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משרד הרווחה והשירותי החברתיי

פעולות הביקורת
ברשות חסות הנוער ,בהנהלת הרשות ובכמה מעונות ממשלתיי שבה חוסי
בני נוער שעברו על החוק ובני נוער במצבי מצוקה ,נבדק הטיפול במחסור
במקומות להשמת בני נוער במעונות ובמצוקת כוח האד המקצועי בה ,
תפקוד של המעונות ,הפיקוח עליה והמעקב אחר בוגריה  .כמו כ נבדקו
יחסי העבודה בהנהלת הרשות והשפעת על ניהולה התקי .
באג לטיפול באד המפגר שבמשרד הרווחה ,במשרד האוצר ,במזכירות
הממשלה ובכמה מעונות פנימייה לאנשי ע פיגור שכלי נבדק א תוקנו
הליקויי שהועלו בביקורות קודמות של משרד מבקר המדינה בנושא רכישת
שירותי חברתיי מגופי ציבוריי ופרטיי )בדוח שנתי 55ב ] ,[2005עמ' ,721
ובדוח שנתי 57ב ] ,[2007עמ'  .(639הביקורת התמקדה בהלי* שקד לקבלת
שלוש החלטות ממשלה בדבר הפרטת מעונות פנימייה לאנשי ע פיגור שכלי.
הביקורת נעשתה בעקבות בקשה מדצמבר  2007של הוועדה לענייני ביקורת
המדינה של הכנסת בראשות חברת הכנסת שלי יחימובי.'+
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רשות חסות הנוער
תקציר
רשות חסות הנוער )להל הרשות( היא אחת מיחידות האג לשירותי תקו ונוער
מנותק במשרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל משרד הרווחה או המשרד(.
הרשות מופקדת על טיפול חו ביתי בבני נוער המוצאי מבית מתוק צווי של בתי
המשפט לנוער או בידי גורמי טיפוליי בקהילה עקב מצוקה קשה ,אשר כל
ניסיונות הטיפול הקודמי בה נכשלו .הרשות פועלת לפי חוק הנוער )שפיטה,
ענישה ודרכי טיפול( ,התשל"א ) 1971להל חוק הנוער( ,ולפי תקנות חסות הנוער
)מעונות( ,התשט"ו  .1955לפי התקנות ממנה שר הרווחה והשירותי החברתיי
ממונה על המעונות) 1להל הממונה( העומד בראש הרשות.
הרשות אחראית להפעלת  59מעונות 10 :מעונות ממשלתיי  48 ,2מעונות המופעלי
בידי עמותות ומעו פרטי אחד .כושר הקליטה הכולל של המעונות הוא  908בני נוער,
מה  312במעונות ממשלתיי  .אפשר לסווג את המעונות לפי רמות הפיקוח על
החוסי
החל במעונות נעולי ) 3שה מעונות ממשלתיי ( וכלה במעונות פתוחי
שהחוסי בה משולבי במסגרות לימודי ועבודה בקהילה.

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את תפקודה של הרשות.
נבדקו ,בי היתר ,טיפול של הרשות ושל הנהלת המשרד במחסור במקומות להשמת
בני נוער במעונות ובמצוקת כוח האד המקצועי בה  ,תפקוד של המעונות ,הפיקוח
עליה והמעקב אחר בוגריה  .כמו כ נבדק הטיפול ביחסי העבודה ברשות.

עיקרי הממצאי
 . 1ה ה מ ת נ ה ל ה ש מ ה ב מ ע ו נ ו ת  :כדי לשק בני נוער שעברו על החוק או
הנתוני בסיכו חשוב להתחיל לטפל בה ולשקמ בהקד האפשרי ,שא לא כ
עלולה להימש +הידרדרות לעבריינות ולהתנהגות שמסכנת אות ואת הציבור.
כבר בדוח שנתי 51ב 4הועלה כי בני נוער בסיכו המתינו זמ רב להשמת במעונות.
אול הבעיה לא נפתרה ,ובמועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2008המתינו כ  570בני
נוער במש +שישה עד שמונה חודשי להשמה במעונות הממשלתיי  .עוד הועלה
__________________
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לפי הגדרת חוק הנוער ,מעו הוא "מקו המשמש למגורי או למשמורת של קטיני מחו למשפחת ,
שהממונה על המעונות הפנה אליו קטיני לאחר שבית המשפט לנוער ציווה לפי חוק זה על החזקת
במעו ".
מעו ממשלתי הוא מעו שחברי הנהלתו ה עובדי הרשות ,במעמד של עובדי מדינה.
לפי הגדרת חוק הנוער ,מעו נעול הוא "מקו המשמש למגורי או למשמורת של קטיני מחו
למשפחת וחופש המוחזקי בו מוגבל ,ושר הסעד הכריז כי הוא מעו נעול לעניי חוק זה".
מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "רשות חסות הנוער" ,עמ' .103&95
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שבמרבית המעונות הממשלתיי התפוסה בפועל נמוכה בשיעור ניכר ממספר
המקומות בה עקב מחסור במטפלי מקצועיי  .יתר על כ  ,השוואה בי ממצאי
הביקורת הנוכחית לממצאי דוח שנתי 51ב העלתה כי בשנת  2008היה מספר
הממתיני למעונות גדול בהרבה ממספר בשנת  ,1999וכי משכי ההמתנה התארכו.
הנהלת הרשות התריעה שוב ושוב בשני האחרונות לפני הנהלת המשרד על מצוקת
ההשמה במעונות וציינה ,בי היתר ,כי ההמתנה הארוכה של מתבגרי להשמה
במעונות מקשה על המעונות לעצור את תהלי +הידרדרות ומקטינה את הסיכוי
לשקמ  .פניותיה של הנהלת הרשות להנהלת המשרד בבקשה לפעול לפתרו מצוקת
ההשמה במעונות לא טופלו באופ הול  ,וההנהלה לא גיבשה בשיתו הנהלת הרשות
תכנית רב שנתית לפתרו כולל ויסודי של בעיה קשה ומתמשכת זו.
מ ק צ ו ע י ב מ ע ו נ ו ת  :עד תחילת שנות התשעי
 .2מחסור בכוח אד
של המאה העשרי היו עובדי המעונות הממשלתיי עובדי משרד הרווחה )עובדי
מדינה( .במהל +שנות התשעי התגבש מודל הפעלה חדש של מעו ממשלתי ולפיו
חברי הנהלת המעו ה עובדי מדינה ,ושאר עובדי המעו מועסקי באמצעות עמותות
מדריכי חינוכיי
וקבלני שירותי  .כוח האד המקצועי במעונות הממשלתיי
מועסק ברובו באמצעות העמותה לעידוד נוער במצוקה )להל
ועובדי סוציאליי
העמותה( ,ומיעוטו עדיי מועסק בידי המדינה.
דוח שנתי 55ב 5עסק ,בי היתר ,בהעסקה ממושכת של עובדי שאינ עובדי מדינה
במעונות הממשלתיי והעלה את האפשרות להיווצרות יחסי עובד מעביד בינ ובי
המדינה .לפיכ +משנת  2005לא אישר משרד האוצר למשרד הרווחה להתקשר במכרז
ארו +טווח ע העמותה לצור +העסקת כוח אד במעונות הרשות ,והמשרד התקשר
עמה בהתקשרויות קצרות טווח של כמה חודשי בכל פע ; מתחילת שנת  2007לא
אישר משרד האוצר כלל לקלוט עובדי חדשי באמצעות העמותה ,בלא שגובש פתרו
חלופי להעסקת כוח האד המקצועי במעונות .לפיכ +רוב משרות המדריכי
והעובדי הסוציאליי שהתפנו מאז לא אוישו בעובדי חדשי .
הפעולות שנקט משרד האוצר גרמו לפגיעה מתמשכת בעבודת הרשות :שיטת
ההתקשרויות קצרות הטווח ע העמותה הקשתה על הנהלת הרשות לתכנ את
העבודה ולגבש מער +הכשרה ארו +טווח לעובדי המעונות ויצרה חוסר ודאות אשר
גר לפגיעה בהנהלות המעונות ,בעובדי המעונות ובחוסי ; הקפאת קליטתו של כוח
אד מקצועי במעונות גרמה למחסור קשה במדריכי ובעובדי סוציאליי במעונות,
ועקב כ +לקשיי ניכרי בתפעול המעונות ,לפגיעה ברמת של הטיפול בחוסי ושל
ההשגחה עליה עד כדי סיכו שלומ  ,ולצמצו מצבת החוסי במעונות.
א שמתחילת שנת  2005היה ברור למשרד הרווחה ולמשרד האוצר שיש למצוא
חלופה להעסקת כוח אד במעונות הממשלתיי באמצעות עמותה ,הדיוני שהתנהלו
בי המשרדי לא הניבו תוצאות .בתחילת שנת  ,2008בעקבות ריבוי ההתרעות על
המשבר התפקודי במעונות הממשלתיי ועל השפעותיו על הטיפול בחוסי  ,החלו
המשרדי לפעול באופ נמר למציאת חלופה להעסקת כוח האד המקצועי במעונות,
ובאוגוסט  2008גובשה חלופה המתבססת על רכישת שירותי הדרכה וטיפול סוציאלי.

__________________

5

מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "העסקה ותקינת כוח אד במשרדי הממשלה" ,עמ' .47
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 . 3ה ד ר כ ת ס ג ל ה מ ע ו נ ו ת  :הדרכתו והכשרתו של סגל המעונות חיוניות
להצלחת העבודה החינוכית והטיפולית המורכבת ע החוסי במעונות .הרשות
מספקת לעובדי המעונות הדרכה והכשרה בתחומי פעילות ובהיבטי שוני של
העבודה ע החוסי .
הועלה כי נוהלי הרשות אינ מגדירי את ההכשרות וההשתלמויות שעל עובדי
המעונות לעבור במהל +עבודת  ,למעט קורס ההדרכה הבסיסי למדריכי חדשי .
עוד הועלה כי פעילויות ההדרכה ,ההכשרה וההשתלמויות שהתקיימו ברוב המעונות
הממשלתיי לא תוכננו כראוי ולא היה בה כדי למלא את צורכיה המקצועיי של
עובדי המעונות.
במעונות ותרומתה:
 .4סדרי ההכשרה המקצועית לחוסי
אחד מתפקידיה של הרשות הוא להקנות לחוסי במעונות מיומנויות מקצועיות.
בדצמבר  2006ניסחה הרשות מסמ +עקרונות בנושא ההכשרה המקצועית במעונות,
ולפיו על לימודי ההכשרה המקצועית להתמקד בשוק העבודה העכשווי ובדרישותיו
ולאפשר לחניכי לקבל תעודה מקצועית .במסמ +פורט מגוו של הכשרות מקצועיות
רצויות.
הועלה שקורסי ההכשרה המקצועית המתקיימי במעונות ה ברוב קורסי
במקצועות מסורתיי המועברי מזה שני רבות ,ולא קורסי חדשניי ומתקדמי
יותר ,שפורטו ברשימת הקורסי המומלצי במסמ +העקרונות .עוד הועלה כי הישגי
מער +ההכשרה המקצועית ברשות ירודי  :רק כ  14%מהחוסי שלמדו במער+
ההכשרה המקצועית בשנת  2007סיימו קורס במסגרתו; ורק כ  12%מהחוסי
שלמדו במער +ההכשרה המקצועית בשנה זו קיבלו תעודה מקצועית מהאג להכשרה
מקצועית במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה.
 . 5ס ד ר י ה פ י ק ו ח ע ל ה מ ע ו נ ו ת  :אחד מתפקידיו העיקריי של מטה
הרשות הוא לפקח על פעילות השוטפת של המעונות לפי הנחיות וסטנדרדי
שנקבעו בנוהלי הרשות .מער +הפיקוח כולל מפקחי מחוזיי לתחו תפעול המעונות
ולתחו הטיפול בחוסי  ,ומפקחי ארציי האחראי לנושאי ייעודיי ובה דרכי
טיפול בחוסי  ,פעולות הוראה ,הכשרה מקצועית ,אבחו והשמה ומעקב אחר בוגרי
המעונות.
אשר למער +הפיקוח המחוזי העלתה הבדיקה כי היק הפיקוח המחוזי על המעונות
אינו עונה על צורכי הפיקוח למרות הגידול במספר המסגרות ובפיזור הגאוגרפי
שלה  ,וא שהבעיות של החוסי בעשור האחרו נעשו מורכבות יותר ,לא התרחב
היקפו של מער +הפיקוח המחוזי בהתא לכ .+עוד הועלה כי הגדרת תפקידיו של
המפקח ,בכל הנוגע לקיומה של סמכותו הניהולית כלפי מנהלי המעונות ,לא הייתה
מוסכמת על כל דרגי הניהול ברשות .נוס על כ ,+מפקחי על המעונות שימשו במש+
פרקי זמ ארוכי ג מנהלי מעונות בפועל ,ועקב כ +נפגעו ה הפיקוח במחוז וה ניהול
המעונות שכ המפקחי מילאו תפקידי אלה באופ חלקי וב"שלט רחוק" ,וא
טושטשו הגבולות בי פונקציות הניהול של המעו והפיקוח עליו.
אשר למער +הפיקוח הארצי העלתה הבדיקה כלהל  :המפקח על ההכשרה המקצועית
במעונות לא ביצע פיקוח שוט במעונות בהתא לתכנית עבודה שנתית ולא בדק את
צורכי החוסי בתחו ההכשרה המקצועית; המפקח הארצי על הטיפול בחוסי אינו
מבצע ,ככלל ,זה כמה שני את תפקידו אלא ממלא תפקידי אחרי בהנהלת האג .
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 . 6י ח ס י ה ע ב ו ד ה ב ר ש ו ת  :משנת  2002חלו שיבושי ביחסי העבודה
ברשות ,בי היתר בשל כמה שינויי ארגוניי  .בשנת  2006החריפה המתיחות לכדי
סכסו +ממוש +בי הממונה וחלק מהנהלת הרשות ובי סג הממונה וחלק ממנהלי
המעונות הממשלתיי  .הסכסו +גר להעכרת יחסי העבודה ברשות ולפגיעה בניהולה
התקי עד כדי סיכו שלו החוסי .
אחד מתפקידי הנהלת המשרד הוא פתרו משברי המשבשי את פעילותו ,אול
הנהלת המשרד לא הפעילה את סמכויותיה המקצועיות והניהוליות ולא קיבלה
החלטות שיאפשרו להכריע בעניי הסוגיות השנויות במחלוקת ויחייבו את הנהלת
הרשות .ע זאת ,במועד סיו הביקורת פעלה הנהלת המשרד לשיקו יחסי העבודה
ברשות.
 . 7מ ע ק ב א ח ר ב ו ג ר י ה מ ע ו נ ו ת ו ל י ו ו י  :על פי חוק הנוער ,על בוגרי
מעונות הרשות להיות נתוני להשגחת של עובדי מעקב של הרשות במש +השנה
שלאחר תו שהות במעונות .מטרות המעקב אחר הבוגרי ה סיוע בשילוב
בקהילה כדי למנוע מה לחזור לדפוסי התנהגות עבריינית ומת משוב לרשות על מצב
הבוגרי לצור +שיפור הטיפול בחוסי .
בתחילת שנת  2004קוצ מספר עובדי המעקב ,ומספר הבוגרי שבה טיפלו
העובדי הופחת למחצית .משנת  2005מתבצע מעקב רק אחר שליש מהבוגרי
המשתחררי בכל שנה ממסגרות הרשות ואשר יש לבצע מעקב בעניינ  .החל משנה
זו ג חדלה הרשות להפיק דוחות שנתיי שבה רוכזו נתוני על בוגרי המעונות
שטופלו בידי עובדי המעקב ,א שהדוחות סיפקו להנהלת הרשות ולמנהלי המעונות
מידע חשוב על תוצאות הטיפול בחוסי  .יש בכ +כדי לפגוע ביכולתה של הרשות
לשפר את הטיפול הנית לחוסי במסגרותיה.

סיכו והמלצות
רשות חסות הנוער אחראית לטיפול ,לחינו +ולשיקו במסגרות חו ביתיות של
מתבגרי שעברו על החוק או הנתוני בסיכו אשר כל ניסיונות הטיפול הקודמי
בה נכשלו .הטיפול במעונות הרשות הוא למעשה ניסיו אחרו לעצור את הידרדרות
המוחלטת של בני נוער אלה לעול הפשע.
בביקורת נמצאו ליקויי מהותיי בתחומי פעילות מרכזיי של הרשות ,ובה  :מאות
בני נוער המתינו חודשי ארוכי להשמה במעונות הרשות ,א שהיה בכ +כדי לסכ
אות ואת סביבת ; מחסור קשה במדריכי חינוכיי ובעובדי סוציאליי פגע
בטיפול בחוסי ובהשגחה עליה עד כדי סיכונ ; ההכשרה המקצועית שניתנה
לחוסי לא היה בה כדי למלא כראוי את צורכיה ; חלו ליקויי במער +הפיקוח
המחוזי והארצי על המעונות; לא בוצע מעקב אחר רוב בוגרי המעונות ,שלא כנדרש
בחוק הנוער; חל משבר עמוק ביחסי העבודה בקרב בכירי ברשות ,והוא נמש +שני
ופגע בניהול המעונות ובפיקוח עליה  .ליקויי אלה פגעו ביעילות פעילותה של
הרשות ובשירותי שהיא נתנה לאוכלוסיית בני הנוער הנזקקי לה  ,עד כדי פגיעה
ממשית בהשגת יעדיה.
הנהלת משרד הרווחה שכיהנה במועד הביקורת השיגה התקדמות ניכרת בפתרו
מצוקת התפעולית של המעונות הממשלתיי באמצעות גיבוש חלופה ,בשיתו
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משרד האוצר ,לאופ העסקת כוח האד המקצועי בה ובפתרו סכסו +העבודה
ברשות .ע זאת ,על הנהלת המשרד והנהלת הרשות להמשי +ולפעול לפתרו הבעיות
המתמשכות הפוגעות בבני הנוער הממתיני להשמה במעונות הרשות ,בחוסי
ובבוגרי המעונות ,ובכלל זה להחזיר בהקד את המעונות לפעילות תקינה ולאייש את
המשרות החסרות בה ; לבחו הוספת מסגרות נעולות ,מקיפות ואבחוניות בהתחשב
במצוקת ההשמה של בני נוער בסיכו במסגרות כאלה; להתאי את מער +ההכשרה
המקצועית במעונות לשוק העבודה העכשווי; ולהרחיב את היקפ של פעילות הליווי
של בוגרי המעונות ושל המעקב אחריה לפי הנדרש בחוק הנוער.

