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 לילכ .1

ות המתה והתאבדות. דרכים, עבירמשפחות רבות בישראל מתמודדות עם שכול בעקבות תאונות  1.1

 .נוספות משפחות חדשות למעגל הכאב הזהמידי שנה 

חוות שכול פתאומי משרד הרווחה( מסייע למשפחות ה –משרד הרווחה והביטחון החברתי )להלן  1.2

 .באופנים וברבדים שונים משפחותאשר מעורר מצוקות רגשיות קשות ומשפיע על הוטראומטי, 

 :עים בשני שלביםהמשרד מעניק סיוע לנפג 1.3

מתן מידע לבני המשפחה הנפגעת על אירוע  סיוע ראשוני על ידי צוות הודעה מרה: 1.3.1

 המוות ועל נסיבותיו.

מתן מענה סיוע כוללני על ידי מרכזי סיוע מרחביים והמחלקות לשירותים חברתיים:  1.3.2

 טיפולי בשלוש רמות: אישית, משפחתית וקבוצתית.

 ת ההוראהומטר .2

 .ת המתהפחה על מות בן משפחה בעקבות תאונת דרכים או עבירההודעה למשתהליך ת הסדר 2.1

 – להלן)אזוריים ועל ידי המחלקות לשירותים חברתיים הגדרת סיוע הניתן על ידי מרכזי סיוע  2.2

ת המתה או שחוו בגלל תאונת דרכים או עביר מש"ח( למשפחות שכולות, בעקבות אובדן

 התאבדות.

 בסיס חוקי .3

 .2002 - תאונות דרכים )סיוע לבני משפחה(, התשס"בחוק נפגעי  3.1

 .1975 - חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 3.2

 (.22.11.2009עבירות המתה" )"סיוע למשפחות נפגעי  936החלטת ממשלה  3.3

 (.22.12.2013" )"תכנית לאומית למניעת התאבדויות 1091החלטת ממשלה  3.4

 הגדרות .4

 -( נפגעות אובדן פתאומי ושכולבן משפחה )לעניין משפחות  4.1

בת זוג, או  ןבת זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות. לעניין זה באו  בת זוג, הורה או בןאו  בן

או  ה עימו וניהלאו גר בת זוג ובלבד שערב מותו גראן כ ה בציבור כבןאו הידוע לרבות הידוע

 .משק בית משותף במשך שנתיים לפחותה עימו ניהל

 - הודעה מרה 4.2

הודעה שנמסרה למשפחה, על פי חוק, לגבי מות בן משפחה על ידי צוות הכולל קצין משטרה 

 ועובד סוציאלי מהרשות המקומית.

 - התאבדות 4.3

 פעולה שבה אדם שם קץ לחייו ומביא למותו בכוונה תחילה.

 –ועדת זכאות נפגעי עבירות המתה  4.4

 שר הרווחה והביטחון החברתי. ועדה המיועדת לנפגעי המתה המורכבת משלושה חברים שמינה
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  –מחלקה לשירותים חברתיים  4.5

קומיות האחראיות על מתן הן יחידות בתוך הרשויות המ חלקות לשירותים חברתייםהמ

לשירותים  חלקותהמ באותה הרשות.ררים רות המתגוהחברתיים למקבלי שי השירותים

 .1958 - "חברשויות המקומיות פועלות מכוח חוק שירותי הסעד, התשיחברתיים 

  –מרכז סיוע אובדן ושכול  4.6

מסגרת מרחבית המגישה סיוע לנפגעים, לבני המשפחות השכולות, והמופעלות על ידי ארגון 

 מפעיל הפועל לפי הסכם מכרזי עם המשרד.

 נפגע 4.7

 בן משפחה של מי שנפטר בישראל בעקבות תאונת דרכים או עבירת המתה או התאבדות.

 עבירת המתה 4.8

 (.1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  301-300עבירות רצח והריגה בלבד )סעיפים 

 –עובד סוציאלי למסירת הודעה מרה  4.9

עובד סוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים אשר הוכשר בקורס למסירת הודעה מרה שמארגן 

 תחום אובדן ושכול במשרד.מנהל 

 –ת דרכים תאונ 4.10

 .1975 –כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 

  –תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי  4.11

מרכז טיפולי במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות המתמחה בהתערבויות בתוך 

 המשפחה בעקבות משברים שונים ובכלל זה בטיפול בשכול.

 יעדאוכלוסיית ה .5

 רים אליה.נפגעים המקבלים הודעה מרה וקשו 5.1

נפגעים הנמצאים בארץ וזכאים לקבלת סיוע ממרכזי הסיוע האזוריים ומהמחלקות לשירותים  5.2

 חברתיים.

