת  הנועררשות  חסו  צעותמוסדי  מתבצע  באמהטיפול  ה

, חוק-ביתיות  בילדים  ובנוער  במצוקה  או  בנוער  עובר-טיפול  במסגרות  חוץ
הנשלח ,  13-18טיפול  זה  ניתן  ברובו  לבני  .  לצורך  שיקומם  מחדש  בחברה

  למעונות –  וטועימו,  הים  ולמשפחות  אומנפרטי,  ורייםלמעונות  ציב
ה  קשה קמצו  אולם  בשל,  נערים  מדובר  בקרוב  לאלפיים.  ממשלתיים

.   בני  נוער  ממתינים  כיום  לסידור  במעונות400-כ,  במספר  מקומות  הטיפול
הבולטת ,  השנה  הוחמר  איום  סגירת  מעונות  לנוער  עקב  מצוקה  תקציבית

 .ם הארץרובעיקר בד
 



                                                                183                             שירותי רווחה אישיים                                                                      

 

בחברה ם  ריוב  וגההולכים  ,יתהחבר  ניכורהו  תומיהאל,  תהעבריינו
מחייבים  חשיבה ,  ומתבגרים  בפרטר  עו  ניובקרב  בנ,  הישראלית  בכלל

 כמו  גם,  מעמיקה  ופיתוח  פתרונות  יצירתיים  להתמודדות  עם  התופעות
ריבוי  הגופים  המטפלים  כיום ,  מאידך.  ת  מנגנונים  יעילים  למניעתןריצי

 קבע,  נוספים  םיגורמ    עם  כניסתיופצה  לוהגידו,  ד  ולנוערותים  לילבשיר
א  לניצול  בלתי  יעיל  של יהב  ליםיעשו,  ליכי  הפרטה  מהירים  בתחוםה

הפועלים ,  על  הצורך  בתיאום  בין  הגופים  השונים.  המשאבים  בתחום
ידי  משרד -כולל  תיאום  עם  שירותים  הניתנים  לילד  ולנוער  על,  בשטח
 הזצורך  ).  'ב  51'  מס(ח  השנתי  שלו  "העיר  כבר  מבקר  המדינה  בדו,  החינוך
  פי  כמה ישה  הכרחעם  ניריכוז  ידע  ותיאום  בין  הארגונ,  םבישאמם  ובאיג

 .וכמה בעת מצוקה תקציבית
העוסקות  באספקת  שירותים  לילדים ,    הגוברת  של  עמותותמעורבותן

הביאה  להשקעה  גדולה  של  משאבים  וידע  מקצועי  בפיתוח ,  ולנוער
ם ת  כיוויות  אלו  אינן  זוכנכת.  ולאור  קבוצות  עב  תכניות  הפעלה  שלו
. ומיתקציב  הלאהרת  גסה  ארצית  בשל  מחסור  במשאבים  במסרילפ

שפותחו ,  מומלץ  לבחון  את  האפשרויות  להרחבת  שירותים  ותכניות
והפיכתן  לתכניות  קבועות  ברמה ,  והופעלו  בהצלחה  במקומות  שונים

ייתכן  שיש  לכך  יתרון  על  פני .  ארצית  ובפריסה  גיאוגרפית  מקסימלית
לאורך  שנים   ולאשר  יופע,  פותעת  משאבים  בפיתוח  תכניות  נוסשקה

 .במתכונת ניסויית בלבד

 זקניםחה לרוושירותי . 3

מהווה  כעשירית  מכלל )  65+בני  ובנות  (ת  הזקנים  בישראל  ייסולכוא
אך ,  והיא  עתידה  להישמר  בהיקף  זה  גם  בשנים  הבאות,  האוכלוסייה

, )75+יל  גב  (םישייש-ל  זקנים  שיר  בחלקםגידול  מהבשנים  האחרונות  חל  
ועל  כן  סך  המשאבים ,  יותר)  בממוצע(וחה  גבוהים  רוי  ומם  בתחהכישצור

העשור ,  ואכן.  ות  חייהם  הנאותה  מצוי  במגמת  עלייהכ  איתהנדרש  להבטח
, בגידול  בספקי  השירותים,  האחרון  מאופיין  בהתרחבות  סוגי  השירותים

  הזקנה  של הם  של  מקבלי  השירותים  מקרב  אוכלוסייתפרובעלייה  במס
 .ישראל
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היעדר   ןוותרו  בעינן  סוגיות  מרכזיות  כגנ,  ופתחויות  אלתלמרות  ה
  ביטוח  פנסיוני  אחר  לחלק  ניכר  מאוכלוסיית ת  והיעדרפנסיה  ממלכתי

: מצב  המשפיע  על  שיעורי  העוני  הגבוהים  בקרב  אוכלוסייה  זו,  הזקנים
מצוקות  הזקנים .  קניםז  לש  תיבית  העניים  הם  משקי  ב  הקימשרבע  מ
  לפגיעה  בזקנים  בשל המרשג,  "תכנית  ההבראה"ת  השנה  בעקבוו  יפהחר
הקיצוץ  המצטבר ,  ת  גיל  הזכאות  לקצבת  זקנהידחי  ,  הקצבאותןדכוע-אי

 . והשינויים ברמות גמלת הסיעוד, בגמלאות הביטוח הלאומי
לאות מג:  עוסי  ני  סוגים  עיקריים  שלכוללים  שווחה  לזקנים  רשירותי  

  לזקנים  המוגבלים גמלת  סיעוד.  קניםלזם  ריסיעוד  ושירותים  אח
תים היקף  ובתמהיל  על  פי  סל  שירובות  רדם  ניתנת  לספקי  השיוקפבת

מספר .  והם  אחראים  להעברתה  לזכאים,  שנקבע  לפרט  נתון,  אישי
הזקנים  הזכאים  לשירותי  סיעוד  על  פי  חוק  גדל  בקצב  מהיר  לעומת 

-רוב  לקוהוא  עומד  עתה  על  ,    הקשישים  בישראליתהגידול  של  אוכלוסי
  של  מלוא ףהיקבת  הסיעוד  ניתנות  ואלרוב  גמ.  מרביתם  נשים  ,אלף  113

