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חלק ח: השירותים לילדים בסיכון 
ולמשפחותיהם שבאחריות האגף לשירותים 

אישיים וחברתיים במשרד הרווחה:
התפתחויות, הישגים וקשיים שעלו ממחקרי מכון 

ברוקדייל בשני העשורים האחרונים1

מרים נבות2    יואה שורק3   רחל סבו-לאל4   דליה בן-רבי5

פרק זה מביא לדפוס במסגרת הסקירה דוח זהה של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל שפרסומו   1

בהכנה. הדוח שיפרסם המכון כולל נספח שמפרט ומתאר את המחקרים שנסקרים כאן.
מרים נבות היא מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  2

יואה שורק היא חוקרת במרכז זה.  3

ד"ר רחל סבו-לאל היא חוקרת בכירה במרכז זה.  4

דליה בן-רבי היא חוקרת בכירה במרכז זה.  5

הרווחה,  במשרד  וחברתיים  אישיים  לשירותים  האגף  מנהל  לשעבר  וינטר,  למוטי  חמה  תודה   
שיזם ועודד עבודה זו.

חמה  תודה  פלורנטין.  איריס  וחברתיים,  אישיים  לשירותים  האגף  למנהלת  מיוחדת  תודה   
למנהלת השירות לילד ולנוער, דליה לב-שדה; למנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה, איילה 
משרד  במטה  הבכירים  לעובדים  וכן  הירשפלד,  אורנה  הילד,  למען  השירות  ולמנהלת  מאיר; 
הרווחה והשירותים החברתיים על תמיכתם במחקרים השונים ועל נכונותם להתראיין ולתרום 
לנו מן התובנות שלהם בנוגע לסיוע של מחקרי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לפיתוח מערכת 

השירותים. 
אנחנו מודים מאד ליקותיאל )קותי( צבע, מנהל האגף למחקר, תכנון והכשרה ולד"ר יוסף )אסי(   
של  השונים  בשלבים  העזרה  על  והכשרה,  תכנון  למחקר,  באגף  מחקר  תחום  מנהל  אהרונוב, 
המחקרים ועל המחויבות שלהם לקדם את המחקר במשרד ואת הידע של אנשי המקצוע. תודה 
בפיתוח מודלים חדשים  על תרומתם  ולצוות אשלים  לד"ר רמי סולימני, מנכ"ל אשלים,  חמה 

לטיפול בילדים בסיכון בישראל, ועל הכרתם בחשיבות המחקר והשימוש בו.
תודה מיוחדת לפרופ' ג'ק חביב, מנכ"ל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ולטלל דולב, לשעבר מנהלת   

מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון, על תרומתם לפיתוח תחום המחקר ולקידום השימוש בו. 
תודה חמה לננסי הקרמן מארה"ב על התרומה המיוחדת לביצוע עבודה זו.   
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מבוא

בשני העשורים האחרונים אנו עדים להתפתחויות רבות במערכת השירותים לילדים 

בסיכון ולמשפחותיהם. בשנים אלה ממשיכה מערכת שירותי הרווחה להתמודד עם 

לילדים  יותר  אפקטיביים  שירותים  בהן  לספק  שניתן  לדרכים  בנוגע  רבות  סוגיות 

העומדים  המוגבלים  במשאבים  יעיל  שימוש  באמצעות  ולמשפחותיהם,  בסיכון 

בין  מיטביים.  מקצועיים  עבודה  עקרונות  של  הטמעה  ולאחר  המערכת  לרשות 

עקרונות הפעולה שאימצה מערכת שירותי הרווחה חשוב לציין: התייחסות כוללנית 

ורב-תחומית לצורכי הילד; ראיית הילד כחלק ממשפחתו; התאמת הטיפול הניתן 

וכל משפחה, מתוך תשומת לב לרצונם של הילדים  ילד  לצרכים הייחודיים של כל 

ומשפחותיהם; חיזוק האפשרות של הילד לגדול במשפחתו ולחיות בקהילה. יישום 

וראיות,  מידע שיטתי  על  תכנון התערבות המבוסס  נעשה באמצעות  עקרונות אלה 

וכן אגב תכנון שיטתי של מערכת שירותים כוללנית. שנים אלה התאפיינו ברפורמות 

לפתח שירותים חדשניים  ניכרים  ובמאמצים  בדרכי העבודה של המערכת  ארציות 

ולהפיצם.

ילדים בסיכון הם קטינים החיים במצבים מסכנים במסגרת משפחתם או סביבתם, 

ובשל כך נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם הבסיסיות, כפי שהן באות לידי ביטוי 

באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד: קיום פיזי, בריאותי, התפתחותי; תחושת 

שייכות למשפחה; למידה ורכישה של מיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; השתתפות 

חברתית; הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגויות מסכנות שלהם עצמם.6 ילדים 

אלה הם לעתים נפגעי התעללות פיזית, נפשית או מינית; לעתים חיים בסביבה מסכנת 

או חשופים לאלימות בין ההורים; לעתים סובלים מעזובה ומהזנחה; לעתים בעלי 
הפרעות התנהגות או בעיות רגשיות; ולעתים סובלים מסיכון עקב משבר גירושין.7

נוער בסיכון מוטל על משרד  ובבני  בילדים  גדול מהאחריות לטיפול  בישראל, חלק 

הרווחה והשירותים החברתיים ובו על האגף לשירותים אישיים וחברתיים.8 באגף

דוח הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה, להלן דוח שמיד,   6

.2006
ראו לב-שדה, גורבטוב ובן שמחון, 2014.  7

נוער וצעירים בסיכון,  נוספים במשרד הרווחה המופקדים על טיפול בבני  יש אגפים ושירותים   8

ובעיקר האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון )הכולל את שירות המבחן לנוער, השירות למתבגרים 
בהתמכרויות(.  לטיפול  והשירות  הנוער  חסות  רשות  נוער,  לשיקום  השירות  וצעירים,  צעירות 
כאהן- ראו  התקון  אגף  שבטיפול  נוער  לבני  לשירותים  בנוגע  ממחקרים  תובנות  לסקירת 

סטרבצ'ינסקי, לוי, בן-סימון ושר, 2015.
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לשירותים אישיים וחברתיים פועלים השירות לילד ולנוער, השירות לרווחת הפרט 

והמשפחה והשירות למען הילד. שירותים אלה אמונים על קביעת מדיניות, על מימון 

שירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם ועל פיקוח עליהם. 

במהלך שני העשורים האלה ביצע צוות מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון מאיירס-

ג'וינט-ברוקדייל יותר מעשרים מחקרים העוסקים בהיבטים שונים בטיפול בילדים 

בסיכון בשירותים שבאחריות האגף לשירותים אישיים וחברתיים. מטרת מחקרים 

הילדים  צורכי  של  להבנה  בסיס  שיהווה  ועדכני,  שיטתי  מידע  לספק  הייתה  אלה 

ומשפחותיהם ושל הדרכים שמערכת השירותים יכולה לפעול בהן כדי להעניק מענים 

בפיתוח  תמך  גם  המידע  והמשפחות.  הילדים  לצורכי  יותר  ואפקטיביים  הולמים 

להספקת  חדשים  מודלים  ושל  לאומית  מדיניות  של  חדשות  יזמות  של  ובהערכה 

שירותים, והיווה בסיס להחלטות על המשך הפעלתם והפצתם.

בד בבד ערכו חוקרים וגופים אחרים מחקרים על היבטים שונים של הטיפול בילדים 

בין  וחברתיים.  אישיים  לשירותים  האגף  שבאחריות  השירותים  ידי  על  בסיכון 

המחקרים הבולטים אפשר למנות את המחקרים על התחומים הבאים: פקידי הסעד 

לסדרי דין;9 ההפרטה החלקית של שירותי האומנה;10 מרכזי קשר הורים-ילדים;11 

איכות  וטיפוליות;12  שיקומיות  בפנימיות  חניכים  של  הרגשי-התנהגותי  תפקודם 

החיים של ילדים בסיכון שהוחלט להשאירם בבית לעומת ילדים שהוחלט להוציאם 

מהבית;13 ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה השוהים במסגרות 

חוץ-ביתיות והמטופלים בקהילה.14 

המאמר הנוכחי סוקר 22 מחקרים שנערכו במכון ברוקדייל. איסוף המידע במחקרים 

אלה נעשה בשנים 15.2013-1997 הנושאים העיקריים של המחקרים הנסקרים הם: 

הבניית תפקידי העובדים הסוציאליים בתחום הגנת הילד; תהליכי קבלת החלטות 

והקצאת משאבים; מיפוי הצרכים של הילדים ובני הנוער בסיכון בישראל; מענים 

פירוד  במצבי  ולמשפחות  לילדים  מענים  בקהילה;  ולמשפחותיהם  בסיכון  לילדים 

9  אופק, 2002.

10  אופק, 2005.

11  איגלשטיין, רוזניק, הרמל וצור, 2005.

12  עטר-שוורץ, 2010.

13  דוידזון-ערד, 2010.

14  שמעוני ובנבנישתי, 2011.

נוספות בשיתוף עם האגף לשירותים אישיים  בשנים אלו התבצעו במכון ברוקדייל גם עבודות   15

וחברתיים, בעיקר בפרויקטים לפיתוח וליישום שיטת הרף להבטחת איכות הטיפול, וכן במסגרת 
מיזם התוצאות לפיתוח, למיסוד ולהטמעה של החשיבה התוצאתית בשירותי הרווחה.
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במאמר  הנסקרים  למחקרים  היזמה  האימוץ.  ושירותי  האומנה  שירותי  וגירושין; 

הייתה של האגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה ושל השירותים בו, 

וכן של האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה, אשלים-ג'וינט ישראל, המוסד 

לביטוח לאומי – הקרן למפעלים מיוחדים, ו-3600 – התכנית הלאומית לילדים ולנוער 

בסיכון. את המחקרים מימנו הגורמים שהזמינו את המחקרים, וכן מימון עצמי של 

מכון ברוקדייל. 

מאמר זה מציג תובנות וסוגיות העולות מן הממצאים בנוגע לילדים בסיכון ובנוגע 

הסקירה  כך,  מתוך  ולמשפחותיהם.  להם  לסייע  המיועדת  השירותים  למערכת 

מאפשרת למידה על התפתחויות מרכזיות במערכת שירותי הרווחה לילדים בסיכון 

מרכזיים  וקשיים  אתגרים  ועל  המערכת  הישגי  על  האחרונים,  העשורים  בשני 

נוסף על כך, הסקירה מאפשרת ללמוד על תפקיד המחקר  העומדים לפתחה היום. 

בהתפתחויות שחלו במערכת השירותים. 

על  בחלוקה  המלא,  הדוח  בנספח  מופיע  זה  במאמר  הנסקרים  המחקרים  על  מידע 

ראשית  המידע.  איסוף  ושנות  מטרותיו  אליהם,  מתייחס  שהמחקר  הנושאים  פי 

יתוארו ההישגים המרכזיים במערך הטיפול בילדים בסיכון במשרד הרווחה שעלו 

עדיין  ושהמערכת  המחקרים  מן  שעלו  הקשיים  יתוארו  מכן  ולאחר  המחקרים,  מן 

מתמודדת ִאתם.

 1    ההישגים המרכזיים של מערכת השירותים לילדים בסיכון 

בשני  בסיכון  לילדים  השירותים  מערכת  של  המרכזיים  ההישגים  יוצגו  זה  בפרק 

העשורים האחרונים, כפי שהם עולים מן המחקרים, בשילוב דוגמאות. 

 1.1 שיפור במערך הגנת הילד: שיפור הטיפול בדיווחים לעו"סים לחוק 

לבין  בינם  המשותפת  והאחריות  העבודה  חלוקת  והגדרת  הנוער, 

העו"סים של המשפחה במחלקות 

בשנת 1989 נחקק תיקון לחוק העונשין )חוק הנוער – טיפול והשגחה, התש"ך–1960, 

דיווח  חובת  אזרחים  ועל  מקצוע  אנשי  על  שהטיל  התשל"ז–1977(,  העונשין,  וחוק 

בהיקף  לעלייה  הובילה  החקיקה  בהם.  ולהתעללות  ילדים  להזנחת  לחשדות  בנוגע 

צורך  עלה  ובעקבותיה  ולמשטרה,  הרווחה  למחלקות  בסיכון  ילדים  על  הדיווחים 

בחשיבה מחודשת על התנהלות מערך הגנת הילד. מחקר מרכזי בנושא, אשר נערך 

בשנת 2000, הוא מחקר על העו"סים לחוק הנוער )בשמם הקודם: פקידי סעד לחוק 
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המחקר  קטינים.16  על  ההגנה  חוקי  את  לפועל  להוציא  העיקרי  שתפקידם  הנוער( 

הצביע על כמה חסמים לתפקוד יעיל של מערכת העו"סים לחוק נוער, שנבעו מאי-

בהירויות בהגדרת תפקידם, בחלוקת העבודה עם בעלי תפקידים אחרים במחלקות 

לשירותים חברתיים ובחלוקת האחריות עם שירותים שונים בקהילה. 

על  המחקר  ממצאי  בסיס  על  השאר  בין  הרווחה,  במשרד  הוחלט   2008 בשנת 

זו  תכנית  מגן.  לתכנית  פיילוט  יישובים  בכ-20  להפעיל  הנוער,  לחוק  הסעד  פקידי 

בסיכון;  ילדים  על  יישובי  דיווח  מוקד  הקמת  עיקריים:  מרכיבים  שלושה  כללה 

לחוק  העו"סים  בין  האחריות  ולחלוקת  משותפת  לעבודה  ונהלים  מנגנונים  פיתוח 

של  והטמעה  גיבוש  חברתיים;  לשירותים  במחלקות  הצוות  אנשי  שאר  לבין  הנוער 

הגדרות ברורות לתפקידיהם של העו"סים לחוק הנוער ולמשימות שעליהם למלא. 