 מסירת הודעה מרה .6

 את בעלי התפקידים האלה:חלקה לשירותים חברתיים ימנה לצורך מסירת הודעה מרה מנהל המ 6.1

יחידת אחראי לקיום הקשר השוטף עם , , מרכז נושא הודעה מרהליעובד סוציא 6.1.1

 :המשטרה הרלוונטית ובאחריותו

 ;תיאום הקשר בתוך הרשות המקומית 6.1.1.1

 ;תיאום הקשר בין הרשות המקומית ובין גורמים נוספים שימונו 6.1.1.2

ריכוז הסיוע המרחבי לשם הבטחת ליווי שוטר על ידי עובד סוציאלי בעת  6.1.1.3

 ;מסירת הודעה מרה

צוותי הודעה מסירת מידע למשפחה בהלימה למאפייני הזכאות לסיוע על ידי  6.1.1.4

 ;מרה
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קיום שיחת עיבוד מקצועית ורגשית עם העובד הסוציאלי, מוסר ההודעה  6.1.1.5

 .שעות מזמן מסירת ההודעה 24המרה, בתוך 

 :שכל אחד מהםלמסירת הודעה מרה  יםסוציאלי יםעובד 6.1.2

 ;אחראי על מסירת הודעה מרה למשפחה 6.1.2.1

 בהם ממונה עובדירת הודעה מרה של המשרד. במקרים הוכשר בקורס מס 6.1.2.2

 חלקה לשירותים חברתייםלתפקיד ללא הכשרה, על מנהל המ סוציאלי

לקבל את אישור הפיקוח המחוזי למינוי זה. במקרה כזה העובד הסוציאלי 

צריך להתחייב להשתתף בקורס מסירת הודעה מרה בתוך שנה מיום מינויו. 

חויב אם לא מתקיים קורס במהלך שנת התחייבותו, העובד הסוציאלי מ

 .שייפתח במועד הקרוב ביותרורס להשתתף בק

 :מסירת הודעה מרה למשפחות נפגעות תאונות דרכים או עבירות המתה 6.2

 כללי 6.2.1

ה מדרגה ראשונה צוות הודעה מרה מחויב להודיע הודעה אחת לקרוב משפח 6.2.1.1

או בן משפחה  בת זוג, ילדים בוגרים, הורים, אחיםאו  לפי הסדר הזה: בן

 .שנה 18ובלבד שמלאו לו  פטראחר שהיה תלוי בנ

במקרים חריגים ייתכן שהצוות יידרש להודיע הודעה נוספת או להעביר את  6.2.1.2

 .ביצוע ההודעה המרה למחוז אחר או לרשות אחרת

 קצין המשטרה 6.2.2

נפטר אדם בעקבות תאונת דרכים או עבירת המתה, באחריות קצין  6.2.2.1

 .המשטרה למסור על כך הודעה לבני משפחת הנפטר

חלקות לשירותים ר קשר עם עובד סוציאלי כונן במצריך ליצוקצין המשטרה  6.2.2.2

 .לצורך הצטרפות לצוות הודעה מרה ומסירת הודעה למשפחה חברתיים

, ולכן קצין המשטרה צריך םיחשוב מאוד לזהות את כתובת מגורי הנפגע 6.2.2.3

 .זיהוי הזהלצורך שברשותו להשתמש באמצעים מגוונים 

 הודעה מרההיערכות העובד הסוציאלי הכונן למסירת  6.2.3

לקראת היציאה אל בית המשפחה שמקבלת הודעה מרה על העובד הסוציאלי הכונן 

 :להיערך כמפורט

 תהיערכות פיזי

כדי להימנע מפגיעה במשפחה המקבלת הודעה מרה, יש להקפיד על לבוש  6.2.3.1

 .הולם, מסודר ורשמי המתאים לתרבות המשפחה, לדתה ולערכיה

 .נספח ד'(לענוד תג זיהוי ) 6.2.3.2

בדף מידע על אודות מרכזי סיוע אובדן ושכול כדי למוסרו לנציג להצטייד  6.2.3.3

 .המשפחה
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 .להצטייד באוכל ובשתייה למקרה שהשהות בבית המשפחה יהיה ממושך 6.2.3.4

