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מסגרת חוץ-ביתית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מיועדת לילדים ולבני-נוער בסיכון
שנאלצים לשהות מחוץ לביתם משום ש הוחלט כי המשפחה הביולוגית אינה מקום בטוח עבורם והיא
איננה מאפשרת את התפתחותם התקינה .יש סוגים שונים של מסגרות חוץ-ביתיות ,המותאמים לסוגים
שונים של אוכלוסיות עם צרכים ומאפיינים שונים :משפחות אומנה ,פנימיות (חינוכיות ,טיפוליות,
שיקומיות ופוסט-אשפוזיות) ,מוסדות רשות חסות הנוער ,מרכזי חירום ועוד.
במסמך שלהלן ,שנכתב לבקשת הוועדה לזכויות הילד של הכנסת בראשות חה"כ זבולון אורלב ,נסקרת
סוגיית ההמתנה להשמה במסגרת חוץ-ביתית לילדים בסיכון של משרד הרווחה .יובאו נתונים על מספר
הממתינים להשמה ועל משך ההמתנה ויתוארו הגורמים למצב זה וההשלכות שלו על ילדים ובני-נוער
הממתינים להשמה חוץ-ביתית ועל פעילות מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות המטפלות בהם.
מן המסמך עולות כמה נקודות עיקריות:
 במסגרות חוץ-ביתיות לילדים ובני-נוער בסיכון של משרד הרווחה שהו ,בשנת  11,356 ,2010ילדים
ובני-נוער ,ובהם  790ילדים עד גיל חמש ,כ 4,000-בני שש עד  11וכ 6,600-בני  12עד  .17כ 75%-ממי
ששהו במסגרות חוץ-ביתיות טופלו בפנימיות וכ 20%-מהם – במשפחות אומנה .מספר הילדים ובני-
הנוער שהושמו במסגרות חוץ-ביתיות הצטמצם בקרוב ל 30%-בין  1980ל ,2007-ומאז הוא במגמת עלייה
מתונה .בהשוואה בין מספר הילדים המטופלים על-ידי השירות לילד ולנוער בקהילה למספר הילדים
המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות עולה כי בין  2004ל 2010-היתה עלייה של כ 28%-במספר המטופלים
במסגרות בקהילה ועלייה של כ 6%-במספר המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות .שיעור המטופלים
במסגרות חוץ-ביתיות מכלל הילדים המטופלים על-ידי השירות לילד ולנוער ירד בשנים אלו מכ22.1%-
ל.19.1%-
 ההשמה במסגרות חוץ-ביתיות לילדים ולבני-נוער בסיכון של משרד הרווחה נעשית באמצעות מכסות
המחולקות למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות .עלות ממוצעת של מכסה היא 50,000
ש"ח בשנה ,והיא מתחלקת בין משרד הרווחה ,הנושא ב 75%-מן העלות ,והרשות המקומית ,הנושאת ב-
 25%מן העלות .מבקרי ההסדר הנוכחי טוענים כי אין להתנות את ההשמה במסגרת חוץ-ביתית במכסות
וכי זכויותיהם של הילדים יובטחו לאורך זמן רק באמצעות קביעה בחקיקה כי כל קטין הנזקק לכך
יטופל במסגרת חוץ-ביתית.
 מאז שנת  2004מיושמת בשירות לילד ולנוער של משרד הרווחה מדיניות "עם הפנים לקהילה",
המאפשרת לרשויות מקומיות להמיר מכסות לסידור חוץ-ביתי בתקציבים לשירותים בקהילה ,מתוך
תפיסה כי הטיפול המיטבי ברוב הילדים בסיכון ניתן בקהילה .בשנת  ,2010לאחר שהומרו כ 8%-מן
המכסות ברשויות המקומיות ,עמדו לרשות המחלקות לשירותים חברתיים כ 8,700-מכסות.
 בשנים האחרונות העלו גורמים שונים טענות כי ילדים בסיכון הנזקקים למסגרת חוץ-ביתית משום
שסביבתם הביתית מסכנת אותם ואיננה מבטיחה את התפתחותם התקינה ממתינים זמן רב למסגרת
מסוג זה או שאינם מופנים אליה .לטענת המועצה הלאומית לשלום הילד ,בחודש מרס  2011כ150-
ילדים הנזקקים למסגרת חוץ-ביתית לא הושמו במסגרת מסוג זה .מתשובותיהן של רשויות מקומיות על
פנייתנו בעניין זה התבר ר כי בכל אחת מן הרשויות המקומיות שהשיבו על הפנייה יש ילדים ובני-נוער
הממתינים להשמה במסגרת חוץ-ביתית .משרד הרווחה לא מסר נתונים מדויקים בנושא זה אך דיווח כי
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במחצית השנייה של שנת  2010טופלו על-ידי ועדת ההשמה העליונה ,העוסקת במקרים שבהם יש קושי
בהשמה ,כ 75-ילדים ובני-נוער ומשך ההמתנה הממוצע היה שלושה עד ארבעה חודשים.
 הסיבות העיקריות להמתנה להשמה חוץ-ביתית הן מחסור במכסות להשמה חוץ-ביתית והיעדר
מקומות פנויים במסגרת המתאימה לילד:
 oמחסור במכסות להשמה חוץ-ביתית קיים במיוחד בערים גדולות וביישובים קטנים מאוד,
שלהם הוקצה מראש מספר מצומצם של מכסות .בראשית שנת  2011הגיעו משרדי הרווחה
והאוצר להסכם שיבטיח למשרד תוספת של כ 1,000-מכסות ,שתאפשר לספק פתרון לכל
הילדים ובני-הנוער שהשמתם במסגרות חוץ-ביתיות התעכבה עקב מחסור במכסות .עם
זאת ,ביוני  2011מסרה יו"ר ארגון מנהלי מחלקות הרווחה ברשויות המקומית כי עדיין יש
ילדים ובני-נוער בסיכון שהשמתם במסגרות חוץ-ביתיות מתעכבת בשל מחסור במכסות.
 oמחסור במקומות פנויים במסגרות חוץ-ביתיות ובמיוחד בפנימיות פוסט-אשפוזיות,
טיפוליות ושיקומיות ,שמטופלים בהן ילדים ובני-נוער שלהם בעיות קשות ומורכבות .לדברי
גורמים מקצועיים ,בשנים האחרונות חלה עלייה במספר המופנים להשמה חוץ-ביתית
שלהם מאפיינים מסוג זה .משרד הרווחה הצהיר על כוונתו לפתוח ,באמצעות מכרזים,
פנימיות חדשות ,כדי להרחיב את היצע המסגרות ,ובאפריל  2011פורסם מכרז להפעלת
פנימיות פוסט-אשפוזיות ובהן  130מקומות אשפוז .לדברי נציגי משרד הרווחה ,צפוי
שהקמתן של פנימיות חדשות תפתור ,עד סוף שנת  ,2011את בעיית המחסור במקום.

