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הוועדה מונתה בינואר . ח הוועדה לבחינת רווחת המשפחה בישראל"דומתכבד להגיש ל� את  אני

 מקומה של מחודשת בחינה לערו� במטרה , מר משה שיאו�, ל משרד הרווחה דאז"י מנכ"ע 2007

 החברה את הפוקדי� וכלכליי� חברתיי�, דמוגראפיי� תהליכי� לנוכח, בישראל המשפחה של

התבקשה הוועדה לבחו� , כ�% כמו .האחרוני� בעשורי� המשפחה מוסד שעובר והשינויי� בישראל

ולגבש הצעות לאמצעי מדיניות  שבסיכו� ובמצוקהאת התאמת מדיניות הטיפול במשפחות 

נתנה  הוועדה, ובהתא� לכתב המינוי, במסגרת זו. ולתוכניות סיוע המותאמות למשפחות אלה

  .דעתה לצורכי הכשרה של עובדי� המטפלי� במשפחות בסיכו� או במצוקה

  

חברתיי� ואישיי� ואת השרות לרווחת  �תישירולהמייצגי� את האג' , חברי� 17 הוועדה כללה

ארגוני סיוע ; מחלקות רווחה ברשויות מקומיות; הפרט והמשפחה במשרד הרווחה ובמחוזות

ישיבות מליאה ועוד מספר  עשרהוועדה קיימה , עד כה. ומחלקות אקדמיות; )ברוקדייל, וינט'ג(

� גבולות המנדט שנית� הוועדה עסקה בסימו, בתחילת דרכה. ישיבות בהרכבי� מצומצמי� יותר

הוועדה דנה בסוגיות , בהמש�. בהיק' פעילותה וברוחב ההמלצות שהיא מתבקשת להציע, לה

, בחנה נתוני� על משפחות בישראל; ייחודיות בהגדרת היחידה המשפחתית ורווחת המשפחה

רות ערכה הכ; בזיקה לצרכי� משפחתיי�, בפרט, י הרווחהשרותוניתחה נזקקויות ופניות ל, בכלל

באמצעות שמיעת עדויות של ראשי , הפועלי� במשרד הרווחה �תישירוהע� מודל הפעולה של 

 �תישירווהוגיבשה שורת המלצות לחיזוק מקומה של המשפחה ; במשרד �ושירותיאגפי� 

  .חברתיי� �לשירותילמשפחות במשרד הרווחה ובמחלקות 

  

למשפחות הניתני�  �תישירוו� יש מקו� להעמיק ולבח, מעבר לעבודתה של הוועדה הנוכחית

, )חינו�, כגו� בריאות(משרדי ממשלה נוספי� המוסד לביטוח לאומי או  כגו�, אחרותת ובמסגר

למשפחות הניתני�  �שירותיתאו� בי� את סוגיית הו, ממשלתיי�%עמותות וארגוני� חו�

מקו� לבחינת יש , לנוכח שינויי� בדפוסי משפחה בעשורי� האחרוני�, כמו כ� .במסגרות שונות

  .לרבות חקיקה ופסקי די�, מצב המשפטי של המשפחהה

  

מ� הראוי לציי� כי די� וחשבו� זה אינו הראשו� ואינו היחידי העוסק במעני� לצרכי משפחות 

, י השרות לרווחת הפרט והמשפחה"שהוזמ� בשעתו ע) 1992(ח ועדת שרלי� "קד� לו דו. במצוקה

ות אחרות עסקו בסוגיות הרלוונטיות למדיניות הטיפול ועד, כמו כ�. משרד העבודה והרווחה

כגו� ועדת שמיד לבדיקת מצב� של ילדי� ובני נוער בסיכו� , במשפחות והגישו המלצות בהתא�

נבו שהמליצה על %סלוני� 'יוסי קט� וועדת המשנה בהנהלת פרופ 'ועדה בראשות פרופ, ובמצוקה

  .ואחרות, לילדי� ומשפחות �שירותיסל 

  



לרמה גבוהה יותר ) להבדיל מפרטי�( במשפחותליצי� להעלות את סוגיית הטיפול אנו ממ

 ס המשפחה"עולהבנות את תפקיד ; �ושירותיכולל בקרה ותאו� בי� אגפי� , בשיקולי המשרד

, ולהכשיר את כלל עובדי הרווחה; הכשרה ומעמד, עומס, כולל הגדרת תפקיד, במחלקות הרווחה

  .לראייה משפחתית מערכתית, כולל בעלי מומחיות

  

הוועדה קוראת למשרד הרווחה לאמ  במלוא� את המלצותיה לחיזוק מעמד המשפחה והשרות 

צוות  הראויהלהקי� בדחיפות אנו מציעי� , לצור� יישו� ההמלצות .למשפחה במשרד הרווחה

ובהכשרת עובדי� , במחלקות הרווחה, שיתרג� את ההמלצות לאופני פעולה בתו� המשרד

  . סוציאליי� לטיפול במשפחות

  

אני מבקש להודות לכל חברי הוועדה על הקדשת הזמ� ועל תרומת� החשובה בדיוני הוועדה 

היה משאב ממעלה ראשונה בפעולת  והידע המקצועי שהביאו עימ� �הניסיו. ובגיבוש ההמלצות

חברתיי�  �לשירותימנהל האג' , ולמר מוטי וינטר, מרכזת הוועדה, יעל הרמל' תודה לגב. הוועדה

על , חסו�%דוד מלהאוז�, תודה לעוזר המחקר. שהאירו את עיני ותרמו בעצה ובמעשה, ואישיי�

, ר דבורית גלעד"לד ותודה חמה במיוחד. סקירת הספרות וגיבוש המסמ�, איסו' הנתוני�

מירצה , ולא חסכה מזמנהסייעה רבות בכל פעילות הוועדה , שותפה נאמנה בכל התהלי� השהיית

  .ושאר משאביה לפעילות הוועדה

  

  ,בברכה

  

  יואב לביא' פרופ

  ר הוועדה"יו
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  מינוי הוועדה

 המשפחה רווחת לבחינת הוועדה את, שיאו� משה מר, הרווחה משרד ל"מנכ מינה 2007 בינואר

, בישראל המשפחה של מקומה של מחודשת בחינה לערו� התבקשה הוועדה. בישראל במצוקה

 והשינויי� בישראל החברה את הפוקדי� וכלכליי� חברתיי�, דמוגראפיי� תהליכי� לנוכח

 להתייחס התבקשה הוועדה, פעילותה במסגרת. האחרוני� בעשורי� המשפחה מוסד שעובר

  :הבאות ולסוגיות לנושאי�

 .בישראל המשפחה מוסד על המשפיעות הספציפיות המגמות וניתוח תאור .1

 המגמות מ� שלילית מושפעות ורווחת� שתפקוד� המשפחות בקרב יעד קבוצות מיפוי .2
 .האמורות

 לאמצעי הצעות וגיבוש ובמצוקה שבסיכו� למשפחות ביחס הממשלתית המדיניות תאור .3
 .אלה למשפחות לעזרה ולתוכניות מדיניות

 המלצות וגיבוש כיו� הקיימת במצוקה במשפחות הטיפול מדיניות של התאמתה בחינת .4
 של הכשרה לצורכי לב תשומת לתת יש זו במסגרת. מותאמות ולתוכניות למדיניות
 .במצוקה או בסיכו� במשפחות המטפלי� עובדי�

 למשפחות ובסיוע בתמיכה הרחב הציבור ונציגי לקוחות ארגוני לשיתו' המלצות גיבוש .5
  .בקהילה במצוקה

  

 חברי הוועדה

  .הוועדה ר"יו – חיפה אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה ס"ביה, לביא יואב' פרופ

  .הוועדה מרכזת – והמשפחה הפרט לרווחת השרות מנהלת, הרמל יעל' גב

  אדומי� מעלה, הרווחה מחלקת מנהלת, ישעיה) ב� עפרה' גב

   הרווחה משרד, הדרו� במחוז והמשפחה הפרט לרווחת השרות מרכזת, בקר מירי' גב

  אביב%תל אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה ס"ביה, גירו� יעל ר"ד

   חיפה אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה ס"ביה, גלעד דבורית ר"ד

  הרווחה משרד, ואישיי� חברתיי� �לשירותי האג' מנהל, וינטר מוטי מר

  אביב% תל אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה ס"ביה, כה� אורנה ר"ד

  וינט'ת מיסודו של הג"תב, ניהול ידע, לאור רינה' גב

  ברק בני עירית, הרווחה אג' מנהלת, מויאל ארלט' גב

  אביב% תל עירית, משפחתי לטיפול תחנה ומנהלת די� לסדרי סעד פקידי מרכזת, עציו� ניצה' גב

  הערבית באוכלוסיה רווחה מחלקות מנהלי עמותת; ריינה, הרווחה מחלקת מנהל, פוקרא נעמ� מר

   ברוקדייל מכו�, ריבקי� דורי' גב

   הרווחה משרד, ירושלי� מחוז מנהלת, שגב אריאלה' גב

   אביב% תל, �סוציאליי לעובדי� המרכזי ס"ביה מנהלת, שור יפה' גב

  חיפה אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה ס"ביה, שמאי מיכל ר"ד

  ירושלי� עירית, דרו� אזור מנהלת סגנית, שפט ניבה' גב

  

  :מחקר עוזר
  חיפה אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה ס"ביה, המשפחה ולימוד לחקר רכזהמ ,חסו�)מלהאוז� דוד



  מבוא  לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל די� וחשבו� הוועדה

2 

  מבוא

  

של משפחות בישראל  �מצב לסקור אתת רווחת המשפחה בישראל הוקמה במטרה חינהוועדה לב

עבודתה של הוועדה הצטיירה משימה כבר ע� תחילת . ולהציע למעצבי המדיניות המלצות לשיפור

וקשה  מושג חמקמק הינה' משפחה' :כמורכבת מפאת הקושי להגדיר את מושא פעולתהזו 

המושג משפחה אינו שמור לדבר מה  ,יאורית וה� ברמה האופרטיביתה� ברמה הת ,אכ�. להגדרה

העוסק אלא נושא בתוכו תכונות שונות ומגוונות התלויות בהשקפת עולמו של , מוגדר ואחיד

בני משפחה מגדירי� את . שימושנעשה במושג ובהקשר בו , בהתמחותו המקצועית, זהנושא ב

תחומי� שוני� מגדירי� את המשפחה בצורה אנשי מקצוע ב, המושג אחרת מאשר אנשי מקצוע

  אתיות ולגאליות שונות , טכניות, ולהגדרות השונות יש משמעויות פרקטיות, שונה

  

לסוגיית ) 3/4חוברת , 28כר� , 1999(של�  �גיליוהקדיש  Marriage & Family Reviewכתב העת 

מה 'שהשאלה  Holstein & Gubriumמצייני� , במאמר הפותח. 'משפחה'של  והאפיו�ההגדרה 

ושהיא הפכה להיות משמעותית במיוחד בשני� האחרונות , עודנה שנויה במחלוקת' היא משפחה

המסורתיי� של הסדרי החיי� והיחסי�  �התיאורימפני שכל , בהקשר למדיניות חברתית

 %כ בלהיחשלא ברור עוד אילו הסדרי� חברתיי� צריכי� , כיו�. החברתיי� אינ� תקפי� עוד

באותה ( Bernardes.  'החיי� האמיתיי�'של  טבקונטקסה� ברמה התיאורטית וה�  –' פחהמש'

הגישה נוטה כיו� , בתחו� חקר המשפחה. 'משפחהה'א' טוע� שאסור לנו להגדיר את ) חוברת

ומשמעות , חברות במשפחה, המכירה בפלורליז� ובשונות של דפוסי משפחה, להיות מכלילה יותר

  .המשפחה

  

היא מאבדת את התכונה  ,ל שנאבקי� יותר על הגדרתה המדויקת של המשפחהשככ ,נדמה

בני אד� בכל מקו� ובכל  ,בשל תכונה זו. של היותנו חברי� במשפחה החוויה :המוכרת לכל

ולא חדלי� מלהקי�  ,מגני� על משפחותיה� מפני כל פגע, תקופה נמשכי� לחיק משפחותיה�

תכונה זו משותפת לכל המשפחות והיא המקור העיקרי . משפחות א' בנסיבות הקשות ביותר

  .למעמדה המיוחד בכל חברה

הוועדה לבדיקת רווחת המשפחה בישראל מבקשת לא , במאמציה למלא את התפקיד שהוטל עליה

ההגדרה הבאה של  אנו מאמצי� את, לפיכ�. להוסי' לטשטוש מושג המשפחה אלא לחידודו

  :משפחה
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  Vanier Institute of the Family: פי%על

  

משפחות גרעיניות מסוג , במסגרת דיו� על מדיניות ורווחת המשפחה, הגדרה זו מאפשרת לכלול

, הורי� וילדיה� הקטיני� והבוגרי�, כולל יחסי בוגרי� והוריה�(משפחת מוצא ומשפחת הולדה 

או מעורבות הורה /ללא נוכחות ו(מאלמנות או מגירושי� , מבחירה הוריות) משפחות חד, )אחאי�

, מגדריות)חדמשפחות /זוגות, בעקבות אלמנות או גירושי� משפחות מורכבות, )נוס'

, אזרחית התקשרות זוגית, ללא נישואי�( התקשרויות זוגיות שונותמשפחות ע� /וזוגות

  ). 'וכד, התקשרות זוגית בלתי רשומה

  

שעל א' המורכבות והמספר הרב של הסוגיות הנוגעות למשפחה והנדונות בדי�  ,היא השאיפה

משות' לכל הדגיש את יעל ידי כ� שהוא  ,מסמ� זה יתרו� לחיזוק המשפחה, וחשבו� זה

  .מה שמבדיל ביניה�את המשפחות ולא 

  

מדיניות  בפרק הראשו� מובאת סקירה מושגית והשוואתית של. די� וחשבו� זה מכיל מספר פרקי�

, )משפחות שבריריות(משפחות במצוקה ומשפחות בסיכו� : ולאחריה מודלי� של נזקקות, משפחה

. א� ה� יכולות להוות מוקד להתערבות מניעתית, מושא טיפול מחלקות הרווחה, בדר� כלל, שאינ�

טיפול ומניעה של , ל לאיתור"מובא בחלק זה תאור של מספר פרוייקטי� שפותחו בחו, כמו כ�

  .הפרעות תפקוד במשפחות

  

. ומשפחות נזקקות בשרותי הרווחה, בכלל, הפרק השני מביא נתוני� לתאור משפחות בישראל

חלק זה כולל ניתוח של סוגי נזקקות לפי מאפייני משפחה וישוב ומדגי� את מאפייני הנזקקות 

  .הבולטי� בשרותי הרווחה

  

ג�  –ובמידה מסויימת , במשרד הרווחהח בוח� את אופני הטיפול במשפחות "הפרק השלישי בדו

, הוא מתייחס לקשיי� ומחסומי� בטיפול במשפחות. במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות

להבדיל ( במשפחותלהעלות את סוגיית הטיפול  –וממנו נובעות ההמלצות המרכזיות של הוועדה 

להבנות ; ושרותי� כולל בקרה ותאו� בי� אגפי�, לרמה גבוהה יותר בשיקולי המשרד) מפרטי�

; הכשרה ומעמד, עומס, כולל הגדרת תפקיד, במחלקות הרווחה ס המשפחה"עואת תפקיד 

  .לראייה משפחתית מערכתית, כולל בעלי מומחיות, ולהכשיר את כלל עובדי הרווחה

  

  . החלק האחרו� מפרט את המלצות הוועדה

המקושרי� ביניה� לאור� זמ� בקשר של הסכמה , כל צרו' של שניי� או יותר אנשי�... 
  :ואשר מקבלי� על עצמ� מחוייבויות הדדיות לכמה מ� הבאי�, או אימו�/לידה ו, הדדית

  דאגה וטיפול פיזי לחברי הקבוצה �

  הוספה של חברי� חדשי� באמצעות הולדה או אימו�  �

  סוציאליזציה של ילדי� �

  בקרה חברתית של החברי� �

  צריכה וחלוקה של מצרכי� ושרותי�, יצור �

 ).אהבה(דאגה וטיפוח רגשי  �
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  משפחה מדיניות .1

 של הקבוע במער� פונקציונאלית או נורמטיבית המבוססות הפעולות כל ס� הינה משפחה מדיניות

 הנחשבי� מתפקודיה� כמה או של אחד בהקשר משפחות של מצב� את המשפרות, המדינה

 האמצעי�, הפעולות כל ס� הינה משפחה מדיניות, יותר צר במוב�. (Gerlach, 2004) כרצויי�

 על להשפיע או לאכו', לקד�, להכיר ובמטרה מכוונת בצורה חברה ידי על המוצעי� והמוסדות

 מבני� אילו, זמנית בו החברה קובעת כ� ידי על. לה רצוי שמימוש� משפחתיי� תפקודי�

 חברות או מדינות של העיקריי� המניעי�. (Lüscher, 2003) כמשפחה בחברה נחשבי� חברתיי�

 : ה� מוצהרת משפחה מדיניות לנהל

 של החשיבות את מדגיש, עצמו בפני כער� המשפחה מוסד את הרואה ,האידיאולוגי המניע  )א(

 ; ההורי� בי� התפקידי� חלוקת של ג� ולעתי� הגרעינית המשפחה מודל

 בעיקר מדיניות פעולות ומצדיק לילודה המשפחה חשיבות את המדגיש ,הדמוגראפי המניע  )ב(

 לילודה ובצור� החברה המשכיות להבטחת מדי הנמו� ילודה לשיעור הקשורי� נימוקי� ע�

 ; )*נטליז�( מוגברת

 הער� ואת מייצרות שמשפחות האנושיי� המשאבי� חשיבות את המדגיש ,הכלכלי המניע   )ג(

 סיעודי טיפול, בית עבודות, חינו�: כגו�, משפחות ידי על המסופקי� �תישירוה של הכלכלי

 ; באלה וכיוצא

 ורואה המבני החברתי לער� ומתייחס יותר רחב א�, הכלכלי למניע הדומה ,החברתי המניע   )ד(

 ; כולה לחברה העיקרי הדבק את המשפחתיי� ובקשרי� במשפחה

, משפחה לחיי הפרט של במחויבות הכרוכה הכלכלית הפגיעה את המדגיש ,הרווחה מניע   )ה(

 ; פיצוי מת� מהחברה ודורש, הכנסות על ויתור או שרותי עלויות בשל לדוגמא

 לחיי והמחירי� במשפחה התפקידי� בחלוקת השוויו�-אי את המדגיש ,האמנציפטורי המניע   )ו(

 ; המצב לאיזו� לפעול מהחברה ודורש האישה לרעת המשפחה

 גדלי� בה� משפחתיי� התנאי� על לפקח המדינה חובת את המדגיש ,הילד רווחת מניע     )ז(

 ,Kaufmann(משלימי�  משפחתיי� חו� חברתיי� סוכני� לבי� המשפחה בי� ולתוו� הילדי�

1993(  

 

 אידיאולוגיי� ממניעי�. המשפחה על ההשפעה שמטרת� חברתיות פעולותידועות , בהיסטוריה

 הקודקסי� במרביתמרכזי  למקו� וירושה נישואי� בענייני חוקי� זכו ,במיוחד, ודמוגראפיי�

 משפחתיי� הסדרי� להחלי' והצור� הנצרות התפשטות ע�. המוקדמי� והחברתיי� הדתיי�

 מדיניות הגיעה הנאצית בגרמניה. לשגרה משפחה בענייני החקיקה הפכה ,בנוצריי� פגאניי�

 והגישה הלאומיי� האינטרסי�, הגזענית האידיאולוגיה כאשר מפוקפק לשיא המשפחה

 חיי של היבט כל על והשפיעה שחדרה למדיניות הסוואה כל וללא שרותי תורגמו הפאשיסטית

                                                      
המנסה נטליז� %כיו� ישנה תנועה המכונה פרו. נטליז� היא האמונה ברבייה כזכות קיומית מרכזית של האד�   *

נטליז� מזוהה ע� גישה שמרנית המתנגדת % הפרו. לקד� את הנטליז� בדעת הקהל ואצל מקבלי ההחלטות בחברה
  .ב"פו� במיוחד בארהלהפסקת הריו� ותומכת במבנה ובחלוקת התפקידי� המשפחתיי� המסורתיי� והוא נ



  מדיניות משפחה  לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל די� וחשבו� הוועדה

5 

 ,בוטי� בצעדי� פע� מדי ונוקטות נקטו יותר מתונות חברות ג� אבל. (Pine, 1999) המשפחה

 הילודה עידוד כמו, חברתיות על%מטרות להשגת שרת לכלי המשפחה מדיניות את הופכי� אשר

 מלחמת אחרי רק, למעשה. האחד בסי� הילד מדיניות או הראשונה העול� מלחמת של בבריטניה

 המשפחה על המגנה משפחה מדיניות לידי המערבי העול� ברחבי זו גישה השתנתה השנייה העול�

 זה אידיאולוגי שינוי, אול�. אותה משרתות ומדינה שחברה ,עצמה משל זכויות בעלת כיחידה

 מהדיוני� ברבי� המאזניי� כפות עלנמצאות  החברה טובת מול המשפחה וטובת ,הוכרע טר�

  .אלה בימי� ג� משפחה מדיניות סביב הציבוריי�

  

, היקפיה א�; המערבי בעול� החברתית מהמדיניות נפרד בלתי חלק הינה משפחה מדיניות, כיו�

 זה אומד�. למדינה ממדינה שוני� ומימושה קבלתה אופ�, החברתיי� העדיפויות בסדרי מיקומה

  .המשפחה מדיניות של השוני� בהיבטיה מדינות מספר בי� סלקטיבי באופ� משווה

  משפחה למדיניות הרשמית הגישה

 בעיקר ביטוי לידי באה מדינה בכל החברתיי� העדיפויות בסדרי המשפחה מדיניות של מיקומה

 בחוקי� מעוגנות המשפחה זכויות כמה ועד הא�, כלומר, יסוד חוקי )א: (תחומי� בשלושה

 הא�, כלומר, פוליטית אחריות )ב(; היומיומי הפוליטי הרוח הל� לפי לשינוי ניתני� שאינ�

; יותר זוטרה רשות או, בכיר ממשלתי משרד או שר של בידיי� מופקד המשפחה בענייני הטיפול

  .משפחה לענייני מקציבה שהמדינה הפיננסיי� המשאבי� כמות, כלומר, תקצוב )ג(

  יסוד חוקי

 האד� כבוד יסוד חוק ,אמנ�. שלה היסוד בחוקי המשפחה לעניי� אזכור כלל אי�, ישראל במדינת

 נושאי� ומפרט, המדינה מול' אד� הוא באשר' האד� של אינדיבידואליות זכויות מבטיח וחירותו

 או המשפחה לעניי� מפורשות מתייחס אינו א�, הפרט וצנעת פרטיות, מהאר� יצאה, קניי� כמו

 זכויות מעניקה לא שחוקתה ,ב"בארה ג� קיי� דומה מצב. עצמה בפני ישות כאל למשפחה

, השנייה העול� מלחמת רקע על, 1948 בדצמבר. אירופה מדינות וכ� במרבית ,למשפחה מיוחדות

  :ז"ט בסעי' קובעת אשר ,האד� זכויות בדבר ההכרזה �"באו התקבלה

ללא כל הגבלה , כל איש ואישה שהגיעו לפרק� רשאי� לבוא בברית הנישואי� ולהקי� משפחה  )1(
ה� זכאי� לזכויות שוות במעשה הנישואי� בתקופת הנישואי� . אזרחות או דת, מטעמי גזע

 .ובשעת ביטול�
 .נישואי� יערכו רק מתו� הסכמה חופשית ומלאה של בני הזוג המיועדי�  )2(
 .טבעית והבסיסית של החברה וזכאית להגנה של החברה והמדינההמשפחה היא היחידה ה  )3(

)United Nations, 2005(  

 זכויות על הבינלאומית לאמנה 1966 בשנת אחר בניסוח נכנסה, מחייבת שאינה, זו הכרזה

  :ה� הרלוונטיי� הסעיפי�. 1976 בשנת רק לתוק' שנכנסה ופוליטיות אזרחיות

Article 23 

(1) The family is the natural and fundamental group unit of society and is 
entitled to protection by society and the State. 

(2) The right of men and women of marriageable age to marry and to found a 
family shall be recognized. 
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(3) No marriage shall be entered into without the free and full consent of the 
intending spouses. 

(4) States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure 
equally of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during 

marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be 

made for the necessary protection of any children.  

Article 24 

(1) Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, 
language, religion, national or social origin, property or birth, the right to 

such measures of protection as are required by his status as a minor, on the 

part of his family, society and the State. 

(2) Every child shall be registered immediately after birth and shall have a 
name. 

(3) Every child has the right to acquire a nationality. 
(United Nations, 2003) 

 רבות הסתייגויות נרשמו א�, בישראל ג� �ובכלל, רבות במדינות הלאומי לחוק סופחה זו אמנה

 זה בסעי' המוזכרי� הענייני� כי, 23 סעי' כלפי בהסתייגותה רשמה ישראל. ל"הנ הסעיפי� לגבי

 אלה חוקי� להעדי' הזכות למדינה שמורה וכי ,עדה כל של הדתי החוק פי על בישראל מנוהלי�

 תוכ� ללא, וכ� המוסלמיות המדינות מרבית ידי על ג� נרשמו דומות הסתייגויות. האמנה תוכ� על

  . (United Nations, 2002) ב"וארה אירופאיות מדינות ידי על ג�, עדתי או דתי

  

 האד� לזכויות אזוריי� הסכמי� על מדינות מספר חתמו ,המאוחדות האומות להסכמי בנוס'

 American Convention on Human Rights כמו, המשפחה לחיי הנוגעי� סעיפי� הכוללי�

 African Charter on the Rights and או ;1961 משנת European Social Charter ;1969 משנת

Welfare of Child החתומות המדינות כל לא, הבינלאומית האמנה של במקרה כמו. 1990 משנת 

 החברות מרבית ,ההצהרה שברמת, לעי� בולט. הלאומי� לחוקיה� אות� ספחו אלה הסכמי� על

 להגנה ובזכויותיה החברה של הגרעיני כתא המשפחה בחשיבות הכרת� את מבטאות המערביות

, אזרחיה ואת מוסדותיה את, המדינה את המחייבת החקיקה ברמת, אול�. מיוחדות ולתמיכה

 הכוחות מאז�, או דתיות אידיאולוגיות שמסיבות בי�. אלו הצהרות למימוש ההיסוס גלוי

, מודרניות דמוקרטיות וביניה�, רבות מדינות, אחרי� או כלכליי� שיקולי�, בחברה הפוליטיי�

 .לה כראוי שנמצא המעמד את למשפחה ולהעניק להתחייב מתקשות

 

  :קובע 1949 משנת היסוד לחוק 6 סעי' בה ,בגרמניה קיי� שונה מצב

Article 6 

[Marriage and the family; children born outside of marriage [ 

(1) Marriage and the family shall enjoy the special protection of the state. 
(2) The care and upbringing of children is the natural right of parents and a 

duty primarily incumbent upon them. The state shall watch over them in the 

performance of this duty. 

(3) Children may be separated from their families against the will of their 
parents or guardians only pursuant to a law, and only if the parents or 

guardians fail in their duties or the children are otherwise in danger of 

serious neglect. 

(4) Every mother shall be entitled to the protection and care of the community. 
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(5) Children born outside of marriage shall be provided by legislation with the 
same opportunities for physical and mental development and for their 

position in society as are enjoyed by those born within marriage. 

(Bundesrepublik Deutschland, 2001) 

 אלו אי�. עצמ� משל זכות בעלות כישויות ומשפחה נישואי� של בהכרה הוא זה יסוד בחוק המיוחד

 נישואי� של המפורשת הזכות אלא, ומשפחה נישואי� לחיי האינדיבידואלי האד� של זכויותיו

 חובת את מגדיר זה יסוד חוק, בנוס'. מוסדותיה וכל המדינה של מההגנה ליהנות ומשפחה

 חקיקה להבי� נית�. ההורי התפקוד על לפקח המדינה את ומחייב בילדיה� נאות לטיפול ההורי�

 למשפחה להעניק הרצו� את בכ� ביטא המחוקק: גרמניה של הפאשיסטי העבר ניסיונות רקע על זו

 רק להתערב לה� ומאפשר והחברה מדינהה של יתרה התערבות מפני עליה השומר ,חוקי מעמד

 .הילדי� בגידול תפקוד%אי של במקרי�

  

 המעמד את המגדירה ,יסוד חוק ברמת שאינה חקיקה רבות מדינות הוסיפו השני� שבמהל�, יציי�

 השבעי� משנות החל נעשתה זו חקיקה. משפחה לחיי האד� של הזכויות ואת המשפחה של החוקי

 שוויו� התקדמות, הדמוגראפיי� השינויי� בעקבות העשרי� המאה של התשעי� לשנות ועד

  .המערבי בעול� הוריות%חד ומשפחות הגירושי� בשיעור החדה והעלייה האישה זכויות

  

  ממשלתית אחריות

 הוגדרו העיקריי� שתפקידיו ,משפחה לענייני ממשלתי משרד גרמניהב פועל ,1953 משנת החל

 : כדלהל�

 ; במשפחה הממשלתית התמיכה את עצבל ) א(

 ; המשפחה של האינטרסי� על ולשמירה לקידו� לדאוג ) ב(

 ; הילדי� כלפי חובת� לצור� מימוש להורי� התנאי� את לשפר) ג(

 ; המשפחה לענייני הציבורית המודעות את לקד�) ד(

 ; למשפחות �תישירו המעניקי� במוסדות לתמו�) ה(

 (,Bundesrepublik Deutschland בחברה ומצבה המשפחה להבנת המחקר את ולעודד לתמו�) ו(

(2007 .  