 היערכות מקצועית ורגשית

לקבל עדכון מקצין המשטרה לגבי אירוע המוות )מתי התרחש? מה יודעים  6.2.3.5

 .בבירור שאירע? מי נפגע? וכו'(

ן המשטרה על הפרטים הידועים על משפחת הנפטר לקבל עדכון מקצי 6.2.3.6

ופרטים ספציפיים על המצב המשפחתי או על המצב הבריאותי או על צרכים 

 .מיוחדים

לאסוף מידע מרבי על המשפחה: האם המשפחה טופלה בשירותי הרווחה,  6.2.3.7

מהו מבנה המשפחה, המצב הכלכלי, בריאות וחולי, מוגבלויות, נכויות, שכול 

 .נפשיים, בעיות מיוחדות אחרות במשפחה ועוד קודם, טיפולים

לבדוק עם קצין המשטרה אם צריך להזמין גורמים מקצועיים נוספים )מגן  6.2.3.8

 .דוד אדום, איש דת, נציג קהילה(

 .לשנן את פרטי האירוע 6.2.3.9

קצין משטרה הוא מנהל  לתשומת לבם תפקידים עם קצין המשטרה )לתא 6.2.3.10

 (.האירוע וראש הצוות

 משפחת הנפגע ומסירת הודעה מרהכניסת הצוות לבית  6.2.4

דופקים על הדלת ולא מצלצלים בפעמון, כדי למנוע השמעת צליל שאינו  6.2.4.1

 .מתאים לנסיבות הטרגיות

 .נכנסים לבית משפחת הנפטר 6.2.4.2

 .קצין המשטרה מזהה את העומד מולו בשמו ובקרבתו לנפטר –זיהוי  6.2.4.3

ות קצין המשטרה מושיב את בני המשפחה לקראת מסירת ההודעה )יש לגל 6.2.4.4

 .ערנות לקיומם של חפצים חדים או מצבים ְמסכנים(

קצין המשטרה מוסר את ההודעה במלואה תוך הקפדה על תיאור  6.2.4.5

 .אובייקטיבי של העובדות ללא תוספות של פרשנויות או האשמות

  תפקיד העובד הסוציאלי בבית משפחת הנפגע לאחר מסירת הודעה מרה 6.2.5

ואת  לבחון את תגובותיהים של המשפחה: לבדוק מהם הצרכים הראשוני 6.2.5.1

חה ולתת מענה לפי הצורך. אם קשייה, לאתר את רשתות התמיכה של המשפ

 .לסייע, לעזור ולכוון בנושא מסירת הודעה מרה לילדים צריך

לבדוק עם המשפחה ובהסכמתה את אפשרויות מסירת המידע על האובדן  6.2.5.2

ים, לגורמים נוספים בקהילה )גורמי רווחה אחרים, בתי ספר, גני ילד

 .מקומות עבודה, רופא משפחה וכדומה(

לזהות את נציג המשפחה המתאים ביותר להיות איש קשר ולמסור לידיו את  6.2.5.3

להשאיר דף המידע של מרכזי הסיוע הכולל פרטי התקשרות. נוסף על כך יש 
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באזור המגורים של  לשירותים חברתיים מחלקהאת פרטי ההתקשרות עם ה

 .הנפגע להמשך הקשר במידת הצורך

להדריך את נציג המשפחה על המשך העברת ההודעה לבני המשפחה  6.2.5.4

 .המורחבת

ליידע את המשפחה בדבר העברת המידע ופרטי המקרה למרכזי הסיוע,  6.2.5.5

 .לצורך קבלת מידע ומיצוי זכויות

כי עובד סוציאלי ממרכז הסיוע יפנה אליהם בימים  ליידע את המשפחה 6.2.5.6

 .אופן יזוםהקרובים, אך ניתן לפנות למרכז הסיוע גם ב

  ה.משפחת הנפגע לאחר מסירת הודעה מרתפקיד קצין המשטרה בבית  6.2.6

אם יש צורך, להודיע ולבקש שבן משפחה יצא לזיהוי ההרוג במכון הפתולוגי  6.2.6.1

 חולים.או בבית 

 .אם יש צורך, לבקש הסכמה בכתב לנתיחת הגופה 6.2.6.2

 פעילות לאחר היציאה מבית הנפגע 6.3

  .יווהעובד הסוציאלי שהתלווה אלדיע סיכום של קצין המשטרה המו 6.3.1

קיום שיחה קצרה הכוללת שיתוף של רגשות ומחשבות בעקבות מסירת  6.3.1.1

 .ההודעה המרה

 .התייחסות להפקת לקחים מהירה 6.3.1.2

 .קצין המשטרה מדווח על מסירת הודעה מרה לממונים עליו 6.3.1.3

על  לשירותים חברתיים חלקהכונן מדווח למדריך ראש צוות במהעובד הסוציאלי ה 6.3.2

 .סיום האירוע

שעות לכל היותר  24באחריות העובד הסוציאלי מרכז נושא הודעה מרה לקיים בתוך  6.3.3

ממסירת ההודעה שיחת סיכום והדרכה לעובד הסוציאלי שמסר את ההודעה המרה. 

