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דו”ח חופש המידע לשנת 2018

אנו שמחים לפרסם את הדו”ח השנתי אודות פעילות המשרד ותחומי האחריות לשנת 2018.

דו”ח זה מוגש לעיון הציבור במסגרת פרסום הדו”ח השנתי של הממונה על העמדת מידע לציבור וכולל מידע על 
א’ לחוק   5 וסמכויותיו של המשרד, בהתאם להוראות סעיף  והסבר על תפקידיו  אודות הפעילות, תחומי אחריות 

חופש המידע, תשנ”ח-1998. 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מופקד על מכלול רחב של נושאים שונים ומגוונים הקשורים לעולם 
הרווחה והתעסוקה, השלובים זה בזה. המשרד אמון על מתן מענים למגמות, לצרכים ולאתגרים בנושאי הרווחה 
האלימות  צמצום  מוגבלויות,  עם  אנשים  של  האישי  התפקוד  לרמת  מותאמים  מענים  פיתוח  ובהם  והתעסוקה, 
במשפחה ופיתוח מענים לנפגעים, עלייה ברמת הביטחון האישי והכלכלי של אזרחים ותיקים, מימוש זכויות חברתיות 
וכלכליות של צעירים בסיכון, הרחבת מעגל ההשתתפות בשוק העבודה, מתן הכשרות מקצועיות איכותיות, ביצוע 

פעולות לקידום הבטיחות בענף הבנייה ועוד.

בהוראות החוק  הנקבע  ולפי  לעקרונות השקיפות  לציבור, בהתאם  על העמדת המידע  כמדי שנה, המשרד שוקד 
ותקנותיו. פרסום המידע נעשה מתוך הבנה כי הוראות החוק ויישום עקרונות השקיפות השלטונית תורמים לחיזוק 
אמון הציבור במערכת הציבורית בכלל, ולחיזוק אמון הציבור בפעילות של המשרד בפרט. עובדי המשרד המסורים 

פועלים כשליחי ציבור נאמנים למען שלומם ורווחתם של אוכלוסיות היעד של המשרד.

אני מצרף את ברכתי לכלל העוסקים במלאכה.

בברכה,  

ד”ר אביגדור קפלן  
מנהל כללי  

דברי מנכ”ל המשרד 
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אנו מתכבדות להביא בפניכם את הדו”ח השנתי של חופש המידע במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
לשנת 2018.

לחופש המידע מטרה חשובה בשיפור הנגשת המידע ציבור. חוק חופש המידע, אשר נחקק בשנת 1998, עיגן את 
זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. התכלית המרכזית העומדת בבסיסו של 

החוק הינה שקיפות פעולותיהן של הרשויות הציבוריות. 

החוק הינו אחד האמצעים החשובים לשמירה על מנהל תקין ושימוש בו מאפשר ביקורת ציבורית ושיתוף ציבור.

מטרת תחום העמדת מידע לציבור היא מתן מענה מקיף ומקצועי לפונה תוך עמידה בזמני המענה לפי תקנות החוק 
ושמירה מיטבית על רמת שירות גבוהה. כולנו תקווה שנתוני הדו”ח, על חלקיו, ימשיכו לייעל ולשפר את השירות 

שנותן המשרד ליישום חוק חופש המידע.

הדו”ח משקף את פעילות משרדנו והוא פרי דיווח של השירותים המקצועיים במשרד.

ברצוננו להודות למנהל הכללי ולעובדי המשרד אשר היו שותפים מלאים בעדכון המידע המופיע בדו”ח. כמו כן, אנו 
מודים לעובדי המשרד על המאמץ הכרוך באיתור והעברת המידע לשם פרסומו לטובת האינטרס הציבורי ולתועלתו.  

תקוותנו כי הדו”ח יהיה לעזר ולתועלת.

דו”ח חופש המידע במשרד 
העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים לשנת 2018

גב’ רונית ספיר
מנהלת תחום 

העמדת מידע לציבור

גב’ ענת רז
מנהלת אגף בכיר 
קשרי חוץ ודוברות
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מידע אודות בקשות שטופלו ב-2018
באחוזיםמספר בקשותאופן המענה לבקשה 

24674.5%הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 

92.7%הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

257.6%הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

92.7%הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

51.5%הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

3610.9%הטיפול בבקשה טרם הסתיים

100% 330סה"כ

באחוזיםמספרהעילה

800.0%)1( - הקצאת משאבים

800.0%)2( - נוצר לפני 7 שנים

800.0%)3( - לא ניתן לאתר

800.0%)4( - המידע פורסם

825100.0%)5( - המידע נוצר בידי רשות אחרת

900.0%)א()1( - פגיעה בביטחון

900.0%)א()2( - צו

900.0%)א()3( - פגיעה בפרטיות

900.0%)א()4( - איסור על פי דין

900.0%)ב()1( - שיבוש תפקוד הרשות

900.0%)ב()2( - מדיניות בעיצוב

900.0%)ב()3( - משא ומתן

900.0%)ב()4( - דיונים פנימיים

900.0%)ב()5( - ניהול פנימי

900.0%)ב()6( - סוד מסחרי

900.0%)ב()7( - תנאי לאי מסירה

900.0%)ב()8( - רשות אכיפה

900.0%)ב()9( - משמעת

900.0%)ב()10( - פרטיות הנפטר

1400.0% - החוק אינו חל

2000.0% - קיים הסדר אחר למסירת המידע

00.0%עילת הדחייה אינה ידועה

25100.0%סה"כ

פירוט הבקשות שסורבו
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זמני הטיפול בבקשות שנענו

באחוזיםבמספרזמן הטיפול

6118.5%עד 15 יום

6620.0%בין 16 ל-30 יום

7522.7%בין 31 ל-60 יום

7723.3%בין 61 ל-120 יום

5115.5%מעל 120 יום

330100%סה"כ
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התקשרות עם מנהלת תחום )העמדת מידע לציבור( 
במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שם: רונית ספיר
כתובת: רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים 91012

טלפון: 02-5085906 
Hofmeida@molsa.gov.il :דואר אלקטרוני

את אגרת הבקשה ניתן לשלם באמצעות:

האינטרנט:  .1 
בתשלום מקוון באתר שירות התשלומים הממשלתי, דרך אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בנק הדואר:  .2
ניתן לשלם את אגרת הבקשה בבנק הדואר או בכל בנק אחר. בעת תשלום בבנק הדואר יש להעביר את השובר 

 על ביצוע התשלום ל”טופס בקשת המידע”.
בנק הדואר )09( סניף ראשי )001( חשבון מספר 0-02485-0, ע”ש “משרד הרווחה - חוק חופש המידע”.

 ההוראות המנהליות של משרדנו “תקנון ותעריפים )תע”ס(”
מתפרסמות ומתעדכנות באתר המשרד באינטרנט: תקנון עבודה סוציאלית

 דו”ח חוק חופש המידע מתפרסם באתר האינטרנט של משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים וניתן להורדה.
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כיווני פעולה עיקריים 2019-2018

יעדי המשרד

יעדים בתחום הרווחה

• הוצאת משפחות ויחידים הנתונים במצבי עוני, הדרה ותלות למצב של עצמאות ותפקוד חברתי וכלכלי תקין.	

• פיתוח מענים מותאמים לרמת התפקוד האישי עבור אנשים עם מוגבלות.	

• סיוע לקהילות, למשפחות וליחידים בהתמודדות עם מצבי משבר וסיכון לאורך החיים.	

• היערכות להזדקנות האוכלוסייה.	

• הפחתת מספר הילדים, בני הנוער והצעירים בסיכון ובסכנה תוך הרחבת השירותים.	

• השלמת השינויים במבנה הארגוני ושיפור יכולות המשרד בפיתוח כלי ניהול ובשימוש בהם. 	

יעדים בתחום העבודה

• הגדלת היקף התעסוקה תוך יצירת הזדמנויות להתקדמות ולמימוש הפוטנציאל האישי של כל עובד.	

• פיתוח הון אנושי מיומן ואיכותי, המותאם לצרכיו המשתנים של המשק.	

• עיצוב נורמות וקידום תעסוקה הוגנת ובטיחותית במשק.	

• שיפור המיצוב של תחום התעסוקה בקרב הציבור ובעלי עניין.	

• שיפור השירות, קידום דיגיטציה והפחתת הביורוקרטיה.	
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המבנה הארגוני של המשרד
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תקציב המשרד

תקציב 2017 תיאורתחום
נטו

תקציב 2017 
ברוטו

תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

1,090,6781,099,9231,145,0571,159,998תחום פעולה כללי2301

123,375124,855118,492119,872אגף משאבי קהילה2305

1,007,9241,325,8291,125,6451,479,679אגף השיקום2306

2308
אגף לטיפול באדם 

עם מוגבלויות
1,732,7142,524,6141,917,7502,756,086

3,133,8314,143,3813,340,1124,378,737שירותים אישיים וחברתיים2310

588,245639,415664,887718,667נוער, צעירים ושירותים2311

94,49298,992122,007123,007תמיכה בפיתוח2312

7,771,2599,957,0098,433,95010,736,046סה”כ

תקציב זרוע עבודה לשנים 2018-2017 )באלפי שקלים(

תקציב רווחה והשירותים החברתיים 2018-2017 )באלפי שקלים(

תקציב 2017תיאורתחום
ברוטו

תקציב 2017 
ביצוע בפועל

 תקציב 2017 
התחייבויות

תקציב 2018
ברוטו

תקציב 2018 
ביצוע בפועל

 תקציב 2018 
התחייבויות

636,812536,73680,514268,983242,75825,609שכר ותפעול3630

3640
רגולציה, 

מחקר ואכיפה
72,71029,09338,24061,64322,39343,760

1,691,2291,639,682688,0101,659,9391,603,990785,323עידוד תעסוקת הורים3641

3642
 עידוד תעסוקת 

אוכלוסיות
259,685152,729379,599196,207145,952422,243

1,024,949852,4951,036,9691,037,709872,5101,050,886הכשרה מקצועית3644

4,097רזרבה להתייקרויות3645

3,689,4823,210,7352,223,3313,224,4812,887,6022,327,821סה”כ
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התפלגות כוח אדם לפי מגדר ודירוג
רווחה ושירותים חברתיים

סה”כמסדמירבתיכוןבכיריםדירוג 

נשים

53514632218מדעי חברה ורוח
5 14 מהנדסים
33721465משפטנים

2300314616 מינהלי
1,167 41601,003עו”ס

2132535570אחיות
3  12עיתונאים

924639 הוראה
1  1 מרפאים בעיסוק

2 11 פרא-רפואיים
224  הנדסאים/טכנאים

2 2  רופאים
152491,5358932,692 סה”כ נשים

       

גברים

102130970מח”ר
3 12 מהנדסים
7 133משפטנים

115124140 מינהלי
177 238137עו”ס 

6299305  אחיות
2  2 עיתונאים

13162554 הוראה
2 2  רופאים

11   הנדסאים
1379211458761סה”כ גברים
283281,7461,3513,453 סה”כ כללי
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זרוע העבודה

סה”כנקבה זכר 

88241329מינהלי

68144212מדעי חברה ורוח

682088מהנדסים

538הנדסאים/ טכנאים 

93544משפטנים

1 1רופאים

11 עובדים סוציאליים

11 עיתונאים

473784הוראה

213משפטנים מתמחים

288483771סה”כ
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מנהל שירותים אישיים וחברתיים

תפקיד מנהל שירותים אישיים וחברתיים הוא להעניק שירותי רווחה אישיים וחברתיים לפרט, למשפחה, לילדים 
ונוער, לזקנים ולאוכלוסיות מיוחדות באמצעות פיתוח תוכניות ופעולות ברמת הפרט, המשפחה והקהילה, ביסוס 

נהלים, הנחיות עבודה וקידום חקיקה.

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

אלימות במשפחה )להלן: “אלמ”ב”(

השירות לרווחת הפרט והמשפחה עוסק בפיתוח ובהפעלה של מסגרות ותוכניות מקומיות ואזוריות לטיפול באלימות 
במשפחה. פעולות אלה כוללות ייזום תיקוני חקיקה רלוונטיים ושיפור תוכניות הגנה, תוך שיתוף פעולה בין-משרדי 

במסגרת דיוני ועדה בין-משרדית ובמסגרת הסדרים משותפים.

בשנת 2018 פעלו התוכניות והמרכזים הבאים:

113 מרכזים ויחידות למניעה וטיפול באלימות במשפחה, המטפלים ביותר מ-10,000 משפחות. 37 מהמרכזים הם  •	
ייעודיים לחברה הערבית, וארבעה מרכזים מיועדים לחברה החרדית.

תוכנית חברות וזוגיות ללא אלימות, הפועלת ב-25 יישובים ובשיתוף משרד החינוך. •	
תוכנית עו”ס משטרה בשיתוף משטרת ישראל הפועלת בתחנות משטרה ב-35 רשויות מקומיות כדי להביא נשים  •	

וגברים לטיפול עם הגשת התלונה. 

14 מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן המקבלים הגנה על רקע אלימות במשפחה. המקלטים טיפלו בשנת  •	
2018 בכ-682 נשים ובכ-1,011 ילדים.

וילדיהן, שבהן ניתן טיפול  12 דירות מעבר במימון משרד העבודה והרווחה המיועדות לנשים נפגעות אלימות  •	
המשכי לנשים הזקוקות להגנה על רקע אלימות במשפחה. בשנת 2018 שהו 34 נשים ו-67 ילדים בדירות המעבר. 

6 דירות מעבר נוספות מופעלות במימון עמותות ובהן שהו 10 נשים ו-19 ילדים.

8 ועדות מחוזיות משותפות עם שב”ס פועלות לדיון בעניינם של אסירים המרצים את עונשם על עבירות אלימות  •	
במשפחה, גילוי עריות ובעניינן של משפחות נפגעי העבירה.

4 ועדות מחוזיות משותפות עם משרד הבריאות )בריאות הנפש( להערכת פוטנציאל מסוכנות. •	
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נושאים ותוכניות לטיפול ביחידים ובמשפחות במצוקה ובמשבר:

• סיוע בצרכים מיוחדים	

סיוע זה נעשה באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. היקף התקציב בשנת 2018 לתחום 

זה עמד על 47.3 מיליון שקלים ושירת 39,342 לקוחות.

• תוכניות תעסוקה	

המחלקות  מטופלי  שהם  ומשפחות  יחידים  עבור  מקומיות  רשויות  ב-84  מופעלות  תעסוקה  תוכניות   98

לשירותים חברתיים.

• תוכנית “נושמים רווחה”	

תוכנית דגל חדשנית וייחודית לסיוע אינטנסיבי למשפחות בעוני ובהדרה, המקודמת ב-108 רשויות מקומיות. 

תוכנית זו טיפלה בשנת 2018 ב-3,200 משפחות, והיא כוללת מענים פרטניים, קבוצתיים וקהילתיים. 

• תוכנית “יחדיו”	

מחלקות  ב-19  קבוצות  כ-34  מופעלות  ועמוקה  קשה  במצוקה  למשפחות  “יחדיו”  תוכנית  במסגרת 

לשירותים חברתיים.

• תחנות לייעוץ בחיי נישואין ומשפחה	

116 תחנות לייעוץ בחיי נישואין ומשפחה )טיפול זוגי ומשפחתי( פועלות במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים 

ברשויות המקומיות. תחנות אלה מטפלות בכ-17,818 משפחות בשנה.

• מרכזי קשר “הורים ילדים”	

62 מרכזי קשר “הורים ילדים” מופעלים ברחבי הארץ. זוהי מסגרת מוגנת לקיום הסדרי ראייה בין הורים לילדיהם 

במקרי גירושין קשים ו/או אלימות במשפחה וסיכון. בשנת 2018 הסתייעו במרכזי הקשר יותר מ-2,292 משפחות 

ויותר מ-3,967 ילדים.

• שירותים תומכים וסמך מקצועיים	

כ-2,857 לקוחות הסתייעו בשירותי סמך במסגרת השירות, טיפול אישי, מטפלת בית, עזרה בניהול משק בית 

וטיפול כוללני בטיפול תומך, סומכת ומטפלת בית.

• סדנאות להעשרת חיי המשפחה ולשיפור התפקוד	

37 סדנאות להעשרת חיי המשפחה ולשיפור תפקוד נערכו עבור 961 מטופלים של המחלקות לשירותים חברתיים. 

הסדנאות מתבצעות על ידי ארגונים שזכו במכרז.

• התערבות של עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין	

מהלך זה עוסק בענייני אישות, אפוטרופסות ואלימות במשפחה ופועל על ידי אבחון, התערבות ועריכת תסקירים 

לבית המשפט ולבתי הדין הרבניים. בשנת 2018 הוגשו 25,169 תסקירים בעניינן של 21,314 משפחות.

• מרכזי סיוע למשפחות נפגעות אובדן ושכול כתוצאה מהתאבדות, תאונת דרכים או עבירת המתה )רצח(	

8 מרכזים אזוריים בארץ מטפלים בנפגעי אובדן ושכול. בשנת 2018 טופלו כ-700 בני משפחה, מחציתם באופן 

פרטני ומחציתם באופן קבוצתי, באמצעות 43 קבוצות ברחבי הארץ.

• טיפול בנשים במעגל הזנות	

תוכניות אלה מופעלות בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, והן כוללות: דירת חירום, מרכז יום והוסטל. התוכנית 

טיפלה בכ-595 נשים בזנות בשנת 2018.

15 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



נתונים

קו 118 )מוקד חירום חברתי של משרד הרווחה( - באחריות אגף משאבי קהילה 

ילדיםגבריםנשיםסך הכל פניותשנה

201040,157000

2011156,881
612 פניות בנושא אלימות 

במשפחה שהופנו לטיפול עו”ס
00

20121,2569701360

2013917619450

20141,203810470

20151,340923690

20161,4001,260500

20171,7391,380--450

לא נאספו נתונים20183,1141,219

עו”סים לעניין סדרי דין ברשויות המקומיות

מתוכם גירושין/סה”כ תסקיריםשנה
אישות

אלמ”ב /
אפוטרופסותצו הגנה

201019,97711,5011,2516,728

201121,48011,79414717,725

201223,31313,5161,2188,001

201324,56213,9061,2838,887

201425,27215,2419938,403

201525,63615,3821,1228,595

201625,01514,7781,0888,487

201723,40913,6389019,186

201825,16913,9178909,616
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פיילוט התיאום ההורי

התיאום ההורי הוא מודל התערבות המיועד להורים בתהליכי פרידה וגירושין, הנמצאים בקונפליקט גבוה ומתקשים 
לנהל את הורותם המשותפת, למרות החלטות שיפוטיות ברורות בנושא.

הליכים ממושכים, רמת קונפליקט גבוהה, תחושת חוסר היציבות והפגיעה האפשרית בתפקוד ההורי, חושפים את 
הילדים לקונפליקט הגירושין באופן הפוגע במצבם הרגשי עד כדי מצבי סיכון של ממש. פיילוט התיאום ההורי החל 

בשנת 2016, ובמסגרתו הוקמו שש יחידות לתיאום הורי בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי.

סיכום נתוני שנת 2018

 סך כל 
הפניות

מספר משפחות בתהליכי 
הכנה לתיאום

מספר תיאומים 
שהחלו והופסקו

 סך כל התיאומים 
שהתבצעו

כלל 
תחנות הפיילוט

1954451124

מרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה ברשויות

 מספר שנה
מרכזים

משפחות 
 )בתי אב( 
שטופלו

יחידים
 מספר 

 קבוצות 
שפעלו

 מתוכם 
נשים

 מתוכם 
תקציבגברים

2010869,74911,3593770014,975

20119110,28611,7783850014,775

2012899,72111,2164170011,736

2013899,18411,112
166 קב’395

מתוכם 7,286 נשים
121 קב’ מתוכם 

2,751 גברים
 15,355

2014889,81811,8243417,5622,91515.355

2015909,23010,6863106,9212,77815,355

20161038,93510,1602906,6212,55818,355

20171138,74610,3372616,8752,66329,547

20181138,3989,7242716,4882,47830,181
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עובדים סוציאליים ב-30 תחנות משטרה

סך הכל תיקי שנה
אלימות במשטרה

מס’ הפניות 
גברים ונשים 

לעו”ס המשטרה

 מתוכן 
נשים

שיחות 
שהתקיימו 
ע”י העו”ס

 מתוכן 
נשים

עברו טיפול 
 והתערבות 
במרכזים

2010 
)נתוני 

10 מרכזים(
4,7973,58501,5470

609 קצר מועד 
448 ארוך טווח 

1,057 =

201194003880015830439

20129,8755,06101,02701,615

20136,8504,8892,9424,8891,8672,730

4,6842,7233,0102,130כ-20146,000
תקציב תקני 
ארגון ומנהל

20156,5005,2293,1503,3702,345
תקציב תקני 
ארגון ומנהל

3,9502,6152,778---5,800כ-20166,500

201712,0006,000---4,1502,8202,380

201812,5006,500---4,3503,1202,520

מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן

 מספר שנה
מקלטים

 מספר 
פניות

 מספר נשים 
שהתקבלו

מספר 
תקציבילדים ששהו

2010139376441,09718,190

20111393473297218,015

20121471067199018,015

2013146926271,07918,115

201414787
623 )לא כולל 132 נשים נוספות 

ששהו במקלט משנת 2013(
1,08318.115

201514767
600 )לא כולל 138 נשים ששהו 

משנת 2014(
98918,115

201614722
585 )לא כולל 138 נשים ששהו 

משנת 2015(
91018,115

201714652
564 )לא כולל 122 נשים ששהו 

משנת 2016(
94520,165

201814630
542 )לא כולל 140 נשים ששהו 

משנת 2017(
1,01127,315
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ילדים חשופים לאלימות בין הוריהם )במסגרת המרכזים למניעת אלימות במשפחה(

מספר מספר מרכזיםשנה
קבוצות טיפוליות

מספר ילדים 
ונוער מטופלים

983 )כולל נוער(63 )ילדים ונוער(201020

866 )ילדים ונוער(20112082

1,021 )ילדים ונוער(95 )ילדים ונוער(201200

20130108875

1,547 פרטני ו/או קבוצתי20142075

987 )ילדים ונוער(20152039

20162027981

20172075779

20182055758

בשנת 2018 נוספו כ-68 תקנים של עובדים סוציאליים ייעודיים לטיפול בילדים נפגעי אלימות במרכזים. מהלך זה 
הוא חלק מיישום המלצות הוועדה הבין-משרדית לשם טיוב המענים בתחום האלימות במשפחה.

ועדות מחוזיות משותפות עם שירות בתי הסוהר

דיונים בוועדות שנה
דיונים בוועדות לגילוי עריותאלימות במשפחה

2010
2,947 אלמ”ב

326 טיפול בעתירות
+ 544

98 טיפול בעתירות

646 דיונים+79 עתירות3,213 דיונים+317 עתירות2011

20123,281 + 294626

20132,609515

20142,420505

20152,982473

20162,461451

20172,289422

20181,894433
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ועדות מחוזיות להערכת פוטנציאל מסוכנות משותפות עם משרד הבריאות

מספר מקרים שנדונושנה

201051

201179

201243

201378

201467

201550

201625

201738

201832

מרכזי קשר הורים ילדים )*חסרים נתונים משני מרכזים(

תקציבכמה ילדיםכמה משפחות טופלומס’ מרכזי קשרשנה

2010632,4284,1224,335

2011642,2403,8374,428

4.428 מ’ ₪ 2012642,5404,083

201363
2,100* )נתונים מ-51 

מרכזים בלבד(
3,3604,488

2014642,423*4,0164,488

2015642,3833,3914,488

2016652,3784,0405,488

2017662,5714,0926,825

201864*2,2923,967 10,237
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סדנאות להעשרת חיי המשפחה

תקציבמספר משתתפיםמספר סדנאותשנה

20104201,533,000

20114901,600,000

20124001,520,000

1,500,000כ-201331735

20142500

1,350,000כ-201532795

2016369151,400,000

2017368911,400,000

2018379611,620,000

מרכזי סיוע למשפחות מתמודדות עם אובדן ושכול

מערך הסיוע למשפחות נפגעות אובדן ושכול אורגן מחדש בשנת 2018 והוקמו שמונה מרכזים אזוריים. המרכזים 
מופעלים על ידי שתי עמותות שזכו במכרז והן מספקות מגוון מענים למשפחות נפגעות שכול כתוצאה מתאונות 

דרכים, אובדנות או עבירות המתה:

מס’ מרכזישנה
סיוע

 מספר משפחות של 
 נפגעי אובדן ושכול שקיבלו טיפול 

ו/או ליווי על ידי מרכז הסיוע
מספר 

קבוצות טיפוליות

2018878543
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טיפול בצעירות ונשים במעגל הזנות

קו חירום / שם המסגרתשנה
הוסטלמרכז יוםדירת חרוםסיוע טלפוני

2010

6182227447סלעית - תל אביב

0583418אופק נשי - חיפה

0020באר שבע

2011
סלעית - תל אביב
אופק נשי - חיפה

בשבילך - ב”ש
0

140
79
0

84
46
44

40
37

11322517158בכל המסגרות2012

026518872בכל המסגרות2013

9930919471כל המסגרות2014

2015
סלעית - תל אביב
אופק נשי - חיפה

בשבילך - באר שבע
14328416963

2016
סלעית - תל אביב
אופק נשי - חיפה

בשבילך - באר שבע
18226115757

2017
סלעית - תל אביב
אופק נשי - חיפה

בשבילך - באר שבע
17823321162

 2018
סלעית - תל אביב
אופק נשי - חיפה

בשבילך - באר שבע
17427524278
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השירות לילד ונוער - קהילה
מתן טיפול, סיוע והגנה לילדים ולנוער בסיכון באמצעות מסגרות בקהילה ומסגרות מחוץ לקהילה.

נתוני שירותי הגנה לילדים בסיכון על ידי מתן מענה מיידי לילדים בסיכון:

דיווחים של פקידי סעד לחוק הנוער / סיכום 2018	•

מספר קטינים חדשים שדווחו לעובדים הסוציאליים	•

מספר דיווחיםנושא

48,203מספר דיווחים חדשים לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

11,150אלימות פיזית

5,375אלימות מינית

13,891הזנחה

או  פיזית  מינית,  אלימות  נפגעי  נוער  ובני  לילדים  וחקירה  ראשוני  סיוע  הערכה,  שירותי  המספקים  הגנה  מרכזי 
רגשית. במהלך שנת 2018 השלים משרד הרווחה את הקמתם של שמונה מרכזי הגנה כמתחייב בחוק סיוע לקטינים 

נפגעי עבירות מין ואלימות )תשס”ח, 2008(.

מרכז הגנה שיב”א: 803 ילדים ובני נוער טופלו במרכז, מתוכם 689 בשל פגיעות מיניות ו-114 בשל פגיעות פיזיות.• 	
ירושלים: 1,374 ילדים ובני נוער טופלו במרכז, מתוכם 1,214 בשל פגיעות מיניות ו-160 בשל פגיעות פיזיות.• 	
מרכז הגנה באר שבע: 725 ילדים ובני נוער, מתוכם 472 בשל פגיעות מיניות ו-260 בשל פגיעות פיזיות.• 	
מרכז הגנה חיפה: הופנו 356 ילדים, מתוכם 296 בשל פגיעות מיניות ו-70 בשל פגיעות פיזיות. 	•

מרכז הגנה נצרת: הופנו 361 ילדים, מתוכם 269 בשל פגיעות מיניות ו-92 בשל פגיעות פיזיות.	•

מרכז הגנה אשקלון: הופנו 474 ילדים, 375 בשל פגיעות מיניות ו-99 בשל פגיעות פיזיות.• 	
ו-26 על • 78 בשל פגיעות מיניות  ילדים, מתוכם  2017(: הופנו 104  )התחיל לפעול בסוף מאי  מרכז הגנה צפת 

פגיעות פיזיות.
	

על • ו-26  מיניות  פגיעות  בשל   178 מתוכם  ילדים,   209 הופנו   :)2017 ביוני  לפעול  )התחיל  נתניה  הגנה  מרכז 
פגיעות פיזיות.

	

בכל המרכזים: 4,406 ילדים ובני נוער, מתוכם 3,571 בשל פגיעות מיניות ו-852 בשל פגיעות פיזיות.
קיימות 11 יחידות אינטרנטיות במרכזי חירום שטיפלו השנה ב-477 ילדים.
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יחידות טיפוליות ייעוציות:

ליד מרכזי החירום פועלות תשע יחידות טיפוליות ייעוציות בקהילה, המספקות שירותי טיפול לכ-338 משפחות בשנה.

קלטי חירום בפנימיות: 76 ילדים בשנה •	
30 משפחות קלט חירום: 159 ילדים •	

מרכזי טיפול אזוריים לילדים ובני נוער נפגעי פגיעה מינית והוריהם

13 מרכזי טיפול אזוריים למתן טיפול רגשי לילדים ובני נוער שנפגעו מינית והוריהם פעלו ברחבי הארץ במהלך 
שנת 2018. הפיקוח על מרכזי הטיפול מבוצע על ידי מפקחות נפגעי עבירה קטינים במחוזות. במסגרת המרכזים 
ו-1,150 בנות  761 בנים   - 1,911 קטינים  וטופלו  ולהוריהם  נוער  ובני  לילדים  האזוריים הוענקו 54,423 שעות טיפול 
מגיל שלוש עד 19. 490 ילדים נוספים )בנים ובנות( והוריהם קיבלו טיפול בעקבות פגיעה מינית באמצעות מטפלים 
כ-150  במרכזים  טופלו  בנוסף,  אזורי.  טיפולי  מרכז  הוקם  טרם  באזורים שבהם  במימון המשרד,  פרטיים  מומחים 

קטינים בעלי התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת שלא הובאו בפלילים בגין התנהגות זו.

מרכזי הטיפול האזוריים ערכו במהלך שנת 2018 ימי עיון, ימי למידה ופעולות הסברה עבור אנשי מקצוע בסביבת 
זו, השירות ערך לראשונה  והוריהם. בשנה  מינית  וטיפול בקטינים שנפגעו  בנושאים הקשורים באיתור  המרכזים, 
הכשרה ל-20 מטפלים בילדים בעלי התנהגות מינית לא מותאמת ו/או פוגעת. בשלהי שנת 2018 נפתחה הכשרה 
עבור 24 מטפלים קליניים לילדים ובני נוער שנפגעו מינית. בנוסף, כ-72 עובדים סוציאליים ברשויות מקומיות עברו 

הכשרה בנושא “מיניות ואלימות מינית” במסגרת תוכנית פיילוט בין-משרדית בשם “מיניות במרחב בטוח”.

תסקירי נפגע

בשנת 2018 הוגשו 189 תסקירי נפגע אודות קטינים, נפגעי עבירות מין, עבירות אלימות, אלימות במשפחה ומשפחות 
נפגעות רצח והמתה בהם קטינים, מתוכם 139 עבירות מין, 13 עבירות אלימות חמורה ו-37 בני משפחות של נרצחים. 

התסקירים נכתבו על ידי מפקחת ארצית ומפקחות מחוזיות במקרים של קטינים נפגעי עבירה.

פיתוח שירותים בקהילה לטיפול ומניעת הוצאת ילדים מהבית

מועדוניות לסוגיהן ולמגוון הגילאים )גיל רך, יסודי ומתבגרים( - בשנת 2018 טופלו 17,268 ילדים ב-1,078 מועדוניות.• 	
להב”ה - תוכנית לנוער בסיכון במגזר הכפרי - בשנת 2018 טופלו 1,831 ילדים ב-22 מרכזים קהילתיים.	•

תמיכה ביתית ומועדוניות ביתיות - בשנת 2018 טופלו 1,046 ילדים ב-170 מסגרות.	•

ועדות תכנון, טיפול והערכה - נערכו כ-21,492 ועדות בשנת 2018 שדנו בכ-34,828 ילדים בשנת 2018.	•

פיתוח מערכת ממוחשבת חדשה לוועדות לתכנון, טיפול והערכה המתממשקת למערכות הממוחשבות ברשויות 	•
המקומיות של תיק לקוח.

פיילוט קד”מ )קבוצות דיון משפחתיות( כחלופה לוועדות לתכנון, טיפול והערכה בחמש רשויות מקומיות.• 	
במסגרת חוק פעוטות בסיכון )הזכות למעון יום( - 22,652 פעוטות ותינוקות שהו ב-3,360 מעונות יום ובמשפחתונים •

בשנת 2018.
	

.2018 משפחות עם ילדים בגיל הרך בשנת 154תוכניות הקן - פעלו בקרב 	•

מעונות רב-תכליתיים - תוכנית טיפול מערכתית מודולרית הבנויה על בסיס מעון יום רגיל ונותנת מענים טיפוליים 	•
להורים ולפעוטות הנמצאים במצבי סיכון )על פי חוק פעוטות בסיכון(. ייחודיות המעונות היא במתן מענים 

24 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



טיפוליים לשיפור התפקוד ההורי ובקידום התפתחות הפעוט והקשר בינו לבין הוריו. בשנת 2018 פעלו 74 מעונות 
משפחתית  פרטנית,  ברמה  מגוונות  טיפוליות  תוכניות  פועלות  במעונות  והוריהם.  ילדים  ל-2,674  טיפול  וניתן 
וקבוצתית בהתאם לצורך. בימים אלו נערך המשרד להטמעת שינוי מדיניות לאור המציאות המשתנה בתחום גיל 

הרך. בפיילוט אמור להתחיל ב-10% מהמעונות.

מעטפת רכה - תוכנית טיפול אינטנסיבית חדשה לטיפול באוכלוסיית ינקות, המבוססת על התערבות משמעותית 	•
בבית המשפחה ובמסגרת החינוכית במקביל. תוכנית זו מיועדת לפעוטות בסיכון ולהוריהם, השוהים במעונות יום 
ובמשפחתונים וזכאים לכך לפי חוק פעוטות בסיכון. התוכנית מופעלת ב-10 יישובים מצפון עד דרום ומטופלים 

בה 140 פעוטות והוריהם. מתוכננת הרחבה עתידית.

סייעות שילוב במעונות יום ומשפחתונים - 599 פעוטות ותינוקות קיבלו מענה זה ב-106 מסגרות במהלך 2018.	•

שחקיות - 321 ילדים נהנו בתוכנית זו בשנת 2018.	•

תוכנית ראשית - תמיכה טיפולית, העשרתית ורגשית לילדים בגיל הרך בסיכון גבוה ולהוריהם בבית המשפחה. 	•
57 יחידות של התוכנית פעלו ברחבי הארץ בשנת 2018, שבהן טופלו 659 משפחות )ילדים והורים(. 

משפחות - תוכנית תמיכה קבוצתית למשפחות ולילדיהן בגיל הרך המופעלת ברחבי הארץ. בשנת 2018 הופעלו 	•
22 תוכניות שנהנו מהן 478 משפחות.

מטפחים )חונכות( - 4,520 ילדים ובני נוער קיבלו חונך מטפח בשנת 2018.	•

טיפול במשפחות שבהן ילדים במצבי הזנחה קשה - הפיילוט המשיך לפעול גם בשנת 2018, והוא טיפל ב-434 	•
מלווה  הפיילוט  נפשות(.   140-200( יישוב  בכל  משפחות   30-40 בין  הארץ,  ברחבי  יישובים  מ-12  משפחות 

במחקר הערכה.

נותנות מענים לילדים ולהוריהם הנמצאים במצבי סיכון 	• - תוכניות אלה  ונתיבים להורות  ילדים הורים  מרכזי 
שונים על רקע תפקוד הורי ו/או תפקוד הילדים. המטרה לשפר את תפקוד ההורים ומערכות היחסים בינם ובין 
ילדיהם, ובכך לתרום להתפתחותם התקינה של הילדים. בשנת 2018 פעלו 75 מרכזים בגיל הרך, יסודי ומתבגרים, 
בהם 9,795 נפשות )ילדים והורים( שקיבלו טיפול, ו-228 תוכניות של נתיבים להורות בגיל הרך, יסודי ומתבגרים, 

בהם 9,796 נפשות )ילדים והורים( שקיבלו טיפול במסגרת זו.

נתיבים להורות - 222 תוכניות בגיל הרך, יסודי ומתבגרים פעלו בשנת 2018 וטיפלו ב-8,867 נפשות )ילדים והורים(.	•

תוכניות רגישות תרבות לאוכלוסיות עולים - 55 תוכניות שטיפלו ב-1,354 משפחות )ילדים והורים(.	•

והוריהם. 	• הילדים  אינטרנית שבה מטופלים  פנימייה  אינטנסיבית הפועלת בתוך  - מסגרת שהייה  יום  פנימיות 
פנימיות אלה מיועדת לילדים בגילאי שש עד 12, הנמצאים במצבי סיכון גבוה. הילדים שוהים בפנימיה לאחר 
שעות הלימודים ועד השעה 19:00 ומקבלים טיפולים רגשיים, חינוכיים והעשרתיים. ההורים הם חלק אינטגרלי 
מהמערך הטיפולי. ילדים הזקוקים לכך מקבלים גם תוכנית בוקר להיערכות לקראת יום הלימודים. כ-750 ילדים 

טופלו בשנת 2018 ב-17 פנימיות יום ברחבי הארץ.

מרכז חכ”מ - מרכזים לחיזוק כוחות משפחתיים: תוכנית זהה לתוכנית פנימיית היום, המאפשרת מתן שירות 	•
בקהילה במקומות שבהם אין אפשרות להקים פנימיות יום לאוכלוסיית יעד דומה. 11 מרכזים פעלו בארץ בשנת 

2018, ובהם שהו 237 ילדים שקיבלו טיפול עם הוריהם.

תוכניות “יש מצ”ב” ו”להב”ה” למתבגרים - שתי תוכניות אלה הוקמו בשותפות עם משרדי ממשלה נוספים. 22 	•
“יש מצב” פעלו בשנת 2018 ברחבי הארץ, ובהם טופלו כ-2,550 מתבגרים ברמות  ו-11 מרכזי  תוכניות להב”ה 

טיפול שונות.

טיפולים פרטניים וקבוצתיים, אבחונים פסיכולוגיים.	•
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פיתוח כוח אדם, הכשרות והשתלמויות שהתקיימו בשנת 2018:

25 עובדים סוציאליים במרכזי ילדים הורים ונתיבים להורות בנושא טיפול בהורות. •	
30 אמהות בית העובדות במרכזי ילדים הורים ונתיבים להורות, ולהן תפקיד משמעותי בתהליך הטיפולי. •	

26 יושבי ראש לחוק פעוטות בסיכון. •	
40 עובדים סוציאליים במעונות רב-תכליתיים - הדרכה מקצועית בתחום יחסי הורה-ילד בגיל הרך סביב  •	

טראומה והתקשרות שנערכה לארבעה קבוצות הדרכה בארבעה מחוזות.

20 עובדים סוציאליים - הכשרה בפיילוט “מעטפת רכה” שהתמקדה בעקרונות עבודה טיפולית ביחסי  •	
הורה-ילד בגיל הרך, במצבי טראומה והתקשרות.

10 מעונות רב-תכליתיים קיבלו ייעוץ מלווה בנושא מדיניות ועבודה בשותפות רב-מקצועית. •	
הכשרות לעובדים סוציאליים מועדוניות וצוותים חינוכיים. •	

הכשרות למדריכים בתוכניות רגישות תרבות. •	

שירות האומנה

מוגבל  זמן  לפרק  מהבית  להוציאם  שיש  לילדים  תומכת  משפחה  המשמשת  טיפולית  חלופה  אומנה:  משפחות 
או מוגדר מעת לעת. את המסגרת המשפחתית מנהלים הורים אומנים, המקבלים לביתם ילד נזקק כדי לטפל בו 
כפי שהורים מטפלים בילדיהם. הדבר מאפשר לילדים להתייחס לדמויות הוריות/בוגרות קבועות, לפתח דפוסים 
בריאים של התקשרות ולהפנים מודל תקין של יחסים משפחתיים. חוק אומנה לילדים שנכנס לתוקף בדצמבר 2016, 
וההנחיות להעדיף שימוש באומנה כמענה ראשון לילדים, משנות באופן ניכר את חשיבות משפחות האומנה כמענה 

לצורך בפתרון טיפול חוץ-ביתי.

השירות הניתן הוא כלל-משרדי רוחבי לאוכלוסיית ילד ונוער )מנהל שירותים חברתיים ואישיים(, ולאוכלוסיית ילדים 
בעלי מוגבלויות שונות - מש”ה, אוטיזם ושיקום )ממנהל מוגבלויות(. יש שני סוגי אומנה: רגילה לילדים המסוגלים 
לתפקד במסגרות חינוך רגילות ולהשתלב בקבוצת בני גילם בקהילה שבה גרה המשפחה ללא סיוע ייחודי. אומנה 

טיפולית המיועדת לילדים הנמצאים בטיפול פסיכיאטרי וזקוקים לליווי טיפולי אינטנסיבי.

בינואר 2016 נחקק חוק אומנה לילדים התשע”ו-2016, אשר מסדיר את זכויות הילדים באומנה ומגדיר את מעמד 
כי  וקובע  מחדש  החוק  אצלן.  השוהים  הילדים  של  היומיום  לחיי  ביחס  וחובותיהן  זכויותיהן  האומנה  משפחות 
יהיה ממונה על רישוי משפחות האומנה. רישוי שעל המשפחות לחדשו כל שלוש שנים. כמו כן, קובע החוק שכל 
השמה של ילד מחוץ לבית הוריו תהיה קודם באומנה בבית קרובי משפחה מדרגה ראשונה. אם לא יימצא סידור 
בקרב המשפחה, יושם הילד באומנה מחוץ למשפחה, ורק אם לא תימצא משפחת אומנה מתאימה - הילד יועבר 

למסגרת פנימיתית.

נוסף עוסק  ופנימיות(. חידוש  )אומנה  לילדים המסודרים בסידור חוץ-ביתי  נציב תלונות  יהיה  כי  גם  החוק קובע 
צרכים  עם  ילדים   .21 גיל  עד  באומנה  ישהו  אשר  )פוסט-אשפוזי(  מורכבות  ורגשיות  נפשיות  בעיות  עם  בילדים 

מיוחדים ייהנו מזכויות המוענקות לנכים.

מנחות  מהפיילוט  כחלק  והוריהם.  ילדים   - משפחות   80 עם  פיילוט  מתקיים  האומנה  שירותי  במסגרת   - מימ”ד 
האומנה מקיימות התערבות דיאדית של ילד והוריו למשך 15 חודשים באופן אינטנסיבי, כדי להביא למיצוי היכולות 
המיטביות של ההורים לבחינת אפשרות להחזיר את הילד לחיק משפחתו. צוותי האומנה השונים מקבלים הכשרה 

והדרכה מיוחדות במסגרת פיילוט זה.

תהליך רישוי אומנה נעשה באמצעות הערכת כשירות המשפחות לשמש כמשפחות אומנה, המתבצעת על ידי גופי 
האומנה ועוברת להמלצת ואישור הפיקוח המחוזי וממונה הרישוי.
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2018נתוני שנת 

4,210 ילדים מושמים ב 2,854 משפחות

מתוכם -	•

1,612 ילדים המושמים בקרב 1,195 משפחות קרובי משפחה	•

2,598 ילדים המושמים בקרב 1,389 משפחות שאינן משפחות קרובי משפחה	•

מתוך כלל הילדים 3,500 באומנה רגילה וכ-700 ילדים נמצאים במסגרת האומנה הטיפולית	•

מכון 	• )שח”ר,  האומנה  שירות  להפעלת  במכרזים  שזכו  אומנה  גופי  חמישה  באמצעות  ניתנים  האומנה  שירותי 
סאמיט, אור שלום, א.ד.נ.מ, מט”ב(

ילדים 	• חירום המטפלות בכ-200  30 משפחות אומנת  יש  חירום.  בנוסף שירות לאומנת  שירות האומנה מעניק 
במהלך שנה

בנוסף ישנם 550 ילדים השייכים לאוכלוסיית היעד של מנהל מוגבלויות.	•

טיפול חוץ ביתי )אומנה ופנימיות(

במסגרת חוץ ביתית נמצאים למעלה מ-8,500 ילדים בסיכון.

1,366 ילדים נמצאים ב-1,345 משפחות אומנה רגילה.	•

524 ילדים ב-381 משפחות אומנה טיפולית.	•

202 ילדים הגיעו ב-30 משפחות קלט חירום בשנת 2018.	•

175 ילדים בשנה נמצאים בחמישה מקלטי חירום בפנימיות.	•
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שירות לעבודה קהילתית 
שותפות  תוך  מתמשכים,  או  זמניים  מצוקה  או  שינוי  משבר,  במצבי  המצויות  קהילות  וחיזוק  פיתוח 

ומעורבות האוכלוסייה.

תוכניות בקהילה  .1
)הנתונים הם מספר הרשויות שבהן מופעלות התוכניות, אלא אם כן כתוב אחרת(

א. פיתוח קהילתי אסטרטגי

מספר הרשויות שבהן שם תוכנית
מופעלות התוכניות

125פיתוח והכשרת מנהיגות קהילתית

27פיתוח אורבני קהילתי

6תקשורת קהילתית

20תיאטרון קהילתי

34גינון קהילתי

24פיתוח קהילתי במגזר הכפרי

39פיתוח מנהיגות נוער

67פיתוח קהילתי למניעת אלימות

10פיתוח גישה קהילתית

פיתוח כלכלי קהילתי ב. 

מספר הרשויות שבהן שם תוכנית
מופעלות התוכניות

18תוכנית מעברים
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חוסן קהילתיג. 

מספר הרשויות שבהן שם תוכנית
מופעלות התוכניות

11מרכזי חוסן קהילתי

754צח”י )מספר ישובים כפריים(

64צח”ש )מספר שכונות(

העצמת אוכלוסיות ייחודיותד. 

מספר הרשויות שבהן שם תוכנית
מופעלות התוכניות

15מוטב יחדיו

18פעילות קהילתית “בן ממשיך”

41קהילה נגישה

28מנהיגות הורים במרכזים למשפחה

122העצמת נשים

113מיצוי זכויות במרכזי עוצמה

13קבוצות לעזרה עצמית והדדית

6קהילה לדורות

14פעילות קהילתית למניעת אלימות במשפחה

פיתוח קהילתי בין-תרבותיה. 

מספר הרשויות שבהן שם תוכנית
מופעלות התוכניות

17משעול )מספר מתחמים(

29מנהיגות עולים

44מרכזי גישור ודיאלוג קהילתי

פרויקט שיקום שכונות. 2

83 שכונות ב-62 רשויות מקומיות, מתוכן 11 מועצות אזוריות.
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השירות למען הילד )אימוץ(

חזון השירות

הבטחת זכותו של ילד ללא הורים מסוגלים לבית קבוע בדרך של אימוץ.	•

הבטחת עמידות האימוץ וחיזוק קהילת האימוץ.	•

הסדרת מעמדם של קטינים במשפחות מיוחדות )אימוצי קרובים ופונדקאות(.	•

המצע החוקי במסגרתו פועל השירות

•	 -  2010 תיקון:  הבין-ארצי,  האימוץ  )הסדרת  1996 התשמ”ו  תיקון:   ,1981  - ילדים, התשמ”א  אימוץ  חוק 
התשע”א )הסדרת חתימה על הסכמת הורה לאימוץ(.

חוק “ההסכמים לנשיאת עוברים” )פונדקאות( התשמ”ו - 1996	•

האוכלוסיות המטופלות

פעוטות 	• )תינוקות,  אימוץ  של  בדרך  קבוע  לבית  וזקוקים  לגדלם  מסוגלים  אינם  שהוריהם  ילדים 
וילדים גדולים(.

מאומצים לאורך כל שלבי החיים.	•

משפחות ביולוגיות שילדיהן נמסרו לאימוץ.	•

נשים לא נשואות המתלבטות בקשר לעתיד העובר שייוולד.	•

משפחות מועמדות לאמץ.	•

משפחות מאמצות לאורך כל שנות האימוץ.	•

מאומצים בוגרים - בני 18 ומעלה.	•

אימוץ קרובים - אימוץ על ידי בן הזוג של ההורה הביולוגי, כולל במשפחות חד-מיניות.	•

מאמצים ומאומצים באימוץ הבין-ארצי.	•

“אמהות נושאות” ו”הורים מיועדים” לפי חוק ההסכמים לנשיאת עוברים.	•
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כלים ופעולות

קטינים 	• להכרזת  תסקירים  הגשת  לאימוץ,  הורה  הסכמות  על  הורים  החתמת  ילדים,  אימוץ  חוק  ביצוע 
כברי-אימוץ, הגשת תסקירים בבקשות לצווי אימוץ.

בסיכון 	• קטינים  של  בעניינם  הדנות  המקומיות  ברשויות  ומעקב  טיפול  לתכנון,  בוועדות  קבועה  נציגות 
בגיל הרך.

מסירת ילדים לאימוץ.	•

עבודה עם הורים שילדיהם עשויים להימסר לאימוץ ועם הורים שילדיהם נמסרו לאימוץ.	•

טיפול בנשים/נערות בהריון השוקלות מסירת ילדיהן לאימוץ.	•

עבודה ישירה עם משפחות מועמדות לאימוץ, כולל אבחון והכנה להורות מאמצת.	•

סבסוד האימוץ של ילדים קשיי השמה, ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים המאומצים על ידי משפחות 	•
אומנה וקבוצות אחים הנמסרים יחד.

ביצוע החלטות בית המשפט לאימוץ פתוח )צמצום תוצאות האימוץ(: הכנה וליווי הקשר 
של שלושת הצלעות: מאומץ, הורה ביולוגי והורה מאמץ

פיתוח והפעלת שירותי טיפול וייעוץ פרטניים, קבוצתיים ומשפחתיים למשפחות המאמצות.	•

פיתוח קבוצות תמיכה להורים מאמצים, פיתוח מנהיגות בקרבם והפעלת שירותי טיפול לאחר האימוץ 	•
הפורמלי, לאורך כל שנות האימוץ.

מענה למשפחות ביולוגיות שילדיהן נמסרו לאימוץ באמצעות אימוץ עם קשר )אימוץ פתוח(.	•

 ומעלה בבקשה ל”פתיחת תיק האימוץ”, בקשות להיתרי נישואין, 18טיפול בפניות מאומצים בוגרים בגיל 	•
מימוש ירושות וקצבאות.

ליווי, ייעוץ והדרכה לגורמים השונים בקהילה בנושא אימוץ.	•

פעילות קהילתית והסברה.	•

פעולות בנושא אימוץ בין-ארצי, ובכלל זה

מתן רישוי לעמותות לפעול בתחום האימוץ הבין-ארצי, בסיוע ועדה מייעצת לשר. א.

פיקוח, הדרכה וייעוץ לעמותות.ב. 

מעקב ג.  ומחייבת  חדשה  זה  בתחום  הפעולה  בחו”ל.  אימוץ  רשויות  עם  בינלאומיים  קשרים  פיתוח 
ולימוד יסודיים.

עבודה משותפת עם משרדי הממשלה השונים העוסקים בתחום )משפטים, חוץ, פנים ודתות(.ד. 

ה. 
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נתונים

בשנת 2018 התקבלו כ-4,000 פניות הכוללות, בין היתר, השתתפות בוועדות לתכנון, טיפול והערכה, אימוץ ילדים, 
טיפול במשפחות מאמצות באימוץ בארץ ואימוץ בין-ארצי.

סך הכל פניות בבקשה לאמץ:

248 משפחות חדשות.

138 בקשות חדשות לאימוץ קרובים.

הוגשו 82 בקשות חדשות לאימוץ במשפחות חד-מיניות, מהן 13 משפחות של גברים ו-69 משפחות של נשים.

התפלגות הסדר אימוץ או הסדרת מעמד משפטי של 341 ילדים בשנת 2018

טיפול בפניות מאומצים בוגרים: 927 פניות בשנת 2018

מענה ל-294 משפחות ביולוגיות בשנת 2018

119 פניות של משפחות ביולוגיות, 175 פניות לאיתור משפחות ביולוגיות
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אגף משאבי קהילה

תחום התנדבות
תחום ההתנדבות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוקם בשנת 2012 במטרה להוביל ולפתח תשתיות 
שיתרמו להגדלת מספר המתנדבים. כמו כן, תחום ההתנדבות מופקד על שיפור איכות הפעולה ההתנדבותית, על 
קידום החברה האזרחית ושיתוף פעולה עם המגזר הציבורי, ועל סיוע ביצירת פתרונות לצרכי הקהילה והמערכת 

באמצעות מערך המתנדבים הישראלי.

תחום ההתנדבות 2018 במספרים:

 איתור משפחות ביולוגיות פניות ל 175ת, פניות של משפחות ביולוגיו 119

 

 

 

 

 אגף משאבי קהילה

 
 תחום התנדבות

במטרה  2012הרווחה והשירותים החברתיים הוקם בשנת העבודה, תחום ההתנדבות במשרד 

. כמו כן, תחום ההתנדבות מופקד על להוביל ולפתח תשתיות שיתרמו להגדלת מספר המתנדבים

עם המגזר ושיתוף פעולה ם החברה האזרחית ודיקעל איכות הפעולה ההתנדבותית, שיפור 

ביצירת פתרונות לצרכי הקהילה והמערכת באמצעות מערך המתנדבים , ועל סיוע הציבורי

 הישראלי. 

 במספרים: 2018תחום ההתנדבות 

 

33 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



יחידת ההתנדבות ברשויות המקומיות

הבית של ההתנדבות בקהילה. יחידות ההתנדבות ברשויות המקומיות הן מרכז מקצועי לניהול תחום ההתנדבות 
ברשות המקומית. המרכז עוסק בגיוס, בהכשרה ובהפעלה של מתנדבים וייזום פרויקטים התנדבותיים, מתן ליווי 

ותמיכה מקצועית ומקסום היכולות של המתנדבים למען חיזוק הקהילה שבה הם פועלים.

יחידות ההתנדבות פועלות בכ-160 רשויות מקומיות ברחבי ישראל. במרבית המקרים, רשויות שבהן אין יחידה כזו 
כוללת 10,000 תושבים או פחות. בשנת 2018 הוקמו 10 יחידות התנדבות חדשות.

תפקידי יחידות ההתנדבות

פיתוח פרויקטים התנדבותיים בהתאם לצרכי הקהילה והרשות )לאחר מיפוי(.

תמיכה ביזמות חברתית של הקהילה וארגונים מקומיים.	•

הכנת מערך להפעלת מתנדבים בשעת חירום.	•

חיזוק ערך ההתנדבות ביישוב ופיתוח פלטפורמות חדשות לאוכלוסיות שאינן מתנדבות.	•

גיוס, השמה וביטוח מתנדבים.	•

ביצוע פעולות הדרכה, הכשרה, מדידה ופיקוח לשיפור מקצועיות הפרויקטים.	•

ביצוע פעולות העשרה והוקרה לשימור המתנדבים.	•

הובלת פורומים הקשורים לפעילות בקהילה כגון פורום עמותות, עסקים מתנדבים וכד’.	•

חיזוק המנהיגות ההתנדבותית בקהילה והכשרת רכזי פרויקטים מתנדבים. 	•

איגום משאבים.	•

“סל  עבור  תקציב  לצד  שוטף  לתקציב  המקומיות  לרשויות  התחום  תקציב  חולק  השנייה,  הפעם  זו   ,2018 בשנת 
פלטפורמות”, הכולל תקצוב כל יחידה לבניית תשתיות מקומיות לקידום התנדבות )בשונה מפרויקטים ממוקדים(. 

במסגרת התוכנית הוצעו 12 פלטפורמות אפשריות לבחירת הרשויות, ורובן הוטמעו בהצלחה בישובים שונים.

 
נתוני שימוש הרשויות בסל הפלטפורמות:

רשויות הטמיעו 
בהצלחה את 
אתר “הלפי” 
להתנדבויות 
חד פעמיות

רשויות חדשות 
ביססו מערך 

להתנדבות של 
 אוכלוסיות 

רווחה

רשויות קיימו 
קורס למובילי 

 התנדבות 
ברשות

רשויות 
הקימו וקידמו 

 שולחנות 
עגולים

רשויות בנו 
 תשתית לשיווק 

התנדבות

רשויות חדשות 
הטמיעו 
תוכניות 

 להתנדבות 
משפחתית

רשויות 
ביססו מערך 

להתנדבות 
בשעת חירום

3091815393433
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תוכניות ושיתופי פעולה לקידום ההתנדבות בישראל

“קרן תחום התנדבות לחדשנות”	•

קרן החדשנות חילקה במהלך 2018 תקציבי פעולה לשמונה רשויות מקומיות להפעלת תוכניות התנדבות חדשות 
וחדשניות. לקרן הוגשו 18 תוכניות שונות, ומתוכן נבחרו שמונה תוכניות חדשניות ויצירתיות, שאפשר לשכפלן 

לישובים נוספים ואשר יש להן השפעה רחבה על מוטבי ההתנדבות.

מבחן התמיכה של תחום התנדבות	•

מבחן המעניק תמיכה לארגונים המפעילים אוכלוסיות רווחה כמתנדבות לצורך שיקומן. בשנת 2018 חולק תקציב 
כולל של 132 אלף שקלים לארבע עמותות, המפעילות יחד 524 מתנדבים השייכים לאוכלוסיות רווחה.

מבצע “כולנו מסובין”	•
המבצע התקיים בשנת 2018 בפעם ה-14, ובמסגרתו התארחו עשרות קשישים עריריים בסדרים ציבוריים בערב 

חג הפסח.

“חודש האזרח הוותיק”	•

חודש האזרח הוותיק התקיים באוקטובר 2018, בסימן 70 שנה למדינת ישראל. במסגרת החודש הוצעו לאזרחים 
ותיקים פעילויות שונות בהנחה משמעותית.

הכשרות והדרכות	•

במהלך 2018 התקיימו לראשונה שני קורסים מקוונים לניהול מתנדבים, לצד המשך קורסים פרונטליים, ימי עיון 
וכנסים ייעודיים.

שיתופי פעולה פנים-משרדיים	•

במהלך 2018 גובשו תהליכי שיתוף פעולה עם מרכזי השכול, השירות לדיור בקהילה ודוברות המשרד, וכן המשיכו 
תהליכי השותפות עם השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות ועם השירות להתמכרויות.

הקמת הרשת להתנדבות ישראלית	•

שנת 2018 הייתה שנת שיא בעבודתו של “מיזם ההתנדבות הישראלי”, בהובלתו של משרד העבודה, הרווחה 
רוב התשתיות  ומשרד ראש הממשלה. במהלך השנה התבססו  ישראל  ג’וינט  ביחד עם  והשירותים החברתיים 
שהוקמו במסגרת המיזם, והתבצע תהליך מואץ להקמתה של “הרשת להתנדבות ישראלית” - גוף עצמאי הממשיך 
את המיזם ומקדם התנדבות בישראל בראייה בין-מגזרית. במסגרת זו גויסו שותפים רבים לרשת, ועם תחילת 

2019 היא החליפה באופן רשמי את המיזם.

התשתיות שהוקמו על ידי מיזם ההתנדבות הישראלי במהלך 2018:

פרסום תו איכות לניהול מתנדבים הניתן לארגונים ורשויות מקומיות המנהלים את מתנדביהם כהלכה, 	•
לאחר תהליך בדיקה והערכה חיצוניים.

השקת תוכנה לניהול מתנדבים הניתנת חינם לכל ארגון המפעיל מתנדבים, ומאפשרת מעקב אחרי 	•
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מתנדבים ופרויקטים, הפקת דו”חות ועוד.

העלאה לאוויר של מאגר מידע בנושא התנדבות הכולל מעל 1,000 פריטי מידע בנושא מסווגים וממוינים 	•
לפי נושא.

וערוץ 10, במסגרתו שולבו בערוצים ובאתרי האינטרנט 	•  12 קמפיין תקשורתי נרחב בשיתוף ערוץ קשת 
שלהם כתבות ופרסומות בנושא התנדבות, שודרו ראיונות עם מובילי דעת קהל שמתנדבים והופק סרט 

תיעודי על ההתנדבות בישראל.

שירות ייעוץ לאזרח )שי”ל(

שירות ייעוץ לאזרח פועל למתן מידע וסיוע לפרט ולמשפחה בקהילה באמצעות מתן הכוונה ראשונית ללא כל עלות 
)ללא כל התחשבות במצבו הכלכלי של הפונה(, על ידי מתנדבים במגוון נושאים הקשורים למיצוי זכויות האזרח. 
בשנת 2018 השירות ניתן על ידי 1,282 מתנדבים המאיישים 83 תחנות בפריסה ארצית, מקצרין שבצפון ועד אילת 

בדרום, וכן באמצעות קבוצת פייסבוק ומוקד טלפוני הממוקם במחוז מרכז של משרד העבודה והרווחה.

מטרות השירות הן סיוע לאזרח במיצוי זכויותיו ובפתרון סכסוכים על ידי הכוונה וייעוץ ראשוני בהימצאות בסבך 
הביורוקרטיה, ביצירת קשרים עם הממסד ובקיצור הליכים במגעים עם המוסדות והארגונים השונים.

סיכום הפניות לשי”ל בשנת 2018 

בשנת הפעילות 2018 הגיע מספר הפניות לשי”ל, על כל שלוחותיו, ל-165,799 פניות.

124,138 איש פנו לתחנות שי”ל בכל רחבי הארץ.	•

35,640 איש פנו לשי”ל באמצעות מוקד הרווחה הטלפוני 118.	•

1,500 פניות היו לייעוץ בדף הפייסבוק של שי”ל.	•

4,521 פניות בתחנות שי”ל בבתי המשפט.	•

 מנושא אחד):ביותר  עוסקותנושאי הפניות העיקריים בשי"ל (חלק מהפניות נושאי הפניות העיקריים בשי”ל )חלק מהפניות עוסקות ביותר מנושא אחד(:

 
 

 שירות לאומי ואזרחי

לתועלת הציבור. השירות פתוח לכל מי שקיבל פטור אזרחי הוא שירות התנדבותי ו שירות לאומי

מהצבא או שלא נקרא לשרת בצבא (ובכלל זה בני המגזר הערבי). השירות מתבצע בין היתר 

המסייע  ,רווחה והשירותים החברתייםעבודה, הבמשרד הגם ובכלל זה  ,במשרדי הממשלה

ודית וחינוכית, בתי אבות, בעבודה סיע, לגורמים שונים לאוכלוסיות בעלות מוגבלויות שונות

 השירות למפגר, סיוע לטיפול בילדים ונוער בסיכון ועוד.

 

המופעלים  ,רות לאומי בתחום הרווחה החברתית והסיוע לנזקקיםיתקני ש 721כיום ישנם 

עמי, עמינדב, שלומית, ש"ל -אגודה להתנדבות, בת :באמצעות שש עמותות בכל רחבי הארץ

 מסגרות רווחה. 320-חולקו התקנים ל 2018בשנת ושוויון חברתי. 

 

, בנוסףידי מסגרת הפעילות.  על 50%-המשרד ועל ידי מנים מולאומי מהתקני השירות מ 50%

 מנים באופן מלא.ומהמ תקנים 50 חולקו למגזר הערבי  2018בשנת 

 

 תקני המשרד מחולקים על פי אמות מידה שנקבעו:

 85% - טיפול ישיר •

 10% - טיפול עקיף •

 5% -ובתוכם תקני משרד  - מנהלי •
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שירות לאומי ואזרחי

שירות לאומי ואזרחי הוא שירות התנדבותי לתועלת הציבור. השירות פתוח לכל מי שקיבל פטור מהצבא או שלא 
נקרא לשרת בצבא )ובכלל זה בני המגזר הערבי(. השירות מתבצע בין היתר במשרדי הממשלה, ובכלל זה גם במשרד 
לגורמים שונים בעבודה  מוגבלויות שונות,  והשירותים החברתיים, המסייע לאוכלוסיות בעלות  העבודה, הרווחה 

סיעודית וחינוכית, בתי אבות, השירות למפגר, סיוע לטיפול בילדים ונוער בסיכון ועוד.

כיום ישנם 721 תקני שירות לאומי בתחום הרווחה החברתית והסיוע לנזקקים, המופעלים באמצעות שש עמותות 
חולקו התקנים   2018 ושוויון חברתי. בשנת  עמינדב, שלומית, ש”ל  בת-עמי,  להתנדבות,  אגודה  רחבי הארץ:  בכל 

ל-320 מסגרות רווחה.

50% מתקני השירות הלאומי ממומנים על ידי המשרד ו-50% על ידי מסגרת הפעילות. בנוסף, בשנת 2018 חולקו 
למגזר הערבי 50 תקנים הממומנים באופן מלא.

תקני המשרד מחולקים על פי אמות מידה שנקבעו:

טיפול ישיר - 85%	•

טיפול עקיף - 10%	•

מנהלי - ובתוכם תקני משרד - 5%מתנדבי חו”ל - בשיתוף המחלקה ליחסים בינלאומיים	•

במהלך שנת 2018 הגיעו לישראל 812 מתנדבים מחו”ל, שפעלו ב-92 מוסדות רווחה ברחבי ישראל. המתנדבים הגיעו 
מ-45 מדינות שונות ותרמו יחד כ-1.2 מיליון שעות התנדבות בשנה. כמו כן, התבצעו מספר מהלכים מרכזיים לקידום 

ופיתוח התחום:

ניסוי ראשון של שירות דיגיטלי לניהול מתנדבים )Comuniteer(, המאפשר שיפור משמעותי של ניהול מתנדבי 	•
חו”ל מבחינה לוגיסטית - ניהול מקוון של תהליך האשרות, הכניסות והיציאות של המתנדבים; מבחינת פיקוח - 
קבלת פידבקים מהמתנדבים על עבודתם לזיהוי בעיות וצרכים בשטח(; ומבחינת יצירת קהילה - “קיר קהילה” 

להחלפת רעיונות וחוויות, שיתוף בהזדמנויות, היכרויות וכד’.

להסדרת היחסים עם הארגונים המגייסים מתנדבים בחו”ל, 	• עבודה צמודה עם המחלקה ליחסים בינלאומיים 
להנגשת כלים מקצועיים עבורם ולקיום אירוע ידידות והוקרה לארגונים המגייסים.

השתתפות במחקר ראשון מסוגו באוניברסיטת חיפה בנושא מתנדבי חו”ל. 90% מהמרואיינים במחקר הם מתנדבי 	•
חו”ל בתוכנית של המשרד.

מוסדות ציבור

פעילות המחלקה למוסדות ציבור מתמקדת בתחומים המפורטים להלן:

מתן תמיכות לפנימיות לאחזקה שוטפת של תלמידים בגילאי 18-13 ברמה סוציו-אקונומית נמוכה. על פי מבחן א. 
הכנסות שוויוני, הסיוע ניתן ישירות למוסדות שבפיקוח המחלקה למוסדות ציבור )להלן “המחלקה”(. 189 מוסדות 
חינוך פנימיתיים קיבלו בשנת 2018 תמיכה עבור כ-10,500 תלמידים שהכנסת משפחותיהם נמוכה. המחלקה 

מפקחת על פנימיות אלה בהתאם לחוק הפיקוח על המעונות ודרישות המשרד. 

רישוי המעונות החייבים ברישיון ניהול על פי החוק )חוק הפיקוח על מעונות, התשכ”ה-1965(. כ-700 מסגרות ב. 
ומוסדות הנמצאים בפיקוח המשרד חייבים ברישיונות ניהול אחת לשנתיים. בשנת 2018 הוצאו כ-420 רישיונות 

לניהול מעון.
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ריכוז התיאום הבין-משרדי למניעת כפל תמיכות בתלמידי הפנימיות בין משרד הרווחה למשרד החינוך.ג. 

הכרה במוסדות ובארגונים הפועלים לרווחת הפרט לצורך סעד. עד שנת 2010 המחלקה המליצה על מתן פטור ד. 
וחובת סימון לעמותות, שקיבלו בגדים משומשים מחו”ל לצורך חלוקתם ללא תמורה לאנשים  מתשלום מכס 
נצרכים. לאור תיקון צו תעריף המכס והפטורים ומס הקנייה על טובין, התשע”ב-2012, ובהתאם לבקשת יחידת 
הפטור המותנה במכס - המחלקה למוסדות ציבור תבדוק מול הגורמים הממליצים ותאשר )או לא תאשר( בקשות 

לייבוא ביגוד מחו”ל ללא תשלום מכס.

ועדות ערר וסיוע לבודדים

ועדות ערר  .1

ועדות ערר פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד, תשי”ח-1958 חוק בתי דין מנהליים, תשנ”ח-1992.

בוועדת ערר שלושה חברים: עו”ד )יו”ר הוועדה(, נציג ציבור ועו”ס.

ייעוד הוועדה הוא להבטיח מימוש זכויותיו של האזרח הפונה למחלקה לשירותים חברתיים. ועדת הערר בודקת 
אם המחלקה לשירותים חברתיים פעלה בהתאם להוראות במקרים שבהם האזרח עורר על החלטת המחלקה. 
כמו כן, הוועדה דואגת לכך שהמחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה על החלטותיה, אם האזרח טוען שלא 

קיבל תשובה על פנייתו.

במהלך 2018 הוגשו 278 ערעורים מהתחומים הבאים:

פרט ומשפחה - 160 ערעורים	•

ילד ונוער - 54 ערעורים	•

אזרחים ותיקים - 33 ערעורים	•

אנשים עם מוגבלויות - 31 ערעורים	•

מש”ה - 9 ערעורים	•

החלטות הוועדה בעררים היו:

נדחו - 184 )66.19%(	•

בדיקה חוזרת - 62 )22.30%(	•

החלטת ביניים - 20 )7.19%(	•

שונו - 10 )3.60%(	•

בוטלו - 2 )0.72%(	•
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סיוע למשפחות ויחידים. 2

לאדם נזקק הזכות לפנות למחלקה לשירותים חברתיים )ש”ח( ולבקש סיוע חומרי או טיפולי.

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים מוגבל, ורובו ממומן מתקציב משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים(. 
לכן לא תמיד המחלקה יכולה לסייע ללקוח ולעתים הסיוע ניתן באופן חלקי או חלקי מאוד.

קשה  כלכלי  במצב  לאוכלוסייה  סיוע  לשם  נוסף  תקציב  יש  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  למשרד 
מאוד. יכולת הסיוע מותנית בתקציב המשרד.

הסיוע ניתן עבור התחומים הבאים:

הוצאות לציוד אישי בסיסי אשר יתרום לקידום מצב הנזקק.. 1

הוצאות לציוד ביתי בסיסי לשיקום משפחות, ובהתאם לתוכנית טיפול.. 2

הוצאות לציוד אישי וביתי בסיסי במקרי שריפה )כאשר אין ביטוח(.. 3

הוצאות עבור פריטים ושירותים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות.. 4

טיפולי שיניים )לא כולל שתלים(.. 5

ידי עו”ס המחלקה לשירותים חברתיים, והיא מגישה טפסים למשרד.  יכולה להיעשות רק על  הפנייה למשרד 
טיפולי  הבאים:  בתחומים  ניתן  הסיוע  סכום.  ובאיזה  לסייע  ניתן  האם  ומחליטה  בבקשות  דנה  במשרד  ועדה 

שיניים, ציוד ביתי, מכשירי שמיעה ועוד. הסיוע ניתן מתקציב המשרד.

במהלך שנת 2018 אושר סיוע בגובה 1,729,781 שקלים עבור 507 בקשות.

סיוע ליתומים מהאפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים. 3

האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים )הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה( מקצה 
תקציב שנתי למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. גובה התקציב משתנה משנה לשנה, והוא נועד 

לסייע במענקים לילדים יתומים בקהילה ובמסגרות חוץ-ביתיות ולילדים נטושים.

המענק מיועד אך ורק להשלמת צרכיו האישיים של הילד, שאין כל מקור אחר למימונם. המענק יהווה תוספת 
לסל הוצאות נלוות במקרה של ילד שגר במסגרת חוץ-ביתית, והוא מיועד לשימוש מידי ולא לחיסכון.

הזכאים למענק:

ילד יתום - ילד שאביו או אמו נפטרו.	•

ילד נטוש - ילד הזכאי לגמלת ילד נטוש על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר שנעזב על ידי שני הוריו, או 	•
שניטש על ידי הורה אחד וההורה השני נעדר או אינו גר עמו, ונבצר ממנו למלא דרך קבע את חובותיו 

כלפי הילד.

:2018במהלך שנת 

יתומים בקהילה )הגרים בביתם( - אושרו מענקים בגובה 466,750 שקלים עבור 348 ילדים מ-137 משפחות. א. 
הסיוע ניתן עבור הנעלה וביגוד, השתתפות בהוצאות לציוד ביה”ס, שיעורי עזר, חוגים, ריהוט לחדר ילדים, 
מחשבים ועוד. מחודש 6/2018 התקציב שהתקבל מהוועדה הציבורית יועד למטרות חינוך בלבד, לרבות 

משלחות לפולין.
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יתומים במסגרת חוץ ביתית )באומנה ובפנימייה( - אושרו מענקים בגובה 44,000 שקלים עבור 22 ילדים. ב. 
רוב מוחלט של הסיוע ניתן למטרות חינוך ומשלחות לפולין, כפי שנקבע על ידי הוועדה הציבורית.

סיוע מקרנות והקדשים של האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים. 4

למחלקת עזבונות לטובת המדינה של האפוטרופוס הכללי יש מספר הקדשים וקרנות. המחלקה אחראית על 
הטיפול בבקשות ועל העברת התקציב המאושר לסיוע לנזקקים.

להלן פירוט הקרנות:

מייעץ 	• גורם  מהווה  הוועדה  כרונית.  מחלה  או  נכות  עם  לילדים  בשיקום  לסיוע  מיועדת  פרידל:  קרן 
לאפוטרופוס הכללי.

בשנת 2018 המליצה הוועדה סיוע בסך 423,000 שקלים ל-45 בקשות.

קרן שוקן: תמיכה כספית ליתומים עבור העשרה תרבותית ופיתוח כישרונות.	•

בשנת 2018 הוועדה אשרה סיוע בסך 144,883 שקלים ל-53 בקשות.

קרן שטרנהיימר לינה:	•

סיוע לילדים יתומים נזקקים:א. 

)כפי שקרה בשנת  ואין מקור אחר  נוצל  הוועדה דנה בבקשות כאשר הכסף מהוועדה הציבורית 
2018(. בשנת זו אושרו:

*298,000 שקלים עבור 70 משפחות )172 ילדים( בקהילה.

*86,000 שקלים עבור 43 ילדים במסגרות חוץ-ביתיות.

סיוע לצעירים יתומים נזקקים )גילאי 25-18(:ב. 

הסיוע ניתן ליתומים צעירים נזקקים כלכלית, עבור תחומים שונים, כגון: שכ”ל, סיוע במעבר דירה, 
רכישת מחשב, שיעורי נהיגה, מענק חתונה ועוד.

בשנת 2018 הוועדה אשרה סיוע בסכום של 87,734 שקלים עבור 22 יתומים.

קרן גרוס הנרייטה: סיוע לקשישים בישראל )הבקשות לסיוע לקשישים מאותרות מתוך הבקשות המוגשות 	•
מכשירי  ביתי,  ציוד  עבור  גם  אך  שיניים,  טיפולי  לעבור  בעיקר  ניתן  הסיוע  ומשפחות(.  ליחידים  לסיוע 

שמיעה, משקפיים ועוד.

