
 

 

 אישייםהרווחה ה שירותי

  מבוא

 המרכזיים של השירותים הנדבכים הם אחד האישיים הרווחה שירותי
צרכים ל מענה חיוני לבעיות ומעניקיםהם . החברתיים הפועלים בישראל

 או מתקשים מסוגלים שאינם ,קבוצות וקהילות, משפחות, של יחידים
ייהם  ובאיכות חתפקודם הפוגעות ב,להתמודד עם מצוקות שונות

, םשירותיה לפיתוח האחריות . השתלבותם התקינה בחברהעלומקשות 
 ומחלקותלמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה ו, לקביעת תוכנם

הועברה זה  השירותים רוב אספקת בעוד, הרווחה ברשויות המקומיות
ים י ארגונים וולונטרובהם ,ממשלתיים- לא ארגוניםאחריותם של ל מכבר

  .עסקיים- פרטייםוארגונים) עמותות(
 באופן ישיר או מעניקיםהממלכתיים והעירוניים  הרווחה שירותי

 רחב למגווןממשלתיים סוגים שונים של סיוע - באמצעות הארגונים הלא
משפחות , זקנים מוגבלים, של אוכלוסיות ובכללן ילדים ובני נוער בסיכון

 ,משפחות עוליםוהוריות - ומשבר ובכללן משפחות חדמצוקהבמצבי 
  . ודרי רחוב, ולסמיםלאלכוהולמכורים , נכים, מפגרים

 מתרכזים אפוא בהענקת סיוע בעיקר האישיים הרווחה שירותי
 והפגיעות ביותר בחברה החלשותלאוכלוסיות המהוות את החוליות 

 בשירותים החברתיים,  שחלו בשנים האחרונותהקיצוצים. הישראלית
הגדילו את , ות החלשות החריפו את מצוקתן של האוכלוסי,קצבאותבו

 הפונים לשירותי הרווחה והטילו עומס נוסף על מחלקות הרווחה מספר
 של שירותי הרווחה האישיים להתמודד היכולת. עובדיהןהמקומיות ועל 

 לא מעטים בשל מצוקה ביישוביםעומס נפגעה הבצורה הולמת עם 
לו שח קיצוציםה, האחד :אשר נבעה משני כיוונים משלימים, תקציבית

 ובמידה ;לחלק משירותי הרווחה  בהקצאה הממשלתיתהאחרונותבשנים 
המקומית הרשות  בהשתתפותשנעשו  הקיצוצים ,לא פחותה מכך

 נמוך המדורגיםבמיוחד ביישובים ו ,רביםבתקציבי הרווחה ביישובים 
 ויישובים יהודיים ערבייםהיישובים ה כמו ,כלכלית-  חברתיתמבחינה

  .בפריפריה
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היקף המשאבים הגדלת  שלא מצא את ביטויו ב,יםבצרכגידול ה
, אתגר קשה שירותים אלה בפני מציב , שירותי הרווחההעומדים לרשות

   .שיש להתמודד עמו
, משרד הרווחה( שירותי הרווחה האישיים בזירת הפועלים הארגונים

ארגונים , המקומיותמחלקות הרווחה , ביטוח הלאומימוסד לה
 שלגילו במהלך השנים מידה רבה ) יים עסקייםוולונטריים וארגונים פרט

 שייעודן , רחב של שירותים ותכניותמגווןיצירתיות וחדשנות ופיתחו 
 הרבות מתכניות אל.  הזקוקות לסיוע ולשפר את מצבןבאוכלוסיותלטפל 

 לקידום אוכלוסיות שונות ולשיפור איכות ותרמואף השיגו את יעדיהן 
 מיושם בהיקף מוגבל מהןם חלק ניכר משאביה צמצום בגלל אולם, חייהן

  .ביותר ועל כן הן אינן ממצות את הפוטנציאל הגלום בהן
 כולל שלושה , שירותי הרווחה האישייםמצב את הבוחן,  זהפרק

הרכיבים והמאפיינים , מבנהההחלק הראשון סוקר את : חלקים עיקריים
 ,שייםשירותי הרווחה האיבמערך  תחומי השירות העיקריים הכלולים של

בהוצאה הממשלתית המיועדת שחלו  העיקריים השינוייםסקירת ואת 
כמה ב ממקד את הדיוןהחלק השני . בשנים האחרונותלשירותים אלה 

אפשריות  ומצביע על דרכים ,שירותיםה של עיקריות ובעיותמאפיינים 
ההיחשפות של החלק השלישי סוקר בקצרה את . להתמודד עמן

,  בעת המלחמה בצפוןתפקודםאופן בירותים של השבעיות המאפיינים וה
 יכולתם להתמודד עם מצבי חירום לשיפור ומעלה המלצות ,2006בקיץ 
  .בעתיד

  ההתפתחויות האחרונות –  הרווחה האישייםשירותי. 1

 2007תקציב  וב2006- לשירותי הרווחה האישיים בהממשלתית ההוצאה 
ה גבוהה ברמתה ההוצא). 2005מחירי (ח " מיליארדי ש5.7עומדת על 

בהן היא הייתה נמוכה ) 2005-2003(לאחר שלוש שנים בשנתיים האלה 
כלות תהסאמנם ). ח"ש מיליארד 5.5 (2002- אליה הגיעה ביותר מן הרמה 

 מלמדת כי )2000-2002(על רמת ההוצאה לעומת ראשית שנות האלפיים 
כמו בשירותים , אך השחיקה שהייתה באמצעה של התקופה, חלה עלייה

עם זאת . האישיים הרווחה לא פסחה גם על שירותי, חברתיים אחרים
 של שירותי הרווחה האישיים ם עלה חלק,מראשית העשור,  זובתקופה

, בריאות, הכוללים חינוך(הישירים החברתיים מכלל ההוצאה לשירותים 
חלקם בשירותים ). אישייםה הרווחה קליטת עלייה ושירותי, שיכון
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מגמת להמשך ב , אחוזים בשנים האחרונות9-כגדל לכדי החברתיים 
 8.7, 2001- אחוזים ב7.7-ל, 1995- אחוזים ב5.8-מ, עלייה הדרגתית

 בשנתיים ,כאמור,  אחוזים9.0 ועד 2004- אחוזים ב8.9, 2002- אחוזים ב
  . האחרונות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הוצאה הכוללת לשירותי הרווחה האישייםבכי , עם זאת, ראוי לציין
בשנים האחרונות . ש לכלול גם את ההשתתפות של הרשויות המקומיותי

, יתר על כן. חלה ירידה משמעותית בהשתתפות המקומית ביישובים רבים
בשל הגידול במספר הפרטים והמשפחות הפונים לשירותי הרווחה לקבלת 

ירדה בשנים  ההוצאה הממוצעת לנפש מטופלת ולמשפחה מטופלת, סיוע
כי השפעת הגידול ברמת , נראה אפוא. ים רביםהאחרונות ביישוב

ידי הירידה - ההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיים נוטרלה על
בהשתתפות המקומית והגידול שחל במספר הפונים לשירותים אלו 

, שירותיםה הפעולה העיקריים של לתחומיתייחס להלן נ .ביישובים רבים
  .םלשינויים שחלו בהם ולמאפייניהם העיקריי

איור 1. הוצאה על שירותי רווחה אישיים
   מיליארדי ש"ח, מחירי 2005
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   לזקניםשירותים. א

.  מרכיב מרכזי של שירותי הרווחה האישייםמהווים לזקנים השירותים
- כ ,2006בשנת  אישיים לשירותים הממשלתיתקרוב למחצית מההוצאה 

עם . לזקנים םנותבה לשירותי, ח"ש מיליארד 5.6 מתוך ח"ש מיליארד 2.6
ספקת ה לתמיועד מההוצאה לזקנים  אחוז94כי , חשוב להדגיש ,זאת

 2006-ב ח"ש מיליארד 2.4-  במדובר. סיעודק ביטוח חושירותים במסגרת 
, לעומת זאת).  אחוז33- של כגידול (2000-ב ח"ש מיליארד 1.8לעומת 

 249-ב 2006- ב לשאר השירותים לזקנים הסתכמההמיועדת ההוצאה 
  ). אחוזים8-ירדה  של כ (2000-ב ח" מיליון ש272 לעומת ,ח"שמיליון 

שירותים קהילתיים :  לזקניםשירותים סוגים עיקריים של יש שני
 מיועדים לספק מענים הקהילתייםהשירותים . ושירותים מוסדיים

 חיים איכותלקיים  ו להתגורר בביתםלהמשיך לזקנים כדי לאפשר, שונים
שירותי : שירותים אלו כוללים חמישה מרכיבים מרכזיים. הולמת
, מרכזי יום ומועדונים מסוגים שונים, "קהילה תומכת"שירותי , הסיעוד

  :להלן פירוט. וישנם שירותים קהילתיים נוספים
- יוםפעולות המתקשים בביצוע , מוענקים לזקנים סיעודשירותי

 כמו ,ביצוע סידורים שונים מחוץ לבית, רחצה, יומיות שונות כמו הלבשה
 ושםהמי ,שירותים מעוגנים בחוק ביטוח סיעודה.  ורכישת תרופותקניות

 הפועלות בכל ,ת מקומיותו ועד,עם זאת.  לביטוח לאומיהמוסדבאחריות 
ל סקובעות את הן ש ,יםסוציאלי דיםבראשן עובש ,מקומית רשות

. השירות הארגון שיספק את לרבות בחירת, זכאי לקבלהשירותים שהזקן 
מחלקות הרווחה המקומיות אחראיות על אספקת שירותי סיעוד ביתי 

  .ים לקבלת שירות זה במסגרת חוק ביטוח סיעודלזקנים שלא זכא
 אלף זקנים שירותים במסגרת חוק ביטוח 119-כ קיבלו 2006 באמצע

 זקנים 21,000-  לכהשירות הוענק 1988-כשהוחל בביצוע החוק ב. סיעוד
קצב .  לערך6 שנים גדל אפוא מספר מקבלי השירות פי 18- כ על פני.בלבד