 :בשיחה זו יש לכלול

 ;מידע על תהליך ההודעה שהתרחש 6.3.3.1

 ;שיתוף ברגשות ובמחשבות שליוו את התהליך ולאחריו 6.3.3.2

מחלקות לשירותים ילות הכונן, הצוותים השונים בלקחים לגבי פע הפקת 6.3.3.3

  רה.והקשר עם קצין המשט חברתיים

( צריך לדווח למרכז הסיוע המרחבי מי מטעמו)או  חלקה לשירותים חברתייםמנהל המ 6.3.4

  ה.בנושא אובדן ושכול ולמשרד על כל משפחה שלה נמסרה הודעה מר

 18עד גיל מסירת הודעה מרה לילדים ולבני נוער  6.4

בדבר מות בן המשפחה תימסר בהמשך ישיר  18הודעה לילדים ולבני נוער עד גיל  6.4.1

למסירת ההודעה המרה למבוגרים במשפחה. ההודעה המרה תימסר להם על ידי 

  במשפחה.הוריהם או על ידי מבוגר מוכר אחר 
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מתווך שמור על גורם י לאבמקרים שבהם צריך להודיע הודעה מרה לילדים קטינים, כד 6.4.2

ראשית יש להודיע למעגל הקרוב ביותר אליהם, ולאחר מכן, כשהם  .ומוכר לילדים

 .מלווים על ידי הצוות, יודיעו קרובי המשפחה לילדים את דבר ההודעה המרה

תוכן ההודעה המרה צריך להיות אחיד לכלל ילדי המשפחה בכל הגילים, תוך התאמות  6.4.3

 .המלאה והאובייקטיבית למוותנדרשות לגילים השונים, ולכלול את הגרסה 

העובד הסוציאלי צריך לתדרך את ההורים או את הקרובים בדבר אופן מסירת  6.4.4

 ה:ההודע

 פי;ן משפחתו נפטר וכי המוות הוא סוהמסר הוא כי ב 6.4.4.1

 ;מסר פשוט ככל האפשר 6.4.4.2

 ;מסירת מידע על הנסיבות ועל מקום האירוע ככל שיש את הפרטים האלה 6.4.4.3

 .שרות לאופנים שונים של פורקן רגשיהעברת מסר של תמיכה ומתן אפ 6.4.4.4

אם הצוות הגיע ואין מבוגר בבית מומלץ, עד כמה שאפשר, למזער את סיבת ההגעה,  6.4.5

 .לצאת מהבית ולחזור אליו במועד מאוחר יותר

אם קיים חשש להשאיר את הילד או את הנער לבדו על המודיעים להיכנס לבית, לשאול  6.4.6

בבית עד להגעת מבוגר. בזמן ההמתנה אפשר  את הילד היכן ההורים ולהמתין עם הילד

 .לשוחח עם הילד ולהסיח את דעתו ללא מתן מידע על האסון

אם ההורים אינם בבית על הצוות לאתרם  ולהודיע להם על האסון. לאחר איתורם  6.4.7

 .יחזרו הצוות וההורים לבית המשפחה להמשך מסירת ההודעה המרה לילדים

 מסירת הודעה מרה לדוברי שפה זרה 6.5

 ע ובני משפחתו.ו מתורגמן הדובר את השפה של הנפגבאחריות העובד הסוציאלי להביא מודיע א

 מסירת הודעה מרה לאנשים עם מוגבלויות שונות 6.6

במקרים אלו מומלץ לעובד הסוציאלי לוודא שבני משפחה או מטפלים המכירים את האדם 

 .כר ובטוח למסירת ההודעהימסרו לו את ההודעה יחד עם הצוות, מאחר שנדרש גורם מתווך מו

 מסירת הודעה מרה במקרים שבהם ההורים גרושים 6.7

במקרים של הורים גרושים יש לבצע שתי הודעות מרות, בעת ועונה אחת, על ידי שני צוותים 

 .שונים

 )הודעה שכרוכה בהמשך זיהוי(מסירת הודעה מרה בספק  6.8

ג, אבל יש צורך קצין המשטרה מודיע למשפחה, שככל הידוע לרשויות, האדם נהר 6.8.1

 .בהמשך זיהוי

 .קצין המשטרה מפרט מהן דרכי הזיהוי הנוספות שתבוצענה 6.8.2

 .לאחר שיש זיהוי מוחלט, צוות הודעה מרה מוסר הודעה ודאית למשפחה 6.8.3
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 זכאות לסיוע המרכזי אובדן ושכול .7

נפגע המתגורר בישראל, שבן משפחתו נפטר בישראל בעקבות תאונת דרכים או עבירת המתה או  7.1

 .התאבדות, זכאי לקבלת סיוע במרכזי אובדן ושכול

 .הזכאות תקפה כאשר הטיפול מתחיל לא יאוחר מחמש שנים ממועד הפטירה 7.2

 .הטיפול הוא למשך שנתיים ואמור להסתיים לא יאוחר משבע שנים ממועד הפטירה 7.3

 .3החל מגיל משפחה הגרעינית הטיפול יינתן ל 7.4

 .לקבל טיפול קבוצתי ללא הגבלת זמן, ניתן 7.3 ו 7.2על אף האמור בסעיפים  7.5

ה, אפוטרופוס, משפחת או נכד סבתא, נכדא או מיוחדים ניתן לבקש זכאות לגבי סבבמקרים  7.6