בשנת 2018 הוועדה אישרה סיוע ל-75 משפחות ויחידים בסכום של 176,960 שקלים.

קרן לנגס אידה: הפועלת לטובת חינוכם ושיקומם של ילדים הסובלים משיתוק מוחין.	•

בשנת 2018 הוועדה אישרה סיוע ל-2 משפחות בסכום של 11,400 שקלים.

קרן רוזן הרברט: הפועלת לטובת ילדים מוכי גורל.	•

בשנת 2018 הוועדה אישרה סיוע למשפחה אחת בסכום של 2,013 שקלים.
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מנהל המוגבלויות

השונות  במוגבלויות  הטיפול  אגפי  שלושת  ואיחוד  עבודה  תפישת  שינוי  בעקבות   2017 בפברואר  הוקם  המנהל 
שבאחריות משרד הרווחה:

אגף מש”ה - מוגבלות שכלית התפתחותית	•

אגף השיקום - נכויות פיזיות וחושיות	•

השירות לטיפול באדם עם אוטיזם  	•

הקמת המנהל לוותה בשינוי תפישה לגבי אופן מתן השירותים לאנשים עם מוגבלות. משירותים המוגדרים וניתנים 
לפי אבחנתו של האדם לשירותים המכוונים לצרכי האדם, לרצונותיו ולרמת תפקודו בתחומי חייו השונים.

מנהל מוגבלויות מורכב משלושה אגפים מרכזיים, שכל אחד מהם מטפל במוגבלות מסוג אחר, מגיל לידה ועד זקנה:

אגף הערכה, הכרה ותוכניות - האמון על תהליכי האבחון וההכרה של לקוחות המנהל ואנשים עם מגבלה . 1
ועל פיתוח ידע, מומחיות מקצועית ושיטות התערבות.

אגף קהילה - האמון על פיתוח ומתן שירותי יום לאנשים עם מוגבלות החיים בבתיהם בקהילה.. 2

- האמון על מתן שירותי טיפול חוץ-ביתי.אגף דיור 3. 

בנוסף יש במנהל יחידות מקצועיות נוספות: שירות בריאות, עו”ס ראשי חוקי הגנה ויחידת תכנון תקצוב.

מנהל המוגבלויות סיפק בשנת 2018 שירות ל-124,900 לקוחות עם מוגבלות.

לקוחות אלה קיבלו מענים במגוון רחב של שירותים בהיקף תקציבי שנתי של מעל 4 מיליארד שקלים.
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אגף הערכה, הכרה ותוכניות

עקרונות מנחים בעבודת האגףא. 

הגדרת  וביניהם  מוגבלויות,  למנהל  הכניסה  בשער  הנושאים  כלל  על  אחראי  ותוכניות  הכרה  הערכה,  אגף 
האוכלוסייה, תהליכי אבחון והכרה וועדות אבחון על פי חוק.

האגף פועל לקביעת מדיניות, פיתוח תורה מקצועית ומומחיות, פיתוח ידע והכשרה לכלל אנשי מקצוע בשדה. 
כמו כן, האגף ממונה על תחומי רוחב הרלוונטיים ללקוחות בשירותי קהילה ובשירותי הדיור, כמו תוכניות אישיות, 

התערבות בתחום מיני חברתי, התנהגות מאתגרת ועוד.

כחלק מתפישת ההפעלה של מנהל המוגבלויות ועל מנת לאפשר שירות מיטבי ללקוחות, האגף אחראי על פיתוח 
, על פיתוח כלים יישומיים של תפישה זו, שירותים מוכווני אדם בהתאם ליכולותיו התפקודיות לפי מודל ה-

הטמעתה בקרב עובדי המנהל במטה ובמחוזות והנחלתה לכלל נות
ICF

ני השירותים.

זאת ועוד, האגף אחראי על מתן שירותים ישירים לאנשים עם מוגבלות בראייה ולאנשים עם מוגבלות בשמיעה, 
לקבלת  בזכאים  זה, הכרה  הידע המצטבר בתחום  ניהול  על  וכן  שקיבלו שירותים אלה בטרם הקמת המנהל, 

השירותים וסיוע במיצוי זכויותיהם.

פירוט השירותים הניתניםב. 

ועדות אבחון ואבחונים במרכזי אבחון	•

. חברי 1969 הפעלת ועדות אבחון על פי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מש”ה( תשכ”ט-מהות השירות:
תי. לרוב, טרם הוועדות ממונים על ידי שר הרווחה, והן פועלות עבור אנשים מהקהילה ומהדיור החוץ-בי

התכנסות הוועדה, מתקיים אבחון מקדים ומקיף במרכז אבחון. הוועדות והאבחונים מתקיימים בפריסה 
ארצית. תהליך האבחון וועדות אבחון ממומנים במלואם על ידי המדינה.

אוכלוסיית היעד:

כלל האנשים עם יסוד סביר למוגבלות שכלית התפתחותית )מש”ה(, כולל כאשר מדובר באבחנה כפולה 	•
כמו מש”ה ואוטיזם.

כלל האנשים עם ליקוי שכלי כלשהו הנמצאים בהליך פלילי.	•

רלוונטיים: בפילוחים  שירות  מקבלי  בשנת 4,760 מספר  ועדה  אבחון  עברו  ובוגרים  ילדים  לפי 2018   ,
הפילוחים הבא:
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אוכלוסיית אנשים עם אוטיזם	•

האוטיזם  רצף  על  לאוכלוסייה  ייעודיים  לשירותים  הזכאות  מתן  המנהל,  הקמת  לפני  ההכרה:  תהליך 
במשרד הרווחה חולק לשתי תקופות חיים:

עד גיל שש ניתנה “הכרה זמנית” בהסתמך על הקריטריונים לאבחנה של אוטיזם המופיעים בחוזר . 1
מנכ”ל משרד הבריאות לעניין אבחון אוטיזם )2013(.

מגיל שש ניתנה “הכרה קבועה”. ההכרה הקבועה ניתנה בהסתמך על המסמכים שהוגשו על פי חוזר . 2
מנכ”ל משרד הבריאות )כפי שנדרש ב”הכרה זמנית”(, וכן לפי דו”ח תפקודי-חינוכי ודו”ח בדיקה 

רפואי/ פסיכולוגי )מעל גיל חמש וחצי(.

עם הקמת מנהל המוגבלויות, וכחלק ממהלך כולל של בחינת הליכי ההכרה, נבחן מחדש תהליך ההכרה 
והזכאות לשירותים לילדים ולבוגרים הנמצאים על הרצף האוטיסטי.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 1,837 אנשים קיבלו הכרה במהלך 2018. זהו גידול של 12% ביחס למספר 
ה”הכרות” שניתנו שנה קודם לכן.

הקבועה ניתנה בהסתמך על המסמכים ניתנה "הכרה קבועה". ההכרה  ששמגיל  .2

 וכן ,שהוגשו על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות (כפי שנדרש ב"הכרה זמנית")

חמש וחצי חינוכי ודו"ח בדיקה רפואי/ פסיכולוגי (מעל גיל -דו"ח תפקודי לפי

 ).  שנים

הכרה, נבחן מחדש המוגבלויות, וכחלק ממהלך כולל של בחינת הליכי העם הקמת מנהל 

 הנמצאים על הרצף האוטיסטי.לבוגרים זכאות לשירותים לילדים והך ההכרה ותהלי

גידול זהו . 2018במהלך קיבלו הכרה אנשים  1,837 מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: מספר 

 שניתנו שנה קודם לכן. "הכרותמספר ה"ביחס ל 12%של 
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 הנלוות.
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875

פילוח לפי מחוזות

מוכרים במחוז דרום מוכרים במחוז ירושלים מוכרים במחוז צפון מוכרים במחוז מרכז

148

352

384
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283

פילוח לפי גילאים

0-3גילאי  4-6גילאי  7-13גילאי  14-18גילאי  19-21גילאי  22-35גילאי 
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בכל הגילאים נמצא יחס 1:4, כאשר מספרם של הבנים גבוה פי ארבעה ממספרן של הבנות

שינויים מתוכננים: הסדרת מדיניות הכרה של אנשים על הספקטרום האוטיסטי.



הכרה בעיוורים ובחירשים	•

בחינת זכאותם של אנשים עם מוגבלות בראייה או בשמיעה בהתאם לקריטריונים הקבועים מהות השירות: 
הסכמים, לצורך הכרה בזכאות לשירותים ולזכויות הנלוות.בתקנות או ב

אוכלוסיית היעד:

 לתעודת עיוור, 6.3 - אנשים מגיל לידה העונים על הקריטריונים המוגדרים בהוראת תע”ס עיוורים	•
 לדמי ליווי.6.1וכן נושאי תעודת עיוור העונים לקריטריונים הנקובים בהוראת תע”ס 

תע”ס חירשים	• בהוראת  הקבועים  בקריטריונים  העומדים  אנשים   - שירותי 5.7  לקבלת  וזכאים   
תמיכה בתקשורת.

 

עוץ של אופטומטריסט במצבים של ספק בתהליך ההכרה בזכאות יהוספת י: שינויים מתוכננים

 לתעודת עיוור או לדמי ליווי.

 חירשים:

 לקוחות כזכאים לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת. 212הוכרו  2018בשנת 

 בשמיעה.לקוחות הוכרו כזכאים עקב מוגבלות  133

 תוכניות אישיות  •
הל, נת המומסגראחת מקרון העבודה שהמנהל מוביל הוא שלכל אדם, המשולב ביע

 עמוטיב יתיבנה תוכנית התערבות מותאמת אישית שתתאים למצבו ולצרכיו, ת

אנשי מקצוע שמכיר  דייל בנה עיכנית האישית תוותקדמו בתחומי חיים שונים. הת

 התחשבות ברצונותיו.תוך מ עמובשיתוף ו את האדם

 כניות ייחודיותות

 התערבות בתחום המיני חברתי •

-מענה מקצועי וטיפולי ייחודי בנושאים הקשורים בתחום המיני: מהות השירות

הדרכה,  יםשנבחרו במכרז. במרכזים אלו ניתנ באמצעות מרכזים חיצוניים חברתי

 ייעוץ וטיפול בתחום המיני ובמצבי משבר וטראומה.  ,חינוך

אנשים הזכאים לטיפול על ידי מנהל מוגבלויות: הנמצאים  אוכלוסיית היעד:

אנשי צוות , בני משפחה של אנשים עם מוגבלות, ביתיות ובקהילה-במסגרות חוץ

 במסגרות השונות (דיור וקהילה).

 התערבות מערכתית, פרטנית, קבוצתית. סוגי ההתערבויות:

 מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: מספר

2400
2,103

עיוורים-כמות מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים 

פניות דמי ליווי פניות תעודת עיוור

 הוספת ייעוץ של אופטומטריסט במצבים של ספק בתהליך ההכרה בזכאות לתעודת שינויים מתוכננים:
עיוור או לדמי ליווי.

חירשים	•

 לקוחות כזכאים לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת.212 הוכרו 2018בשנת 

 לקוחות הוכרו כזכאים עקב מוגבלות בשמיעה.133

תוכניות אישיות	•

תוכנית  תיבנה  המנהל,  ממסגרות  באחת  המשולב  אדם,  שלכל  הוא  מוביל  שהמנהל  העבודה  עיקרון 
התערבות מותאמת אישית שתתאים למצבו ולצרכיו, תיטיב עמו ותקדמו בתחומי חיים שונים. התוכנית 

האישית תיבנה על ידי אנשי מקצוע שמכיר את האדם ובשיתוף עמו מתוך התחשבות ברצונותיו.
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תוכניות ייחודיות

התערבות בתחום המיני חברתי	•

מהות השירות: מענה מקצועי וטיפולי ייחודי בנושאים הקשורים בתחום המיני-חברתי באמצעות מרכזים 
ובמצבי  המיני  בתחום  וטיפול  ייעוץ  חינוך,  הדרכה,  ניתנים  אלו  במרכזים  במכרז.  שנבחרו  חיצוניים 

משבר וטראומה.

חוץ-ביתיות  במסגרות  הנמצאים  מוגבלויות:  מנהל  ידי  על  לטיפול  הזכאים  אנשים  היעד:  אוכלוסיית 
ובקהילה, בני משפחה של אנשים עם מוגבלות, אנשי צוות במסגרות השונות )דיור וקהילה(.

סוגי ההתערבויות: התערבות מערכתית, פרטנית, קבוצתית.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים:

 

 

 סוגי טיפול: 

 

 .יליון שקליםמ 5-כעלות: 
 

 : כנית נט חברות

רשת חברתית מקוונת של אנשים עם מש"ה, המנוהלת על ידי אנשי מקצוע מעמותת 

יחד עם אנשים עם מש"ה שקיבלו הדרכה לכך. הרשת מיועדת ב ,בית נועם אלין

 ונגישים.להרחבת מעגלים חברתיים, פעילות פנאי מותאמת וערוצי מידע זמינים 

613

389

טיפול פרטני-מקבלי שירות 

דיור קהילה

47

25

17

8

טיפול פרטני-פילוח למחוזות 

מחוז צפון מחוז מרכז מחוז ירושלים מחוז דרום

163

315

101

217

165

סוגי טיפול

התנהגות מינית לא מותאמת חינוך מיני פרטני פוגעים נפגעים סדנאות לחינוך מיני

 

 

 סוגי טיפול: 

 

 .יליון שקליםמ 5-כעלות: 
 

 : כנית נט חברות

רשת חברתית מקוונת של אנשים עם מש"ה, המנוהלת על ידי אנשי מקצוע מעמותת 

יחד עם אנשים עם מש"ה שקיבלו הדרכה לכך. הרשת מיועדת ב ,בית נועם אלין

 ונגישים.להרחבת מעגלים חברתיים, פעילות פנאי מותאמת וערוצי מידע זמינים 

613

389

טיפול פרטני-מקבלי שירות 

דיור קהילה

47

25

17

8

טיפול פרטני-פילוח למחוזות 

מחוז צפון מחוז מרכז מחוז ירושלים מחוז דרום

163

315
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217
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סוגי טיפול

התנהגות מינית לא מותאמת חינוך מיני פרטני פוגעים נפגעים סדנאות לחינוך מיני
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סוגי טיפול:

 

 

 סוגי טיפול: 
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סוגי טיפול

התנהגות מינית לא מותאמת חינוך מיני פרטני פוגעים נפגעים סדנאות לחינוך מיני

עלות: כ-5 מיליון שקלים.

תוכנית נט חwבר	•

רשת חברתית מקוונת של אנשים עם מש”ה, המנוהלת על ידי אנשי מקצוע מעמותת אלין בית נועם, ביחד עם 

אנשים עם מש”ה שקיבלו הדרכה לכך. הרשת מיועדת להרחבת מעגלים חברתיים, פעילות פנאי מותאמת וערוצי 

מידע זמינים ונגישים.

ובקהילה. מענים מותאמים  בדיור  לצוותים  לרבות הכשרות  המיני,  שינויים מתוכננים: הרחבת מענים בתחום 

בתחום ההתמודדות עם התנהגות מאתגרת.

תחנות מידע והכוונה• 	
מהות השירות: תחנות הממוקמות במרפאות עיניים גדולות או במכוני שמיעה, שמטרתן לספק מידע והכוונה 

מספקות  התחנות  בראייה.  או  בשמיעה  משמעותית  מירידה  סובלים  היותם  על  התבשרו  מקרוב  שזה  לאנשי, 

תמיכה ראשונית ומהוות גשר לשירותים השונים ולמיצוי זכויות במשרדי ממשלה שונים וברשויות המקומיות.

בנוסף, השירות מיועד לסיוע לאנשים עם מוגבלות בראייה, נושאי תעודת עיוור ותיקים, במטרה לסייע במיצוי 

זכויותיהם ובהכוונתם לקבלת סיוע הולם.
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אוכלוסיית היעד:

אנשים עם מוגבלות בראייה - מתעוורים חדשים וותיקים. 1

אנשים עם מוגבלות בשמיעה - מתחרשים חדשים. 2

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים:

עיוורים - 2,289 לקוחות קיבלו את השירות. כולם מתעוורים חדשים.

חירשים - 4,816 לקוחות בשש תחנות מידע.

שינויים מתוכננים: תחנות המידע לעיוורים יחלו לתת שירות, מידע והכוונה גם לנושא תעודת עיוור.

דמי ליווי לעיוורים •	
מהות השירות: גמלה חודשית הניתנת לזכאים לצורך סיוע בניידות.

אוכלוסיית היעד: נושאי תעודת עיוור עם מגבלת ראייה קשה, בכפוף לקריטריונים הנקובים בהוראת תע”ס 6.1.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 7,532 לקוחות קיבלו את הגמלה.

עלות: 120 מיליון שקלים.

סבסוד נופש לעיוורים •	
מהות השירות: סבסוד פעילות נופש קבוצתי מונגש לעיוורים זכאים.

אוכלוסיית היעד: נושאי תעודת עיוור העומדים בקריטריונים הנקובים בהוראת תע”ס 6.14.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 237 זכאים קיבלו סבסוד נופש.

עלות: 150,000 שקלים.
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דמי תקשורת לחירשים	•

מהות השירות: השתתפות חודשית בהוצאות הנובעות מלקות השמיעה, הניתנת לזכאים בכפוף לתקנון 
)תע”ס 5.7(, לפי ההסכם שנחתם בין הממשלה לארגוני החירשים בשנת 2002.

אוכלוסיית היעד: מי שעומד בקריטריונים הנקובים בהוראת תע”ס 5.7.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 6,347 זכאים קיבלו את הגמלה.

להלן תמונת הזכאים:

סך הכלמחוז צפוןמחוז מרכזמחוז ירושליםמחוז דרום

נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגברים

387
)57%(

290
)43%(

623
)54%(

538
)46%(

1,333
)52%(

1,233
)48%(

1,043
)54%(

900
)46%(

3,386
)53%(

2,961
)47%(

6771161256619436347

סל תקשורת ושירותי תרגום, תמלול והעתקת סימנים לחירשים	•

שירותי תרגום, תמלול והעתקת שפת סימנים וכן סיוע ברכישת עזרי תקשורת.מהות השירות: 

אוכלוסיית היעד:

- אנשים מגיל סל תקשורתא.   דציבלים לפחות באוזן הטובה, בתנאי 70 ומעלה עם לקות שמיעה של 18 
.15/8/02שמצב זה אירע עד גיל שלוש, ושהאדם לא הגיע לגיל זקנה ב-

 דציבלים לפחות 50 ומעלה עם לקות שמיעה של 12 - אנשים מגיל שירותי תרגום, תמלול והעתקת סימניםב. 
באוזן הטובה.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים:

 זכאים.2,027 ל-2018סיוע ברכישת עזרי תקשורת ניתנו בשנת 	•

ל-	• ניתנו  סימנים  והעתקת  תמלול  תרגום,  באמצעות 2,843שירותי  לקוחות  שעות 223  סך  מתורגמנים.   
 שעות.82,285התרגום שניתנו: 

עלות:

 שקלים.8,080,387 - שירותי תרגום

 שקלים.6,036,445 - סל תקשורת
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סבסוד עזרים והחזרי מס לעיוורים	•

מהות השירות: סבסוד עזרים שתורמים לתפקוד מיטבי בכל תחומי החיים )אישי, חברתי וכו’(. הסבסוד 
ניתן מתוקף הוראות תע”ס 6.7 ו-6.4.

אוכלוסיית היעד: נושאי תעודת עיוור, גופים נותני שירותים לאוכלוסייה.

עלות: 5.5 מיליון שקלים.

השאלת עזרים ושירותי הקראה לעיוורים	•

מהות השירות: השאלת ציוד טכנולוגי לנושאי תעודת עיוור שמשתלבים במקום לימודים או עבודה, לפני 
שהם מקבלי את העזרים מהמקור הממשלתי או מהמעסיק. מטרת השירות היא להוות גשר בתקופה שבה 

עדיין לא מוצו הליכים ביורוקרטיים על מנת להקל את השילוב המיידי.

אוכלוסיית היעד: נושאי תעודת עיוור בגיל העבודה, המשתלבים בלימודים או בתעסוקה.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 159 לקוחות קיבלו עזרים בהשאלה.

שיקום תפקודי של עיוורים	•

מהות השירות: השירות ניתן באמצעות מורים שיקומיים המקנים טכניקות ועקרונות המאפשרים לאנשים 
עם עיוורון או לקות ראייה לתפקד באופן עצמאי, ככל שניתן, בכל תחומי הפעילות היומיומית. שירות זה 

הוא שירות מרכזי בתחום השיקום התפקודי.

אוכלוסיית היעד: אנשים עם מוגבלות בראייה, עם וללא תעודת עיוור בכל הגילאים.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: בשנת 2018 ניתן שירות ל-2,267 לקוחות.

עלות: 17.6 מיליון שקלים.

כלבי נחייה	•

ניידות מחוץ לבית לאדם עם עיוורון הוא כלב נחייה. כלב  מהות השירות: אחד האמצעים המאפשרים 
נחייה ניתן לאחר עמידה בדרישות ניידות, התמצאות והשתתפות בהדרכה ייעודית. ההכשרה לאדם עם 
עיוורון הנעזר בכלב נחייה ניתנת באמצעות בתי ספר מיוחדים בארץ ובחו”ל. בתקופה זו האדם ילמד כיצד 

לעבוד עם הכלב ולהתנייד בצורה עצמאית ובטוחה.

אוכלוסיית היעד: נושאי תעודת עיוור מעל גיל 16 העונים על הקריטריונים שבהוראת התע”ס 6.2.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 35 כלבי נחייה חדשים הוצמדו לזכאים בשנת 2018.

עלות: 630,000 שקלים.
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אגף קהילה

עקרונות מנחים בעבודת אגף קהילהא. 

רואה  האגף  הטבעית.  ובסביבתו  בקהילה  מיטבי  באופן  המוגבלות  עם  האדם  של  לשילובו  פועל  קהילה  אגף 
חשיבות רבה בפיתוח שירותים ותוכניות בקהילה לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם, במטרה לאפשר להם 

להתפתח בסביבתם הטבעית והתומכת.

במהלך השנים האחרונות פותחו תוכניות ושירותים נוספים ומגוונים, המסייעים להורים לגדל את ילדיהם בצורה 
מיטבית בחיק משפחתם ובקהילה.

חזון האגף הוא לאפשר חיים עם משמעות לכל אדם עם מוגבלות, לפעול לשיפור מתמיד של איכות חייו, רווחתו 
וקידומו בהתאם לצרכיו, ליכולותיו ולרצונותיו, ובשיתוף בני המשפחה והקהילה. פעולות אלה ייעשו תוך הקפדה 

על ערכי כבוד האדם, בחירה אישית, פרטיות, הכללה בקהילה, מקצועיות, חדשנות ויזמות.

האגף נתן שירות ל-52,987 לקוחות ב-1,421 מסגרות שונות ומגוונות במהלך 2018.

פירוט השירותים הניתניםב. 

תוכניות ושירותים לפעוטות וצעירים:  

מעונות יום שיקומיים	•

מהות השירות: מסגרת יומית במתכונת של מעון יום רגיל המעניקה שירותי חינוך, טיפול אישי, העשרה, 
שירותים פרא-רפואיים ושירותים פסיכו-סוציאליים לפעוטות ולבני משפחותיהם. מעונות אלה פועלים 
ונותנים מענה לפעוטות עם מוגבלות העונים לדרישות הזכאות כפי  יום שיקומיים  מתוקף חוק מעונות 

שמצוינות בחוק.

אוכלוסיית היעד: פעוטות מגיל חצי שנה עד שלוש עם עיכוב התפתחותי ניכר על פי הגדרות חוק מעונות 
יום שיקומיים.

בשנת 2018 השירות ניתן ל-3,250 לקוחות ב-133 מעונות יום שיקומיים.

תוכנית מסיכון לסיכוי	•

מהות השירות: שילוב קבוצתי של פעוטות עם מוגבלות במעונות יום רגילים. במסגרת זו מקבלים הפעוטות 
טיפולים פרא-רפואיים משלימים כולל ליווי אישי על ידי סייעת במעון. התוכנית מרוכזת על ידי עובדות 

סוציאליות המתמחות בטיפול בגיל הרך. תשומות אלו ממומנות על ידי השירות.

אוכלוסיית היעד: פעוטות מגיל חצי שנה עד שלוש עם עיכוב התפתחותי קל.

כ-220 פעוטות מקבלים את השירות.
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שילוב במעון יום רגיל	•

מהות השירות: שילוב פעוטות עם מוגבלות במעונות יום רגילים בקהילה באמצעות סייעת לקידום אישי, 

המקבלת הדרכות מצוותי מקצועות הבריאות המטפלים בפעוט.

אוכלוסיית היעד: פעוטות מגיל חצי שנה עד שלוש עם עיכוב התפתחותי ניכר, הזכאים למעון יום שיקומי 

על פי חוק, אך הוריהם מבקשים לשלבם במעון רגיל.

השירות ניתן בשנת 2018 ל-325 פעוטות ב-24 מעונות.

מועדוניות שיקומיות	•

מהות השירות: המועדוניות הן שירות שיקומי, חברתי וחוויתי. המסגרות פרוסות ברחבי הארץ ומספקות 

תמיכה והעשרה בשעות אחר הצהריים. המענה הניתן במסגרת זו הוא אוניברסלי ומותאם לכלל המגזרים 

העבודה  בהתאמה.  השונות  הגיל  קבוצות  בין  בחלוקה  הייחודיים,  מאפייניהן  על  המוגבלות,  סוגי  ולכל 

הטיפולית במועדוניות היא בהתאם לכלי לקידום אישי הנבנה בהתאמה ומלווה את תהליך העבודה עם 

כל ילד וילד המשולב במסגרת.

אוכלוסיית יעד: ילדים עם מוגבלויות מגיל שלוש )ועד גיל 21 אם הם בחינוך המיוחד(.

בשנת 2018 השירות ניתן ל-8,992 לקוחות ב-317 מסגרות.

מרכזי נוער	•

מהות השירות: השירות נועד להקנות כישורי חיים, להוביל לעצמאות תפקודית, לשפר כישורי תקשורת 

ולאפשר התנסות תעסוקתית. מרכזי הנוער מופעלים בשעות אחר הצהריים לפי מודלים דיפרנציאליים, 

המעבר  תוכניות  ממערך  כחלק  בקהילה  אחרות  נוער  קבוצות  עם  הנוער  בני  את  משלבים  חלקם  אשר 

בקהילה. המרכזים פרוסים ברחבי הארץ.

אוכלוסיית היעד: מתבגרים עם מוגבלות בני 15 עד 21.

שילוב בני נוער במכינות קדם צבאיות	•

 - אשלים  של  ובהובלה  בשיתוף  והחינוך  הביטחון  הרווחה,  למשרדי  המשותפת  תוכנית  השירות:  מהות 

התנסויות  תוך  צבאית  הקדם  במכינה  מיטבי  שילוב  ומטרתו  נוער  לבני  נועד  השירות  ישראל.  ג’וינט 

הנוער  בני  במכינה.  המתקיימת  אחרת  פעילות  וכל  ומנהיגות,  הובלה  לקהילה,  תרומה  כגון:  בתחומים, 

משתתפים בתוכנית למשך שנה עד שנה וחצי, ולאחר מכן משתלבים במערך ההתנדבותי של צה”ל בליווי 

אגף הקהילה לגיוסם לצבא.

מועדונים חברתיים לצעירים - תוכנית “רעים”	•

מהות השירות: פעילות חברתית משלבת במועדונים קהילתיים ובמתנ”סים לבני נוער.

שילוב בתנועות נוער	•

מהות השירות: מודל של שילוב יחידני וקבוצתי של בני נוער עם מוגבלות ברשת תנועות הנוער.

אוכלוסיית היעד: בני נוער עם מוגבלויות.

כ-7,500 בני נוער עם מוגבלויות משולבים היום ב-13 תנועות נוער.
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קייטנות	•

מהות השירות: בחודשי הקיץ ובחופשות הממושכות מבית הספר נערכות הקייטנות הבאות לילדים עם 
מוגבלות ברחבי הארץ.

קייטנות ייעודיות לילדים עם מוגבלות. 1

שילוב בקייטנות עירוניות. 2

אוכלוסיית היעד: ילדים עם מוגבלות בני שלוש עד 21 המתגוררים בבית ההורים.

השירות ניתן בשנת 2018 לכ-2,400 ילדים ובני נוער באמצעות 40 ספקים.

עלות: כ- 1.5 מיליון שקלים.

מטפחים, חונכים ומטפלים אישיים	•

מהות השירות: קידום בתחומי חיים אישיים ומתן כלים להתפתחות עצמאות תפקודית וחברתית, פיתוח 
ביטחון עצמי ופיתוח מיומנויות חברתיות ואישיות. קידום זה נעשה באמצעות קשר בין-אישי עם מטפח 

המונחה על ידי עו”ס המחלקה.

אוכלוסיית היעד: ילדים ובוגרים עם מוגבלות.

2,900 מקבלי שירות, מרביתם ילדים עד גיל 17, קיבלו יותר מ-520,000 שעות טיפול בשנת 2018.

עלות: כ-30 מיליון שקלים.

תוכניות לבוגרים:

תעסוקה מוגנת	•

יכולת  שלהם  מוגבלות  עם  לאנשים  מותאמים  תעסוקה  שירותי  המספקים  מפעלים  השירות:  מהות 
תעסוקתית מופחתת.

אוכלוסיית היעד: אנשים עם מוגבלות מגיל 21 ומעלה, שלהם חסמים תעסוקתיים מורכבים.

השירות ניתן בשנת 2018 ל-11,000 לקוחות ב-230 מפעלים.

עלות: 198,000,000 שקלים.

בניית  המפעלים,  של  מיטבי  לניהול  מערכת  הכנסת  ותע”סים,  תעריפים  האחדת  מתוכננים:  שינויים 
תעריפים לפי רמות תפקוד.
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מתעסוקה מוגנת לשילוב בקהילה )נתמכת(	•

מהות השירות: השמת אנשים עם מוגבלות מורכבת וקשה ובליווי אינטנסיבי בשוק החופשי באמצעות 
ארגונים מומחים בהשמת אנשים בעבודה. ביחסי עובד / מעביד בין הפונה לבין מקום התעסוקה בשכר 
מינימום מותאם )בהתאם לקביעת משרד העבודה(. התוכנית כוללת הכנה וליווי אינטנסיבי על מנת לסייע 

בקליטה ובהישארות לאורך זמן במקום העבודה.

השירות ניתן ל-1,000 אנשים על בסיס ספקי התעסוקה המוגנת.

עלות: 20,500,000 שקלים.

חדש  מכרז  בקהילה;  בתעסוקה  שילוב  לקראת  הכנה  של  נוספים  מודלים  פיתוח  מתוכננים:  שינויים 
והרחבת האפשרות להפעלת תוכנית מדעי חברה ורוח ותעשייתי לתעסוקה מוגנת בשוק החופשי.

מרכזי יום טיפוליים סיעודיים לבני +21 רב נכותיים )נכים פיזיים קשים, אוטיזם בתפקוד • 	
קלאסי, מש”ה בתפקוד נמוך ועמוק(

מהות השירות: מרכזי יום לאוכלוסייה עם מוגבלות מורכבת ובתפקוד נמוך, הזקוקה למענה יומי לשם 
הישארות בקהילה.

אוכלוסיית היעד: אנשים מעל גיל 18 או 21 שהם נכים פיזיים קשים, על רצף האוטיזם בתפקוד קלאסי 
בינוני נמוך, ואנשים עם מש”ה בתפקוד נמוך ועמוק - כאשר לכולם צרכים טיפוליים סיעודיים.

ו-2,600  אוטיזם,  של  מקרים   800 קשים,  פיזיים  נכים   350 רלוונטיים:  בפילוחים  שירות  מקבלי  מספר 
מוגדרי מש”ה.

עלות: 189,240,000 שקלים.

שינויים מתוכננים: האחדת תעריפים ובניית תעריפים על פי רמות תפקוד, בניית מערכת לניהול ושיפור 
השירות במרכזי יום +21.

מסייעים שיקומיים	•

וטיפוח מיומנויות אישיות, במטרה להגיע לעצמאות  ליווי  מהות השירות: שירות אישי לבוגרים בתחום 
תפקודית מרבית.

מרכזים לחיים עצמאיים	•

מהות השירות: המרכזים לחיים עצמאיים הם מרכזים רב-שירותיים קהילתיים, המנוהלים על ידי אנשים 
ייעוץ עמיתים, הכשרות לחיים  ופועלים בארבעה תחומי ליבה:  עם מוגבלות למען אנשים עם מוגבלות 

עצמאיים, סדנאות לאבזירי עזר ופעולות למען קידום ושינוי חברתי.

אוכלוסיית היעד: אנשים השייכים לכלל אוכלוסיית היעד של מנהל מוגבלויות בוגרים )אוכלוסיית מש”ה, 
בשישה  עצמאים  לחיים  מהמרכזים  נהנים  אנשים  כ-4,800  השיקום(.  ואוכלוסיית  אוטיזם  עם  אנשים 

מרכזים ברחבי הארץ.

עלות: התוכנית נמצאת בהטמעה חלקית במימון המשרד.
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תוכניות שילוב בצה”ל ובשירות לאומי	•

השירות:  ליווי מהות  מעטפת  וכוללת  הלאומי  בשירות  או  בצבא  בהתנדבות  לשילוב  מיועדת  התוכנית 
ותמיכות נדרשות. התוכנית כוללת מס’ שלבים: איתור, הכנה, ליווי והכנה לשחרור. התוכנית מאפשרת לבני 

נוער עם מוגבלות השתלבות בחברה כאזרחים תורמים ופעילים.

.25-18בני נוער עם מוגבלות בגיל אוכלוסיית היעד: 

 600בתוכניות שילוב צעירים עם מוגבלות בצבא השתתפו מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 
 צעירים.1,100ותאמות. בתוכניות שילוב בשירות לאומי השתלבו צעירים במסגרת חמש תוכניות שונות מ

עלות:

 שקלים6,076,000 תוכנית שילוב צעירים עם מוגבלות בצבא -	•

 שקלים לטובת המעטפת הציבורית690,000 - שירות לאומי	•

שינויים מתוכננים:

בצבא: 	• מוגבלות  עם  צעירים  לשילוב  רמות תוכניות  פי  על  צבא  לתוכניות  אחוד  למכרז  יציאה 

בניית מודל עבודה ממוקד בשלושה תחומים מרכזיים לעבודה עם הצעירים בתוכנית: שירות לאומי: 	•
תעסוקה, כישורי חיים ופנאי. הרחבת השתתפות המשרד בתשלום המעטפת הציבורית.

תוכניות שילוב באקדמיה ולימודי המשך	•

תוכנית המאפשרת השתלבות של אנשים עם מוגבלות, אשר אינם מתקבלים ללימודים מהות השירות: 
ב המניין,  מגוון מן  מתוך  לימודים  מסלול  בחירת  מאפשרת  התוכנית  בארץ.  גבוהה  השכלה  מוסדות 

קורסים אקדמיים.

תפקוד ומעטפת תמיכה ולא בהתאם לסוג מוגבלות כפי שהיה עד כה.

אוכלוסיית היעד: בני נוער עם מוגבלות בגיל 25-18.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 150 איש.

עלות: מיזם משותף עם ג’וינט ישראל מעבר למוגבלות.

מועדונים חברתיים לבוגרים	•

מהות השירות: פעילות חברתית לאנשים עם מוגבלות, במסגרתה ניתן מענה בתדירות של פעמיים בשבוע 
בשעות אחר הצהריים והערב. הפעילות כוללת הרצאות ומגוון פעילויות חברתיות משותפות.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: בשנת 2018 השירות ניתן ל-5,068 לקוחות ב-238 מסגרות.

שינויים מתוכננים:

מועדון 	• או  מועדון ספורט  כגון:  ייחודיים,  למודלים  ומעבר  להפעלה  במודלים  שינויים  מתוכננים 
קיימות ומועדונים לזקנים ומזדקנים.

האחדת ושדרוג תעריפי מועדונים.	•

כתיבת תע”ס והנחיות להפעלת מועדונים.	•
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פנאי משולב	•

וללא מוגבלות, למשרד ולחברה האזרחית לקידום פנאי תרבות  מיזמים משותפים, עם  מהות השירות: 
חברה וספורט.

אוכלוסיית היעד: אנשים עם וללא מוגבלות בכל הגילאים ובני משפחותיהם.

בשנת 2018 אושרו 37 מיזמים המשלבים כ-2,000 אנשים עם וללא מוגבלות בפעילות פנאי.

עלות: 3,500,000 שקלים.

סביבה תומכת	•

מהות השירות: התוכנית מספקת שירותי תמיכה, ליווי והכוונה לאנשים עם מוגבלות שכלית, המתגוררים 
בגפם או עם הוריהם, או נמצאים במצבי סיכון. התוכנית נותנת מענה במישור האישי, החברתי והתעסוקתי, 
ויוצרת רשת תמיכה שמספקת ליווי ותיווך בתחומי החיים השונים בקהילה. זהו שירות הניתן לנכים בוגרים 
חיים  אורח  ולנהל  להתגורר  מוגבלות  עם  לאדם  המאפשרים  שירותים  של  מעטפת  כולל  והוא  בקהילה 
מקצוע,  לבעלי  ותיווך  קלים  לתיקונים  בית  אב  הבאים:  השירותים  ניתנים  זו  במסגרת  בקהילה.  עצמאי 

ביקורי עובדת סוציאלית, חיבור למוקד מצוקה ופעילות חברתית.

אוכלוסיית היעד: בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

השירות ניתן בשנת 2018 ל-670 אנשים ב-40 רשויות מקומיות שונות.

עלות: 12,952,440 שקלים

שינויים מתוכננים: פתיחת התוכנית לאנשים על פי רמות תפקוד ורמות תמיכה.

קהילה תומכת	•

“קהילה תומכת” היא תוכנית הפורשת רשת ביטחון בקהילה לאדם עם מוגבלות פיזית  מהות השירות: 
במטרה לסייע לו להמשיך לנהל את חייו בביתו ובקהילה בביטחון, בתחושת שייכות ובאופן מותאם לגילו. 
תמיכה זו נעשית באמצעות הענקת רשת ביטחון ושירותים הכוללים: שירותי תחזוקה קלים, חיבור למוקד 

מצוקה, שירותים חברתיים וטיפולים.

אוכלוסיית היעד: אדם בוגר מעל גיל 18 עם נכות, תושב ישראל שהוא עם מוגבלות פיזית או ליקוי נוירו-
פסיכולוגי שהוא בעל לפחות 40% נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

בשנת 2018 כ-1,528 אנשים קיבלו את השירות הזה.

עלות: 6,600,960 שקלים.

שינויים מתוכננים: פתיחת התוכנית לאנשים על פי רמות תפקוד ורמות תמיכה.
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דיור נתמך	•

מהות השירות: תוכנית הפיילוט “דיור נתמך” מלווה את תהליך המעבר למגורים עצמאיים, והיא מיועדת 
עצמאי  באופן  לחיות  ומעוניינים  חוץ-ביתיות  במסגרות  או  הוריהם  בבית  שגרים  מוגבלות  עם  לאנשים 
שונים  לצרכים  והתאמתה  דירה  במציאת  וסיוע  תמיכה  החברים  מקבלים  התוכנית  במסגרת  בקהילה. 
)מגורים לבד או עם שותף - לפי בחירת החבר(, כישורי חיים והכשרה בניהול משק הבית, תיווך לשירותים 
ועוד.  וחברה, שירותים רפואיים, מוקד מצוקה, הסעות, תיקונים,  ולתעסוקה, פעילויות פנאי  קהילתיים 

עבור כל חבר נבנית תוכנית אישית המותאמת לצרכיו בכל תחומי החיים.

בקהילה  המתגוררים   ,55-21 בגיל  מוגבלויות(  מנהל  )אוכלוסיית  מוגבלות  עם  בוגרים  היעד:  אוכלוסיית 
בבית הוריהם, במעונות או בהוסטלים ומתאימים למעבר למגורים עצמאיים בקהילה.

2 אנשים קיבלו שירות זה בשנת 53.2018

עלות: תוכנית הפיילוט ממומנת, בשלב זה, על ידי ג’וינט ישראל.

שינויים מתוכננים: התוכנית תוטמע בשירותי המשרד בשנת 2020, כחלק מרצף תוכניות תומכות מגורים 
עצמאים בקהילה.

קהילה נגישה	•

מהות השירות: התוכנית מבוססת על התארגנות מקומית של אנשים עם מוגבלות, הפועלים בליווי אנשי 
מקצוע בקהילה כדי להגביר את הנגישות מבחינה פיזית, חברתית ושירותית. כדי לקדם השתלבות מלאה 
של אנשים עם מוגבלות בקהילה, התוכנית מתמקדת בארבעה תחומי עשייה: הסברה והעלאת מודעות, 

הגברת הנגישות, היערכות לחירום והשתלבות בפנאי.

אוכלוסיית היעד: רשויות רווחה בשילוב תושבים עם וללא מוגבלות.

התוכנית פועלת ב-30 רשויות.

ות: 320,000 שקלים.על

שינויים מתוכננים: שינוי המודל התקציבי ומודל ההפעלה של התוכנית כדי לבנות תשתית מקומית יציבה 
כדי להפעלתה למשך פרק זמן ארוך טווח ובהתאם ליישוב.

תוכניות למשפחות:

מרכזים למשפחה	•

מהות השירות: מסגרת הנותנת מענה רחב למשפחות המתמודדות עם גידול ילד עם מוגבלות. מסגרת זו 
מהווה שירות משלים לעבודת המחלקה לשירותים חברתיים, וניתנים בה השירותים הבאים: מתן מידע, 
ידע והכוונה להורים )מיצוי זכויות(, קבוצות וסדנאות להורים, פעילות קהילתית/חברתית למשפחות, גיוס 

והפעלת מתנדבים ופיתוח מנהיגות הורים.

אוכלוסיית היעד: השירות ניתן לכ-7,000 מקבלי שירות ב-42 מרכזים למשפחה ברחבי הארץ.

אזוריות  מועצות  שלוש  חלק  נוטלים  שבו  אזוריים,  למרכזים  פיילוט  מופעל  כיום  מתוכננים:  שינויים 
ושלושה אשכולות רשותיים.
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נופשונים ונופשון הקלה •	
מהות השירות: מסגרת נופש במתכונת פנימייה שבה מתקיימות פעילויות חינוכיות ופעילויות בילוי ופנאי. 
הנופשון מאפשר לילדים ליהנות ממסגרת חברתית שיקומית ולהורים לצאת לחופשה )הפגה( או למלא 

אחר כל צורך משפחתי אחר.

אנשים עם מוגבלויות הנמצאים בביתם, בכל הגילאים, אך בעיקר בני נוער וצעירים.  אוכלוסיית היעד: 
בשנת 2018 נהנו 4,352 אנשים מהנופשונים ונערכו בה 38,100 ימי נופש.

עלות: כ-13.5 מיליון שקלים בשנה.

אוכלוסיית היעד לנופשון הקלה: אנשים עם מוגבלויות הנמצאים בביתם עד גיל 21. בשנת 2018 נהנו 1,317 
אנשים מנופשוני ההקלה, ונערכו בה 17,751 ימי נופש מסוג זה.

עלות: כ-4.7 מיליון שקלים בשנה.

משפחות אומנה	•

על  שגידולו  או  לגדלו  הוריו  של  ביכולתם  שאין  בילד,  ולטפל  לגדל  המקבלת  משפחה  השירות:  מהות 
ההתפתחותיים  הרגשיים,  הפיזיים,  לצרכיהם  דואגת  האומנת  המשפחה  נזק.  לו  להסב  עלול  הוריו  ידי 
הוריהם  עם  קשר  שמירת  ותוך  טיפולית  לתוכנית  בהתאם  מוגבלות,  עם  ובוגרים  ילדים  של  והחינוכיים 
זו חלופה טיפולית לילדים שיש להוציאם מהבית, למשך פרק זמן קצר או  הביולוגיים במידת האפשר. 

ארוך. הגיוס, ההכשרה וליווי המשפחות האומנות מתבצעים באמצעות חמישה ארגוני אומנה, לפי מכרז.

כיום ישנם 805 ילדים ובוגרים במשפחות אומנה.

שינויים מתוכננים: כתיבת נהלי עבודה וכלי פיקוח אחודים, פיתוח והתאמת מודל אומנת חירום לילדים 
עם מוגבלות, הרחבת מאגר משפחות האומנה.

מרש”ל - מרכז רב שיקומי לעיוורים	•

מהות השירות: מרכז רב שירותים אוכלוסיית עיוורים ולקויי ראייה, המקיים גם פעילות לשעות הפנאי. 
המרכז הוא חלק ממחלקת הרווחה, ומוצעים בו שירותי מועדון חברתי, מועדונית, שיקום תפקודי, מידע, 

ייעוץ והכוונה.

אוכלוסיית היעד: נושאי תעודת עיוור בכל גיל.

בשנת 2018 השירות ניתן ל-1,539 לקוחות ב-12 מרש”לים ברחבי הארץ.

עלות: 5,785,368 שקלים.
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אגף דיור

א.אוכלוסיית האגף

ילדים ובוגרים עם מוגבלות )אנשים עם מש”ה, אנשים על רצף האוטיזם, אנשים עם מוגבלות חושית, אנשים עם 
נכות פיזית או בעלי הנמכה קוגניטיבית( על כל רצף התפקודים הגרים במסגרות הדיור של האגף. 

חזון האגףב. 

לאפשר חיים עם משמעות לכל אדם עם מוגבלות, לפעול לשיפור מתמיד של איכות חייו, רווחתו וקידומו בהתאם 
לצרכיו, ליכולותיו ולרצונותיו ובשיתוף בני המשפחה והקהילה. פעולות אלה ייעשו תוך הקפדה על ערכים של 

כבוד האדם, בחירה אישית, פרטיות, הכללה בקהילה, מקצועיות, חדשנות ויזמות.

מטרות האגף  ג.

ליכולותיו 	• בהתאם  להתפתח  לו  שיאפשרו  ואיכותיים  מותאמים  דיור  תנאי  מוגבלות  עם  לאדם  לספק 
וליהנות מאיכות חיים ראויה ומכבדת.

פיתוח מיומנויות, עצמאות ואוטונומיה של הדיירים בתחומי החיים השונים.	•

שימור ושיפור רמת התפקוד היומיומי של דיירי המסגרות.	•

בניית רצף מענים בדיור מגוון, המותאם לרמות התפקוד השונות ומאפשר בחירה.	•

ראיית האדם במרכז - שירות מכוון אדם - פיתוח ומתן שירותים, בניית תוכניות טיפול וקידום אישיות 	•
המותאמות לרמת תפקודו, צרכיו, יכולותיו, רצונותיו ובחירותיו של האדם.

מבנה האגףד. 

האגף מציע שלושה שירותים:

תומך	• לדיור  לרמת שירות  הזקוקים  נמוכה-בינונית  תפקוד  ברמת  לאנשים  הדיור  מסגרות  על  האמון   -  
תמיכה גבוהה ו/או רמת מוגנות גבוהה.

 - האמון על מסגרות הדיור לאנשים ברמת תפקוד בינונית וגבוהה, הזקוקים לרמת שירות לדיור בקהילה	•
תמיכה ו/או מוגנות ברמה בינונית-נמוכה.

 - האמון על תחום ההשמה, כולל תחומי העבודה הסוציאלית וחינוך, הטיפול שירות לתמיכה וסטנדרטים	•
והסטנדרטים לכל מסגרות הדיור במנהל.
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עקרונות מנחים בעבודת האגףה. 

של 	• מתהליך  כחלק  המעוניינים  מוגבלות,  עם  לאנשים  דיור  מעני  של  רצף  ומפעיל  מפתח  יוזם,  האגף 
או  עצמה  מהנכות  הנובעים  קשיים  בשל  לכך  זקוקים  או  דיור,  במסגרת  להשתלב  ועצמאות  התפתחות 

קשיים בתפקוד המשפחתי. 

מענה של דיור על רצף של סוגי מסגרות בהתאם לרמת התפקוד של האדם ורמת התמיכה והמוגנות שלה 	•
הוא זקוק.

העולם 	• תפיסת  מתוך  מהקהילה,  אינטגרלי  כחלק  הארץ,  רחבי  בכל  ביישובים  הדיור  מסגרות  פיזור 
השיקומית המדגישה את עיקרון הנורמליזציה.

מסגרות הדיור פועלות 365 ימים בשנה ומהוות בית העונה על כל צרכיו של האדם עם המוגבלות.	•

ולביטחונו בכל תחומי החיים. המסגרת 	• בעת שהותו של דייר במסגרת דיור, המסגרת אחראית לשלומו 
דואגת לצרכי המגורים, תזונה, ביגוד, טיפול רפואי ותרופתי, טיפולים נפשיים על פי הצורך, טיפולי שיניים, 

תעסוקה ועוד.

המסגרת מפעילה צוות רב מקצועי על פי מודל כוח אדם שנקבע על ידי המשרד לצורך מתן מענה טיפולי 	•
ההולם את צרכי הדיירים. המסגרת בונה לכל דייר תוכנית טיפולית-שיקומית בהתאם לצרכיו וליכולותיו, 

הכוללת גם תוכנית תרבות ופנאי מתאימה לדיירים לפי העדפותיהם.

זמניות 	• מסגרות  מהוות  מהן  בהן. מקצת  הדיירים המטופלים  עבור  לחיים  בית  מהוות  מרבית המסגרות 
למשך שלוש עד חמש שנים ומטרתן להכין ולהכשיר אנשים עם מוגבלות, המסוגלים לכך, לחיות חיים 

עצמאיים בקהילה.

פירוט השירותים הניתניםו. 

בשנת 2018 האגף נתן שירות ל-16,749 דיירים עם מוגבלויות ב-314 סמלי מסגרות שונות ומגוונות בכ-900 	•
בתים, דירות ומבנים )בכל סמל מסגרת יכולים להיות כמה בתים, מבנים או דירות(.

מתוך 16,749 הדיירים במסגרות הדיור: 956 הם ילדים עד גיל 18 ו-985 דיירים הם מעל גיל 66.	•

מתוך 314 מסגרות הדיור: 162 מסגרות מיועדות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שבהן גרים 	•
11,330 דיירים; 68 מסגרות מיועדות לאנשים הנמצאים על רצף האוטיזם ובהן 1,770 דיירים; 4 מסגרות 

ייעודיות לאנשים עיוורים שבהן 146 דיירים ו-80 מסגרות לאוכלוסיית השיקום שבהן 3,459 דיירים.
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רצף מסגרות הדיור:

 מעון  שלוחה הוסטל מערך דיור דירהמכירה
פנימייה

מעון / פנימייה - מסגרות דיור לאנשים הזקוקים לתמיכה ו/או מוגנות גבוהה. זוהי מסגרת כוללנית הפועלת 365 
ימים בשנה ונותנת מענה של 24/7 כמרכז יום ו/או תעסוקה לאוכלוסייה הבוגרת.

137 מעונות ופנימיות פעלו בשנת 2018 ונתנו מענה ל-9,432 דיירים )כולל דיירי השלוחות(, מתוכם 11 מעונות הם 
ממשלתיים ובהם 1,410 דיירים.

תקציב מעונות אלו עמד על כ-105,000,000 שקלים.

שלוחה - מסגרת שבה גרים דיירי המעון במבנה, בית או דירה בקהילה, מחוץ למעון, כחלק מתהליך של שילוב בקהילה.

בשנת 2018 פעלו 145 שלוחות שבהן גרו 1,139 אנשים.

הוסטלים - מסגרות דיור בקהילה עבור עד 24 דיירים, המיועדות בדרך כלל לאנשים בתפקוד בינוני-גבוה.

בשנת 2018 פעלו 66 הוסטלים שנתנו מענה ל-2,406 דיירים. 11 הוסטלים מהווים תוכניות מעבר, הכוללות התנדבות 
לצבא, עבור צעירים עם מוגבלות.

מערכי דיור - רצף של מסגרות דיור בקהילה הכולל דירות הכשרה, הוסטלים ודירות המיועדות לאנשים בתפקוד 
גבוה. רצף שמטרתו הכנה למעבר לדירות עצמאיות בקהילה עם סל תמיכות וליווי מקצועי.

בשנת 2018

פעלו 103 מערכי דיור שנתנו מענה ל-4,699 דיירים	•

למשפחות 	• הסמוכה  קולטת  קהילה  הכוללים  בקהילה  דיור  מערכי   - ייחודיות  קהילות  כ-30  נפתחו 
ולקהילות המוצא.

נפתחו 2 מערכי דיור לצעירים במצב סיעודי.	•

הכשרה לתוכנית  וזקוקים  לימודיהם  שסיימו   ,25-18 בגיל  לצעירים  מעבר  תוכנית   - עצמאים  לחיים  מכינות 
והכנה למעבר מבית הספר לחיים הבוגרים. במכינות מושם דגש על הקניית מיומנויות והכנה להשתלבות בקהילה

ובעולם העבודה.

 
 

בשנת 2018 פעלו 8 מכינות, שבהן הוכשרו 212 צעירים עם מוגבלות.
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תוכניות ומסגרות ייחודיות

קרן 30% - עוסקת בפיתוח ובקידום תרבות הפנאי והעשרה לדיירי מסגרות הדיור של אנשים עם מוגבלויות. הפעילות 
מתבצעת ברמת המסגרת, אך גם נערכות פעילויות משותפות מרכזיות ברמה ארצית.

בשנת 2018 תקציב הקרן עמד על כ-107,000,000 שקלים

מוגבלות  עם  לאוכלוסייה  מאתגרות  התנהגויות  עם  להתמודדות  צוותים  להכשרת  תוכנית   - מאתגרת  התנהגות 
במסגרות החוץ-ביתיות. ההכשרה מותאמת לצרכי כל מסגרת במיוחד.

76 מסגרות עברו את ההכשרה בשנת 2018. עלות ההכשרה היא כ-702,463 שקלים.

מסגרת לאנשים עם מוגבלות ומסוכנות מינית - בשנת 2018 נפתחה מסגרת לאנשים גבוליים ופוגעים מינית ו/או 
שאובחנו על ידי גורם מקצועי כבעלי רמת מסוכנות מינית גבוהה ושאינם יכולים לקבל מענה טיפולי בקהילה.

בקהילה  לדירות  לעבור  שמתאימים  לדיירים  מתאימה  זו  תוכנית   - בקהילה  לדיור  ממעונות  דיירים  של  מעבר 
ולהשתלב בפעילות קהילתית. חלק מדירות אלו קיבלו סמל מסגרת וסמל תעריף נפרדים מסמל מעון הפנימייה. 
במסגרת תוכנית רב-שנתית עברו בשלוש השנים האחרונות מעל 600 איש ממסגרות דיור מעוניות למסגרות של 

דיור בקהילה.

לסיכום

הקמת מנהל המוגבלויות התבטאה בשינויים בתחומים הבאים:

בתפישת האדם עם מוגבלות - צרכיו ותפקודו	•

בבניית מערכת היערכות משרדית מותאמת לתפישה זו	•

בבניית רשת מענים תמיכות ותוכניות מותאמת ברמת השטח	•

בבניית רשת שותפויות וממשקים ענפה ומגוונת	•

בפעולה לשינוי עמדות ברמת האדם, משפחה, ציבור, חברה וסביבה	•
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מנהל סיוע לבתי משפט ותקון

דמי אחזקת כלב נחייה	•

מהות השירות: תשלום חודשי הניתן לאנשים הנעזרים בכלב נחייה לצורך סיוע באחזקת הכלב.

אוכלוסיית היעד: נושאי תעודת עיוור הנעזרים בכלב נחייה.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 239 זכאים קיבלו את התשלום.

עלות: 1.2 מיליון שקלים.

מכונים לשיקום הראייה הירודה ותמיכה חזותית בחירשים-עיוורים	•

השירות הוא חלק ממכלול השירותים שנועדו לשיקום תפקודו של האדם עם מוגבלות  מהות השירות: 
ייעוץ אופטי, התאמת  בראייה, והוא מקנה כלים להתמודדות עם הראייה הירודה. השירות במכון כולל 

עזרי ראייה וטיפול תומך להתמודדות עם המגבלה.

אוכלוסיית היעד: אנשים עם מוגבלות בראייה העומדים בקריטריונים הנקובים בהוראת תע”ס 6.11.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 4,336 לקוחות קיבלו את השירות בארבעה מכונים.

סבסוד שיחות טלפון	•

מהות השירות: סבסוד שיחות טלפון לאנשים עם מוגבלות.

אוכלוסיית היעד: נושאי תעודת עיוור, מקבלי גמלת נכות בגין מוגבלות פיזית.

מספר מקבלי שירות בפילוחים רלוונטיים: 40,000 לקוחות מקבלים את הסיוע.

עלות: 20 מיליון שקלים.

שינויים מתוכננים: תשלום ישיר לזכאים ללא צורך בפנייה אישית ומתן אפשרות לבחירה חופשית של 
ספק השירות.
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מנהל סיוע לבתי משפט עוסק במתן שירותי טיפול ופיקוח חברתי, שיקום ומניעה לעוברי חוק ולאוכלוסייה במצוקה 
קשה. אוכלוסייה זו מתקשה בתפקוד אישי וחברתי ונמצאת בתהליכי ניתוק חברתי ובסכנת הידרדרות לעבריינות 

וסטייה חברתית. המנהל מטפל גם בקורבנות של פעילות עבריינית.

השירות לנוער, צעירות וצעירים
בגילאי  וצעירות,  צעירים  ונערות,  נערים  של  ושיקום  טיפול  איתור,  על  מופקד  וצעירים  צעירות  לנוער,  השירות 
ניתוק מהחברה ומנותני השירותים ומצויים על רצף מצבי הסיכון, המצוקה,  25-13, הנמצאים בדרגות שונות של 

המשבר והסכנה.

בני הנוער, הצעירות והצעירים הללו חשופים למצבי מצוקה במשפחה ובחברה ולמציאות חיים פוגענית, מדירה, 
מפלה ולעיתים אלימה, זאת בשל מיקומם החברתי, הכלכלי, האתני, הלאומי, הגאוגרפי או המגדרי. מצבי מצוקה 
אלה נובעים ממציאות חיים היוצרת או המחריפה את בעיותיהם ומקשה על השתלבותם במערכות חיים משפחתיות, 

חינוכיות, קהילתיות, חברתיות וכלכליות.

מציאות חיים זו גם טומנת בחובה סכנה לדחייה, ניכור, אלימות מינית, פיזית או רגשית, הזנחה, ניתוק ממערכות, אי 
מיצוי זכויות ותנאי חיים שאינם הולמים התפתחות מיטיבה.

עבודת השירות מתבצעת בשני מישורים מרכזיים:

הרשויות המקומיות - עובדי נוער צעירות וצעירים הפועלים לפי תוכניות מאושרות לרשויות.. 1

מיקור חוץ - עמותות וארגונים המפעילים עבור המשרד תוכניות מקומיות וארציות.. 2

מאפייני מצבי הסיכון:

הצעירים ובני הנוער חיים בעוני ובהדרה חברתית, מתמודדים עם מיעוט הזדמנויות בתחומי החינוך, תרבות, דיור,   .1
בריאות, רווחה והשכלה ועם חסמים המונעים מהם לפתח יכולות בתחומים אלו.

הם מצויים במערכות יחסים פוגעניות, סובלים מקשיים ביחסים עם משפחתם ו/או גדלים במשפחות המתמודדות   .2
עם קשיים מרובים.

חווים קשיים חברתיים או קשיים בתקשורת עם קבוצת השווים והשוות.. 3

השווים . 4 בקבוצת  כלכלית במשפחה,  או  נפשית  פיזית,  מינית,  אלימות  הזנחה,  נפגעי  עדיין  או  נוער שהיו  בני 
או בקהילה.

חווים קשיים רגשיים.  .5

מצויים בנשירה גלויה או סמויה ממסגרות לימודיות ותעסוקתיות או מצויים בסכנה לנשירה ממסגרות אלה.  .6

חוברים לחברה שולית או עבריינית כתחליף להימצאות במסגרת.  .7

בורחים מהבית או נמצאים ללא קורת גג הולמת בשל מצבי חיים פוגעניים.  .8

מצויים ביחסים מיניים פוגעניים או מנוצלים בזנות.  .9

אצל צעירות: הריונות לא מתוזמנים, לא רצויים והריונות חוזרים.  .10

אצל צעירים: נוקטים באלימות על כל סוגיה.  .11
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משתמשים באופן מזדמן )מספר פעמים בחודש( בסמים או באלכוהול.  .12

סובלים מבעיות או הפרעות אכילה.  .13

סובלים מדיכאונות, מפגיעות עצמיות או מניסיונות אובדניים.  .14

מתאפיינים בהתמודדויות ובקשיים שונים הקשורים לתהליך עיצוב זהות מינית ומגדרית.  .15

יעדי הטיפול:
עבודת רחוב ואיתור אוכלוסיית היעד.	•

מיצוי זכויות ותיווך אקטיבי לשירותים קיימים. 	•

הרחבת הזדמנויות ופיתוח תנאים ותהליכים המאפשרים לממש אותן.	•

בהשתלבות 	• ותמיכה  מיומנויות  ופיתוח  ותעסוקתיות  לימודיות  חברתיות,  אוניברסליות  מסגרות  של  הנגשה 
במסגרות אלו.

פיתוח תוכניות ייחודיות ודרכי טיפול מותאמות, גמישות ומונגשות בעלות רגישות מגדרית, מגזרית ותרבותית 	•
עבור אוכלוסיית היעד.

מזעור נזקים מחיים במצבי מצוקה וסיכון ומהימצאות ברחוב או מבריחה מהבית.	•

סיוע אקטיבי ליציאה מהרחוב וממצבי סיכון וקצה הרצף.	•

יציאה ממעגל הפגיעות המיניות והפסקת האלימות על כל סוגיה.	•

יציאה ממעגל הזנות.	•

העצמה אישית, חיזוק וצבירת התנסויות חיוביות.	•

פיתוח מיומנויות מיטיבות של פתרון בעיות.	•

בניית מערכת יחסים מיטיבה ותקשורת בונה במשפחה.	•

חיזוק יכולת לפתח קשרים חברתיים ובין-אישיים נורמטיביים הדדיים ושיווניים.	•

דרכי התערבות:

דרכי ההתערבות המפורטות להלן יותאמו לגיל ולתרבות של אוכלוסיית היעד.

ההתערבות מתקיימת במישור פרטני, משפחתי, קבוצתי וקהילתי על ידי עובדות סוציאליות ומדריכות מיומנות.	•

ההתערבות מחייבת הבנה וזיהוי המצוקות בתוך ההקשר החברתי, הכלכלי, התרבותי והמגדרי, ויצירת מערכת 	•
פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בסביבת הנערה או הצעירה.

איתור, יישוג ועבודת רחוב בזירות מגוונות בקהילה, בשעות משתנות המתאימות למאפייני בני הנוער והצעירות/ים.	•

ביקורי בית וביקורים במסגרות חינוכיות וחברתיות בקהילה ומחוצה לו.	•

התערבות מידית במצבי משבר, חירום וסכנה.	•

הבניית אמון, הגברת מוטיבציה והנעה לשינוי.	•
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ביצוע פעולות טיפוליות בקהילה במחלקות לשירותים חברתיים, במרכזי טיפול, במרכזי יום ובמועדונים טיפוליים.	•

הפעלת מענים בתחומי הכשרה, תעסוקה והלנה לצעירים.	•

הפעלת מענים למזעור נזקים.	•

הפניה למסגרות חוץ-ביתיות, על פי הצורך, תוך ליווי ומעקב.	•

בבני 	• הטיפול  לקידום  הרלוונטיים  וארגונים  עמותות  שונים,  ממשלה  משרדי  עם  פעולה  שיתופי  הבניית 

הנוער ובצעירים.

תוכניות השירות כוללות:

עבור בני נוער - בתים חמים, מטלי”ם - מרכזי טיפול, מרכזי עדי, מעגלי נערות/ים, תעסוקה ומוגנות קיץ, טיפול 

- הכנה לצה”ל, מקלטים  ניצוץ  באוכלוסיית להט”ב, טיפול בקטינות/ים בזנות, הכנה לשירות צבאי כולל מכינות 

לנערות בסיכון גבוה.

עבור צעירות וצעירים - תוכניות לקידום תעסוקתי, ליווי חיילים מתקשים כולל חיילים בודדים.

מדריך  עם  מעבר  דירות  פנימיות,  לבוגרי  מעבר  דירות  הוסטלים,  חירום,  הלנות   - הרצף  על  חוץ-ביתיים  מענים 

לילה ודיוריות.

טיפול בנוער חרדי מנותק, בקהילה ומחוץ לקהילה.

היקף האוכלוסייה שטופלה בשירותים אלה בשנת 2018 - 37,399 בני נוער וצעירים:

13,004 נערות בגיל 18-13	•

9,618 נערים בגיל 18-13	•

8,491 צעירות בגיל 25-18	•

6,286 צעירים בגיל 25-18	•

השירות לטיפול בהתמכרויות
השירות לטיפול בהתמכרויות עוסק בטיפול בבני נוער ובוגרים על רצף ההתמכרויות )מגיל 12+(, במטרה לקדם את 

יכולתם להפסיק את ההתמכרות לסמים, לאלכוהול ולהימורים, לקדם את שיקומם ואת יכולתם להשתלב במשפחה 

ובחברה כאזרחים מתפקדים.

תפקידי השירות:

איתור, יישוג ושילוב בטיפול של אוכלוסיות חדשות המצויות על רצף ההתמכרות.  .1

הגדלת מספר המטופלים שהצליחו להשלים את הטיפול והשיגו את יעדי הטיפול שנקבעו.  .2

הגדלת מספר המטופלים המסיימים בהצלחה את הטיפול במסגרות אמבולטוריות וחוץ-ביתיות.  .3

יום, מרכזי תעסוקה, דירות   ייעודיים למתמכרים )יחידות טיפול ואיתור, מרכזי  ייזום והקמת שירותים  פיתוח,  .4
לוויין ומסגרות חוץ-ביתיות(.

כתיבה ועדכון מדיניות הטיפול במתמכרים.  .5

65 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



כתיבה והתאמת מודלים ייחודיים ותורה טיפולית בהתאם לשינויים באוכלוסיית היעד.  .6

התאמת שירותים לנשים, צעירים, עולים ואוכלוסייה בתחלואה כפולה.  .7

פיקוח ותקצוב שירותים ברשויות המקומיות ובעמותות.  .8

ומדידת   ואיסוף מידע, הערכה  רישוי, תיעוד  - הטמעת תוכנה לפיקוח, פיתוח תחום  מחשוב פעילות השירות  .9
תוצאות טיפול.

פיתוח כוח אדם - הכשרה והדרכת עובדים על פי מתווה צמיחה להכשרה והדרכה.  .10

רישוי מוסדות לטיפול במכורים.  .11

מסגרות הטיפול:

80 יחידות אמבולטוריות לטיפול במבוגרים נפגעי סמים, המספקות שירותי טיפול ושיקום.	•

ובאמצעות 	• עמותה  באמצעות  מענה  כולל  לחומרים,  מתמכר  בנוער  המטפלות  אמבולטוריות  יחידות   72
יחידות איתור.

19 מרכזי יום אזוריים )15 לגברים ו-4 לנשים( המספקים מסגרת טיפולית חינוכית-תעסוקתית למבוגרים בתקופה 	•
שלאחר הגמילה והמופעלים במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים.

3 מרכזי יום לנוער )2 לנערים ו-1 לנערות( מרכז טיפולי חינוכי ולימודי המהווה גשר לשילוב בני הנוער בבית 	•
הספר או בתעסוקה.

42 יחידות אמבולטוריות טיפוליות לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים כולל מענה באמצעות עמותה.	•

24 מסגרות חוץ-ביתיות, קהילות הוסטלים ודירות שבהן 679 מכסות.• 	
מסגרת פנימייתית ארצית למטופלים עם בעיות מורכבות.	•

והכנה לתעסוקה 	• והימורים  אלכוהול  בנפגעות סמים,  הטיפול  - להשלמת  בישובים  דירות מעבר  הפעלת שתי 
ולחיים עצמאיים.

הפעלת 12 יחידות איתור בני נוער על רצף ההתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים.	•

הפעלת 635 קבוצות טיפוליות לבני נוער, נשים ובוגרים.	•

בשנת 2018 השירות טיפל ב-14,826 נפגעי התמכרות, מתוכם )האוכלוסייה הרשומה מטה משתמשת במספר סוגי 
סמים או והתמכרות להימורים(:

12,180 מכורים לסמים	•

6,567 נפגעי אלכוהול	•

1,075 נפגעי הימורים	•

3,637 בני נוער בגיל 18-12 נפגעי התמכרות, המאותרים בזירות בקהילה ומטופלים ביחידות הנוער	•

1,406 בוגרים מגיל +17 מטופלים במסגרות חוץ-ביתיות.	•
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חלוקה לפי מגדר:

התמכרות לסמים:	•

)מחצית מהאוכלוסייה משתמשת ביותר מחומר אחד(:

10,160 בני נוער וגברים בגיל 64-12	•

2,020 נערות ונשים בגיל 64-12	•

התמכרות לאלכוהול:	•

5,639 בני נוער וגברים בגיל 64-12	•

928 נערות ונשים בגיל 64-12	•

התמכרות להימורים:	•

1,020 גברים בגיל 64-12	•

55 נשים בגיל 64-12	•

איתור בני נוער בגיל 18-12:	•

1,952 נערים	•

951 נערות	•

סך כל המטופלות - 3,107 נשים ונערות

סך כל המטופלים - 11,719 גברים ונערים
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השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות
השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות אחראי לחקירתם בהליך הפלילי של ילדים עד גיל 14 ולחקירתם של 
אנשים עם מוגבלות שכלית בכל הגילאים. החקירות מונגשות תרבותית ומותאמות התפתחותית לנחקרים. מטרתן 
להפיק עדות עשירה ומהימנה תוך מתן תמיכה והנגשה לנחקרים בחקירה ובעדות בבית המשפט למען עשיית צדק.

תפקידי חוקר הילדים:

המחוקק הכיר בצורך להגן על אוכלוסיית הילדים בשל אופי העבירות ובשל הקשר של הילד לפוגע. תפקיד חוקר 
הילדים מעוגן בחוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, תשט”ו-1955.

סמכויותיו ותפקידיו הייחודיים של החוקר:

חקירת ילדים לצורך איסוף ראיות בהליך הפלילי תוך תיעוד החקירה בווידיאו, שכפול ותמלול החקירות. 1.

בדיקה  2. זיהוי,  מסדר  האירוע,  בזירת  ביקור  לחקירה:  הנדרשות  נוספות  לפעולות  הנחיות  ומתן  אישור 
רפואית ועוד.

קבלת החלטה לגבי איסור או התרת עדות הילד בבית המשפט: במקרים שבהם אסר חוקר הילדים את  3.
חוקר  התיר  בהם  במקרים  הילד.  במקום  המשפט  בבית  מעיד  ילדים  חוקר  המשפט,  בבית  הילד  העדת 
הילדים את העדת הילד בבית המשפט, הוא ממליץ על תנאי העדות, מכין את הילד למשפט ומלווה אותו 

בעת מתן העדות.

הערכת מהימנות עדות הילד. 4.

מתן המלצות להמשך טיפול. 5.

האוכלוסיות הנחקרות על ידי חוקר הילדים:

ילדים המעורבים בעבירות מין: כנפגעים, כעדים וכחשודים.	•

ילדים המעורבים עבירות של חבלה של ממש, חבלה חמורה, התעללות והזנחה של ילדים הנפגעים ועדים 	•
בתוך המשפחה ועל ידי האחראי עליהם.

עדים לעבירות רצח, ניסיון לרצח והריגה או קורבנות לניסיון לרצח.	•

עדים לעבירות אלימות חמורה שבוצעו כלפי בן משפחה, או על ידי בן משפחה.	•

תפקידי החוקר המיוחד:

תפקיד החוקר המיוחד לחקירת אנשים עם מוגבלות שכלית מעוגן בחוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם 
מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס”ו-2005. המשימה לחקירת אנשים עם מוגבלות שכלית הוטלה על חוקרי הילדים 

שעוברים הכשרה ייעודית לתפקיד.

להלן סמכויותיו ותפקידיו הייחודיים של החוקר:

.1
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תוך   הפלילי  בהליך  ראיות  איסוף  לצורך  וחשודים(  עדים  )נפגעים,  שכלית  מוגבלות  עם  אנשים  חקירת 
תיעוד החקירה בווידאו, שכפולה ותמלולה.



קביעת זהות הנוכחים בעת החקירה. 2.

מתן הוראות על אופן ביצוע פעולות נוספות בחקירה. 3.

מתן המלצות בדבר אמצעי הגנה לאדם עם המוגבלות לפני מתן העדות ובמהלכה.. 4

ליווי הנחקר בעת מתן עדותו בבית המשפט.. 5

החוקר משמש “מתווך” בבית המשפט בעת מתן העדות.. 6

האוכלוסיות הנחקרות על ידי חוקר מיוחד:

על פי חוק זה נחקרים ילדים ואנשים עם מוגבלות שכלית:

מי שאובחן כאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.	•

אדם עם לקות שכלית אחרת שיכולתו להיחקר או למסור עדות מוגבלת.	•

אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת, לרבות אדם עם אוטיזם שיכולתו מוגבלת להיחקר או למסור עדות.	•

הנחקרים מעורבים בעבירות המפורטות להלן:

חשודים בכל העבירות.	•

נפגעים ועדים בעבירות מין, זנות ותועבה.	•

נפגעים ועדים בעבירות ניסיון לרצח והריגה וכן עבירות נלוות.	•

נפגעים ועדים לפי כל דין שביצע אחראי על הקטין או חסר הישע כלפי האדם שהוא אחראי לו.	•

נפגעים ועדים בעבירות של חבלה בכוונה מחמירה וחבלה חמורה )בלא אבחנה מי הפוגע, גם בפגיעות 	•
מחוץ למשפחה(.

:2018היקף האוכלוסייה המטופלת על ידי השירות על פי נתוני שנת 

 בקשות לחקירות הופנו וטופלו.13,796

10,902 חקירות בוצעו: 9,933 חקירות ילדים, 969 חקירות מיוחדות.

להלן נתוני חקירות הילדים שבוצעו לפי מעמד הנחקר:

2,648 ילדים שנפגעו בעבירות מין 1,049 ילדים עדים	•

6,047 ילדים שנפגעו באלימות חמורה בתוך המשפחה או על ידי מבוגר אחראי	•

189 ילדים החשודים בביצוע עבירות מין	•
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להלן נתוני חקירות מיוחדות שבוצעו לפי מעמד נחקר:

670 נפגעי עבירה	•

27 עדים	•

272 חשודים	•

תקציב השירות לשנת 2018: 3,481 אלפי שקלים חדשים.

כוח אדם בשירות: 117 תקנים.

השירות לשיקום נוער
המסגרות  וחינוכיות.  שיקומיות  טיפוליות,  יומיות  מסגרות  של  ובהפעלת  בהקמה  מתמחה  נוער  לשיקום  השירות 
משמשות רשת ביטחון קהילתית לבני נוער על קצה רצף הסיכון, הסכנה והניתוק. בני הנוער מאופיינים בהתנהגות 

א-סוציאלית, קשיים רגשיים ופערי השכלה.