. ב גידול האוכלוסייה הזקנה בתקופה זוגידול עולה במידה ניכרת על קצה
 הזקנים הזכאים לקבל שירותים במסגרת רוב כי , המקובלת היאההנחה

ה  כי בשנים האחרונות חל,ראוי לציין עם זאת. אותםהחוק אכן מקבלים 
 , הגדול של זקניםההיקף. שירותים אלול בקצב הגידול של הזכאים ירידה

 אחת התוצאות של על מצביע ,המקבלים שירותים במסגרת חוק סיעוד
  . מחייב את הענקתם לאלו הזכאים לקבלםאשר,  בחוקםעיגון שירותי
 של מגוון המעניק , כינוי למוקד שירות קהילתיהיא  תומכתקהילה

של שירותים מדובר ב.  הממשיכים להתגורר בביתם,שירותים לזקנים
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 סיוע של ,לחצני מצוקה, תיקונים שונים בבית,  רפואי במצבי חירוםסיוע
מספר הקהילות .  ומתן מידע וייעוץ, נוספותובפעילויותמתנדבים בקניות 

 2006בסוף ובלבד במספר  17ו  הי1997-ב – בקצב מהירגדל התומכות 
  .200- צפוי להגיע ל ןמספר

פועלות כיום במרבית ה ,הם מסגרות מועשרים יום ומועדונים ימרכז
 רחב של מגוון די לספקכ , העירוניים והמועצות האזוריותהיישובים

 , בין השאר,שירותים אלו כוללים.  בקהילההמתגורריםשירותים לזקנים 
, ארוחות חמות,  בנושאים שוניםוהדרכהייעוץ , פעילויות חברה ותרבות

 עמותות ידי-עלמרבית המרכזים מופעלים  .פעילות גופנית וריפוי בעיסוק
 בשירות זה מקרב השיעור הממוצע של המשתמשים.  למען הזקןמקומיות

המחייב לבחון את הסיבות , מאודשיעור נמוך ,  אחוזים2- כהוא יםהזקנ
  .משאבים רביםבשירות זה מושקעים היות ש, לכך

 וברבים העירונייםבכל היישובים פועלים  לזקנים  חברתייםמועדונים
 כמו ,שונים ארגונים ידי-עלהמועדונים המופעלים . מהיישובים הכפריים

, הסתדרות הגמלאים( וארגוני גמלאים ,מיות למען הזקןעמותות מקו
 ,ארגוני עולים, גמלאי מקומות עבודה שונים, המוריםהסתדרות 

תרבות ,  בעיקר פעילויות חברהלחבריהםהמועדונים מציעים ). וכדומה
  . ונופש

מידע וייעוץ :  לזקנים כולליםהמיועדים נוספים קהילתיים שירותים
אספקת ארוחות חמות , נופשונים,  תעסוקהמועדוני, בנושאים שונים

סיוע , רפואיהסעות לטיפול , סיוע בחימום בעונת החורף, וקפואות
, שירותי אפוטרופסות, בטיפולים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות

 אלו מסופקים שירותים.  אמצעי ביטחון בביתוהתקנת תיקוניםביצוע 
  .עסקיים-רגונים פרטייםעמותות וא,  מחלקת הרווחה המקומיתידי- על

הם מסיבות שונות כאשר  ,לזקניםמוצעים   המוסדייםהשירותים
.  מוסדיתבמסגרתמעדיפים או נאלצים לעזוב את ביתם ולעבור להתגורר 

משרד הרווחה אחראי על השירותים המוסדיים לזקנים עצמאיים 
 .לזקנים סיעודייםותים שירה משרד הבריאות אחראי על ואילוותשושים 

 בתחום זה מתבטא בהכוונת זקנים למוסדות הרווחה של מחלקות יועהס
בכוחות   לממן את המגורים במוסדמסוגליםובסיוע כספי לאלו שאינם 

 בכוונה לזקנים מוסדות 200-משרד הרווחה אף מפקח על כ. עצמם
  .להבטיח את איכות השירות הניתן בהם

 מספר דיי- על לזקנים הרווחה שירותיאפשר לאפיין את , לסיכום
פרוסים במידה ה,  בתחום רב של שירותיםגיוון קיים :תכונות מרכזיות
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 של משתמשים בחלק גדול מספר קיים .רחבה בכל רחבי הארץ
 משתמשיםה שיעור  זאתלעומת, מהשירותים ובעיקר בשירותי הסיעוד

 מאפיין בולט נוסף נוגע .נמוך יותר,  כמו מרכזי היום,בשירותים אחרים
 ספקתהב העוסקים ,ממשלתיים-  הלאארגוניםהת  מאומעורבותל

מאפיין זה חוזר גם בשירותים אישיים לקבוצות אוכלוסייה  .השירותים
  .נוספות

   לילדיםשירותים. ב

או  מיועדים בעיקר לילדים במשפחות במצוקה ולנוער לילדים השירותים
 וגדלים ,ית ונפשיתס לאלימות או להזנחה פיחשופים, במצבי סיכון שונים

 ובהשתלבותם התקינה המחבלת בהתפתחותם ,ל כן בסביבה משפחתיתע
 2006- אלו בלשירותים שהופנתה ההוצאה .החינוכית והחברתית

 לעומת  אחוז12- של כגידולסכום זה משקף . ח"ש מיליון 716-הסתכמה ב
  .2000- בההוצאה

שירותים :  שני מרכיבים עיקרייםכולליםלילדים  השירותים
 2006- בהאחרונים נוטלים מכלל ההוצאה . ם מוסדייםקהילתיים ושירותי

 כי הנתח ,ראוי לציין.  אחוז30-קהילתיים כה שירותיםוה  אחוז64-כ
  אחוז71-כ( של ירידה נמשך נמצא בתהליך מוסדיים לשירותים המופנה

 23-כ(קהילתיים עולה ה שירותיםחלקם של הואילו ) 2000-במההוצאה 
 ,"הפנים לקהילה" מדיניותזה משקף את שינוי ). 2000- ב מההוצאה אחוז

מדיניות זו חותרת להפחית .  בשנים האחרונותאותה אימץ משרד הרווחה
ביתיות ולפתח את השירותים - השוהים במסגרות חוץהילדיםאת מספר 
 ח"ש מיליון 200- כי הוצאה של כ,להדגיש ראוי, עם זאת. הקהילתיים

,  שנים קודמותלעומתול גיד מבטאת אמנםלשירותים קהילתיים לילדים 
 , הנוער בסיכוןובניאך אין בה כדי לענות על הצרכים המרובים של ילדים 

-ככי , אפשר עוד להזכיר.  אלף350- לכמגיע לפי הערכות שונותם שמספר
שירותי ,  לפיכך. במשפחות עניותחיים מהילדים בישראל  אחוז30

  .הרווחה מספקים סיוע רק למקצת מילדים אלו
  :תכניות לילדי כוללים מספר המסופקים הקהילתיים השירותים
מרכזי במסגרת זו אפשר לכלול .  בסיכוןלילדים ייחודיות תכניות

 פיסית לאלימות בשל חשיפה , המוצאים מחוץ לביתם,חירום לילדים
מרכזים מיועדים לספק הגנה מיידית לילדים שנפגעו ה. והזנחה נפשית

 התערבות טיפולית הולמת ידי-עלסביבתם ולהכינם בבני משפחתם או מ
פנימיות או משפחות ( להשתלבות במסגרות אחרות אולחזרה למשפחתם 
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 מופקדת בידי עובדים בסיכוןהאחריות לטיפול בילדים  ).אומנה
 חוקים המוסמכים ליישם , שחלקם מתפקדים כפקידי סעד,סוציאליים

  .הפקידי סעד פועלים בכל מחלקות הרווח. ילדים אלולהגנת שונים 
 השנים ובמיוחד בשנים במהלך . במצוקהממשפחות לילדים תכניות
 לסייע להתפתחותם כדי, תכניות שירותים ומגווןפותחו  האחרונות

 המסייעים ,הפעלת מטפחים:  ממשפחות במצוקהילדיםהתקינה של 
תכליתיים - יום רב- ומעונותהפעלת משפחתונים ; לילדים באופן אישי

 לאחר לשהיית ילדים , מועדוניות וצהרונים, פנימיות יום,לילדים רכים
 והפעלת ;הצהריים- עד לשעות אחר,הספר- בגנים ובתיתום הלימודים

  ". אוריון "תכניתו" הקן "תכנית כמו ,ייחודיות תכניותמשחקיות ו
 משרד ידי-על אמנם לילדים ממומנים הקהילתייםמרבית השירותים 

 ארגונים וולונטריים דיי- עלאך מסופקים , הרווחה והרשויות המקומיות
  .וארגונים פרטיים
 שבשל מצבים של אלימות , לילדיםמיועדים ביתיים-החוץ השירותים

.  ולהתגורר בביתםלהמשיך אינם יכולים ,והזנחה פיסית ונפשית קשה
-חוץ שירותי הרווחה המקומיים למסגרות ידי-עלילדים אלו מופנים 

 8,500- כ אלה הו במסגרות ש2006-ב. פנימיות ומשפחות אומנה – ביתיות
 צומצםבשנים האחרונות . במשפחות אומנהמתוכם  1,800- כ, ילדים

  . מספר השוהים במשפחות אומנהגדלבמקביל מספר הילדים במוסדות ו
בבעלות אשר ,  על הפנימיות לילדיםפיקוח הרווחה מפעיל משרד

 מנת להבטיח את איכות על ,ארגונים פרטיים וארגונים וולונטריים
 הועבר הטיפול במשפחות 2002-ב כי , לצייןראוי .ןפול הניתן בההטי

 ארגוניםשלושה  האומנה מידי מחלקות הרווחה המקומיות לידי
  ).רק שתי רשויות בארץ ממשיכות לטפל בנושא זה(וולונטריים 
 מספר תכונות ידי-עלמאופיינים  לילדים השירותים, לסיכום
ביתיים - חוץבשירותים זת ההוצאה הממשלתית מתרכ, ראשית :עיקריות

