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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 תמצית

 המחסורמסמך זה נכתב לבקשת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לקראת דיון בנושא 

 עיקרי הממצאים:להלן  .הערבי במגזר יום בפנימיות

 מסגרת היאיום  פנימיית, )להלן: משרד הרווחה(הגדרת משרד הרווחה והשירותים החברתיים  לפי 

עד שעות הערב וחוזרים שוהים בה הם ש גבוה סיכון במצביתונים הנ 12–5 בגיל בילדים תיומי טיפול

 וכךבילד, של ההורים ובטיפולם להביא לשיפור בתפקוד  של פנימיית היוםמטרתה  בביתם. ללון

 יהפנימיבתוך מתחם של פועלת  יום תיפנימי .ביתית-חוץ במסגרת לטיפול הילד מהוצאת להימנע

 25מרחק של עד לששוכנות והיא מיועדת לילדים מרשויות מקומיות  ,ימייה אינטרנית()פנ לינהשבה 

 .ק"מ מהפנימייה

  ברשויות מקומיות ערביות( 37.5%)שש מהן , יום פנימיות 16פועלות  כיום ,הרווחה משרד נתונילפי 

 .חמש במחוז צפון ואחת במחוז מרכז –

 ילדים( מרשויות מקומיות  311מהם ) 43%, לדיםי 727 פנימיות היוםבטופלו  2015אוגוסט  חודשב

 הילדים שיעור עלה 2015–2011 בשנים מרשויות מקומיות יהודיות או מעורבות. שארוה ערביות

 311) 43%-ל ילדים( 299) 38%-מ יום בפנימיות המטופלים הילדים כללב ערביות מקומיות מרשויות

מכלל הרשויות המקומיות הילדים מספר בת יתה מגמה מעורביה ויש לציין כי בשנים אל .ילדים(

יום -שטופלו בפנימיותמכלל הרשויות המקומיות מספר הילדים , אך בפנימיות יוםבישראל שטופלו 

 .2011ממספרם בשנת  9%-בנמוך כמעט  2015בשנת 

 השירות שביתית -להשמה חוץ מכסותמתוקצבת באמצעות יום  פנימיותלטיפול בבסיכון  ילדים השמת

 בתחילת שנה למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיותמקצה וער במשרד הרווחה לילד ונ

בכל שנה מהשנים  לפי הנוסחהשיעור המכסות שהוקצו לרשויות מקומיות ערביות  .נוסחהלפי 

 .לפי הנוסחהמהמכסות שהוקצו לכלל הרשויות המקומיות  %21-תשע"ה הוא כ-תשע"ב

  אינו מספיק למלא את  לפי הנוסחה ןביתית שהוקצו לה-מספר מכסות ההשמה החוץשרשויות

כאשר מנגד,  לפי הנוסחה. ןלה שהוקצואלה  לענוסף  "מכסות גישור"בתחילת השנה  מקבלות הצרכים

חלק ברשות מקומית, דול ממספר המכסות הנחוצות ביתית לפי הנוסחה ג-השמה חוץלמכסות מספר ה

שיעור המכסות  .)ויסות( להןאחרות הזקוקות מהמכסות מועברות למחלקות ברשויות מקומיות 

מכלל  %58–%55הוא  תשע"ה-בשנים תשע"ב לרשויות אחרות בוויסותשהופחתו לרשויות הערביות 

מכלל המכסות שהוקצו לרשויות  %29–%26המכסות שהופחתו בוויסות לכלל הרשויות בישראל, והן 

 . ומשנים אל בכל שנה לפי הנוסחההערביות 

  לאחר  תשע"ה-תשע"בשנים הוקצו לרשויות מקומיות ערביות בתחילת כל שנה מהמכסות שהכלל(

מהמכסות שהוקצו לכלל הרשויות  15%-הוספת מכסות גישור והפחתת מכסות לוויסות( הוא כ

 המקומיות. 

 להמיר חלק ביתית שהוקצו להן יכולות -רשויות מקומיות שאינן מנצלות את כל מכסות ההשמה החוץ

תשע"ה עלה מספר -בשנים תשע"ב. ם לשירותים בקהילה לילדים ונוער בסיכוןמהמכסות לתקציבי

מכלל להמרה להן המכסות שאושרו  ומספר, 31%-המכסות שאושרו להמרה לרשויות ערביות בכ

-בשנת תשע"ב לכמכסות(  339) %18-עלה מכ לפי הנוסחההמכסות שהוקצו להן בתחילת כל שנה 

היו  ערביותההמקומיות הרשויות  2015ן כי עד אוקטובר נציי .בשנת תשע"המכסות(  443) 22%

עבור ב %20לעומת עד  ,בתחילת שנה לפי הנוסחה שהוקצו להן מהמכסות %30רשאיות להמיר עד 
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 ,מהמכסות 40%הרשויות הערביות יכולות להמיר עד  2015אוקטובר אז מעורבות. מויהודיות רשויות 

 . 25%עד  –והרשויות האחרות 

 עמותת סיכוייה הערביתיפורום מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב האוכלוס עמותת לדברי , 

יום יוצרת מחסור  מדיניות משרד הרווחה בעניין הקמת פנימיות והמרכז הרפורמי לדת ומדינה,

אכן השיב בעניין זה כי משרד הרווחה . רשויות המקומיות במגזר הערביבבזמינותו של שירות זה 

פנימייה  בהם לא מופעלתששיש אזורים משום  ום ברחבי הארץ, בין השארפנימיות יחסרות 

 ,לדברי המשרד כל המגזרים.קיימת באינה ייחודית למגזר הערבי אלא בעיה זו לדבריו , אך אינטרנית

-על פריסה הולמת של פנימיות יום הוא מחסור ברמה הארצית במכסות חוץנוסף המקשה  גורם

  .יוםהפנימיות  שירות ממומן פיתוח שמהן ביתיות,

  פנימיית בה להקים אפשר מסגרת פנימייתית שישובים בארץ שאין בקרבתם יבעבור המשרד מסר כי

 –מרכז חכ"מ "טיפולי המודל הוהוריהם פותח בסיכון לדים לי חליפיצורך לשירות יש בהן אך  יום

פיתוח תיים להמחלקות לשירותים חבר ימופעל מתקציב שירות זה .חיזוק כוחות משפחתיים"

אופי הטיפול במרכז  .ביתית-להשמה חוץ מכסותההמרת מ ומהתקציב המתקבל שירותים בקהילה

התשתית והסיוע הטיפולי נו מקבל את חכ"מ אימרכז אך , יום בפנימייתלזה הניתן דומה  כ"מח

זה אינו כולל כבו של מרכז יתקצו שבצדה היא פועלת, ה המלאהיהפנימישמקבלת פנימיית היום מ

ון ששירות זה, כמו פנימיות היום, מבוסס וכימיש לציין כי  .חלק מההחזרים הניתנים לפנימיות היום

ביתית לתקציב לשירותים בקהילה, -לפחות בחלקו על תקציב שמקורו בהמרת מכסות להשמה חוץ

פיתוח מרכזי בפיתוח פנימיות יום קיימים גם בתקציב הסביר להניח כי הקשיים הנובעים ממגבלות 

 חכ"מ.
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 מבוא

יום היא מסגרת  תיפנימי, )להלן: משרד הרווחה(לפי הגדרת משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

על  העונים במסגרת זו מושמים ילדים 1.במצבי סיכון גבוהתונים הנ 12–5ילדים בגיל ביומית טיפול 

 התקינה ביתית ושבבתיהם יש פגיעה בשלומם ובהתפתחותם-חוץבמסגרת  שמהקריטריונים להה

המצריכה את  אולם לא נשקפת להם סכנה בהורה או ביחסי הגומלין ביניהם,, בילד ןמסיבות שמקור

  2.הוצאתם מהבית

להביא לשיפור מטרותיה של פנימיית היום, שבה שוהה הילד עד שעות הערב וחוזר ללינה בביתו, הן 

שפחתית, להבטיח תנאים מצבי סיכון וסכנה במסגרת מ בילד, לצמצם םובטיפולההורים תפקוד ב

 לטיפול הילד הוצאתמ להימנעכך ו פקודותקינה של הילד ושיפור ברווחתו ותהמאפשרים התפתחות 

המביעים נכונות להשתתף  ילדים והוריםהיא של פנימיית היום כלוסיית היעד או. ביתית-חוץ במסגרת

 3.אלההת פנימיובעבורם בהמוצע בטיפול האינטנסיבי 

מלווים  הםהילדים והוריאת  4.)פנימייה אינטרנית( לינהשבה  פנימייהבתוך מתחם של ת פועל יום פנימיית

סוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים העובדים ה הןצוות החינוכי והטיפולי של הפנימייה וה הן