בעקבות תאונת דרכים או  ץ לארץשנפטר בחו אדםהחיים בישראל של אומנה ובני משפחה 

עבירות המתה או התאבדות ומרכז חייו בתקופה שלפני מותו היה בישראל. במקרים של תאונת 

דרכים או התאבדות תישקל הזכאות ותאושר על ידי הפיקוח המחוזי. במקרים של עבירות המתה 

 המתה.ההחלטה תהיה בידי ועדת זכאות נפגעי עבירות 

בנספח  בהתאם לקריטריונים המפורטים מתה, הזכאות לסיוע תהיהבכל הנוגע לנפגעי עבירות ה 7.7

 סיוע לנפגע במקרה של המתה. -תהליך קבלת אישור  –ג' 

 אישור זכאות של נפגע לסיוע .8

לסייע לנפגע בתהליך אישור הזכאות  חלקות לשירותים חברתייםבאחריות העובד הסוציאלי במ 8.1

 .לסיוע

  :להלןאישור זכאות לסיוע ניתן לקבל כמפורט  8.2

 (.בנספח ג' וועדת הזכאות )תהליך קבלת האישורנדרש אישור מ –עבירות המתה  8.2.1

 .אישור ממשטרת התנועה –תאונות דרכים  8.2.2

 הצהרה משפחתית. –התאבדות  8.2.3

 סוגי הסיוע .9

 סיוע טיפולי 9.1

 או באמצעות הפניהו/ הרווחה משרדהסיוע של באמצעות מרכזי סיוע טיפולי בישראל יינתן 

 .המקומיות רשויותב חלקות לשירותים חברתייםלתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי במ

 )לנפגעי עבירות המתה בלבד(סיוע כספי  9.2

 .ש"ח, לצורך החזר הוצאות אבל 5,000הסיוע הכספי המרבי למשפחת הנפטר הוא עד  9.2.1

בסמכות מנהל מרכז הסיוע לקבוע, באישור הפיקוח המחוזי, למי מבין נפגעי העבירה  9.2.2

תן סיוע כספי ובלבד שסך הסיוע הכספי לא יעלה על הסכום המרבי המפורט בסעיף יינ

9.2.1. 
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מנהל תחום אובדן ושכול רשאי לאשר סיוע כספי בסכום גבוה מהסכום המרבי  9.2.3

 .למשפחה, למשפחות שבהן יש יותר מבן משפחה אחד שנפטר בעקבות עבירת המתה

 )לנפגעי עבירות המתה בלבד(סיוע משפטי  9.3

 באמצעות הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.יינתן 

 הליך מתן סיוע טיפולי .10

 הפניית בני משפחה למרכזי סיוע אובדן ושכול 10.1

להפנות בני משפחה שחוו  לשירותים חברתיים חלקהבאחריות העובד הסוציאלי במ 10.1.1

אירוע פטירה בעקבות תאונת דרכים או עבירת המתה או התאבדות למרכז סיוע אובדן 

 .ושכול המרחבי לשם תכנון טיפול מתאים

עובד אם אישרה ועדת הזכאות סיוע טיפולי )במקרה של עבירת המתה(, באחריות  10.1.2

בכתב ובעל פה על זכאי ולמסור לו מידע נפגע המרכז הסיוע לפנות לסוציאלי של 

 .אפשרויות הסיוע השונות

פגישה ראשונה עימה ויקבע יצור קשר עם המשפחה ימרכז הסיוע סוציאלי של עובד  10.1.3

 .הימים מזמן אירוע המוות 30במהלך 

 תוכנית התערבות במרכזי סיוע 10.2

באחריות העובד הסוציאלי של מרכז הסיוע להציע לבני המשפחה התערבות טיפולית  10.2.1

  :וייעודית. יש לכלול בתוכניתמותאמת 

 .הערכת מצב המשפחה והפרטים השונים בה, תוך אפשרות של אבחון נוסף 10.2.1.1

זוגי הפניית בני המשפחה לטיפול פרטני, זוגי או משפחתי בתחנות לטיפול  10.2.1.2

 .ומשפחתי במקום מגורי המשפחה

במקרים שבהם לא מתאפשר מענה מתאים בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי  10.2.1.3

באופן הנגיש גיאוגרפית או שפתית, העובד הסוציאלי של מרכז הסיוע צריך 

רטיים, בכפוף מטפלים פ על ידילהפנות את בני המשפחה לקבלת סיוע 

 .ממנהל תחום אובדן ושכוללאישור כתוב מראש 

ז הסיוע ליזום ולסייע בהקמת קבוצות טיפוליות באחריות העובד הסוציאלי של מרכ 10.2.2

  ע.שיופעלו על ידי מרכז הסיו

על פי רוב, הנחיית הקבוצות הטיפוליות תיעשה על ידי שני מנחים קבוצתיים. תדירות  10.2.3