 .1המסגרת החוץ-ביתית :רקע
כל הילדים זקוקים למסגרת משפחתית ,המקום האידיאלי לגדילתם ולהתפתחותם התקינה .המשפחה
הביולוגית אמורה לספק לילד תמיכה נפשית ופיזית ,תחושת ביטחון ,שמירה על בריאותו ורווחתו .עם
זאת ,לעתים המשפחה הביולוגית אינה מקום בטוח לילדים ואינה מאפשרת את התפתחותם התקינה,
ובמצבים מסוימים הם נאלצים לעזוב את משפחותיהם ולעבור למסגרות חוץ-ביתיות .סעיף  20לאמנת
האו"ם בדבר זכויות הילד קובע:
ילד אשר באורח זמני או קבוע נשללה ממנו סביבתו המשפחתית ,או אשר מרב טובתו
מחייב כי לא יושאר בסביבה זו ,יהיה זכאי להגנה מיוחדת ולסיוע מצד המדינה .המדינות
החברות יבטיחו בהתאם לדיניהן הלאומיים טיפול חלופי לילד כאמור .טיפול כאמור יכול
לכלול ,בין היתר ,השמה באומנות" ,קאפאלה" לפי דיני האסלם ,אימוץ ,או ,לפי הצורך,
השמה במוסדות מתאימים לטיפול בילדים .שעה שבוחנים פתרונות ,ראוי לשים לב
1
לרציות שברצף חינוכו של ילד ,וכן לרקעו האתני ,הדתי ,התרבותי והלשוני.
ההחלטות בנוגע להפניית ילדים ובני-נוער למסגרת חוץ-ביתית מתקבלות במחלקות לשירותים חברתיים
ברשויות המקומיות ,בתהליך שמטרתו להעניק לילד מסגרת חינוכית טיפולית מסודרת ובטוחה שתענה
על צרכיו .ההחלטה מתקבלת על-ידי צוות מקצועי בוועדת תכנון ,טיפול והערכה (לשעבר ועדת החלטה)
במחלקה לשירותים חברתיים ,בשיתוף עם הילד ועם הוריו .במקרים שבהם הדבר נדרש יכול בית-
המשפט לנוער להורות על הוצאתו של ילד למסגרת חוץ-ביתית .במשרד הרווחה מציינים כי "השמת

 1אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד ,נוסח עברי ,על-פי תרגום של משרד המשפטים.
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ילדים ובני-נוער במסגרות חוץ-ביתיות נשענת על העיקרון כי כל עוד ניתן לתת מענים במסגרת הקהילה
תימנע השמת הילדים במסגרות חוץ-ביתיות .אולם יש מצבים שבהם הוצאת ילד מביתו לפרק זמן קצר
2
או ארוך היא בלתי נמנעת והיא האפשרות המתאימה ביותר לצרכיו.
לפי אתר האינטרנט של משרד הרווחה יש כמה סוגים של מסגרות חוץ-ביתיות ,ובין היתר פנימיות,
הוסטלים ,מעונות משפחתיים ,דירות בקהילה ,מסגרות להתערבות בזמן משבר ומשפחות אומנה.
 בפנימיות מתחנכים בין  15ל 300-ילדים ובני-נוער ,החל בגיל הרך וכלה במתבגרים ,הגדלים בקבוצות
גיל שונות או רב-גילאיות ,בהתאם למודל הטיפול .הפנימיות מסווגות לכמה סוגים ,על-פי האוכלוסיות
המטופלות בהן:
פנימיות חינוכיות מיועדות לחניכים שאובחנו כבעלי תפקוד תקין או בעלי פגיעה מעטה בהתפתחות ויש
פוטנציאל גבוה לקדם את מצבם.
פנימיות שיקומיות הן מסגרות לחניכים עם ליקויי למידה או פער לימודי ניכר או עם חסכים רגשיים,
שאובחנו כבעלי פוטנציאל התפתחות תקין.
פנימיות טיפוליות מיועדות לחניכים בעלי תפקוד לקוי בתחומים רבים עקב ליקוי אורגני ,התנהגותי,
נפשי-רגשי או שילוב ביניהם וצורך במסגרות חינוך מיוחד.
פנימיות פוסט-אשפוזיות – לחניכים לאחר אשפוז פסיכיאטרי או כחלופה לאשפוז ולמניעתו .פנימיות
אלו קולטות גם אוכלוסיות קצה עם בעיות מורכבות והפרעות התנהגות קשות שאינן נקלטות בפנימיות
הטיפוליות.
 מוסדות רשות חסות הנוער מיועדים לטיפול סמכותי-כופה במתבגרים שעברו על החוק ושמפגינים
סטייה חברתית .לפנימיות אלה מופנים בני-נוער באמצעות צווי בתי-משפט לנוער .בין מוסדות רשות
הנוער ,פנימיות המפעילות מרחב "מגן" (נעול) ,פנימיות המפעילות מרחב "קידום" (סגור) והוסטלים
הממוקמים בבית מגורים בקהילה.
 מעון משפחתי בקהילה – מנוהל על-ידי זוג נשוי וגדלים בו עד  12ילדים .המעון מקיים אורח חיים
משפחתי וילדי המעון לומדים בקהילה ומשתמשים בשירותיה.
 מסגרות להתערבות בזמן משבר – מסגרות המיועדות לשהות קצרה יחסית של עד שלושה חודשים,
לשם אבחון והתארגנות ,עבור ילדים ובני-נוער הזקוקים להתערבות דחופה .בין מסגרות אלה מרכזי
חירום ,מקלטי חירום לנערות ובתים למתבגרים חסרי קורת גג.
 משפחות אומנה – מסגרת משפחתית המנוהלת על-ידי הורים אומנים ,המקבלים לביתם ילד נזקק כדי
לטפל בו כפי שהורים מטפלים בילדיהם .משרד הרווחה נושא בהוצאות החזקת הילד .סידורו של ילד
באומנה מבוסס על תוכנית טיפולית-שיקומית כוללת לילד ולהוריו .באומנה ,בניגוד לאימוץ ,ההנחה
הבסיסית היא שההורים הביולוגיים של הילד ממשיכים להיות דמויות מרכזיות בחייו ויש לשתפם ככל
האפשר בהורות באופן שיענה על צרכיו של הילד .אומנה רגילה מיועדת לילדים ולבני-נוער עד גיל  ,18עם
עדיפות לקליטה עד גיל  ,12ואומנה פוסט-אשפוזית מיועדת לילדים עד גיל  12אחרי אשפוז פסיכיאטרי
או כחלופה לאשפוז ולמניעתו.