  זקנים בבקר    רמה  גבוהה  של  מצבי  נזקקותמשקףנתון  ה,  אחוזי  הגמלה
 .סיעודיים
 ה  לראשיתה  ירידה  קלה  במספר  מקבלי  הסיעוד  בהשוואל  ח2003ביוני  
י לר  מקבספבמה  נת  תחילתה  של  מגמת  ירידמסמ  וז  וייתכן  שירידה,  השנה

  בולטת  על וה  זממג).  הזכאות  לעבעקבות  החלת  המגבלות  (גמלת  סיעוד  
. קבלי  הסיעוד  מאז  החלת  חוק  הסיעודך  במול  העקבי  והמתמשדהגי  רקע

ובהנחה  שהיחס ,  בהתייחס  לגידול  הטבעי  במספר  הזקנים  בשנה  האחרונה
הירידה  במספר ,  בין  מספר  הזקנים  למקבלי  גמלת  סיעוד  לא  השתנה

 יםנד  של  זקועישקפת  פער  בין  צורכי  הס  מ2003עוד  ביוני  ימקבלי  גמלת  ס
 . ת מימושםדמיל

 )רת חוק הסיעודשלא במסג( קהילתיים שירותים. א
מממנות  מחלקות ,  ירותי  הסיעוד  הניתנים  לפי  חוק  ביטוח  סיעודבנוסף  לש
לסיעוד  מתוקף ם  ם  זכאיניאש  םיהמקומיות  טיפול  לזקנברשויות  הרווחה  
ירותי  סיעוד  וטיפול  ביתי ייע  באספקת  שסרד  הביטחון  ממשם  ג.  החוק

-  לאוניםארג-וכן,  )יות  להטבות  לפי  החוקאהזכ  ימותו  מסתלמשפחו(
תכנון  וסיוע  בפועל  לקשישים ,  ם  שונים  העוסקים  בפיתוחממשלתיי

סגרות מ  רפסמ  השירות  לזקן  במשרד  הרווחה  מפעיל.  בתחומי  חיים  שונים
, וע  בביתכוללים  שירותי  סי  שירותים  אלו.  לההיבקן  מרבית,    לזקןועלסי

 . ך במסגרת הקהילתיתאית ב לץוחושירותים מ
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לעיתים (גיע  אליהן  שהקשיש  מ  ,הקהילביתיות  ב-החוץהמסגרות  
, פולהמעניקים  טי,  מרכזי  יום  ומועדונים:  כוללות)  בהסעה  מאורגנת

; איפנת  יים  לפעילויורתדונים  חבעומ;  תיתות  חמות  ופעילות  חברארוח
ות ה  לשםינושונופ;  קרים  במועדוןמוגנת  לקשישים  המב  מועדוני  תעסוקה
 תהבי  ע  בסיעוד  בתוך  סיובמקביל  לכך  ניתנים  שירותי.  קצרה  מחוץ  לבית

שירותים  אלו .  לזקנים  מוגבלים  החיים  בבית  ואינם  נהנים  מחוק  הסיעוד
ארוחות ,  ציוד  ביתי,  סיוע  בקבלת  טיפול  רפואי,  כוללים  טיפול  אישי

 כן  וכמ.  ירותים  נוספיםלחצני  מצוקה  וש,  יטמידע  וייעוץ  משפ,  חמות
שהוכרו  כשכונות  תומכות  המספקות  שירותים ,    קהילות85מות  יקי

 . לזקנים בבתיהם

  השירות י סוגלפ, ירותים לזקנים בקהילהשמשתתפים ב. 4לוח 

   17,000  ם ומועדונים יוזירכמ
   100,000  ם חברתייםמועדוני
 1,000   םנופשוני

   45,000  שירותי טיפול בבית
   17,000   תומכותות שכונ

 18,000 )כולל דיור מוגן(לזקנים מעונות 
 72,000   ארוחות חמות
 2,000   ציוד רפואי

 30,000   מימון חימום

 מוסדייםשירותים . ב
הפעלת  שירותים בזקן  מפקח  על  מעונות  לזקנים  ומשתתף  השירות  ל
ידי  משרד -מומן  בעיקרו  עלהמ(יור  מוגן    דדיירי  9,000-חברתיים  ל

המואצת  של  השירותים  לזקן  בקהילה   תחותםפ  התתלמרו).  יכוןהש
, בהיקפם  והן  במגוון  סוגי  הסיוע  שהם  מספקיםהן  ,  בשנים  האחרונות

נוטלת  פחות  ממחצית  מכלל  ההוצאה  של  השירות  לעומת ת  ללוכהם  עלות
והרכב  זה  לא ,  תללכו  ה  אחוז  מההוצאה55  המהווה  תודסומלההוצאה  

 .תהשתנה מהותית בשנים האחרונו
שאינו ,  וחד  בסעיף  פיתוח  השירותים  בקהילהי  במתבולט  והקצאה  ז
ם  בפיתוח  ובהפעלה  של  תכניות  חדשות  לסיוע  לזקנים רכיתואם  את  הצ

בית  גבוהה  של פות  תקציכתוצאה  מכך  גובר  הצורך  בהשתת.  בקהילה
 עם  מספר  השותפויות  להעו  ו,מימון  הפעילות  הקהילתיתב  םיפסוגופים  נ
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פיתוח  והפעלה  של ,  כנוןתב  נותו  ועם  עמותות  שממשלתיים-ארגונים  לא
, "אשל"מותות  אלו  היא  עמותת  ת  בעטולאחת  הבו.  שירותים  לזקנים

 1969-סדה  בשנו,  האגודה  לתכנון  ולפיתוח  שירותים  למען  הזקן  בישראל
 אשל.  להמשהמ  ווינט  ישראל'ידי  ג-נתמכת  על  איהו,  ן"וינט  מלב'  גידי-על

  צרכים ליצמאיים  ולזקנים  בע  שירותים  לזקנים  עלהפעימפתחת  ומ
אורגנים של  מגם  שירותי  א,  בדומה  לשירותי  משרד  הרווחה.  מיוחדים

 . במסגרות קהילתיות ובמסגרות חיצוניות לקהילה
 םיהמספק,  כוללים  מרכזי  יום  של  אשל  םהקהילתייפעולה  תחומי  ה