מפגשי הקבוצה היא פעם בשבועיים למשך שנתיים )בהתאם להנחיות המשרד ולהסכם 

 .עם הגוף המפעיל(
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 ומשפחתי טיפול זוגיתוכנית התערבות בתחנה ל 10.3

בהתאם  ןאבחוויזמן את בני המשפחה לריאיון נציג התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי  10.3.1

כז הסיוע או פנייה לכללי התחנה. זימון זה יכול להיות בעקבות פנייה ישירה ממר

 .בני המשפחהעצמית של 

הטיפול שבה יירשמו המטרות הטיפוליות ודרכי השגתן.  תיקבע תוכנית בריאיון 10.3.2

 .מטרות אלה יכולות להשתנות עם התקדמות הטיפול

חודשים ובמהלכו יתועדו המפגשים בהתאם לנוהלי התחנה  12הטיפול יימשך עד  10.3.3

 .ובכלל זה סיכום המפגשים הפרטניים, סיכום תקופתי וסיכום הטיפול

הטיפול, רשאי המטפל לפנות לוועדת  במצבים מיוחדים או לקראת סיום תקופת 10.3.4

הארכה לשם הארכת הטיפול בשישה חודשים. פנייה זו תהיה בכתב ותכלול את מהלך 

 .הטיפול, מטרותיו, הדרכים להשגת המטרות וכן פירוט לגבי הנסיבות המיוחדות

חלקה לשירותים ת בעלי התפקידים האלה: מנהל המהרכב ועדת ההארכה יכלול א 10.3.5

טעמו, מנהל התחנה, המטפל, העובד הסוציאלי של המשפחה )אם או מי מ חברתיים

 .יש(

יפול או לדחייתה תתויק בתיק החלטת ועדת ההארכה לאישור בקשת הארכת הט 10.3.6

 .בתחנה בצירוף נימוקים מטופלה

במקרים חריגים ביותר מנהל התחנה יכול לפנות לפיקוח המחוזי של אגף משפחות,  10.3.7

של הטיפול בשישה חודשים. פנייה זו תכלול גם ילדים ונוער בקהילה להארכה נוספת 

 .את תיעוד הארכת הטיפול הקודמת

 .חודשים 24 בכל מקרה משך הטיפול לא יימשך יותר מ 10.3.8

 .2707מימון הטיפול הוא דרך תעריף  10.3.9

 מעקב 10.4

באחריות העובד הסוציאלי של מרכז הסיוע להיות בקשר עם בני המשפחה ועם  10.4.1

 .המטפלים בתחנה לטיפול זוגי ולעקוב אחר התקדמות תוכנית הטיפול

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי צריכה לדווח לעובד הסוציאלי של מרכז הסיוע ולתת  10.4.2

 :מידע מפורט על

 ;מהלך הטיפול באמצעות דיווח במערכת ממוחשבת 10.4.2.1

מהלך הקליטה לטיפול, אירועים חריגים, הארכת הטיפול וסיום  10.4.2.2

  .הטיפול
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 כוננות וקריאות פתע לעובדים במחלקה ביוצאים למסירת הודעה מרה מפורטים בנספח ה' .11

 אחריות מקצועית .12

 מנהל תחום אובדן ושכול.

 פיקוח ובקרה .13

 לביקורת פנים.מפעיל פיקוח ובקרה שוטפת באמצעות מפקחיו במחוזות ועובדי האגף המשרד 

 סיגל מורן

  מנכ"לית המשרד
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 תרשים תהליך מסירת הודעה מרה למשפחות נפגעות בעקבות תאונת דרכים –נספח א' 

 או עבירות המתה או התאבדות

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 קצין משטרה עובד סוציאלי

 איסוף מידע לגבי משפחת הנפגע
  

 מידע כללי לגבי אירוע המוות
 

 הערכות ליציאה לבית משפחת הנפגע
  

 חבירה
והחלפת 

 מידע
 והגדרת

 תפקידים

 הערכות ליציאה לבית משפחת הנפגע
  

כניסה לבית בני המשפחה הנפגעים 
וא כי יש מבוגר בין בני ויד. וזיהוים

 המשפחה הנוכחים
 

 מסירת ההודעה המרה
 

 בדיקת הצרכים של המשפחה
 
 

קבלת הסכמה למסירת המידע על 
 דן לגורמים נוספים בקהילההאוב

 

זיהוי נציג משפחה המתאים ביותר 
מתן הסבר על תהליכי . להיות איש קשר

 המשך
 

דיווח למדריך ראש צוות במחלקה 
 עלשירותים חברתיים על סיום האירו

 
 