  5.שבה הם מתגוררים המקומית ברשות

ק"מ  25השוכנות עד מקומיות ילדים מרשויות ל יועדותמו ,פנימיות היום הן בדרך כלל אזוריות

טופלו  2015אוגוסט  חודשבו יום, פנימיות 16 בארץפועלות  כיום, הרווחה משרד נתוני לפי 6.מהפנימייה

 7.ילדים 727בהן 

היישובים בעבור פנימיות יום חסרות  לפיהןשהגיעו פניות  הכנסת של והבריאות הרווחה, העבודה לוועדת

מספר פנימיות היום הפועלות כיום בארץ, פריסתן ומספר הילדים  נתונים על נציג במסמך .הערביים

המטופלים בהן בכל שנה מהשנים האחרונות בפילוח לפי מגזר. לאחר מכן נציג נתונים על הקצאת מכסות 

בכלל רשויות המקומיות ל – טיפול בילדים בפנימיות יוםהשבאמצעותן מתוקצב  – ביתיות-חוץההשמה ה

בקהילה לילדים בסיכון.  םלמימון שירותי ווכן על המרת מכסות אלבפרט,  יותרשויות מקומיות ערבלו

, ואת בפרט וברשויות הערביותבכלל נציג את הבעיות בזמינות הטיפול בפנימיות יום  בפרק האחרון

 . ואללהתמודד עם קשיים מנסה בהן משרד הרווחה שהדרכים 

 

 

 

                                                 

 .2015בנובמבר  24מכתב,  ,הרווחה במשרדנוער לילד ולשירות המנהלת דליה לב שדה,  1

תקנון העבודה  ; משרד הרווחה,2013, ספטמבר השירות לילד ולנוער, המעון ופעולותיו: קובץ נהליםמשרד הרווחה, שם;  2
 .2014אוגוסט  נהלים הנוגעים לסידור ילדים במעונות, לטיפול בהם ולפיקוח עליהם, :8.17הוראה  ,הסוציאלית

תקנון העבודה  ; משרד הרווחה,2013, ספטמבר השירות לילד ולנוער, המעון ופעולותיו: קובץ נהליםמשרד הרווחה,  3
 .2014אוגוסט  נהלים הנוגעים לסידור ילדים במעונות, לטיפול בהם ולפיקוח עליהם, :8.17הוראה  ,הסוציאלית

פוזית. פנימיות יום פועלות בדרך כלל בפנימיות שיקומיות, אש-יש שלושה סוגי פנימיות אינטרניות: טיפולית, שיקומית ופוסט 4
 אך כמה מהן פועלות בפנימיות טיפוליות. 

 .2015בנובמבר  25, כניסה אחרונה: 12עד גיל ענים לילדים ילדים ובני נוער בסיכון: ממשרד הרווחה,  5
 .2015בנובמבר  24מכתב,  ,הרווחה במשרדנוער לילד ולשירות המנהלת דליה לב שדה,  6
 שם. 7

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_17.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_17.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/CommunityAssistance/Pages/MT_01_01.aspx
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 השמת ילדים בסיכון בפנימיות יום .1

המקומיות  תברשויו היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים 2014בשנת הרווחה,  לפי נתוני משרד

הוגדרו כילדים  (ילדים ובני נוער 366,600-)כ מהם %83-כ 18.8עד גיל  ילדים ובני נוער 443,500-כ בישראל

 10.מכלל הילדים בישראל בשנה זו %14-כ והם מהווים 9ובני נוער בסיכון

לפי נתוני משרד  11.ערבים יוה רשומים במחלקות לשירותים חברתייםשהיו  מהילדים %35-כ 2013בשנת 

שהיו שיעור הילדים היהודים והאחרים , ואילו 21%א וה בישראל הערביםכלל הילדים שיעורם בהרווחה 

אין  12מכלל הילדים היהודים והאחרים. %15-כהיה באותה שנה רשומים במחלקות לשירותם חברתיים 

  .מוגדרים בסיכון ודים ומבני הנוער הערבים הרשומים במחלקות אלהילמידע כמה מלנו 

 ברשויות חברתיים לשירותים במחלקותת וועדות החלטה( הפועללהלן: טיפול והערכה ) ,עדות לתכנוןווה

כניות וולמשפחותיהם, מגבשות ת בסיכון נוער ובני ילדיםללתת שיש  הטיפול סוגאת  קובעות המקומיות

 והן 14,מקצועיים בראשות עובדים סוציאליים-הן גופים רב וועדות אל 13.יישומןר טיפול ועוקבות אח

 לטפלך יהמשאם ל ,תמשפחתו להשתלב במסגרשלו ושל יכולת ההערכת מצבו של הילד ולפי , הקובעות

 15.ביתית-למסגרת חוץ ומבית להוציאובילד בחיק המשפחה במסגרת הקהילה או 

 מכוונים, ופנימיות יום ילדים-הורים מרכזי ,מועדוניות כגון, קהילהשירותים ב ,הרווחה משרד הגדרת לפי

הילד ו ,המקומית הרשות של הרווחה שירותי במסגרת ובמשפחתם בסיכון בילדים ולטיפול לתמיכה

מיועדים  לעומת זאת,, ביתיים-ירותים חוץשבמצבו.  מרהממשיך לחיות בבית הוריו ומטופל כדי למנוע הח

                                                 

, הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים 18מלידה עד גיל  ילדים, 2014 לשנת החברתיים השירותים סקירתמשרד הרווחה,  8
 .111, עמ' 2015

צגים הילדים ובני הנוער בסיכון הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים. ומ ונתונים אלב. יש לציין כי 113–112, עמ' שם 9
הגדרת השירות לילד ונוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ל"ילדים ונוער בסיכון": "ילד שאחת מהנזקקויות שלו 

)ראשית או משנית( היא בנזקקויות הבאות: בעיות הנובעות ממחלות  )ראשית או משנית( או של הורה אחד לפחות
כות(, מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, מחלות נפש אקוטיות/כרוניות, בעיות הנובעות ממומים ומוגבלות פיזית )נ

מאובחנות, חינוך ובעיות התנהגות ילדים, בעיות תפקוד אם, בעיות תפקוד אב, בעיות יחסים בין ההורים לילדים, בעיות 
, יחסים בין ילדים, בעיות אישות, אלימות במשפחה, אלכוהוליזם, קלפים והימורים, זנות, סרסרות, התמכרות לסמים

עבריינות, מעצר או מאסר, נערה במצוקה, הפרעות התנהגות שאינן מחלות נפש, אלימות נגד נשים, אלימות נגד ילדים, 
 . 112, עמ' שם ראו .אלימות אחים, נער ללא מסגרת קבועה כלשהי, ילד נטוש וילד שנפגע מינית"

-כ 2014 בשנת היהמספרם ש, בישראל 18 גיל דע הילדיםכלל  על הרווחה משרדל ש הנתונים על מבוסס זה שיעור חישוב 10
 .111 עמ' ראו שם, .2,682,000

-במחלקות לשירותים חברתיים, מתוך כ 18ילדים ערבים עד גיל  153,665היו רשומים  2013לפי נתוני משרד הרווחה, בשנת  11
ים על התפלגות הילדים נתונים מעודכנאין  2014סקירת השירותים החברתיים לשנת בילדים שהיו רשומים.  441,100

קות הרשומים במחל 18מלידה עד גיל  ילדים ,2013ם יסקירת השירותים החברתימשרד הרווחה, הרשומים לפי לאום. ראו: 
 .  111–110, 103, עמ' 2014, לשירותים חברתיים

הרשומים במחלקות לשירותים  18מלידה עד גיל  ילדים, 2014 לשנת החברתיים השירותים סקירת; משרד הרווחה, שם 12
  .117, עמ' 2015, חברתיים

 .2013, מאי סדרי עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה בנושא ילדים בסיכון ,2012ג לשנת 63דוח שנתי  ,ינהדמבקר המ 13
מדריך  ,העובד הסוציאלי המטפל בילד ובמשפחתו ,ברתייםמנהל המחלקה לשירותים חשממנה רכז הוועדה הרכב הוועדה:  14

ביתית גם העובד הסוציאלי המקשר עם המסגרת; -במסגרת חוץשוהה הילד כאשר ראש צוות הממונה על העובד הסוציאלי, ו
דיון נציג או נציגים של שירותי החינוך המקומיים; נציג או נציגים של שירותים טיפוליים בקהילה; נציגים רלוונטיים ל

עדה; במצבים ופי הזמנת מרכז הו-לע ,בעניינו של הילד ומשפחתו )פקידי סעד לחוק הנוער, עו"ס נערה במצוקה, רופא ועוד(
מומלץ להזמין את הורי הילד  )תע"ס( תקנון העבודה הסוציאלית, בעל כך מסוימים ישתתף מפקח השירות לילד ונוער. נוסף