  מפעילה סףבנו.  ייעוץ  ומידע,  תבותר,  יפנא,  ים  פעילויות  תעסוקהנקזל
של אשל    ית  קהילה  תומכתתכנ.  םניקטים  התנדבותיים  שואשל  פרוי

באמצעות  סיוע  לזקן  להמשיך ,  םשישישל  ק"  הזדקנות  במקום"מקדמת  
שירותים ה  מספקת  בתכנית  זו  הקהיל.  לגור  בביתו  גם  כאשר  תפקודו  נפגע

ח  תקשורת תופי  בבנוסף  עוסקת  אשל.  בשכונה  םירגה  וסיוע  לזקנים
 . קהילתיקהילתית באמצעות טלביזיה ועיתון

, אבות-כוללים  מעורבות  בהקמת  בתי  של  אשל  ייםדוסהמ  השירותים
אבות -הכשרת  מטפלים  בבתי,  אבות  בתחומי  פנאי-פיתוח  שירותים  בבתי

 . םישל הדיירהמשתנים  התאם לצרכיםוהכנסת חידושים בדיור מוגן ב
ותים  משולבים  לזקנים יר  שתןה  דוגמה  מוצלחת  למאשל  מהוו

 עלת  שירותיםפהב  התן  להשליך  מניסיונוני,  ות  ובקהילהסדבמו
 .לוסיות נזקקות נוספות בעלות מוגבלויותכלאו

  ם לאדם המפגרשירותי. 4

ה לית  לקוים  לאדם  המפגר  מיועדים  למי  שמחמת  התפתחות  שכהשירותי
אוכלוסיית ל    שפההיק.  זקק  לסיוע  ולטיפולנו  תולבהוא  בעל  יכולות  מוג

 עיםבר-הששלווכ,  ףלא  33-אל  נאמד  בשרבעלי  הפיגור  השכלי  בי
 ביתי-הטיפול  החוץ.  ה  זו  מקבלים  שירותים  בקהילה  ומחוץ  להייסלווכמא

גם .  ניתן  כאשר  לא  ניתן  להשאיר  את  האדם  המפגר  במסגרת  המשפחתית
היא ה  הגישה  המנח,  ביתי-  חוץלופיטל  של  העברת  הנזקק,  במקרים  אלו

 .רווחתולו ומוהשירותים מיועדים לקידו, שהמטופל נמצא במרכז
ת   מעונו56-אנשים  בעלי  פיגור  שכלי  ב  8,000-  ניתן  למוסדיהטיפול  ה

  חינוך )הזכאים  לפי  גילם(במסגרות  אלו  מקבלים  החוסים  .  ביתיים-ץחו
ת יוומשתתפים  בפעילו,  ת  בשכרויתקוסעמופעלים  במסגרות  ת,  ובהח
, תובשנים  האחרונה  סים  במוסדות  גדל  בהתמדומספר  הח  .עות  הפנאילש
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 1999-2000הוא  היה  מהיר  יותר  בשנים  :  דיחאנו  י  א  כי  קצב  הגידולםא
  של  שירותים  לאדם ץמוא  נראה  שפיתוח.  ובשנים  האחרונות  הוא  התמתן

למרות .  תחוםב  ןותמהתחליף  לגידול  המוסדי  ה  מהווה  המפגר  בקהיל
בשירות  לאדם  המפגר  מופנית  כיום  למוסדות  אם  כי ה  צאהועיקר  ה,  זאת
 . ירידה לאורך זמן גמתמ מצויה ביאה

 -אה  המוסדית  לפי  הבעלות  על  המוסד  מלמדת  שכשניצת  ההונבחי
 מה  לחלקםבהלי,  צאה  זו  מרוכז  במוסדות  ציבוריים  ופרטיים  מהושלישים

אולם  ההוצאה  השנתית  להחזקת  אדם ,  ולא  תודהיחסי  של  החוסים  במוס
. תייםלממשהבמוסדות  אלו  נמוכה  בשליש  בממוצע  מזו  של  המוסדות  

 נושאי  פיקוח  ובקרה  על  המוסדותל  הזיקבחסות  נקודה  זו  ראויה  להתיי
ל  אף  עלותם  הנמוכה  של  מוסדות  אלו ע,  תהחת  רמת  טיפול  נאוטוהב

 . בהשוואה לעלויות החזקת אדם במוסדות ממשלתיים

 
 

חוסים במעונות לאנשים עם פגור שכלי במימון  ציור 4. 
משרד הרווחה
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סביבתו ובשפחה  בטיפול  במפגר  בביתו  מסייע  למהקהילתי  ת  רושיה
. עלות  טיפול  זה  נמוכה  מעלות  החזקת  האדם  מחוץ  לבית.  הטבעית

 חוןמרכזי  אב:  דפוסים  של  סיועספר  ותים  הקהילתיים  כוללים  מרהשי
מעונות ;  ת  לפרט  נתוןל  מתאימומת  הפיגור  ולקביעת  דרכי  טיפולאיתור  ר

  ברמות  פיגור  שונות 3-21  ילבגם  טיפול  ושיקום  למפגרי  המספקים  ,וםי
 את  המפגרצוהומונעים  ,  רבעת  הות  פועלים  בחלקם  עד  לשענוהמעו(

,   בוגרים  למפגרים)ש"מע(ת  ודה  שיקומימפעלי  עב;  )ותייתב-רות  חוץגלמס
  להשתלבות   החניכיםתוך  הכשרת,  המספקים  מסגרת  תעסוקתית  מוגנת

, וץ  בקהילהיע  יותתחנ,  יכהמרכזי  תמ;  עבודהה  קושב  )מוגבלת  אמנם(
פול  במפגר י  בטתל  המשפחוהמקלים  ע  ,קייטנות  ונופשונים,  מועדונים

 .שפחתיתמרת התו במסגקהחז  ומאפשריםתושבחופ
אחרון  חל  גידול  משמעותי  בהיקף  אוכלוסיית  בעלי  מוגבלויות בעשור  ה

ף לא  17.5-כ  תלאוכלוסייה  זו  כול.  ילהותים  בקההמקבלים  שיר
והיא  נהנית ,  )ים  נעזרים  ביותר  משירות  אחדמששתהמחלק  מ(משתמשים  