הרגשי,  בתחום  מותאמים  מענים  ומפתח  בטוחה  כסביבה  בחברה  לשיפור האקלים  מחויבות  מתוך  פועל  השירות 
החברתי, התעסוקתי והלימודי, לקראת שילובם המחודש של בני הנוער במסגרות נורמטיביות.

טיפולית” כסביבה מעודדת  “סביבה  על עקרונות של  נוער מושתתת  לשיקום  תפיסת העבודה במסגרות השירות 
שינוי, שבה לכל הנעשה יש משמעות. זו סביבה שבה בני הנוער ואנשי הצוות הרב-מקצועי שותפים לבניית תוכניות 

אישיות מותאמות.

החברתי,  הרגשי,   - התפקוד  תחומי  בכל  רב-ממדיים  קשיים  בעלי   18-12 בגיל  נוער  בני  בטיפול:  האוכלוסייה 
ההתנהגותי, המשפחתי, התעסוקתי והלימודי.

תפקידי השירות:

מסגרות השירות משמשות רשת ביטחון קהילתית לבני הנוער, שמערכות החינוך הפורמליות לא יכולות . 1
לתת מענה לצרכיהם הרב-ממדיים בתחום הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, הלימודי, התעסוקתי והמשפחתי.

ותוכניות . 2 תעסוקה  מיומנויות  פיתוח  טיפולית,  התערבות  המשלבות  תוכניות  באמצעות  שיקום 
לימוד והעשרה.

פיתוח תוכניות מותאמות וכלים ייחודיים במשותף עם משרדי ממשלה, שירותי המנהל ועמותות, לשם . 3
התאמת המסגרות לצרכי החניכים.

פיתוח והכשרה של צוותים רב-מקצועיים.4. 

5
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:2018יעדי ותוצאות השירות לשנת 

הקמת 2 מית”רים: בכפר-מנדא ובחולון	•

הקמת 4 מית”רים המשולבים במפתן	•

“העסק שלנו” - הפעלת מיזמים עסקיים בתשעה מית”רים - בשיתוף הקרן לילדים ולנוער בסיכון בביטוח 	•
הלאומי ועמותת “ציונות 2000”.

הקניית תעודת סיווג מקצועי לבוגרי המפתנים - 55% מבוגרי המפתנים קיבלו תעודת מקצוע רשמית של 	•
האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה.

מעקב להעלאת הביקור הסדיר במסגרות השירות - 54% מבני הנוער במפתנים שהו במסגרת לכל הפחות 	•
75% מהזמן הנדרש.

תוכניות מנהיגות - 14 קבוצות מנהיגות של בני נוער במסגרות השונות.	•

תוכנית התנדבות בקהילה - 14 קבוצות התנדבות במפתנים ובמית”רים.	•

פיתוח מודל להכשרות מקצועיות קצרות מועד במית”רים - 85% מבני הנוער במית”רים זכו לתעודה.	•

הובלה, פיקוח ובקרה של מפתנים מוניציפאליים וממשלתיים.	•

שילוב רכזי תעסוקה במסגרות השירות - נקלטו 7 רכזי תעסוקה נוספים. סך הכל פועלים כיום 17 רכזים.	•

פיתוח כוח אדם - הכשרת מפקחים בנושא “שירות מוכוון טראומה”, הכשרה לרכזי המועדון במית”רים 	•
בנושא פיתוח זהות תפקיד, הכשרת עובדות מטבח בנושאי טיפול.

תמיכות תקציביות לרשויות מקומיות ולעמותות לשם שיפוצים והצטיידות במפתנים ובמית”רים - בגובה 	•
של 3,971,408 שקלים ל-19 רשויות ולשתי העמותות המפעילות מפתן או מית”ר.

היקף האוכלוסייה בטיפול השירות:

בשנת 2018 טיפל השירות לשיקום נוער ב-2,598 בני נוער לפי החלוקה הבאה:

1,189 בני נוער ב-16 מפתנים.	•

- מית”רים המשולבים במפתנים, 	• נוער ב-30 מית”רים המופעלים במודלים ובמגזרים השונים  1,409 בני 
מית”רים תעסוקתיים, מית”רים לאוכלוסייה ממשפחות חרדיות ועוד.
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שירות המבחן למבוגרים
מבצעי  מבוגרים  של  לשיקום  העבריינות,  למיגור  הפועל  סוציאלי  ממלכתי  שירות  הוא  למבוגרים  המבחן  שירות 
ההחלטות  קבלת  בתהליך  ומסייע  הפלילי  החוק  לפי  פועל  השירות  בחברה.  מחדש  ולשילובם  פליליות  עבירות 
ובבתי המשפט בפרט, באמצעות הגשת תסקירים. השירות ממונה על מתן שירותי  במערכת אכיפת החוק בכלל, 
ניתן  גיל 18. השירות  ולנפגעים מעל  אבחון, טיפול ושיקום של מעורבים באירועים פליליים, לנאשמים, לחשודים 
באופן ישיר לכלל האוכלוסייה והטיפול ניתן לעוברי החוק במגוון התערבויות, על פי צווים, במטרה לשקמם, לשלבם 

מחדש בחברה ולמנוע ביצוע עבירות בעתיד.

האוכלוסייה בטיפול - מבוגרים מעל גיל 18

פעילות השירות מעוגנת בחוקים שלהלן:

ו-38 לחוק העונשין, תשל”ז-1977, שעניינם מתן שירותי חקירה, אבחון והערכה של מבצעי 	• סעיפים 37 
עֵבירות פליליות והגשת תסקיר קצין מבחן שבו המלצה לבתי המשפט ולגורמים משפטיים נוספים.

פקודת המבחן ]נוסח חדש[, תשכ”ט-1969 - בעניין ביצוע צווי מבחן שהוטלו בהוראת בתי המשפט.	•

סימן ד’ 1 לחוק העונשין, תשל”ז-1977 - ביצוע צווי שירות לתועלת הציבור )של”צ( שהוצאו מטעם בתי 	•
המשפט כסנקציות של ענישה.

סעיפים 85-82 לחוק העונשין, תשל”ז-1977 - בעניין צווי מבחן למשתמשים בסמים מסוכנים.	•

סעיף 86 לחוק העונשין, תשל”ז-1977, העוסק בביצוע צווי מבחן לאלימים במשפחה.	•

סעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, תשנ”ו-1996 - ביצוע תסקירי מעצר על 	•
חשודים בשלב מעצר ימים.

סעיף 21 א’ לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, תשנ”ו-1996 - ביצוע תסקירי מעצר על 	•
נאשמים עד תום ההליכים המשפטיים.

סעיף 48 )א( )6( )7( )12( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, תשנ”ו-1996 - ביצוע פיקוח 	•
וטיפול במשוחררים בערובה.

תקנה 4 לתקנות המבחן )תסקיר קצין מבחן( תשס”ז-2006 - הכנת תסקיר בהתאם להוראות היועץ המשפטי 	•
לממשלה או לבא כוחו, בעניין עיכוב הליכים ובעניין העמדה לדין.

- טיפול באנשים שהוחלט לעכב את ההליכים 	• )שירותי המבחן(, תשי”ט-1959  8 לתקנות המבחן  תקנה 
המשפטיים נגדם או להימנע מהעמדתם לדין, בתנאי שיהיו בטיפול השירות.

סעיף 187 )ב( ו-)ב1( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ”ב-1982 - הכנת תסקיר על מצבם של 	•
נפגעי עֵבירות מין, עבירות אלימות, סחר בבני אדם, אלימות במשפחה וכן על מצבם של בני המשפחה 

בעבירות המתה.

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס”ו-2006 - שירות המבחן למבוגרים אחראי ליישום 	•
פרק השיקום המונע לחוק זה.
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תפקידי השירות:

עיקר התפקידים המוגדרים בחוקים:א. 

לבתי 1.  המבחן  קצין  תסקיר  העברת  פליליות,  עבירות  מבצעי  על  והמלצה  הערכה  אבחון,  שירותי  מתן 
המשפט ולגורמים משפטיים נוספים.

ביצוע צווי מבחן אשר הוטלו על ידי בתי המשפט.2. 

ביצוע צווי של”צ )שירות לתועלת הציבור( שניתנו מטעם בתי המשפט כסנקציות עונשיות וטיפוליות.3. 

ביצוע צווי מבחן למשתמשים בסמים מסוכנים.. 4

ביצוע צווי מבחן במקרים של אלימות במשפחה.. 5

ביצוע תסקירי מעצר של חשודים בשלב מעצר ימים.. 6

ביצוע תסקירי מעצר של נאשמים המצויים במעצר עד תום ההליכים המשפטיים.. 7

ביצוע פיקוח וטיפול של משוחררים בערובה.. 8

ולעניין . 9 הליכים  עיכוב  לעניין  כוחו,  בא  או  לממשלה  המשפטי  היועץ  להוראות  בהתאם  תסקיר  הכנת 
העמדה לדין.

לפי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, טיפול באנשים שהוחלט לעכב את ההליכים המשפטיים כנגדם, או . 10
להימנע מהעמדתם לדין, בתנאי שיהיו בטיפול השירות.

הכנת תסקיר על מצבו של נפגע עבירת מין, אלימות חמורה, אלימות במשפחה, סחר בבני אדם והמתה.. 11

הכנת תוכניות לשיקום מונע לעברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.. 12

תפקידי טיפול, שיקום, פיקוח וליווי מקצועיים:ב. 

בשנת 2018 הופעלו בשירות המבחן 251 קבוצות טיפוליות, שבהן השתתפו 3,475 עוברי חוק שנמצאים . 1
בצווי מבחן ופיקוח מעצר. הקבוצות פעלו בנפות השירות בפריסה ארצית ובהנחיית קציני המבחן.

בשנת 2017 הוטלו 5,281 צווי שירות לתועלת הציבור )של”צ( חדשים. מדי שנה מבוצעים למעלה מ-10,000 . 2
השיקום,  הבריאות,  החינוך,  מתחום  ועמותות  מסגרות  של  רחב  במגוון  מסגרות  בכ-700  של”צ  צווי 

הרווחה ועוד.

בתים טיפוליים לגברים הנוהגים באלימות כלפי בנות זוגם, הכוללים שלבים על רצף השיקום: הוסטל, . 3
מרכז יום ומסלול משולב בקהילה.

בהתאם . 4 הנדרשת,  האינטנסיביות  רמת  פי  על  מין,  בעברייני  לטיפול  השיקום  רצף  על  טיפולית  מסגרת 
להערכת המסוכנות. המסגרת כוללת: מסגרת חוץ-ביתית סגורה המיועדת לשהיית מטופלים בכל שעות 
היממה ומרכז יום לשהיית מטופלים בחלק משעות היממה )בוקר או אחר הצהריים(. כמו כן, מתן טיפול 

פסיכיאטרי או תרופתי להפחתת הדחף המיני.

מסגרת טיפולית לעברייני מין מכורים במסגרת קהילה טיפולית.. 5

6
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מרכזים לטיפול ייעודי לעברייני מין בדרך של קבוצות טיפוליות בקהילה או טיפול פרטני בקהילה )למי . 
שאינו מסוגל להשתלב בטיפול קבוצתי( ולעברייני מין גבוליים. מגוון תוכניות ייחודיות לטיפול ולשיקום 



עוברי חוק בקהילה )הורים אלימים, צעירים אלימים, אוניברסיטה בעם, פעמונים, סדנאות תעבורה, שילוב 
פעילות שטח אתגרית בטיפול קבוצתי ועוד(.

ביצוע הערכות מסוכנות.. 7

היקף האוכלוסייה בטיפול השירות:

בשנת 2018 הופנו ממערכת בתי המשפט וגורמים משפטיים נוספים לאבחון, הערכה והמלצה לטיפול:

חקירה ותסקיר קצין מבחן )סעיפים א’, ו’, ז’, ט’ בתפקידי השירות( - 19,620 הפניות חדשות.	•

צווי מבחן וצווי שירות לתועלת הציבור וצווי פיקוח מעצר חדשים: בביצוע ובפיקוח קצין מבחן )סעיפים 	•
ב’, ג’, ד’, ה’, ח’, י’ בתפקידי השירות( - 10,252 צווים )נכון לשנת 2017(.

•	 - ז’ בתפקידי השירות(  ו’,  )סעיפים  2018 מבתי המשפט לחקירת מעצר  מופנים חדשים שהופנו בשנת 
7,627 הפניות.
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יחידות הסיוע לבתי המשפט ובתי הדין הרבניים
יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים )להלן יחידות הסיוע(, הוקמו על פי חוק בית 
משפט לענייני משפחה, תשנ”א-1995, שנחקק בעקבות המלצות ועדת שיינבוים )1986(. עיקרי החוק נגעו לאיחוד 
הטיפול המשפטי בענייני משפחה תחת בית משפט אחד, המומחה לנושאים אלה. בשנת 2011 נחקק חוק בתי הדין 

הדתיים )יחידות סיוע(.

בתי המשפט למשפחה הוקמו בישראל, כמו בארצות רבות בעולם, מתוך הכרה בהשלכות הייחודיות של סכסוכים 
משפטיים משפחתיים, בעיקר אלה הנוגעים לגירושין, על כל בני המשפחה ובעיקר על ילדים. בעקבות עלייה ניכרת 
בשיעור הגירושין בעולם ובישראל, עלה צורך לתת גם מענים טיפוליים בנוסף למשפטיים כדי לעזור לבני משפחה 

להתמודד עם המשבר ולמצוא פתרונות הולמים.

לבתי הדין הדתיים בישראל סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין ובעניינים שונים הכרוכים בכך, ולכן יש 
להם סמכות מקבילה לבתי המשפט בעניינים אלה.

הרציונל להקמת יחידות הסיוע הוא ההשפעת הסכסוכים המשפטיים לטווח קצר וארוך על כל בני המשפחה, ובעיקר 
על הילדים. סכסוכים אלה מערבים מטענים ומורכבות רגשית שאין בידי המערכת המשפטית לתת להם מענה הולם, 

ולכן התעורר צורך בשילוב יחידה טיפולית לצד בית המשפט לענייני משפחה.

מטרות יחידות הסיוע הן:

לסייע למשפחות הנמצאות בהתדיינות משפטית ליישב את הסכסוך בהסכמה.

לסייע לבית המשפט/בית הדין במילוי תפקידו תוך שילוב היבטים טיפוליים ורגשיים.

לסייע בשמירת צרכיהם וזכויותיהם של ילדים במהלך סכסוכים משפחתיים.

ההתערבות הטיפולית:

היחידות עוסקות במגוון התחומים שבהם עוסקות הערכאות המשפטיות, כמו: סכסוכים בין בני זוג, יחסי הורים-
ילדים )הסדרי ראייה, משמורת, חינוך וכו’(, אלימות, אפוטרופסות וסכסוכים בין הורים לילדים בוגרים.

בית המשפט/בית דין מפנה משפחות ליחידה לצורך אבחון, פישור וגישור, או לשם התערבות טיפולית קצרה. כיום 
מופנות כל המשפחות ליחידת הסיוע לפני הדיון הראשון, במסגרת החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, 
לצורך הערכה ראשונית, מתן מידע וניסיון להגיע להסכמות זמניות או הסכמות בדבר אופן ניהול הסכסוך. בנוסף 
לכך, חלק מהמשפחות מופנות ליחידות הסיוע במהלך הדיון )בשל אלימות במשפחה(, וחלק אחר תוך כדי ההתדיינות 
המשפטית. עובדי היחידה נדרשים, לפיכך, לתת לעתים מענה מיידי לבית המשפט או בית הדין, לעתים תוך שבוע 

או עד 30 יום מיום ההפניה.

ביולי 2016 נכנס לתוקף החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה שנחקק ב-2014 )חוק המהו”ת(. בחוק זה יש 
משום מהפכה בטיפול המדינה בסכסוכים במשפחה, שכן הוא מחייב פתיחת הליך בקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת 
תביעה לערכאה משפטית. הצדדים מופנים ליחידת הסיוע למפגש אחד עד ארבעה מפגשים, שמטרתם מתן מידע 

למשפחות והערכה האם ניתן ליישב את הסכסוך בהסכמה וללא התנהלות משפטית.

בדרך כלל מוזמנת המשפחה למפגש ראשון כ-14 ימים מיום ההפניה. במהלך המפגשים מתמקדים העובדים בצרכים 
או  להסכמות  להגיע  לסייע  בניסיון  בו,  שרויה  שהמשפחה  למשבר  ומתייחסים  המשפחה  בני  כל  של  הייחודיים 
על  השליטה  את  לעצמה  להחזיר  למשפחה  מאפשר  זה  וקצר  אינטנסיבי  הליך  בקהילה.  טיפול  להמשך  להפנות 
ההחלטות המשפיעות על חייה, מונע התדיינות משפטית, על כל השלכותיה הרגשיות והכלכליות, ותורם למניעת 

הסלמה בסכסוך.

ביחידות  מועסקים  ופסיכיאטרים  פסיכולוגים  דין.  ומעורכי  סוציאליים  מעובדים  ברובו  מורכב  היחידות  צוות 
לפי שעות.
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הבסיס החוקי:

חוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ”א-1995 - סעיף 5 לחוק מתייחס להקמת יחידת סיוע ליד בית משפט 	•
לענייני משפחה ש”תיתן בעצמה או באמצעות אחרים שירותי אבחון, ייעוץ וטיפול בענייני משפחה”.

צו בית משפט לענייני משפחה )יחידות הסיוע - כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי(, התשנ”ו-1996 - קובע את 	•
הכפיפות המנהלית והמקצועית של הממונות המחוזיות ושל העובדים הסוציאליים ואת הכישורים המקצועיים 
פסיכיאטר  יועסק  וכן  פסיכולוג,  יועסק  סיוע  יחידת  בכל  כי  בצו  נקבע  כן,  כמו  היחידה.  מעובדי  הנדרשים 

לפי הצורך.

צו בית משפט לענייני משפחה )הקמת יחידות הסיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן(, תשנ”ו-1996 - סעיף 1 בצו 	•
קובע כי ביחידות הסיוע יועסקו עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים וכי מספר העובדים הסוציאליים 

בכל יחידה לא יפחת ממספר השופטים המכהנים בבית המשפט או ממספר ההרכבים בבית הדין הדתי.

חוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע( 2011 - חוק זה נחקק כדי להרחיב את השירות גם לבתי הדין הדתיים, כאשר 	•
הצווים והתקנות שנוסחו עבור יחידות הסיוע הסמוכות לבתי המשפט לענייני משפחה תקפים גם בבתי הדין 

הדתיים. 

בעקבות חקיקת חוק בתי דין דתיים הוקמו 10 יחידות ליד בתי הדין הרבניים, 6 יחידות ליד בתי הדין השרעיים 	•
ויחידת סיוע נוספת ליד בתי הדין הדרוזים.

מחייב את הפונים לערכאות שיפוטיות להתחיל 	•  - חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע”א-2014 
בתהליך בסדרת מפגשי מהו”ת )מידע, הערכה ותיאום( עם עובדים סוציאליים ביחידת הסיוע. מטרת מפגשים 
נכנס  החוק  בהתדיינות משפטית.  צורך  ללא  הסכסוך  לפתרון  חלופיות  דרכים  ובחינת  מידע  קבלת  היא  אלה 

לתוקף ביולי 2016.

בעלי התפקידים הבכירים בשירות:

מטה:

יהודית אסף - מנהלת השירות	•

פנינה ברנס - מנהלת תחום	•

הילה יפה - ממונה ארצית על עורכי הדין	•

מחוז תל אביב והמרכז:

חנה לאופר - ממונה מחוזית מחוז תל אביב והמרכז	•

דפנה שפר - מנהלת יחידת הסיוע תל אביב	•

רות אלטבר - מנהלת יחידת בית הדין תל אביב	•

עדי שפרמן לילינג - מנהלת יחידות הסיוע ראשון לציון, רחובות ויפו	•

חניתה כהן - מנהלת יחידות הסיוע פתח תקווה והשרון	•
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מחוז חיפה והצפון:

רג’ין דהן - ממונה מחוזית, מחוז חיפה והצפון	•

קרן לביא - מנהלת יחידות הסיוע חיפה וחדרה	•

מונירה חיר - מנהלת יחידות הסיוע נצרת והצפון	•

ציונה סעדון - מנהלת יחידת הסיוע קריית ביאליק	•

מחוז ירושלים והדרום:

דבי בן-אור - ממונה מחוזית, מחוז ירושלים והדרום	•

דורית אלון - מנהלת יחידות הסיוע ירושלים	•

אורלי עוגן - מנהלת יחידות הסיוע אשדוד, אשקלון וקריית גת	•

נטליה אוסטנובסקי - מנהלת יחידות הסיוע באר שבע ואילת	•

תחומי האחריות של השירות:

תפקידי יחידת הסיוע:

סיוע מיידי, נגיש ומקצועי למשפחות המופנות על ידי שופט בית המשפט או דיין. 1

הערכה ראשונית של הסכסוך והכוונה לטיפול בסכסוך בדרכים חלופיות להליך משפטי. 2

מתן מידע אודות השלכות הגירושין, כפי שמוגדר בחוק. 3

סיוע בגיבוש הסכמות )הסכמים( תוך שימוש במיומנויות גישוריות . 4

הסכמות זמניות וקבועות בנושאי הורות וילדים. 5

הסכמי גירושין במקרים מסוימים. 6

תיווך והפניה לשירותים טיפוליים בקהילה. 7

ייעוץ לבני המשפחה על השלכות הסכסוך, בעיקר על ילדים. 8

סדנאות מידע להורים בהליכי גירושין. 9

סמינר לחיזוק קשר הורה-ילד במשפחות בהליכי גירושין. 10

11
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הערכה וטיפול ממוקד במערכות יחסים בין הורים וילדים. 



ייעוץ לבית המשפט/בית הדין:

השתתפות בראיון עם קטינים על ידי השופט	•

השתתפות בדיון לפי הזמנת השופט/דיין	•

המלצות לגבי צורך בתסקיר, כאשר נדרשת חוות דעת מיידית	•

התערבות בתחום האלימות במשפחה:

התערבות ממוקדת לצורך הערכת המצב המשפחתי	•

הפניה לטיפול בשירותים בקהילה	•

הסכמות זמניות לאחר הוצאת צו הרחקה	•

רשימת כתובות וטלפונים יחידות הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה

משרד ראשי: רח’ ירמיהו 39, ירושלים

טלפונים: 02-5085818, 02-5085643, 02-5085680 

פקס: 02-5085954

פקסטלפוןכתובתשם היחידה

03-6906901-202-5085004שד’ בן גוריון 38רמת גן

03-942350002-5082058ישראל גלילי 3ראשון לציון

072-253750302-5085192רח’ גרניט 5פתח תקווה

02-654844402-6541516רח’ בית הדפוס 12ירושלים

08-851973502-5085116רח’ הבנים 5, מרכז הקריה, שער ירושליםאשדוד

08-6889069-6602-5085098שד’ לכיש 5קריית גת

08-6470360-0802-5085088רח’ התקווה 5באר שבע

08-632607702-5085983רח’ יותם 3אילת

04-866075002-5085195רח’ פלי”ם 7חיפה

04-612411102-5085197רח’ דוד אלעזר 27חדרה

04-874776002-5085115דרך עכו 194קריית ביאליק

04-60687684-5025085198דרך החטיבות 1נצרת

04-695780102-5085114רח’ תל חי, כיכר צה”לקריית שמונה

04-672750002-5085199רח’ אלחדיף 62טבריה

04-695780102-5085331מעלה כנען, בניין המשטרהצפת 
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רשימת כתובות וטלפונים יחידות הסיוע שליד בתי הדין הרבניים

פקסטלפוןכתובתישוב

08-621497002-5085117מנחם בגין 1, בניין צימר )שער 2, קומה 2(אשדוד 

08-9580620/102-5085118שדרות בן גוריון 19אשקלון

076889442402-5085088התקווה 4 קריית הממשלהבאר שבע

04-852805402-5085196פלי”ם 5 קומה 1חיפה

יוחנן בן-זכאי 16 )קומה 1(טבריה
04-8583288
04-8583286

02-5085113

04-695780102-5085331ויצמן 6צפת

02-547969002-5085145עולם ועולמו 4 ירושלים

09-779062409-7790627ראובן ברקת 3נתניה

שפיגל 6פתח תקווה
03-9115221
03-9115204

02-5085192

08-949227702-5085133בנימין 4רחובות

03-794347202-5085134שדרות דוד המלך 33 תל אביב

רשימת כתובות וטלפונים יחידות הסיוע שליד בתי הדין השרעיים והדרוזים

פקסטלפוןכתובתישוב

03-659965603-6598142רח’ יפת 246יפו

08-9580620/102-5085118שד’ בן גוריון 19טייבה

072-253750302-5085192רחוב אלקודס בקה-אל ג’רביה

04-866075002-5085195שיבת ציון 60חיפה

04-8677174בניין אלופא קומה 2נצרת

072-2537800שלום בגליל 1עכו

04-866075002-5085195בית הדין הדרוזי - עכו

02-5788834בית אגרוןירושלים

פנינה ברנס - מפקחת ארצית ממונה על טיפול בפניות הציבור בשירות יחידות הסיוע, טלפון 02-5085643.

כל 34 יחידות השירות עוסקות בטיפול ישיר ונותנות שירות ישיר לאזרח.
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עיקרי פעילות השירות במהלך 2018

מכיוון שיחידות הסיוע עוסקות בטיפול ישיר, הרי שעיקרי הפעילות מתייחסים למתן מענה טיפולי לאוכלוסיית 	•
הפונים לערכאות השיפוטיות בנושא סכסוכים במשפחה.

ניתן לראות גדילה בכמות ההפניות, המעידה על האמון שרוכשות הערכאות המשפטיות ביחידות ועל הרחבת 	•
התפקידים הנדרשת מהן - הערכה משפחתית, גישור, הנחיית קבוצות, שמיעת ילדים וכן עבודה בתיק ממוחשב.

נדרשת קליטת עובדים חדשים, הכשרתם וקביעת נוהלי עבודה בין היחידות השונות )בבתי משפט ובתי הדין( 	•
ובין בתי המשפט ובתי הדין.

מספר המשפחות אשר טופלו ביחידות הסיוע לאורך השנים, כולל נתוני 2018

במהלך השנים פותחו התפקידים הייחודיים של היחידות במטרה לסייע למשפחות בסכסוך משפחתי לסיים את 
הסכסוך בהסכמה ולמזער את הנזק לילדים.

עובדי היחידות התמקצעו בתחום הגישור, בעיקר בנושאים הקשורים לילדים. ביחידות פיתחו מודל גישור  גישור: 
לעבודה עם משפחות בקונפליקט גבוה, כולל אלימות במשפחה, כאשר הגישור שם במוקד את צרכי הילדים ובניית 
תוכנית הורות לאחר הגירושין. עם כניסתו לתוקף של חוק המהו”ת, הצטמצמו שירותי הגישור ביחידות הסיוע עקב 
השקעת עיקר המשאבים בהטמעת העבודה על פי החוק ובשל המתנה להשלמת תקני עובדים חסרים. יחד עם זאת 

נעשה שימוש תדיר בכלים ובתהליכים גישוריים לעזרת המשפחות.

אלימות: חלק מההפניות הן בנושא אלימות במשפחה בעקבות בקשות לצו הרחקה המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה. 
ההפניה ליחידת הסיוע היא לצורך הגעה להסכמות זמניות לאחר הוצאת צו הרחקה, או לצורך הערכת המצב המשפחתי 
יחידות הסיוע אינן  ימים בין הוצאת הצו במעמד צד אחד לבין דיון במעמד שני הצדדים )הארכת הצו(.  במהלך שבעת 

מטפלות באלימות אלא מפנות למרכזים למניעת אלימות לצורך המשך טיפול.

סדנאות מידע להורים: היחידות מפעילות בשגרה קבוצות להורים בהליכי גירושין )למעלה מ-20 קבוצות בשנה(, 
בכל  המשפחתי.  למשבר  להסתגלות  דרכים  ועל  ילדיהם  על  הסכסוך  השלכות  על  מידע  ההורים  מקבלים  שבהן 
סדנה משתתפים כ-12 אבות ואמהות, שאינם בני זוג, למשך ארבעה מפגשים ארוכים. הסדנה פתוחה גם למשפחות 
בקהילה הנמצאות בהליכי גירושין. גיוס המשתתפים נעשה בשיתוף פעולה עם עובד סוציאלי לסדרי דין בקהילה. 
היעדים המרכזיים של הסדנה הם לספק להורים מידע והסבר בנושא השפעת משבר הגירושין על ילדיהם. בסדנה 
דנים בדרכים לשיפור יכולת ההתמודדות של ההורים ובשינויים בחיי ילדיהם, תוך פתיחת ערוצי תקשורת חדשים. 

חשוב לציין שההשתתפות בסדנה אינה כרוכה בתשלום!

הסדנאות )שלוו במחקר הערכה( פותחו כאחד המענים, לאחר שנמצא במחקרים כי במצבי משבר וקונפליקט אנשים 
מחפשים קבוצות וקהילות להשתייך אליהן. בעידן בו המסגרת המשפחתית מתפרקת, הקבוצה המלאכותית תופסת 

 2018מספר המשפחות אשר טופלו ביחידות הסיוע לאורך השנים, כולל נתוני 

 קישור למידע נגיש

 
 

במהלך השנים פותחו התפקידים הייחודיים של היחידות במטרה לסייע למשפחות בסכסוך 

 משפחתי לסיים את הסכסוך בהסכמה ולמזער את הנזק לילדים. 

ביחידות  עובדי היחידות התמקצעו בתחום הגישור, בעיקר בנושאים הקשורים לילדים.גישור: 

גבוה, כולל אלימות במשפחה, כאשר הגישור פיתחו מודל גישור לעבודה עם משפחות בקונפליקט 

עם כניסתו לתוקף של חוק  כנית הורות לאחר הגירושין.ושם במוקד את צרכי הילדים ובניית ת

הצטמצמו שירותי הגישור ביחידות הסיוע עקב השקעת עיקר המשאבים בהטמעת  ,המהו"ת

זאת נעשה שימוש תדיר העבודה על פי החוק ובשל המתנה להשלמת תקני עובדים חסרים. יחד עם 

 תהליכים גישוריים לעזרת המשפחות.בבכלים ו

חלק מההפניות הן בנושא אלימות במשפחה בעקבות בקשות לצו הרחקה המוגשות לבית אלימות: 

ההפניה ליחידת הסיוע היא לצורך הגעה להסכמות זמניות לאחר הוצאת  המשפט לענייני משפחה.

חתי במהלך שבעת ימים בין הוצאת הצו במעמד צד או לצורך הערכת המצב המשפ ,צו הרחקה

יחידות הסיוע אינן מטפלות באלימות אלא  אחד לבין דיון במעמד שני הצדדים (הארכת הצו).

 מפנות למרכזים למניעת אלימות לצורך המשך טיפול.

 20-היחידות מפעילות בשגרה קבוצות להורים בהליכי גירושין (למעלה מ סדנאות מידע להורים:

בהן מקבלים ההורים מידע על השלכות הסכסוך על ילדיהם ועל דרכים שצות בשנה), קבו

 שאינם בני זוג, למשך ,אבות ואמהות 12-משתתפים כ הלהסתגלות למשבר המשפחתי. בכל סדנ

גיוס . פתוחה גם למשפחות בקהילה הנמצאות בהליכי גירושין ההסדנ מפגשים ארוכים.ארבעה 

היעדים המרכזיים של  לסדרי דין בקהילה.בד סוציאלי ה עם עוהמשתתפים נעשה בשיתוף פעול

דנים ה בסדנ על ילדיהם. ןהם לספק להורים מידע והסבר בנושא השפעת משבר הגירושיה הסדנ

בשינויים בחיי ילדיהם, תוך פתיחת ערוצי ו בדרכים לשיפור יכולת ההתמודדות של ההורים

 כרוכה בתשלום! אינה החשוב לציין שההשתתפות בסדנ תקשורת חדשים.

כאחד המענים, לאחר שנמצא במחקרים כי במצבי משבר פותחו  הסדנאות (שלוו במחקר הערכה)

בעידן בו המסגרת המשפחתית  וקונפליקט אנשים מחפשים קבוצות וקהילות להשתייך אליהן.
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מקום משמעותי כמסגרת השתייכות ותמיכה. התערבות מתוכננת, ממוקדת ומוגבלת בזמן, המלווה בתמיכה, הדרכה 
עובדים  שני  מנחים  הסדנה  את  משמעותיים.  לשינויים  ולהביא  לגירושין  להסתגלות  לסייע  יכולה  בעיות,  ופתרון 
נמצא  פתוחים.  תקשורת  וערוצי  להידברות  מודל  מהווה  המשותפת  ההנחיה  כאשר  הסיוע,  מיחידות  סוציאליים 
מראה  עבורם  להם, שמהווה  השווים  קבוצת  את  פוגשים  אנשים  ובהן  והולם,  מקצועי  מענה  מהוות  הסדנאות  כי 

לעובר אותם.
20 סדנאות נערכו ביחידות הסיוע במהלך 2018.

סמינר הורה-ילד: בשנת 2014 נוסף לארגז הכלים ביחידות הסיוע כלי חדשני נוסף - “סמינר הורה לא משמורן וילדו”. 
הסמינר נערך בבית מלון /בית הארחה בתנאי נופש במשך שלושה ימים )2 לילות(. הסמינר מיועד למשפחות שבהן 
יש קשיים בקשר בין הורים לילדיהם: כאשר אין רציפות וקביעות בקשר בין הילד לאחד מהוריו, כאשר הורה אחד לא 
נותן אמון ביכולות ההוריות של האחר, או כאשר הורה אחד מצמצם את ההורות של האחר. מטרות הסמינר הן ליצור 
תקשורת אינטימית בין ההורה לילדו, לבנות שיתוף פעולה, להעצים יכולות הוריות של ההורה הלא משמורן, להעמיק 
את הקשר הורה-ילד תוך חווית פנאי איכותי משותף, לחשוף את ההורה שבסמינר לעמדות ההורה המשמורן ולהעלות 
את האמון של ההורה המשמורן ביכולות ההוריות של ההורה השני. השגת מטרות הסמינר נעשית באמצעות פעילויות 

מגוונות וסדנאות חווייתיות כמו - סדנת שטח )ODT(, לוליינות, יצירה, דרמה, מוזיקה, תיפוף, סדנת שוקולד ועוד.

במהלך 2017 התקיימו שני סמינרים שבהם השתתפו כ-30 הורים וילדים מרחבי הארץ )מקריית שמונה בצפון ועד אילת 
בדרום(. ההשתתפות בסמינר כרוכה בתשלום סמלי. ההדים מהסמינר חיוביים ביותר. הסמינר מהווה חוויה עוצמתית 
שההורים והילדים משמרים אצלם. אצל חלקם זו חוויה ראשונה של לינה משותפת אחרי שנים של הרגלים וחידוש של 

היכולת להתרפק על אבא או אמא.

השתתפות ילדים: בעקבות חקיקת תקנות השתתפות ילדים )2014( מפעילות יחידות הסיוע מחלקות לשיתוף ילדים 
)מש”י(, שבהן נפגשות עובדות סוציאליות עם ילדים שעניינם נדון בבית המשפט כדי לברר אם ברצונם להישמע )על 
ידי שופט או על ידי איש טיפול(. הצלחת תוכנית פיילוט שבוצעה בבתי המשפט לענייני משפחה בירושלים ובחיפה 
בשנים 2007-2006 ולוותה במחקר על ידי מכון ברוקדייל, הביאה לאישור ולהרחבת תקנות המבוססות על המלצות 
ועדת רוטלוי ליישום אמנת האו”ם לזכויות הילד בתחום החקיקה. אמנה זו מפרטת את זכותו של כל ילד להשתתף 
בהליכים הנוגעים לו, בהתאם לגילו ומידת בשלותו. מטרת השמיעה - לסייע לילדים להשמיע את קולם בעניינים 
הנוגעים להם, לפני קבלת ההחלטה על ידי השופט. חלק מהילדים נשמעים על ידי עובד סוציאלי מיחידת הסיוע 

וחלקם במשותף על ידי שופט ועובד סוציאלי של היחידה.

בכל  ילדים  לשיתוף  מחלקות  והוקמו  בארץ  משפחה  לענייני  המשפט  בתי  לכל  התקנות  הוחלו   2014 בספטמבר 
יישום  ילדים לצורך  היחידות ליד בתי המשפט לענייני משפחה. עובדי היחידות עוברים הכשרות בנושא שמיעת 
התקנות. שמיעת הילדים מהווה היום כלי נוסף בידי בית המשפט ויחידות הסיוע לפני קבלת החלטה משפטית או 

קלת החלטות בגישור, ומאפשרת לילד לקחת חלק בהחלטה הנוגעת לגורלו, בהתאם לגילו ולמידת בשלותו.

עובדת  עם  ביחד  שופט  עם  נפגשו  ילדים   288 מתוכם  התקנות.  לפי   2018 בשנת  קולם  את  השמיעו  ילדים   653
יחידת הסיוע.

קשר עם שירותים בקהילה: מכיוון שההתערבויות הטיפוליות הן קצרות טווח, היחידות עובדות בתיאום עם שירותי 
הרווחה בקהילה ומפנות אליהם משפחות להמשך התערבות.

עבודת היחידות מתבצעת בתיק ממוחשב לכל משפחה, שבו מצויים פרטים דמוגרפיים  תיק מטופלים ממוחשב: 
על בני המשפחה, תהליך ההתערבות המתבצע ביחידה, התשובה לערכאה השיפוטית ותוצאות ההתערבות. בהליך 
סיום  לאחר  הצדדים  החלטת  על  נתונים  מפיקה  המערכת  במשפחה(  התדיינויות  להסדר  החוק  פי  )על  המהו”ת 
המפגשים. המערכת הממוחשבת מתעדת את הטיפול במשפחה ותוצאותיה ואוספת נתונים בזמן אמת. באפשרותה 
להפיק דוחות עדכניים בכל תחומי העבודה ולאפשר פיקוח מיטבי על העבודה עם כל משפחה. במהלך שנת 2017 

נמשך תהליך שדרוג התיק הממוחשב, הפועל ביחידות בהתאם לצרכים הנלמדים תוך כדי העמקת הטמעה.

למידה ארגונית, ניהול ידע והכשרות: התפקידים המגוונים שמבצעות יחידות הסיוע דורשים הכשרה פנים-שירותית 
ייחודית לתפקיד, המתקיימת במהלך השנה הראשונה לאחר קליטת עובד חדש, וכן בהכשרה לתפקידים נוספים 
)הנחיית קבוצות, שמיעת ילדים(, בהתאם לחלוקת התפקידים בכל יחידה. רוב ההכשרות מתקיימות בבית הספר 
המרכזי לעובדים סוציאליים במטרה להתאים את התכנים לתפקידים הספציפיים של היחידות. העובדים, כחלק 

מארגון לומד, מגבשים ערכים וידע משותפים ומחויבים לאמנת השירות ולחזון משותפים, שיצרו בתהליך משותף.
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התוויית תוכנית סדירה של הדרכות והכשרות מקדמת הטמעה של עקרונות הארגון הלומד בכמה אופנים:

ידע תיאורטי ומעשי בפתרון בעיות - באמצעות הדרכות, ייעוץ והנגשה למקורות ידע בקהילת הידע הממוחשבת, 	•
ובאמצעות מדריכים, ישיבות צוות וקורסים.

פיתוח רעיונות חדשים באמצעות ועדות היגוי, ועדות שיפור ולמידה מהצלחות של שירותים אחרים.	•

הדרכה לבעלי תפקידי ניהול	•

פנימיים ה	• מדריכים  ידי  על  פרטניות  והדרכות  חיצוניים  מדריכים  ידי  על  לעובדים  קבוצתיות  דרכות 
)מנהלות היחידות(.

בנוסף, 	• וגישור.  אלימות  חוק,  עיקריים:  תחומים  שלושה  וכוללת  כשנה  נמשכת  חדשים  לעובדים  אוריינטציה 
עוברים העובדים החדשים קורס בגישור כללי וגישור במשפחה.

מתקיימת הכשרה לעובדות המנהל, שמטרתה העשרה ולימוד שיטות עבודה בשירות ציבורי.	•

קהילת ידע - יחידות הסיוע מפעילות קהילת ידע המתמקדת במשפחות בסכסוך משפטי, במסגרת מיזם קהילות 	•
הידע של משרד הרווחה. בקהילה נמצא חומר תיאורטי רב, חקיקה, פסקי דין, דיונים והודעות. בקהילה חברים 

למעלה מ-1,000 אנשי מקצוע בתחום )עובדים סוציאליים, שופטים, עורכי דין ומטפלים(.
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סקירת פעילות 2018 - נתונים:

19,200 משפחות הופנו ליחידות הסיוע בבתי המשפט לענייני משפחה, 16,769 מהן הופנו על פי החוק להסדר 	•
התדיינויות במשפחה.

7,865 משפחות הופנו ליחידות הסיוע בבתי הדין הרבניים, 7,301 מהן הופנו על פי החוק להסדר התדיינות.	•

התדיינויות 	• להסדר  החוק  זה  בשלב  כי  לציין  יש  השרעיים.  הדין  בבתי  הסיוע  ליחידות  הופנו  משפחות   398
במשפחה עדיין לא הוחל בבתי הדין השרעיים. 

נושאי הפניות העיקריים במהלך 2018:

הערכה ובירור עתיד הנישואין: 279 משפחות	•

הסכמות או גישור: 721 משפחות	•

אלימות במשפחה: 733 משפחות	•

הסכמות בעניין ילדים: 539 משפחות	•

ייעוץ לבית משפט וראיון ילדים: 355 משפחות	•

תיקי מש”י: 452 משפחות 	•

תיקי מהו”ת: 24,070 משפחות	•
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תוצאות ההתערבויות לשנת 2018 )הפניות מבית המשפט(

(הפניות מבית המשפט)2018תוצאות ההתערבויות לשנת

ההתערבותמסומנתהממוחשבהתיקעם סגירת בו.תוצאת מתייחסותלהלןהתוצאותשנעשתה

ב שנסגרו התדיינויות2018-לתיקים להסדר החוק סביב היו השנה שטופלו התיקים עיקר .

ביחידות.ישאם כי בסכסוכי משפחה,  המטופלים נושאים ייחודיים

אלימות במשפחה:

נס363 ההתערבות עיקר .2018ת במשפחה נסגרו בשנת בה סביב בעיית אלימוותיקים שבהם

הושגו המלצות לבית המשפט.מהתיקים41%•

בקשרמהתיקים30%• או המשותפים החיים המשך ההגנה, צו בעניין הסכמות הושגו

לילדים.

שינוי.מהתיקים28%• חל לא

הערכה
וברור  
עתיד

הנישואין

הסכמות  
או גישור

אלימות  
במשפחה

הסכמות  
בעניין  
ילדים

ייעוץ  
לבית 
משפט  
וראיון  
ילדים

תיקי 
י"מש

תיקי 
ת"מהו

279721733539355452

24,070

המלצות הושגו
משפט לבית

41%

הסכמות הושגו
ה צו ,נההגבעניין

החים המשך
או המשותפים
בקשר לילדים

30%

שינוי חל לא
28%

עם סגירת התיק הממוחשב מסומנת תוצאת ההתערבות שנעשתה בו. התוצאות להלן מתייחסות לתיקים שנסגרו 
נושאים  יש  כי  אם  משפחה,  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  החוק  סביב  היו  השנה  שטופלו  התיקים  עיקר  ב-2018. 

ייחודיים המטופלים ביחידות.

אלימות במשפחה:

363 תיקים שבהם עיקר ההתערבות נסובה סביב בעיית אלימות במשפחה נסגרו בשנת 2018.	•

41% מהתיקים הושגו המלצות לבית המשפט.	•

30% מהתיקים הושגו הסכמות בעניין צו ההגנה, המשך החיים המשותפים או בקשר לילדים.	•

28% מהתיקים לא חל שינוי.	•
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ב שנסגרו התדיינויות2018-לתיקים להסדר החוק סביב היו השנה שטופלו התיקים עיקר .

ביחידות.ישאם כי בסכסוכי משפחה,  המטופלים נושאים ייחודיים

אלימות במשפחה:

נס363 ההתערבות עיקר .2018ת במשפחה נסגרו בשנת בה סביב בעיית אלימוותיקים שבהם

הושגו המלצות לבית המשפט.מהתיקים41%•

בקשרמהתיקים30%• או המשותפים החיים המשך ההגנה, צו בעניין הסכמות הושגו

לילדים.

שינוי.מהתיקים28%• חל לא
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וברור
עתיד

הנישואין

הסכמות
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הורים  משפחה,  בני  בין  יחסים  לשיפור  קצרות  )התערבויות  מהו”ת  תיקי  שאינן  בתיקים  טיפוליות  התערבויות 
וילדים( - בתיקים שנסגרו בשנת 2018:

35% מהתיקים חל שיפור במערכת היחסים.	•

26% מהתיקים נמצא פתרון טיפולי.	•

39% מהתיקים לא חל שינוי.	•

התערבויות טיפוליות בתיקים שאינם תיקי מהו”ת

תיקי מהו"ת (התערבויות קצרות לשיפור יחסים בין בניןהתערבויות טיפוליות בתיקים שאינ

וילדים) הורים בשנת-משפחה, :2018בתיקים שנסגרו

חל שיפור במערכת היחסים.מהתיקים35%•

טיפולי.מהתיקים נמצא26%• פתרון

שינוי.מהתיקים39%• חל לא

התערבויות טיפוליות בתיקים שאינם תיקי מהו"ת

:ייעוץ לבית משפט

המשפט ובנוכחות בדיון ושמיעת ילדים אצל שופט. תיקים שעסקו בייעוץ לבית

הסתיים הטיפול על פי החוק להסדר שבמקרים -תוצאות העבודה בתיקי מהו"ת בהם

משפחה בסכסוכי נסגרו בשנת התדיינויות התוצאות משקפות את החלטת. 2018והתיקים

ניהול הסכסוך לאחר סיום  המהו"ת:הצדדים לגבי המשך מפגשי

המהו"ת.16%• הסתיים במסגרת מפגשי הסכסוך

הסכסוך בהסכמה (מו"מ, גישור וטיפול).26%• הסכימו ליישב את

הדרך ליישוב הסכסוך.43%• לא הגיעו להסכמה על

לא התקבלה תשובת הצדדים.15%•

תוצאות העבודה בתיקי מהו"ת

חל שיפור במערכת היחסים

נמצא פתרון טיפולי

לא חל שינוי

35%

26%

39%

ייעוץ לבית משפט: 

תיקים שעסקו בייעוץ לבית המשפט ובנוכחות בדיון ושמיעת ילדים אצל שופט.

בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  החוק  פי  על  הטיפול  הסתיים  שבהם  במקרים   - מהו”ת  בתיקי  העבודה  תוצאות 
משפחה והתיקים נסגרו בשנת 2018. התוצאות משקפות את החלטת הצדדים לגבי המשך ניהול הסכסוך לאחר סיום 

מפגשי המהו”ת:

16% הסכסוך הסתיים במסגרת מפגשי המהו”ת.	•

26% הסכימו ליישב את הסכסוך בהסכמה )מו”מ, גישור וטיפול(.	•

43% לא הגיעו להסכמה על הדרך ליישוב הסכסוך.	•

15% לא התקבלה תשובת הצדדים.	•

תוצאות העבודה בתיקי מהו”ת

2019-עיקרי פעילות השירות המתוכננות ל

החוק להסדרהמשימה יחידות הסיוע היא המשך יישום בפני העומדת המרכזית

במשפחה תוך צמצום נוסף של מועדי ההמתנה לפגישה ראשונה ביחידות ,התדיינויות

.2019כך הוגשה בקשה לתוספת תקינה במהלך. לשם הסיוע

עו תקני לאייש המאמצים יימשכו סוציאליבנוסף, באמצעותם יתאפשרשקיימיםבד

הדין השרעיים בבאר שבע.להשלי ם את המהלך לפתיחת יחידה ליד בית

 הסיוע בית משפט לענייני משפחה בעיר בית שמש. יחידות במהלך השנה עומד להיפתח

למתן שירות לתושבי העיר.בהתאם להיערךיצטרכו 

יחידות הסיוע ,עדהולסיים את עבודת הו הבוחנת דרכים לרענון דרכי האבחון במסגרת

בהן קיימת אלימות, על מנת להפנותן לטיפול מתאים.שבמשפחות 

פירוט תקציב והוצאות:

ופעילות הוצאות אחזקת היחידות כל תקציב השירות מיועד להוצאות תפעול המממנות את

שוטפת.

.שקליםמיליון5.5התקציב עמד על 2018בשנת:תקציב השירות

הסבר עלוני

של2017בשנת לתוקף כניסתו עם כן, לפני שנה כחצי לציבור. חדשים הסבר עלוני פורסמו לא

הסבר דפי הוכנו במשפחה, התדיינויות להסדר לציבורהחוק במעמד הגשתהניתנים הפונים

הערכאות השיפוטיות. הבקשה במזכירויות של

יםנהל

בתהליך שינוי מתמשך נמצאים הסיוע הלימוד והטמעת חוק,נהלי יחידות שמתפתח תהליך ככל

נהלים בשלים לפרסום. החוקים מופיעה בתחילת הדברים, תוך תיאורהמהו"ת. אין כרגע רשימת

הסיוע. יחידות עבודת
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עיקרי פעילות השירות המתוכננת ל-2019

תוך • במשפחה,  התדיינויות  להסדר  החוק  יישום  המשך  היא  הסיוע  יחידות  בפני  העומדת  המרכזית  המשימה 
תקינה  לתוספת  בקשה  הוגשה  כך  לשם  הסיוע.  ביחידות  ראשונה  לפגישה  ההמתנה  מועדי  של  נוסף  צמצום 

	
במהלך 2019.

בנוסף, יימשכו המאמצים לאייש תקני עובד סוציאלי קיימים שבאמצעותם יתאפשר להשלים את המהלך לפתיחת 	•
יחידה ליד בית הדין השרעיים בבאר שבע. 

במהלך השנה עומד להיפתח בית משפט לענייני משפחה בעיר בית שמש. יחידות הסיוע יצטרכו להיערך בהתאם 	•
למתן שירות לתושבי העיר.

לסיים את עבודת הוועדה, הבוחנת דרכים לרענון דרכי האבחון במסגרת יחידות הסיוע במשפחות שבהן קיימת 	•
אלימות, על מנת להפנותן לטיפול מתאים.

פירוט תקציב והוצאות

כל תקציב השירות מיועד להוצאות תפעול המממנות את הוצאות אחזקת היחידות ופעילות שוטפת.

תקציב השירות: בשנת 2018 התקציב עמד על 5.5 מיליון שקלים.

עלוני הסבר

בשנת 2017 לא פורסמו עלוני הסבר חדשים לציבור. כחצי שנה לפני כן, עם כניסתו לתוקף של החוק להסדר התדיינויות 
במשפחה, הוכנו דפי הסבר הניתנים לציבור הפונים במעמד הגשת הבקשה במזכירויות של הערכאות השיפוטיות.

נהלים

נהלי יחידות הסיוע נמצאים בתהליך שינוי מתמשך, ככל שמתפתח תהליך הלימוד והטמעת חוק המהו”ת. אין כרגע 
נהלים בשלים לפרסום. רשימת החוקים מופיעה בתחילת הדברים, תוך תיאור עבודת יחידות הסיוע.
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חסות הנוער
טיפול חוץ-ביתי הנכפה על מתבגרים המצויים במצבי סיכון וסכנה, המופנים על ידי מערכת המשפט.

מערך המעונות בחסות הנוער כולל שלושה חלקים:

שדרת העבודה המרכזית ובה שלושה מרחבי התערבות תפיסתיים ארוכי טווח:. 1

מרחב המגן - המעונות הנעולים	•

מרחב הקידום - המעונות הפנימיתיים	•

מרחב השילוב - מסגרות משלבות בקהילה	•

שלושה מרחבי התערבות במתכונת קצרת טווח:. 2

מעונות לאבחון והתערבות במשבר	•

חלופות מעצר מוסדיות	•

מסגרות לנוער חסר קורת גג	•

ליווי בוגרי המעונות:3. 

ליווי ותמיכה של בוגרי המעונות, עם שילובם בחזרה בקהילה- מחסות לעצמאות	•

דירות בוגרים	•

המבנה התפיסתי והתפקודי של מערך מעונות חסות הנוער, מאפשר העברת חוסים בין המסגרות השונות בהתאם 
למצבם ולצרכיהם, בהתייחס לתפיסה הטיפולית החינוכית- טיפולית הנהוגה במעונות.

בשנת 2018 מספרה הכולל של האוכלוסייה בטיפול עמד על 1,837 בני נוער

בנתון זה לא מובאים הנערים והנערות אשר טופלו בקורות הגג של חסות הנוער. השמות במסגרות אלו מדווחות *  
אחרת בשל קליטות החירום אליהן.
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תפקידי הרשות:

מתן רשת מענים חוץ ביתיים סמכותיים למתבגרים המצויים במצבי סיכון וסכנה.. 1

אבחון והתערבות קצרת טווח במצבי משבר וסכנה.. 2

הפעלת מסגרות קורת גג כתחליף לחיים ברחוב.. 3

קידום ופיתוח מענים ייחודיים.. 4

פיתוח מיומנויות טיפול וחינוך ותוכניות ייחודיות.. 5

הפעלת תוכניות הוראה להשלמת השכלה והכשרה מקצועית.. 6

קביעת מדיניות פיקוח ובקרה על מכלול השירותים הניתנים במעונות.. 7

פיתוח כוח אדם למתן מכלול השירותים הנדרשים.. 8

ליווי ותמיכה לבוגרי המעונות.. 9

קיום קשר שוטף עם המשפחות, הגורמים המפנים והקהילה.. 10

מסגרות הטיפול:

רשות חסות הנוער הפעילה בשנת 2018, 68 מעונות לפי הפירוט הבא:

45 מעונות פנימייתיים נעולים	•

1,615 מעונות פנימייתיים כוללניים	•

2 מרכזים להתערבות במשבר ואבחון )בתנאי נעילה(	•

2 קהילות טיפוליות לנוער נפגע התמכרויות	•

2,924 מסגרות משלבות בקהילה - הוסטלים	•

87 בתים לבני נוער חסרי קורת גג	•

14 חלופות מעצר	•

מערך של 11 דירות בוגרים	•

היקף אוכלוסייה בטיפול:

בשנת 2018 טופלו במעונות )לא כולל קורות גג( 1,837 בני נוער; 1,082 מתוכם היו נערים ו-729 נערות.
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שירות מבחן לנוער
שירות המבחן לנוער עוסק במתן חוות דעת ותסקירים למערכת אכיפת החוק על קטינים, שהופנו על ידי המשטרה 
כחשודים בביצוע עבירות, ובאבחון וטיפול בעוברי חוק קטינים על פי צווי בית משפט. פעולות אלה נעשות במטרה 

לשקם את הקטינים, לשפר את הסתגלותם האישית והחברתית ולמנוע ביצוע עבירות בעתיד.

תקציב 2018 )סעיפי תפעול(:

תוכניות טיפול, אבחון וסיוע לקטינים, תפעול והדרכה - 12,842 שקלים.

תפקידי שירות המבחן:

על פי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל”א-1971:	•

חקירה פסיכו-סוציאלית והגשת תסקירים וחוות דעת, הכוללים המלצות למשטרה, לפרקליטות, ליועץ 	•
המשפטי ולבתי המשפט לגבי קטינים שנפתחו נגדם תיקים פליליים.

חקירה פסיכו-סוציאלית במופני טיפול מותנה וטיפול בהם לפי צורך.	•

טיפול בעוברי חוק קטינים לפי צווי בית משפט.	•

וביצוע 	• חקירה והכנת תסקיר מעצר  על פי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה-מעצרים(, התשנ”ו-1996: 
פיקוח מעצרים.

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, 51.056 )תיקון, התשנ”ז-1997(: חקירה וטיפול בקטינים שהופנו בהליך 	•
אי-תביעה סמים מותנה.

בשנת 2018 עמד היקף האוכלוסייה בטיפול שירות המבחן לנוער עמד על 29,794 קטינים, לפי 
הפירוט הבא:

14,475 קטינים שהופנו לשירות עם 22,040 הפניות, ובתוכן 32,653 עבירות.		

מתוכם:

מופנים: 12,716 בנים, 1,754 בנות		

הפניות: 19,725 בנים, 2,308 בנות		

עבירות: 29,515 בנים, 3,138 בנות		

6,873 מופנים משנים קודמות בחקירה ובהשלמת חקירה		

6,857 מופנים משנים קודמות בהליך משפטי או עם צו טיפולי		

1,589 קטינים מטופלים בשנת 2018 במסגרת צווי טיפול שניתנו בשנה הקודמת		
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תחום המעצרים:

חקירה פסיכו-סוציאלית לעניין כתיבת 6,195 תסקירי מעצר ותסקירים משלימים.

טיפול מותנה בסמים:

1,994 קטינים בטיפול מותנה סמים, לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

קטינים המשתתפים בתוכניות לפי הפירוט הבא:

1,868 קטינים בשירות לתועלת הציבור 1.

486 קטינים בתוכנית החונכות “סיכויים” 2.

257 קטינים בתוכנית לחונכות תעסוקתית “דרך המלך” 3.

68 קטינים בתוכנית “מעטפת” - מענה כולל למניעת הוצאה חוץ-ביתית 4.

הדרך החדשה )לאוכלוסיית יוצאי העדה האתיופית(: 5.

 קטינים בתוכנית מעטפת64

 קטינים ב”משפחה תומכת”250

טיפול בקבוצות:. 6

 קבוצות טיפול בקטינים פוגעים מינית15

 קבוצות טיפול בעבירות שונות188

 קבוצות הורים24

הופנו להליכי צדק מאחה: 7.

 הופנו קבוצות דיון משפחתיות404

 הופנו לגישור63

8
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מנהל איכות, פיקוח ובקרה

החברתיים,  השירותים  על  והבקרה  הפיקוח  את  להסדיר  מנת  על  כשנה  לפני  הוקם  ובקרה  פיקוח  איכות,  מנהל 
ובכך להבטיח את איכותם. המנהל הוקם כחלק מהשינוי הארגוני הכולל שנועד להסדיר את המבנים הארגוניים, 

התפקידים, דרכי העבודה והטכנולוגיות הדרושות למימוש השליחות החברתית של המשרד.

והממשקים  המפקח  עבודת  שבמרכזה  והבקרה,  הפיקוח  תחום  של  רחבה  תפיסה  מתוך  לפעול  מבקש  המנהל 
שהוא מקיים עם המסגרות והגופים המפוקחים ועם לקוחות המשרד. לצידה, מבקש המנהל להגביר את השימוש 
בנתונים כערוץ מרכזי לבקרה ואת השימוש באמצעים טכנולוגיים ובמקורות נוספים לאיסוף מידע וללמידה על מצב 

השירותים כדי שלקוחות ומשפחותיהם יוכלו להצביע על בעיות ופערים בשירותים שהם מקבלים.

המנהל יבקש לממש בעבודתו תרבות ארגונית המקדמת:

יצירת שפה משותפת ובהירות ביחס למושגים ולהגדרות של אחריות וסמכות.	•

ראייה רוחבית המחברת בין תהליכים ויחידות על בסיס זיהוי המשותף והגנרי ועל בסיסו בונה את הספציפי.	•

שימוש בטכנולוגיה כמשאב מאיץ מרכזי לעבודת הפיקוח והבקרה.	•

קידום שקיפות ככלי המגביר את מעגל הגורמים היכולים לסייע בזיהוי מצבן של מסגרות ושירותים ובזירוז 	•
העברת מידע והגברת השימוש במידע לשם שיפור השירותים.

כדי להגשים את מטרותיו, מבקש המנהל לבנות את עצמו כחוליה המקשרת בין הפיקוח לאיכות השירות ומהווה 
גשר בין מכלול היחידות המקצועיות השונות - גורמי המקצוע במטה והגורמים במעטפת במטה התומכת בפעולתם, 
בעלי התפקידים במחוז וברשויות המקומיות וספקי השירותים. לשם כך, רואה המנהל בשיתוף כערך מרכזי בתשתית 
עבודתו ופועל ליצירת שיתופי פעולה מקצועיים פוריים עם מכלול יחידות המשרד ועם גורמים משיקים מחוצה לו.

מנהל איכות, פיקוח ובקרה פועל למימוש ארבעה יעדים עיקריים:

תהליכים,  1. באמצעות  הפעלתה  והטמעת  כלכלית-מנהלית(  בקרה  )כולל  ובקרה  פיקוח  תורת  גיבוש 
כלים ותשתיות.

פיתוח ההון האנושי של המפקחים.. 2

קידום קביעתם של סטנדרטים, מדדים וערכים לשירותי המשרד.. 3

והמסגרות . 4 חברתיים  לשירותים  המחלקות  עם  העבודה  וממשקי  הרגולציה  הפיקוח,  וייעול  חיזוק 
ופיתוחן המקצועי.
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המהלכים שקידם המנהל בשנה האחרונה:
תורה ורגולציה - המנהל עוסק בראש ובראשונה בגיבוש מדיניות הפיקוח והבקרה בראייה גנרית. עד היום גובשו כמה 1. 

נהלי/ חוזרי פיקוח ובקרה והגדרות תפקיד שזוהו כהכרחיים להסדרת עבודת הפיקוח. כך למשל גובש ופורסם נוה ל 
“מרכיבי תפקיד המפקח” לאחר שנים של דיונים. באופן דומה, נכתבו נוהל אופני פעולה ומדרג סנקציות לטיפול 

בליקויים, נוהל הרישוי שהינו בתהליך הפצה סופי, נוהל שירותי פיקוח בקהילה, נוהל טיולים ועוד.

תעודות לפיקוח - חלוקת תעודת מפקח למפקחי השירות החוץ-ביתי בוצעה כחלק מהמהלכים להסדרת התפקיד 2. 
וסמכויות המפקח. כמו כן, יבוצע תהליך דומה בקרב מפקחי הקהילה. בשותפות עם אנשי המקצוע מהמשרד 

ובאופן הדרגתי, יוסדרו מדיניות הפיקוח והבקרה הנדרשת כדי להפחית את העמימות הרבה בנושא.

כלי פיקוח ובקרה - ביחד עם השותפים מאגף מערכות מידע, מהמחוזות ונציגי המנהלים, עוסק המנהל בפיתוח  3.
מערכת הפיקוח המרכזית, שתתמוך בדרכי העבודה במחוזות ובמטה ובמדיניות הפיקוח והבקרה המתפתחת. 
המערכת תאפשר לקבל החלטות המתבססות על נתונים, תנחיל שפה משרדית משותפת ותמנף את המקצוענות 
לקבל את  לבעלי התפקידים השונים  ומאפשרת  הארגוני  לשינוי  מותאמת  הפיקוח המרכזית  בפיקוח. מערכת 

המידע הנדרש לצורך מילוי תפקידם.

כבר בחודשים האחרונים בעלי התפקידים השונים במחוזות ובמטה החשפו למערכת הפיקוח המרכזית והחל 
שימוש הדרגתי בה על ידי המפקחים המחוזיים בקהילה. באפריל 2019 תחל עבודה הדרגתית עם המערכת גם 

בקרב המפקחים החוץ-ביתיים.

גובשו  ועל המחלקות לשירותים חברתיים. כלים אלו  גנריים על המסגרות בקהילה  כן, פותחו כלי בקרה  כמו 
לאחר זיהוי המכנה המשותף בין עשרות כלים שנבנו לאורך השנים וקבלת החלטות בקבוצות מיקוד לגבי גנריות 

המרכיבים הללו. כלים אלו ימוחשבו במערכת הפיקוח המרכזית ויהיו בשימוש המפקחים החל מנובמבר 2019.

לצד הכלים הגנריים, המנהל התחיל את תהליך ההתאמות של הכלים הגנריים למאפיינים הייחודיים של תוכניות 
ומסגרות עם כמה “מומחי התאמות” מהמטה. מטרת תהליך זה היא הנגשת כלי הבקרה הייחודיים שבמערכת, 
נוספים כדי  יורחב התהליך עם מומחי התאמות  ייחודיות. בקרוב  גנריות ושאלות  הכוללים שילוב של שאלות 

למחשב עוד כלים ייחודיים.

עם הטמעת השימוש במערכת במחוזות, יוכלו למפקחים להיעזר בכלי BI שפיתחנו ביחד עם מערכות מידע )“בוקר 
טוב למפקח”(. מדובר במסכים המרכזים את המידע הנדרש למפקח המגיע למסגרת או למחלקה לשעת חירום 
לצורך תכנון הפיקוח וביצוע פעולות במהלכו. כלים דומים יפותחו עבור בעלי תפקידים נוספים במחוזות ובמטה.

הכשרות - ההכשרות השונות המתוכננות לבעלי התפקידים השונים, ובכללם מנהלי נפות ומפקחים מחוזיים,  4.
והאמצעים  הנהלים  המדיניות,  את  להטמיע  ולסייע  אלו  בתהליכים  שיתמכו  והכלים  הידע  את  להקנות  נועדו 

הטכנולוגיים למימושם.

בקרה כלכלית מנהלית - חידוש מרכזי שהקמת המנהל מבקשת לייצר הוא התמקצעות והרחבת הפעולה בתחומי  5.
והסוציאלית. אלו כוללים את העולם התקציבי, הרפואי  והבקרה הטיפולית  הבקרה הנלווים לעבודת הפיקוח 
באמצעות  היתר  בין  אלו,  בתחומים  המפקח  בעבודת  לתמוך  היא  המטרה  וההנדסי.  הבטיחותי  והפרא-רפואי, 
הפעלת אנשי מקצוע ומערכות המתמחים בבקרתם. לצורך מימוש מטרה זו פועל המנהל להקמת אגף בקרה 
כלכלית-מנהלית לגיבוש אסטרטגיה לאופן הפעלת הבקרה בתחום זה וליצירת התקשרויות מתאימות להעמדת 
אנשי מקצוע וכלים לביצועה. עד כה נכתבו מכרז לבקרים כלכליים-מנהליים לצורך בקרה משלימה לפיקוח. 

המכרז צפוי לעלות לאוויר בסוף חודש מרץ 2019.

רישוי - רישוי והסכמים הם שני כלי הרגולציה המרכזיים של המשרד להסדרת שירותיו הניתנים במיקור חוץ. כדי . 6
לטייב את הפעלת הרישוי פעל המנהל לגיבוש מדיניות רישוי למשרד וליצירת תהליכי רישוי שיטתיים ומסודרים 
)קבלת רישיון לראשונה, חידושו ושלילתו(, הגדרת אחריות וסמכות של הגורמים השונים בתהליך במטה ובמחוז, 
הסדרת ממשקים עם גופים חיצוניים מרכזיים )רשויות כיבוי אש, תברואה וכיו”ב(, יצירת והפעלת מרשם רישוי 
מסודר, הסדרת נהלים מתאימים לשם עיגון דרישת הרישוי ואכיפתה בהסכמי המשרד ובעבודה השוטפת מול 

מפעילי המסגרות ומחשוב תהליך הפקת הרישוי.

מדדי איכות - המנהל החל לפעול לגיבושם של מדדי איכות לשירותי המשרד. תחילה בתחום הקהילה ובהמשך . 7
בתחום הדיור החוץ-ביתי. ראשיתו של התהליך בסקר שהופעל לאחרונה לבעלי תפקידים שבו השתתפו למעלה 

מ-200 איש. בקרוב תוצג תוכנית מדדי האיכות למנכ”ל ולבעלי העניין הרלוונטיים.

לבצע  במשרד  התפקידים  בעלי  של  יכולתם  את  ולקדם  להתפתח  לפתח,  הזדמנות  הם  אלה  ותהליכים  פעולות 
את עבודתם כדי שהמנהל יוכל למלא את תפקידו, להבטיח שירותים איכותיים ללקוחות ולאפשר לו למשוך את 

השירותים החברתיים לכיווני התייעלות ומצוינות.
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אגף ארגון, מנהל ופיתוח ברשויות המקומיות

חזון ויעדים

האגף יראה את המחלקות לשירותים חברתיים כלקוח המרכזי של האגף, שתפקידו לקדם את פיתוחו והתאמת 	•
דרכי עבודתו לסביבות המשתנות בהם פועל המנהל לשירותים חברתיים.

האגף יפעל בשותפות ובשיח שקופים עם הרשויות מקומיות לצורך זיהוי פערים וקשיים והקמת צוותי עבודה 	•
משותפים לקידום פיתוח מדיניות מתאימה והולמת למציאות המשתנה.

בהובלת 	• לפיקוח  סטנדרטים  פיתוח  תוך  מתקדמות  עבודה  לתפיסות  וכלים  מדיניות  לקדם  יפעל  האגף 
המחוזות. מכאן, האגף יפעל בצמוד ובשיתוף פעולה הדוק עם המחוזות בחשיבה ובפיתוח הרשויות המקומיות 

בתחומים השונים.

האגף יפעל במקצועיות, בשקיפות ובשותפות כל הגורמים הרלוונטיים לקידום הרשויות המקומיות. תוך חיזוק 	•
ממשקי עבודה בין האגף לאגפים ושירותים במשרד, במחוזות, בשלטון המקומי וגורמים נוספים רלוונטיים.

ייעודיים 	• פיתוח תחומים  לצורך המשך  ובאגף  ונתונים למקבלי ההחלטות במשרד  מידע  עוגן של  יהווה  האגף 
במחלקות לשירותים חברתיים.

האגף יהווה מקור תמיכה לחיבור בין תשתיות מקצועיות וארגוניות לבין תהליכי הבקרה עליהם, ויהווה מקור 	•
משאב ידע למחוזות בפיתוח תחומים אלו.

ופיתוח 	• שיפור  למידה,  תהליכי  קידום  לצורך  סינרגיים  פעולה  ובשיתופי  התחומים  בין  בחיבור  יעבוד  האגף 
תורות וכלים.

פרסומי הוראות המנהל הכללי

פורסמו 25 חוזרי מנכ”ל מיוחדים

פורסמו 26 הוראות תע”ס חדשות ועדכונים

פורסמו 35 טבלאות תעריפים

כוח אדם במחלקות לשירותים חברתיים

עודכן המערך הממוחשב של תקינה איוש וכוח אדם ברשויות המקומיות ב-256 רשויות מקומיות. 1.

נבחנו מחדש מבנים ארגוניים ב-26 רשויות מקומיות. 2.

ניתן ייעוץ ארגוני ב-250 רשויות מקומיות בתחומי יישום הרפורמה השונים. 3.

עודכנו 6,718 תקנים במערך התקינה. 4.

שכר עובדים - רשויות מקומיות

עודכן שכר העובדים על פי הסכמי שכר ל-11,711 עובדים על בסיס חלקיות משרה.   .1

2
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נערכה בקרה ברמת רשויות מקומיות: 271 רשויות מקומיות..  



רישום ועיון בפנקס העובדים הסוציאליים

נערכו 1,700 רישומים לעובדים סוציאליים חדשים.. 1

בוצע עיון ב-141 רישומים קיימים על פי התקנות.. 2

רוכזו ועדות להכרה במוסדות מחוץ לארץ: התקיימו חמש ישיבות שדנו ב-59 מקרים.. 3

פיתוח כוח אדם מקצועי: קורסים והשתלמויות

הוחתמו 780 עובדים הלומדים בקורסים מעל 80 שעות על המשך שירות.
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פירוט הקורסים

מס’ תלמידיםשם הקורסמס’ קורסיםמס’ סידורי

6אוריינטציה בתחומי ידע להכרת כלים ועבודה משותפת עם משפחות 11

13גישה רוחנית נרטיבית באובדן ושכול 21

6הורות במוקד הת’ ידע ומיו’ לטיפול בהורים וילדים 31

18הכשרה בסיסית לעובדים סוציאליים קהילתיים 41

12הכשרה להתערבויות במשפחה במצבי אלימות 51

7הכשרה למטפלים באלימות במשפחה 61

47הכשרה לעובדי מנהל וזכאות 72

14הכשרה לרכזי מתנדבים 81

71הכשרה לתפקיד עו”ס לסדרי דין 92

41הכשרה לתפקיד עו”ס מלווה צעירים במצבי סיכון 102

14הכשרה לתפקיד עו”ס נערות צעירות 111

62הסמכה לתפקיד עו”ס לפי חוק הנוער 122

12העמקה בשיטות התערבות למטפלים 131

9התעקיות עם משפחות וילדים במועדונית 141

11התערבות טיפולית עם משפחות הורים וילדים במרכזי קשר 151

7התערבות לקידום תעסוקה בתחום המוגבלויות 161

8התערבות ממוקדת טראומה והתקשרות מרכזי ילדים הורים 171

4טיפול בילדים ובני נוער נפגעי מינית 181

20טיפול זוגי ומשפחתי 191

16טיפול רגיש מיגדר 201

2ילדים עם התנהגות מינית פוגעת 211

38מדריכים ראשי צוותים 221

6מקדמי תעסוקה 231

27משפחה ואוטיזם 241

8ניהול והדרכה של עו”סים במטפלים בנפגעי התמכרויות 251

24ניהול ועדה לתכנון טיפול והערכה 261

272
ניהול ועדה לתכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער במצבי סיכון 

ומשפחותיהם 
36

19עבודה סוציאלית קהילתית ומיצוי זכויות 281

53עבודה סוציאלית בישראל לעו”ס במגזר הלא יהודי 293

17עבודה סוציאלית בתחום ההתמכרויות 302

24עבודה סוציאלית קהילתית 311

26עבודה סוציאלית קהילתית ומיצוי זכויות 321

6עו”ס מטפלים בעוני והדרה 331

50עו”ס משפחה וותיקים - חיפה 342

45עו”ס משפחה מתחילים 352

1עו”סים בשיקום תעסוקתי 361

סה”כ נפתחו 46 קורסים עם 780 תלמידים 
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84 רשויות קיבלו הדרכה קנויה לרשות קטנה.. 1

34 רשויות קיבלו ליווי למנהל חדש.. 2

לעובדי מנהל וזכאות )בשיתוף מרכז השלטון המקומי( נערכה השתלמות שנתית בת שלושה ימים בעכו והשתתפו . 3
בה 180 עובדים.

למנהלי מחלקות לשירותים חברתיים )בשיתוף מרכז השלטון המקומי( נערכה השתלמות שנתית בת שלושה ימים . 4
בהשתתפות 200 עובדים. 

התקיימו שתי הכשרות לעובדי מנהל וזכאות בהשתתפות 60 עובדים.. 5

התקיימו 16 מפגשים מחוזים בהדרכות והשתלמויות לעובדי מנהל וזכאות בהשתתפות 600 עובדים.. 6

בינוי ושיפוץ מחלקות לשירותים חברתיים

בוצע בינוי, הרחבה ושיפוץ של 11 מחלקות לשירותים חברתיים לפי הסכם סיוע עם המשרד שנחתם בשנת 2018.. 1

השתתפות בהצטיידות ברשויות - סעיף תקציבי לא מאושר יותר והוא מחולק אחרת על פי קריטריונים חדשים.. 2

פיקוח ובקרה מערכתיים במחלקות לשירותים חברתיים

נערכו 586 ביקורי פיקוח ובקרה מערכתיים ברשויות מקומיות שונות.