התכנית לוותה במחקר הערכה.17 ממצאי המחקר הראו כי העברת האחריות לקבלת 

הדיווחים ולטיפול הראשוני בהם למוקדן גרמה להורדת עומס העבודה של העו"סים 

לחוק הנוער. כמו כן הוסדרו נוהלי הטיפול בדיווחים ועלתה מקצועיות הטיפול בהם 

בהיבטים חשובים: 

התייחסות מידית לכל הדיווחים, המלווה בטיפול בכל הדיווחים . 1

איסוף המידע המלא וההכרחי עם קבלת הדיווח לצורך המשך ההתערבות. 2

תיעוד מסודר של הדיווחים, שתרם לתחושה של שליטה ויעילות בקרב העובדים. 3

יצירת בסיס נתונים לצורכי בקרה, פיקוח ותכנון. 4

קיום דיון מקצועי רב-משתתפים על כל דיווח . 5

עלייה במעורבותם של ראשי הצוותים בטיפול בדיווחים . 6

הבין- היחסים  במערכת  שיפור  חל  הנוער  לחוק  העו"סים  לדברי  כך,  על  נוסף 

מקצועית עם גורמים בקהילה. עוד עלה במחקר כי הטמעת מודל העבודה המשותף 

עובדי המשפחה חידדה את הגדרות התפקיד של כל  של העו"סים לחוק הנוער עם 

הגורמים המעורבים, וכן הדגישה את מקומו של ראש הצוות בניהול חלוקת העבודה 

בין העו"ס לחוק הנוער לעו"ס המשפחה ותרמה לקידום השותפות ביניהם. הבהרת 

הגדרות התפקידים ייעלה את העבודה והקלה על העו"סים לחוק הנוער במובן שהם 

הרגישו כי יש להם שותף באחריות למקרה.18 

16  דולב, סבו-לאל ובן-רבי, 2008.

17  סבו-לאל ושבט, 2012.

18  סבו-לאל ושבט, 2012.
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לתכנון  בוועדות  ההתערבות  ובתכנון  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  שיפור   1.2  

טיפול והערכה

היום קיימת הסכמה כי בבואם לטפל בילדים בסיכון נדרשים אנשי המקצוע לבחון 

את מצבם של ילדים על כל היבטיו, מתוך התייחסות כוללנית הן לילד הן למשפחתו. 

עם  התמודדות  מתוך  שונות,  התערבויות  מתן  על  להחליט  נדרשים  המקצוע  אנשי 

באשר  ודאות  חוסר  עם  רבות  ופעמים  מצומצמים  משאבים  עם  הבעיות,  מורכבות 

)בשמן הקודם:  והערכה  ועדות לתכנון טיפול  לתוצאות הצפויות של ההתערבויות. 

בבניית תכניות התערבות מתאימות  לסייע  מנגנון מרכזי שנועד  הן  ועדות החלטה( 

לילדים ולבני נוער בסיכון ולמשפחותיהם. הוועדות מתכנסות לצורך תכנון תכניות 

טיפול בילדים בסיכון הזקוקים להתערבות אינטנסיבית של רשויות הרווחה בקהילה 

ובמסגרות חוץ-ביתיות, ולצורך מעקב אחר ביצוע תכניות אלה והשלכותיהן.

הוועדות פועלות במחלקות לשירותים חברתיים בכל הרשויות המקומיות בישראל. 

יושב ראש הוועדה הוא מנהל המחלקה, או מי מטעמו, אשר עובר הכשרה ייחודית 

נוספים  מקצוע  ואנשי  קבוע  רב-מקצועי  צוות  להשתתף  אמורים  בוועדה  לתפקיד. 

גיל  פי  )על  והילד עצמו  שמכירים את הילד ואת בני המשפחה הנדונים, הורי הילד 

ועל פי שיקול הדעת המקצועי( ונציג מטעם המשפחה )אם היא מעוניינת או מבקשת 

זאת(.

במחלקות  והערכה  טיפול  לתכנון  ועדות  של  בפועל  עבודתן  תהליכי  את  לבחון  כדי 

לשירותים חברתיים ואת תוצאותיהן נערך בשנת 1997 מחקר על ארגונן, על תהליכי 

עבודתן ועל תוצאותיהן.19 המחקר הצביע על ליקויים רבים בתהליכי עבודת הוועדות, 

ובהם: שיתוף מגוון אנשי המקצוע היה חלקי ברבות מהוועדות; היה מחסור במידע 

הדיון  בתהליך  המידע  ניתוח  של  מובחן  שלב  היעדר  בלט  בוועדות;  לדיונים  הנחוץ 

בוועדות ובחינת משמעויותיו ובלט היעדר תהליך מסודר של העלאת חלופות ובחירה 

ביניהן; המעקב אחר יישום ההחלטות לא התבצע באופן עקיב. 

ממצאי המחקר הובילו לניסיונות לשיפור עבודת הוועדות. בהמשך לניסוי "קהילה 

1.4(, עבודתה   ,1.3 )ראו סעיפים  2000" לשדרוג עבודת הוועדות שהחל בשנת 2003 

של ועדת גילת )2002( ועבודתה של ועדת גולדברגר )2004(, החל משרד הרווחה בשנת 

2008 ביישום רפורמה בכל המחלקות לשירותים חברתיים בישראל. מטרת הרפורמה 

אחידים סטנדרטים  קביעת  באמצעות  הוועדות  של  עבודתן  את  לשדרג  הייתה 

19  דולב, בנבנישתי וטימר, 2001.
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שהוועדות  באופן  שיתוף,  ושל  שקיפות  של  לעקרונות  מחויבות  מתוך  לפעולתן, 

תוכלנה למלא את מכלול התפקידים המוטלים עליהן ולשמש צומת מרכזי בעבודת 

המחלקות לשירותים חברתיים בטיפול בילדים ובמשפחות. במסגרת הרפורמה נבנה 

מודל לתהליך קבלת החלטות בוועדות, פותחו )על בסיס ניסוי "קהילה 2000"( כלים 

לניהול התהליך ולתמיכה בו, החל תהליך של מחשוב המידע ופותחו גם נהלים לקבלת 

ההחלטות שיאפשרו פיקוח על התהליך. 

כי תהליך קבלת  מן המחקרים שבחנו את עבודת הוועדות בשנים האחרונות עולה 

כמה  למנות  ניתן  יותר.20  כמושכל  נתפס  בוועדות  ההתערבות  ותכנון  ההחלטות 

היבטים שחל בהם שיפור: 

הבנת 	  שלב  בין  הפרדה  אגב  הדיון,  הבניית   – יותר  לממוקדים  הדיונים  הפיכת 

ומקצועיים  יותר  הצרכים לשלב הצעת המענים, הפכה את הדיונים לממוקדים 

יותר. 

התבססות על תמונה מקיפה של צורכי הילד והמשפחה – ערכת הכלים לאיסוף 	 

מידע על אודות הילד המובא לדיון, משפחתו והשירותים שקיבלו בעבר מסייעת 

לפריסת תמונה רחבה יותר של הצרכים ואפשרויות הפעולה.

 תכניות טיפול מותאמות יותר – הבניית הדיון וביסוסו על מידע מקיף מקלה את 	 

קבלת ההחלטות ואת התאמת תכנית הטיפול לצורכיהם של הילדים והוריהם.

 1.3  שיפור בשיתוף ההורים בתכנון תכנית ההתערבות 

מבחינה ערכית, עקרון שיתוף ההורים בתכנון הטיפול בילד מבוסס על זכות ההורים 

להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות בעניינים הנוגעים למשפחתם. מבחינה מקצועית 

כאשר  יותר  ומתאימות  מועילות  תהיינה  טיפול  דרכי  על  שהחלטות  היא  ההנחה 

ההורים משתתפים בקבלתן. 

התמקדות  בדיון,  נוכחות  והערכה:  טיפול  לתכנון  בוועדות  ההורים  בשיתוף  שיפור 

בצורכי המשפחה והצגת התפיסות על צרכים ומענים רצויים – חלק גדול מההחלטות 

והערכה.  טיפול  לתכנון  בוועדות  מתקבלות  בסיכון  לילדים  התערבויות  תכנון  על 

ממצאי המחקר של דולב בנבנישתי וטימר )2001( על עבודתן של ועדות אלו הצביעו 

על היעדר שיתוף מספק של הורים בתהליכי תכנון הטיפול. ניסוי קהילה 2000 שהחל 

כללו   2008 משנת  והערכה  טיפול  לתכנון  בוועדות  הארצית  והרפורמה   2003 בשנת 

20  בן-רבי וסבו-לאל, 2012; פאס, עמיאל וסבו-לאל, 2012.
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חיזוק של מרכיב שיתוף ההורים. המחקרים שבחנו את תפקיד הוועדות בהקשר זה, 

לאחר יישום הניסוי והרפורמה, הראו כי חל שינוי מהותי. במחקר על ניסוי קהילה 

 )2006-2004 )בשנים  הניסוי  במהלך  חלה  מקומיות,  רשויות  ב-11  שהתבצע   ,2000

עלייה באחוז הדיונים שהתקיים בהם מפגש עם ההורים לפני קיום הדיון בוועדה, 

מ-60% ל-21.83% מטרת מפגשים אלה היא לתת הסבר על הוועדה, להציג את המידע 

רשויות  ב-14  שהתבצע   2011 משנת  במחקר  ההורים.  עמדת  את  ולשמוע  שנאסף 

מקומיות שהופעלה בהן הרפורמה הארצית בוועדות לתכנון טיפול והערכה, דיווחו 

הילד,  בצורכי  רק  ולא  המשפחה  בצורכי  מתמקד  בוועדה  הדיון  כי  המקצוע  אנשי 

וההורים משתתפים בדיון ומציגים את תפיסתם בנוגע לצורכיהם, לצורכי ילדיהם 
ולמענים שהיו רוצים לקבל.22

ממצאים מהמחקר על ילדים באומנה בגיל הרך, שבוצע בשנים 2012-2011, מעידים 

אודות  על  כי  נמצא  זה  במחקר  בוועדות.  הורים  שיתוף  של  נרחב  היקף  על  הם  גם 

83% מהילדים דווח שאחד ההורים או שניהם השתתפו בדיון שהומלץ בו על הוצאת 

הילדים מהבית, ובמקרים נוספים הגיע קרוב משפחה או נציג מטעמם.23 אמנם מחקר 

זה מתייחס רק לחלק מהדיונים בוועדות לתכנון טיפול והערכה, כלומר רק לדיונים 

בעניין ילדים בגיל הרך שמיועדים להשתלב בסידורים חוץ-ביתיים, ובכל זאת אפשר 

ללמוד כי מדיניות שיתוף ההורים בוועדות יושמה במידה רבה בעבור ילדים אלה.

שיפור בשיתוף ההורים בתכנון הטיפול בשירותים – ממחקרי הערכה על שירותים 

שונים עולה כי בעשורים האחרונים חל שיפור בשיתוף ההורים בתכנון הטיפול גם 

בשירותים שמופנים אליהם ילדים ומשפחות וגם בתכנון המשך הטיפול לאחר סיום 

ילדים-הורים24 וממחקר על מודל  ההתערבות. כך לדוגמה עולה ממחקר על מרכזי 

בהיקף  עלייה  גם  זו  בתקופה  חלה  בזמן  בו  בהמשך,  שיתואר  כפי  היום.25  פנימיית 

העבודה הישירה עם הורים. 

21  בן-רבי וסבו-לאל, 2012.

22  פאס, עמיאל וסבו-לאל, 2012.

23  סבו-לאל, בן-סימון וקונסטנטינוב, 2014.

24  ריבקין, 2009.

25  בן-רבי וחסין, 2006.
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1.4 אימוץ תהליכים מבוססי מידע של תכנון שירותים והקצאת משאבים   

ברמה המקומית 

מהמחקר הראשון על ועדות תכנון טיפול והערכה )בשמן הקודם: ועדות ההחלטה(26 

עלה כי ביותר ממחצית מהדיונים התקבלה החלטה על הוצאת ילד מהבית, אך במקרים 

רבים החלטות אלה נבעו מהיעדר מענים מתאימים בקהילה ולא בהכרח משום שזו 

החלופה שנתפסה כמענה הטוב ביותר לצורכי הילד )ראו התייחסות בהמשך(. נוסף 

שכשני  הראו  האלפיים  שנות  מתחילת  הרווחה  משרד  של  מנהליים  נתונים  כך,  על 

שלישים מתקציבי השירות לילד ולנוער )לא כולל תקציב מעונות לגיל הרך( נוצלו כדי 

לספק סידור חוץ-ביתי לכ-5% מהילדים המוכרים במחלקות לשירותים חברתיים, 

ואילו רבים מהילדים בסיכון נותרו ללא שירותים כלל.27 

מטרה מרכזית של ניסוי קהילה 2000, בנושא שדרוג עבודת הוועדות לתכנון טיפול 

והערכה, הייתה לקדם את השימוש במידע שיטתי ככלי לתכנון שירותים בקהילה 

נהלים,  פותחו  הניסוי  במסגרת  ולהוריהם.  לילדים  התערבות  חלופות  ולמציאת 

מתודולוגיה וכלים לתכנון מובנה ושיטתי )על בסיס נתונים( של הקצאת המשאבים 

להמרת  אפשרות  מתן  אגב  זאת,  בקהילה.  לשירותים  חוץ-ביתיים  שירותים  בין 

תקציבים שיועדו לסידור חוץ-ביתי לפיתוח שירותים בקהילה, אפשרות שלא הייתה 

קיימת טרם הניסוי. 

בד בבד, בשנת 2004 הוחלט על יישום מדיניות ארצית המכונה "עם הפנים לקהילה", 

שהרחיבה את מרכיב המרת התקציבים ותהליכי התכנון השיטתיים של השירותים 

בקהילה של ניסוי קהילה 2000 לכל המחלקות לשירותים חברתיים בארץ. ממצאי 

המחקרים על ניסוי קהילה 2000 ועל מדיניות "עם הפנים לקהילה" הראו כי המחלקות 

ביצעו תהליכי תכנון מובנים על סמך מיפוי שביצעו בנוגע למאפייני הילדים המוכרים 

ביישוב ולצורכיהם. שיטת התכנון על פי "פרופילים" )הרכבים שונים של מאפיינים 

וצרכים של הילדים והמשפחות(, שהתבססה על פיתוח של מכון דרטינגטון באנגליה28 

והותאמה לשימוש בישראל על ידי צוות מכון ברוקדייל, אפשרה למחלקות לתרגם 

מנחים  לקווים  המשפחות  ומאפייני  השונים  הסיכון  מצבי  שכיחות  על  המידע  את 

המחלקות  הצליחו  אלה  תהליכים  בסיס  על  ביישוב.  דרושים  שירותים  על  לדיונים 

להמיר תקציבים ולפתח בעזרתם מספר רב של יחידות שירות לילדים בסיכון בקהילה

26  דולב, בנבנישתי וטימר, 2001.