קהילתיים ה לשירותיםאמנם ההוצאה ; ילדים בלבד 8,500-כהמקיפים 
כדי לענות על  עדיין מגדלה בשנים האחרונות אך היקפה מצומצם

 . מצומצםעדיין הילדים אליהם השירותים מגיעים מספרגם  .הצרכים
ץ ביישובים שונים באר אך פריסתם  רב של השירותיםגיווןאמנם קיים 

ובכללם ארגונים  ,ארגונים מאפיין נוסף הוא ריבוי ה. אחידהאינה
  . זושירותיםפועלים בזירת ה ,עסקיים-וולונטריים וארגונים פרטיים
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   למפגריםשירותים. ג

 זו נמצאת בשנים האחרונות בתהליך לאוכלוסייה הממשלתית ההוצאה
 מיליון 816- אלו סכום של כלשירותים יועד 2006בשנת . גידולמתמיד של 

עיקר ).  אחוז25-כ של עלייה (2000 בשנת ח"ש מיליון 610 לעומת ח"ש
מופנה )  מכלל ההוצאה אחוז85- המהווים כ,ח"ש מיליון 700-כ(ההוצאה 

מופנית לשירותים )  אחוז15-כ( ואילו היתרה מוסדייםלשירותים 
 מוסדיים וקהילתיים לשירותיםיחס זה בין ההוצאה . הניתנים בקהילה

 הגידול ,עם זאת.  רבותעם שינויים קלים בלבד לאורך שניםנשמר 
 הכוללת לשירותים לאוכלוסייה זו אפשר את פיתוח והרחבת בהוצאה

  .השירותים הקהילתיים
מעונות יום , אבחון כוללים מרכזי למפגרים  הקהילתייםהשירותים

מעונות יום סיעודיים , )0-3גילאי (פעוטונים לילדים קטנים , טיפוליים
מהם  (נופשונים, מועדונים חברתיים, מרכזי יום טיפוליים, יקומייםוש

מפעלי  (ים"מעש, קייטנות, )יכולים ליהנות גם בני משפחה של המפגרים
שירותי מטפלות בית ותחנות ייעוץ להורים עם ילדים , )עבודה שיקומיים

  .ולמפגריםמפגרים 
אומנה משפחות ,  כוללים מעונותלמפגרים ביתיים-החוץ השירותים

ביתיות - שהו במסגרות חוץ2004- ב). הוסטלים(ודירות מגורים בקהילה 
ראוי ).  אחוז14-עלייה של כ( 2000בשנת  7,800-כלעומת ,  מפגרים8,800-כ

 ,)מסגרות מוסדיות(מעונות בעיקר  כי מסגרות אלו כוללות ,לציין
  .גרים בקהילה ומתפקדים בתוכהפמהוהוסטלים בהם מתגוררים 

 )ביתיים- החוץוהןהקהילתיים הן ( למפגרים שירותיםה, לסיכום
 עסקיים-  פרטייםוארגונים ארגונים וולונטריים ידי- עלמסופקים ברובם 

 עדיין בולטת בהם : מספר תכונות מרכזיותידי- עלוניתן לאפיין אותם 
 הכוללים הן מעונות והן ,ביתיים- של השירותים החוץברורה העדפה

 רחבה של שירותים קשתישנה  .הוסטלים הממוקמים בקהילה
 כיסוי אך  הצרכים של המפגריםמגוון את המקיפה ,קהילתיים

 גם בתחום זה . במגזר היהודיבעיקראוכלוסיית המפגרים הוא מרבי 
ארגונים של עסקיים ו- ארגונים פרטייםגבוהה של מעורבותקיימת 

  .השירותים הממלאים תפקיד מרכזי באספקת ,וולונטריים

  כים לנשירותים. ד

 לנכים בישראל מופקדת בידי שלושה גורמים ולסיוע לטיפול האחריות
המוסד לביטוח ,  המקומיותהרווחהמשרד הרווחה ומחלקות : מרכזיים
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 בנכים מטפלותמחלקות הרווחה המקומיות . לאומי ומשרד הביטחון
לעיוורון ולפגיעות , לחירשות, שמוגבלותם קשורה למחלות גופניות

המוסד לביטוח לאומי מטפל בנכי .  מוחי ולקות למידה כמו נזק,אורגניות
 פעולות איבה ומשרד הביטחון מטפל בנכים ובנפגעיתאונות עבודה 

בסקירה זו . ל" של חללי צהמשפחהשנפגעו בעת שירותם הצבאי ובבני 
  .המקומיותנתרכז בפעילות משרד הרווחה ומחלקות הרווחה 

 432-  ב2006- כמה ב אלו הסתלשירותים  שיועדה הממשלתיתההוצאה
).  אחוז25- של כגידול (2000- בח"ש מיליון 329 לעומת ח"שמיליון 

 70- כ ,רוב ההוצאהבקהילה נוטלת בתחום זה את ההוצאה לשירותים 
העדפת ההוצאה .  מופנית לשירותים מוסדייםהיתרה ואילו, ממנהאחוז 

ים  לאורך השנים אם כי בשננשמרתלשירותים קהילתיים לאוכלוסייה זו 
 המוקצהנתח ההוצאה בהאחרונות ניכרת מגמה של עלייה קלה 

  .לשירותים מוסדיים
מעונות , אבחון מרכזי נכים כוללים לילדים הקהילתיים השירותים

 באופןקייטנות בחופשות וסייעות המלוות את הילדים , משפחתונים, יום
, מועדונים חברתיים, אבחוןלנכים מבוגרים מוצעים מרכזים ל. אישי
ייעוץ והשמה ,  להשתלמות ושיקום מקצועימרכזים, כזי הכשרהמר

בתחום ). מפעלים מוגנים (ומוגנתתעסוקתית ומסגרות לתעסוקה נתמכת 
 בשנתהעסקת נכים ממלאת תפקיד מרכזי חברת המשקם שהעסיקה 

שירותים ייחודיים מוצעים לנכים בעלי מגבלות .  נכים2,900-  כ2005
  . וחרשיםעיווריםספציפיות כמו 
הוסטלים ומערכי דיור , מעונות כוללים לנכים  המוסדייםהשירותים
 2,300- כאלו שהו במסגרות 2005בשנת . משפחות אומנהבמוגן בקהילה ו

  .נכים
 והמוסדיים לנכים מסופקים הקהילתיים השירותים מרבית ,לסיכום

 הם מאופיינים .עסקיים-פרטייםידי ארגונים וולונטריים וארגונים - על
 בין רב פיצולבו, פני המוסדיים שירותים קהילתיים עלה תבהעדפ

, משרד הרווחה: השירותים שעל אספקתם אחראים גורמים שונים
   . הביטחוןומשרדהמוסד לביטוח לאומי 

   תקון לנוער ולצעיריםשירותי. ה

 המיועדים ,שיקום ומניעה, פיקוח חברתי,  כוללים טיפולתקוןה שירותי
 ,צעיריםל טיפול ומניעה לבני נוער ושירותיו ;לקטינים שעברו על החוק
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 ונתונים נורמטיביותמנותקים ממסגרות חברתיות , המתקשים לתפקד
  .בסכנה של הידרדרות להתנהגות סוטה ולעבריינות

 שאינם , נכללים בעיקר נערים ונערותשירותיםה היעד של באוכלוסיית
.  סדירה בצורה לאועובדים או כאלו הלומדים ,לומדים ואינם עובדים

 ,אבטלה , המתמודדות עם בעיות של אלימותבאים ממשפחותמהם  רבים
או ממשפחות , או נפשית לקויה של אחד מבני המשפחה/בריאות פיסית ו

נוער הם עוברי הרבים מבני . המתמודדות עם קשיי העלייה, של עולים
סובלים מבעיות נפשיות ומלקות , בסמיםמשתמשים , חסרי בית, חוק

 ידי-על ונידחיםמעונות לעבריינים מכלא או -וחררים מבתימש, למידה
  .ל"צה

, ח"ש מיליון 265- מסתכמת ב2006-  באלולשירותים שיועדה  ההוצאה
     שהסתכמה, 2000-ב לעומת ההוצאה  אחוז30-כב היא גבוהה ברמתהו
 לשירותים מיועדת 2006- מהוצאה ב אחוז35-כ. ח"שמיליון  200-ב

 חל .2000-ב לעומת קרוב למחצית ) הנוערחסות מעונות רשות(מוסדיים 
עיקר ב,  לאוכלוסייה זוקהילתייםההוצאה לשירותים  גידול ניכר באפוא

לעומת .  לשירות המבחן ולשירותים לבני נוער במצוקהבחלק המופנה
 סקירהה כי , לצייןראוי . חלה ירידה ניכרת בהוצאה למפתניםזאת

 מחלקות ידי-עלם לבני נוער המסופקיהקהילתיים מתייחסת לשירותים 
 לא מעטים מופקדת האחריות על ביישובים,  אולם.הרווחה המקומיות

 ואגפי החינוך החינוךהשירותים הקהילתיים לאוכלוסייה זו בידי משרד 
  .ברשויות המקומיות

הפעלת ,  הנוער כוללים ייעוץ וטיפול אישילבני הקהילתיים השירותים
 לימוד והכשרה מקצועית במסגרותבות סיוע בהשתל, מועדונים חברתיים

 ופיתוחמתן סיוע משפטי ותמיכה חומרית , ובמיזמים תעסוקתיים
, ל" כמו סדנאות הכנה לחיים והכנה לגיוס לצה, הדרכה שונותתכניות

, תיאטרון קהילתי, הכשרת מדריכי ספורט,  עבודהלחיפושסדנאות 
נוער ומסגרות  קפה ייחודיים לבני בתי, מקלטים לבני נוער חסרי בית