מקיים שיחת סיכום  ראש צוותמדריך 
 והדרכה לעובד סוציאלי מוסר ההודעה 
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 תרשים תהליך סיוע טיפולי למשפחות נפגעות בעקבות תאונת דרכים, עבירות המתה והתאבדות –נספח ב' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 מרכז הסיוע המרחבי חברתיים םהמחלקה לשירותי

למרכז הסיוע על הודעה 
  המקרה ועל פרטי בני המשפחה
 
 

מפגש יזום עם בני המשפחה 
 לצורך הערכה ראשונית

 
 

מסירת מידע על אודות זכויות 
ובכלל זה התערבות טיפולית 

 בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
 

בתחנות לטיפול , טיפול פרטני
  זוגי ומשפחתי

 
 

ושמירה על  ליווי המשפחה
 קשר עם המטפלים השונים

 
 

ייזום והפעלה של קבוצות 
 טיפול וטיפולים משלימים
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 סיוע לנפגע במקרה של המתה -תהליך קבלת האישור  –' גנספח 

באחריות קצין המשטרה מאגף חקירות במשטרת ישראל לדווח לוועדת הזכאות נפגעי עבירות המתה  .1

 .בישראלעל כל מקרה שבו יש חשד כי מותו של המנוח נגרם בעקבות עבירת המתה שבוצעה 

 ועדת הזכאות(  –ועדת זכאות נפגעי עבירות המתה )להלן  .2

 .והביטחון החברתיהיא ועדה המיועדת לנפגעי המתה המורכבת משלושה חברים שמינה שר הרווחה 

מינוי יושב הראש של ועדת הזכאות ייעשה על ידי שר הרווחה והביטחון החברתי, בהתייעצות  2.1

 .ציבור הכשיר להיות שופט בית המשפט המחוזיעם שר המשפטים, והוא יהיה עובד 

החברתי, קצין משטרה שני חברים נוספים בוועדה יהיו עובד בכיר ממשרד הרווחה והביטחון  2.2

של משטרת ישראל, שימונה לפי המלצת השר לביטחון פנים, ונציג מטעם  מאגף החקירות

 .הסיוע המשפטי במשרד המשפטים

 תנאים לקבלת זכאות .3

מבקש  –שר זכאות לקבלת סיוע למי שהתקיימו לגביו כל התנאים אלה )להלן ועדת הזכאות תא 3.1

 :הזכאות(

 ;אזרח ישראל או תושב בה 3.1.1

 ;בן משפחתו הומת בעקבות ביצוע עבירת המתה 3.1.2

 ;עבירת ההמתה נעברה בישראל 3.1.3

 ;1.8.2009עבירת ההמתה אירעה לאחר התאריך  3.1.4

 ;המנוח שהה בישראל כחוק במועד ביצוע עבירת ההמתה 3.1.5

הזכאות אינו חשוד או נאשם בביצוע העבירה שהביאה למות המנוח או מבקש  3.1.6

 .בעבירות נלוות לה

התקיימו כל התנאים לקבלת זכאות, ועדת הזכאות רשאית לאשר באופן חריג זכאות לקבלת  3.2

סיוע מלא או חלקי, למבקש זכאות שאין ביכולתו לקבל סיוע ממקור אחר, וזאת במקרים 

 ה:האל

האפוטרופוס של המנוח או שהמנוח שימש כאפוטרופוס של מבקש הזכאות היה  3.2.1

  ה;מבקש הזכאות בעת ביצוע עבירת ההמת

- מבקש הזכאות הוא ממשפחת אומנה של המנוח, לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו 3.2.2

2016; 

 ;מבקש הזכאות הוא סב או סבתא, נכד או נכדה של המנוח 3.2.3

וגש כתב אישום לאחר , אולם ה1.8.2009עבירת ההמתה בוצעה לפני התאריך  3.2.4

 .התאריך תאריך זה

אם עבירת ההמתה לא בוצעה בישראל, רשאית ועדת הזכאות לאשר זכאות לבני משפחת המנוח  3.3

 .שמרכז חייהם בישראל ככל שהמנוח הוא אזרח ישראל או תושב בה ושמרכז חייו בישראל
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 .מדינת ישראל בלבדלמען הסר ספק יובהר כי סיוע שיתקבל על פי סעיף זה יינתן בגבולות  3.4

היה ומבקש הזכאות לסיוע אינו אזרח ישראל או תושב בה, והוא מתקשה להביא את המנוח  3.5

  .לקבורה בארץ אחרת, תשקול ועדת הזכאות מתן סיוע כספי בלבד

אין בה כדי לשמש ראייה בכל הליך משפטי שאינו בקשר לעצם  וזהוראה קביעת זכאות לפי  3.6