תקנון העבודה ראו: משרד הרווחה,  עדה.ומרכז הוכפי שיקבע פי הצורך -ואת הילד עצמו לדיון או לחלק ממנו על
  .1995, נובמבר ועדת החלטה :8.9הוראה , הסוציאלית

הגדרות: משרד הרווחה, ; 2015בנובמבר  24, כניסה אחרונה: 12: מענים לילדים עד גיל ילדים ונוער בסיכוןמשרד הרווחה,  15
 ,2012ג לשנת 63דוח שנתי  ,ינהדמבקר המ; 2015בנובמבר  24, כניסה אחרונה: ועדה לתכנון, טיפול והערכה(וועדת החלטה )ה

 .2013, מאי עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה בנושא ילדים בסיכון סדרי

http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/חלק%20א%20-%20ילדים%20מלידה%20עד%2018%20-%202014%20עמודים%20107-144.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/ילדים_הרשומים_במחלקות_-_2א%5b1%5d.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/ילדים_הרשומים_במחלקות_-_2א%5b1%5d.pdf
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/חלק%20א%20-%20ילדים%20מלידה%20עד%2018%20-%202014%20עמודים%20107-144.pdf
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/חלק%20א%20-%20ילדים%20מלידה%20עד%2018%20-%202014%20עמודים%20107-144.pdf
http://israsocial-news.com/wp-content/uploads/2014/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7
http://israsocial-news.com/wp-content/uploads/2014/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/CommunityAssistance/Pages/MT_01_01.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx#committeedecision
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx#committeedecision
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx#committeedecision
http://israsocial-news.com/wp-content/uploads/2014/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7
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קשים שהוצאו ממשפחותיהם עקב סכנה לשלומם והתפתחותם והושמו במסגרות  לילדים במצבי סיכון

  16פנימיות, מעונות משפחתיים, מסגרות התערבות בזמן משבר ומשפחות אומנה. כגון ביתיות-חוץ

לפי  ביתיות.-החוץ במסגרות היום פנימיות אתכולל בנתוניו  הרווחה משרד, ציג להלןשנ כפיעם זאת, 

 או תוביתי-חוץ תושירות במסגר 18 גיל עד ילדים 52,210 קיבלו 2015, נכון לאוגוסט הרווחה משרד נתוני

–( ילדים 9,461) מהם %81-וכ בקהילהקיבלו טיפול ( ילדים 42,749) מהם %28-כ 17:קהילהמסגרות בב

-ת חוץושקיבלו שירות במסגר 18מהילדים עד גיל  כרבע 18.כולל פנימיות יום ,ביתיות-חוץ במסגרות

-כ וילדים אל 12,711. מתוך ילדים( 12,711) ם מרשויות מקומיות ערביותת או במסגרות בקהילה הביתיו

 ,יותבית-חוץבמסגרות טופלו ילדים(  894) 7%-בקהילה, וכ במסגרות ילדים( קיבלו שירות 11,817) 93%

  19.כולל פנימיות יום

גרת בקהילה, שכן כאמור ילד או מס תביתי-מסגרת חוץ אאם פנימיית היום הינשאלת השאלה פיכך ל

היא אחת  יום פנימיית משרד הרווחה,של פי פרסום -עלבביתו.  וןלרב להמושם בפנימיית יום חוזר בע

בקהילה, ועם זאת היא "נמצאת על הרצף" שבין מסגרת בקהילה ובין מסגרת לילדים בסיכון המסגרות 

 של מסמך זה. האחרון בפרק נדון זו מורכבות של השלכותיה על 20.ביתית-חוץ

כיום  פועלותנתונים על פנימיות היום ה תמשרד הרווחה בבקש לאמרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה 

ברשויות מקומיות  מצאות( נ%7.53)ושש מהן , יום פנימיות 16 יש בישראל כי עולה משרדה מנתוניארץ. ב

להיות  עשוייםאך  יות ערביותברשושוכנות שאינן  יום פנימיות ישאלה הפנימיות הוסף על נ 21.ערביות

 . מרשויות מעורבותאו  מרשויות ערביותילדים מטופלים בהן גם 

בכל אחת ומספר הילדים המטופלים היכן הן שוכנות , מיות היום בישראלכל פניאת בטבלה להלן נציג 

 – וםושהפנו אותם לטיפול בפנימיית הי מתגורריםים הילד ןשבה תוהמקומי תיוהרשו לפיבחלוקה  ,מהן

גת -פנימיית היום בקרייתנמסר לנו שנציין כי  .ומעורבות יהודיות מקומיות רשויותו ערביות רשויות

כרבע מהילדים  ,פי הערכות-על .מיות יהודיות וערביות מסביבותיהמטפלת בילדים מרשויות מקו

המשרתות יות הפנימלצד היא מוצגת ולכן בטבלה להלן  ,תערביומגיעים מרשויות מקומיות  הב המטופלים

 22מעורבות.או רשויות מקומיות יהודיות ילדים מ

                                                 

, הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים 18מלידה עד גיל  ילדים, 2014 לשנת החברתיים השירותים סקירתמשרד הרווחה,  16
 .142–137, עמ' 2015

כולה עולה כי  2014כאמור הנתונים הם רק עד לחודש אוגוסט. לשם השוואה, מהנתונים שמשרד הרווחה פרסם על שנת  17
-וכ בקהילה שירותים קיבלו( ילדים 54,286) מהם 84%-כ: ביתיים-וחוץ קהילתיים שירותים קיבלו 18 גיל עד ילדים 64,474

 .130ראו שם, עמ'  .ביתיות-חוץ במסגרות טיפול קיבלו( ילדים 10,968) מהם 16%
 .2015בנובמבר  29, "ל, דואהרווחה במשרד נוערלוילד לשירות המנהלת דליה לב שדה,  18

 שם. 19
, הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים 18מלידה עד גיל  ילדים, 2014 לשנת החברתיים השירותים סקירתמשרד הרווחה,  20

 .137, עמ' 2015
 .2015בנובמבר  24 ,מכתב, הרווחה במשרד נוערלוד יללשירות המנהלת דליה לב שדה,  21
ילדים  11–7תשע"ה טופלו בפנימיית היום של נווה חנה -לפי הערכת השירות לילד ונוער במשרד הרווחה, בשנים תשע"א 22

ד , השירות לילד ולנוער במשראיכות ובקרת תשתיות ,כניותות פיתוח – ארצית תמפקח ,צוויג חיים הילהמרשויות ערביות. 
 .2015בדצמבר  3הרווחה, דוא"ל, 

http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/חלק%20א%20-%20ילדים%20מלידה%20עד%2018%20-%202014%20עמודים%20107-144.pdf
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/חלק%20א%20-%20ילדים%20מלידה%20עד%2018%20-%202014%20עמודים%20107-144.pdf
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            ,מגזר בפילוח לפי ןבה המטופליםבארץ ומספר הילדים הפועלות  פנימיות היום: 1טבלה מס' 

  201523אוגוסט 

 מקומיותה רשויותה
 מהן מגיעים הילדים ש

 מחוז שם הפנימייה
 מספר הילדים הפנימייה ישוב הפנימייה

 יה בפנימי

 מקומיות רשויות
 ערביות

 

 57 כפר יאסיף צפון בית אלמחבה

 64 נצרת צפון אנה הקדושה

 29 מרהט צפון מרהטל כפר אל אמ

 55 כרום-אלמג'ד  צפון אבו דאוד

 78 אעבלין צפון בית אלחנן

 אל אימאן
 אביב-לת

 והמרכז
 28 טייבה

 311 ואל רשויות מקומיות ערביות בפנימיות יוםמהילדים  מספר

 מקומיות רשויות
 ומעורבות יהודיות

 

 30 ירושלים ירושלים הילד גילה-בית

 29 ביאליק-תיקרי צפון אהבה

 85 חדרה צפון תלפיות 

 15 כרכור-פרדס חנה צפון וה מיכאלונ

 43 יבנה-גן ת"א והמרכז בית אפל

 65 סבא-כפר ת"א והמרכז עלומים

 15 אביב-תל ת"א והמרכז גבעת הוד

ויצו גננות וטכנאות 
 נוף

 40 תקווה-פתח ת"א והמרכז

 50 נתניה ת"א והמרכז טירת הילד

 44 גת-יתיקר דרום ה חנהונוהילדים -בית

 416 ואל בפנימיות יום ומעורבותרשויות מקומיות יהודיות מהילדים  מספר

 727 המקומיות כל הרשויותבבפנימיות יום המטופלים הילדים  מספר

 

מהטבלה מרכז, ירושלים והדרום. –אביב-פי משרד הרווחה: צפון, תל-על אש כי החלוקה למחוזות הינדגי

 : דלקמןעולה כ

  חמש – מהפנימיות( 37.5%) םיביישובים ערבישש שוכנות יום הפועלות בארץ,  פנימיות 16מתוך 