 2משרד הרווחה והשירותים החברתיים" ,ילדים הזקוקים לסידור חוץ-ביתי".
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אפשר לעמוד על מספר הילדים ובני-הנוער בסיכון המופנים לסידור חוץ-ביתי הן בנקודת זמן מסוימת
והן בשנה כולה .לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מספר הילדים שסודרו במסגרות חוץ-
ביתיות הוא במגמת עלייה מסוימת מאז שנת  ,2007לאחר צמצום ניכר בשנים קודמות ,כפי שעולה מן
3
התרשים שלהלן ,שמובאים בו נתונים מינואר של כל שנה:
ילדים בני  1עד  18שנים המסודרים במסגרות טיפוליות חוץ-ביתיות במימון משרד הרווחה
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הוצאה חודשית (אלפי  ₪במחירים שוטפים)

לפי נתוני משרד הרווחה ,בשנת  2010שהו במסגרות חוץ-ביתיות של השירות לילד ולנוער  11,356ילדים
ובני-נוער ,ובהם  790ילדים עד גיל חמש 3,957 ,ילדים בני שש עד  11ו 6,609-בני  12עד  8,603 .17מהם
שהו בפנימיות – 2,300 ,במשפחות אומנה – 375 ,במסגרות חירום ו – 78-במסגרות קהילתיות (הוסטל,
קהילה טיפולית ,מעונית ודירת לוויין) .בין השוהים בפנימיות 36.2% ,שהו בפנימיות יום33.6% ,
4
בפנימיות שיקומיות 11.6% ,בפנימיות יום ו 9.3%-בפנימיות פוסט-אשפוזיות.
בהשוואה בין מספר הילדים המטופלים על-ידי השירות לילד ולנוער בקהילה ובין מספר הילדים
במסגרות חוץ-ביתיות עולה כי בין  2004ל 2010-היתה עלייה של כ 28%-במספר המטופלים בקהילה
ועלייה של כ 6%-במספר המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות .שיעור המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות
מכלל הילדים המטופלים על-ידי השירות לילד ולנוער ירד בשנים אלו מכ 22.1%-ל .19.1%-פירוט
הנתונים בתרשים להלן:

 3הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל  ,2010לוח  .7.11יש להדגיש כי עד שנת  2009ההוצאות בינואר
כל שנה כללו כספים ששולמו רטרואקטיבית בגין שנים קודמות .משנת  2010ההוצאות הן רק לינואר של אותה שנה ,לכן
ייתכנו הבדלים בין השנים.
 4עו"ס אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה ,מכתב 8 ,במרס 2011
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ילדים ובני נוער המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות ובמסגרות בקהילה
22.5%
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45,000
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15,000
10,303

9,857
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10,913

10,000
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18.0%
17.5%
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שיעור המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות

2006

2007

ילדים ובני נוער המטופלים בקהילה

2008

2009

2010

ילדים ובני נוער המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות

פילוח הנתונים לפי גיל מעיד כי אשר לילדים עד גיל  ,12חלה עלייה הן במספר המטופלים במסגרות חוץ-
ביתיות והן במספר המטופלים בקהילה ,ואילו לעניין בני-נוער בני  12עד  ,17חלה ירידה במספר
5
המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות ומספר המטופלים בקהילה גדל פי כ.2.5-
ההשמה במסגרות חוץ-ביתיות נעשית באמצעות מכסות המחולקות למחלקות לשירותים חברתיים
ברשויות המקומיות על בסיס נוסחה המביאה בחשבון את הנתונים האלה :מספר הילדים ביישוב ,מספר
הילדים ,משפחות עם ילדים ומשפחות חד-הוריות המוכרים למחלקה לשירותים חברתיים ומעמדו
החברתי-כלכלי של היישוב 6.העלות הממוצעת להשמת ילד במסגרת חוץ-ביתית עומדת על  50,000ש"ח
לשנה; עלות ההשמה בחלק מסוגי המסגרות ,דוגמת פנימייה פוסט-אשפוזית ,עשויה להיות גבוהה יותר
ובאחרות ,דוגמת פנימייה חינוכית – נמוכה יותר .מימון ההחזקה של ילדים במסגרות חוץ-ביתיות
מתחלק בין משרד הרווחה ,הנושא ב 75%-מן העלות ,והרשות המקומית ,הנושאת ב 25%-מן העלות.
7
כמו כן ,הוריו של הילד מחויבים בהשתתפות הורים של כ 187-ש"ח בחודש.
בשנת  2010עמדו לרשות המחלקות לשירותים חברתיים  8,689מכסות להשמה במסגרת חוץ-ביתית
מטעם השירות לילד ולנוער (לא כולל מרכזי חירום וקלטי חירום) 39.2% :מהן ( 3,406מכסות) במחוז
תל-אביב 2,377( 27.4% ,מכסות) במחוז חיפה 1,841( 21.2% ,מכסות) במחוז ירושלים ,ו1,065( 12.3%-
8
מכסות) במחוז דרום.

 5משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,סקירת השירותים החברתיים –  ,2009חשוון
תשע"א ,אוקטובר  .2010עו"ס אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה ,מכתב 12 ,ביוני 2011
 6משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,תקנון עבודה סוציאלית ,הוראה  :16.2תקצוב רשויות מקומיות בשרותי הרווחה –
אמות מידה 12 , ,באוגוסט .2008
 7משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,טבלת השתתפות הורים בפנימיות ובמשפחות אומנה לשנת הלימודים תשע"א1 ,
בספטמבר .2010
 8עו"ס אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה ,מכתב 8 ,במרס 2011
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בהשוואה לרבות ממדינות העולם המערבי שיעור הילדים שהושמו במסגרות חוץ-ביתיות של משרד
הרווחה בישראל נמוך ,כפי שעולה מן הטבלה להלן ,שהוצגה במסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת
9
משנת :2010
ילדים בני  17–0במסגרות חוץ-ביתיות במדינות בעולם ,בשיעור ל1,000-

.