ועדות אל-אלימות

מספר הדיווחים שהיו על מקרה אלימות כלפי עובדים: 210 מקרים.. 1

במחלקות . 2 עובדים  כלפי  אלימות  של  מקרים  ב-132  שדנו  מחוזיות  אל-אלימות  ועדות  ארבע  הופעלו 
לשירותים חברתיים.

ועדות חריגים

הופעלו ארבע ועדות חריגים מחוזיות להנחות לילדים, שדנו ב-2,669 בקשות להנחה בהשתתפות הורים במסגרות . 1
עד גיל 18.

ועדות חריגים להנחות לסידורים לבתי אבות הופעלו ב-192 מקרים.. 2

ועדת חריגים הופעלה רטרו-אקטיבית ב-1,750 מקרים.. 3

מאגר מידע נתוני יסוד אודות משפחות מטופלות

תהליך מיון תיקים שונה בעקבות מהלך מחשוב כל הרשויות ובוצע בכל הרשויות בארץ.. 1

256 רשויות השלימו מעבר מעבודה ידנית לעבודה במערכת מקצועית ממוחשבת והסתיימה ההטמעה בתחום.. 2

מתן מספר זיהוי משרדי למטופלים חסרי תעודת זהות ומספר דרכון: 905 איש.. 3

4
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סך הכל טופלו 511,623 משפחות, שבהן 1,232,182 נפשות במהלך 2018.. 



מנהל רכש, תשתיות ותפעול

מנהל רכש, תשתיות ותפעול מאחד בתוכו את היחידות הקשורות בניהול התפעול, הלוגיסטיקה והרכש של המשרד. 
וההנדסיים  הלוגיסטיים, התפעוליים  כלל השירותים  והפעלת  רב-שנתי, תכנון  ניהול אסטרטגי  על  המנהל אחראי 

במשרד. כמו כן, הוא אמון על ביצוע המכרזים וההתקשרויות עם נותני השירותים.

תפקידי המנהל

ותוכניות עבודה בהתאם לתקציב 	• כולל הכנת פרוגראמות  ובינוי,  לוגיסטיקה  ניהול התקציב המיועד לתפעול, 
ומעקב אחר ניצול התקציב.

ישיר 	• טיפול  ומעניקות  קהל  המקבלות  ליחידות  הולמים  עבודה  תנאי  יצירת  ושיפורם,  המשרד  דיורי  הרחבת 
ולעובדי המשרד, וזאת בהתאם לגידול התקנים באגפים ובשירותים השונים.

תחזוקה ופיתוח מבנים ונכסים ממשלתיים, מתן ליווי הנדסי מקצועי בתחומי הפיתוח, הבינוי, הציוד, השיפוץ 	•
בהתאם  בבינוי  ולפיתוח  להשקעות  ורב-שנתיות  שנתיות  עבודה  תוכניות  הכנת  ממשלתיים.  מבנים  ואחזקת 

למדיניות המשרד ולצרכי האוכלוסיות השונות.

ביצוע הליכי המכרזים והתקשרויות לרכש של טובין, מתן שירותי הדרכה וליווי לכל יחידות המשרד בכל הקשור 	•
משרדית,  מכרזים  ועדת  באישור  המכרזים  חובת  חוק  הוראות  ליישום  ביצועית  זרוע  והתקשרויות,  למכרזים 

תיאום בין הגורמים המקצועיים עד להשלמת ההליך המכרזי.

בקרה ושירות בתחום המשקי והמנהלי, מתן מענה אפקטיבי ל-22 מוסדות ממשלתיים בתחומי הזנה, גינון, יועצים 	•
ותחזוקת ציוד.

מבנה ארגוני

 
 תפקידי המנהל: 

 
כניות ותו ניהול התקציב המיועד לתפעול, לוגיסטיקה ובינוי, כולל הכנת פרוגראמות •

 עבודה בהתאם לתקציב ומעקב אחר ניצול התקציב.

, יצירת תנאי עבודה הולמים ליחידות המקבלות קהל ושיפורם הרחבת דיורי המשרד •

וזאת בהתאם לגידול התקנים באגפים ובשירותים  ,ולעובדי המשרד ומעניקות טיפול ישיר

 השונים.

תחזוקה ופיתוח מבנים ונכסים ממשלתיים, מתן ליווי הנדסי מקצועי בתחומי הפיתוח,  •

-כניות עבודה שנתיות ורבושיפוץ ואחזקת מבנים ממשלתיים. הכנת תהציוד, הבינוי, ה

למדיניות המשרד ולצרכי האוכלוסיות שנתיות להשקעות ולפיתוח בבינוי בהתאם 

 השונות.

ביצוע הליכי המכרזים והתקשרויות לרכש של טובין, מתן שירותי הדרכה וליווי לכל  •

יחידות המשרד בכל הקשור למכרזים והתקשרויות, זרוע ביצועית ליישום הוראות חוק 

עד  חובת המכרזים באישור ועדת מכרזים משרדית, תיאום בין הגורמים המקצועיים

 להשלמת ההליך המכרזי.

מוסדות ממשלתיים  22-בקרה ושירות בתחום המשקי והמנהלי, מתן מענה אפקטיבי ל •

 בתחומי הזנה, גינון, יועצים ותחזוקת ציוד. 

 

 ארגוני: מבנה

 
 

 אגף בכיר פיתוח:
חלק ממנהל רכש, תשתיות ותפעול. אגף הפיתוח פועל לשיפור רווחת תנאי  אאגף הפיתוח הו

המחיה של האוכלוסייה המטופלת במסגרות שבאחריות המשרד. האגף אחראי לקידום פרויקטים 

בתחומי פיתוח מסגרות לרבות: הקמת מבנים חדשים, שיפוץ מבנים קיימים, שדרוג, התקנה 

עם משרדי הממשלה, גופים ציבוריים ורשויות מקומיות ואחזקת מערכות תוך שיתוף פעולה מלא 

 לצורך קידום וביצוע פרויקטים משותפים.

ל בכיר ראש  "סמנכ
תשתיות  , מנהל רכש

ותפעול
משה רון שוקרון

,  מנהלת אגף רכש
מכרזים והתקשרויות

נטלי ליאון

,  רכש' מנהל אגף א
נכסים ולוגיסטיקה

יורי איינמר

מנהל אגף בכיר פיתוח
לא מאויש

,  מנהל תחום רכש
זרוע -נכסים ולוגיסטיקה

העבודה
פיני מיר

מנהל תחום מינהל 
ומשק במוסדות

ירון קימל

,  תיאום(מרכזת בכירה 
)מעקב ובקרה
אינה יעקב 'רכזת לשכה ב

נופר גונן
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אגף בכיר פיתוח
אגף הפיתוח הוא חלק ממנהל רכש, תשתיות ותפעול. אגף הפיתוח פועל לשיפור רווחת תנאי המחיה של האוכלוסייה 
לרבות: הקמת  המטופלת במסגרות שבאחריות המשרד. האגף אחראי לקידום פרויקטים בתחומי פיתוח מסגרות 
מבנים חדשים, שיפוץ מבנים קיימים, שדרוג, התקנה ואחזקת מערכות תוך שיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה, 

גופים ציבוריים ורשויות מקומיות לצורך קידום וביצוע פרויקטים משותפים.

תקציב:

תקציב אגף הפיתוח עומד על כ-185,737,842 שקלים בשנה )לא כולל יתרות החלטות ממשלה(:

חסות הנוער 106,711,383 שקלים	•

מש”ה 59,473,130 שקלים	•

שיקום 2,316,204 שקלים	•

גילוי אש קפלן 2 333,695 שקלים	•

פרויקטים ארציים 16,903,430 שקלים	•

** החלטות ממשלה, מיגון, לשכות רווחה )שולם השנה(: 39,431,209 שקלים

סיכום פרויקטים לשנת 2018:

סה”כ פרויקטים

106,711,38333 ₪חסות הנוער

59,473,13052 ₪מש”ה

2,316,20411 ₪שיקום

333,6951 ₪מטה ומחוזות

16,903,43014 ₪ארציים

185,737,842111 ₪סה”כ פיתוח

45,278,05942 ₪פיתוח דרום

108,135,29643 ₪מיעוטים

45,338,93779 ₪מיגון

315,916,07485 ₪לשכות רווחה

514,668,366249 ₪סה”כ החלטות ממשלה ורשויות

700,406,208360 ₪סה”כ
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אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
אגף א’ רכש, נכסים ולוגיסטיקה הוא חלק ממנהל רכש, תשתיות ותפעול. האגף נותן שירות ומענה לוגיסטי לכ-2,100 
עובדי המשרדים בפריסה ארצית. האגף אמון על 104 נכסים )מתוכם 65 אתרים משרדיים( בפריסה ארצית לרבות 

תשלומי שכר דירה, דמי שימוש, אחזקה ושיפוצים ורכש תפעולי.

האגף  לעובדי  סלולר  מנויי  לכ-2,714  מענה  ומתן  ניהול  וצמודים(,  )איגום  רכב  כלי   36 של  צי  מנהל  האגף  בנוסף, 
ו-919 מודמים.

תקציב:

תקציב אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה עומד על כ- 101,894,000 שקלים בשנה:

תפעול ואחזקה 33,338,000 שקלים	•

התקנות משרד 1,447,000 שקלים	•

דואר וטלפוניה 10,302,000 שקלים	•

שכר דירה 40,789,000 שקלים	•

דמי שימוש 10,901,000 שקלים	•

תפעול יחידות הסיוע 2,693,000 שקלים	•

רכב ממשלתי 1,878,000 שקלים	•

הוצאות אנרגיה משותפות עם משרד הפנים 546,000 שקלים •	

סיכום פרויקטים לשנת 2018:

תוספת שטח לחקירות ילדים בבית “הפרקליט” בחדרה.	•

שדרוג מושכר שירות המבחן למבוגרים ותוספת שטח למושכר בבית “נועם”, באר שבע, שדרות שז”ר 21.	•

דיור חדש של שירותי המבחן לנוער, למבוגרים וליחידת הסיוע בקריית גת.	•

הגדלת השטח המושכר של יחידת הסיוע ברמת גן, רחוב ז’בוטינסקי 157 פינת בן גוריון.	•

החלפת דיור יחידת הסיוע בנצרת עלית.	•

החלפת דיור יחידת הסיוע בראשון לציון במתחם בית המשפט וקריית הממשלה.	•

הרחבת מושכר יחידת הסיוע בחיפה ברחוב פלי”ם 7 והתאמת דיור ליחידת הסיוע ליד בית הדין הרבני ברחוב 	•
פלי”ם 5 בחיפה.

דיור חדש לשירותי המבחן לנוער ולמבוגרים בבית שמש, רחוב הרצל 9.	•

הרחבת דיור יחידת הסיוע ליד בית הדין בנתניה, רחוב ברקת 3, בניין “פטרה”.	•

שדרוג דיור קיים של שירותי המבחן בקומה 8 בבניין “פטרה” בנתניה, רחוב ברקת 3.	•

99 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



דיור חלופי של שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים ויחידת הסיוע באשדוד, רחוב הבנים 5, מרכז הקריה.	•

קפלן 2 - החלפת שילוט.	•

קפלן 2 - שיפוץ חדרי שירותים בקומות 5, 6 ו-7.	•

קפלן 2 - צביעת חדרים ומסדרונות.	•

קפלן 2 - הנגשת מעליות ושיפוץ לובי הכניסה.	•

אגף רכש, מכרזים והתקשרויות
אגף רכש, מכרזים והתקשרויות הוא חלק ממנהל רכש, תשתיות ותפעול. האגף נותן שירותים ברמה הארצית לכלל 
האגפים המקצועיים במשרד, ליחידות המטה ולהנהלת המשרד בכל הקשור למכרזים פומביים ולהתקשרויות בפטור 

ממכרז לרכש ושירותים, באמצעות ועדות המכרזים השונות.

האגף מנהל כ-200 תהליכים תחרותיים בשנה במכרזים פומביים, פניות לתמחור בסבב שני במכרזי מסגרת ובמכרזי 
חשב כללי, בנוסף לבקשות לקבלת מידע RFI. כמו כן, האגף מנהל כ-150 הליכי לאישור התקשרויות בפטור ממכרז 
באמצעות פרסומים באתרי האינטרנט של המשרד ומנהל הרכש הממשלתי וכ-250 הליכי התקשרויות בפטור ממכרז 

באמצעות ועדות המכרזים השונות.

בסך הכל האגף מנהל כ-1,500 תהליכים של התקשרויות בשנה, הן במכרזים והן בפטור ממכרז בשלבים שונים, עד 
לביצוע ההתקשרות בפועל כאשר הזמן הממוצע לגיבוש מכרז הוא בין 12-10 חודשים והזמן הממוצע לגיבוש פטור 

ממכרז הוא בין 5-3 חודשים.

זאת ועוד, יישום מדיניות המשרד וניצול התקציב נעשה באמצעות מכרזים והתקשרויות עם כ-2,500 ספקים בהיקף 
כולל של 5 מיליארד שקלים, כאשר 80% מההתקשרויות ומהמכרזים הם לטובת רכש חברתי.

ותחומי  הנושאים  בכל  ושירותים  טובין  של  לרכש  והתקשרויות  במכרזים  מטפל  והתקשרויות  מכרזים  רכש,  אגף 
הפעילות של המשרד, מדריך ומלווה את יחידות המשרד, המטה והאגפים בכל הקשור למכרזים.
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תקציב:

תקציב אגף רכש, מכרזים והתקשרויות עומד על 13,783,169 שקלים בשנה )תקנת ארנונה(.

כמותנתון

212פרסומים

49מכרזים פומביים

97פרסומים פומביים שונים בעיתונות הפומבית

13פניות לתיחור של ב’ במכרזי מסגרת

18פניות לתיחור שלב ב’ במכרזי חשב כללי

47כוונות התקשרות עם ספק יחיד

35כוונות התקשרות במיזם משותף

RFI 6בקשות לקבלת מידע

40פרוטוקולים של ועדות פתיחה

341ועדות משנה שהתקיימו בהן נבחרו זוכים במכרזים פומביים שפורסמו בשנת 2018-2017

106ועדות מכרזים משרדיות שהתקיימו בשנת 2018

2525נושאים שהועלו לדיון בוועדת המכרזים המשרדית

2240פרוטוקולים שהופצו בגין החלטות הוועדה שאושרו

62החלטות שטופלו והועברו לאישור של החשב הכללי במשרד האוצר

20ועדות פטור משרדיות שהתקיימו בשנת 2018

118החלטות שהתקבלו בוועדת הפטור המשרדית כולל בינוי וענ”א

14החלטות שהתקבלו בוועדת החסויות המשרדית

151הודעות זכייה שהופצו בשנת 2018 למכרזים שפורסמו בשנים 2018-2017

113הסכמים שהופצו בשנת 2018 למכרזים שפורסמו והחלו לפעול בשנים 2018-2017

1071הארכות הסכם שהופצו בשנת 2018 לכלל המכרזים הפעילים בחמש השנים האחרונות

560הסכמים שהופצו להתקשרויות בפטור ממכרז
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תחום מנהל ומשק במוסדות
תחום מנהל ומשק במוסדות הוא חלק ממנהל רכש, תשתיות ותפעול, המתמחה בהפעלת התחום הלוגיסטי במעונות 
ובמפתנים. תחום זה מהווה סמכות מקצועית בכל הקשור לניהול משקי ולוגיסטי, מנחה ומפקח על פי חוקי התקציב, 
האוצר  משרד  תקנות  פי  על  ליחידה  מוקנית  הסמכות  )תכ”מ(.  ומשק  כספים  תקנות  ונהלי  המכרזים  חובת  חוק 

והוראות התכ”ם וכוללת את מכלול הנושאים:

כספים 	•

רכישות	•

אפסנאות וציוד	•

כשרות והווי דתי	•

רכש ומלאי	•

ספירות	•

בקרת ייצור	•

מזון	•

פיקוח על התקשרויות	•

תחום מנהל ומשק מופקד על 21 מוסדות ממשלתיים כסמכות וכמנחה מקצועי שבהם מתקיימת כפיפות מקצועית 
לבעלי התפקידים: רכזי משק, מחסנאים, אחזקה ורכזות מנהל, וכסמכות מקצועית עקיפה כלפי בעלי תפקידים 

בהנהלת המעון.
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תקציב:

תקציב תחום מנהל ומשק במוסדות עומד על 3,546,827 שקלים בשנה.

סיכום פרויקטים:

ביצועפרויקט

קליטת מפקחת בתחום מנהל ומשק, ביצוע הכשרה, הדרכה וליווי צמוד בפיקוח 
במוסדות הממשלתיים ומתן אחריות על הפיקוח

קלטו 2 מפקחות

טיפול בסגירת מפתן ראש העין - ויסות מלאי, חיסול בלאי, גמר חשבונות 
והודעות לרשויות

טופל

טופלסיום הכנת מפרט מקצועי עבור מכרז להזנה

נבחרו 2 זוכיםהכנת מפרט מקצועי ופרסום מכרז לניהול מחסן ראשי במעונות חסות הנוער

נבחר זוכהסיום הליך מכרז רפואי ופרא-רפואי

המשך מתן מענים למעונות באמצעות מכרזים רוחביים - טלוויזיה רב-ערוצית, מוצרי 
ספיגה, תוספי תזונה, העסקת יועצי תזונה

V

איגום לנתוני אנרגיה )צריכת חשמל, מים, סולר( בהתייחס לכלל 
המוסדות הממשלתיים

V

פיקוח על 79 הסכמים פרטניים לשירותים קבלניים במוסדות בנוסף ל-4 הסכמי 
שירות רוחביים )שירותי רפואה - פסיכולוגים ופרא-רפואי, מוצרי ספיגה, טלוויזיה 

רב-ערוצית ודובק(
V

ייצוג המוסדות מול יחידת הרכש הממשלתית באוצר בכל הקשור למכרזי חשכ”ל, 
כגון: הסעות, ריהוט משרדי, רכישת מתכלים, מתקני שתייה

V

ביצוע ספירות מצאי של ציוד בשימוש הכולל את כלל המלאי במוסדות, למעט 
ציוד מחשבים

V

בוצעו 4 ספירותספירות ציוד בעת החלפת קבלני מזון

אושרו לביצוע 21 תוכניותתוכניות רכש עבור מעונות ממשלתיים
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אגף בכיר קשרי חוץ ודוברות

אודות:

האגף נמצא במטה המשרד בירושלים.
מנהלת האגף חברה בהנהלת המשרד ועובדת צמוד לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולמנכ”ל המשרד. 

מבנה האגף:

המחלקות הפועלות תחת האגף:

תחום העמדת מידע לציבור
חוק חופש המידע, התשנ”ח - 1998 )להלן - “החוק”( מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי 

רשויות ציבוריות, והוא מגדיר את החובות שיחולו על רשות ציבורית בכל הנוגע למסירת מידע.

החוק קובע כי כל אזרח או תושב זכאי לקבל את המידע בו הוא מעוניין והרשות הציבורית מחויבת לספק לו את 
המידע המבוקש. עיקרון זה חל על כל מידע - כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

לצורך מימוש הזכות לקבל מידע, החוק מטיל על רשות ציבורית מספר חובות ובהן: מינוי ממונה על יישום החוק, 
טיפול בבקשת מידע לפי החוק, פרסום ההנחיות המנהליות של הרשות שיש להן נגיעה לציבור, פרסום דו”ח חופש 

מידע אחת לשנה המפרט את תפקידי הרשות, תקציבה, החוקים עליה היא אמונה ועוד.

מחלקת דוברות
למשרד העבודה והרווחה שני דוברים - דובר לזרוע העבודה ודובר לזרוע הרווחה.

מחלקת דוברות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על יחסי הציבור והפרסום של המשרד. דוברי 
המשרד מקשרים בין המשרד לבין העיתונות.

תפקיד הדוברות:

ייזום הודעות לתקשורת על מדיניות המשרד ועל תפקודו.	•

מתן מענה לשאילתות ופניות של עיתונאים ותגובות לכתבות ולמאמרים בכל אמצעי התקשורת.	•

עמידה בקשר ישיר ורצוף עם עיתונאים שונים בכל אמצעי התקשורת והשפעה על כתיבתם ופרסומיהם.	•

אחריות על פרסומי המשרד הכוללים מודעות בעיתונים ותשדירים ברדיו ובטלוויזיה.	•

קידום פעילותו של המשרד באמצעות פרסום של מדיניות המשרד, תוכניות שהמשרד מבצע, נתונים על עבודת 	•
המשרד ופרסום מחקרים.
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המחלקה לפניות ציבור
המחלקה לפניות ציבור מטפלת בפניות ובתלונות של אזרחים בנוגע לשירות הניתן על ידי משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים, על ידי גורמים הנמצאים בפיקוחו או בנוגע למדיניות שירותי הרווחה.

המחלקה פועלת במטרה לסייע ללקוחות שירותי הרווחה לקבל את השירות האיכותי והמקצועי ביותר תוך מתן סיוע 
לפונים במיצוי זכויותיהם, בהתאם לחוק ועל פי הנחיות ונהלי המשרד. בעבודתה מאפשרת המחלקה לכל אזרח 

להלין על התנהלות שירותי הרווחה ולבקש את התערבות גורמי הפיקוח של המשרד בעניינו.

אזרחים מוזמנים לפנות למחלקה כדי להביע את דעתם ולתת משוב וביקורת לגורמי המקצוע במשרד על השירות 
הניתן להם.

פניות הציבור - זרוע הרווחה 2018

המחלקה לפניות הציבור בזרוע הרווחה פועלת במטרה לאפשר לציבור הרחב לפנות למשרד בבקשות שונות לסיוע, 
לצורך קבלת מידע, לדווח על מצבי מצוקה, להגיש תלונות על השירות שניתן על ידי המשרד או על ידי גורמים 
הנמצאים בפיקוחו ולשתף בהצעות ייעול ובמכתבי תודה. הטיפול בפניות מבוסס על ההנחיות המפורטות בפרק 
61.3 בתקשי”ר, המתפרסם על ידי נציבות שירות המדינה, ועל תע”ס 1.43 הכולל את הנוהל המשרדי ואת ההנחיות 

למחלקות לשירותים חברתיים כיצד לטפל בפניות ציבור.

ניתן ליצור קשר עם המחלקה לפניות הציבור של זרוע הרווחה בדרכים שונות:

•	www.molsa.gov.il :טופס מקוון באתר האינטרנט של המשרד

•	pniot@molsa.gov.il :דואר אלקטרוני בכתובת

פקס שמספרו: 02-5085590	•

מכתב: לכבוד המחלקה לפניות הציבור,  	•
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים , 

ת.ד. 915, רחוב קפלן 2, ירושלים 9100801

טלפון: באמצעות מוקד 118, הנותן מענה 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.	•

נתונים ומגמות

בשנת 2018 התקבלו במחלקה לפניות הציבור של זרוע הרווחה 4,620 פניות חדשות ונסגרו 4,745 פניות.
מהנתונים המופיעים מטה ניתן לראות שבשנת 2018 כ-65% מהפניות התקבלו במשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, 
כ-21% מהפניות התקבלו באמצעות הטופס המקוון באתר האינטרנט של המשרד, 9% פנו באמצעות הטלפון, 4% 

מהפונים העדיפו לפנות באמצעות הפקס ואחוז בודד שלח מכתב בדואר רגיל.

מספר הפניותדרך הפנייה

2,983 )65%(דואר אלקטרוני

993 )21%(אתר האינטרנט

417 )9%(טלפון

186 )4%(פקס

41 )1%(מכתב

4,620סה”כ
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מבין הפניות שהתקבלו במשרד בשנת 2018: 71% סווגו כבקשות לסיוע, כ-13% תלונות, 9% דיווחים על חשד לפגיעה 
בחסר ישע ואיומי התאבדות ו-8% בקשות מידע.

רשימת סוגי הפניות ומספר הפניות שהתקבלו

מספר הפניותסוג הפנייה

3,262 )71%(בקשה לסיוע

586 )13%(תלונה 

408 )9%(דיווחים על חשד לפגיעה בחסר ישע ואיומי התאבדות

357 )8%(בקשה למידע 

7 אחר

4,620סה”כ

הגורם המקצועי שטיפל בפניות זרוע הרווחה שהתקבלו בשנת 2018

 מספר פניות גורם מטפל
)אחוז מסך הפניות(

1,429 )31%(מחלקה לפניות ציבור

833 )18%(מטה זרוע הרווחה

2,358 )51%(מחוזות זרוע הרווחה

648מחוז חיפה והצפון

960מחוז תל אביב והמרכז

499מחוז ירושלים

251מחוז הדרום
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פניות הציבור - זרוע העבודה 2018

המחלקה לפניות הציבור פועלת במטרה לאפשר לציבור הרחב לפנות למשרד בבקשות שונות לסיוע לצורך קבלת 
מידע, דיווח על מצבי מצוקה, הגשת תלונות על השירות שניתן על ידי המשרד או על ידי גורמים הנמצאים בפיקוחו 
ושיתוף בהצעות ייעול ובמכתבי תודה. הטיפול בפניות מבוסס על חוזר המנכ”ל ועל ההנחיות המפורטות בפרק 61.3 

בתקשי”ר המתפרסם על ידי נציבות שירות המדינה.

כמו כן, בחודש ינואר 2019 הופץ נוהל עבודה לטיפול בפניות ציבור בזרוע העבודה, המבוסס על התקש”יר ועל חוזר 
המנכ”ל לכלל נאמני פניות הציבור ומנהלי היחידות המקצועיות.

ניתן ליצור קשר עם המחלקה לפניות הציבור בדרכים שונות:

אתר האינטרנט של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים	•

פקס מספר: 02-5085144	•

מכתב: לכבוד המחלקה לפניות הציבור,  • 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים , 

רחוב בנק ישראל 5, ירושלים, 9103101

טלפון: באמצעות מוקד 118, הנותן מענה 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.	•

נתונים ומגמות:
נותרו 95  ונסגרו 6,720 פניות.  בשנת 2018 התקבלו במחלקה לפניות הציבור בזרוע העבודה 6,819 פניות חדשות 

פניות פתוחות.
יש לציין כי עד לחודש יולי 2018 נוהלו פניות הציבור של תחום העבודה על ידי מחלקת פניות הציבור של משרד 

העבודה והרווחה, זאת בעקבות ניתוק זרוע העבודה ממשרד הכלכלה.
החל מחודש יולי, נכנסה לתפקידה מנהלת תחום פניות ציבור של זרוע העבודה והוקמה יחידת פניות ציבור נפרדת 
הציבור של  פניות  לטיפול מחלקת  הציבור שבתחום העבודה  פניות  כל  הועברו  ואילך,  זה  מרגע  לזרוע העבודה. 

זרוע העבודה.
בחודש אוקטובר החלה מחלקת פניות הציבור של זרוע העבודה לעבוד על מערכת CRM נפרדת ממערכת הרווחה, 

ובכך התבצעה הפרדה מוחלטת בין מחלקות פניות הציבור של זרוע הרווחה וזרוע העבודה.
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היחידה המקצועית המטפלת

2018כמות הפניות שנפתחו בזרוע העבודה בשנת 

נפרדת  CRMבחודש אוקטובר החלה מחלקת פניות הציבור של זרוע העבודה לעבוד על מערכת 

 ובכך התבצעה הפרדה מוחלטת בין מחלקות פניות הציבור של זרוע הרווחה ,ממערכת הרווחה

 וזרוע העבודה.

 

 :ערוץ קבלת הפנייה

מהפניות התקבלו במשרד באמצעות  71%-כ 2018 בשנתכי מהנתונים המופיעים מטה ניתן לראות 

והיתר פנו באמצעות  ,מהפניות התקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני 27%-אתר האינטרנט, כ

 הטלפון, הפקס או במכתב.

 

 מס' הפניות דרך הפנייה

 1839 דואר אלקטרוני

 4893 אתר האינטרנט

 64 פקס

 13 טלפון

 11 מכתב

 6,819 סה"כ

 -ה סה"כ פניות שנפתחו בזרוע העבוד
6,819 

ערוץ קבלת הפנייה:
מהנתונים המופיעים מטה ניתן לראות כי בשנת 2018 כ-71% מהפניות התקבלו במשרד באמצעות אתר האינטרנט, 

כ-27% מהפניות התקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, והיתר פנו באמצעות הטלפון, הפקס או במכתב.

מס’ הפניותדרך הפנייה

1839דואר אלקטרוני

4893אתר האינטרנט

64פקס

13טלפון

11מכתב

6,819סה”כ
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מוקד 118
מוקד מידע וסיוע באמצעות מענה טלפוני:

מתן מידע, הכוונה וסיוע ראשוני בחירום ובשגרה בנושאי רווחה.

המוקד הטלפוני של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 )שיחת חינם(, נותן מענה 24 שעות 
ביממה, שבעה ימים בשבוע, 364 ימים בשנה )למעט יום הכיפורים(. השיחה והשירות ניתנים חינם.

ניתן לפנות גם לטלפון קווי שמספרו: 077-9208560.

השירות במוקד מיועד לכל אדם ללא הבדל דת, גזע, גיל ומין. המוקד מסייע גם לאלו המעוניינים לדווח בשם אדם 
אחר )קרוב משפחה, מכר, שכן ועוד(.

המענה ניתן בשפות: עברית, רוסית, ערבית, אמהרית.

המוקד הוקם בשנת 2004 על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ונועד לספק שירותי מידע וסיוע 
ראשוני לציבור הרחב בתחומי הרווחה ובנושאים משיקים, במטרה להנגיש את שירותי הרווחה לכל פונה על פי צרכיו 

לצורך מיצוי זכויותיו.

במוקד מערכת ממוחשבת של מאגרי מידע רבים, הכוללים נתונים לגבי נותני שירותים בישראל. המערכת הממוחשבת 
מפולחת לנושאים: שירותי חירום, אלימות במשפחה, פגיעה מינית, התמכרויות, נושאים הקשורים לפרט ולמשפחה, 

לילדים ונוער, לאזרחים ותיקים ויתר נושאי הרווחה.

המחלקה ליחסים בינלאומיים
המחלקה ליחסים בינלאומיים פועלת לקידום שיתוף פעולה עם מדינות אחרות וארגונים בינלאומיים מקצועיים 

בתחום הרווחה ולמתן שירותים עבור יחידות המשרד בתחומים הבינלאומיים.

פעולות המחלקה:

שירות סוציאלי בין-ארצי )הרחבה בהמשך(. 1.

סיוע לארגוני רווחה בינלאומיים העובדים ברש”פ )הרחבה בהמשך(. 2.

תיאום והפעלת הקשר מול הארגונים המוסדיים הבינלאומיים - UN ,EU )הרחבה בהמשך(. 3.

קידום קשרי חוץ של תוכנית מתנדבי חו”ל )הרחבה בהמשך(. 4.

קידום שיתופי פעולה והסכמים בינלאומיים.. 5

ייצוג המשרד בפורומים בינלאומיים.. 6

סיוע לעובדי ומנהלי המשרד במציאת פרקטיקות מקצועיות מיטביות בתחומם.. 7

אחריות על ביקורים רשמיים המתקיימים במשרד ושל נציגי המשרד בחו”ל.. 8

9
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השתתפות בצוותי עבודה שונים בנושאי המשרד ונושאים בינלאומיים על פי הוראת הדרג הבכיר של המשרד.. 



א .שירות סוציאלי בין-ארצי:

שירות הרווחה הבינלאומי )שר”ב( משמש כגורם מתווך מול מדינות נוספות המעורבות בתהליך הטיפול במקרי 
רווחה. מדובר בהתערבות מעבר לרמת הפרט, כאשר העבודה לא נעשית ישירות מול הלקוחות, אלא מול גורמי 
הטיפול במטרה לסייע ללקוח. במקרים מסוימים בלבד הטיפול נעשה מול הזקוקים לסיוע. השר”ב מעניק שירות 
לאוכלוסיות יעד הכוללות אזרחים ישראלים השוהים בישראל ובחו”ל, תיירים, בעלי אשרות שהייה וחסרי מעמד 

הנמצאים בארץ וזקוקים לסיוע של שירותי הרווחה. 

 )ISS( הטיפול בתיקים נעשה באמצעות רישות עולמי רחב מאוד הכולל את ארגון השירות הסוציאלי הבין-ארצי
שנותן מענה לחלק מהמקרים וכן באמצעות שגרירויות, ארגוני חסד יהודיים ושאינם יהודיים בחו”ל, פדרציות 
ומשרדי ממשלה אחרים. פעילות השירות הסוציאלי הבין-ארצי כוללת אחריות על תיקים בנושאי הסדרי ראייה 
וגירושים, קשר עם בתי משפט בחו”ל ובארץ, שליחת תסקירים מתורגמים, טיפול במקרי הזנחה של ישראלים 

בחו”ל ושל תיירים בארץ, חיפוש הורים ביולוגיים בחו”ל, טיפול בנשים בסיכון וילדים בסיכון.

המחלקה מתמקדת בימים אלו בתוכנית הבניית השר”ב, הכוללת אישור פרסום תקנות עובדים סוציאליים )תע”ס( 
וחשיפתו לכלל העובדים הסוציאליים, הטמעת מערכת מידע לניהול מקרי הרווחה הבינלאומיים, קורס מקצועי 
ליצירת שפה משותפת בין כל השותפים, שת”פ עם מסלול עבודה סוציאלית בינ”ל במכללת ספיר, יצירת קשרים 
חדשים עם גורמים רלוונטיים בארץ ובחו”ל, הסדרת העבודה מול הרש”פ ויצירת פתרון מוסדר לנשים מאוימות 

רצח, “כבוד” ואלימות חמורה.

סיוע לארגוני הרווחה הבינלאומיים הלא-ממשלתיים העובדים ברש”פ: ב. 

לאחר מלחמת ששת הימים הוחלט על ידי ועידת מנכ”לים שרישום הארגונים ומתן אישורי כניסה ושהיה בארץ 
ייעשה במחלקה ליחב”ל. הארגונים, 163 במספר, עובדים במגוון תחומי סיוע הומניטרי ברשות הפלסטינית. כל 
ארגון חדש וכל עובד חדש המגיע לארץ, חייבים לעבור דרך ההסדרים המקובלים במחלקה כולל, בדיקה, רישום, 

פגישה אישית ומעקב.

:EU ,UN - תיאום, הפעלת הקשר ומענה לדו”חות הארגונים המוסדיים הבינלאומיים ג. 

המוסדות האמורים הם ארגוני הגג העולמיים ומטרתם בדיקה, תיאום, בקרה של נושאי מדיניות ועוד. השתתפות 
המשרד בפעילויות הרלוונטיות של המוסדות ממצבת את מדינת ישראל, ואת המשרד בפרט, כמומחה ומוביל 

בתחום השירותים החברתיים.

קידום קשרי חוץ של תוכנית מתנדבי חו”ל: ד. 

התוכנית מאפשרת לכ-1,000 מתנדבים, מיותר מ-50 מדינות שונות, להגיע מדי שנה לארץ להתנדב במסגרות 
הפרויקט  שנתיים.  עד  שנה  חצי  בין  של  לתקופה  ומגיע  שבועיות  שעות  כ-35  עובד  מתנדב  כל  שונות.  רווחה 
מנוהל בשיתוף פעולה עם תחום ההתנדבות. המחלקה אחראית בפרויקט זה על גיוס מתנדבים באמצעות שיווק 
שיתופי  ופיתוח  ארגונים  עם  רציף  קשר  על  שמירה  פרטניים,  ולמתנדבים  בינלאומיים  גיוס  לארגוני  התוכנית 
התנדבות  תוכנית  פיתוח  עליהם,  ופיקוח  הארגונים  עם  לעבודה  מדיניות  קביעת  חדשים,  ארגונים  עם  פעולה 

יוצאת למדינות אחרות, פיתוח קשרי חילופי מתנדבים וקידום תוכנית בוגרים ושגרירי רצון טוב.
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תחום קשרי כנסת וממשל
יחידת קשרי כנסת וממשל היא הגורם המקשר בין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לכנסת.

היחידה מסייעת בקידום והידוק קשרי עבודה בין המשרד לכנסת, תוך יצירת ממשקים ושיתופי פעולה בין המשרד 
לבין הכנסת והממשלה.

העבודה כוללת:

תיאום ומינוי נציגים לוועדות הכנסת.	•

הכנת מענה מקצועי לשאילתות והצעות לסדר המוגשות לשר.	•

חקיקה, 	• לענייני  השרים  בוועדת  הממשלה  תמיכת  את  קיבלו  אשר  פרטיות,  חוק  להצעות  השר  עמדות  הכנת 
לקראת אישורן בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

איסוף, תכלול והכנת מענה מקצועי לפניות המופנות ממרכז המחקר והמידע של הכנסת )מ.מ.מ( למשרד העבודה, 	•
הרווחה והשירותים החברתיים.

איסוף, תכלול והכנת מענה מקצועי לפניות המופנות מיחידת כת”ף )יחידת הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי( 	•
למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בנושאים 	• התמקדות  תוך  במשרד,  המקצועיים  לגורמים  כנסת  חברי  בין  עבודה  ממשקי  ויצירת  חיבור  תיאום, 
החשובים שעל סדר יומו של המשרד.

תיאום נציגי המשרד המקצועיים לוועדת השרים לענייני חקיקה.	•

גורמי  לידיעת  והבאתם  המשרד  אחריות  בתחום  הנמצאים  הממשלה,  של  יומה  סדר  שעל  הנושאים  ריכוז  •	
המשרד הרלוונטיים.

מטרות:

גיבוש מדיניות ודרכי פעולה בתחומי ההסברה ויחסי הציבור של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  •	
פעולות אלה נעשות, בין השאר, על ידי מינוף תקשורתי של פעולות המשרד, על מנת שישותפו עם קהלים רחבים 

ככל האפשר.

הקשרים לקידום ופיתוח מדיניות המשרד והשירותים, הניתנים לאוכלוסיות היעד של המשרד, נוצרים על ידי  •	
תיאום ושיתוף פעולה מול הממשלה והכנסת וכן מול מדינות וארגונים בינלאומיים.

מתן מענה לאזרחים וללקוחות שירותי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בקבלת מידע, הכוונה,  •	
ייעוץ ותמיכה בכל תחומי אחריותו של המשרד, מתוך מחויבות למתן שירות איכותי ומקצועי.
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אגף אזרחים ותיקים

אגף בכיר אזרחים ותיקים פועל לקידום איכות חייו של האזרח הוותיק בישראל בהתאם למצבו התפקודי. פעולות 
האגף מתמקדות בפיתוח שירותים בקהילה ובמערכי הדיור באופן מקצועי, מיטבי ומותאם לערכי כבוד האדם, צדק 

וסולידריות חברתית ולפי ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית.

מכלל  כ-60%  בארץ.  ומעלה   65 בגיל  האנשים  מכלל   28.5% שהם  ותיקים  אזרחים  כ-290,200  טופלו   2018 בשנת 
המוכרים היו נשים.

הפתרונות הקיימים עבור האזרחים הוותיקים גובשו תוך יישום העקרונות הבאים:

בהתאם לגישה הרווחת כיום בקהילה המקצועית, יש לקחת בחשבון את רצונו של האזרח 	• הזדקנות בקהילה: 
יש לפתח שירותים הנותנים מענה  כך,  הוותיק להישאר ככל הניתן בקהילה הטבעית שבה הוא מתגורר. לשם 

למגוון הרחב ביותר של צרכי האזרחים הוותיקים.

הלקוח במרכז: התאמת תוכנית ההתערבות הנקבעת לאזרח הוותיק לצרכיו הייחודיים תוך התייחסות לרצונותיו, 	•
להעדפותיו ולמאפיינים המשפחתיים והתרבותיים שלו. יש לתת לו יכולת בחירה, ככל הניתן, בנסיבות הקיימות.

פיתוח מענים לאוכלוסיות מגוונות בדגש על מאפיינים של כשירות תרבותית והתייחסות למאפיינים ייחודיים 	•
של תתי-קבוצות באוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

שירותים הניתנים לאזרח הוותיק בקהילה:. 1

מרכזי יום לאזרח הוותיק: מסגרת קהילתית יומית הנותנת מענה לצרכים של תשושים, תשושי נפש וסיעודיים. 	•
מסגרת זו כוללת: הסעה מהבית וחזרה, ארוחות בוקר וצהריים, רחצה, פעילות חברתית, שירותי עובד סוציאלי, 
טיפולים פרא-רפואיים, פעילות תעסוקתית ועוד. האגף מפקח על 165 מרכזי יום ברחבי הארץ המשרתים כ-19,000 

אזרחים ותיקים.

מועדונים חברתיים: מסגרת חברתית, תרבותית ותעסוקתית לפעילות בשעות הפנאי המיועדת לאנשים עצמאים. 	•
במועדונים מתקיימים חוגים, הרצאות, פעילות גופנית ומשחקי חברה, וניתנים שירותי רווחה וייעוץ. האגף מסייע 

להפעלתם של 700 מועדונים חברתיים שבהם חברים כ-50,000 אזרחים ותיקים.

מועדונים מועשרים: מסגרת חברתית המשלבת פעילויות חברה ותרבות לצד ארוחת בוקר והסעות. האגף מסייע 	•
להפעלה של כ-38 מועדונים ברחבי הארץ, הנותנים מענה לכ-1,330 אזרחים ותיקים.

מועדוני מופת: מועדונים אלה מספקים לאזרחים ותיקים ביטחון תזונתי )ארוחות בוקר וצהריים( בנוסף לפעילות 	•
החברתית. כיום מופעלים 270 מועדונים ברחבי הארץ, שבהם מבקרים כ-7,500 אזרחים ותיקים.

לבית 	• מחוץ  לשהייה  הזקוקים  ותיקים  לאזרחים  ומיועד  בארץ  אבות  בתי  בכ-60  הניתן  זמני  מענה  נופשונים: 
מסיבות שונות: תקופת מעבר לאחר שחרור מבית חולים וצורך במנוחה לבני המשפחה המטפלים באזרח הוותיק.

112 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



קהילה תומכת: מגוון שירותים המהווים רשת ביטחון לאזרח הוותיק המתגורר בביתו, בהם: מוקד לקריאת חירום 	•
24 שעות ביממה, אב קהילה המסייע לחברים שבתוכנית וזמין לקריאותיהם בכל שעה ובכל נושא. האגף מפקח 

ומתקצב כ-270 שכונות תומכות, שבהן חברים למעלה מ-50,000 אזרחים ותיקים.

בתים חמים: קבוצות קטנות של אזרחים ותיקים המתכנסות בביתו של אחד מחברי הקבוצה לפעילות חברתית 	•
אינטימית המותאמת לאופי הקבוצה, חבריה וצרכיה החברתיים. האגף מסייע להפעלה של כ-130 בתים חמים 

ברחבי הארץ.

מועדוני תעסוקה: כ-26 מועדוני תעסוקה שבהם מבקרים כ-1,000 אזרחים ותיקים.	•

יחידות למניעת אלימות: איתור אזרחים ותיקים הסובלים מהזנחה והתעללות, טיפול בהם ומניעת מצבים דומים. 	•
היחידות מסייעות לאזרחים ותיקים נפגעי התעללות והזנחה במתן ייעוץ ושירותים שונים: ייעוץ משפטי, ייעוץ 

גריאטרי, ליווי וטיפול אישי. האדף מפקח ומתקצב 91 יחידות למניעת אלימות ברשויות המקומיות.

תוכנית יחד: פגישות פרטניות )פיזיות ווירטואליות( להפגת הבדידות ומעקב אחר תנאי חיים בסיסיים, עם מבקר 	•
קבוע המגיע לבית האזרח הוותיק. זהו פיילוט המתקיים בתשע רשויות מקומיות.

שירות לאזרחים ותיקים בבתיהם:	•

ניהול 330 ועדות הפועלות מכוח חוק הסיעוד ומטפלות בכ-185,000 אזרחים ותיקים.	•

טיפול אישי ועוזרת בית ל-3,422 אזרחים ותיקים.	•

ציוד ביתי לכ-5,619 אזרחים ותיקים.	•

כ-28,701 הסעות לטיפולים רפואיים בשנה.	•

דיור מוגן: החלת חוק הדיור המוגן משנת 2012 על כ-93 בתים, שבהם מתגוררים כ-15,000 אזרחים ותיקים. טיפול 	•
ב-86 פניות ציבור.

ניצולי השואה: המשרד מתקצב תוכניות חברתיות לניצולי שואה בעלות של כ-60 מיליון שקלים. תוכניות אלה 	•
כוללות: 104 מועדוני ניצולי שואה כדוגמת “קפה אירופה”, 187 “בתים חמים”, 27 “קהילות תומכות” ייעודיות 
לניצולי שואה שנפתחו בשנת 2018, 20 רשויות מקומיות המקבלות תקצוב לשלושה ימי הפגה עבור ניצולי שואה 
שאינם מקבלים הבטחת הכנסה, 30 רשויות מקומיות המפעילות תוכנית לניצולי שואה המרותקים לביתם וקו 

תמיכה טלפוני לסיוע נפשי.

שירותים הניתנים לאזרח הוותיק במסגרות חוץ-ביתיות:. 2

בתי אבות: פיקוח ומתן רישיונות ל-115 בתי אבות לעצמאים ולתשושים. אזרח ותיק שנמצא בטווח שבין 	•
עצמאי לתשוש והוא לא מעוניין או לא מסוגל להמשיך להתגורר בביתו באופן זמני או קבוע - יכול לעבור 

לגור במסגרת חוץ-ביתית.

מתוכם  המשרד.  עם  ישירה  בהתקשרות  הנמצאות  במסגרות  ותיקים  אזרחים  כ-58,000  הושמו   2018 בשנת 
כ-43,500 אזרחים ותיקים בגילאי 75 ומעלה. מבין כלל האזרחים הוותיקים המוכרים שטופלו במחלקות לשירותים 

חברתיים כ-88,000 מהם פנו על רקע נזקקות סיעודית.

113 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה

אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אמון על הובלת פעולות בתחומים 
מחקר, תכנון, הכשרה, מדידת תוצאות וקידום תכנון מרחבי תוך התייחסות להיבטים חברתיים בתכנון, ניהול ידע 
ולמידה ארגונית. האגף יוזם פעולות ומשתף את יחידות המטה, המחוזות והעובדים בשירותי הרווחה לשם קידום 

תהליכים של פיתוח ידע, של למידה ארגונית ומקצועית ושל תכנון אסטרטגי.

יעדי האגף למחקר, תכנון והכשרה:

סיוע להנהלת המשרד, למטה, לדרג המחוזי וליחידות המקצועיות בשדה בקבלת החלטות מיטביות לגבי פיתוח, א.  
תכנון והפעלה של תוכניות ושירותים לאוכלוסיות היעד של המשרד.

פיתוח ידע, מידע וכלים שמטרתם שיפור מתמיד של השירותים וסיוע לעובדים בשירותי הרווחה להגיע להחלטות ב. 
טובות יותר המבוססות על ידע ומידע סדורים.

מתוך ג.  עצמאי  באופן  וכלים  מענים  ולפתח  ליצור  יכולת  בעלי  לומדים  לארגונים  והארגונים  השירותים  הפיכת 
נסיונם ומתוך בחינה ביקורתית עצמית של עשייתם המתמשכת.

פיתוח, מיסוד והטמעה של החשיבה התוצאתית בשירותי הרווחה בישראל.1ד. 

החברתי ה.  הממד  והעצמת  העירוני  במרחב  רווחה  ומסגרות  חברתיים  שירותים  של  מיטבית  פריסה  קידום 
בתכנון המרחבי.

1
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 ראו הגדרה של החשיבה התוצאתית בסעיף “מיזם תוצאות בשירותי הרווחה” שלהלן. 



תחומי פעילות עיקריים:

מחקר, הערכה וסטטיסטיקה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יוזם מחקרים שונים כדי להעריך ולתכנן את פעולותיו וכדי להעניק 
והניתוח הסטטיסטי של האגף  ריכוז הנתונים  וסיוע למקבלי ההחלטות במשרד. שירותי המחקר, ההערכה,  ייעוץ 
מיועדים להערכת השירותים הניתנים לאוכלוסיות שבטיפול המשרד, לריכוז ידע ומידע אודות אוכלוסיות אלו )כגון 
היקפן וצורכיהן( ולריכוז מידע על תשומות ותפוקות של יחידות המשרד, המיועדות לטובת אוכלוסיות אלו. כל אלה 
בדרגי  והניהוליות  המקצועיות  ההחלטות  קבלת  תהליכי  את  ומשפרים  המשרד  של  אסטרטגיים  צרכים  משרתים 

המשרד השונים.

השירותים העיקריים בתחום זה הם:

תכנון, ניהול ומעקב אחר מחקרים המבוצעים לפי בקשות של יחידות המשרד, הכוללים:. 1

גיבוש תוכנית שנתית למחקר.	•

פרסום מכרזי מחקר פומביים באמצעי התקשורת בהתאם לתוכנית זו ועל פי הוראות חוק חובת המכרזים.	•

ייעוץ, ליווי ומימון של מחקרי הערכה לתוכניות ושירותים, המבוצעים על ידי גורמי חוץ.	•

בדיקה וניהול של פניות מגופים שונים לביצוע מחקרים בקרב אוכלוסיות היעד של המשרד )על פי הנוהל לקבלת . 2
אישור לביצוע מחקר( ומתן אישור לביצועם )ראה בהמשך(.

בחלק ממחקרים אלה, שותף האגף בוועדת ההיגוי למחקר ובהתוויית מערך המחקר.

ריכוז נתונים ועיבודים סטטיסטיים, כולל הכנת פרקים סטטיסטיים לסקירת השירותים החברתיים של המשרד. . 3
עיקר פרקים אלה הוא ניתוח נתונים תפעוליים בדבר התשומות והתפוקות של יחידות המשרד.

נוהל קבלת אישור לביצוע מחקר

מטרת הנוהל היא לקבוע את דרכי הפעולה של מנהלים וחוקרים המעוניינים לבצע מחקר בקרב אוכלוסיות היעד 
של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מתוך שמירה על פרטיות הנחקרים וקיום ההוראות, החוקים 
והתקנות הרלוונטיים. לצורך קבלת אישור לביצוע מחקר בקרב אוכלוסיות היעד של המשרד, על החוקרים לפנות 
בכתב למנהל תחום המחקר המחליט אם לאשר את ביצוע המחקר על סמך המסמכים שיימסרו לו ועל סמך חוות 

דעת של המנהל האחראי על אוכלוסיית היעד שבמדגם המחקר.1

1
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באתר המשרד נמצאים הטפסים הרלוונטיים ונוסח הנוהל המלא. 



פרסומי מחקר, סקרים ודפי מידע סטטיסטיים

ניירות עמדה ומטה ופרסומים מקצועיים שונים.  האגף למחקר, תכנון והכשרה מפרסם מחקרים וסקרים, דוחות, 
האגף הציב לעצמו שתי מטרות מרכזיות בתחום ההפצה והפרסום:

הרחבת מעגל הקוראים והמשתמשים בפרסומים השונים.	•

התאמת החומרים המתפרסמים לקהל הקוראים והפיכתם לנגישים לצרכיהם.	•

בין הפרסומים המקצועיים של היחידה נכללים שני פרסומים מרכזיים:

כתב העת “חברה ורווחה”	•

כתב העת “חברה ורווחה” יצא לאור לראשונה בשנת 1978 ונועד להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי, 
המחקרי והיישומי של עובדים סוציאליים ושל אנשי מקצועות רווחה אחרים, כגון פסיכולוגים, קרימינולוגים, 

עובדי בריאות הציבור וסוציולוגים.

עיוניים  מאמרים  אמפיריים,  מחקרים  על  המבוססים  מאמרים  של  לפרסום  הצעות  מקבל  העת  כתב 
העוסקים ברווחה חברתית, במדיניות ובחקיקה חברתית, ומאמרים המתארים התערבויות עם פרטים, עם 

משפחות, עם קבוצות ועם קהילות הכוללים הערכה ביקורתית על יעילות ההתערבות.1

סקירת השירותים החברתיים	•

סקירת השירותים החברתיים של המשרד כוללת נתונים סטטיסטיים ומסמכי מדיניות. הסקירה יצאה לאור 
לראשונה בשנת 2009 ומאז היא יוצאת לאור מדי שנה. סקירת השירותים החברתיים מאגדת את המידע 
הבסיסי על אוכלוסיות שבטיפול משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומעמידה אותו לרשות 
מקבלי ההחלטות, הקהילה המחקרית והציבור הרחב. בסקירה ישנם פרקים סטטיסטיים על אוכלוסיות 
היעד של המשרד ועל השירותים שהן מקבלות ממנו, בנוסף לפרקי מדיניות. בפרקים הסטטיסטיים מוצג 
מידע על מאפייני האוכלוסיות, על היקפן, על צורכיהן וכן מיפוי התשומות )כוח אדם ותקציב( והתפוקות 
)השירותים( הזמינים עבורן. פרקי המדיניות מתארים את מדיניות המשרד בנוגע לסוגיות שבמוקד העשייה 

המקצועית וכן ממצאי מחקרים בסוגיות אלו.2

הסקירה האחרונה שפורסמה )סקירת שנת 2016( יצאה לאור בשנת 2017 בעיצוב גרפי חדש המתבסס על 
עקרונות אינפוגרפיים שמנגישים לקורא את האינפורמציה המרובה המצויה בפרקי הסקירה. החל משנה 

זו מונגשת הסקירה השנתית לאנשים עם מוגבלויות לפי תקני ההנגשה הנדרשים.

החברתיים שתקרא  השירותים  סקירת  של  מיוחדת  מהדורה  הוצאת  על  משנה  למעלה  זה  שוקד  האגף 
סקירת העשור 2018-2009. נתוני השנים 2017 ו-2018 ישולבו במהדורה מיוחדת זו. מטרת סקירת העשור 
היא לזהות שינויים ומגמות בתחומי הפעילות של זרוע הרווחה של המשרד. הסקירה מפרטת עבור כל 
אוכלוסיית יעד של המשרד את הנתונים הרב-שנתיים בנוגע להיקפה ולהרכבה, בנוגע לתשומות המשרד 
)תקציב וכוח אדם( המיועדות לטיפול בה, ובנוגע לתפוקות - היקף מתן השירותים בפועל. הסקירה תצביע 

על מגמות המתגלות בנתונים אלו ובמידת האפשר תציע פרשנות למגמות.

פרקי הסקירה יפורסמו בגרסה אלקטרונית וגם יוצאו לאור בכרך מודפס בסיום עריכת כל הפרקים. פרק 
ראשון מתוך הסקירה - “ילדים ובני נוער מלידה עד גיל 18 הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים” - 

נמצא בימים אלו בשלבי עיצוב ויפורסם בקרוב.

 אפשר לעיין במאמרי “חברה ורווחה” באתר המשרד. 1
2  
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ארכיון סקירות השירותים החברתיים לפי שנים נמצא באתר המשרד.
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תחום תכנון ומדיניות רווחה

תכנון מדיניות: גיבוש תהליכי תכנון המדיניות של המשרד נעשה בשיתוף הנהלת המשרד, מנהלי השירותים, דרג 
מנהלי תחומים )פיקוח ארצי( ונציגי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. בתהליכי התכנון משולבים 
גם שיתוף הציבור והתייעצות עם גורמי חוץ רלוונטיים ובהם סגל אקדמי, ארגוני מגזר שלישי בתחום הרווחה וארגוני 

תכנון וניתוח מדיניות חברתית.

תוכניות עבודה: יחידות המשרד מכינות תוכניות עבודה מפורטות, הכוללות מעקב אחרי מגוון גדול של בתוכניות 
שמפעיל המשרד, לצד בניית תוכניות חדשניות המוציאות לפועל את מדיניות המשרד המתעדכנת כל העת כמתואר 
לעיל. מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה מאפשר לאתר חסמים בהוצאת התוכניות לפועל ולקדמן. המשרד משתתף 
גם בתהליכי התכנון הממשלתי ופועל לייצוג תוכניות המשרד כולו על אגפיו ושירותיו. סיומו של מהלך זה בפרסום 

ספר התוכניות השנתי של משרד ראש הממשלה, מעקב אחרי ביצוע החלטות ממשלה ועוד.

עיקר עיסוקו של תחום תכנון מדיניות הוא גיבוש תהליכי תכנון ארוכי טווח של המשרד וקביעת יעדים שנתיים:

סקירות ספרות וניירות עמדה בנושאים מהותיים על פי בקשת האגפים, השירותים והנהלת המשרד.	•

דיונים מקצועיים בסוגיות מרכזיות הנמצאות על סדר יומה של הנהלת המשרד בבמות הסגל הבכיר. כל המסמכים 	•
מופיעים באתר המשרד.

מיזם תוצאות בשירותי הרווחה

מיזם התוצאות הוא מהלך אסטרטגי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הפועל מזה כעשור וחותר 
לפיתוח, למיסוד ולהטמעה של החשיבה התוצאתית בשירותי הרווחה בישראל. חשיבה תוצאתית היא מכלול של 
בקרב מנהלים ועובדים בכל   )Outcomes( נורמות ומנגנונים המעודדים חתירה מתמשכת להשגת תוצאות רצויות 

הרמות של מערך שירותי הרווחה. חשיבה תוצאתית מאופיינת ב:

הגדרה של הבעיה שאותה מבקשים לפתור, ניסוח התוצאה הרצויה ותכנון דרכי הפעולה להשגתה.. 1

מדידת התוצאה כדי לבדוק אם היא אכן הושגה.. 2

הפקת לקחים ולמידה לאור ממצאי המדידה.. 3

המגמות המאפיינות את סביבת השירותים החברתיים בארץ ובעולם מאלצות את השירותים לבחון מחדש אופני 
פעילות ולשנות את דרך פעילותם לפי הצורך. ביטוי למגמות אלה הוא מיזם תוצאות, החותר לשיפור איכות הטיפול 

במערך שירותי הרווחה באמצעות הטמעה של חשיבה תוצאתית בשירותים הנתונים לפיקוח המשרד.

מיזם התוצאות של המשרד מתמקד במדידה עצמית של תוצאות ובניטורן, כלומר במעקב סדיר ומתמשך של הצוות 
המקצועי המפעיל את השירות אחר מידת השינוי שחל בקרב מקבלי השירות. בכך נבדל המיזם ממחקרי הערכה 
)Evaluation( חיצוניים המודדים אף הם תוצאות. אף כי מדובר בשתי אסטרטגיות שונות למדידת תוצאות, הן עשויות 
להשלים ולתמוך זו בזו. כך למשל מחקרי הערכה עשויים להשתמש במידע שנאסף במיזם התוצאות על ידי הצוות 

המקצועי, ואילו הצוות עשוי למדוד את תוצאות עבודתו באמצעות כלים שפותחו במחקרי הערכה.

את המיזם השיק בשנת 2007 האגף לתכנון, מחקר והכשרה במשרד בשותפות עם מאיירס -ג’וינט - מכון ברוקדייל.
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מומחיות

בהתאם להסכם הקיבוצי לעניין המומחיות, שנחתם בתאריך 09/02/2015, האחריות ליישום ההסכם ולמתן הכרה 
במומחיות בעבודה סוציאלית הועברה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. היישום מבוצע באמצעות 
שהוכרו  תחומים  תשעה  יש  מומחיות.  תחום  לכל  מקצועיות  וועדות  למומחיות  עליונה  ועדה  הפעולה:  מסגרות 

למומחיות - זקנה, בריאות, בריאות הנפש, משפחה, ילד ונוער, תקון, נשים, עבודה קהילתית ושיקום.

בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה

בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה הוא יחידה של אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בית הספר משמש זרוע פדגוגית, המסייעת למשרד, למחלקות לשירותים 
חברתיים ולארגוני רווחה נוספים, לטפח את ההון האנושי, והוא מהווה בית מקצועי להתפתחות ולניהול הקריירה 
של עובדים בכל מגוון התפקידים. יעדיו כוללים טיפוח והכשרת אנשי מקצוע ועובדים מיומנים ומומחים שיבטיחו 
מתן שירות איכותי ומיטבי ללקוחות, בהלימה למתווה הצמיחה למומחיות בעבודה סוציאלית, ברוח כללי האתיקה 
המקצועית ומדיניות המשרד. בנוסף, בית הספר נותן מעטפת מקצועית ופדגוגית לפיתוח ידע וכתיבת תורה מקצועית 

לשירותי המשרד, המבטאים ומטמיעים את החוקים, התע”ס והנהלים של המשרד.

הידע  בין  לגשר  המכוונות  למידה  אפשרויות  עדכני,  אקדמי  ידע  והבוגרים  התלמידים  לרשות  מעמיד  הספר  בית 
התיאורטי לעשייה, צוות מומחה ומיומן, תוכניות לימוד המבוססות על הערכה שוטפת, ספרייה מקצועית, אסטרטגיות 
וטכנולוגיות הוראה מתקדמות, יחס אישי ובית מקצועי למפגש עם עמיתים מכל הארץ. עבודות הגמר והידע לפעולה 

הנצבר בהן מופצים לקהילות הידע של המשרד ולקהילות המקצועיות באמצעים מגוונים.

קהל היעד:

כל קשת בעלי התפקידים בכל זרועות המשרד, בגופים שבפיקוחו ובארגוני רווחה משיקים:

האגפים והשירותים בתחום הרווחה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים	•

שדרת הניהול והפיקוח	•

המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות	•

מסגרות בקהילה	•

מעונות ופנימיות	•

שירותי רווחה במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים אחרים	•

מאפייני התוכניות:

פיתוח תוכניות על פי מתווה הצמיחה למומחיות	•

מכוונות ללומד המבוגר	•

מותאמות לצרכי התפקיד של הלומדים	•

התוכניות בנויות על ששה צירי למידה: פרופסיה, לקוחות, מערכות משפיעות, תפקיד ותפיסת תפקיד, ֶהקשר 	•
וארגון, מנהיגות מקצועית

נשות ואנשי צוות ההוראה, הריכוז וההדרכה הם דמויות להזדהות מקצועית, מומחי תוכן בתחומם, בעלי ידע 	•
אקדמי וניסיון עכשווי בשדה - משמשים בתפקידים בשדה ובאקדמיה
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סוגי התוכניות:

ביסוס ראשוני לחדשים בתפקידם	•

הכשרה לתפקיד על פי חוק, תע”ס או הנחיית המשרד	•

הכשרה למנוסים בתפקידם	•

הכשרה מתקדמת לתפקיד	•

הדרכות, ליווי והטמעת ידע מקצועי בשדה	•

הסמכה לעבודה לסמך-מקצועיים	•

ימי עיון, כנסים וסדנאות	•

הסמכות למנחי קבוצות	•

הכשרות לקראת הסמכה בטיפול משפחתי	•

פיתוח טכנו-פדגוגי	•

פיתוח וניהול ידע	•

כתיבת תורה מקצועית	•

מידע נוסף על בית הספר ותוכניות הלימודים:

בית הספר ממוקם ברחוב ז’בוטינסקי 1, רמת גן )מרכז די-מול(.	•

צרכי 	• פי  ועל  שבע,  ובאר  ירושלים  בחיפה,  והיתר  די-מול,  במרכז  הספר  בבית  מתקיימות  מהתוכניות  כ-56% 
השירותים גם במקומות שונים ברחבי הארץ.

את מרבית תוכניות הלימודים מזמינים הנהלות השירותים וארגוני הרווחה. הן מגובשות בבית הספר ונדונות 	•
בוועדות היגוי.

המזמין מפנה את הלומדים והם מתקבלים על פי קריטריונים ותהליכי מיון הנקבעים בוועדת ההיגוי.	•

תהליכי הלמידה מתקיימים במליאה ובקבוצות קטנות )פרקטיקום(. מושם דגש רב על יישום הידע והמיומנויות 	•
הנלמדות וחיבורן לסוגיות העשייה בשדה הטיפולי.

המוכרת 	• תוכנית  הסוציאליים.  העובדים  ואיגוד  החינוך  משרד  מטעם  השתלמות  לגמול  מוכרות  התוכניות 
לגמול השתלמות מזכה את הלומדים העומדים בכל דרישות התוכנית בגמול כספי על פי הסכמי השכר של כל 

ארגון מקצועי.

התוכניות מותאמות לרמות המומחיות בעבודה סוציאלית.	•
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פיתוח והערכת תוכניות

מטרת יחידת הפיתוח והערכת התוכניות היא להבטיח את איכות ההוראה ואת התאמת התוכניות למגוון צרכים 
בהתאם למתווה הצמיחה למומחיות.

פדגוגיה מתוקשבת

לפני כמה שנים החלו לגבש חזון, הנחות יסוד, טרמינולוגיה ומתווה לפיתוח ולדיגיטציה של מערך ההכשרה לעובדים 
סוציאליים שמטרתו פיתוח מקצועי אישי ועצמאי, המותאם לאורך הקריירה המקצועית בכל מקום ובכל זמן, מבוסס 
והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  מוביל  המהלך  את  הארוך.  בטווח  במשאבים  חיסכון  ומשלב  נתונים  תשתית 
ולמידה  חיצוניים  גורמים  עם  פעולה  שיתוף  אגב  נוספים,  ממשרדים  ושותפים  הספר  בית  באמצעות  החברתיים 
משותפת. המהלך כולל התייחסות ובחינה של תפיסות, מדיניות, מנגנונים, שיטות לימוד ושיטות הערכה ותגמול. 
בשנת הלימודים התשע”ז נעשו כמה מהלכים לקידום הפדגוגיה המתוקשבת. לאחר שגובשה ארכיטקטורת החזון, 

החלה פעילות בכמה מרכיבים:

למידה מקוונת:	•

בוצע פיילוט להפקת יחידות לימוד מקוונות. הושלמה הפקתן של שלוש יחידות העוסקות בזכויות אדם, אלימות 
במשפחה ושיתוף ושותפויות, ונמצאות בתהליך עבודה תשע יחידות נוספות.

אתר מלווה קורס:	•

החל מאוקטובר 2018, כל הקורסים בבית הספר מתנהלים על פלטפורמת ה-Moodle. בוצעו הטמעות והדרכות 
לכל בית הספר, לצוות ולתלמידים, באופן שוטף.

פיתוח ההון האנושי וקידום ההוראה

בסגל ההוראה בבית הספר היו בשנת הלימודים התשע”ח 94 מַרכזים )מרכזי תוכניות, נושאים ותחומים( וכ-730 
מרצים ומנחים. דרישות הקבלה לסגל ההוראה של בית הספר הן בין השאר:

מומחיות בתחום התוכן	•

גיבוי אקדמי בתחום הידע	•

בקיאות בפרקטיקה )ידע וניסיון בתחום מומחיותו בשדה(	•

מיומנויות להוראה ולהדרכה בתחום המקצועי	•

יכולת לעבוד עם פרטים, קבוצות וגורמים מקצועיים מהמשרד ומחוצה לו	•

מתן דוגמה אישית מבחינה מקצועית ומודל להזדהות	•

יכולת של הובלה ומנהיגות	•

איכויות אנושיות, ערכיות, אתיות ושירותיות	•

יכולות גבוהות של תקשורת בין-אישית ושל עבודה עם אוכלוסיות מגוונות	•

מסּוגלּות להבניית תוכניות הכשרה בראייה תוצאתית, לפיתוח ידע ולהובלת התוכניות	•
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ספריית בית הספר המרכזי

הוועד  של  סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  ושכנה   1934 בשנת  הוקמה  סוציאלית  לעבודה  המרכזית  הספרייה 

המשרד:  של  העיסוק  ובתחומי  נושאים  של  ביותר  רחב  במגוון  כותרים  כ-50,000  הספרייה  באוסף  הלאומי. 

אוכלוסיות בסיכון, מסגרות טיפוליות ודרכי התערבות. בספרייה גם אוסף סרטי קולנוע וסרטי תעודה המשמשים 

להוראה, קלפים טיפוליים ואוסף היסטורי של פרסומי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לדורותיו. 

הספרייה משרתת את כל תלמידי ובוגרי בית הספר המרכזי, סגל ההוראה וההדרכה, צוות בית הספר, עובדי משרד 

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וגמלאי המשרד.

בספרייה נגישות לשני מאגרי מידע: 1( המאגר של מכון הנרייטה סאלד - לנתונים ביבליוגרפיים של פרסומים 

במדעי החברה והרוח - בעברית, ומאגר של כלי מחקר. 2( מאגר המידע ProQuest Central, שכולל 26,883 כתבי-

עת ומעל 260,000 עבודות M.A. ו Ph.D באנגלית. המאגר נגיש בספרייה ובאמצעות קהילות הידע שבאתר משרד 

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

אוסף היסטורי: הספרייה יזמה את בניית האוסף ההיסטורי, והיא מרכזת, שומרת ומציגה את פרסומי משרד הרווחה 

לדורותיו. 976 פרסומים היסטוריים של המשרד נקלטו עד היום לאוסף הספרייה. קטלוג הספרייה מאפשר איתור 

הפרסומים באוסף ההיסטורי לפי כל הקטגוריות המקובלות: מחבר, כותר, שירות מפרסם, מילות מפתח ושנת ההוצאה.

עבודת הספרייה: בבסיס עבודת הספרייה, שימור הידע, שיתוף הידע, הנגשת הידע וסיוע בפיתוח ידע.

צוות הספרייה מלווה את תהליך ההכשרה, החל באיתור ובאיסוף החומרים התיאורטיים והכלים הנדרשים לסגל 

ההוראה ועד לסיוע וליווי התלמידים באיתור וגיבוש החומרים לכתיבת תוצרי הלמידה.

הספרניות מסייעות לעובדי המשרד באיתור חומרים מהארץ ומהעולם ומציעות סיוע ותמיכה בכתיבת התורה 	•

המקצועית שלהם.

הספרניות מלוות ומדריכות את התלמידים בניסוח שאלות לעבודות גמר ובאיתור ספרות מקצועית רלוונטית.	•

צוות הספרייה מסייע בעיבוד מאמרים ותדריכים לקראת פרסום והפצה.	•

הספרייה מרכזת ומציגה את תוצרי הלמידה של בית הספר, ובאמצעות הקטלוג והעדכונים מפיצה את המידע 	•

לגביהם לקוראים המתעניינים בתחום.

הספרייה משמשת צומת להעברת המלצות בין קורא לקורא אודות ספרים מומלצים להתערבויות עם אוכלוסיות 	•

המטופלות בשירותי הרווחה. 

בשנת הלימודים התשע”ח:

התקיימו 87 מפגשי הדרכה למשתמשים חדשים בספרייה	•

89 רשימות ביבליוגרפיה נערכו ועודכנו	•

981 תלמידים שאלו ספרים בספרייה	•

152 עובדי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שאלו ספרים בספרייה, גם באמצעות הדואר הפנים-ארגוני	•

126 מרכזים, מרצים ומדריכים מצוות בית הספר שאלו ספרים בספרייה	•

סך הכל בוצעו 5,181 השאלות והחזרות ספרים בשנה זו	•

נקלטו לאוסף הספרייה 1,944 פריטים חדשים )ספרים, מאמרים, סרטים וקלפים טיפוליים(	•

•	Moodle-567 פריטים נסרקו לשם העלאתם ל

376 מנויים, מתלמידי בית הספר, צוותו ובוגריו ומעובדי המשרד מקבלים שירותי SDI - עדכון רבעוני על פריטים 	•

חדשים בספרייה
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הקטלוג נגיש באתר המשרדקטלוג הספרייה: 

ניהול ידע ולמידה ארגונית

וידע התומכים בתהליכי העבודה והלמידה בשדה הרווחה.  פיתוח מתודולוגיות, כלים וטכנולוגיות ליצירת מידע 
ניהול ידע מסייע בזיהוי חסרים וצרכים, חילוץ ידע סמוי ויצירת ידע חדש, איסוף וארגון מידע וידע קיימים באופן 

מונגש ובהיר.

לידע  לאפשר  כדי  הרווחה,  שירותי  במערך  ארגונית  ולמידה  ידע  ניהול  תהליכי  וממסד  מניע  מפתח,  יוזם,  האגף 
המתאים להגיע לאנשים הזקוקים לו בזמן הנכון. האגף פועל לפיתוח תרבות של ארגון לומד, השוקד באופן שיטתי, 
מודע ומתמשך על פיתוח ידע מקצועי, המתבסס בין השאר על ניסיונם של העובדים הסוציאליים בדרגים השונים. 

זאת, לשם שיפור וייעול מתמידים של המענים הניתנים לאוכלוסיות היעד.

הפעולות המתקיימות:

קהילות ידע מקוונות	•

קהילות המהוות מרחב וירטואלי עבור עובדים מכל המגזרים, הארגונים, הדרגים, התפקידים והפרופסיות בתוך 
מערך שירותי הרווחה. הקהילות מאפשרות שיח והתייעצות עם עמיתים, גישה נוחה למאגרי ידע ומידע מקצועי, 

יצירה משותפת של ידע וקידום חדשנות, חיזוק תחושת שייכות מקצועית וקידום שיתופי פעולה.

קהילות הידע החלו לפעול לפני כ-12 שנים במסגרת אתר האינטרנט של המשרד. עד תחילת שנת 2018 קרוב 
ל-17,000 אנשי מקצוע הצטרפו ל-56 קהילות ידע בנושאים מגוונים.

תהליך משותף של המשרד, ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי ואלכ”א, המכון למנהיגות וממשל וגו’ינט 
ישראל, הוביל לבחירת רשת חברתית-מקצועית חדשנית שמחליפה את הפלטפורמה הקודמת של קהילות הידע 
המקוונות. עד סוף 2017 נרשמו כ-3,000 איש ונפתחו עשרות קהילות שכבר מביאות ערך מקצועי רב למשתתפיהן.

קבוצות למידה	•

בקבוצות משתתפים בדרך כלל עובדות ועובדים מכל הדרגים. הקבוצות פועלות על פי מודל הכולל ניסוח שאלות 
וניסיון לתת להן מענה בתהליכים של למידה  למידה העוסקות מתוך הפרקטיקה של עובדים בשירותי רווחה 
משותפת, רפלקטיבית ומובנית. הקבוצות עוסקות, בהתאם לשאלת הלמידה שניסחו, בפיתוח כלים יישומיים, 
כתיבת תוכנית הפעלה ועוד. בעת הצורך, מסייע האגף ליחידות המשרד בהטמעת התוצרים של הקבוצות. בשנת 

2018 פעלו 12 קבוצות למידה בתחומים מגוונים.

הנגשת ידע	•

אלה  בכלים  להשתמש  המשרד  עובדי  את  ומכשיר  כלים  במגוון  ידע  בהנגשת  המשרד  ליחידות  מסייע  האגף 
באמצעות קורסים לפיתוח ידע מקוון, סדנאות אינפוגרפיקה, מדריכים מקוונים ועוד.
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תחום היבטים חברתיים בתכנון מרחבי

בשנת 2012 הוקם תחום חדש באגף מחקר, תכנון והכשרה - תחום היבטים חברתיים בתכנון ובנייה. ההכרה ההולכת 
וגוברת בחשיבות נושא זה והרפורמה בחוק התכנון והבנייה היו הרקע להקמתו. תחום זה נועד לסייע למשרד לקדם 
ולשפר את התכנון המרחבי של שירותים חברתיים ומסגרות רווחה ולהטמיע שיקולים חברתיים בתכנון המרחבי בכל 
הרמות. זאת באמצעות השתלבות במערך התכנון והבנייה וגיבוש כלים ליצירה ולשילוב של שטחים לצורכי רווחה. 
להלן דוגמאות לפעולות מרכזיות בתחום היבטים חברתיים בתכנון, שהן חלק ממכלול של צעדים שמטרתם לקדם 

את התחום במשרד ומחוצה לו:

ניסוח קידום תיקון לחוק התכנון והבנייה	•

זאת  הרלוונטיים.  התכנון  במוסדות  כחברים  ורווחה  חברה  ארגוני  ונציגי  המשרד  נציגי  למינוי  שיוביל  תיקון 
בהמשך להחלטת המועצה הארצית מאוקטובר 2012 על מינוים של מנהל האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד 

ושל מנהלת תחום היבטים חברתיים בתכנון מרחבי ליועצים חברתיים למועצה.