ניתן  כנראה  לייחס  חלק .  ותים  המוצע  לה  בקהילהרהשי  גם  מגידול  במגוון
, ול  בשירותי  האבחוןדחום  לגית  בת  באוכלוסיית  מקבלי  השירולדומהגי

שעיסוקם  בזיהוי  ואיתור ,  אליהם  מופנית  כיום  כעשירית  מכלל  ההוצאה
 . בעלי צרכים מיוחדים באוכלוסייה

 םותירמספקת  שי  ה,ווחה  גם  יחידה  לטיפול  באוטיסטיםבמשרד  הר
 הכוללים,  םויביתיות  והן  בקהילה  במרכזי  -ץוהן  במסגרות  ח:  בדגם  דומה
  .העשרה ותמיכה באוטיסטים ובמשפחותיהם, ום קיד,בחוןשירותי א

  המטופלים  בו תייסולכשהיקף  או,  וא  שירות  מתפתחמפגר  ה  להשירות
מחייב  הגדלת  ההקצאות  לתחום  כדי  לא  לפגוע   הצבמ,  גדל  בהתמדה

רוב .    בעתידםוחוכדי  לקדם  את  הת,    הנוכחיתוכותיברמת  השירות  ובא
ו של טיפול תעלו .וסדותם במית  כיום למימון הטיפול בחוסינפההוצאה  מו

אך  הוא ,  זה  גבוהה  לאין  שיעור  מעלות  השירותים  הניתנים  בקהילה
מתחייב  במקרים  של  פיגור  קשה  וחוסר  יכולת  התמודדות  המשפחה  עם 

עלי  מוגבלויות  בסביבתם בום  קית  לשיונעל  אף  העדפה  עקר,  המצוקה
 .תיהטבע

כלוסיית   באוגידול:  ות  שאותרו  בתחוםמהמגות  כי  יימשכו  פניתן  לצ
פתחות  שירותי התלדעות  ואותו  ניתן  לייחס  גם  לעליית  המו(הנזקקים  
דן  התייקרויות לצו,  להות  מגוון  השירותים  בקהיחבתרוה,  )האבחון

שך  הגדלת  ההקצאות מו  הבחיי  ימגמות  אלה.  ביתי-בעלויות  הטיפול  החוץ
עות  הפרטתו צבאמ  וםח  בתהגדלת  ההקצאות.  קבוצה  זול  הלשירותי  רווח
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עשויה  להועיל ,  דומה  למתרחש  בשירותי  רווחה  אחריםב,  רתהמבוק
בהגדלת  תחומי  השירות ,  בהגדלת  טווח  אוכלוסיית  הנהנים  מהשירות

 ובשיפור  איכותם  ולתרום  גם  לקיצור  משך  ההמתנה  לסידור  מוסדי
 . םיזקקלנ

 םיל שיקום לנכים ומוגבשירותי. 5

   אלף40-חה  פועלים  לשילובם  של  כורושיקום  של  משרד  השירותי  ה
כדי ,  והקהילההחברה  ,  האנשים  בעלי  מוגבלויות  בתחומי  התעסוק

ם  שונים  ולשפר יי  חמיבתחו,  פשראה  לככ,  לאפשר  להם  לתפקד  כעצמאים
לתקצוב  שירותי ועלה  פהאחריות  לה.  את  איכות  חייהם  וחיי  משפחותיהם

  שיקום ילים  אגפאותם  מפעי,  מספר  גורמים  בין  שיקום  בישראל  מפוצלת
המוסד  לביטוח  לאומי  אחראי  להפעלת  שירותי  שיקום  ותשלום :  נפרדים

משרד  הביטחון ,  קצבאות  נכות  לנכי  תאונות  עבודה  ולנפגעי  פעולות  איבה
ד רומש,  ל  ומשפחותיהם  ובתשלום  קצבותיהם"מטפל  בשיקום  נכי  צה

אחראי ,  יותמוקעות  מחלקות  הרווחה  ברשויות  המצבאמ  ,ווחהרה
 .ים והמוגבלים האחריםכם לכל הנלשירותי
ת  השירות   של  אספקהגישה,  במידה  רבה,  יקום  מיושמתשהחום  בת

. ה בתחוםצאהומהרבעים -שלושההמקיפה כ, תיתליההקבמסגרת לנזקק 
בחון   אצעותמ  באםשבה,  פעולות  השיקום  נערכות  בעיקר  במרכזי  שיקום

רה  והשמה  לעבודה  של שכהעות  צמתב,  תעסוקתי-ושיקום  מקצועי
הילה  מסגרות  לתעסוקה  נתמכת ם  בקבנוסף  כולל  השיקו.  ה  זויוכלוסיא
, וםפעילות  חברתית  במרכזי  י,  תויוכנגרות  יומיות  לילדים  עם  מס,  מוגנתו
 תשיקום  מבוגרים  באמצעו,  תפות  במימון  תכניות  שיקום  לילדיםשתה
השירות .  ילההקבשת  ציוד  נדרש  לצורך  שילובם  של  נכים  יורכ  ,ע  בביתוסי

המספקות ,  ל  יחידותשת  שמותות  ורשויות  מקומיות  רעצעות  מפעיל  באמ
שלא  ניתן  לשלבם  בשוק ,  שירותי  תעסוקה  מוגנת  ונתמכת  לאנשים

 .העבודה הראשי
ים  בקהילה  מתקשר  לסוגיה  רחבה  יותר  של  צורך  בהכשרת כשיקום  נ

שיוכל  לסייע  לקבוצות  אוכלוסייה  בעלות  מגבלות ,  מקצועי  אדם-כוח
דיון גם  לונקשר  ,  )  של  דיור  מוסדיהלעומת  חלופ(שתלב  בקהילה  הל  שונות

יעודית ס  הייסוהקצאת  עובדים  זרים  לאוכלריונים  להציבורי  בקריט
 .בישראל
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.   שירות  השיקום  במימון  הוצאות  טלפון  לנכיםתףשתמ  1991-החל  ב
אולם ,  כחי  הוא  נמוך  מעשירית  מכלל  ההוצאה  לשיקוםו  הנההיקף  ההוצא