מדינה

שיעור ילדים ובני-נוער במוסדות השמה ל-
1,000

קנדה ()2001

10.9

קנדה  /אלברטה ()2004
קנדה  /אונטריו ()2005

11.1
6.4

דנמרק ()2004

10.4

צרפת ()2003

10.2

גרמניה ()2004

7.4

נורבגיה ()2004

6.8

ארה"ב ()2005

6.6

אילינוי ,ארה"ב ()2005
צפון קרוליינה ,ארה"ב ()2005
וושינגטון ,ארה"ב ()2004

5.5
4.8
5.8

שבדיה ()2004

6.3

אנגליה ,בריטניה ()2005

5.5

צפון אירלנד ,בריטניה ()2005
סקוטלנד ,בריטניה ()2005
ויילס ,בריטניה ()2005

5.6
6.6
7.1

ספרד ()2004

5.1

אירלנד ()2003

5.0

ניו-זילנד ()2005

4.9

אוסטרליה ()2005

4.9

ניו סאות' ויילס ,אוסטרליה ()2005
קווינסלנד ,אוסטרליה ()2004

5.8
5.8

איטליה ()2003

3.8

ישראל ()2009

3.3

ישראל)2005( 10
ישראל ()2000

3.4
4.0

יפן ()2005

1.7

 9מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,שיעורי ילדים במסגרות השמה חוץ-ביתית :סקירה משווה ,כתבה מריה רבינוביץ15 ,
בדצמבר .2010
 10נתון זה מובא לצורך ההשוואה המדויקת יותר לשאר המדינות ,שבהן הוצגו נתונים קרובים יותר לשנת .2005
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 .2מדיניות השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה" :עם הפנים לקהילה"
מאז חודש ספטמבר  2004מיושמת בשירות לילד ולנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מדיניות
"עם הפנים לקהילה" ,המאפשרת לרשויות מקומיות להגדיל את התקציבים המיועדים לפיתוח שירותים
לקהילה באמצעות המרה של עד  20%מן המכסות המיועדות לסידור חוץ-ביתי לצרכים אלו .משרד
11
הרווחה ליווה את יישום המדיניות במחקר הערכה של מכון ברוקדייל.
לפי נתוני משרד הרווחה ,בכל שנה בשנים  2010–2005הומרו עד כ 11%-מהמכסות לטיפול בקהילה :בין
 2005ל 2009-היתה מגמה של עלייה במספר המכסות המומרות ובשיעורן מכלל המכסות ואילו בשנת
 2010צומצם מספר המכסות המומרות.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

דרום

1,201

1,131

1,095

1,067

1,035

1,017

1,065

ירושלים

1,869

1,828

1,709

1,734

1,774

1,071

1,841

תל-אביב

3,664

3,463

3,393

3,410

3,124

3,236

3,406

חיפה

2,727

2,771

2,695

2,577

2,830

2,243

2,377

כל הארץ

9,461

9,193

8,892

8,788

8,763

7,567

8,689

מספר המכסות
המומרות

---

268

569

673

698

1,894

772

2.8%

6.0%

7.1%

7.4%

11.2%

8.2%

שיעור המכסות
המומרות

מספר המכסות להשמה חוץ-ביתית שעמד לרשות המחלקות לשירותים חברתיים בעיריות בשנת 2010
נמוך ב 722-ממספר המכסות בשנת  ,2004בעוד אוכלוסיית הילדים ובני-הנוער ,ובה אוכלוסיית הנזקקים
לשירותי רווחה ,גדלה בשנים אלה במידה ניכרת .בשנת  2004היתה מכסה אחת לכל  242קטינים ,ובשנת
 2009היתה מכסה אחת לכל  326קטינים .המחוז שהמיר את השיעור הגדול ביותר של מכסות הוא מחוז
12
חיפה .מחוז ירושלים המיר בשנת  2009רק כ 3%-מן המכסות להשמה חוץ-ביתית.
מדיניות "עם הפנים לקהילה" שינתה את היחס בין תקציבי השירות לילד ולנוער המוקצים לטיפול
באמצעות מסגרת חוץ-ביתית לבין התקציבים המוקצים לטיפול בקהילה :בשנת  2004היה היחס בין
התקציב לטיפול חוץ-ביתי ובין התקציב לטיפול בקהילה  68%לעומת  32%בהתאמה ,ואילו בשנת 2009
13
הוא היה  45%לעומת  55%בהתאמה.
הנחת היסוד של מדיניות "עם הפנים לקהילה" היא כי ברוב המקרים רצוי להשאיר את הילד בחיק
משפחתו ,תוך מתן תמיכה ופתרונות טיפוליים מתאימים .ההזנחה של הטיפול במשפחות ושל פיתוח
מענים קהילתיים פוגעת בילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים החיים עם משפחותיהם .כמו
כן ,יש חוסר במענה למשפחות שילדיהן שוהים במסגרת חוץ-ביתית ,הנזקקות לשירותים בעת שהילד