27  ר' למשל בן-רבי וסבו-לאל, 2012.

28 Dartington Social Research Unit, 2001 2002.  
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חוץ- לסידורים  להוציא  היכולת  בצד שימור  בסעיף הבא(,  שיפורט  )כפי  ולהוריהם 

ביתיים ילדים הזקוקים לכך. מנהלי המחלקות ועובדיהן פיתחו מיומנויות חדשות 

של  תחושה  על  דיווחו  והם  שירותים  ובתכנון  משמעותם  בהבנת  נתונים,  באיסוף 
מקצועיות, יכולת וגאווה.29

אימוץ תהליכי תכנון והקצאת משאבים מובנים ושיטתיים נעשה גם במסגרת "3600 

– התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון", בפעילות בין-משרדית משותפת. התכנית 

ולשדרג  ולהרחיב  ילדים  החלה לפעול ב-2008 כדי לצמצם את היקף הסיכון בקרב 

והיא פועלת היום בכ-180 רשויות מקומיות שרמתן  את השירותים הניתנים להם, 

צוותים  עסקו  התכנית  של  הראשון  בשלב  בינונית.  או  נמוכה  הסוציו–אקונומית 

יישוביים רב-מקצועיים בתהליך מובנה של תכנון וקבלת החלטות על בסיס תהליכי 

לילד  השירות  בהובלת  לכן  קודם  שיושמו  ה"פרופילים"  בשיטת  והתכנון  המיפוי 

ולנוער במשרד הרווחה בניסוי קהילה 2000 וברפורמת "עם הפנים לקהילה".30 

במסגרת התכנית נערך, בפעם הראשונה בישראל, איסוף מידע שיטתי, אחיד ורחב 

שונים  מקצוע  מאנשי  מאפייניהם  ועל  בסיכון  הנוער  ובני  הילדים  מספר  על  היקף 

הנמצאים בקשר עם ילדים ובני נוער: אנשי מקצוע משירותים אוניברסליים )טיפות 

לשירותים  )מחלקות  בקהילה  בהם  המטפלים  ומשירותים  ספר(  בתי  גנים,  חלב, 

חברתיים, שירות המבחן לנוער, השירות לביקור סדיר, השירות הפסיכולוגי–ייעוצי 

פי אותה  ועל  כלי  ובעונה אחת, באותו  בעת  נאסף  נוער(. המידע  לקידום  והיחידות 

הגדרה של סיכון המתייחסת למכלול של תחומי חיים וצרכים של הילד ומשפחתו. 

מן הנתונים עולה כי ביישובי התכנית אותרו 240,593 ילדים ובני נוער בסיכון, שהם 

המידע31  ניתוח  בהם  שהוצג  מהמסמכים  הללו.  ביישובים  הילדים  כל  מסך  כ-17% 

משמעותית  הרחבה  בהם  ויש  בסיכון  הנוער  ובני  הילדים  צורכי  על  ללמוד  אפשר 

למיפויים אחרים שנעשו בעבר. 

הרחבתה  ולמשפחותיהם,  לילדים  בקהילה  השירותים  מערכת  חיזוק   1.5  

וגיוונה

מתן הסיוע בקהילה נועד לצמצם את הצורך בהשמה חוץ-ביתית, אך גם לחזק את 

המשפחות, את יכולתן לטפל בילד ואת רווחתן באופן כללי. בתקופה הנסקרת במאמר

29  בן-רבי וסבו-לאל, 2012; דולב, סבו-לאל, שמיד ובר-ניר, 2008; בן-רבי וחסין, 2014.

30  סבו-לאל וחסין, 2011.

31  סבו-לאל וחסין, 2011; סבו-לאל וצדקה, 2015.
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זה חלה עלייה ניכרת בהיקף השירותים לילדים בסיכון בקהילה, ובהיקף התקציבים 

שהוקצו לשם כך. כמו כן, חל שינוי באיזון בין היקף התקציבים המוקצים לשירותים 

הטיפול  תקציב   2014 בשנת  בקהילה.  לשירותים  המוקצים  אלו  לבין  חוץ-ביתיים 

מכלל  כ-45%  שהיו   ,₪ כ-640,000,000  על  עמד  ולנוער  לילד  השירות  של  בקהילה 

תקציב השירות,32 זאת לעומת כ-33% בלבד בתחילת שנות האלפיים. נוסף על כך, 

תקציב השירות לרווחת הפרט והמשפחה, שעמד בשנת 2014 על כ-235,000,000 ₪, 

כלל בתוכו סעיפים רבים המיועדים לטיפול במשפחות במצוקה.33 בתוך כך הייתה 

הרחבה של היקף העבודה הישירה עם הורי הילדים בסיכון, בעיקר על רקע קשיים 

בתפקוד ההורי או קשיים בהתמודדות עם צורכי הילדים. כמו כן ניכרה מגמה של 

הייחודיים של  לצרכים  ככל האפשר  כך שיתאימו  גיוון במערכת השירותים  יצירת 

שלהם  הצרכים  לסוגי  שלהם,  הייחודיים  למאפיינים  בהתאם  משפחה  וכל  ילד  כל 

וחומרתם ולהעדפות שלהם. בהמשך לכך, ומתוך הכרה הולכת וגוברת ברב-ממדיות 

בפיתוח  עלייה  גם  חלה  כוללניות,  התערבויות  לספק  ובצורך  הילדים  צורכי  של 

אחרים  שירותים  עם  פעולה  בשיתוף  שונות  דיסציפלינות  על  המבוססים  שירותים 

בקהילה.

הרחבת היקף השירותים בקהילה ושדרוגם – הורחב היקף השירותים בעבור ילדים 

ניסוי  כאמור,  זה.  לצורך  המערכת  לרשות  העומדים  המשאבים  והוגדלו  בסיכון 

בקהילה  מענים  פיתוח  על  דגש  שמו  לקהילה"  הפנים  "עם  ומדיניות   2000 קהילה 

מהמחלקות  בחלק  אפשרה  המדיניות  כי  מצאו  המלווים  המחקרים  ממצאי  ואכן 

קודם.  קיים  היה  שלא  שירותים  מערך  של  הקמה  ביישובים  חברתיים  לשירותים 

בפיתוח  הקיימים,  השירותים  היקף  בעיבוי  התמקד  התהליך  אחרות  במחלקות 

מרכיבים  ובהכנסת  נוספים  צרכים  סוגי  בעלי  לילדים  או  גיל  לקבוצות  שירותים 

נוספים לשירותים קיימים )כגון מועדוניות(, בעיקר מרכיבים הקשורים לעבודה עם 

הורים )שנעשתה בשנים קודמות עם הורים מעטים בלבד(.34 

כאמור, יזמה מרכזית להרחבת מערך השירותים הכולל בקהילה ולחיזוקו היא "3600 

נוספים  ולנוער בסיכון", שהעמידה אף היא משאבים  לילדים  – התכנית הלאומית 

זו. התכנית  ובינונית למטרה  נמוכה  משמעותיים ליישובים ברמה סוציו-אקונומית 

הצליחה להגדיל את מספר הילדים בסיכון המטופלים בקהילה באמצעות שירותים 

32  לב-שדה, בן-שמחון וגורן, 2015.

33  מאיר וגורבטוב, 2015.

34  בן-רבי וסבו-לאל, 2012; דולב, סבו-לאל, שמיד ובר-ניר, 2008; בן-רבי וחסין, 2014.
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שבאחריות משרדי ממשלה שונים, ואף הצליחה להתמקד יותר בטיפול בילדים בגיל 
הרך.35

פיתוח מודלים חדשים בקהילה – לצד המאמצים להרחבת היקף השירותים בקהילה 

הילדים,  למאפייני  בהתאם  מענים  המעניקים  חדשים,  מודלים  פותחו  ולשדרוגם 

לסוגי הצרכים שלהם ולחומרתם ולהעדפה של הילדים והמשפחות. מטרת המודלים 

ובכך לשמש  לגדול עם משפחתם  בסיכון להמשיך  לילדים  הייתה לאפשר  החדשים 

חלופה לשילובם במסגרות חוץ-ביתיות, וכן להעניק טיפול ותמיכה לילדים ולהורים 

בעלי קשיים שונים. המכון ביצע מחקרי הערכה על כמה מהמודלים החדשים האלה: 

של  וההתנהגותי  החברתי  הרגשי,  תפקודם  את  לשפר  שנועדו  ילדים-הורים  מרכזי 

ילדים בגיל 12-5 הסובלים מבעיות רגשיות או התנהגותיות שנוצרו על רקע תפקוד 

ומרכזי  ואת הטיפול ההורי36  וההורים  בין הילדים  ולשפר את היחסים  לקוי,  הורי 

ילדים-הורים ניידים שנועדו לתת שירות זה באזורים כפריים37; מרכז ההגנה לילדים 

"משפחות"  תכנית  פלילית38;  עברה  נפגעי  בילדים  הראשוני  הטיפול  לשיפור  ונוער 

ופנימיות היום, המיועדות לספק  בגיל הרך39;  ילדים  למשפחות חסרות תמיכה עם 

בקהילה מענה אינטנסיבי לשעות ארוכות, בעבור ילדים בסיכון גבוה.40 כמו כן שודרגו 

שירותים קיימים ואלה הפכו לשירותים חשובים הנותנים מענה לילדים בקצה רצף 

לתת  שנועדו  החירום  במרכזי  הטיפוליות–ייעוציות  היחידות  לדוגמה,  כך,  הסיכון. 

לילדים  הארכה(  לאחר  וחצי  שנה  עד  )שנה  יחסית  ארוך  טיפול  באמצעות  מענה 

הנתונים בסיכון גבוה ולבני משפחתם, אך רמת הסיכון אינה מחייבת את הוצאתם 

המידית מן הבית.41 חלקם הגדול של המודלים המובילים פותחו בשיתוף עם עמותת 

אשלים. חשוב לציין כי במקביל פותחו באחריות השירות לרווחת הפרט והמשפחה 

תכניות  ובהם:  כוללת,  משפחתית  בראייה  במצוקה  למשפחות  ותכניות  שירותים 

לקידום כלכלי-תעסוקתי, תכניות למשפחות עם קשיים ביחסים ובתפקוד, תכניות 
למשפחות המצויות במצבי גירושין ותכניות למשפחות נפגעות אלימות במשפחה.42

35  סבו-לאל וצדקה, 2015.

36  ריבקין, 2009.

37  שורק, ניג'ם-אכתילאת ובן-רבי, 2012.

38  ריבקין וסבו-לאל, 2009.

39  ריבקין ושמעיה ידגר, 2010.

40  בן-רבי וחסין, 2006.

41  סבו-לאל וניג'ם-אכתילאת, 2012.

42  מאיר וגורבטוב, 2015.
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 1.6  שיפור בשירותי האומנה 

שנמצאים  נוער  ובני  ילדים  של  צורכיהם  על  לענות  מיועדות  חוץ-ביתיות  מסגרות 

במצבי סיכון וסכנה על רקע תפקוד הורי לקוי ושאינם יכולים להמשיך לגדול בבית 

מופנים  חוץ-ביתית  במסגרת  לשילוב  הזקוקים  הילדים  מרבית  בישראל,  הוריהם. 

בעולם.  דופן  יוצא  הוא  זה  מופנים למשפחות אומנה. מצב  ורק מיעוטם  לפנימיות, 

במדינות אחרות רוב השילוב במסגרות חוץ-ביתיות הוא במשפחות אומנה, וילדים 

מופנים לפנימייה בעיקר אם יש להם בעיות רגשיות או בעיות התנהגות קשות, או אם 

האומנה נכשלה.43 

הרחבת השימוש במענה האומנה לעומת הפנימיות – בעשורים האחרונים נעשה ניסיון 

להרחיב את מענה האומנה בישראל ליותר ילדים הזקוקים לשילוב בסידור חוץ-ביתי. 

ואכן, נתונים מנהליים של משרד הרווחה מעידים כי בשנים 2014-2000 מספר הילדים 

בפנימיות(.  הילדים  במספר  קלה  ירידה  )בצד  ב-50%  עלה  אומנה  במשפחות  ששהו 

כתוצאה מכך, אחוז הילדים ששולבו באומנה מתוך כלל הילדים בסידורים חוץ-ביתיים 

של השירות לילד ולנוער עלה מכ-18.5% לכ-44.26.5% נתונים אלה מצביעים על מגמה 

של הרחבת השימוש במענה האומנה לעומת הפנימיות, במיוחד בקרב ילדים בגיל הרך, 

וזאת בהתאם למדיניות משרד הרווחה.45 

יציבות מענה האומנה – ממצאי המחקר על שירותי האומנה שנערך בשנים 2012-2011 

הצביעו על כך שסידורי האומנה בישראל יציבים: עבור 68% מהילדים שנמצאו באומנה 

בתקופה העולה על שנה, האומנה במשפחה הייתה הסידור החוץ-ביתי הראשון, וזאת 

אף על פי שמשך השהות של ילדים אלה באומנה היה 6.3 שנים בממוצע. יציבות רבה זו 

שונה באופן מובהק מהמצב שמדווח במדינות אחרות שבהן ישנו מעבר של ילדים בין 

משפחות אומנה רבות. 

 – ליווין  והגברת  האומנות  המשפחות  מאגר  הגדלת  החלקית:  ההפרטה  בעקבות 

האומנה  שירותי  של  החלקית  ההפרטה  לתהליך  נוגעים  נוספים  חשובים  ממצאים 

עד  ולנוער46  לילד  מהשירות  לאומנה  שהופנו  לילדים  בהתייחס   .2001 בשנת  שהחל 

43 Thouburn & Courtney, 2011.  
לב-שדה, בן שמחון וגורן, 2015; בן-רבי וחסין, 2014.  44

שורק, סבו-לאל ובן-סימון, 2014.  45

ילדים מופנים לאומנה גם מהאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית וגם מהאגף   46

לשירותי רווחה ושיקום. לפני ההפרטה החלקית מנחות האומנה לילדים שהופנו מאגפים אלה 
היו עו"סיות במחוזות, מומחיות בתחומי המוגבלויות. לאחר ההפרטה החלקית עברה העסקת 

מנחות האומנה לידי הארגונים המפעילים.
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חברתיים  לשירותים  המחלקות  מן  הסוציאליים  העובדים  אלה  היו   2001 שנת 

ולליווים.  האומנה  במשפחות  ילדים  להשמת  אחראיים  שהיו  המקומיות  ברשויות 

אפיינו את  סוגים של קשיים  במחלקה. שלושה  נוספים  מילוי תפקידים  לצד  זאת, 

בעיות  משפחות,  בגיוס  קשיים  החלקית:  להפרטה  שקדמו  בשנים  האומנה  ענף 

ההפרטה  תהליך  במסגרת  ובהדרכה.47  בבקרה  בפיקוח,  וקשיים  ומבניות  ארגוניות 

מקומיות  רשויות  מכ-260  האומנה  שירותי  להפעלת  האחריות  הועברה  החלקית 

שונות לארבעה )ובהמשך לחמישה( גופים מפעילים, הפועלים על פי חלוקה גאוגרפית. 