  .לטיפול במכורים לסמים
  והםבמצוקה מסופקים לנערות ייחודיים קהילתיים שירותים

טיפול בנפגעות פגיעה , מסגרות טיפול פרטניות וקבוצתיות: כוללים
דירות מעבר לנערות הזקוקות לסיוע אינטנסיבי ומקלטים לנערות , מינית

-עלנוער מסופקים  ניכר מהשירותים הקהילתיים לבני חלק .חסרות בית
  . ארגונים וולונטרייםידי
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 שירות ממשלתי ארצי בידיו מופקד הטיפול הואלנוער   המבחןשירות
סייע למערכת אכיפת מהשירות . שעברו על החוק )12-18גילאי (בבני נוער 

 התנהגותם ובמניעתהחוק בהתאמת דרכי טיפול ושיקום של קטינים אלו 
 האחראים ,ת שירות המבחן חוקרים במסגרפועלים, כמו כן. העבריינית

עדים , כקורבנות( מין בעבירות המעורבים ,14 גיל עד  חקירת ילדיםעל
  .קטינים או שהיו קורבנות או עדים לאלימות נגד ,)וחשודים

 רשות חסות ידי-על המופעלים , נוערלבני המוסדיים השירותים
החוק  על שעברונות בהם שוהים בני נוער ו מעתשעה כוללים ,הנוער

  . בתי המשפט לנוערידי- עלונשלחו אליהם 
 עלייה: ידי כמה קווים מרכזיים- עלאלה מאופיינים שירותים , לסיכום

,  ובמקביל לכך לשירותים קהילתיים הממשלתיתבהיקף ההוצאה 
רשות חסות של מעונות ה (מוסדייםה בנתח התקציבי לשירותים צמצום
 ארגונים ידי-עלם ברובמסופקים  השירותים הקהילתיים ).הנוער

  . תכניות רחב של מגווןכוללים  והם  וארגונים פרטייםוולונטריים
 אלו מכסות רק חלק מבני הנוער תכניותש ,הבעיה המרכזית היא

 , בדומה לתחומים אחרים,גם בתחום זה,  על כןיתר. הזקוקים לסיוע
 השירותים המסופקים ובאיכותקיימים פערים בין היישובים בהיקף 

  .סייה זולאוכלו

  לפרטים למשפחות ו רווחה שירותי. ו

 ולפרטים מיועדים להורים המתקשים בגידול למשפחות הרווחה שירותי
 במצוקה כלכלית ובמצבי הנתונותלמשפחות , ילדיהם בצורה תקינה

, מאבטלה, ממחלה, מנכות, מאובדן,  מאלימותכתוצאה ,משבר שונים
 וכן למשפחות ,פחהממאסר ומהתמכרות של אחד או יותר מבני המש

 מפוזרת בין סעיפי אלה לשירותים ההוצאה . גגקורתולפרטים חסרי 
תקציב שונים ועל כן קשה לעקוב אחר ההתפתחויות שחלו בה בשנים 

  .האחרונות
תיווך , מתן מידע, חהפה בחיי המשכייעוץ והדר:  כולליםהשירותים
שפט הפעלת יחידות סיוע ליד בתי המ,  אחריםשירותיםוקישור עם 

 בבעיות אלימות במשפחה לטיפולהפעלת מרכזים , לענייני משפחה
,  מכיםגברים המיועדים לשינוי התנהגות של ,ובכללם מעונות מיוחדים

העסקות עובדות , הפעלת מקלטים ודירות מעבר לנשים מוכות ולילדיהן
הנכנסות לבתי משפחות במצוקה ומדריכות אותן , מקצועיות- סמך

הפעלת קו חם לאלימות ,  הילדיםוחינוך גידול  כמו,בנושאים שונים
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הפעלת , המשפחתיעריכת סדנאות בנושא ניהול התקציב , במשפחה
.  הזוג הדרכה לחיזוק המסוגלות ההורית ולשיפור היחסים בין בני תכניות

  מרכזיםה שלהפעל שירותים נוספים המסופקים במסגרת זו כוללים
בראה ה כמו ,קת סיוע ישירהוריות ואספ- חדלמשפחותמיוחדים לסיוע 

 שאינם , צרכים רפואייםומימוןציוד ביתי בסיסי , ונופש לאחר מחלה
  .כלולים בסל הבריאות כמו ריפוי שיניים

 בנוסף למחלקות , נוטלים חלקקהילתייםהשירותים ה באספקת
 השירותים .עסקיים ארגונים וולונטריים וארגונים פרטיים ,הרווחה

ישובים י אך קיימים פערים רבים בין ניותתכ רחב של מגווןכוללים 
  .בהםמוצעים השירותים ה מגווןב

   נוספיםשירותים. ז

 לחזק את התארגנות המיועדת,  נוספים כוללים עבודה קהילתיתשירותים
 ואת מעורבותם בעיצוב ובתכנון מערכת שירותים תושבי היישובים

ילתיים  וכן שירותים קה, צורכיהםאת אשר תהלום, מפותחת ומתקדמת
משפחות , ולאלכוהול םמכורים לסמי:  הכוללות,לאוכלוסיות נוספות

 לשירותיםבדומה . דרי רחוב ועובדים זרים, אסירים משוחררים, אסירים
 ידי-עלמסופקים הן השירותים האחרים שצוינו לעיל גם בשירותים אלו 

 ארגונים וולונטריים וארגונים ידי- על והן המקומיותמחלקות הרווחה 
  .שוביםייקיימים פערים ניכרים בין  וייםפרט

   של השירותים מרכזייםמאפיינים. 2

 האישיים מצביעה על כמה מאפיינים הרווחהשירותי התפתחות  סקירת
   .  הקשורות אליהםעיקריותבעיות וסוגיות ועל שירותים המרכזיים של 

   לא מספיקיםמשאבים .א
 לחלקיועדת  ההוצאה הממשלתית המאמנם האחרונות עלתה בשנים

את הגידול בהיקף ה  לא הדביקעלייה זואך , משירותי הרווחה האישיים
בין   נבעהגידול בצרכים.  לשירותים אלו ובצורכיהןנזקקות ההאוכלוסיות

 לילדים קצבאותבשבוצע בשנים האחרונות השאר מהקיצוץ החד 
ההקצאה הממשלתית מהווה אמנם נתח , יתר על כן. ובקצבאות נוספות

, אמנםקטן ,  נוסףנתח שירותי הרווחה האישיים אך מתקציבי עיקרי
 25 אמורות לממן המקומיותהרשויות .  הרשויות המקומיותידי-עלמכוסה 
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 וחלקן יותראך ההשתתפות של רובן גדולה ,  מתקציבי הרווחה שלהןאחוז
בשל מצוקה . המקומיאף מכסות למעלה ממחצית מתקציב הרווחה 

מתקשות , הגיעה עד לכדי משבר כספי םמהיישובי חלקשב, תקציבית
 גם , על כן. הרווחהבתקציב לממן את חלקן , לא מעטות,רשויות מקומיות

ביישובים תרומתה מנוטרלת  ,אם חל גידול מוגבל בהוצאה הממשלתית
 והגידול במספר הפונים המקומית בהשתתפות הירידה בשל רבים

  .לשירותים
 קהילתייםד בשירותים  של המשאבים בולט במיוחהמצומצם ההיקף
בחלק גדול מן  המשאבים הביאה הפחתת. לבני נוער ולמשפחות, לילדים

 מספר להקטנת ,ובמיוחד ביישובים חלשים חברתית וכלכלית, יישוביםה
  . שונים ושירותיםתכניותביטול או צמצום להעובדים ו

   חלקי של צרכיםכיסוי .ב
ם לרשות רבות  הביטויים העיקריים לצמצום במשאבים העומדיאחד

 ששירותי הרווחה מגיעים רק , היא העובדההמקומיותממחלקות הרווחה 
.  כן בצורה חלקית את צורכיהןעל ומכסים נזקקותלחלק מהאוכלוסיות ה

 הנוער ובניהכיסוי החלקי מאפיין במיוחד את אוכלוסיית הילדים 
  .הנזקקים לסיוע

  שונות אוכלוסיות של של צרכים ובעיות מגוון במעורבות .ג
 מגוון הרווחה האישיים מעורבים מתוקף תפקידם ואחריותם בשירותי

בני , ילדים,  ובכללן זקנים, של אוכלוסיות שונותובעיותרחב של צרכים 
.  לסמים ולאלכוהול ודרי רחובמכורים, מפגרים, נכים, חותפמש, נוער

,  נמשכתמוגבלות כמו ,חלק מהצרכים של אוכלוסיות אלו הם קבועים
סוג זה של .  הנובעת מאבטלה זמנית, כמו מצוקה כלכלית, זמנייםוחלקם

 רחב מגווןזמנית עם - את שירותי הרווחה להתמודד בומחייב מעורבות
על  מחייב מענה מיידי ומטיל חלק מבעיות אלה. של צרכים ובעיות

 שכאמור אינו תואם את המשאבים העומדים ,עומס רבמחלקות הרווחה 
 מחלקות הרווחה לתכנן על יכולתמקשה  העומס. ביישובים רבים ןלרשות

 ,לקבוע סדר עדיפות ברורו ,לעסוק בעבודה מניעתית, את פעולותיהן
  . לצרכים השוניםוהכספייםשינחה את הקצאת המשאבים המקצועיים 

   חוקית חלקיתתשתית .ד
 החסרים אלה:  ישנם שלושה סוגים של שירותים החוקיהעיגון מבחינת

 ואלה; הגנתיים המעוגנים בתשתית של חוקים אלה; תכל תשתית חוקי
 המגדירים בצורה ספציפית ומחייבת את ,המעוגנים בחוקים מעניקים
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התשתית הרחבה ביותר היא של . יש לספק לאוכלוסייה שיםהשירות
 כמו , להגן על שלומן ורווחתן של אוכלוסיותהמיועדים ,חוקים הגנתיים

החוק המעניק העיקרי בתחום . סיכוןבני נוער וזקנים במצבי , ילדים
 שירותי סיעוד המעניק ,שירותי הרווחה האישיים הוא חוק ביטוח סיעוד