 זה בי� לשילוב. ל"הנ היסוד לחוק 6 סעי' את המבצעת כזרוע לתפקד מנת על הוק� זה משרד

, אול�. המערבי העול� בכל דומה אי� האחריות תחומי והגדרת ממשלתי משרד, חוקתי מעמד

 כבר יש זה לצרו'. קיימי� ממשלתיי� לתיקי� המשפחה בענייני הטיפול את צרפו רבות מדינות

 במרבית כמו, הבריאות לתיק צור' המשפחה תיק מהמדינות בחלק כאשר ,עצמו משל אמירה

 אירופה מזרח במדינות כמו, הרווחה לתיק – אחר בחלק ;ובאפריקה באסיה המתפתחות המדינות

, אחרי� לתחומי� המשפחה עניי� בי� המשלבי� ,חדשי� ממשלתיי� משרדי� שהוקמו או ;רבות

 משרד אי� ב"בארה. צרכנות וא' ותרבות ספורט, ונוער ילד, בקשישי� הטיפול, האישה מעמד כמו

 לבריאות המשרד בתו�, זאת ע�. המשפחה לענייני מוצהרת באחריות הנושא פדראלי ממשלתי

 לילדי� המנהלה קיימת) Department of Health and Human Services – HHS( אנוש ישרותו
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 על הדגש ע� הפועלת) Administration for Children and Families – ACF( ומשפחות

, למדינה ממדינה שונה המצב ב"ארה במדינות. וכלכליי� רפואיי� נושאי� ועל הילדי� אוכלוסיית

 ולחלק�, הפדראלי המשרד מול והעובד, ACF %ל התוא� מדינתי מוסד יש למרבית� כאשר

 ע� המשפחה ענייני את משלבי�, האירופאי למצב בדומה, אשר נוספי� מחלקות או מוסדות

 .וכדומה קשישי�, דיור, רווחה

  

. 2004 לשנת עד גור� א' בידי מרוכזת הייתה לא המשפחה מדיניות בה ,בדנמרק נמצא חריג מודל

 ונחשבת ילדי� ע� במשפחות ממדית-רב תמיכה סביב מאורגנת הייתה החקיקה, כ� פי על א'

 וצרכנות משפחה לענייני חדש ממשלתי משרד הקמת. באירופה והשוויוניות המתקדמות לאחת

 משפחותיה למע� הדנית החברה של מפעלה את המסדיר ציבורי לגו' בצור� מעשית הכרה הינה

 הוא א' וצרכנות משפחה ענייני בי� החיבור. הממשלה בתו� כ� על פוליטית אחריות הלוקח ולגו'

 הצורכת וחברתית כלכלית כיחידה במשפחה המתמקדת משפחה במדיניות חדישה גישה משק'

 על מכוונת להגנה וזכאית זקוקה ואשר לצרכיה מעני� לספק כדי וציבוריי� מסחריי� �תישירו

  .ממלכתי גו' ידי

  צובקת

 המשפחה מדיניות במימוש המושקעי� התקציבי� כמות את במדויק לאמוד רב קושי קיי�

 שהמוסדות כפי. אלו להוצאות מוגדר יחיד מקור שאי�, הוא העיקרי הקושי. השונות במדינות

 תקציבי� ג� מופיעי� כ�, נוספי� נושאי� ע� משולבי� המשפחה בענייני העוסקי� הממשלתיי�

 נושאי ריכוז בשל. ועוד החינו�, הרווחה, הדיור, הבריאות סעיפי תחת משפחה מדיניות למימוש

 יותר ושקופי� מדויקי� נתוני� ג� ש� נגישי�, אחד ממשלתי משרד בידי בגרמניה המשפחה

 %כ על זה תקציב עמד 2005 בשנת. המשפחה למדיניות הקשורי� הממשלתיי� התקציבי� אודות

 ס� על עמד גרמניה תקציב )2005( שנה באותה. 1998 %בהשוואה ל %50 של עלייה, € מיליארד 60

 המיועדי� הממשלתיי� התקציבי� כל ס� ,כלומר. € ביליו� 2.3 %כ על ג"והתמ € מיליארד 254

. ג"מהתמ %2.6 %וכ כולו המדינה מתקציב כרבע בגרמניה מהווה, המשפחה מדיניות למימוש

%חד ומשפחות ילדי� ברוכות למשפחות מס הנחות, הילדי� קצבת את ג� כולל זה סכו�, אול�

 ברוכות למשפחות רפואיות הוצאות סבסוד, הפנסיונית לזכאות הלידה חופשת של הכרה, הוריות

 מדיניות של מימוש בה רואה משפחות לענייני הגרמני שהמשרד הוצאה כל כלומר, ב"וכיו ילדי�

 ירידה ובשל € מיליארד לארבעה קרוב על עמד עצמו משפחה לענייני המשרד תקציב. משפחה

 מדינות. ויותר € מיליו� 200 בס� תקציבי� עוד' זה למשרד, התחזיות לעומת הילודה בשיעור

 %15 %כ לעומת, סוציאליות הוצאות על ג"מהתמ %23.2 בממוצע מוציאות האירופי האיחוד

 family-related( למשפחות שרותי הקשורות ההוצאות. ב"בארה %16 %וכ בישראל

expenditures (צרפת, גרמניה, באנגליה %3 עד 2%, ובהולנד באיטליה ג"מהתמ 1% % מ נעות 

 ניתני� התקציבי� מרבית, דנמרק למעט, אירופה מדינות בכל. בדנמרק 4% לכמעט ועד ,ושוודיה

 . �תישירוב ולא בכס'
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 יש. משמעותיי� פערי� ויש ביניה� סוציאליות להוצאות חישוב שיטות מספר קיי� כי, יצוי�

 בה� הרשמיי� מהמספרי� בהרבה בפועל נמוכות ב"בארה הסוציאליות שההוצאות הגורסי�

 על משמעיי� חד מספרי� אי�. ב"וכיו ,ביוצאי צבא הטיפול, רפואה, חינו� תקציבי ג� משולבי�

  .ג"מהתמ 1%2% בי� נעות ההערכות א�, למשפחות הקשורות הפדראלי הממשל של ההוצאות

  ילדי� קצבת

 הילדי� מספר פי על מדורגת כלל בדר� והיא ,המערביות המדינות במרבית קיימת הילדי� קצבת

 בשל משפחהל פיצוי כגו�, הרווחה מדיניות הוא הילדי� קצבת למת� העיקרי המניע. וגיל�

 של ההכנסה בגובה ג� מותנה הילדי� קצבת גובה כאשר. הילדי� בגידול הכרוכות ההוצאות

 �המינימאליי התנאי� את להבטיח :הילד רווחת של ממניעי� כלל בדר� נעשה הדבר, ההורי�

 יכולי� דמוגראפיי� מניעי� ג�. חלשות אוכלוסייה בשכבות ג� ילדי� של הול� לגידול הדרושי�

 בכדי, בישראל בעבר כמו, או ילודה לעודד בכדי, הילדי� קצבת של מת� ואופ� גובה על להשפיע

� .)ל"בצה ששירת מי ,למשל( מסוימת באוכלוסייה לתמו

  

  -- וכדומה מס הנחות, ישיר תשלו� %%  אופני� בכמה להינת� יכולה הילדי� וקצבת מאחר

 את מספקת כולל שבתחשיב למדינה כיו� נחשבת אוסטריה. פשוטה אינה הבינלאומית ההשוואה

 במקומות מדורגות וגרמניה צרפת, פינלנד, לוקסמבורג ג� א�, ביותר הגבוהה הילדי� קצבת

 קצבת, מדינות בכמה. ואיטליה ב"ארה לפני, קנדה לבי� אירלנד בי� מדורגת ישראל. גבוהי�

, ובמיסוי בדיור אחרות הטבות מבטלת ילדי� קצבת וקבלת מאחר ,שלילית א' הריאלית הילדי�

 מדיניות שבו ,ביותר הנמו� במקו� מדורגת יוו�, המערביות המדינות מבי�. ובהולנד ביפ� כמו

 מאד ומבטלת הטבות נמוכה הילדי� קצבת כלומר, שלילית ילדי� קצבת בממוצע יוצרת הרווחה

 חלשות לאוכלוסיות רק אלא, הממוצעת למשפחה  ,למעשה ,כדאית אינה שהיא כ�, אחרות

 .במיוחד

  

 במאז� לשינויי� תואמי� באר� הילדי� קצבאות הסדרי על שעברו והקיצוניי� הרבי� השינויי�

 במדינות ג�. זו לסוגיה שיש אידיאולוגי המטע� את שקפי�ומ, והממשלה הכנסת בהרכב הפוליטי

 נוקבי� מאד ציבוריי� דיוני� הזכאות ותנאי הישירי� התשלומי� בגובה שינויי� גוררי� אחרות

 הילדי� בקצבת קלות התאמות לבצע רבות במדינות מעדיפי� ,כ� בשל ג�. בעקבותיה� ורגשיי�

 מהתודעה יותר נסתרי� שה�, למשל ,מס בזיכויי שינויי� דר� אלא, הישירי� תשלומי� דר� לא

  .הציבורית

  לידה חופשת

 שונות מאד גישות קיימות א�, המערבי העול� במרבית המוענקת זכות היא הלידה חופשת ג�

 בתשלו� להיות יכולה הלידה חופשת. שונות אידיאולוגיות ומשקפות שוני� ממניעי� הנובעות

 נכוני� תנאי� ליצור המבקשי� ,אידיאולוגיי� ממניעי� באה ואז ,הקוד� מהשכר חלקי או מלא

 ,רווחה מדיניות של ממניעי� ג� כמו ,המשפחה לחיק נוס' ילד הצטרפות סביב להתארג� למשפחה

, מהמדינות בחלק .הילד מלידת לנבוע העלולי� כלכליי� נזקי� מהמשפחה למנוע המבקשת

 מה, מסוימת חלוקה לפי או בנוס', לחלופי�, לגבר וג� לאישה ג� להינת� יכולה הלידה חופשת
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, תשלו� ללא לידה חופשת. האידיאולוגי למניע מתקשר ג� א� המיני� בי� השוויו� מעיקרו� שנובע

 של יחידה כצורה מהמדינות בחלק שניתנת, הקוד� העבודה למקו� לחזרה ההבטחה כלומר

 במצב פגיעה למנוע בכדי באה היא א', בתשלו� הלידה לחופשת בנוס' אחר ובחלק לידה חופשת

 שהקריירה האמהות של מצב� את מה במידת לשפר ובכדי הילד מלידת המשפחה של הכלכלי

 .הגבר של זו מאשר ילד מלידת יותר נפגעת כלל בדר� שלה�

  

 חופשת רק אלא, בתשלו� לידה חופשת בהיעדרה של ב"ארה בולטת ,המערביות המדינות מבי�

 הנרחבת הלידה חופשת ע� כמדינה נחשבת שוודיה. בלבד שבועות 12 למש� תשלו� ללא לידה

 ההורי� שני של חודשי� שלושה עד מתוכ�, חודשי� אחריה 16 -ו הלידה לפני ימי� 10 :ביותר

 14 %ל בנוס', תשלו� ללא לידה חופשת שני� שלוש של תוספת ע� בולטת גרמניה. במקביל

 במש� – הא� של כ"בד – הורית נוכחות המבקש אידיאולוגי מניע שמשק' מה, בתשלו� שבועות

 ממוקמת ישראל, תשלו� ללא ושנה בתשלו� שבועות 14 ע�. הילד בחיי הראשונות השני� שלוש

 שברוב יצוי�. אירופה מדינות למרבית בהשוואה ג�, לממוצע מעל במקו� הבינלאומית בהשוואה

 .ילד המאמצת למשפחה ג� הלידה לחופשת זהה זכות מוענקת המדינות

  

 זאת, זה שרות שיפור של לכיוו� רק היו הלידה חופשת סביב בחקיקה שינויי� ,האחרונות בשני�

 בקונצנזוס מצויה הלידה חופשת. בעול� המערבי המיני� בי� ומתקד� הול� שוויו� רקע על

 אמוציות העדר ידי על מאופיי� זו בסוגיה והדיו� ,אחרי� וג� שמרניי� גורמי� בקרב ג�, הציבורי

  .רציונליז� וריבוי

  ועבודה משפחה

 הורי�, מניקות או הרות נשי�, ילדי� ע� משפחות על ההגנה של בתחו� ג� קיימת דומה תמונה

 לימודי� במהל�, העבודה בשוק נכי� או חולי� לילדי� הורי�, ילד לידת אחרי הראשונה בתקופה

 הזכויות ומרבית ,המיני� בי� שוויו� קיי� לא כ"בד, זה בתחו�. מקצועית הכשרה או אקדמיי�

 דר�, מפיטורי� הרות נשי� מהגנת ונעה ביותר ענפה זה בתחו� החקיקה. לאמהות בעיקר מוענקות

 או בריאות� את לסכ� העלולות בעבודות ומניקות הרות נשי� להעסיק לאיסור ועד ,ילד מחלת ימי

 חופשה לתת או ,מסכ� שאינו חלופי עיסוק לספק המעסיק מחויבות ע� לעתי�, הילד בריאות את

 .חלקי בתשלו�

  

 ישנ�. הרווחה ומדיניות האמנציפטורי המניע, הילד רווחת ה� זו למדיניות העיקריי� המניעי�

. העבודה בשוק להתערב לא –  כלכלית עול� השקפת של מסיבות – המנסות ,ב"ארה כמו, מדינות

 צפויי� מזיקי� חומרי� ע� בעבודה הא� העסקת בשל, לדוגמא, שניזוקי� ילד או אישה, אול�

 נשי� בישראל. השוק של עצמי כרגולטור שנתפס מה, המעסיק ידי על ביותר גבוהי� לפיצויי�

 השכר בהסכמי באר� תלויות נוספות והגנות הטבות. פיטורי� מפני להגנה זכאיות ומניקות הרות

  .העבודה יחסי על שחלי� הקיבוציי�
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  הוריות%חד משפחות

 לאות� לפחות וזכאיות אפליה מפני להגנה זוכות הוריות-חד משפחות ,המערבי העול� בכל

 למשפחות מיוחדות הטבות רבות מדינות מעניקות ,בנוס'. הורי� שני ע� משפחות כמו התנאי�

 הבטחת כמו, אחרות חברתיות הטבות לקבלת הס' בתנאי הקלה, מס הנחות כ"בד, הוריות חד

 הוריות חד לאמהות יו� מעונות במימו� מיוחד וסיוע דירה בשכר בסיוע העדפה, וכדומה הכנסה

 החשש בשל בעיקר, אידיאולוגיות מסיבות במחלוקת שנויה הייתה זו סוגיה, בעבר. עובדות

 באר� מהמשפחות 6% % כ, כיו�. הוריות חד משפחות של היווצרות� את לעודד שמרניי� בחוגי�

 לאור. ובפינלנד ב"בארה 17% %וכ האירופאי בממוצע 10% %הנשוואה לכ, הוריות-חד משפחות ה�

 הציבורי הדיו� במוקד עומדות אינ� כבר הוריות-חד למשפחות ההטבות ג�, זו דמוגראפית עובדה

 בקבוצה התומכת משפחה מדיניות לגבי רחבה חברתית תמיכה קיימת הילד רווחת של וממניעי�

 .זו

  

 לממוצע שמשתוות ,אחרות והטבות מס הנחות הוריות-חד למשפחות מוענקות בישראל ג�

, במצוקה למשפחות בעיקר מיועדות הוריות-חד למשפחות והטבות �תישירו ,ב"בארה. האירופי

 לשלו� חשש קיי� בה� אחרות וקונסטלציות עניות הוריות-חד משפחות, קטינות אמהות כמו

 או להגנה זכאיות אינ�, כגו� אלה רלוונטית בקטגוריה נמצאות שאינ� הוריות-חד משפחות. הילד

  .המחוזי או המקומי הממשל של ביוזמה אלא, מיוחדי� �תישירול

  יו� מעונות

 נרחב ציבורי דיו� יוצרת חלקי או מלאבאופ�  המסובסדי� או הציבוריי� היו� מעונות סוגיית

 דרו� ובמדינות בישראל ג� א�, בגרמניה ובראשונה בראש, מדינות בכמה ואמוציונאלי

 במקומות מחסור קיי�, הללו המדינות בכל היורד הילודה שיעור למרות, כללי באופ�. אירופאיות

� אידיאולוגיות מסיבות ,מעכבי� שמרניי� גורמי�. כיס לכל ושווי� מסובסדי� חובה-טרו� חינו

 את קטני� לילדי� מאמהות למנוע בכדי הקיימי� �תישירוה הרחבת את ,הילד לרווחת ובטענה

 דוכאה לאחרונה. מקצועית לקריירה כ"בד, אחרי� לתחומי� הילדי� מגידול חייה� מוקד העתקת

 יו� במעונות חינ� מקומות המבטיח מער� להקי� בגרמניה משפחה לענייני השרה של יוזמה

 האחרו� העבודה ממקו� מפיטורי� הא� של ההגנה תקופת תו� לאחר כלומר, שלוש מגיל לילדי�

 המחוזי, האזורי הממשל על חלה אלה מקומות של ולהפעלה להקמה האחריות, כיו�. שלה

 לסוגיה פדראלית כל אחריות ואי� למקו� מקו� בי� משמעותיי� הבדלי� שקיימי� כ�, והעיריות

 של כלכליי� מניעי� עומדי� המוצהרי� האידיאולוגיי� המניעי� שמאחורי הטועני� ג� יש. זו

 .בגרמניה הגבוה האבטלה שיעור על לפקח ובכ� ,העבודה משוק נשי� להוציא המעונייני� גורמי�

  

 ,מסובסדי� יו� במעונות מקומות של מספיק היצע קיי� בה ,צרפת היא אחרת לגישה דוגמא

 קיימת ג� בצרפת. באירופה הגבוהי� בי� הוא צעירות אמהות של התעסוקה שיעור – ובהתא�

 הקטני� לילדיה� חינו� מקומות עובדות אמהות לרשות המעמידי� מעסיקי� של ענפה פעילות

� ששיעור, יצוי�. הקיימי� הציבוריי� �תישירוה את משלימי� ובכ� ,העבודה שעות כל למש
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, מסובסדי� חובה טרו� חינו� במקומות מחסור קיי� בה� למדינות יחסית גבוה בצרפת הילודה

 דווקא מתאימי� מקומות של ההיצע כי, אפוא, נראה. ומשכילות חזקות אוכלוסיות בקרב בעיקר

 הבית עקרת הא� של המסורתי הדג� חשבו� על כי א�, משפחותיה� את להרחיב צעירי� מעודד

 התנדבותיי� גופי� ידי על בעיקר אלהכ חינו� מקומות מוצעי� ב"בארה וג� באר�. המפרנס והאב

 ג�. חלשות אוכלוסייה שכבות של במקרה הציבורית היד של מינימאלית התערבות ע� ומסחריי�

 עבודה אלא, מלאה תעסוקה לאמהות מאפשר לא בסבסוד המוצע היומי הטיפול שעות היק'

 .בלבד משרה בחלקי

  

 של קיימת חיי� מציאות בי� פער המדינות ביתר בולט ,וצרפת הסקנדינביות למדינות פרט

 שהדיו� לכ� שגור� מה, המשפחה מדיניות בהתפתחות קיבעו� לבי� קטני� ילדי� ע� משפחות

 הדיו� של ביותר הפעילות מהזירות אחד הוא מסובסדי� חובה טרו� חינו� מקומות אספקת סביב

 .משפחה מדיניות על הציבורי

  *משפטיי� היבטי� :בישראל משפחות

לא נית� לית� סקירה מלאה על מצב המשפחה בישראל ללא התייחסות להיבטי� המשפטיי� של 

ואי� הוא מתיימר לית� סקירה מקיפה אודות המעמד המשפטי , דוח זה איננו דוח משפטי. הסוגיה

יחד ע� . ות בתחו� זהלהמלי� המלצות ביחס לרפורמות חוקיות הנדרששל המשפחה בישראל או 

משתלבי� בתו� קונטקסט משפטי רחב יותר שעליו  ח זה"דווהסקירה ב ת הוועדההמלצו, זאת

  .ראוי לומר מספר מילי�

  

הזכות להקמת משפחה היא זכות חוקתית בסיסית שהוכרה זה מכבר ה� ברמת המשפט 

להצהרה  16סעי' , כ� לדוגמא. דינות מודרניות שונותהבינלאומי וה� בחוקות של מ

%לאמנה הבי� 23וכ� לדוגמא בסעי' , האוניברסאלית בזכויות אד� של האומות המאוחדות

ג� במשפט הישראלי קיימת הכרה במרכזיות . 1966לאומית דבר זכויות אזרחיות ומדיניות משנת 

ידה ג� קיימת הסכמה רחבה כי ולצ, ככלי לארגו� החיי� החברתיי�" המשפחה"מקומה של 

, בארגונ� מחדש או בהגדרת� של משפחות, בפירוק�, ביצירת�, ' תפקיד מכריע*וא, למשפט תפקיד"

  ). 2' בעמ, 2007, פריגת%ואיילת בלכר, שוז, שמואלי" (וכ� בהסדרת היחסי� המשפחתיי�

  

אי� בכ� להקל , ג� א� מודעי� לחשיבות המשפט בהסדרה החברתית של מוסד המשפחה, ואול�

ההסדרה החוקית של הנושא היא סבוכה , שכ� לפחות בישראל, על הבנת קשרי המשפחה

ישני� , מנדטוריי� וישראליי�, דתיי� וחילוניי�, מדובר בערב רב של חוקי� והסדרי�. ומורכבת

אריאל ' היטיב לסכ� את המורכבות המשפטית של מוסד המשפחה בישראל פרופ. וחדשי� כאחד

  ): 1990" (בי� קודש לחול –דיני המשפחה בישראל "בהקדמה לספרו , ל"ז צבי%רוז�

  

: דיני המשפחה בישראל מעוגני� בהסדרי� היסטוריי� ובבסיס� איזו� עדי�

% ובמסגרת ההסדר החברתי, כחלק מ� המורשת ההיסטורית. חברתי ופוליטי

                                                      
  ר ישראל דורו� על כתיבת פרק זה"ד ד"תודה לעו *

*  
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נשלטות סוגיות שונות מתחו� דיני , "קוו%ססטאטו"פוליטי המכונה בש� 

. חלק מ� התחו� מוסדר על ידי המשפט האזרחי, המשפחה על ידי הדי� הדתי

ובמקרי� אחרי� הוא כפול  –לפרקי� הוא משלי� , לעיתי� ההסדר הוא מקביל

  ).17' עמ(

  

אלא ג� של מורכבות , חברתית%מורכבות משפטית זו היא לא רק תולדה של מורכבות היסטורית

מובני� שוני� בהקשרי� חוקיי� " משפחה"למושג במשפט הישראלי , משפטית אשר במסגרתה

מהדורה " (דיני משפחה"ר בנציו� שרשבסקי בספרו "כפי שהיטיב לתאר זאת המלומד ד. שוני�

  ): 1993, רביעית

  

אלא יש , במוב� אחיד" משפחה"לא תמיד משתמשי� במושג , בלשו� המשפטית

  ). 1' עמ(מובנו שונה , ולפי שטחי� משפטיי� שוני�

  

�קירבה שיסודה "חלי� בדר� כלל רק על מי שמקיי� , במובנ� הצר" דיני משפחה"הג� ש, לפיכ

דיני המשפחה בהקשרי� שוני� התרחבו ע� השני� , הרי שבפועל, "או קירבת ד� או בנישואי�

, "ידועי� בציבור"באופ� שהוחלו לא רק על נישואי� אזרחיי� או מערכות חברתיות הידועות כ

  .דאגה וטיפול, תלות, ושיי� המתרחשי� במצבי� של אפוטרופסותאלא ג� על קשרי� אנ

  

ובי� , בשני� האחרונות נדמה כי המתח בי� המציאות החברתית הישראלית הדינמית והמשתנה

מחייבי� את בתי המשפט לקבל החלטות לא פשוטות  –והלא עדכני , הדתי, מער� הדיני� המורכב

. ולות המשפטיי� הברורי� של מוסד המשפחהשמסבכות א' יותר את היכולת לשרטט את הגב

בתי המשפט בישראל קבעו הלכות שניסו לגשר באמצעי� פרשניי� , בשורה ארוכה של פסקי די�

החל מדיו� במעמד� של ": המשפחה ישראלית החדשה"בי� לשו� החוק הישראלי ובי� מה שמכונה 

בהכרה בב� זוג הומוסקסואל דר� התלבטות , זוגות שנישאו בטקס נישואי� אזרחי מחו� לישראל

דר� ההכרה בזכות� של זוג לסביות לאמ� ילד , לרשת את ב� זוגו שנפטר מכוח חוק הירושה

דר� שאלת ההחלה של חוק למניעת אלימות במשפחה על מקרה , במסגרת חוק אימו� ילדי�

לנכדיה�  דר� תביעת� של סבי� וסבתות לקבל זכויות ביקור ביחס, אלימות בי� זוג בני אותו מי�

וכלה בדרישה לשנות את ש� משפחתו של ילד , וזאת א' בניגוד לרצו� כלת� שהתגרשה מבנ�

בתי המשפט , בכל המקרי� הללו –בציבור של אחד מהוריו הביולוגיי� %לש� המשפחה של הידוע

בישראל נאבקו ועדיי� נאבקי� לשרטט מחדש את גבולות דיני המשפחה בישראל במציאות 

  .משתנה

  

המוטל על כתפי מערכת החוק והמשפט בישראל בכל הנוגע למת� מענה להיבטי� חוקיי�  האתגר

%שוני� של מוסד המשפחה התגבר לעי� שיעור בשני� האחרונות ג� על רקע ההתפתחויות הביו

עול� המשפט נאל� : משפחתיי�%טכנולוגיות אשר שינו באופ� מהותי את מפת היחסי� הביולוגיי�

כגו� הא� לאישה רווקה הזכות להביא לעול� ילד בסיוע א� " טק%הי"יות כיו� להתמודד ע� סוג

הא� לאישה לאחר גיל הבלות ? הא� יש לאפשר לאישה להרות מזרעו של בעלה המת? פונדקאית

או ? הזכות להרות באמצעות הפריה חו� רחמית כאשר אי� לה למעשה כל קשר ביולוגי ע� היילוד
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� ילדי� יש לאפשר את עיגו� ההורות על ידי מת� אפשרות הא� במשפחה שבה שני גברי� מגדלי

  ).4' בעמ, פריגת% ובלכר, שוז, שמואלי(? של אימו�

  

מורכבות המצב המשפטי הישראלי בכל הנוגע למעמד המשפחה מחמיר א' יותר לאור המתח 

ולהמשי� , המשפטי ההול� וגובר בי� הרצו� להמשי� ולכבד את האוטונומיה ההורית והמשפחתית

את יחסיה הפנימיי� הייחודיי� " לעצב"של המשפחה הגרעינית " זכותה"ית� הכרה חוקית בל

ההכרה בקיומו של אינטרס ציבורי  –ומאיד� ; מחד %ללא מעורבותה של המדינה ומערכת המשפט

שזכויותיה� עלולי� להיפגע בצורה חמורה במידה , להג� על יחידי� בתו� המערכת המשפחתית

לאור� השני� לבתי  אפשרודילמות כגו� אלה . מעגלי ההחלטות המשפחתיי�והחברה לא תתערב ב

מצב דברי� שהינו (המשפט בישראל לא רק לאשר הוצאת קטיני� מבית� ולמסור אות� לאימו� 

בשני� האחרונות להתערב  אפשרואלא א' ; )פשוט יחסית שכ� מעוג� בחוק אימו� ילדי�

ונת� ותפיסת עולמ� שלא להעניק טיפול רפואי מתו� אמ, לדוגמא, בהחלטות הורי� אשר רצו

להתערב בהחלטות הורי� ולאסור עליה� להשתמש בענישה גופנית ככלי ; מציל חיי� לילדיה�

תביעות נזיקי� של ילדי� בוגרי� כנגד הוריה� בטענה שהזניחו אות�  אפשרואו ; לחינו� ילדיה�

  .או פגעו בה� בקטנות�

  

בסופו של יו� החקיקה והפסיקה  –לסיכו� נית� לומר כי בשל מורכבות מארג ההסדרי� החוקיי� 

הישראליי� אינ� מצליחי� תמיד לית� תשובות הולמות ומקיפות לצרכי� החדשי� של מוסד 

ה� נתוני� במקרי� רבי� לסד בלתי אפשרי של אילוצי� פוליטיי� וחוקיי� . המשפחה בישראל

� לעצב פתרונות ברורי� ומקיפי� לסוגיות החברתיות העדכניות והדינמיות שאינ� מאפשרי� לה

, לפחות בכל הנוגע למימד המשפטי, לפיכ�. ששירותי הרווחה נתקלי� בה� לעיתי� כה קרובות

ראוי להמשי� ולפעול להסדרה חקיקתית ברורה וקוהרנטית של  מוסד  –מחד : האתגר הוא כפול

ויסתפק בהצטרפות לאלה הקוראי� להסדרה  –ק באתגר זה הדוח הנוכחי אינו עוס. המשפחה

  . מקיפה ועדכנית של מוסד המשפחה בחקיקה הישראלית

  

�התמונה המשפטית שתוארה לעיל מדגישה את הצור� לפעול לצד מערכת המשפט לש� , מאיד

המש� יצירה וגיבוש של מער� שירותי� חברתיי� מודרניי� המשקפי� מודעות לדינמיות 

 –ככל הנית�  –תו� מת� מענה לצרכי� שימנעו , של מושג המשפחה בחברה הישראלית ולהשתנות

על אתגר זה הדוח . ככלי למציאת הפתרו� תהפורמאליאת הצור� בהיזקקות במערכת המשפטית 

  .הנוכחי מנסה לית� מענה
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  נזקקות של ורמות מודלי� .2

  מצוקה משפחות

מכוונת  –המשתקפת במדיניותה  –אחריות החברה לחבריה , וכ� ג� בישראל, במרבית המדינות

 �השירותיכל מדיניות חברתית וכל מער� .  בראש ובראשונה לאנשי� ולמשפחות במצוקה

אינ� ' מצוקה'של  והאפיו�אול� ההגדרה . מצוקההחברתיי� מכווני� לסיוע לאלה הנמצאי� ב

�את ההמשגה של ) 2006(אריה % סוקר ב�" המצוקה פני� רבות לה"במאמרו . דברי� של מה בכ

הגדרת המצוקה נשענת , בבסיסה. מצוקה ואת השינויי� שעברה בעיצוב מדיניות הרווחה בישראל