הילד  לקליטת  להכנתן  לגיוס המשפחות,  הגופים המפעילים את האומנה אחראים 

ולליווי הנדרש להן. פעולות אלו נעשות לפי סטנדרטים ומדדים שקבע משרד הרווחה. 

נותרו באחריות  ועל ביצוע התשלום למשפחות האומנה  הפיקוח על איכות הטיפול 

משרד הרווחה.

המקצוע  אנשי  של  תפיסותיהם  לפי  כי  עלה   2012-2011 בשנים  שנערך  המחקר  מן 

לפני  גם  ועבדו  כיום  שעובדות  אומנה  )מנחות  האומנה  שירותי  את  המפעילים 

חל  הרווחה(  משרד  במטה  תפקידים  ובעלי  במחלקות  עו"סים  החלקית,  ההפרטה 
ייעול משמעותי בשירותי האומנה בכמה היבטים:48

גופים 	  לחמישה(  )ובהמשך  לארבעה  שירותי האומנה  להפעלת  העברת האחריות 

מפעילים אפשרה להגיע לשיתוף פעולה ארצי במתן שירותי האומנה, אשר תרם 

בין היתר להגדלת מאגר המשפחות המועמדות לאומנה ולשיפור תהליכי הגיוס 

של משפחות האומנה, השמת הילדים ורמת ההתאמה בין הילדים למשפחות. 

העברת האחריות לגופים המפעילים תרמה להעלאת תדירות הליווי של המשפחות 	 

גאוגרפית  בפריסה  המתגוררות  למשפחות  מענה  ולמתן  האומנה  מנחות  מטעם 

רחבה יותר.

והעובדות 	  הגופים  בקרב  מומחיות  לפיתוח  משמעותית  הזדמנות  נוצרה 

הסוציאליות שעסקו בתחום זה.

 1.7  שיפור בשירותי האימוץ: יישום מודלים חדשים להרחבת האימוץ 

האימוץ נועד לאפשר בית קבוע לכל החיים לילד אשר אינו יכול לגדול בבית הוריו 

בשל תפקוד הורי לקוי לאורך זמן, שאינו בר שיקום והוא מסכן את הילד. מממצאי

47  כורזים-קורושי, ליבוביץ ושמיד, 2005.

48  שורק, סבו-לאל ובן-סימון, 2014.
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 מחקרים שונים עולה כי מצבם של ילדים שלא יכולים לגדול עם הוריהם וזכו לאימוץ 

טוב יותר מבחינה רגשית, חברתית ולימודית, ממצבם של ילדים אשר עברו לאורך 

התבגרותם בין השמות שונות כגון אומנה ופנימיות.49 בישראל כיום מרבית הילדים 

שאינם יכולים לגדול עם הוריהם משולבים לאורך התבגרותם בפנימיות ובמשפחות 

אומנה, שנועדו לשמש סידור זמני לילדים, ורק מיעוטם זוכים לאימוץ. כך קורה שמדי 

שנה כ-450 בני נוער50 )כ-80 בוגרי אומנה וכ-370 בוגרי פנימיות( מגיעים לגיל 18 והם 

"ללא עורף משפחתי", כלומר ללא אפשרות לחזור למשפחתם המולידה ולהיתמך בה. 

למרות היציבות היחסית של המענים החוץ-ביתיים בישראל )כפי שתואר בסעיף על 

שירותי האומנה(, מובעת דאגה ממצב זה ונעשים מאמצים כדי להבטיח למספר רב 

ככל האפשר של ילדים שאינם יכולים לגדול בבית הוריהם אפשרות לזכות בסידורים 

המאפשרים יציבות לטווח ארוך. 

בזמן  כי  נמצא  משנתיים51  יותר  בני  בהיותם  לאימוץ  שנמסרו  ילדים  על  במחקר 

להֹורּות  תחליף  באימוץ  הרואה  מגישה  במעבר  הילד  למען  השירות  היה  המחקר, 

מלידה, לגישה הרואה בו תהליך מתמשך של התמודדות עם קשיים ושל בניית קשר. 

במסגרת המחקר הומלץ על המשך תמיכה בילדים מאומצים ובמשפחות מאמצות 

ועל ליווים על ידי גורמים טיפוליים לצורך הצלחתו של התהליך. כעשור לאחר פרסום 

עם  שנועדה להתמודד  לקהילת האימוץ"  ילדים  פותחה התכנית "מאימוץ  המחקר 

הצורך בתמיכה במשפחות. 

וכדי  שונות  בנסיבות  בסיכון  ילדים  בעבור  האימוץ  מענה  את  לפתח  להמשיך  כדי 

לאפשר את הרחבתו, נבחנו מודלים חדשים של אימוץ: 

אימוץ עם קשר )העברת דיווחים ותמונות לחלק מבני המשפחה המולידה ו/או 	 

קיום מפגשים עם השגחה בין הילד המאומץ לבין חלק מבני המשפחה המולידה, 

פעם אחת עד ארבע פעמים בשנה(. בחקר המקרים על אימוץ עם קשר עלה הצורך 

שהילדים  עד  המולידים  ולהורים  המאמצים  להורים  לילד,  הליווי  בהבניית 

הקשר  לדפוסי  תקופתי  הערכה  מנגנון  ובהבניית   ,18 לגיל  יגיעו  המאומצים 

באימוץ, כדי להתאימו לצרכים המשתנים של הילד, של ההורים המאמצים ושל 
בני המשפחה המולידה.52

.Biehal et al., 2009 :49  ראו למשל

50  הנתונים התקבלו מהשירות לילד ולנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

51  ריבקין ובאומגולד, 2001.

52  שורק וניג'ם-אכתילאת, 2012 ב'.
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אימוץ על ידי משפחות אומנה )גם אם זו לא הייתה התכנית מלכתחילה(. בחקר 	 

המקרים על אימוץ על ידי משפחות אומנה עלה כי לעתים ילדים הגיעו למשפחת 

אומנה, ובעת השמתם לא הובאה בחשבון האפשרות לאמץ אותם בהמשך – וזאת 

אף במקרים שהסבירות לאימוצם הייתה גבוהה וידועה בעת ההשמה באומנה.53 

הצורך  עלה  האימוץ  ושירותי  האומנה  שירותי  עם  המחקר  ממצאי  על  בדיונים 

להמשיך ולפתח את המודל של "אומנה עם אופק אימוץ" בעבור ילדים אלה. 

ברמת  התוצאות  על  וממצאים  השירותים  מקבלי  של  הרצון  שביעות   1.8  

הילדים והמשפחות 

שביעות הרצון של מקבלי השירותים ואנשי המקצוע – ברוב מחקרי ההערכה נבחנה 

שביעות הרצון של מקבלי השירותים ושל אנשי המקצוע מן השירותים שניתנו, ונמצא 

כי בסך הכול הייתה שביעות רצון גבוהה. כך למשל עלה במחקרים על מרכזי ילדים-

הורים,54 על מרכז ההגנה,55 על התכנית הניסיונית לשיתוף ילדים בהליכים משפטיים 

הטיפוליות-ייעוציות,57  היחידות  על  משפחה,56  לענייני  משפט  בבתי  להם  הנוגעים 

על מרכזי הקשר הורים-ילדים,58 על שירותי האומנה59 ועל יחידות הסיוע שליד בתי 
המשפט למשפחה.60

 – המקצוע  אנשי  או  ההורים  הערכת  פי  על  והמשפחות  הילדים  במצב  שינויים 

מחקרים שבחנו את השינויים במצב הילדים והמשפחות על פי הערכת ההורים או 

השירותים  קבלת  בתקופת  הילדים  במצב  שיפור  על  ככלל,  דיווחו,  המקצוע  אנשי 

השונים. כך למשל עלה במחקר על שירותי האומנה,61 במחקר על היחידות הטיפוליות–

ייעוציות,62 בהערכת התכנית משפחות63 ובהערכת מרכזי הקשר הורים-ילדים.64 

53  שורק וניג'ם-אכתילאת, 2012.

54  ריבקין, 2009.

55  ריבקין וסבו-לאל, 2009.

56  שורק וריבקין, 2010.

57  סבו-לאל וניג'ם אכתילאת, 2012.

58  נבות, פאס וצדקה, 2014.

59  שורק, סבו-לאל ובן-סימון, 2014.

60  באייר-טופילסקי, מנור וסבו-לאל, 2015.

61  שורק, סבו-לאל ובן-סימון, 2014.

62  סבו-לאל וניג'ם אכתילאת, 2012.

63  ריבקין ושמעיה-ידגר, 2010.

64  נבות, פאס וצדקה, 2014.
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נבחנו  מחקרים  בשני   – ניסויי  מחקר  מערך  באמצעות  ההתערבות  תוצאות  בחינת 

תוצאות ההתערבות באמצעות מערך מחקר ניסויי, אשר בחן את הקשר בין הטיפול 

בשירות לתוצאות רצויות, אגב השוואה בין קבוצת מקבלי הטיפול לקבוצת שאינה 

מקבלת את הטיפול. מחקרים אלה מצביעים על תוצאות חיוביות בשירותים שנבדקו. 

חיוביות 	  תוצאות  על  הצביעו  הממצאים  הקהילתיות:65  הפנימיות  על  המחקר 

ברמת התפקוד של ההורים. מן המחקר עולה בבירור כי הילדים בפנימיות המודל 

זוכים להורות מלאה יותר מילדים בפנימיות רגילות, מבחינת תדירות הביקורים, 

מילוי התפקידים ההוריים, התייחסות ההורים לילדים בעת הביקורים ועוד.66 

המחקר על מרכזי ילדים-הורים: הממצאים הצביעו על שיפור בתפקוד הילדים 	 

ובקשיים  אנטי-חברתית  בהתנהגות  מובהקת  ירידה  חלה  ההורים:  עם  ובקשר 

או  פיזית  מאלימות  הסובלים  הילדים  בשיעור  וירידה  הילדים,  אצל  לימודיים 

של  הרגשי  בקשר  שיפור  חל  כן,  כמו  כלפיהם.  לאלימות  חשד  שיש  או  רגשית, 

האבות עם הילדים ובתחושת המסוגלות של האימהות. מצב זה נשאר יציב אף 

בעת המעקב, כחצי שנה עד שנה לאחר תום הטיפול.67 

בחינת תוצאות ההתערבות על פי מדדי הצלחה ברורים – מחקרים שבחנו את תוצאות 

הטיפול למשפחות בסכסוכי גירושין ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט למשפחה, או 

בהסדרת מפגשים בין הורים לילדים במרכזי הקשר הורים-ילדים, הראו כי בחלק 

גדול מן המקרים השירותים מצליחים להגיע לתוצאות הטיפול הרצויות. 

כי 	  נמצא  למשפחה  המשפט  בתי  שליד  הסיוע  יחידות  של  ההערכה  במחקר 

כמחצית מהמטופלים דיווחו כי הגיעו להסכמה כלשהי בעזרת יחידת הסיוע, ורוב 

ההסכמות שהושגו היו בנושאי ההסדר ההורי )משמורת, גירושין, מזונות ילדים 

בנושאי משמורת,  ראייה(. 70%-80% מן המטופלים שהגיעו להסכמות  והסדרי 
גירושין ומזונות לילדים דיווחו על הסכמות יציבות בנושאים אלה.68

גירושין 	  בסכסוך  משפחות  המשרתים  הורים-ילדים  קשר  מרכזי  על  במחקר 

ומשפחות שאינן בקשר עם הילד עקב השמה חוץ-ביתית, עלה כי מרבית המשפחות 

סיימו כלומר  עצמאיים,  ראייה  להסדרי  יציאה  עם  הטיפול  את  סיימו   )71%(

מודל הפנימייה הקהילתית היה ניסיון להפעיל פנימייה הנמצאת באותה קהילה שממנה מגיעים   65

הילדים, אגב הטמעת תפיסת העבודה של שותפות עם ההורים ועם הקהילה.
66  בן-רבי וחסין, 2006.

67  ריבקין, 2009.

68  באייר-טופילסקי, מנור וסבו-לאל, 2015.
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הטיפול  את  בהצלחה  שסיימו   )87%( המשפחות  מרבית  בהצלחה.  הטיפול  את 

קיימו הסדרי ראייה עצמאיים גם במועד המעקב כשבעה חודשים מתום קבלת 

השירות.69 

 2.  קשיים שעמם מתמודדת מערכת השירותים לילדים בסיכון 

בפרק זה יוצגו קשיים מרכזיים שעמם מתמודדת מערכת השירותים לילדים בסיכון 

במחקרים,  שהועלו  האתגרים  מן  חלק  בעוד  המחקרים.  מן  עולים  שהם  כפי  כיום, 

ובמיוחד במחקרים הראשונים, זכו להתייחסות רחבה של מערכת השירותים וכבר 

אינם רלוונטיים, במאמר זה יושם דגש על קשיים שלהערכתנו עדיין מהווים אתגר 

ניסיונות  ישנם  כי  לציין  חשוב  זאת,  עם  המסמך.  כתיבת  בעת  למערכת  משמעותי 

ניסיוניות  ותכניות  יזמות  באמצעות  היתר  בין  המתוארים,  הקשיים  עם  להתמודד 

חדשות, כפי שיתואר בהמשך.

נלוות  וקושי במימון פעולות  והיקף המענים  בין היקף הצרכים  2.1 פערים   

לשם ייעול ההתערבות והרחבתה 

כאמור, בעשור האחרון התפתחה מערכת השירותים לילדים בסיכון מבחינת היכולת 

להעניק מענים מותאמים למאפייני הילדים והמשפחות, לסוגי הצרכים, לחומרתם 

ולהעדפה של ההורים והילדים. עם זאת, המחקרים שנערכו על ניסוי קהילה 702000 

 –  3600" יישום  אודות  על  גם הממצאים  כמו  הפנים לקהילה"71,  "עם  ועל מדיניות 

בהיקף  העלייה  כך שבצד  על  בסיכון"72, מצביעים  ונוער  לילדים  התכנית הלאומית 

השירותים בקהילה, קיימים עדיין פערים ניכרים בין היקף הצרכים להיקף המענים. 