  .לזקנים
עובדי מחלקות הרווחה המקומיות של חלק ניכר מזמנם מסתבר כי  

גם , יתר על כן. מוקדש לשירותים המעוגנים בחוקים וליישום החוקים
מצב זה . ותים אלו ההוצאה התקציבית לרווחה מיועדת לשירמרבית
 בשירותים והעובדים בהן מחלקותהשל בלבד מעורבות חלקית לגורם 

בני נוער ל, ילדיםרבים מהשירותים למדובר ב. שאינם מעוגנים בחוקים
 של השירותים המעוגנים זומ חיוניותם אינה נופלת אשר, ולמשפחות
  .בחוקים

   בהיקף וברמת השירותיםיישובים ביןשוויון -אי .ה
בהיקף המשאבים המתבטא , שוויון-אי םשובים שונים קייי יבין

 ועל כן , המקומיים לרשות שירותי הרווחההעומדיםהאנושיים והכספיים 
 ףמשתקהשוויון -אי. שניתן לספק םשירותיהאיכות ברמת וב, מגווןאף ב

 הרווחה כמו היחס בין מספר העובדים במחלקות ,בכמה אינדיקטורים
 הממוצעת לרווחה לנפש מטופלת ולמשפחה  וההוצאה,למספר המטופלים

השירותים אותם מקבלים , השוויון-מקיומו של איכתוצאה . מטופלת
 מגוריהם יותר מאשר מקוםאזרחים הם במקרים לא מעטים פונקציה של 

היקף  בלים בין יישוביםמהבדהשוויוניות נובעת - אי. של צורכיהם
 והרשויות  הממשלהידי-על לשירותי הרווחה ים המוקצהמשאבים
 ; המקומית בתחום הרווחהוהיזמותמידת ההיערכות מ ;המקומיות

 וארגוניםארגונים וולונטריים , רמת המעורבות ביישוב של קרנותמו
  .עסקיים- פרטיים

   שירותי הרווחהבזירת ארגונים מסוגים שונים הפועלים ריבוי .ו
) קייםעס-  פרטייםוארגוניםארגונים וולונטריים (ממשלתיים - לאארגונים

 ארגוניםבעיקר , פועלים בזירת שירותי הרווחה שנים רבות וחלקם
אף מילאו תפקיד חלוצי בפיתוח שירותים חדשים , וולונטריים

היקף פעילותם . מפגרים ונשים מוכות,  כמו נכים,מיוחדותלאוכלוסיות 
 בעיקר בשל יישום מדיניות , האחרונותבשניםשל ארגונים אלו התרחב 

 שירותים לאספקת שהביאה להעברת האחריות ,ההפרטה החלקית
כמו  (ממשלתיים-  לאארגונים של ממלכתיים ומקומיים רבים לידיהם
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 מעבר דירות, הוסטלים, משפחתונים, מרכזי יום לזקנים, שירותי סיעוד
  . )ומקלטים לנשים ולנערות

על  יםפועלהמספקים שירותים ממלכתיים ועירוניים  רוב הארגונים
 הארגונים מגדיל ריבוי .המקומיתאו הרשות /הממשלה ובסיס חוזים עם 

אך במקביל מצמצם את , את היצע השירותים ומאפשר בחירה לצרכנים
 ויוצר ,תחומי האחריות של המדינה והרשויות המקומיותואת התפקידים 

תחרות וחוסר ,  כפילויותידי-על המאופיינת , מורכבתשירותיםזירת 
 לאספקת שירותים ממלכתיים יותהאחרהפקדת , יתר על כן. תיאום

 העומס המוטל את המגדיל, ועירוניים רבים בידי ארגונים לא ממשלתיים
  .ממילא על מחלקות הרווחה האמורות לפקח על פעילות ארגונים אלו

   םשירותיהמרבית ה של ספקהה הפרטת .ז
 והמקומיים מרבית שירותי הרווחה הממלכתיים ,לעיל  שצויןכפי

ארגונים וולונטריים (ממשלתיים - ארגונים לאידי-עלמסופקים כיום 
מדובר הן בשירותים הקהילתיים והן ). עסקיים-פרטייםוארגונים 

 בתפקוד מחלקות הרווחה לשינוימצב זה הביא . בשירותים המוסדיים
 שירותיםועובדיהן והפיכתן מגורם העוסק בעיקר בתכנון ובאספקת 

 עם מ" כמו ניהול מו,ולי בעלי אופי ניהםלגורם העוסק גם בתפקידי
הפרטת אספקת השירותים גם .  פעילותםעל ובקרה אחריםארגונים 

  לבין רבים מלקוחותיהןהרווחהצמצמה את הקשר הישיר בין מחלקות 
והפקידה את עיקר מלאכת הטיפול והסיוע לאוכלוסיות נזקקות בידי 

  .ממשלתיים-ארגונים לא

   מוגבלת של צרכניםמעורבות .ח
 מינימלית בעיצוב אופיים במידהצרכני השירותים מעורבת  אוכלוסיית

  .ודפוסי תפקידם של שירותי הרווחה

   מוגבלת לגלות יזמות וחדשנותיכולת .ט
 האישיים הרווחהשירותי ידי -המטופלות על השונות האוכלוסיות

שירותים להציע קשת את הוצורכיהן המגוונים והמשתנים מחייבים 
יכולתן של . ת התערבות ושירותים חדשיםלפתח שיטוו מעניםרחבה של 

ממשלתיים העוסקים באספקת - הלאמחלקות הרווחה והארגונים 
 חדשות או תכניותליזום ולפתח ,  של שירותיםמגווןשירותים להציע 

 קיימות מותנית במידה רבה ביזמות ובחדשנות של עובדי תכניותלאמץ 
 משאבים , לעיל כפי שצוין כבר. ובמשאבים העומדים לרשותםהשירותים

  .שוויונית בין היישובים השונים- ולאאלו מחולקים בצורה בלתי מאוזנת 
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   חלקית עם בעיית העוניהתמודדות .י
 הרווחה המקומיות ומצוקת מחלקותשל  התפקידים מגוון למרות

 וצריך עשויה נתפסות כגורם אין המחלקות, המטופלותהאוכלוסיות 
ואכן רק . שפחות להיחלץ מעונילמלא תפקיד מרכזי בסיוע לפרטים ולמ

 כמו , ספציפיותתכניות הרווחה המקומיות מופעלות ממחלקותבמקצת 
   . ובהיחלצות ממנובעוני המתמקדות ,מיזמים תעסוקתיים

סמכויות בין משרד הרווחה העבודה והחלוקת בחוסר בהירות  .יא
  ומחלקות הרווחה המקומיות

ב לשירותי הרווחה המצב בו משרד הרווחה מספק את מרבית התקצי
, המקומיים וקובע באמצעות תקנות והוראות שונות את דפוסי פעילותם

השירותים ועל מאך הרשויות המקומיות אחראיות על מימון חלק 
בהירויות -יוצר אי) באופן ישיר או באמצעות ארגונים אחרים(ספקתם ה
  ובעיקר,חלק מן היישובים. משתקפות בדרכים שונות ביישובים שוניםה

 מממנים נתח גדול יותר ,כלכלית וחברתיתמבחינה יישובים חזקים 
 25החורג לעיתים במידה ניכרת מהמכסה של , מתקציבי הרווחה שלהם

 מגלים מידה רבה של אוטונומיה המשתקפת בגיוס עצמי של והם, אחוז
רובם חלשים , יישובים אחרים. משאבים ובפיתוח עצמאי של שירותים

השתתפות חלקם במתקשים לממן את , יתמבחינה כלכלית וחברת
  .במימון הממשלתילכן במידה רבה תלויים הם העצמית ו

מושפעת יכולתם של יישובים לקדם את שירותי הרווחה המקומיים 
מידת הנוכחות של ארגונים וולונטריים ארציים מ במידה רבה גם

 ומיכולתם לגייס  מקומייםםומקומיים ומעורבותם בפיתוח שירותי
  . מגורמים פרטייםמשאבים

עד כה לא גובשה מדיניות ברורה המתווה את היחסים בין משרד 
,  ביניהםהרווחה והרשויות המקומיות ומסייעת ליצירת שילובים הולמים

על  .המותאמים ליישובים בעלי אפיונים חברתיים וכלכליים שונים
פיתוח  המסייעת ל, הכוונה ממשלתית ביןלהביא להלימה שילובים אלה

 לבין החתירה לטיפוח ,הםאספקה שוויונית ואיכותית שלרותים והשי
  .לעידוד היזמות המקומית ולגיוס עצמי של משאבים, הקהילתיות

הלימה בין המבנה ודפוסי התפקוד של מחלקות רווחה רבות לבין -אי. יב
  הסביבה הכלכלית והפוליטית בה הן פועלות

,  אתגרים רביםמחלקות הרווחה המקומיות ועובדיהן ניצבים בפני
גידול להתמודד עם , מחסור במשאביםה המחייבים אותם לתפקד למרות
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 ,מדיניות ממשלתית ועירוניתועם , במספר הנזקקים הפונים לקבלת סיוע
הם נדרשים לקיים .  מרבית השירותיםההספקה שלהחותרת להפרטת 
 ובכללם ארגונים ,הפועלים בזירהרבים ארגונים קשר קבוע עם 

רבות ממחלקות הרווחה  .עסקיים וקרנות-ארגונים פרטיים, םוולונטריי
להשפיע , אינן ערוכות להתמודד בצורה הולמת עם נסיבות משתנות אלו

רבים מהעובדים הסוציאליים , יתר על כן. עליהן ולהפיק מהן את המירב
 ובכללם ,במחלקות הרווחה ניצבים בפני הצורך למלא תפקידים חדשים

  .ביים שונים אליהם לא הוכשרותפקידים אדמיניסטרטי

הצביעה על והמאפיינים שלהם סקירת שירותי הרווחה האישיים 
, עם זאת. על תרומתם ועל הפוטנציאל הרב הגלום בהם,  הרבהםחשיבות