 11דולב ,טלל ואחרים ,מדיניות "עם הפנים לקהילה" :מחקר הערכה ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל וביה"ס לע"ס ע"ש פאול
ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,בהזמנה ובמימון של האגף למחקר ,תכנון והכשרה ,משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,ספטמבר .2008
 12עו"ס אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה ,מכתב 8 ,במרס 2011
 13דף מידע – שירותים הניתנים ללקוחות בקהילה ובמסגרות חוץ-ביתיות :נתונים משנים  ,2007–2000מרס  ;2008משרד
הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,סקירת השירותים החברתיים –  ,2009חשוון תשע"א,
אוקטובר .2010
הכנסת
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חוזר הביתה בחופשות או לאחר שהוא מסיים את שהותו במסגרת זו מסיבה כלשהי .על-פי מדיניות "עם
הפנים לקהילה" נעשה מאמץ להעמיק את הטיפול בקהילה ולהקטין את מספר המטופלים במסגרות
חוץ-ביתיות .למדיניות זו שני צירים :הגבלת משך שהייתם של רוב הילדים בסידורים חוץ-ביתיים
לארבע שנים; מתן אפשרות למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות להשתמש במשאבים
שנועדו בעבר למימון סידורים חוץ-ביתיים בלבד ולספק בעזרתם שירותים בקהילה למספר גדול יותר
של ילדים ,לצד מתן פתרונות לילדים החוזרים לקהילה .המרת התקציבים העניקה לרשויות המקומיות
תקציבים זמינים ושיפרה את יכולתן לעמוד בתנאים של מימון תואם ( ,)matchingהנדרש ליצירת
תוכניות בשיתוף פעולה עם גורמים שונים כמו משרדי ממשלה ,המגזר העסקי ,תורמים ועמותות.
המדיניות אף אפשרה לרשויות מקומיות שאינן מנצלות את המכסות שהוקצו להן ,ובהן רשויות
מקומיות במגזר הערבי והבדואי ,הממעטות לשלוח ילדים למסגרות חוץ-ביתיות עקב שיקולי מסורת
ותרבות ,להמיר חלק מן המכסות לתקציבים לפיתוח שירותים בקהילה ,שירותים שחסרו מאוד באותם
יישובים .מחקר מכון ברוקדייל מצא כי בעקבות ההמרה גדלו תקציבי שירותי הקהילה בסוף שנת 2006
ב .40%-המהלך גם אפשר לאגם משאבים משירותים אחרים בהיקף נרחב .הרשויות שהמירו מכסות
הצליחו לנצל את רוב התקציבים לפיתוח שירותים בקהילה ובין היתר הרחבה ניכרת של מערך
המועדוניות ,הפניית חלק מהמשאבים לילדים בגיל הרך ,עלייה ניכרת בהיקף התמיכה והטיפול בילדים
והרחבה של היקף ההתערבויות להורים .מספר הילדים וההורים שמקבלים שירותים בקהילה גדל ביותר
מ 100%-בין  2005ל ,2006-ובממוצע עבור כל מכסה שנוצלה קיבלו  48ילדים או הורים שירות כלשהו
14
בקהילה.
מבקרי התוכנית העלו ,בין השאר ,את החששות שלהלן לעניין מימושה:
 יש ילדים ובני-נוער בסיכון שהשהות במסגרת חוץ-ביתית חיונית בעבורם ,ובהם ילדים עם בעיות
מורכבות ,ילדים שהניסיונות לטפל בהם במסגרת הקהילה לא עלו יפה ,ילדים שזקוקים למסגרת
טיפולית או פוסט-אשפוזית או ילדים שאין להם משפחה שיכולה לתמוך בהם בקהילה.
 הניסיון להשאיר בביתו ילד הנזקק למסגרת חוץ-ביתית עשוי להחמיר את מצבו ואת בעיותיו ולהקטין
את סיכוייו לשיקום ולאיכות חיים טובה יותר כבוגר .מנגד ,התומכים בחזון הקהילתי טוענים כי יש
משמעות לכך שהילד יודע שנעשו מאמצים להשאירו בביתו ושהוריו תמכו בכך ורצו אותו.
 אין לרשויות המקומיות היכולת המתאימה לפעול על-פי המדיניות ,ויש חשש כי התקציבים שהושגו
באמצעות המרת מכסות יופנו ,ברשויות מקומיות חלשות ,לכיסוי הגירעון התקציבי של הרשות .הועלה
גם חשש כי יישובים קטנים ויישובי פריפריה יתקשו להתמודד עם פיתוחם של שירותים בקהילה ועם
אספקתם ,וכי הטיפול שיינתן בקהילה לא ישווה ברמתו לטיפול הניתן בפנימייה.
 יש קושי של העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים להתמודד עם העומס שמטילה
עליהם התוכנית ,והחשש הוא שמשום כך התוכנית הטיפולית שנבנתה לילדים בקהילה לא תיושם,
והמעקב אחרי מצבם ומצב משפחותיהם לא יבוצע בפועל בצורה המיטבית.
 אין אפשרות להמיר מכסות לתקציבים לצורך טיפול בקהילה ברשויות המקומיות שבהן יש מחסור
במכסות.

 14דולב ,טלל ואחרים ,מדיניות "עם הפנים לקהילה" :מחקר הערכה ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל וביה"ס לע"ס ע"ש פאול
ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלים בהזמנה ובמימון של האגף למחקר ,תכנון והכשרה ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,ספטמבר .2008
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 ברבים מהשירותים בקהילה למען ילדים בסיכון שהוכיחו עצמם כמועילים ,ובהם מעונות רב-
תכליתיים ומרכזי הורים–ילדים ,נדרשים תקציבים גדולים יחסית ולא ניתן לפתחם באמצעות התקציב
המתקבל מכספי המרת המכסות בלבד.
 לאחר שיומרו המכסות לתקציבים ייתכן כי כספים אלה ישמשו לצרכים אחרים ,והם אף עשויים
להיות מופחתים במסגרת קיצוץ עתידי.
מחקר מכון ברוקדייל עקב אחר מצבם של ילדים ובני-נוער שחזרו ממסגרות חוץ-ביתיות לקהילה בשנים
 2005ו .2006-לפי המחקר ,רוב הילדים החוזרים למשפחותיהם נקלטו בקהילה ולא חזרו למסגרות
החוץ-ביתיות .עם זאת ,על-פי דיווחי ההורים ,כרבע מהילדים לא נקלטו במערכת החינוך .ברוב
המחלקות לשירותים חברתיים יש מעקב אחרי הילדים החוזרים כשלושה חודשים לאחר חזרתם ,אולם
חלק מהמחלקות מתקשות לקיים מעקב אחר הילדים החוזרים לאורך זמן 75% .מן הילדים החוזרים
דיווחו על קשיים בתחומים שונים ובין היתר קשיים לימודיים ,קשיים בהתנהגות לימודית וקשיים
חברתיים ורגשיים 64% .מן ההורים דיווחו על קשיים בטיפול בילד .עם זאת ,יש פער ניכר בין שיעור
15
הילדים החוזרים למשפחתם שיש להם קשיים ובין העזרה שהם או הוריהם מקבלים בקהילה.

 .3המתנה להשמה במסגרת חוץ-ביתית של ילדים ובני-נוער בסיכון
בשנים האחרונות הועלו טענות כי ילדים בסיכון הנזקקים למסגרת חוץ-ביתית ממתינים זמן רב להשמה
במסגרת מסוג זה.
לטענת המועצה הלאומית לשלום הילד מאות רבות של ילדים במצבי סיכון ,סכנה ומצוקה קשה ,ובהם
כ 150-ילדים ובני-נוער שהוצאו לגביהם צווים של בתי-משפט לנוער ,מופקרים לגורלם בהיעדר מכסות
להשמה חוץ-ביתית 16.המועצה הלאומית לשלום הילד העבירה לידי מרכז המחקר והמידע רשימה
מפורטת של כ 75-ילדים ובני-נוער הממתינים למסגרת חוץ-ביתית .ברוב המקרים התקבלה החלטה על
הצורך בהשמה חוץ-ביתית על-ידי ועדה לתכנון ,טיפול והערכה; בעניינם של חלק מהילדים הוצא צו
בית-משפט המורה על השמתם במסגרת חוץ-ביתית.
למרות פניות חוזרות ונשנות נמנע המשרד מלהעביר לנו נתונים מדויקים על מספר הילדים שהמתינו
להשמה בשנה האחרונה.
לפי תשובת המשרד ,ההמתנה היא בעיקר למסגרות פוסט-אשפוזיות לילדים שיש להם בעיות מורכבות
ורב-תחומיות .המשרד מתמודד עם בעיה זו בכמה דרכים מרכזיות ,ובהן ריכוז נתונים של ילדים עם
בעיות השמה ופתיחת מסגרות בהתאם; כינוס ועדת השמה עליונה לחריגים מדי שבוע בשבוע ,לטיפול
במקרים חריגים – הוועדה דנה בכ 75-מקרים במחצית השנה האחרונה; פתיחת פנימיות בשיתוף משרדי
ממשלה אחרים; תגבור טיפולי ותקציבי לילד הממתין בקהילה ותמיכה של המחלקה לשירותים
חברתיים בו ובמשפחתו במגוון אמצעים עד להשמתו במסגרת מתאימה 17.לדברי הגב' דליה לב-שדה,
מנהלת השירות לילד ונוער במשרד הרווחה ,משך ההמתנה המרבי הוא שלושה עד ארבעה חודשים .חלק
מילדים אלה שוהים במרכזי חירום ,אחרים נשארים בקהילה .הילדים הממתינים בקהילה מטופלים על-