♦
מבוא
לפי התפיסה המנחה את דרכי הטיפול בבני נוער במצבי סיכו  ,בסטייה חברתית
.1
ובעבריינות ,על הטיפול להתמקד בשיקומ במסגרות ייחודיות לה ובהחזרת לתפקוד חברתי
נורמטיבי .לש כ הקימה המדינה מנגנוני לטיפול בבני נוער אלה ,ובה רשות חסות הנוער )להל
הרשות( .הרשות היא אחת מיחידות האג לשירותי תקו ונוער מנותק )להל האג ( במשרד
הרווחה והשירותי החברתיי )להל המשרד או משרד הרווחה( והיא אחראית לטיפול ,לחינו
ולשיקו במסגרות חו ביתיות של מתבגרי שעברו על החוק או הנתוני בסיכו אשר כל ניסיונות
הטיפול הקודמי בה נכשלו .הרשות פועלת לפי חוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול(,
התשל"א ) 1971להל חוק הנוער או החוק( ,ולפי תקנות חסות הנוער )מעונות( ,התשט"ו .1955
לפי התקנות ממנה שר הרווחה והשירותי החברתיי ממונה על המעונות )להל הממונה(,
ותפקידיו העיקריי ה  :הקמת מעונות ,6פיקוח עליה וקביעת כללי לניהול ; הכשרת עובדי
מעונות ופיקוח על עבודת ועל רמת המקצועית; דאגה לטיפול בחוסי  ,לשיקומ ולהכשרת
לחיי חברה תקיני .
הרשות אחראית להפעלת  59מעונות )להל מעונות הרשות( 10 :מעונות ממשלתיי  48 ,7מעונות
המופעלי בידי עמותות ומעו פרטי אחד .כושר הקליטה הכולל של המעונות הוא  908בני נוער,
מה  312במעונות ממשלתיי  .אפשר לסווג את המעונות לפי רמות הפיקוח על החוסי החל
במעונות נעולי ) 8שכול ממשלתיי ( וכלה במעונות פתוחי שהחוסי בה משולבי במסגרות
לימודי ועבודה בקהילה.
תפקידיה העיקריי של הרשות ,לפי הגדרת משרד הרווחה ,ה הפעלת מסגרות חו ביתיות
המיועדות למתבגרי שעברו על החוק ולמתבגרי במצבי סיכו ; אבחו והתערבות קצרת טווח
במצבי משבר וסכנה; הפעלת מסגרות שתפקיד לתת קורת גג למתבגרי שנאלצי לחיות ברחוב;
מת פתרונות ייחודיי לאוכלוסיות יעד ,ובה מתבגרי שנוס על היות עוברי חוק ה ג בעלי
מאפייני פסיכיאטריי  ,בעלי יכולת שכלית נמוכה או בעלי מגבלות פיזיות שונות; פיתוח
מיומנויות לטיפול במתבגרי השוהי במסגרות הרשות; הפעלת תכניות הוראה להשלמת השכלת
__________________

6
7
8

לפי הגדרת חוק הנוער מעו הוא "מקו המשמש למגורי או למשמורת של קטיני מחו למשפחת ,
שהממונה על המעונות הפנה אליו קטיני לאחר שבית המשפט לנוער ציווה לפי חוק זה על החזקת
במעו ".
מעו ממשלתי הוא מעו שחברי הנהלתו ה עובדי הרשות ,במעמד של עובדי מדינה.
לפי הגדרת חוק הנוער מעו נעול הוא "מקו המשמש למגורי או למשמורת של קטיני מחו
למשפחת וחופש המוחזקי בו מוגבל ,ושר הסעד הכריז כי הוא מעו נעול לעניי חוק זה".
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יסוד והכשרה מקצועית למתבגרי במעונות; קביעת מדיניות פיקוח על מכלול השירותי הניתני
במעונות; הכשרת כוח אד לעבודה במעונות; מעקב אחר הבוגרי ; קיו מערכת יחסי גומלי
שוטפת ע הקהילה.
אוכלוסיית הנוער בסיכו הנזקקת לטיפול במסגרות הרשות היא אחת האוכלוסיות החלשות
.2
והפגועות בחברה .במש הזמ הל וגדל היקפה של אוכלוסייה זו וחל גידול במספר ההתרעות של
גורמי רווחה ואכיפת חוק על הסכנות הנשקפות לה .בנסיבות אלה ,ובייחוד לנוכח המשאבי
המוגבלי המוקצי לטיפול בה ,על הרשות לפעול באופ יעיל ואפקטיבי לתכנו ולפיתוח
המסגרות הטיפוליות המיועדות לאוכלוסייה זו ,לפיקוח על תפקוד התקי ולהערכת הישגיה .
בדוח שנתי 51ב 9של מבקר המדינה התפרס דוח על רשות חסות הנוער .הממצאי שהועלו בדוח
הצביעו ,בי היתר ,על כ שמשכי ההמתנה של בני נוער בסיכו להשמה במעונות היו ארוכי
במיוחד א שהתפוסה במעונות לא הייתה מלאה; שהמעקב אחר הטיפול בחוסי היה חסר ולקוי;
ושלא נמצאו נתוני המלמדי על המידה שבה תרמו המעונות לשיקו החוסי .
מאז התפרס הדוח ,ובייחוד משנת  ,2007העלו גורמי ציבוריי שוני טענות קשות בנושא קליטת
חוסי במעונות והטיפול בה  .למשל ,בדיו שהתקיי בכנסת ביולי  2007הועלה כי יש מחסור
במעונות לאבחו ולהתערבות במשבר ובמעונות נעולי ; כי זמ ההמתנה להשמה במעונות ארו
מאוד; כי יש מחסור בכוח אד ובעובדי סוציאליי לטיפול בחוסי במעונות ועוד.10
בחודשי פברואר אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את תפקודה של הרשות .נבדקו ,בי
היתר ,הנושאי האלה :טיפול של הרשות ושל הנהלת המשרד במחסור במקומות להשמת בני נוער
במעונות ובמצוקת כוח האד המקצועי בה  ,תפקוד המעונות הממשלתיי  ,תכנו העבודה ברשות
והפיקוח על המעונות ,המעקב אחר בוגרי המעונות .כמו כ נבדקה סוגיית יחסי העבודה בהנהלת
הרשות והשפעתה על תפקוד הרשות .הבדיקה בוצעה במטה הרשות ,במשרדי המחוזיי של
הרשות ובמעונות הממשלתיי "מצפה י "" ,גיל ע "" ,אחווה"" ,אל בוסת "" ,נווה חורש"
ו"צופיה" .בדיקות השלמה בוצעו בהנהלת משרד הרווחה ובמשרד האוצר.

השמה במעונות הממשלתיי
הרשות מופקדת על טיפול חו ביתי בבני נוער המוצאי מבית מתוק צווי של בתי המשפט
לנוער או עקב מצוקה קשה .חלק מופני למעונות הרשות מתוק חוק הנוער )שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול( ,התשל"א  ,1971ואחרי מופני למעונות הרשות מתוק חוק הנוער )טיפול
והשגחה( ,התש"  .1960כמו כ מגיעי למעונות בני נוער שהופנו אליה בידי גורמי טיפוליי
בקהילה ללא צו של בית משפט .במקרי רבי השמה במעו של הרשות היא הזדמנות אחרונה
לעצירת הידרדרות המוחלטת של בני נוער לעול הפשע.
מעונות הרשות יכולי לכלול ארבעה מרחבי תפיסתיי ותפקודיי  :מרחב המג )מרחב
.1
נעול(; מרחב הקידו )מרחב סגור(; מרחב השילוב )מרחב פתוח בקהילה(; ומרחב האבחו
וההתערבות במשבר )טיפול קצר מועד והסתכלות( .החוסה עובר בי המרחבי הטיפוליי השוני
לפי מצבו וצרכיו.
__________________

9
10

מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "רשות חסות הנוער".
 ,¯ÚÂ Ï ÔÁ·Ó È Èˆ˜·Â ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú Ï ˙Â¯‚ÒÓ· ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÁÓ‰הוועדה לזכויות הילד ,פרוטוקול ,37
יולי .2007
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)א( מרחב המג מופרד פיזית ממרחבי אחרי במעו באמצעות חומה או גדר נעולה ובנוי
באופ המאפשר שליטה מרבית של צוות המעו בחוסי  .מטרת הטיפול במרחב זה היא להקנות
לחוסה מנגנוני ריסו בסיסיי ובכ לאפשר לו לעבור לשלב מתקד יותר למרחב הקידו .
)ב( מרחב הקידו אינו נעול ואינו מוג בחומות מכל הסובב אותו ,והוא כולל את כל צורכי
המחייה וההעשרה ,ובה בית ספר ,הכשרה מקצועית ופעילות חברתית .במרחב זה החוסי בעלי
מוטיבציה בסיסית לשת פעולה במהל הטיפול וה מקיימי קשר מבוקר ע הקהילה.
)ג( מרחב השילוב הוא מסגרת פתוחה השוכנת בבית מגורי בקהילה הפתוחה )"הוסטל"(.
המתבגרי במרחב זה מקיימי אורח חיי עצמאי יחסית ,א כי ה נתוני לפיקוח .במש היו ה
משולבי במערכות הקהילתיות בית ספר ,מקו עבודה ,מתנ"ס וכו' .למרחב זה מגיעי מתבגרי
ממרחבי המג והקידו או ישירות מהקהילה .מסגרות אלה מופעלות בידי גופי ציבוריי )עמותות(
או פרטיי  ,מתוקצבות בידי משרד הרווחה )לפי מספר החוסי בה ( ,והרשות היא המפקחת עליה .
)ד( במרחב האבחו וההתערבות במשבר ,שמטרתו העיקרית היא אבחו ואיתור הסיבות לתהלי
ההידרדרות המוא של המתבגרי  ,נית טיפול קצר מועד )של עד שלושה חודשי ( לעצירת
הידרדרות זו .המתבגרי מגיעי למרחב זה לאחר שהוצא צו הסתכלות מבית המשפט ,ולעתי
בתו התערבות קצרה נית להחזיר לקהילה.
המעונות נחלקי לכמה סוגי לפי המרחבי שה כוללי  :מעונות נעולי  ,שבה מטופלי
החוסי במרחב המג ; מעונות סגורי  ,שבה מטופלי החוסי במרחב הקידו ; מעונות מקיפי ,
הכוללי את מרחבי המג  ,הקידו והשילוב; מעונות לאבחו ולהתערבות במשבר; הוסטלי ,
שבה מטופלי החוסי במרחב השילוב .כל מעו שכולל מרחב נעול )מעו נעול או מעו מקי (
הוא מעו ממשלתי.11
כדי לשק בני נוער ,שעברו על החוק או הנתוני בסיכו  ,חשוב להתחיל בטיפול בה
.2
ובשיקומ בהקד האפשרי ,שא לא כ עלולה להימש הידרדרות לעבריינות ,לסמי ולהתנהגות
שמסכנת אות ואת הציבור.
)א( דוח שנתי 51ב 12כלל ממצאי על ההמתנה להשמה בכמה מעונות ממשלתיי  ,וצוי בו כי
"בני נוער ,למעט בני נוער במצב חירו  ,נקלטי במעונות אלה לאחר שבועות וא חודשי של
המתנה".
הביקורת הנוכחית העלתה שבשני שלאחר פרסו דוח שנתי 51ב לא נפתרה מצוקת ההשמה וא
החריפה .בספטמבר  2006הכינה הרשות מסמ בנושא "תכנו אלטרנטיבות להרחבת המעני
הניתני ע"י רשות חסות הנוער" .במסמ צוי כי חלה עלייה מתמדת במעורבות של בני נוער
בעברות קשות ,בעיקר עברות אלימות ועברות מי  ,וכי יש צור גובר והול בטיפול במסגרות
הרשות .עוד צוי במסמ כי כ  570בני נוער ממתיני להשמה במעונות הרשות ,בייחוד במעונות
הנעולי ובמעונות לאבחו והתערבות במשבר ,וכי מש ההמתנה למעונות אלה הוא שישה עד
שמונה חודשי  .חלק מאות בני נוער ממתיני ברחוב ,במעצר ,או במעצר בית ממוש להשמה
במעונות; חלק הופנו למעונות מתוק צו בית משפט ,א בהיעדר מקו פנוי במוסדות אי אפשר
לבצע את הצווי  .ההמתנה הממושכת גורמת להחמרה במצב הממתיני  ,ועקב כ לאחר קליטת
__________________
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המעונות הממשלתיי ה " :גיל ע " ( מעו נעול לנערי הפועל בקריית אתא; "נו* הרי " ( מעו נעול
לנערי ממגזר המיעוטי הפועל בירכא; "אל בוסת " ( מעו נעול לנערות ממגזר המיעוטי הפועל
בג'וליס; "מצפה י " ( מעו מקי* לנערי הפועל בהרצלייה; "מסילה" ( מעו מקי* לנערות השוכ
ליד ירושלי ; בי המעונות הממשלתיי נכללי ג שני מעונות סגורי ( "בית הנער" ( מעו לנערי
הפועל בתל מונד ו"אחווה" ( מעו לנערי ממגזר המיעוטי הפועל בעכו; ושני מעונות לאבחו
והתערבות במשבר ( "צופיה" ( מעו לנערות הפועל ביבנה ,ו"נווה חורש" ( מעו לנערי הפועל
בחדרה .ביפו פועל מעו ממשלתי נוס* ( חלופת המעצר "יסמי ".
מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "רשות חסות הנוער" ,עמ' .103(95
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במעונות הטיפול בה נעשה ממוש ומורכב הרבה יותר ,ולעתי א חסר תועלת .במסמ פורטו
הצעות לפתרו בעיות אלה ובה הרחבת היקפ של מסגרות נעולות ומסגרות לאבחו ולהתערבות
במשבר .במאי  2008הכינה הרשות מסמ נוס בנושא ,וצוינו בו עיקרי הבעיות וההצעות לפתרו
שהועלו במסמ הקוד .
·˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù· ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÎ ‰ÏÁ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
˘‡Ï ‰ ˙Ó‰‰ ÈÎ˘ÓÂ ˙ÁÙ ‡Ï ˙Â ÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï ÌÈ È˙ÓÓ‰ ¯ÙÒÓ - ‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ· ÂÏÚÂ‰
.Â¯ˆ˜˙‰
)ב( לנוכח האמור לעיל בדק משרד מבקר המדינה את נתוני הרשות מיולי  2008על מספר
המקומות במעונות הממשלתיי  ,כפי שקבע משרד הרווחה ,על תפוסת בפועל ועל מספר הנערי
והנערות הממתיני להשמה בה  .להל ממצאי הבדיקה:
ÔÂÚÓ‰

¯ÙÒÓ
˙ÂÓÂ˜Ó‰
·ÔÂÚÓ

¯ÙÒÓ
ÌÈ‰Â˘‰
·ÏÚÂÙ· ÔÂÚÓ

‰ÒÂÙ˙‰
)·‡(ÌÈÊÂÁ

¯ÙÒÓ
ÌÈ È˙ÓÓ‰
‰ËÈÏ˜Ï
·ÔÂÚÓ

‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó
ÚˆÂÓÓ‰
ÔÂÚÓ· ‰ËÈÏ˜Ï
)·(ÌÈ˘„ÂÁ

נווה חורש

36

24

67

142

6

מצפה י

36

17

47

61

*

בית הנער

36

28

78

10

*

אחווה

36

26

72

15

2

גיל ע

41

26

63

78

8

נו* הרי

24

24

100

35

6(4

צופיה

60

44

73

190

7(6

מסילה

46

36

78

31

*

אל בוסת

24

17

71

(

(

יסמי

12

11

92

5

351

253

72

567

Î"‰Ò
*

קליטה מהירה

אי נתוני

)‰·¯‰· ÔË˜ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙È·¯Ó· ÏÚÂÙ· ÌÈ‰Â˘‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó (1
˘¯„ ‰ ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓÓ Ì¯‚ ¯·„‰ 13˙Â ÂÚÓ ‰Ú·˘· .ÔÂÚÓ· ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ¯ÙÒÓÓ
ÏÏÂÎ‰ Ì¯ÙÒÓ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ú·˘ Ï˘ ÌÈ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ .14˙Â¯Ú ·Â ÌÈ¯Ú · ÏÂÙÈËÏ
˘,ÌÈÒÂÁ 201 ˜¯ ˙Â ÂÚÓ· Â ÎÂ˘ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ ,291 ‡Â‰ Ì‰· ÔÎ˘Ï ¯˘Ù‡˘ ÌÈÒÂÁ‰ Ï
„.„·Ï· 69% ‰˙ÈÈ‰ Ì‰· ‰ÒÂÙ˙‰ Â ÈÈ‰
__________________

13
14

מעונות "נווה חורש"" ,מצפה י "" ,בית הנער"" ,אחווה"" ,גיל ע "" ,צופיה" ו"מסילה".
ראו להל בפרק "הטיפול במחסור בכוח אד במעונות הממשלתיי ".
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)˙ÂÓÈ˘¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·51 È˙ ˘ ÁÂ„ È‡ˆÓÓÏ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰‰ (2
ËÒÂ‚Â‡· :˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ,¯ÎÈ ÔÙÂ‡·Â ,ÏÏÎ Í¯„· ,ÂÎ¯‡˙‰ ˙Â ÂÚÓÏ ÌÈ È˙ÓÓ‰
‰Ó˘‰Ï Â È˙Ó‰ 2008 ÈÏÂÈ· ÂÏÈ‡Â ,ÌÈ¯Ú 73 "˘¯ÂÁ ‰ÂÂ " ÔÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï Â È˙Ó‰ 1999
·‰ÙˆÓ" ÔÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï Â È˙Ó‰ 1999 ËÒÂ‚Â‡· ;(95% Ï˘ ÏÂ„È‚) ÌÈ¯Ú 142 ‰Ê ÔÂÚÓ
Â È˙Ó‰ 1999 ËÒÂ‚Â‡· ;(126% Ï˘ ÏÂ„È‚) ÌÈ¯Ú 61 - 2008 ÈÏÂÈ· ÂÏÈ‡Â ,ÌÈ¯Ú 27 "ÌÈ
.(280% Ï˘ ÏÂ„È‚) ˙Â¯Ú 190 - 2008 ÈÏÂÈ· ÂÏÈ‡Â ,˙Â¯Ú 50 "‰ÈÙÂˆ" ÔÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï
‰Ó˘‰Ï ˙Â¯Ú Â ÌÈ¯Ú Ï˘ ˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰ ˙Ó‰‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ‡ÂÙ‡ ¯˙Ù ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
·.˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ‰ÙÈ¯Á‰ Û‡ ÂÊ ‰ÈÚ·˘ ‡Ï‡ „·Ï· ÂÊ ‡ÏÂ ,˙Â˘¯‰ ˙Â ÂÚÓ
 .3משנת  2000נוספו למסגרות הלא ממשלתיות )הוסטלי  ,פנימיות ,קהילות טיפוליות למכורי
לסמי ובתי למחוסרי קורת גג(  141מקומות ,ובעקבות כ גדל מספר המקומות במסגרות אלה
מ  382ל ) 523גידול של  .(37%לעומת זאת ,באות שני נוספו במעונות הממשלתיי רק 48
מקומות  24מקומות במעו "צופיה" )במרחב המג ( ו  24מקומות במעו "אל בוסת " )במרחב
המג ( ,ובעקבות כ גדל מספר המקומות במעונות הממשלתיי מ  303ל  351גידול של .16%
Û‡ .ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· ‰Ó˘‰· ˙ÂÈÚ· ÏÚÂ ‰ ˙Ó‰ ˙˜ÂˆÓ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ Â˙ ‰
˘¯˜ÈÚ ,¯˙ÂÈ· ·¯‰ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ˙Â¯Ú ‰Â ÌÈ¯Ú ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÙËÓ ‰Ï‡ ˙Â ÂÚÓ
È„È· ˙ÂÏÚÙÂÓ‰) ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ‡Ï‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰È‰ 2000 ˙ ˘Ó ˙Â˘¯‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÏÂ„È‚‰
.(˙Â˘¯‰ È„È· ˙Â·ˆ˜Â˙ÓÂ ˙Â˙ÂÓÚ
 .4הנהלת הרשות התריעה שוב ושוב בשני האחרונות לפני הנהלת המשרד על מצוקת ההשמה
במעונות .באחת מפניותיו האחרונות של הממונה להנהלת האג  ,מאפריל  ,2008פורטו מקרי
קשי של נערי ונערות הממתיני להשמה ,ובה  :ילד ב  12וחצי שנפלט ממסגרת הלימודי
ושר את ביתו ,והוא משוטט ברחובות וסובל מבעיות התנהגות קשות; ילד ב  13ש"מסני " דבק
מגע מגיל צעיר מאוד ,משוטט ומבצע עברות; נער ב  15שגדל בלא השגחת הוריו מאחר שאביו
רצח את אמו; ילד ב  12וחצי שעצור כמה שבועות בגי עברות שוד ותקיפה אשר אי לרשות
מסגרת של חלופת מעצר שיכולה לקלוט אותו; נערה בת  13שאושפזה לאחר ניסיו לקפו מקומה
חמישית; נערה בת  15וחצי שהוכתה בידי אמה ועברה התעללות מינית בידי אביה החורג; נערה בת
 15המרבה לשתות אלכוהול ובעלת התנהגות מינית מופקרת; נערה בת  16המשוטטת ברחובות,
עברה הזנחה נפשית ופיזית וגילוי עריות ,ומטופלת במרפאה לבריאות הנפש .הממונה ציי כי
ההמתנה הארוכה של מתבגרי שנמצאי במשבר עמוק להשמה במעונות מקשה מאוד על המעונות
לעצור את תהלי הידרדרות ומקטינה את הסיכוי לשקמ .
‰Ó˘‰‰ ˙˜ÂˆÓ ÔÂ¯˙Ù Í¯ÂˆÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈ Ù ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·˘Â·È‚Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÛÂ˙È˘· ‰ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎÂ ,˘¯„ Î ÂÏÙÂË ‡Ï ˙Â ÂÚÓ
˙ÒÈÒ· ˘Ó˘˙Â ÂÊ ˙Î˘Ó˙ÓÂ ‰˘˜ ‰ÈÚ·Ï ÏÏÂÎ ÔÂ¯˙Ù Ô˙Ó ¯˘Ù‡˙˘ ˙È˙ ˘-·¯ ˙È Î
.¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÈ ÂÈ„Ï
‰˜ÂˆÓ· ÌÈ Â˙ ‰ ¯ÚÂ È · Ï˘ ˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰ ˙Ó‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ‰¯‡Â˙˘ ‰ÚÙÂ˙ ,˙Â ÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï ÏÂ„‚ ‰Î ÔÂÎÈÒ·Â ‰˘˜ ‰Î
˙‡ ˙˙Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .È„ÂÒÈÂ ÛÈ˜Ó ÔÂ¯˙Ù ˙˘¯Â„Â ¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓÁ ‡È‰ ,¯Â˘ÚÎ È ÙÏ
.ÂÊ ˙Î˘Ó˙ÓÂ ‰˘˜ ‰ÈÚ· Ï˘ ‰ Â¯˙ÙÏ ,ÂÏ˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙¯‚ÒÓ· ,˙Ú„‰