כתיבת תקן מסגרות מרחבי למסגרות רווחה הנגזר ממאפייני האוכלוסייה - הגדרת דרישות פרוגרמטיות של 	•
מקרקעין ציבוריים לשירותי רווחה וחברה 

הכנת מסמך מנחה לשימוש המשרד וקהילת המתכננים, אשר יגדיר את כללי הקצאת שירותי המשרד השונים 
בהתאם לגודל האוכלוסייה המתוכנן.

השתתפות חלקית בדיונים, בוועדות ובהליכי תכנון ארציים ומחוזיים	•

בין- ובפורומים  ולבנייה  לתכנון  מחוזיות  ובלשכות  בוועדות  בותמ”ל,  ובנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  בדיוני 
משרדיים אחרים.

תכנון פריסת מסגרות לדיור בקהילה	•

צוות הכולל נציגים של כל השירותים המפקחים על מסגרות אלה הוקם לפי מסקנות הוועדה למיקום מסגרות 
רווחה לדיור והחל לפעול בשנת 2013. מאז פעל צוות המשנה באופן שוטף לבחינת כלל ההצעות שהוגשו במכרזי 
מסגרות דיור בשאלת עמידתן בקריטריונים שהוגדרו בדו”ח הוועדה. בימים אלו נבחן הצורך בעדכון הקריטריונים.

מיפוי ארגוני חברה ורווחה ומינוי נציגי ארגוני חברה ורווחה בהתאם לתיקון 103 לחוק התכנון והבנייה לצורך 	•
עידוד ארגוני חברה ורווחה להגדלת מעורבותם בהליכי תכנון ובנייה.
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פרטי התקשרות: האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה

דוא”לטלפוןתפקידשם

02-6752513YekutielT@molsa.gov.ilמנהל אגף בכירד”ר יקותיאל צבע

03-6114320Nuritse@molsa.gov.ilמנהלת בית הספר המרכזיד”ר נורית שגב

03-6114300EfratH@molsa.gov.ilמנהלת תחום תכנון ופיתוח מקצועיאפרת סער הרמל

02-6752508YosefA@molsa.gov.ilמנהל תחום מחקרד”ר יוסף אהרונוב

03-6114329HagitY@molsa.gov.ilמנהלת הספרייה המרכזיתחגית יערי רוטשטיין

02-6752545OfraK@molsa.gov.ilמנהלת תחום היבטים חברתיים בתכנון ובנייהעפרה כרמון אבן

02-6752506YAFITK@MOLSA.GOV.ILמרכזת בכירה )תקצוב(יפית הלוי

02-6752592MeitalW@molsa.gov.ilממונה על ניהול ידעמיטל ויסמן-צברי

02-6752816MiriBe@molsa.gov.ilסטטיסטיקאית מירי בן שמחון

02-6752517DanaSh@molsa.gov.ilמרכזת תכנון שירותי רווחהדנה שני עצמון

02-6752860FridaE@molsa.gov.ilמפקחת ארצית - ניהול ידע ולמידה ארגוניתפרידה אלק

02-6752505HarelG@molsa.gov.ilעורך סקירת השירותים החברתייםד”ר הראל גורן

02-6752507LeaC@molsa.gov.ilאחראית הפצה ופרסומיםלאה כהן

02-6572513HedvaC@molsa.gov.ilרכזת לשכה בכירהחדוה כהן

מלסה ווסה
מרכז )תקציב, התקשרויות וחוזים( אגף בכיר 

למחקר, תכנון והכשרה )מתו”ה(
02-6752506MeleseW@molsa.gov.il

ריקי אליהו
ראשת ענף )ארגון, תיאום ומעקב(, אגף בכיר 

למחקר, תכנון והכשרה )מתו”ה(
02-6752553RikiPa@molsa.gov.il

תחיה פרידלנדר
מרכז מידע וידע, אגף בכיר למחקר, תכנון 

והכשרה )מתו”ה(
02-6752304TchiyaF@molsa.gov.il

נתנאל עטר
ראש ענף, אגף בכיר למחקר, תכנון 

והכשרה )מתו”ה(
02-6752506NetanelA@molsa.gov.il

02-6752513TsachiF@molsa.gov.ilמנהל תחום תכנון מדיניותצחי בוים - פיין

ד”ר אליהו שי
ראש תחום )הערכת תוכניות לימודים(, בית הספר 

המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה
03-6113310

EliyahuS@molsa.gov.il

הדס אלמליח
רשמת עו”ס ורישום מומחיות, אגף בכיר למחקר, 

תכנון והכשרה )מתו”ה(
02-6752545HadasE@molsa.gov.il

רונית וקנין
מרכזת )נושאים מקצועיים - רישום עו”ס(, אגף 

בכיר למחקר, תכנון והכשרה )מתו”ה(
02-6752517RonitV@molsa.gov.il

ענת בנישו
ראשת ענף )ארגון, תיאום ומעקב(, בית הספר 

המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה
03-6113303AnatFa@molsa.gov.il

חנין מורדי
מרכזת בכירה )פיתוח תוכניות הכשרה וידע(, בית 

הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה
03-6113320HaninM@molsa.gov.il
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2018פרסומי האגף לשנת 

פעילותו של האגף למחקר, תכנון והכשרה בתחומים שונים באה לידי ביטוי בפרסומים רשמיים מטעמו. להלן רשימה 
חלקית של פרסומי האגף שיצאו לאור בשנת 2018:

נמצאתאריךהנושאהכותבים

 בן פורת ענת,
 דקל רחל, 

גילבר אוהד

חוויתם של גברים אלימים המקבלים סיוע במרכזים 
לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בישראל

אתר המשרד2018

גולן-שנער ורד,
דורון הדס

סקירת ספרות בנושא: השמה חוץ-ביתית של 
אחאים, דו”ח ביניים במסגרת חוץ פעולה

הפרסום בהכנה2018

דורון ישראל
“אופקים” - תוכנית אב לאזרחים ותיקים בקהילה - 

ישראל 2025, מסמך תשתית לדיון
הספרייה המרכזית2018

ראובן יעקב,
תורג’מן חגית

הספרייה המרכזית2018אוכלוסיית מתבגרים וצעירים על רצף ההתמכרות

טליאס מוטי
מסמך מסכם לעבודת קבוצת חשיבה על מודל 

המעון הרב-תכליתי
הספרייה המרכזית2018

כהן אילה,
שנער-גולן ורד

לונטל אלי

בחינת רמת האפקטיביות של הטיפול הקבוצתי 
בשירות המבחן למבוגרים

2018
אתר המשרד 

הספרייה המרכזית

יונס ספא
הכלה פיננסית עבור אנשים החיים בעוני, 

בהדרה ובחובות-יתר
באתר המשרד2018

אנדלבלד מירי
המיזם הלאומי לביטחון תזונתי - דוח 

מחקר הערכה
באתר המשרד2018

נבות מרים,
פרנקוביץ’-אלנבוגן שרית,

קוראס רזניקובסקי אנה,
גרסימנקו אנה,

בן רבי דליה

מדריכי פנימיות לילדים בסיכון בישראל - תמונת 
מצב ואסטרטגיות להתמודדות עם אתגרי עבודתם

2018
אתר המשרד

הספרייה המרכזית

שדה מרינה, בר-טל לימור,
סיני גלזר חגית,

ויסמן צברי מיטל

מחוז חושב ומקדם תוצאות, מיזם התוצאות במחוז 
ת”א והמרכז, סיכום שלבים א’-ב’ 2014-2009

2018
אתר המשרד

הספרייה המרכזית 

צבע יקותיאל
מסמך לדיון בנושא: תורת הפיקוח של המשרד על 

מערך השירותים החברתיים
באתר המשרד2018

לביא נילי,
ברום דני

הפרסום בהכנה2018נפגעי עבירה: צרכים, מענים ואפיקים לפיתוח

לף יואב,
אייל יונתן,

ריבקין דורי

תוכנית “מע”ש תעשייתי”: תעסוקה מוגנת 
קבוצתית של אנשים עם מוגבלות שכלית בשוק 
החופשי - הערכת התוכנית בשלביה המוקדמים

אתר המשרד2018

125 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/reserach-prevent-violence%20men-10-4-19.pdf
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/reserach-prevent-violence%20men-10-4-19.pdf
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/Food%20Security%20Research%20Report-20-11-18.pdf
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/Food%20Security%20Research%20Report-20-11-18.pdf


אגף בכיר ביקורת פנים

אגף בכיר ביקורת פנימית פועל מכוח חוק הביקורת הפנימית, התשנ”ב-1992, כפונקציית הערכה אובייקטיבית ובלתי 
תלויה, שנקבעה בתוך הארגון לשם בחינת פעילויותיו במטרה להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. הביקורת 
ושיפור  הערכה  לשם  ומקצועיים,  שיטתיים  ניתוחים  באמצעות  מטרותיו  את  להשיג  לארגון  מסייעת  הפנימית 

האפקטיביות של תהליכי העבודה, הבקרות וניהול הסיכונים.

מטרת העל של האגף לביקורת פנים היא להביא לשיפור איכות הניהול והביצוע ביחידות המשרד, לתרום לניצול יעיל 
של המשאבים ולשיפור איכות השירות לציבור בתחומי המשרד.

מתקציבו  מימון  המקבלים  בגופים  המבוקרות,  היחידות  פעילויות  של  ומעמיקה  מקצועית  בחינה  מבצע  האגף 
זיקה אליו. הביקורות מתבצעות בהתאם לתקנים מקצועיים רשמיים. ביצוע הביקורות מאפשר  ובתאגידים בעלי 
למידה וראייה רוחביות החיוניות לארגון ומאפשרות למבקר לתרום ליחידות השונות מניסיונו כדי להניע בחינה של 

דפוסי חשיבה ועשייה חדשים.

מטרות ומשימות:

יחידות 	• של  והביצוע  הניהול  לאיכות  בנוגע  והמלצות  ייעוץ  ניתוחים,  הערכות,  מידע,  להנהלת המשרד  לספק 
המשרד השונות, באמצעות הגשת דוחות ביקורת בנושאים הנבדקים.

לאתר סיכונים, כשלים וליקויים בעבודת יחידות המשרד השונות, בבקרה ובפיקוח שהן מבצעות, על מנת להביא 	•
לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם.

לוודא כי הפעילויות מבוצעות בהתאם להוראות החוקים הרלוונטיים, הנהלים והכללים החלים בתחום הפעילות.	•

לבחון האם המטרות, היעדים ומדיניות הנהלת המשרד מושגים באפקטיביות.	•

לבדוק האם בביצוע הפעילות נשמרים עקרונות המנהל התקין, טוהר המידות, החיסכון והיעילות.	•

לעקוב אחר תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת הפנימית ובדוחות מבקר המדינה, על פי העניין.	•

לבדוק לעומקן תלונות אזרחים הנוגעות לליקויים בהליכי העבודה והשירותים שמספק משרד העבודה הרווחה 	•
והשירותים החברתיים. בדיקה זו נעשית רק לאחר מיצוי הטיפול המקצועי והתלונה הראשונית באגפים המקצועיים.
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דוחות הביקורת הפנימית מהשנים 2018-2017: א. 

2017 )זרוע הרווחה בלבד(

ביקורת מעקב - פעילות הרשויות המקומיות במקרי אלימות בין בני זוג. 1

הפיקוח הסיעודי בשירות לאזרחים ותיקים. 2

ביקורת מעקב - המחלקה למוסדות ציבור. 3

ביקורת מסגרות של השירות לילד ולנוער. 4

ביקורת בעניין הסכם פשרה עם שלוש עובדות מעון. 5

ביקורת בעניין הסכם פשרה בעניינו של עובד המשרד. 6

2018 )עבודה ורווחה(

ביקורת במסגרות דיור תומך - מנהל מוגבלויות. 1

בדיקת תהליך איתור מקבלי דמי ליווי/תקשורת - השירות לראייה שמיעה וטכנולוגיה. 2

ביקורת התנהלות קרן הלוואות לשיפורים במעונות פרטיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. 3

ביקורות פתע בחמש מסגרות מנהל מוגבלויות - היבטי אמרכלות. 4

בדיקת נושא הטיפול בניגודי עניינים במשרד. 5

הטיפול בפניות ציבור בזרוע העבודה. 6

פעילות ועדות מעין שיפוטיות. 7

אגף בכיר הכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם

הליך הטיפול בבקשות למענקי התמדה בעבודה למסיימי קורסי הכשרה. 1

הליך הטיפול בבקשות לדמי קיום במהלך ההכשרה המקצועית. 2

אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים. 3

פעילות מוקד טלאול. 4

היבטים בהתקשרות לייעוץ אדריכלי. 5

היקף כוח האדם באגף בכיר ביקורת פנימית נכון להיום  ב.

המבקרת הפנימית מועסקת במשרה מלאה. 1

באגף 11 תקני כוח אדם, מהם חמישה תקנים מאוישים בפועל. 2

סוף השנה . 3 עד  חיצוניים.  רו”ח  גם באמצעות שני משרדי  ביקורות  לבצע  2018 החל האגף  במהלך שנת 

בוצעה עבודת ביקורת במיקור חוץ בהיקף כולל של כ-1,800 שעות

127 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



אגף בכיר טכנולוגיות 
דיגיטליות ומידע

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע ממקד את עיקר פעילותו בהובלה וקידום פתרונות דיגיטליים מיטביים וקידום 
השימוש בטכנולוגיה חדשנית, אמינה, זמינה ומאובטחת.

יעדים עיקריים:

פיתוח מערכות מידע תוך כדי תמיכה מלאה בתהליכי העבודה בראייה אינטגרטיבית ובהתאם ליעדי המשרד.. 1

שילוב ושיתוף מידע עם גורמי חוץ המשיקים למערך הרווחה.. 2

פריסת מידע ושירותים זמינים לאזרח ולקהילייה המקצועית.. 3

מתן כלים ותשתיות לצורך ניתוח וניהול ידע.. 4

מתן שירות איכותי על ידי יישום טכנולוגיות מתקדמות בתחום פיתוח התשתיות והתחזוקה.. 5

פיתוח מנגנוני אבטחת מידע ובקרת איכות.. 6

תחזוקה ופיתוח יישומים - מערכות תשלומים

השמות אלקטרוניות:

פיתוח מודולים נוספים לקליטה ישירה מהרשויות או לעדכון על ידי המסגרות.	•

הטמעת המערכת ב-200 רשויות.	•

:BI מערכות

•	.)BILT אפיונים ופיתוחים של מספר מודולים בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה על ידי הצוות המלווה )צוות

הקמת מאגר ספקים ומערכת BI מלווה הכוללת את ההסכם, התשלום, הטיפול והמטופלים.	•

מס”ר:

פיתוחים עבור הממשקים למערכת ההשמות האלקטרוניות.
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מת”ס והטבות חומריות:

אפיון מערכת חדשה תוך החלטה על פלטפורמת תשלום חדשה.

חוק האומנה:

אפיון ופיתוח מערכת חדשה.

מקלטים לנשים מוכות:

חיבור המערכת למערכת ההשמות האלקטרוניות.

תחזוקה ופיתוח יישומים - מערכות ייעודיות

מנהל שירותים אישיים וחברתיים:

פיתוח והטמעה מערכת אג”ם שלב א’ - ניהול ועדות אלימות וגילוי עריות	•

הסדרת הליכי ההתקשרות לבניית מערכת חוקים על ידי חברות התוכנה	•

פיתוח מודול אימוץ ילדי חו”ל ואפיון תהליך פוסט אימוץ	•

בניית ממשקים בין מערכות חברות התוכנה ברשו”מ לבין מערכת מתו”ה המרכזית	•

המשך פריסה והטמעה של מערכת מט”ר לפנימיות ילד ונוער והעברת האחריות על המערכת למשרד	•

אפיון למערכת לנפגעי אובדן ושכול והכנה למכרז	•

מנהל מוגבלויות:

הטמעת מערכת לקויי הראייה מול רופאי אמון + שו”ש נוספים	•

אפיון הליכי החלפת תעודות עיוור	•

איחוד בין מערכות האבחון - מש”ה, נכויות ואוטיזם	•

התאמת מערכות שונות במנהל למבנה הארגוני החדש	•

אגף משאבי קהילה:

שדרוג טכנולוגי למערכת פניות ציבור למחוזות וליחידות משרדיות נוספות	•

בניית מערכת למערכת פניות ציבור זרוע עבודה	•

פיתוח מערכת לניהול נושא יחסים בינלאומיים	•
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מנהל תקון:

הטמעת מערכת BI למערכת מנ”ע )מבחן נוער(	•

פיתוח מערכת BI למערכת שחקי”ם )חקירות ילדים(	•

פיתוח מערכת חדשה עבור שירות המבחן למבוגרים	•

פיתוח טופס פנייה ומערכת קדם השמה למעונות חסות הנוער	•

פיתוח ממשקים לסנכרון יומנים מול בתי דין רבניים ליחידות הסיוע	•

תוכנית יתד:

בחירת ספק והתחלת פיתוח למערכת לטיפול בצעירים בסיכון לכלל הגורמים )כולל ממשקים(	•

כתיבת אפיון למערכת משרדית מאגמת מידע 	•

פיתוח מערכת BI לנושא יתד	•

מנהל פיקוח ובקרה:

יצירת מערכת הפיקוח המרכזית על מחלקות הרווחה והמענים הקהילתיים	•

אפיון לנושא ההתאמות לתהליכי הפיקוח הגנריים למסגרות החו”ב	•

היערכות להטמעת המערכת לכלל מפקחי המשרד	•

פיתוח והטמעה של מערכת רישוי על פי תהליכי העבודה הקיימים	•

אפיון מערכת לבנייה ועדכון של שאלונים	•

פיתוח מערכת BI לפיקוח על מסגרת 	•

אגף בכיר או”מ ברשויות:

אפיון מערכת לניהול תהליך ועדות חריגים

תיק לקוח מסגרות:

הכנה למכרז למערכת גנרית לכלל המסגרות החו”ב )חלקית קהילה(

התוכנית הלאומית לילדים בסיכון:

בניית מערך שאלונים חדשים ושדרוגים נוספים

לשכה משפטית:

הטמעת מערכת עודכנית החדשה ושדרוגים שוטפים

נציבות תלונות ילדים:

פיתוח מערכת לניהול פניות ילדים לנציבות
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יישומי מטה ואתר המשרד

אינטרנט ואתר המשרד:

איחוד אתרי האינטרנט הישנים	•

•	GOV.IL הקמת אתר האינטרנט של המשרד בתשתית האתר האחוד

•	GOV.IL הקמת אתר אינטרנט לנושאי זרוע העבודה בתשתית האתר האחוד

מעבר לעבודה ב-SSL בכל האתרים	•

העברת התכנים מאתר האינטרנט הישן והתאמתם לאתר החדש	•

פיתוח מודול חידוש תעודת עיוורים	•

עדכון טופס פניות ציבור: התאמת פניות ציבור לעבודה מול זרועות העבודה והרווחה	•

עדכון חיפוש במאגר עובדים סוציאליים - הוספת פרמטרים נוספים לחיפוש	•

פרסום וחיפוש במאגרי מידע של אתרי בנייה פעילים וצווי בטיחות	•

הוספת מחשבון תפוסה ותקן כוח אדם במעונות יום ובמשפחתונים	•

פרסום לומדת למידה מהצלחות באתר	•

הקמת אתר חדש בנושא חירשים	•

הקמת אתר חדש בנושא משפחות שחיות בעוני	•

שדרוג אתר מבוגרים המעורבים בהליכים הפליליים	•

הוספת נושא של “רכש שירותים חברתיים”	•

הקמת אתר “נציבות פניות ילדים ונוער”	•

שדרוג תכנים באתרים רבים	•

שדרוג אתר מעונות יום והתאמתו להקדמת הרישום לשנת לימודים הנוכחית	•
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פיתוח טפסים:	•

טופס אישור פנייה לוועדת המכרזים לרכש ושירותים	•

טופס מקוון להתקדמות הרפורמה	•

טופס ועדת ערר	•

טופס משוב מוועדות הכנסת	•

תיקוף והערות לנהלי עבודה בפנימיות	•

טופס מיפוי צרכי ההכשרה לצוות ההדרכה בפנימיות של ילד ונוער	•

טופס ריכוז נתונים סדרי דין מחלקתי 2018	•

לשירותים 	• במחלקה  עוני  מודעת  סוציאלית  עבודה  של  פרדיגמה  ביישום  וחסמים  הזדמנויות  טופס 
חברתיים )לא נעשה שימוש(

טופס איסוף נתונים על טיפול בדרי רחוב בשנת 2018 )לא נעשה שימוש(	•

טופס דיווח נתונים מרכזי קשר לשנת 2017 וטופס דיווח נתונים מרכזי קשר לשנת 2018	•

סקר פרופיל מסגרות	•

בקשה לאישור מחקר )לא נעשה שימוש(	•

טופס בקשה לרכישת מחשב נייד )לא נעשה שימוש(	•

טופס הרשמה לכנס נציבות “פניות ילדים בראייה בינלאומית”	•

טופס פנייה לוועדת תעסוקה 2030 )לא נעשה שימוש(	•

סקר נגישות מסגרות	•

סיכום פיקוח תזונה שנתי 2018	•

משוב סיכום פיקוח תזונה שנתי 2018	•

שאלון שביעות רצון ארוחות בני נוער	•

טופס הרשמה ליום עיון לממוני היסעים למעונות יום שיקומיים )לא נעשה שימוש(	•

טופס מיפוי מועדונית	•

שירותים מקוונים:	•

שירות חדש לרישום מקוון ותשלום לקורסים בבית הספר המרכזי לעו”ס	•

שירות חדש לתשלום עבור רישום עובדים סוציאליים בפנקס העו”ס	•
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קהילות:

העברת כל הקהילות לסטטוס של קריאה בלבד )בפורומים ובפריטי הידע(

מערכות רוחביות משרדיות:

מערכת שכר עידוד: פיתוח מערכת חדשה	•

מערכת הזמנת מבקרים: פיתוח מודולים של מוזמנים קבועים וצפייה בתמונות של מוזמנים. התאמת המערכת 	•
לכל הדפדפנים

מערכת מעקב החלטות: פיתוח והתאמת המערכת לצרכי אגף קשרי חוץ, דוברות והסברה. הוספת מודול של 	•
אנשי קשר מחוץ למשרד

מערכת גלבוע: הוספת מודול קליטת נרשמים באופן מקוון למערכת ושדרוגי תוכנה	•

מערכת תו”פ: שדרוגי תוכנה	•

תחזוקה ופיתוח תשתיות

תחזוקה שוטפת תשתיות:

•	MF מחשב מרכזי

שרתים וירטואליים, כ-300 שרתים, כ-85 שרתים פיזיים	•

3,600 תחנות עבודה	•

כ-950 מחשבים ניידים	•

ניהול שירות טכני לתחנות עבודה, מדפסות תחזוקת ציודי תקשורת	•

גישה ליומנים ולדוא”ל מהתקנים סלולריים והתקנים ניידים של אנשי המשרד	•

הקמת אתר חירום לשיפור ביכולת ההמשכיות העסקית של המשרד בעתות חירום	•

יישום של מערך חומות אש )Firewall( חדש בהתאם למכרז חשכ”ל	•

סיוע טכני ותמיכה במשתמשים:

עבור 	• לנושא  שהוקם  מיוחד  במוקד  רווחה  ומסגרות  ברשויות  חיצוניים  משתמשים  באלפי  תמיכה 
מערכות שח”ר

תמיכה בכ-3,400 משתמשים פנימיים, מוקד פניות המטפל בכ-30,000 קריאות בשנה	•

תמיכה במאות גורמים חיצוניים לעבודה מול מערך המחשוב של המשרד	•
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פיתוח והפעלת מערכות חדשות )מוקד תמיכה HD( לתמיכה בפעילות האגף בתחום התשתיות	•

תקשורת:

שדרוג לצורך שיפור השירות וזמינותו, כולל התקנות באתרים חדשים	•

שדרוג מערך הניטור והשו”ב באתרי המשרד	•

הרחבת שימוש במנגנון איזון עומסים בין שרתים	•

מעבר לטלפוניית IP במסגרת מכרז חשכ”ל )“שירלי”(	•
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חומרה ותוכנה:

שדרוג והרחבה של מערך האחסון והתאמתו לצרכים הנוכחיים )MF וסביבה פתוחה(	•

הרחבת מערך הגיבוי כולל רובוט קלטות, שימוש נרחב בקלטות והעברתן לאתר חיצוני להגברת השרידות	•

שדרוג והרחבת מארז השרתים בטכנולוגיה מתקדמת	•

:Microsoft תחום

שיפור יכולות הניטור של מערך הדואר האלקטרוני	•

תחילת מעבר משרתי חלונות 2016 לשרתי 2019	•

•	WINDOWS 10-מעבר ל

תחום אבטחת מידע:

ביצוע ביקורות וביקורים באתרי המשרד ומתן הנחיות בהתאם	•

ביצוע הדרכות ופעולות יזומות להעלאת מודעות העובדים בתחום אבטחת מידע	•

קבלת הסמכה לתקן ISO בתום הסייבר	•

•	ISO המשך פיתוח ושילוב כלי אבטחה לפי המתחייב מעמידה על דרישות תקני

שילוב המשרד בפעילויות במסגרת החלטות הממשלה בנושא סייבר, בתחום הסייבר האזרחי והמגזרי	•

טיפול באישור והנפקת כרטיסים חכמים וחיבור למערכות ממשלתיות	•

ייזום וייעוץ בתהליכי עבודה מאובטחים באגפי המשרד	•

ביצוע תחקירים לאירועי אבטחת מידע במשרד	•

שיתופי פעולה בהעברת מידע חסוי בין משרדי ממשלה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות )הוועדה להעברת 	•
מידע בין גופים ציבוריים( ויצירת קשר באמצעות תוכנת “כספת”

הידוק הקשר בנושא אבטחת מידע וייעוץ מול רשויות מקומיות	•

בניית תוכנית להגנה על מאגרי מידע רגישים.	•
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תחום מתודולוגיות ואבטחת איכות
בהמשך לפרסום הנחיות רשות התקשוב הממשלתי לעמידה בתקן מחזור חיי מערכות תקשוב, נערך האגף ליישום 
להלן,  בארגון,  הנהוגה  במתודולוגיה  המחייב  התקן  הנחיות  של  והטמעה  התאמה  על  דגש  שימת  תוך  ההנחיות 

מתודולוגית שיתוף.

במסגרת הפעילות לצמצום הפערים ולאור ביקורת רשות התקשוב, נמשכה בניית המתודולוגיה תוך שילוב עדכונים 
)DevOps( הפועל תחת  ושינויים בהתאם לצורך. לצורך תמיכה בתהליכי עבודה הוקם צוות אינטגרציה  שיפורים 
הנחיות מנהלת תחום מתודולוגיות ואבטחת איכות. במסגרת זו שובצה לצוות מנהלת פרויקטים, שתרכז פעילויות 
מרכזיות בתחום ותשמש כאחראית על כתיבת נהלים והנחיות עבודה הנגזרות מהמתודולוגיה, לרבות רגולציה, תוך 
עמידה בתקני האיכות המחייבים. במסגרת המגמה להעשיר את המתודולוגיה לתהליך הבדיקות הורחב השימוש 
בכלי; שילוב בדיקות BI, היערכות לקראת הכשרה ייעודית לביצוע בדיקות חוסן )Security Test cases(, בדיקות זמני 

תגובה )עומסים( והכשרת צוות ייעודי לכתיבת תסריטים.

להלן עדכון פעילויות בתחום:

הושלם פיילוט אוטומטיזציה של תהליכי ALM, משער הכניסה לפרויקט ועד לשער המעבר לתחזוקה. הפיילוט 	•
התבסס על מערכת השמות אלקטרוניות ונבחן גם על מערכת אג”מ וצלח את שתיהן. תהליך האוטומטיזציה נועד 
לשפר את בקרת האיכות בניהול פרויקטי IT, במטרה להפחית את התלות בגורם האנושי תוך הסדרת השלבים 
במחזור החיים לפי התקן הממשלתי המחייב. מטרת האוטומציה היא לאפשר יכולת ניטור שליטה ובקרה וסיוע 

באכיפת הנוהל.

עובדי 	• לרשות  יעמיד  שיתוף  פורטל   .2019 מאי  חודש  בסוף  לאוויר  העולה  שיתוף  פורטל  של  א’  שלב  הושלם 
האגף פלטפורמה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת המאגמת את כל אוצר הידע, שהצטבר במרוצת השנים באגף 
המתרחשות  הפעילויות  אודות  שוטף  לעדכון  כבית  ישמש  הפורטל  המשרד.  של  ומידע  דיגיטליות  טכנולוגיות 
באגף במטרה ליצור שיתוף ושותפות בין כל צוותי העבודה השונים, לשפר ולייעל תהליכי עבודה ולהעצים את 

מקורות המידע והידע לצורך בניית משנה סדורה ותשתית ידע לכל בעלי העניין.

הושלמה הכשרה לבדיקות BI תוך שיתוף צוות הפיתוח והחלה להתגבש מתודולוגיה סדורה לנושא.	•
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נציבות פניות ילדים ונוער 
בהשמה חוץ-ביתית

בשנת 2017 הוקמה לראשונה בישראל במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים נציבות לפניות ילדים ונוער 
בהשמה חוץ-ביתית. הנציבות הוקמה לפי חוק אומנה לילדים תשע”ו-2016.

נציבות פניות ילדים ונוער מהווה מנגנון בירור תלונות של ילדים המושמים באומנה, בכל הנוגע לחיי היום-יום שלהם 
לבנות  הנציבות  על  באותה מסגרת.  הנוגע לשהותם  בכל  חוץ-ביתית אחרת  ילדים בהשמה  ותלונות של  באומנה, 
פרטי  עצמאי,  באופן  להתלונן  אחרת  חוץ-ביתית  במסגרת  או  באומנה  המושמים  לילדים  שיאפשר  תלונות  מנגנון 
וחופשי, בלא כל חשש מפגיעה בעקבות הגשת התלונה. זאת באמצעות הנגשת האפשרות להתלונן בהתחשב בגילו, 

בבגרותו, ביכולת הביטוי ובכישורי השפה של הילד, וכן בהתחשב במוגבלויות שונות אם יש.

בהתאם לחוק, תלונות יכולות להיות מוגשות על ידי הילדים עצמם. כמו כן, תלונות יכולות להתקבל על ידי ילדים 
אחרים שהם לא נשוא התלונה, ידיד של הקטין, אפוטרופוסים לדין או על ידי עורך דין שמינה בית המשפט לקטין. 
עוד מורה חוק האומנה כי לא ימנע או יפריע אדם לילד או למי מטעמו להגיש תלונה, וכן כי לא יגרום לו לבטל תלונה 

שהוגשה, גם לא באמצעות שכנוע או מתן תמורה.

המדינה,  מבקר  לחוק  ו-45   43  ,41 )בסעיפים  והחלטותיו  המדינה  מבקר  לסמכויות  דומות  הנציב  סמכויות 
התשי”ח-1958(, בשינויים המחויבים ובהתאמות הנדרשות לשמירה על פרטיות הילד ומניעת הפגיעה בו.

הנציבות מחויבת לדווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה, על התלונות שהתקבלו ותוצאות 
הליך בירורן. כמו כן רשאי הממונה על התלונות להמליץ למנכ”ל המשרד, למנהל מסגרת חוץ-ביתית ולגורמי פיקוח 
במשרד העבודה והרווחה לנקוט אמצעים למניעת פגיעה בילד או בילדים אחרים, או אמצעים לתיקון הליקויים 
לשם  למפקח  יימסר  והעתקן  למתלונן,  יימסרו  התלונה  בירור  תוצאות  לנקיטתם.  ומועדים  התלונה  מבירור  שעלו 

מעקב אחר תיקון הליקויים.

דרכים להגשת תלונה:

הנציבות זמינה לפניות ילדים או ידיד קרוב של הילד או אפוטרופוס לדין של הילד

שיחה טלפונית או הודעת ווטסאפ למספר 050-6222600

באמצעות דף הפייסבוק “נציבות פניות ילדים”

”netzivut“ באמצעות חשבון אינסטגרם

im4u@molsa.gov.il באמצעות דוא”ל בכתובת

משרדי הנציבות ממוקמים במגדל שלום, ברחוב אחד העם 9 בתל אביב, וילדים או מי מטעמם שיחפצו בכך יוכלו 
לבחור להגיע פיזית לפגישה אישית פרטית עם הנציבה.
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הבסיס החוקי של הנציבות:

סעיף 56 לחוק האומנה לילדים, תשע”ו-2016	•

על 	• לשמירה  הנדרשות  ובהתאמות  המחויבים  בשינויים  התשי”ח-1958,  המדינה,  מבקר  לחוק  ו-43   41 סעיפים 
פרטיות הילד ומניעת פגיעה בו.

סעיף 45 לחוק מבקר המדינה, התשי”ח-1958, יחול לעניין החלטות הנציב/ה.	•

תקנות אומנה לילדים )מנגנון תלונה לילדים במסגרת השמה חוץ-ביתית(, תשע”ט-2019.	•

מטרות הנציבות:

לממש את זכותם של הילדים להשתתפות בהחלטות על חיי היום-יום שלהם ובהחלטות על כלל חייהם.	•

לממש את זכות הילדים להגנה ומוגנות.	•

לממש את זכות הילדים לשוויון ואיסור ההפליה.	•

לממש את הזכות להתפתחות תקינה פיזית ורגשית.	•

לשפר את השירות שהם מקבלים.	•

לקבל ישירות מן הילדים אינדיקציה על מצבם האישי ועל ההשמה החוץ-ביתית.	•

יעדי הנציבות לשנת 2019:

המשך בניית מנגנון נגיש ובטוח עבור הילדים ובני הנוער.	•

המשך יידוע כלל הילדים בהשמה חוץ-ביתית את המידע על קיומה של הנציבות.	•

הטמעת נהלי עבודה.	•

תוכנית עבודה לשנת 2019:

קידום ושיפור תהליכי יידוע ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית על קיום הנציבות ודרכי הפנייה אליה:	•

קמפיין פרסומי.	•

מורים 	• כגון:  במגע,  באים  הם  שאיתם  גורמים  יידוע  באמצעות  היעד  אוכלוסיית  בפני  הנציבות  חשיפת 
ומערך הייעוץ במערכת החינוך. 

חשיפת הנציבות בפני אוכלוסיית היעד באמצעות עובדים סוציאליים ובעלי תפקידים במסגרות ההשמה, 	•
כחלק מהכשרתם המקצועית.

בהתאם 	• חוץ-ביתית,  בהשמה  הנוער  ובני  הילדים  לכלל  שיחולקו  הנציבות  פרטי  עם  כרטיסים  הנפקת 
לאמור בתקנות הנציבות.

פיתוח וליווי מערך סמך מקצועי של בוגרי השמה חוץ-ביתית.	•
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המשך בניית מנגנון תלונות באופן המותאם לחוק ולצרכי אוכלוסיות שונות בדגש על המגזר הערבי ועל ילדים 	•
ובני נוער עם מוגבלויות.

כתיבה והטמעה של נהלי עבודה.	•

פיתוח והטמעת תוכנת CRM לניהול ותיעוד פניות.	•

פרויקט Twinning - שיפור וייעול מנגנון בירור התלונות באמצעות ייעוץ ולמידה ממדינות האיחוד האירופאי.	•

סיכום נתוני פניות כפי שהובאו בדו”ח סיכום פעילות הנציבות לשנת 2018:

במהלך השנה הראשונה להקמת הנציבות )נובמבר 2017 עד אוקטובר 2018( הגיעו לנציבות 110 פניות.

 פניות מותאמות ללשון החוק ובסמכות בירור הנציבות.67

 פניות לא תואמות את לשון החוק - נמסרה לפונים כתובת לגורם הרלוונטי.17

19 - בביתם  במצוקה  לילדים  או  חוץ-ביתית  בהשמה  לילדים  מתייחסות  אך  הנציבות,  בירור  בסמכות  לא  פניות   
פנייתם הועברה על ידי הנציבות להמשך בירור, ליווי או טיפול לגורמים המתאימים.

 פניות נכנסו להגדרת חובת הדיווח, בהתאם לחוק העונשין והועברו לבירור ולטיפול חוק הנוער.7
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נושאי הפניות )פנייה אחת יכולה לכלול דיווח על כמה טענות(:

יחס פוגעני - שיח מעליב, מזלזל וענישה לא תואמת או מוגזמת - 40%	•

איכות וטיב המזון - 23%	•

בעיות עם מדריכים או עובדים סוציאליים - 23%	•

חוגים ושעות פנאי - 12%	•

מחסור בביגוד - 12%	•

אי הנגשת טיפול רפואי או תרפויטי - 12%	•

בקשות לעבור מסגרת - 12%	•

מניעת דמי כיס - 11%	•

אלימות פיזית מצד הצוות - 9%	•

בירור זכויות - 9%	•

איסור החזקה ושימוש בטלפונים ניידים - 9%	•

מפגשים עם ההורים הביולוגיים - 3%	•

תנאי מגורים - 3%	•

אחר - נעילת חניכים בביתן, בעיית מעמד, אי זימון קטין לוועדת תכנון טיפול ועוד - 40%	•

נושאי פניות עיקריים:

40% מהקטינים דיווחו על יחס פוגעני: שיח מעליב, ענישה מוגזמת וחוסר התייחסות לפניותיהם.	•

שיח פוגעני, מעליב ומזלזל:

קטינים דיווחו על שימוש בביטויים מעליבים, בוטים ופוגעניים כלפיהם כמו “זונה”, “כחבה”, “אתה לא 	•
שווה כלום”, “אף אחד בחוץ לא אוהב אותך”, “מתי כבר תעיפו את... מהפנימייה”, “את שמנה, למה את 

צריכה לאכול עוד”.

באחת המסגרות נצפתה על ידי הנציבות אינטראקציה לא מכבדת בין אנשי הצוות. אותו צוות שאמור 	•
להוות מודלינג לשיח בין-אישי היווה דוגמה שלילית בשיח כועס, לא מכבד ואף מפחיד.

איומים על החזקה “Holding” כהפחדה כלפי חניכים.	•

ענישה מוגזמת:

הוצאת קטין מחוץ למסגרת בלילה כעונש על אי ביצוע מטלה.	•

איום או מניעת יציאה הביתה לסוף שבוע.	•
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ביצוע ניקיונות במשך זמן רב, כולל ניקוי מזרוני ילדים שהרטיבו בלילה.	•

כיבוי אורות קולקטיבי בשעות מוקדמות יחסית לגיל.	•

מניעת דמי כיס כאמצעי ענישה.	•

חוסר התייחסות לפניות הקטינים:

קטינים דיווחו על אי מתן מענה לפניות או לבקשות שלהם, כמו הבטחות לשינויים או תיקונים שנדרשו 	•
ולא בוצעו.

פניות לרכישת מוצרים כמו מוצריי היגיינה, ביגוד נדרש, מגבות.	•

אי מתן מענה לבקשות מיוחדות כמו יציאה חריגה לבילוי כיתתי, הפניה לרופא, טיפול קלינאי תקשורת.	•

איכות וטיב האוכל והמזון בפנימיות:

אי התאמת התפריט לטעמם של מרבית החניכים לדוגמה כוסמת ופשטידות ירק בפנימיית בנים, ממרחים 	•
לא מותאמים לכריכים.

חוסר במגוון התפריט המוגש.	•

שומניות של האוכל.	•

תחושת חוסר תשומת לב בבישול ובהגשת האוכל - אוכל שרוף או לא מוכן כמו אורז קשה ושניצל חי.	•

חוסר טריות של מוצרים - פירות, ירקות, גבינות.	•

שלוש פניות התייחסו למחסור ממשי באוכל ודיווח על תחושת רעב של הקטינים.	•

סוגיות מול מדריכים ועובדים סוציאליים:

הפניות על עובדים סוציאליים עסקו בנושאים הבאים:

אי טיפול בבעיות	•

חוסר אמון בעובדות סוציאליות עקב תחלופה גבוהה	•

חוסר בשיחות אישיות קבועות	•

הפניות על מדריכים עסקו בנושאים הבאים:

שיח לא מכבד	•

חוסר מקצועיות - אנשים ללא הכשרה	•

חוסר יציבות ופגיעה באמון	•

אי שמירה על חיסיון או פרטיות	•
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התפלגות הפניות לפי מקום שהות הקטין - בהתייחס ל-67 הפניות המותאמות לחוק 
שבסמכות בירור הנציבות

9 פניות בעניינם של ילדים ובני נוער במשפחות אומנה	•

58 פניות בעניינם של ילדים ובני נוער בפנימיות	•

התפלגות הפניות בעניינם של ילדים ובני נוער במשפחות האומנה

בנציבות פניות ילדים ובני נוער התקבלו תשע פניות שלנציבות יש סמכות לבדוק אותן. פנייה אחת לא הבשילה 
לבדיקה. המדובר בפנייה של הורי אומנה לגבי מצב הקטין עקב החלטות של המחלקה לשירותים חברתיים, אשר 

הודיעו כי הבעיה טופלה בחלופה אחרת.

סך פניות שנבדקו לגבי קטינים במשפחות אומנה - 9 פניות:	•

6 פניות נמצאו מוצדקות

פנייה אחת נמצאה כלא מוצדקת

פנייה אחת שטרם הסתיימה בדיקתה

כל התלונות שנמצאו מוצדקות היו עקב נסיבות חוץ משפחתיות )אומנה( ולא עקב טיפול לקוי או פוגעני של 
המשפחה האומנת.

גיל הילדים ובני הנוער באומנה שהפניות עסקו בהם:	•

עד גיל שש - 4 פניות

מגיל 7 עד גיל 13 - 4 פניות

מגיל 14 עד גיל 18 - 1 פניות

מגיל 18 עד גיל 21 - אין פנייה

הפונים לנציבות בעניינם של ילדים ובני נוער במשפחות אומנה:	•

הקטין באומנה - 2 פניות

ידיד של הקטין באומנה - 3 פניות

הורה אומנה - 4 פניות

פניות עד גיל שש נעשו כולן על ידי מבוגר מקורב לקטין, למעט פנייה אחת של ילדה בת 5.8, אשר פנתה באמצעות 
הקלטה בווטסאפ )בעידוד אב האומנה(.
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התפלגות הפניות בעניינם של ילדים ובני הנוער - בפנימיות

לנציבות פניות ילדים ונוער הגיעו 58 פניות בעניינם של ילדים ובני נוער השוהים במסגרות פנימייה שונות. מתוכן 
8 פניות לא הבשילו לכדי בדיקה וממצאים.

סך פניות שנבדקו לגבי קטינים בפנימיות - 50 פניות:	•

32 פניות מוצדקות

6 פניות לא מוצדקות

5 פניות נמצאו כסובייקטיביות

2 פניות נמצאו כמוצדקות באופן חלקי

2 פניות שלא ניתן היה לקבוע את הצדקתן לאור אי בהירות במדיניות

3 פניות שטרם הסתיימה בדיקתן

גיל הילדים שלגביהם התקבלו התלונות או הפניות:	•

עד גיל 6 - לא התקבלו פניות

גילאי 7 עד 13 - 17 פניות

גילאי 14 עד 18 - 39 פניות

גילאי 18 עד 21 - 2 פניות

הפונים לנציבות:	•

הקטין - 52 פניות

ידיד של הקטין - 4 פניות

אפוטרופוס לדין - לא התקבלו פניות

עורך דין שמינה בית המשפט - לא התקבלו פניות

בוגר פנימייה - 2 פניות
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נתונים כלליים בהתייחס לתלונות שבסמכות בירור הנציבות

מתוך הנתונים אנו למדים כי מרבית הפניות מתייחסות לגיל בית ספר, לילדים היודעים קרוא וכתוב או היודעים 
לתפעל טלפון.

ילדים מתחת לגיל שש לא פנו באופן ישיר אל הנציבות, אלא הפנייה בעניינם נעשתה על ידי מבוגר או בעידוד 
וליווי שלו.

נתונים אלו חשובים לצורך הקמת מנגנוני פנייה שיעודדו קטינים לפנות בעצמם ויידוע מבוגרים על מנת לסייע 
לקטינים לפנות או לפנות בעצמם בשם הילדים הקטנים.

אופן הפנייה לנציבות

דרכי הפנייה שפותחו  יעילות  כדי להעריך את  דרכי ההתקשרות של הפונים  נבחנו את  לזהות הפונה,  בנוסף 
בשלב הזה.

שיחת טלפון - 32 פניות

באמצעות מייל - 12 פניות )4 של קטינים(

ביקור בפנימייה - 17 פניות

הודעת ווטסאפ - 4 פניות

פייסבוק - 1 פניות

אינסטגרם - 1 פניות

במרבית הסיורים של הנציבות בפנימיות ביקשו ילדים שהנציבות תתערב ותברר פניות שהוגשו במהלך 	•
הסיור. חלק מהחניכים פנו טלפונית לאחר מכן.

מתוך 54 פניות של קטינים, רק ארבע פניות היו באמצעות המייל. נתון זה מעיד כי כיום מכתבים ומייל 	•
אינם ערוץ מתאים לקטינים.
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מהו מקור המידע על הקמת נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ-ביתית

כחלק מהלמידה מה הם מקורות החשיפה לילדים כדי שיהיו מודעים לקיומה של הנציבות, נבדק כיצד ידעו 
הקטינים לפנות לנציבות )נתונים אלו מתייחסים ל-54 הפניות של הקטינים עצמם(.

סיור ייזום של הנציבות במסגרות - 24 פניות

מבוגר שסיפר להם ועודד אותם - 7 פניות

אינסטגרם - 2 פניות

פייסבוק - 1 פניות

אינטרנט - 2 פניות

היכרות קודמת - 2 פניות

פוסטר בפנימייה - 1 פניות

כתבה בעיתון - 1 פניות

לא ידוע - 6 פניות

חברה לפנימייה - 1 פניות

המועצה לשלום הילד - 3 פניות

בני משפחה - 3 פניות

קו 118 - 1 פניה

הנתונים מעידים כי 61% מהפניות של הקטינים היו בעקבות מידע שקיבלו ממבוגר.

זמן בירור תלונות

וכמה  על אחת כמה  ארוכה,  להכיל המתנה  קטין מתקשה  קריטי. מטבעו  זמן  הוא  קטין  תלונה של  בירור  זמן 
פנה  שבגינו  הגורם  של  “לחסדיו”  נתון  כשהוא  יום  מדי  סובל  הוא  שממנו  דבר  על  המתלונן  בקטין  כשמדובר 

לעזרה וסיוע.
קטינים הפונים לנציבות חוששים ונמצאים לעיתים בפחד גדול מתוצאות פנייתם ו/או תלונתם, מחשש שייגרם 
להם נזק בעקבות הפניה אל נציבות פניות ילדים ונוער בהשמה חוץ-ביתית. לכן הבירור חייב להיות זהיר. לעתים 

הזהירות מאריכה את זמן הבירור מקבלת הפנייה עד מתן המענה לפונה.

זמן בירור התלונות - נתונים

עד שבועיים - 19 פניות

עד 30 יום - 13 פניות

עד 60 יום - 15 פניות

עד 90 יום - 6 פניות

מעל 90 יום - 1 פנייה
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 התוכנית הלאומית 360°
לילדים ונוער בסיכון

רקע: התוכנית מכוונת לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם. 
בשבעה  הילד  לזכויות  הבינלאומית  האמנה  פי  על  זכויותיהם  את  לממש  יכולתם  נפגעת  אלו,  ממצבים  כתוצאה 
תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, 

השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם.

קהל היעד ותוצאות: ילדים ובני הנוער בסיכון עם דגש על קבוצות ייחודיות ומוחלשות. בשנת 2018 )תשע”ח( 66,465 
ילדים ובני נוער, המתגוררים ב-185 ישובים שונים, קיבלו מענה במימון תוכנית °360 הפועלת באזור מגוריהם. אצל 
יצאו  מתוכם   20% כאשר  הסיכון,  מצבי  במורכבות  ירידה  הייתה  בסיכון  הנוער  ובני  מהילדים   )47.7%( כמחציתם 

ממצבי הסיכון.

תקציב 2018: 213.5 מיליון שקלים. בשנת 2018 התוכנית מימנה כ-1,454 מענים לילדים ובני נוער בסיכון. כ-4,000 
אנשי מקצוע לקחו בה חלק.

המבנה הארגוני: התוכנית הלאומית 360° ייחודית בכך שהיא מנוהלת על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים המוביל ומתכלל אותה בשיתוף עם משרד החינוך )השותף להפעלת התוכנית במחוזות(. משרד הבריאות, 
שותפים  בנוסף,  וביישומה.  בתוכנית  פעיל  חלק  הם  גם  לוקחים  פנים  לביטחון  והמשרד  והקליטה  העלייה  משרד 
בתוכנית מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות, וג’וינט ישראל, המשתתפת ביישום המרכיב לגיל הרך )“התחלה 
טובה”(. המבנה הארגוני הוא תוצר של הסכמות משרדי הממשלה ומקביל בכל רמות הארגון. מבנה זה מאפשר את 
העבודה המשותפת של חמשת המשרדים ומביא לידי ביטוי את הדגש שניתן לעבודה בגיל הרך. מדיניות התוכנית 
נקבעת על ידי ועדת היגוי בין-משרדית, שאליה כפוף מטה התוכנית, והיא האחראית על הוצאת התוכנית לפועל. 
בראש הוועדה הארצית הבין-משרדית עומד מנכ”ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים. בוועדה משתתפים נציגים 

של כל המשרדים השותפים, כאשר לכל משרד זכות הצבעה שווה בוועדה.

דרכי פעילות: כדי לממש את עקרונותיה ולהשיג את יעדיה, התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון מאפשרת לכל 
אחד מ-185 הישובים הנכללים בה:

ניצול גמיש של התקציב התוספתי שהוקצה לכל ישוב, ללא חלוקה מראש לתחומי פעולה או לקבוצות ילדים, 	•
על פי צרכים ועדיפויות שגובשו בעקבות תהליך תכנון מובנה בוועדת היגוי יישובית בין-מקצועית.

גידור תקציבי ותשומת לב מקצועית מיוחדת לגיל הרך.	•

תמיכה במבנה ארגוני רב-מקצועי ותשתיות ארגוניות ומקצועיות.	•

כלים ושיטות להפעלת תהליכים מובנים של תכנון וקבלת החלטות.	•

לתוכנית 360° ישנו מאגר ובו כ-350 תוכניות של המשרדים השונים, וממנו בוחרות הרשויות המקומיות את התוכניות 
התואמות ביותר לצרכי האוכלוסייה שלהן.
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רשויות* הנכללות בתוכנית, לפי מחוז וסוג אוכלוסייה

מעורבתאוכלוסייה ערביתאוכלוסייה יהודיתסך הכל רשויותמחוזות

185908510סל הכל

-32248מחוז דרום

229112מחוז חיפה

171421מחוז ירושלים

322273מחוז תל אביב/מרכז

 1 32 4310מחוז צפון א

3  391125מחוז צפון ב 

* כולל רשויות הנכללות באגדים.
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עזבונות

מחלקת העזבונות פועלת לפי כללי הוועדה הציבורית לעזבונות המדינה שאושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. 
קרן העזבונות מהווה נדבך חשוב בסיוע תקציבי לפעילות רשויות, מוסדות ועמותות הפועלות לרווחת אוכלוסיית 

המצוקה במדינת ישראל.

בראש ועדת העיזבונות עומדת השופטת בדימוס שולמית דותן אשר מונתה ע”י הממשלה. החברים בוועדה מתמנים 
על ידי שר המשפטים. היקף העמותות והמוסדות הפונים לקבלת סיוע עומד על כאלף בשנה.

קשר וממשקים
מחלקת העזבונות מנהלת פעילות רוחבית מול מנהלי אגפי המשרד והמחלקות ברווחה ובזרוע העבודה, ברשויות 

מקומיות, במוסדות המשרד, בעמותות האפוטרופוס הכללי וועדת העזבונות במשרד המשפטים.

תחומי פעילות עיקריים: תמיכות מקרן העזבונות וביטחון תזונתי - פרויקטים נתמכים לסיוע במזון לנזקקים.

הקיימים,  הנתונים  במסגרת  פתרון,  למצוא  חובה  רואה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  הנהלת 
יכולת,  לביטחון תזונתי שהוא אחד הצרכים הגדולים והבסיסיים, שאיתם מתמודדות משפחות במצוקה ומיעוטי 

בודדים, עולים חדשים, ובכלל השכבות החלשות בחברה הנמצאות מתחת לקו העוני.

על פי נתונים שבידינו למדנו כי עשרות אלפי משפחות ברחבי הארץ מהשכבות החלשות בחברה מתמודדות בקושי 
של ביטחון תזונתי.

מזון  כרטיסי   / מזון  סלי  בתקצוב  המיעוטים  במגזר  לחגים  וסיוע  דפסחא”  “קמחא  בפרויקט  תומך  המשרד 
למשפחות נזקקות.

בפרויקט “חג נוסף” במגזר היהודי וסיוע לחגים במגזר המיעוטים, באמצעות עשרות רבות של . 1 המשרד תומך 
ארגונים וולונטריים, המגייסים תורמים ונדיבים למתן מענה למשפחות אלה.

תמיכה בעמותות המחלקות “סלי מזון” וכרטיסי מזון חודשיים למשפחות נזקקות.. 2

אליהן . 3 ומעבירות  המשנעות  קצה  עמותות  עם  בהסכמים  החתומות  גג”  “עמותות  בפעילות  תומך  המשרד 
תרומות מזון.

תמיכה בפרויקט חלוקת “מנות חמות” לנזקקים במסגרות הזנה באמצעות עמותות.. 4

בארצות . 5 הקליימס  בשיתוף  נזקקים  שואה  לניצולי  דפסחא”  “קמחא  וסלי  הזנה”  “מסגרות  בפרויקט  תמיכה 
הברית וועידת התביעות בישראל.

פיילוט “המיזם לביטחון תזונתי” - התקשרות מכרזית עם עמותת “אשל ירושלים” לחלוקת חבילות סיוע ל-10,830 . 6
משפחות נזקקות ב-46 ישובים ברחבי הארץ בסך 500 שקלים לחודש.

המיזם. . 7 עבור  המשרד  בשיתוף  שנבנתה  ירושלים”,  “אשל  עמותת  בשימוש  הנמצאת  תוכנה   - אסדרה  תוכנת 
מוקד  סיוע,  וחבילות  כרטיסים  ניצול  סרוקים,  ישובים, מסמכים  ב-46  הנתמכים  נתוני  כל  כוללת את  התוכנה 
מרכזי של התוכנה במחלקה לרכזי הביטחון התזונתי בישובים, קישור לקליטת נתונים ומסמכי משפחות. אחת 
לחודש תקציבאית המחלקה מפיקה דוח ביצוע כרטיסי מזון ארצי המועבר לרו”ח מטעם החשכ”ל. הודות למידע 

הרב על המשפחות בתוכנה, מופקות טבלאות לפי חתכים שונים לצרכי הנהלת המשרד.

מועצה לביטחון תזונתי - מנהלת המחלקה משמשת כחברה במועצה לביטחון תזונתי.  .8

בקרב  ישובים  ב-46  תזונתי  ביטחון  למיזם  מלווה  שיבצע מחקר  ספק  אישרה  המכרזים  ועדת   - מלווה  מחקר 
השיפור  בתחום  המיזם  אפקטיביות  את  לבדוק  היא  המחקר  מטרת  המיזם.  המשתתפות  משפחות  כ-11,000 
לאוכלוסיות  תזונתי  בביטחון  ולשינוי  למיזם  הצלחה  הראו  המחקר  ממצאי  משתתפיו.  של  התזונתי  בביטחון 
בקצה הרצף, והנהלת המשרד החליטה להרחיב ולהמשיך המיזם בתחום הביטחון התזונתי גם לשנים 2020-2019.

 .9
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המועצה לביטחון תזונתי

וחברים  צ’רניחובסקי  דב  פרופסור  עומד  הוועדה  בראש  חוק.  לפי  הוקמה  תזונתי  לביטחון  המועצה   2011 בשנת 
בוועדה נציגי משרדי ממשלה שונים. מנהלת המחלקה מונתה לחברה במועצה. בשנת 2018 התקיימו ישיבות שבהן 

נאסף חומר מקצועי בנושא ביטחון תזונתי לילדים, לקשישים ולמשפחות המוכרות באגפי הרווחה.

ועדה לקוד אתי לעמותות המזון

הוועדה כללה נציגים מומחים לנושאים סוציאליים. בראש הוועדה עומדת השופטת איילה פרוקצ’ה. מנהלת מחלקת 
את  אימץ  המשרד  מנכ”ל  המשרד.  ולמנכ”ל  לשר  הוגשו  הוועדה  המלצות  בוועדה.  כמשקיפה  שימשה  העיזבונות 
עקרונות הקוד והוחלט לשלבו בכל מבחני התמיכה לסיוע במזון לנזקקים. הנושא נבחן על ידי היועצת המשפטית 

של המשרד ועל ידי ראש ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

פיילוט מיזם ביטחון תזונתי

עמותת “אשל ירושלים” זכתה במכרז להפעלת הפיילוט ב-46 ישובים ל-10,830 משפחות ברחבי הארץ. הפרויקט 
כולל חלוקת כרטיסים נטענים אחת לחודש בסך 500 שקלים, מתוכם 250 שקלים לרכישת מזון במרכולים מקומיים, 
125 שקלים לרכישת מזון יבש ו-125 שקלים לקניית פירות וירקות. “אשל ירושלים” ביצעה התקשרות עם עמותת 
לקט ישראל, המספקת עודפי פירות וירקות לפרויקט. בכל היישובים פועל רכז ביטחון תזונתי הנמצא בקשר עם 
עומדות  לפרויקט  המאושרות  המשפחות  האסדרה.  בתוכנת  מלווים  מסמכים  עם  פרטיהם  את  וקולט  המשפחות 
בקריטריונים של נזקקות, כפי שאלה מפורטים במכרז, והן מוכרות באגפי הרווחה ברשויות. המשפחות השתתפו 
בשני ימי שיא בתחום כלכלה נכונה, תזונה נכונה וכדומה. בסוף 2017 החל מחקר מלווה לבדיקת הצלחה או אי 

הצלחת הפיילוט.

תקציב

תקציב מחלקת העזבונות לשנת 2018 עמד על 96,577,372 שקלים, לפי הפירוט הבא:

כ-450 	• באמצעות  ובקרה  פיקוח  מאושרות.  עמותות   196 עבור  22,940,310שקלים  בסך  תקציב  העזבונות:  קרן 
מפקחים בשירותי המשרד ורכזי התנדבות ברשויות.

“קמחא דפסחא” 2018: תקציב בסך 12,113,509 שקלים עבור 105 עמותות מאושרות לחלוקת 767,117 סלים לראשי 	•
בתי אב נזקקים. כשני מיליון תושבים נזקקים.

“חג נוסף” 2018: תקציב בסך 8,241,360 שקלים עבור 94 עמותות מאושרות לחלוקת 666,435 סלים לראשי בתי 	•
אב נזקקים. כ-1.8 מיליון תושבים נזקקים.

“סלי מזון” 2018: תקציב בסך 4,133,333 שקלים עבור 22 עמותות מאושרות לחלוקת 101,755 סלי מזון חודשיים 	•
לראשי בתי אב נזקקים. כ-500,000 תושבים נזקקים.

“עמותות גג” 2018: מבחן התמיכה פורסם ברבעון האחרון של השנה. אושר תקציה בסך של שלושה מיליון שקלים 	•
לעמותת “לתת”. העמותה סייעה לכ-100 עמותות קצה בשינוע ובתרומות מזון יבש לחלוקת סלי מזון לנזקקים.
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“מסגרות הזנה” נזקקים 2018: תקציב בסך 1,228,000 שקלים עבור 12 עמותות מאושרות לחלוקת 311,210 מנות 	•
חודשיות לנזקקים.

פרויקט הזנה ל”ניצולי שואה” נזקקים 2018: תקציב בסך 5,500,000שקלים באמצעות 15 עמותות לחלוקת מנות 	•
חמות יומיות ל- 3,664 ניצולי שואה נזקקים.

“ניצולי שואה” נזקקים “קמחא דפסחא” 2018: תקציב בסך 1,420,860 שקלים באמצעות 12 עמותות לחלוקת סלי 	•
“קמחא דפסחא” ל-14,240 ניצולי שואה נזקקים.

לכ-11,000 	• ישובים  ב-46  מיליון שקלים המחולק   38 בסך  תקציב   :2018 נזקקים  תזונתי”  בטחון  “מיזם  פיילוט 
משפחות נזקקות המוכרות ברשויות.

בקרה ופיקוח על עמותות נתמכות

תמיכות מקרן העזבונות: הפיקוח בעמותות ומוסדות המשרד, שאושרה להם תמיכה מקרן העזבונות, מתבצע על ידי 
כ-450 מפקחים משירותי המשרד ורכזי התנדבות ברשויות.

מטעם  חשבון  רואה  ידי  על  חשבונאית  בקרה  הכוללת  ובקרה,  פיקוח  תוכנית  הוכנה  תזונתי:  ביטחון  תמיכות 
החשכ”ל - ביקורי פיקוח של עובדות המחלקה בעמותות נתמכות ורו”ח לצורך בדיקה של עמידה במבחני תמיכה 
וקריטריונים לנזקקות, בדיקת מסמכי עמותות, פרטי מאות אלפי ראשי בתי אב מוזנים לקבצים על ידי עמותות 
המזון ונבדקים מול מרשם האוכלוסין ומול טבלת סף העוני של הביטוח הלאומי. רוב הפרויקטים של המזון מלווים 
בביקור מפקח, הממלא טופס פיקוח ובודק הרכב סל מזון, כמות הסיוע, נגישות לנכים, תנאי אחסון המזון, שינוע 
מזון כולל עמידה בדרישות משרד הבריאות. בנוסף במוקדי חלוקת מנות חמות נבדקים: הרכב מנה, כמות מנות, 

רישיון עסק, תעודת כשרות ועוד.

המיזם לביטחון תזונתי: מתבצעים ביקורי פיקוח ב-46 רשויות פעילות ונבדקת חבילת הסיוע המשפחתית הכוללת: 
סלי מזון יבשים, סלי פירות וירקות וניצול כרטיסים נטענים לרכישה ממרכולים.

לסיכום, כ-444 תמיכות וכ-600 מוקדי פעילות נמצאים תחת פיקוח קרן העיזבונות והביטחון תזונתי.

2018בקשות סיוע מיוחדות 

כנסת,  מנכ”ל,  שר,  מלשכת  הועברו  הפניות  הארץ.  ברחבי  עמותות  באמצעות  לנזקקים  סיוע  פניות  ב-188  טיפול 
דוברות, פניות הציבור ועוד. ערך הסיוע הכללי למשפחות עומד על עשרות אלפי שקלים.
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הלשכה המשפטית

רשימת החוקים שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים אמון על ביצועם:

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ”ג-1993.. 1

חוק הגנה על חוסים, התשכ”ו-1966.. 2

חוק מעונות יום שיקומיים, התש”ס-2000.. 3

חוק משפחות חד הוריות, התשנ”ב-1992.. 4

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש”ך-1960.. 5

חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971.. 6

חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ”ט-1969.. 7

חוק העובדים הסוציאליים, התשנ”ו-1996.. 8

חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ”ג-1993.. 9

חוק הפיקוח על המעונות, התשכ”ה-1965. 10 .

חוק פעוטות בסיכון )הזכות למעון יום(, התש”ס-2000.. 11

חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ”ג-1983.. 12

חוק שירותי הסעד, התשי”ח 1958-.. 13

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס”ו-2006 )פרקים ג-1 וג-2 לחוק(. 14 .

חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם מעמד הילוד(, התשנ”ו-1996 )השר ממונה על ביצוע פרק ג’ לחוק  15 .
הנוגע למעמד הילוד(.

לביצועו  16 תקנות  להתקין  רשאי  החוק  ביצוע  על  הממונה  המשפטים  שר  התשמ”א-1981.  ילדים,  אימוץ  חוק  .
בהתייעצות עם שר הרווחה. שר הרווחה אחראי עם שר המשפטים יחד ולחוד על נושא אימוץ בין-ארצי. כמן כן, 

על השר להסמיך פקידי סעד לעניין חוק זה.

חוק העונשין, התשל”ז-1977, פרק ו’ סימנים ד’1 - שירות לתועלת הציבור וסימן ז’- טיפול בקהילה )שר הרווחה  17 .
ומשפט של הכנסת, להתקין  ועדת החוקה חוק  ובאישור  נוספים כמפורט בחוק,  רשאי, בהתייעצות עם שרים 
תקנות לביצוע סימנים אלו(. פרק י’ סימן ו’1 - פגיעה בקטינים ובחסרי ישע )שר המשפטים רשאי להתקין תקנות 

לביצוע סימן זה לאחר התייעצות עם שר הרווחה(.

18
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פקודת המבחן )נוסח חדש(, התשכ”ט-1969. לשר נתונות סמכויות מינוי קציני מבחן וועדות מבחן, אישור תרומות   .
והתקנת תקנות בעניינים הנתונים לסמכותו כמפורט בפקודה.



חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט”ו-1955.. 19

.חוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, סעיף 187. שר הרווחה ימנה לסעיף זה עובד ציבור שיערוך תסקיר בעניין  20
מצבו של הנפגע בעבירה(.

חוק כלי ירייה, התש”ס-1949 )השר ימנה ממונה להערכת מסוכנות לצורך דיווח מסוכנות אדם המחזיק כלי ירייה(.. 21

חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995. שר הרווחה יחד עם שר המשפטים, ממונה על יחידות הסיוע . 22
- סעיף 5(.

חוק לתיקון חוקי הסעד )פקידי סעד ראשיים(, התשל”א-1970.. 23

.חוק נפגעי תאונות דרכים )סיוע לבני משפחה(, התשס”ב-2002. 24

חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ”ה-1995.. 25

פעוטות  26 לעניין  אחראי  הרווחה  )שר  התשנ”ד-1994  מוגבלות,  עם  ולפעוטות  לילדים  בטיחותית  הסעה  חוק  .
עם מוגבלות(.

חוק הבטחת הכנסה, התשמ”א-1980.. 27

.חוק מס מקביל, התשל”ג-1973 )יחד עם שר הבריאות(. 28

חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס”ב-2002. 29 .

.חוק התגמולים )ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה(, התשנ”ה-1995. 30

חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ”ב-1992.. 31

חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ”ה-1995.. 32

חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה, התש”ל-1970.. 33

.חוק הדיור המוגן, התשע”ב-2012. 34

חוקים שהמשרד מעורב בביצועם:

מעורבים: היועץ המשפטי לממשלה, פקידי הסעד או חוקרי ילדים:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962.. 1

חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א-1991.. 2

חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, התשנ”א-1991.. 3

חוק השמות, התשט”ו-1956.. 4

חוק גילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ”ו-1996. השר ממונה על פקידי הסעד הפועלים במסגרת חוק זה.. 5

חוק לניהול מוסדות )מקרים מיוחדים(, התש”ב-1952. השר אחראי על רישוי חלק מהמוסדות המוזכרים בחוק.. 6

7
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חוק גיל הנישואין, התש”י-1950. השר ממונה על פקידי הסעד הפועלים במסגרת חוק זה.. 



החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס”ב-2002. השר ממונה על פקידי הסעד הפועלים במסגרת חוק זה.. 8

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש”ס-2000. השר ממונה על מינוי נציג למועצה הארצית לשיקום לפי סעיף 9.. 9

חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( הגנה ילדים, התשט”ו-1955. 10 .

חוק החולה הנוטה למות, התשס”ו-2005.. 11

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס”ה-1996. 12 .

חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס”ו-2005.. 13

חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א-2001. 14 .

חוק מידע גנטי, התשס”א-2000. 15 .

חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס”ח-2008.. 16

הרווחה . 17 ושר  הבריאות  שר  ג1(.  פרק  )בעיקר   2006 התשס”ו-  מין,  עבירות  ביצוע  מפני  הציבור  על  הגנה  חוק 
והשירותים החברתיים ימנו מעריכי מסוכנות ויפקחו עליהם. כמו כן, שר הבריאות ממונה על ביצוע פרק ב’ לחוק 

והוא רשאי בהסכמת שר הרווחה להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

18
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חוק התכנון והבנייה )סעיף 63א’(.. 



מנהל תעסוקה

קידום התעסוקה של אוכלוסיות היעד שהגדירה הממשלה היה בעבר תחת אחריותה הישירה של הממונה על זרוע 
העבודה במשרד. בסוף חודש מרץ 2018 הוקם מנהל תעסוקת אוכלוסיות בראשות הגב’ יוליה איתן. המנהל מרכז 
תחתיו את הפעולות והתוכניות לקידום תעסוקת המיעוטים, החברה החרדית, אנשים עם מוגבלות, בני +45, יוצאי 
אתיופיה, צעירים בסיכון והורים יחידנים. בנוסף, כתפיסה של קידום תעסוקה איכותית עבור אוכלוסיות היעד, צורף 

למנהל תחום ההון האנושי לתעסוקה עתירת ידע )הייטק(.

בימים אלה מוקם במנהל התעסוקה אגף לתעסוקת אוכלוסיות רווחה אשר יאגם את פעילות התעסוקה שנוהלה עד 
כה בתוך משרד הרווחה.

המבנה  ואת  הפעולה  דרכי  את  מטרותיו,  את  כעת  ומגבש   2030 ועדת  המלצות  ליישום  אלו  בימים  נערך  המנהל 
הארגוני שלו בהתאם.

להלן יוצגו התוכניות העיקריות העוסקות בקידום תעסוקת אוכלוסיות ייחודיות אלה ושילובן בעבודה.

תוכניות להעלאת שיעור התעסוקה

יוצאי אתיופיה

האתגר - קידום תעסוקתי והעלאת שכר לעובדים יוצאי אתיופיה.

אוכלוסיית יוצאי אתיופיה מאופיינת בשיעורי תעסוקה גבוהים מחד, ובתחולת עוני גבוהה מאידך. מחקרים שונים 
מצביעים על פערי שכר של כ-40% בין יוצאי אתיופיה לאוכלוסייה היהודית וזאת גם בקרב אקדמאים. לפיכך האתגר 

המרכזי הוא קידום תעסוקתי של האוכלוסייה תוך העלאת שכרם.

החלטת הממשלה האחרונה, “דרך חדשה”, אשר התקבלה ביום 04.02.2016 קבעה מספר מטרות למשרד בהתאם 
למאפייני האוכלוסייה, וביניהן הגדלת שיעורי התעסוקה, שילוב בתעסוקה איכותית, פיתוח ההון האנושי והעלאת 
שיעור היזמות. כנגזרת מהחלטת הממשלה הזו והקודמת לה, נקבעה תוכנית עבודה התואמת את המטרות המשרדיות 

ומפעילה מספר תוכניות בתחום:

קיימות . 1 תשתיות  בסיס  על  המוקמות  “למרחק”,  תוכנית  במסגרת  תעסוקתי,  לקידום  הכוון  יחידות  הפעלת 
ומעניקות ליווי פרטני-תעסוקתי, סיוע במימון של קורסי השכלה בסיסיים ועוד. לצד אלה, מופעלות במסגרת 
התוכנית גם תוכניות ייחודיות של הכשרה בשיתוף מעסיקים. כיום פועלת התוכנית ב-12 ערים ומטפלת בכ-900 

משתתפים ברחבי הארץ בכל שנה.

2 . 1,000 על  עומד  זה  בתחום  המשתתפים  יעד  תחומים.  במגוון  והכשרות  קורסים  מימון   - מקצועית  הכשרה 
משתתפים בארבע שנים.

3
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תוכניות ליווי לאקדמאים מצטיינים יוצאי אתיופיה - תוכנית מצוינות אשר כוללת ליווי, חניכה ומנטורינג על . 
ידי בכירים בשוק העבודה, הכשרות והכנה לעולם העבודה ושילוב הולם בתעסוקה איכותית. יעד המשתתפים 

בתוכנית עומד על 350 משתתפים במהלך תקופת פעילותה.



45+

האתגר - בחינה והבנה מעמיקה של הקשיים שיש למבוגרים בשוק העבודה ופיתוח פתרונות אשר יוטמעו בקרב 
משתתפים רבים. השיח בנוגע לתעסוקת מבוגרים הולך ומתפתח בעקבות אינדיקציות המורות על הקשיים שבהם 
נתקלת אוכלוסייה זו בשוק העבודה. הנתון הבולט ביותר בנושא הינו פרק הזמן הארוך הנדרש לעובדים מבוגרים 
)מעל גיל 45( בעת חזרה לשוק העבודה, שהוא כמעט כפול מעובדים צעירים. המשרד פועל לפיתוח כלים ושירותים 
ייעודיים לאוכלוסיית היעד, ובראשן “תוכנית אמצע הדרך” - תוכנית פיילוט המפותחת על ידי תב”ת. נכון להיום 

התוכנית המיועדת לאוכלוסייה בגילאי 75-45 ומטרתה עידוד השתלבותם של מבוגרים בעולם העבודה.

אשר  לנשים”,  הפרישה  גיל  לבחינת  “הוועדה  של  המשנה  בצוות  השתתף  המשרד  לנשים:  הפרישה  גיל  העלאת 
בחן כלים משלימים שיופעלו אם וכאשר יעלה גיל הפרישה כדי להקל על השתלבות נשים בתעסוקה גם בגילאים 
מאוחרים יותר. בדיונים מקדימים האוצר היה מוכן לתקצב את תחום תעסוקת מבוגרים בכ-300 מיליון שקלים ל-10 
שנים לטובת תוכניות תעסוקה לאוכלוסייה זו. הדבר דורש היכרות מעמיקה והכנה מקדימה של “תוכניות מגירה” 

כהכנה לאישור העלאת גיל הפרישה והפעלת התוכניות השונות.

צעירים בסיכון

בהמשך להחלטת ממשלה 2025 - תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום, המשרד מפעיל מיזם משותף חלוצי, שמקדם 
שילוב של צעירים בסיכון בתעסוקה ביישובי הדרום. המיזם פועל בשותפות עם עמותת “למרחב” ובשיתוף כלל 
הגופים הפועלים בתחום הצעירים בסיכון. הפיילוט החל בינואר 2018 באזור הנגב בתקציב של 12 מיליון שקלים 
וצפוי לתת שירותים לכ-1,000 צעירים. נכון לשנת 2018 השתתפו בתוכנית 500 משתתפים, כאשר היעד התלת-שנתי 

עד 2020 הוא 1,200 משתתפים.

מי נחשב צעיר/ה בסיכון?