כי  והיקף המענים, במחקרים רבים עלה  בין היקף הצרכים  נוסף לפערים שנמצאו 

התקציבים הקיימים אינם מספיקים למימון פעולות נוספות שאנשי המקצוע חשים 

כי הן חיוניות לשם ייעול השירות, הרחבתו ושיפור איכותו: 

במחקר על מרכזי הקשר73 עלה כי משאבי הזמן של העובדים הסוציאליים אינם 	 

מאפשרים טיפול מחוץ למפגשים בין ההורים הלא-משמורנים לילדים. טיפול כזה 

היה יכול לתרום לשיפור היחסים במשפחה ולחיזוק ההורות.

69  נבות, פאס וצדקה, 2014.

70  בן-רבי וסבו-לאל, 2012.

71  בן-רבי וחסין, 2014.

72  סבו-לאל וצדקה, 2015.

73  נבות, פאס וצדקה, 2014.
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הקיים 	  התקציב  כי  המפעילים  הארגונים  טענו  האומנה74  שירותי  על  במחקר 

נמוך ביחס לצרכים וכי נחוץ תקציב נוסף לפעולות נלוות כדי לייעל את עבודתם 

בתחומי תהליך גיוס המשפחות, להרחיב את רכיבי הליווי ולהפחית עוד את עומס 

העבודה )ה-case load(. נטען כי הפחתת עומס העבודה עשויה לצמצם גם תחלופה 

של עובדים.

בפיתוח 	  קשיים  על  דיווחו  המחלקות  מן  חלק   752000 קהילה  ניסוי  על  במחקר 

שירותים הנובעים ממשאבים לא מספיקים לצרכים הנלווים להפעלת השירות, 

היחידות  על  במחקר  )לדוגמה  אחרים  במחקרים  לפעילויות.  ילדים  הסעת  כגון 

נוספות  חיוניות  פעילויות  תקצוב  של  הסוגיה  עלתה  הטיפוליות-ייעוציות76(, 

יישוג, השתתפות  של אנשי המקצוע, שאינן בבחינת טיפול ישיר בלקוחות, כגון 

מקצוע  לאנשי  וייעוץ  אחרים  שירותים  נציגי  עם  משותפות  ובישיבות  בהדרכות 

בקהילה. 

 2.2  קושי ביישום עקרון שיתוף ילדים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות 

  לחייהם

עקרון שיתוף ילדים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם הוא אחד מעקרונות 

ישראל  שמדינת   ,)12 סעיף   ,1989( הילד  זכויות  בדבר  הבין-לאומית  באמנה  היסוד 

הילדים  יידוע  באמצעות  להתבצע  נועד  זה  עיקרון  מימוש   .1991 בשנת  אשררה 

שמיעת  ידי  ועל  וליכולתם,  לגילם  ובהתאם  להם  המובנת  בדרך  ההחלטה  בדבר 

הניסיונית  בתכנית  נעשה  אכן  זה  עיקרון  ליישם  ניסיון  אליה.  בנוגע  ורצונם  דעתם 

לשיתוף ילדים בהליכים משפטיים הנוגעים להם בבתי משפט לענייני משפחה, שמכון 

ברוקדייל ליווה במחקר הערכה.77 מממצאי המחקר עלה כי מרבית אנשי המקצוע, 

ההורים והילדים שהיו מעורבים בהפעלתה סברו כי השתתפות הילדים הייתה בעלת 

ערך ותרמה להם במישור הרגשי, מבחינת היחסים עם המשפחה ובמישור המשפטי.

ילדים  לשתף  צריכות  והערכה  טיפול  לתכנון  ועדות  הרווחה,  משרד  מדיניות  פי  על 

בדיוניהן )תוך התייחסות לגילם וליכולתם(. ממצאי המחקרים העלו שיישום עקרון 

74  שורק, סבו-לאל ובן-סימון, 2014.

75  בן-רבי וסבו-לאל, 2012.

76  סבו-לאל וניג'ם-אכתילאת, 2012.

77  שורק וריבקין, 2010.
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שיתוף ילדים בוועדות נמצא בתחילתו. במחקר על ניסוי קהילה 2000 שנערך בשנים 

782010-2003 דיווחו חלק מן המחלקות כי ילדים )בעיקר בני נוער( משתתפים בוועדות, 

וכי במקרים של ילדים צעירים יותר יכולתו של הילד להשתתף בדיון נשקלת לאור 

יכולת הביטוי שלו, רצונו והסיכון לפגיעה בו עקב השתתפותו. ממחלקות אלה נמסר 

נקודת  את  ולקבל  לעדכנם  מאמצים  נעשים  משתתפים  שאינם  לילדים  בנוגע  שגם 

מבטם לפני הדיון בוועדה באמצעות שיחה עם העובד הסוציאלי. בחלק מן המחלקות 

הנושא יושם באופן גורף פחות – פחות ילדים משתתפים ודעתם נשמעת בעיקר בנוגע 

למצבם, אך לא בעניין תכניות הטיפול המוצעות.

בצד המודעות הגוברת לחשיבות של שיתוף ילדים בהחלטות הנוגעות לחייהם, נראה 

כי בנושא זה עדיין יש מקום להמשך למידה באשר לאופן היישום המיטבי ולהרחבתו. 

חשוב לציין כי נושא שותפות ילדים בוועדות לתכנון טיפול והערכה זכה להתייחסות 

יישמע  השונים  הדיון  שבשלבי  להקפיד  הייתה  בה  ההמלצות  ואחת  סילמן  בוועדת 

קולם של הילדים ובבניית תכנית הטיפול יש להקפיד לשאול את הילדים מהי העזרה 
שהם זקוקים לה לפני הצגת חלופות הטיפול על ידי אנשי המקצוע.79

 2.3  אי-צריכת שירותים על ידי הורים 

בצד העלייה בהיקף השירותים להורים, מן המחקרים שליוו רפורמות ותכניות שונות 

עולה כי חלק מן ההורים אינם צורכים את השירותים שמוצעים להם או לילדיהם, או 

צורכים באופן חלקי )למשל, מגיעים באופן לא סדיר למפגשי הטיפול(. כך לדוגמה: 

במחקר על ניסוי קהילה 802000 נמצא כי אחוז גבוה )68%( מן המענים שהוצעו 	 

בתכניות הטיפול יושמו במלואם, ועוד 9% יושמו באופן חלקי. 16% מן המענים 

שהומלצו לא יושמו כלל )לגבי עוד 7% העובדים הסוציאליים לא ידעו לדווח(. סיבה 

הסוציאליים,  העובדים  לדברי  הייתה,  טיפול  תכנית  של  יישום  לחוסר  מרכזית 

חוסר הסכמה של המשפחה לקבל את השירות. 

הביתה 	  שחזרו  ילדים  אחר  במעקב  גם  עלה  למשפחות  טיפול  להעניק  קושי 

מסידורים חוץ-ביתיים. מממצאי מערכת המעקב אחר יישום מדיניות "עם הפנים 

לקהילה"81 עלה שרק 40% מן הילדים ובני הנוער שחזרו מסידורים חוץ-ביתיים

78  בן-רבי וסבו-לאל, 2012. 

79  דוח ועדת סילמן, 2014.

80  בן-רבי וסבו-לאל, 2012.

81  בן-רבי וחסין, 2014.
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נזקקו 	  הוריהם  העובדים הסוציאליים  ושלהערכת   ,2011-2005 בשנים  לקהילה   

ניכר מן  זה. בחלק  לסיוע בנושא הורות לאחר חזרתם, קיבלו שירותים בתחום 

היו  לא  שההורים  מפני  ניתן  לא  שהסיוע  הסוציאליים  העובדים  ציינו  המקרים 

מעוניינים לקבל אותו. נוסף על כך, רבות מן המחלקות שפיתחו שירותים בקהילה 

על פי המדיניות דיווחו על קושי לגייס הורים להשתתפות בתכניות.

בנוגע ל-27% מן 	  כי  בגיל הרך במשפחות האומנה82 עלה  מן המחקר על הילדים 

הילדים דווח שהם לא צרכו את השירותים שהוצעו להם בתכנית הטיפול שנבנתה 

בוועדה שבה הומלץ על הוצאת הילד מן הבית. הסיבה העיקרית שציינו העובדים 

חוסר  הייתה  הטיפול  תכנית  של  החלקי  לביצוע  או  לאי-הביצוע  הסוציאליים 

שיתוף פעולה של אחד ההורים המולידים או שניהם. 

ממצאים אלה יכולים להעיד על כך שבצד העלייה במודעות לצורך בהתערבויות 	 

עם הורים והעלייה במגוון השירותים המוצעים להם, יש צורך בהתאמה נוספת 

של מערך השירותים לצרכים, להעדפות ולמאפיינים השונים של ההורים. 

 2.4  קשיים בהספקת שירותים זמינים ונגישים 

או  זמינות  היעדר   – פיזית  מבחינה  ונגישים  זמינים  שירותים  בהספקת  קשיים 

בסיכון  ילדים  ידי  על  לצריכתם  מחסום  להוות  עשוי  חיוניים  שירותים  של  נגישות 

לא  שהמרכז  העובדה  כי  נמצא  ההגנה83  מרכז  על  במחקר  לדוגמה,  ומשפחותיהם. 

פעל בימי שישי ושבת או בשעות אחר הצהריים בימי השבוע היוותה חסם להרחבת 

הקשר,  למרכזי  בנוגע  עלתה  מוגבלות  פעילות  שעות  של  דומה  סוגיה  בו.  השימוש 

הפריסה  מן  נובע  זמין  שירות  להעניק  הקושי  מסוימת,  במידה  הקטנים.84  במיוחד 

נוצר מצב שכשליש מן  פריפריה.  כולל אזורי  הרחבה של מרכזי הקשר בכל הארץ, 

המרכזים משרתים פחות מ-12 משפחות בחודש, על פי רוב בימים ובשעות פעילות 

מצומצמים למדי. מהמחקר על פנימיות היום והפנימיות הקהילתיות עלה כי הקרבה 

יותר  הפיזית של הפנימיות למקום המגורים של ההורים הובילה להשתתפות רבה 
שלהם בפעילויות בפנימיות, לעומת הורים שילדיהם היו בפנימיות מרוחקות.85

82  סבו-לאל, בן-סימון וקונסטנטינוב, 2014.

83  ריבקין וסבו-לאל, 2009.

84  נבות, פאס וצדקה, 2014.

85  בן-רבי וחסין, 2006.
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קשיים בהספקת שירותים נגישים מבחינה תרבותית – היעדר התאמה של שירותים 

תרבותית  לאי-נגישות  להוביל  יכול  שונים  תרבותיים  מאפיינים  בעלות  לקבוצות 

שירותים  של  תרבותית  בהנגשה  לקשיים  דוגמאות  עלו  השונים  במחקרים  שלהם. 

לאוכלוסייה הערבית. לדוגמה, במחקר על מרכז ההגנה86 נמצא כי דוברי ערבית לא 

העסקת  על  הומלץ  השפה.  דוברי  מקצוע  אנשי  היעדר  בשל  במרכז  להשתמש  יכלו 

על  מהמחקר  ירושלים.  במזרח  לוויין  שירות  הקמת  ועל  במרכז  ערבית  דובר  צוות 

יישום הרפורמה בוועדות לתכנון טיפול והערכה87 עלה כי בקרב האוכלוסייה הערבית 

נדרשת הכנה ממושכת יותר של ההורים לוועדות מכיוון שהם אינם שולטים בקריאה 

בעברית או בשימוש בכלים בשפה הערבית. 

 2.5  צורך בהרחבת ההכשרה המקצועית וההדרכה השוטפת 

שהוערכו  והתכניות  השירותים  מן  חלק   – המקצועית  ההכשרה  בהרחבת  צורך 

זה,  לצורך  ייחודית.  ומקצועיות  מומחיות  פיתוח  והצריכו  וניסיוניים  חדשים  היו 

מרבית השירותים והתכניות כוללים מרכיב של הכשרה לאנשי המקצוע לפני תחילת 

ההתערבות, ומרכיב של הכשרה נוספת והדרכה שוטפת במהלכה. עם זאת, בחלק מן 

המחקרים עלה צורך בהרחבת ההכשרה המקצועית. למשל, במחקר על תכנית מגן88 

עלה כי המוקדנים עברו הכשרה לקראת תפקידם ורובם שיבחו אותה, אולם הועלה 

פי שכל  על  אף  כי  נמצא  שירותי האומנה89  על  נוספת. במחקר  במתן הכשרה  צורך 

מנחות האומנה נדרשות להשתתף בקורס הכשרה מקדימה מטעם משרד הרווחה, רק 

59% מהן דיווחו כי השתתפו בקורס כזה בפועל. עוד עלה כי 86% ממנחות האומנה 

להן  שחסרים  ההכשרה  תחומי  בין  נוספת.  בהכשרה  צורך  מרגישות  הן  כי  דיווחו 

ציינו המנחות את התחומים האלה: הדרכת הורים, טיפול בילדים ובבני נוער וטיפול 

משפחתי.

צורך בהדרכה ובליווי שוטף – עוד דווח במחקרים השונים כי למרות קבלת הדרכות 

ובליווי  בהדרכות  צורך  עדיין  יש  המשפחות  עם  ההתערבות  במהלך  שוטפים  וליווי 

נוספים. כך למשל במחקר על היחידות הטיפוליות-ייעוציות90 נמצא כי הגדלת מספר 

יותר רבה  שוטפת  בהדרכה  הצורך  את  שאת  ביתר  העלתה  המטופלות  המשפחות 

86  ריבקין וסבו-לאל, 2009.

87  פאס, עמיאל וסבו-לאל, 2012.

88  סבו-לאל ושבט, 2012.

89  שורק, סבו-לאל ובן-סימון, 2014.

90  סבו-לאל וניג'ם-אכתילאת, 2012.
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למטפלים ביחידות. לעתים ההדרכה הנדרשת מתמקדת בנושא מסוים: במחקר על 

הרפורמה בוועדות לתכנון טיפול והערכה91 הומלץ על הרחבת ההדרכה השוטפת על 

השימוש בערכת הכלים הממוחשבת.