 בשל הבעיות המאפיינות את המערכת ,פוטנציאל ממומש רק בחלקוה
 ,ריותדרכי פעולה אפשמתווה של להלן  .ומקשות על יכולת הפעולה שלה

 םאת יכולתלקדם עשויות לשפר את מבנה שירותי הרווחה ואשר 
דרכי  .בפניהםהמוצבים להתמודד בצורה טובה יותר עם האתגרים 

 בסיס לדיון ולפיתוח ויש בהן כדי להוות ראשוניות המוצעות הןהפעולה 
  :נוסף

יוזם פיתוח , חיזוק תפקידו של משרד הרווחה כגורם המעצב מדיניות )1
ועל למען הגברת התיאום בין הגורמים השונים הפועלים שירותים ופ

  .בזירת שירותי הרווחה
הוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה לשינויים בהיקף ההתאמת  )2

  . לשירותים אלו ולצורכיהןנזקקותהאוכלוסיות ה
התאמת תקן העובדים במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות להיקף  )3

  . ולצורכיהןנזקקותהאוכלוסיות ה
 המשתייכים ,יוע מיוחד למחלקות הרווחה ביישובים חלשיםמתן ס )4

יש לשקול בהקשר . ס"רוג היישובים של הלמילאשכולות הנמוכים בד
זה את האפשרות של השתתפות ממשלתית דיפרנציאלית בתקציבי 

  .הרווחה של יישובים שונים
כמו (הרחבה הדרגתית של השירותים המעוגנים בחוקים מעניקים  )5

  . גם לאוכלוסיות אחרות)דחוק ביטוח סיעו
 ידי- עלאימוץ מחלקות רווחה ביישובים חלשים  לש תכניתפיתוח  )6

האימוץ יתבטא בין השאר בייעוץ  .חזקים מחלקות רווחה ביישובים
  .בנושאים מקצועיים ומנהליים ובפיתוח משותף של מיזמים
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שתתבטא ,  המעוניינים בכך,הרחבת האוטונומיה של יישובים חזקים )7
תוך כדי , תכניותפיתוח על והרכב התקציבים הרשות על  של הבשליט

  .צמצום הפיקוח הממשלתי
ספקת ה ההפרטה שלהערכה שיטתית ומתמדת של תוצאות  )8

שמש בסיס לקבלת החלטות באשר להמשך כדי שהיא ת, םשירותיה
  .יישום מדיניות זו

 בין מחלקות הרווחה המקומיות וביןהגברת השיתוף והתאום  )9
עסקיים וקרנות ברמה הארצית -ארגונים פרטיים, ייםארגונים וולונטר

אחת הדרכים לקידום נושא זה היא קביעת תקן . והמקומית
 שתפקידו לרכז ולפתח את ,במחלקות הרווחה המקומיות של עובד

קרנות , עסקיים-ארגונים פרטיים, הקשרים עם ארגונים וולונטריים
  .ומתנדבים

מקומית תוך הרווחה הלקות עידוד היזמות החברתית והיצירתיות במח  )10
 המסייעות לאוכלוסיות עניות וחלשות ,תכניותהתמקדות בפיתוח 

 כמו מתן ,העידוד יכול להיעשות בדרכים שונות. להיחלץ ממצבן
 המפתחיםמענקים כספיים מיוחדים לרשויות מקומיות ולארגונים 

  . כאלותכניות
של  לפיתוח מעורבות צרכנים במחלקות הרווחה תכניותעידוד   )11

  .שירותיםהמספקים הרשויות המקומיות ובארגונים נוספים 
הקמת ועדות מומחים שיבחנו את מבנה מחלקות הרווחה המקומיות   )12

מחלקות הוימליצו על מבנים ארגוניים רצויים שיביאו לשדרוג 
  .ולשיפור תפקודן

שינויים בהכשרת העובדים הסוציאליים במגמה להתאימה לשינויים   )13
 הן במחלקות הרווחה המקומיות והן ,למלאם שעליהם בתפקידי

  .בארגונים האחרים העוסקים באספקת שירותים

  שירותי הרווחה האישיים במלחמת לבנון השנייה .3

תפקודם וב םחשיפתבהמלחמה בצפון היוותה שעת מבחן ונקודה קריטית 
השירותים  מאפייני של כדי התבלטותם תוך,  החברתייםשל השירותים

 בעקבות פעילותם של שתי סוגיות עיקריותלן נתרכז בלה .לעילשסקרנו 
הצרכים נעמוד על , ראשית: שירותי הרווחה בצפון בעת המלחמה

על ו, תוך כדי תקופת המלחמה תושבי הצפון שהתעוררו אצלהייחודיים 
כמענה סיפקו שירותי הרווחה המקומיים והארציים אשר הפתרונות 
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ן להפיק מתפקוד שירותי הלקחים אותם ניתנצביע על , ושנית, להם
  .דרכים לשיפורעל הרווחה בעת המלחמה ו

   בתחום הרווחה ודרכי ההתמודדות עמםםתושביהצורכי . א
במהלך המלחמה נחשפו בעיות וצרכים רבים בתחום הרווחה בעיקר אצל 

 גורמים ידי- עלתושבים שלא התפנו מהיישובים בכוחות עצמם או לא פונו 
לקן של קבוצות אוכלוסייה חלשות בעלות בין התושבים בלט ח. אחרים

 ללא טיפול שחלקם נותרו,  כמו נכים וזקנים מוגבלים,צרכים מיוחדים
אנשים אלה . בשל עזיבת בני משפחה או המטפלות שלהםבעיקר , סיעודי

באותה . מזון ומוצרים חיוניים אחרים, התקשו להשיג תרופות חיוניות
שנותרו ביישובים ונאלצו  ,מידה לא שפר חלקם של פרטים ומשפחות

 וחסרים תקינים שהיו בחלקם בלתי, לשהות תקופה ממושכת במקלטים
  .רבים מתושבים אלו סבלו מחרדות ומקשיים כלכליים. אביזרים חיוניים

 ,שהתפנו מהיישובים וחזרו אליהם, תושביםבעיה אחרת נגעה ל
היו . ובתיהם נפגעלאחר שדיור חלופי ולעתים הועמדו בפני צורך למצוא 

סבלו מקשיים כלכליים ומקשיי הסתגלות למציאות החדשה שתושבים 
  . שובםלאחראליהם נקלעו 

שהתעוררו כמה גורמים מרכזיים נטלו חלק בהתמודדות עם הבעיות 
  :עליהןמענה עם ה התושבים בעת המלחמה ואצל
משרד ראש , כללו בעיקר את משרד הרווחה ממלכתייםהגורמים ה •

, המוסד לביטוח לאומי, משרד הפנים, תמשרד הבריאו, הממשלה
  .הצבא והמשטרה

 ובעיקר את ,כללו את הרשות המקומית עירונייםהגורמים ה •
  .מחלקת הרווחה

  .המקומיים) מרכזי תרבות נוער וספורט(סים "המתנ •
האגודה לתכנון ופיתוח (אשל כמו , ארגונים וולונטריים ארציים •

 ,ידידותהקרן , י"רשקרן סקטא , וינט ישראל'ג, )שירותים לזקנים
ארגון הגג של ארגוני , המועצה הלאומית להתנדבות, מאיר פנים

  . לתת ומטב, הנכים
 העמותות המקומיות ו בלטבהם, מקומייםוולנטריים ארגונים  •

 הפועלות ברבים מהיישובים ,לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים
 ,פות ועמותות מקומיות נוס; והמועצות האזוריות בישראל,העירוניים

  .עוסקות לאורך השנה בחלוקת מזון וציוד ביתי לנזקקיםאשר 
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 , של חברות סיעוד פרטיותן שביניהם בלט חלק,ארגונים פרטיים •
 הן במסגרת חוק סיעוד והן ,המספקות שירותים לזקנים מוגבלים

שקלטו זקנים שפונו ,  ושל בתי אבות פרטיים;בצורות אחרות
 בין , פרטיות סיפקו סיוע שכללמספר חברות כלכליות. מבתיהם בצפון

  . עזרה כספית וציוד כמו טלוויזיות למקלטים,השאר
 כמו העמותות , שפעלו הן במסגרת ארגונים וולונטריים,מתנדבים •

כמו , הן במסגרת גורמים ממשלתיים,  לזקניםםלתכנון ופיתוח שירותי
המתנדבים הפועלים במסגרת שירות הייעוץ לקשיש במוסד לביטוח 

  .והן מתנדבים שפעלו במסגרות אחרות בצורה עצמאית ,לאומי
 שהקים , שביניהם בלט חלקו של ארקדי גיידאמק,נדבנים פרטיים •

  . שקלט אלפי משפחות שפונו מהצפון,את מיתקן ניצנים

 אפואההתמודדות עם צורכי התושבים בתקופת מלחמת לבנון שיקפה 
, בישראל של זירת שירותי הרווחה מאפייניה ומורכבותההיטב את 

 ואת התפקיד החלקי ארגונים מסוגים שונים הכוללת קשת רחבה של
המלחמה הפתיעה את כל הארגונים  .שממלאת בה הממשלה המרכזית
 תכניותלא עמדו  רובם לרשותו, ברמה הארצית וברמה המקומית

התקפת הנמצאת תחת מוקדמות לטיפול בבעיות רווחה של אוכלוסייה 
,  לדוגמאאביב-תל –  בארץ יישוביםישנם (ידה- או מאוימת עלטילים

 מגרה לטיפול תכניותקיימות  בהם – שסבלה מפגיעות קטלניות של טרור
  ).דומיםמיידי במצבים 

ניתן להדגים את מעורבותם של הגורמים השונים ואת חלקם במתן 
, יםזקנלידי תיאור קצר של הסיוע שניתן -מענה לצורכי התושבים על

" מגרה" למרות העדר תכניות . המלחמה בעתים העיקרייםמהנפגע
 ,הגורמים המרכזיים הפועלים בתחום השירותים לזקנים, מתאימות