צעירים בסיכון הם צעירים בגילאי 25-18, שעונים על שניים ממאפייני הסיכון הבאים לפחות:

עורף משפחתי: ללא תמיכה או עורף משפחתי במישור הכלכלי ו/או הרגשי.. 1

מגורים: מתגוררים ביישוב המדורג באשכול סוציו-אקונומי 6-1 של הלמ”ס )או בשכונה ביישוב המדורג גבוה יותר, . 2
המאופיינת כחלשה ביישובה(.

השכלה: ללא 12 שנות לימוד או בעלי 12 שנות לימוד ללא תעודת בגרות מלאה או ללא תעודת מקצוע.. 3

מצב תעסוקתי: צעירים שאינם לומדים ואינם עובדים / אינם מגויסים / צעירים שעובדים אך משתכרים שכר . 4
מינימום ומטה / צעירים אשר אינם מתמידים במקום עבודה מעל לחצי שנה.

מיומנויות יסוד: שליטה נמוכה במיומנויות יסוד וכישורים תעסוקתיים )כגון: שליטה מועטה או היעדר שליטה . 5
במחשבים ובאנגלית(.

הורים עצמאים

“סל גמיש להורים עצמאים”: המשרד מפעיל תוכניות המיועדות לאוכלוסיית ההורים העצמאים, המשתלבים בעבודה 
חדשה, מגדילים היקף משרה או יוצאים לקורסי הכשרה מקצועית. במסגרת תוכניות אלה המשרד מסייע במימון 
מחוץ  הפועלות  מסגרות  במימון  סיוע  מציע  המשרד  כן,  כמו  וצהרונים.  משפחתונים  יום,  במעונות  הילד  שהיית 
לשעות החינוך הפורמליות, כגון שמרטפות, חוגים, שיעורי עזר וקייטנות הפסח והקיץ. כיום יש כ-250 משתתפים 

שנתיים. לאחר שינוי נוהל זכאות שחל בשנה האחרונה הצפי הוא לגידול בכמות הזכאיות לכ-400 משתתפים.

תקציב הפעילות המוקצה ישירות דרך תחום זה הוא כ-6,000,000 שקלים בשנה.
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המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה
המטה פועל לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, תוך דגש על מיצוי יכולותיהם האישיות והעלאת רמת חייהם, שכר 
עבודתם ותנאי עבודתם. המטה מספק שירותים על פי חוק, וכן מפתח ומפעיל תוכניות שונות מתוך בחינת מאפייני 
צרכי השוק והמעסיקים, כמו גם בחינת צרכיהם של אנשים עם מוגבלות, וזאת תוך התייחסות ליכולות התפקודיות 
של הפרט בעבודה. קידום מטרות המטה נעשה על בסיס הידע המצטבר בארץ ובעולם ומתוך שיתוף פעולה בינו 
לבין משרדי ממשלה העוסקים בתחום וארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, כמו גם אנשי 

מחקר ואקדמיה ונוכחות פעילה בעשייה בתחום.

יצוין כי בחודש ספטמבר 2014 נחתם צו הרחבה המחיל על כל המשק את ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות 
למעסיקים, ובו נקבע כי ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בחברות וארגונים המעסיקים 100 עובדים ויותר יעמוד 
על 3%. בנוסף, ביולי 2016 עבר תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הקובע כי גופים ציבוריים מחויבים 

בהעסקת 5% אנשים עם מוגבלות.

תחומי הפעולה העיקריים של המטה:

עידוד מעסיקים לקליטת עובדים עם מוגבלות ותמיכה בהליכי הגיוס והקליטה.. 1

פיתוח מגוון תוכניות להשתלבות בשוק העבודה עבור אנשים עם מוגבלות - פיתוח והפעלת פתרונות לטיפול . 2
תעסוקתי  הכוון  )מרכז  העבודה  בשוק  להשתלב  ומעוניין  הקיימות  במסגרות  מענה  מקבל  אינו  אשר  בפרט 

ותוכנית “רמפה”(.

איתור חסמים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות מקבוצות שונות בהשתלבותם בשוק העבודה ופיתוח מענים . 3
עבורם על ידי חקיקה, הסברה ופיתוח תוכניות.

בניית שיתופי פעולה בתוך ומחוץ לממשלה על מנת לקדם את תחום התעסוקה לאנשים עם מוגבלות.4. 

:2019אתגרי המטה העיקריים לשנת 

הפעלת תוכנית ארצית לפריסת הטיפול בפרט, הן על ידי הפעלת מרכזי הכוון ייעודיים, והן באמצעות הטמעת . 1
מרכזי  באמצעות  העבודה  בעולם  מוגבלות  עם  הפרט  שילוב  המנהל.  של  ההכוון  במכרזי  “רמפה”  תוכנית 

ההכוון התעסוקתי.

פורטל . 2 בשילוב  מוגבלות  עם  לאנשים  המיועדות  תוכניות התעסוקה  כל  על  מידע  למרכז  מודל הפעלה  בניית 
המשרות “עבודה נגישה” - פרסום המכרז ובחירת זוכה.

בחינה וקידום של מודלים חדשניים לצורך הסרת חסמים בהכשרות עובדים עם מוגבלות, זאת לצורך חיבור כוח . 3
אדם מגוון להשתתפות בשוק העבודה.

יישום תיקון 15 המחייב לייצוג הולם בגופים ציבוריים - מערך הדרכות, התאמות תהליכי המיון וסיוע בגיוס.. 4

5
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פיתוח מודלים להכשרה מקצועית מותאמת.. 



עיקרי פעולות המטה:

השתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה לעובד עם מוגבלות - במסגרת מסלול ההשתתפות במימון . 1
ההתאמות במקום העבודה המדינה מסייעת למעסיק במגזר הפרטי, הנדרש להתאים את סביבת העבודה לעובד 
עם מוגבלות, על מנת שזה יוכל לבצע את תפקידו ולהתנהל במקום העבודה ככלל העובדים. בשנת 2018 ניתנו 

התאמות ל-189 מעסיקים.

תקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכול עבודה מופחתת - במהלך 2018 טיפל המטה ב-826 . 2
בקשות לאבחונים.

תפקידם . 3 אשר  ארצית,  בפריסה  למעסיקים  תמיכה  מרכזי  שלושה  מפעיל  המטה   - למעסיקים  תמיכה  מרכזי 
זו  לאוכלוסייה  היצע המשרות  את  וכן  מוגבלות  עם  אנשים  לעבודה  הקולטים  להרחיב את מספר המעסיקים 
בשנת 2018 בוצעו כ-943 איושים של אנשים עם מוגבלות בעבודה בסיוע מרכזי  במנעד רחב של תפקידים. 

התמיכה ולמעלה מ-2,294 מעסיקים קיבלו שירות.

מרכז הכוון תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות )One Stop Center( - המרכז ממוקם בתל אביב ונותן שירות לכל . 4
אזור גוש דן רבתי. המרכז נותן שירות מתחילת הפעילות למאות משתתפים ומצליח להביא להשמות מגוונות, 
ובעיקר - כולם בשכר מינימום לפחות. התקבל תקציב להרחבת הפרויקט בשילוב הטמעת תוכנית “רמפה” לכל 

הארץ ופורסם מכרז.

תוכנית “רמפה” - המטה שותף בתוכנית המופעלת כיום על ידי תב”ת ועוסקת בטיפול בפרט עם מוגבלות על . 5
בסיס תשתיות תעסוקה שונות. הטמעה בשנת 2019.

מיזם עסק שווה - מיזם משותף שמטרתו לגייס מנהלים בכירים ובעלים של חברות למחויבות להעסקת אנשים . 6
עם מוגבלות במשרות צווארון לבן. בשנת 2018 קיבלו שירות 271 מעסיקים ו-124 משרות אוישו.

מרכז השאלת ציוד התאמות למעסיקים - תוכנית שבמסגרתה המדינה מסייעת למעסיק, הנדרש להתאים את . 7
יוכל לבצע את  סביבת העבודה לקליטת עובד עם מוגבלות בהשתתפות במימון ההתאמות, על מנת שהעובד 

תפקידו ולהתנהל במקום העבודה ככלל העובדים.

מוקד מידע ופורטל משרות - כיום מפעיל המטה פורטל משרות “עבודה נגישה”, בו מפורסמות משרות ייעודיות . 8
לאנשים עם מוגבלות בתחומים מגוונים, וישנה כוונה להקים מוקד מידע.

9
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בנוסף, מבצע המטה הדרכות וסדנאות למעסיקים ומפרסם אוגדן מקוון למעסיקים.. 



המטה לקידום תעסוקת חרדים
ייעודיות וזאת בהתבסס  המטה לתעסוקת חרדים פועל לקידום יעדי הממשלה בנושא באמצעות מספר תוכניות 
על מספר החלטות ממשלה, ובעיקרן: החלטה מס’ 638 )שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך 
שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי( והחלטה מס’ 1994 )הצבת יעדי תעסוקה לשנים 

2020-2010(, בה הוצב יעד זהה לשילוב נשים וגברים חרדים בתעסוקה לשנת 2020, העומד על 63%. 

מאפייני תעסוקה:

גברים חרדים
)בסוגריים: יהודים 

שאינם חרדים(

נשים חרדיות
)בסוגריים: יהודיות 

שאינן חרדיות(

76.1% )82.9%(50.2% )87.4%(שיעור התעסוקה1 

34.9% )19.8%(24.4% )6.1%(שיעור חלקיות משרה2*

38% )16.7%(26.2% )4.5%(שיעור העובדים בענף החינוך3

60.5 ₪ )61 ₪(53.2 שקלים )77.9 ₪(שכר שעתי ממוצע1 )2017(

7,527 ₪ )9,928 ₪(8,467 ₪ )15,327 ₪(שכר חודשי ממוצע1 )2017(

* מתוכם שלא מרצון: גברים: 13.1% )13.1%(; נשים: 19.2% )14.7%(

החסמים המרכזיים לגברים חרדים בהשתלבות בשוק העבודה הם חסמים תרבותיים, כלכליים, היעדר מיומנויות 
האפשרות  וחוסר  החרדי  הציבור  עם  היכרות  חוסר  ניסיון,  היעדר  מקצועית,  והכשרה  אנגלית(  על  )בדגש  יסוד 
לעבוד בשל דחיית השירות. החסמים המרכזיים לנשים חרדיות הם חסמים תרבותיים, לרבות העדפה לענפי חינוך 

ולמקומות עבודה חרדיים, איזון בית-עבודה ורמת אנגלית ומתמטיקה לא גבוהה.

:2019אתגרי המטה העיקריים לשנת 

המטה לשילוב חרדים בתעסוקה ניצב בפני אתגר חברתי כלכלי מן המעלה הראשונה ותפקידו לאפשר לבני הקהילה 
החרדית המעוניינים בכך, להשתלב בצורה מיטבית בשוק העבודה הישראלי. לצורך כך נדרש מאמץ משולב לאורך 

כל תהליך הכניסה לעבודה. האתגרים המרכזיים העומדים בפני המטה לתעסוקת חרדים בשנים הבאות הם:

הפעלה והרחבה של תוכניות קיימות וחדשות לשם העלאת שיעור התעסוקה של גברים חרדים )וגם לנשים - ככל 	•
שיתקבלו יעדים חדשים ל-2030, הנוגעים לשיעורי התעסוקה של נשים(.

עדכון תוכנית העבודה והרחבת התוכניות הכלים הנוגעים לפריון ולאיכות התעסוקה, בפרט בקרב נשים חרדיות.	•

ההייטק, 	• לתחומי  כניסה  ובכללם  מקצועות,  של  רחב  במגוון  ושילובם  במשק  חרדים  לעובדים  הביקוש  עידוד 
הבריאות ושירות המדינה.

העמדת סל כלים איכותי להתמודדות עם חסמי הכניסה וההשתלבות של הציבור החרדי לשוק העבודה )טיוב 	•
ועידוד הכשרה מקצועית; מענה לפערים בידיעת השפה האנגלית וכד’(.
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שיעורי תעסוקה ל-2018 נתוני שכר ל-2017; מקור: נתוני למ”ס. 1
מקור: עיבוד המכון החרדי למחקרי מדיניות לנתוני סקר כ”א של הלמ”ס )2016(. 2
מעודכן ל-2016; מקור: שנתון החברה החרדית בישראל 2018, המכון הישראלי לדמוקרטיה. 3



תחומי הפעולה העיקריים של המטה:

מרכזי הכוון תעסוקתי: 12 מרכזים הפזורים בריכוזי אוכלוסייה חרדית )כיסוי של כ-85% מהאוכלוסייה החרדית . 1
בארץ( ומעניקים למשתתפים הכוונה תעסוקתית, לרבות כלי אבחון תעסוקתי, סדנאות תעסוקה, סיוע בלימודי 
בסיס, סיוע בהשמה, שיעורי עזר, הפניה להכשרה מקצועית ועוד. לאורך השנים נתנו ונותנים המרכזים שירות 
לכ-45 אלף משתתפים פעילים, מתוכם כ-11,000 נוספו בשנת 2018. סך כל תקציב המרכזים: כ-35 מיליון שקלים 

לשנה )מתוכם כ-40% מיועדים להפעלת המרכזים העירוניים(.

הכשרה מקצועית: הכשרות מקצועיות לחרדים מתבצעות במגוון תחומים ומקצועות, ובמסלולים שונים. ברוב . 2
התמדה  ומענקי  קיום  דמי  למתן  נהלים  קיימים  בנוסף,  מקצועית.  להכשרה  מכינה  במקביל  ניתנת  הקורסים 

לחרדים הלומדים במקצועות טכנולוגיה.

מעלות . 3  90%( וטכנאים  להנדסאים  במכללות  הלומדים  לחרדים  הנדסאות  בלימודי  תמיכה  הנדסאות:  לימודי 
“הכשרה  תוכנית  ומה”ט  החינוך  משרד  באמצעות  מופעלת  נשים  עבור  בנוסף,  שכ”ל(.  מעלות   100% המכינה, 

חלופית”, המאפשרת לימודי הנדסאות בסמינרים כחלופה ללימודי הוראה.

תוכנית ח”ן: תוכנית מעטפת משלימה לתוכנית הכשרה חלופית בסמינרים לבנות. במסגרת התוכנית מקבלות . 4
המשתתפות תהליך ייעוץ והכוון בבחירת תחום הלימודים, ליווי והכנה לקראת השתלבותן בעולם העבודה ועוד.

כחלק . 5 מופעלת  התוכנית  המקומי.  ובשלטון  המדינה  בשירות  חרדים  של  ושילוב  להכשרה  תוכנית  משפיעים: 
ממימוש החלטת הממשלה בדבר שילוב חרדים בשירות המדינה.

טורונטו, שמטרתו שילוב חרדים בתעשיית . 6 ידידות  מיזם משותף עם עמותת  תוכנית לשילוב חרדים בהייטק: 
וליווי חרדים בלימודים אקדמיים במקצועות הרלוונטיים לתעשיית ההייטק  ההייטק באמצעות עידוד, הכוונה 

וסיוע בהשתלבותם בתעשייה, ובמקביל פעילות משלימה מול ציר המעסיקים.

חינוך: השלמת פערים השכלתיים, הכשרה מקצועית ופיתוח אישי במקביל ללימודים תורניים, לצעירים חרדים . 7
בישיבות אלטרנטיביות )פועל כיום באמצעות הג’וינט(.

יזמות . 8 לעידוד  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  של  פעילות  המלווה  תוכנית  קטנים:  לעסקים  וסיוע  יזמות 
והקמת עסקים במגזר החרדי, וזאת באמצעות מגוון כלי סיוע.

סיוע . 9 בכללן:  חרדים,  עובדים  להעסיק  מעסיקים  לעודד  שמטרתן  שונות  תוכניות  מופעלות  למעסיקים:  סיוע 
בהכשרות מקצועיות )כיתה במפעל, OJT, סטארטר(; תמיכה באמצעות רכיב “קשרי מעסיקים” במרכזי ההכוון.

תוכניות תב”ת:. 10

דרך ארץ - קשרי קהילה, ועדות הצדקה: קידום שיח תעסוקתי ויצירת מנגנונים לקידום מקצועי בקרב  10.1
גופים קהילתיים חרדיים, העוסקים ברווחה או בתעסוקה.

אקדמאים ומתמחים: סיוע בשילוב צעירים חרדים, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, במציאת תעסוקה  10.2
הולמת במקצוע שלמדו.

10.3
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לשמור ולעסוק: חממה לקהילות מקצועיות לחרדים עובדים. 



המטה לקידום תעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית
בשמונה השנים האחרונות התקבלו מספר החלטות ממשלה רב-שנתיות לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הערבית 
בישראל. המטה אמון על שילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה )בדגש על נשים ערביות בשוק העבודה( ושיפור 

איכות העבודה.

החסמים המרכזיים הניצבים בפני האוכלוסייה הערבית לכניסה לשוק העבודה הם היצע תעסוקתי מצומצם, חוסר 
בכישורים מקצועיים והשכלה מתאימה, מחסור ברישות רלוונטי, מחסור בתשתיות המאפשרות יציאה לעבודה כגון 

מסגרות לילדים ותחבורה, אורח החיים המסורתי וחוסר מודעות לחוקי העבודה.

מאפייני תעסוקה )2018(:

נשים ערביותגברים ערבים

76.8%%38.2%שיעור התעסוקה

33% שיעור העובדים בענף החינוך

22%שיעור העובדים בענף הבינוי

34 37₪ ₪שכר שעתי ממוצע

5,564 8,116₪ ₪שכר חודשי ממוצע

אתגרי המטה העיקריים לשנת 2019:

ההצלחות הרבות בתחום תעסוקת חברה ערבית בשנים האחרונות מאפשרות, לנו כממשלה ולשותפים העובדים 
עמנו, להתמודד עם אתגרים גדולים ומורכבים יותר בתעסוקת החברה הערבית בעתיד הקרוב, וביניהם:

קידום השילוב בתעסוקה של החברה הערבית, בהתאם להחלטות הממשלה, בדגש על נשים.. 1

הגדלת מספר האקדמאים המושמים מהחברה הערבית במגזר הציבורי והפרטי, ובתעשייה עתירת הידע וההייטק . 2
בפרט. חלק מההתמודדות עם אתגר זה טמונה בהגדלת וטיוב רשת קשרי המעסיקים במגזר הפרטי אשר יאפשרו, 

בטווח הארוך, אספקה של השמות מקצועיות ואיכותיות לחברה הערבית.

קידום תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים - אוכלוסייה שבה החל המטה להתמקד בשנים האחרונות בעקבות 3. 
החלטות הממשלה 1775 ולאחרונה ה”מ 3790, להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת 

כלל תושביה.

ואיכותיות 4.  מקצועיות  השמות  על  דגש  עם  המעורבות,  בערים  הערבית  לאוכלוסייה  תעסוקתי  קידום 
לאוכלוסיית הצעירים.

מרכזי הכוון תעסוקתי “ריאן” - במסגרת שילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה הקים המטה כ-24 מרכזי תעסוקה 5. 
 One Stop“ ייעודיים “ריאן” לאוכלוסיית המיעוטים המופעלים בפריסה ארצית בחמש תוכניות. המרכזים מהווים
Shop” עבור בלתי מועסקים הנמצאים מחוץ לעולם העבודה להשתלבות והכוונה לתעסוקה הולמת. המרכזים 
הכשרות  מחשב,  וכישורי  עברית  לימודי  העבודה,  לעולם  הכנה  תעסוקתי,  וייעוץ  הכוונה  שירותי  מעניקים 
מקצועיות, הכוונה להשלמת השכלה ולהשכלה גבוהה, השמה הולמת וליווי תעסוקתי לאורך זמן )שירותים אלו 

מוגבלים בזמן לעד שנה וחצי של טיפול פר משתתף(.

ההשמות מתבצעות על ידי רשת קשרי מעסיקים ענפה ותוך עבודה קהילתית ביישובים.
עד כה המרכזים הופעלו בשותפות עם ג’וינט ישראל. בימים אלו נערך מכרז רב-שנתי כך שבחציון השני בשנת 

2019 מרכזי ריאן יופעלו באמצעות זכיינים ממשלתיים.
התקציב השנתי להפעלת תוכנית מרכזי ריאן הוא כ-70 מיליון שקלים.
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בשנת 2018 טופלו 15,158 משתתפים ומשתתפות חדשים והושמו בעבודה 8,468 גברים ונשים. בסך הכל מתחילת 
תהליך הקמת המרכזים באמצע שנת 2012 ועד סוף שנת 2018 שירתו המרכזים כ-55 אלף פונים.

השמת אקדמאים מהמגזר הערבי בתעשייה עתירת הידע ובהייטק - אחוז העובדים הערבים בתעשיית ההייטק 6. 
נמוך באופן משמעותי. לאור כך, המטה הפעיל תוכנית להכשרת והשמת אקדמאים בתעשייה עתירת הידע בעלות 
של 10 מיליון שקלים לשנים 2017-2015 והושמו במסגרתה 1,092 משתתפים בחברות הייטק. בשנת 2017 פורסם 

מכרז חדש ושני זכיינים נכנסו סביב 7/2018 להפעלה תלת-שנתית בהיקף תקציבי של 15 מיליון שקלים.

הכשרה מקצועית למבוגרים ונוער - אושרו בשנת 2017 לכלל אוכלוסיית המיעוטים 2,282 שוברים בעלות של 7. 
כ-18 מיליון שקלים למימון קורסי הכשרה, מתוכם יותר מ50% לנשים ערביות. פרויקט חשוב נוסף שהמטה שותף 
לו הוא הרחבת מספרי התלמידות הערביות בבתי הספר לנוער והקמת בתי ספר מקצועיים חדשים לבנות ולבנים 

במזרח ירושלים )שכונת בית-חנינא(.

פרויקט תמיכה בהנדסאים בדואים - המטה עובד בשיתוף פעולה עם מה”ט להפעלת תוכנית אשב”ל הכוללת 8. 
מימון מלא של לימודי הנדסאים וליווי אינטנסיבי עד לדיפלום והשמה. התוכנית מתוקצבת ב-7.5 מיליון שקלים 
לשנה עד שנת 2020. בחמש השנים שבהן פועלת התוכנית הוכשרו ומוכשרים 485 הנדסאים בתחומים שונים, 

מתוכם 27% נשים )!(. 70% מהמדופלמים עובדים במקצוע. ישנו צפי להרחבת התוכנית לרחבי הארץ.

 .9
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מעונות יום, משפחתונים וצהרונים - המטה שותף למאמצי האגף למעונות יום למיצוי הפעולות מול הרשויות 
הערביות בעיקר בהצפת צרכים, העלאת מודעות וסיוע בהבנת ופתרון חסמים. בנוסף, המטה מרכז בימים אלו 
תוכנית להרחבת היצע המסגרות לגילאי 3-0 ביישובים הבדואים בדרום, באמצעות הרחבת היצע המשפחתונים.



מטה תעסוקת אוכלוסיות רווחה
המטה נועד לתת לאוכלוסיות הרווחה מענה כולל בתחום התעסוקה: אוכלוסיית האנשים החיים בעוני, אוכלוסיות 
מודרות או מתקשות, אנשים עם מוגבלויות, משפחות וצעירים בסיכון. חזון מטה תעסוקה לאוכלוסיות רווחה הוא 
מענה  יתנו  אשר  ומשאבים,  ידע  איגום  תוך  רוחב,  בראיית  תעסוקתיים,  מודלים  וגיבוש  אחידה  למדיניות  לפעול 

לתעסוקה, עבור אוכלוסיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

המטה פועל תוך הכרה בחסמים הייחודיים המונעים מאוכלוסיית המשרד להשתלב בעולם התעסוקה או להשתכר 
באופן מיטבי. התמודדות עם חסמים תעסוקתיים מאפשרת יציאה ממעגל העוני ומתלות בקצבאות, שיפור רמת 
והשתלבות  מוביליות  חיים,  איכות  שיפור  ואוטונומיה,  עצמאות  פיתוח  העצמי,  בדימוי  שיפור  מעבודה,  ההכנסה 
אינטגרלי של תוכנית  לסוגיו חלק  לפיכך, מהווה השיקום התעסוקתי  וחיזוק מערך התפקוד המשפחתי.  חברתית 

הטיפול / השיקום הכוללנית של הפרט.

קרי פעולות המטה:עי

קיימות 	• תעסוקה  תוכניות  והרחבת  פיתוח  בעזרת  הרווחה  אוכלוסיות  עבור  במשרד  התעסוקה  תחום  קידום 
לאוכלוסיות השונות המטופלות במשרד, תוך דגש על שימוש בתשתיות קיימות

הקמת תשתיות תעסוקה נרחבות	•

פיתוח תוכניות תעסוקה ממוקדות לאוכלוסיות ייחודיות	•

מתן מענה דרך המחלקות לשירותים חברתיים	•

יצירת סטנדרטים ותהליכי מדידה לתוצאות בתעסוקה	•

הקמת גופי ידע וקהילות ידע בנושא תעסוקה	•

יצירת שפה ומושגים אחידים בנושא תעסוקה	•

:2019אתגרי המטה העיקריים לשנת 

סוציאלי תעסוקתי 1.  עובד  פיתוח תפקיד של  פיתוח מדיניות מקדמת תעסוקה במחלקות לשירותים חברתיים: 
במחלקות לשירותים חברתיים.

עבודה עם מנהלי/ות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לפיתוח אוריינטציה לתעסוקה.2  .

הקמת מוקדי תעסוקה ברשויות /מחלקות ברשויות המקומיות ותקצובם.3  .

הקמת מרכזי תעסוקה אזוריים - איסוף כלל תוכניות התעסוקה באזור/רשות.4  .

הצלחת 5 הגדרת  טיוב  באמצעות  השאר  בין  תעסוקתי.  וקידום  לשיקום  וכלים  מודלים  תורה,  והפצת  פיתוח 
התוכניות ומדידתן, פיתוח קהילת ידע והכשרה מותאמת תעסוקה לעובדי רווחה, לעובדים סוציאליים, ועוד.

 .

הנגשת והפצת הידע והמידע כולל פיתוח ורכישת כלים ממוחשבים לניהול ושימוש בידע ומידע.6  .
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הגדלת היצע כוח האדם המיומן לתעשייה עתירת הידע
תעשיית ההייטק מהווה מנוע צמיחה משמעותי של המשק הישראלי ומביאה לידי ביטוי את יתרונו היחסי, מתוקף 
היותה מבוססת על כוח אדם מיומן וחדשני. בשנים האחרונות, עלו אינדיקציות רבות למחסור בכוח אדם מיומן 
לו השלכות חריפות על המשק  להיות  ופיתוח, מחסור אשר עלולות  ואנשי מחקר  בתעשייה, בדגש על מהנדסים 
רוחבי  תחום  הינו  ככלל,  איכותית  ובתעסוקה  ההייטק,  בתעשיית  בתעסוקה  העיסוק  תחום  הישראלית.  והכלכלה 

ומשמעותי בעבודת המנהל.

פעילות התחום במשרד נשענת על שתי החלטות ממשלה:

החלטת ממשלה מס’ 147 מיום 28.6.2015 בנושא “קידום הסוגיה האסטרטגית ‘טיפוח ומיצוי ההון האנושי’ כנגזרת 1. 
מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה”. ההחלטה קבעה, בין היתר, כי יש להקים צוות היגוי 
בראשות הממונה על התעסוקה והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, ובשותפות נציגי משרד האוצר, מל”ג-
ות”ת והמועצה הלאומית לכלכלה )להלן: “צוות ההיגוי”( אשר יפעל ליישום תוכניות ופעולות בטווח הבינוני-קצר 
לשם הגדלת היצע כוח האדם עתיר הידע הנדרש לתעשיית ההייטק. בנוסף קבעה ההחלטה כי על הצוות לדווח 
אחת לחצי שנה לצוות ניהול אסטרטגיה )מנכ”ל משרד רה”מ, מנכ”ל משרד האוצר, ראש אגף תקציבים באוצר 
עם  היוועצות  פורום  להקים  והתעשייה  הכלכלה  שר  על  כי  נקבע  כן  כמו  לכלכלה(.  הלאומית  המועצה  וראש 
מעסיקים וגורמים רלוונטיים נוספים בתחום התעשייה עתירת הידע, במטרה לקדם טיפול רב מערכתי במחסור 
פורום מעסיקים  והוקם  צוות ההיגוי  זו, הוקם  והעתידי בכוח אדם הנדרש לתעשייה. בעקבות החלטה  הקיים 

מתעשיית ההייטק, אשר כולל למעלה מ-30 מנהלים בכירים מהתעשייה ונפגש אחת לכמה חודשים.

החלטת ממשלה 2292 מיום 15.1.2017 בנושא תוכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההייטק. החלטה 2. 
זו, המאגדת ומקדמת פעילויות בין משרדיות שונות לקידום הנושא בהיקף של כ-900 מיליון שקלים, מטילה על 
הממונה על התעסוקה להוציא לפועל תוכניות לקידום שילובן של אוכלוסיות יעד )נשים, חרדים ובני מיעוטים( 
בתעשיית ההייטק, בהמשך לגיבושן בצוות ההיגוי. בנוסף, ההחלטה הקימה צוות שרים המוקדש לנושא בראשות 
ראש הממשלה, ושר העבודה והרווחה הוא ממלא מקומו. כמו כן, הורחב צוות ההיגוי כך שראש המועצה הלאומית 

לכלכלה הצטרף לעומדים בראשו ומשרדים נוספים הפכו חברים בצוות ההיגוי.

ומדעיים  טכנולוגיים  ללימודים  הפונים  להגדיל את מספר  כיום, במטרה  הפועלות  התוכניות הממשלתיות  בין 
גבוהים הנדרשים לתעשייה, לעודד שילוב אוכלוסיות בעלות ייצוג נמוך בתעשיית ההייטק ולהגדיל את היצע 

כוח האדם עתיר הידע, ניתן למנות:

תוכנית משרד העבודה והרווחה להגברת שילובן של נשים בהייטק בשיתוף עם ארגון she codes. במסגרת 	•
זו פועלים למעלה מ-30 סניפים המציעים מגוון קורסי תכנות ושירותים נוספים בחינם לכל אישה. מטרת 

התוכנית היא להוביל לשילובן ולקידומן של כ-2,000 נשים בתפקידים טכנולוגיים במשך שלוש שנים.

תוכנית משרד העבודה והרווחה לשילוב אקדמאים בני החברה הערבית בתעשיית ההייטק אשר החלה 	•
לפעול בתחילת שנת 2015 ובמסגרתה התבצעו כ-1,100 השמות. החל מאמצע שנת 2018 פועלת תוכנית 
ההמשך שלה )פורסאטק( אשר יעדיה הם להגיע ל-1,500 השמות של אקדמאים ערבים בתעשייה במשך 

שלוש שנים.

•	
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תוכנית משרד העבודה והרווחה בשותפות עמותת “ידידות טורונטו” ליצירת קבוצה ראשונה של חרדים 
מתקדמים.  ובתארים  בתעשייה  מובילות  בחברות  ישתלבו  אשר  באקדמיה  ההייטק  מקצועות  בוגרי 
כחמש  במשך  גברים(  מתוכם   50%( חרדים  מ-70  למעלה  וייעודי  איכותי  שירותים  סל  כוללת  התוכנית 
שנים. היא כוללת גם מרכיב משמעותי של עבודה מול תעשיית ההייטק והקמת צוות היגוי של מעסיקים 

לליווי התוכנית.



פיילוטים להקמת Bootcamp ייחודי במטרה לפתח כלים חדשים לשילוב אוכלוסיות יעד )שאינן בעלות 	•
נתוני קבלה מתאימים לסיירות התכנות( בתעסוקה טכנולוגית איכותית.

התוכנית הרב-שנתית של ות”ת, שבמסגרתה מוקצים 750 מיליון שקלים במטרה להגדיל ב-40% של מספר 	•
בעלי התארים במקצועות ההייטק באוניברסיטאות.

תוכנית “סיירות תכנות” )Bootcamps( שגובשה במשרד העבודה והרווחה ומופעלת כיום על ידי הרשות 	•
לחדשנות, שבמסגרתה ניתנים תמריצים מבוססי-הצלחה למוסדות המקנים הכשרה מקצועית אינטנסיבית 

בתכנות ומבצעים השמות בשכר גבוה.

גבוהה 	• טכנולוגית  להשכלה  נגישות  לאפשר  ונועדה  ות”ת  ידי  על  המובלת  להייטק”,  “הישגים  תוכנית 
לצעירים מהפריפריה, שאינם עומדים בתנאי קבלה לאוניברסיטאות אך בעלי פוטנציאל ללימודים גבוהים. 

יעד התוכנית הוא 450 בוגרי לימודי הנדסה ומדעים באוניברסיטאות בתוך חמש שנים.

בנוסף לצעדים אלו, קודמו הקלות להבאתם של עובדים מומחים מחו”ל בשכר גבוה )מעל פעמיים השכר הממוצע 
במשק( שיוכלו לספק פתרון זמני מהיר למחסור בתעשיית ההייטק, וכן נעשים צעדים ומושקעים משאבים בתחום 

של ‘השבת ישראלים’ על ידי רשות החדשנות ושותפים נוספים.

אפיון  בתעשייה;  חרדים  לשילוב  אב  תוכנית  גיבוש  כדוגמת  נוספים  כלים  פיתוח  על  שוקד  בעת, המשרד  בה 
בחינה  נעשית  ההייטק;  בענף  העבודה  שוק  על  ובפרט  העבודה  שוק  על  לציבור  מידע  להנגשת  אתר  והקמת 
להקמתו של מסלול שירות לאומי-אזרחי טכנולוגי אשר יכול להוביל לשילוב מגוון אוכלוסיות בתעשייה; נבחנות 
תוכניות לחינוך טכנולוגי בלתי פורמלי לנערות ולערבים, ונבחנים צעדים נוספים בתחום שילוב וקידום נשים 

בתעשייה דרך עבודה ושיתוף Best Practice עם חברות ההייטק עצמן.

164 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



מנהל הסדרה ואכיפה

מטרות המנהל

קידום העסקה הוגנת ושמירה על זכויות עובדים על ידי אכיפתם והסדרתם של חוקי העבודה שבסמכות המנהל.	•

מיקוד הגנה בעובדים מוחלשים לפי מדיניות הממשלה, ובכללם עובדים בשכר נמוך ובהעסקה קבלנית.	•

המעסיקים 	• העובדים,  המדינה,   - בישראל  העבודה  בשוק  השונים  השחקנים  בין  ושותפות  איזון  קידום 
והארגונים השונים.

 באלפי ש״ח2018תקציב המנהל לשנת 

)כולל עודפים ולאחר קיצוץ לרזרבה(סה”כ תקציב 

17,439

והסדרתם של 	• צו ההרחבה לפנסיה  22 חוקי עבודה,  ואכיפה הוא הגוף האמון על אכיפתם של  מנהל הסדרה 
חמישה חוקי עבודה, שנועדו לשמור על זכויות עובדים, לצמצם את הפגיעה באוכלוסיות המוחלשות ולהסדיר 

את שוק העבודה בישראל על ידי מתן רישיונות והיתרים בחוקים שבסמכות המנהל.

המנהל כולל שלושה אגפים מקצועיים: אגף אכיפה מנהלית - שהוקם בשנת 2012 ופועל מכוח החוק להגברת 	•
האכיפה על דיני העבודה; אגף אכיפה פלילית - שמטרתו אכיפת חוק העבודה בקרב מעסיקים המפרים את חוקי 
והיתרים בחמשת חוקי העבודה  - האחראי על הנפקת רישיונות  ואגף ההסדרה  ובוטה;  העבודה באפן סדרתי 
ופיקוח על ביצוע תנאי ההיתר/הרישיון. בנוסף, מטה המנהל כולל תחומי תקציבים ומידע, מחקר, מודיעין, פניות, 

הסברה וניהול המטה.

תמיכות המנהל

מנהל הסדרה ואכיפה תומך בעמותות בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה - 1985, באמצעות 
שני מבחני תמיכה:

מוסדות ציבור המעניקים מידע וסיוע לעובדים בדבר זכויות עובדים - תמיכה בסכום של עד 1,000,000 שקלים.1
מטרת מבחן זה היא להעניק תמיכה למוסדות ציבור המעניקים מידע טלפוני או באמצעות המייל לפניות עובדים 
בדבר זכויותיהם, קיום מפגשי ייעוץ פרטניים עם עובדים בדבר זכויותיהם וסיוע בהגשת תביעה לביה”ד לעבודה.

 .  

עד 2 מוסדות ציבור הפועלים לקידום קוד מרצון )קודים וולונטריים( בתחום דיני העבודה - תמיכה בסכום של 
200,000 שקלים. מטרת מבחן זה היא להעניק תמיכה למוסדות ציבור הפועלים לפתח קודים וולונטריים בתחום 
דיני העבודה. מטרת הקוד היא להוסיף על הקיים בחוק ולקבוע נורמות חדשות שיאומצו על ידי חברות וענפים 

מובילים במשק.

 .
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2018אגף הסדרה - רישיונות והיתרים / סיכום שנת 

אגף הסדרה עוסק בהנפקת רישיונות והיתרים בתחומים המחויבים בחמישה חוקי עבודה לציבור מבקשי הרישיונות וההיתרים.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ”ו - 1996	•

חוק שירות התעסוקה )לשכות פרטיות(, התשי”ט - 1959	•

חוק עבודת נשים, התשי”ד - 1954	•

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א - 1951	•

חוק עבודת הנוער, התשי”ג - 1953	•

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ” ו - 1996 

חברות כ”א בלבד )לא כולל קבלני שירות בתחום שמירה, אבטחה וניקיון(

2018שנת 
מספר חברות חדשותמספר חברות שרישיונן חודש 

10441

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ” ו - 1996  
קבלני שירות )שמירה, אבטחה וניקיון(

2018שנת 
מספר חברות חדשותמספר חברות שרישיונן חודש 

24570

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ” ו - 1996  
קבלני שירות +שירות )כולל קבלני כוח אדם וקבלני שירות בתחום שמירה, אבטחה וניקיון(

2018שנת 
מספר חברות חדשותמספר חברות שרישיונן חודש 

22794

חוק שירות התעסוקה )לשכות פרטיות(, התשי”ט - 1959

שנת 2018
מספר חברות חדשותמספר חברות שרישיונן חודש 

13183

166 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



חוק עבודת נשים
בשנת 2018 התקבלו 1,591 פניות לפיטורים / פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת בהריון / טיפולי פוריות לעומת 

1,459 פניות שהתקבלו בשנת 2017 )לא כולל עובדי הוראה במשרד החינוך - פיטורים מנהליים - יורחב בהמשך(.
מבדיקת מספר הפניות שנסגרו עולה כי מתוך 353 פניות:

11 פניות נסגרו בגין אי השלמת מסמכים )לעומת 8 פניות בשנת 2017(.
166 פניות נסגרו בגין אי תחולה )אין שישה חודשי העסקה( / לא ניתן להתיר על פי חוק. לדוגמה במועד חופשת 

הלידה, במועד 60 יום בתום חופשת הלידה )לעומת 116 פניות בשנת 2017(.
5 פניות נסגרו בשל קשר להריון )לעומת 16 פניות בשנת 2017(.

171 פניות נסגרו בשל משיכת הפנייה לאחר שיחה עם מפקחת חוק עבודת נשים )לעומת 131 בשנת 2017(.

בשנת 2018 התקבלו 1,148 החלטות לפי הפילוח הבא:

820 היתרים לסיום העסקה	•

105 היתרים לצורך המשך העסקה )במקרים של מכירת החברה/העסק(	•

90 היתרים לצמצום היקף משרה או הכנסה לבקשת העובדת	•

133 סירובים לפיטורים	•

להלן הפילוח של הסיבות להיתרים:

528 היתרים, שהם 64% מסך ההיתרים, ניתנו בגין מצב כלכלי מוכח: סגירת עסק או פרויקט, צמצום בכוח אדם, 	•
ירידה בהכנסות או מכירת פעילות, כאשר הממונה שוכנעה שהרוכש אינו יכול להמשיך להעסיק את העובד/ת.

נסיבות 	• ו/או  העובד/ת  מתפקוד  מתמשך  רצון  שביעות  אי  בגין  ניתנו  ההיתרים,  מסך   25% שהם  היתרים,   202
חמורות, כאשר הממונה שוכנעה כי המשך העסקת העובדת יגרום נזק למעסיק.

להמשיך 	• המעסיק  באפשרות  שאין  הוכח  כאשר  חוזה,  תום  בגין  ניתנו  ההיתרים,  מסך   11% שהם  היתרים,   90
בהעסקת העובד/ת.

חוק עבודת הנוער - היתרים לשנת 2018
תחום עבודת הנוער במנהל ההסדרה והאכיפה אמון על מתן היתרים מכוח חוק עבודת הנוער:

היתרים לתיווך לילדים בגילאי שנה עד 15 להעסקה בהופעות או פרסומות	•

מתן היתרים להעסקה בהופעות או פרסומות לילדים בגילאי שנה עד 15	•

מתן היתרים להעסקה בעבודת לילה לנערים מעל גיל 16	•

תקנות עבודת הנוער )העבדת ילד בהופעה או בפרסומת, התשנ”ט 1999( שהותקנו מכוח הסמכות קובעות, בין היתר, 
את התנאים בהם מעסיק נדרש לעמוד כדי לקבל היתר להעסקת ילדים בהצגות, סדרות, סרטים ופרסומות, לרבות 

דוגמנות או תיווך להעסקה.
בחינת הבקשות להיתר נעשית על מנת להבטיח את תנאי העסקת הילדים, בטיחותם ובריאותם ומטרת תנאים אלו 

להגן על טובתו של הילד.
העלול  באופן  דברים  הצגת  לאלימות,  עידוד  או  אלימות  בהופעה  שאין  ההיתר  בחינת  במסגרת  נבדק  היתר,  בין 
להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד, סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני. כמו כן, נבדק כי לילד ניתן יחס של כבוד, 
סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, ותנאים נוספים המבטיחים תנאים פיזיים הולמים ודאגה לרווחתו הנפשית 
של הילד. לצורך בחינת העמידה בתנאים האמורים, נבחנת כל בקשה להיתר בצורה יסודית. במקרה הצורך נקבעים 
תנאים וסייגים נוספים בעת מתן ההיתר לרבות ליווי פסיכולוגי, קביעת גיל מינימלי להעסקה המתבקשת, דרישה 

לתנאי בטיחות על הסט, ליווי הילדים על ידי הוריהם וכיו”ב.
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במהלך שנת 2018 ניתנו היתרים לפי הפירוט להלן: 

4,619 היתרים להעסקת ילדים בהופעות ופרסומות עבור 708 מעסיקים	•

1,606 היתרים לתיווך בהעסקת ילדים בהופעות ופרסומות עבור 32 סוכנויות שונות	•

133 היתרים להעסקת 10,760 נערים בגילאי 18-16, עד לשעה 23:00 בלילה, וזאת בהתאם למגבלות החוק	•

חוק שעות עבודה ומנוחה
תחום חוק שעות עבודה ומנוחה אמון על מתן היתרים לעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.

נוספות  היתרים להעסקה בשעות   240 ניתנו  בנוסף,  במנוחה השבועית.  היתרים להעסקה   489 ניתנו   2018 בשנת 
ובעבודת לילה.

להלן פילוח העילות למתן ההיתרים שניתנו להעסקה במנוחה השבועית:

מניעת פגיעה בביטחון המדינה - 58 היתרים	•

מניעת פגיעה בביטחון הגוף והרכוש - 84 היתרים	•

מניעת פגיעה בסיפוק צרכים חיוניים לציבור או לחלק ממנו - 201 היתרים	•

מניעת פגיעה בתהליך עבודה - 110 היתרים	•

תיקוני חקיקה והיתרים כלליים:

בראשית שנת 2018 תוקן סעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה, כך ששונו העילות המאפשרות מתן היתרים לעבודה 1. 
בשעות נוספות. בין היתר, בוטל הסעיף אשר קשר בין מתן היתרים להעסקה בשעות נוספות לבין ההכרזה על 

מצב חירום במשק.

בהתאם להסכמות שבין ההסתדרות ובין התאחדות התעשיינים שונה סעיף 22, אשר קבע את מספר משמרות 2. 
הלילה שיש לאפשר עובדים לבצע. בעקבות השינוי ניתן להעסיק עובד בשבוע של משמרות לילה מתוך שבועיים, 
לעבודה  בעבר  שניתנו  מההיתרים  משמעותי  חלק  ייתר  התיקון  כבעבר.  שבועות  שלושה  מתוך  בשבוע  ולא 

במשמרות לילה.

בהמשך לצו ההרחבה שפרסם השר, אשר הרחיב את ההסכם בין ההסתדרות לתעשיינים על קיצור שבוע העבודה, 3  .
פרסם השר היתר כללי חדש להעסקת עובדים בשעות נוספות אשר מגדיל את כמות השעות הנוספות השבועיות 
ל-16 שעות. כמו כן, ההיתר שינה את מתכונת חישוב מכסת השעות שניתן להעסיק עובדים המועסקים במשמרת 

לילה. ההיתר הכללי החדש ייתר חלק מההיתרים שניתנו בעבר להעסקה בשעות נוספות.

מאז 4.  שניתן  הראשון  הכללי  ההיתר  זהו  הכדורגל.  בענף  השבועית  במנוחה  עובדים  להעסקת  כללי  היתר  ניתן 
שנת 1960.

 .5
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תוקן הסעיף בחוק המאפשר לעובדים לסרב לעבוד ביום מנוחתם השבועי, כך שכיום כל עובד יכול לסרב לעבוד 
במנוחה השבועית, גם אם הסירוב אינו קשור למצוות שבדת. במסגרת התיקון בחוק נקבע כי תוקם ועדת נציגי 
שרים, בראשות נציג ראש הממשלה, אשר תדון מדי רבעון בבקשות של מעסיקים להחרגה מהוראות התיקון לחוק.



אכיפת חוקי עבודה בתחום האכיפה המנהלית והפלילית -

סיכום שנת 2018

במטרה להבטיח את שמירת זכויותיהם של העובדים בשוק העבודה הישראלי, אוכף המנהל את הוראות חוקי העבודה 
בסמכותו בהתבסס הן על תלונות של עובדים והן באופן יזום מתוך מידע המגיע מיחידת המודיעין במנהל. המנהל 
מתמקד בעובדים שהוגדרו על ידי הממשלה כמוחלשים, ובכללם עובדים בשכר נמוך ועובדים המועסקים בהעסקה 

קבלנית. בנוסף, מתמקד המנהל באכיפה בקרב המגזר הלא יהודי והמגזר החרדי.

בנוסף, בשנה זו הושם דגש על הרחבת שיתופי הפעולה עם גופי אכיפה נוספים והתמקדות בביצוע אכיפה משולבת, 
תוך שילוב זרועות לצורך מיצוי ההליכים נגד מעסיקים רצידיוויסטים.

דגשים בפעילות האכיפה )מנהלית ופלילית( לשנת 2018:

מיקוד באכיפת חוקי עבודה משפיעי שכר:

כמו בשנים האחרונות, גם בשנת 2018 הושם דגש על אכיפת חוקי עבודה בקרב העובדים באוכלוסיות המוחלשות, 	•
ובכלל זה עובדי השמירה הניקיון, עובדים בעלי שכר נמוך ועובדים מהאוכלוסייה מהמגזר הלא יהודי.

במסגרת האכיפה ניתנה עדיפות לאכיפת החוקים “משפיעי שכר” המפורטים להלן:	•

חוק שכר מינימום, התשמ”ז - 1987	•

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א - 1951	•

חוק הגנת השכר, התשי”ח - 1958	•

תשלומים מתוקף צו הרחבה לפנסיה חובה	•

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע”ב - 2011 - מיקוד האחריות של מנהל כללי בתאגיד לפי 	•
סעיף 14, ואחריות מזמין שירות לפי סעיף 25 לחוק הגברת האכיפה של דיני עבודה

דגשים באכיפה יזומה:

במהלך שנת 2018 לצד פניות שהתקבלו במנהל, התמקדה האכיפה היזומה בקרב אוכלוסיות מוחלשות ובחברות 
האוכלוסיות  על  בדגש  אלו  אוכלוסיות  בקרב  ממוקדת  אכיפה  ביצעו  המנהל  אגפי  וניקיון.  אבטחה  שמירה, 

והתחומים הבאים:

הגברת האכיפה באתרי בנייה - במהלך שנת 2018 בוצעה אכיפה יזומה בכל הנוגע להעסקת עובדים באתרי בנייה 
ושמירה על זכויותיהם, וכן אכיפה כנגד חברות כוח אדם המעסיקות עובדים באתרי בנייה בענף המנופאים.

המגזר החרדי והמגזר הלא יהודי - בשנת 2018 המשיך המנהל כחלק ממטרותיו לבצע אכיפה יזומה בקרב המגזר 
בתי  מפעלים,  החרדי,  במגזר  מסחר  חינוך,  במוסדות  בעיקר  התמקד  זה  מידע  איסוף  יהודי.  הלא  והמגזר  החרדי 

אריזה וחקלאות.

יזומה בקרב חברות שמירה, אבטחה  במהלך שנת 2018 בוצעה פעילות אכיפה   - וניקיון  חברות שמירה, אבטחה 
וניקיון וכוח אדם בעלות רישיון קבלן שירות וללא רישיון קבלן שירות. 
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- בשנת 2018 המשיך המנהל למקד את פעילותו בכל  פעילות ממוקדת בקיום הוראות החוק להפרשות לפנסיה 
הנוגע לקיום הוראות החוק בהקשר להפרשות פנסיה לעובדים מכלל האוכלוסיות.

כחלק משילוב זרועות בין גופי אכיפה אזרחיים ומשטרת ישראל, המנהל ביצע בשנת 2018 פעילויות יזומות בשילוב 
גורמי האכיפה כנגד מעסיקים אשר מפרים את זכויות העובדים.

נתוני אכיפה מנהלית 2018

פעולות חקירה:

נפתחו 2,467 תיקי חקירה כנגד מעסיקים שבוקרו לראשונה במהלך שנה זו	•

הסתיים הליכי חקירה ב-2,750 תיקי חקירה )כולל תיקים משנים קודמות(	•

הליכים מנהליים שננקטו כנגד מעסיקים:

הוטלו כ-729 עיצומים בסכום של 82,141,920 שקלים	•

ניתנו 4,608 התראות מנהליות )במסגרת החוק להגברת האכיפה(	•

סה”כ ניתנו התראות ועיצומים ל-2,397 מעסיקים	•

נתוני אכיפה פלילית 2018:

פעולות חקירה:

נפתחו 148 תיקי חקירה כנגד מעסיקים	•

הסתיימו הליכי חקירה ב-169 מקרים	•

הליכים פליליים שננקטו כנגד מעסיקים בשנת 2018:

הוגשו 78 כתבי אישום, התקבלו 25 גזרי דין והתבצעו 32 סגירות תיק מותנות	•

•	
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הוטלו 6 קנסות בסכום של 107,300 שקלים



2018אכיפה מנהלית - הטלת סנקציות בחלוקה לחוקים לשנת 

עיצום כספיהתראה  

 בסכום  סעיף הפרהחוק
)שקלים(

איסור קבלת ביטחונות מעובד 
התשע”ב - 2012

לא יקבל מעסיק, במישרין או בעקיפין, בטוחות 
מעובד ולא יממשן

1  

  1 סה”כ לחוק 

החוק להגברת האכיפה של דיני 
העבודה, תשע”ב-2011

2,096,640 76 אחריות מנהל כללי למניעת הפרות

2,096,640 76  סה”כ לחוק 

העסקת עובדי קבלני שירות 
בגופים ציבוריים

 תשלומים בנושא המנוי בפרט 3 בתוספת 
לחוק - הפרשות לקופת גמל לקצבה

5  

  5 סה”כ לחוק 

חוק הגנת השכר, תשי”ח-1958

אי העברת סכומים שנוכו למי שלו יועדו או 
העביר באיחור

427410 52,179,120 

 241,920 961אי מסירת תלוש שכר

מעסיק אשר מסר לעובדו תלוש שכר, שלא 
נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם 

או חלקם
3604 241,920

מעסיק שלא שילם לעובדו שכר עד ליום 
הקובע )הלנת שכר(

1834 458,640

מעסיק שמסר לעובדו תלוש שכר לאחר 
המועד הקבוע

891 685,440

725,760 442ניכוי סכומים משכרו של עובד בניגוד לחוק

54,532,800 1199422 סה”כ לחוק 

חוק הודעה לעובד )תנאי 
עבודה(, התשס”ב-2002

אי מסירת הודעה בכתב לעובד, בתוך 30 
יום מתחילת העבודה או לעובד שעבד לפני 

1.06.2002 מיום שדרש זאת בכתב, ולנער לא 
יאוחר מ-7 ימים מתחילת עבודתו

151240,320

אי מסירת הודעה כאמור לעובד שהחל עבודתו 
לפני תחולת החוק, וזאת תוך 30 ימים מיום 

שדרש העובד זאת מהמעביד בכתב.
1  

מסירת הודעה שלא מפורטים בה תנאי 
העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה

45  

40,320 1972 סה”כ לחוק 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 
ולהתפטרות, התשס”א-2001

  60אי מתן אישור העסקה בתום יחסי עבודה

  60 סה”כ לחוק 
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עיצום כספיהתראה  

 בסכום  סעיף הפרהחוק
)שקלים(

חוק הסכמים 
קיבוציים, תשי”ז-1957

אי תשלום שכר לפי הסכם קיבוצי כללי 
ענפי שהורחב

3  

 3 סה”כ לחוק 

חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951

  4אי מתן חופשה שנתית

  2אי ניהול פנקס חופשה

  4אי תשלום דמי חופשה במועד

אי תשלום פדיון חופשה בלי צידוק מספיק 
ותוך זמן מתקבל על הדעת

441 40,320

40,320 541 סה”כ לחוק 

חוק עבודת נשים, תשי”ד-1954

איסור העסקת עובדת שהיא בחודש החמישי 
ואילך בשעות נוספות או בעבודת לילה

1  

176,400 4 איסור פיטורי עובדת בהריון ללא היתר

איסור פיטורי עובדת בחופשת לידה או בימי 
העדרה מהעבודה 

 2 70,560

פיטורי עובדת בחופשת לידה או בימי היעדרה 
מהעבודה לפי סעיף 7 )ד( )1( או בתקופה של 

60 מתום חופשת הלידה או ימי ההיעדרות 
ללא היתר

 1 35,280

282,240 17 סה”כ לחוק 

חוק עובדים זרים, התשנ”א-1991

איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר 
בעד דמי ביטוח רפואי על ידי קבלן

2  

איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר 
בעד מגורים הולמים על ידי המעסיק

5  

איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר 
בתקנות בעד דמי ביטוח רפואי על ידי מעסיק

23  

איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר 
בתקנות בעד מגורים על ידי המעסיק

6  

איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר 
בתקנות בעד מגורים על ידי קבלן

1  

  17איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד זר

התקשרות בחוזה העסקה ופירוט תנאי עבודה 
בחוזה על ידי מעסיק

108  

  162 סה”כ לחוק 

חוק שכר מינימום, תשמ”ז-1987
352,800 17אי תשלום שכר מינימום לנער על ידי מעסיק 

7,338,240 8105אי תשלום שכר מינימום לעובד על ידי מעסיק 

 7,691,040 9112 סה”כ לחוק 
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עיצום כספיהתראה  

 בסכום  סעיף הפרהחוק
)שקלים(

חוק שעות עבודה 
ומנוחה, תשי”א-1951

  31אי מתן הפסקה בין יום עבודה למשנהו

619,920 55514אי ניהול פנקס בדבר שעות עבודה ומנוחה

  103אי תשלום גמול עבודה במנוחה שבועית

483,840 1383אי תשלום גמול שעות נוספות

העבודה אסורה במנוחה השבועית או 
בלא היתר

12912 1,234,800

35,280 461העסקה אסורה בשעות נוספות או בלא היתר

  39העסקה במנוחה השבועית בניגוד להיתר

  67העסקה בשעות נוספות בניגוד להיתר 

העסקת לילה במפעל עם משמרות יותר 
משבוע אחד בתוך 3 שבועות

141 15,120

  12מתן הפסקה העולה על 3 שעות

 2,388,960 113431 סה”כ לחוק 
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עיצום כספיהתראה  

 בסכום  סעיף הפרהחוק
)שקלים(

עבודת נוער

  3אי שמירת אישור רפואי

  1אי שמירת העתק ת.ז. כאמור בסעיף קטן א’

איסור העסקת נער בעבודה זמנית ללא 
אישור רפואי

2  

  1העסקת ילד בחופשת לימודים

529,200 24העסקת ילד מתחת לגיל 15

העסקת ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד 
חובה לפי חוק לימוד חובה

64 120,960

1,693,440 1184העסקת נער בלילה בלא היתר

  12העסקת נער בלילה בניגוד להיתר

105,840 693העסקת נער במנוחה השבועית 

העסקת נער יותר מ-8 שעות ביום ו-40 
שעות בשבוע

67  

  14העסקת נער ללא אישור רפואי

  2העסקת נער ללא מתן הפסקות

העסקת נער ללא ניהול פנקס לרישום 
נערים עובדים

44  

 העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18 וחל עליו 
חוק לימוד חובה בשעות הלימודים

73 60,480

העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18 וחל עליו חוק 
לימוד חובה בשעות הלימודים בלא שנמסרה 

הודעה למעביד בדבר שעות הלימוד
1  

2,509,920 34918 סה”כ לחוק 

צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה 
חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, 

התשי”ז- 1957 

אי תשלום תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין 
פנסיה 

143460 12,559,680

12,559,680 143460 סה”כ לחוק 

82,141,920 729 4,608  סכום כולל 
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אכיפה מנהלית - סנקציות במיקוד ענפי

כוונת חיובהתראהתחום עיסוק 

 בסכוםסה”כסה”כ 
שקלים

96710911,299,680מסחר

820665,705,280מסעדות

369353,175,200בניין

293182,308,320חקלאות

200446,083,280בעלי מקצועות חופשיים / פיננסיים וביטוח

1666917,277,120שירותי שמירה ואבטחה / ניקיון / כוח אדם / תחזוקה לבניינים

194222,056,320שירותי רכב

179253,538,080תעשיית מתכת

159293,139,920היסעים והובלות

126223,386,880תעשיית עץ

112242,787,120חינוך, גני ילדים, מעונות, בתי ספר
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אכיפה פלילית - הטלת סנקציות בחלוקה לחוקים לשנת 2018

כתבי אישום *
בש נת 2018 הוגשו 78 כתבי אישום )כתב אישום = מעסיק( 

להלן החלוקה לחוקים השונים

מזמיניםקבלנים חוקיםחוק

  10הגנת השכר

  2הודעה לעובד

  2חופשה שנתית

  2עבודת נוער

  3שכר מינימום

  2שעות עבודה ומנוחה

  1שירות התעסוקה )לשכה פרטית(

  1עובדים זרים

672839קבלני כוח אדם

  90סה”כ

גזרי דין וסגירת תיק מותנית בשנת 2018*

סגירת גזרי דיןחוק
 תיק מותנית

 123הגנת השכר

  1הודעה לעובד

 11חופשה שנתית

 1 עבודת נוער

 31שכר מינימום

  1שעות עבודה ומנוחה

 21עבודת נשים

  1שוויון הזדמנויות בעבודה

 1 ארגון הפיקוח על העבודה

   שירות התעסוקה )לשכה פרטית(

   עובדים זרים

 424קבלני כוח אדם

 2532סה”כ בשנת 2018
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האגף לאסדרת עיסוקים

האגף עוסק בהליכי רגולציה ומתמחה באסדרת עיסוקים. עיקר פעילותו בשלושה תחומים מרכזיים:

איכות המקצוע 1.  האיזון שבין  על  תוך שמירה  לצרכי המשק המשתנים,  והתאמתה  הקיימת  הרגולציה  בחינת 
לבין בטיחות הציבור. בחינת הרגולציה הקיימת, המעוגנת בחוקים ובתקנות, מתבצעת באמצעות עבודות מחקר, 

סקרים, ניתוח עיסוקים וניהול סיכונים, במטרה לזהות חסמים רגולטוריים וביורוקרטים ולפעול להסרתם.

אסדרת עיסוקים חדשים במשק עניינה בהגבלת עיסוק בחקיקה לבעלי מקצוע שהוסמכו לכך בחוק. מעת לעת, 2. 
בעקבות פניות מצד גורמים במשק ומצד משרדים ממשלתיים, מועלה הצורך לאסדר עיסוק מקצועי חדש במשק. 

אסדרה זו משמעה קביעת כללים ונורמות מחייבים בדין לעניין רישום, הכרה בתארים, רישוי וכיו”ב.

בחינת הזכאות לרישום ורישוי בפנקס מקצועי לבעלי מקצוע )שהוסמכו לכך לפי החוקים הרלוונטיים(, ובתוך 3. 
כך - הגדרת המדיניות והרף המקצועי הנדרש. האגף לאסדרת עיסוקים אחראי לניהול הוועדות המקצועיות לפי 
עניין, לעריכת בחינות לרישוי במקצועות בעלי ייחוד ולפעילותן של המועצות המקצועיות. המועצות המקצועיות 
הן מועצת ההנדסה והאדריכלות, שתפקידה לדון בכל הקשור לרישום ורישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים, 
ומועצת מקצועות החשמל, שתפקידה לדון בכל נושא רישוי חשמלאים )לרבות המלצות על תיקוני חקיקה שיש 
לבצע(. כמו כן, האגף לאסדרת עסקים אחראי לפעילותה של הוועדה המשותפת למועצת ההנדסה והאדריכלות 

ומועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.

האגף מאגם בתוכו את היחידות העוסקות בהליכי רישום ורישוי במקצועות הבאים:

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים - מכוח חוק המהנדסים והאדריכלים התשי”ח - 1958.	•

רישום הנדסאים וטכנאים - מכוח חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע”ג - 2012.	•

רישוי חשמלאים - מכוח חוק החשמל התשי”ד-1954 ותקנותיו.	•

רישום מורשה נגישות מתו”ס - מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח - 1998.	•

רישום מורשה נגישות שירות - מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998.	•

רישום בקרים - מכוח חוק התכנון והבנייה התשכ”ה-1956.	•

רישום בודקי שכר - מכוח חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע”ב-2012.	•

יחידות אלו מטפלות בבקשות לרישום, להתמחות ולרישוי בפנקסים המקצועיים בהתאם להבחנה הבאה:

רישום בפנקס מקצועי - מתבסס על השכלה פורמלית )אקדמית, טכנולוגית ו/או מקצועית לפי עניין(.	•

התמחות - מתבסס על הניסיון הפרקטי במסגרת הליך הזכאות לרישוי.	•

רישוי - מתבסס על ההשכלה הפורמלית וצבירת הניסיון בהתאם לקבוע בחוק או בתקנות.	•
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אסדרת עיסוקים

ויחידות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעלים את הצורך באסדרת עיסוק  מעת לעת גורמי חוץ 
מקצועי מסוים )להלן מבקשי האסדרה(. משמעות אסדרה זו היא קביעת כללים מחייבים בדין לעניין רישום, הכרה 
בתארים, רישוי וכיו”ב. אסדרה כזו מגבילה לעתים את העיסוק מצד אחד, ומעצימה את העוסקים מצד שני בזכות 

המוניטין הנובע מחסות תחת משטר של רישום/רישוי וכיו”ב.

על פי חוק יסוד “חופש העיסוק”, כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. חופש 
העיסוק מתבסס על תפישת האדם כבן חורין, שיכול להיות מוגבל רק בחוק לשם תכלית ראויה ובמידה הראויה. 
תכלית ראויה יכולה להיות הגנה על זכויות יסוד נוספות כמו הגנה על החיים ועל שלמות הגוף וחירויות של הזולת, 
או הגנה על אינטרס ציבורי כמו ביטחון, יחסי סחר חוץ, בטיחות הציבור ועוד. בכל מקרה, אסדרה חדשה של עיסוק 

מהווה התערבות רגולטיבית בשוק והיא מחייבת בדיקה סדורה של התכלית ושל האמצעי בטרם מעשה.

על גוף או פרט, המבקשים לבחון בקשתם לאסדרת עיסוק, להגיש בקשה מסודרת לוועדה להסדרת עיסוקים בהתאם 
לפרמטרים המוגדרים בנוהל.

תקציב האגף לאסדרת עיסוקים

תקציב האגף מתבסס על סעיף הכנסות, קרי, גביית אגרות מתוקף החוקים הרלוונטיים לעניין חידושי רישיונות שנתיים.

הכנסות היחידה בשנת 2018: 7,381,000 שקלים.

מאגרי המידע

באתר משרד העבודה והרווחה, האגף לאסדרת עיסוקים, מפורסמים מאגרי המידע אודות מהנדסים, חשמלאים, 
ומדור  ענף  רישום/רישוי,  מספר  הכוללים  ורישוי,  רישום  בעלי  הנגישות,  ומורשה  טכנאים  הנדסאים,  אדריכלים, 

הרישום/רישוי ותוקף הרישוי.

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים
המחלקה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים 

והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח - 1958.

המחלקה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר העבודה והרווחה, המהנדסים והאדריכלים ומועצת 
ההנדסה והאדריכלות, המעוגנות בחוק האמור ובתקנותיו, שעיקרן:

בישראל 	• לרישום של מוסדות  טיפול בבקשות   - והאדריכלים  ואדריכלים בפנקס המהנדסים  רישום מהנדסים 
ובחו”ל, באישורן או דחייתן על ידי הרשם.

רישוי )שלב הסמכה מתקדם ובכיר( של מהנדסים ואדריכלים רשומים לאחר התקופה הנדרשת כחוק לטיפול 	•
בקשות לרישוי, באישורן או דחייתן על ידי הרשם.

הנפקת תעודות רישום/רישוי, חידוש תוקפן.	•

קבלת קהל ומתן מידע בכתב ובעל פה על נהלי הרישום.	•

פתיחת מדורים וענפים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עריכת כל שינוי בהם ופרסומם, וקביעת קריטריונים 	•
לסיווג נרשמים במדורים ובענפים חשובים לפי לימודיהם.

•	
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סיוע מנהלי וארגוני למועצת ההנדסה והאדריכלות ולוועדותיה השונות.



טיפול מנהלי בתחום סמכויות הרשם להכרה במסלולים הנדסיים ממכללות בישראל ובמוסדות להשכלה גבוהה 	•
בארץ ובחו”ל.

וארגוני 	• ממשלה  אקדמיים,  מוסדות  גבוהה,  להשכלה  המועצה  עם  משותפים  פעילות  ממשקי  תיאום 
מהנדסים ואדריכלים.

מתן תשתית מנהלתית ולוגיסטית לוועדת האתיקה למהנדסים ואדריכלים המופעלת לפי הנ”ל.	•

פעילות ליישום החוק “מורשה להיתר”, יישום דוח ועדת החקירה הממלכתית בטיחות מבנים ומקומות המשמשים 	•
את הציבור )דוח זיילר(.

ביצוע מבחני רשום ומבחני רישוי מהנדסים ואדריכלים.	•

בדיקת תוכניות להכשרה מקצועית ותיאומן מול המל”ג.	•

כינוס ועדות מורחבות לכתיבת קריטריונים, כתיבת מבחנים, בדיקת מועמדים ובדיקת עררים.	•

רישום במרשם מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה.	•

עריכת ימי עיון בתחום מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה.	•

 12/2018-1/2018דו”ח רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים בין החודשים 

חודשסוג טיפול
1/18

חודש
2/18

חודש
3/18

חודש
4/18

חודש
5/18

חודש
6/18

חודש
7/18

חודש
8/18

חודש
9/18

חודש
10/18

חודש
11/18

חודש
סה”כ12/18

מספר בקשות 
שהוגשו לרישום

304282132186153131205162892943352552528

מספר מהנדסים 
ואדריכלים שנרשמו

299270129180146123194146852843262442426

12139815141176101418137מס’ ועדות לרישום

מספר תיקים 
לוועדות לרישום

8891307810289716645787886902

96105111098691417114מספר ועדות רישוי

מספר בקשות 
לרישוי 

בפעם הראשונה
20334030113251013327344139536

מספר תיקים 
לוועדות רישוי

635111232675835872612776142876
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בעלי תפקידים ביחידה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים:

תפקידשם

רשם המהנדסים והאדריכלים והמנהל למתן רישיונות חשמלאבישר אליהו

מנהלת תחום רישום ורישוי מהנדסים ואדריכליםשרון שריקי 

מרכזת רישום ורישוי מהנדסים ואדריכליםטלי טהר

מזכירה בכירה, רישום ורישוי מהנדסים ואדריכליםעדן זקן 

יצירת קשר

טלפון: 02-6662540
מענה אנושי בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-8:00

פקס: 02-6662944
פניות ציבור באמצעות דוא”ל: מערכת פניות ציבור

כתובת למכתבים בלבד: ת”ד 39255, ירושלים, מיקוד 9103102

קבלת קהל

 קבלת קהל תתבצע בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-8:00

קבלת קהל בירושלים	•

1, צמוד  )במעלית קומה   152 1 חדר  דיל(, קומה  נגישה, בבניין הסופר  )כניסה  ב’  24 כניסה  רחוב כנפי נשרים 
לרחבה הגדולה( ירושלים.

תחבורה ציבורית: מהתחנה המרכזית ירושלים לכיוון שכונת גבעת שאול, קווים: 74, 75, 60, 64.

קבלת קהל בבאר שבע	•

פעם בחודש - יש לעקוב אחרי פרסום המועד באתר האינטרנט או באמצעות המענה הטלפוני.

התקווה 4, קומה 3 קריית הממשלה, מחוז באר שבע והדרום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
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רישוי חשמלאים
היחידה אחראית על הטיפול המנהלי והארגוני בכל הקשור לחוק ולתקנות החשמל. עיקרי תפקידה:

הנפקת רישיונות חשמל, חידוש רישיונות חשמל	•

פסילת ו/או הגבלת רישיונות חשמל	•

קבלת קהל ומתן מידע בכל הנוגע לקבלת רישיון חשמל בישראל	•

לימוד, מה”ט, לשכה משפטית, משרדי ממשלה, 	• תיאום ממשקי פעילות משותפים עם משרד החינוך, מוסדות 
חברות, גופים עסקיים וארגוני חשמלאים למיניהם

הפעלת ועדות מקצועיות למתן רישיונות חשמל בדרגות בכירות	•

מינוי ועדת עררים לבית משפט המחוזי בירושלים	•

רישום במרשם מורשה נגישות שירות	•

עריכת ימי עיון בתחום מורשה נגישות שירות	•

חוק החשמל - התשי”ד-1954 ותקנות החשמל )רישיונות( - התשמ”ה-1985 )להלן: “חוק ותקנות החשמל”( קובעים כי 
כל העוסק בביצוע עבודות חשמל חייב ברישיון חשמל תקף ומתאים לסוג העבודה בחשמל. ביצוע עבודות חשמל 

על ידי מי שאין ברשותו רישיון מהווה עבירה פלילית.

כיום, חוק החשמל מגדיר “ביצוע עבודות חשמל” כהתקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמל, לרבות 
השגחה על ביצוע עבודות אלה ועריכת תוכניות טכניות לביצועה.

יש סוגים שונים של רישיונות לביצוע עבודות חשמל, המתאימים לסוגים השונים של עבודות החשמל. על כל רישיון 
חשמל מצוין במפורש מהן סמכויות החשמלאי הנושא את הרישיון. ביצוע עבודת חשמל ותכנונן ייעשה על ידי בעל 

רישיון חשמל ובהתאם לסמכויות המוקנות לו.

12/2018-1/2018דו”ח רישוי חשמלאים בין החודשים 

 חודשסוג הטיפול
1/18

 חודש
2/18

 חודש
3/18

חודש
4/18

 חודש
5/18

 חודש
6/18

 חודש
7/18

 חודש
8/18

 חודש
9/18

 חודש
10/18

 חודש
11/18

 חודש
סה”כ12/18

מספר הבקשות 
שהוגשו לרישוי

8898577367438669059647903818767889739768

מספר החשמלאים 
שאושר להם רישוי

5845605365406313196765032135056566546377

74556665295666מספר ועדות מייעצות

מספר תיקים 
בוועדה מייעצת

744352566462704923925258695

מספר בקשות 
רישוי חדשות

3112572882862931833762151092703483263262

מספר בקשות 
לשדרוג רישוי

273303248254338136300288104235308282815

מספר בקשות 
שנדחו ונשלחו 

להשלמת מסמכים
3793713493154012833783301382753554103984
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בעלי תפקידים ביחידה לרישוי חשמלאים:

תפקידשם

מנהל לענייני חשמל ורשם מהנדסים ואדריכליםאבישר אליהו

ממונה רישוי חשמלאים ומורשה נגישות השירותאברג’יל כגן הילה 

רכזת בכירה, רישוי חשמלאים ונגישות השירותסופר דנה

רכזת בכירה, רישוי חשמלאים ונגישות השירותארוך יפעת 

יצירת קשר

טלפון: 02-6662030/2
מענה אנושי בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-8:00

פקס: 02-6243042
פניות ציבור באמצעות דוא”ל: מערכת פניות ציבור

כתובת למכתבים בלבד: ת”ד 39255, ירושלים, מיקוד 9103102

קבלת קהל

 קבלת קהל תתבצע בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-8:00

קבלת קהל בירושלים	•

1, צמוד  )במעלית קומה   152 1 חדר  דיל(, קומה  נגישה, בבניין הסופר  )כניסה  ב’  24 כניסה  רחוב כנפי נשרים 
לרחבה הגדולה( ירושלים.

תחבורה ציבורית: מהתחנה המרכזית ירושלים לכיוון שכונת גבעת שאול, קווים: 74, 75, 60, 64.

קבלת קהל בבאר שבע	•

פעם בחודש - יש לעקוב אחרי פרסום המועד באתר האינטרנט או באמצעות המענה הטלפוני.

התקווה 4, קומה 3 קריית הממשלה, מחוז באר שבע והדרום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
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היחידה לרישום הנדסאים וטכנאים
היחידה מפעילה את חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2012. היחידה אחראית על רישום הנדסאים 
וטכנאים מוסמכים, הכולל מדורים נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסאות והטכנאות המוסמכת, ובהתאם להנחיות 

שתקבע ועדת ההסמכה.

רישום במרשם ההנדסאים מתבסס על לימודים במכללות מוכרות המפוקחות על ידי המכון להכשרה ממשלתית 
טכנולוגית )מה”ט( ו/או על ידי מוסדות לימוד בחו”ל אשר ועדת ההסמכה הכירה בהם ובתעודה מטעמם. היחידה 
לרישום מהנדסים וטכנאים עוסקת גם במקצועות בעלי ייחוד הפעולות המחייבות רישום במרשם לשם העיסוק בהם.