 2.6  צורך בהרחבת התמיכה הרגשית בעובדים הסוציאליים ובאנשי המקצוע

בעובדים  רגשית  בתמיכה  הצורך  גם  עלה  שוטפים,  ובליווי  בהכשרה  הצורך  לצד 

הסוציאליים ובאנשי המקצוע האחרים המפעילים תכניות ושירותים לילדים בסיכון 

ולמשפחותיהם. למשל, במחקר על העו"סים לחוק הנוער92 הועלה צורך במתן תמיכה 

רב  רגשי  בעומס  נמצא  הצוות  כי  עלה  ההגנה93  מרכז  על  במחקר  לעובדים;  רגשית 

היחידות  על  במחקר  הפגתית;  פעילות  יותר  ואף  תמיכה  לשקול  והומלץ  ובשחיקה 

חווים  שהם  ביחידות  הפסיכו-סוציאליים  הצוותים  דיווחו  הטיפוליות-ייעוציות94 

מעמסה נפשית, בדידות והרגשה שכובד האחריות לשלומם של הילדים שבהם הם 

מטפלים מוטל על כתפיהם; במחקר על מרכזי קשר95 דיווחו העובדים הסוציאליים 

ההצלחה  שאחוזי  קשר,  סרבנות  של  במקרים  בטיפול  רגשית  ומעמסה  תסכול  על 

בטיפול בהם נמוכים. בכל המקרים האלה ובאחרים – יש מקום לבחון כיצד אפשר 

לתמוך בעובדים ולהקל על המעמסה הרגשית. 

טיפול  רצף  ובהבטחת  במקביל,  מענים  במתן  הפעולה  בשיתוף  קשיים   2.7  

במעבר משירות לשירות 

מערכת  קשיים בשיתוף הפעולה עם גורמי רווחה אחרים במתן מענים במקביל – 

שירותים מגוונת מחייבת שיתוף פעולה בין-ארגוני במתן מענים שונים במקביל. בחלק 

מן המחקרים עולים קשיים בשיתוף הפעולה בין העובדים הסוציאליים במחלקות 

לשירותים חברתיים לבין גורמים מטפלים אחרים, בין אם הם מתפקדים כמתאמי 

טיפול )case managers( ובין אם הם נושאים באחריות ישירה למתן הטיפול. למשל, 

מהמחקר על שירותי האומנה96 עלה כי על אף הדרישה של משרד הרווחה כי מנחות 

המחלקה מטעם  המולידה  במשפחה  המטפלים  הסוציאליים  והעובדים  האומנה 

91  פאס, עמיאל וסבו-לאל, 2012.

92  דולב, סבו-לאל ובן-רבי, 2008.

93  ריבקין וסבו-לאל, 2009.

94  סבו-לאל וניג'ם-אכתילאת, 2012.

95  נבות, פאס וצדקה, 2014.

96  שורק, סבו-לאל ובן-סימון, 2014.
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לשירותים חברתיים יקיימו קשר שוטף ביניהם כדי לקדם במשותף את מצבם של 

הילד וההורים וכדי לעזור בשימור הקשר ביניהם, יש קשיים ביישום מדיניות זו.

קשיים   – הרווחה  למערכת  מחוץ  מקצועיים  גורמים  עם  פעולה  בשיתוף  קשיים 

הרווחה,  למערכת  מחוץ  מקצועיים  גורמים  עם  המשותפת  בעבודה  גם  עולים 

מדיניות  והבריאות.  החינוך  מערכות  הם  בסיכון  לילדים  בקשר  בהם  שהמרכזיים 

משרד הרווחה דורשת שכל בעלי המקצוע המעורבים בטיפול בילדים שעניינם מגיע 

לוועדות לתכנון טיפול והערכה ישתתפו בדיוני הוועדות, אולם במחקר על הילדים 

טיפול  לתכנון  ועדות  בדיוני  המשתתפים  כי  נמצא  האומנה97  במשפחות  הרך  בגיל 

והערכה על הוצאת ילד מן הבית היו ברובם עובדי המחלקה לשירותים חברתיים ו/

או עו"סים לחוק האימוץ. השתתפותם של גורמים אחרים, דוגמת נציגים ממערכות 

החינוך והבריאות ומשירותים אחרים המטפלים במשפחה ובקהילה, הייתה נמוכה 

יחסית )על פחות מ-40% מן הילדים דווח שבדיון על הוצאה מן הבית השתתפו אנשי 

מקצוע מהקהילה(. זאת למרות המאמצים שנעשו בתחום זה במסגרת ניסוי קהילה 

והערכה. סיבה מרכזית לכך היא  בוועדות לתכנון טיפול  והרפורמה הארצית   2000

שהוועדות אינן בעלות מעמד סטטוטורי ואין הסדרה של חובת נוכחות אנשי מקצוע 

בוועדות בנהלים הפנימיים של הארגונים השונים. 

מגוונת  שירותים  מערכת   – לשירות  משירות  במעבר  טיפול  רצף  בהבטחת  קושי 

מחייבת גם רציפות במעבר משירות לשירות, למשל, כשטיפול קצוב בזמן מסתיים, 

ולמעקב  ההתערבות  של  מסודר  לסיום  משתנים.  כשהצרכים  או  גדלים  כשהילדים 

שיטתי אחר ילדים ומשפחות במעבר בין שירותים יש חשיבות רבה בחיזוק תוצאות 

ההתערבות ובשימורן לאורך זמן, במיוחד במקרים מורכבים ובמיוחד כשמדובר על 

חזרה לקהילה מסידור חוץ-ביתי. אולם ממצאי מחקרים שונים העלו קשיים בהעברת 

המידע בין השירותים ובמעקב אחר הטיפול במשפחות לאורך זמן.

שמודל 	  פי  על  אף  כי  נמצא  היום98  ופנימיות  הקהילתיות  הפנימיות  על  במחקר 

לשירותים  המחלקה  לצוות  הפנימייה  צוות  בין  הדוק  קשר  הדגיש  העבודה 

חברתיים, העבודה על תכנון יציאתם של ילדים מן הפנימייה וקליטתם בקהילה 

לא הייתה מעוגנת באופן משביע רצון בדרכי העבודה של הפנימיות ושל המחלקות.

97  סבו-לאל, בן-סימון וקונסטנטינוב, 2014.

98  בן-רבי וחסין, 2006.
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מהמחקר על המדיניות "עם הפנים לקהילה"99 עלה כי ברוב המחלקות היה מעקב 	 

אחרי הילדים החוזרים כשלושה חודשים לאחר חזרתם לקהילה, אולם חלק מן 

המחלקות התקשו לבצע מעקב אחר הילדים החוזרים לאורך זמן. 

כי 	  עלה  לקהילה"100  הפנים  "עם  מדיניות  יישום  אחר  המעקב  מערכת  מממצאי 

בלי  לקהילה  חזרו  השונות(  בשנים  החוזרים  מן  )כ-26%-37%  הילדים  מן  חלק 

שעניינם נדון בוועדת לתכנון טיפול והערכה לפני החזרה, דבר שהקשה על הכנת 

תכנית להמשך טיפול וקליטה בקהילה בעבורם. במערכת השירותים קיימת דאגה 

רבה למצבם של ילדים ובני נוער שחוזרים משהות בפנימייה לקהילה ללא הכנה 

מספקת שלהם עצמם ושל משפחתם. חשוב לציין כי כעת מתבצע במכון ברוקדייל 

מחקר ארצי מקיף על סוגיה זו.

חברתיים 	  לשירותים  במחלקות  העובדים  כי  עלה  ההגנה101  מרכז  על  במחקר 

בקהילה  טיפול  להמשך  ההמלצות  בגיבוש  מספיק  מעורבים  היו  שלא  הרגישו 

המשאבים  מבחינת  ישימות  היו  לא  שניתנו  ההמלצות  ולעתים  במרכז,  שניתנו 

העומדים לרשות המחלקה, השירותים הקיימים ועומס העבודה. 

בסיכון  בילדים  שהטיפול  העובדה  מן  נובעת  נוספת  שמורכבות  לציין  ראוי 

אישיים  לשירותים  האגף  בתוך  שונות  יחידות  באחריות  נמצא  ובמשפחותיהם 

וחברתיים במשרד הרווחה, שהמרכזיות בהן, כפי שכבר צוין, הן השירות לילד ולנוער, 

השירות לרווחת הפרט והמשפחה והשירות למען הילד. בשנים האחרונות ישנה מגמה 

של חיזוק שיתופי הפעולה בין יחידות אלה בהפעלת תכניות, כגון "משפחה מיטיבה 

קבועה", "משפחה בשביל הצמיחה" ומיזם "מפגש" )ראו הרחבה בסעיף 2.10(. נראה 

של  הצרכים  במכלול  לטיפול  בנוגע  מתואמת  מדיניות  גיבוש  להמשך  מקום  שיש 

הילדים והמשפחות, מתוך שיתוף בידע ובמשאבים.

 2.8  הטמעה חלקית של כלים לאיסוף מידע ותיעוד 

בשני העשורים האחרונים הייתה הכרה גוברת בחשיבות האיסוף השיטתי של מידע 

על אודות הילד ומשפחתו לצורך תכנון, מעקב והבטחת רצף טיפול. עם זאת, עולים 

במחקרים השונים קשיים בהטמעה מלאה של השימוש בטפסים שהוכנו לצורך כך, 

99  דולב, סבו-לאל, שמיד ובר-ניר, 2008.

100  בן-רבי וחסין, 2014.

101  ריבקין וסבו-לאל, 2009.
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ובהם ערכת הכלים שהוכנה כדי ללוות את הדיונים בוועדות לתכנון טיפול והערכה. 

במחקרים עלו קשיים בתיעוד מידע ובמילוי של כלים לאיסוף מידע, בין היתר בשל 

קשיים בממשק עם המערכת הממוחשבת,102 ולעתים גם בשל התנגדויות של העובדים 

הסוציאליים למילוי הכלים, כפי שעלה במחקר על ניסוי קהילה 103.2000 קשיים אלה 

גורמים למילוי חלקי של הכלים לאיסוף המידע ולתיעוד חלקי של המידע. כמו כן, 

נמצא שימוש חלקי אף בטפסים הסטנדרטיים שנקבעו בתקנון העבודה הסוציאלית 
)התע"ס(, כפי שעלה במחקר על מרכזי הקשר.104

 2.9   צורך להרחיב את התמיכה בילדים להורים גרושים ובמשפחותיהם

גרושים  להורים  בילדים  התמיכה  את  להרחיב  הצורך  על  הצביעו  שונים  מחקרים 

בהן  שההורים  למשפחות  טיפולית  מקצועית  התערבות  ובפיתוח  ובמשפחותיהם, 

נתונים בעימות בעצימות גבוהה.105 למשל, במחקר על "התכנית הניסיונית להשתתפות 

ילדים בהליכים משפטיים הנוגעים להם בבתי משפט לענייני משפחה",106 העו"סיות 

במחלקות השיתוף שביחידות הסיוע שליד בתי המשפט למשפחה זיהו אצל מחצית 

נפשי. הן הביעו דאגה מן השכיחות הרבה של  מן הילדים מצוקה המצריכה טיפול 

בעיות רגשיות בקרב הילדים שפגשו ודיווחו כי חסרים שירותים המתמחים בסיוע 

לזהות  נוספות  דרכים  למצוא  במחקר  הומלץ  לכן  מתגרשים.  שהוריהם  לילדים 

בעבורם  ולהעמיד  הוריהם,  של  הגירושין  רקע  על  נפשי  לטיפול  הזקוקים  ילדים 

שירותים מתאימים. ממצאי המחקר הבליטו את הצורך, נוסף על מענה הטיפול קצר 

המועד הניתן במחלקת השיתוף, בפיתוח מעני טיפול נוספים שיהיו זמינים ונגישים 

הסכסוך  להתמשכות  לגילם,  בהתאם  הילדים  של  הייחודיים  לצרכים  ומותאמים 

תכנית  אלה  בימים  מתחילה  סילמן  בוועדת  זו  בסוגיה  הדיון  בעקבות  ולעוצמתו. 

ניסיונית לתיאום הורי בין הורים גרושים הנתונים בעימות בעצימות גבוהה, וצוות 

המחקר במכון ברוקדייל מלווה אותה במחקר הערכה.

102  פאס, עמיאל וסבו-לאל, 2012.

103  בן-רבי וסבו-לאל, 2012.

104  נבות, פאס וצדקה, 2014.

105  שורק וריבקין, 2010; סבו-לאל וניג'ם-אכתילאת, 2012.

106  שורק וריבקין, 2010.
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זמן  לאורך  שוהים  ילדים  הקבוע":  "הבית  מדיניות  ביישום  קושי   2.10 

בסידור חוץ-ביתי ואין עבודה אינטנסיבית עם הוריהם כהכנה לאיחוד 

מחדש

תקנון העבודה הסוציאלית )תע"ס( של משרד הרווחה קובע כי "גדילתו של ילד בחיק 

לפתח  מאמץ  כל  נעשה  ולכן  התקינה,  התפתחותו  את  מבטיחה  הטבעית  משפחתו 

יש  זאת,  עם  ילדיה.  בגידול  המשפחה  לעזרת  לבוא  כדי  בקהילה  ושירותים  כלים 

ילדים ובני נוער אשר על אף הניסיונות לטפל בהם בחיק משפחתם, השמתם במסגרת 

טיפולית היא חלופה הכרחית להתפתחותם התקינה, ולעתים אף להגנה על שלומם. 

ואת  צורכיהם  את  ההולמת  מסגרת  להבטיח  נועד  החוץ-ביתי  הטיפול  אלו  לילדים 

התפתחותם כדי לחנכם לחיי מבוגר עצמאי" )הוראת תע"ס 8.17, 2004(. גם כאשר 

ילד מוצא מביתו תע"ס קובע כי "יש לעשות הכול כדי להבטיח את התנאים שיאפשרו 

לו לשוב אל חיק משפחתו" )הוראת תע"ס 8.17, 2004(. על פי מדיניות "הבית הקבוע", 

אם מאמצי שיקום המשפחה לא צלחו וחזרתו של הילד הביתה לא מתאפשרת, רצוי 

לשקול את שילובו במשפחה מאמצת, אשר תעניק לו בית קבוע חלופי. 