 .קביעת הזכאות

אין בה, כשלעצמה, כדי לקבוע את זכאותו של נפגע עבירת  להוראה זוקבלת סיוע בהתאם  3.7

 .המתה בכל עניין אחר

 הליך הדיון בוועדת הזכאות לנפגעי עבירות המתה .4

החלטת ועדת הזכאות תתקבל, ככל האפשר, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הפנייה, ובכל מקרה  4.1

 .יום ממועד זה 30 לא יאוחר מ

מרכז  את הבקשה, לגורמי הרווחה, למנהל ידי לגורם שהגישכאות יועבר באופן מאישור הז 4.2

  ע.הסיוע ולסיוע המשפטי, לצורך מימוש הסיו

ועדת הזכאות תהא רשאית להאריך את המועד לקבלת החלטתה בעניין הזכאות לסיוע  4.3

 .מטעמים מיוחדים שיירשמו

, רשאי הוא להגיש לוועדת הזכאות החליטה ועדת הזכאות כי לא יוכר אדם כנפגע עבירת המתה 4.4

  ו.בקשה לעיון חוזר בהחלטתה בעניינ

הוגשה בקשה לעיון חוזר, תיתן ועדת הזכאות לנפגע העבירה הזדמנות להשמיע את טענותיו  4.5

 .יום 30בפניה, בעל פה או בכתב, ותיתן החלטתה בתוך 

חדשות שיש בהן ועדת הזכאות רשאית, בכל עת, לעיין מחדש בהחלטתה, אם התגלו עובדות  4.6

 .כדי להשפיע על קביעת זכאותו של נפגע עבירת המתה לקבל סיוע

ככל שבית המשפט קבע, גם לאחר שאישרה הוועדה זכאות לנפגע עבירת המתה, כי לא נעברה  4.7

עבירה של רצח, רצח בנסיבות מחמירות, המתה בנסיבות של אחריות מופחתת והמתה בקלות 

 .את הסיועדעת, רשאית ועדת הזכאות להפסיק 

 ועדת הזכאות תפעל לפי נוהל זכאות שיתעדכן מדי פעם בפעם ויאושר על ידי ועדת היגוי בין 4.8

 משרדית של תוכנית הסיוע.
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 תג זיהוי –נספח ד' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

ת.ת סוציאלי.עובד  

 

 צוות הודעה
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 כוננות וקריאות פתע לעובדים במחלקה היוצאים למסירת הודעה מרה –' נספח ה

 כללי .1

 .שעה לכל שעת כוננות 2/3התשלום לפי ערך  שעות. 8כוננות אחת =  1.1

 :מספר הכוננויות המאושרות הן כדלקמן 1.2

 מספר כוננויות בחודש גודל הרשות

 1 תושבים            50,000רשויות עד 

 2 תושבים   150,000עד  50,001 רשויות מ

 3 תושבים 250,000עד  150,001 רשויות מ

 4 תושבים ומעלה      250,001 רשויות מ

ליישובים ערביים ומעורבים תינתן תוספת של כוננות אחת בחודש, נוסף על המפורט לעיל,  1.3

 .לנוכח  ריבוי מקרי המוות באוכלוסייה הערבית

ומקבל את שעות הכוננות מתוקף תפקידו לא יקבל תוספת  עובד סוציאלי שהוא  עו"ס לחוק 1.4

 .כוננות בגין הודעה מרה

  קריאות פתע .2

 .שעה לכל קריאת פתע 1 +1/3שעות, התשלום לפי ערך  3קריאת פתע אחת =  2.1

קריאת פתע תאושר רק במקרים שבהם העובד נדרש לצאת שלא במסגרת שעות העבודה  2.2

 .הקבועות שלו ומחוץ לשעות הכוננות

 .לחוק ובד סוציאליתע בגין הודעה מרה לא תאושר לעקריאת פ 2.3

 דיווח .3

  כוננויות 3.1

להעביר דיווח על ביצוע שעות הכוננות, בכפוף למכסה  מחלקה לשירותים חברתייםעל מנהל ה

א'( למפקח כוח אדם באגף בכיר  100המאושרת, על גבי טופס קליטת תשלומים חודשיים )טופס 

 .רשויות מקומיות במחוז. הדיווח יועבר אחת לחצי שנה, אלא אם כן, חל שינוי לגבי מינוי הכונן

 קריאות פתע 3.2

להעביר דיווח על ביצוע קריאות פתע על גבי טופס קליטת  ייםהמחלקה לשירותים חברתעל מנהל 

א'(, וכן את דיווח העובד על ביצוע בפועל של קריאות פתע למפקח  100תשלומים חודשיים )טופס 

 .כוח אדם באגף בכיר רשויות מקומיות במחוז

  מימון .4

 .23.10.13.41מתקנה תקציבית  75%המימון עבור הכוננות וקריאות הפתע הוא 