להלן עיקרי תפקידה:

רישום ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במרשם ההנדסאים והטכנאים	•

הנפקת תעודות רישום	•

קבלת קהל ומתן מידע בכל הנוגע לרישום במרשם	•

הפעלת ועדות מקצועיות לרישום בוגרי מוסדות מחו”ל	•

מתן מידע בכתב ובעל פה על נהלי הרישום, פתיחת מדורים וענפים בהתאם לתוכניות הלימוד	•

1-12/18דו”ח פעילות היחידה לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים בין החודשים 

חודשסוג הטיפול
1/18

חודש
2/18

חודש
3/18

חודש
4/18

חודש
5/18

חודש
6/18

חודש
7/18

חודש
8/18

חודש
9/18

חודש
10/18

חודש
11/18

חודש
סה”כ12/18

מספר ההנדסאים 
שאושר להם רישום

5164043663523915325113591953063264564714

מספר הטכנאים 
שאושר להם רישום

423821201251403018283759396

מספר 
ועדות מייעצות

42121147---729
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בעלי תפקידים ביחידה לרישום הנדסאים וטכנאים:

תפקידשם

רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכיםיוני אבוחצירה

רע”ן רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכיםמלכי ביטון 

מרכז רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכיםזהבה נביאס

יצירת קשר

טלפון: 03-7347535
מענה אנושי בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-8:00

פניות ציבור באמצעות דוא”ל: מערכת פניות ציבור
כתובת למכתבים בלבד: ת”ד 39255, ירושלים, מיקוד 9103102

קבלת קהל

 קבלת קהל תתבצע בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-8:00

קבלת קהל בירושלים	•

1, צמוד  )במעלית קומה   152 1 חדר  דיל(, קומה  נגישה, בבניין הסופר  )כניסה  ב’  24 כניסה  רחוב כנפי נשרים 
לרחבה הגדולה(, ירושלים.

תחבורה ציבורית: מהתחנה המרכזית ירושלים לכיוון שכונת גבעת שאול, קווים: 74, 75, 60, 64.

קבלת קהל בבאר שבע	•

פעם בחודש - יש לעקוב אחרי פרסום המועד באתר האינטרנט או באמצעות המענה הטלפוני.

התקווה 4, קומה 3 קריית הממשלה, מחוז באר שבע והדרום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
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המכון הממשלתי להכשרה 
בטכנולוגיה ובמדע )מה”ט(

מנהלת היחידה: הגב’ תאיר איפרגן

 ייעוד היחידה: 
מה”ט הוא הרגולטור האמון על הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים במכללות הטכנולוגיות להכשרת מבוגרים.

סקירת פעילות היחידה:

פיקוח על כלל המכללות הטכנולוגיות - הכרה במכללות טכנולוגיות בהתאם לנהלי היחידה. כיום פועלות 67 		
מכללות טכנולוגיות מוכרות )מחציתן ייעודיות למגזר החרדי(.

תקצוב המכללות הטכנולוגיות המתוקצבות - מכללות מוכרות, העומדות בתנאים שהגדירה היחידה, מתוקצבות 	•
בהתאם לתעריפים ולנוסחת התקצוב שנקבעו לעניין. כיום פועלות 61 מכללות מתוקצבות.

מתן מענה השכלתי ומקצועי במקצועות הטכנולוגיים - מה”ט אמון על כתיבת תוכניות הלימוד בכל המגמות. 	•
כיום מפעיל מה”ט 23 מגמות לימוד ראשיות הנחלקות למגמות משנה והתמחויות. כמו כן, מפעילה היחידה מערך 
בחינות ממלכתיות שאליהן ניגשים הסטודנטים כתנאי לזכאות לדיפלומה. בכל מגמה מתקיימות שלוש-ארבע 

בחינות ממלכתיות ונדרש להגיש פרויקט גמר.

פעילות להרחבת והעמקת הקשר בין המכללות, הסטודנטים והמעסיקים - מה”ט מפעיל ומאשר תוכניות ייחודיות 	•
וכיתות מפעליות המשלבות בין שלב ההכשרה לתעסוקה.

נתונים מספריים - בשנת הלימודים תשע”ט לומדים במכללות הטכנולוגיות 28,999 סטודנטים: 25,156 לתעודת 	•
הנדסאי, 1,726 לתעודת טכנאי מוסמך ו-2,117 במכינות הטכנולוגיות.

סקירת פעילות היחידה בשנה החולפת בהתאם לתוכנית העבודה:

לצד הפעילות השוטפת של היחידה בשנה החולפת, הוגדרו יעדים שנועדו לשפר את איכות ההכשרה הטכנולוגית 
והמענה הניתן לצרכי המשק.

להכשרה 	• האגף  מול  אל  אקרדיטציה  תהליכי  היחידה  קיימה  האחרונה  השנה  במהלך   - אקרדיטציה  תהליכי 
מקצועית במשרד, במטרה לבחון אפשרות להכיר בקורסים רלוונטיים לטובת תעודות הנדסאי וטכנאי מוסמך. 
בשנה החולפת נבחנו ואושרו שלוש תוכניות לימוד אל מול האגף להכשרה מקצועית. המגמות בהן נעשו הליכי 

אקרדיטציה: מכונות, חשמל ועיצוב מדיה.
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יישום המלצות הרפורמה - החלטת ממשלה 3419:	•

במהלך השנה האחרונה קיימה 	•  - עדכון ובחינת תוכניות לימוד ומגמות והקשר שלהם לשוק התעשייה 
היחידה תהליכים לעדכון מגמות הלימוד בהתאם לדרישות הרפורמה. הוקמו שבע ועדות מומחים שבהן היו 
חברים נציגי מעסיקים, נציגי מכללות, ראשי מגמות ויועצים מקצועיים. תוכניות הלימוד עודכנו בהתאם 

לדרישות הרפורמה ביחס להיקף שעות לימוד, ריבוד, צמצום בחינות, גמישות פדגוגית ורכיב מעשי.

את 	• שהגישה  המעשית,  ההתנסות  מבנה  לבחינת  ועדה  הוקמה   - המעשית  ההתנסות  לבחינת  ועדה 
המלצותיה למנכ”ל משרד העבודה והרווחה ומנכ”ל משרד האוצר. בוועדה היו חברים נציגי המשרד, נציגי 
אג”ת באוצר, נציגי המכללות הטכנולוגיות, נציגי הסטודנטים ונציגי מעסיקים. בהתאם להמלצות הצוות 

פותחו פיילוטים לשילוב התנסות מעשית בשלב הלימודים.

סעיף 7 	• קביעת קריטריונים לחלוקת תקציבי הצטיידות, שיפור התשתיות, שיפוץ והנגשת המכללות - 
המכללות  והנגשת  שיפוץ  הצטיידות,  התשתיות,  שיפור  “לטובת  כי:  קובע   3419 מס’  ממשלה  בהחלטת 
בשנת  שקלים,  מיליוני   100 של  בגובה  פעמי  חד  תקציב  יוקצה  תש”פ  בשנת  למבוגרים...  הטכנולוגיות 
תשפ”א תקציב חד פעמי בגובה 75 מיליוני שקלים, ובשנת תשפ”ב תקציב חד פעמי בגובה 50 מיליוני 
להשתתפות  ובכפוף  מה”ט,  ידי  על  שיקבעו  לקריטריונים  בהתאם  תתבצע  התקציב  הקצאת  שקלים. 
עצמית של המכללות הטכנולוגיות, בהיקף של 20% מגובה ההוצאה בפועל בגין המטרות הנזכרות בסעיף 
זה”. מה”ט מגבש נוהל במטרה לקבוע את הקריטריונים ואת תהליך העבודה להקצאת התקציבים הללו 

למכללות הטכנולוגיות.

נוסחת התקצוב מגובשת בימים אלה על ידי צוות של מה”ט ואגף התקציבים 	•  - עדכון נוסחת התקצוב 
במשרד האוצר ובהיוועצות עם המכללות הטכנולוגיות. נוסחת התקציב היא מכפלה של כמות סטודנטים, 
תעריף למגמה, מרכיב אחוז דיפלום ומקדמים שונים. מטרת הנוסחה היא הקצאה נכונה, לפי תפוקות, של 

תקציב הכשרת ההנדסאים למכללות הטכנולוגיות.

ואת 	• ההכרה  תהליך  את  המפרטים  נהלים  מפיץ  מה”ט  שנה  מדי   - התקצוב  ונוהל  ההכרה  נוהל  עדכון 
עודכנו  השנה  הטכנולוגיות.  למכללות  התקציבים  חלוקת  אופן  את  וכן  להכרה  הנדרשים  הקריטריונים 
התקצוב  ונוהל  ההכרה  נוהל  הטכנולוגית.  ההשכלה  במערכת  ברפורמה  הקבוע  ולאור  בהתאם  הנהלים 

לשנה”ל תש”פ יפורסמו בחודשים הקרובים.

התוכנית הלאומית - תוכנית פיילוט שמפעיל מה”ט, בשיתוף ג’וינט ישראל, קרן “עזריאלי” וקרן “צורים”. 	•
התוכנית תיישם את כלל רכיבי הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית ומטרתה להביא לחיזוק התשתית 
ליצירת שיתופי פעולה עם מעסיקים במכללות. מודל התוכנית ייבחן לאורך חמש שנים בכשש מכללות 
טכנולוגיות שיעמוד בקריטריונים של הרפורמה וייבחרו במכרז. התוכנית תופעל בשלוש מגמות מרכזיות 
)מכונות, אלקטרוניקה ותוכנה( החל מאוקטובר 2019. בימים אלו מה”ט מנהל את המכרז לבחירת המכללות 
שישתתפו בתוכנית ומכין את הקרקע על ידי גיוס צוות ההפעלה של התוכנית, סגירת ספק לניהול המחקר 

המלווה ובחירת מערכת CRM למעקב אחר תפוקות התוכנית.

על מנת לטייב את מערך איסוף הנתונים במה”ט 	•  - ויצירת אסטרטגיית הערכה ומדידה במה”ט  פיתוח 
ולשפר את עבודת היחידה, נבנתה אסטרטגיה להערכה ולמדידה של פעילות היחידה. האסטרטגיה מצויה 
בתהליכי יישום: נתונים שאינם נמדדים כיום מקודמים במערכת המידע של מה”ט על מנת שניתן יהיה 
למדוד אותם, והנתונים הקיימים היום ייצאו בפרסום מסודר בסוף שנה”ל הנוכחית )סוף חודש יוני 2019(.

כיתות מצוינות 	• ידידי עתידים שיפעל להקמת  מיזם משותף של המשרד עם עמותת   - מיזם עתידאים 
המשלבת  גבוהה,  ברמה  הנדסאים  של  איכות  קבוצת  לבנות  היא  התוכנית  מטרת  מעסיקים.  משולבות 
צעירים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית בתעשייה המתקדמת של מדינת ישראל. זאת על מנת לשנות 
התוכנית  במסגרת  והמשק.  החברה  התעשייה,  הפרט,  לטובת  תדמיתו,  ואת  ההנדסאי  מקצוע  רמת  את 
על שילוב מעסיקים קטנים  ובדגש  רחבה  גאוגרפית  לימוד במסלול עתידאים בפריסה  כיתות   21 יוקמו 

ובינוניים במיזם.
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לימודים מקוונים - כדי לתמוך במערך הלימודים ולהתאים אותו לשוק התעסוקה הנוכחי ולטכנולוגיות 	•
המתקדמות במשק, מה”ט מקדם לימודים מקוונים במכללות הטכנולוגיות. השנה, לראשונה מה”ט אפשר 
תקצוב של קורסים מקוונים שמובילות המכללות הטכנולוגיות. קורסים מקוונים מאפשרים להעשיר את 
כן, כשהם מלווים בקורסים  ומייעלים את מערכי השיעור. כמו  נוספים  מערך הלמידה, מקנים כישורים 

פרונטליים הם מאפשרים הוראה מגוונת ואיכותית יותר המיטיבה עם הסטודנטים.

קידום לימודי הנדסאי וטכנאי מוסמך בקרב אוכלוסיות עם שיעורי תעסוקה נמוכים:	•

הכשרת סטודנטים חרדים לתואר הנדסאי וטכנאי מוסמך - על פי החלטת ממשלה מס’ 1994 מיום 	•
לסטודנטים  לימודים  במלגות  מסייע  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד   ,15.7.2010
גברים מהמגזר החרדי במסלול הנדסאים. השנה, לראשונה, ניתן סיוע גם עבור סטודנטיות נשים 

מהמגזר החרדי )כמפורט להלן(.

הכשרת סטודנטים מקרב המגזר הבדואי בנגב לתואר הנדסאי וטכנאי מוסמך - תוכנית אשב”ל: 	•
על פי החלטת ממשלה 3708 מיום 11.9.2011 ומס’ 2397 מיום 12.2.2017, משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים מסייע במלגות לימודים ובמלגות קיום ונסיעות לאוכלוסייה הבדואית מאזור 

הדרום שלומדת במכללות להנדסאים בפיקוח מה”ט.

סקירת עיקרי הפעילות המתוכננות לשנה הנוכחית:

הקמת תחום קשרי מעסיקים	•

מעבר לבחינות גמר ממוחשבות ומקוונות	•

פתיחת מסלולי לימוד בשיתוף מעסיקים	•

עדכון תוכניות לימוד בשבע מגמות בשיתוף מעסיקים	•

קיום תהליכי אקרדיטציה עם ממשקים פנים-משרדיים ומול גורמי חוץ	•
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תקציב והוצאות היחידה בשנת הלימודים תשע”ח:

סוג תקציבסכום )מלש”ח(נושאתקנה

הרשאה229.6הכשרת הנדסאים36440607

הרשאה12הכשרת חרדיות הנדסאיות36420142

הרשאה13.5הכשרת חרדים הנדסאים36420141

הרשאה5.5הכשרת בדואים הנדסאים36420125

מזומן5.7מלגות פר”ח להנדסאים36440604

מזומן4חיילים משוחררים הנדסאים36440612

מזומן34.1תפעול מה”ט36440610

תקציב היחידה לשנה”ל תשע”ט:

סוג תקציבסכום )מלש”ח(נושאתקנה

הרשאה245הכשרת הנדסאים36440607

הרשאה22הכשרת חרדיות הנדסאיות36420142

הרשאה16הכשרת חרדים הנדסאים36420141

הרשאה6.9הכשרת בדואים הנדסאים36420125

מזומן5.7מלגות פר”ח להנדסאים36440604

מזומן4חיילים משוחררים הנדסאים36440612

מזומן38.6תפעול מה”ט36440610

פרסום הנחיות לציבור:

חוזרי מנהלת מה”ט מפורסמים לציבור באתר היחידה: 1. 
www.employment.molsa.gov.il.aspx

נוהל ההכרה והתקצוב מפורסמים הם באתר היחידה: 2.
www.employment.molsa.gov.il.aspx
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סוג המלגות שבמימון היחידה והקריטריונים לזכאות:

סיוע בלימודי הנדסאים לגברים ונשים חרדיות:1  .

על פי החלטת ממשלה מס’ 1994 מיום 15.7.2010, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מסייע 	•
במלגות לימודים לסטודנטים גברים מהמגזר החרדי במסלול הנדסאים. השנה, לראשונה, ניתן סיוע גם 

עבור סטודנטיות נשים מהמגזר החרדי.

הקריטריונים לסיוע מתפרסמים מדי שנה ב”נוהל תמיכות” שמפרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים 	•
החברתיים בעיתונות ובאתר המשרד, והם כוללים גם את מועדי הגשת הבקשות. 

“ועדת תמיכות” של המשרד בודקת ומאשרת מלגת סיוע בשכר לימוד מלא לסטודנטים במסלול הנדסאים 	•
)במכינה הטכנולוגית יש השתתפות של הסטודנט ב- 10% משכר הלימוד והשונות(.

בשנה”ל תשע”ט אישרה ועדת התמיכות מלגות לימודים במכינות הטכנולוגיות ובמסלול הנדסאים ל-746 	•
סטודנטים וסטודנטיות.

מקום לימודיו ומגמת הלימוד בכל אחת מהמכללות שבפיקוח מה”ט נתון לבחירתו של הסטודנט.	•

סיוע בלימודי הנדסאים לגברים ונשים מהמגזר הבדואי בדרום - תוכנית אשב”ל:2.  

על פי החלטת ממשלה 3708 מיום 11.9.2011 ומס’ 2397 מיום 12.2.2017, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 	•
החברתיים מסייע במלגות לימודים ובמלגות קיום ונסיעות לאוכלוסייה הבדואית מאזור הדרום, שלומדים 

במכללות להנדסאים בפיקוח מה”ט.

הקריטריונים לסיוע מתפרסמים מדי שנה ב”נוהל תמיכות” שהמשרד מפרסם בעיתונות ובאתר המשרד, 	•
הכוללים גם את מועדי הגשת הבקשות.

“ועדת התמיכות” של המשרד בודקת ומאשרת מלגות שכר לימוד מלא לסטודנטים במסלול ההנדסאים. 	•
בנוסף, מאושרות גם מלגות קיום והחזרי נסיעות בסך כולל של 27,000 שקלים לסטודנט למשך כל תקופת 

הלימודים )שנתיים או שלוש(.

כחלק מתנאי הקבלה, הסטודנטים בתוכנית אשב”ל עוברים “מכינה” )קורס רענון( קצר כהכנה למסלול 	•
ההנדסאים, בחינות כניסה וראיון אישי.

במהלך הלימודים כל סטודנט זכאי לקבל שיעורי עזר ותוספת זמן בבחינות הממלכתיות.	•

בסיום הלימודים ניתן מענק בסך 3,000 שקלים שמקבל סטודנט מדופלם שעובד במקצוע באופן רציף 	•
לפחות ארבעה חודשים.

בחינה 	• בהצלחה  שעוברות  אשב”ל  בתוכנית  לנשים  ניתן  זה  מענק   - שקלים   2,000 בסך  מגדרי  מענק 
ממלכתית בסוף שנה א’.

הלימודים מתקיימים בכל המכללות שבפיקוח מה”ט באזור הדרום )טכנולוגית באר שבע, עתיד באר שבע, 	•
מכללת הנגב ע”ש ספיר ומכללה אזורית אשקלון(. מקום הלימוד והמגמה נתונים לבחירתו של הסטודנט.

בשנה”ל תשע”ט ועדת התמיכות אישרה 110 בקשות תמיכה לסטודנטים במסלול הנדסאים.	•
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תמיכות שהעניקה היחידה למוסדות ציבור בשנה החולפת:

סכום תמיכות 2017שם מוסד

 1,791,924 אגודת “בית יעקב” תל אביב

 53,293,647 אורט ישראל 

 461,556 אתגר - מכללה להנדסה וטכנולוגיה

 18,054,720 בית הספר הארצי להנדסאים 

 6,276,457 המכללה האזורית אשקלון 

 1,292,187 המכללה האזורית צפת 

 11,821,193 המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין

 19,851,013 המכללה הטכנולוגית באר שבע 

 4,984,904 המכללה הטכנולוגית כנרת 

 13,619,644 המכללה הטכנולוגית רופין 

 21,672,833 המכללה למינהל - תל אביב

 13,583,018 המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון

 9,806,868 הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה

 270,768 מכון אבני - המכללה לאמנות ועיצוב תל אביב

 9,968,298 מכללת הנגב ע”ש ספיר

 5,312,817 מכללת נצרת עילית-יזרעאל 

 1,306,408 מעלות בית יעקב - סמינר 

 812,601 מפעלות שמחה 

 3,031,572 מרכז בית יעקב בארץ ישראל

 15,608,997 מרכז חרדי להכשרה מקצועית

 7,371,677 מרכז להשכלה בתל חי 

 282,354 סמינר בית יעקב בנות אלישבע 

 512,868 סמינר למורות ולגננות - הליכות בית יעקב

 1,415,520 סמינר מרכז בית יעקב למורות ולגננות

 3,054,919 עמותת חסידי חוסני אלקאסמי 

225,458,763סכום כולל

החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם:

חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע”ג - 2012
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יחסי עבודה

יחידת יחסי עבודה פועלת מכוח חוק ישוב סכסוכי עבודה, התשי”ז-1957 וחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957. 
באחריות היחידה: מתן מידע לציבור אודות חוקי העבודה ואישור הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. היחידה פועלת 
כמתווכת בעת סכסוכים, במניעת שביתות וביישוב הסכסוכים בדרכי תיווך, גישור ובוררות, רישום הסכמים קיבוציים 

וייזום צווי הרחבה. כמו כן, היחידה מקדמת מערכת יחסי עבודה על ידי ייעוץ, הדרכה והסברה, מחקרים וסקרים.

יישוב סכסוכי עבודה

מניעת שביתות ויישוב סכסוכי עבודה בדרכי תיווך, גישור ובוררות על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי”ז-1957.	•

קבלת הכרזות על סכסוכי עבודה ושביתות מכל מגזר המשק.	•

רישום הסכמים קיבוציים

רישום הסכמים קיבוציים כלליים )בין ארגון עובדים לבין ארגון מעבידים( והסכמים קיבוצים מיוחדים )בין ארגון 	•
עובדים למעביד(, וכן הסדרים קיבוציים לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957.

ייזום והכנת צווי הרחבה של הוראות הסכמים קיבוציים כלליים במטרה להחיל את הוראות ההסכמים גם על 	•
עובדים ומעסיקים בלתי מאורגנים.

קידום מערכת יחסי העבודה

ייעוץ לעובדים ומעסיקים - מתן ייעוץ פרטני לעובדים ומעסיקים בנושאים הקשורים בחוקי עבודה.	•

מחקרים - ייזום ועידוד סקרים ומחקרים אפליקטיביים בתחום יחסי העבודה לשם איתור מוקדי מתח במערכת 	•
יחסי העבודה ולשם הבנת תהליכים במערכת זו.

ריכוז מידע - איסוף ועיבוד נתונים על סכסוכי עבודה, שביתות והשבתות במשק. 	•

חקיקה - ייזום והשתתפות בחקיקה בתחום יחסי העבודה ומשפט העבודה.	•

פרסומים והסברה - מתן מידע לארגונים מקבילים בחו”ל, הפקה והפצה של פרסומים ועלוני מידע.	•

קבלה, בדיקה ורישום הסכמים.	•

אישור פיצויי פיטורין

מתן אישורים לפי חוק פיצוי פיטורין, התשכ”ג-1963, בדבר תשלומים לקופות פנסיה, ביטוח וכיו”ב במקום תשלום 
פיצויים )סע’ 14 לחוק(, וכן אישורים על הכללת פיצויי פיטורים בשכר עבודה )סע’ 28 לחוק(.
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תקציב האגף ליחסי עבודה

כולל תקציב פעולות ונושאים מנהליים: 6,110 שקלים נטו

דו”ח האגף ליחסי עבודה בין החודשים 12/2018-1/2018 

חודשסוג טיפול
1/18

חודש
2/18

חודש
3/18

חודש
4/18

חודש
5/18

חודש
6/18

חודש
7/18

חודש
8/18

חודש
9/18

חודש
10/18

חודש
11/18

חודש
סה”כ12/18

מספר 
הסכסוכים שנרשמו

2819191018172391335520225

מספר הסכמים 
קיבוציים שנרשמו 

435022283721362420223545362

מספר צווי הרחבה 
שפורסמו 

123

בעלי תפקידים ביחידה:

תפקידשם

הממונה הראשית על יחסי עבודהרבקה ורבנר

ממונה אזורית - תל אביבליליאן פרגמנט

ממונה אזורית - חיפהנאוה לוי

ממונה אזורית - ירושליםמרב הלוי

יצירת קשר

טלפון ליצירת קשרמיקום

02-6662794מטה ראשי

02-6667975ירושלים והדרום 

03-7347074תל אביב והמרכז

04-8613783חיפה והצפון 

פקס: 02-6662971
טלפון: 02-6662794

פניות ציבור באמצעות דוא”ל: מערכת פניות ציבור
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היחידה לכוח אדם לשעת חירום

 )המפקח הכללי על כוח אדם לשעת חירום( - רביב מלאכימנהל האגף

אודות היחידה:

אגף כוח אדם לשעת חירום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פועל מכוח חוק שירות עבודה בשעת 
חירום, התשכ”ז- 1967 )להלן: “חוק שירות עבודה”(.

במסגרת חוק שירות העבודה, רשאי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להוציא צווי קריאה לשירות עבודה 
במצבי החירום השונים כדלקמן )לאחר התייעצות עם שר הביטחון או השר לביטחון פנים(:

מלחמה )בו מגייסים את רוב עתודות המילואים לצה”ל(	•

מצב מיוחד בעורף	•

אסון המוני )כגון: רעידת אדמה, פנדמיה(	•

תשומות  חירום.  בשעת  ובעמידתה  ישראל  מדינת  של  בעוצמתה  נכבד  מרכיב  היא  חירום  בשעת  המשק  הפעלת 
כוח האדם, נוכח המחסור הצפוי להתקיים, מהוות חלק עיקרי באתגר הלאומי לשמירת הרציפות התפקודית של 
המשק החיוני. כוח אדם צעיר ומקצועי )הנמצא לעתים במחסור גם בעתות רגיעה( מגויס לצה”ל ומתפקיד היחידה 
לייצר את  לניצול מרבי במטרה  ולהביאן  הנותר במשק  כוח האדם  חירום למצות את תשומות  לכוח אדם לשעת 

התפוקות הנדרשות.

האגף הוכר כרשות ייעודית על ידי ועדת מל”ח עליונה לפי החלטת ממשלה 1716.

בשעת רגיעה, הרשות פועלת ליצירת ממשקים ושיתופי פעולה עם רשות החירום הלאומית )רח”ל(, המועצה לביטחון 
לאומי )מל”ל(, פיקוד העורף )פקע”ר(, משטרת ישראל וכלל משרדי הממשלה וגופי החירום.

ייעוד רשות כוח אדם לשעת חירום:

הנוגע  בכל  קיומיים  שירותים  למתן  ומפעלים  חיוניים  מפעלים  של  בעבודה  התפקודית  ברציפות  הפגיעה  מזעור 
לכוח אדם.
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עיקרי משימות רשות כוח אדם לשעת חירום בשגרה:

מל”ל 	• לאומית(,  חירום  )רשות  ברח”ל  בכירים  גורמים  מול  המשקי  הריתוק  בנושא  מטה  עבודת  וביצוע  ייזום 
)המועצה לביטחון לאומי(, משרדי הממשלה, פקע”ר )פיקוד העורף( ורשויות מקומיות.

אישור מפעלים חיוניים ומפעלים למתן שירותים קיומיים.	•

קיום ועדות בודקות בין-משרדיות לקביעת תקן כוח אדם למפעלים חיוניים.	•

איוש וריתוק עובדים במפעלים חיוניים )עדכון מסדי הנתונים(.	•

עריכת ביקורות כוננות של הריתוק המשקי במפעלים חיוניים.	•

קריאה לאימון של מגויסי חוץ.	•

 בחלוקה למחוזות2018סקירת פעולות שבוצעו בשנת 

מחוזכוח אדם בשעת חירום
ירושלים

 מחוז 
 תל אביב 
והמרכז

מחוז 
 חיפה 
והצפון

מחוז
באר שבע
והדרום

סה”כ

עריכת ביקורות כוננות ותרגילים 
במפעלים חיוניים

1844844901191,277

951339537360הכרזה וקליטה של מפעלים חיוניים חדשים

הכשרה ואימון מגויסי חוץ לצורך שיבוץ 
לשעת חירום

91815027249

פעילויות הדרכה בנושא היערכות 
לשעת חירום

2126171074

359155403920103514,086עדכון מאגרי כוח אדם

15914310332437קיום ועדות בודקות במפעלים חיוניים
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מנהל הבטיחות 
והבריאות התעסוקתית

בנושא  מדיניות  קביעת  על  מופקד  העבודה(  על  הפיקוח  אגף  )לשעבר,  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  מנהל 
החוקים  הוראות  ואכיפת  פיקוח  על  מופקד  הוא  כן  כמו  תעסוקתית.  וגיהות  העובדים  בריאות  בעבודה,  בטיחות 
והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה. הפיקוח והאכיפה נעשים מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 
התשי”ד-1954 ותקנותיו, וכן מכוח פקודת הבטיחות בעבודה, התש”ל-1970 ותקנותיה. נוסף על כך, אחראי המנהל 
על מתן היתרים לפעילויות שונות ועל הסמכות של גופים העוסקים בתחומי בטיחות ובריאות בתעסוקה. הפיקוח 
והאכיפה מתבצעים בכל ענפי המשק - בתעשייה, בבנייה, בחקלאות ובשירותים. הפיקוח כולל הנחיות לבטיחות, 

אכיפת חוקים ותקנות, דוחות פיקוח, צווים וחקירות תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

72,262 - מקומות עבודה נתונים לפיקוח

70,864 - מתקנים הנמצאים בפיקוח שאינם במקומות העבודה

תפקידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

הפעלת פיקוח במקומות עבודה1  .

7,141 ביקורי פיקוח בתעשייה, מלאכה ושירותים	•

7,503 ביקורי פיקוח בבנייה ובבנייה הנדסית	•

184 ביקורי פיקוח בחקלאות	•

בירורים וחקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע2  .

1,386 חקירות ובירורים פעילים	•

894 בירורים וחקירות שהסתיימו	•

77 בירורים וחקירות שנסגרו או בוטלו	•

הוצאת צווים3  .

2,204 צווי בטיחות )איסור המשך עבודה לצמיתות או עד לתיקון הליקוי(	•

1,794 צווי שיפור	•
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קידום תקנות וחקיקה4. 

בשנת 2018 טופלו החוקים והתקנות הבאים:

איסור עבודת נוער באתרי בנייה	•

עוזר בטיחות למנהלי עבודה	•

תיקון תקנות ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים	•

תיקון תקנות בטיחות בחומרי הדברה	•

פעילות להעברת נהלים לחקיקה	•

הוצאת אישורי מינויים לתפקידים שונים5.  

על פי החוקים והתקנות, נדרש אישור מינוי לתפקידים שונים. המנהל מאשר את המינויים לאחר שנבדקת התאמת 
האדם לתפקיד המבוקש.

מספר מינויים במקומות עבודה שטופלו )אושרו/נדחו( על ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בשנת 2018

נשיםכללימינוי

60527כשיר בבטיחות )ממונה על הבטיחות(

9713ממונה על בטיחות קרינה

371ממונה על בטיחות לייזר

9,57326מנהל עבודה בבנייה

560מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה

10,36867סה”כ

הסמכות שטופלו במנהל6  .

והבריאות בתעסוקה.  הבטיחות  בתחומי  שונים  בנושאים  שירותים  נותני  אלפי  על עשרות  ומפקח  המנהל מסמיך 
לצורך ביצוע ההסמכות, מקיים המנהל בדיקות של מועמדים, קובע תוכניות לימודים, עורך בחינות ובודק באופן 

שוטף את כשירות העוסקים בתפקיד שהוסמכו לו.

196 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



מספר הסמכות בטיפול המנהל

תפקיד
מספר הסמכות 
 )אישור/דחייה( 

בשנת 2018 - כללי

מספר הסמכות 
 )אישור/דחייה( 

בשנת 2018 - נשים

מספר הסמכות 
 תקפות ל-31.12.18 

 כללי

מספר הסמכות 
 תקפות ל-31.12.18 

 נשים

 כשיר בבטיחות 
)ממונה על הבטיחות(

1,5481013,831202

95161,357237ממונה על בטיחות קרינה

1,189419,395110מנהל עבודה בבנייה

9703,83210מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה

 בודק מוסמך 
)כולל פנים מפעלי לאביזרי הרמה(

293
2494927

220455614מפעיל זיקוקי די-נור

104210מעליתן

28701,4635בונה מקצועי לפיגומים

15421804ממונה על פיצוצים

34,5759276,515193עגורנאי/אתת

297957411גולש בניין

69691,15911מטפס תרנים

1,638282,93944מדריך עבודה בגובה

1,09111,8436מנהל מקצועי

1811473485מרצה מאושר

42,362304115,748959סה”כ

מספר הסמכות שטופלו על ידי מנהל בטיחות ובריאות תעסוקתית בשנת 2018 לפי גופים

מספרסוג הסמכה

173חברת מעליות, מעלונים ודרגנועים

137רשות הסמכה

1שירותים רפואיים מוסמכים

311סך הכל
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הוצאת היתרים ואישורים  .7

הוא  המנהל  כן,  כמו  שונים.  לנושאים  היתרים  אלפי  שנה  מדי  מנפיק  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  מנהל 
אחד מנותני האישור לצורך רישיון עסק במקומות עבודה מסוגים שונים. לצורך מתן האישור, נבדקים ההיבטים 

הבטיחותיים במקום העבודה ונקבעים התנאים לרישיון העסק.

מספר ההיתרים שטופלו בשנת 2018

מספר היתריםנושא היתר 

418שימוש בחומרי נפץ

75הפעלת זיקוקי די-נור

11התקנת דודי קיטור

243אחסון נפט

2,279הטמנת גפ”מ

3,262אישורים לרשיונות עסק

6,288סך הכל

מחקר ופיתוח - הפעולה המונעת  .8

יחידת הפעולה המונעת והמחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה הוקמה לצורך סיוע בהגנה ובשמירה על העובד 
ובריאותו במקום העבודה. מטרת היחידה היא לתרום לבטיחות העובד ובריאותו באמצעות מניעה, במישרין או 

בעקיפין, של היפגעות עובדים בתאונות עבודה ובמחלות מקצוע.

כדי לקדם את מטרותיה, פועלת היחידה להגדלת הידע הקיים בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה וליישומו 
בטיחות  את  המקדמות  מגוונות  פעילויות  וליצירת  הידע  להפצת  ואמצעים  כלים  ליצירת  עבודה,  במקומות 

ובריאות העובד במקום עבודתו.

הבטיחות  בתחומי  הנכללים  רבים  נושאים  מקיף  המונעת  הפעולה  יחידת  באמצעות  והנאסף  הנוצר  הידע 
והבריאות בעבודה: גיהות תעסוקתית - איתור סיכונים ומציאת פתרונות למניעת פגיעתם בעובדים, פסיכולוגיה 

תעסוקתית, ארגונומיה והנדסת גורמי אנוש, ניהול בטיחות, שיטות הדרכה, העברת מידע ועוד.

נושאים נוספים שקודמו בשנת 2018  .9

הקמת יחידת פלס - יחידת חקירות משותפת עם לה”ב-433 במשטרת ישראל	•

מתקדמים 	• טכנולוגיים  כלים  באמצעות  בנייה  מאתרי  ליקויים  ואיסוף  לאיתור  פיילוט  ביצוע 
)רחפנים ואפליקציות(

הגברת השקיפות על מדדי בטיחות של מעסיקים ואכיפה באתר האינטרנט של המנהל	•

הפעלת קמפיין רדיו ודיגיטל בנושא היערכות לצו להגברת האכיפה )עיצומים כספיים(	•

עובד 	• חשיפת  הערכת  בנושא  לאומי  ביטוח  מול  אל  מוסדרים  עבודה  ממשקי  להטמעת  פעילות 
לגורמים מסוכנים

עידוד סטודנטים ללימודי תואר שני בגיהות תעסוקתית באוניברסיטאות תל אביב וחיפה באמצעות מתן 	•
תמיכה כספית
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בקרה על בודקים מוסמכים לקרינה וייעוץ בנושא הגנת העובדים מפני קרינה מייננת באמצעות ממ”ג, 	•
כולל הטמעת תוכנה לדיווח ולבקרה על דוחות בדיקה של מקורות קרינה

פיקוח צמוד על בודקים מוסמכים שיש ספק באמינותם	•

המשך הפעלה וקידום של “רשם מחלות תעסוקתיות”	•

המשך הפעלת קורסים לבודקים מוסמכים למעליות ולמכונות הרמה	•

השתלמות לקונסטרוקטורים בתחום ביסוס עגורני צריח	•

היערכות להשתלמות בודקי בל”ה לעגורני צריח	•

המשך קידום העברת תחום רישוי עגורנאי צריח ונייד ממשרד התחבורה למשרד העבודה	•

ביצוע אכיפה מוגברת בבנייה	•

•	
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השתתפות בהחלטות על תיאום השימוש בחומרי הדברה: בחקלאות )הגנת הצומח וסביבת בעלי החיים( 
ובהדברה תברואית במסגרת ועדות בין-משרדיות



האגף להכשרה מקצועית )בכיר( 
ולפיתוח כוח אדם

האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם עוסק בפיתוח ההון האנושי בישראל ומסייע בהובלת הכלכלה החברתית 
בישראל בשני תחומים עיקריים: הכשרת מבוגרים והכשרת נוער.

המקצועית   ההכשרה  העבודה.  בשוק  המוכשרים  העובדים  היצע  להרחבת  הממשלה  של  מכליה  אחד  הוא  האגף 
לאורך  השתכרותו  כושר  את  למצות  לפרט  ומאפשרת  במדינה  האנושי  המשאב  של  בר-קיימא  שיפור  מבטיחה 

שנות עבודתו.

יעדי האגף ותפקידיו:

פיתוח הון אנושי מקצועי לטובת המשק ועל פי צרכיו	•

אוכלוסיות 	• של  האבטלה  וצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות  שיעור  הגדלת  ידי  על  חברתיים  פערים  צמצום 
ייחודיות, כגון: מקבלי הבטחת הכנסה, חרדים, מיעוטים, הורים יחידים ואנשים עם מוגבלות

צמצום מספר העובדים הזרים ועידוד החלפתם בעובדים ישראלים	•

הסרת חסמי ייצור הנובעים ממחסור בעובדים מיומנים במקצועות נדרשים	•

הקטנת תוחלת האבטלה של נכנסים חדשים לשוק העבודה על ידי הקניית מקצוע מבוקש	•

רגולציה על שוק ההדרכה וקביעת סטנדרטים מקצועיים בהכשרת כוח אדם	•

קידום תעסוקה בקרב קבוצות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה	•

השפעה חיובית על הפריון במשק באמצעות השקעה בהון האנושי	•
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מבנה ארגוני - האגף )בכיר( להכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית למבוגרים

תקציב הכשרת מבוגרים )ללא נלווים ומרכזי הכשרה( באלפי שקלים חדשים

תקציב 2018
ברוטו כולל עודפים

תקציב 2018
נטו-בסיס

תקציב 2018 
ביצוע בפועל

תקציב 2018 
תקציב 2019יתרת התחייבות

148,30899,81476,39257,18198,611

ההכשרה המקצועית למבוגרים )גילאי +18( מיועדת לדורשי עבודה ולעוסקים בעבודות בלתי מקצועיות באוכלוסיות  
ייעודיות כגון: חיילים משוחררים, אנשים מהמגזר החרדי, עולים, אנשים מהמגזר הלא יהודי, הורים יחידים, גילאי 

+45 ועוד.

דורשי העבודה מופנים להכשרות על ידי שירות התעסוקה ומרכזי הכוון תעסוקתיים של המשרד, או פונים באופן 
מקצועיים.  כעובדים  העבודה  בשוק  בהמשך  ולהשתלב  נדרש  מקצוע  לרכוש  בהכשרות,  להשתלב  כדי  עצמאי 

ההכשרה המקצועית מתקיימת במסלולי ההכשרה השונים שמציע האגף.
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משך הלימודים בקורסים המפוקחים על ידי האגף:

בין 4 עד 18 חודשים, בלימודי יום או ערב, בהתאם למקצוע הנלמד ולמסלול הלימודים.

תעודות: לעומדים בהצלחה בחובות הקורס ובמבחנים העיוניים והמעשיים מוענקות תעודת גמר ותעודה מקצועית. 
חלק מהתעודות מקנות גם רישיון לעיסוק במקצוע.

מגמות לימוד: האגף מפקח על כ-400 מקצועות שונים ב-21 ענפים, כגון: חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מתכת/
מכונות, בניין וסביבה, מנהל, הארחה, דפוס, צילום והפקה, רכב, תחבורה ועוד.

מוסדות לימוד: מרכזי ההכשרה הממשלתיים ומוסדות הלימוד, שקיבלו הכרה ופיקוח בהתאם לדרישות המנהליות 
של האגף ובהתאם לדרישות המקצועיות שנקבעו לכל מגמה )תקן סדנה ופרופיל מורים(.

מסלולי לימוד עיקריים

הכשרה מקצועית למבוגרים מתקיימת במסגרת קורסים מתוקצבים המתקיימים בדרך כלל בהכשרת יום, קורסים 
למעסיקים במסלולי כיתה במפעל, הכשרה פנים-מפעלית וחניכות. כמו כן ההכשרה המקצועית למבוגרים מתבצעת 
ערב  בהכשרת  והשתלמויות  קורסים  הלימוד,  בשכר  חלקית  השתתפות   - האישיים  השוברים  תוכנית  באמצעות 

הממומנים במלואם על ידי הלומדים ומפוקחים מקצועית ופדגוגית על ידי האגף.

מענקים ומלגות קיום
במסגרת התוכנית לעידוד עובדים ישראלים להשתלב במקצועות נדרשים, ובהתאם למדיניות הממשלה לצמצם את 

מספר העובדים הזרים בענפים אלו - הוחלט להעניק תמיכות ומענקים שונים, ביניהם:

מלגת קיום	•

במהלך  קיום  מלגת  לקבל  זכאי  לאומי,  לביטוח  מהמוסד  לגמלה  זכאי  שאינו  מקצועית,  הכשרה  בקורס  לומד 
הלימודים בגובה של עד 1,500 שקלים לחודש ועד ל-6,000 שקלים במהלך הקורס כולו.

בשנת 2018 דנה ועדת התמיכות בכ-190 בקשות למלגות קיום.

מענק התמדה	•

)בהתאם  6,000 שקלים  עד  בגובה של  למענק  זכאים  בעבודה באחד המקצועות המוגדרים  הנקלטים  עובדים 
עבודה  חודשי   12 )כלומר  נוספים  עבודה  חודשי  לאחר תשעה  עבודה.  חודשי  לאחר שלושה  לאחוזי המשרה( 
סך הכל( הם זכאים למענק נוסף בגובה 5,000 שקלים. יובהר כי מענק ההתמדה לעובד הנקלט בעבודה באחד 
המקצועות המוגדרים יעמוד על 11,000 שקלים לכל היותר. הסכום המקסימלי של מענק התמדה ללומד שקיבל 

מלגת קיום לא יחרוג מ-14,000 שקלים.

בשנת 2018 דנה ועדת התמיכות בכ-360 בקשות למענקי התמדה.

מענקי דמי קיום לחרדים במקצועות טכנולוגיים	•

בנוסף לנוהל המיועד לכלל האוכלוסייה, הפעיל משרד העבודה והרווחה גם נוהל ייחודי לגברים חרדים, המעניק 
להם דמי קיום במהלך ההכשרה המקצועית. על פי הנוהל, גבר שלומד במקצועות המחשב זכאי לדמי קיום של 
1,500 שקלים בחודש ועד לסכום מקסימלי של 8,000 שקלים לכל הקורס. כמו כן, אם הוא משתלב במקצוע שבו 

למד, הוא יכול לקבל גם מענק התמדה.
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קורסים והכשרות מתוקצבות

קורסים מתוקצבים במימון המשרד  .1

ניתנת  זו  במסגרת  נדרש.  אינו  שמקצועם  או  מקצועיים,  בלתי  ולעובדים  עבודה  לדורשי  מיועדים  הקורסים 
הכשרה במימון מלא של המדינה במגוון מקצועות )למעט ענף הארחה בו הלומד משתתף בחלק משכר הלימוד( . 
הקורסים מתקיימים במקצועות שבה ם קיים מחסור מתמשך בכוח אדם ברמה המשקית )כמו מחליפי עובדים זרים -

מתכת, בניין, חשמל וכו’(. ההכשרה מתבצעת בפיקוח האגף על ידי שני זכיינים במיקור חוץ במוסדות הכשרה 
כרמיאל  אשקלון,  חולון,  ירושלים,  בערים  ממשלתיים  הכשרה  מרכזי  חמישה  ובאמצעות  הארץ  ברחבי  שונים 
ותמרה. האגף מפעיל גם מכינות לאוכלוסיות מוחלשות, המהוות נדבך חשוב בסלילת הדרך להשתלבות בעבודה. 

המכינות מותאמות לצרכים של האוכלוסיות השונות, ובהן המגזר הערבי, המגזר החרדי, מרכזי שיקום וכיו”ב.

סך הכל קורסים ותלמידים בהכשרות מתוקצבות על ידי המדינה בשנת 2018: 5,348 לומדים ב-339 קורסים

מהם נשיםסה”כ תלמידיםפעולותענף

91563בניין וסביבה

761,450332מחשבים

11717תחבורה

33122דפוס, צילום והפקה

11010טיפוח החן

12828הצלה ומקצועות ימיים

13214134מנהל

12200189חינוך וטיפול

5348652מתכת/מכונות

10954רכב

34530259הארחה

4370525חשמל ואלקטרוניקה

79188אופנה וטקסטיל

95711עץ

7137130פרא-רפואי

64425שונות

 13מקצועות יהדות

531,094617מכינות

3395,3481,946סה”כ
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מתוך הנ”ל - קורסים המתוקצבים על ידי גורם חיצוני אחר:

מהם נשיםסה”כ תלמידיםפעולותמסלולמסלול

12
הכשרה 

במימון חיצוני
20410116

23512446השלמת השכלה37

43922562סה”כ

הכשרות מקצועיות מתוקצבות עבור מעסיקים2  .

האגף מפעיל שלושה מסלולי הכשרה מקצועיות במסגרת מקום העבודה על מנת לסייע למעסיקים להכשיר 
עובדים מקצועיים ולקלוט עובדים חדשים במקצועות הדרושים במפעל. המסלולים הם: “כיתה במפעל”, הכשרה 

פנים-מפעלית )OJT( והכשרה בחניכות )סטארטר(:

לעובדים 	• גם  מסוימים  )ובתנאים  עבודה  לדורשי  במפעלים  ייעודית  מקצועית  הכשרה  במפעל”:  “כיתה 
אחרים.  בענפים  לומדים  ו-25-16  התעשייה  בענפי  לומדים  ל -25-10  מותאמת  הכיתה  קיימים(. 
הקורסים מתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר של המשרד, וההכשרה המעשית של הקורס תבוצע בכל 
מקרה אצל המעסיק. לאחר סיום ההכשרה המעסיק נדרש להעסיק בעבודה אצלו כ-60% לפחות מבוגרי 
הקורס למשך שישה חודשים לפחות )כיום גם קבוצה של מעסיקים או גוף ייצוגי אחר יכולים להשתמש 

במסלול זה, וחובת ההשמה נותרת בעינה אך מתפזרת בין מספר מעסיקים(.

במסלול “כיתה במפעל” הוכשרו בשנת 2018: 269 לומדים )מתוכם 106 נשים(

הכשרה פנים-מפעלית )OJT- On the Job Training(: מסלול הנותן מענה לצורך בהכשרת עובדים חדשים, 	•
שאינם דורשים הכשרה פורמלית, לתפקידים שונים במפעל. משך ההכשרה נע בין חודש עד שישה חודשים, 
כאשר המעסיק מקצה חונך בעל מקצוע שמלווה ומדריך את העובדים החדשים. במסגרת הנוהל, מעסיק 
המכשיר עובדים תוך כדי עבודה יקבל 2,000 שקלים לכל עובד חדש לתקופת ההכשרה ותמיכה של בין 
1,000 שקלים ועד 3,000 שקלים בחודש בשכרו של החונך. כמו כן, יינתן מענק נוסף של 1,000 שקלים בגין 

כל עובד המשתייך לאוכלוסיית יעד )גברים חרדים, נשים ערביות, אנשים עם מוגבלות(.

במסלול הכשרה פנים-מפעלית הוכשרו בשנת 2018: 367 לומדים )מתוכם 107 נשים(

תוכנית הכשרה בחניכות )סטארטר(: מסלול שפותח לראשונה ביחידה לתכנ”ל ושוכלל ב-2015 למסלול 	•
לשוק  והותאם  החניכות  בתחום  בעולם  הניסיון שנרכש  בסיס  על  ישראל,  וג’וינט  תב”ת  בשיתוף  ייחודי 

העבודה הישראלי.

שיטת הלימוד בתוכנית זו היא ייחודית ומשלבת הכשרה עיונית ומעשית במוסד הלימודים, לצד עבודה 
.)Apprenticeship( בשכר אצל מעסיק, הנחיה וליווי חונך מטעמו ורכישת מיומנויות במקום העבודה

תוכנית הלימודים נבנית בהתאמה לצרכי המעסיקים ובסופה התלמידים עוברים בחינות וזכאים לתעודה 
ולמחוסרי  ומקצועיים,  מיומנים  לעובדים  הזקוקים  המעסיקים  לצרכי  מענה  נותנת  התוכנית  מקצועית. 
ועבודה  קידום מקצועי  ניסיון בעבודה,  לרכוש מקצוע,  בלתי מקצועיים המעוניינים  עובדים  או  עבודה 

בשכר בשילוב לימודי הכשרה.

בשנת 2018 נפתחו 9 קורסים ובהם למדו: 135 לומדים )מתוכם 25 נשים(
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תוכנית שוברים אישיים3. 

תוכנית זו מאפשרת ללומדים מאחת מאוכלוסיות היעד לבחור במסלולים הלא מתוקצבים ולקבל סיוע במימון 
קורס הכשרה מקצועית במקצוע שהם בחרו ללמוד. תוכנית זו מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש המסייעת למשתתפים 
לרכוש מקצוע ולהיקלט בעבודה. שיעורי המימון של השוברים בתוכנית זו נועדו לתמרץ את המשתתפים לסיים 
את הקורס בהצלחה ולהשתלב בשוק העבודה בתחום הכשרתם. בוגרי הקורסים, המשתלבים בעבודה בתחום 
המקצוע הנלמד, זכאים לקבל מענק השמה בהתאם לקריטריונים שנקבעו. הכללים למתן השוברים מפורטים 
שוברים  למתן  “תוכנית   1.6 שמספרה  במשרד,  התעסוקה  על  ממונה  בהוראת  והרווחה  העבודה  משרד  באתר 

להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה”.

בשנת 2018 אושרו 5,782 שוברים אישיים )נכון ליום 1.5.19(

קורסים עסקיים בפיקוח האגף ובמימון הלומדים4  .

הנערכי ם  מסוימים  בקורסים  ללומדים,  והסמכות  בחינות  הכולל  ומנהלי,  מקצועי  ופיקוח  הכרה  מעניק  האגף 
בכ-400 מוסדות לימוד. קיימת אפשרות לסבסוד חלקי משכר הלימוד באמצעות תוכנית “השוברים האישיים”.

נתוני לומדים בקורסים בפיקוח האגף להכשרה מקצועית:

סך הכל תלמידים וקורסים )פעולות שנפתחו( שנלמדו במימון עצמי ובפיקוח האגף בשנת 2018: 45,916 לומדים 
ב-3,096 פעולות

מהם נשים סה”כ תלמידיםפעולותענף

521,07914בניין וסביבה

1652,766798מחשבים

51810,260232תחבורה

841,283994דפוס, צילום והפקה

9709,9189,630טיפוח החן

7788394הצלה ומקצועות ימיים

67411,0959,450מנהל

651,1681,167חינוך וטיפול

 118מערכות אנרגיה ומים

7358519מתכת/מכונות

591,0355רכב

811,573417הארחה

2143,38574חשמל ואלקטרוניקה

18195194אופנה וטקסטיל

1114עץ

46254פרא-רפואי

14152116שונות

1320442מכינות

13244142נגישות

3,09645,91623,446סה”כ
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הכשרה במוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים5. 

מוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים

האגף אחראי על אישור מוסדות כ”מוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים” לצורך מימוש כספי הפיקדון 
הכוללת  שבמקום,  המקצועיים  התנאים  בדיקת  בסיס  על  ניתן  קורסים  לביצוע  האישור  משוחררים.  לחיילים 

בדיקת מבנה, תשתיות הכשרה, צוותי הוראה ותוכניות לימוד.

היקף הפעילות לפי חוק חיילים משוחררים:

במהלך שנת 2018 הוכרו 427 מוסדות וניתנו 3,074 אישורי קורסים.

אישורי קורסים לפי ענפים:

סה”כ אישורי קורסיםענף

92אופנה וטקסטיל

98בניין וסביבה

67הארחה והסעדה

25הצלה ומקצועות ימיים

267חשמל ואלקטרוניקה

312טיפוח החן

156מטפלות

509תחבורה

7עיצוב פנים

20חשמל

275מחשבים

733מנהל

102מתכת /מכונות

6פרא-רפואי

146רכב

51שונות

204דפוס וצילום

1שיווק אקדמאים

1מכינות

1עץ

1תעשייה וניהול

3,074סך הכל
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הכשרת נוער

תקציב 
2018 ברוטו 
כולל עודפים

 תקציב 2018 
נטו-בסיס

תקציב 2018 - 
ביצוע בפועל

תקציב 2018 
תקציב 2019יתרת התחייבות

513,353507,595493,22928,500468,262

מערכת החניכות המקצועית מאפשרת לבני נוער לרכוש מקצוע ובכך להתנסות בעולם טכנולוגי מתעדכן, באמצעות 
בתי ספר מקצועיים ותוכניות הכשרה מקצועית המשלבות לימודים ועבודה. תוכנית בית הספר המקצועי היא ארבע-
שנתית, לפי הפירוט הבא: כיתה ט’ היא כללית ומהווה מכינת הכוון ללימודים מקצועיים; כיתה י’ - השנה השנייה 
היא ייעודית מקצועית; השנה השלישית והרביעית )כיתות י”א וי”ב( משלבות לימודים ועבודה בשלושה ימי לימוד או 
ארבעה ימי לימוד בשבוע. המשרד מפעיל ארבע מסגרות מקצועיות עבור נוער חרדי שנשר מישיבות )כולל פנימיות(.

בנוסף, נערכים קורסי הכשרה מקצועית חד-שנתיים ודו-שנתיים ופרויקטים מיוחדים להכשרה מקצועית עבור בנות 
בעלות נתוני גיוס נמוכים ועבור מסגרות שונות של החינוך ההתיישבותי במשרד החינוך והחינוך המיוחד.

מטרת המערכת: להכשיר בשיטת החניכות עתודה של בעלי מקצוע לצרכי הפרט והמשק.

נוער תעשייתי לדוברי ערבית, כיתות המשך, מתבגרים, מתבגרים דו-שנתי, הכנה  נוער תעשייתי,  מסלולי לימוד: 
פרויקטים  כיתות  החינוך,  משרד  נתמך  הכרה  מסלול  הרווחה(,  במשרד  במצוקה  לנערות  השירות  )בשיתוף  לגיוס 
מיוחדים, ועוד. מגמות הלימוד מתעדכנות באופן רציף בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות ונפתחות מגמות חדשות 

בהתאם לצרכי המשק והתעשייה.

 תשע”ט2018נתוני נוער - מסלולי לימוד שנת 

מהם נשיםסה”כ תלמידיםשם מסלול

5023חניכות - רפורמה

 245חניכות - רפורמה לדוברי ערבית

3845768נוער תעשייתי

49241192נוער תעשייתי - דוברי ערבית

 421נוער תעשייתי - מגזר חרדי

15031כיתות המשך

6241מתבגרים

8023מתבגרים דו-שנתי

130130צל”ש - צעירות לקראת שירות צבאי

14866מסלול הכרה נתמך לנוער 
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 תשע”ט2018נתוני נוער - מסלולי לימוד שנת 

מהם נשיםסה”כ תלמידיםשם מסלול

12123מסלול הכרה לנוער

 4מסלול הכרה נתמך חסות הנוער

 10כיתות פרויקטים מיוחדים

101902297סה”כ

נתוני נוער - ענפים, שנת 2018 )תשע”ט(

מהם נשיםמספר תלמידיםשם ענף

72922מחשבים 

383202דפוס, צילום והפקה

1173863טיפוח החן

591396מנהל

194192חינוך וטיפול

 46מערכות אנרגיה ומים

1,380108מתכת/ מכונות

1,94027רכב

44794הארחה

170851חשמל ואלקטרוניקה

3030אופנה

1910עץ

11397פרא-רפואי

1,244207שונות

218מכינות

101902297סה”כ
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שיתוף פעולה עם גורמי חוץ:

בתי ספר מקצועיים הנמצאים בתוך בסיסי צה”ל	•

בתי ספר מקצועיים הנמצאים בתוך מפעלי תעשייה כגון אורמת, התעשייה האווירית, חברת החשמל	•

נמוכים, 	• גיוס  נתוני  לנערות בעלות  - אקרדיטציה להכשרות הצבאיות, מסלול צל”ש  שיתוף פעולה עם צה”ל 
דחיות שירות

שיתוף פעולה עם משרד החינוך - הפעלת הכשרה מקצועית בחינוך המיוחד ובמוסדות החינוך ההתיישבותי	•

שיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים	•

שיתוף פעולה עם הג’וינט ותב”ת - פרויקטים חינוכיים משותפים	•

מיזמים משותפים עם עמותות בנושאי הכשרות מקצועיות	•

משלחות נוער ומנהלים לגרמניה על בסיס ההסכם הבילטרלי בתחום ההכשרה המקצועית	•

מנהלת השירות הלאומי - שילוב בנות שירות בכל אחד מבתי הספר המקצועיים	•

מנהלת פולין - משלחות תלמידי בתי הספר לפולין	•

שיתוף פעולה עם הנוער העובד - טקסי תלמידים מצטיינים ופעילות חינוכית בבתי הספר	•

פרויקטים ותוכניות מרכזיות:

פרויקט “הן” - למניעת נשירה	•

פרויקט חונכות - להכנת תלמידים להשתלבות בחניכות ולחיזוק הקשר עם המעסיקים	•

פרויקט אס”א - מניעת אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול	•

פרויקט חוסן	•

פרויקט שותפים	•

תוכנית הכנה לקראת גיוס משמעותי )שירות צבאי או לאומי/אזרחי(	•

כיתות המשך: לסיווג מקצועי גבוה יותר, השלמת יחידות לבגרות טכנולוגית	•

תוכנית לימודי השואה - “ממשבר לתקווה” בשיתוף עם בית הספר המרכזי להוראת השואה “ביד ושם”	•

משלחות לפולין	•

חילופי משלחות נוער - גרמניה	•

לקויות למידה - הפעלת מרכזים בית ספריים לאבחון לקויות למידה ומתן הוראה מתקנת בהתאם	•
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תחום פדגוגיה
תחום פדגוגיה של האגף להכשרה מקצועית מפתח ומספק את התשתית המקצועית והשירותים הפדגוגיים הבאים: 
תוכניות לימודים, בחינות, פיתוח אמצעי הוראה והטמעה, השתלמויות של האגף במסלולים השונים לנוער ומבוגרים 

ולנבחנים אקסטרנים.

ברוטו כולל 
עודפים 2018

ביצוע 
מזומנים 2018

יתרת התחייבויות
2018

*תקציב 
2019 )באש”ח(

24,71014,52310,0169,792

תקציב הבחינות כולל הכנסות מדמי בחינה בגובה 7,500 שקלים.

תחום פדגוגיה - מטה

תחום הפדגוגיה ממונה על חמש יחידות במטה: היחידה לתוכניות לימודים, מחלקה לפיתוח פדגוגי-טכנולוגי )מאה(, 
גיבוש  על  אחראית  המטה  יחידת  מיוחדות.  לאוכלוסיות  ויחידה  פדגוגית  והערכה  מדידה  תחום  הבחינות,  תחום 
למקצועות  למגמות,  לענפים,  מקצועית  והשתלמות  הכשרה  למסלולי  מקצועיים-פדגוגיים  סטנדרטים  והפעלת 
לימוד ולמקצועות בחינה. כמו כן המטה עוסק בפרויקטים פדגוגיים מערכתיים, בתיאום בין היחידות הפדגוגיות 
לבין משרדי הממשלה, גורמי החוץ והלשכה המשפטית בהסדרת מקצועות וחקיקה. בנוסף, המטה מטפל בהצעות 
מקצועות  הסדרת  כוללת  בתחום  הפעילות  והסמכות.  התעדה  מקצועית,  והכשרה  לחינוך  הנוגעות  “מחליטים” 
חדשים להכשרה מקצועית וקביעת חוקת זכאות לתעודות השונות, אישור מקצועות חדשים, אישור תוכניות חריגות 

ומסלולים מיוחדים ועדכון רשימת מקצועות.

בשנת 2017 היחידה הייתה שותפה לעיצוב תקנות חדשות בתחום הגפ”מ, ובעקבות זאת פותחו ב-2018 שתי הכשרות 
חדשות. בתחום הגז הטבעי פותחו שמונה הכשרות חדשות. כמו כן, אושרו התקנות בתחום “בודק שכר” ופותחו 
תוכנית הכשרה ושתי השתלמויות מעשיות ייעודיות לקהל של יועצי מס ורואי חשבון. בשנת 2018 פותחו שני קורסים 
מקוונים - עיצוב גרפי מקוון, מנהל תוכן ורשתות חברתיות - ומתוכנן להמשיך בקו זה למגמות נוספות בשנים הבאות.

בשנה זו הקימה המועצה הפדגוגית של האגף להכשרה גם ועדות מקצועיות שמכוונות להסדיר תחומים מקצועיים 
בהתאם לצרכי המשק, כמו הוועדה המקצועית בתחום האוטוטרוניקה שכללה את כל ה”שחקנים” המרכזיים במשק 
)תעשיינים, מכללות, אקדמיה, צה”ל(. לוועדה זו שויכו ועדות משנה שתפקידן לעדכן את תוכניות הלימודים, לייצר 

תוכנית לימודים חדשה בתחום הדיאגנוסטיקה ולהגדיר מדרג הסמכות בתחום הרכב.

ועדות נוספות שפעלו בשנת 2018 הן: ועדה בתחום ה-QA וועדה פדגוגית שבחנה את משך הזמן האפקטיבי ללמידה 
אצל בני הנוער. הוועדות העבירו מסקנותיהן, כל אחת בתחומה, לגבי מגמות עתידיות בתחום ה-QA שיש לפתח 

ולעדכן או להכחיד, ולגבי שיפור דרכי ההוראה בבתי הספר.

ומבוגרים  נוער  של  והשתלמות  הכשרה  במסלולי  פדגוגיים  פרויקטים  וריכוז  ייזום  על  אחראית  הפדגוגיה  יחידת 
והשתלמויות  בחינות  הוראה,  אמצעי  תוכניות,  פרויקטים,  לפיתוח  הנחיות  ומעבירה  לאקסטרנים,  במסלולים 
להתאמת תוכניות לימודים ולקביעת אמות מידה לדרגות הגמשה. היחידה המשיכה בהטמעת סטנדרטים והתאמות 
ומבוגרים.  צעירים   - למידה  לקויי  ולנבחנים  מוגבלויות  עם  לתלמידים  מיוחדים,  צרכים  עם  אוכלוסיות  לקידום 
עודכנו רשימות של מגמות לימוד בהתאמה למכרזים חדשים ולנהלי האגף. נוסף על כך, היחידה אחראית על הריכוז 
והטיפול בתלמידים ובנבחנים לבגרות בכל הקשור להשוואת השכלה ולאישור קורסים בהכשרה מקצועית לגמולי 
השתלמות באמצעות ועדה בין-משרדית הפועלת בשיתוף אגפים שונים במשרד החינוך. היחידה פרסמה מכרז חדש 
לקניית שירותים מקצועיים-פדגוגיים שישרת כל היחידות בתחום הפדגוגיה. היחידה מטפלת באפיון, הזנה ועדכון 
כל התשתיות הממוחשבות לקליטת תלמידים, נבחנים, פעולות וכו’. התשתית כוללת את המנגנונים לחישוב זכאות 
והנפקת תעודות בכל מסלולי ההכשרה וההשתלמויות לנוער, למבוגרים ולנבחנים אקסטרניים ואת הטיפול בחריגים.

בשנת 2017 היחידה הפדגוגית המשיכה לעגן את הרפורמה החדשה במסלולי הנוער. עיקרי הרפורמה הם: תגבור 
שעות מקצועות הליבה ושילוב “מיומנויות רכות” כחלק אינטגרלי ממערך ההכשרה במסגרת פיילוט בארבעה בתי 
ספר. בעקבות זאת עוצבו דגמים למבנים חדשים של מערכת השעות במערכת הנוער וגובש פרופיל חונך במערכת 

הנוער בהתאמה לדרישות התעשייה )באמצעות חקר עיסוקים(.
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היחידה למדידה, מעקב והערכה פדגוגית1. 

יחידה זו מבצעת מחקרים בתחומים הקשורים להכשרות הנוגעות למקצועות קריטיים במשק. מאז 2017 בוצע 
מיקוד על נהגי משא כבד ורכב ציבורי, מנהלי עבודה בבניין ומקצועות החשמל. היחידה למדידה, מעקב והערכה 
פדגוגית שותפה למחקרים חדשים בחינוך מקצועי ולמחקרים בינלאומיים )כגון PISA( ופועלת בשיתוף פעולה עם 

הלמ”ס במחקר PIAAC שיבחן מיומנויות אוריינות ופתרון בעיות בקרב מבוגרים.

בשנת 2017 היחידה המשיכה לבדוק דוחות מערכתיים למתן זכאות לתעודות גמר בכל מסלולי הנוער והמבוגרים 
וזכאות ל-14 יחידות בגרות כדי לאתר את הפוטנציאל ולגבש תוכניות לקראת לימודי טכנאות/הנדסאות. כמו כן, 
היא ביצעה ניתוח כשלים, בקרה והערכה של סוגיות ומגמות נבחרות, הגישה דו”ח ממצאים והמלצות יישומיות 

לשיפור ובדקה את הנשירה ממסלולי הכשרה לנוער ולמבוגרים.

היחידה שותפה בהחלטות הנוגעות לכיווני הפעולה של אגף הכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם ובבחינת תהליכי 
עבודה אורכיים ורוחביים.

הפרויקט המשמעותי שעליו עמלה היחידה למדידה, מעקב והערכה פדגוגית הוא תהליך הוצאת אישור הפעלה 
)תהליך הפקת תוכנית לימודים, הכשרה למגמות ולמקצועות השונים(. בעקבות פעילות זו, עוצב ועודכן התהליך 

הקיים במטרה ליצור סינרגיה בין יחידות האגף ובין הגורמים החיצוניים הרלוונטיים לבניית תוכנית לימודים.

היחידה העוסקת באנשים עם מוגבלות2  .

בשנה החולפת החלה עבודת היחידה העוסקת באנשים עם מוגבלות על הנגשת מסמכים פדגוגיים המועלים 
לאתר האינטרנט של האגף להכשרה מקצועית. כמו כן, הוחל בביצוע פרויקט משותף עם ממשלת גרמניה בנושא 
הכשרת והדרכת צוותים לשילוב לומדים עם מוגבלות בהכשרה מקצועית, ופותחו תוכניות לימודים לבעלי מקצוע 
שמטרתן לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים )תיאור קולי, פישוט לשוני גרפי ופישוט לשוני שפתי(. 
בנוסף, היחידה פעלה להתאמת תוכניות לימוד קיימות בתחום הקולינריה עבור אוכלוסיית לומדים עם מוגבלות.

ופתחה  תוכנה(  )בדיקות  הרחב  לקהל  בקורסים  מוגבלות  עם  לומדים  של  לשילובם  לדאוג  זו ממשיכה  יחידה 
קורסים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות בתחומי גננות הנוי ושזירת פרחים. הודות לפעילותה, מוסדות לימודים 

חדשים ערכו קורסים להכשרת מורשים לנגישות, לרבות לאוכלוסייה החרדית )במכללה החרדית בירושלים(.

היחידה לתוכניות לימודים3  .

היחידה אחראית על פיתוח ועדכון של תוכניות לימודים לנוער ומבוגרים ועל התאמתן לדרישות המשק ולצרכי 
האוכלוסיות השונות. היחידה לתוכניות לימודים מזמינה סקרים וניתוחי עיסוקים כבסיס לפיתוח ועדכון תוכניות 
לימודים. היא אחראית על הכנת תשתית מקצועית-פדגוגית וגיבוש רשימת מגמות מותאמות למבוגרים ולנוער. 
עבור מבוגרים מדובר במכרזים של מסלולי יום מתוקצבים, במסגרות מוסדיות ובמסגרות לימוד משולבות עם 
התעשייה - כמו הכשרה בחניכות )סטארטר(, כיתה במפעל והכשרה תוך כדי עבודה )OJT(. המגמות לבני נוער 
)שחלקן משלבות שני מקצועות ויותר( מתמקדות במסלולים שונים המשלבים לימודים ועבודה בתעשייה לפי 
חוק החניכות )מסלול תלת-שנתי, דו-שנתי וחד-שנתי( ובמסלולים ייחודיים כגון: כיתת המשך, צל”ש, מסלולי 

הכרה נתמכים ועוד.

הכשרה  במסלולי  מבניים  שינויים  עריכת  כגון:  לנוער,  מערכתיים  פרויקטים  פיתוח  על  גם  אחראית  זו  יחידה 
למבוגרים, משימות לפי תוכנית עבודה ויישום אופרטיבי של תוכניות לימודים בהתאם לאבי טיפוס שמפותחים 
 18 )סטארטר(,   - מבוגרים  חניכות  מודל  לפי  חדשות  לימודים  תוכניות   14 פיתחה  היחידה  הפדגוגיה.  בתחום 
תוכניות לימוד בהתאם למדרג הסמכות של ועדה לעיבוד שבבי )ארבע תוכניות לימוד כבר הופצו לשטח והשאר 

ממתינות להסדרה חוקית(.

בשנת 2018 המשיכה היחידה לתוכניות לימודים לטפל בהתאמת תוכניות לצרכי התעשייה והמעסיקים בכלל, 
בבדיקה,  עסקה  היא  כן  כמו  מגמות(.   49( ולמוסדות  למפעלים  מסויג  רישיון חשמל  קבלת  לצורך  היתר  בין 

התאמה ואישור תוכניות לימודים חיצוניות )לרבות תוכניות הכשרה מותאמת במפעלים(.
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)למסלולי  לימודים  תוכניות  מבוגרים(,  )למסלולי  מסגרת  תוכניות  שוטף  באופן  ומעדכנת  מפתחת  היחידה 
מסגרות  של  פדגוגי  לניהול  המיועדים  קוריקולריים  ומסמכים  חדשות  למגמות  תשקיפים  ונוער(,  מבוגרים 
העיסוק,   / המקצוע  תמצית  להציג  התעסוקה  ללשכות  מסייעת  גם  היחידה  מקצועית.  והשתלמות  הכשרה 
המטרות, הלימודים והדרישות להפניית מועמדים לקורסים. בנוסף, היחידה מזינה ומעדכנת באופן שוטף במערכת 

הממוחשבת, מערכת שעות, סמלי מקצוע לימוד ובחינה, וחוקת זכאות לתעודות בהתאם למסלולים השונים.

בשנת 2018 פותחו והופקו 396 פרויקטים, משימות ומסמכים קוריקולריים שונים, ביניהם:

פיתוח 87 תוכניות לימודים חדשות - 71 מתוך יוזמה של היחידה ו-16 כהיענות לבקשות חיצוניות )לא כולל 	•
59 מגמות חשמלאי מסויג(

פיתוח 6 תוכניות לימודים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים	•

משוחררים, 	• חיילים  מיעוטים,  בני  חרדים,   - מיוחדות  לאוכלוסיות  לימודים  תוכניות   5 והתאמת  פיתוח 
עולים חדשים

עודכנו, הותאמו ואושרו 70 תוכניות לימודים -  לפי דרישות המעסיקים במקצועות הליבה ולפי דרישות 	•
חוק החניכות

•	- ומבוגרים  נוער  מסגרות  עבור  הכשרות  בנושא  שונים  קוריקולריים  מסמכים   131 והופצו  פותחו 
 3 פרויקטים מערכתיים, 26 בדיקות בקרת איכות ואישור תוכניות לימודים חיצוניות, 15 אוגדנים למערכת 

שעות במסלולים השונים, 8 מחקרים וניתוח עיסוקים ו-80 תשקיפים לאתר המשרד

 

כמו כן, בסוף שנת 2017 הסתיים מהלך נרחב למערך המרות תעודות צה”ל לתעודות אזרחיות של המגמות 	•
היחידה  בצה”ל,  השונים  הגורמים  מול  לעת  מעת  המתעדכן  זה,  מהלך  בעקבות  )אקרדיטציה(.  השונות 
לתוכניות לימודים הקימה מטה מיוחד להפקה שוטפת של התעודות למשוחררי צה”ל, המועברות לצה”ל 

ולחיילים. עד כה הועברו אלפי תעודות לצה”ל.

המחלקה לפיתוח פדגוגי - טכנולוגי )מא”ה(4  .

ותשובות  והפקת מאגרי שאלות  ואמצעי הוראה, פיתוח  לימוד  ועדכון חומרי  בייזום, פיתוח  המחלקה עוסקת 
פדגוגיים  ותהליכים  מודלים  והובלת  בפיתוח  עוסקת  היחידה  גמר.  לבחינות  וכהכנה  לתרגול  לימודי  כחומר 
וטכנולוגיים חדשניים וייזום מו”פים חינוכיים, ובפיתוח טכנולוגיות בלמידה ומערכות מתוקשבות בהלימה לצרכי 
בפעילות המחלקה  מרכזי  הוא מרכיב  והדרכה  הוראה  לסגלי  הפיתוח המקצועי  ה-21. תחום  הלומדים במאה 
וכולל פיתוח, ארגון וביצוע השתלמויות, ימי עיון ומערכי הטמעה עבור סגלי הוראה והדרכה במוסדות להכשרה 
תיקי  ריכוז  למידה,  לקויות  בעלי  לתלמידים  בפרויקט  תומכת  המחלקה  כן,  כמו  ולמבוגרים.  לנוער  מקצועית 

אבחון לאישור התאמות לתלמידים בבחינות בגרות ועוד.

בשנת 2018 פותחו, עודכנו והופקו ספרי לימוד, הן ספרים בשלבי פיתוח שונים והן הדפסות חוזרות.

הספר החדש “מניעת אובדנות בקרב בני נוער” יצא לאור ולשיווק ב-2018. הספר מקנה לאנשי המקצוע בבתי 
מצבי  ולמניעת  נוער  ובני  תלמידים  של  אישיים  משברים  עם  מוצלחת  להתמודדות  הדרוש  הידע  את  הספר 

אובדנות. הספר כולל מחקרים מקיפים וחלוציים בשילוב מתווה הנחיות יישומיות.

2018 הוא הספר הראשון מסוגו בישראל העוסק בשיטת הריתוך  מיג” שיצא לאור בשנת  “ריתוך בשיטת  ספר 
החשמלית הידנית המובילה בעולם - MIG( Metal Inert Gas( - ריתוך בגשת מוגנת בגז. הספר משלב ידע עיוני 
ולאלו  הריתוך  בתחום  למתלמדים  מיועד  הספר  מעשיים.  תרגולים  עם  המערכת  ומרכיבי  הריתוך  ביסודות 

שעוסקים בתחום ומבקשים לרכוש כישורים בטכנולוגיה זו.