 ואחת במחוז מרכז. מתוכן במחוז צפון

  הן קולטת ילדים  גת. פנימייה זו-הפנימייה בקריית – יום אחת פנימייתרק יש כולו במחוז דרום

 .ערביותהן מרשויות מרשויות יהודיות ו

                                                 

. נציין כי לפי השירות לילד ולנוער 2015בנובמבר  24 ,מכתב, הרווחה במשרד נוערלוילד לשירות המנהלת דליה לב שדה,  23
דגימת מספר הילדים בפנימיות יום בחודש אוגוסט )סיום שנת הלימודים( מדויקת יותר משום שבחודש זה מופיעים כל 

 ארצית תמפקח ,צוויג חיים הילהבפנימייה במהלך השנה, לפני הצטרפות המחזור החדש בחודש ספטמבר.  הילדים שטופלו
 .2015בדצמבר  3, השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה, שיחת טלפון, איכות ובקרת תשתיות ,כניותות פיתוח –
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  ילדים ערבים, ואם כן טופלים בה אם מלא ידוע לנו יום אחת, אולם  יש פנימייתבמחוז ירושלים

 מה מספרם.  –

בפילוח לפי  2015–2011בפנימיות יום בשנים שטופלו משרד הרווחה על מספר הילדים  להלן מוצגים נתוני

שבה הוא מתגורר ושהפנתה  לפי הרשות המקומיתהוא השיוך המגזרי של הילד  וגם בנתונים אלמגזר. 

 מעורבות מרשויות יוםלפנימיות  המופנים ילדים כאמור, הרווחה, משרד בנתונילפנימיית היום. אותו 

מטפלת בילדים ה ,גת-יום בקרייתפנימיית הילדי  ולכן גם ,יהודיות רשויותמ המופנים בילדים נכללים

 רשויות יהודיותמהמופנים לפנימיית יום מרשויות יהודיות וערביות מסביבותיה, נכללים בטבלה בילדים 

 . הנתונים נכונים לחודש אוגוסט בכל שנה.ומעורבות

 24לפי מגזרבפילוח  2011-2015מספר הילדים שטופלו בפנימיות יום בשנים : 2טבלה מס' 

 2011 2012 2013 2014 2015  

 416 389 418 417 497 מעורבותילדים מרשויות מקומיות יהודיות ו

 311 310 286 284 299 ערביות מקומיות ילדים מרשויות

 727 699 704 701 796 לוסך הכ

כלל הילדים ב מרשויות ערביותשיעור הילדים 
 43% 44% 41% 41% 38% בפנימיות יום

 :דלקמןמהטבלה עולה כ

  עלה  2015–2012, ובשנים 12%-יום בכ ד מספר הילדים המטופלים בפנימיותיר 2012–2011בשנים

נמוך כמעט עדיין  2015בשנת  יום הילדים המטופלים בפנימיות עם זאת, מספר .4%-מספרם בכ

 .2011בשנת  םממספר 9%-ב

  בשניםאך , 5%-יום בכ בפנימיותמרשויות מקומיות ערביות ירד מספר הילדים  2012–2011בשנים 

מספר הילדים מרשויות מקומיות ערביות  2015למעשה, בשנת  .9.5%-בכעלה מספרם  2015–2012

הילדים מרשויות מקומיות יהודיות להבדיל מ, 4%-בכ 2011יום גבוה ממספרם בשנת  מיותבפני

 .  2011ממספרם בשנת  16%-נמוך בכמספרם ש ,ומעורבות

  כלל הילדים המטופלים בויות מקומיות ערביות הילדים מרשעלה שיעור  2015–2011בשנים

 .43%-ל 38%-בפנימיות יום מ

שירות זה הצורך בהולם את  היום בפנימיות ערביות מקומיות מרשויות הילדים מספר אם השאלה עולה

משרד הרווחה בבקשת נתונים על מספר הילדים  לאמרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה במגזר הערבי. 

השירות כדי להעריך את מידת ההלימה בין הצורך בשירות לבין לטיפול בפנימיות יום,  הזקוקיםבסיכון 

מספר הילדים שהוגדרו כזקוקים בדבר נתונים או הערכות לו הרווחה מסר כי אין משרד . הניתן בפועל

 ת יוםימספר הילדים בסיכון שכמענה לצרכיהם היה מקום להפנותם לפנימילטיפול בפנימיות יום או על 

 פיילוטעורך מסר כי הוא המשרד . מקום מגוריהםמשלה מרחק העקב יה מיפנימטופלים באינם  הםך א

                                                 

בנובמבר  24נוער במשרד הרווחה, מכתב, ללד וילשירות ה: דליה לב שדה, מנהלת 2015, 2013–2011מקור הנתונים על השנים  24
, השירות איכות ובקרת תשתיות ,כניותות פיתוח – ארצית תמפקח, צוויג חיים : הילה2014. מקור הנתונים על שנת 2015

 .2015בדצמבר  3לילד ולנוער במשרד הרווחה, דוא"ל, 
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 כשהמערכת, . לדברי המשרדועדות ההחלטה שללפיתוח מערכת מידע שתלווה את הדיונים בכמה יישובים 

הצורך מידת ההלימה בין על הערכות או נתונים  ספקלאפשר יהיה  רשויות המקומיות בארץכל התוטמע ב

מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב פורום  מעמותתגם  25.השירות הניתן בפועלבפנימיות יום לבין 

 26זה. נתונים או הערכות בנושאנמסר כי אין בידיהם  יה הערביתיהאוכלוס

 שירות השל מימון מקור הפתיחת פנימיות יום ו .2

, בקרתןלפיקוח עליהן ולמיות יום, השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה הוא האחראי לפתיחת פני

תונים נש (18עד גיל ) שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער ה עלהגנאחריותו לבמסגרת 

  27.ובסביבתם משפחותיהםבבמצבי סיכון 

ארבעה קריטריונים לפי היכן  –ואם כן קובעים אם לפתוח פנימיית יום נוער למפקחי השירות לילד ו

  28:עיקריים

 )בדרך כלל פנימייה שיקומית אך לעתים גם פנימייה טיפולית( קיומה של פנימייה אינטרנית .1

 עבורן מתוכננת מסגרת זו; בשמהרשויות המקומיות לכל היותר ק"מ  25במרחק של 

ואיתור  רשויות המקומיות בסביבת הפנימייה האינטרניתברכי האוכלוסייה ברשות או ומיפוי צ .2

 ;יום של פנימיית אוכלוסיית היעדהם הם והוריהם של הפחות לכ ילדים 15 קבוצה של

ברשויות  לשירותים חברתיים ותביתיות במחלק-המכסות החוץתקציב תקציב מספק מ םקיו .3

 ;יוםת בפנימיי הילדים מימון השמתהפנות לליוכלו  הרשויותש המקומיות הרלוונטיות

. ממשרד הרווחה ם בפנימיית היוםהילדילמספר  בפנימייה האינטרניתהילדים  מספראיזון בין  .4

  29.אינטרנייםרוב הילדים יהיו  נמסר כי בכוונתו לעדכן את ההוראות ולקבוע כי

חוזה התקשרות  על סמך ידי גופים שזכו במכרז של השירות לילד ונוער-הפעלת פנימיות היום נעשית על

  30.עמםשנחתם 

יכולות להפנות  ק"מ לכל היותר( 25 חק שלבמר )כאמור, בקרבתן פועלת פנימיית יוםבהן או רשויות ש

בסיכון  ילדים שמתה .ועדת החלטההם בוכנית הטיפול שנקבעה לותלפי ילדים בסיכון לטיפול אליהן 

                                                 

 .2015בנובמבר  92במשרד הרווחה, דוא"ל, נוער לילד ולשירות המנהלת דליה לב שדה,  25
 26, שיחת טלפון, יה הערביתיפורום מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב האוכלוסראש עמותת -אמיל סמעאן, יושב 26

 .2015בנובמבר 
. השירות אחראי 2015בנובמבר  25, כניסה אחרונה: השירות לילד ולנוער :ם וחברתייםהאגף לשירותים אישיימשרד הרווחה,  27

לקבוע מדיניות בתחום הטיפול בילדים ונוער בסיכון; לפתח תוכניות טיפול לילדים האלה; להכשיר כוח אדם לטיפול בהם, 
שויות המקומיות ועל השירותים להקצות משאבים לשירותים ולקיים פיקוח ובקרה על המחלקות לשירותים חברתיים בר

לילד  תקציב השירותהיה  2014בשנת )בקהילה ומחוץ לקהילה( הניתנים להם ולמשפחותיהם. לפי נתוני משרד הרווחה, 
הוקצו  ש"חמיליון  637-מהתקציב( ו 55%ביתיים )-חוץ לשירותים והוקצממנו מיליון ש"ח  783 ש"ח,מיליארד  1.4-כ ולנוער