 15דולב ,טלל ואחרים ,מדיניות "עם הפנים לקהילה" :מחקר הערכה ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל וביה"ס לע"ס ע"ש פאול
ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלים בהזמנה ובמימון של האגף למחקר ,תכנון והכשרה ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,ספטמבר .2008
 16המועצה הלאומית לשלום הילד" ,מאות ילדים במצבי סכנה ומצוקה קשה מופקרים לגורלם .רשויות הרווחה מפרות צווי
בתי משפט והחלטות של ועדות מקצועיות כי למשרד הרווחה נגמרו 'המכסות' לאומנה ולפנימיות" 16 ,בנובמבר .2010
 17עו"ס אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה ,מכתב 8 ,במרס 2011
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ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בכלים העומדים לרשותן ,לרבות חונכים
18
למשפחות ,מועדוניות ,בתים חמים וכד'.
לדברי הגב' שולה מנחם ,יו"ר ארגון מנהלי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ,יש מקרים שבהם אי-
אפשר ליישם את ההחלטה להפנות ילדים ובני-נוער בסיכון למסגרת חוץ-ביתית ,והילדים נאלצים
להמתין להשמה בקהילה .קושי זה קיים הן לעניין בני-נוער בסיכון הממתינים להשמה במסגרות רשות
חסות הנוער והן בנוגע לילדים ובני-נוער הממתינים להשמה במסגרות פוסט-אשפוזיות ,טיפוליות
וחירום .הגב' מנחם ציינה ,נוסף על כך ,כי אחת התוצאות של יישום מדיניות "עם הפנים לקהילה"
והגידול הניכר בשירותים בקהילה במסגרתה היתה שיפור ניכר ביכולתם של שירותי הרווחה לאתר
ילדים ובני-נוער בסיכון וגידול במספר המשפחות הפונות לשירותי הרווחה .אף שנעשה מאמץ להעניק
טיפול מיטבי לנזקקים במסגרת הקהילה ואוכלוסיות קצה בלבד מופנות לסידור חוץ-ביתי ,מספר
הנזקקים למסגרת חוץ-ביתית גדל ללא גידול מקביל במספר המכסות או במספר המקומות במסגרות
19
מתאימות.
בדיון בנושא "אשפוז ילדים במחלקות פסיכיאטריות כתוצאה ממחסור במקומות השמה חוץ-ביתיים",
שנערך בוועדה לזכויות הילד ב 8-במרס  2011הוצגו נתונים שלפיהם כ 30-ילדים ובני-נוער ממתינים
במחלקות האשפוז הפסיכיאטרי ללא צורך רפואי בשל היעדר פתרונות להשמה חוץ-ביתית של ילדים
אלה .לעיכוב בשחרור מאשפוז עלולות להיות השלכות קשות על המטופל ובהן החמרה במצבו הנפשי,
יצירת תלות באשפוז והקטנת הסיכויים להסתגלות למסגרת אחרת .עוד יצוין כי עלות השהייה באשפוז
פסיכיאטרי גבוהה מעלות השהיי ה במסגרת של משרד הרווחה וכי אשפוז שלא לצורך מצמצם את היצע
20
המיטות הפנויות באשפוז פסיכיאטרי לילדים ולבני-נוער הנזקקים לכך.
לדברי גבי קונפינו ,מנהל פנימיית "בית אפל" ונציג העמותה לקידום הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות
בישראל ,מדיניות "עם הפנים לקהילה" הביאה לכך שהילדים המופנים למסגרת חוץ-ביתית הם ילדים
בוגרים יותר במצבי קיצון ,הסובלים מבעיות מורכבות ,וקשה לטפל בהם .לעתים קרובות הם מגיעים
לאחר שיהוי ממושך בשל ניסיונות כושלים לטפל בהם בקהילה והמתנה למסגרת מתאימה .השינוי
באוכלוסיית הפנימיות מחייב התאמה של הפנימיות ,התמקצעות של הצוותים ,תגבור הכלים הטיפוליים
והחינוכיים העומדים לרשותם ועיבוי מערך כוח-האדם והמטפלים במסגרת .כמו כן ,נדרש תגבור של
ועדות ההחלטה במומחים שיסייעו בתהליך קבלת ההחלטות אשר לטיפול המיטבי בילד ,שכן לעתים
21
הוצאה מהבית בזמן היא מפתח להצלחת הטיפול.
פנינו לכ 50-מחלקות לשירותים חברתיים בעיריות ,באמצעות הוועדה לקידום מעמד הילד הפועלת לפי
חוק בכל רשות .רוב הרשויות המקומיות נמנעו מלהשיב על הפנייה .שלוש רשויות בלבד ,לוד ,רמלה
ורהט ,השיבו על פנייתנו .בכל הרשויות שהשיבו על הפנייה יש ילדים ובני-נוער בסיכון הממתינים בין
חודש לשנה להשמה חוץ-ביתית במסגרת טיפולית ,במסגרת פוסט-אשפוזית או במסגרת של רשות חסות
הנוער .המחלקות לשירותים חברתיים מקצות זמן רב לטיפול בילדים ובבני-נוער הממתינים להשמה