, הביגוד, בני אד� נמצאי� במצוקה כאשר חסרי� לה� סוגי המזו�): deprivation( מחסורעל 

מצוקה כזאת . העבודה והתנאי� החברתיי� המקובלי�, החינו�, החימו�, הציוד הביתי, הדיור

, נורמטיבית; חסר קיומי ממשי והעדר מינימו� לקיו� –היינו , אבסולוטיתיכולה להיות מוגדרת 

או קונצנזוס , אנשי מקצוע, ידי מומחי�%כפי שהיא מוגדרת על, מחסור ביחס לנורמה קיימת, היינו

. חוסר משאבי� ביחס לרוב החברה או למצב� של קבוצות אחרות –כלומר , יחסיתאו ; חברתי

�וה� מרכיבי� , מדידה%וברי אובייקטיביי�תפיסת המצוקה כוללת ה� מרכיבי� , מתו� כ

  . ורבת פני� ממדית%רב אפואהיא . כגו� רגשות קיפוח והעדר יוקרה, סובייקטיביי�

  

%קבעה שאי� באפשרותה להציע הגדרה מדעית, שדנה במושג המצוקה, )1972(ועדת כ� 

בשל משמעותו הסובייקטיבית והאובייקטיבית ומשו� היותה של , למושג זה תאוניברסאלי

מה . "מצוקה תלויה בתנאי� של כל חברה ובהתא� למצב� המיוחד של פרטי� או קבוצות

שמאפיי� את אלה הנתוני� במצוקה הוא שליטת� המוגבלת מדי במשאבי� חומריי� ולא 

' עמ, 2006, ב� אריה" (שאינ� נתונות במצוקהבהשוואה לקבוצות אחרות , חומריי� במסלול חייה�

, חינו�(וחברתיי� ) נכסי�, כס', הכנסה(מימדי במשאבי� כלכליי� %במחסור רב אפואמדובר ). 48

  .תדמית עצמית, יוקרה, השתתפות חברתית, סיכוי לניעות חברתית

  

 כלכלית, אובייקטיבית וסובייקטיבית כאחד, ממדית%למרות ההסכמה שהמצוקה היא רב

נוטה לתת משקל רב ביותר למרכיבי� ) י הרווחהשרות –ובהתא� (המדיניות החברתית , וחברתית

בתרגו� המעשי של ועדת כ� הוגדרה , כ�. אובייקטיביי� של מחסור כלכלי ומחסור במשאבי�

זו הגדרה , בעיקרה. והשכלת ראש המשפחה, צפיפות הדיור, המצוקה על פי ההכנסה לנפש

היא משקפת את התפיסה שהמצוקה היא מערכת תנאי� העלולי� . אובייקטיבית ויחסית

ושמי שנתו� בה נמצא במצב נחות , להקשות על תהלי� הגידול וההתבגרות של ילדי� במשפחה

  . ההאוכלוסייבהשוואה לרוב 

  

אול� . והיא מהווה את ליבת שרותי הרווחה, הגדרה זו לא השתנתה באופ� מהותי במהל� השני�

, ובמיוחד האלימות במשפחה, נוספה בעיית האלימות, %90בעיקר מאז שנות ה, בשני� האחרונות

תפיסת המצוקה הרווחת כוללת ג� את האוכלוסיות החשופות , כ�. לחזית המדיניות החברתית

פועל יוצא משינוי זה בתפיסת המצוקה בא לידי ביטוי בהוספת המרכיב של זכויות . לאלימות

  ).2006, ב� אריה(מימוש� יכול לגרו� למצוקה %כמצבי� אשר אי, במקביל לצרכי�
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מערכת הרווחה בישראל מכוונת בעיקרה למי , כפועל יוצא של תפיסת המצוקה ושל המדיניות

במחלקות הרווחה ה�  �השירותינראה כי כל מקבלי , הלכה למעשה. שמוגדרי� כנתוני� במצוקה

. �השירותיצוקה נמנה על מקבלי א' כי לא כל מי שנתו� במ, אלה המוגדרי� כסובלי� ממצוקה

משפחות אשר  47,000ניתחו נתוני� של ) 1994(כ� ועמיתיה , לאפיי� את משפחות המצוקה �בניסיו

הממצאי� הראו כי קיי� אשכול נתוני רקע המאפיי� . 1989%1990י הרווחה בשני� שרותפנו ל

  יבוי צאצאי� ור, מוצא מיבשות אסיה ואפריקה, הכנסה והשכלה נמוכות: משפחות כאלה

  

 –והמדיניות הנובעת ממנה , מדידתה, אפיונה, הגדרתה –בשעה שעיקר ההתייחסות למצוקה 

המושג מופיע בספרות , כלכלית וחברתיתלמצוקה , היינו, )deprivation(מקושרת למושג המחסור 

מנקודת . ה� ברמת הפרט וה� ברמת המשפחה, )distress( מצוקה נפשיתהמקצועית ג� במוב� של 

, משאבי� אישיי� –משפחה נמצאת במצוקה כאשר המשאבי� העומדי� לרשותה , מבט זו

אינ� מספיקי� לצור� התמודדות ע� דרישה לשינוי המתחוללת עקב  –וחברתיי� , משפחתיי�

, זית או התפתחותיתהולדת ילד ע� נכות פי, מחלה קשה או נכות, למשל(או נסיבות חיי�  עאירו

א� מידת , חלו'%או בת, מצוקה יכולה להיות קלה יחסית). הגירה, פיטורי� או אבטלה מתמשכת

או כאשר המשפחה יכולה לגייס משאבי� נוספי� מתוכה או מחוצה /השינוי הנדרש אינה גבוהה ו

יציאת , תמעבר להורו, כגו�(נורמטיביי� %כל המשפחות עוברות מצבי� התפתחותיי�, למעשה. לה

אול� מרבית המשפחות , שבעקבותיה� קיימת מצוקה) יציאה לגמלאות, הילדי� מהבית

וחוזרות , נורמטיביי�%חיי� בלתי יאירועכמו ג� ע� , מתמודדות בהצלחה ע� שינויי� כאלה

אבטלה , מחלה כרונית, כגו�(דורשי� שינוי גדול או ממוש�  �האירועיאול� כאשר . לתפקוד תקי�

נפגעת יכולת התפקוד , כאשר משפחות אינ� מסוגלות לגייס את המשאבי� הנחוצי�ו, )ממושכת

משפחות מצוקה ה� אלה שחל בה� ליקוי מתמש� בתפקוד בכל או , מנקודת מבט זו. של המשפחה

% יחסי� בי�, תפקודי ילדי�, ילד%תפקוד הורי ויחסי הורה: בחלק מרמות הפעולה הנורמטיביות

  . ועוד, אלימות במשפחה, התמכרויות, עבריינות, ד תעסוקתיתפקו, תפקוד ביתי, אישיי�

  

, חלקית, ה� נכללי�, א' כי מצבי� אלה אינ� נכללי� בהגדרת המצוקה כפי שנדונה לעיל

המצוקה  בתוצריאול� נראה כי שרותי הרווחה ממוקדי� . במדיניות החברתית ובשרותי הרווחה

, כלפי ילדי�(אלימות במשפחה , רות במצוקהנע, כגו� ילדי� ונוער בסיכו�, והפרעות התפקוד

הידע , יתרה מזו. ואינ� מכווני� די הצור( לתפיסת המשפחה במצוקה כמכלול, )זוג)כלפי בת

מדיניות חברתית . המקצועי והמדעי המצטבר יכול כיו� לזהות מצבי סיכו� למצוקה ולמשבר

 עשויהמשבריי� )רו�שתכוו� למניעתה של מצוקה במשפחה ותציע שרותי טיפול ומניעה ט

  .למנוע חלק נכבד ממצבי המצוקה המטופלי� כיו� בשרותי הרווחה

  

  שבריריות משפחות

בה�  הציבוריות ה� כאלו שאי� המערכות של מספקת להתייחסות זוכות שלא אוכלוסייה קבוצות

 כמנבאי� ידועי� שמאפייניה� למרות, במצוקה כמשפחות מוגדרות ואינ� בולטי� סימפטומי�

, ובודדי� קיצוניי� אירועי� בעקבות הציבורית לתודעה לעתי� עולה זו בעיה. עתידיות מצוקות
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 שלא מתמשכת או התעללות, דווחה שלא קיצונית הזנחה, הוריה� ידי על ילדי�ב פגיעה כמו

 אירועי�. יד ואוזלת גמישות חוסר, בעיוורו� החברתיות המערכות מואשמות שלאור�, טופלה

). fragile families( שבריריות משפחות: יותר הרבה גדולה משפחות קבוצת מייצגי� אלה

 המאפייני� אחד הוא, יותר רחבה אוכלוסייה לקבוצת הבודדי� הבולטי� מהמקרי� ההקשה

  .הגישה של הבולטי�

  

 המונח את ניכרת במידה טבע וג� שבריריות למשפחות להתייחס שביקש ביותר הגדול הפרויקט

 בי� ב"בארה שנער�) The Fragile Families and Child Wellbeing Study )FFCWB %ה היה

 שבריריות ממשפחות ילדי� 5000 אחרי מעקב נעשה בו ,)CRCW, 2008( 20001998- השני�

 בקרב במיוחד, התמקד במשפחות הפרויקט, בעיקרו של דבר. ב"בארה גדולות ערי� בכמה

 דיור קשיי, קבועה אב דמות העדר, מאד צעיר הורי� גילשבה�  ,הגדולות ובערי� מיעוטי�

 בסיכו� משפחות ואיתור לזיהוי נועדו אחרי� פרויקטי� .משפחתית יציבות חוסרו, ופרנסה

 בכל היסוד הנחת. עמוקה מצוקה היווצרות של הנית� ככל מוקדמת מניעה לש� בה� והטיפול

 הזקוקות ,פתולוגיה לבי� נורמה בי� הממוקמות משפחות קיימות כי הוא הללו הפרויקטי�

המרכזיות  המשימות אחת .הקיימי� �תישירוה ממרבית נהנות אינ� א� ,החברה מידי להתערבות

 בכדי הצור� די מוגדרות שאינ� מכ� דווקא נובעת שברירות� שהרי, שבריריות משפחות היא לזהות

 למרבית ונהכונ – נוספת יסוד הנחת, אפוא, קיימת. אליה�יתייחסו  הציבוריי� �תישירושה

 הללו למשפחות לסייע הקיימי� �תישירוה של בכוח� כי – המערבי בעול� המפותחות המדינות

 טיפול לידי והבאת� ואיתור� זיהוי� ע�. ויאותרו שיזוהו בתנאי, עתידית מצוקה מה� ולמנוע

  .שבריריות מלהיות חדלות למעשה השבריריות המשפחות, המוסמכי� הגורמי�

  

, )perception( תפיסה: מרכיבי� שלושה כולל שבריריות משפחות ואיתור לזיהוי הבסיסי המודל

. להתייחסות נושא או תחו� להגדיר האחראיי� הגורמי� חייבי� תפיסה לש�. והתרעה פענוח

 ושחרר מפעל סגר גדול מעסיק בו יישוב כגו�, גיאוגרפית הגדרה פי על להיות יכול זה תחו�

 קבוצת של הגדרה פי על; ידועות מצוקה שכונות או ,אסו� מוכי יישובי�, לאבטלה רבי� עובדי�

 או על; עניות משפחות או ,מהגרי�, נכה ילד ע� משפחות, הוריות-חד משפחות כגו�, אוכלוסייה

 ילדי� של כניסה או לגמלאות יציאה, ראשונה הורות כגו�, קריטיי� התפתחותיי� שלבי� פי

 לצפייה הניתני� אירועי� כגו�, ברורי� �אינדיקאטורי להגדיר יש ,בנוס'. החובה חינו� למערכת

 קיימת המדע ואנשי המקצוע אנשי בקרב. החלטות לקבל נית� בסיס� שעל ,א' למדידה או

 נסתרי� מהאירועי� חלק ,במציאות, אול�. רלוונטיי� �אינדיקאטורי של רב מספר לגבי הסכמה

, כ�. אחרי� �אינדיקאטורי ע� בשילוב רק רלוונטיי� שה� או ,הציבוריי� הגורמי� מפני

 תפקוד על ידיעה קיימת לא א�, הורי� של אבטלת� עללאומי  לביטוח במוסד יודעי�, לדוגמא

 אחד של רפואיות בעיות על או ,החינו� במערכת המשפחה ילדי של חריגות התנהגויות על, הורי

 ורמת מאחר .המשפחה של השבריריות את לחשו' יכול ביחד המידע צירו' כל רק. המשפחה מבני

 לעקוב שנית� מנת על, מסודרות מידע איסו' דרכי, שיטתיות להפעיל יש, גבוהה כה המורכבות

 .אותו לפענח שצריכי� לגורמי� המידע את ולהביא אמת בזמ� �האינדיקאטורי אחרי
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 פי על. מראש קבועי� מודלי� בסיס על שוני� �אינדיקאטורי בי� הצלבה מתבצעת, בפענוח

 מתפענח מסוימת ובעוצמה מסוי� בשילוב �אינדיקאטורי של קיו�-אי או קיו�, אלה מודלי�

 מקרי� ע� התנסות על לעתי� מתבססי� אלה מודלי�. משפחה של השבריריות למידת כסימ�

 על מצביעי� �אינדיקאטורי של מסוימי� ששילובי� כ� על להקיש נית� כאלה ממקרי�. חריגי�

  . עתידית מצוקה להיווצרות מוגבר סיכו� על: קרי, המשפחה של יותר גבוהה שבריריות רמת

  

 במרבית. השברירית המשפחה לסיוע המטפלי� הגורמי� מופעלי� בו החלק היא ההתרעה

 מתקד� שבריריות משפחות ואיתור שזיהוי ככל, אול�. קיימות מערכות להפעיל בכ� די ,המקרי�

 וא' השבריריות למשפחות במיוחד המותאמי� מיוחדי� �תישירו ג� מתפתחי�, ומשתכלל

  .לשבריריות מנורמטיביות משפחות של המעבר את למנוע המיועדי� �תישירו

  

 בי� הפעולה שיתו* הוא שבריריות משפחות ואיתור לזיהוי הפרויקטי� של התוו� מעמודי אחד

שיתו' פעולה מסוג זה . שוטפת בצורה מידע ביניה� מחליפי� אינ� כלל שבדר� וגורמי� מוסדות

  :חדשי� ומכשולי� סוגיות מעורר לעיתי�

, ובריאות חינו�, רווחה לרבות, הציבוריי� �תישירוה מערכות. אוניברסאליות מול ריכוזיות  )א(

 �תישירו שלל קיימי�. ולהתמחות להתמקצעות המודרניות במערביות המדינות במרבית שואפי�

, מאורגני� אלה �תישירו, אמנ�. שוני� ולצרכי� שונות לאוכלוסיות וספציפיי� ממוקדי�

 :להיפ�. מידע והחלפת פעולה שיתופי ביניה� קיימי� בהכרח לא א�, כולל היררכי במער� ,לעתי�

 החריגי� המקרי� במרבית. וגדל הול� ביניה� הנתק, ספציפיי� �תישירו יותר שישנ� ככל

 הגורמי� בי� פעולה שיתו' חוסר כי, בדיעבד, היה העיקריי� הממצאי� אחד, לעיל שהוזכרו

 ואיתור לזיהוי פרויקטי�, לכ�-אי .אסו� כדי עד המשפחה מצב הידרדרות אפשר המעורבי�

 לחשיבה עובדי� של והסבה הסברה, הכשרה בתוכניות מלווי�אמורי� להיות  שבריריות משפחות

 לנהל תפקידו שכל, נפרד מתוו� גו' של הקמה: עיקריות גישות שתי לכ�. ורחבה כוללת ולעשייה

 עובדי� בקרב והסברה הכשרה או, הקיימי� המוסדות בי� הפעולה שיתו' ואת התקשורת את

 משאבי� דורשת א�, לביצוע יותר קלה אמנ� הראשונה הגישה. השוני� במוסדות קיימי�

 מנסה שהיא מה את בדיוק יוצרת שהיא בכ� זו גישה המבקרי� יש בנוס'. יותר רבי� כלכליי�

 הגישה. מהשטח צומח ואינו ומצומצמות מעטות בפעולות המתמחה ריכוזי גו' של הקמה: למנוע

 המערכות. בשטח התנגדויות לעקו' הצור� בגלל ,רלוונטיי� פרויקטי� הקמת על מקשה השנייה

 ,כ� כמו. חדשות פעולה דרכי ולאמ� המקצועית גישת� את לשנות בקושי מתאפיינות הקיימות

 במערכותהנפוצי�  המכשולי� אחד, רבי� גורמי� פני על אחריות ביזור של בעיות צפויות

  .הקיימות

 על ומוגנת מעוגנת, אזרח כל של זכותו הינה הפרט צנעת .מידע החלפת מול הפרט צנעת  )ב(

 מידע החלפת, שבריריות משפחות של ואיתור זיהוי לש�. בשטח היטב מושרשת וכיו� ,חקיקה ידי

 זה מסוג פרויקטי� של המבקרי�. עליה לוותר אפשרות כל ואי� חיונית הינה השוני� הגורמי� בי�

 אזרח זכויות תוקרבנה יחסית נדירי� משבריי� מצבי� מפני המשפחה הגנת מזבח על כי, טועני�

 בחלקה להתבצע ויכולה שיטתית הינה המידע החלפת כי, כנגד ,טועני� תומכי הגישה. מרכזיות

 ליהנות יכולי� אינ� אזרחי� בו ,הנוכחי במצב רואי� ה�, כ� כמו. מזהי� פרטי� ללא הגדול

 פגיעה ,הגורמי� בי� פעולה שיתו' וחוסר ארגוניי� כשלי� בשל קיימי� ציבוריי� �תישירומ
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 הול� מענה לתת כדי אירופה מדינות במרבית מספקת חקיקה אי�, כיו� .האזרח בזכויות חמורה

, שר מידי הוראות כלל בדר�, בזמ� מוגבלות מיוחדות לתקנות זכו בודדי� פרויקטי�. לסוגיה זו

 . חלקית גושפנקא למת�

, ההפעלה של פרויקטי� לזיהוי ואיתור משפחות שבריריות .אפקטיביות מול שלמות  )ג(

מאמצי� , נכו� להיו�. הקיימי� �תישירובדורשת שלבי עבודה נוספי� , במתכונת הקיימת כיו�

. אלה מכווני� בעיקר לאיתור משפחות העלולות להפו� למקרי� חריגי� ולמנוע מה� אסו�

הפרופורציה בי� ההשקעה הדרושה לבי� התוצאות הנראות לעי� אינה ניתנת להשוואה אל מול 

קט� ביותר של על מספר  הפרויקטי�מדווחי� מפעילי , לא אחת. הקיימי� �תישירוההיעילות של 

הפקת הלמידה ממקרי� אלה חוזרת ג� אל , יחד ע� זאת. הצלחות מוכחות ג� כעבור שני�

. במסגרת הפרויקט שרותמעבר לאלה המטופלות י, הקיימי� ומסייעת למשפחות רבות �תישירוה

 �תישירוהכאלה להוביל לשינויי� מעמיקי� יותר במער�  פרויקטי�ייתכ� א' שלאור� זמ� יוכלו 

 .משפחות רבות, בסופו של הדבר, ימי� מה� ייהנוהקי

  

, אוסטרליה, סוואלבדרו�  Families First פרויקט) א(לדוגמה ה�  �ושירותי פרויקטי�מספר 

ואשר הראה את היעילות בהשקעות , המכוו� למניעה ולהתערבות מוקדמת בחיי משפחות צעירות

ושיפור , מנע והתערבות מוקדמת לצמצו� הניכור החברתי של משפחות וגלישת� לשולי החברה

המהווה את אוכלוסיית המיעוט , ינס'תפקודי ילדי� ומשפחות במיוחד בקרב אוכלוסיית האבוריג

המהווה , גרמניה, קירכ�%בגלז� יקט חיזוק מיומנויות הוריות במשפחות צעירותפרו) ב. (החלשה

בו משתתפי� גורמי� ציבוריי� ופרטיי� ג� יחד , על להתרעה חברתית מוקדמת% חלק מתוכנית

מפעילי פעוטוני� , מיילדות, רופאי� פרטיי�, בתי חולי�: כגו�, המעורבי� בחיי אוכלוסייה זו

. וכ� וועדי� שכונתיי� המתווכי� בי� המשפחות לבי� הגורמי�,  והמשרד לרישו� אוכלוסי�

מההורי� הצעירי� מידע חיוני ולשפר את המיומנויות ההוריות  85% % הצליח לספק ל הפרויקט

 �תישירובתו� שימוש , וכ� העביר כמה מה� לידי התערבות אינטנסיבית מניעתית, שלה�

פרויקטי� לאיתור ולבדיקת ) ג. (מי מיוחדמקומיי� משולבי� ומאורגני� על ידי וועד מקו

במטרה לפתח כלי� לזיהוי מוקדי� , המופעלי� בכמה רשויות מקומיות בגרמניה �אינדיקאטורי

, נאס' מידע ציבורי, במסגרת זו. חברתיי� המגבירי� סיכוני� למשפחות בכלל ולילדי� בפרט

ציבורי ומידע פרטי המאפשרי� לזהות תהליכי� חברתיי� ומיפוי המצוקה החברתית %מידע חצי

יריד תעסוקה שכונתי מוש� הורי� מובטלי� , למשל.  תאמי�מו �תישירוביישוב והפעלה של 

ש� ממתיני� לה� עובדי� מקצועיי� שמבררי� עמ� סוגיות הקשורות לבעיות ע� , להגיע למקו�

או הפעלה של . ההול� שרותומפני� אות� לקבלת ה, וכדומה, בעיות דיור, ילדיה� בבית הספר

המוש� אמהות ע� ילדי� קטני� באזור בו  ,בהדרכת מטפלות מקצועיות, פינת משחק מאובזרת

פינת משחק משמשת . ושיעור הילדי� בפעוטוני� נמו�, צפיפות הדיור גבוהה, רמת ההכנסה נמוכה

מקו� לקבוצת , לתצפית על ידי פסיכולוג התפתחותי, ג� לבדיקה ראשונית על ידי רופא ילדי�

אחר  פרויקט. לנזקקי� �תישירוהאו כל דבר אחר שמאפשר לתוו� בי� , תמיכה לאמהות צעירות

מתמקד בבעיות התנהגות של ילדי� ובני נוער במסגרות החינו� ומציע כלי� לאיסו' מידע שיטתי 

ג� . על ידי מספר גורמי� שניתני� להפעלה ללא הכשרה ממושכת על ידי בעלי התפקידי� שוני�

  . רי אודות המרחב החברתיובכלל זה ג� מידע ציבו, כא� מצליבי� בי� מידע ממספר רב של גורמי�
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הדוגמאות לעיל מראות כמה דרכי� אפשריות להביא את הקונספציה של המשפחה השברירית 

מהפרויקטי� הקיימי� נית� ג� ללמוד שיש מקו� לשלב מקורות מידע לא . לידי מימוש בשטח

עיל רלוונטיי� אחרי� ולהפ �תישירולגבי  �תישירוהלהגביר מודעות בקרב מספקי , שגרתיי�

יש מקו� להגמיש את המבני� , ללא ספק. מערכות מקומיות תו� כדי שיתו' פעולה מרבי

שלה  �תישירוהכ� שכל משפחה תוכל לקבל את חבילת , �תישירוההמערכתיי� של ספקי 

כל . ג� משפחות שבריריות לא מוגדרות על ידי כ� שה� שבריריות. בהתאמה אינדיבידואלית

הוא לאבח� את מידתה  �תישירוהתפקיד� של מספקי . משפחה שברירית במידה זו או אחרת

  .ומרקמה של השבריריות של כל משפחה ולהציע לה את המעני� המתאימי� ביותר
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  הרווחה ובשרותי בישראל משפחות .3

  משפחות של רווחת� על המשפיעות כלליות מגמות

, רבי� בתחומי� �אוניברסאליי לשינויי� נתונות, זה בכלל ובישראל, המערבי בעול� משפחות

 חשופה ישראל מדינת, רבה במידה. גלובלית ופוליטיקה אתיקה, כלכלה, רפואה, טכנולוגיה כמו

 על שעוברי� התהליכי� ג�, מכא�. המתועשות בחברות כיו� המתרחשי� התהליכי� לכל

 ע�. באמריקה או באירופה משפחות על שעוברי� לאלה השוואה ברי ה� הישראלית המשפחה

 במציאות, היהודי הע� ושל המדינה של בהיסטוריה המושרשי� מאפייני� מספר לישראל, זאת

 מציאות את להבי� ששוא' מי ידי על בחשבו� להילקח שחייבי�, והגיאופוליטית הביטחונית

 .בישראל משפחות של החיי�

  

 את ג� ובכ�, האנושית בחברה הדמוגראפי המבנה את שינתה, לדוגמא, החיי� תוחלת התארכות

 כפול גידול� וקצב 65+בני  הינ� האוכלוסייה מס� 10% %ל קרוב, בישראל. המשפחה של המבנה

 האוכלוסייה של �הייחודיי ולמאפייני� לצרכי�, כ� מתו�. הכללית האוכלוסייה של מזה

 גוברת נוכחות יש, ובהשגחה בטיפול מוגבר צור�, ירודה בריאות, נמוכה הכנסה כמו, המבוגרת

, הראשונה הלידה בעת הא� גיל עולה, הילודה שיעור יורד, בזמ� בו. יותר רבות משפחות בקרב

 גבוהה יחסית עדיי� אמנ� באר� הילודה שיעור, בינלאומית בהשוואה. הגרעינית המשפחה וקטנה

 בכל וקיי� ברור הילודה בשיעור הירידה תהלי� א�, תושבי� לאל' לידות 2.9 על כיו� ועומד

 באוכלוסיה נפשות 3.5 על כיו� עומד משפחה של הממוצע הגודל. האוכלוסייה של המגזרי�

  .הירידה לכוו� היא המגמה המגזרי� בשני כאשר, הערבית במשפחה 4.9 ועל היהודית

  

 וגובר הול� מספר. האבטלה שיעור וגדל לעבודה התמורה פוחתת המערבי העול� מדינות במרבית

 והטכנולוגיה מקצועיי� בלתי לעובדי� עבודה מקומות על קשה תחרות יוצר זרי� עובדי� של

 מסתמכות המשפחות ומרבית מאחר. העבודה בשוק והביקוש ההיצע מאז� את שינתה המתקדמת

 תכנו� על משמעותיות השלכות אלה לתהליכי�, עיקרי פרנסה כמקור ההורי� של העבודה כוח על

 זה תהלי�. מעבודה בהכנסות וירידה אבטלה ע� מתמודדות משפחות ויותר יותר.  המשפחה וחיי

 אינ� מהגברי� %80%ל קרוב בה, החרדית האוכלוסייה בקרב וכ� מיעוטי� בקרב במיוחד בולט

 חברתיי� פערי� יוצרי� אלה תהליכי�, רבות ישראליות משפחות עבור. העבודה בשוק משתתפי�

 19% מעל, להכו בס�. העוני לקו ומתחת החברה לשולי להידחק איו� מהווי�, וגדלי� הולכי�

 שוני� הנתוני� א�, העוני לקו מתחת חיי� הילדי� כל מס� 29% %וכ בישראל מהמשפחות

 המגזרי� בקרב 48% % וכ היהודי המגזר בקרב מהמשפחות 15% %כ: באוכלוסיה השוני� במגזרי�

 2 %וכ, קשישי� ממשפחות 22% %כ, החדשי� העולי� ממשפחות 18% %כ; יהודיי�%הלא

  .הוריות% החד מהמשפחות

  

, כיו�. החברתית ההטרוגניות של תוצאה שה�, אחרי� פערי� מתווספי� זה כלכלי%החברתי לפער

 א�. דורות מספר לפני מאשר יותר הטרוגני המערבי בעול� החברות מרבית של הדמוגראפי המבנה

, הישראלית בחברה וערבי� יהודי� בי� לחלוקה מעבר. ישראל במדינת מאד קיצונית זו תופעה
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 עדות בי�, חדשי� לעולי� וותיקי� בי�, לדתיי� חילוניי� בי� ג� היהודית האוכלוסייה מתחלקת

 המצב ג�. העימות וקו פריפריה תושבי לבי� האר� מרכז תושבי בי�, אשכנז לעדות המזרח

 תמידי פיזי איו� תחת חיות רבות משפחות בה בישראל מיוחדת מציאות יוצר המורכב הביטחוני

  .20,000 %מ גבוה השכולות המשפחות ומספר טילי� ומתקפות טרור של

  

הידע הקיי� בידי מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות קובע במידה ניכרת את היכולת שלה� 

להגיב לתופעות ולשינויי� חברתיי� וליצור את השינויי� הדרושי� בכדי לספק לאוכלוסייה בכלל 

מאגרי , כמו מדינת ישראל, בחברה מורכבת ומודרנית. ולמשפחות בפרט את צרכיה� החיוניי�

שניי� מהמקורות החשובי� . נתוני� ממוחשבי� ומתעדכני� הינ� כלי לאספקת המידע הנחו�

ביותר בכל הנוגע למצב� ורווחת� של משפחות בישראל ה� נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הוועדה בחנה את שני מאגרי הנתוני� , אי לכ�. ומאגר נתוני היסוד של משרד העבודה והרווחה

ומשפחות , בכלל, מבנה וטיב הנתוני� שה� מכילי� אודות משפחות בישראל, פי תוכ�האלה על 

  .בפרט, בטיפול משרד הרווחה

  נתוני� %  בישראל משפחות
  

, ]נוסח חדש[הגו' האחראי על פי פקודת הסטטיסטיקה , עבור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משפחה אינה קיימת , ותיהאודות האוכלוסייה ופעילוי נתוני�לאסו' ולעבד  %1972ב"התשל

המוגדר כקבוצת אנשי� הגרי� רוב  ,משק הביתיחידת המדידה של הלשכה הינה . כיחידת מדידה