 לזו  דוגמא  ש.  כה  וסביבתונשר  בין  השיבות  רבה  בשמירת  קח  הלשירות  ז
תן ינ.  תרכז  המשתנים  של  הקבוצה  הניקה  לצרכיםשיש  לו  ז,  שירות  חדש

דל  בעתיד  נוכח  ההכרה  בחשיבות  תרומתן  של תגו    זלהניח  כי  עלות  הוצאה
  . הנכה בקהילהובלשיל) אינטרנט(ות פנוס טכנולוגיות תקשורת

. ווריעשירות  להירותי  השיקום  לבעלי  מוגבלויות  בולט  שבמכלול  
 י  אלף  בנ18.5-ים  כיום  כישראל  חיב(עיוורים  יע  ל  מכוון  לסישירות  זה

ד  עצמאי  מרבי  בתחומי  החיים קופלתלהגיע  )  מוגדרים  כעיווריםה  םדא
שית  מההוצאה יכחמ  קף  שלי  בהבהמתוקצ,  השירות  לעיוור.  השונים

שיקום ,  געי  ראייהפנ  איתור:  מטפל  במספר  תחומים,  ללית  לשיקוםהכ
שיקום  חברתי ,  מיומנויות  לתפקוד  שוטףהקניית    –  תפקודי  ם  ושיקורגשי

הכולל ,  תיוקעס  ת  מגוונות  וכן  סיוע  בשיקוםיאנפ  תובאמצעות  פעילוי
לים עבמפ  ותעסוקה,  תמיכה  ברכישת  השכלה  גבוהה  והכשרה  מקצועית

 .בנוסף מספק השירות גם סיוע חומרי לנזקקים. מיוחדים
קשישים  ונכים לעסוקה  מוגנת  מפעיל  מסגרות  של  ת  החוומשרד  הר
). תידוהותפת  לממשלה  ולסוכנות  היחברה  מש(משקם  רת  הבאמצעות  חב

ה  ישירה  במקומות  עבודה  המעסיקים יכתמת    הוחלט  על  מדיניו1993-ב
אולם כיום עדיין , אה לחברת המשקםצההק  ובעקבות  זאת  הוקטנה,  נכים
 יבית-חוץהפול  יטה.  ליועבמפ  סקים  כשלושת  אלפים  נכים  ומוגבליםועמ

, ימיותפנ:  סגרותל  מחב  שם  מתבצע  באמצעות  מגוון  רימוגבלבנכים  ו
דירות ,  השרהכת  דירו,  בתים  קבוצתיים(גן  ומ  רוידמערכי  ,  הוסטלים

 . ומשפחות אומנה) לווין
אל  זוכה  להעדפה רביש  ומוגבלים  כיםנקום  בקהילה  של  יגישת  הש

לי  הנכויות ומספקת  מגוון  רחב  של  שירותים  לחלק  גדול  מבע,  ביתציתק
 םוקיחלקה  היחסי  של  ההוצאה  לשהתמדה    בדלעם  זאת  ג.  תווהמוגבלוי

סום  בחלקה  של  ההוצאה  לשיקום כרל    חובהתאמה  לכך,  סדי  של  נכיםומ
  . עדיין הגבוה יותרא הוהאם כי חלקה בכלל ההוצא, קהילתי

-  במוסדות  לאזאה  לטיפול  בנכים  ובמוגבלים  במוסדות  מרוכצרוב  ההו
בדומה ,  ומבטאת  בעקיפין,  מן  זרךאומתחזקת  ל    זוהמגמ.  ממשלתיים

את  מדיניות  הפרטת ,  רגהמפ  למצב  בתחום  הטיפול  המוסדי  באדם
-לאת השאלת איכות השירו.  רותי  רווחה  אישייםשיהמספקים  ,  המוסדות

זה  ראויה רות  ויות  הכרוכות  בשימוש  בשילממשלתי  בזיקה  להפחתת  הע
 .לדיון נפרד
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  והמשפחהרטהפת ם לרווח מרכזיים וקהילתיישירותים. 6

, זקנים(ייה  סכלווהמכוונים  לקבוצות  ייעודיות  בא,  רותי  רווחהמעבר  לשי
ים  וחברתיים  נוספים  המיועדים יאיש  םתימופעלים  שירו,  )ילדים  ואחרים

כדי  להביא  לשיפור ,  לותימשפחות  וקה,  לספק  צרכים  של  יחידים
ת   למשפחורותים  אלו  ניתניםיש.  םהיתבתפקודם  השוטף  ולצמצום  מצוקו

מצוקות  רפואיות  ומצוקות  כתוצאה ,  על  רקע  מצוקות  כלכליות,  וןיכבס
ומקבלים ,  רותסגים  במגוון  כלים  ומננית  השירותים.    שוניםרמשב  ממצבי

רווחה הלפי  דגשים  מרכזיים  של  משרד    תועדיפויות  בתקופות  זמן  שונ
ודגשים  שירותים מ  םויכ).  ם  שעל  סדר  היום  הציבורים  מנושאיהמושפעי(
התמכרויות ,  הוריות-משפחות  חד,  י  אלימות  במשפחהשאנו  לקשוריםה

 .כוןיוילדים בס
ובדי  רווחה   ע4,000-ידי  יותר  מ-סוציאלי  בלשכות  מתבצע  עלההטיפול  

גובר   הנאלצים  להתמודד  עם  זרם,  יםנמו  עובדים  סוציאליים  מי–וקהילה  
. קות  הנגזרות  מהםוצמהו  ההאבטל,  מדי  העוניל  במדו  בשל  הגישל  פונים
, גידול  במספר  עובדי  קהילה  ורווחה  ברשויות  המקומיותל    חמןלאורך  ז
 . ב בשל העלייה בהיקף המטלות ובשיעור מקבלי השירותיתחימגידול ה

, מניעה,  הגנה,    המרכזיים  בקהילה  ניתנים  כשירותי  איתורםהשירותי
שיתוף ב,  תוימוצעת  ברשויות  המק  מתבתהפעילו  .םטיפול  ושיקו,  ייעוץ

המונה ,  אחד  השירותים  הבולט  ביותר  בהיקפו.  ותונלתיות  שמסגרות  קהי
עזרה  ביתית :  דים  במשפחהחויהוא  סיוע  לצרכים  מ,    אלף  מטופלים50