אלה  )בעיקר  הוריהם  מחזקת  הוצאו  אשר  הילדים  מן  שרבים  מצב  נוצר  בפועל, 

שהוצאו מעל גיל מסוים( אינם זוכים למשפחה קבועה ומיטיבה אלא גדלים בפנימיות 

או במשפחות אומנה – מסגרות חוץ-ביתיות שתוכננו להיות זמניות – ובמקרים רבים 

הם יסיימו את שהותם בסידור החוץ-ביתי בבגרותם, ללא עורף משפחתי. כך למשל, 

במחקר על שירותי האומנה בישראל107 עולה כי 37% מן הילדים שהושמו באומנה 

בגיל הרך שהו באומנה 7.2 שנים בממוצע. על 71% מהילדים דווח כי התכנית לטווח 

חוץ- בסידור  להשתלב  כי הם מתוכננים  דווח   13% על  ידועה.  אינה  בעבורם  ארוך 

ביתי אחר, ואילו על 16% מהילדים בלבד דווח על תכניות לסידור במשפחה קבועה 

כן,  כמו   .)7%( אימוץ  דרך  או   )9%( הוריהם  בית  אל  חזרה  באמצעות  או  מיטיבה, 

היו  הילדים  מן   50% כי  נמצא  האומנה108  במשפחות  הרך  בגיל  ילדים  על  במחקר 

מהילדים  לשליש  ורק  טווח,  ארוכת  כאומנה  הנוכחית  באומנה  להישאר  מתוכננים 

תוכנן סידור קבוע: 23% מן הילדים היו מתוכננים לשילוב באימוץ ו-9% מן הילדים 

היו מתוכננים לשוב אל בית הוריהם או לעבור אל משפחתם המורחבת. אמנם, כפי 

שצוין, סידורים חוץ-ביתיים בישראל הם יציבים יחסית ואין מעברים רבים ביניהם, 

אולם הם אינם יכולים להיחשב משפחה "קבועה ומיטיבה". 

107  שורק, סבו-לאל, ובן-סימון, 2014.

108  סבו-לאל, בן-סימון וקונסטנטינוב, 2014.
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חוזרים לבתיהם לאחר כמה שנים  נוער(  בני  )בעיקר  זאת, חלק מן הילדים  לעומת 

או  לקהילה"  הפנים  "עם  מדיניות  הנחיות  בשל  חוץ-ביתיים,  בסידורים  שהות  של 

בשל רצונם הם.109 ילדים אלה חוזרים למשפחות שלא נעשתה איתן, ברוב המקרים, 

עבודה אינטנסיבית לשיפור מצבן. 

מחקרים שונים שנערכו במכון ברוקדייל110 וכן דוח ועדת סילמן )2014( הצביעו על 

גורמים אפשריים לכך שבישראל רבים מן הילדים שמוצאים מן הבית אינם זוכים 

לאחר מכן למשפחה קבועה ומיטיבה, ובהם: 

היעדר הנחיות ברורות מטעם מטה משרד הרווחה לביצוע המדיניות. 	 

מחסור במשאבים מספקים, בידע ובתכניות לשיקום המשפחות המולידות )וזאת 	 

על אף העלייה שהוזכרה קודם בהיקף העבודה עם הורים(. 

בילדים 	  לטיפול  חברתיים  לשירותים  המחלקות  של  המאמצים  עיקר  הפניית 

גבוה החיים בקהילה – ולא למשפחות שילדיהן הוצאו מרשות הוריהם  בסיכון 

ושולבו בסידורים חוץ-ביתיים. 

על 	  המופקדים  במחלקות  הסוציאליים  העובדים  בין  הפעולה  בשיתוף  קשיים 

הטיפול במשפחות, לבין מנחות האומנה וצוותי הפנימיות, המופקדים על הטיפול 

בילדים הנמצאים בסידורים חוץ-ביתיים. 

קושי של עובדות המשפחה במחלקות לשירותים חברתיים לשקול אפשרות של 	 

שילוב הילד באימוץ – קושי שנובע מעמדותיהן ומתפיסותיהן.

שלו,  והמגוון  בקהילה  השירותים  היקף  להרחבת  המאמצים  בצד  לאחרונה, 

ילד למשפחה  מושקעים בישראל מאמצים ליישום מדיניות הדוגלת בזכותו של כל 

על תכנית טיפול  ניסיוניות המבוססות  ומיטיבה, באמצעות הפעלת תכניות  קבועה 

אינטנסיבית, התפורה באופן ייחודי לכל משפחה על פי צרכיה הייחודיים. החל משנת 

והמשפחה,  הפרט  לרווחת  השירות  ולנוער,  לילד  השירות  בשיתוף  מופעלות,   2016

ניסיונית  תכנית  תכניות:  שתי  קהילתית,  לעבודה  והשירות  הילד  למען  השירות 

באמצעות  הרך,  בגיל  ילדים  )בעבור  וקבועה"  מיטיבה  "משפחה  מדיניות  ליישום 

איחוד מחדש עם המשפחה המולידה בעדיפות ראשונה, או אימוץ אם החזרה הביתה 

אינה מתאפשרת(, ותכנית ניסיונית לשיקום משפחות – "משפחות בשביל הצמיחה" 

109  בן-רבי וחסין, 2014.

110  סבו-לאל, בן-סימון וקונסטנטינוב, 2014; שורק, סבו-לאל, ובן-סימון, 2014.
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)בעבור ילדים מגיל בית ספר יסודי כדי שיוכלו להישאר עם הוריהם המולידים במקום 

חוץ- בסידורים  נמצאים  שכבר  ילדים  ובעבור  חוץ-ביתיים,  בסידורים  להשתלב 

ביתיים כדי שיוכלו להתאחד מחדש עם הוריהם המולידים מוקדם יותר(. במסגרת 

תכניות אלה יובטחו לעובדים הסוציאליים שעות רבות לעבודה עם כל משפחה; יינתן 

לכל מחלקה לשירותים חברתיים המשתתפת בתכנית סל תקציב גמיש שבאמצעותו 

יתאפשר לה לקנות שירותים בתחומים שונים בעבור המשפחה; ויורחבו השירותים 

הקיימים ברשויות המקומיות כדי להציע מענים נוספים לפי צורכי המשפחות. צוות 

המחקר במכון ברוקדייל מלווה בימים אלה את התכניות במחקרי הערכה. כמו כן, 

ראוי להזכיר כמה תכניות המכוונות לשיקום כוללני של משפחות במצוקה קשה, על 

"מפ"ה"  ותכנית  עצמה"  במרכז  לרווחה  "נושמים  תכנית  תפיסה מערכתית:  בסיס 

)משפחות פוגשות הזדמנות( באחריות השירות לרווחת הפרט והמשפחה, המתמקדות 

במשפחות החיות בעוני; מיזם "מפגש" – תכנית המשותפת לשירות לרווחת הפרט 

והמשפחה ולשירות לילד ולנוער, בשותפות קרן רש"י והקרן לילדים בסיכון במוסד 

לביטוח לאומי. התכנית שמה דגש על פיתוח ידע ופיתוח מענים מותאמים לילדים 

ולבני נוער בהזנחה ומשפחותיהם.

 3   סיכום וכיווני פעולה

סוגיות  כמה  עם  הרווחה  שירותי  מערכת  מתמודדת  האחרונים  העשורים  בשני 

בסיכון  לילדים  יותר  אפקטיביים  שירותים  בהן  לספק  שאפשר  הדרכים  בעניין 

לרשות  העומדים  המוגבלים  במשאבים  יעיל  שימוש  עשיית  תוך  ולמשפחותיהם, 

המערכת. במהלך תקופה זו ביצע צוות המחקר במרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון 

מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל יותר מעשרים מחקרים העוסקים בהיבטים שונים בטיפול 

וחברתיים. מטרת  אישיים  לשירותים  בשירותים שבאחריות האגף  בסיכון  בילדים 

מחקרים אלה הייתה לספק מידע שיטתי ועדכני, כבסיס להבנה של צורכי הילדים 

להעניק  כדי  לפעול  יכולה  השירותים  מערכת  שבהן  הדרכים  ושל  ומשפחותיהם, 

מענים הולמים ואפקטיביים לצורכי הילדים. המידע תמך בפיתוח יזמות חדשות של 

מדיניות לאומית ומודלים חדשים להספקת שירותים. 

בפרק זה נסקרו 22 מחקרים שבוצעו במכון ברוקדייל, באופן שמאפשר למידה על 

על  האחרונים,  העשורים  בשני  בסיכון  לילדים  הרווחה  שירותי  מערכת  התפתחות 

ההישגים של המערכת ועל האתגרים והקשיים העומדים לפניה כיום. 

 3.1  ההישגים המרכזיים

מדיניות  לפיתוח  ניכרים  במאמצים  התאפיינה  זו  תקופה  כי  עולה  הסקירה  מן 
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ורפורמות חדשות, לפיתוח שירותים חדשניים וליישום מודלים וכלים לשיפור דרכי 

העבודה.

והגדרת  הנוער  לחוק  לעו"ס  בדיווחים  הטיפול  שיפור  הילד:  הגנת  במערך  שיפור 

חלוקת העבודה והאחריות המשותפת בין עו"סים לחוק הנוער לבין עו"ס המשפחה 

הטיפול  נוהלי  הוסדרו  השנים  במהלך  כי  הראו  שנבחנו  המחקרים   – במחלקות 

גובשו  כך  על  נוסף  בהם.  הטיפול  במקצועיות  שיפור  וחל  הנוער  לחוק  בדיווחים 

והוטמעו  ופותחו  הנוער  לחוק  העו"סים  של  לתפקידיהם  ברורות  הגדרות  והוטמעו 

נהלים לחלוקת האחריות בינם לבין אנשי צוות אחרים במחלקות וגורמים בקהילה. 

שיפור בתהליכי קבלת ההחלטות ובתכנון ההתערבות בוועדות לתכנון טיפול והערכה 

– מן המחקרים שבחנו את עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה בשנים האחרונות 

עולה כי תהליך קבלת ההחלטות ותכנון ההתערבות בוועדות נתפס מורכב יותר אך גם 

מושכל, אחיד ויעיל יותר: הבניית הדיון כך שתהיה הפרדה בין הבנת הצרכים והצעת 

המענים הפכה את הדיונים לממוקדים ומקצועיים יותר; ערכת הכלים לאיסוף מידע 

תמונה  לפריסת  מסייעת  המשפחה  שקיבלה  והשירותים  ומשפחתו  הילד  אודות  על 

רחבה ושיטתית וזו תורמת לתהליך קבלת ההחלטות והתאמת תכנית הטיפול לצורכי 

הילד והמשפחה. 

שיפור בשיתוף ההורים בתכנון תכנית ההתערבות – ממצאי המחקר שנערך בשנת 

1997 על הועדות לתכנון טיפול והערכה )בשמן הקודם – ועדות החלטה( העלו כי אין 

שיתוף מספק של ההורים בתהליכי תכנון הטיפול וכי עמדתם אינה נשמעת. מחקרים 

כי חל שיפור  בוועדות הראו  בין היתר, את שיתוף ההורים  יותר שבחנו,  מאוחרים 

המשפחה  לצורכי  בדיון  בהתייחסות  בדיון;  בנוכחותם  המתבטא  ההורים,  בשיתוף 

)ולא רק לצורכי הילד(; בהצגת תפיסותיהם של ההורים על צרכים ומענים רצויים; 

ובהשתתפות ההורים בתכנון הטיפול ובתכנון המשך הטיפול לאחר סיום ההתערבות. 

ברמה  משאבים  והקצאת  שירותים  תכנון  של  מידע  מבוססי  תהליכים  אימוץ 

ניסוי קהילה 2000, ולאחר מכן ביישום מדיניות "עם הפנים  המקומית – במסגרת 

לקהילה", פותחו והוטמעו כלים, מתודולוגיות והנחיות לתכנון שיטתי של שירותים 

תהליכי  קיימו  בישראל  חברתיים  לשירותים  המחלקות  מרבית  היישובית.  ברמה 

תכנון על בסיס איסוף שיטתי של מידע על צורכיהם של הילדים בסיכון ועל מערך 

יוקצו התקציבים לסוגי צרכים  השירותים הקיים, וקיבלו החלטות על האופן שבו 

חדשות  מיומנויות  פיתחו  ועובדיהן  המחלקות  מנהלי  שונים.  מענים  ולסוגי  שונים 

באיסוף נתונים ובניתוחם ודיווחו על תחושה של מקצועיות, יכולת וגאווה. תהליכים 

על  מקומית,  ברמה  משאבים  והקצאת  תכנון  מידע,  איסוף  של  ושיטתיים  מובנים 
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לילדים  – התכנית הלאומית   3600" גם במסגרת  בין-משרדית, אומצו  עבודה  בסיס 

ונוער בסיכון", וסיפקו בפעם הראשונה מידע רב ומקיף על צורכי הילדים ובני הנוער 

בסיכון.

 – וגיוונה  הרחבתה  ולמשפחותיהם,  לילדים  בקהילה  השירותים  מערכת  חיזוק 

בשני העשורים האחרונים הורחב באופן משמעותי היקף השירותים בקהילה בעבור 

ילדים בסיכון והוגדלו המשאבים העומדים לרשות המערכת לצורך זה. ניסוי קהילה 

2000 ומדיניות "עם הפנים לקהילה" אפשרו בחלק מן המחלקות הקמה של מערך 

שירותים שלא היה קיים קודם, ובמחלקות אחרות עיבוי של היקף השירותים הקיים 

ויצירת גיוון במערכת השירותים כדי שיתאימו למאפייני הילדים והמשפחות, לסוגי 

 –  3600" כך,  על  נוסף  והמשפחות.  הילדים  ולהעדפה של  וחומרתם  הצרכים שלהם 

התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון" הצליחה להגדיל את מספר הילדים בסיכון 

המטופלים בקהילה ואף הצליחה לשים דגש רב יותר על הטיפול בילדים בגיל הרך. 

נוסף על כך פותחו מודלים חדשים של שירותים בקהילה, שמטרתם הייתה לאפשר 

לילדים בסיכון להמשיך לגדול עם משפחתם ולספק אלטרנטיבה לשילובם במסגרות 

חוץ-ביתיות, וכן להעניק טיפול ותמיכה לילדים ולמשפחות בעלי קשיים שונים. 