 18דליה לב-שדה ,מנהלת השירות לילד ונוער ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,שיחת טלפון 1 ,במרס .2011
 19שולה מנחם ,ראש המחלקה לשירותים חברתיים ,עיריית כרמיאל ,ויו" ר ארגון מנהלי מחלקות הרווחה ברשויות
המקומיות ,שיחת טלפון 2 ,במרס .2011
 20להרחבה ראו :פרוטוקול הוועדה לזכויות הילד 8 ,במרס  ;2011מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,עיכוב בשחרורם של
ילדים ובני-נוער בסיכון מאשפוז פסיכיאטרי ,כתבה אתי וייסבלאי 7 ,במרס .2011
 21גבי קונפינו ,יו"ר העמותה לקידום הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות בישראל" ,הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות בעידן
של שינוייים" 3 ,Ynet ,ביוני .2011
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חוץ-ביתית ,עומדות בקשר עם הילדים ועם בני-משפחותיהם באמצעות שיחות טלפון וביקורי בית,
עושות מאמצים להציע חלופות טיפוליות ועורכות ניסיונות חוזרים ונשנים לחפש מסגרות חלופיות
מתאימות .המחלקות גם פונות בעניינים אלו אל הגורמים הרלוונטיים במשרד הרווחה.
ראוי לציין כי מספר הילדים הזקוקים לסידור חוץ-ביתי שאינם מושמים במסגרת זו שנוי במחלוקת בין
הגורמים הנוגעים בדבר ,שכן:
א .ייתכן שהמחסור במסגרות חוץ-ביתיות וההמתנה למקום במסגרות אלו משפיע מלכתחילה על
החלטות הוועדה ובית-המשפט ,והם מפנים מראש לטיפול במסגרת הקהילה ילדים שמתאימים מבחינת
מאפייניהם והצרכים שלהם לסידור חוץ-ביתי;
ב .ילדים הנזקקים לסידור חוץ-ביתי עשויים להיות מופנים על-ידי גורמים טיפוליים בקהילה לפנימיות
של משרד החינוך ,בהיעדר כלים מתאימים לטיפול בהם על-ידי משרד הרווחה.
מנגד ,נטען כי אי-הגבלה של מספר הילדים המופנים לסידור חוץ-ביתי עשויה לגרום לכך שילדים שהיו
יכולים לקבל מענה הולם למצוקותיהם בקהילה יופנו למסגרת חוץ-ביתית ,שהיא פתרון זמין ונוח
22
לשירותי הרווחה המקומיים.

 .4הגורמים להמתנה להשמה חוץ-ביתית
להמתנה להשמה חוץ-ביתית יש כמה גורמים ,ובהם:
 מחסור במקום במסגרות חוץ-ביתיות ובמיוחד בפנימיות פוסט-אשפוזיות ,טיפוליות ושיקומיות
ובמוסדות רשות חסות הנוער ,וכן סיבות ארגוניות הקשורות במעבר לפנימייה ,למשל עיכוב בשיבוצים
למוסדות חינוך ,לרבות מוסדות חינוך מיוחד ,וקביעת מועדי קליטה קבועים על-ידי הפנימיות במהלך
השנה .לדברי הגב' לב-שדה ,מכיוון שהשמה במסגרת חוץ-ביתית מותנית בהסכמת הפנימיות לקלוט את
הילד ,לילדים הסובלים מבעיות מורכבות וקשיי התנהגות קיצוניים יש קושי למצוא מסגרת שתסכים
23
לקלוט אותם .לפי ניסיונה ,מספר הילדים הסובלים מבעיות מסוג זה הולך וגדל.
משרד הרווחה טען כי אין ביכולתו להעביר נתונים מדויקים על מספר המקומות במסגרות לסידור חוץ-
ביתי שכן מדובר במאות ובאלפים של מקומות .נמסר כי לפי מיפוי שערך המשרד חסרים מקומות
בפנימיות טיפוליות ופוסט-אשפוזיות 24.לדברי הגב' שולה מנחם ,יו"ר ארגון מנהלי מחלקות הרווחה
ברשויות המקומיות ,בשנים האחרונות שירותי הרווחה מטפלים במספר הולך וגדל של ילדים שלהם
קשיים מורכבים ביותר ,גם בגילים צעירים מאוד .מערך הפנימיות הקיים מתקשה להתמודד עם ילדים
אלה וחלקם נותרים ללא מסגרת מתאימה ונאלצים להמתין זמן רב למסגרת שתענה על צורכיהם ותעניק
25
להם טיפול מתאים.
באפריל  2011פרסם המשרד מכרז להפעלת פנימיות פוסט-אשפוזיות שבהן  130מקומות אשפוז ,ובמאי
 2011פורסם מכרז נוסף לפנימייה טיפולית .המשרד אף מצהיר כי הוא פועל לפתיחת קבוצות טיפוליות
במסגרות שיקומיות ,שייתנו מענה לכ 100-ילדים נוספים .פתיחת פנימייה משותפת עם משרד הבריאות

 22מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,אומדן עלות להצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון – מסגרות חוץ-ביתיות לילדים
נזקקים) ,התשס"ג– ,2003כתב אליעזר שוורץ 14 ,בדצמבר.2005 ,
 23דליה לב-שדה ,מנהלת השירות לילד ונוער ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,שיחת טלפון 1 ,במרס .2011
 24עו"ס אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה ,מכתב 8 ,במרס 2011
 25שולה מנחם ,ראש המחלקה לשירותים חברתיים ,עיריית כרמיאל ,ויו"ר ארגון מנהלי מחלקות רווחה ברשויות המקומיות,
שיחת טלפון 2 ,במרס .2011
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המיועדת ל 30-נערים נוספים מתעכבת זה ארבע שנים בשל קשיים הנוגעים לקביעת תעריפים
לפנימייה 26.לדברי נציגי משרד הרווחה המכרזים שפורסמו זכו להיענות ,ועד סוף שנת  2011צפויות
להיפתח מסגרות פוסט-אשפוזיות וטיפוליות חדשות ,שייתנו מענה לכלל הילדים שהופנו למסגרות מסוג
27
זה.
עם זאת ,מפעילי פנימיות טיפוליות ,פוסט-אשפוזיות ושיקומיות מציינים כי התעריפים ותקני כוח-
האדם הנהוגים בפנימיות אינם מותאמים לצרכים של הפנימיות כיום ולהרכב הילדים המטופל בהם.
הפנימיות נאלצות לממן את הצרכים הבסיסיים של השוהים בהן ממקורות חיצוניים ומתקשות לשאת
בעלויות הכרוכות בכך .לדברי נציגי הפנימיות הדבר מביא לפגיעה בטיפול הניתן לילדים הנזקקים,
28
והתמשכותו עשויה להביא לסגירתן של פנימיות.
 מחסור במכסות להשמה חוץ-ביתית עשוי להיווצר ביישובים מסוימים ובמיוחד בערים הגדולות,
שבהן יש מספר רב של ילדים בסיכון ,וביישובים קטנים מאוד ,שמראש הוקצה להם מספר מצומצם של
מכסות.
בראשית שנת  2011ועל רקע דיון ציבורי בנושא זה הגיע משרד הרווחה לסיכום עקרונות עם משרד
האוצר בדבר תוספת של כ 1,000-מכסות ,באמצעים אלו:
 תוספת של  500מכסות ,ובהן  350מכסות במימון משרד האוצר ו 150-מכסות במימון משרד הרווחה;
 שינויים ביחסי ההמרה של המכסות בשנים  2011ו ,2012-ולפיהם מכסות להשמה במרכזי חירום
יחושבו כמכסה אחת ומכסות להשמה בפנימיות פוסט-אשפוזיות יחושבו כ 1.5-מכסות.
 אם לאחר מיצוי כלים אלה יידרשו מכסות נוספות ,תוקצה רשת ביטחון נוספת של  250מכסות לסידור
29
חוץ-ביתי ,אשר לא יועברו למשרד הרווחה כחלק מההקצאה השנתית הרגילה.
לדברי הגב' דליה לב-שדה באמצעות הסדר זה אפשר לתת מענה לכל הילדים ובני-הנוער שהשמתם
התעכבה בשל מחסור במכסות .ברוב המקרים גם קודם ההסדר נמצא לילדים הנזקקים לכך מקום
במסגרת מתאימה ,אך המימון הוטל במלואו על הרשות המקומית .עם זאת ,בידי המשרד אין נתונים
30
מדויקים על מספר המכסות שנוצלו במסגרת ההסדר.
לטענת ארגונים העוסקים בילדים ובני-נוער בסיכון ,הסדר זה איננו מספק ,שכן הוא איננו מבטיח את
זכויותיהם של ילדים בסיכון לאורך זמן ונותן מענה רק לחלק קטן מן הילדים הנזקקים למסגרת חוץ-
31
ביתית.
לדברי הגב' שולה מנחם ,יו"ר ארגון מנהלי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ,גם בראשית יוני 2011
32
היו כמה רשויות מקומיות שבהן המתינו ילדים בסיכון למסגרות חוץ-ביתית בשל מחסור במכסות.