סיוע  ברכישת  ביגוד  וציוד  ביתי ,  יםלחולנופש  ,  חות  ברוכות  ילדיםפלמש
באספקת  צרכים  רפואיים  שאינם  כלולים ,  סיוע  בתחום  הבריאות;  בסיסי
תחומים  אחרים .  כולל  טיפול  שיניים,  טיפול  רפואיאשפוז  ו,  תוריאבבסל  ה

 11(וטיפול  בנושאי  אלימות  במשפחה    יעהנשל  הפעילויות  הם  מרכזי  מ
)   אלף  מטופלים3.5(משפט  לענייני  משפחה  -ץ  לביתעויי,  )אלף  מטופלים

בנוסף .  וקייטנות  לאימהות  בהיקף  של  חמשת  אלפים  נשים  מדי  שנה
  כגון  הייעוץ  בלשכות  ובתחנות ,לשירותים  אלה  ישנם  שירותים  אחרים

-י  קשר  הוריםזמרכ  ;ות  מיידיותוקקו  חירום  לסיוע  למצ;  ייעוץ  עירוניות
 ,רחוב-סגרות  לטיפול  בדרימ;  י  גמילה  ומניעת  התמכרויותתורשי;  ילדים
מרכזים ;  ותכניות  הדרכה  במשפחה,  ילדים-אות  לפיתוח  קשרי  הוריםסדנ

ופעילות ;  ם  במשפחהץ  לארגונים  המטפליוייע ;הוריות-למשפחות  חד
 . בשירותי מבחן
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 תלבשנה  הקרובה  יגדל  מספר  הפונים  ללשכות  לק  בות  כיפניתן  לצ
צבאות ם  בקניות  הקיצוצי  ומדי  הנמשכתוקהשירותים  שונים  בשל  המצ

שלא ,  חה  בקרב  אוכלוסיותווהרי  ם  הגברת  המודעות  לשירותג.  םיקקזלנ
. דול  בפניות  לסיועיתרמו  לגי,  בעבר  תים  אלוונמנו  על  הפונים  לקבלת  שיר
ידי  ייעול  מערך  השירותים  הקיים -הן  על,  זות  מומלץ  להיערך  להתפתחו

ערך ת  למדיפויות  ותוספות  מקצועיועוהן  באמצעות  שינוי  סדרי  ה,  םויה
 .הקיים

 לילדים ולנוער כמקרה מבחןתים רו שי– שירותים תטרפה. 7

ל ארגונים ער יש מעורבות רבה שוולנ  של שירותי רווחה לילדיםבפעילותם
והדבר  מדגים  את )  ר"  המלכ–ארגוני  המגזר  השלישי  (ממשלתיים  -לא

לנתח  את ,    לנכוןומצאנ.  היקף  ההפרטה  בתחום  שירותי  רווחה  אישיים
פתחותה  של  מדיניות תה  ינוווד  על  כיכדי  ללמ,    הזאתהמעורבותהיקף  
 .3שר לתהליכי ההפרטה בתחום הרווחההקל בראיש בהרווחה

 יהמגזר  השלישי  מתפרסת  בתחום  הקהילתפעילותם  של  ארגוני  
דים  שוהה  בפנימיות  בבעלות ילמהר  חלק  ניכ:  ביתי-ובתחום  החוץ
 ילדים  הועברו  ברוב  הרשויותלנה  מרותי  האויש;  ממשלתיים-ארגונים  לא

המטפלים  בעצמם  בסוגיית ,  הוציא  מספר  יישוביםל(לו  ונים  כאגלאר
מרכזי  חירום ארצי  והפעלת  -וכך  גם  שירותי  האימוץ  הבין)  האומנה
 .לילדים

 ישפתחות ארגוני המגזר השליהרקע להת. א

ם  למען  מטרה ועליהם  פ,  מאוגדים  לפי  חוקשי  מגזר  השליני  הוארג
מאפשר )  1981(חוק  העמותות  .  וחיםוחברתית  ומנועים  מלחלק  ר
לתועלת   הרבחו  ,הקדש,  עמותה:  דפוסים  התאגדות  ארגונים  בשלושה

אגודה  שיתופית  או   –פוסים  אחרים    בעבר  בדדואגהתארגונים  ש.  הציבור
 . תאגדותם הקודמיםבדפוסי היך לפעול ש להמםיאש ר–עותומנית 

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

ת פוברצית  זו  עברה  ורמס.  תביטוי  נרחב  במסורת  היהודי  הל  שיו,  החברות

                                                 
  המרכז  לחקר ורעבו  שנערכ,  ל  ממצאים  מתוך  עיבודים  מיוחדיםנערך  עהניתוח   3

 .גוריון-המדיניות החברתית מתוך קובץ המגזר השלישי באוניברסיטת בן
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ת הממלכתיו  למסגרות  ם  גכך-ואחר,  גם  לארגונים  שקמו  בתקופת  היישוב
הוגבלה  בעבר  להיבטים ,  מצוקה  של  התפיסה  המוקדמת.  במדינת  ישראל

ועל  כן  ארגונים  שפעלו  בעבר  התרכזו  בסיוע  בכסף ,  של  מצוקה  חומרית
 .דעותרופות ו, מזון, ם כביגודינוש םיבמוצר, ווה כסףשוב

  חברתיות  של  מדינת  הרווחה  והתפתחות ות  תפיסותן  שלסעם  התבס
קמו  מסגרות  המתמחות  בטיפול ,  ות  שונותת  מקצועייפוליוטות  שגי

צות  נזקקים  ייעודיות  באמצעות  גישות  ודרכי  טיפול  מגוונות  של בקבו
ות הסיוע החומרי רגסמ. תוויות שוננוהקניית מיומ, שיקום, אבחון, מניעה

 .ממדי במצוקה-ד הטיפול הרבמשיכות להתקיים לצ מהן ולא נעלמו
זמנית  דפוסי  סיוע -קיימים  בומת,  אחרים  תומקומה  למדוב,  בישראל

הטיפול  במצוקה  הכלכלית  הועבר :  שונים  לרווחת  קבוצות  נזקקות
ר זארגוני  המג.  האחראיות  לתשלומי  העברה,  למסגרות  ממלכתיות