מלידה עד גיל  ילדים, 2014 לשנת החברתיים השירותים סקירתראו: משרד הרווחה,  מהתקציב(. %45לשירותים בקהילה )
 . 127, 110, עמ' 2015, קות לשירותים חברתייםהרשומים במחל 18

השירות לילד ולנוער, משרד הרווחה, ; 2015בנובמבר  24במשרד הרווחה, מכתב, נוער לילד ולשירות המנהלת דליה לב שדה,  28
 .211, עמ' 2013, ספטמבר המעון ופעולותיו: קובץ נהלים

, השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה, שיחת איכות ובקרת תשתיות ,תכניוות פיתוח – ארצית תמפקח ,צוויג חיים הילה 29
 .2015בדצמבר  3טלפון, 

 .2015בנובמבר  24 ,מכתב,  הרווחה במשרד נוערלוילד לשירות המנהלת דליה לב שדה,  30

http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgSherutim/Pages/ShirutEledNoar.aspx
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/חלק%20א%20-%20ילדים%20מלידה%20עד%2018%20-%202014%20עמודים%20107-144.pdf
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/חלק%20א%20-%20ילדים%20מלידה%20עד%2018%20-%202014%20עמודים%20107-144.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
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השירות לילד שביתית -להשמה חוץ מכסותבאמצעות  תמתוקצביום של משרד הרווחה  פנימיותלטיפול ב

  .תיים ברשויות המקומיותלמחלקות לשירותים חברמקצה במשרד הרווחה נוער לו

 לפי נוסחה מחושבלשירותים חברתיים  המחלקכל ל מוקצותה ביתית-להשמה חוץ המכסותמספר 

 ילדים עם משפחותה מספר ,ברשות המקומית הילדים מספר :האלה הנתונים את בחשבון המביאה

צבה מו, ברשות המקומית חברתיים לשירותים למחלקה ותהמוכר הוריות-חדה משפחותהמספר ו

מחלקה ל שהוקצוביתית -חוץהשמה לת ומכסמספר כאשר  31.הרשות המקומית של כלכלי-החברתי

 ,גישור" מכסות"בתחילת השנה  ה, משרד הרווחה מקצה לאינו מספיק לפי הנוסחהלשירותים חברתיים 

ספר מגבוה מלפי הנוסחה המוקצות מכסות כאשר מספר המנגד,  32הנוסחה.פי -עלשניתנו לה אלה  לע נוסף

 אחרות הזקוקות להןמקומיות רשויות מחלקות בלחלק מהמכסות מועברות , מחלקההמכסות הדרוש ל

 . )ויסות(

 תביתי-וץחלהשמה מכסות  11,000–10,000 מדי שנה מוקצות בשנים האחרונותמשרד הרווחה מסר כי 

 בשני שלבים:  ,בארץ לכלל המחלקות לשירותים חברתיים

להשמה  מיועדותהמכסות  500-כו פי הנוסחה-על מכסות 9,350 מוקצות , בתחילת השנה,בשלב ראשון

 או לחלופין ,מכסות גישורמוקצות כן ו ,מרכזי חירום וקלטי חירוםב של ילדים במצבי חירום ביתית-חוץ

  .לוויסות מכסותמופחתות  –

מספר ו צרכים נוספים התעוררושבהן מחלקות ל "מכסות תגבור" ניתנותבמהלך השנה, , בשלב השני

דרישות לפי ה מכסות התגבור מועברות למחוזות 33.אינו מספיק בתחילת השנה הןהמכסות שהוקצו ל

, והמחוזות מקצים אותם משרד הרווחהשירות לילד ונוער בשל ה לפיקוח הארציעבירו בשם הרשויות שה

 34רכיהן.וצלפי לרשויות 

לרשויות שהוקצו ביתית -מה חוץמכסות להשהכל פנייתנו מסר משרד הרווחה נתונים על  לעבמענה 

מספר המכסות להשמה  נתונים על . להלן מוצגיםתשע"ה-"בתשע שניםמה אחת כל תחילתבהמקומיות 

שנוספו להקצאה  הגישורמספר מכסות  ;נוסחההלפי מחלקות לשירותים חברתיים ל שהוקצוביתית -חוץ

ובשורה התחתונה מוצג סך  ;)ויסות( מההקצאה לפי הנוסחה הופחתוש לפי הנוסחה; מספר המכסות

 . (הפחתת מכסות לוויסותבו גישורלאחר הוספת מכסות ) בתחילת שנה לרשויותשהוקצו המכסות 

כלל הרשויות )בעמודה ב למחלקות לשירותים חברתייםהמכסות שהוקצו בכל שנה מופיעים נתונים על 

בסך  .יות מקומיות ערביותרשומחלקות לשירותים חברתיים בל שהוקצומספר המכסות  –ן ומה (,האפורה

נדגיש כי מדובר . נכללות המכסות שהוקצו לרשויות מעורבות לאערביות לרשויות  שהוקצומכסות ה

במהלך השנה או  שחולקותגבור  מכסותלא נכללות בהם המכסות שהוקצו בתחילת שנה, ונתונים על ב

מכסות חירום שנמצאות בידי  500-נתונים כבנכללות לא כמו כן,  .במהלך השנהמכסות שהופחתו לוויסות 

 .לפי הצורךומחולקות  במשרד הרווחה נוערלהשירות לילד ו

                                                 

אוגוסט  12, אמות מידה –תקצוב רשויות מקומיות בשירותי הרווחה  16.2הוראה , תקנון העבודה הסוציאלית משרד הרווחה, 31
 : החזקת ילדים בפנימיות.6, עמ' 2008

 .2015מבר בנוב 24במשרד הרווחה, מכתב, נוער לילד ולשירות המנהלת דליה לב שדה,  32

 .2015בנובמבר  29הנ"ל, דוא"ל,  33
 .2015בדצמבר  7במשרד הרווחה, שיחת טלפון,  תקציבאית האגף לשירותים חברתיים ואישייםיפית קבסו,  34

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2016-%20תקצוב%20רשויות%20מקומיות/16_2.pdf
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 ,שהוקצו לרשויות המקומיות בפילוח לפי מגזר ביתית-מספר מכסות להשמה חוץ: 3טבלה מס' 

 35תשע"ה-בתשע"

 
 תשע"ב

(2011–2012) 

 תשע"ג

(2012–2013) 

 תשע"ד

(2013–2014) 

 תשע"ה

(2014–2015) 

 
כלל 

 הרשויות
 המקומיות

: ןמה
 רשויות

 מקומיות
 ערביות

כלל 
 הרשויות

 המקומיות

: ןמה
רשויות 

מקומיות 
 ערביות

כלל 
 הרשויות

 המקומיות

: ןמה
רשויות 

מקומיות 
 ערביות

כלל 
 הרשויות

 המקומיות

: ןמה
רשויות 

מקומיות 
 ערביות

מכסות 
לפי שהוקצו 
 הנוסחה

9,195 1,932 9,350 1,999 9,350 2,021 9,350 2,039 

מכסות גישור 
 17 1,154 18 1,170 12 1,076 18 1,087 שנוספו

מכסות 
 שהופחתו

 (ויסות)
906- 527- 950- 535- 962- 525- 1,053- 595- 

מכסות כלל ה
שהוקצו 

 בתחילת שנה
9,376 1,423 9,476 1,476 9,558 1,514 9,451 1,461 

 :דלקמןמהטבלה עולה כ

 לרשויות מקומיות ערביות בכלפי הנוסחה שהוקצו תשע"ה גדל מספר המכסות -בשנים תשע"ב-

6%. 

  %21-הוא כ ואלשנים בבכל שנה  לפי הנוסחהשיעור המכסות שהוקצו לרשויות מקומיות ערביות 

  .לפי הנוסחה מהמכסות שהוקצו לכלל הרשויות המקומיות

 גישור סות המכלל מכ %2–%1שהועברו לרשויות הערביות הוא  הגישור מכסות, שיעור ובשנים אל

 .שהועברו לכלל הרשויות

  מכלל  %58–%55לרשויות אחרות הוא  בוויסותשיעור המכסות שהופחתו לרשויות הערביות

מכלל המכסות שהוקצו  %29–%26, והן בישראל ות שהופחתו בוויסות לכלל הרשויותהמכס

  בכל שנה. לפי הנוסחהלרשויות הערביות 

  אלה )לאחר הוספת השנים הבתחילת כל שנה מ המכסות שהוקצו לרשויות מקומיות ערביותכלל

מהמכסות שהוקצו לכלל הרשויות  15%-מכסות גישור והפחתת מכסות לוויסות( הוא כ

, שהוא לפי הנוסחהשיעור זה נמוך משיעור המכסות המוקצות לרשויות ערביות  המקומיות.