דוח שנתי 59ב

918

סדרי תפעול המעונות
תקני כוח אד ואיוש
הטיפול במחסור בכוח אד במעונות הממשלתיי
עד תחילת שנות התשעי של המאה העשרי עבדו במעונות הממשלתיי עובדי משרד
.1
הרווחה )עובדי מדינה( .לאחר מכ הוחלפו עובדי המדינה שמילאו במעונות תפקידי הדרכה ,טיפול
והוראה בעובדי שאינ עובדי מדינה ,ובהדרגה התגבש מודל הפעלה חדש של מעו ממשלתי
ולפיו חברי הנהלת מעו ה עובדי מדינה ,ושאר עובדי המעו מועסקי באמצעות עמותות
מפעילות וקבלני שירותי כמפורט להל :
בעלי התפקידי הנמני ע הדרג הניהולי במעו ה עובדי משרד הרווחה )עובדי מדינה( :מנהל
המעו  ,רכז החינו האחראי לפעילות של כל המדריכי ורכזי הקבוצות ,רכז טיפול האחראי
לעבודה הטיפולית ולעובדי הסוציאליי  ,אמרכל המעו וא הבית .הדרג הניהולי של המעו
מועסק בידי משרד הרווחה כדי לאפשר לו להפעיל סמכויות סטטוטוריות לעניי הגבלת חירות של
החוסי במעו  ,שכ לפי תפיסת המשרד ראוי שסמכויות אלה יינתנו בידיה של המדינה בלבד.
החוסי במעו נחלקי לקבוצות ,ובכל קבוצת חוסי מטפלי בעלי תפקידי ובה  :מדריכי
חינוכיי )להל מדריכי ( המלווי את החוסי בפעילות היו יומית ומשגיחי עליה  ,רכז
קבוצה האחראי למדריכי  ,עובדת סוציאלית האחראית לעבודה הטיפולית ,ומדריכת בית האחראית
למגורי החוסי  .בעלי תפקידי אלה מועסקי ברוב בידי העמותה לעידוד נוער במצוקה )להל
העמותה או עמותת ענ"ב( ,ומיעוט עובדי מדינה .באפריל  2008הועסקו באמצעות העמותה
במעונות הרשות  218עובדי  ,רוב מדריכי ועובדי סוציאליי ומיעוט עובדי מינהל ומשק.
נוס על כ פועל במעונות הממשלתיי מער לימודי המותא לחוסי )להל תכנית היל"ה(,15
במסגרת בית ספר שבו מועסקי מורי )באמצעות חברת המתנ"סי ( במימו ובפיקוח משרד
החינו ; וכ מתקיימי במעונות אלה קורסי הכשרה מקצועית המופעלי בידי מוסדות להשכלה
מקצועית )רשת "אורט" ורשת "עתיד"( במימו ובפיקוח משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל
משרד התמ"ת( .מקצת המורי ומדריכי ההכשרה המקצועית ה עובדי מדינה .נוס על כ
קבלני חיצוניי מספקי למעו שירותי שמירה ,מטבח ,גינו ותחזוקה.
כאמור ,במסגרת המעבר של הרשות למודל ההעסקה כמתואר לעיל ,המדריכי  ,העובדי
.2
הסוציאליי  ,המורי ומדריכי ההכשרה המקצועית הועברו בהדרגה ממעמד של עובדי המשרד
)עובדי מדינה( למעמד של עובדי גופי חיצוניי .
בדוח שנתי 55ב 16הודגשה הבעייתיות שבהעסקת עובדי שאינ עובדי מדינה במטה המשרד
ובמעונות הממשלתיי וצוי  ,בי היתר ,כי "נציבות שירות המדינה ומשרד הרווחה לא בדקו את
ההשפעה של מש העסקת אות עובדי בשירות המדינה ...על מנת לבדוק ...א אינ עשויי
במקרי מסוימי ליצור בסיס לתביעות להכרה ביחסי עובד ומעביד".
בעקבות דוח זה התגברה ההכרה במשרד הרווחה ובמשרד האוצר כי העסקת כוח אד באמצעות
עמותה אינה יכולה להיות פתרו ארו טווח ,וכי יש למצוא חלופה לשיטת העסקה זו במעונות
הממשלתיי  .לפיכ משנת  2005ואיל לא אישר אג החשב הכללי במשרד האוצר )להל
__________________

15
16

תכנית היל"ה )השכלת יסוד ולימודי השלמה( היא תכנית לימודי המיועדת להשלמת השכלה לבני
נוער שאינ משולבי במסגרות החינו 0הפורמליות.
מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "העסקה ותקינת כוח אד במשרדי הממשלה" ,עמ' .47
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החשכ"ל( למשרד הרווחה להתקשר במכרז ארו טווח ע עמותת ענ"ב ,וממועד זה התקשר
המשרד התקשרויות קצרות טווח ע העמותה ,באישור החשכ"ל .מתחילת שנת  2005ועד מועד
סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2008חידש המשרד  15פעמי את התקשרותו ע העמותה לרוב בכל
חודשיי או שלושה חודשי .
בתחילת שנת  2007הוציא החשכ"ל הנחיה ולפיה לא ייקלטו עובדי חדשי באמצעות עמותת
ענ"ב .אמנ ההתקשרויות קצרות הטווח ע העמותה נמשכו ,אול רק לצור המש איוש של
המשרות בעובדי שאיישו אות בעת הוצאת ההנחיה .היות ולא גובשה צורת העסקה חלופית ,רוב
משרות המדריכי והעובדי הסוציאליי במעונות הממשלתיי שהתפנו מאז לא אוישו בעובדי
חדשי  .הדבר גר למצוקה קשה בתפעול המעונות ,ובעקבות כ צומצמה מצבת החוסי במעונות
ובתחילת שנת  2008הורה הממונה לסגור קבוצות מג וקידו בכמה מעונות .להל יתואר כיצד
השפיע המחסור בכוח אד על המעונות "צופיה" ו"מסילה":
)א(  : " ‰ È Ù Â ˆ " Ô Â Ú Óמעו "צופיה" מספק לנערות שירותי אבחו והתערבות במשבר
ומיועד לשהות קצרת טווח של עד שלושה חודשי  .מהמעו מופנות הנערות למסגרות שונות
)למעו "מסילה"; להוסטלי ; או בחזרה לקהילה( .המעו יכול להכיל  60נערות בשלוש קבוצות
מג ושתי קבוצות קידו  .למעו מגיעות ג נערות צעירות מאוד )בנות  .(12 11הנערות שמגיעות
למעו  ,מצב קשה מאוד עקב הזנחה ,שוטטות ,עיסוק בזנות ועוד.
) (1בתק נקבעו בעלי התפקידי הנדרשי לטפל בכל קבוצה מדריכת בית ,עובדת סוציאלית
ומדריכי )שמונה מדריכי לקבוצת מג שניי במשמרת ,וארבעה מדריכי לקבוצת קידו
מדרי אחד במשמרת( .כמו כ  ,לצור השגחה על החוסות בשעות הלילה נדרשי שני עובדי לילה
למעו .
‰ ÂÓ˘Â ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙Â„·ÂÚ È˙˘ ,‰ÏÈÏ È„·ÂÚ È ˘ ÔÂÚÓ· Â¯ÒÁ 2008 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó
‰Á‚˘‰‰Â ,˙¯Ó˘Ó· „Á‡ ‰ÏÈÏ „·ÂÚ ˜¯ ‰È‰ ÌÈ˙ÚÏ ‰ÏÈÏ È„·ÂÚ· ¯ÂÒÁÓ‰ ·˜Ú .ÌÈÎÈ¯„Ó
¯ÂÒÁÓ‰ Ï˘· ;˙Â¯Ú ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÏÚ ‰ÏÈÏ· ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ È ÙÓ ‰˙ÂÁÙ‰
·ÌÚ ÏÏÎ Â˘‚Ù ‡Ï˘ ˙Â¯Ú Û‡ ÂÈ‰Â ,ÌÈ‡˙Ó ÏÂÙÈË ˙Â¯Ú Ï Ô˙È ‡Ï ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙Â„·ÂÚ
.ÔÂÚÓ· Ô˙Â‰˘ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ Í˘Ó· ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙„·ÂÚ
·˘˙Â¯Ú ‰ ¯ÙÒÓ ˙ÁÙÂ 2008 È‡Ó ˙ÏÈÁ˙· Ô‚Ó ˙ˆÂ·˜ ‰¯‚Ò Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÁÓ‰ Ï
·˜·.44 ‰È‰ 2008 ÈÏÂÈ· ÔÂÚÓ· ˙Â¯Ú ‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Ô¯ÙÒÓ .ÔÂÚÓ· ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂˆÂ
) (2עוד הועלה כי נערות שהו במעו יותר משלושה חודשי בשל ההמתנה להעברת למסגרות
המש  .במאי  2008המתינו במעו תשע נערות להעברת למעו "מסילה" ,לאחר שסיימו את שלב
האבחו  .יש לציי כי חלק מהנערות שהמתינו פרקי זמ ממושכי להשמה במעו "מסילה" הופנו
להוסטלי בשל חוסר מקו במעו  ,א שהמסגרת הפתוחה של ההוסטלי לא הייתה המסגרת
הטיפולית המתאימה לה ביותר.
ÍÂ¯‡ ÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ ÍÂ¯Ú Â È‡Â ¯·˘Ó· ˙Â·¯Ú˙‰Â ÔÂÁ·‡ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ „ÚÂÈÓ "‰ÈÙÂˆ" ÔÂÚÓ
˙ÂÁÙ ˙È·ÈË˜Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘ÓÏ ÔÂÚÓ· ˙Â¯Ú ˙˜ÊÁ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,˙Â¯Ú Ï ÁÂÂË
¯„ÚÈ‰· ÔÎ˘ - ‰ÏÈ‰˜Ï Ô¯Â¯Á˘Ó ‰ÙÈ„Ú Í‡) ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓÏ Ô˙ÁÈÏ˘ ¯˘‡Ó
"‰ÏÈÒÓ" ÔÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï ‰ È˙ÓÓ˘ ‰¯Ú ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .(·ÂÁ¯· ˙ÂÈÁÏ ÂˆÏ‡ÈÈ˘ ÔÎ˙ÈÈ ˙¯‚ÒÓ
˙190 Â È˙Ó‰ 2008 ÈÏÂÈ· ,¯ÂÓ‡Î ."‰ÈÙÂˆ" ÔÂÚÓÏ Ò ÎÈ‰Ï ‰ È˙ÓÓ‰ ‰¯Ú Ï˘ ÌÂ˜Ó ˙ÒÙÂ
."‰ÈÙÂˆ" ÔÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï ˙Â¯Ú
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)·(  : " ‰ Ï È Ò Ó " Ô Â Ú Óמעו "מסילה" הוא מעו מקי לנערות בנות  18 13השוכ במושב
אורה ,בפאתי ירושלי  .המעו יכול להכיל  46נערות בשתי קבוצות מג ושתי קבוצות קידו .
באוגוסט  2007פנה מנהל מעו "מסילה" להנהלת המשרד וציי כי איכות הטיפול וההשגחה שלה
זוכות החוסות מידרדרת במהירות בשל המחסור במדריכי  ,וכי "חברי הנהלת המעו  ,כולל אני
עצמי ,מעריכי שקריסת המערכות קרובה מאוד .היא יכולה ללבוש צורות שונות :מרד של קבוצת
חניכות ,אירוע חמור של אלימות או של פגיעות עצמיות ,או נטישה של מדריכי ".
˙2007 ¯·Óˆ„· .ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î ‰˘ÓÓ˙‰ ÔÂÚÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ‰˘˜‰ Â˙ÈÊÁ
‡¯·Óˆ„· 23-· :ÌÈÈÁ ˙ ÎÒ· ÂÏ·‚˘ ˙Â˙ˆ‰Â ˙ÂÚ¯Ù˙‰ ÈÚÂ¯È‡ È ˘ "‰ÏÈÒÓ" ÔÂÚÓ· ÂÚ¯È
˘ÂÏ˘Â ‰˜Ï„ ‰ˆ¯Ù ÔÂ„ÚÂÓ· .ÌÈˆÙÁ Â˙Èˆ‰Â Â¯·˘ ,ÂÏÏÂ˙˘‰ ÔÂ„ÚÂÓ· Â‰˘˘ ˙Â¯Ú ‰ÓÎ
‰ÎÏ‰Ó·Â ‰ÓÂ‰Ó ·Â˘ ‰ÏÏÂÁ˙‰ ·¯Ú· ˙¯ÁÓÏ .È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËÏ Â ÂÙÂ ‰ È‚· ÂÚ‚Ù ˙Â¯Ú
·˜Ú ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï Â ÂÙ ‰ÎÈ¯„ÓÂ ˙Â¯Ú ˘˘ .‰˜Ï„Ï ÂÓ¯‚Â ÌÈˆÙÁ Â˙Èˆ‰ ˙Â¯Ú ‰ÓÎ
˘‡.Ô˘Ú ˙ÙÈ
בינואר  2008מינה מנכ"ל המשרד ועדה לבדיקת אירועי ההצתות במעו  .בד בבד החליטה הנהלת
הרשות לבצע כמה שינויי במעו  ,ובה צמצו מספר הקבוצות הפועלות במרחב המג לקבוצה
אחת ,תגבור המעו במדריכי ממעו "צופיה" והגברת הפיקוח במעו .
הצעדי שנקטה הנהלת הרשות לא פתרו את מצוקת התפעול של המעו  .במאי  2008פנה מנהל
המעו לשר הרווחה וציי כי "במעו מסילה ...קרובה מאוד קריסת מערכות כללית ...אני מבוהל
מהאסו המתרחש לבוא .איני מצליח להבי כיצד הנהלת המשרד שלי אדישה לכ שחוסות
הנמסרות לאחריותנו בצו 'טיפול והשגחה' מקבלות טיפול והשגחה ברמה מחפירה".
במאי  2008הגישה הוועדה את ממצאיה .היא ציינה כי הסיבות העיקריות לאירועי ההצתות במעו
היו מחסור במדריכי ובעובדי סוציאליי שגר להידרדרות באיכות הטיפול בחוסות ולהיענות
פחותה לצורכיה ; מחסור בשעות שבה מועסק פסיכיאטר במעו א שחלק ניכר מהחוסות מטופל
בתרופות פסיכיאטריות; היעדר ייעו וטיפול פסיכולוגי לחוסות א שחלק ניכר מה נפגעות
טראומות מיניות ואחרות; היעדר מפקחת מחוזית על הטיפול שהייתה אמורה לפקח על עבודת
העובדי הסוציאליי ועל התהליכי הטיפוליי הפרטניי הניתני לחוסות .הוועדה המליצה ,בי
היתר ,לאייש את כל תקני המדריכי ; להגדיל את מספר המשרות של העובדי הסוציאליי שנקבע
בתק ולאייש את כל המשרות האמורות; לתגבר את הצוות הטיפולי בפסיכיאטר ובפסיכולוג;
ולהגביר את הפיקוח על הטיפול הפרטני בחוסות.
·ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï ÔÂÚÓ‰ Ï‰ Ó ÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘Ó ¯˙ÂÈ ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
¯Á‡ÏÂ ÔÂÚÓ· ÌÈ˘˜‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÂÚ¯È‡˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘Â ˙ÂÒÂÁÏ Û˜˘ ‰ ÔÂÎÈÒ‰
·ˆÓ‰ ˙Â¯„¯„È‰ ÏÚ ÊÂÁÓ· ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ Ï˘Â ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÚ¯˙‰
·˙ ÎÒ· ÔÂ˙ ‰È‰È ‡Â‰˘ ÍÎÏ ÔÂÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÂÚÙ˙‰ Â˙˜ÂˆÓ ‰Ó¯‚ - ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ ÔÂÚÓ
Ô˜ÏÁ ,ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÔÂÚÓ· ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ‰ Á· ¯˘‡ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ·Â¯ .‰¯È‚Ò
·˘.ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ‰ ˙Ó‰‰ Ï
·˙˘Ï‰ Ó Ï˘ Â˙ÈÊÁ˙ ÈÎ ¯ÒÓ 2008 ¯·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙·Â
¯ˆÂ‡· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ È"Ú ‰¯·ÚÂ‰" 2007 ËÒÂ‚Â‡Ó "‰ÏÈÒÓ" ÔÂÚÓ
„¯˘Ó ."Í¯„‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Â ˙˘È¯„Ï ÒÈÒ·‰ ‰˙ÈÈ‰Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ·Â
"˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÒÈ¯˜" ÏÚ ÚÈ¯˙‰˘ ÔÂÚÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â·˙ÎÓ˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰ ,¯·„Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ÁÏ˘ ÔÂÚÓ· ˘Á¯˙‰Ï ‰ÈÂÙˆ‰
.ÔÂÚÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙ÈÊÁ˙ ˙Â˘ÓÓ˙‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÈÈÚ·Ï ¯È‰Ó
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ג הממונה התריע לפני הנהלת המשרד מתחילת שנת  2007על המצוקה הקשה שבה
.3
נתוני המעונות הממשלתיי בעקבות הקפאת קליטת כוח האד בה  .בדצמבר  2007פנה הממונה
למנהלת האג וציי כי "בביקורי שלי במעונות ובשיחות ע צוותי ומנהלי  ,אני מרגיש אצל
עייפות ,שחיקה ,חוסר אוני וכאב מהמצב ,א מעל הכול חשש מכ שאינ יכולי לספק לחניכי
במעונות את מלוא ההגנה ותשומת הלב הנדרשי " .הממונה הוסי כי ביקש כמה פעמי לקיי
ישיבה ע הנהלת המשרד בנושא זה א טר נענה.
מנתוני כוח האד המקצועי במעונות הממשלתיי  17מאמצע שנת  2008אפשר ללמוד כי באותה עת
עדיי היה מחסור קשה בכוח אד במעונות :השיעור הממוצע של משרות המדריכי הלא מאוישות
במעונות אלה היה  ,27%ובמעונות "נווה חורש" ו"מצפה י " לא אוישו יותר ממחצית משרות
המדריכי ; השיעור הממוצע של משרות העובדי הסוציאליי הלא מאוישות במעונות אלה היה
 ,25%ובמעו "מסילה" לא אוישו כשני שליש ממשרות העובדי הסוציאליי .
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯˘ÓÂ ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ˙Â¯˘Ó Ï˘ ˘ÂÈ‡‰-˙˙ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÈ„‚‰Ï ¯˘Ù‡ ‡ÏÂ ,ÌÓÂ˜È˘·Â Ì‰ÈÏÚ ‰Á‚˘‰· ,˙Â ÂÚÓ‰ ÈÎÈ Á· ÏÂÙÈË· Ú‚Ù ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰
‡˙ ˙.ÌÈÙÒÂ ÌÈ È˙ÓÓ ˙ËÈÏ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÎÈ Á‰ ˙ÒÂÙ
ÈÏ· ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ë˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˘‚‰ÚÈ‚ÙÏ ÂÓ¯‚ ,˙Â ÂÚÓ· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÈÙÂÏÁ ÔÂ¯˙Ù ˘·Â
Í˘Ó· ·" Ú ˙˙ÂÓÚ ÌÚ ÁÂÂË‰ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙ËÈ˘ :˙Â˘¯‰ ˙„Â·Ú· ˙Î˘Ó˙Ó
˙˜‰¯˘Î‰ Í¯ÚÓ ˘·‚ÏÂ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ Ô Î˙Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ‰˙˘˜‰ ‰ÎÂ¯‡ ‰Î ‰ÙÂ
‡¯Ô‰Â ÔÂÚÓ‰ ˙Ï‰ ‰· Ô‰ ˙Â‡„Â ¯ÒÂÁÏ ‰Ó¯‚Â ˙Â ÂÚÓ· ˜ÒÚÂÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ¯Â·Ú ÁÂÂË ÍÂ
·˜¯· ‰Ó¯‚ ˙Â ÂÚÓ· ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ Â˙ËÈÏ˜ ˙‡Ù˜‰ ;ÌÓˆÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰Â ÌÈÒÂÁ‰
ÛÈ¯Á ¯·˘Ó Ì¯‚ ÍÎ ·˜ÚÂ ,˙Â ÂÚÓ· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ·Â ÌÈÎÈ¯„Ó· ‰˘˜ ¯ÂÒÁÓÏ
·˙.ÛËÂ˘‰ ÌÏÂÚÙ
בתשובתו של אג החשכ"ל למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2008נאמר כי הנחייתו להקפאת
קליטת כוח האד המקצועי במעונות מתחילת שנת  2007ניתנה "לאור דוח מבקר המדינה 55ב
העסקת ותקינת כוח אד במשרדי הממשלה" ,וכי היה על משרד הרווחה ,על פי סיכו עמו ,למצוא
דר חלופית לביצוע התקשרות להעסקת כוח אד במעונות.
Í¯„ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ˘·‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÈÁ ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÎ˘ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÁ ‰‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰˘ È ÙÏ ˙Â ÂÚÓ· Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰Ï ˙ÈÙÂÏÁ
ÏÂÚÙ˙· È„ÈÓ ¯·˘Ó ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ‰È‰ ÈÙÂÏÁ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â ÂÚÓ· ˜ÈÒÚ‰Ï ˙ÏÂÎÈ ÈÏ· ÂÊ
.Ú¯È‡ ÔÎ‡ ÍÎÂ ,˙Â ÂÚÓ‰
,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ Ô‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ Ô‰ ,¯Â¯· ‰È‰ 2005 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó˘ Û‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
˘˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÒÚÂÓ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ˘ ÍÎ· Ô¯Â˜Ó˘ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ˘È
,2008 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ .˙Â‡ˆÂ˙ Â·È ‰ ‡Ï˘ ÌÈ ÂÈ„ ‰ÓÎ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÂÏ‰ ˙‰ ,‰˙ÂÓÚ
ÏÚ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· È„Â˜Ù˙‰ ¯·˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÚ¯˙‰‰ Â·¯˘ ¯Á‡Ï
ÔÙÂ‡Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÙÂÏÁ ˙‡ÈˆÓÏ ı¯Ó ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÂÏÁ‰ ,ÌÈÒÂÁ· ÏÂÙÈË‰
,˙Â ÂÚÓ· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ‰ÙÂÏÁ ‰˘·Â‚ 2008 ËÒÂ‚Â‡· .‰Ê ‰˜ÒÚ‰
.ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ¯Â·Ú ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÏÂÙÈËÂ ‰Î¯„‰ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó‰
__________________