. יחסית, תוך פרק זמן קצר, נערכו והחלו להפעיל תכניות לטיפול במצב
  :   הגורמים המרכזיים בתחום זהם של פעילותנסקור אתלהלן 

 הפעילה )האגודה הארצית לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים (אשל
 שעסק באיתור הצרכים של האוכלוסייה הזקנה ,צוות מיוחד של עובדים

 ,) יישובים ערביים13 יישובים ובכללם 50-מדובר בכ(ביישובי הצפון 
ספקת אלפי ה , שכלל בין השאר, רחב של שירותיםמגווןובסיוע לאספקת 

תאורות , אלפי ערכות אישיות, חמות וחבילות מזון מוכנות ארוחות
בנוסף לכך אלפי . ציוד למקלטים וארגון הסעות לזקנים ולעובדים, םחירו

פעילויות ה. זקנים הובאו לנופשונים של שישה ימים במלונות בירושלים
השר לענייני גמלאים עם , בוצעו בתאום עם משרד הרווחה אשלשל 
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 שפעלו ,ובאמצעות העמותות המקומיות לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים
 מארגון  אלותכניותאשל אף סייעה בגיוס מימון ל. יםבמרבית היישוב

  .וינט ומגורמים נוספים'הג
 השתתף בריכוזהשירות לזקן במשרד הרווחה . משרד הרווחה

, שיתוף פעולה עם אשל  שבוצעו תוך, פעילויות הסיועשל ובתיאום
העמותות המקומיות לתכנון , מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות

משרד הבריאות והשר , המוסד לביטוח לאומי, ןופיתוח שירותים לזק
, כללו ריכוז מידע על צורכי הזקניםאלה פעילויות . לענייני גמלאים

ארגון סיוע וטיפול , חבילות מזון וחיתולים, אספקת ארוחות מוכנות
הסעת זקנים , אישי לזקנים בודדים ומוגבלים שנותרו ביישוביהם

העברת , המעטים שהמשיכו לפעולסיוע למרכזי היום , לטיפולים רפואיים
ארגון נופשונים לזקנים עצמאיים , זקנים תשושים למעונות במרכז הארץ
משרד הרווחה השתתף במימון חלק . וסיוע למעונות לזקנים באזור הצפון

  . אלותכניותמ
מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות פעלו . הרשויות המקומיות

סיפקו מידע על , שרד הרווחהבתאום עם הגורמים הארציים כמו אשל ומ
איתרו זקנים בודדים שנותרו ללא , מצב הזקנים ביישוביהם וצורכיהם

 כמו ,טיפול והושיטו להם סיוע באורח ישיר או באמצעות גורמים אחרים
העמותות וחברות פרטיות המספקות שירותי סיעוד וסייעו להעברת 

  .זקנים למעונות ולנופשונים מחוץ לצפון
 ידי-עלהושיטו לזקנים את הסיוע שניתן  מיותהעמותות המקו

ואשר ) וינט ועמותות שונות'ג, אשל(הגורמים החיצוניים שהוזכרו לעיל 
בנוסף לכך העמותות הפעילו . כלל בין השאר ארוחות חמות וחבילות מזון

דיווחו על מצבם ,  שקיימו קשר ישיר עם זקנים שנותרו בביתם,מתנדבים
עמותות שסיפקו שירותי סיעוד . סיועובמידת הצורך הושיטו להם 

 הסעת ידי-על בין השאר ,לזקנים השתדלו להמשיך ולספק את השירותים
סייעו בהוצאת זקנים למעונות ולנופשונים  וכן מטפלות לבתי הזקנים

  .מחוץ לצפון
 נתקלו ,סיעודה במסגרת חוק םהמספקות שירותי, סיעודהחברות 

 כמו עזיבת הזקנים ,חויבותןבמספר בעיות שהיקשו עליהן לממש את מ
חברות הסיעוד עשו . המטפלות להגיע אל הזקניםוהקושי של את ביתם 

כל מאמץ על מנת להמשיך ולספק את השירות הן לזקנים שעזבו את 
  .יישוביהם והן לזקנים שנותרו בביתם
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הביטוח הלאומי , שפעלו במסגרת הרשויות המקומיות ,מתנדבים
 סייעו לזקנים ,והעמותות המקומיות) ישמתנדבי השירות לייעוץ לקש(

לגבי מי  ובמיוחד םדיווח על מצב ובקיום קשר אישיב, בצורות שונות
. מחלקת הרווחה המקומיתשל או /עמותה המקומית ו לש לסיוע שנזקקו
  .ציוד חיוני וערכות חירום, חבילות מזון, ארוחות חמות  בהבאת כן סייעו

לאלף לך המלחמה הועברו קרוב במה. מעונות ובתי מלון מחוץ לצפון
, למעונות ברחבי הארץ, מחציתם תשושים ומחציתם סיעודיים, זקנים

 בעיקר ,בתי מלון, בנוסף לכך. שגילו נכונות רבה לקלוט את תושבי הצפון
במרכז הארץ קלטו זקנים עצמאיים שעזבו את יישוביהם למספר ימים 

  .של נופש ורענון

ילאו תפקיד פעיל בסיוע לאוכלוסייה  שמ,בנוסף לגורמים שצוינו לעיל
 שסייע ,משרד הבריאות:  כמו, נוספיםם ראוי לציין מספר גורמי,הזקנה

 שבשיתוף התאחדות , ומשרד התיירות,הזקנים במעונותשהיית במימון 
  . הנופשוניםתכנית סייע במימוש ,בעלי המלון

הגורמים המשולבת של פעילות ה כי ,הערכת גורמים שונים היא
שביישובים רבים ,  תרמו לכך והתאום ביניהם, שצוינו לעיל,נייםהארגו
איתור הצרכים  .למענים הולמיםזכו צורכי האוכלוסייה הזקנה בצפון 

 שכללו את , גורמים מקומייםידי- עלדיווח עליהם נעשה בעיקר הו
העמותות המקומיות לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים ואת מחלקות 

  ארגונים אלוידי-עלמתנדבים שהופעלו כן והרווחה ברשויות מקומיות 
תכנון  .כמו שירות הייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי, וארגונים אחרים

,  כמו אשל ומשרד הרווחה, גורמים חיצונייםידי-עלהמענים נעשה בעיקר 
 , ובעיקר העמותות המקומיות ומחלקות הרווחה,אך גם גורמים מקומיים

 , כמו אשל, גורמים חיצונייםידי- על מימון נעשה ה.השתתפו בתהליך
 .י"רש-משרדי ממשלה וקרנות כמו סקטא, הסוכנות היהודית, וינט'ג

 גורמים חיצוניים כמו ידי-על הן נעשתה לאוכלוסייה ת השירותיםהספק
 גורמים ידי-על והן ,מעונות לזקנים ובתי מלון, משרדי ממשלה, אשל

  .ווחה ומתנדביםמחלקות הר,  כמו העמותות המקומיות,מקומיים
מתן מענים הולמים לצורכי הזקנים לא היה מתאפשר ללא המעורבות 

 שפעלו בזירה זו ושכללו הן ,של הארגונים המקומיים והחיצוניים
. הן ארגונים וולונטריים והן ארגונים פרטיים, ארגונים ממשלתיים

 פוגעת הייתההעדרם או חולשתם של ארגונים מקומיים ומתנדבים 
לדווח עליהם , לאתר את צורכיהם, יים קשר ישיר עם הזקניםביכולת לק

העדרם או חולשתם של . לגורמים הרלוונטיים ולספק את השירותים
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לייצר ,  פוגעת ביכולת לממן את השירותיםהייתהארגונים חיצוניים 
   .אותם ולספקם לאוכלוסייה

המגזר  – שלושת המגזריםמארגונים ה כי המעורבות של ,מעניין לציין
המוסד לביטוח לאומי והרשויות , משרדי הממשלה(ציבורי - הממשלתי
והמגזר ) אשל וארגונים וולונטריים אחרים(המגזר השלישי , )המקומיות

יתרונות ה  ביטאה את– )בתי מלון ומעונות, חברות פרטיות(עסקי - הפרטי
והשתתפו יזמו חלק מהפעילויות משרדי הממשלה . םהמאפיינים אות

את ניסיונם הרב בזירה ביטאה הרשויות המקומיות ת פעילו. נןבמימו
הארגונים . צורכיהםעם  התושבים והיכרותם עם את ,המקומית

ואת יכולתם להגיב   גמישותםיכלו להביא לידי ביטוי אתהוולונטריים 
 לגייס כולל יכולתם,  בזירת השירותיםשהתרחשובמהירות לשינויים 

ביטוי לניסיונם בעבודה עם הארגונים הפרטיים נתנו . משאבים שונים
  .זקנים ולאחריותם החברתית

 שצוינו , מהחוליות הארגוניותהיו חסרות חלקבהם  במספר יישובים
 נפגעה היכולת של מערכת השירותים לספק מענים הולמים לצורכי ,לעיל

, עמותה מקומית למען הזקןשאין בהם מדובר ביישובים  – הזקנים
 לאמחלקת הרווחה המקומית ל שפעילות של הרשות המקומית ושה

של ארגונים וולונטריים ופרטיים חיצוניים נוכחות שהו , תקינההייתה
 המעורבות החלקית של משרדי .חסרה לחלוטיןדלילה או ומקומיים 

 בצורה מוגבלת הממשלה יכלה לפצות את היישובים על חסרים אלו
  .בלבד
 כמה פתחושפת או משקלזקנים  של השירותים ערכות הארגוניתיהה

לאוכלוסייה זו עוד לפני פרוץ של השירותים מרכיבים ייחודיים 
  : המלחמה

אגודה ארצית לתכנון ופיתוח שירותים (אשל  פעילות ענפה של •
וינט ' ממשלת ישראל וארגון הגידי- על שנים 35-  שהוקמה לפני כ,)לזקנים