קות לשירותים רשומים במחלשהיו  18עד גיל נזכיר כי מספר הילדים הערבים . 21%-ככאמור 

כי לפני נתוני ו 36,באותה שנה לדים הערבים בישראלמכלל הי %21-כיה ה 2013בשנת חברתיים 

-שקיבלו שירות במסגרות חוץ 18עד גיל  (12,711) , כרבע מהילדים2015אוגוסט ממשרד הרווחה 

                                                 

 .2015בדצמבר  7במשרד הרווחה, דוא"ל,  תקציבאית האגף לשירותים חברתיים ואישייםיפית קבסו,  35

, 2014, הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים 18מלידה עד גיל  ילדים ,2013ם ירתיסקירת השירותים החבמשרד הרווחה,  36
 .12, הערה 5; וראו לעיל עמ' 111–110עמ' 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/ילדים_הרשומים_במחלקות_-_2א%5b1%5d.pdf
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טופלו ( 894)מתוכם  7%-כוביתיות או במסגרות בקהילה הם מרשויות מקומיות ערביות, 

  37פנימיות יום.ובכללן ביתיות, -גרות חוץבמס

 המכסות קףיה אםהשאלה  עולה, אולם החורג מגבולות מסמך זה ,קצרה היריעה מלדון בנושא זה

-חוץלהשמה  רכיהןוצ על עונה ,בפרטערביות ולרשויות מקומיות , בכלל המקומיות לרשויותשהוקצו 

 .להשמה בפנימיות יום – כלל זהבו ,ביתית

 ביתית-של מכסות להשמה חוץ המרה וניצול .3

מחלקה לשירותים . המחלקות לשירותים חברתייםעבור בביתית הן משאב תקציבי -מכסות להשמה חוץ

רשאית  ביתית שהוקצו לה-רשות מקומית שאינה מנצלת את כלל המכסות להשמה חוץחברתיים ב

כמה סיבות יש  .םההורילו פיתוח שירותים בקהילה לילדים בסיכוןל להמיר חלק מהמכסות לתקציב

קטן הדרוש ביתיות -במסגרות חוץמספר ההשמות  :ביתית-ניצול של מכסות להשמה חוץ-איאפשריות ל

מאפיינת את העדפה זו שירותים בקהילה )מעדיפה  הרשות ;לפי הנוסחהתנה לרשות ישנמהמכסה 

כלוסיית הרשות אורכי וצלהמתאימות מסגרות טיפוליות מתאימות זמינות ב חוסר ;(ותהערבי הרשויות

לתקציב לשירותים  ביתית-להשמה חוץ להמיר מכסותאפשרות ה יום(.-המקומית )במקרה של פנימיות

 לפתח שירותים בקהילה אותןלעודד לאפשר לרשויות המקומיות גמישות תקציבית, ונועדה בקהילה 

מוש השי על חשבוןו ביתית-המשאבים הגלומים במכסות להשמה חוץ באמצעות לילדים בסיכון

  38.ביתיים-ץבשירותים חו

 5,000-)כ ש"ח בשנה 60,000 היאביתית -להשמה חוץממוצעת של מכסה העלות הלדברי משרד הרווחה, 

  39.ינג(צ'מ) מן העלות %25-ב –מן העלות, והרשות המקומית  %75-משרד הרווחה נושא ב ;(בחודשש"ח 

שהרשויות ביתיות -החוץסות ( העלה משרד הרווחה את שיעור המכ2015)ספטמבר שנת תשע"ו ב

-מהמכסות החוץ %25היהודיות רשאיות להמיר עד המקומיות הרשויות המקומיות רשאיות להמיר: 

רשאיות להמיר עד  ערביותהרשויות הו ,שנת תשע"העד  %20, לעומת לפי הנוסחה ביתיות שהוקצו להן

להמיר מכסות כדי  40.ע"התשעד  %30, לעומת לפי הנוסחה ביתיות שהוקצו להן-החוץ מהמכסות %40

 של השירות לילד ונוער מחוזיהעל המחלקות לשירותים חברתיים להגיש בקשה למפקח ביתית -השמה חוץ

 ,יהמחוזהמפקח . שמגישה בקשה מחלקהכל את הבקרה הנדרשת מול  עורך ואוה ,במשרד הרווחה

במשרד  נוערלילד ולות של השיר למפקחת הארצית המלצותיומעביר את  ,עם תקציבן המחוז תבהתייעצו

  41בקשות.האת או דוחה בודקת את המלצות המחוז ומאשרת והיא  ,הרווחה

מרת ה למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית מאשרבמשרד הרווחה השירות לילד ולנוער 

-להשמה חוץמכסות  ותרולשירותים חברתיים נלמחלקה : אלהבתנאים הביתית -מכסות להשמה חוץ

 ; המחלקה יישמה את התוכניות שהגישה לניצול תקציבהמכסה שהוקצתה לה לפי הנוסחהביתית מתוך 

                                                 

 .19, הערה 6; וראו לעיל עמ' 2015בנובמבר  29דוא"ל,  ,הרווחה במשרד נוערלוילד לשירות המנהלת לב שדה, דליה  37
 .2015בנובמבר  24הנ"ל, מכתב,  38
 שם. 39
 שם. 40
 שם. 41
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המחלקה ניצלה את כלל התקציבים העומדים לרשותה לטובת ילדים  ;המחלקה לשירותים בקהילה לילד

את והן  שנה קודמתבביתיות -ת מכסות חוץשהתקבל מהמרתקציב האת הן כלל זה וב ,ומשפחות בסיכון

תוכל לבקש המרת מכסות  , המחלקהלא נוצל אלההתקציבים האחד אם ; תים בקהילה לילדתקציב השירו

שתאושר המרה פחותה  יתכןי אלההתקציבים האחד נוצל לא  בשנה מסוימתאם  .ולוצילנ תוכניתתגיש  אם

  42.האפשרי משיעור ההמרה המקסימלי

לפיתוח שירותים  רכאמו מהמרת מכסות מיועדמקבלת התקציב שהמחלקה לשירותים חברתיים 

 ןכניתו. המחלקות מגישות את תשירותים הקיימיםסוגי ה, בהתאם לוהוריהם בקהילה לילדים בסיכון

 נוער במשרד הרווחהלשל השירות לילד ו מחוזיה פקחהמולניצול התקציב המתפנה מהמרת המכסות, 

 43.במהלך השנה יישומה אחרקב עובודק את התוכנית, מאשר אותה ו

 אך, להמיר ביקשו המקומיות שהרשויות המכסותנתונים על מספר  לבלק בבקשה הרווחה דמשר לא פנינו

 נתונים על מספר המכסות שאושרו להמרה. נמסרו בנושא. עם זאת, מהמשרדנתונים  ומסרנהמשרד לא מ

אישור מכסות להמרה,  לאחררק  בפועל יש לציין כי לדברי משרד הרווחה הפחתת מכסות לוויסות נעשית

במטרה להראות את שיעור המכסות שאושרו להמרה מתוך כלל המכסות  ,אולםו 44על חשבונן.ולא 

כלל להמרה מתוך שאושרו המכסות מספר את  שלהלן בטבלהנציג  ,שהוקצו לרשויות בתחילת שנה

הפחתת ו מכסות גישור לאחר הוספתשנה כל בתחילת רשויות המקומיות ה סות שהועמדו לרשותהמכ

 . המכסות לוויסות

 רשנה )לאח בתחילת כל לרשויות מקומיות שהוקצומספר המכסות משרד הרווחה על להלן מוצגים נתוני 

ובשורה  ;אושרו להמרהש המכסות מספר ,מהן ;והפחתת מכסות לוויסות( גישורהוספת מכסות 

בכל שנה  .לרשויות לאחר הפחתת המכסות שאושרו להמרהשנותרו מספר המכסות  מוצגהתחתונה 

ערביות הרשויות בנתוני ה .הערביותנתוני הרשויות  – ומהםתוני כלל הרשויות )בעמודה האפורה( מוצגים נ

ואושרו להמרה רק למכסות שהוקצו נוגעים הנתונים כאמור,  רשויות מעורבות. נתונים על יםלא נכלל

הנתונים נכונים לתחילת כל  .במהלך השנהשחולקו  מכסותבהם נכללות לא , ות לימודיםבתחילת כל שנ

 שנת לימודים.