מבדילי� בי� . ימות השבוע באותה דירה ויש לה� תקציב הוצאות משות' למזו� או כאד� הגר לבד

בה� חיה  כאלהמשקי בית משפחתיי� ה� . משפחתיי�%משקי בית משפחתיי� ומשקי בית בלתי

של אד� אחד או של כמה אלה משפחתיי� ה� % משקי בית בלתיואילו , לפחות משפחה אחת

מוגדרת כשני אנשי� או יותר הגרי� באותו ) גרעינית( משפחה. אנשי� שאי� ביניה� קשר משפחתי

סוגי המשפחה . כהורה וילד או כזוג ללא נישואי�, וקשורי� זה לזה כבעל ואישה, משק בית

סוגי משפחות נוספי� שהוגדרו . זוג ע� ילדי� או הורה יחיד ע� ילדי�, זוג בלבד: ה�העיקריי� 

וכ� משפחה של , ללא בני זוג וללא ילדי� משלה�, משפחה של אחי� הגרי� יחד ללא הוריה�: ה�

  ).2008, ישראל מדינת(או סבתא ונכדי� בלבד ללא הוריה� /סב ו

  

ית לסטטיסטיקה מספר מסמכי� המרכזי� פרסמה הלשכה המרכז 2007לרגל יו� המשפחה 

 1.66חיות במדינת ישראל  2006נכו� לשנת . דמוגרפיי� אודות משפחות בישראל% נתוני� סוציו

ממשקי הבית המשפחתיי� ה� משקי בית  93%. כ משקי הבית"מסה 81% %מיליו� משפחות שה� כ

ממשקי  3% % ובכ ,הממשקי הבית חי אד� נוס' שאינו ב� משפח 4% %ב, של משפחה אחת בלבד

ה�  91% %כ ,משפחתיי�%ממשקי הבית הבלתי. הבית המשפחתיי� חיות שתי משפחות או יותר

  .משקי בית של אד� בודד
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 משקי הבית בישראל: 1לוח 

  100.0%          כ משק הבית"סה

  80.5%    משקי בית משפחתיי� 

  75.6%    משקי בית ע� משפחה אחת בלבד

  2.9%    משקי בית ע� משפחה אחת ואנשי� נוספי� 

  2.0%    משקי בית של שתי משפחות ויותר

  19.5%    משקי בית לא משפחתיי� 

  17.7%    משקי בית של נפש אחת: מה�

  

של זוגות ע�  64% %כ, ה� משקי בית של זוג ללא ילדי� 23% % כ ,מתו� משקי הבית המשפחתיי�

   .17ילדי� מתחת לגיל יש ) ע� ילדי�(מהזוגות  79% %לכ. של הורה אחד ע� ילדי� 12% %ילדי� וכ

 סוגי המשפחות בישראל: 2לוח 

 )אחוזי�(משפחות   )אלפי�(משפחות   סוג משפחה

 100.0%  1,659.5  כ"סה

 22.8%  378.6  זוגות ללא ילדי�

 64.1%  1,064.4  )בכל גיל(זוגות ע� ילדי� 

 50.7%  842.1  17זוגות ע� ילדי� עד גיל : מה�

 12.3%  204.0  )ע� ילדי� בכל גיל(משפחות חד הוריות 

  6.0%  99.6  17משפחות חד הוריות ע� ילדי� עד גיל : מה�

  

מה� נשואי�  15% %כ. נשי� �מההורי� ה 91%, הוריות%מראה כי מתו� המשפחות החד 3לוח 

קיימת מגמה . נישאולא  14% %אלמני� וכ 13% % כ, גרושי� 58% % כ, בת זוג�/החיי� בנפרד מב�

אחוז הילדי� ). 2005בשנת  %11,000כ(הוריות הרווקות % של עליה בשיעור ובמספר האמהות החד

ונמו� יותר בקרב כלל ) 18%(מ לשעבר "הוריות גבוה בעיקר בקרב עולי בריה%במשפחות חד

  ). 4%(והערבי� ) 9%(היהודי� 

 משפחות חד הוריות: 3לוח 

  100%  מי� ההורה

  91.0%  נקבה

  9.0%  זכר

  100%  מצב משפחתי

  14.8%  )פרודה/פרוד(נשואה /נשוי

  58.2%  ה/גרוש

  13.2%  ה/אלמ�

  13.8%  ה/רווק
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הפער בי� יהודי� ובני דתות אחרות במספר . נפשות 3.7 ,בממוצע ,המשפחה הישראלית כוללת

במשקי הבית , אול� עדיי�, הנפשות הממוצע במשק הבית הצטמצ� בעשרי� השני� האחרונות

מזה שבמשקי בית ) 22%(הערבי� קיי� שיעור גבוה יותר של אלה ע� ארבעה ילדי� או יותר 

זוגות החיי� יחד ללא  –והיתר  ,�מהזוגות בישראל ה� זוגות נשואי 97% %כ).  5%(יהודי� 

אול� הוא עדיי� נמו� בישראל , שיעור הזוגות החיי� ללא נישואי� עולה בהתמדה. נישואי�

  . בהשוואה למדינות המפותחות

  

הוציא משק בית בישראל על  2006בשנת . ממשקי הבית ה� משקי בית ע� מועסקי� 75% %כ

ואילו ההכנסה הכספית הממוצעת נטו עמדה  ,בממוצע לחודש8  11,133שרכש  �תישירוומצרכי� 

 %796,000ו, המהאוכלוסיי 20%המהוות , משפחות 404,000, ע� זאת .8 10,074באותה תקופה על 

תחולת העוני . חיי� מתחת לקו העוני, המהווי� יותר משליש מכלל הילדי�, מ� הילדי� בישראל

מ� ) 34%(כשליש . הוריות%פחות מרובות ילדי� ומשפחות חדהגבוהה ביותר היא בקרב מש

מהמשפחות  %40%אול� ב, המשפחות העניות ה� משפחות של בוגרי� בגיל העבודה שאינ� עובדי�

  ).2007, קופי( ה� משפחות של קשישי�) 21%(השאר . יש שני מפרנסי� %5% וב, יש מפרנס אחד

  

, 2003ההתרחבות בכלכלית במדינה מאז אמצע למרות , )2007, קופ(ח מרכז טאוב  "פי דו%על

שפירות הצמיחה הכלכלית לא חלחלו , נמשכת מצוקת� של משפחות בשכבות אוכלוסיה רבות

ומספר המשפחות העניות שראש� , גדלה הנשירה של בעלי השכלה נמוכה משוק העבודה. אליה�

  .אחוזי� %4.7עובד גדל ב

  הרווחה מחלקות בטיפול ונזקקות משפחות
  

אוכלוסיית , האוכלוסייה להאוספת נתוני� על כל ,להבדיל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מאגר נתוני היסוד הוא מאגר המידע . י המשרדשרותהיעד של משרד הרווחה מוגבלת למקבלי 

י הרווחה המקומיי� הפועלי� שרותהמרכזי של משרד הרווחה מורכב מנתוני� הנאספי� על ידי 

טופס נתוני היסוד מבוסס על הסתכלות המתמקדת בשלושה גורמי� מבנה . במסגרת המשרד

מבנה זה  ,במרבית המקרי�. אזור גיאוגרפי) ג(סוג בעיית הפנייה ) ב(ראש המשפחה ) א: (עיקריי�

  .אינו מאפשר ניתוח ברמת המשפחה

  

 מיליו� אנשי� 1.29רשומי�  2007עד  1997בי� השני�  שרותבקוב� נתוני היסוד של כל מקבלי ה

אל' כבני  880 %וכ שרותאל' מתוכ� רשומי� כנתוני המשפחה הפונה ל 410 % כ. )4ראה לוח (

גברי� בקרב  43% % לעומת כ ,מנתוני המשפחה מתייחסי� לפונה גבר 54% %כ. משפחה של הפונה

 % כ, ה� ראשי משפחה 10% %כ: כדלהל� בני המשפחה הרשומי� מתפלגי�. בני המשפחה הרשומי�

בני משפחה  4% %כו, חותני� או נכדי�, הורי� 0.2% %כ, או בנות בני� 64% %כ, בני זוג 22%

  .שאינ� בני משפחה ,אחרי�רשומי� ככחצי אחוז  .אחרי�
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 רשומי� בנתוני יסוד: 4לוח 

 

  משפחה

 )אלפי�(

  כ"סה בני משפחה

 )אלפי�(

 

 )אחוזי�( )אלפי�(

 497.2 9.9% 87.1 410.1 ראש משפחה

 בת זוג/ב�

 

194.4 22.1% 194.4 

 בת, ב�

 

561.6 63.8% 561.6 

 ת/חות�. הורה

 

1.2 0.1% 1.2 

 ה/נכד

 

1.1 0.1% 1.1 

 ב� משפחה אחר

 

31.9 3.6% 31.9 

 אחרי�

 

3.1 0.4% 3.1 

 כ"סה

410.1 880.4 

100.0% 

1,290.4 

31.8% 68.2% 100.0% 

  

ילידי . האר�הינ� ילידי מראשי המשפחה  47% %וכי הרווחה שרותמכל המטופלי� ב 69% %כ

מראשי  21% %מס� כל הרשומי� ו 12%ע� , מ לשעבר מהווי� את הקבוצה השנייה בגודלה"ברה

ילידי צפו� אפריקה וילידי מזרח אירופה , 8% %וכ 5% %ע� כ, אחריה באי� ילידי אסיה. המשפחה

ה רא(מס� כל הרשומי� ומראשי המשפחה  4% %וילידי אתיופיה ע� כ, כל אחת 7% % וכ 4% % ע� כ

  ).5לוח 

  

 אר� לידה: 5לוח 

        
 ראשי משפחה  רשומי� בכלל

 47.4% 68.8% ישראל

 15.7% 8.7%  )1(אפריקה ) אסיה

 3.7% 3.8% אתיופיה

 10.2% 5.1% )2( אירופה

 21.0% 12.0% מ לשעבר"בריה

 1.7% 1.3% דרו� אמריקה

 0.4% 0.3% אחר

 100.0% 100.0% כ"סה

 אתיופיהלא כולל  )1(

  מ לשעבר"לא כולל בריה )2(
  

כמפורט , אשכולות %12ה� סווגו ל, לצור� ניתוח הנזקקויות המהוות גורמי פניה למחלקות הרווחה

ראש (אשכולות אלה משמשי� בהמש� לניתוח נזקקויות על פי מאפייני מקור הפניה . 6לוח 

  .וגילאי�, סוג ישוב, פיגיאוגראאיזור , אר� מוצא, )בני משפחה, משפחה



  משפחות בישראל ובשרותי הרווחה  לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל די� וחשבו� הוועדה

26 

 סוגי בעיית הפנייה: 6לוח 

, תעסוקה, כלכלה .1
  דיור

חוסר הכשרה , הכנסה נמוכה, חוסר הכנסה מעבודה, אבטלה, קשיי השמה כרוניי�
  בעיות דיור , העדר יציבות תעסוקתית, מקצועית

  ומגבלות פיזיותנכות , כרונית/מחלה אקוטית, בעיות זקנה, זק� סיעודי  זקנה, נכות, מחלה .2

, מחלת נפש .3
  הפרעות התנהגות

  אוטיז� , הפרעות התנהגות, מחלות נפש מאובחנות

  פיגור שכלי  פיגור שכלי .4

תפקוד הורי וניהול  .5
  בית

בעיות התנהגות , חינו�, בעיות תפקוד אב, בעיות תפקוד א�, ניהול לקוי של משק הבית
  תפקוד לקוי בעבודה, לטפל בעצמובודד שאינו יכול , בודד מטופל בילדי� קטני�, ילדי�

  בעיות אישות, יחסי� בי� ילדי�, ילדי�%יחסי הורי�  יחסי� במשפחה .6

  עליה/בעיות תקשורת בקליטה, יחסי� מעורערי� ע� הסביבה, בעיות קליטה חברתית  יחסי� בסביבה .7

  אלימות אחי�, אלימות כלפי ילדי�, אלימות כלפי נשי�, אלימות במשפחה  אלימות במשפחה .8

  התמכרות לסמי�, קלפי�, הימורי�, אלכוהוליז�  התמכרויות .9

  מאסר, מעצר, עבריינות, סרסרות, זנות  עבריינות וזנות .10

  נער ללא מסגרת, נערה במצוקה  נוער במצוקה .11

  בבדיקה, בדידות, שכול במשפחה, יתמות  אחר .12

  

 ,נכות וזקנה, תחומי הנזקקות הבולטי� ביותר בקרב משפחות ה� מחלהמראי� כי  %8ו 7לוחות 

ותפקוד הורי וניהול בית ע� ; מהפניות 26% %ע� כ ,כלכלה תעסוקה ודיור ;מהפניות 31% % ע� כ

ואילו יתר  ,נזקקות ראשית מהווי�יחסי� במשפחה , בקירוב, מהפניות 9% %ב. מהפניות 16% %כ

" מצבי קצה"מ� הראוי לציי� כי  .הפנייה גורמיבלבד מ 1%ועד  5% %תחומי הנזקקות מהווי� בי� כ

, וכ� ג� מחלות נפש ופיגור, עבריינות וזנות, נוער במצוקה, התמכרויות, כגו� אלימות, במשפחה

  .מופיעי� בשיעורי� קטני� ביחס לכלל הנזקקויות
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 בעיית פנייה ראשית ומשנית לפי משפחה ובני משפחה: 7לוח 

 יתמשנ ראשית  סיבת הפנייה

  כ"סה משפחה בני משפחה  כ"סה משפחה בני משפחה 

 N )1,286.1 877.3 408.8 1,286.1 877.3 408.8 )אלפי� 

       )אחוזי�(סוג נזקקות  

 %35.2 %39.0 %26.9 %22.9 %26.1 %16.2 דיור ,תעסוקה ,כלכלה 1 

 %22.7 %15.1 %39.6  %30.8 %23.4 %46.6 זקנה ,נכות ,מחלה 2

 %1.7 %1.7 %1.8 %3.2 %3.2 %3.2 התנהגות הפרעות ,נפש מחלת 3

 70.% 80.% 60.%  %3.2 %3.4 %2.9  פיגור 4

 %18.1 %20.5 %12.8 %16.3  %19.2 %10.2 בית וניהול הורי תפקוד 5

 %8.7 %9.8 %6.2 %8.6 %9.8 %6.2 במשפחה יחסי� 6

 %3.1 %3.1 %3.0 %2.1 %2.3 %1.5 בסביבה יחסי� 7

 %2.9 %3.3 %2.0 %4.6 %5.2 %3.5 במשפחה אלימות 8

 %1.2 %1.2 %1.1 %3.1 %3.1 %3.1 התמכרויות 9

 80.% 80.% 90.% 80.% 80.% 70.% וזנות עבריינות 10

 40.% 40.% 50.% %2.0 %1.3 %3.6 במצוקה נוער 11

 %4.4 %4.3 %4.5 %2.4 %2.4 %2.3 אחר 12

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה

  

 נזקקויות לפי בני משפחה: 8לוח 

 
ראש 
 הורה בת/ב� בת זוג/ב�  משפחה

, נכד
 נכדה

ב� 
משפחה 
 אחר

לא קרוב 
  משפחה

 האיש
 השניי

בת /ב�
 חורג

N )2,482 402 196 31,764 1,142 1,162 559,650 193,616 495,687 )אלפי� 

 )אחוזי�(נזקקות 
 

        

 21.9 24.1 14.8 37.0 12.5 17.6 28.0 21.5 16.9 דיור, תעסוקה, כלכלה

 11.0 28.4 16.8 18.8 29.0 21.3 16.1 40.3 44.5 זקנה ,נכות, מחלה

 2.6 2.5 5.1 2.1 8. 5.9 3.2 3.0 3.2 הפרעות התנהגות, מחלת נפש

 1.7 4.0 7.7 2.2 4. 20.1 3.7 2.7 2.9 פיגור

 23.1 17.4 22.4 15.8 25.3 8.8 22.7 11.2 11.1 תפקוד הורי וניהול בית

 20.8 10.7 13.8 10.2 6.7 4.6 10.5 8.2 6.5 יחסי� במשפחה

 3.6 2.0 2.0 2.1 4.0 1.3 2.6 2.0 1.5 יחסי� בסביבה

 6.1 4.0 2.6 7.0 2.1 3.6 5.4 4.6 3.7 במשפחה אלימות

 2.4 2.0 3.1 1.7 4. 2.2 3.0 2.8 3.4 התמכרויות

 9. 7. 1.5 4. 1. 8. 8. 8. 7. וזנות עבריינות

 2.1 1.2 3.1 4. 2.1 12.5 1.4 8. 3.2 נוער במצוקה

 3.7 3.0 7.1 2.3 16.6 1.2 2.5 2.0 2.3 אחר

 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  %כ "סה
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, נראה כי מבי� הנזקקויות השכיחות ביותר, )9ראה לוח (בניתוח נזקקויות לפי לאזור הגיאוגרפי 

בעיות ; אביב%ירושלי� ושכיחות פחות בחיפה ותל באזורבעיות כלכלה ותעסוקה גבוהות יותר 

ובעיות ; יהודה ושומרו� באזוראביב ונמוכות יחסית %זקנה ונכות גבוהות יותר בתל, מחלה

יהודה ושומרו� ומופיעות בשכיחות נמוכה ביותר  באזורורי וניהול הבית מדווחות יותר בתפקוד ה

  . אביב% בתל

 פיגיאוגראנזקקויות לפי איזור : 9לוח 

 
 ע"יש דרו� אביב)תל מרכז חיפה צפו� ירושלי�

 )אחוזי�(נזקקות 
 

      

 14.6 16.8 10.6 14.1 11.8 18.6 30.8 דיור, תעסוקה, כלכלה

 35.5 42.5 57.1 49.1 51.3 41.8 37.3 זקנה ,נכות, מחלה

 3.8 2.7 3.5 2.9 3.7 3.3 2.7 הפרעות התנהגות, מחלת נפש

 2.2 2.8 2.5 2.9 3.1 3.5 2.1 פיגור

 20.1 9.2 8.6 10.0 9.0 12.5 9.1 תפקוד הורי וניהול בית

 9.8 7.1 6.3 7.1 5.3 5.3 5.3 יחסי� במשפחה

 2.9 0.8 1.2 1.9 1.8 1.0 2.6 יחסי� בסביבה

 3.3 4.0 3.0 3.7 3.1 3.3 3.8 במשפחה אלימות

 0.9 4.0 2.8 2.4 3.3 3.9 2.3 התמכרויות

 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7 1.0 0.4 וזנות עבריינות

 3.2 5.1 2.8 3.1 5.5 3.7 0.8 נוער במצוקה

 3.0 4.2 1.0 2.0 1.7 2.3 2.7 אחר

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  %כ "סה

  

תעסוקה , נית� לראות כי בעיות כלכלה. מציג את התפלגות הנזקקויות לפי הרכב הישוב 1איור 

וכי מחלה , )בדואי� ומעורבי�, ערבי�(ודיור נמוכות יותר בישובי� יהודיי� מאשר באחרי� 

בעיות תפקוד שכיחות יותר בישובי�  ,מנגד. וזקנה נוטות להופיע יותר בישובי� יהודי� ומעורבי�

וכי בעיות נוער במצוקה שכיחות בישובי� בדואי� יותר מאשר בסוגי הישובי� , ערבי� ובדואי�

  .האחרי�
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 נזקקויות לפי הרכב אתני של ישובי�: 1איור 

  
  

מראה כי ) 10לוח (ואיל�  1990הצלבה בי� שיעורי הנזקקויות לבי� אר� המוצא של עולי� משנת 

תפקוד הורי וניהול בית ה� בעיות הפנייה הנפוצות , תעסוקה ודיור, כלכלה, נכות וזקנה, מחלה

בעיות . קיימי� הבדלי� בי� העולי� לפי אר� מוצא�, אול�. ביותר בממוצע בכל האוכלוסייה

נכות , מחלה, ת זאתלעומ. תעסוקה ודיור נפוצות יותר כבעיית פנייה אצל עולי אתיופיה, כלכלה

שתי עליות ע� אחוז גבוה של , מ לשעבר ועולי מזרח אירופה"וזקנה בולטי� בעיקר בקרב עולי ברה

ונוער , בעיות בתפקוד הורי וניהול הבית נפוצי� יותר בקרב עולי מערב אירופה ואתיופיה. זקני�

ק בקרב עולי כי ר, ממצא בולט הוא. במצוקה מופיע יותר בקרב עולי� מאתיופיה ומאסיה

וזאת פי עשרה יותר מאשר באוכלוסייה , אתיופיה היחסי� ע� הסביבה ה� סיבת פנייה נפוצה

  .הכללית

0.010.020.030.040.050.060.0

כלכלה , תעסוקה , דיור

מחלה , נכות , זקנה 

מחלת נפש , הפרעות התנהגות 

פיגור

תפקוד הורי וניהול בית 

יחסים במשפחה 

יחסים בסביבה 

אלימות במשפחה 

התמכרויות 

עבריינות וזנות 

נוער במצוקה 

אחר

מעורב

בדואי 

לא יהודי 

יהודי 
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 1990אר� מוצא של עולי� משנת  נזקקויות לפי: 10לוח 

 
 אתיופיה אסיה

  מ"בריה
 לשעבר

  מזרח
 אירופה

  מערב
 אירופה

  צפו�
 אפריקה

 כ"סה אחר
  ממוצע

 אוכלוסיה

N )1,286.1 92.7 4.4 0.7 1.5 2.1 72.0 10.3 1.7 )אלפי� 

 )אחוזי�(נזקקות 
         

 22.9% 15.1% 18.1% 19.5% 14.4% 11.9% 13.2% 26.5% 19.7% דיור, תעסוקה, כלכלה

 30.8% 51.0% 36.8% 46.4% 41.1% 59.6% 56.8% 18.8% 36.5% זקנה ,נכות, מחלה

 3.2% 2.0% 3.4% 2.3% 2.7% 1.7% 1.9% 1.5% 2.3% התנהגותהפרעות , מחלת נפש

 3.2% 1.7% 3.0% 2.2% 4.6% 1.5% 1.6% 1.2% 2.7% פיגור

 16.3% 8.8% 11.7% 9.4% 14.6% 7.7% 8.0% 12.4% 8.3% תפקוד הורי וניהול בית

 8.6% 3.8% 6.2% 4.4% 7.0% 4.6% 3.3% 5.0% 10.4% יחסי� במשפחה

 2.1% 4.7% 7.5% 4.7% 4.5% 2.8% 2.1% 21.3% 7.0% יחסי� בסביבה

 4.6% 2.9% 3.9% 3.2% 4.0% 3.1% 2.8% 3.1% 5.0% במשפחה אלימות

 3.1% 3.5% 1.6% 1.5% 1.1% 2.7% 4.2% 0.7% 2.0% התמכרויות

 0.8% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% וזנות עבריינות

 2.0% 3.7% 4.3% 2.6% 3.2% 2.7% 3.4% 6.1% 4.4% נוער במצוקה

 2.4% 2.3% 3.2% 3.2% 2.6% 1.6% 2.2% 3.0% 1.4% אחר

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה

  

 60עד  0ולגבי גילאי ) 2איור (נזקקויות על פי גילאי� מוצגות לגבי כל טווח הגילאי� , ולבסו'

בקרב קשישי� קיימת נזקקות גבוהה בשל , כצפוי). 3איור ; ובוגרי� בגיל התעסוקה, נוער, ילדי�(

ת נית� להיווכח בשיעור גבוה של בעיו, לעומת�. א� מיעוט נזקקויות אחרות, בעיות בריאותיות

  .ההוריי� וקשיי תעסוקה וכלכלה בקרב הורי� צעירי� יותר בתפקודי�

  

 )טווח גילאי� מלא(נזקקויות לפי גיל : 2איור 
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 )60 – 0(נזקקויות לפי גיל : 3 איור

  

  

  כו�יס )  נתוני� מאגרי

מתוכ� הוצגו מספר נתוני� , משפחות בישראללבד משני מאגרי הנתוני� המכילי� מידע אודות 

כמו מאגרי , קיימי� עוד מאגרי� המנוהלי� על ידי מוסדות ציבוריי� אחרי�, מייצגי� לעיל

כי בהיעדר , שתי הדוגמאות לעיל מראות. הנתוני� של המוסד לביטוח לאומי או משרד הבריאות

צרכי� מתודולוגיי� והשקפת  הארגו� ועיבוד הנתוני� נעשה על פי, האיסו', הגדרה מחייבת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פועלת , כ�. המנהל את מאגר הנתוני� שרותהעול� עליה נשע� ה

ואילו משרד הרווחה פועל מגישה , כלכלית ומארגנת את נתוניה סביב משקי בית% מגישה דמוגרפית

. על פגיעות הפרט י רווחה ומארג� את נתוניו סביב נזקקות ומאפייני� המצביעי�שרותשל ספק 

, במאגר המידע של נתוני היסוד ניכרת השקפה מיושנת במקצת בתיעוד הנתוני�, בעיקר

קוב� נתוני היסוד , אי לכ�. שהתאימה למדינת ישראל הקמה והקולטת עליות של עשורי� עברו

חסרי� נתוני� משמעותיי� אחרי� לגבי  –ומאיד� , מכיל נתוני� רבי� לה� משמעות פחותה כיו�

מאגרי הנתוני� הקיימי� יכולי� לספק מידע חשוב לגבי שאלות ממוקדות , א' על פי כ�. משפחות

כמו עלייה בשיעור , וכ� מאפשרי� לזהות מגמות ותהליכי� העוברי� על משפחות בישראל כיו�

  .י הרווחהשרותהוריות או קיטוב שכבות החברה ותלות� ב%המשפחות החד

  

�. מחדש את שיטות איסו' הנתוני� אודות משפחות בישראל שיש לשקול, הוועדה התרשמה מכ

, בהתא�. משפחה הינה יותר מאפיי� של משק בית מאשר יחידת מדידה בפני עצמה, במצב הנוכחי

במיוחד ראו בוועדה . של מצב המשפחות באר� מרביתהנתוני� הקיימי� אינ� מאפשרי� למידה 

צרכנות משותפת , למגורי� משותפי� מעבר, צור� לשכלל את הקידוד של יחסי� משפחתיי�

על , כ� שיזוהו כמשפחות ג� כל אות� ההרכבי� שנכו� להיו� אינ� רשומי� כמשפחה, וקשרי ד�
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חברי הוועדה מודעי� לקשיי� הנובעי� . א' שזו חווית� המשותפת ומציאות החיי� של חבריה�

�את , נכו� להיו�, דתאד� אחד שיי� לכמה משפחות בצורה הנוג(כמו אפשרות של חפיפה , מכ

על א' שאינ� גרי� יחד ולא , אנשי� מגדירי� את עצמ� כמשפחה(או ניגודי� ) התפיסה הרווחת

שקשיי� אלה הינ� אתגר לעתיד המשק' את המציאות , ייתכ�). מנהלי� משק בית משות'

, ע� זאת. המורכבת יותר כיו� בכל הנוגע להשתייכות משפחתית וזהות משפחתית של האזרחי�

אב וילדי� , ש להדגיש שהנתוני� מראי� בבירור שהדג� הקלסי של המשפחה הגרעינית ע� א�י

. הוא הנפו� ביותר שרוב אזרחי המדינה חיי� בה חלק ניכר מחייה�, הגרי� יחד במשק בית אחד

חשיבות עליונה בכ� שבכל מקו� בו המדינה אוספת נתוני� על אזרחיה ייאספו , לאור זאת

לזיהוי ברור וחד משמעי של המשפחה אשר יאפשרו להתייחס אליה כיחידת הנתוני� הנחוצי� 

  .מדידה בזכות עצמה
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  למשפחות הרווחה ישרות .4

  

 לכלל המסופקי� �תישירו של נרחב מער� מנהל בישראל החברתיי� �תישירווה הרווחה משרד

 אזרח לכל וכלכלית חברתית הגנה להבטיח באה זו. הכללית הרווחה מתפיסת כחלק, האוכלוסייה

 שבאה, זו תפיסה של יישומה.  המשפחתית ליחידה בסיסית הגנה לכאורה ולהבטיח במדינה

 המוסד של הסוציאלי �הביטחו מערכת באמצעות נעשה, חברתיות מצוקות מגוו� ע� להתמודד

 סיעוד, שאירי�, זקנה, נכות קצבת, מזונות חוק, הכנסה הבטחת % חקיקה יישו�( לאומי לביטוח

 מפוצלי� הרווחה ישרות. האד� של החברתית לרווחה המכווני� רווחה ישרות בידי וכ�) וכדומה

 מדיניות בקביעת פעולת� שעיקר, הרווחה במשרד השוני� האגפי�, קרי( המרכזי השלטו� בי�

) ובקרה פיקוח בצד, חקיקה קידו�, �תישירו ופיתוח על%תכנו�, צרכי� איתור, �תישירו ובפיתוח

, המקומיות ברשויות חברתיי� �תישירול המחלקות את הכוללי�, המקומי השלטו� ובי�

 . המשרד מטע� הצרכני� לציבור �תישירוה להפעלת האחראי�

  

 המשפחתי, האישי בהיבט היעד אוכלוסיית של מצבה ושיפור קידו� ה� �תישירוה יעדי

. חלשות אוכלוסיות וקידו� המשפחה או/ו  היחיד של האישיות המצוקות צמצו� וכ�, והקהילתי

,  איתור, העצמה: ממדי� בחמישה הנזקקת לאוכלוסייה �תישירו למת� מכווני�  �תישירו סלי

 . ושיקו� טיפול מניעה, הגנה

  

, אג' לכל כאשר, חברתיות בעיות להגדרת בהתא� לאגפי� בחלוקה הוגדר הרווחה ישרות מבנה

 את כולל המשרד, האדמיניסטרטיביי� לאגפי� מעבר. מוגדרי� אחריות ותחומי בעיה תחו�

, המפגר באד� לטיפול אג'ה, ושיקו� רווחה ישרותל אג'ה, וחברתיי� אישיי� �תישירול אג'ה

. מיוחדי� לתפקידי� והאג' מנותק ונוער תקו� ישרותל אג'ה, חברתיי� הסדרי� לפיתוח אג'ה