דם  ממשיכים  לפעול צי  לאך,  וסקים  בעיקר  במצוקות  אחרותע  ישילשה
הילות קה  ם  אתייינפהאחרונים  מא.  ישים  סיוע  חומרימגונים  הארג

ם  בקרב ים  גאך  בעתות  מצוקה  הם  שבים  ומופיע,  החרדיות  בעיקר
ככל  שהצטמצמו  משאבי  הרווחה .  דתיות-קהילות  עירוניות  לא

ני  רווחה  בהפעלה  של  תחומים והממשלתיים  גדלה  מעורבותם  של  ארג
  וסיפוקם  נתפסו תםהפעלרחוק  -שבעבר  הלא,  ופונקציות  רווחה  שונות

 .כתפקידי המדינה
פים  למימון  פעילויות  של  ארגוני  המגזר  השלישי בירה  כסע  מהממשלה

המעוגנות  בתקציב  המדינה        תמיכות,  הראשון:  יבים  עיקרייםנתבשלושה  
,  השני;  ךמותה  ידי  המשרד  הממשלתי-ן  נקבעים  עלויעדיה)  1992-מ(

  על  פי תמיכות,  והשלישי;  םתירושית  ם  על  פי  חוזים  או  רכישתשלומי
.   מפעיליםים  שהםתירושת  הניתנות  לארגונים  תמורת  כותמי:  חוק

ן  שירותי   כגו,הכוונה  לשירותים  שהממשלה  חייבת  לספק  מכוח  חוק
 .חינוך

של  תמיכות  מועברות  לארגונים  מסוימים  של  המגזר  השלישי   סוג  אחר
החולים -וני  קופותרגלאת  תמיכו:  כגון,  וקים  ספציפייםחמ  בחייכמת

ק מתוקף  חוגבוהה    כלהשאו  תמיכות  למוסדות  לה,  ותמתוקף  חוק  הבריא
 . תמיכות אלו אינן כלולות בסקירה. ההשכלה הגבוהה
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 ממשלתיים לרווחת ילדים ונוער-רגונים לאאפיוני א. ב
 השלישי והם רזגמה י אחוז מכלל ארגונ13.5ווחה בכללם מהווים ארגוני ר

 : תריויק עותנחלקים לשלוש קבוצ
 ,עודים ונ זקםנשי, ילדים: ם המיועדים לאוכלוסיות ספציפיותארגוני •
 , המטפלים במצוקה חומריתםארגוני •
 . רווחה אחריםארגוני •

מהווים ארגוני רווחה , לול  ארגוני  הרווחה  של  המגזר השלישימתוך  מכ
ברישום  ארגונים ם  ליבי  הוא  אחד  המוחוםתה,  לשליש  לילדים  ונוער  קרוב

 רכשגם  במספרם  ני,  םי  נכיגוני  עולים  וארגונארלצד    (1990חדשים  מאז  
 ).גידול לאורך זמן

 

ארגוני המגזר השלישי הפעילים בתחום רווחת ילדים  ציור 5. 
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שעסקו  בתחומי ,    ארגונים846-  היו  בישראל  כ2002שנת    לתחיבת
מוגדרים )    ארגונים560(שלישים  מתוכם  -כשני,  רווחה  לילדים  ולנוער

קצב  הגידול .  טחבשם  ארגונים  המפעילים  שירותי  –ים  לעיפ  םינוגכאר
  השנים אד  בחמשאץ  מושלישי  הה  רארגונים  שהתווספו  למגזבמספרם  של  
מכלל  ארגוני  הרווחה  הפעילים )  ז  אחו43(קרוב  למחצית  .  האחרונות
ארגוני .  נים  שעיסוקם  הבלעדי  רווחת  ילדים  ונוער  הם  ארגולנוערלילדים  ו

ם ים  העוסקיונרג  א,רגונים  לנכים  ומוגבליםאם  הם  ירחא  םירווחה  עיקרי
 ).מהבהתא  אחוזים7- אחוז ו15, 16(ני עולים ברווחת משפחה וארגו

כי  קיים  ריכוז מדת  יסתם  הגיאוגרפית  של  הארגונים  מלרבחינת  פ
: משמעותי  של  ארגוני  רווחה  פעילים  לילדים  ונוער  בארבע  ערים  גדולות

מהווים  קרוב     בערים  אלההחוורה  ארגוני.  ברק  וחיפה-בני,  א"ת,  ירושלים
במיוחד  בולט  משקלם  היחסי  של .  עיליםהפכלל  הארגונים    מיתחצלמ

ידי -על,  ככל  הנראה,  התופעה  מוסברת.  ברק-ובבנירושלים  נים  ביוהארג
יהדות  הדתית  ששיעורה  גבוה  באוכלוסיית  בני בהנוהגת    ,ועמסורת  הסי

אך  היא  משקפת  גם  את  הצרכים  המרובים  בקרב ,  ברק  וירושלים
 .אוכלוסיות אלה

 הוא  קטן)  בכלל  הוחורלו(דים  ילת  רווחלהערביות  תות  עמוה  רפמס
 רגוני  רווחה  א44ם  ישומרהכל  -בסך:  יהודזר  היגבממספרן  רבה  מבה
 .ירב רק עד שלהם הואשקהל היע   ארגונים– ים פעיליםיערב

הארגונים )    אחוז91(רגונים  מבחינת  סוג  הסיוע  מלמד  שרוב  מיון  הא
-קייים  כארגונים  מענרדגומ  רהפעילים  בתחום  רווחת  ילדים  ונוע

. ו  כוללת  גם  את  הארגונים  המספקים  עזרה  חומרית  זרהגדה.  שירותים
מיון  זה  מבליט  את .  גונים  הם  ארגוני  סינגור  או  מימוןראהמ  ןטרק  חלק  ק

ות  הסיוע  בשירותים  על  פני  סיוע  כספי  בקרב  ארגוני  רווחה  לילדים שכיח
 .במגזר השלישי