17

למעט מעו "אל בוסת " שבו המדריכי והעובדי הסוציאליי מועסקי בידי העמותה המפעילה
אותו.
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי משרד הרווחה כי פעל ללא לאות ,בכל הדרגי הניהוליי ,
לפתרו מצוקת ההשמה במעונות אל מול גורמי המטה הממשלתיי משרד האוצר ונציבות שירות
המדינה כאשר כל פעולה של משרד הרווחה לפתרו הבעיה תלויה באישור .

✩
˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÂÚÙ˙‰ Ì˙˜ÂˆÓ ÔÂ¯˙Ù· ˙¯ÎÈ ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰‚È˘‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰
Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡Ï ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ „ÁÈ ,‰ÙÂÏÁ ˘Â·È‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰
Â·˘ „ÚÂÓ‰ ÔÈ· ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙‡Ê ÌÚ .Ì‰· ÈÚÂˆ˜Ó‰
„¯˘Ó Â˘·È‚ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ÔÈ·Â ˙Â ÂÚÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰Ï ˙Ú‚Â ‰ ‰ÈÚ·‰ ‰¯¯ÂÚ˙‰
˙Â·ÈÒ · ¯È·Ò Â È‡ - ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ - ‰ÈÚ·Ï ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙Ù ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰
Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙· ˙‡˘Ï ÂˆÏ‡ ‰˘˜ ‰˜ÂˆÓ· ÌÈ Â˙ ‰ ¯ÚÂ È · ‰Ê Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ˜¯Ù· .ÔÈÈ Ú‰
ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚Ù ÔÎÂ ˙Â ÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï ˙Î˘ÂÓÓ ‰ ˙Ó‰ - ‰ÈÚ·· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
.ÌÈÒÂÁ‰ Ï˘ ÌÓÂÏ˘ ÔÂÎÈÒ È„Î „Ú ˙Â ÂÚÓ· ‰Á‚˘‰‰Â

מודל חדש להפעלת מעו ממשלתי מעו "אל בוסת "
המעו  ,שהחל לפעול במאי  ,2006משמש מעו נעול לנערות ממגזר המיעוטי מכל רחבי
.1
האר  .הוא שוכ בפאתי המועצה המקומית ג'וליס וכולל מרחב מג בלבד .במעו אפשר לשכ 24
נערות ,ובמועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2008שהו בו  17נערות .מודל ההפעלה של המעו  ,שנקבע
בידי משרד הרווחה ,ייחודי למעונות נעולי ברשות :המעו מופעל בידי עמותה ,אול הוא מוגדר
מעו ממשלתי ובפועל נקבע לו מער ניהולי כפול הנהלה מפקחת של עובדי משרד הרווחה
)מנהל המעו  ,רכז טיפול ורכז חינו ( והנהלה תפעולית של עובדי עמותה )מנהל תפעולי ,רכז
טיפול ,רכז חינו ורכז בית ספר( .ההנהלה המפקחת ממונה על ההנהלה התפעולית ,וההנהלה
התפעולית ממונה על העובדי הסוציאליי  ,המורי והמדריכי .
מטרתו של מודל זה היא להימנע מהעסקת כוח האד באמצעות השיטה הנהוגה בשאר המעונות
הממשלתיי  ,כמפורט לעיל ,ובכ למנוע היווצרות יחסי עובד מעביד בי המדינה ובי עובדי
המעו  .אול יישו המודל גר להיווצרות אי בהירות בנושא חלוקת הסמכויות והאחריות בי
המנהל הממונה מטע המדינה ובי המנהל התפעולי מטע העמותה.
זאת ועוד ,להנהלה המפקחת מונה רק מנהל מעו מטע המדינה והוא הועסק רק עד פברואר ;2007
ממרס  2007ממלא המפקח על המעונות במחוז חיפה והצפו את מקו המנהל מטע המדינה הוא
מבקר במעו בכל שבוע ומקבל דיווחי שוטפי על המתרחש במעו ועל האירועי החריגי
שהתרחשו בו.
להנהלה המפקחת לא מונו עובדי מדינה בתפקידי רכז טיפול ורכז חינו  ,א שהדבר נדרש לפי
מודל ההפעלה ,ומשרות אלה לא אוישו מתחילת פעילותו של המעו  .מאיד מועסקות במעו שתי
עובדות מדינה בתפקידי אמרכלית וא בית ,א שהדבר אינו מתיישב ע הגדרות חוזה ההפעלה
בדבר תפקיד של עובדי המדינה במעו .
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È„È˜Ù˙ ˙˘ÂÏ˘ ÍÂ˙Ó˘ ˙ÂÈ‰ ,„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÚˆÂ· Ï„ÂÓ‰˘ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯ÙÏÂ ,„Á‡ „È˜Ù˙ ˜¯ ˘ÈÂ‡ ˙Á˜ÙÓ‰ ‰Ï‰ ‰‰
Ï˘ ÏÂ‰È ‰ È‚¯„· ˙ÂÏÈÙÎ‰ Ï˘· ˙ÂÈÏÂ‰È ˙ÂÈÚ· ˙¯ÈˆÈÏ Ï‡Èˆ ËÂÙ ‰Ê Ï„ÂÓÏ ÈÎ ¯Â·Ò
ÈÂÙˆ‰ ÍÂÎÈÁ‰Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰Ï Ú‚Â · ˙˜ÙÒÓ‰ ˙Â¯È‰·‰-È‡ ,ÔÂÚÓ‰
·ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ ‰ÏÚÙ‰‰ Ï„ÂÓ· Úˆ·Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,˙‡Ê ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .Ì‰È È
.Â˙Â‡ Ì˘ÈÈÏÂ - ÌÈ˘¯„ ‰
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה צוי כי המודל נקבע כמודל ניסויי ,וכי מתחילת
הפעלתו של המעו נוצרו בעיות קשות ביישומו של המודל ,היות שהמנהל מטע המדינה שנבחר
במכרז נמצא לא מתאי לתפקידו ועבודתו הופסקה; והיות שג מי שמילא את מקו המנהל לאחר
מכ לא פעל כראוי ,ולפיכ לא נית היה לבחו את המודל ולהפיק לקחי לגבי אופ הפעלתו.
˙ÂÈÂÏ˙ Ô È‡Â ˙ÂÈ˙Â‰Ó Ô‰ Ï„ÂÓ· ˙ÂÓÂÏ‚‰ ˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÚËÓ ÔÂÚÓ‰ Ï‰ Ó ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È ;‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÔÂÚÓ‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÓ˘ ÈÓ
,ÔÂÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙· ÂÏ‚˙‰˘ ˙ÂÈÚ·Ï È‡¯Á‡‰ ‰È‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ ÈÙ ÏÚ˘ ,‰ È„Ó‰
ÌÚËÓ ÔÂÚÓÏ ˘„Á Ï‰ Ó ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ‰ ÈÓ ‡Ï Ê‡ÓÂ 2007 ¯‡Â¯·Ù· ¯·Î Â„È˜Ù˙Ó ˘¯Ù
‰˙ÂÓÚ‰ È„È· ÔÂÚÓ‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· ÏÂ‰È ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯È‡˘‰ ‰˘ÚÓÏ ÍÎ· .‰ È„Ó‰
Â È‡Â ÏÂÚ ÔÂÚÓ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÒÈÙ˙ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ¯·„‰˘ Û‡ ,„·Ï· ‰ÏÈÚÙÓ‰
.‰Ê ÔÂÚÓ ÏÚÙÂ‰ ÂÈÙÏ˘ Ï„ÂÓ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ ¯˘Ù‡Ó
 .2בשנות פעילותו של המעו  ,ובייחוד מאמצע שנת  ,2007התעוררה בעיית תברואה קשה
הפוגעת בסגל המעו ובחוסות בו ואשר במועד סיו הביקורת טר באה על פתרונה :המזבלה של
המועצה המקומית ג'וליס ,אשר הייתה רחוקה יחסית מהמעו בעת שהחל המעו לפעול ,גדלה
במש השני  ,ועקב כ נעשתה קרובה כל כ למעו עד שהיא גובלת בפתחו .בשל קרבתה של
המזבלה למעו ערמות אשפה מקיפות את צינור המי המרכזי של המעו ; ובעת שרפת האשפה
העש מגיע פעמי רבות לתו המעו  .מהמזבלה נוד ריח רע והיא מקור למזיקי העלולי להיכנס
לשטח המעו וא עלולה לגרו לתחלואה בקרב החוסות ובקרב עובדי המעו .
ביוני  2007פנה המפקח על המעונות במחוז חיפה והצפו למועצה המקומית ג'וליס והתריע לפניה
על מפגע התברואה החמור .באותו חודש התריע ג משרד הבריאות לפני ראש המועצה המקומית
ג'וליס על מפגע התברואה ודרש ממנו לטפל כראוי באתר הפסולת ולהרחיק את האשפה מפתח
המעו  .אתר הפסולת לא טופל כנדרש ,ובתחילת שנת  2008פתח המשרד להגנת הסביבה בחקירה
בעניי אופ טיפולה של המועצה המקומית במפגע התברואה .ג פגישה בי מנכ"ל משרד הרווחה
והממונה ובי ראש המועצה המקומית ג'וליס לא הביאה לידי פתרו הבעיה .במועד סיו הביקורת,
אוגוסט  ,2008טר סולק מפגע התברואה הקשה מסביבת המעו .
ÏÚ ‰·Â‚˙ ˙Ï·˜Ï ‰ÈÏ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ ÙÏ ‰·È˘‰ ‡Ï ÒÈÏÂ'‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰
„¯˘Ó Ï˘ Ì˙˘È¯„Ï Ì‡˙‰· ,¯ÂÓ‡‰ Ú‚ÙÓ· ÏÙËÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
ÌÂ˜ÓÏ ˙ÏÂÒÙ‰ ¯˙‡ ÈÂ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏÂ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,‰ÁÂÂ¯‰
.ÔÂÚÓ‰Ó Í¯Âˆ‰ È„ ˜ÁÂ¯Ó
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הטיפול בסגירת חלופת המעצר "נופית"
עמותת "נופית" הקימה בחדרה את מעו "נופית" כדי שישמש חלופת מעצר מסגרת טיפולית
ושיקומית לאחזקת בני נוער הממתיני בתנאי מעצר למשפט ולהחלטה על המש הטיפול בה .
מסגרת זו ,שכללה  32מקומות לבני נוער בחלופת מעצר ,נועדה למנוע נזק לתהלי שיקומ  ,נזק
שעלול להיגר בתנאי מעצר רגילי .18
בעקבות מידע שמסרה הסנגוריה הציבורית להנהלת משרד הרווחה ולפיו נמצאו ליקויי
.1
קשי בהפעלת המעו  ,קיי צוות בדיקה של שלושה עובדי בכירי בהנהלת המשרד ביקור פתע
במעו ב  .17.1.08באותו יו שלח צוות הבדיקה למנכ"ל המשרד דוח המפרט את ממצאי הבדיקה,
שעיקריה היו :המזו מוחזק בתנאי תברואה ירודי ; תנאי התחזוקה ,הסניטציה והבטיחות גרועי ;
מערכות החימו אינ תקינות; יש מחסור בתרופות ובציוד רפואי .צוות הבדיקה ציי " :המש
מגורי במקו הינו בגדר סיכו ופגיעה בחניכי ".
לנוכח ממצאי הדוח החליט מנכ"ל המשרד לסגור את המעו ולהעביר את החוסי למעו
.2
"נווה חורש" עד סו ינואר  ,2008אול מעו "נווה חורש" לא היה ערו לקליטת חוסי "נופית"
ונבצר ממנו להיער לקליטת בפרק זמ כה קצר .ב  31.1.08פנה הממונה למנהלת האג וציי כי
באותו מועד לא נית להעביר את חניכי "נופית" למעו "נווה חורש" ,וכי יש חשש שצעד כזה יעמיד
בסכנה ה את חוסי "נופית" וה את חוסי "נווה חורש".
חוסי מעו "נופית" והוריה התנגדו לסגירת המעו ולפינוי החוסי ממנו .הממונה ציי במכתב
מתחילת פברואר  2008למנהלת האג כי ההחלטה לסגור את המעו גרמה "להסלמה במצב של
הנערי  ...ניסיונות אובדניי  ...אירועי אלימות בי הנערי לבי עצמ  ,תחושות של ייאוש ,תסכול
וכעס רב" .בשל התנגדות החוסי והוריה  ,שעוררה הד נרחב באמצעי התקשורת ,ובשל אי יכולתו
של מעו "נווה חורש" להיער בפרק זמ כה קצר לקליטת חוסי "נופית" ,דחה המשרד את סגירת
המעו לסו יוני  .2008בד בבד פסק המשרד ,מסו ינואר  2008ועד סו יוני  ,2008המועד שבו
נסגר המעו  ,להפנות אל המעו בני נוער שהיו זקוקי למסגרת של חלופת מעצר.
ÛÂÒÏ „Ú) ÌÈÈÚÂ·˘ ÍÂ˙· "˙ÈÙÂ " ÔÂÚÓ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ‰ËÈÏÁ‰˘ ,„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·‰ ‡Ï ,"˘¯ÂÁ ‰ÂÂ " ÔÂÚÓÏ ÌÈÒÂÁ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ (2008 ¯‡Â È
ÈÒÂÁ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÔÎ‡Â .‰ÓÈ˘È Ì˙Ó˘‰Ï ‰ÙÂÏÁ‰ Ì‡ ‰˜„· ‡ÏÂ ÌÈÒÂÁ‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰
‰ÂÂ " ÔÂÚÓ ÈÎÂ Ì ÂÚÓ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ËÏÁÂ‰˘ ¯Á‡Ï ‰˘˜ ¯·˘ÓÏ ÂÚÏ˜ "˙ÈÙÂ " ÔÂÚÓ
"˙ÈÙÂ " ÔÂÚÓ˘ ¯Á‡Ó ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È ."˙ÈÙÂ " ÔÂÚÓ ÈÒÂÁ ˙‡ ËÂÏ˜Ï Ï‚ÂÒÓ ‰È‰ ‡Ï "˘¯ÂÁ
‡Ï 2008 ¯‡Â È ÛÂÒÓ ,ÌÈÈ„Â‰È ¯ÚÂ È ·Ï ¯ˆÚÓ ˙ÙÂÏÁ ‰˘ÓÈ˘˘ ‰„ÈÁÈ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ‰È‰
.ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜Ó ÂÏ ÌÈ˜Â˜ÊÏ ‰Ê È ÂÈÁ ˙Â¯È˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˜ÙÈÒ
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה צוי כי "המשרד עשה את כל הפעולות
הנדרשות להעברת הקטיני המטופלי במעו למקומות חלופיי  ,כולל הארכת התקשרות
מינימאלית ע העמותה ,כדי להבטיח שלכל חוסה יימצא מקו מתאי במהל סיו תקופת
ההתקשרות .במקביל יצא המשרד מידית למכרז להקמת שתי חלופות מעצר ,אחת במרכז ואחת
בדרו " .עוד ציי המשרד בתשובתו כי במכרז נבחרו הזכייני האמורי להפעיל מסגרות אלה.