 

 

 

 

 

 

                                                 

 שם. 42
 שם. 43
 .2015בדצמבר  10בשירות לילד ולנוער במשרד הרווחה, שיחת טלפון,  ארצית קהילה מפקחת ,רוטפוגל ורד 44
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 שאושרו להמרה,ומספר המכסות מקומיות שהוקצו לרשויות  ביתית-מספר מכסות להשמה חוץ: 4טבלה מס' 

 45תשע"ה-בתשע"

 
 תשע"ב

(2011–2012) 

 תשע"ג

(2012–2013) 

 תשע"ד

(2013–2014) 

 תשע"ה

(2014–2015) 

 
כלל 

 הרשויות
 המקומיות

: ןמה
רשויות 

ומיות מק
 ערביות

כלל 
 הרשויות

 המקומיות

: ןמה
רשויות 

מקומיות 
 ערביות

כלל 
 הרשויות

 המקומיות

: ןמה
רשויות 

מקומיות 
 ערביות

כלל 
 הרשויות

 המקומיות

: ןמה
רשויות 

מקומיות 
 ערביות

שהוקצו מכסות 
 1,461 9,451 1,514 9,558 1,476 9,476 1,423 9,376 בתחילת שנה

 שאושרומכסות 
 443 893 404 862 371 817 339 799 להמרה 

מכסות  כלל ה
)לאחר הפחתת 
 מכסות להמרה(

8,577 1,084 8,659 1,105 8,696 1,110 8,558 1,018 

 :דלקמןמהטבלה עולה כ

 אך מכסות , 12%-רשויות בכתשע"ה עלה מספר המכסות שאושרו להמרה לכלל ה-בשנים תשע"ב

 בתחילת שנה. ת המקומיותכלל הרשויומהמכסות שהוקצו ל 9%-כהיו אלה עדיין 

  ושיעורן , 31%-עלה מספר המכסות שאושרו להמרה לרשויות ערביות בכ תשע"ה-תשע"בבשנים

 )לאחר הוספת מכסות גישור והפחתת מכסות לוויסות( שנההמכסות שהוקצו להן בתחילת בכלל 

בי רהמשיעור המכסות עם זאת, יש לציין כי בשנת תשע"ה.  30%-ל"ב תשע בשנת 24%-מ עלה

בחינת . לפי הנוסחה השרשות מקומית יכולה להמיר מחושב ביחס למספר המכסות שהוקצו ל

המכסות שהוקצו להן בתחילת כל שנה כלל מהמכסות שאושרו להמרה לרשויות ערביות מספר 

בשנת  %22-כלבשנת תשע"ב  %18-כממעלה כי שיעור המכסות שהומרו עלה  לפי הנוסחה

מהמכסות ומשנת  %30 עדשע"ה יכלו הרשויות הערביות להמיר נזכיר כי עד לשנת ת 46.תשע"ה

 מהמכסות.  40%תשע"ו הן יכולות להמיר עד 

 לכלל הרשויות מכלל המכסות שאושרו להמרה המכסות שאושרו להמרה לרשויות ערביות  שיעור

 בשנת תשע"ה. 50%-בשנת תשע"ב ל 42%-גדל מ

מסר לנו משרד הרווחה . ביתית-מכסות להשמה חוץעל ניצול גם נתונים  תמשרד הרווחה בבקש לאפנינו 

לפי  2015.47–2011בשנים  דריתנבסוף כל שנה קל ןוניצול ביתית-מכסות להשמה חוץ תהקצאעל נתונים 

 ללכמ 11%-כ הוא סוף כל שנה קלנדריתעד  לרשויות ערביותהמכסות שהוקצו  מספר, ונתונים אל

 הניצול שיעורעל כך,  נוסף .2015–2011שנה מהשנים כל סוף בבישראל  הרשויות לכלל שהוקצו המכסות

–2011מהשנים  שנה כלסוף ב בממוצע 90%-כ הוא הערביות רשויותבביתית -מכסות להשמה חוץה של

 חשוב 48.בממוצע %98בסוף כל שנה משנים אלו היה  ניצולה שיעורבכלל הרשויות, לעומת זאת, . 2015

                                                 

 .2015בדצמבר  7במשרד הרווחה, דוא"ל,  תקציבאית האגף לשירותים חברתיים ואישייםית קבסו, יפ 45
 .13נזכיר כי נוסף על קביעת שיעור מכסות מרבי להמרה יש עוד תנאים לאישור המרת מכסות. ראו לעיל עמ'  46
 .2015נכונים לנובמבר  2015הנתונים על שנת  47

, שיעור הניצול הממוצע של הרשויות שאינן ערביות כלומרנתוני הרשויות הערביות, כללים נ הרשויות כלל של הניצול נתוניב 48
 .2015–2011מהשנים  שנה בכל בממוצע 98%-אף גבוה מ
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הם  ,תקציב שנת סוף, כלומר לקלנדרית שנה כל לסוף נכוןת מכסו הקצאתל נוגעים ואל נתונים כי לציין

 אלו נתונים ,לפיכך 49.שנה כל במהלךבידי הרשות לאחר מכלול השינויים  ושנותר המכסות סךלמעשה 

 שנת כל בתחילת לרשויותשהוקצו  המכסות כלל( על 3 ה)בטבל לעיל שהוצגו נתוניםה את תואמים אינם

 שיעור כי ללמוד אפשר קלנדריתאה והניצול של המכסות בסוף כל שנה ההקצ מנתוניזאת,  עם .לימודים

 שנת כל בתחילת משיעורןהרשויות קטן  לכלל שהוקצו מכסותבערביות  לרשויות שהוקצוהמכסות 

  .הרשויות בכלל ניצולה שיעורל יחסית נמוך ואל מכסות של הניצול שיעורוגם  50,לימודים

 בפרט ותהערבי לרשויותבכלל ו לילדים בסיכון זמינות הטיפול בפנימיות יוםבבעיות  .4

משום פריסתן הגיאוגרפית של פנימיות אינטרניות, פי -עלזמינותן של פנימיות יום בישראל מוגבלת 

רק במתחם של פנימיות אינטרניות ויכולות לשרת רשויות מקומיות המרוחקות  , הן מוקמותכאמורש

הלי משרד ונבות. לפנימיות היום הקיימגישה בעיית ש י כך, לענוסף  .ק"מ מהפנימייה 25לכל היותר 

הרשות בין משרד הרווחה לבין שווה שווה ב תחולקעלות ההסעות לפנימיית היום וממנה כי נקבע הרווחה 

ויש חלק מהרשויות מתקשות במימון ההסעות, אך לדברי משרד הרווחה  51,שייך אליה הילדשהמקומית 

 52הפנימיות נושאות בכל עלות ההסעות. ורים אל. במקאת חלקן מקצותאינן ש רשויות

 54עמותת סיכוי 53,יה הערביתיפורום מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב האוכלוסעמותת  דבריל

יום יוצרת מחסור  מדיניות משרד הרווחה בעניין הקמת פנימיות 55ומדינה, והמרכז הרפורמי לדת

ים יש מעט פנימיות ישביישובים הערבמשום  ,הערביבזמינותו של שירות זה לרשויות המקומיות במגזר 

מצטמצמות  קהילה. כךמסגרת הטיפול במעדיפה האוכלוסייה הערבית משום שאינטרניות, בין היתר 

שרד הרווחה אינו מ ,ואללדברי ארגונים . נוסף על כך, ביישובים ערביים האפשרויות להקמת פנימיית יום

וצורכי וכך נפגעת האוכלוסייה הערבית , ממדיניות המשרדגם עת נובשעושה די למצוא פתרון לבעיה זו, 

  56מענה.מקבלים  אינםשלה הרווחה 

                                                 

בנתונים על הקצאת מכסות בסוף כל שנה קלנדרית נכללות מכסות גישור שניתנו בתחילת השנה ומכסות תגבור שניתנו  49
סות שהומרו ומכסות שווסתו בתחילת שנה או במהלכה. בנתוני הניצול נכללות כל המכסות במהלך השנה, והופחתו מהם מכ

 ביתיות, ובהן פנימיות יום. -שמומשו עד סוף כל שנה קלנדרית להשמה במסגרות חוץ
 שניםהכל שנה מתחילת ב לפי הנוסחהשיעור המכסות שהוקצו לרשויות מקומיות ערביות , 3כפי שהוצג לעיל בטבלה מס'  50

סך המכסות שהוקצו לרשויות  .לפי הנוסחהמהמכסות שהוקצו לכלל הרשויות המקומיות  %21-הוא כ תשע"ה-תשע"ב
-)לאחר הוספת מכסות גישור והפחתת מכסות לוויסות( הוא כתשע"ה -תשע"בשנים המקומיות ערביות בתחילת כל שנה מ

 .בשנים האלה מסך המכסות שהוקצו לכלל הרשויות המקומיות 15%
שירות המנהלת ;  דליה לב שדה, 211, עמ' 2013, ספטמבר השירות לילד ולנוער, המעון ופעולותיו: קובץ נהליםשרד הרווחה, מ 51

 .2015בנובמבר  24במשרד הרווחה, מכתב, נוער לילד ול
 שם. 52
של קידום ופיתוח היא עמותה העוסקת ב יה הערביתיפורום מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב האוכלוסעמותת  53