  .לצורך פיתוח שירותים קהילתיים ומוסדיים לזקנים
ביוזמת (ת לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים הקמת עמותות מקומיו •
יישובים ומועצות אזוריות בישראל  100- הפועלות כיום בלמעלה מ,)אשל

  . של שירותים לזקניםמגווןועוסקות בפיתוח ובאספקת 
פעילות מחלקות בתחום הזקנים במשרדי הרווחה והבריאות  •

  .ובמחלקות הרווחה ברשויות המקומיות
 שהחל בפעילותו עוד לפני פרוץ ,םמינוי שר לענייני גמלאי •

  .המלחמה
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 שעסקו ,)כולל עמותות מקומיות( ארגונים 200- פעילות קרוב ל •
  ).במסגרת חוק ביטוח סיעוד(באספקת שירותי סיעוד לזקנים 

ספקת שירותים מוסדיים הפעילות ארגונים רבים העוסקים ב •
  .לזקנים

 בתחומי ערכות ארגונית התקיים בצורה חלקית בלבדידפוס זה של ה
שירותים ב. למשפחות ולילדים,  כמו שירותים לנכים,שירות אחרים

  :בלטו כמה מאפייניםלאוכלוסיות אלו 
 כתוצאה, בין השאר, מעורבות חלקית של משרדי הממשלה •

 מחייבת את הייתהההחלטה (מההחלטה לא להכריז על מצב חירום 
  .)משרדי הממשלה להיערך בצורה שונה

 כתוצאה, ברמת השירותים ובהיקפםובים בין יישפערים גדולים  •
מהבדלים ביכולת התפקוד של הרשות המקומית ומחלקת הרווחה 

  .המקומית
בתחומי (ים יפעילות חלקית של ארגונים וולונטריים מקומ •

בדומה לעמותות המקומיות למען , שירות אלו לא פעלו עמותות מקומיות
  ).הזקן
 שעסקו ,צונייםפעילות של ארגונים וולונטריים ופרטיים חי •

חבילות מזון וציוד , באספקת סוגים שונים של סיוע כמו ארוחות
 המקומית מההיערכות אך גם פעילות זו הושפעה במידה רבה ,למקלטים

  .שונה מיישוב ליישובה
אלפי קליטת ב ,בין השאר, שסייעו, פעילות של נדבנים פרטיים •

  . בעת המלחמה שהתפנו מיישובי הצפון,משפחות

  ת עיקריותהמלצו. ב

התמודדות הולמת של מערכת שירותי הרווחה עם הצרכים באופן כללי 
הכוללת חמישה מרכיבים , בפניהם היא ניצבה מחייבת התארגנות

 ההולמים שירותיםתכנון ; הכרתם והבנתם, איתור הצרכים: עיקריים
שיאפשרו את מימון התכניות , גיוס משאבים כספיים(מימון ; צרכים אלו

 מהירה של שירותים הספקה; )ספק מענה לצרכיםהמיועדות ל
  .והבטחת איכותם ויעילותם; לאוכלוסיות הזקוקות להם

שתכלול , מילוי תפקידים אלו מחייב היערכות ארגונית הולמת
הפועלים הן ברמה המקומית והן , מעורבות של ארגונים ממגזרים שונים

ת בעיקר להיעשו איתור הצרכים והספקת המענים יכול. ברמה הארצית
, כמו הרשות המקומית, ידי גורמים הפועלים ביישובים עצמם- על
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תכנון המענים וייצורם מחייב . ארגונים וולונטריים מקומיים ומתנדבים
והן של גורמים , ובכללם משרדי ממשלה, מעורבות הן של גורמים ארציים

, ידי גורמים ארציים-ואילו המימון יכול להיעשות בעיקר על. מקומיים
מעורבות של . שרובם חלשים כלכלית וחברתית, ן מדובר ביישוביםשכ

הייתה אפוא , המשתייכים למגזרים שונים, ארגונים ארציים ומקומיים
  .תנאי להתמודדות הולמת עם מגוון הצרכים שהתעוררו ביישובי הצפון

משרדי : מרכזייםהגורמים הפעילות מחייבת שילוב הולם בין ה
ארגונים , ת ובמיוחד מחלקות הרווחההרשויות המקומיו, הממשלה

  .מתנדבים וגורמים עסקיים, וולונטריים ארציים ומקומיים
, המוסד לביטוח לאומי,  באמצעות משרד הרווחההממשלה •

משרד , המשרד לביטחון פנים,  כמו משרד הביטחון,ספיםוומשרדים נ
חייבת למלא תפקיד מרכזי בעיצוב מערכת , הפנים ומשרד הבריאות

פעילות צריכה לכלול ה. הרווחה ובהכנתה לפעילות בעת חירוםשירותי 
 התייחסות לצרכים הייחודיים כולל,  לפעולה במצבי חירוםתכניותהכנת 

ילדים ומשפחות , מפגרים, נכים, זקנים(שונות האוכלוסיות קבוצות השל 
 מקומיות לפעולה במצבי תכניותסיוע בהכנת ; )וכדומה,הוריות-חד

- ות הרווחה ביישובים חלשים מבחינה חברתיתחיזוק מחלק, חירום
 "עתודה"הכנת ;  תוספת תקציבים ועובדים ומתן הדרכהידי-עלכלכלית 

של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בעלי הכשרה בטיפול במצבי 
  .טראומה אותם ניתן יהיה להפעיל במצבי חירום

 ברשויות המקומיות בסיוע המנהיגות העירונית מחלקות הרווחה •
בשיתוף עם משרדי הממשלה וגורמים , לקות עירוניות נוספות צריכותומח

למלא תפקיד מרכזי בהכנת שירותי הרווחה המקומיים לפעילות , נוספים
פעילות זו צריכה לכלול . תיאום בין הגורמים השוניםלו, במצבי חירום

 המתייחסות לצרכים של אוכלוסיות , פעולה קונקרטיותתכניותהכנת 
 ,יפו-אביב-  כמו תל,קיימות כבר במספר יישוביםה תכניותת כדוגמ, שונות

 יש הכנת היישובים למצבי חירום ב.אף הופעלו לאחר אירועי טרורש
 חיזוק ידי-עלחיזוק החוסן הקהילתי :  כמו,מספר מרכיביםעוד לכלול 

של  עתודה הכנת, הארגונים הוולונטריים המקומיים והקשרים ביניהם
 המעורבות ביישובים של ארגונים וולונטריים מתנדבים מקומיים וחיזוק

במחלקת הרווחה או (לצורך זה יש למנות ברשויות המקומיות . ארציים
, עובד מיוחד בעל הכשרה בתחום העבודה הקהילתית) בלשכת ראש העיר

 ירכז ויטפח את הקשר עם ארגונים וולונטריים מקומיים וארציים אשר
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פעלו בקהילה בתקופות של  מקומיים שיםויקים עתודה של מתנדבי
  .שיגרה ובמצבי חירום

ובכללם קרנות   הארציים והמקומייםהארגונים הוולונטריים •
ממלאים תפקיד מרכזי  וכן ארגונים פרטיים המגישות סיוע כספי

 ובכללם שירותים שאספקתם , שירותיםמגווןבאספקת  ביישובים רבים
עובדיהם , ם אלוארגוני.  הממשלה והרשויות המקומיותידי- עלממומנת 

מהווים מרכיב מרכזי וחיוני במרקם השירותים  שלהםוהמתנדבים 
 לפעולה במצבי תכניותהמקומי ויש על כן לשלבם בתכנון וביישום ה

בתקופת אשר מילאו העמותות למען הזקן  ,התפקיד החיוני. חירום
 מצביע על היתרונות הרבים שבפעילות ,צפוןמיישובי הבחלק  המלחמה

-עלמתרכזות בסיוע לאוכלוסיות ספציפיות ונתמכות ה, ומיותעמותות מק
יש .  המנחה את פעילותם ומסייע להם כספית,)אשל( גורם ארצי חזק ידי

יש לתאם עם זאת . לבחון העתקת דגם זה גם לתחומי שירות אחרים
 הארגונים הוולונטריים והפרטיים עם ם שלפעילותבאופן מלא את 

  .ם והרשויות המקומיותנטייבהמשרדים הממשלתיים הרל
. עוררה תגובות שונות  בעת המלחמהנדבנים פרטייםהפעילות של  •

 תפקיד ים ממלאים פרטימיםמבקריה של פעילות זו קבלו על כך שגור
 אותה מאחריותה ו שיחררהם ובכך , צריכה למלאהייתהשהממשלה 

הפליגו בשבחה תומכי היוזמה , לעומת זאת. לדאוג לרווחת האוכלוסייה
המהירה ואת איכות ם את תגובת, הנדבנים של םינו את מחויבותוצי

 גופים ממשלתיים ,לדבריהם.  לאוכלוסייה ביוזמתםפקווהשירותים שס
אין ספק שטיפול ברווחתם של אלפי  . ערוכים לפעילות מסוג זהלא היו

של הגורמים המלאה תושבים שהתפנו מבתיהם חייב להיות באחריותם 
 לפעולה תכניות שתכלול הכנת ,שלתית הולמתערכות ממיה. הממשלתיים
 תימנע את ,תושבים וטיפול בהםה פינוי כולל בעניין, במצבי חירום

עם זאת אין מניעה . ההסתמכות על טוב ליבם של נדבנים פרטיים
גורמים פרטיים שהתנסו גם  אלו וביישומן ייקחו חלק תכניותשבהכנת 
  .בנושא

ן שהצטבר בתקופת המלחמה ההמלצות מבוססות על הניסיו, לסיכום
הממשלה והרשויות  שלפיה,  התפיסה העקרוניתידי- עלבצפון ומונחות 

 אך ,בהתמודדות עם מצבי חירוםהמקומיות חייבות למלא תפקיד מרכזי 
למתנדבים יש גם גם לארגונים וולונטריים ופרטיים ארציים ומקומיים ו

  . חירוםערכות למצביי ולשתפם בהםפוטנציאל רב ועל כן יש לשלב