 באג', לדוגמא, כ�. יותר ממוקדי� אחריות תחומי לה� �תישירו קיימי�, אלו אגפי� תחת

 ובתוכו( והמשפחה הפרט לרווחת שרותה, לזק� שרותה פועלי� וחברתיי� אישיי� �תישירול

 מנותק ונוער תקו� ישרותל אג'ב, לחילופי� או; )במשפחה באלימות הטיפול על ארצי פיקוח

 מיקוד קיי� זו בחלוקה כי א*.  בהתמכרויות לטיפול שרותוה במצוקה לנערות שרותה פועלי�

 על ומשפיעות המשפחה חיי בתו( המתרחשות במצוקות עוסקי� ה�, ספציפיי� תוכ� בעולמות

  . המשפחה בני כל

  

 �תישירוה את למעשה הלכה לבחו� מנת על, �תישירוו אגפי� ראשי מספר הזמינה הוועדה

תפיסותיה�  את כא� מביאי� אנו. השונות השקפותיה� את וללמוד זה במבנה למשפחות הניתני�

 הסוגיות עיקר את, מכ� לאחר, השוני� ומסכמי� �תישירווההאגפי�  של הפעולה ודרכי

  .העדויות מכלל שעלו הרלוונטיות

  

  וחברתיי� אישיי� �תישירול האג'

למע�  שרותה, לילד ונוער שרותה, השרות לזק�, לרווחת הפרט והמשפחה שרותבאג' זה פועלי� ה

וכ� תחו� בכיר ארגו� ומנהל , וקליטת עלייה לעבודה קהילתית שרותה, שיקו� שכונות, הילד
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פקידת סעד , לרווחת הפרט והמשפחה שרותמאג' זה נציג את ה. ברשויות המקומיות ותקצוב

  . לסדרי די� ופיקוח אלימות במשפחה

  והמשפחה הפרט לרווחת שרותה

 זה שרותל היעד אוכלוסיות .למשפחות שרותמהווה את ליבת ה והמשפחה הפרט לרווחת שרותה

 למשפחות נית� שרותה. וחברתית משפחתית, כלכלית למצוקה הנתוני� ויחידי� משפחות ה�

 בעיות ע� משפחות, ונזקקות עניות משפחות, חיי� במעברי משפחות כדוגמת, שוני� חיי� במצבי

, למשפחה משפט בתי ליד הסיוע ליחידות הפונות משפחות, וגירושי� פירוק בהליכי משפחות, חולי

 התפיסות. רחוב ודרי אלימות בה� משפחות, ילדיה� את המסכנות משפחות, הוריות חד משפחות

 ולהתפתחות לגדילה המשמעותית המסגרת הוא המשפחתי התא כי ה� שרותה עבודת את המנחות

%מערכתית  התערבות תו�, כמערכת המשפחתית היחידה ראיית, וחברה פרט של לחוסנ�

 מתו� נעשית תכניות הפעלת, כ� כמו. והמשפחה הפרט של חיוביי� כוחות על הנשענת אקולוגית

  .לקוחות והעצמת לשיתו' כוונה

  

 או/ו מוצעות זה מסל כחלק. חוק פי על חלק�, �תישירו של נרחב סל מסופק אלו קבוצות עבור

 לטיפול" דרור" תכנית כדוגמת, בסיכו� או במשבר המשפחה לחיזוק ייחודיות תכניות פועלות

 קבוצות; מצוקה ממשפחות באמהות קבוצתי לטיפול" יחדיו"; במצוקה צעירי� זוגות ולשיקו�

 לאמהות קייטנות; התאבד משפחה ב� שבה� משפחות; דרכי� תאונות נפגעי להורי� תמיכה

. וכדומה, למשפחה סיוע מרכזי; נישואי�חיי המשפחה וה להעשרת תוכניות; במצוקה תולמשפחו

 יאוניברסאל שרות ואינ�, האוכלוסייה של מצומצ� להיק' שרות מעניקות אלו ייחודיות תכניות

 בכל המחלקות עובדי לרשות או משפחות של עצמאית לפנייה ונגיש זמי� תמיכה כמער� הנמצא

  .  משפחות הפניית לצור� הקהילות

  

 יחידות על ממונה, די� לסדרי סעד פקידת: השונות היחידות באמצעות נית� בכללו �תישירוה סל

 חד משפחות ארצי פיקוח, במשפחה אלימות ארצי פיקוח, משפחה לענייני המשפט בתי ליד הסיוע

 טיפול מאפשר זה �תישירו סל. וסדנאות רחוב דרי ארצי פיקוח, וקייטנות מקצועי סמ�, הוריות

 הפנייה או משפחתי לטיפול לתחנות הפנייה, חברתיי� �תישירול המחלקה במסגרת בקהילה

  משפחתיות בסוגיות לסיוע כאלו תכניות). מוכות לנשי� מקלט, למשל( לקהילה מחו� למסגרות

 ילד, למשל( שרותה של העל%מתפיסות ובפער, בלבד המשפחה חלקי לגבי הגדול בחלק� מופעלות

  ). חזרתו ע� או בהיעדרו טיפול ללא נותרת וזו, נוער חוק פי על המשפחה מ� מוצא

  

 זמינות, התערבות סדרי מיפוי, העובד במיומנויות חסר בשל מתקיי� אינו במשפחה מקי' טיפול

 �תישירוה פיצול, ההתערבות מיידיות את ותפיסתו העובד מעמסת, �תישירו של גיאוגרפית

 של מקי' מיפוי והיעדר) ידו על מטופל ולכאורה התקו� שרות לעובד הופנה הילד כאשר, למשל(

). הבית מ� הוצא שילד� הורי� של תמיכה קבוצת להקי� האפשרות, למשל( בקהילה בעיות סוגי

  . השטח ברמת ומימושה המדיניות בי� הפער את ממחיש זה מצב

  

 שיטתי נתוני� מסד ונעדר עדיפויות סדרי ידי על מוכתב, בעיה מכוו� שרותה מת� בו, זה מבנה

 לחיזוק מעני� בפיתוח קושי יוצר, המשפחה צרכי ברמת להתערבות מוקדי� מיפוי המאפשר
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 משבר להתפתחות וסיכו� פגיעות ע� כשלבי� המחקר מ� הידועי� קריטיי� חיי� בשלבי המשפחה

 . במשפחה

  לזק� שרותה

 חייו אורח את ולבחור שלו הטבעית בקהילה להישארות לקשיש תנאי� במת� לסייע מכוו� שרותה

� א', בביתו בקשיש טיפול אפשרויות מקד� סיעוד ביטוח חוק. הקהילתיי� המשאבי� מיצוי תו

 בשיתו' פותחו, זה לצור�. הקשיש במצב תלות ללא לצרכי� ביחס שרותה בהיק' הוא שחסרונו

' תומכת קהילה' באמצעות �תישירו מת�, תשושה לאוכלוסייה יו� מרכזי ישראל וינט'ג%אשל ע�

 השמה. הפגתיי� ונופשוני� ארו� יו� ישרות, )'וכד בבית תיקוני�, תרופות אספקת, בית אב(

 משפחה בני מסוגלות בהעדר או משפחה בהעדר מתרחשת נפש תשושי שאינ� לקשישי� מוסדית

 קשישי� של משפחה בני על המוטל הרב והתפקודי הרגשי בנטל הכרה קיימת. בקשיש לטיפול

 ולתמיכה המשפחה בהתארגנות לסיוע התערבות מער( אי� א�, סיעודיי� במצבי� בנטל והחמרה

, משפחה בני התמודדות של המורכבי� אתגריה בדבר רב ידע קיי�. אלו מתמשכי� במצבי� בה

 – הגרעינית ובמשפחה, אחי� בי� – המוצא במשפחת משפחתיי� קונפליקטי� המעלה התמודדות

 בני תמיכת. סוגיות של נרחב בטווח עומס יוצרת אשר, ילדי�%הורי� וביחסי זוג בני בי� קשיי�

. ה� משפחת� ביחסי ופגיעות שחיקה, מצטבר עומס, דחק במצבי אות� מעמידה בקשיש משפחה

, קשר כמער� מכוחותיה תתפרק לא שזו כדי, אלו משפחה יחסי לייצוב לסיוע היערכות נדרשת

 התמודדות של הרגשיות השלכותיה למרות. בקשיש לטיפול מעבר, הרחוק בטווח ותמיכה קרבה

 מכוונת הרווחה ישרות עבודת ,הקשיש משפחת בני של והמשפחתיי� האישיי� החיי� על זו

, קרי ,המשפחה בני לצרכי שיטתית מערכתית התייחסות ואי� סיוע כמשאב ולמשפחתו לקשיש

 ולא, עומסיה ולהפחתת כוחותיה על לשמירה תמיכה ישרות ולפיתוח להתערבות כמטרת לראותה

 למשפחת המניעתית ברמה �תישירו בהיצע מדיניות בפיתוח חסר בולט. הקשיש עבור כמשאב רק

. המשפחה בני על ההשלכות הערכת תו�, יסוד סוגיות מחדש להגדיר יוכל במדיניות שינוי. הקשיש

, המשפחה רצו� את בחשבו� לקחת מבלי, הקשיש של היא בבית להישאר א� ההחלטה, למשל

 ותמיכה במידע לסיוע משפחה לפניית משאב מהווי� מקצוע אנשי. ויכולותיה תפקודה, כוחותיה

 אינ� א�, קונקרטיי� פתרונות ובמציאת אפוטרופסות בהליכי, השמתיי� פתרונות באיתור

 בב� ולתמו� ללוות מגמה קיימת. בקשיש הטיפול מ� הנובעי� משפחתיי� לצרכי� מעני� מספקי�

, תחומית%בי� תפיסה נעדרת א�, כ� לש� הכשרה ולספק בקשיש ראשוני מטפל בהיותו משפחה

  .המשפחה לרווחת המכוונת ואחידה שיטתית

  

  נוער לחוק ארצית סעד תופקיד

 של בתנאי� א' הוריות יכולות לשיקו� לסייע ביכולת אמונה היא שרותה את המנחה התפיסה

 דור, בשלי� לא והורות אישיות, קרובות לעיתי�, ה� הפוגענית האוכלוסייה מאפייני. פוגענות

� מוקדמת וכניסה, הורית להזדהות כמודל שישמשו הוריות דמויות בהעדר שגדלו, למצוקה המש

 והשגחה לטיפול נוער חוק פי על פועל סעד פקיד. מוצא משפחות מבית לצאת רצו� עקב לנישואי�

. במשפחה היחסי� שיקו� תו� ילדי� על הגנה שמטרתו הסמכות מכוח טיפול % היינו, 1960 משנת

 הבית מ� הילד הוצאת של תהלי� גורר פוגענית במשפחה ההורי התפקוד בשיקו� הצלחה%אי

 לפיו, )1989( הקטי� להגנת פלילי חוק לאור במיוחד  מורכב הדבר. המשפט בית באמצעות
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 ומתרחשת למשפחה מכוונת הטיפולית העבודה. המשפחה פירוק היא הורה הפללת של משמעות

 פקיד. התנגדותה בצד טיפול לתהלי� לגיוסה תנאי� ליצור �ניסיו תו�, קשי� התנגדות בתנאי

 השולל הורה על ואיו� הילד זכויות לשמירת הכוללני ס"העו עבודת לגיבוי משאב ג� מהווה הסעד

  לליווי' רכי�' �תישירו רשת בקהילה קיימי�, החוק בחסות עבודה של זה מער� לרשות. אות�

; אית� טיפולית ברית וליצירת תפקוד� על להקלה, ילדיה� על להגנה, פוגענותו חלשות משפחות

 טלפוני ייעו� הכוללי�, במצוקה להורה ראשונה עזרה ישרות, לילדי� וטיפוח שהייה מסגרות

  .  לסיוע מתנדב ושליחת

  

 א�, זה מסוג למשפחות' מידה לפי' אישית המותא� מגוו� שרות להיצע בצור� הכרה קיימת

' אסמי�' ומסגרת לאסירות שיקומי הוסטל כדוגמת, הוסטלי� קיימי�.  מכ� הדר� רחוקה

 בחירו� בילד טיפול מסלולי ומשלבי�, מינית פוגענותל מענה נותני� חירו� מרכזי עשרה. באילנות

� לאחר ומשפחתו הילד ע� טיפולית עבודה מסלול לצד, )שנה עד של למש�( הטיפול ובהמש

 ובהמש�, כשנה עד יחידה'ה, הקצר לטווח שרות נות� הסעד פקיד.  החירו� ממרכז יציאתו

 הסעד פקידי. בחברה מועילה והשתתפות הורי תפקוד לחזק שנועדו בקהילה תכניות קיימות

 שנה ב� הכשרה תהלי� ועוברי� משפחות ע� מקצועי ניסיו� לאחר בקפידה נבחרי� זה לתחו�

 בעיקרה היא עבודת� א�, ) משפחתי לטיפול מלא מסלול עברו בעבר( הפוגעת במשפחה לטיפול

 מורכבת משימה מהווה אלו למשפחות יעיל שרות מת�. במשפחה המטפל הכוללני ס"העו לצד

 ריבוי, תחומי� לריבוי נדרש  העובד. במשפחה ההורי� של והניכור ההפתולוגי רמת בשל, ביותר

 הקצר לטווח הילד על ההגנה דחיפות לצד במשפחה טיפול על מאבק, להתערבות אקוטיות דרישות

�, הוריה� אלימות מפני עליה� להגנה מיידי לשינוי לח�, בילדי� קשה פגיעה רמת, כאחד והארו

 יכולות בניית כמו, הכרחיי� טיפוליי� בתהליכי�  להתערבות ובכלי� זמ� במשאבי ומחסור

 והיקפ� עוצמת�, האירועי� סוג, בנוס'. הבית מ� להוצאה ומשפחה ילד הכנת או הוריות תפקוד

 לציי� נית�. שיקו� תהליכי מתוכ� ולהרכיב להכיל� שקשה רגשיות במשימות העובד את מעמיד

 מפקיד בנפרד צעירי� לילדי� לאמהות אינטנסיבי שיקו� תהלי� מבנה אשר, תחילי פעולה מודל

 עבור  משות' בית מאפשר, בחיפה' לוי שבתאי' בבית שיקומי הוסטל. בקהילה הפועל הסעד

 שיקו�, טיפול  של וחצי שנה ב� במסלול, פגיעה לאחר ילדיה� ע� יחד צעירות הוריות%חד אימהות

  ). ואחרות הוריות תפקודיות מיומנויות הקניית( וטיפוח

  

 חסרי� א�, בחירו� הילד על הגנה אפוא מאפשר הפוגענית ולמשפחה בסיכו� לילד שרותה מארג

 מעטי� הקיימי� �תישירוה. הטבעית משפחתו בניית באמצעות הרחוק לטווח עליו להגנה כלי�

 מתאימי� בהיקפי� �תישירוו כלי� וחסרי�, מידי רבי� העובד ומעמסת התפקיד מבנה, מדי

  . המשפחתית היחידה לבניית כמשאב

  במשפחה אלימות

 החוק בצד. במשפחה אלימות נפגעי וילדי� נשי�, גברי� – אלימות נפגעות למשפחות נית� שרותה

 ניתני�, )תוק' להרחקת הגנה צו( הקרב� לגבי והברורה המיידית להגנה) 1991( אלימות למניעת

 ההגנה במסגרת. ובמחלקות אלימות למניעת במרכזי�, בקהילה ומניעה טיפול, הגנה ישרות

 לגברי� שיקומי הוסטל וכ�, עצמאיי� לחיי� לחזרה מעבר דירות ועשר מקלטי�  13 קיימי�

 בני כל על המשפיעה חברתית תופעה היא במשפחה אלימות כי ה� המנחות התפיסות. אלימי�



  שרותי הרווחה למשפחות  לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל די� וחשבו� הוועדה

37 

 קרבנות לה אשר חמורה עבריינית התנהגות וכוללת מסלימה היא, טרור  תחת החיי� המשפחה

 ע� בתיאו�, לאלימות לגיטימציה שלילת הוא הטיפולי שרותה עקרו�. משניי� וקרבנות עיקריי�

 על אחריות ללקיחת כלי� והקניית החיי� על הגנה לש�, והחינו� הבריאות ומשרדי המשטרה

 מרכזי� 67.  משפחה בני ע� לעבודה נרחב טיפול מער� קיי�. לטיפול התוק' גיוס וכ�, החיי�

 ארגוני� בידי המופעלי� מרכזי� תשעה ועוד, חברתיי� �תישירול המחלקות בידי מופעלי�

 נבנה טר�. לאלימות במרכזי� ילדי� 2,000 %וכ משפחות 8,000 טופלו לבדה 2006 בשנת. אחרי�

�  .אחי� בי� אלימות או, הוריה� כלפי מתבגרי� אלימות בה� למשפחות טיפול מער

   די� סדריל סעד פקידות

 מערכתית בראייה תסקיר בכתיבת, קונפליקט במצבי למשפחות מסייע  די� לסדרי סעד פקיד

 של זה תהלי�. וקשישי� מבוגרי�, ילדי� אפוטרופסות, ילדי� משמורת קביעת לקראת משפחתית

 ע� במשפחות ראייה הסדרי להבניית, משפחה בני בי� לתוו� טיפולי כלי ג� מהווה תסקיר הכנת

 בעצימות קונפליקט ומצבי גירושי� מקרי ריבוי נוכח. הוריו וצרכי הילד צרכי בי� ולגישור, ילדי�

 של ונשנית חוזרת להכנה דרישה קיימת, שני� לאור� הדי� בבית המשפטי הדיו� ופריסת, גבוהה

 הנתוני� משפחה בני ע� שלהיפג די� לסדרי הסעד פקיד על, זה לצור�. מקרה לאותו תסקירי�

 עומס היוצר מצב – הדי� עורכי ע� ולהתדיי� משפט בבתי להעיד, כוחותיה� ולהערי� בקונפליקט

 זמ� משאבי להעדר בנוס'. המשפחות ע� טיפולית עבודה לתהליכי סלהיכנ לו מאפשר ואינו רב

 נדרש א�, במשפחה טיפול בתחו� נרחבת התמחות נעדר העובד, המשפחה ע� עבודה תהלי� עבור

 ניכור, רבי� כעסי� של ביטוי תו�, הורי� בי� ראייה הסדרי בהבניית מורכבות לסוגיות להגיב

  . ההורי� בי� המאבק נוכח גבוהה לסיכו� נתוני� ילדי� בה� ומצבי� קשר סרבנות, הורי

  שיקו�ל אג'ה

, עיוורי� למעט( בקהילה 0%65 מגיל מוגבלויות ע� אנשי� של לרווחת� שרות למת� אחראי האג'

 �תישירול במחלקות הפועלי� שיקו� עובדי באמצעות, )חייה� כל לאור� נית� שרותשה

 היעד תאוכלוסיי). מוג� דיור ופתרונות מוסדית השמה( ביתי%חו� וטיפול שיקו� מרכזי, חברתיי�

 וכבדי חרשי� ,)ניווניות מחלות, גפיי� קטיעת, שיתוק כגו�( גופניות נכויות בעלי ה�

 הזכאות. והסתגלות תפקוד וקשיי למידה ליקויי ע� גבולי שכלי תפקוד עליוב ,עיוורי� ,שמיעה

 היבטי� כוללי� האג' ישרות. כלפיו מופנה שרותה ועיקר המוגבלות ע� באד� ממוקדת והקצבה

 אישית לאוטונומיה להגיע במטרה, השוני� החיי� בתחומי תפקודיות מיומנויות פיתוח של

 מסגרות, פנאי ישרות כולל, בקהילה �תישירו מגוו�  באמצעות ניתני� אלו .מרבית עצמאותלו

 ישרות  מגוו�; המוגבלות ע� האד� של התפקודיות וליכולות ותמוגבלה לסוג, לגיל המותאמות

 אומנה משפחות ,מעונות( התפקוד לרמת בהתא� דיור פתרונות מציאת כולל, ביתי%חו� טיפול

 תעסוקהו, לעבודה השמה ישרות, מקצועית הכשרה, אבחו� כולל, תעסוקתי יקו�וש; )מוג� ודיור

  . נתמכת או מוגנת

  

 למערכת להתייחסות בצור�  הכרה קיימת, המוגבלות ע� האד� הוא ההתערבות שמוקד א'

 כי א', הוטמעה וטר� התבססה טר� זו מגמה. שרותמה נפרד בלתי כחלק ולראותה המשפחה

 משפחה%בני צרכי עבור עמותות בשיתו' המופעלי� שרות ניצני של להקמה בסיוע מעורב שרותה
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 עמותות %60לכ סיוע או ישראל%וינט'ג ע� �תישירו פיתוח כדוגמת( מוגבלות ע� ובוגרי� ילדי� של

 תשתיות בפיתוח ג� מקודמת זו מגמה). עצמית לעזרה וקבוצות למשפחות סיוע המפעילות

 ע� ילדי� להורי וקבוצות נגישה קהילה, תומכת קהילה, למשפחה המרכז כדוגמת, קהילתיות

 ביותר מצומצ� הוא אלו מהתערבויות הנהנה האוכלוסייה היק', זאת ע� יחד. בקהילה מוגבלות

  . מענה ללא נותרי� הרוב וצרכי

 

 ע� לאד� הטבעית התמיכה מערכת בהיותה תנופה קיבל משפחה בני בקרב ההתערבות תחו�

 ממצב כתוצאה חייה� על והתפקודיות הרגשיות להשלכות מענה לתת הצור� ועקב מוגבלות

. החברתיות במחלקות עבודה תכניות ובעיצוב שרותה במער� ממשי ביטוי לו אי� א�, המוגבלות

 חברתיי� �תישירול במחלקות השיקו� בתחו� מומחי� בעובדי� הרב לחסר מתווס' הדבר

 274 באר� קיימות בעוד, הגדולות הערי� בעשר עובדי� שיקו� שהתמחות� עובדי� עשרה(

 ע� לאד� שרותה מיעוט על מצביע זה חסר). השיקו� לתחו� מומחיות ע� רכז הנעדרות מחלקות

  .למשפחה  נאותה מומחיות ברמת שרות היעדר – ובמיוחד, בקהילה המוגבלות

  

  המפגר באד� לטיפול אג'ה 

 ואת הפיגור ע� האד� ראיית היא שרותה תפיסת. הפיגור ע� אנשי� היא האג' אוכלוסיית

, הבעיות למורכבות מענה שנותני� מותאמי� �תישירו התפתחו שטר� למרות, כקליינט משפחתו

  רגשות, מפגר ילד הולדת ע� המשפחתית במורכבות הכרה קיימת. במחלקות מהקהילה כחלק

 סוגיות, ובגרותו גדילתו  שנות כל לאור� השמה של דילמות, בכ� הכרוכי� והבושה האשמה

 שנות לאור� הקשר לגבי וכ�, להיפרד או לגדל הבחירה ע� ההתמודדות בתהלי� משפחה ביחסי

 בכל ותמיכה ליווי, להדרכה עצומה חשיבות ויש המשפחה בני כל על השלכות אלו לכל. החיי�

 ונתונות ההתמודדות בתהלי�, גירושי� וא', משברי� עוברת רבות משפחות. החיי� משלבי אחד

 בקשות, למשל. רגשיי� תהליכי� לעיבוד מתאימה מסגרת לרשות� שתעמוד מבלי ללחצי�

 מחלוקות יוצרות, חולי� בבית נטישה או לאימו� מסירה, אומנת במשפחה מהיר השמה לסידור

 הקיימות ההשמה אפשרויות. התמודדות יכולות לבחינת או לפרידה ההכנה עיבוד ללא זוג בני בי�

, מורכבת כה להתמודדות הנתונות משפחות לצד. בקהילה מוג� דיור או לקהילה מחו� פנייה ה�

 ועומד הפיגור נושא את המרכז סוציאלי עובד קיי� חברתיי� �תישירול גדולות במחלקות

 של טיפולי מער� אי�, בפועל. ההשמה לנושאי מעבר ותמיכה לליווי המשפחות לרשות לכאורה

 חיי� בשלבי למשפחות סיוע מער� ואי� למשפחה מחו� מוש� ילד כאשר למשפחה מלווה קשר

 ההורי� אחד ביחסי יתרה סביכות, הספר מבית מוקד� הנפלט קל פיגור ע� מתבגר כגו�, שוני�

  .'וכד ההתבגרות בגיל מעבריי� בשלבי� בהתמודדות סיוע, המפגר והאד�

  

  קמנות ונוער תקו� ישרותל אג'ה

 הנמצאי� ואוטיסטי�) האסיר לשיקו� הרשות( מבוגרי�, )25 עד 17( וצעירי� בנוער מטפל זה אג'

 ניתוק פני על איחוי יצירת היא האג' עבודת את המנחות התפיסות. סוגיו על ניתוק של רצ' על

 הובילה" לקהילה הפני� ע�" המנחה הגישה. והקהילה המשפחה ע� קשר הבניית באמצעות

 מער� לבניית, בקהילה ומשפחתו נער/לילד מעטפת לבניית הבית מ� ההוצאה מכסות להחזרת
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 בשילוב יו� מרכזי – מיתרי�, בקהילה יו� הוסטל להקמת – וינט'בג אשלי� ע� יחד – שרות

,  הוריות מיומנויות והקניית משפחתיות דיו� קבוצות, המשפחתית ההשתייכות חיזוק, הורי�

, לקרב� העבריי� הנער בי� הקשר בבניית המשפחה את המשלבת', המאחה הצדק' גישת פיתוח

 משותפת בעיה סביב משפחה בני ע� קבוצתית ועבודה, משפחתו בתו� עולה נוער ע� עבודה פיתוח

 הכרחי שיקומי כמשאב נתפס המשפחה לבי� במצוקה ונער ילד בי� קשר). בסמי� שימוש, למשל(

 חיזוק את כמטרה רואה האג'. השיקו� תוחלת ולהעלאת קשר של מיומנויות בפיתוח

 ליצור, הבעיה אוניברסאליות לחוש נית� בה� קבוצות באמצעות המשפחה בני של ההתמודדות

 שותפות תו� התמודדות מיומנויות ולפתח וכעס אשמה להפחית, האירועי� לחריגות נורמליזציה

 ביחד לקהילה מחו� במוסדות למשפחות טיפול וקבוצות קשר פיתוח ה� המטרות, במקביל. גורל

, אלו בימי� מפתחי� עצמאיי� לחיי� וכניסה הבית מ� היציאה בשלב לצעירי�. ילדיה� ע�

  .בחברה לשילוב�, משפחתי עור' חסרי לצעירי� קבוצות, ישראל%וינט'ג ע� בשיתו'

 

 בלבד חלקי מענה נותנת היא עדיי� א�, �תישירו פיתוח של ניכר למינו' זוכה של זה תחו�

 המעני� ג�. מתמש� לסיוע וזקוקות כשל שעברו כמשפחות, ומעקב לתמיכה הזקוקות למשפחות

 �תישירוה בי� טיפולי רצ' ביסוס דרוש; עצמו המשבר לתקופת בהיקפ� מוגבלי� הקיימי�

 אחד בכל המשפחה ע� עבודה המאפשרת מקצועית מומחיות ודרושה, והמוסד המשפחה, בקהילה

  .אלו משלבי�

  

 �והשירותי האגפי� מנהלי עדויותמ העולות מרכזיות מגמות
  

המגווני� לאנשי� הנתוני�  �תישירוההוועדה התרשמה מהיק' הפעילות באגפי המשרד ומ� 

בעיקר , שוני� �בשירותינית� ג� להיווכח בהכרה בחשיבותה ומקומה של המשפחה . במצוקה

משפחה על בני משפחה %א� ג� בהשלכותיה� של מוגבלויות והפרעות תפקוד של ב� –כמשאב 

מת מערכתית מקיפה ושיטתית ה� בר%חסרה תפיסה משפחתית, כפי שמתואר לעיל, אול�. אחרי�

הוועדה , בעיקרו של דבר. במחלקות הרווחה �הסוציאליימשרד הרווחה וה� בפעולת העובדי� 

  :התרשמה כי

, המפגר לאד�, לזק� שרות( בעיה%ומכווני פרט%בעיקר� מכווני הינ� הרווחה משרד שרותי •

 .התערבות כיחידת המשפחה בתפיסת בולט חסר קיי�). 'וכד, הנכה לאד�

 . ושיקו� טיפול ישרותו מניעה% מכווני �תישירו, המשפחה לחיזוק �תישירוב חסר קיי�  •

 חיזוק לטובת נרחבת ותפוצה ציבורית מודעות ע�, ונגישי� זמיני� �תישירוב חסר קיי�  •

 בכל סיוע לקבלת משפחה בני של עצמאית פנייה או מקצועית הפנייה שתאפשר, המשפחה

  .ואיזור יישוב

 פרט של לקושי: משפחתית מערכתית בראייה �תישירוב הצור� לגבי גורפת הסכמה קיימת •

 משפחה בני בי� ההדדיות לזיקות. המשפחה בני כל התנהלות אופ� על השלכות במשפחה

 כוחות לזהות נית�, משפחה בראיית). בעיה הקלת/החמרת( ההתמודדות יעילות על השלכות

 .לפתרונה מסייעי� כוחות טמוני� והיכ�, "בעיה" הופ� הקושי היכ�, "הבעיה" בצד

 לסיוע כמשאב רק ולא התערבות מטרת המשפחתית ביחידה לראות יש כי הסכמה קיימת •

 .שבתוכה לפרט



  שרותי הרווחה למשפחות  לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל די� וחשבו� הוועדה