בתחום  לנוער  המקצועיים  הספר  לבתי  ייעודי  לימוד  ספר  זהו  גמר”.  למבחן  “אזרחות  הספר  נכתב  ב-2018 
האזרחות. הספר נכתב, בהתאם לתוכנית לימודים חדשה ללימודי האזרחות לבחינות הגמר שפותחה בהובלת 
מא”ה, ובשיתוף עם אנשי מקצוע בתחום זה ועם יחידות נוספות במחלקת הפדגוגיה. כמו כן, הוקם אתר אינטרנט 

ייעודי ובו מצגות וחומרי למידה מותאמים לתוכנית. הספר מוצע גם בגרסה דיגיטלית לצפייה, הורדה 
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והדפסה. הנושאים בספר דנים בתנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה עצמאית, לאומים ומדינות בעולם, המדינה 
הדמוקרטית ועקרונותיה, המאפיינים היהודיים של מדינת ישראל ומדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

לשון, הבעה והבנת הנקרא  בשנת 2018 יצאה לאור במא”ה הסנונית הראשונה מתוך שלוש החוברות בסדרה: 
לכיתה י’. החוברת המקיפה נכתבה בצמוד לתוכנית לימודים חדשה שגם פותחה ונכתבה על ידי מא”ה. החוברת 
ובנויה באופן שיטתי ומסודר. משולבים בה טקסטים אותנטיים הרלוונטיים לעולמם של  כוללת עשרה פרקים 
התלמידים ועוסקים בתחומים מגוונים, מתוך כוונה להרחיב את הידע שלהם. הנושאים נלמדים ברמות שונות, 
צעד אחר צעד, וכל נושא מתורגל בדרכים מגוונות. דגש מיוחד הושם על טיפוח הכשירות הלשונית של התלמידים: 

הרחבת אוצר המילים, שיפור ההבעה והבנת הטקסטים.

בנוסף, בשנה זו יצאו לאור בהוצאת מא”ה ספרי “טכנולוגיות הרכב הכבד ובטיחותו” )חלק א’ וחלק ב’( המיועדים 
להכשרת נהגי משאיות ורכב כבד ולכל העוסקים במשק ההובלה. גם מנהלי ציי רכב כבד וממוני בטיחות יפיקו 
הטכנולוגיות  התמורות  את  ומשקפים  בתחום  ביותר  החדשני  המידע  את  מציגים  הספרים  רבה.  תועלת  מהם 
והבטיחותיות שחלות בשנים האחרונות בכלי הרכב הכבדים על סוגיהם השונים. הספרים כוללים את מבנה כלי 
הרכב ומערכותיהם המרכזיות, עיקרי ההוראות להפעלה ולתחזוקה, הטכנולוגיות החדישות, אביזרי ההתרעה 
ואמצעי הבטיחות, והם עשירים בתמונות, בשרטוטים ובטבלאות המסייעים בהמחשה ובהבנה. בנוסף, בסוף כרך 

ב’ מופיע מילון עברי-אנגלי למונחי הרכב הכבד.

המחלקה גם קידמה בשנת 2018 תהליכי הטמעה של יומנים דיגיטליים מקוונים, שדרוג תוכניות ואמצעי הוראה 
במקצועות הליבה, הטמעת תוכנות לימוד מקוונות במקצוע אוטוטרוניקה, פיתוח מערכות ניהול למידה ותכנים 

מתוקשבים למקצועות הטכנולוגיים ומערכת ניהול השתלמויות מקוונת.

אתר האינטרנט הפדגוגי של מא”ה מתעדכן באופן שוטף וכולל מידע פדגוגי ושיווקי על הפרויקטים השונים, על 
השתלמויות המורים ועל חומרי ההוראה והלמידה. האתר משמש כלי עזר למנהלים, למורים וללומדים. בנוסף, 
האתר שודרג וספרים רבים של מא”ה בענפים השונים הועלו אליו והם ניתנים כעת להורדה באופן נגיש ופשוט 

לכל המעוניין.

גם בשנת 2018 הושם דגש על המשך פיתוח ערוצי שיווק נוספים, לבקשת בתי הספר לנוער ומכללות המבוגרים 
חומרי  להפצת  שיווקי  אתר  פועל  הפדגוגי,  לאתר  בנוסף  במא”ה.  המפותחים  ההוראה  באמצעי  המשתמשים 
בענפים  הלימוד  ספרי  מגוון  לגבי  שונים  פרטים  באמצעותו  לבדוק  וניתן  משווקת,  חברה  באמצעות  הלמידה 

השונים ולהזמין ספרים באופן מקוון.

ועדכון סגלי  עיון לפיתוח  וימי  ב-57 פעולות הדרכה, השתלמויות  ב-2018 השתתפו כ-2,000 משתלמים שונים 
ההוראה והניהול במכללות ובבתי הספר לנוער שבפיקוח האגף.

הכנסות המחלקה משיווק חומרי לימוד והוראה הסתכמו בשנת 2018 ב-219,000 שקלים )לפני עמלת שיווק(.

כמו כן נבדקו והועברו למשרד החינוך בשנה זו 1,421 תיקי אבחונים של תלמידים בעלי לקויות למידה ממערכת 
הנוער הנבחנים בבחינות הבגרות.

תחום בחינות5  .

תחום הבחינות הוא מחלקה אורגנית בתחום הפדגוגיה הפועלת במסגרת האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח 
להפקת  וכן  ופרויקטים  עיוניות, מעשיות  בחינות  של  והערכה  ביצוע  ארגון,  לפיתוח,  אחראית  אדם. המחלקה 

התעודות השונות במגוון המסלולים )נוער ומבוגרים( שבטיפול האגף.

והרמה  המיומנות  הידע,  על  לעמוד  היא  אלה  בחינות  מטרת  הלומדים.  הישגי  הערכת  על  מופקדת  המחלקה 
המקצועית של הנבחנים. כמו כן, המחלקה מופקדת על תהליכי ההיבחנות עד למתן תעודת מקצוע לנבחנים 
אקסטרניים במקצועות שאין בהם חובת הכשרה, וכאשר קיים הסדר על פי חוק/תקנה המאפשר בחינות חיצוניות 

של בעלי מקצוע בתחומים מסוימים.

המחלקה פועלת בשתי רמות: יחידת מטה וארבע יחידות אזוריות )ירושלים, תל אביב והמרכז, חיפה והצפון, 
באר שבע והדרום(.
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אוכלוסיית היעד:

תלמידים הלומדים בקורסים למבוגרים הנמצאים בפיקוח האגף להכשרה	•

נוער הלומד בבתי ספר תעשייתיים הנמצאים בפיקוח האגף להכשרה	•

נבחנים אקסטרניים	•

תחום הבחינות נמצא בעיצומו של פיתוח תהליכים ושיטות עבודה חדשות לצורך שיפור וייעול תהליכי העבודה 
ושיפור השירות לאזרח. מטרת תהליך זה היא יצירת מערך מאוחד ואחיד, שבו כל מקבל השירות באשר הוא, 

פנימי או חיצוני, יקבל שירות תואם מכל יחידה שקיבלה את פנייתו.

כחלק מחזון האגף לשיפור תהליכי העבודה ושיפור השירות לאזרח, תחום הבחינות החל בשנת 2016 להוביל 
שינוי במערך ההיבחנות ובשמירה על טוהר הבחינות. מהות השינוי היא מעבר הדרגתי לבחינות מקוונות במגמות 

שבהן הבחינות מורכבות משאלות רבות-ברירה )אמריקאיות(.

בהתאם לחזון הדיגיטלי תוקם מערכת לזימון תורים, באמצעותה הנבחנים יוכלו לקבוע לעצמם מועדי בחינה, 
שעת בחינה ואתר בחינה בהתאם לצרכיהם. ככלל, הבחינות נערכות בבתי הספר ובאתרי בחינה חיצוניים ברחבי 
הארץ. פיתוח וכתיבת הבחינות, בדיקת הבחינות העיוניות והמעשיות וההשגחה בבחינות מבוצעים באמצעות 

נותני שירותים חיצוניים.

הבחינות  למאגר  נוספו  שאלות  ואלפי   ,2018 בשנת  למערכת  התווספו  ומעודכנים  חדשים  שאלונים  כ-800 
המקוונות. כיום, כ-65% מהבחינות הן בחינות עם שאלות רבות-ברירה )אמריקאיות( המותאמות לבחינות מקוונות. 

היעד הוא להעביר 90% ממקצועות הבחינה לבחינות אמריקאיות מקוונות.

מתבצעים תהליכי תיקוף ומיפוי של מאגרי הבחינות והשאלות העומדים לרשות היחידה, בהתאם לצרכים ועל פי 
קריטריונים טסטולוגים שהוגדרו ביחידה.

כ-111,000 מבחנים חיצוניים נערכו במסגרות של נוער ומבוגרים, בהם: כ-93,500 מבחנים למבוגרים וכ-18,000 
מבחנים לנוער.

כ-14,000 בחינות מותאמות נערכו לנבחנים עם לקויות למידה.

במסגרות  הלומדים  ולנבחנים  אקסטרנים  לנבחנים  מידע  למצוא  ניתן  הבחינות  תחום  של  האינטרנט  באתר 
כן,  ולבתי הספר. כמו  ושירותים שונים לנבחנים  שבפיקוח האגף, שאלוני בחינה לדוגמה, נהלים, מידע לנבחן 

מתעדכנים בו מעת לעת נהלי הבחינות, הוראות והנחיות שונות.

החל משנת 2015 מופעלת מערכת ציונט לנבחנים ולמוסדות הלימודים.

בנוסף, מתבצע תהליך שימור ותיעוד ידע של עובדים במשרד כדי לשמור על רציפות תפקודית במקרים שבהם 
בעלי הידע פורשים או עוזבים את תפקידם. תהליך זה נעשה על מנת להקטין את הפגיעה הפוטנציאלית בתפקוד 
המחליף, הנובעת מאובדן ידע ייחודי של עובדי המשרד הפורשים או עוזבים את תפקידם, ועל מנת להביא את 

הידע לכלל העובדים בתחום הבחינות.
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פיקוח מקצועי פדגוגי
הפיקוח המקצועי פדגוגי מבצע פעולות הערכה, ייעוץ, הנחיה ובקרה פדגוגית ומקצועית על קורסי ההכשרה, לכל 
האוכלוסיות שבטיפול האגף )נוער, מבוגרים, הסבת אקדמאים, חיילים משוחררים במסלולי הכשרת יום/ערב(. בכלל 
זה הפיקוח המקצועי פדגוגי פועל בכל הקשור להערכת מוסדות למכרז, לאישור מבנה ותשתיות הכשרה, לאישור 
והנחיית סגלי ההוראה ולפיקוח מקצועי פדגוגי על יישום תוכניות לימודים. כמו כן, הפיקוח ממליץ למחוזות בנושא 

פתיחת קורסים לעניין הפיקדון לחיילים משוחררים.

הפיקוח  האגף.  של  והפדגוגית  המקצועית  התוכנית  בעיצוב  מרכזי  גורם  מהווה  פדגוגי  המקצועי  הפיקוח  מערך 
מידה  אמות  מפעיל  המערך  הטכנולוגית.  ההכשרה  מערכת  של  והמקצועית  הפדגוגית  הבקרה  מגורמי  אחד  הוא 
מקצועיים ופדגוגיים לבחינת והבטחת התנאים והתהליכים לביצוע הכשרה הולמת, בהתאם למדיניות האגף ובהתאם 

לצרכי המשק.

הפיקוח המקצועי פדגוגי מפקח על כ-587 כיתות נוער ב-62 בתי ספר, שבהם לומדים כ-10,393 תלמידים יהודים וערבים.

בנוסף, מערך הפיקוח המקצועי פדגוגי מפקח על כ-3,435 פעולות בתחום העסקי ומתוקצב )מבוגרים( בלימודי יום 
וערב ב-20 ענפים שונים. סך הכל כ-51,264 לומדים.

סך הכל תפוקהפירוט המשימהשם המשימה

פיקוח והנחייה מקצועית פדגוגית - 
מסלולי נוער

פיקוח והנחיה פדגוגיים מקצועיים בבי”ס, כולל 
צפייה במהלך השיעורים והנחיה למרכזי מגמות 

ולמנהל בי”ס. אישור תשתיות וצוותי הוראה
406 דוחות

פיקוח והנחיה מקצועית פדגוגית - 
מסלולי מבוגרים: מתוקצב, בוקר, עסקי 

ופיקדון חיילים משוחררים

בדיקת תשתיות וצוותי הוראה. פיקוח והנחיה 
מקצועית פדגוגית שוטפת לצוותי הוראה והדרכה, 

רכזים מקצועיים ומנהלים )50% + מסלול עסקי(
1,417 דוחות

השתלמויות מקצועיות פדגוגיות כולל 
ימי עיון ומידוע

השתלמויות מקצועיות פדגוגיות וימי עיון לצוותי 
הדרכה, הוראה וניהול בבי”ס לנוער

24 השתלמויות

המשך מחשוב יחידת הפיקוח
הפקת דוחות על פלטפורמת האינטרנט בשילוב 

היחידה למערכות מידע במשרד
לא התקדם משנת 2016

באחריות רשות החברותהכשרה במלונאות - תדמור
המקום נמצא בהליכי 

הפרטה סופיים

בוצעבחינת מודל הפיקוח

בוצעהחלת הפיקוח על המפתנים

אגף )בכיר( להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם דרכי התקשרות:

דואר אלקטרוניטלפוןכתובתמחוז

02-6662759Eti.Yitzhaky@moital.gov.ilבנק ישראל 5 ירושליםמשרד ראשי

04-8619306Esar.Duvdevani@Economy.gov.ilחסן שוקרי 5, חיפהמחוז חיפה והצפון

03-5154227David.Bonali@moital.gov.ilסלמה 53 דרך שלמה, תל אביבמחוז תל אביב והמרכז

02-6667914Gidon.Zaken@moital.gov.ilיפו 30, ירושליםמחוז ירושלים

08-6264728Sharona.Bloche@Economy.gov.ilהתקווה 4, באר שבעמחוז באר שבע והנגב
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אגף בכיר מעונות יום 
ומשפחתונים לגיל הרך

האגף למעונות יום ומשפחתונים מפקח על שלומם, בטיחותם והתפתחותם התקינה של התינוקות והפעוטות בגילאי 
לידה ועד שלוש. פיקוח זה נעשה תוך הבטחת מתן תנאים נאותים וסביבה חינוכית-טיפולית מותאמת כדי לסייע 

לשילובן של אמהות לילדים בגיל הרך בשוק העבודה.

עיקרי פעילות האגף

רישוי מעונות יום ומשפחתונים והפעלת מערכי פיקוח ואכיפה1  .

סבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום ומשפחתונים2  .

בינוי, שיפוץ והסבה של מעונות יום3  .

יישום חוק הפיקוח על מעונות יום החדש4  .

תקציב

מיליוני שקלים חדשיםפעילות

1,100סבסוד שהות ילדים במעונות יום ומשפחתונים

86סבסוד שהות ילדים בצהרונים

371 )תוספתי(בינוי מעונות יום - 391 )תוספתי(

12תפעול והדרכה

21תפעול משפחתונים

24מוקד טלפוני

1,614סך הכל
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חינוך וטיפול

עיקרי הפעילות:

תוכנית “מסגרות תחילה”1  .

באמצעות 	• במעונות  והטיפול  החינוך  איכות  לקידום  אשלים  ג’וינט  עם  פעולה  בשיתוף  פיילוט  תוכנית 
פיתוח, יישום והטמעת מודל לפיקוח והדרכה מקצועיים.

36 מעונות בפריסה ארצית ו-60 מעונות בעוטף עזה משתתפים בפיילוט.	•

הגיל 	• בתחום  המובילות  מהאוניברסיטאות  שלוש  “בטרם”,  ארגון  הבריאות,  משרד  לפיילוט:  שותפים 
הרך בישראל.

במרץ 2019 אושר שלב ב’ של תוכנית “מסגרות תחילה” בוועד המנהל של הג’וינט. זהו שלב משלים ומיועד 	•
יישום והטמעת סטנדרט ניהול וחינוך עד השלמת סטנדרט השדרה החינוכית-טיפולית  להמשך פיתוח, 

במסגרות מלידה עד שלוש.

תוכנית פיילוט ה”מודל היישובי”2  .

מיזם משותף של האגף עם רש”י והג’וינט אשלים לקידום הגיל הרך ברשות המקומית באמצעות יצירת 	•
תפיסה ושפה אחידות ומבנה ארגוני ומקצועי: מטרת המיזם היא פיתוח מודלים לקידום שירותים לגיל 
הרך, תוך שימת דגש על איכות מסגרות החינוך והטיפול, קידום נשות ואנשי המקצוע ותמיכה בהורים 

בפיתוח קשרי הורה-ילד והתמודדות עם מצבי סיכון.

שמונה יישובים, ארבעה בצפון וארבעה בדרום, משתתפים בפיילוט.	•

במיזם משתתפים 54 מעונות, שבהם יושם הסטנדרט לקידום איכות החינוך והטיפול במעונות. כמו כן, 	•
תתקיים הדרכה גם למעונות הפרטיים לקראת החלת חוק הפיקוח על המעונות.

קורסי הכשרה מתוקצבים של צוותים מקצועיים העובדים בפועל במעונות3  .

נפתחו 16 קורסים למחנכות מטפלות סוג 1 /סוג 2 /מנהלות מעון /הדרכה.	•

הכשרה ארצית ייעודית בנושא אלרגיה במעונות המוכרים )שנת 2018(4  .

עד כה בוצעו 830 קורסים שבהם הוכשרו 16,746 אנשי צוות.

השתתפות במחקר בינלאומי של ארגון ה-OECD לבחינת איכות החינוך והטיפול במעונות5  .

הסתיים מחקר החלוץ שהתבצע במאי 2017, ובו נדגמו 32 מעונות ו-76 משפחתונים.	•

הסתיים המחקר הראשי שהתבצע ביוני 2018, ובו נדגמו 162 מעונות ו-76 משפחתונים.	•

ממצאים ראשונים של המחקר צפויים להתפרסם באוקטובר 2019.	•
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הרחבת היצע

עיקרי הפעילות:

האגף הקצה 371 מיליון שקלים לרשויות מקומיות לבינוי ולתכנון מעונות יום, מתוכם משוריינים 55% מהתקציב 1
לרשויות מקומיות ממגזרים ייעודיים )ערבי, חרדי ואשכולות חברתי-כלכלי 4-1(.

 .

שבין 2 בהיקף  ממשלתי  מימון  המאפשר  ומהיר,  נגיש  נוהל  במסגרת  המקומיות  לרשויות  מוקצים  אלה  כספים 
90%-100% מעלות הבינוי, הכרה בעלויות בנייה גבוהות, ללא חסמים ביורוקרטיים ועוד. שיעור המימון לרשויות 

מהמגזרים הייעודיים הוא לא פחות מ-95%, וכן ניתן לקבל תוספות עבור תשתיות היקפיות.

 .

הוקצו תקציבים לתכנון של כ-80 מעונות יום חדשים במנגנון המתחשב בצרכים ובביקוש של הרשויות המקומיות 3
יוכלו  הבינוי  בנייה שעם הגעת תקציבי  היתרי  תייצר מלאי של  זו  יכולות הביצוע שלהן. פעילות  בשילוב עם 

להבשיל לשלבי הביצוע.

 .

ניצול מרבי של תקני המשפחתונים באמצעות ניוד תקנים לא מאוישים בין רשויות מקומיות ו/או זכיינים.4  .

עיקרי תוכנית העבודה:

גיבוש נהלי בינוי חדשים1.  

קידום מנגנוני בניית והסבת מעונות יום באזורי תעסוקה ובמקומות עבודה2.  

סמלים

עיקרי הפעילות:

הליך מתן הסמלים עבר בשנים האחרונות שיפורים ושינויים, שעיקרם ייעול התהליך והנגשתו למקבלי השירות. 1
בתוך כך, יש לאגף אפשרות לקבל החלטות בדבר מתן הסמלים תוך פרק זמן סביר, כדי שמגיש הבקשה יוכל 

להיערך להכנת המסמכים הנדרשים בטרם הגשת הבקשה.

 .

סמל מעון הוא ביטוי לכך שהמעון עומד בתנאים שנקבעו על ידי המשרד לשם קבלת הכרה. הסמל ניתן ביחס 2
למבנה הנמצא בכתובת מסוימת וביחס למספר הכיתות שאושרו במעמד הסמל, ואשר לגבי כל אחת מהן תיקבע 

התפוסה המרבית המאושרת.

 .

בשנת 2018 הונפקו 177 סמלי מעון בחלוקה הבאה:3  .

71 סמלי מעון שהונפקו עבור מעונות שנבנו מתקצוב המשרד	•

64 סמלי מעון שהונפקו עבור מעונות שנבנו ביוזמה פרטית	•

42 סמלי מעון שהונפקו עבור מעונות שהועברו מארגון לארגון	•
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עיקרי תוכנית העבודה:

המשך ייעול תהליך מתן הסמלים הן עבור מעונות היום והן עבור המשפחתונים.

סבסוד

עיקרי הפעילות:

בשנת תשע”ח האגף סבסד את שהותם של למעלה מ-110,000 ילדים )לא כולל פעוטות בסיכון( בגילאי 3-0, בעלות 
של כ-1.1 מיליארד שקלים, לפי הפירוט הבא:

סכום סבסוד שנתימספר ילדיםמספר מסגרותסוג מסגרת

97,961989,729,559 2,156 מעונות יום

143,592,074 12,757  3,700משפחתונים

1,133,321,633  110,718 5,856 סה”כ

עיקרי תוכנית העבודה:

ביצוע פעולות לשיפור השירות לאזרח	•

הקלה ופישוט ביורוקרטיה	•
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רשימת מאגרי מידע רווחה

נכון לתאריך 17/6/2018

הערותשם המאגרמספר מאגר

כולל שלושה מאגרים אחרים שאוחדו למאגר אחדייעוץ משפטית עודכנית719335

קמחא דפסחא95210

נתוני מרשם אוכלוסין585879

מערכת תשלומי סעדמת”ס980009493

הדרכה תחום רווחה384275

נוכחות עובדים93247
המאגר כולל את כל מאגרי המידע הקשורים בנוכחות עובדים 

ברחבי המשרד

תקני רכב933603

בעלי תעודות עיוור990050908

הנחות לבזק990036925

101615
כוח אדם ברשויות אנוש - 

מחוז חיפה

187815
כוח אדם ברשויות אנוש - 

מחוז תל אביב

כוח אדם ברשויות - ירושלים 212272

כוח אדם ברשויות - דרום 

פנקס העובדים הסוציאליים 231762

מקלטים לנשים מוכות396070

מאגר הכולל ארבעה מאגרים של מחוזות. המאגרים אוחדו למאגר מרכזי אחדיחידת סיוע לבית משפט משפחה448625

רף זקן674513

מאגר הכולל ארבעה מאגרים מחוזים שאוחדו למאגר אחדאימוץ60293

מאגר הכולל נתוני אימוץ עד שנת 2010אימוץ ארכיון560534

רף מפגרים212212

תפוקות חסות הנוער434369

אבחון מפגרים421056

המאגר כולל רשימת מאגרים מחוזיים ונפתיים שאוחדו למאגר אחדשירות המבחן לנוער21326

טיפול בתרומות אפוטרופוס81199
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הערותשם המאגרמספר מאגר

שייך לאגף פיתוחמאגר יועצים 320122

קצין ביטחון990043436

סיוע לבודדים591796

מענקים ליתומים700731

מתנדבים980009624

המאגר כנראה לא פעילטיפול בנפגעי סמים 980022632

מאגר הכולל שלושה מאגרים מחוזיים שאוחדו למאגר זהועדות חריגים980009486

שירות מבחן מבוגרים980009600
המאגר כולל את כל המאגרים המחוזיים הקשורים לשירות 

המבחן למבוגרים

נתוני יסוד980009562

מסגרות רווחה 

חקירות ילדים  

מבחני הכנסה 

נפגעי תקיפה מינית 

 
התוכנית הלאומית 

לילדים בסיכון

חירשים 

 
מערכת תומכת החלטות - 

מתווה 

פרמיות 

פניות הציבור 

רף שיקום 

אזרח ותיק628179

מאגר חדש המנהל את תהליך ההשמה של פונה במסגרת רווחההשמה דיגיטלית 

סמך מקצועי 

ועדות ערר 
מערכת המנהלת את תהליכי הבקשות לוועדות ערר וניהול 

הישיבות וההחלטות

מערכת תשלומים לנזקקיםדמי ליווי ותקשורת 

מאגר חדש הכולל אנשים עיוורים הזכאים לתשלום מיוחד עבור כלבי נחייהכלבי נחייה 

מאגר הכולל את רשימות המאמצים והמאומצים המגיעים מחו”לאימוץ בינלאומי 

ערר ליקויי ראייה  
נתונים על עיוורים הפונים לוועדות ערר מיוחדות לגבי החלטות 

הקשורות לאישורים שונים

טיפול בבקשות לקבלת כספי עזבונות - עבודה מול מרכב”העזבונות 

תמיכות חסד 

מאגר הכולל נתוני פרמיות של עובדיםשכר עידוד 

ניהול והנפקת תעודות נשק לעובדים קב”ט נשק 
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רשימת מאגרי מידע, זרוע העבודה

משרדשם המאגר
 מספר מאגר

 במשרד 
המשפטים

תיאור המאגרשם יחידהמנהל מאגר

243345עבודהפיקוח על העבודה
ורדה אדוארדס,
אריק שמוליביץ

מנהל הבטיחות 
 והבריאות 

התעסוקתית

ניהול פיקוח על מפעלים, 
תאונות עבודה, מעליות, חומרים 

מסוכנים, מפעלי עגורנים 
)משותף גם לאכיפת חוקים 

והמחלקה המשפטית(

יפה סולימני209462עבודהקנס מנהלי
מנהל 

הסדרה ואכיפה
קנסות מנהלתיים על עוברי 

חוקי עבודה.

הכשרה מקצועית 
ופיתוח כוח אדם 

שולי אייל980018570עבודה

אגף להכשרה 
מקצועית 

ופיתוח 
כוח אדם

מעקב אחר הסבות והכשרה 
מקצועית של עובדים מתן 

אישורים ותעודות לבעלי זכות, 
הכשרה מקצועית

מעונות יום 
ומשפחתונים 

לגיל הרך
אמיר מדינה980009501עבודה

אגף מעונות יום 
ומשפחתונים 

לגיל הרך

קביעת זכאות לרישום וקבלה 
למעונות יום ומשפחתונים 

של המשרד

 מהנדסים 
ואדריכלים

מיכל אבגנים980018465עבודה
אגף רישום 

ורישוי עיסוקים

מעקב ומתן אישורים 
למהנדסים בישראל,

פיתוח תהליכים 
למאמנים והתמחויות

מיכל אבגנים980018471עבודהחשמלאים
אגף רישום 

ורישוי עיסוקים

מעקב ומתן אישורים ותעודות 
לעיסוק בנושא חשמל 

לחשמלאים בישראל

כוח אדם 
בשעת חירום

רביב מלאכי298115עבודה
מנהל נושאי 
שעת חירום

רישום מפעלים ומוסדות 
עובדים לצורך הפקת צווי גיוס 

בשעת חירום

לשכות 
תעסוקה פרטיות

יפה סולימני199472עבודה
מנהל 

הסדרה ואכיפה
רישום מפעלים ומוסדות לצורך 

מתן רישוי להעסקת כוח אדם

יפה סולימני825548עבודהקבלני כוח אדם
מנהל 

הסדרה ואכיפה
רישום קבלני כוח אדם לצורך 
מתן רישוי להעסקת כוח אדם

מנהל תכנון 
מחקר וכלכלה

ראובן פסח287995עבודה
מנהל 

מחקר וכלכלה

סקרים בנושאי מעסיקים, עובדים 
זרים, אמהות עובדות, קורסים 

להכשרה מקצועית, תעסוקה

שולי אייל990047920עבודהעומר בית ספרי

אגף להכשרה 
מקצועית 

ופיתוח 
כוח אדם

דווח נוכחות בקורסי הכשרה 
מקצועית בבתי ספר ומכללות.
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משרדשם המאגר
 מספר מאגר

 במשרד 
המשפטים

תיאור המאגרשם יחידהמנהל מאגר

אכיפת חוקי 
עבודה ישראלים

יפה סולימני1008201עבודה
מנהל 

הסדרה ואכיפה

רישום מעסיקים ישראליים 
העוברים על חוקי העבודה - 

שכר מינימום, עבודת נוער, 
שוויון הזדמנויות, שעות עבודה 

ומנוחה, עבודת נשים, מניעת 
הטרדה מינית, זכויות לאנשים 

עם מוגבלויות, מידע גנטי, הגנת 
שכר, חופשה שנתית, הודעה 

לעובד על תנאי עבודה, הודעה 
מוקדמת לפיטורין או התפטרות, 

חיילים משוחררים, הסכמים 
קיבוציים ועוד

מה”ט רישום 
הנדסאים וטכנאים

מיכל אבגנים990047906עבודה
אגף רישום 

ורישוי עיסוקים
רישום כל הטכנאים, ההנדסאים, 

האדריכלים והשרטטים

תעסוקת אתיופים 
והורים יחידים

ממונה תעסוקהיעקובי גלעבודה

נתונים על יוצאי אתיופיה, הורים 
יחידים וצעירים בסיכון ודורשי 

עבודה בני 45 ומעלה המבקשים 
להשתלב בשוק העבודה

עבודהתעסוקת מיעוטים
אלה אייל 

בר דוד
ממונה תעסוקה

נתונים על בני מיעוטים ערבים, 
דרוזים הדורשים להשתלב 

בשוק העבודה

תעסוקת אנשים 
בעלי מוגבלויות

ממונה תעסוקהדפנה מאורעבודה
נתונים על אנשים עם מוגבלות 

הדורשים להשתלב בשוק העבודה

ממונה תעסוקהשירה ברלינרעבודהתעסוקת חרדים
חרדים שקיבלו פטור משירות 

צבאי המבקשים להשתלב 
בשוק העבודה
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פירוט מוסדות ציבור 
מקבלי תמיכה

 מספר מטרת התמיכה
תקנה

 המחלקה
האחראית

מזהה 
 מגיש 
הבקשה

 שם מגיש 
הבקשה

 סכום
מבוקש

 סכום
 בקשה
מאושר

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580007433מוסדות ציבור23-05-01-60

הישיבה הגדולה אהל 
שמעון מערלוי ירוש

700,000407,880

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580548501מוסדות ציבור23-05-01-61

מוסדות תפארת 
חינוך קוידינוב )ע”ר(

550,000389,340

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580050292מוסדות ציבור23-05-01-62

ישיבת חכמי לובלין 
זכרון מאיר

600,000271,920

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580464501מוסדות ציבור23-05-01-63

קהל חסידי לעלוב - 
אור אברהם )ע”ר(

900,000389,340

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580566446מוסדות ציבור23-05-01-64

ישיבת תורת שלמה 
ירושלים )ע”ר(

650,000302,820

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
612,000111,240אולפנת לבונה )ע”ר(580316792מוסדות ציבור23-05-01-65

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580051159מוסדות ציבור23-05-01-66

מוסדות סטולין קרלין 
בני ברק

480,000247,200

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580098895מוסדות ציבור23-05-01-67

זכרון דוד לעי”נ דוד 
נגר בן דאדא

600,000333,720

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580083210מוסדות ציבור23-05-01-68

אורות התשובה ע”ש 
רבי סעדיה אדתי ורב

400,000271,920

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580024131מוסדות ציבור23-05-01-69

מוסדות חסידי 
סדיגורה ירושלים

972,000327,540

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580313633מוסדות ציבור23-05-01-70

מוסדות וישיבת תורת 
ה’ בארה”ק )ע”ר(

700,000333,720
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
1,000,000358,440ישיבת חידושי הרי”מ580037208מוסדות ציבור23-05-01-71

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580022150מוסדות ציבור23-05-01-72

צביה - רשת חינוכית 
תורנית - ע”ש הרב

650,000185,400

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580276715מוסדות ציבור23-05-01-73

מוסדות התורה 
והחסד ובית 
כנסת, שכון

1,500,000129,780

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580110054מוסדות ציבור23-05-01-74

ישיבת “תפארת משה” 
בני ברק

480,00067,980

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
1,000,000667,440יחל ישראל580056448מוסדות ציבור23-05-01-75

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580365732מוסדות ציבור23-05-01-76

מוסדות 
טשארנאביל )ע”ר(

775,000432,600

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580022051מוסדות ציבור23-05-01-77

בית מדרש 
גבוה לתורה 

“עטרת ישראל”
852,000383,160

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580009181מוסדות ציבור23-05-01-78

 ישיבת “שפתי צדיק” -
קריה חסידית חצור

400,000197,760

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580074581מוסדות ציבור23-05-01-79

אגודת נפש החיים 
שע”י מרכז קהילתי

630,000432,600

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580508539מוסדות ציבור23-05-01-80

דרכי משה - 
אשדוד )ע”ר(

685,800550,020

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
750,000482,040מוסדות ירים משה580160984מוסדות ציבור23-05-01-81

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
2,070,0001,019,700ישיבת קול תורה580025591מוסדות ציבור23-05-01-82

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
550,000241,020נהורא דאורייתא580234540מוסדות ציבור23-05-01-83

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580063634מוסדות ציבור23-05-01-84

ישיבת בית ישראל 
ע”ש האדמו”ר הקדוש 

600,000259,560
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580243319מוסדות ציבור23-05-01-85

ישיבת מעלה 
חבר )ע”ר(

530,000265,740

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580357986מוסדות ציבור23-05-01-86

קרן בוני חיי 
עולם )ע”ר(

367,000228,660

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
350,000154,500משכן שמעון580065779מוסדות ציבור23-05-01-87

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות “חסידי 580252872מוסדות ציבור23-05-01-88

700,000574,740דאראג” )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
אורחות חיים ע”ש ר’ 580479657מוסדות ציבור23-05-01-89

300,000160,680חיים חדד ז”ל

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מרכז תורני חסידי 580339398מוסדות ציבור23-05-01-90

1,000,000648,900לצעירים בני עלייה

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת תפארת 580065316מוסדות ציבור23-05-01-91

950,000624,180התלמוד ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
קריית חינוך ישיבת 580061851מוסדות ציבור23-05-01-92

150,00030,900הנגב - חנוך לנער

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות “שערי ציון” 580005288מוסדות ציבור23-05-01-93

450,000191,580בני ברק

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
600,000352,260ברכת אפרים580085447מוסדות ציבור23-05-01-94

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת נחלת יוסף ע”ש 580152791מוסדות ציבור23-05-01-95

400,000309,000יוסף מזרחי בירו

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות קרלין סטולין 580256865מוסדות ציבור23-05-01-96

1,890,000723,060בקרית ספר בנשיא

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
והודעתם לבניך - 580203313מוסדות ציבור23-05-01-97

846,600512,940משכן שלמה ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
אגודת תומכי ישיבת 580054849מוסדות ציבור23-05-01-98

717,000278,100שער אליעזר קרטשני

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת אור 580058014מוסדות ציבור23-05-01-99

1,759,590574,740אלחנן )ע”ר(
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת אור 580058014מוסדות ציבור23-05-01-100

1,409,400525,300אלחנן )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת אור 580058014מוסדות ציבור23-05-01-101

1,200,000488,220אלחנן )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מגן לילד - המתיבתא 580010023מוסדות ציבור23-05-01-102

200,00092,700למצטיינים בני ברק

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות משכנות 580325066מוסדות ציבור23-05-01-103

600,000222,480התורה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת נחלת דוד ע”ש 580150332מוסדות ציבור23-05-01-104

400,000222,480הרב הגאון ר’ דוד

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
 מרכז מוסדות 580288090מוסדות ציבור23-05-01-105

1,000,000469,680ויזניץ - אשדוד

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
500,000222,480אהבת שלום - רכסים580173672מוסדות ציבור23-05-01-106

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
300,000241,020ישיבת שעלבים580024529מוסדות ציבור23-05-01-107

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
אגודת קרן 580013589מוסדות ציבור23-05-01-108

100,00080,340אורה בכרמיאל

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבה למצוינים בית 580173292מוסדות ציבור23-05-01-109

920,000420,240מרדכי אשדוד

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות פיטסבורג 580062164מוסדות ציבור23-05-01-110

500,000265,740“צדקת יוסף” אשדוד

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
“נתיבות חיים” - מרכז 580003440מוסדות ציבור23-05-01-111

1,000,000278,100ע”ש החיד”א

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
באר מים חיים קריית 580404648מוסדות ציבור23-05-01-112

540,000302,820צאנז ירושלים )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות התורה מקור 580039030מוסדות ציבור23-05-01-113

1,100,000543,840ברוך, בני ברק

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת הגאון מטשעבין 580011740מוסדות ציבור23-05-01-114

800,000444,960כוכב יעקב י-ם
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
300,00092,700ישיבת תורה והוראה580027738מוסדות ציבור23-05-01-115

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות “תורה 580000503מוסדות ציבור23-05-01-116

800,000475,860ושלום” בישראל

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ברכת ישראל 580343523מוסדות ציבור23-05-01-117

800,000111,240מאיר )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
הישיבה הגדולה שפת 580059756מוסדות ציבור23-05-01-118

570,000253,380אמת )ישיבת גור( 

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
300,000117,420שלהבת הדרום580088060מוסדות ציבור23-05-01-119

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
400,000111,240שלהבת הדרום580088060מוסדות ציבור23-05-01-120

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
יעד מרדכי - 580221000מוסדות ציבור23-05-01-121

650,000216,300צרפת )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות ביאלא 580036275מוסדות ציבור23-05-01-122

1,080,000271,920“חלקת יהושוע”

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
משכנותיך 580010270מוסדות ציבור23-05-01-123

200,00074,160ישראל ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות חינוך וחסד 580274504מוסדות ציבור23-05-01-124

967,200370,800פני מנחם בית שמש

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
500,000284,280בדרכי רבותינו )ע”ר(580387538מוסדות ציבור23-05-01-125

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
נזר ישראל מוסדות 580058311מוסדות ציבור23-05-01-126

1,943,000834,300תורה חינוך וחסד )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
כפר - צבי סיטרין 510121593מוסדות ציבור23-05-01-127

540,000142,140בע”מ )חל”צ(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת בית מאיר ע”ש 580041101מוסדות ציבור23-05-01-128

1,014,000753,960מרן הגאון ר’ מאיר

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות התורה 580130482מוסדות ציבור23-05-01-129

1,000,000432,600והחינוך גור ערד
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
פאר אהרון - 580465763מוסדות ציבור23-05-01-130

700,000352,260רמות )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת ברסלב, רח’ 580068104מוסדות ציבור23-05-01-131

520,000309,000ברסלב בני ברק

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת ישמח משה 580026037מוסדות ציבור23-05-01-132

900,000469,680ושבות יהודה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות ‘’צמח צדיק’’ 580343655מוסדות ציבור23-05-01-133

1,300,000797,220ויז’ניץ אלעד )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
450,000339,900ישיבת אופקים580027472מוסדות ציבור23-05-01-134

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבה דחסידי 580019263מוסדות ציבור23-05-01-135

559,000321,360בעלזא ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבה דחסידי 580019263מוסדות ציבור23-05-01-136

1,118,000358,440בעלזא ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
אגודת ישיבת חסידי 580040491מוסדות ציבור23-05-01-137

980,000321,360גור חיפה

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
800,000525,300קול סיני )ע”ר(580315604מוסדות ציבור23-05-01-138

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
600,000290,460אולפנת רעיה580209989מוסדות ציבור23-05-01-139

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
450,000290,460ישיבת בית חלקיה580084614מוסדות ציבור23-05-01-140

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות עמלה של 580380228מוסדות ציבור23-05-01-141

714,000383,160תורה בירושלים עיה”ק

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת אוהל 580060721מוסדות ציבור23-05-01-142

300,00055,620מועד, ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
600,000284,280חינוך ומסורה )ע”ר(580540599מוסדות ציבור23-05-01-143

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
פאר אהרון - 580465763מוסדות ציבור23-05-01-144

1,100,000494,400רמות )ע”ר(
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת תנא דבי 580490084מוסדות ציבור23-05-01-145

580,000327,540אליהו )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות אור 580115384מוסדות ציבור23-05-01-146

270,000129,780גאון בישראל

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות אוהל יהושע 580303501מוסדות ציבור23-05-01-147

800,000506,760חיפה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
בית היתומים ציון 580031052מוסדות ציבור23-05-01-148

1,800,000469,680בלומנטל ים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מרכז תורה וחסד עם 580340958מוסדות ציבור23-05-01-149

500,000148,320רם )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבה ובית מדרש 580082139מוסדות ציבור23-05-01-150

384,000216,300לתורה “תהילה לדוד”

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
400,000160,680פאר התלמוד )ע”ר(580168615מוסדות ציבור23-05-01-151

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת חוכמת 580185924מוסדות ציבור23-05-01-152

650,000426,420התורה ותפארתה

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580075158מוסדות ציבור23-05-01-153

הישיבה הקדושה 
והת”ת תורת 
אמת הכללית

200,000191,580

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבות לצעירים עטרת 580316602מוסדות ציבור23-05-01-154

4,200,0001,013,520שלמה בארה”ק )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבות לצעירים עטרת 580316602מוסדות ציבור23-05-01-155

4,200,000778,680שלמה בארה”ק )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבות לצעירים עטרת 580316602מוסדות ציבור23-05-01-156

4,200,000302,820שלמה בארה”ק )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת תומכי תמימים 580172666מוסדות ציבור23-05-01-157

200,000160,680חב”ד ליובאוויטש

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
350,000173,040אגודת אור ברוך580025872מוסדות ציבור23-05-01-158

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
תורת החיים נווה 580166171מוסדות ציבור23-05-01-159

400,000166,860דקלים )ע”ר(
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
תורת החיים נווה 580166171מוסדות ציבור23-05-01-160

400,000142,140דקלים )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
1,100,000389,340כנסת יצחק חדרה580107571מוסדות ציבור23-05-01-161

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
1,100,000210,120גלעד טלז )ע”ר(580584050מוסדות ציבור23-05-01-162

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
כנסת יצחק - קריית 580439735מוסדות ציבור23-05-01-163

1,500,000401,700ספר )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מעין ההלכה - 580251775מוסדות ציבור23-05-01-164

625,500364,620באר רפאל

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
350,000191,580עטרת אבנר )ע”ר(580415149מוסדות ציבור23-05-01-165

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מפעלי תורה וחסד 580277952מוסדות ציבור23-05-01-166

1,500,000698,340לזיכרון שרה זיסל

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת באר 580295426מוסדות ציבור23-05-01-167

500,000228,660יהודה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות התורה והחסד 580078194מוסדות ציבור23-05-01-168

800,000426,420“מאור ישראל” 

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
500,000302,820בית דוד - קריית גת580182301מוסדות ציבור23-05-01-169

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
אהלי תפארת 580261881מוסדות ציבור23-05-01-170

1,440,000716,880משה בביתר

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
678,000197,760כנסת מאיר580240034מוסדות ציבור23-05-01-171

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
בית הכנסת ובית 580366789מוסדות ציבור23-05-01-172

500,000179,220מדרש פאר השלום 

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
442,000197,760ישיבת טבריה580237220מוסדות ציבור23-05-01-173

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
חכמת שלמה רחובות 580210409מוסדות ציבור23-05-01-174

350,000160,680ע”ש הרה”ג ר’ שלמה
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
אגודת ישיבת מדרש 580026359מוסדות ציבור23-05-01-175

350,000123,600פורת-יוסף ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת אור ישראל - 580003168מוסדות ציבור23-05-01-176

870,000562,380פתח תקוה

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת אור ישראל - 580003168מוסדות ציבור23-05-01-177

730,000469,680פתח תקווה

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מרכז תורני ברכיה 580132868מוסדות ציבור23-05-01-178

550,000315,180חכמת רחמים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
500,000265,740קול ברמה580048817מוסדות ציבור23-05-01-179

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות תורה וחינוך 580037265מוסדות ציבור23-05-01-180

1,200,000290,460של חסידי גור בית

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת דובר 580258663מוסדות ציבור23-05-01-181

600,000352,260שלום )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות ותלמוד תורה 580010577מוסדות ציבור23-05-01-182

700,000290,460זוועהיל בית מרדכי

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
372,000105,060משכן ציון ירושלים580256774מוסדות ציבור23-05-01-183

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות שער התורה 580435923מוסדות ציבור23-05-01-184

669,600339,900רחובות )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
400,000135,960אור משה תל אביב580132496מוסדות ציבור23-05-01-185

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
605,000444,960תורת חסד בגליל )ע”ר(580336675מוסדות ציבור23-05-01-186

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
450,000350,420בניין אב580282572מוסדות ציבור23-05-01-187

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580224103מוסדות ציבור23-05-01-188

ישיבה לצעירים 
קניני התורה 

ומפעל החסידים
264,000129,780

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מרכז מוסדות 580032548מוסדות ציבור23-05-01-189

900,000284,280נדבורנה בארה”ק

232 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



 מספר מטרת התמיכה
תקנה

 המחלקה
האחראית

מזהה 
 מגיש 
הבקשה

 שם מגיש 
הבקשה

 סכום
מבוקש

 סכום
 בקשה
מאושר

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
1,900,0001,025,880זכרון נחום - בני ברק580137438מוסדות ציבור23-05-01-190

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580042877מוסדות ציבור23-05-01-191

ישיבות בית 
ישראל תפארת 

מנחם דאלכסנדר
450,000346,080

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות ויזניץ 580018935מוסדות ציבור23-05-01-192

850,000395,520אמרי חיים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות ישיבת כיסא 580008589מוסדות ציבור23-05-01-193

600,000327,540רחמים ספרדית )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות חינוך 580191690מוסדות ציבור23-05-01-194

621,600142,140חב”ד ברחובות

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
350,000173,040מאורי צ’רנוביל )ע”ר(580370146מוסדות ציבור23-05-01-195

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
תורת אברהם 580599421מוסדות ציבור23-05-01-196

600,000315,180אבא )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
נחלת שמואל - נוה 580210326מוסדות ציבור23-05-01-197

372,000166,860יעקב )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת ארחות 580327310מוסדות ציבור23-05-01-198

766,600438,780תורה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת ארחות 580327310מוסדות ציבור23-05-01-199

410,400234,840תורה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת יקירי 580029122מוסדות ציבור23-05-01-200

1,090,000741,600ירושלים נעם

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת ארחות 580327310מוסדות ציבור23-05-01-201

1,435,000828,120תורה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
270,0006,180קריית נוער ירושלים580059426מוסדות ציבור23-05-01-202

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבות פאר 580106763מוסדות ציבור23-05-01-203

250,00024,720משה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת תפארת יעקב - 580111532מוסדות ציבור23-05-01-204

700,000519,120ע”ש הרה”ח ר’ צבי
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תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
344,400160,680דובר טוב )ע”ר(580579860מוסדות ציבור23-05-01-205

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
480,000259,560מרכז התורה רחובות580069243מוסדות ציבור23-05-01-206

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
610,000271,920מעלות חיים580179844מוסדות ציבור23-05-01-207

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות חסידי בעלזא 580031680מוסדות ציבור23-05-01-208

1,150,000828,120בני ברק

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות תורת 580471563מוסדות ציבור23-05-01-209

1,356,000698,340אהרן )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות תפארת 580142693מוסדות ציבור23-05-01-210

1,070,000673,620משה בצלאל

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות דרכי אבות 580225571מוסדות ציבור23-05-01-211

710,000296,640חסידי צאנז ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
200,000154,500נר שמואל580044972מוסדות ציבור23-05-01-212

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות ויזניץ 580018919מוסדות ציבור23-05-01-213

1,800,0001,025,880בארץ הקודש

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת חיי משה 580162717מוסדות ציבור23-05-01-214

1,020,000550,020לצעירים, ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
648,000376,980מוסדות אהבת משה580152585מוסדות ציבור23-05-01-215

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
1,200,000383,160“תפארת ציון”580008423מוסדות ציבור23-05-01-216

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת חברון “כנסת 580244705מוסדות ציבור23-05-01-217

1,900,000821,940ישראל” גבעת מרדכי

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
אגודת יוצאי בוכרא 580085454מוסדות ציבור23-05-01-218

540,000309,000בני ברק

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
280,000148,320קרן בינה )ע”ר(580424174מוסדות ציבור23-05-01-219
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 מספר מטרת התמיכה
תקנה

 המחלקה
האחראית

מזהה 
 מגיש 
הבקשה

 שם מגיש 
הבקשה

 סכום
מבוקש

 סכום
 בקשה
מאושר

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580023729מוסדות ציבור23-05-01-220

ישיבת “כנסת 
 חזקיהו” -

 כפר חסידים
250,000111,240

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
“בית לוי-יצחק” ישיבת 580033249מוסדות ציבור23-05-01-221

2,485,0801,100,040חב”ד ליובאוישט

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת ארחות 580060614מוסדות ציבור23-05-01-222

420,000210,120משה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות אמרי חיים 580414738מוסדות ציבור23-05-01-223

851,800364,620ויזניץ - מודיעין עלית

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מרכז תורני חינוכי 580515617מוסדות ציבור23-05-01-224

648,000241,020דחסידי באבוב )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת בית אברהם 580101277מוסדות ציבור23-05-01-225

1,850,000846,660סלונים ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות ומפעל החסד 580319457מוסדות ציבור23-05-01-226

500,000135,960בית שמעיה )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580028066מוסדות ציבור23-05-01-227

אגודת מוסדות 
קהילתיים - 
קריית צאנז

1,600,000852,840

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות בית אשר ובית 580088201מוסדות ציבור23-05-01-228

1,215,000469,680המדרש בית יעקב

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת מעלה-580243319מוסדות ציבור23-05-01-229

18,36018,360חבר )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
בית מדרש עליון בני 580107613מוסדות ציבור23-05-01-230

1,200,000556,200ברק - ע”י קונגרג

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבה קטנה תומכי 580439081מוסדות ציבור23-05-01-231

1,100,000364,620תמימים 

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת מאור 580042943מוסדות ציבור23-05-01-232

756,000519,120התורה ירושלים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות שער התורה 580392504מוסדות ציבור23-05-01-233

800,000512,940אשדוד )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת תומכי תמימים 580012664מוסדות ציבור23-05-01-234

250,000117,420ליובאוויטש חב”ד
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 מספר מטרת התמיכה
תקנה

 המחלקה
האחראית

מזהה 
 מגיש 
הבקשה

 שם מגיש 
הבקשה

 סכום
מבוקש

 סכום
 בקשה
מאושר

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
894,600444,960קהילת טשכנוב )ע”ר(580386027מוסדות ציבור23-05-01-235

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
600,000278,100דרך תקווה580227809מוסדות ציבור23-05-01-236

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מרכז רוחני מנחם 580368926מוסדות ציבור23-05-01-237

150,00061,800ציון )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת סלבודקה 580027605מוסדות ציבור23-05-01-238

500,000475,860כנסת ישראל

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
580385284מוסדות ציבור23-05-01-239

מוסדות חסידי 
 בעלזא -

בית שמש )ע”ר(
420,000247,200

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
ישיבת אמרי אמת 580045193מוסדות ציבור23-05-01-240

800,000290,460דחסידי גור

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
בית אליהו - 580504447מוסדות ציבור23-05-01-241

200,000200,000אחיעזר )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
אגודת ישיבת קרלין 580002996מוסדות ציבור23-05-01-242

900,000642,720סטולין בית אהרון

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות “באר אברהם” 580004992מוסדות ציבור23-05-01-243

650,000401,700דחסידי סלאנים

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
גאון צבי - 580197937מוסדות ציבור23-05-01-244

1,200,000865,200טשערנאביל )ע”ר(

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מרכז להפצת אורייתא 580249001מוסדות ציבור23-05-01-245

400,000179,220קדישתא ישיבה גבוהה

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
“עוז יונתן” ע”ש התנא 580228138מוסדות ציבור23-05-01-246

207,00092,700הקדוש ר’ יונתן

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
876,000333,720נועם מנחם580287555מוסדות ציבור23-05-01-247

תמיכה באחזקה 
שוטפת של תלמידים 

נזקקים בפנימיות
מוסדות תוספות 580144723מוסדות ציבור23-05-01-248

432,970284,280יום טוב
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רשימת בעלי התפקידים הבכירים 
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

שם משרהשם עובד

מנהל כלליקפלן אביגדור

משנה ליועץ/ת המשפטי/תאילן ישי

מנהל/ת אגף בכיר )דוברות, תקשורת והסברה(דודי רז ענת

אחות מתאמת ארצית )בתי אבות(אברבנאל סיגלית

מנהל אגף בכיר )מערכות מידע(פרנקל עפרה

סמנכ”ל/ית בכיר/ה )ניהול ההון אנושי(אהרוני ינון

המבקר/ת הפנימי/תזהר אביטל הילה

מנהל התוכנית הלאומית )טיפול בילדים ונוער(קמארה אחיה

מנהל כלליקפלן אביגדור

ראש מטה/יועץ מקצועימרסיאנו אילן

מנהל/ת מערך מעונות ממשלתייםמורלי שגיב דיצה

אח/ות ארצי/ת )מנהל מוגבלויות(יוסף חיה

ראש אגף בכיר/ה הערכה, הכרה ותוכניותשמיס מרק

ראש אגף בכיר/ה קהילהאזרן ויויאן

מנהל/ת מחוזקיסוס אתי

ראש אגף בכיר/ה לדיור חוץ ביתייוגב אורנה

סגן בכיר ליועץ המשפטיבר-לבב רועה צפורה

מנהל אגף בכיר למחקר תכנון והכשרהצבע יקותיאל

מנהל/ת מחוזאזולאי יורם

סמנכ”ל/ית בכיר/ה וראש מנהל רכש ותשתיות רון משה

יועץ/ת משפטי/תוייגלר רינת רחל

מנהל/ת מחוזבודיק ישראל

סמנכ”ל/ית בכיר/ה )שירותים אישיים וחברתיים(פלורנטין איריס בלהה

נציב/ת תלונות ילדים בהשמה חוץ-ביתיתשטינמץ סימונה

סמנכ”ל בכיר/ה )ראש מנהל תקון וסיוע לבית המשפט(אלול אלין

מנהל אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייברבר לוי רוני

מנהל אגף בכיר )תקצוב וכלכלה(פריצקי חנן משה

סמנכ”ל בכיר/ה וראש מנהל מוגבלויותשלום גדעון
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רשימת בעלי התפקידים 
הבכירים בזרוע העבודה

סגל בכיר - זרוע עבודה

מס״ד 
 שם 

משפחה
 שם 
פרטי

 תת-אזור
כתובת מיילמשרהעובדים

משרד ראשירונישניצר1
מנהל אגף בכיר )מחקר ותכנון שוק 

העבודה ומ
rony.schnitzer@economy.gov.il

tzipi.shenkman@economy.gov.ilהממונה על מחוז תמ"ת )ת"א והמרכז(מחוז ת"א והמרכזצפורהשינקמן2

משרד ראשיאמירמדינה3
מנהל/ת אגף בכיר )מעונות 

יום ומשפחתונים(
amir.medina@economy.gov.il

מחוז ת"א והמרכזמאירדוד4
מנהל/ת אגף בכיר )אכיפה מנהלית 

ועיצומים כ
meir.david@economy.gov.il

yaffa.sulimani@economy.gov.ilמנהל מינהל )הסדרה ואכיפה(משרד ראשייפהסולמני5

משרד ראשימריםכבהא6
נציב/ה ארצי/ת לשיוויון 

הזדמנויות בעבודה
mariam.kabaha@economy.gov.il

איפרגן7
 תאיר 

סולי
מחוז ת"א והמרכז

מנהל/ת המכון הממשלתי 
להכשרה טכנולוגית

tair.ifergan@economy.gov.il

משרד ראשייוליהאיתן8
מנהל/ת מינהל תעסוקת 

אוכלוסיות מיוחדות
yuliae@molsa.gov.il

משרד ראשישוליאייל9
מנהל אגף בכיר )הכשרה מקצועית 

ופיתוח כוח אדם(
shooly.eyal@economy.gov.il

mordechai@mof.gov.ilממונה על זרוע עבודהמרדכימרדכיאלישע10

rivka.werbner@economy.gov.ilממונה ראשי )על יחסי עבודה(שלמהרבקה ורבנר 11

יחידות נותני שירותים ישירים:

טלפוןכתובתהמשרד
1-800-50-60-60קיבוץ גלויות 106, תל אביבשי”ל - שירות ייעוץ לאזרח

02-6331644כנפי נשרים, ירושליםהתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

02-6218555מחוז ירושלים: כנפי נשרים 24, קומה ב’, גבעת שאולשירות המבחן לנוער

03-5125510/42מחוז תל אביב: שדרות י-ם 22, יפושירות המבחן לנוער

08-6252555/30מחוז באר שבע: רמב”ם 2, באר שבעשירות המבחן לנוער

04-8619666מחוז חיפה: חסן שוקרי 5, חיפהשירות המבחן לנוער

03-9121231/2/3מחוז מרכז: ההסתדרות 26, פתח תקווהשירות המבחן לנוער

02-5310400מחוז ירושלים: יפו 236, מגדל דניאלשירות המבחן למבוגרים

03-5125511מחוז תל אביב: שדרות ירושלים 22, יפושירות המבחן למבוגרים

04-8619600מחוז חיפה: חסן שוקרי 5, חיפהשירות המבחן למבוגרים

08-6252444מחוז באר שבע: שזר 21, בית נועםשירות המבחן למבוגרים

03-9121222מחוז מרכז: ההסתדרות 26, פתח תקווהשירות המבחן למבוגרים
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נספח: תקציב משרד הרווחה והשירותים 
 )באלפי שקלים(2018-2017החברתיים 

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

1,090,6781,099,9231,145,0571,159,998סך הכל2301

230101
מטה המשרד - 

כוח אדם
752,701759,681778,630791,686

230120
שירותי 

משרד מרכזיים
337,977340,242366,427368,312

תקציב אגף משאבי קהילה

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

123,375124,855118,492119,872סך הכל2305

123,375124,855118,492119,872שירותי קהילה230501

תקציב אגף השיקום

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

1,007,9241,325,8291,125,6451,479,679סך הכל2306

345,218526,138376,269572,097נכים במסגרות חוץ230621

662,706799,691749,376907,582טיפול קהילתי וביתי230622
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תקציב אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

1,732,7142,524,6141,917,7502,756,086סך הכל2308

347,312499,112384,699553,299טיפול קהילתי וביתי230855

1,065,1301,628,1301,137,4351,721,321טיפול חוץ-ביתי230856

266,025322,125329,259390,109טיפול חוץ-ביתי230880

230881
טיפול 

קהילתי באוטיסט
54,24775,24766,35791,357

תקציב רזרבה להתייקרויות

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

----סך הכל2309

----רזרבה להתייקרויות230902

תקציב שירותים אישיים וחברתיים

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

3,133,8314,143,3813,340,1124,378,737סך הכל2310

231013
כוח אדם 

ברשויות מקומיות
718,814973,169813,9531,072,178

231025
 פרט ומשפחה -

 צרכים
45,56160,86152,39468,724

231026
 פרט ומשפחה -

 טיפול
314,539350,954344,327384,287

231038
השירות לילד 

ונוער חוץ
1,055,3801,339,8801,100,7291,399,229

570,771770,671582,237783,557השירות לילד ונוער231039

231042
 השירות לזקן -

 טיפול
155,583301,983164,433317,033

231043
 השירות לזקן -

 טיפול
188,322255,642200,982268,812

24,45724,45725,51725,517השירות למען הילד 231051

60,40465,76455,54059,400עבודה קהילתית231072
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תקציב נוער צעירים ושירותי תקון

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

588,245639,415664,887718,667סך הכל2311

231125
השירות 

לטיפול בנערות
185,933206,533198,575218,640

231165
השירות 

לטיפול בנערות
188,362218,632234,578268,178

213,950214,250231,734231,849רשות חסות הנוער 231166

תקציב תמיכה בפיתוח

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

94,49298,992122,007123,007סך הכל2312

28,11928,11934,67834,678מוסדות ולשכות231203

231204
פיתוח 

שירותים למפגר
5,62810,12811,38512,385

34,70434,70446,94446,944מעונות ומפתנים231205

2,9962,9964,8054,805התקנות המשרד231206

1,7001,7002,0422,042שירותים לזקן231209

2,6772,6772,5192,519שירותי שיקום231210

231212
תמיכה 

בפיתוח במגזר
18,66818,66819,63419,634

תקציב חשבון מעבר

 תקציב 2017 תקציב 2017שם היחידהפריט התחייבות
ברוטו

 תקציב 2018 
נטו

תקציב 2018 
ברוטו 

----סך הכל2399

----חשבון מעבר239999
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 מספר 
שם הפרטפרט

תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

158,538160,870379סך הכול

64,37464,266379שיא כוח אדם36300101

0-2990שיא כוח אדם - נספחים מסחריים בחו”ל36300102

27,72127,7210שיא כוח אדם - מנהל אכיפת והסדרת חוקי עבודה36300104

8,3288,2790שיא כוח אדם - האגף למעונות יום36300105

36300106
שיא כוח אדם - מנהל הבטיחות 

והבריאות התעסוקתית
18,55618,5260

000שיא כוח אדם - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים36300107

3,3533,3280עבודה בלתי צמיתה36300110

000עבודה בלתי צמיתה - קורס צוערים במנהל סחר חוץ36300111

36300120
העסקת עובדים מקומיים זרים בנספחויות 

המסחריות בחו”ל
000

2932930העסקת סטודנטים36300130

36300131
העסקת סטודנטים - מנהל אכיפת והסדרת 

חוקי עבודה
3,1923,2150

7948070העסקת סטודנטים - האגף למעונות יום36300132

14,51816,0570אחזקת רכב ונסיעות36300140

000אחזקת רכב ונסיעות - צוערים במנהל סחר חוץ36300141

36300147
אחזקת רכב ונסיעות - הסוכנות לעסקים 

קטנים ובינוניים
0-10

6,8156,7760שעות נוספות36300150

000שעות נוספות - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים36300157

8781,1230כוננויות36300160

7,6047,9160שכר עידוד36300170

2,1122,8630פרישה36300180
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 - זרוע העבודה 2018נספח: תקציב 
)באלפי שקלים(

תקציב כללי

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

109,24581,88825,230סך הכל

44,12029,08415,877תפעול המשרד36300201

000היחידה להשקעות זרות ושת”פ תעשייתי36300202

22,92222,010805שכר דירה36300210

10,83610,8260דמי שימוש עבור מבנים בבעלות המדינה36300211

000שכר דירה בנספחויות בחו”ל36300212

6,0993,8022,283אחזקת רכב ממשלתי36300220

2,2561,812129הדרכה36300222

17,92812,6365,296שירותי מחשוב36300223

4,0363,826244תשלום פסקי דין36300226

0-2000הכנסות מפרסום מכרזים36300230

0-2000הכנסות מפעולות גבייה36300231

36300232
הכנסות המעבדה לפיזיקה משירותים לתעשייה 

ומבדיקות מתקני כיול
0-1,5230

0-270הכנסות מרכז השקעות מטיפול בבקשות36300233

000הכנסות המפקח על היהלומים מאגרות יהלומים36300234

0-6370הכנסות מפסקי דין36300235

000השתתפות במשרדי הממשלה36300250

954403573פרסום36300292

947419טיסות לחו”ל36300293

000השתתפות ממשרדי הממשלה36300294

000רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר 363002951879
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תוכנית 363001 שכר

תוכנית 363002 תפעול

תחום 3640 רגולציה, מחקר ואכיפה

תקציב על שינוייו - 
יתרת התחייבויותביצוע - מזומןהוצאות נטו

53,64322,39343,759.68

 מספר 
שם הפרטפרט

תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

6,1106,1096,110סך הכל

101010פעולות36400101

36400102ILO-6,1006,1006,100מיסי חבר לארגון ה

תוכנית 364001 היחידה ליחסי עבודה

תוכנית 364002 רשם האגודות השיתופיות

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

26124712סך הכל

0-20הכנסות מפירוקים ומחקירות36400201

26124812פעולות36400202

תוכנית 364003 מנהל הבטיחות והבריאות

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת
התחייבויות

9,5885,22017,669סך הכל

3,3023,22513,447פעולה מונעת ומחקר - התחייבויות36400302

36400303
השתתפות במשרד הבריאות - רשם לאומי 

למחלות מקצוע
1,2001,000200

29632183קניית שירותים מהמוסד לבטיחות וגהות36400304
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שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת
התחייבויות

4,7909633,838פעולות36400305

000רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר 364003101879

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

3,792-3,5617,145סך הכל

3,7923,8207,145רישום ורישוי עסקים - הוצאות36400401

0-7,3810רישום ורישוי עסקים - הכנסות36400402

תוכנית 364004 רשם המהנדסים

תוכנית 364005 מנהל הסדרה ואכיפה

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

14,2398,1695,991סך הכל

12,5777,5835,015פעולות36400501

36400502
תמיכה במוסדות ציבור המעניקים מידע וסיוע 

לעובדים בעניין זכויותיהם
1,662586975

תוכנית 364006 מנהל מחקר וכלכלה

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

3,0208952,125סך הכל

3,0208952,125מנהל מחקר ותכנון - פעולות36400601

36400603
יישום החלטות הממשלה לעניין מבנה תחום 

התעסוקה ועמידה ביעדי התעסוקה
000
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תוכנית 364007 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

4,3919892,902סך הכל

4,3919892,902פעולות36400701

000תקני סטודנטים - נציבת שוויון הזדמנויות36400702

תוכנית 364008 היחידה לכוח אדם בשעת חירום

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

16611848סך הכל

16611848פעולות36400801

תוכנית 364009 מטה תחום התעסוקה

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

12,0764,2087,865סך הכל

12,0764,2087,865ייעוץ ובקרה36400901

תחום 3641 עידוד תעסוקת ההורים

תקציב על שינוייו - 
יתרת התחייבויותביצוע - מזומןהוצאות נטו

1,659,9391,603,990785,322
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שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

1,659,9391,603,990785,322סך הכל

36410101
השתתפות בהחזקת ילדי נשים עובדות במעונות 

יום ומשפחתונים
1,253,4471,233,45420,181

36410102
צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, בהתאם 

להחלטה מס’ 4088 מיום 8 בינואר 2012
49,01349,072639

11,9163,1488,767פעולות36410103

6,3013,2533,047מחשוב והטמעה36410104

2,1872,06421,437הדרכת מטפלות ותפעול36410105

27,69617,9289,768ניהול ופיקוח - משפחתונים36410106

21,98617,3694,617מוקד לבקרת ובדיקת תשלומי הסבסוד36410107

000בינוי והסבת מבנים למעונות יום - עד 364101102011

003,673בינוי והסבת מבנים למעונות יום -2013 364101122012

100,94692,709156,886בינוי והסבת מעונות יום -2014 364101142016

000תמיכה בשכירות מעונות יום36410116

36410117
מימון הסרת גגות אסבסט בהתאם להחלטת ממשלה 

מס’ 4245 מיום 9.2.2012
000

145,175144,968555,677בינוי מעונות יום 2017 36410118-2018

000בינוי מעונות יום 364101192018

000העברות מהאפוטרופוס הכללי36410168

24212895גופים נתמכים ע”י האפוטרופוס הכללי36410169

36410170
עתודה ליישום החלטת ממשלה מס’ 4088 מיום 8 

בינואר 2012
000

36410171
מענקים למעסיקים מקדמי נשים מתוקף חוק לעידוד 

של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת 
מקומות עבודה לנשים, התשס”ח-2008

1,17239532

36410172
תשלום לרשות המיסים בגין מימון עלות 

המ”ע למשפחתונים
42,65742,6580

2,799-2,7990-השתתפות משרד הקליטה - מעונות יום36410179

000רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר 364101801879
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תוכנית 364101 סבסוד שהות ילדי ההורים

תקציב על שינוייו - 
יתרת התחייבויותביצוע - מזומןהוצאות נטו

196,207145,952422,243

תחום 3642 עידוד תעסוקת אוכלוסיות

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

13,0808,4874,594אנשים עם מוגבלות - פעולות לעידוד תעסוקה36420101

5,1544,26661,834אנשים עם מוגבלויות - מרכז הכוון תעסוקתי36420102

5,6221,6603,961אנשים עם מוגבלות -מימון התאמות במקום העבודה36420103

6,00005,997אנשים עם מוגבלות - אוכלוסיית רווחה36420105

36420121

ערבים - מרכזי הכוון לאוכלוסייה הערבית לעניין 
עידוד תעסוקת האוכלוסייה הערבית במסגרת 

תוכנית החומש ויישום דו”ח טרכטנברג )החלטת 
ממשלה מס’ 4193(

39,06639,06198,396

000ערבים - עידוד תעסוקת יוצאי צד”ל36420122

36420123
עתודה ליישום החלטות הממשלה לעניין עידוד 
תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות לרבות אנשים עם 

מוגבלות, ערבים, חרדים, חד הוריות ואתיופים
000

2,2001,72013,655ערבים - פעולות לעידוד תעסוקה36420124

5,5003,71412,513ערבים - הכשרה מקצועית לאוכלוסייה הערבית36420125

36420140
חרדים - חרדים לעתידם - מיזם משותף 

לשילוב חרדים באקדמיה, תלמידים שנקלטו עד 
לאוגוסט 2012

8,5373,7674,673

13,55511,87333,621חרדים - הכשרת הנדסאים וטכנאים36420141

36420142
חרדים - הכשרת הנדסאיות בסמינרים החרדיים - 

הכשרה חלופית
11,61011,35423,249

36420143
חרדים - הכשרה מקצועית ייעודית - תוכניות 

“פרנסה לכבוד” ו”צופיה”
000

36420144
חרדים - מרכזי הכוון ייעודיים ופעולות לעידוד 

תעסוקת המגזר החרדי
39,70637,85156,871

44047חרדים - תפעול36420145

14,1601,79012,328חרדים - פעולות לעידוד תעסוקה36420146

3,1861823,006אוכלוסייה מבוגרת - פעולות לעידוד תעסוקה36420160
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שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

36420161
תב”ת - מיזם משותף לפיתוח תוכניות תעסוקה 

בשיתוף הג’וינט
16,23512,99058,719

36420162
פריפריה - הוצאות תפעול ופעולות, לרבות פעולות 

לקידום הכושר התעשייתי ומרכז מידע, הכשרה 
מקצועית ורשות מקדמת תעסוקה

000

36420165
עולי אתיופיה - תוכנית לעידוד תעסוקת עולי 

אתיופיה בהתאם להחלטה מס’ 1979 מיולי 2010 
לעניין תוכנית החומש

4,9234,72915,341

1,6001,3018,600תעסוקת נשים36420167

000השתתפות במשרדי ממשלה36420169

36420180
הורים יחידים - פעולות לעידוד תעסוקת 

הורים יחידים
6,0291,2054,831

000רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר 364201901879

תוכנית 364201 עידוד תעסוקת אוכלוסיות

תקציב על שינוייו - 
יתרת התחייבויותביצוע - מזומןהוצאות נטו

1,014,749872,5101,050,886

תחום 3644 הכשרה מקצועית

תוכנית 364403 הכשרה מקצועית

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

214,539130,165671,347סך הכל

50,04626,23923,748הכשרות מקצועיות למבוגרים באמצעות מכללות36440301

2,0481,777199מימון נסיעות לתלמידים בהכשרות מקצועיות36440302

36440303
מימון מלגות לתלמידים מעוטי יכולת 

בהכשרות מקצועיות
3,7213,140332

16,9396,9489,990הכשרה מקצועית בענף המלונאות36440304

36440305
הכשרות מקצועיות בבניין - מיזם להעסקת ישראלים 

בעבודות רטובות בענף הבניין
8,29791775,167

32,83826,360411,263הסכם מקצועות שוחקים36440306

249 דין וחשבון לשנת 2018 | מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998



שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

36440307
שוברים - הכשרה באמצעות שוברי הכשרה 

מקצועית, בהתאם להחלטות ממשלה מס’ 
3995 ו-1996

31,55730,40974,670

36440308
OJT - הכשרה מקצועית במסלולים המשלבים 

הכשרה במקום העבודה - בהתאם להחלטות ממשלה 
מס’ 3995 ו-1996

21,7657,58214,142

1,8121,38841,000הכשרה מקצועית במלונאות36440309

2,7421,3891,342תפעול ופעולות - הוצאות תפעול36440320

270139138תפעול ופעולות - עמלות בנק הדואר36440321

5,7011,7813,920תפעול ופעולות-רכישת שירותים פדגוגים36440322

36440323
תפעול - הפעלת מערך הבחינות וקניית שירותי 

עריכת בחינות
10,50912,7436,112

0-8,5030תפעול - הכנסות מדמי בחינות36440324

000רשם החשמלאים - פעולות36440326

000רשם החשמלאים - הכנסות מאגרת רישום חשמלאים36440327

36440328
תפעול - תשלום ביטוח לאומי וביטוח 

תאונות אישיות
2,4272,40917

36440340
מרכזי הכשרה ממשלתיים - הוראה והדרכה 

במרכזי ההכשרה
7,2534,2972,942

9,7255,7104,229מרכזי הכשרה - תפעול ואחזקה36440341

3,8373,473364מרכזי הכשרה - ארנונה36440342

000מרכזי הכשרה ממשלתיים - שיפוצים והצטיידות36440343

0-2120מרכזי הכשרה - הכנסות מתפעול ושכר לימוד36440344

3,1822,2791,763הכשרות ומיזמים בשיתוף מעסיקים36440350

36440370
מימון הסכם מקצועות שוחקים ויישום החלטות 

הממשלה לעניין שיפור מערך ההכשרה המקצועית
000

130-1010-השתתפות ממשרד הביטחון36440371

000הביטחון עמידה בהחלטת ממשלה מספר 364403801879
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תוכנית 364405 הכשרת נוער

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

523,484493,229105,568סך הכל

36440501
הכשרת נוער - מימון עלות הש”ש, כולל תגבורים, 

פרויקטים ורכיבי שכר
434,774412,84821,924

000.00גמרי חשבון והתחייבויות עבר36440502

4,5614,086475מימון הזנה36440503

38,10236,7031,399מימון הסעות לתלמידים36440504

000.00שכירת כיתות נוער36440505

000.00תוכנית למניעת אלימות ושימוש בסמים36440506

2,4002,4000.00השתתפות במשרד החינוך - מימון בחינות בגרות36440507

000.00סל קליטה לעולים36440508

13,99913,80376,632בתי ספר - תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטיידות36440510

1,683305281הדרכה36440512

1,8336821,126מלגות36440513

26,13222,4043,728השתתפות בהוצאות תלמידי פנימייה36440514
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תוכנית 364406 הכשרת הנדסאים וטכנאים

שם הפרטמספר פרט
תקציב על 
שינוייו - 

הוצאות נטו

ביצוע 
- מזומן

 יתרת 
התחייבויות

276,726249,115273,970סך הכל

000.19הכשרת הנדסאים וטכנאים36440601

3,27700.00-השתתפות הקרן לקליטת חיילים משוחררים36440602

85085פיתוח והצטיידות36440603

9,4064,9964,409מלגות פר”ח36440604

000.00גמרי חשבון והתחייבויות עבר36440605

9,9258,926491מימון הכשרת הנדסאים וטכנאים לשנת התשע”ז36440606

36440607
מימון והכשרת הנדסאים וטכנאים לשנת תשע”ח 

וגמרי חשבון משנים קודמות
218,032218,026211,239

36440610
תפעול, תוכניות לימודים, השתלמויות, בוחני 

פרויקטים והנחיית פרויקטים
38,55522,95525,744

0-9,7870.00הכנסות מפעולות ומאגרות36440611

36440612
השתתפות בקרן לחיילים משוחררים כחלק מההסכם 

הרב-שנתי עם מה”ט
4,0004,0000.00

0032,000תוכנית להתחדשות הכשרה טכנולוגית36440613

000.00רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר 364406201879
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