 125(וער  נלים  לרווחת  ילדים  ויעפה  םיבלבד  מכלל  הארגונחמישית  
-סמ  לפקודת  46ניין  תרומות  לפי  סעיף  לעמוסד  ציבורי  הוכרו  כ)  יםונרגא
 יםשאינם  מעודד,  בנהלים  הנוכחיים,  אולי,  עובדה  זו  מקורה.  הסנכה
 . פות ארגונים למוסדות המוכרים לצורכי מסרצטה

 םבורב  ם  המוכרים  כיום  כמוסד  ציבורי  לעניין  תרומות  הםהארגוני
מגזריים -גונים  לאאר,  לומרכ,  יהסיהאוכלו  ארגונים  המכוונים  לכלל

ארגון  ערבי  אחד  הוכרו  כמוסד ו  ם  דתייםודיה  ארגונים  י13רק  (ברובם  
 ).ציבורי לעניין תרומות
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 קצאות הממשלה לעמותות לרווחת ילדיםמגמות בה. ג
 שירות  של  ממשלה  לארגונים  לרווחת  ילדים  מתבצעות  בשניהקצאות  י

 : עיקרייםםיסופד
מת  עם  עמותה  לאספקת  שירות  נתון ות  חלהשהמשחוזים    יןהקצאה  בג )1

דרכי  אספקתו  והפיקוח  על ,  תוריהש  טיב  החוזה  מפרט  את.  מטעמה
 .ביצוע התהליך

ים  כמענק  לארגונים  המקדמים  את  מדיניות  המשרד כספים  המועבר )2
קיימים  קריטריונים  לתמיכה  ומעקב  אחר  דרכי .  הממשלתי  המעניק

 . עוציבה

ת חורב  ארגוני  חינוך  ופק  בקרעירווח  ב  אה  מכוח  חוקדפוס  הקצ
  מחזק  את  הצורך  לעגן  שירותי הן  זונת.  בארגוני  רווחה  לילדים  ונוער

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

 

הקצאה ממשלתית לארגוני רווחה לילדים ונוער  ציור 6. 
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ירים חמב  (תיששנים  האחרונות  חלה  עלייה  של  כחמיבשלוש  ה
    346-מ:  רועוני  רווחת  ילדים  ונגרלאה  שלממי  מובהיקף  תשל)  שוטפים

80המהוות  ,  ים  מועברים  במסלול  רכישותמושל  התברו.    מיליון419-ל
 . אחוז מכלל התשלומים

וחה  הוא  הבולט  בין  משרדי  הממשלה  בגובה  התשלומים ומשרד  הר
חלקו  מגיע :  ישילשהשהוא  מעביר  לארגוני  רווחה  לילדים  ולנוער  במגזר  

משרד  הרווחה  היה  גם  בעבר .  שלההממ  מילותש  מסך  רבעים-לשלושה
די  הממשלה  שהעבירו  כספים רש  מןיב  רתהגורם  כבד  המשקל  ביו

סכום השליש  מ.  מצוי  במגמת  עלייהחסי  אולם  חלקו  הי,  לארגונים  אלו
הועבר  לארגונים  ייעודיים  ייחודיים ,  ח"  מיליון  ש131,  האמור  לעיל

 .ה זלקבחה ומסתמנת מגמת עליי, ים ונוערדלי תחולרו
וחת ו  לרם  גם  בארגונים  ייעודיייכ  מתברר,  פוסי  ההעברהד  תנחימב
רן  היחסי  של ושיע  אולם,  ים  כרכישותועבררוב  התשלומים  מ,  ילדים

הרכישות  בארגונים  הייעודיים  גבוה  משיעור  הרכישות  בארגוני  רווחה 
גוני תשלומי  ממשלה  לאר).    בהתאמה,  אחוז80  לעומת  93(כלליים  לילדים  

 הות  המוגדר  בחוזרישברובם  לאספקת  ,  אפוא,  ייעודיים  מופניםים  ילד
 .שהירכ

כי  היקף  התשלומים ,  מלמד  לומי  ממשלה  לפי  מגזריםשניתוח  ת
 104-  לכ2002לארגונים  דתיים  בתחום  רווחת  ילדים  ונוער  הגיע  בשנת  

. )לכל  סוגי  הרווחה(ונוער    םידלילשהועברו  לארגונים  דתיים  ,  ח"מיליון  ש
לל  תשלומי  ממשלה  לארגוני  רווחת המהווים  כרבע  מכ,  וים  אלומתשל
  שזוהו  לגבי  כלל עברהבדומה  לדפוסי  הה,  רו  ברובם  כרכישותבהוע,  ילדים

 .י ארגוני רווחה ייעודיים לילדיםבולג ,ארגוני רווחה לילדים
 6.3  2002-ב  ורב  ערביים  בתחום  רווחת  ילדים  ונוער  הועםלארגוני

ם  הועברו ק  כמחצית  מהתשלומיר.  )חהוור  גיכל  סול(ח  "  שמיליון
במגזר  הערבי  יש .  רו  כתשלומים  לפי  חוקב  אחוז  הוע45-אילו  כו,  תכרכישו

שאינם  מרוכזים ,  הבדל  בדפוס  העברת  התשלומים  לארגוני  רווחה
ם ידליל  םבשונה  מארגוני  רווחה  אחרי,  ברכישות  אלא  בהעברות  לפי  החוק

 . בישראל
יבי ך  העברות  הממשלה  בכל  נתבסת  עלייה  מן  ניכר  זךרואל    ,םוכילס

. הן  במענקים  והן  מתוקף  חוק,  ן  בנתיב  רכישותה:  םההעברה  המוכרי
את  את  הקטנת  מעורבותה  הישירה  של  הממשלה  באספקת   מבטמגמה  זו

לטובת  מעורבות ,  ושירותים  לילדים  ולנוער  בפרט,  שירותי  רווחה  בכלל
שירותים   ה  במספרם  של  ספקיולידהגגם  .  ארגוני  המגזר  השלישיב  הפיקע
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-מעורבות  ארגונים  לא,  אהרכל  הנכ.    משקף  מגמה  זומהמגזר  השלישי
כבר  היום .  ים  ונוער  תלך  ותגדללילדממשלתיים  באספקת  שירותים  

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

ים חסיכזיים  שבהם  מתישהמר,  כות  במספר  היבטיםערכזאת  מחייבת  הי
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
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