__________________

18

המעו הממשלתי "יסמי " ביפו משמש חלופת מעצר לנערי ממגזר המיעוטי  ,ומעו "נופית" שפעל
עד סו* יוני  2008שימש חלופת מעצר לבני נוער יהודיי .
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¯Á‡Ï ˜¯ ÂË˜ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙· Â ÈÂˆ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÂÈÒÂÁ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ ÔÂÚÓ‰ ˙‡ ÌÈÈÚÂ·˘ ÍÂ˙· ¯Â‚ÒÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ÈÎ ÁÎÂ „¯˘Ó‰
‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ú ÂÓ ‰È‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÎ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ."˘¯ÂÁ ‰ÂÂ " ÔÂÚÓÏ
·˙ÂÏÂÚÙ· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ „˜Ó˙‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡ÓÂ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ‰È˙ÂÎÏ˘‰ ÏÚ ,ÂÊ ‰ÓÈ˘È È˙Ï
.˙Â˘¯„ ‰

ההדרכה וההכשרה של סגל עובדי המעונות
 .1הדרכתו והכשרתו של סגל עובדי המעונות חיוניות להצלחת פעילות החינוכית והטיפולית
המורכבת ע החוסי במעונות .הרשות מארגנת עבור עובדי המעונות הדרכות והכשרות בנושאי
הנוגעי לתחומי פעילות ולהיבטי שוני של הטיפול בחוסי  ,ובכלל זה קורס הדרכה בסיסי
למדריכי חדשי והשתלמויות לעובדי בתחומי החינו והטיפול במעונות בנושאי מקצועיי
שוני .
‰Î¯„‰‰ Ò¯Â˜ ‡Â‰ ‰·ÂÁ Ò¯Â˜Î ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈ È„Ó ÈÙÏ ¯„‚ÂÓ‰ „ÈÁÈ‰ Ò¯Â˜‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÏÚ˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰Â ˙Â¯˘Î‰‰ ˙‡ ÌÈ¯È„‚Ó Ì È‡ ˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â .ÌÈ˘„Á ÌÈÎÈ¯„ÓÏ ÈÒÈÒ·‰
Ì¯Â·Ú ‰˘·È‚ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ .˙Â˘¯· Ì˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ¯Â·ÚÏ Ì‰È‚ÂÒÏ ˙Â ÂÚÓ‰ È„·ÂÚ
Â È‡ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰Â ˙Â¯˘Î‰‰ Ï˘ È˙ ˘‰ ÔÂ Î˙‰ .ÌÈ ·ÂÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰Â ‰¯˘Î‰ ÈÏÂÏÒÓ
˙ÂÈ Î˙· ÂÚ·˜ ˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙¯˘Î‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ„ÚÈ‰Â ,ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÔÂ Î˙ ÏÚ ÒÒ·˙Ó
,ÌÈ·Ï˘‰ ,ÌÈ Î˙‰ Ô˙¯‚ÒÓ· ÌÈË¯ÂÙÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈÏÏÎ Ì‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰
.19ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÂ ÚÂˆÈ·‰ ÈÎ˘Ó ,˙ÂÈÂÏÚ‰
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה נמסר כי "חלק גדול של ההכשרה במעונות
החסות נעשה בהכשרה צוותית בתו המעונות לאנשי צוות לפי תפקידיה " .עוד ציי המשרד
בתשובתו כי "ייעשו פעולות לתכנו רב שנתי של פעולות ההכשרה ,פיתוח כוח האד ובניית
תוכנית עבודה שנתית כנגזרת של תוכנית זו .כמו כ  ,יבדק פע נוספת הא יש צור בקורסי כלל
חסותיי נוספי ".
תחו ההדרכות וההשתלמויות לעובדי המעונות נבדק בידי מפקחי הרשות ,במסגרת
.2
הפיקוח שמבצעת הרשות בשיטת הר  20בכל מסגרותיה .מדוחות הפיקוח של הרשות במעונות
הממשלתיי עלה כי ברוב המעונות האלה לא הוכנו תכניות הדרכה והשתלמות לעובדיה  ,או לא
בוצעו כמתוכנ הדרכות והשתלמויות.

__________________

19
20

ראו פירוט להל בפרק "תכנו העבודה ברשות".
"שיטת הר*" היא שיטה של פיקוח מובנה ,סטנדרדי ומקי* ,הכולל מער 0בדיקה של כל תחומי תפעול
המעו והטיפול בחוסי ; כל תחו כולל רשימה פרטנית של נושאי שהמפקח נדרש לבדוק .מער0
בדיקה זה מיוש באותו אופ בכל המעונות )יש שלוש גרסאות המותאמות לסוג המעו ( מעו מקי*;
מעו לאבחו והתערבות במשבר; הוסטל( .הבדיקה נעשית בכל מעו  ,אחת לשנה ,ועל בסיס ממצאיה
מכיני את תכנית העבודה השנתית של המעו .
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˙Â ÂÚÓ‰ Ï‚Ò Ï˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰Â ‰¯˘Î‰‰ ,‰Î¯„‰‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î Ô‰· ‰È‰ ‡ÏÂ ÈÂ‡¯Î Â ÎÂ˙ ‡Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰
‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰˘ Ô‡ÎÓ .˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ ‰ È˜˙ ‰ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ˘¯„ ¯·„‰˘ Û‡ ,Ï‚Ò‰
.˙Â ÂÚÓ‰ È„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰Â ‰Î¯„‰‰ ÌÂÁ˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰Ï‰È

ההכשרה המקצועית של החוסי במעונות
כאמור ,מעונות הרשות אמורי  ,בי היתר ,להכי את החוסי לתפקוד נורמטיבי בקהילה.
.1
אחד ההיבטי המרכזיי של תפקוד זה הוא ההשתלבות בעבודה .אחד מתפקידיה של הרשות הוא
להקנות לחוסי במסגרותיה מיומנויות מקצועיות לצור כ  .במעונות פועל מער קורסי הכשרה
מקצועית ,המיועדי להעניק לחוסי מיומנויות מקצועיות ולהכשיר למקצוע שיאפשר לה לעבוד
בו לאחר סיו שהות במעו ובמסגרת זו ג להכינ לבחינות סיווג מקצועיות של משרד התמ"ת,
שעמידה בה מקנה תעודה מקצועית.
במסגרת העברת הפעלת של רוב הקורסי המקצועיי במעונות לידי גופי חו ממשלתיי
הועברו תקצוב הקורסי והפיקוח עליה לאג להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת .הפעלת
הקורסי מבוצעת בידי הרשתות לחינו מקצועי "עתיד" ו"אורט" שעמ התקשר משרד התמ"ת.
במעונות פועל ג מספר מצומצ של מדריכי מקצועיי עובדי משרד הרווחה המלמדי בקורסי
ההכשרה המקצועית .ההכשרות המקצועיות המופעלות במעונות ה בעיקר במגמות מבנאות
אלומיניו  ,נגרות ,ריצו  ,מסגרות ,גינו  ,צורפות ,ספרות וחשבונאות )שתיי עד ארבע מגמות
במעו (.21
 .2בדצמבר  2006ניסחה הרשות מסמ עקרונות בנושא ההכשרה המקצועית במעונות ולפיו ,בי
היתר ,על קורסי ההכשרה המקצועית להיות מותאמי לשוק העבודה העכשווי ולדרישותיו ולאפשר
לחניכי לקבל תעודה מקצועית; יש לאפשר לחני לבחור בי מגוו אפשרויות הכשרה וכ יש
לבדוק מדי פע בפע א טיב ההכשרות והאופ שבו ה מתקיימות מתאימי לשינויי בשוק
העבודה ולמאפייני אוכלוסיית היעד .במסמ מפורטות דוגמאות להכשרה מקצועית ,רוב מתקדמות
וחדשניות יותר 22מההכשרות המקצועיות שהונהגו במעונות.
˙‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ‰Ï‡ Ì È‡ ˙Â ÂÚÓ· ÌÈ„ÓÏ ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ÈÒ¯Â˜ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
,˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê ÌÈ„ÓÏ ‰ ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ ÌÈÒ¯Â˜ Ì·Â¯ - ÌÈÈ ¯„ÂÓ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÒÂÁ‰
ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÏÈÚÏ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ· ÂË¯ÂÙ˘ ¯˙ÂÈ ÌÈÓ„˜˙ÓÂ ÌÈÈ ˘„Á ÌÈÒ¯Â˜ ÂÏÈ‡Â
·ÌÈÒ¯Â˜‰ ÚˆÈ‰ ˙·Á¯‰Ï ˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ˙È Î˙ ‰˘·È‚ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙Â ÂÚÓ
·.˙Â Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ ÁÂ¯· ¯˙ÂÈ ÌÈÓ„˜˙Ó ÌÈÒ¯Â˜ ˙ÙÒÂ‰ÏÂ ˙Â ÂÚÓ
__________________

21

22

במעונות לאבחו ולהתערבות במשבר )"צופיה" ו"נווה חורש"( ,שהשהייה בה מיועדת להימש
כשלושה חודשי  ,מתכונת של הקורסי המקצועיי אינה מאפשרת לחניכי להיבח בבחינות לסיווג
מקצועי ולקבל תעודה מקצועית מהאג להכשרה מקצועית בתמ"ת ,בשל קוצר הזמ של השהות
במעו .
בי ההכשרות הרצויות המצוינות במסמ שאינ נמנות ע ההכשרות שהונהגו במעונות :מזכירות
רפואית ,מזכירות משפטית ,מכשירנות אופטית ,גרפיקה ממוחשבת ,עיצוב אתרי אינטרנט ,הנהלת
חשבונות ,אמנות הבישול ,לימודי י  ,ניהול מוס  ,טכנאות שיניי  ,צילו וידאו ועריכה ,יזמות עסקית
בנושאי שוני .
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„¯˘Ó ˜„· ,˙Â ÂÚÓ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÎÈ Á‰ È‚˘È‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ È„Î .3
¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .2007 ˙ ˘Ï ˙Â ÂÚÓ· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„ È Â˙ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
‰„ÂÚ˙ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÎÈ Á‰ ¯ÂÚÈ˘Â ÔÂÚÓ· Ì˙Â‰˘ ˙Ú· ÈÚÂˆ˜Ó Ò¯Â˜ ÂÓÈÈÒ˘ ÌÈÎÈ Á‰
˜„· ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· :ÌÈ Ë˜ Ì‰ 23˙"Ó˙‰ „¯˘Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó
·„ÌÈÎÈ Á‰Ó 14%-Î ˜¯ Í‡ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÈÒ¯Â˜· ÌÈÎÈ Á 170 Â„ÓÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ
)ÂÏ·È˜ (ÌÈÎÈ Á 20) ÌÈÎÈ ÈÁ‰Ó 12%-Î ˜¯Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÈÒ¯Â˜ ÂÓÈÈÒ (ÌÈÎÈ Á 24
˙:˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ‰ÊÓ ‰Ê ÂÏ„· ˙Â ÂÚÓ‰ ÈÎ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ .˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÂÚ
·ÔÈ·Â ˙Â„ÂÚ˙‰ ÈÏ·˜ÓÂ ÌÈÒ¯Â˜‰ ÈÓÈÈÒÓ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ÒÁÈ‰ "‰ÂÂÁ‡"Â "ÌÈ ‰ÙˆÓ" ˙Â ÂÚÓ
˙È·" ˙Â ÂÚÓ· ;3:1 ÒÁÈ‰ ‰È‰ "ÌÈ¯‰ ÛÂ " ÔÂÚÓ· ;6:1 ‰È‰ ÌÈÒ¯Â˜· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¯ÙÒÓ
.˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÂÚ˙ Ï·È˜ ‡Ï ÍÈ Á Û‡ "ÌÚ ÏÈ‚"Â "¯Ú ‰
בתשובתו של משרד התמ"ת למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  2008צוי כי "תקופת השהות
במעונות היא כידוע אינדיבידואלית ...תלמידי נכנסי ויוצאי מקבוצות הלימוד לפי צווי
משפטיי ולא לפי צורכי הלימוד .בנוס יש לציי את החס הלימודי שמאפיי חלק מהאוכלוסייה.
במקביל היצע הקורסי המצומצ אינו מבטיח הלימה בי ציפיות הלומדי לבי הקורס הנלמד
)במקו חופשי כל תלמיד בוחר את תחו הלימודי עובדה התורמת משמעותית למוטיבציה(.
ברור כי בתנאי אלו הציפייה להצלחה ממוצעת נורמטיבית היא לא ריאלית לדעתנו" .ג משרד
הרווחה ציי בתשובתו כי יש לבחו את הנתוני בהתייחס לשוני הניכר בטווחי הזמ שבה שוהי
החוסי במעונות וכי "הנתוני ילמדו ויבחנו במשות ע האג להכשרה מקצועית במשרד
התמ"ת".
˙Â¯‚ÒÓ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯˘Î‰‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÚÂ„È ‰Ï‡ ÔÎ˘ ,ÌÈÒÂÁ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÏ ˙ÂÒÁ‰
ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÂÚ˙‰ ÈÏ·˜ÓÂ ÌÈÒ¯Â˜‰ ÈÓÈÈÒÓ Ï˘ ÌÈÎÂÓ ‰Î ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ÔÎ ÂÓÎ
„¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏÂ ,˙Â ÂÚÓ· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÒ¯Â˜‰ ÈÎÈ Á Ï˘ È„ÂÓÈÏ‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ‰ˆÂÓ ‡Ï
Ï˘ ÌÈ‚˘È‰‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,‰ÁÂÂ¯‰
.ÌÈÎÈ Á‰
 : " Ì Ú Ï È ‚ " Ô Â Ú Ó · ˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰ ‰ ¯ ˘ Î ‰ ‰ Í ¯ Ú Óבמעו פעלו במועד
.4
הביקורת שלושה קורסי הכשרה מקצועית :קורס לנגרות ,קורס לריצו ותשתית בניי וקורס
למבנאות אלומיניו  .הועלה כי במהל שנות הפעלתו של הקורס לנגרות במעו  ,לא נבחנו חניכיו
במבחני לקבלת תעודות סיווג מקצועי של משרד התמ"ת ,היות שלא הייתה תכנית הכשרה
מותאמת לבני נוער לצור זה .בשנת  2007גיבש משרד התמ"ת תכנית כזו ומסר אותה למעו  ,אול
במועד סיו הביקורת טר הוחל בהפעלתה במעו  .עוד הועלה ,כי משנת  2002ואיל לא נבחנו
החניכי בקורס לריצו ותשתית בניי במבחני לקבלת תעודות סיווג מקצועי ,בשל גיל הצעיר
שלא ענה על הקריטריו הנדרש לקבלת תעודות אלה.
‰¯˘Î‰‰ ÈÒ¯Â˜ ˙˘ÂÏ˘Ó ÌÈÈ ˘ ÈÎÈ ÁÓ ¯ˆ· ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙Ï‰ ‰Â ÔÂÚÓ‰ ˙Ï‰ ‰˘ Û‡ .ÈÚÂˆ˜Ó ‚ÂÂÈÒ ˙Â„ÂÚ˙ Ï·˜Ï ÔÂÚÓ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
˙Â ÈÁ·· Û˙˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ÌÈÎÈ Á‰˘ ÍÎÏ ÂÏÚÙ ‡Ï Ô‰ ,¯ÂÓ‡‰ ·ˆÓÏ ˙Â¯Ú ÂÈ‰ ˙Â˘¯‰
.˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈÒ¯Â˜‰ ÏÎ· ÈÚÂˆ˜Ó ‚ÂÂÈÒÏ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Ï·˜Ï
__________________

23

קבלת תעודה מקצועית מותנית בכ שהתלמיד יעמוד בהצלחה בבחינת הסיווג המקצועי של האג
להכשרה מקצועית.
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 : " Ô ˙ Ò Â · Ï ‡ " Ô Â Ú Ó · ˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰ ‰ ¯ ˘ Î ‰ ‰ Í ¯ Ú Óמער ההכשרה
.5
שתוכנ עבור המעו כלל שני קורסי  :ספרות וצורפות .כאמור ,המעו החל לפעול במאי ;2006
כמה חודשי לאחר מכ נבנו במעו שתי סדנאות סדנת ספרות וסדנת צורפות הכוללות ציוד
מקצועי חדש ומשוכלל .אול משרד התמ"ת ,המתקצב כאמור את עלות מדריכי ההכשרה
המקצועית ,לא תקצב את הקורסי המתוכנני  ,ולפיכ מאז מועד פתיחתו של המעו לא התקיימו
הקורסי המתוכנני והסדנאות מושבתות מאז הקמת הציוד היקר שרכשה הרשות מונח בה ללא
שימוש.
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה צוי כי נושא זה "הועלה פעמי רבות ע"י
הנהלת המשרד בפני הנהלת התמ"ת אול  ,מפאת קשיי תקציביי  ,לא נשאו המאמצי פרי" .ג
משרד התמ"ת ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בשל מגבלות תקציב הוא אינו יכול להרחיב
את היק פעילות ההכשרה המקצועית במסגרות הרשות.
ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙ÈÈ‰ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ Û‡ .˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ÈÒ¯Â˜ ÌÂÈ˜ ÌÏÏÎ·Â ,˙Â ÂÚÓ· ÌÈÒÂÁÏ
¯ˆ· Ô È‚·˘ ˙ÂÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‡È‰ ,"Ô˙ÒÂ· Ï‡" ÔÂÚÓ· ·ˆÓÏ ‰¯Ú
.ÌÈÈ˙ ˘ Í˘Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Â· ˙ÂÒÂÁÏ ˜ÙÒÏ ÔÂÚÓ‰Ó