שיפור בשירותי האומנה – מן המחקר שבחן את שירותי האומנה עולה כי בשנים 

הפנימיות,  לעומת  האומנה  במענה  השימוש  הרחבת  של  מגמה  חלה   2012-2000

וזאת בהתאם למדיניות משרד הרווחה. עוד עולה  ילדים בגיל הרך,  במיוחד בקרב 

כי סידורי האומנה בישראל יציבים לעומת המצב שמדווח במדינות אחרות שיש בהן 

וקובעי  מקצוע  אנשי  של  דיווח  פי  על  רבות.  אומנה  משפחות  בין  ילדים  של  מעבר 

בשירותי  ייעול  חל   2001 בשנת  שהחל  החלקית  ההפרטה  תהליך  בעקבות  מדיניות, 

ההשמה  תהליכי  האומנה;  משפחות  של  הגיוס  תהליכי  היבטים:  בכמה  האומנה 

האומנה;  למשפחות  הליווי  תהליכי  האומנה;  משפחות  לבין  ילדים  בין  וההתאמה 

אנשי  בקרב  וידע  מומחיות  ופיתוח  המפעילים  הגופים  ידי  על  נוספים  מענים  מתן 

המקצוע העוסקים בתחום.

שיפור בשירותי האימוץ – במהלך השנים נעשו ניסיונות להתמודד עם הצורך במתן 

תמיכה למשפחות המאמצות. כמו כן, כדי להרחיב את האפשרויות למתן בית קבוע 

נבחנו שני מודלים חדשניים באימוץ:  לגדול בבית הוריהם,  יכולים  לילדים שאינם 

התכנית  הפעלת  באמצעות  זאת  אומנות,  משפחות  ידי  על  ואימוץ  קשר  עם  אימוץ 

"מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ". 

הילדים  ברמת  התוצאות  על  וממצאים  השירותים  מקבלי  של  הרצון  שביעות 

והמשפחות – במחקרי ההערכה שבחנו זאת נמצאה בסך הכול שביעות רצון גבוהה של 
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ההורים מקבלי השירותים. מחקרים שבחנו את השינויים במצב הילדים והמשפחות 

על פי הערכת ההורים או אנשי המקצוע דיווחו, ככלל, על שיפור במצב הילדים. בשני 

מחקרים נבחנו תוצאות ההתערבות באמצעות מערך ניסויי, אשר בחן את הקשר בין 

הטיפול בשירות לתוצאות מתוך השוואה בין קבוצת מקבלי הטיפול לקבוצה דומה 

לה שלא קיבלה טיפול זהה. מחקרים אלה הצביעו על תוצאות חיוביות בשירותים 

שנבדקו. מחקרים שבחנו את תוצאות הטיפול בשירותים למשפחות בסכסוכי גירושין 

– המחקר על מרכזי קשר הורים-ילדים ומחקר ההערכה של יחידות הסיוע – הראו 

גדול מן המקרים השירותים מצליחים להגיע לתוצאות הטיפול הרצויות  כי בחלק 

שהוגדרו מראש. 

 3.2  קשיים העומדים בפני מערכת השירותים לילדים בסיכון

פערים בין היקף הצרכים והיקף המענים וקושי במימון פעולות נלוות לשם ייעול 

בהיקף  העלייה  שבצד  כך  על  מצביעים  שונים  מחקרים   – והרחבתה  ההתערבות 

השירותים בקהילה, קיימים עדיין פערים ניכרים בין היקף הצרכים להיקף המענים. 

עלה  שונים  במחקרים  חדשים,  לצרכים  מענים  בפיתוח  ולצורך  אלה  לפערים  נוסף 

כי התקציבים הקיימים אינם מספיקים למימון פעולות נוספות של אנשי המקצוע, 

ובישיבות  בהדרכות  השתתפות  יישוג,  כגון  בלקוחות,  ישיר  טיפול  בבחינת  שאינן 

זוהו  כן  כמו  בקהילה;  מקצוע  לאנשי  וייעוץ  אחרים  שירותים  נציגי  עם  משותפות 

קשיים בתקצוב פעולות שיקדמו שימוש בשירותים, כגון הסעת ילדים לפעילויות.

קושי ביישום עקרון שיתוף ילדים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם – עקרון 

שיתוף ילדים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם הוא אחד מעקרונות היסוד 

באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד )1989(, ויכול להתבטא בזירות שונות, כגון 

ועדות לתכנון טיפול והערכה והליכי גירושין. הערכת הניסוי בשיתוף ילדים בהליכי 

ואולם  חיוביות.  לתוצאות  ומביא  אפשרי  שהדבר  העלתה  הסיוע  ביחידות  גירושין 

ממצאי מחקרים אחרים העלו שיישום עקרון השיתוף נמצא רק בתחילתו וכי בנושא 

זה טרם גובשו הנחיות אחידות מטעם משרד הרווחה. 

מן המחקרים שליוו רפורמות ותכניות שונות  אי-צריכת שירותים על ידי ההורים – 

עולה כי חלק מן ההורים אינם צורכים את השירותים שמוצעים להם או צורכים באופן 

חלקי. ממצאים אלה יכולים להעיד על כך שבצד ההתקדמות החיובית במודעות לצורך 

בהתערבויות עם הורים ולעלייה במגוון השירותים המוצעים להם, יש צורך בהתאמה 

נוספת של מערך השירותים לצרכים, להעדפות ולמאפיינים השונים של ההורים. 

קשיים בהספקת שירותים זמינים ונגישים – במחקרים השונים עלה צורך להגביר 
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את זמינותם ונגישותם של השירותים הן מבחינה פיזית הן מבחינה תרבותית, במיוחד 

למשפחות מהאוכלוסייה הערבית.

צורך בהרחבת ההכשרה המקצועית וההדרכה השוטפת – בחלק מן המחקרים עלה 

צורך בהרחבת ההכשרה המקצועית של מפעילי השירותים לפני הפעלתם, ובחלקם 

עלה צורך ביותר הדרכה וליווי שוטף במהלך ההתערבות עם המשפחות והילדים. 

צורך בהרחבת התמיכה הרגשית בעובדים הסוציאליים ובאנשי המקצוע – במחקרים 

השונים שנסקרו עלה כי העובדים הסוציאליים ואנשי המקצוע האחרים חווים לעתים 

עומס רגשי רב ומעוניינים בתמיכה רגשית מתמשכת. 

במעבר  טיפול  רצף  ובהבטחת  במקביל,  מענים  במתן  הפעולה  בשיתוף  קשיים 

משירות לשירות – מערכת שירותים מגוונת מחייבת שיתוף פעולה בין-ארגוני במתן 

מענים שונים בעת ובעונה אחת. בחלק מן המחקרים עולים קשיים בשיתוף הפעולה 

בין העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים לבין גורמי רווחה אחרים. 

קשיים עולים גם בעבודה המשותפת עם גורמים מקצועיים מחוץ למערכת הרווחה, 

לתכנון  בוועדות  השתתפותם  סביב  ובמיוחד  והבריאות,  החינוך  ממערכות  למשל, 

טיפול והערכה. מערכת שירותים מגוונת מחייבת גם רציפות במעבר משירות לשירות. 

כדי לסיים התערבות בצורה מסודרת וכדי לקיים מעקב שיטתי אחר ילדים ומשפחות 

במעבר בין שירותים, יש חשיבות רבה לשימור תוצאות ההתערבות ולהבטחת רצף 

טיפול, במיוחד במקרים מורכבים ובמיוחד כשמדובר בחזרה לקהילה מסידור חוץ-

השירותים  בין  המידע  בהעברת  קשיים  העלו  שונים  מחקרים  ממצאי  אולם  ביתי. 

העובדה  מן  נובעת  נוספת  מורכבת  זמן.  לאורך  במשפחות  הטיפול  אחר  ובמעקב 

שהטיפול בילדים בסיכון ובמשפחותיהם נמצא באחריות יחידות שונות בתוך האגף 

לשירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה, שהמרכזיות שבהן הן השירות לילד 

של  המגמה  בצד  הילד.  למען  והשירות  והמשפחה  הפרט  לרווחת  השירות  ולנוער, 

חיזוק שיתופי הפעולה בין יחידות אלה בהפעלת תכניות, נראה שיש מקום להמשך 

גיבוש מדיניות מתואמת בנוגע לטיפול במכלול הצרכים של הילדים והמשפחות, תוך 

שיתוף בידע ובמשאבים.

הטמעה חלקית של כלים לאיסוף מידע ותיעוד – למרות ההכרה הגוברת בחשיבות 

האיסוף השיטתי של מידע לצורך תכנון, מעקב ושמירה על רצף הטיפול, והפיתוח 

של כלים מובנים לאיסוף מידע במסגרות שונות, עדיין יש קשיים בהטמעה מלאה 

הילדים  צורכי  של  אחיד  ולא  חלקי  תיעוד  יש  רוב  פי  על  כך,  בשל  אלה.  כלים  של 

ולהשתמש  מסכם  מידע  להפיק  האפשרות  על  המקשה  עמם,  והעבודה  והמשפחות 

במידע באופן יעיל.
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מחקרים   – ובמשפחותיהם  גרושים  להורים  בילדים  התמיכה  את  להרחיב  צורך 

שונים הצביעו על הצורך למצוא דרכים נוספות לזהות ילדים הזקוקים לטיפול נפשי 

על רקע הגירושין של הוריהם; לפתח מענים טיפוליים נוספים שיהיו זמינים ונגישים 

הסכסוך  להתמשכות  לגילם,  בהתאמה  הילדים  של  הייחודיים  לצרכים  ומותאמים 

ולעוצמתו; ובמיוחד להרחיב את התמיכה בילדים ובמשפחות שבהן ההורים נתונים 

זו בוועדת סילמן מתחילה בימים  גבוהה. בעקבות הדיון בסוגיה  בעימות בעצימות 

בעצימות  בעימות  הנתונים  גרושים  הורים  בין  הורי  לתיאום  ניסיונית  תכנית  אלה 

גבוהה, וצוות המחקר במכון ברוקדייל מלווה אותה במחקר הערכה. 

קושי ביישום מדיניות "הבית הקבוע": ילדים שוהים לאורך זמן בסידור חוץ-ביתי 

ואין עבודה אינטנסיבית עם הוריהם כהכנה לאיחוד מחדש – על פי מדיניות משרד 

הרווחה המצב הטוב ביותר בעבור ילד הוא לגדול בבית הוריו, אך זאת בתנאי שהוריו 

מיטיבה  סביבה  לו  לספק  ביכולתם  ושיש  שלומו  את  מסכנים  או  בו  פוגעים  אינם 

ובטוחה. אם אין אפשרות לחזק את התפקוד ההורי לרמה המאפשרת את הישארות 

הילד בביתו או את חזרתו הביתה – אזי מדיניות משרד הרווחה דוגלת בזכותו של כל 

ילד למשפחה קבועה באמצעות אימוצו. בפועל, רבים מן הילדים אשר הוצאו מחזקת 

שנים  משך  חוץ-ביתיות  במסגרות  גדלים  אלא  לאימוץ  מועברים  אינם  הוריהם 

רבות, עד בגרותם, או שהם חוזרים למשפחתם לאחר כמה שנים מבלי שנעשתה עם 

המשפחה עבודה אינטנסיבית לשיפור מצבה. 

ממחקרים שונים שנערכו במכון ברוקדייל עולים כמה גורמים אפשריים למצב זה, 

ובהם: היעדר הנחיות ברורות מטעם מטה משרד הרווחה לביצוע המדיניות; מחסור 

אף  על  )וזאת  המולידות  המשפחות  לשיקום  ובתכניות  בידע  מספקים,  במשאבים 

של  המאמצים  עיקר  הפניית  הורים(;  עם  העבודה  בהיקף  קודם  שהוזכרה  העלייה 

ולא  בקהילה,  החיים  גבוה  בסיכון  בילדים  לטיפול  חברתיים  לשירותים  המחלקות 

למשפחות שילדיהן הוצאו מרשות הוריהם ושולבו בסידורים חוץ-ביתיים; קשיים 

הטיפול  על  המופקדים  במחלקות  הסוציאליים  העובדים  בין  הפעולה  בשיתוף 

בילדים  הטיפול  על  המופקדים  הפנימיות,  וצוותי  האומנה  מנחות  לבין  במשפחות 

הנמצאים בסידורים חוץ-ביתיים; קושי של עובדות המשפחה במחלקות לשירותים 

חברתיים לשקול אפשרות של שילוב הילד באימוץ שנובע מעמדותיהן ותפיסותיהן. 

מושקעים  בקהילה,  השירותים  ומגוון  היקף  להרחבת  המאמצים  בצד  לאחרונה, 

מופעלות,   2016 משנת  החל  הקבוע".  "הבית  מדיניות  ליישום  מאמצים  בישראל 

למען  השירות  והמשפחה,  הפרט  לרווחת  השירות  ולנוער,  לילד  השירות  בשיתוף 

הילד והשירות לעבודה קהילתית, שתי תכניות: תכנית ניסיונית "משפחה מיטיבה 
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תכנית  וכן  אימוץ(,  או  הביתה  חזרה  באמצעות  הרך,  בגיל  ילדים  )בעבור  וקבועה" 

בית  מגיל  ילדים  )בעבור  – "משפחות בשביל הצמיחה"  לשיקום משפחות  ניסיונית 

חוץ- בסידורים  נמצאים  שכבר  ילדים  ובעבור  בביתם  להישאר  שיוכלו  יסודי  ספר 

ביתיים שיוכלו לחזור לביתם מוקדם יותר(. במסגרת תכניות אלה יובטחו לעובדים 

לשירותים  מחלקה  לכל  יינתן  משפחה;  כל  עם  לעבודה  רבות  שעות  הסוציאליים 

לקנות  יהיה  אפשר  שבאמצעותו  גמיש  משאבים  סל  בתכנית  המשתתפת  חברתיים 

כדי  המקומיות  ברשויות  הקיימים  השירותים  ויורחבו  המשפחה;  בעבור  שירותים 

להציע מענים נוספים לפי צורכי המשפחות. 

בסיכון  לילדים  השירותים  מערכת  של  משמעותיים  הישגים  על  הצביעה  הסקירה 

להמשיך  רצוי  ִאתן.  מתמודדת  עדיין  שהיא  חשובות  סוגיות  בצד  ולמשפחותיהם, 

לבחון את הסוגיות הנידונות במאמר זה, כמו גם סוגיות נוספות, וכן להמשיך לעקוב 

אחר התקדמות מערכת השירותים בהתמודדותה עם סוגיות שכבר החלה לטפל בהן. 
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