גיוס משאבים בארץ ובחו"ל לפיתוח שירותי הרווחה, מתן ייעוץ באמצעות  תם חברתיים בקרב האוכלוסייה הערבישירותי
. ראו: מחקרים וסקרים בענייני החברה הערבית בארץ ,ימי עיון ,עריכת כנסיםווהדרכה בנושאים מקצועיים לכל גורם, 

 .2016בינואר  10, כניסה אחרונה: יה הערביתימנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב האוכלוספורום 
ראו:  היהודים בישראל.פלסטינים לאזרחים -ם שוויון מלא בין האזרחים הערביםודילק עמותה הפועלתעמותת סיכוי היא  54

 .2016בינואר  10, כניסה אחרונה: עמותת סיכוי
זרוע הציבורית והמשפטית של התנועה ליהדות מתקדמת )התנועה עמותה הפועלת כהמרכז הרפורמי לדת ומדינה הוא  55

המרכז הרפורמי . ראו: אבק בגילויי גזענות וקנאות דתיתמו וויוןש דת ומדינה, חופש דת ומצפון,בנושאים כמו  הרפורמית(
 .2016בינואר  10, כניסה אחרונה: לדת ומדינה

והמרכז הרפורמי לדת ומדינה,  יה הערביתיפורום מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב האוכלוסעמותת סיכוי, עמותת  56
 .2015באוקטובר  1תב לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, מכ

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning/NehalimChildService/Documents/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%20%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8.pdf
http://www.modaraa.org/129451/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.sikkuy.org.il/
http://www.datumedina.org.il/
http://www.datumedina.org.il/
http://www.datumedina.org.il/
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המשרד איננו שבע שאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא נמסר ממשרד הרווחה כי  לעבמענה 

ייחודית  אינהבעיה זו  , אךארץבפנימיות יום חסרות . לדבריו, רצון מפריסת פנימיות היום ברחבי הארץ

הבעיה נובעת בין השאר מכך שיש אזורים ציין כי אכן המשרד לכל המגזרים. נוגעת למגזר הערבי אלא 

  57ערה.-שבע ובאזור ואדי-באזור באר , למשלפנימייה אינטרנית בקרבת מקוםבהם בארץ שלא מופעלת 

ברמה הארצית מחסור הוא ה נוסף המקשה על פריסה הולמת של פנימיות יום גורםכי ציין  משרד הרווחה

להשמה במסגרת התקציב המיועד הטיפול בפנימיות יום מימון בין השאר משום ש 58,ביתיות-מכסות חוץב

 ח אותו במסגרת זו. לפתהיכולת את ואת זמינות השירות  מגביל ביתית-חוץ

 המושקעים המשאבים את ולהגדיל בקהילה השירותים את לחזק היאלדברי משרד הרווחה, מדיניותו 

 ממשרד נמסר היום לפנימיות אשר. ביתיים-חוץ בשירותים השימוש את לצמצם –במקביל ו, בהם

 ההגדרה, זאת עם 59."לכך משאבים שיהיו במידה להרחיב רוצים שהיינו חשוב בשירות מדובר" כי הרווחה

 על תשתיות ותקציבים של שירותים התבססותןכמסגרות טיפול בקהילה מצד אחד, ו היום פנימיותשל 

-החוץ המכסות תקציב מתוךלממנן ו אינטרנית פנימייה במתחם ןלהקימ החובה כלומרביתיים, -חוץ

 לשירות זה.נוגע מוצהרת של המשרד בקושי ביישום מדיניותו ה תויוצר ,מצד שני ביתיות

אם לעמדת המשרד אפשר להקים הרווחה וביקש לדעת משרד  לאמרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה 

שיקומית/טיפולית אך בפיקוחה המקצועי,  הפנימיילצד ם או מסגרת טיפולית מקבילה שלא פנימיות יו

אילו שירותים  –אם הדבר לא אפשרי ושירותיהן, השתמש בבפריסה שתקל על יישובים מרוחקים ל

אין פנימיית יום קרובה לאזור כאשר יום  תיחלופיים בקהילה מוצעים לילדים בסיכון הזקוקים לפנימי

 ם.מגוריה

 יום פנימייתאפשר להקים בה ש מסגרת פנימייתיתישובים בארץ שאין בקרבתם ילכי הרווחה מסר משרד 

 –מרכז חכ"מ " טיפוליהמודל הפותח  לשירותי טיפול אינטנסיביים יםהזקוקיש בהם ילדים והורים אך 

חליף למודל כתשל מרכז חכ"מ מעודד את הקמתו הוא . לדברי משרד הרווחה, חיזוק כוחות משפחתיים"

נו חכ"מ אימרכז  ,פנימיית יוםל כ"ממרכז חבין אופי הטיפול הדמיון בלמרות , אך ציין כי פנימיית היום

 ,ן פועלותה ןשבצדאינטרניות ה ותהפנימית היום מופנימי תמקבל תשתיות וסיוע טיפולי כפי שמקבלו

כלומר סל תקצוב בגין כל ילד )ם החזרים הניתנים לפנימיות היוחלק מהכולל זה אינו כמרכז  בו שליתקצו

 60(.ביגודו ספר-בית אגרות, חשמל כגון הוצאות הכולל

 שתי קבוצות בריינה – בשני מרכזי חכ"מ מטופלים קבוצות כיום שלוש יש , במגזר הערבילדברי המשרד

במגזר וקבוצה אחת במזרח ירושלים. נוסף על כך, יש פריסה ארצית רחבה של מועדוניות  )מחוז צפון(

)כולל ארוחה חמה(, מרכזי למידה, טיפולים משלימים  18:00המציעות מסגרת שהייה עד השעה  ,הערבי

-כיום יש ככלל המועדוניות במגזר הערבי, אלא רק ציין כי על המשרד לא מסר נתונים ועבודה עם הורים. 

 61ילדים. 13,000-כבהן מועדוניות ברחבי הארץ ומטופלים  900

 פיתוח שירותים בקהילההמחלקות לשירותים חברתיים ל י"מ מופעל מתקציבחכמרכז  ,לדברי המשרד

ספטמבר השינוי במדיניות המשרד ב כמו כן,. ביתית-להשמה חוץ מכסותההמרת מ ומהתקציב המתקבל

                                                 

 .2015בנובמבר  24במשרד הרווחה, מכתב, נוער לילד ולשירות המנהלת דליה לב שדה,  57

 שם. 58
 .2015בנובמבר  29הנ"ל, , דוא"ל,  59
 .2015בנובמבר  24הנ"ל, מכתב,  60
 שם. 61
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לצורך פיתוח  שהוקצו להן לפי הנוסחה מהמכסות 40%רשויות הערביות להמיר עד המאפשר ל, 2015

לדברי המשרד, ברמה . מרכז כזהלהן בהקמת  לסייענועד  ,(עד אז 30%שירותים בקהילה )במקום 

להקצות תקציבים מהמרת מכסות להקמת מרכזי חכ"מ בקהילה, בייחוד ברשויות שאינן אפשר המקומית 

ביתית או להשמה בפנימיות יום אך זקוקות לשירות -להשמה חוץ נצלות את כלל המכסות המוקצות להןמ

על לפחות בחלקו , כמו פנימיות היום, מבוסס שירות זהן שווכימציין כי ליש עם זאת,  62מקביל בקהילה.

הקשיים שסביר להניח  ,לתקציב לשירותים בקהילה ביתית-שמה חוץמרת מכסות להתקציב שמקורו בה

 .בפיתוח מרכזי חכ"מגם  יםפנימיות יום קיימפיתוח בתקציב המגבלות הנובעים מ

 גםלפנינו העלה  יה הערביתית לשירותים חברתיים בקרב האוכלוספורום מנהלי מחלקועמותת  ראש-שביו

על המחלקה לשירותים  המושתות גדולותההוצאות ה, ובהם מרכז חכ"מ את הקשיים בהקמתו של

 ,לדבריו, בשטחה ומתקציביה. נוסף על כך ולהפעילו שמעוניינת להקימושל הרשות המקומית חברתיים 

שעשויות איגום משאבים ושיתוף פעולה בין רשויות מקומיות  דורשת הקמתו והפעלתו של מרכז חכ"מ

, אך עקב העלויות הכרוכות בהפעלת השירות לרשות שבתחומה הוא מוקם, כל רשות שירותיוהשתמש בל

  63.יוקם ברשות אחרת הסמוכה לההוא מעדיפה ש

                                                 

 .2015בדצמבר  10ילד ולנוער במשרד הרווחה, שיחת טלפון, בשירות ל ארצית קהילה מפקחת ,רוטפוגל ורד 62

 26, שיחת טלפון, יה הערביתיפורום מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב האוכלוסראש עמותת -אמיל סמעאן, יושב 63
 .2015בנובמבר 