תכנו העבודה וההיערכות לטיפול באוכלוסיות היעד
תכנו העבודה ברשות
תכנו רב שנתי
חשוב שמשרד ממשלתי יבצע תכנו ארו טווח לצור תכנו פעולותיו ומעקב אחר יישומ  ,לצור
קביעת בסיס ריאלי לתקצוב וכ לצור קביעת סדרי עדיפויות והערכת תוצאות פעילותו .תכנו
אסטרטגי מאפשר ג לגבש מדיניות כוללת לטווח של כמה שני ולקבוע סדרי עדיפויות המביאי
בחשבו התפתחויות בתחומי שוני  .במסגרת תהלי התכנו האסטרטגי מגובשות תכנית עבודה
לטווח של כמה שני  ,אשר מתמקדת במשימות העיקריות של המשרד ,וכ תכניות חלופיות שונות.
במסמ שהכינה הרשות בשנת  2007ואשר סיכ את עיקרי פעולותיה ,צוינו כמה פעולות עיקריות
שבכוונתה לבצע עד שנת  ,2010ובה הגדלת מספר המקומות במעונות; גיבוש פתרונות לבעיותיה
של אוכלוסיות ייחודיות )כגו חלופות מעצר ומסגרות המשולבות ע תחו בריאות הנפש(; קביעת
מדיניות פיקוח על מכלול השירותי במעונות; הכשרה של כוח אד למת מכלול שירותי לבני
הנוער במעונות; פיתוח ועדכו תכניות המתאימות לצרכי המשתני של האוכלוסיות המטופלות.
˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï ‡È‰ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˘È˘ ‰Ú·˜ ˙Â˘¯‰˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
¯·˙ÂÙÂÏÁÂ ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÎ¯Ú‰ ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÏÏÂÎ‰ ˙˘·Â‚Ó ˙È˙ ˘-
‡˘¯ ˙˘.˙ÂÈ˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ï ÒÈÒ· ˘Ó
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תכנו שנתי
כדי שיוכל המשרד הממשלתי להשיג את יעדיו האסטרטגיי ולממש את מטרותיו עליו להכי
תכניות עבודה שנתיות .על תכנית העבודה השנתית לכלול תיאור של תהליכי העבודה המתוכנני
ופירוט המשאבי הדרושי  ,כדי שיהיה אפשר לעקוב אחר קצב התקדמות יישומה של התכנית
ולבדוק א הושגו יעדיה .לפיכ תכנית עבודה שנתית ראוי שתכלול ,בי היתר ,פירוט של היעדי
ושל הפעולות העיקריות להשגת  ,כולל עלות התקציבית של הפעולות ולוח הזמני לביצוע .
בתו שנת העבודה או בתו פרק זמ שנקבע מראש יש להכי דוח על השגת יעדי תכנית העבודה,
הערכת ההישגי והפקת לקחי ליישו .24
משרד מבקר המדינה בדק את תכנית העבודה השנתית של הרשות לשנת ) 2007להל תכנית
העבודה( ואת הדיווח על ביצוע התכנית )אשר נכלל בתכנית העבודה של הרשות לשנת (2008
)להל דוח ביצוע( ,ולהל יפורטו ממצאי הבדיקה.
תכנית העבודה כללה כמה פרקי ובה  :פתיחת מסגרות חדשות והוספת קבוצות במעונות
.1
ממשלתיי ; פיתוח והטמעה של שיטות עבודה וכלי עבודה; פיתוח ויישו של תכניות טיפוליות
וחינוכיות; הכשרת סגל עובדי המעונות ופעולות הדרכה והשתלמות; פיתוח התשתיות הפיזיות
במסגרות הרשות.
הבדיקה העלתה כי חלק ניכר מהיעדי שנקבעו בתכנית העבודה היו כלליי ביותר ,וכי היה חסר
מידע חיוני בעניינ  ,כגו  :פירוט האמצעי להטמעת שיטות עבודה וכלי עבודה חדשי בקרב סגל
עובדי המעונות; מספר החוסי המיועדי להשתת בתכניות טיפוליות וחינוכיות והמסגרות
שישתתפו בה ; פירוט סוגי ההשתלמויות וההדרכות הנדרשות.
עוד העלתה הבדיקה שהיעדי שנקבעו בכל פרקי התכנית לא דורגו לפי סדר עדיפויות ,א שדירוג
כזה נועד לאפשר הקצאה יעילה של המשאבי שיתקבלו .נוס על כ לא פורטו המשאבי להשגת
היעדי השוני  ,א שהדבר חיוני לצור תכנו אפקטיבי.
דוח ביצוע אמור לעסוק בקצב התקדמות השגת של כל אחד מהיעדי שצוינו בתכנית
.2
העבודה .הבדיקה העלתה שדוח הביצוע כלל לא עסק ברוב היעדי שצוינו בתכנית העבודה ,ומכא
שאי אפשר ללמוד ממנו א הושגו היעדי שלא הוזכרו בו וא לא הושגו מה ה הסיבות לאי
השגת .
·Â¯ ˙‡ ‰¯ÒÁ 2007 ˙ ˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÂË¯ÂÙ ‡Ï ˙È Î˙· :˙È·ÈË˜Ù‡ ‰„Â·Ú ˙È Î˙Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰
˙È Î˙‰Â ,È„Ó ÌÈÈÏÏÎ ÂÈ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ·Â¯ ;˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ÈÙÏ Â‚¯Â„ ‡Ï ‰È„ÚÈ ;‰È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï
ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ .Ì˙‚˘‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ ˘¯„ ‰ ËÂ¯ÈÙ‰ ˙‡ ‰ÏÏÎ ‡Ï
˙.˙È Î˙‰ È„ÚÈÓ ÏÂ„‚ ˜ÏÁ· ˜ÒÚ ‡ÏÂ „·Ï· È˜ÏÁ ‰È‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î

מועצת מעונות
בתקנות חסות הנוער )מעונות( ,התשט"ו  ,1955נקבע כי תוק מועצה מייעצת לשר ולממונה על
המעונות" :שר הסעד ימנה מועצת מעונות לייע לו ולממונה בענייני שיביאו לפניה ,ובפרט
בענייני אלה (1) :הקמת מעונות לצרכי הפקודה וקביעת הסדרי בה ; ) (2דרכי הפיקוח על
__________________
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מעונות במוסדות שאינ מוסדות המדינה; ) (3כללי ועקרונות בבניית מעונות; ) (4שיטות
לטיפול בחוסי " .אול מועצה מייעצת כאמור בתקנות לא מונתה.
˙Â Â¯˙Ù ˘Â·È‚Ï ‰·Â˘Á ‰ÓÂ¯˙ ÌÂ¯˙Ï ‰ÈÂ˘Ú ˙ˆÚÈÈÓ ‰ˆÚÂÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê ˙ÂÎ˘Ó ‰ ˙ÂÈÚ· Ô‰Ó ,˙Â˘¯‰ ˙„„ÂÓ˙Ó ÔÓÚ˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÈÚ·Ï ÌÈÈ·ËÈÓ
¯˜ÈÚ· ,˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÂÒÈÙ˙ ˘Â·È‚· Í¯Âˆ‰Â ˙Â ÂÚÓ· ‰Ó˘‰‰ ˙˜ÂˆÓ ˙Ó‚Â„Î
.˙ˆÚÈÈÓ ‰ˆÚÂÓ ÌÈ˜‰Ï ˘È ,˙Â ˜˙‰ ÔÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎÂ ,ÍÎÈÙÏ .ÌÈÏÂÚ ‰ ˙Â ÂÚÓ‰

גיבוש פתרונות לבעיות ייחודיות של אוכלוסיות יעד
מסגרות חלופיות לטיפול בחוסי בעלי צרכי מיוחדי
בינואר  2002הומל במסגרת דוח ביקורת פנימית של משרד הרווחה ,שבח מקרי אבדנות במעונות
הרשות ,בסוגיית אוכלוסיית החוסי בעלי רקע פסיכיאטרי במעונות הרשות כלהל " :אוכלוסייה זו
נמצאת 'בי הכיסאות' :מצד אחד ,הניסיו לטיפול שיקומי במסגרת משרד העבודה והרווחה עולה
בתוהו עקב הרקע הפסיכיאטרי הקשה של הנערי /ות והצור בטיפול אינטנסיבי ,אישי ,זמי
ומקצועי ,ומצד שני סוג זה של אוכלוסייה לא נמצא מתאי על ידי משרד הבריאות למסגרות
פסיכיאטריות נטו ...מומל כי מנכ"ל המשרד יטיל את כובד משקלו כדי לזרז את הקמתה של
מסגרת טיפולית תומכת המשלבת טיפול פסיכיאטרי אינטנסיבי וטיפול שיקומי ...מ הראוי כי נושא
זה יקבל עדיפות עליונה ,וכי יימצא פתרו מוסכ בשיתו משרד הבריאות תו פרק זמ של שלושה
חודשי ".
במסמ שהכינה הרשות בספטמבר  ,2006העוסק בצור להרחיב את היק הפתרונות לבעיותיה
של בני נוער במסגרותיה ,צוי כי המסגרות הקיימות אינ מספקות פתרונות לבעיותיה של חוסי
שנוס על היות עוברי חוק ה ג בעלי מאפייני פסיכיאטריי  ,בעלי יכולת שכלית נמוכה או
בעלי מגבלות פיזיות שונות.
במסמ נוס שהכינה הרשות בינואר  2008בנושא זה צוי כי מופני למסגרותיה יותר ויותר בני
נוער אשר אינ מתאימי לה " :בני נוער המאופייני בבעיות פסיכיאטריות קשות ,אשפוזי
חוזרי ונשני  ,ניסיונות אובדניי  ,שימוש בטיפול תרופתי כרוני ,וכ בני נוער המאופייני בהנמכה
קוגניטיבית על ס פיגור ...אוכלוסייה זו מייצרת אירועי חריגי חוזרי ונשני  ,היא 'צורכת' את
רוב תשומת הלב והמשאבי של אנשי המעו על חשבונ של הנערי /ות שלשיטתנו ה אלו
שזקוקי למעני שיש למעונות החסות לתת".
Ì‰ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰· Í¯ÂˆÏ ˙Â˘¯· ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙Â¯ÓÏ
˘˙ÂÈÚ· - ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÚ·Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰Â ˙Â˘¯‰ È„È· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˜ÂÁ È¯·ÂÚ ¯ÚÂ È · Ï
‰˙ÏÚ‰ ˙Â˘¯‰˘ Û‡Â - ˙Â Â˘ ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÏ·‚Ó ;‰ÎÂÓ ˙ÈÏÎ˘ ˙ÏÂÎÈ ;˙Â˘˜ ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ
‡˙ ˙ÈÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓ Û‡ ‰Á˙Ù ‡Ï ,˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‡˘Â ‰
.‡˘Â · ÏÂÙÈË· ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÎ ‰ÏÁ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓÂ ,‰Ï‡ ¯ÚÂ È ·Ï ‰ÓÈ‡˙Ó
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2008נמסר כי בקרוב אמור להתפרס
מכרז להקמת מסגרת לקטיני הסובלי מבעיות התנהגות קשות ומבעיות פסיכיאטריות ,אשר הוכ
בשיתו משרד הבריאות.
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מסגרות לטיפול בנערות ממגזר המיעוטי
אחד העקרונות הטיפוליי במעונות החסות הוא יצירת "רצ טיפולי" במעו  ,כלומר הפעלה של
שלושת מרחבי הטיפול מרחב המג  ,מרחב הקידו הפועל בתחומי המעו והשילוב בקהילה
הסמוכה למעו  .באופ כזה נית לנייד באופ אפקטיבי את החוסי בי המרחבי  ,לפי ההתקדמות
)או הרגרסיה( במצב .
הועלה כי במסגרת הטיפול בנערות ממגזר המיעוטי לא מופעלת שיטת הרצ הטיפולי .במעו "אל
בוסת " המיועד לנערות ממגזר זה פועל מרחב מג בלבד ,ובתו שהות של הנערות באותו מעו ה
עוברות להוסטלי או חוזרות לבתיה  ,א שפעמי רבות צפויה לה סכנת הידרדרות מידית עקב
כ  .אי לבנות ממגזר המיעוטי מסגרת הכוללת מרחב קידו שבו אפשר להמשי ולטפל כראוי
בנערות ששהו קוד לכ במסגרת הנעולה.
˙Ó˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÚÓ· ÈÏÂÙÈË Ûˆ¯ ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Â· ˙Â‰Â˘‰ ˙Â¯Ú Ï ÌÂ„È˜ ·Á¯Ó

סדרי הפיקוח על המעונות
אחד מתפקידיו העיקריי של מטה הרשות הוא לפקח על פעילות השוטפת של המעונות לפי
הנחיות וסטנדרדי שנקבעו בנוהלי הרשות .מתבצע פיקוח על כל תחומי הפעילות של המעו
התחומי הטיפוליי  ,החינוכיי והמינהליי  .מער הפיקוח ברשות כולל מפקחי מחוזיי )מפקח
על המעונות ומפקח על הטיפול( וכ מפקחי ארציי הממוני על נושאי ייעודיי ובה דרכי
טיפול; הכשרה מקצועית; אבחו והשמה; מעקב אחר בוגרי ; הוראה; השתלמויות.

מער הפיקוח המחוזי
תפקידיו העיקריי של מפקח מחוזי על המעונות )להל מפקח על המעונות( ה  :25פיקוח
.1
על פעולות המעו בתחו המינהלי ,בתחו החינוכי ובתחו הטיפולי; אחריות מקצועית ומינהלית
לקבלת חוסי למעו ; אחריות מקצועית לקבלת עובדי ולהפסקת עבודת ; ייעו למנהלי מעונות
בתחומי ניהוליי וייעו לממונה על המעונות בתחומי הנוגעי להכנת תקציב המעונות שבמחוזו
ולכוח האד במעונות.
תפקידיו העיקריי של מפקח מחוזי על הטיפול )להל מפקח על הטיפול( ה  :אחריות לקיו
דיוני בנושא קליטת החוסי במעונות וקביעת דרכי טיפול בה ; השתתפות בוועדות הערכה
תקופתיות המקבלות החלטות בעניי המש דרכי הטיפול והעברת חוסי בי המסגרות; ייזו
פעולות לפיתוח ולשיפור שיטות הטיפול בחוסי ; הנחיה וייעו לעובדי הסוציאליי ולמנהלי
המעונות בנוגע לטיפול בחוסי .
__________________
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 בנושא המסגרות החלופיות הנדרשות לטיפול2006  המסמ שהכינה הרשות בספטמבר.2
 בעומס העבודה המוטל על המפקחי המחוזיי )מפקח על, בי היתר,באוכלוסיות היעד שלה עסק
המעונות ומפקח על הטיפול( ועל המספר האופטימלי של המסגרות שבפיקוח אשר יאפשר ביצוע
 במסמ צוי כי "פיקוח אפקטיבי ]של מפקח במשרה מלאה[ יכול.פיקוח אפקטיבי על המעונות
 מתו התייחסות לפיזור גיאוגרפי המאפשר להגיע למסגרות לביקור... מסגרות10 להתקיי על כ
." וכ להגיע בהתראה קצרה על פי צרכי המערכת, מתוכנ אחת לשבועיי
ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ¯ÂÊÈÙ·Â ˙Â¯‚ÒÓ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ ˙Â¯ÓÏ (‡) :ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
.3
Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÙ˜È‰ ·Á¯Â‰ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÒÂÁ‰ Ï˘ ˙ÂÈÚ·‰ ˙Â·Î¯ÂÓ· ‰ÈÈÏÚ‰Â Ô‰Ï˘
ÏÚ ¯˙È .26ÚˆÂÓÓ· ˙Â¯‚ÒÓ 20-Î ÏÚ Á˜ÈÙ ÈÊÂÁÓ Á˜ÙÓ ÏÎÂ ,ÍÎÏ Ì‡˙‰· ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰
ÈÏÂÈ „ÚÂ 2007 ¯‡Â¯·ÙÓ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ˙¯˘Ó ‰˘ÈÂ‡ ‡Ï ÌÂ¯„‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ,ÔÎ
È„È· ÂÚˆÂ· Â‡ ÏÏÎ ÂÚˆÂ· ‡Ï Úˆ·Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ‰Ê „È˜Ù˙ ÏÚ·˘ ˙Â·¯ ˙ÂÏÂÚÙÂ ,2008
ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÚÂˆÈ·Ï „ÁÈÈÏ ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÔÓÊ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ - ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ÈÊÂÁÓ‰ Á˜ÙÓ‰
.ÂÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰
ÈÙÏÎ ˙ÈÏÂ‰È ‰ Â˙ÂÎÓÒÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ,˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ (·)
:„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰·Â ˙Â˘¯· ÌÈÈÏÂ‰È ‰ ÌÈ‚¯„‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÓÎÒÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Â ÂÚÓ‰ ÈÏ‰ Ó
˙Â ÂÚÓ‰ ÈÏ‰ Ó ÏÚ ˙ÈÏÂ‰È ‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ÌÈ ÂÓÓ Ì‰ ÈÎ Â¯·Ò ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ,„ÁÓ
ÍÓ˙ Û‡ ‰ ÂÓÓ‰Â ,‰Ê ¯ÂÊ‡· ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ È‚ˆÈÈÓ Ì˙ÂÈ‰ Û˜Â˙Ó ÌÁÂ˜ÈÙ ¯ÂÊ‡·
Ì È‡ ÈÎ Â¯·ÒÂ „·Ï· ÁÂ˜ÈÙ ‚¯„ ÌÈÁ˜ÙÓ· Â‡¯ ˙Â ÂÚÓ‰ ÈÏ‰ ÓÓ ˜ÏÁ ,Í„È‡Ó .Ì˙„ÓÚ·
.˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓÏ ˙ÈÏÂ‰È ‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ÌÈÙÂÙÎ
,ÏÚÂÙ· ˙Â ÂÚÓ ÈÏ‰ ÓÎ Ì‚ ÌÈ¯ÎÈ ÔÓÊ È˜¯Ù Í˘Ó· Â˘ÓÈ˘ ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ (‚)
ÊÎ¯Ó‰Â ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ‰ ,Ï˘ÓÏ .ÌÈÁ˜ÙÓ „È˜Ù˙· Â˘ÓÈ˘˘ ˙Ú·
Ï‰ Ó Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ - 2008 ¯‡Â¯·ÙÏ 2006 ¯·ÓËÙÒ ÔÈ· "¯Ú ‰ ˙È·" ÔÂÚÓ ˙‡ ‰Ï‰È
ÔÂÚÓ· ‰ ÂÓÓ Ï‰ Ó 2007 Ò¯ÓÓ ˘Ó˘Ó ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ;ÔÂÚÓ‰
."Ô˙ÒÂ· Ï‡"
˙Â ÂÚÓ ÏÚ Á˜ÈÙ ‡Ï ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ 2006 ˙ ˘ ÚˆÓ‡Ó („)
ÈÒÁÈ· ¯·˘Ó ˙Â·˜Ú· Â˙‡ ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙È˘ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â ÂÚÓ˘ ¯Á‡Ó "‰ÂÂÁ‡"Â "ÌÚ ÏÈ‚"
.27˙Â˘¯· ¯¯˘˘ ‰„Â·Ú‰
Ï˘· Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÊÂÁÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„Â·Ú ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙÂÎ˙ Úˆ·˙Ó ÂÓˆÚ ÔÂÚÓ‰ ÏÂ‰È ;ÔÂÚÓ‰ ÏÂ‰È · ÚÈ˜˘‰Ï Á˜ÙÓ‰ ÏÚ˘ ıÓ‡Ó‰Â ÔÓÊ‰
;„ÂÓˆÂ ‡ÏÓ ÏÂ‰È ˘¯„ ˙·Î¯ÂÓÂ ‰˘˜ ‰Î ˙¯‚ÒÓ·˘ Û‡ ,"˜ÂÁ¯ ËÏ˘"·Â È˜ÏÁ ÔÙÂ‡·
‰ÊÈ‡ ¯Â¯· ‡Ï - ÔÈ˜˙ ‡Ï ·ˆÓ ¯ˆÂ ÔÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ Ì‚ ÔÂÚÓ‰ Ï‰ Ó˘ ¯Á‡Ó ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
Á˜ÙÓ‰ Ô˙ÈÈ ·Â˘Ó ‰ÊÈ‡ ¯Â¯· ‡Ï Û‡Â ,˘¯„ Î ÂÈÏÚ Á˜ÙÏ ÏÎÂÈ Ì‡Â ÔÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÈ Ì¯Â‚
‰ÙÂ˜˙· ÔÂÚÓ· ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÈÈ Ú· - ÔÂÚÓÏ ÚÂ·˜ Ï‰ Ó ‰ ÂÓÈ˘ ¯Á‡Ï .ÂÏ‰ Ó ˘ÓÈ˘˘
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה צוי כי במקרי האמורי ניהלו המפקחי את
.  שנגר מהקשיי באיוש תקני ניהול במעונות הממשלתיי,המעונות מתו כורח מציאות
__________________