40 

, למשל( במשפחות לטיפול המקצוע אנשי של מתאימה ובהכשרה טיפולי בידע חוסר קיי� •

 במצוקת מערכתי באופ� טיפולית להתערבות כלי� חסרי� א�, במצוקה בנערה מטפלי�

 )שלה כקרב� בעת ובה לבעיה כמקור המשפחה

 : היו� סדר את מכתיבי�" משאבי� היעדר"ו" דחופי� לצרכי� היענות" "השטח אילוצי" •

o לטיפול המשאבי� חלוקת אופ� ובבחירת המחלקה של ההתערבות תחומי בבחירת 

. כוללנית משפחתית בראייה לפעולה מגיעה אינה שההתערבות כ�, השוני� בתחומי�

 שבמחלקות כ�, במחלקה בעיות לדחיפות בהתא� בתקני� שימוש בוחרת המחלקה

 .למשל, שיקו� כמו מסוימי� בתחומי� טיפול אי� רבות

o טיפול, 'למשל( הטיפולי ההתערבות אופ� בבחירת '� הבית מ� מוכה ילד הוצאת של בדר

 ).ובאחי� בהורי� טיפול כגו�, והנפגעת הפוגענית במשפחה טיפול ולא, חוק פי על

o בשרותי חסר מול –) די� סדרי, גירושי�, אלימות" (קצה מצבי"ב למשפחות שרות היצע 

 .במשפחה טיפול

 מומחיות, ידע מבוססות( ואגפיו המשרד ברמת התערבות ותכניות תפיסות בי� רב פער קיי�  •

 ברמת ואחידה שיטתית, מערכתית, רחבה טיפולית בראייה תכניות יישו� לבי�) שרות והיצע

 לסדרי סעד פקידות, למשל. מצומצמת להיות נוטה היא, התערבות שקיימת במקרי�. השטח

 הנמצאות למשפחות טיפול שרות לתת מגיעות ולא, משפט לבתי חות"דו בכתיבת מוצפות די�

 .פירוד תהליכי של שני� לאור� ומתמש� עמוק במשבר

 . ומצוקה משבר, מעבר במצבי הנורמטיבית במשפחה לטיפול מגיעי� לא  •

 על לפעולה מצטמצמי�. התפקודיות הפרעותיה מגוו� על במצוקה במשפחה לטפל מגיעי� לא  •

 . דחופות לפניות לענות ליכולות ובהתא� אקוטיי� במצבי� החוק הנחיית פי

, בכלל התכניות יישו� לבי� האוכלוסייה לצרכי מעני� מת� כלפי שרותה יעדי בי� פער קיי�  •

 .בפרט המשפחתי ובתחו�

  

 )  כי מתרשמת הוועדה, בפניה שעמדו הוועדה והעדויותדיוני  מכלל

  .שונות אוכלוסיות בקרב לצרכי� �תישירוה התאמת על מידע חסר קיי�  •

 תכנו�, נתוני� איסו', הערכה במחקרי חוסר( ידע גיבוש לצור� ושיטתי סדור חומר חסר קיי�  •

  ).וכדומה ,עתידי

 מולי� זה מבנה. ובעיה פרט ממוקד באופ� מחולקי� המשרד אגפי, הנוכחי העבודה במבנה  •

. חבריה בי� הנבדלות כיבוד של טבעיי� לצרכי� מעבר המשפחה חלקי בי� המפצלת לראייה

, גבוהה בעצימות קונפליקט ברמת לבעיות ונקודתית מיידית תגובה מעודד זה מבנה, בנוס'

� הקצר בטווח טיפולית היערכות  המשלבת תגובה, ואחידה שיטתית מקצועית פעולה מעכב א

� מסייע אינו ג� זה מבנה. נלוות בעיות התפתחות ובמניעת הבעיות בפתרו� ממוקדת, והארו

, לאד� והכרחי טבעי תמיכה כמער� משפחה בני חיזוק שעיקר� ותכניות תפיסות לקד�

 . ההדדית התמיכה ללייעו כלי� ולעבות לרכוש, ובהתאמה

 הוטמעה טר� וזו, המשרד עבודת במבנה משפחתית מערכתית ראייה התבססה טר� כי נראה  •

� מעמסת בו, הנוכחי העבודה במבנה הגנה נעדרת המשפחתית היחידה, בנוס'. פעולתו בדר

 להתמודדות זמ� משאבי ונעדרת במיוחד רבה השטח ברמת הסוציאלי העובד על העבודה

 . כמערכת המשפחה חיזוק ע� יעילה
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 בהיבט, תרבותית ברגישות בישראל המשפחה לחיזוק המכוונת במדיניות בולט חסר קיי�  •

, בריאות, חינו� כדוגמת השוני� המשרדי� בי� ובתיאו� הממשלה בעבודת משרדי%הבי�

 . 'וכו משטרה, קליטה
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  המלצות .5

 משקל לה ולתת הרווחה שרותי בהתערבות מרכזי כגור� המשפחה את לראות ממליצה הוועדה

 היחידה במסגרת ללקוחות מיטבי שרות לתת יהיה שנית� כ(, משאבי� בהקצאת וביטוי

 מרכזיות על המצביעה ומקצועית אידיאולוגית תפיסה נדרשת, לש� כ�. המשפחה של הטבעית

 המשפחה בחיזוק לצור� מיקוד, שבתוכה הפרטי� לקידו�) כמשאב וה� כמטרה ה�( המשפחה

 ובי� הרווחה משרד במער� השונות בי� ההתמחויות וקישור, לחיזוקה �תישירו סלי ופיתוח

 .אופרטיבי התערבות מבנה לפיתוח כבסיס שוני� ממשלה משרדי

 

. שיהווה מנהל הטיפול ברמת המשפחה ס משפחה"עובבסיס ההמלצות עומד קידומו של תפקיד 

ס "והגדרת עומסי� שתאפשר לעו, מעמד בכיר, קידו� התפקיד דורש הכשרה מתאימה

הול� למשפחה בכללה ולתא� בי� גורמי הטיפול השוני� בתו( האגפי�  שרותהמשפחה לתת 

פירוט . ציבוריי� מחו  למשרד הרווחה �תישירובמשרד הרווחה ובינ� לבי�  �והשירותי

  .להל� 49בעמוד ההכשרה והגדרות העומסי� מופיע , התפקיד

 

ההמלצות המפורטות מטה מכוונות לשורת פעולות נדרשות ברמת משרד הרווחה וברמת מחלקות 

משרד הרווחה ממונה על יישו� ההמלצות בכל , מתוק' תפקידו. הרווחה ברשויות המקומיות

   . הדרגי�

  

  ברמת משרד הרווחה

 כ�, "המשפחה לרווחת שרות"ל והמשפחה הפרט לרווחת השרות של שמו את לשנות מומל� •

 .המשפחתית בראייה השרות של המרכזית מהותו את שישק'

 עבודת היבטי בכל למשפחה �השירותי מתא�כ תפקיד המשפחה לרווחת לשרות לתת יש •

 גור� יהווה המשפחה לרווחת השרות. המשפחה לחיזוק מדיניות עיצוב ולצור� המשרד

 משפחתית ראייה עקרונות פי-על הרווחה משרד ישרות כל התאמת את שיבח�, בכיר מקצועי

 .ושיקו� חיזוק, מניעה של בהיבטי�

 במשרד �תישירוו אגפי� בקרב משפחתיי� צרכי� של ומיפוי מקיפה הערכה לקיי� יש •

 היחידות בי� טיפולי רצ' ולנסח השונות היחידות בי� שרות במת� הזיקות את לבחו�, הרווחה

 השקעות לבי� המשפחתית ביחידה ההשקעות בי� לאז� יש. המשפחה בחלקי המטפלות

 .ברווחה השוני� בתחומי�

  משפחות ע� לעבודה אידיאולוגיה המספק, המשפחה מומחיות מסמ( על להתבסס מומל  •

 את  לנסח כדי ס"בע המומחיויות תשע בכל המשפחה תחו� את לבססו ,נדרשות והכשרות

 .המשפחתי הקישור

 ראשונית הערכה בשלב במשפחה ההתערבות לאופני הסטנדרטיזצי על ממליצה הוועדה •

 סוגיול) משפחות כמות( התערבות להיק* מתייחסת הסטנדרטיזציה. התערבות ובתכנית

 בטיפול התערבויות כמות, עובד באחריות משפחות כמות: טיפול ואינטנסיביות התערבות

, התערבות חוזה, התערבות לסוגי בהתא� זמ� גבולות, ומעקב ליווי התערבויות כמות, עומק
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  שיאפשרו נוסחאות מוצעות. מתמש� לליווי הזקוקות משפחות ע� ההתערבות ואופי

טיפול  סיו� תהליכי כולל, התערבות והיק' טיפול סוג, טיפול מש�, זמ� של בסוגיות להתמקד

 . )ס משפחה להל�"ראה פרק עו(

 לטיפול פעולה של מודלי� שינסח, המשפחה בתחו� שונות לבעיות מומחי� צוות יוק� •

 ויהווה, )להל� ראו( במחלקות מומחי� לצוותי יסייע, וידע מידע ויפי� יכתוב, משפחה וגיותבס

 .והשתלמויות הדרכה, לייעו� מוקד

  

  במחלקות הרווחה

 השני� במהל( ממנו שהושמטו התימוכי� את לו ולתת משפחה ס"עו מושגל ביטוי לתת יש •

 השקעה משפחה ס"לעו יאפשרו אלו. ומשאבי� שכר, מעמד, הכשרה: קרי, האחרונות

 הסתייעות תו(, במשפחות ובטיפול בקהילה במשפחה ראשונית בהתערבות מרבית

 . השונות בהתמחויות

 ההכשרה תכנית פי%על, משפחה ס"לעו והדרכה הכשרה יעבור במחלקה סוציאלי עובד כל •

 ס"עו יהיה המשפחה ס"עו, לתפקידו הנדרשת ההכשרה את שעבר לאחר. זה ח"בדו המוצעת

 תכנית י"עפ( למשפחה מומחה ס"ולעו משפחה ס"לעו התמחות מדרג ליצור יש. בכיר

 ).ס"בע ההתמחות

 .ס"בתע יוגדר משפחה ס"עו תפקיד •

 בעזרת, מתמשכת ועד מראשונית, במשפחה ההתערבות סוגי לכל אחראי יהיה המשפחה ס"עו •

� המומחיות בעלי סי�"העו לבי� המשפחה ס"עו בי� חיבור והטמעת משלי� �תישירו מער

 ימשי� והוא, למחלקה הפונה ייפגש עימו הראשוני הגור� יהיה המשפחה ס"עו. האחרת

, אינטנסיבית( הדרושה האינטנסיביות ברמת, זמ� לאור� הפונה משפחת ע� בקשר להיות

 ).מעקב או, רגילה

 לכלל המשפחה חיזוק של ראייה הכנסת: במשפחות לטיפול המקצועיות היכולות תקודמנה •

 ומת� משפחתית בראיה לעבוד, מומחיות בעלי עובדי� כולל, עובדי� הכשרת; המחלקה עובדי

 פיתוח תו�, מקצועיי� סי�"לעו זמ� יחידות הוספת; במשפחה לטיפול מקצועיי� כלי�

 .המשפחה לחיזוק המומחי� ע� פעולה שיתופי פיתוח; משפחות ע� לעבודה יכולותיה�

 הכולל מקצועי מרכז שיהווה, למשפחה שרות מוקדחברתיי� יפעילו  �לשירותימחלקות  •

 הורי� קשר מרכז, באלימות טיפול, נישואי� ייעו�, למשפחה ייעו�: �תישירו של רחבה קשת

 לעול� לחזרהאו /הכנה ליציאה ו, תעסוקתי יעו�, כלכלי ייעו�, הוריות%לחד מרכז, ילדי�

, להורות מעבר, הורי� הדרכת קבוצות, תמיכה וליווי לצור� התמדה בעול� העבודה, העבודה

 ע� המתמודדות למשפחות .'וכד, ומוגבלות נכות, מחלה, במשפחה קשיש ע� התמודדות

 תמיכה כרשת, בקהילה השילוב ברמת משפחות כמועדו� ישמש המוקד, והדרה ניכור, שוליות

 ומעני� הדרכה, מידע יספק למשפחה המוקד, בנוס'. התמודדות וכמשאב, והשתייכות

 .הנזקקת האוכלוסייה לכלל למניעה

, המשפחה ס"לעו וזמיני� נגישי� שיהיו המשפחה בתחו� שונות לבעיות מומחי� צוותי יוקמו •

�, לתמיכה עמיתי�%בקבוצות ישתתפו משפחה עובדי, בנוס'. והשתלמויות הדרכה, יעו� לצור

 .ותחזוק הכלה
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ושיתו' לקוחות  משאבי� איגו� תו�, בקהילה רלוונטיי� גורמי� ע� בקשר תהיה המחלקה •

 .משפחות של לקידומ�

  

  משפחות במצוקה

 כאלה ה� במצוקה משפחות. המשרד בפעולת ראשוני כיעד במצוקה משפחות להגדיר יש •

 הפרעות, כגו�( רגשי/נפשי או כלכלי רקע על חמורה תפקוד הפרעת של במצב הנמצאות

 מצוקה, העבודה בעול� השתלבות העדר, אישיי�%בי� ביחסי� חמורות הפרעות, הורי בתפקוד

 הפרעות שילוב, משפחה ב� של חמורה מוגבלות ע� המתמודדות משפחות, מתמשכת כלכלית

 ).המשפחתית ביחידה שוני� מסוגי� תפקוד

 מניעה תכניות וכ�, למצוקה וסמיכות מצוקה ממצבי משפחות לחילו  שרות מער( לפתח יש •

 ישרות, מקצועי הרב הצוות תפקידי: החילו� מער� את להגדיר יש. פגיעות למשפחות

 גורמי�, ת"התמ כמו לגורמי� התחברות תו�, מקצועי וסמ� טיפול משלימי, השוני� התמיכה

 לחילו� תוצאתי%מבני לשינוי להגיע יש. העסקה בתכניות בשילוב לסיוע שלישי ומגזר יצרניי�

  .מיטבי לתפקוד ולהחזיר� משפחות של רב מספר

, מתנדבי� ,סומכות –ומתמשכת קשה מצוקה ע� משפחות בית לתו� תמיכה מער� להבנות יש •

 .ועוד, השתייכות קהילת בניית, בקהילה המשפחה עירוב, בוגר אח

• � .ס"לתע יוכנס מצוקה במשפחות הטיפול מער

 

 סי�"הכשרת עו

 ]ס משפחה"בפרק עו הכשרה תכנית ראה. [משפחה ס"עו להיות סי�"עו להכשיר יש •

 המשפחתית היחידה ע� ולהתמודדות משפחתית% מערכתית לראייה מקצוע אנשי להכשיר יש •

, ניהול כלכלי, תעסוקה, למשל( המומחה ס"העו בעבודת וה� המשפחה ס"עו בעבודת ה�

 ).משפחתי תפקוד, שיקו�, הורות

 .במצוקה קשה ומתמשכת במשפחות התערבות לדרכי הכשרה דרושה •

  

  מידע ומחקר

. פוני� של צרכי� על מידע ולאיסו' משפחות של צרכי� למיפוי חדשי� אמצעי� לבנות נדרש •

 .משפחתית בראייה מתאימי� אינ� הקיימי� הכלי�

 המצליחות משפחות כדוגמת, שינוי אפיוני, ותפוקות תוצאות הערכת: הערכתי מחקר נדרש  •

 .בחברה התפקוד התקי� וההשתתפות למעגל חזרו אשר להתמודד

 �שירותי, זכויות, משפחה חוקי של בתחומי� מידע של ממוחשבת מערכת להקי� נדרש •

 .המשפחה לעובדי ונגיש זמי� יהיה זה מער�. ותקציבי� למשפחה

 חלצונש משפחות, ומצוקה עוני בתנאי משפחות בתחו� חדשניי� מחקרי� ולהזמי� ליזו� יש •

 משפחות מיפוי, שמתפקדי� באופ� מיטבי מצוקה למשפחות בוגרי�, והשוליות העוני ממעגל

 .וכדומה, תרבותית ברגישות
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  פיתוח תכניות

, ערביות, בדואיות, האתיופייוצאי ( למשפחה תרבות%רגישות התערבות תכניות יש להבנות •

 למספר בהתייחס וייחודיות שונות תכניות וכ�, )וכדומה עולי�, הוריות%חד, קשישות, חרדיות

 . במשפחה הילדי�

 סלי י"עפ( לאומית ובראייה ממלכתית ברמה למשפחה �תישירו סלל יישו� מער� לבנות יש •

 ורד' פרופ בראשות משנה%וועדת קט�' פרופ בוועדת שנוסחו, על%מגמות המגדירי�, �שירותי

 ).נבו%סלוני�

  

  

  משפחה ס"עו
  

. ממדיתמהווה גישה אינטגרטיבית רב ) Generalist Social Work( עבודה סוציאלית כוללנית 

העובדי� ישרות ע� מערכות של קליינטי� , מימדי% סי� כוללניי� הינ� בעלי ידע משולב ורב"עו

מתערבי� ע� ארגוני� כדי לאפשר קבלת , מחברי� קליינטי� למשאבי� קיימי�: בכל הרמות

מסנגרי� ליעדי מדיניות חברתית ועוקבי� אחר האספקטי� של , מעני� של מערכות משאבי�

עבודה , פי תפיסה זו%על). Miley, Omellia, & Dubois, 2004(הפרקטיקה של עבודה סוציאלית 

חברה , קהילה, כונהש, ארגו�, קבוצה, משפחה, יחיד: סוציאלית כוללנית עוסקת בכל הרמות

ברמת , )משפחות וקבוצות קטנות, ע� יחידי�(היא כוללת התערבות ברמת המיקרו . ועול�

וכ� התערבות , )ע� קהילות וחברות(וברמת המאקרו , )תפורמאליוע� ארגוני� וקבוצות (האמצע 

  .ע� הפרופסיה של עבודה סוציאלית

הוועדה ממליצה על הקמה מיידית של צוות במשרד הרווחה לתרגו� אופרטיבי של 

  :ההמלצות ויישומ�

  ס "ותפקיד העו המחלקהתפקיד , הגדרה של תפקיד המשרד •

 ס משפחה וסטנדרדיזציה של עומסי�"של תפקיד עו ס"הגדרות והכללה בתע •

  הבניית מערכי התערבות למשפחות •

  למשפחות ע� צרכי� שוני� תקצובהתאמת מבני  •

  במשרד הרווחה וברשויות מקומיות  �ושירותיתאו� בי� מערכות  •

  ) ' וכד, קליטה, משטרה, חינו�, בריאות(משיקי�  �לשירותיתאו� בי� שרותי רווחה  •

  ס משפחה "תוכניות הכשרה של עו •

 .ומחקר תכניות להערכת התערבות •

 .קביעת סדרי עדיפויות ליישו� המלצות הוועדה •

כגו� שיעורי צמצו� , לחומש הקרוב )benchmarks(מידה %קביעת יעדי� נבחרי� ואמות •

  .או ממושכת/שפחות במצוקה קשה ומספר המ
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חברתיי� ברשויות המקומיות  �לשירותיעבדו במחלקות  2006בשנת , נתוני משרד הרווחה י"עפ

סי� "מבי� העו 75%. סי� כוללניי�"עועבדו כ) 58%( 2,461מה� . עובדי� סוציאליי� 4,263

סקר של אג' המחקר (בחלקיות משרה  –והשאר , הכוללניי� עסקו בתפקיד זה במשרה מלאה

  ).2007, תכנו� והכשרה

  

סי� במחלקות הרווחה סבורי� כי מהות התפקיד היא האחריות "מבי� העו 75%, אותו סקר י"פע

%בי� כל הגורמי� הבי�" חוט מקשר"ס הכוללני נתפס כ"העו. על ניהול תהלי� הטיפול לכל אורכו

ועליו האחריות על כל הלי� הטיפול , כאשר תפקידו לרכז את המידע, תחומיי�%ארגוניי� והבי�

ניהול . י המומחי� הרלבנטיי�"של הטיפול יכולי� להתבצע ע מסוימי�כאשר שלבי� , ותוצאותיו

תפקיד , כפי שעולה מ� הסקר, בפועל. כגרעי� התפקיד אפואנתפס  Case Management((המקרה 

, כגו�( �ייחודייואילו הקשר לתחומי� , של המשפחה" כלליות"ס הכוללני מתמקד בבעיות "העו

ג� גישת ניהול המקרה אינה , בפועל. ביטוי%אינו בא דיו לידי) יות ושיקו�התמכרו, זקנה, פיגור

  .מתממשת דיה

  

התבססו התמחויות ): 2005, מיוחס(חלו שינויי� פנימיי� בתחו� העבודה הסוציאלית , כיו�

טיפוליות אשר טשטשו את ייחודו ואת זהותו המקצועית של העובד הסוציאלי הכוללני הרב 

ג� ההפרטה . המגייס את כל אנשי המקצוע סביב הפונה וקהילתו, )י החברתיסוכ� השינו(תחומי 

ידי . תהמוניציפאליס בזירה "החלקית של שרותי הרווחה הפחיתה את מעמדו והשפעתו של העו

וג� התקציבי� והמעני� , חברתיי� עמוסות בעבודה �לשירותיהעובד הסוציאלי במחלקה 

יצרו פערי� , ובתקציבי הרווחה בקצבאותתיי� העומדי� לרשותו לאחר הקיצוצי� המשמעו

רשויות מקומיות . בפרט, סי� הכוללניי�"והעו, בכלל, סי� במחלקות"ביכולת העבודה של העו

מתקציב  %25%להשתת' ב המחויבותרבות אינ� מצליחות לעמוד במסגרת התקציב במיוחד לאור 

  .השונות ובכ� נוצרי� פערי� ברמת שרותי הרווחה בי� הרשויות, הרווחה

  

היות .  ת/וא' יותר פוני� לעובד 150 – 100ס כוללני במחלקת הרווחה נע בי� "העומס הממוצע לעו

רוב הפוני� אינ� מקבלי� טיפול הול� והטיפול , ומספר הלקוחות עולה בהרבה על יכולות הטיפול

אלא , הנית� בפועל הינו תגובתי ואינו מאפשר העמקה ויצירת שינוי משמעותי בחיי הפוני�

לא נבנות תכניות טיפול , טרטגיאי� תכנו� אס, ברוב המקרי�. תוספוראדיומועד %בתכניות קצרות

ומעט מדי נעשה בתחו� , אי� מעקב אחר הפוני�, )reaching-out(לא מתבצע יישוג , אופרטיביות

  .הערכת תוצאות ובדיקת אפקטיביות של תכניות הטיפול ולמידה מהצלחות

  

של  הועדה סבורה כי חשוב וראוי לשוב ולהגדיר את תפקידו של העובד הכוללני כעובד סוציאלי

בתפיסה מערכתית  למשפחהס "הש� מדגיש ומגדיר את אחריות העו .ס משפחה"עו, המשפחה

ס המשפחה אמור להיות תפקיד "עו .העובד מכיר ומתייחס לצרכיה� של כל בני המשפחה :כוללת

ניסוח הש� מסיר את ). ראה איור(הליבה בעבודת מחלקת הרווחה ברשות המקומית  –מרכזי 

, מכא�". כולבויניק"אליו מייחסי� היבטי� של , "כוללני"הקונוטציה השלילית שקיימת במילה 

ס המשפחה במחלקת הרווחה ובקרב הלקוחות "הועדה מאמינה שדרוש שדרוג מעמדו של עו
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והעמקת הידע והשותפויות , הכשרה, מלווה ג� בתנאי עבודה שדרוג זה חייב להיות. והקהילה

)�  ).פירוט בהמש

 

 ס המשפחה"עקרונות העבודה של עו

  

בכ� שהיא , עבודה סוציאלית בתחו� המשפחה נבדלת מעבודה סוציאלית בתחומי� אחרי�

בו , ושואפת ליצור, המשפחה והסביבה, ממקדת את ההתערבות באינטראקציות שבי� הפרט

היא מתבססת על התפיסה שהאד� . המערכות הפנימיות והחיצוניות%שינוי בכל אחת מתת, זמנית

והמשפחה היא הסביבה , הוא חלק פעיל ומגיב של קבוצות חברתיות; איננו יחידה מבודדת

  :עקרונות הגישה ה�, מתו� כ�. המשמעותית ביותר שלו

  .המשפחה הינה המוקד של שרותי הרווחה %

 .ס המשפחה לכבד"שעל עו, אמונות ותרבויות שונות, יש ערכי� למשפחות שונות ומגוונות %

בה� בתהלי� הסיוע  רולהיעזלכבד , ס המשפחה להכיר"למשפחות יש כוחות פנימיי� שעל עו %

 .למשפחה ולחבריה

 .המשפחה שותפה בתכנו� הטיפול ובקבלת החלטות ואחריות לגורלה %

כולל גיוס משאבי� , אקולוגיות, ההתערבויות ע� משפחות מבוססות על גישות מערכתיות %

 .משפחתיי� וסביבתיי�, אישיי�

  

משפחות , הוריות%משפחות חד, ס המשפחה כוללות משפחות עוני ומצוקה"אוכלוסיית היעד של עו

, כגו�(משפחות במצבי משבר שוני� , משפחות שיש בה� חריגי�, משפחות מורכבות, דוריות%רב

שלב , כגו�(משפחות בשלבי חיי� שוני� , )הגירה ועלייה, אלמנות, גירושי�, אבטלה, מוות, חולי

משפחות רב , משפחות ע� קשיי� מתמשכי�, ")הק� הריק"שלב , שלב ההורות הצעירה, הזוגיות

  .בעייתיות ומשפחות ע� דפוסי אלימות והתמכרויות

  

  

  תחומי הידע ומיומנויות, תפקידי�, משימות

  .אבחו� ראשוני של המערכת %

 .מיומנויות בעבודה ע� החוק ומיצוי זכויות, כולל הפנייה למומחי� % CM  %ניהול טיפול  %

 .התערבות במשבר %

 .הרלבנטיי� למשפחה ובניית הסדרי� ושיתופי פעולה �השירותיתיוו� וקשר ע� , סנגור %

 .  רגישות תרבותית –התאמת התכנית  %

וכולל , תוצאותדי� להצלחה ומדדי� להערכת כולל מד, חוזה טיפולי –בניית תכנית טיפולית  %

 .סיו� טיפול

 ).בכס' ובעי�(גיוס משאבי�  %

  .זיהוי צרכי� ושותפות ליזו� ופיתוח מעני� ליחיד ולקבוצות בקהילה %
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 CM %ס משפחה "מודל עו: 4איור 

  

עמ� הוא שומר על קשר ומקבל , ס המשפחה מפנה"מיוצגות מסגרות לדוגמא שאליה� עו באיור

  .משוב חוזר

  

  שעות לימוד 200 –ס משפחה "לעו) חובה(תכנית הכשרה בסיסית 

  

  חברתיי� �לשירותיארגוני לעבודה במחלקה /אשכול תפקידי

  .חברתיי� �לשירותיס המשפחה ומקומו במחלקה "תפיסת תפקיד עו %

 .אוריינטציה מבנה ומדיניות המשרד %

 .נהלי עבודה %

 .רישו� ותיעוד בתיק הלקוח %

 .ס בעבודתו הרב תחומית"ס וההשלכות על העו"חוק העו %

 .ס במחלקה"סוגיות אתיות בעבודת העו %

  באוריינטציה לעבודה רב תחומית –אשכול ידע ומיומנויות 

  .המשפחה כמערכת והתפתחות המשפחה %

 ).חוק נוער ועוד, אפוטרופסות, י סעדחוק שרות(חוקי� ותקנות  %

 .פרטני וקבוצתי, טיפול בפרט ומשפחתו %

 .טיפול ממוקד במשפחה רב בעייתית %

תמיכה וליווי לצור� התמדה וקידו� , בראיה משפחתית, מיומנויות הכנה לעול� העבודה %

 .בעבודה
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, אוכלוסיות ע� צרכי� מיוחדי�, משבר כלכלי, עוני, הגירה, ביטחו� –התערבות במשבר  %

, אלימות במשפחה, סמי� ואלכוהול, משברי� כלכליי� ותעסוקתיי�, עוני, רגישות תרבותית

 .אבל ושכול

 .ותכנו� סיו� טיפול, תכנו� והערכת טיפול, אבחו�, איו�מיומנויות ר %

 .עבודה בצוות רב מקצועי, ניהול מקרה %

של  היחיד  –בפסיכופתולוגיה  –מושגי� בסיסיי�  –) הפרעות אישיות(הנפש  בריאות %

 .ומשפחתו

 .גדילה והתפתחות/פסיכולוגיה התפתחותית %

  שיתו* ושותפות

משרד , ביטוח לאומי: המטפלי� באוכלוסיות שונות, מקצועיי� משיקי� �שירותיעבודה ע�  %

 .בריאות הנפש, בריאות, חינו�, השיכו�

הבנה של , עבודה מערכתית, מוסדות ובעלי תפקידי� בקהילה, העובד: בקהילות �שירותי %

 .פיתוח מיומנויות לביצוע משימות הדורשות התערבות, מצבי� חברתיי�

 .שיתו' לקוחות %

 

 מעמסה

ובמטרה להגיע לסיו� טיפול מתוכנ� ומוסכ� , כדי לתת טיפול איכותי ויעיל, הערכת הועדה י"עפ

יש לקבוע מעמסה , י המשפחה והעובד"תו� השגת המטרות שנקבעו ע, )על הלקוח והעובד(

 :רמות טיפול %3אנו מבחיני� ב .ס משפחה"סטנדרטית לעו

 רמות טיפול: 11לוח 

        היק* שעות         היק* התערבות        מהות  רמה

פעילויות + לפחות מפגש אחד פע� בשבועיי�   אינטנסיבית  1
גיוס , תיוו�, סנגור, ליווי –והתערבויות נלוות 

  צוות, ישיבות הדרכה, משאבי�

  בשבוע למשפחה 1.5

, מעקב, תיוו�, סנגורפעילות + מפגש בחודש   רגילה  2
  קשר ע� ארגוני�

  בחודש למשפחה 1.5

כולל , עד מפגש חד שנתי –אחת לחודשיי�   מעקב  3
מעקב אחר פוני� שהופנו למסגרות טיפול 

, פנימיות, שרותי מבח�, ב"מרכזי� לאלמ(
  )מרכזי גמילה ועוד

  

 

  :ס משפחה במשרה מלאה"המעמסה המתאימה לעו, לאור זאת

  )אינטנסיבית( 1משפחות בדרגה  15

  )רגילה( 2משפחות בדרגה  20

  )מעקב( 3משפחות בדרגה  30

  .ס משפחה"משפחות בטיפול עו 65 –כ "סה
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העבודה מחייבת , ס המשפחה"יש לקחת בחשבו� שמעבר לעבודה הפרטנית והמשפחתית של עו