 26עו"ס אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה ,מכתב 8 ,במרס 2011
 27דליה לב-שדה ,מנהלת השירות לילד ונוער ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,שיחת טלפון 26 ,במאי .2011
 28העמותה לקידום הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות בישראל ,מכתב לדליה לב-שדה ,מנהלת השירות לילד ונוער ,משרד
הרווחה והשירותים החברתיים 14 ,בפברואר .2011
 29עו"ס אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה ,מכתב 8 ,במרס .2011
 30דליה לב-שדה ,מנהלת השירות לילד ונוער ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,שיחות טלפון 1 ,במרס  23 ,2011ביוני
.2011
 31פרופ' דן שניט ,יו"ר המועצה לילד החוסה" ,נייר עמדה למסגרות חוץ-ביתיות לילדים נזקקים" ,ינואר .2011
 32שולה מנחם ,ראש המחלקה לשירותים חברתיים ,עיריית כרמיאל ,ויו"ר ארגון מנהלי מחלקות רווחה בשלטון המקומי,
שיחת טלפון 12 ,ביוני .2011
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 .5הצעות חוק
ועדת המשנה בנושא השמה חוץ-ביתית של הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט
ויישומם בחקיקה ,בראשות השופטת סביונה רוטלוי ,שהגישה את מסקנותיה בפברואר  ,2003ניסחה
הצעת חוק כוללת בנושא השמה חוץ-ביתית .סעיף  35להצעת החוק קובע חובת העמדת מסגרת השמה,
ולפיו " :לכל ילד שנקבע לגביו על ידי גורם מוסמך כי יש להוציאו מביתו למסגרת של השמה חוץ-ביתית
הזכות להיות מושם במסגרת השמה המתאימה לו ולתוכנית הטיפול שנקבעה עבורו" 33.המלצה זאת של
34
ועדת רוטלוי ,כמו המלצות אחרות ,טרם יושמה.
בשנים האחרונות הוגשו כמה הצעות חוק שמטרתן לחייב את משרד הרווחה לספק מסגרת חוץ-ביתית
לקטין שנקבע כי הוא נזקק למסגרת מסוג זה.
בהצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' ( )17מסגרת חוץ-ביתית לקטין נזקק) ,התשס"ו–2005
(פ ,)1107/16/הוצע לקבוע בחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך– ,1960כי על המדינה לספק לקטין
נזקק מסגרת חוץ-ביתית אם בית-המשפט או ועדת תכנון ,טיפול והערכה קבעו כי אין דרך אחרת
להבטיח את הטיפול בקטין ואת ההשגחה עליו אלא במסגרת חוץ-ביתית .ההצעה ,שהוגשה על-ידי
קבוצת חברי הכנסת לראשונה בשנת  ,2003עברה קריאה ראשונה בכנסת ה 16-ולאחר החלת דין רציפות
בכנסת ה 17-הועברה להמשך דיונים לשם הכנה לקריאה שנייה ושלישית לוועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות .משרדי הממשלה ובהם משרד האוצר והרווחה התנגדו להצעת החוק ,ולאחר כמה דיונים
35
בוועדה היא לא הובאה ,בסופו של דבר ,להצבעה.
בכנסת ה 18-הוגשו הצעות חוק דומות על-ידי חה"כ אורלי לוי אבקסיס 36וחה"כ זבולון אורלב 37.ב27-
בפברואר  2011דנה ועדת שרים לענייני חקיקה בהצעת החוק של חה"כ לוי אבקסיס .ועדת השרים תמכה
בהעברת החוק בקריאה טרומית בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה ייעשו בהסכמת משרד האוצר
ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,וכי תחולת הצעת החוק תהיה לא לפני שנת התקציב  ,2013אלא
אם כן יוסכם עם משרד האוצר על מועד תחולה מוקדם יותר 38.בראשית מרס  2011עברו הצעות החוק
לוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת להכנתן להצבעה בקריאה ראשונה.

 33משרד המשפטים ,הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה בראשות השופטת סביונה
רוטלוי ,דוח ועדת המשנה בנושא השמה חוץ-ביתית ,פברואר .2003
 34להרחבה בנושא יישום המלצות ועדת רוטלוי ראו ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,פעולות ישראל ליישום האמנה הבין-
לאומית בדבר זכויות הילד ,כתבה אתי וייסבלאי 13 ,בדצמבר .2010
 35ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,פרוטוקול דיון הוועדה 27 ,בפברואר .2008
 36הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון-מסגרות חוץ ביתיות לילדים נזקקים) ,התשס"ט–( 2009פ.)1545/18/
 37הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון-מסגרות חוץ ביתיות לילדים נזקקים) ,התשע"א–( 2010פ.)2788/18/
 38החלטה מס' חק 1635/של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום  27בפברואר .2011
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