 כאשר שלושה מפקחי מחוזיי פיקחו על תפעול, מסגרות59 במועד הביקורת פיקחה הרשות על
)מפקחי על המעונות( ושלושה מפקחי מחוזיי פיקחו על הטיפול הנית בה לחוסי )מפקחי על
.(הטיפול
." ראו להל בתת הפרק "יחסי העבודה בי המפקח על המעונות למנהלי מעונות במחוז חיפה והצפו

26
27
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ÏÚ· È„È· ÔÂÚÓ Ï˘ È ÓÊ ÏÂ‰È „È˜Ù‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ï‡Î ÌÈ·ˆÓ· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙.ÔÂÚÓ‰ ÍÈÈ˘ ÂÈÏ‡˘ ÊÂÁÓ· ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÚ ‰ Ó Â È‡˘ ,˙Â˘¯· „È˜Ù

מער הפיקוח הארצי
 : ˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰ ‰ ¯ ˘ Î ‰ ‰ Ï Ú Á Â ˜ È Ù ‰ .1הפיקוח המקצועי על קורסי ההכשרה
המקצועית במעונות מתבצע בידי מפקחי של האג להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת .הפיקוח
הארגוני והמינהלי מטע הרשות על הפעלת של קורסי ההכשרה המקצועית במעונות מתבצע בידי
המפקח על ההכשרה המקצועית ברשות )להל המפקח(.
לפי תיאור התפקיד של המפקח ,תפקידיו העיקריי ה  :הכנת תכניות לימודי לבתי המלאכה
במעונות; הדרכת מדריכי העבודה; ריאיו מועמדי לתפקידי הדרכה מקצועית; ביצוע ביקורת על
הייצור בבתי המלאכה ועל מכירת תוצרת ; השתתפות בתכנו  ,בהקמה ובהרחבה של בתי מלאכה;
התאמת קורסי ההכשרה במעו לביקוש ולהיצע בשוק העבודה; ביקורי במעונות ודיווח על
הממצאי שהועלו בה .
תיאור התפקיד לעיל של המפקח הוא מיוש ואינו מתיישב ע המצב שנוצר בעקבות העברת
הפעלתו של מער ההכשרה המקצועית במעונות לרשתות החינו המקצועי "אורט" ו"עתיד":
בעקבות השינוי האמור האג להכשרה מקצועית בתמ"ת הוא שאחראי להכנת תכניות הלימודי
ולפיקוח על יישומ  ,ורשת החינו המקצועי המפעילה את קורסי ההכשרה המקצועית היא
שאחראית לגיוס ,להכשרה ולהפעלה של המדריכי המקצועיי .
ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈÈÂ È˘Ï Ì‡˙‰· Á˜ÙÓ‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ÔÂÎ„ÚÏ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÚÂ‰
˘.˙Â ÂÚÓ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Í¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡· ÂÏÁ
השינויי הללו היו אמורי לגרו לכ שתפקידי הפיקוח ,אשר קוד לכ התמקדו בתכניות
הלימודי ובעבודת המדריכי המקצועיי  ,יתמקדו בפיתוח מער ההכשרה המקצועית בכל מעו
בהתא לצורכי החוסי ; בריכוז ובניתוח המידע על הישגי חניכי הקורסי לצור שיפור מער
ההכשרה המקצועית; ובהתאמת קורסי ההכשרה המקצועית לשוק העבודה המשתנה.
ÌÈÎÈ Á‰ ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯ÓÂÁ ˙˘ÈÎ¯Ï ÌÈ¯Â˘È‡ Ô˙Ó· ¯˜ÈÚ· ˜ÒÚ Á˜ÙÓ‰˘ ‰ÏÚÂ‰
·ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜ ‡Ï Á˜ÙÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .˙Â ÂÚÓ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ÈÒ¯Â˜ ˙¯‚ÒÓ
·ÍÎ ·˜ÚÂ ,ÌÈÒÂÁ‰ ÈÎ¯Âˆ ÔÈÈ Ú· ‰˜È„· ‰˘Ú ‡ÏÂ ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙Ï Ì‡˙‰· ˙Â ÂÚÓ
ÌÂÁ˙· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡Â ˙Â ÂÚÓ‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÊÎ¯Ï Â˙Â¯˘Ù‡· ‰È‰ ‡Ï
‰¯˘Î‰‰ ÈÒ¯Â˜· ÌÈÒÂÁ‰ È‚˘È‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï Á˜ÙÓÏ ÈÎÂ ;˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰
È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ÂÈ„È· ‰È‰ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú .Ì‰· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÂÚ˙‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘ ÏÚÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
.˙Â ÂÚÓ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Í¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ÔÂ Î˙Ï
 : Ï Â Ù È Ë ‰ Ï Ú Á Â ˜ È Ù ‰ .2הגור האחראי בהנהלת הרשות לטיפול הסוציאלי
והפסיכולוגי בחוסי הוא "פקיד סעד ראשי חסות הנוער )עו"ס וטיפול(" )להל המפקח הארצי על
הטיפול( .תפקידיו העיקריי ה  :פיקוח על השירותי הסוציאליי והפסיכולוגיי במעונות;
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הדרכת המפקחי הטיפוליי המחוזיי ומת סיוע בפתרו בעיות חריגות; מעקב אחר טיב הטיפול
הנית במעונות; ייעו לממונה בתחו הטיפול.
תפקידיו של המפקח הארצי על הטיפול חשובי ביותר לתפקודו התקי של המער הטיפולי
בחוסי  ,ואי מילויי עלול לגרו להיחלשות הבקרה המקצועית על המער הטיפולי וכ למחסור
בהדרכה ובייעו לדרגי הביצוע במעונות ולדרג הפיקוח המחוזי.
בפועל העובד המאייש את המשרה אינו משמש כמפקח הארצי על הטיפול וככלל אינו ממלא את
תפקידי המפקח כאמור לעיל ,אלא ממלא מאז שנת  2003תפקידי בהנהלת האג  ,ובה פיתוח
אמצעי לטיפול בנוער מנותק מאוכלוסיות ייחודיות כגו עולי חדשי וחרדי והשתתפות בוועדה
הבי משרדית לטיפול בהתאבדויות בני נוער .היות שתק המשרה מאויש ,נבצר מהרשות להעסיק
עובד אחר בתפקיד זה.
˙Ï‰ ‰· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ‡ÏÓÈ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰˘ ËÏÁÂ‰˘ È ÙÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.˙Â˘¯‰ „Â˜Ù˙ ÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ Â˜„· ‡Ï Û‚‡‰
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה צוי כי הנהלת המשרד הטילה על המפקח
הארצי על הטיפול תפקידי נוספי בהנהלת האג  ,וכי חלק גדול מה קשורי במישרי או
בעקיפי להגדרת תפקידו .עוד ציי המשרד כי "הובהר לממונה על המעונות שהמפקח הארצי על
הטיפול עומד קוד כל לרשותו ויבצע כל מטלה במסגרת הגדרת תפקידו".
ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙ ‡Â‰ ÌÈÒÂÁ· ÈÓÂ˜È˘-ÈÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙‰˘ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·¯˘¯ÙÒÓ· ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ÏÁ˘ ÏÂ„È‚‰ .‰È˙Â¯‚ÒÓ· "‰ÈÈ˘Ú‰ ˙·ÈÏ" ·˘Á ‡Â‰ ÈÎÂ ,˙Â
˙¯˘Ó· ‡˘Â ‰ ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÒÂÁ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ‰˙Â·Î¯ÂÓ· ‰ÈÏÚ‰Â Ô‰È‚ÂÒ·Â ˙Â¯‚ÒÓ‰
.È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ‰Ê ÌÂÁ˙· ˜ÂÒÚÈ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰

יחסי העבודה ברשות
יחסי העבודה בי הנהלת הרשות להנהלת המשרד
אחד התפקידי של הנהלת ארגו הוא פתרו משברי הפורצי בארגו ומשבשי את פעילותו.
משבר הוא אירוע חריג ובלתי מתוכנ שעלול לסכ את קיומו של הארגו או לפגוע בו פגיעה קשה.
הפעולות שיש לנקוט בעת שפורצי משברי בארגו ה  ,בי היתר ,איתור נקודות תורפה בארגו
וטיפול בה מבעוד מועד ,כדי שה לא יגרמו לאבד שליטה; ונקיטת פעולות מהירות ונחושות
להשתלטות על משבר שפר .
בשני האחרונות חלו זעזועי ביחסי העבודה ברשות בשל כמה משברי ארגוניי ,
.1
שהעיקריי שבה היו תהליכי הפרטת כוח האד במעונות הממשלתיי וסגירת אחד המעונות
הממשלתיי בשנת  .2004משברי אלה גרמו למתיחות ביחסי העבודה ברשות ,ובשנת 2006
החריפה המתיחות לכדי סכסו ממוש בי הממונה ,המפקחי המחוזיי ובכירי נוספי במטה
הרשות ובי סג הממונה וחלק ממנהלי המעונות הממשלתיי ובעלי תפקידי במטה הרשות .אחד
הגורמי הישירי לפרו הסכסו היה חילוקי דעות בי הממונה ובי סגנו בדבר המבנה הארגוני
של הרשות וחלוקת הסמכויות ביניה .

משרד הרווחה והשירותי החברתיי

935

הסכסו פגע ביחסי העבודה ברשות ובניהולה התקי  .למשל ,הממונה על המעונות וסגנו נתנו
הנחיות סותרות למפקחי על המעונות ולמנהלי המעונות; במש כמה חודשי לא התקיימו ישיבות
של הנהלת הרשות; שובשה פעילות הסדירה של פורומי מקצועיי בהשתתפות המפקחי
המחוזיי ומנהלי המעונות.
,ÔÂ˜˙ Û‚‡ Ï‰ ÓÎ Ì‚ ˘ÓÈ˘˘ ,Ï"Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰Â Ê‡„ „¯˘Ó‰ Ï"Î Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÚÈ¯Î‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ ˙ÂÈÏÂ‰È ‰Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÂÏÈÚÙ‰ ‡Ï
· ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ˙¯„Ò‰Ï ÚÈÈÒÏ ÍÎ·Â ,˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈÂ ˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈÈÂ ˘‰ ÌÈ‡˘Â
·¯˘.˙Â
בשל המשבר ביחסי העבודה ברשות והיעדר פעולה נחרצת של הנהלת המשרד לצור
.2
פתרונו הוקמה ועדת בדיקה חיצונית :בספטמבר  2006מינה ראש הממשלה ששימש אז ג כשר
הרווחה ,מר אהוד אולמרט ,ועדה לבדיקת הרשות )להל הוועדה( .28הוועדה התבקשה לבחו את
אופ ניהול הרשות ,את יחסי הגומלי בי שדרת הניהול ברשות ובי שדרת הניהול במשרד ואת
יחסי העבודה בהנהלת הרשות ובמעונות שהיא מפעילה.
בתחילת נובמבר  2006הגישה הוועדה את ממצאיה ,ובה " :מערכת היחסי העכורה ומאבקי
המחנאות ] ÌÈÒÂÁ· ÌÈÚ‚ÂÙההדגשה במקור[ .אי ספק כי העיסוק האינטנסיבי של קהל רחב של
עובדי במשבר שנוצר גזל זמ רב ,אנרגיות ותשומת לב שהיו צריכי להיות מופני לטיפול
בחוסי " .עוד ציינה הוועדה כי ההנהלה לא הייתה מעורבת די הצור בטיפול במשבר ,לא נקטה
עמדות נחרצות בסוגיות שבגינ פר המשבר ולא מנעה את המש הידרדרות יחסי העבודה ברשות.
בפברואר  2007פרש סג הממונה לגמלאות .ואול בכ לא הסתיי המשבר ברשות ,ויחסי
.3
עבודה קשי המשיכו לשרור בי הממונה והמפקחי המחוזיי ובי חלק ממנהלי המעונות ובעלי
תפקידי אחרי במעונות.
ביוני  2007קבע מנכ"ל המשרד ,שנכנס לתפקידו כחודשיי קוד לכ  ,מתווה לשיקו הרשות,
ובמסגרתו נקבע ,בי היתר ,כי הממונה יכי תכנית עבודה לרשות וכ יכי  ,בשיתו מנהלי המעונות,
תכניות עבודה למעונות הממשלתיי  ,וכי הוא ימסור בחצי השנה שלאחר מכ דיווח חודשי להנהלת
המשרד על ההתקדמות בביצוע  .עקב מחלוקת בי הממונה ובי הנהלת המשרד לא יוש המתווה,
והדבר גר להתערערות יחסי העבודה בי הנהלת המשרד לממונה .בסו מאי  2008פרש הממונה
מתפקידו .עד פרישתו לא חל שיפור ביחסי העבודה בקרב עובדי הרשות וביחסי העבודה בי הנהלת
הרשות להנהלת המשרד .במועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2008כשלושה חודשי לאחר שהממונה
על המעונות פרש לגמלאות ,טר מונה אחר במקומו ,ונמצא כי בינתיי מילאה את התפקיד מנהלת
האג .
ÈÒÁÈ· ¯ÂÓÁ‰ ¯·˘Ó‰ ÔÂ¯˙Ù· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ‰Ï˘Î ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.‰˙Â¯ÓÏ ‰ÙÂÙÎ‰ ‰„ÈÁÈ· ‰„Â·Ú‰
˙ÂÏÈÚÙÏ ‰˙¯ÊÁ‰·Â ˙Â˘¯‰ ˙‡¯·‰· ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜˙Â¯È‰Ó· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ .È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÈ˘ Ì„‡ ˘Â¯„ ‰ È
.˙Â˘¯‰ ¯Â·Ú ˙ÈÏÂ‰È ‰‡¯·‰ ˙È Î˙ ˘Â·È‚ÏÂ ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ ÈÂ ÈÓÏ
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חברי הוועדה היו מנהלת מחוז דרו במשרד החינו )יו"ר(; היוע* המשפטי של משרד התמ"ת; סג
נציב שירות המדינה; מנהל אג לחקירות משמעת בנציבות שירות המדינה.
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משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי פעל לפתרו הסכסו ברשות ,אול הוא
לא ייש מסקנות מסוימות של ועדה משרדית שבחנה את הנושא ואשר נגעו לבכירי ברשות כיוו
שיישומ אינו בסמכותו .בעניי מינוי ממונה על המעונות במקו הממונה שפרש ציי המשרד כי
"העובדה שמנהלת האג כממלאת מקו הממונה על המעונות משקיעה את רוב זמנה ומרצה
בחסות הנוער ,אכ גורמת לכ שהיא אינה יכולה להשקיע בתחומי רבי עליה היא מופקדת
והמשרד פועל נמרצות למינוי ממונה על המעונות".
יחסי העבודה בי המפקח על המעונות למנהלי מעונות במחוז חיפה והצפו
אחד הביטויי הקשי של המשבר ביחסי העבודה ברשות היה אי שיתו פעולה בי מעונות "גיל ע "
ו"אחווה" במחוז חיפה והצפו ובי המפקח על המעונות במחוז )להל המפקח המחוזי( ,ועקב כ
נבצר ממנו לפקח על המעונות הללו .עובדי במעונות אלה טענו כי המפקח המחוזי מתנכל לה
והפסיקו ,בתמיכת ועד העובדי במשרד ,לשת פעולה אתו ולדווח לו על אירועי חריגי .
בינואר  2007החליט המשנה למנכ"ל המשרד ,ששימש ג מנהל האג  ,כי הממונה על המעונות
יחלי באופ זמני את המפקח המחוזי בתפקיד הפיקוח על המעונות "אחווה" ו"גיל ע " ,וכי לאחר
שייפתר הסכסו ברשות ישוב המפקח המחוזי לפקח על מעונות אלה.
ביולי  2007פנה הממונה על המעונות למשנה למנכ"ל וביקש להחזיר את המפקח המחוזי לתפקיד
הפיקוח על המעונות "אחווה" ו"גיל ע " ,היות שהמצב שבו נמנע ממנו לפקח על מעונות אלה "יש
בו פגיעה חמורה במוסד הפיקוח ומשבש את סידורי העבודה במחוז וברשות חסות הנוער" .הבקשה
האמורה לא נענתה ,ובסו דצמבר  2007פנה הממונה למנהלת האג  29וציי כי "למצב זה יש
השלכות קשות ביותר על עבודת הפיקוח ומהות הפיקוח .בשעתו הובטח לנו ...כי המצב הנ"ל הינו
זמני ובהקד יוחזר המצב לקדמותו .לצערי הרב זה טר קרה" .במועד סיו הביקורת טר שב
המפקח למלא את תפקיד הפיקוח על המעונות האמורי .
È„ÈÏ "‰ÂÂÁ‡"Â "ÌÚ ÏÈ‚" ˙Â ÂÚÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯ÈˆÈ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È ÈÎÂ ,ÔÂÚÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ˙Ú‚ÂÙ ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰
Û‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÂÈÏÚÓ˘ ÈÏÂ‰È ‰ ‚¯„‰ ÔÈ·Â ˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ‚¯„‰ ÔÈ· ˘ÂË˘Ë
˘ ˜·˙‡ ‡ÏÓÈ ‡Â‰ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Ï·‚Â‰ ‡Ï È ÓÊ ÔÙÂ‡· ‰Ê „È˜Ù˙ ‡ÏÓÈ ‰ ÂÓÓ‰ ÈÎ Ú
˙‡ Ô‰ ‡ÏÓÏ ‰˘˜˙‰ ‡Â‰ ÍÎ ·˜ÚÂ ,·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· Â‡ÏÓÏ ıÏ‡ ‡Â‰ ÏÚÂÙ·Â ,„È˜Ù˙‰
˙.‰Ï‡‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ Ô‰Â ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ „È˜Ù
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה נמסר כי לאחר שבדקה הנהלת המשרד את אופ
תפקודו של המפקח על המעונות במחוז חיפה והצפו ואת יחסו למנהלי המעונות ,היא החליטה
להטיל על מפקח ממחוז אחר את תפקיד הפיקוח על המעונות האמורי  .אול מאחר שהממונה על
המעונות סבר כי צעד זה עלול לגרו לזעזועי ברשות וביקש ממנה לחזור בה מהחלטתה ,הוחלט
לאפשר לו לפקח על מעונות אלה לתקופה מוגבלת.
„ÚÂÓ·Â ,·¯ ÔÓÊ ÏÚÂÙ· Í˘Ó ,Ï·‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘ÓÈ‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡˘ ,‰Ê ·ˆÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· Ú‚Ù ‡Â‰˘ Û‡ ,ÔÈÈ Ú‰ ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÂÚÓ‰ ÏÚ
.Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡˙Ó Á˜ÙÓ Ï˘ È„ÈÓ ÈÂ ÈÓÏÂ ‰Ï‡ ˙Â ÂÚÓ ÏÚ
__________________
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באוקטובר  2007מונתה מנהלת לאג  ,במקו המשנה למנכ"ל ששימש עד אז ג כמנהל האג .
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מעו "גיל ע "
אחד המעונות שעמדו במוקד המשבר ביחסי העבודה ברשות היה ,כאמור ,מעו "גיל ע " ,המשמש
מסגרת נעולה לנערי יהודי בני  18 13ושוכ בי קריית אתא לשפרע  .במעו התגלו בשני
האחרונות ליקויי תפעוליי קשי ועקב כ התערערו יחסי העבודה בי הנהלת המעו ובי מער
הפיקוח המחוזי והנהלת הרשות והדבר הקשה את ביצוע תהליכי ההבראה במעו  ,כמפורט להל .
באוקטובר  ,2006בעקבות דיווחי על אלימות כלפי חוסי במעו ובעקבות כתבה
.1
שפורסמה בעיתונות ,התבקש המשנה למנכ"ל ומנהל אג תקו לבדוק את תפקודו של המעו ,
ובאותו החודש הוא הגיש למנכ"ל משרד ראש הממשלה דוח של ועדת הבדיקה בנושא .בדוח צוי ,
בי היתר ,כי אי למדריכי כלי להתמודד ע מעשי אלימות; כי מדריכי חדשי אינ מקבלי
הכשרה ולא מתבצעת בקרה על תפקוד ; כי לא מתקיימי תהליכי הסקת מסקנות ותכנו עבודה;
וכי אי תהליכי בקרה שיטתיי על תחומי הפעילות השוני במעו  .בדוח הומל  ,בי היתר ,לקד
את תחומי ההדרכה וההכשרה של כוח האד במעו ; להגביר את הפיקוח על הפעילות במעו
ולהתריע על חריגות ועל אי ביצוע נהלי ; ולדווח באופ שיטתי על ההתקדמות ביישו השינויי
הנדרשי במעו .
באפריל  2007הגיש הממונה למשנה למנכ"ל דוח מצב על המעו  .עיקרי ממצאיו היו :מספר
האירועי החריגי במעו שבה טיפלה המשטרה גדול בשיעור ניכר ממספר במעונות הנעולי
האחרי ; יחסי העבודה בי מנהל המעו ובי הממונה ומער הפיקוח מעורערי ; א שמספר שעות
ההוראה וההכשרה המקצועית שהוקצה למעו היה גדול יחסית ,הישגי התלמידי דלי ; המדריכי
אינ מתפקדי כראוי וא נוהגי בקשיחות יתר בחוסי ; העבודה הטיפולית במעו בלתי מספקת.
הדוח כלל ג המלצות לטיפול בליקויי שנמצאו במעו .
כאמור ,במאי  2006הפסיק המעו לשת פעולה ע המפקח על המעונות במחוז ולא דיווח לו על
אירועי חריגי שהתרחשו בו ,ולמעשה נותר ללא פיקוח ראוי .עקב כ היה קשה לטפל בכשלי
התפקודיי שצוינו בדוחות על המעו מאוקטובר  2006ומאפריל  .2007אמנ בתחילת שנת 2007
מונה כאמור הממונה על המעונות ג למפקח על המעו באופ זמני ,אול הסדר זה אפשר פיקוח
חלקי בלבד על המעו .
במאי  2007דיווח הממונה למשנה למנכ"ל כי במעו בוצעו פעולות לשיפור תפקודו .ע זאת,
הממונה ציי כי כדי שיהיה אפשר לפקח כנדרש על המעו  ,יש לשוב ולהטיל את תפקיד הפיקוח על
המפקח על המעונות במחוז חיפה והצפו .
ÔÂÚÓ‰ Ï˘ Â·ˆÓ ¯ÙÂ˘ ‡Ï ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 2007 È‡ÓÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·˙ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ :Ú¯Â‰ Û‡Â ,ÁÂ˜ÈÙ‰Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ,‰‡¯Â‰‰ ÈÓÂÁ
·‰¯˘Î‰‰ ÌÂÁ˙· ;ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙ÓÎ ,˜ÒÙÂ‰ (‰"ÏÈ‰ ˙È Î˙) ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ· ÔÂÚÓ
‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ;ÌÈÎÈ Á‰ È‚˘È‰· ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÎ ‰ÏÁ ‡Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
,2008 È‡Ó ÛÂÒ· ‰ ÂÓÓ‰ ˘¯Ù˘ ¯Á‡ÏÂ ,ÔÂÚÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ „È˜Ù˙Ï ¯ÊÁÂ‰ ‡Ï ÔÂÙˆ‰Â
‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ‰ÚˆÈ· ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰Ê ÁÂ˜ÈÙ Ì¯Â‚ ‡ÏÏ Ì‚ ÔÂÚÓ‰ ¯˙Â
.2007 ÏÈ¯Ù‡Ó ·ˆÓ‰ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â ˜Â˙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ÔÂÚÓ· ˙ÙÒÂ
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה נמסר כי מנהלת האג נפגשה כמה פעמי ע
מנהל המעו וכי ייבדק מצבו של המעו ויבוצעו בו השינויי הנדרשי ; עוד מסר משרד הרווחה כי
הוא עומד לבצע רה ארגו במטה הרשות ,וכי בעקבות זאת שוב יונהג פיקוח סדיר על המעו .
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 .2תכנית היל"ה הופעלה במעו עד סו שנת הלימודי התשס"ז ) .(2007 2006חברת
המתנ"סי ומרכז ההוראה ברשות טענו כי יש קשיי מתמשכי בהפעלת התכנית במעו  ,וכי אי
שיתו פעולה בי רכזת בית הספר במעו ובי מנחות תכנית היל"ה ,30ודרשו שהמש הפעלת תכנית
היל"ה במעו יותנה במינוי מנהלת פדגוגית לתכנית .רכזת בית הספר ומנהל המעו התנגדו לכ ,
ועקב כ לא הופעלה התכנית בשנת הלימודי התשס"ח ) .(2008 2007לאחר הפסקת הפעלתה של
התכנית רכזת בית ספר ושתי מורות עובדות המשרד ניהלו את הלימודי במעו  ,אול בשל אי
הפעלת תכנית היל"ה במעו לא יכלו התלמידי להיבח לתעודות גמר )תעודת השכלת יסוד
ותעודת השכלה תיכונית( .נוס על כ  ,לאחר הפסקת הפעלתה של תכנית היל"ה לא התקיימו
במעו חוגי העשרה עבור החוסי .
ÏÈ‚" ÔÂÚÓ· ‰"ÏÈ‰ ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ ˙˜ÒÙ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"Ì·‚ ÏÚ" ‰"ÏÈ‰ ˙È Î˙ ÈÏÈÚÙÓÂ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÔÈ·Â ÔÂÚÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ÔÈ· ˜·‡Ó‰ ˙‡Â "ÌÚ
˘Ï˘ Ì‰È„ÂÓÈÏ· ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÚÈ‚Ù ‰Ó¯‚ ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰-È‡ ÔÈ‚· ÔÎ˘ ,ÔÂÚÓ‰ ÈÒÂÁ Ï
˙Ï‰ ‰ ÏÚ ‰È‰ .¯È˘È ˜Ê Ì‰Ï Ì¯‚ ÍÎ·Â ‰ÏÎ˘‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï·˜Ï Ì‰Ó ¯ˆ· Â ÌÈÒÂÁ‰
‰"ÏÈ‰ ˙È Î˙ ˙‡ ÔÂÚÓ· ÏÈÚÙ‰ÏÂ ·Â˘Ï È„Î ˙Â¯È‰Ó· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Â ˙Â˘¯‰
.ÔÎ Â˘Ú ‡Ï Ô‰ Í‡ - ‰ÓÏ˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ ˘ Ï˘ „ÒÙ‰ ÚÂ ÓÏÂ
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה נמסר כי "נוצר קשר מחודש ע משרד החינו
והושגה הסכמה להפעלת תכנית היל"ה במעו 'גיל ע '".