העובד מעורב , כמו כ�. ישיבות צוות, טלפוני�, הדרכות, גיוס משאבי�, קשר ע� מוסדות וארגוני�

מוטלות עליו משימות ו, ושות' להפעלת תכניות קבוצתיות וקהילתיות ובפיתוח תכניות חדשות

ובמשימות ) פיגועי� ואסונות טבע(מעורבות באירועי חרו� , צוותי הודעה מרה – רומיותח

  .מקומיות בהתא� לצרכי הרשות המקומית
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  רשימת מקורות

 בטחו�. בישראל המצוקה תפיסת התפתחות על: לה רבות פני� המצוקה). 2006. (א, אריה% ב�
  .זו סקירה על בחלקו נשע� זה פרק. 58 – 39, 72, סוציאלי

 דמוגרפיי�%סוציו מאפייני�: בישראל מצוקה משפחות). 1994. (י, ולביא, .ש, שרלי�, .ר, כ�
  .248 – 235, ד"י, ורווחה חברה. המשפחה למדיניות והשלכות

מרכז טאוב לחקר : ירושלי�. חברתיי� �לשירותיהקצאת משאבי� ). 2007) (עור�. (י, קופ: מקור
  .המדיניות  החברתית בישראל

 אנו. מאתיופיה וההגירה לשעבר העמי� חבר ממדינות הגדול ההגירה לגל טר� נעשתה זו עבודה
  .בישראל משפחות בפרק יותר וכוללי� חדשניי� נתוני� מציגי�

  .פפירוס: אביב תל. לחול קודש בי�: בישראל המשפחה דיני). 1990. (א, צבי%רוז�

 התא ושימור פירוק, יצירה בי�: במשפט משפחה). 2007. (א, פריגת% ובלכר, .ר, שוז, .ב, שמואלי
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

תחנות לייעו  
בחיי נישואי� 

)ומשפחה
ברשויות 

  המקומיות
  

יחידי� זוגות 
ומשפחות המופני� 

מהמחלקות 
לשירותי� חברתיי� 

לטיפול בבעיות 
בעיות , זוגיות

  . משפחה והורות

התחנות צמודות למחלקות 
הרווחה ברשויות המקומיות 

י� יונותנות טיפולי� פרטנ
� וקבוצתיי� על פי ימשפחתי

  תוכנית מובנת

התחנות מופעלות באחריות המחלקות 
  תשלו� מדורגב, לשירותי� חברתיי�

תחנות  %70פועלות כ
ברחבי האר� היק' 

 %6700 הטיפול כ
  .משפחות בשנה

השירות לרווחת הפרט  
  .והמשפחה

מקווי�  2008בשנת 
 .להסדיר תערי' מאושר

 –מרכזי הסיוע 
  הלקוח במרכז

יחידי� ומשפחות 
המטופלי�  שני� 
רבות במחלקות 
הרווחה ברשויות 

המקומיות על רקע 
קשיי� חברתיי� 
וכלכלי� והדרה 

  חברתית

ארגו� מחדש של הטיפול 
 �באוכלוסיות מחלקות הרווחה תו
הסתייעות בכוחות ובמשאבי� של 

  הלקוחות ושל הסביבה 

התוכנית פעלה שני� רבות בעיריית 
 %6ירושלי� מוטמעת כתוכנית ניסיונית ב
רשויות מקומיות נוספות  בשיתו' קר� 

י "א ומופעל ע"בטל –למפעלי� מיוחדי� 
   עורבותמ

רשויות  6מופעל ב
, אתא תקריי: מקומיות
מודיעי� , ראש העי�

, מעלה אדומי�,עילית 
  באר שבע וירוח�

התוכנית בעירית 
ירושלי� לוותה 

תוכנית . במחקר
ההטמעה תלווה 
 במחקר פנימי 

תוכנית משותפת לשירות 
, לרווחת הפרט והמשפחה
ביטוח לאומי ועמותת 

 ".מוערבות"

מרכז ילדי� 
  הורי�

 5%12ילדי� בגילאי 
הסובלי� מבעיות 

רגשיות או 
התנהגותיות 

שהתפתחו בשל 
  טיפול הורי לקוי

מרכז הפתוח חמישה ימי� בשבוע  
תכנית . שעות הפעלה גמישות

ייחודית לכל משפחה בהתא� 
לצרכי הילד ההורי� והמשפחה 

שימוש בכלי� טיפוליי� . כולה
  . מגווני� ויצירתיי�

מחלקות הפעלת התכנית באחריות  ה
  .במימו� ופיקוח המשרד. ח"לש

  .תשלו� על פי תערי' לנפש לחודש

מרכזי� ברחבי  37
  .האר�

, הטיפול במרכז עד  שנה
במקרי� חריגי� עד 

  . שנה וחצי

 השרות לילד ונוער 

מרכזי ילדי� 
הורי� לגיל 

 הר(

 0%6ילדי� בני 
הסובלי� מהזנחה 
והתעללות בדרגות 

 שונות והוריה�

לכל משפחה . המרכז מעוצב כבית
תכני הטיפול . תכנית לפי צרכיה

מתמקדי� במערכת המשפחתית 
  בי� ההורה לפעוט הטיפול   

י צוות רב מקצועי ובשיטות "נית� ע
 . טיפול  מגוונות

הפעלת התכנית באחריות  המחלקות 
  .במימו� ופיקוח המשרד. ח"לש

 תשלו� על פי תערי' לנפש לחודש

  שנהמש� הטיפול עד 
הורי� (נפשות  70

 בו זמנית) וילדי�

  השרות לילד ונוער 

 

משפחות לילדי�   אוריו�
בגיל הר� הסובלות 

מקשיי� בתחו� 
היחסי� ע� הילד 

או מסכנות את /ו
 הילדי�

ס המטפל מצל� את המשפחה "העו
. בשעות שונות של היו� בווידיאו

הסרט משמש כלי לעבודה ע� 
, המשפחה על מערכת היחסי�

 . ודפוסי התנהגות, תקשורת

  ס המחלקה"י עו"הפעלה ע
  )משפחות 14 %חצי משרה ל (

והרשות ) 75%(מימו� של המשרד 
 .על פי תערי' למשפחה) 25%(המקומית 

 השרות לילד ונוער    

הורי� לילדי�   אורי�
בסיכו� בגיל הר� על 

רקע של חס� סביבתי 

הדרכת הורי� לשיפור התפקוד 
ההורי ויצירת קשר ויחסי אמו� בי� 

  ההורי� ומסגרות חינו� ורווחה 

בשיתו' " אשלי�"תכנית בפיתוח של 
ומחלקות , הרווחהמשרד החינו� ומשרד 

  החינו� והרווחה ברשויות המקומיות

 השרות לילד ונוער   
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

הורי� . עמוק
המוכרי� לשירותי 
הרווחה ומשתתפי� 
בתכנית אור של  שר 

�  החינו
  

  י אשלי�"מימו� ע

משפחות לילדי�   הק�
�, בסיכו� בגיל הר

הנמנעות להשתמש 
בשירותי� 

המקובלי� עקב 
התנגדות או חוסר 

  ידע

מתנדבי� מסייעי� למשפחות 
באמצעות יצירת קשרי� 

ידידותיי� ויצירת אמו� להיעזר 
  סיוע שוני� בקהילה בשירותי

ח באמצעות "י המחלקה לש"הפעלה  ע
). משפחות 25(חצי משרה של מרכז 

על פי ) 75%(השתתפות המשרד במימו� 
  .תערי' למשפחה

 השרות לילד ונוער  

תכנית משפחות 
  מודל חדש

משפחות לילדי� 
  מגיל

דור שני , 0%5 
קשיי� , למצוקה

, בתפקוד ההורי
עלולי� בעתיד לסכ� 

  . ילדיה�

 3מפגש שבועי או דו שבועי ב� 
שעות של כל בני המשפחה במבנה 

  .ציבורי
לחוד , פעילות מובנית לכול�

ארוחת ערב חמה , לילדי� ולהורי�
ייעו� פרטני , של כל המשפחה

טיולי� מסיבות מספר , למשפחות
  .פעמי� בשנה

י הרשות המקומית בסיוע "הפעלה ע
  .ס המקומי ומחלקות החינו�"המתנ

  .פי תערי'מימו� על 

התכנית הופעלה 
ניסיונית במספר רשויות 

 .מקומיות

 השרות לילד ונוער 

משפחות צעירות   שחקיות
בסיכו� שבה� ילדי� 

  .6עד גיל 

� %שחקית שהיא עובדת סמ
מקצועית מסייעת ומדריכה 
  .משפחות באמצעות משחקי�

  

  :אחריות המחלקה לשירותי� חברתיי�
הפעלת עובדי� סמ� מקצועיי� 

י ארגוני� בהזמנת "המועסקי� ע
  המחלקה לשירותי� חברתיי�

  

 השרות לילד ונוער   

משפחות צעירות לה�    תכנית ראשית
  שני 

ילדי� לפחות בגיל 
הר� ושבה� התפקוד 
ההורי לקוי המסכ� 
את רווחת הילדי� 

והתפתחות� 
  .התקינה

כל . משפחות 10יחידות הפעלה של 
שעות התערבות  3משפחה מקבלת 

בשבוע לפי תכנית עבודה אישית 
  . וגמישה בהתא� לצרכיה

י המחלקה לשירותי� חברתיי� "הפעלה ע
, ערכות הדרכה(והאוניברסיטה העברית 

ציוד מתכלה והדרכה מטע� 
  .)האוניברסיטה העברית

  .מימו� על פי תערי'
  

 ונוערהשרות לילד    

משפחות לה� ילדי�   חממות
 5%10בגילי� 

המועמדי� להוצאה 

החממה הינה משפחה המקבלת 
לביתה חמישה ילדי� לשעות 

13.00% 19.00   

  י המחלקה לשירותי� חברתיי�"הפעלה ע
  .מימו� על פי תערי'

 השרות לילד ונוער   
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

  .מהבית
  

ס מדריכה ומלווה את החממה "עו
  .ומטפלת בילדי� ובהורי�

קבוצת (� .ד.ק
  )דיו� משפחתית

, 18גילאי לידה עד 
במקרי� בה� 
נשקלת הוצאה 

מהבית כאשר יש 
התנגדות או חוסר 
שיתו' פעולה מצד 

  . המשפחה

קבוצת דיו� משפחתית מפגישה בני 
משפחה מורחבת או אנשי� 

קרובי� אחרי� ע� אנשי מקצוע 
על מנת להחליט על תכנית 
  .שתבטיח את שלו� הילד

המחלקה לשירותי� חברתיי� י "הפעלה ע
באמצעות מפקח קהילה ילד ונוער של 

  .הרווחה.מ
  

 השרות לילד ונוער   

ילדי� והורי�   מרכזי קשר
המתקשי� בקיו� 

או /הסדרי ראייה ו
מסכני� את ילדיה� 
ויש צור� בפיקוח על 

  המפגשי� 

מסגרת מקצועית מוגנת ותומכת 
המאפשרת קיו� מפגשי� בי� 

במצבי� של הורי� לילדיה� 
קונפליקטי� במשפחה על רקע של 

  .פירוד גירושי� אלימות במשפחה

הפעלת המרכז באחריות המחלקה 
  .לשירותי� חברתיי�

ופיקוח משרד ) על פי תערי'(במימו� 
  .            הרווחה

  

מש� הטיפול הממוצע 
במקרי� . עד שנה
מאשרי� מש� , חריגי�

  . טיפול ארו� יותר
מרכזי קשר ברחבי  64

  .האר�
משפחות  %2,140 טיפול ב

  ילדי� בשנה %3,500ו

מחקר הערכה 
י "ביצוע אג' ע

מחקר ותכנו� 
 .2006במשרד 

השרות לרווחת הפרט 
 והמשפחה

תכניות 
למשפחות חד 

 ) הוריות 
  מרכזי�

, קבוצתיות, פעילויות חברתיות  משפחות חד הוריות
חינוכיות למשפחות חד הוריות 

  עו�  ומת� מידע ויי) הורי� וילדי�(

סי� פרטניי� "י עו"התכניות מופעלות ע
וקהילתיי� של המחלקה לשירותי� 

חברתיי� ומתקציבי המחלקה ובשיתו' 
  ע� ארגוני�

מרכזי� למשפחות   50
חד הוריות ברחבי 

  .האר�

מש� השהיה 
במרכז אינו מוגבל 

 בזמ�

השרות לרווחת הפרט 
והמשפחה והשרות לעבודה 

 קהילתית 

תוכניות 
  "יחדיו"

משפחות במצוקה 
כלכלית וחברתית 

ושילדיה� הצעירי� 
  נמצאי� בסיכו�

תכנית תלת שנתית המורכבת 
ממפגשי� קבוצתיי� שבועיי� 

  .ומפגשי� פרטניי�
, עבודה, זוגיות, בנושאי הורות
  .ותפקוד חברתי

י עובדי המחלקה לשירותי� "הפעלה ע
הנחיה והדרכה של מנחות , חברתיי�

  . חהמחוזיות במימו� משרד הרוו

מש� התכנית שלש 
  .שני�

בממוצע כל שנה 
  .קבוצות 50מופעלות 

אסיפת מאמרי� 
 %2005 הופקה ב
+ 1990הערכה 
של   .א.מעבודת 

  פנינה פקר

השרות לרווחת הפרט 
 והמשפחה

סדנאות 
להעשרת חיי 

המשפחה 
  בתנאי נופש

ילדי� , זוגות, יחידי�
החווי� קשיי� 

ומשברי� במסגרת 
  .המשפחתית

המופעלות בתנאי נופש סדנאות 
והמתמקדות ביחיד בזוג או בכל 

המשפחה במטרה לחזק את 
  .התפקוד  האישי והמשפחתי

אחריות  , י ארגוני� שזכו במכרז"הפעלה ע
במימו� , המחלקה לשירותי� חברתיי� 

  .ופיקוח משרד הרווחה

%בממוצע מתקיימות ב
סדנאות מידי שנה  60

 1500%2000בהשתתפות 
  משתתפי�

י ברו� "עמחקר  
 2007קידר  

הסדנא הינה חוליה ברצ' 
הטיפול  של  המחלקה 

  . לשירותי� חברתיי�
השרות לרווחת הפרט 

  .והמשפחה

 
מעו� יו� רב 

  תכליתי
שירותי� 
תומכי� 

ילדי� ומשפחות 
פגיעות ובסכנה 

בגילאי� חצי שנה עד 
  .שש

. פועל במסגרת מעו� יו� קיי�
בבוקר עד  7מסגרת גמישה משעה 

תכניות התערבות לקידו� . בערב 7
התפתחות� של הילדי� ותכניות 

י ארגוני� המפעילי� מעונות "הפעלה ע
ראש צוות של  המחלקה לשירותי� . יו�

חברתיי� רפרנט לתכנית ומדרי� את 
  .ס המעו�"עו

 60 % ברחבי האר� כ
. מעונות רב תכליתיי�

 2%4מגמת גדילה של 
בכל מעו� . מעונות בשנה

  
הוכ� מודל של 
תקני איכות 

 �להפעלת הסמ

  השרות לילד ונוער
מ "מופעלות תוכניות ס

, במסגרת השרות למשפחה
שרות לזק� השירות לילד 
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

 ) למשפחות
  סמ( מקצועיי�

משפחות במצוקה 
סובלות מתפקוד 

קוי הוריי ל\אישי
והזנחת משק הבית 

  .והילדי�
סומכות שהוכשרו 

לתפקיד נותנות סיוע 
למשפחה בבית 

 �המשפחה לצור
התארגנות בתחו� 

משק הבית ובתחו� 
  ההורות 

היחסי� בי� טיפוליות לשיקו� 
  .הילדי� להוריה�

ומוכשרות  מועסקותהסומכות 
י "ועמותות ע ארגוני�באמצעות 

 �חברתייהמחלקות לשירותי� 
  מתקציבי המשרד

  .הרווחהמימו� ופיקוח של משרד 
מש� הסיוע של הסומכות לכל משפחה 

חודשי� ע� אפשרות להארכה  6הוא עד 
  על פי אישור 

  

  כ"סה, ילדי� 40
  .ילדי� 2,400
 �נהנו מכל סוגי  להכוס

סומכות (הטיפול השוני�
מטפלות עזרה ביתית 

 %33כ) י� וסייעותמטפח
  . אל' משפחות

  2007בשנת 

  המקצועי 

 

ונוער השירות לאד� 
המפגר השירות לשיקו� 

והשרות לאד� ע� 
  .אוטיז�

קייטנות 
  לאמהות 

  

למשפחות במצוקה 
אימהות , וחד הוריות

ממשפחות ברוכות 
ילדי� ואימהות 
  . לילדי� חריגי�

האמהות יוצאת לסדנא להעשרה 
בתנאי נופש כאשר משולבי� 

תכני� להעשרת חיי משפחה ע� 
  .בילוי ונופש ע� או בלי לינה

 לעגו�שיתו' פעולה בי� ישובי� על מנת 
  . משאבי�

עד  %3האמהות יוצאות ל
 2007בשנת  %ימי� 4

 המקייטנ 1050נהנו 
אמהות  1200 % יומית ו
  ע� לינה  המקייטנ

  

בוצע  2007בשנת 
סקר עמדות 

  ונאספו נתוני� 

בעבר היו שותפי� ארגוני� 
ועמותות בהפעלת 

  .הקייטנות 
השרות לרווחת הפרט 

  .והמשפחה

משפחות צעירות   דרור 
במטרה לשבור את 
  .שרשרת המצוקה

הורי� לילדי� בגיל 
�משפחות רב , הר

  . בעיתיות

עבודה ע� כל משפחה בנפרד על ידי 
העובדי� .עובדי� סוציאליי� 2

עברו הכשרה ונהני� מהדרכה של 
נפתחו ג� מועדוני . רכזי התוכנית

  .דרור וקבוצות להורי�

יות "התוכנית מופעלת על ידי עוס
מהמחלקות בהדרכת מנחי� שמומנו עד 

  ).ב"באמצעות מט(המשרד כה על ידי 

מש� זמ� פעילות ע� 
המשפחה כחצי שנה עד 

  . שנה
 24התוכנית הופעלה ב
ישובי� ההתערבות 

 65בוצעה בקרב 
  .משפחות

בוצעה הערכה 
  . מחקרית

פורסמה חוברת 
הכוללת מאמרי� 
  .ומחקרי� בנושא

הפעלה ומימו� התוכנית 
  .2007הסתיימה בדצמבר 

השרות לרווחת הפרט 
  .והמשפחה

משפחות 
  במעבר 

משפחות הנמצאות 
במשבר ובהליכי פרוד 

  . או לאחר הגירושי�

התוכנית פועלת לחיזוק 
התמודדות� של משפחות במצב של 

�  . משבר אקוטי או משבר מתמש

 15 %התוכנית פעלה ב  . התוכנית בשיתו' אשלי�
ישובי� עד סו' שנת 

2006  
במימו� משות' ע� 

  "אשלי�"
המש� מתקציבי 

  .השרות

בוצעה הערכת 
י "התוכנית ע

  " .אשלי�"

נכתב פרק תיאורטי בנושא 
של הנחיית קבוצות ככלי 

קבוצות  28טיפולי תועדו 
  .שפעלו באר�

השרות לרווחת הפרט 
  "אשלי�+"והמשפחה

ניצני� 
  חברתיי�  

משפחות במצוקה 
המסכנות את 

  .ילדיה�

סטודנטי� מפעילי� את התוכנית 
בליווי וסיוע של עובדי� 

ה� . יי� בשרותי הרווחהסוציאל
נכנסי� למשפחות לצור� תמיכה 

ליווי וסיוע בתמורה מקבלי� סיוע 

התוכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה 
ולשרותי הרווחה בישובי� בה� היא 

פועלת התוכנית מומנה ג� על ידי המוסד 
  .לביטוח לאומי והמשרד

 4 % התוכנית פועלת ב
פו ישובי� ובעתיד יצטר

כל . ישובי� נוספי�
משפחה נהנתה 

מהתערבותו של סטודנט 

בעבר המשרד סייע במימו�   בוצע מחקר הערכה 
התוכנית בשלב זה  הופסק 

מחלקות . מימו� המשרד
תוכלנה בעתיד לממ� את 

התוכנית מתקציבי תוכנית 
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

 3שהגיע פעמיי� בשבוע   . במימו� שכר לימוד
 % כ כ"שעות בכל פע� סה

משפחות  80עד  70
  . קהילתיי� פרויקטי�+

  .שמיד
השרטת לרווחת הפרט 

  +והמשפחה
  .אוניברסיטת חיפה

תוכנית 
  משפחות   

משפחות במצוקה ע� 
ילדי� בסיכו� וסיכוי 

  . להצלחה

שני� היוצרת סביבה  %3תוכנית ל
משפחות של  ילדי�  %50כת לכתומ

בבית הספר ובקהילה , בסיכו�
הוליסטית , מתו� ראייה מערכתית

המטרה מת� כלי� לעצמאות 
  .בתפקוד המשפחה

התוכנית מופעלת בשיתו' הרווחה 
סי� ואנשי "והחינו� ומופעלת על ידי עו

חינו� הנכנסי� למשפחות ומקבלי� 
לכל ישוב . י"הדרכה וכלי� על ידי קר� רש

  . בחצי משרה מרכז

התוכנית פועלת משנת 
בישובי מגידו , 2006
. משפחות 70בקרב 

 30בשלומי בקרב 
במרו� הגליל . משפחות

משפחות במעלה  30
משפחות מש�  30יוס' 

שני� ע�  3הפעילות 
  .אפשרות להארכה

    

טיפול רגיש 
תרבות בעולי� 

הסובלי� 
מאלימות 
  במשפחה

נשי� וגברי� יוצאי 
חבר העמי� 

הסובלי�  ואתיופיה
  מאלימות במשפחה

  +התערבויות מניעתיות קהילתיות 
פ מודל "טיפול פרטני וקבוצתי ע

  .עבודה רגיש תרבות בשפת�

  מרכזי�  20 % התוכנית פועלת ב
פועלת , מהמרכזי� חיפה ובאר שבע 2 %ב

יחידה ניידת אזורית הנותנת שירות 
  .ליישובי� עתירי עולי� באזור

 2,200טופלו  2007 %ב
גברי� וילדי� , נשי�

 1700 %עולי� שה� כ
  .משפחות
טיפוליות ' קב 28הופעלו 

לעולי אתיופיה וחבר 
  .העמי�

 .מש� הטיפול עד שנה

אי� הערכה 
  . מחקרית

נדרשת התאמת 
הכלי להערכת 

מסוכנות 
 .לאוכלוסיות

  

טיפול בזקני� 
הסובלי� 

מהתעללות 
ואלימות 
  במשפחה

, נשי� וגברי� זקני�
הסובלי� מאלימות 

והתעללות מצד 
משפחת� או אלימות 

  .בינזוגית

  .התערבויות מניעתיות
טיפול פרטני וקבוצתי בזקני� ובני 

  .משפחת�

מרכזי� למניעה  17 % התוכנית פועלת ב
בטיפול באלימות במשפחה ומופעלת 

מרכזי�  3 %וב, בשיתו' השרות לזק�
  ).טוינ'ג(בשיתו' אשל 

 650 %טופלו כ 2007 %ב
. משפחות זקני�

 .לנשי�' קב 12והופעלו 

מחקר הערכה . 1
 3של אשל על 

היחידות שאשל 
  .תקצבה

מחקר הערכה . 2
של המחלקה 

למפעלי� מיוחדי� 
יחידות  2על 

לטיפול בזקני� 
  .במגזר הכפרי

 

השרות לרווחת הפרט 
+ � השרות לזק+והמשפחה

  ל"אש

משפחות במצוקה ע�   טבע תרפיה 
  .ילדיה�

. עמפגשי� בחיק הטב 3%6סדנא בת 
במידה ויהיו מספיק משאבי� 

תכלול לינה משותפת בבית ספר 
  . שדה בצפו�

התוכנית מופעלת בשיתו' הרווחה 
ס מלווה של "בהנחיית שני מנחי� ועו

  . הרווחה

התוכנית מופעלת בקרב 
 2007הרווחה משנת 

התקיימה בחצור 
משפחות  9בהשתתפות 

משתתפי�  40וילדי� 
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 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

השנה מתוכננת לשני 
  . ישובי� נוספי� בצפו�

  פעמוני� 
  

משפחות הנתונות 
  בקשיי� כלכליי�

שיקו� משפחות הנמצאות 
י מת� כלי� "במצוקה כלכלית ע

לבקרת הוצאות ולתכנו� כלכלי 
 �אישי ומקצועי באמצעות  ליוויתו
  מושתק מתנדבי� ארגו�

התוכנית מופעלת בשיתו' עמותת 
ס "על ידי עו, הרווחהפעמוני� ושרותי 

  .המשפחה ומתנדבי העמותה 
  

התוכנית מופעלת 
בעשרות מחלקות 

לשרותי רווחה וכוללת 
התערבות במאות 

  . משפחות

המגמה להרחיב את   
התוכנית לרשויות 

ומשפחות נוספות בשיתו' 
  ).ת"תב. (טוינ'והגהמשרד 

ועדות אלימות 
במשפחה וגילוי 
עריות בשיתו* 

  ס"שב

על  אסירי� השפוטי�
אלימות במשפחה 

נפגעי , וגילוי עריות
העבירה ובני 
  .משפחותיה�

ביצוע הערכת מסוכנות וגיבוש 
לנפגע , תוכנית טיפולית לאסיר

  .ולמשפחה
מת� המלצות לנושא חופשה 
ושחרור מוקד� למערכות 

  .המחליטות

  .ס"ועדות מחוזיות בשיתו' שב 4
מתקיימות במתקני משרד הרווחה 

  .במחוזות השוני�
מפקח : ועדה יושבי� חברי� קבועי�בכל 

  .ס"מחוזי ונציג שב

%התקיימו כ 2007 %ב
דיוני� באסירי  2900

 %כ % אלימות במשפחה ו
דיוני� באסירי  550

 .גילוי עריות

  .אי� מחקר הערכה
יש מסמ� אפיו� 

למערכת 
תהלי� .  ממחושבת

 .הפיתוח מתעכב

השרות לרווחת הפרט 
  והמשפחה

קבוצות תמיכה 
למשפחות 

י תאונות נפגע
  דרכי�

משפחות שכולות 
  מתאונות דרכי�

פעילות קבוצתית עבור הורי� 
. ילדי� בגירי�, יות\שכולי� אחי�

מש� התוכנית לשנתיי� ומתקיימת 
אחת לשבועיי� בבתי המשפחות או 

  .י�"מתנס

י מנחי� מקצועי� "התוכנית מופעלת ע
" יד הנקטפי�"י עמותת "המועסקי� ע

  הרווחהי משרד "התוכנית מממונת ע

התוכנית פועלת משנת 
פעלו  2007בשנת . 2003

ארבע  %קבוצות ב 10
כ "סה, מחוזות המשרד
 %500קיבלו מענה כ

משפחות מתחילת 
  התוכנית

בוצעה הערכת של 
התוכנית בשיתו' 
מחלקת התכנו� 

והמחקר של 
  המשרד

יש צור� בהרחבת 
הרפרטואר הטיפולי עבור 

כמו , אוכלוסיית היעד
ול טיפ, קבוצות טיפול

טיפול משפחתי ,פרטני
  .ועוד

קבוצות מידע 
להורי� והליכי 
פירוט פרידה 

וגירושי� 
ביחידות הסיוע 

ליד בתי 
יני יהמשפט לענ

  משפחה

הורי� בהליכי פרידה 
  וגירושי�

קבוצות מידע והדרכה להורי� 
התמודדות ע� קשיי ילדי� : בנושא

 �במהל� פרידה וגירושי� לצור
 �מניעת קשיי� הנובעי� מהלי

  .פרידהה

חלק� : סדנאות הורי� בשנה 15%20
 12(וחלק� ארוכות ) מפגשי� 4(קצרות 
  .עובדי יחידות הסיוע: המנחי�). מפגשי�

השתתפו  2007בשנת 
הורי�  %70בסדנאות כ

 %13הפעילות מתבצעת ב
יחידות הסיוע ברחבי 

עד היו� (האר� 
 � 164 הכולהתקיימו ס

  )סדנאות

בוצעה  2005בשנת 
הערכת התוכנית 

י מכו� אופק "ע
למחקר בהזמנת 

  .המשרד

 �בימי� אלו מתבצע תהלי
בניית תדרי� חדש ומעודכ� 

  .למנחי הקבוצות

מקלטי� 
לנשי� נפגעות 
  אלימות וילדיה�

שהינ� קורבנות נשי� 
, אלימות פיסית

מינית נפשית שאינ� 
יכולות להישאר 

בבית� מפאת סכנה 
או נפשית \פיסית ו

עות ע� ילחייה� ומג
ל רחבי ילדיה� מכ

 24מסגרות חו� ביתית הפעולות 
יו� בשנה  365שעות ביממה ו

  :כקהילה טיפולית ומטרתה
מת� מענה חרו� המספק בטחו� 
והגנה פיסיי� ונפשיי� לאשה 

  .ולילדיה
טיפול סוציאלי , סיוע ותמיכה �מת

 ייעו� ויצוג משפטי, בשעת משבר

י עמותות וולנטריות "ית מופעלת עוכנהת
. שזכו במכרז להפעלת מקלט לנשי�

פ תערי' שנקבע על ידו "במימו� המשרד ע
ופיקוחו המקלטי� מתוקצבי� משנת 

מעלות סל שירותי� שנבנה  100%ב 2001
פ תערי' אחיד "י המשרד התקצוב ע"ע

  ילדי� שנגזר מסל השירותי�  2+לאשה 

המקלטי� פועלי� 
במודל אחיד על פיו 

שוהי� במקלט בו זמנית 
. ילדי� 24נשי� ו 12

 13שהו ב 2007בשנת 
ננשי�  685מקלטי� 

מתו� . ילדי� 1035ו
, עולות  25%הנשי� 

לא בוצעה הערכת 
י גור� "נית עכהתו

שני�  %20כלשהו ב
נערכה . האחרונות

  בדיקה של ביקורת
הפני� של המשרד 

  1999ב 

נכתבו עבודות מסטר 
  :ודוקטורוט

עבודת מסטר 
י "� עילבאוניברסיטת בר א
" ענת ב� פורת בנושא 

השפעת השהייה במקלט 
על תחושת העצמה של 

  ) 2002" (מוכות"נשי� 
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

  .האר�
ילדי הנשי�  * 

המנותקי� 
מסביבת� הטבעית 
ויצאו מחיי� ספוגי 
אלימות מכל סוג 

  שהוא

טיפולית , מת� סביבת חינוכית
וחברתית המכילה את הילדי� 
ומסייעת לה� בקשר ע� בני 

 .משפחת� וע� הקהילה 
פרטני קבוציתי : סוגי התערבות

תו� יצירת מקו� בטוח ושמוש 
במקלט כבמרחב טיפולי ע� 

  .אוכלוסיה משתנה
 3%6: יה במסגרת ממוצע השהי

  . חודשי�

 %10%ערביות ו 33%
  .חרדיות ודתיות

דוקטורט  ודתעב
י "באוניברסיטה העברית ע

חוסר "נטע בר גיא בנושא 
אוני� נלמד כמתוו� של 

ק פוסט תגובות דח
טראומטי ודכאו� אצל 

  ".נשי� מוכות

דירות מעבר 
לנשי� נפגעות 
  אלימות וילדיה�

נשי� נפגעות *
אלימות הזקוקות 

לתקופה ארוכה של 
החלמה ושיקו� כדי 
שתוכלנה להתגבר על 

השלכות האלימות 
ולבנות בכוחות עצמ� 

חיי� עצמאיי� 
  .ובריאי�

נשי� שסיימו את * 
שהות� במקלט ואינ� 

בסיכו� נמצאות 
וזקוקות למסגרת 
תומכת בתחומי 

  .התפקוד היומיומי
  ילדי הנשי� הללו* 

מסגרת חו� ביתית הפועלת כדירות 
  .שעות ביממה 24בקהילה 
מת� מסגרת מאפשרת : מטרתה

לאשה ולילדיה תהלי� של 
הסתגלות מתפישת עול� קורבנית 
ונתמכת לתפישת עולה הלוקחת 

להקניית . אחריות על חייה
חיי� בסיסיות לניהול מיומנויות 

  .חיי� עצמאי
ילד %חיזוק דפוסי תקשורת א� 

תו� בניית קשר לא אלי� לטובת 
  הילד אב ילד 

 .העשרה וטיפול בילדי�
  .חודשי� 6%12: ממוצע השהייה

י העמותות "דירות המופעלות ע 14ישנ� 
 2006המפעילות מקלטי� שזכו במכרז ב

י הרשות "ודירה אחת המופעלת ע
רות נמצאות בסמו� הדי. המקומית
יש תוכנית ) �%י(בעיר אחת . למקלטי�
 4דירות מעבר מתוכ�  8המפעילה 

בשאר המקומות יש . מתקציב המשרד
דירה אחת בעיר בה יש מקלט והיא 

י המשרד "קצבות עוהדירות מת.סמוכה לו
  .שנקבע השירותי�בהתא� לסל 

י "התוכנית הוקמה ע
עמותה אידיאולוגית 

 .1992בירושלי� בשנת 
המשרד משתת' במימו� 

 2002של הדירות משנת 
. בתקציב המקלטי�

הדירות  2006מתחילת 
  .מופעלות מתוק' מכרז

לא בוצעה הערכת 
  .התוכנית

  

 ) "אילנות" 
  בעיר אילת

ילדי ובתי הספר 
, היסודיי� והוריה�
  אנשי חינו� וטיפול

יצירת סביבה חינוכית ע� גבולות 
ל שברורי� ותגובות מותאמות 

. ס"רי� בביהוהחינוכי והההצוות 
השבת הסמכות למבוגר איש 

�י "הורי� הפחתת האלימות ע\חינו
התערבות ספציפית קצרת מועד 

  )עד שלוש פגישות(

י צוות מקומי ושני "התוכנית מופעלת ע
י ועדת היגוי "מלווה ע. יועצי� חיצוניי�

י המוסד לביטוח לאומי "נת עמוממו
ת התוכנית פעולת במסגר. ועירית אילת

  "תוכנית עיר ללא אלימות"

התוכנית פועלת זו 
השנה השנייה בעיר 

אנשי  30הכשירה , אילת
 %60 חינו� טיפול פעלה ב

גני ילדי� ונתנה ייעוצי� 
  משפחות %80ל

בוצעה הערכה 
י "כמותית ע

העברה של 
שאלוני� לגננות 

כמו כ� . ולהורי�
הערכה איכותנית 

ר קעל פי מח
שערכה המפקחת 
במסגרת לימודי 

ב� ' ואר שני באונת
  גוריו�
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

חנות יד שנייה 
 –" יד רוזה"ו

  בעיר אילת

סיפוק מענה קונקריטי של מזו�   משפחות במצוקה
  וביגוד למשפחות נזקקות

י מתנדבי� ובליווי "התוכנית מופעלת ע
  מקצועי של רכזת ההתנדבות

נת מכנית ממווהת
מתרומות ומספקת 

מענה למאות משפחות 
  בעיר אילת

    .הערכהלא בוצעה 

פרויקט 
משפחה "

 ) "תומכת
י "מופעל ע

שרות המבח� 
  לנוער

משפחות של נערי� 
 % עולי� מחבר העמי�

אוכלוסיית היעד הנה 
  הורי הנערי�

נציגת הפרויקט יוצרת קשר פרטני 
י "ע� הורי הנער המופני� אליה ע

  סדנת אימהות+ ל"שמ

מתחילת התוכנית הופנו    2006התוכנית פועלת משנת 
 1.08נכו� . משפחות 37

משפחות  21מטופלות 
א בשרות "במחוז ת

  .המבח� לנוער

בשותפות ע� 
משרד הקליטה 
ופורו� עולי� 

  הורי� 

  לא נעשתה

מ "תוכנית קד
לבניית תוכנית 

  טיפולית 

נערי� שהופנו לשרות 
ואובחנו כזקוקי� 

  לטיפול השרות

ניית קדמי� לב 80נערכו  2007בשנת   וליפכל נער המופנה ליחידת הט
  א"טיפול במחוז ת וכניתת

, קידו� נוער  
פרויקט משפחה 
תומכת וגורמי 

חינו� שמכירי� את 
  הנער

  לא נעשתה

מ "תוכנית קד
לבניית תוכנית 
טיפול וחלופת 

  נ"שמ )מעצר

קטיני� עצורי� עד 
 �תו� ההליכי� לצור
  מציאת חלופת מעצר

קדמי� לחלופת  21נערכו  2007בשנת   כל נער ומשפחתו
  א"במחוז תמעצר 

 השירותי�כל   מחוזות
בקהילה הנמצאי� 

בקשר ע� הנער 
והוריו וכ� נציג 
חלופת מעצר 

  המוצעת 

  לא נעשתה

טיפול משפחתי 
בשרות  –

  המבח� לנוער

פחותיה� שנערי� ומ
י קצינות "שמופני� ע

מבח� מיחידת 
הטיפול בנפה ע� 
אבחנה של בעיה 

  במישור המשפחתי

 קציני המבח� פוני� לקצינת מבח�
בנפה שלמדה טיפול משפחתי 

  ונותנת המענה בנפה

משפחות במצטבר  10 2007מתחילת 
  א של שרות המבח� לנוער"במחוז ת

  לא נעשתה    

תוכנית "
במחוז  ) "ביתית

  ירושלי�

עולי� חדשי� 
ממוצא אתיופי 
ומחבר העמי� 

הצריכי� הדרכה 
  בקשר הורה ילד

מדובר . פעילות פרטנית למש� שנה
  .בלשכהבאמהות המוכרות 

. סומכות+ ס "נית מופעלת על יד עווכהת
ומלמדת את  תהסומכת נכנסת לכל בי

ונותנת , כיצד לשחק ע� הילד) כ"בד( �הא
התוכנית . כלי� בהתא� לגיל הילד

  .בשיתו' מרכז גווני�

שני�  %5התוכנית פועל כ
. באשדוד ובבית שמש

 %80נהני� ממנה כ
. משפחות במחוז

הסומכות מקבלות 
  .ס"והדרכה של ע

לא התבצעה 
  הערכה

המחלקות נהנות 
מהתוכנית ומבקשות 

להרחיבה לאוכלוסייה 
  .וותיקה

סדנא לשיפור 
סמכות הורית 

ותקשורת 

משפחות בה� 
תקשורת לקויה ע� 

  .ילדיה�

 �סדנא קבוצתית אחת לשבוע במש
  .מפגשי� 10

הסדנא מקומית ומותאמת לצרכי 
  .האוכלוסיה

 20נהני� ממנה 
משפחות המוכרות 

במעלה  %ברווחה
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

  .אדומי� ובבית אל  משפחתית

עבודה על קשר   להיות הורי�
הורי� וילדי� 

  )'ח' ז' בגילאי ו(

 � 10פעילות קבוצתית למש
  .מפגשי�

הופעל על ידי תוכנית . רמה מקומית
  שיתופי� של המחוז

התוכנית פועלת שנה 
%ראשונה נהני� ממנה כ

  .משפחות 30

    

ע�  עבודה
משפחות עולי� 

  וילדיה�

משפחות עולי� 
ממוצא אתיופי וחבר 

  .העמי�

עבודה פרטנית וקבוצתית על ידי 
, הקניית כלי� למיצוי זכויות

התמודדות ע� אורח , תקשורת
  .חיי� מודרני

הפעילות עדיי� לא   סי� במחלקה"ברמה המקומית על ידי עו
הצליחה בתכנו� במעלה 

  אדומי�

    

הורי� ' קב
רבי� בנושאי� 
ומגווני� 

הקשורי� 
לילדי� לש� 
חיזוק קשר 
 ) הורה ילד

  במחוז ירושלי�

להורי� לא 
  .משמורני�
  חד הוריות

 הורי� וילדי�
 הורי� שהק� התרוק�

 .הורי� לנפגעי נפש
הורי� לילדי� ע� 

 .מוגבלות
הורי� לילדי� בגיל 

 .ההתבגרות
  .אבות ובני�

פעילות למספר מפגשי� בהתא� 
  .לתקציב

 %20 ל 10נהני� בי�   .בכל הישובי� במחוז %רמה מרומית
  משתתפי� בכל קבוצה

    

 )"שכ� טוב"
  במודיעי� עילית

חיבור בי� משפחות 
� יכולות עחזרות 

הוריות גבוהות 
ותפקוד משפחתי 

יחד ע�  הוזוגי גבו
משפחות טעונות 

  .שיפור בתחומי� אלו
  

עבודה קבוצתית , עבודה פרטנית
ועבודה משפחתית כולל סדנאות 

ש� שיפור תפקוד לבנושאי� שוני� 
  .המשפחה

השירות נית� ברמה מקומית בשיתו' ע� 
  ליתיבמודיעי� ע –א "בטל

משפחות  22נהני� 
משפחות  22+ מגובות 
  מגבות

יש מחקר מלווה 
  א"של בטל

חשוב לדאוג לתקציב 
להמש� הפרויקט מאחר 

  .א יצא מהתמונה"ובטל

הורות ללא 
אלימות במגזר 

 )החרדי
  בירושלי�

משפחות בה� הייתה 
אלימות בי� זוגית 

  ואלימות כלפי ילדי�

' קב %עבודה ע� כל חברי המשפחה
י "עפ(ילדי� ' ק, אמהות' קב, אבות
  )גיל

רמה מקומית שיתו' פעולה בי� אג' 
  .בירושלי� –" יד שרה"הרווחה ל

� משתתפי %80 נהני� כ
  ).משפחות 14(

    

 ) "מעברי�"
באר . מ.במ

  טוביה

הורי� לילדי� 
  העוברי� לחטיבה 

, לילדי� לחוד, להורי� לחוד
  להורי� וילדי�

במועצה  % משפחות %50  30נהני� ממנה בי� 
  אזורית באר טוביה

      

הדרכה הורית 
במעו� רב 

מפגש פרטני אחת לשבוע ע�   משפחות במצוקה
ההורי� פעילות קבוצתית אחת 

ס המעו� "י עו"התוכנית פעולת ע
י משרד הרווחה והחברה "המועסקות ע

 12הטיפול נית� 
משפחות שילדיה� 

הערכה מתבצעת 
במסגרת ועדת 
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

 )תכיליתי 
  בנתיבות

הפעילות הקבוצתית משתנה . י�"למתנס  לשבוע ע� האמהות
י "בהתא� לצרכי� השוני� ומופעלת ע

  מנחי� שוני� בתשלו�

משולבי� במסגרת 
התוכנית פועלת . המעו�

 �חודשי  11כל שנה למש
  בנתיבות %פעילות המעו�

היגוי שנפגשת 
  פעמיי� בשנה

טיפול משפחתי 
  נתיבות ) 

כלל המשפחות בעיר 
המשפחות 

ה לקהמטופלות במח
מופנות לטיפול 

  באמונה

י "מטפלת משפחתית המועסקת ע
נפגשת ע� המשפחות " אמונה"

  .לשבוע בהתא� לצור�אחת 

אול� , הטיפול נית� ברמה מקומית
משפחות ". אמונה"המימו� הינו של 

י המחלקה זוכות לסיוע "ע ותהמופנ
  במימו� הטיפול

 10ופנו ה 2007%8בשנת 
משפחות לטיפול 

 –באמצעות המחלקה 
  בנתיבות 

    

קבוצות הורי� 
וילדי� 

באמצעות 
טיפול באומנות 

  בנתיבות ) 

הורי� וילדי� 
הנמצאי� במסגרת 
המועדוניות לילדי� 

  .בסיכו�

ס "י עו"קבוצה טיפולית המונחית ע
המועדוניות ומטפלת באומנות 

 �  .מפגשי� 15אחת לשבוע למש

הקבוצה מתקיימת ברמה המקומית 
  בנתיבות %במימו� שיקו� שכונות

 10מפגשי� עבור  15
  זוגות הורי� וילדי�

    

קבוצות הורי� 
וילדי� 

באמצעות 
  בנתיבות  ) וידאו

הורי� וילדי� 
הנמצאי� במסגרת 
המועדוניות לילדי� 

  בסיכו�

ס "י עו"קבוצה טיפולית המונחת ע
המועדוניות ואיש תקשורת לשבוע 

 �  .מפגשי� 15למש

הקבוצה מתקיימת ברמה המקומית 
  בנתיבות %במימו� שיקו� שכונות

 10מפגשי� עבור  15
  .י� וילדי�זוגות הור

    

 ) מגשרי�
  בנתיבות

תלמידי� יוצאי 
12%אתיופיה בגילאי 

הלומדי�  18
במסגרות חו� 

  ביתיות

מגשרת מהמחלקה מהקהילות 
נערי�  40מלווה , תיופיותאה

הנמצאי� , ונערות יוצאי הקהילה
במסגרות חו� ביתיות ומלווה את 

הקשר בינ� לבי� הוריה� 
המגשרות . והמסגרת החינוכית

  .ס מהמחלקה"י עו"עמדורכת 
  

הפרוקיט הינו ארצי ומתבצע ברמה 
  .המקומית

משפחות מטופלות  40
המחלקה למש� כל 

  השנה

הערכה מתקיימת 
י ראש צוות "ע

ס "עו, המחלקה
משפחות 
אחת , והמגשרת
  לחצי שנה

  

 ) נשי� יוצרות
  בנתיבות

שי� מהעיר רוב� נ
  מטופלות מהמחלקה

סק "מפגש אחת לשבוע בהנחיית עו
במקביל . בתחו� הנשי�ויזמית 

י "ביצוע פרויקטי� שוני� ע
הקבוצה עוסקת בהעצמת . הנשי�

נשי� והקניית מיומניות וכלי� 
המאפשרי� לנשי� לקד� את 

  רווחת� הכלכלית

, שותפות ברמה המקומית של המחלקה
עירית נתיבות  2008ת שותפו, ס"מתנ

  .ומשרד הקליטה

45  �נשי� למש
  .כשנתיי�

הערכה מתבצעת 
דת היגוי י וע"ע

אחת לשלושה 
י "חודשי� וע

שאלו� באמצע 
וסו' התוכנית 

בקרב משתתפות 
  .התוכנית

הקבוצה נמצאת בסיו� 
מימו� יש צור� בהפעלתה 
  .של הקבוצההמשכי 

קבוצות הורי� 
מקהילת יוצאי 

הורי� לילדי� 
, ס יסודי"בגילאי ביה

 �מפגש קבוצתי אחת לשבוע למש
י מנחת יוצאי "מפגשי� ע 18

 % רמה מקומית במימו� שיקו� שכונות
  בנתיבות

 �הקבוצה פעלה במש
מפגשי� בהשתתפות 18

הערכה בוצעה 
  י המנחה"בסו' ע

כיו� אנו לקראת סיו� 
להפעלת קבוצה נוספת 
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

 ) אתיופיה 
  בנתיבות

אתיופיה ומגשרת מטע� מחלקת   יוצאי אתיופיה
  .הרווחה

  נדרש מימו�  משפחות 10

 ) מ "שח
  בנתיבות

משפחות במצוקה 
  ממוצא אתיופי

ונכות חשירות לאומי ת בנו 7
מטרתו . משפחות ממוצא אתיופי

חיזוק המשפחות הנמצאות 
במצוקה ובידוד חברתי 

ע�  דתקשות להתמודהמו
, בעיותיה� המשפחתיות
בשעות . החינוכיות והחברתיות

הבוקר הבנות עובדות בבתי הספר 
צ "ני� של ילדי המשפחה ואחהגוה

הבנות . ה� נכנסות למשפחות
י "תית עצמודרכות פרטנית וקבו

  .ס ממחלקת הרווחה"עו

מחלקת הרווחה :השותפי� לפרויקט 
, משרד החינו�, וינט ישראל'ג, בנתיבות

  ".בת עמי"עמותת אשלי� ועמותת 

י "משפחות מלוות ע 14
בנות שירות לאומי  7

, "בת עמי"מעמותת 
  .למש� כשנה

הערכה מתקיימת 
הצוות  י ראש"ע

ס המלווה "העו
ורכזת בנות 

השירות אחת 
, כ�. לחודשיי�

מתקיימת ועדת 
היגוי פעמי� בשנה 

בהשתתפות 
השותפי� 
  .לפרויקט

  

קבוצות הורי� 
מהקהילה 
) החרדית
  בנתיבות

נשי� מקרב הקהילה 
  החרדית

, סדנאות בנושא הבית היהודי
הכוללות תכני� של תקשורת זוגית 

, יתניהול  משק הב, חינו� ילדי�
הסדנאות . סדרי עדיפויות ועוד

 �אחת , חודשי� 7הועברו במש
מטרת הסדנאות הינה . לשבוע

לסייע לנשי� ולהתקד� ולהתפתח 
מבחינה אישית ותפקודית כהורה 

  .לילדי�

מחלקת הרווחה : השותפי� לפרוקיט ה�
משרד , נתיבות " �יועזר מצ", בנתיבות
  .הרווחה

נשי� ממשפחות  40
חרדיות השותפות 
 � 7לסדנאות במש

  .חודשי�

הערכה מתקיימת 
ס "י עו"ע

המשפחות וראש 
  .הצוות

  

טיפול בנפגעי 
 ) אלכוהול
  בנתיבות 

גברי� ונשי� מכורי� 
  לאלכוהול 

הפניית אוכלוסיית היעד למרכז 
. לטיפול באלכוהול בבאר שבע
ס "בנוס' טיפול משות' של עו

ס מהמרכז "להתמכרויות ועו
  .במסגרת הקהילה

י המרכז לטיפול "ופעלת עהתוכנית מ
באלכוהול בבאר שבע ומחלקת הרווחה 

  .בנתיבות

 %12הופנו כ 2007בשנת 
  מטופלי�

הערכה מבוצעת 
ס היחידה "י עו"ע

ס "להתמכרויות ועו
מהמרכז לטיפול 

  באלכוהול

  

טיפול בנפגעות 
 )אלימות
  בנתיבות

נשי� תושבות 
החשופות תיבות נ

לאלימות מצד בני 
  זוג�

לטיפול במרכז � ישנהפניית ה
לטיפול באלימות במשפחה בבאר 

התקיי� פרויקט  2007שבע בשנת 
לטיפול בנשי� מהקהילה 

י מטפלי� "האתיופית והרוסית ע
  .דוברי השפה במסגרת הקהילה

י המרכז לטיפול "התוכנית מופעלת ע
ות במשפחה ומחלקת הרווחה מבאלי

  .בנתיבות

 8הופנו כ 2007בשנת 
נשי� לטיפול במרכז 

אחת הופנתה ואישה 
למקלט לנשי� 

בקהילה טופלו .מוכות
נשי� ממוצא  %15כ

י מטפלי� "אתיופי ע
  .דוברי השפה

הערכה מבוצעת 
ס מהמרכז "י עו"ע
ס "י עו"וע

  .ילההמהק

השנה הופסק הפרויקט 
יופיה תאלעולי  הייחודי 

ורוסיה אנו רואי� חשיבות 
  .בהובלה מחדש

  הערכה מתבצעת  %20הופנו כ 2007בשנת ". יד שרה"י עמותת "התוכנית מופעלת עיד "מתנדבות ומתנדבי� מעמותת משפחות ובודדי� מתנדבת יד 
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

נפגשי� אחת לשבוע ע� ". שרה  במצוקה  בנתיבות ) שרה 
  .המשפחה לצור� ליווי ותמיכה

ס "עו, קיי� קשר בי� אחראית המתנדבי� 
  המשפחה וראש הצוות

, י ראש הצוות"ע  .משפחות ובודדי�
ס המשפחה "עו
חראית וא

יד "המתנדבי� מ
  ".שרה

התערבות מערכתית   עצמאות 
להנעת משפחות 
יוצאות אתיופיה 
לתפקוד עצמאי 

ולמעורבות בחירה 
תו� מיקוד בלקיחת 
עצמאות והעצמאת 

של יכולת הבחירה 
משפחות יוצאות 

אתיופיה ומחלקות 
  הרווחה

סבי במשפחה נליווי אישי ואינט
י תוכנית עבודה אישית "עפ

י רכזי משפחה "עומשפחתית 
אקדמאיי� יוצאי אתיופיה בליווי 

  .ועדות ע� נציגי הקהילה 

ישובי� בשותפות משרד  %14מופעל ב
ת משרד החינו� קהילות "הרווחה תב

ב רשויות מקומיות "יהודית בארה
המפעילה ברמה " (יד רחל"ועמותת 
  ). ארצית

משתתפות  2008בשנת 
700  � הכולמשפחות ס

  .משתתפי� 4000

    

נית לטיפול תוכ
עירית  ) ביתי
  חדרה

משפחות בסיכו� 
למניעת הוצאת 
י "ילדי� מ� הבית ע

התערבות מערכתית 
משפחתית שתפקידה 

לשפר את תפקוד 
  המשפחה

המשפחה מקבלת סיוע חומרי 
הדרכה . וטיפול משפחתי מערכתי

י מטפלת "אחת לשבוע  ע
  משפחתית

כנית מופעלת ברמה מקומית בחדרה והת
ע מש� הטיפול "ממקעל בסיס תוכנית 

חודשי� ומעקב  14הממוצע במשפחה 
  לתקופה נוספת

      

א� הבני� "
 ) "שמחה

  ירושלי�

משפחות חד הוריות 
מהמגזר הדתי חרדי 

המתמודדות ע� 
קשיי� בתחו� 
הכלכלי חברתי 

  .והורות

הפעלת מרכז למשפחות חד הוריות 
בירושלי� המסייע ומעניק 

שירותי� למשפחות ומקיי� 
סיוע קבוצות תמיכה פעילויות של 

אירוח במשפחות וקייטנת קי� 
  .ושידוכי�

ברמה מקומית בשיתו' פעולה ע� אג' 
  רווחה של עירית ירושלי� 

 25הארגו� מפעיל 
. יועצות מקצועיות

סדנאות  8מפעיל 
לאמהות מקיי� 

 100פעילויות הכשרה ל
 120ילדי� מארח כ

  משפחות 

    

תוכנית ביתית 
אמהות במחוז  –

תל אביב 
  והמרכז

אמהות עולות 
מאתיופיה לילדי� 

�  בגיל הר

פעילות הדרכה בבית המשפחה 
 –קשר א� . חיזוק מיומנות הוריות

העשרה תמיכה ועזרה חלק . ילד
מהפעלות בבית המשפחה וחלקה 

  פעילות קבוצתית

י מדריכות בנות "התוכנית מופעלת ע
ס הרכזת "י רכזת עו"העדה המודרכות ע

התוכנית . י�י עמותת גוונ"מודרכות ע
משותפת לפרט ומשפחה ילד ונוער עבודה 

  .רמה  ארציתבקהילתית 

התוכנית מלווה   שנה שנתיי�
י ועדת היגוי "ע

מקומית 
בהשתתפות 

המפקחי� בניהולו 
של מאיר הרמת 

  .מנהלת המחוזסג� 
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

 3מתכנסת אחת ל 
  חודשי� 

 )תוכנית ביתית
אבות מחוז תל 

  והמרכז אביב

אבות לילדי� בגיל 
�  הר

פעילות הדרכה במסגרת ביתית 
. וקבוצתית חיזוק מיומנות הורי�

עדיפות . קשר הורה ילד קחיזו
לאבות שנמרי� משתתפות 

הבנות ההשפעה . הקבוצה
  .התרבותית

  "  "  "  רמה ארצית

שיקו� 
הסמכות 
 )ההורי� 
  ברחובות

הורי� יוצאי 
  אתיופיה

ס "י עו"התוכנית מופעלת ע
מהמחלקה ברחובות כחלק 

  קדימהמהתוכנית 

 %התוכנית מופעלת ברמה המקומית 
  ברחובות

התוכנית מלווה   שנה
  .בועדת היגוי

  

סדנאות להורי� 
בני העדה 
  האתיופית

הורי� יוצאי 
  אתיופיה

      שנה  ברחובות % רמה מקומית  פגישות שבועויות ע� ההורי�

 ) "עסק משל("
  בראשו� לציו�

נשי� הזקוקות 
לסיוע מבחינה 

  כלכלית

י פתיחת "כלכלי עעזרה בקידו� 
  .עסקי� קטני�

י עמותות שונות "פעלת עוהתוכנית מת
, ס מהמחלקה בראשו� לציו�"פ ע� עו"שת
  לשכת התעסוקה א"י בטל"מט

התוכנית מלווה   נשי� במש� כשנה 25
וי גי ועדת ההי"ע

י "מקומית ע
נציגי� מכל 

 4השכני� אחת ל
  .חודשי�

  

קט יפרו
 )עצמאות

  בראשו� לציו�

עולי� חדשי� 
  מאתיופיה 

סיוע אינטנסיבי בכל תחומי החיי� 
יתוח תוכניות שונות בהתא� פ

  לצרכי�

רסי 'ו גיוסט נ %שותפות ע� קהילות מטרו
  רמה ארצית

      משפחות 100

קבוצת הדרכה 
בראשו�  ) הורית

לציו� ובלב 
  השרו�

הורי� לילדי� בגיל *
התיכו� חד הוריות 

  .מחבר העמי�
 הורי� לילדי� בגיל*

הר� ולאמהות 
  .למתבגרי�

חד הוריות דרושות *
  .בנושא הורי�

קבוצות הורי� * 
  במעו� הרב תכליתי

רמה מקומית שבמימו� מקומי של   קבוצות הדרכה בהתא� לנושא
  י הפניה לקהילה"התוכנית ע

      

פעילות גישור מסורתית התערבות   משפחות בסכסוכי�  שמגלו*
, י מפשרי� בני העדה"במשפחות ע

תוכנית מניעתית ברמה הארצית משותפת 
פרט ומשפחה , ילד ונוער שירותי� 3ל

פעילות קבועה שהופכת 
 �לחלק ממער

י ועדת "מלווה ע
+ היגוי מקומית
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  ארצית/מחוזית/רמה מקומית מבנה הפעולה היעדאוכלוסיית  ש� התוכנית
 י עמותות וארגוני�"שתו* והפעלה ע

' מס(הק* הפעילות 
 )משפחות ומש(

 הערות הערכת התוכנית

בהתנדבות חלק�  העובדי�
  .במחלקות

מפקחי� ברשות   השירותי� בקהילה   .ועבודה קהילתית בהדרכת השמגלו'
סג� מנהלת המחוז 

  חודשי� 4אחת ל
תוכנית לילדי 

ADHD(
  ברחובות

הורי� לילדי� ע� 
, קשיי התנהגות

פיתוח מיומנויות 
הוריות ויכולת 
התמודדות ע� 

בקבוצת . הקשיי�
  .תמיכה

י "התוכנית מופעלת ע  מפגשי� 12רמה מקומית כל קבוצה   צתית ע� ההורי� ועבודה קב
י "הרשות המקומית ע

  ס המחלקה"עו

    

סדנא להורי� 
בבני  )וילדי�
  עייש

הורי� וילדי� 
הזקוקי� לחיזוק 

המיומנויות ההוריות 
  ומיומנויות תקשורת

להורי�  8, מפגשי�  10רמה מקומית   משפחות  9קבוצת תמיכה ל
  .מפגשי� רק להורי� 2ו, וילדי�

התוכנית מופעלת ברמה 
ס "י עו"מקומית ע
  המחלקה 

הארכת התוכנית 
נבדק הא� נבדק 

  מענה הול�

  

קבוצת נשי� 
  בכפר קאס�

ס "י עו"התוכנית מופעלת ע  נשי� ונשי� במצוקה
 �המחלקה ומוערבות בנושא חינו

ילדי� והתמודדות ע� קשיי� 
  חהשפבמ

י צוות "הרמה מקומית הנחיייה והדרכה ע
  2005המחלקה פועל משנת 

      נשי� %160כ

 

 