מעקב אחר הבוגרי וליווי
 .1בחוק הנוער נקבע ,בי היתר ,כי "מי ששוחרר ממעו או ממעו נעול בתו התקופה שקבע
בית המשפט לנוער ...יעמוד תחת השגחתו של קצי מעקב שנה אחת מיו שחרורו או במש תקופה
ארוכה יותר שקבע הממונה על המעונות" .בתקנות הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( )טיפול
עוקב( ,התשל"ו  ,1976הוגדר המבנה הארגוני של מער קציני המעקב ונקבעו תפקידיה  .בתקנות
נקבע ,בי היתר ,כי קצי המעקב ידאג לשלומו של הנמצא בטיפולו ,מהבחינה הגופנית והנפשית,
לשיקומו המקצועי ולקליטתו בחברה ,בהתחשב בכישוריו של הנמצא בטיפולו.
למעקב אחר הבוגרי  ,על פי מדיניות הרשות ,שלוש מטרות עיקריות (1) :סיוע לבוגר בשילובו
בקהילה ומניעת חזרתו לדפוסי התנהגות עבריינית (2) .מת משוב למעונות על השתלבות של
הבוגרי בקהילה לצור שיפור הכלי הטיפוליי והחינוכיי במעונות (3) .איסו נתוני לצור
הערכת תוצאות הטיפול השיקומי במעונות וגיבוש מדיניות הרשות בהתא לכ .
 .2בדצמבר  2002התריעה המפקחת על המעקב אחר הבוגרי בהנהלת הרשות כי מער עובדי
המעקב מצומצ מדי וכי "בוגרי רבי אינ זוכי לתמיכה וליווי בשוב לקהילה" .בתחילת שנת
 2004קוצ מער עובדי המעקב ומספר הבוגרי שטופלו על ידיו ירד בכמחצית .המפקחת על
המעקב אחר הבוגרי פנתה לממונה וציינה כי "משמעות קיצו כואב זה היא שרבי הבוגרי שלא
יזכו ללווי ולתמיכה ...אי לי ספק שההשלכות הקשות תורגשנה בשני הקרובות" .הממונה פנה
במרס  2004למנהלי המעונות ,הדגיש את חשיבות המעקב אחר בוגרי וציי שמעקב זה הוא "כלי
משמעותי בעבודת רשות חסות הנוער ה בסיוע לבוגרי שחוזרי למציאות לא פשוטה בקהילה וה
__________________
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המנחות המקצועיות ,מטע חברת המתנ"סי  ,של המורי במעונות המלמדי לפי תכנית היל"ה.
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בשל המשוב שהמערכת מקבלת מבוגריה" .עוד ציי הממונה כי "אנו נמשי בכוחות משותפי
למצוא כל דר על מנת שכל בוגר ברשות חסות הנוער יזכה לתמיכה של עובד תל"מ ]תמיכה ,ליווי
ומעקב בוגרי [".
˙Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ‰È˙Â‡¯˙‰ ˙Â¯ÓÏÂ ,˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â ·Â ˙Â ˜˙· ,˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÌÈÈ˜˙‰ ÌÈ¯‚Â·‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ,˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰· ÌÈ¯‚Â·‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ÏÚ
·‰¯˘Ó· ·˜ÚÓ È„·ÂÚ ‰˘ÂÏ˘ 2005 ˙ ˘Ó .˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÌˆÓËˆ‰ Û‡Â „·Ï
˙Â¯‚ÒÓÓ ‰ ˘ ÏÎ· ÌÈ¯¯Á˙˘Ó‰ ÌÈ¯‚Â·‰Ó ˘ÈÏ˘Î· ˜¯ ,˙Á˜ÙÓ‰ È¯·„Ï ,ÌÈÏÙËÓ ˙È˜ÏÁ
.‰Ê ·˜ÚÓ Úˆ·Ï ˘È Ì ÈÈ Ú· ¯˘‡Â ˙Â˘¯‰
בתשובתו של משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה נמסר כי מנהלת האג פועלת להסדרת המעקב
אחר בוגרי המעונות ,כנדרש בחוק.
 .3הרשות הפיקה דוחות שנתיי לשני  2004 1998ובה רוכזו נתוני על בוגרי המעונות
שנמצאו בטיפול עובדי המעקב .נתוני אלה אפשרו למנהלי המעונות ולהנהלת הרשות לקבל מידע
רב ער על מאפייני הבוגרי ועל תפקוד בקהילה לאחר סיו שהות במעונות ,ובכלל זה :מאפייני
מגוריה של הבוגרי  ,סוג הקשר שלה ע משפחותיה  ,התנהגות של הבוגרי בתקופת המעקב,
שירות צבאי ,תעסוקה ולימודי  ,הסתבכות בפלילי ושימוש בסמי  ,הקשר ע המסגרת שבה שהו,
הקשר שלה ע עובדי המעקב ושיתו הפעולה עמ  .נתוני אלה אפשרו לרשות לקבל משוב על
תוצאות טיפולה בחוסי .
˙Â˘¯‰ È„È· ÔÈ‡ ÍÎ ·˜Ú .‰Ï‡ ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÁÂ„ ˜ÈÙ‰Ï ˙Â˘¯‰ ‰˜ÈÒÙ‰ ÍÏÈ‡Â 2005 ˙ ˘Ó
‰Ê Ú„ÈÓ˘ Û‡ ,‰ÏÈ‰˜‰ ˙Â¯‚ÒÓ· Ì„Â˜Ù˙ ÏÚÂ ÌÈ¯‚Â·‰ È ÈÈÙ‡Ó ÏÚ ÊÎÂ¯ÓÂ „·ÂÚÓ Ú„ÈÓ
,ÌÈÒÂÁ· ÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ·Â˘Ó Ï·˜Ï ˙Â ÂÚÓ‰ ÈÏ‰ ÓÏÂ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰Ï ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ
ÔÙÂ‡· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ Úˆ·ÏÂ ˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï
,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÂÚÓ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â ˙Î¯ÚÓ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ - ÌÈÒÂÁ· ÏÂÙÈË‰
·‡˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ˘È ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„‰ Ï˘ Ì˙˜Ù‰-È
.‰È˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÒÂÁÏ Ô˙È ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï

סיכו
¯˘ÌÈ¯‚·˙Ó Ï˘ ˙ÂÈ˙È· ıÂÁ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÂ˜È˘ÏÂ ÍÂ ÈÁÏ ,ÏÂÙÈËÏ ˙È‡¯Á‡ ¯ÚÂ ‰ ˙ÂÒÁ ˙Â
˘.ÂÏ˘Î Ì‰· ÌÈÓ„Â˜‰ ÏÂÙÈË‰ ˙Â ÂÈÒÈ ÏÎ ¯˘‡ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ Â˙ ‰ Â‡ ˜ÂÁ‰ ÏÚ Â¯·Ú
ÌÈ‡ˆÓ ‰ ¯ÚÂ È · Ï˘ ¯˙ÂÈ· ˙È˙ÈÈÚ·‰Â ‰˘˜‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÙËÓ ˙Â˘¯‰ ˙Â ÂÚÓ
·˙ËÏÁÂÓ‰ Ì˙Â¯„¯„È‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ÔÂ¯Á‡ ÔÂÈÒÈ ‰˘ÚÓÏ ‡È‰ ÔÂÚÓ· ˙Â‰˘‰Â ,ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ
˘.Ú˘Ù‰ ÌÏÂÚÏ ‰Ï‡ ¯ÚÂ È · Ï
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¯ÚÂ È · ˙Â‡Ó :˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ ˙¯Â˜È··
˙‡Â Ì˙Â‡ ÔÎÒÏ È„Î ÍÎ· ‰È‰˘ Û‡ ,˙Â˘¯‰ ˙Â ÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˘„ÂÁ Â È˙Ó‰
ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈÎÈ¯„Ó· „ÂÁÈÈ· ,ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ· Í˘ÂÓÓÂ ‰˘˜ ¯ÂÒÁÓ ‰È‰ ;Ì˙·È·Ò
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È„È· ˙Â ÂÚÓ· ‰˜ÒÚ‰‰ ÔÙÂ‡ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÔÂ¯˙Ù-È‡ Ï˘· ,ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ·Â
Ì˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ „ÈÓ˙Ó ÌÂˆÓˆÏ ,˙Â ÂÚÓ· ˙ÂÒÎÓ‰ Ï˘ ˘ÂÈ‡-˙˙Ï Ì¯‚ ¯·„‰Â ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ
‰Î¯„‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ;Ì ÂÎÈÒ È„Î „Ú ÌÈÒÂÁ· ‰Á‚˘‰Â ÏÂÙÈË‰ ˙Ó¯· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘
‰ ˙È ‡Ï ;ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ‰· ‰È‰ ‡Ï ˙Â ÂÚÓ‰ Ï‚Ò Ï˘ ‰¯˘Î‰‰Â
ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈÒÂÁÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ¯ÂÒÁÓ ‰È‰ ;˙˜ÙÒÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÌÈÒÂÁÏ
ÂÏÁ ;ÈÂ˜Ï ‰È‰ È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ÔÂ Î˙Â ,È‚Ë¯ËÒ‡ ÔÂ Î˙ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ˙Â˘¯‰ ;ÌÈ„ÁÂÈÓ
;˙Â ÂÚÓ‰ ÏÚ Èˆ¯‡‰Â ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ˙Ï‰ Ó ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ Â·˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂ˜ÈÏ
‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ· ˜ÂÓÚ ¯·˘Ó ;˜ÂÁ· ˘¯„ Î ‡Ï˘ ,˙Â ÂÚÓ‰ È¯‚Â· ·Â¯ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÚˆÂ· ‡Ï
Ï˘ ‰È˙Â ÂÈÒÈ Â ,Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ·Â ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÂ‰È · Ú‚ÙÂ ÌÈ ˘ Í˘Ó ˙Â˘¯· ÌÈ¯ÈÎ· ÔÈ·
Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÏÈÚÈ· ÂÚ‚Ù ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ .ÂÏ˘Î ¯·˘Ó Â˙Â‡· ÏÙËÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰
˙È˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù È„Î „Ú ,Ì‰Ï ÌÈ˜˜Ê ‰ ¯ÚÂ ‰ È · ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰ ˙ ˘ ÌÈ˙Â¯È˘·Â ˙Â˘¯‰
.‰È„ÚÈ ˙‚˘‰·
Ì˙˜ÂˆÓ ÔÂ¯˙Ù· ˙¯ÎÈ ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰‚È˘‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ‰ ‰ÈÎ˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰
,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ „ÁÈ ,‰ÙÂÏÁ ˘Â·È‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÂÚÙ˙‰
ÏÚ ,˙‡Ê ÌÚ .˙Â˘¯· ‰„Â·Ú‰ ÍÂÒÎÒ ÔÂ¯˙Ù·Â Ì‰· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡Ï
È ·· ˙ÂÚ‚ÂÙ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙Ó‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÂÚÙÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰Â „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰
˙‡ Ì„˜‰· ¯ÈÊÁ‰Ï :˙Â ÂÚÓ‰ È¯‚Â··Â ÌÈÒÂÁ· ,˙Â˘¯‰ ˙Â ÂÚÓ· ‰Ó˘‰Ï ÌÈ È˙ÓÓ‰ ¯ÚÂ ‰
˙Â¯‚ÒÓ ˙ÙÒÂ‰ ÔÂÁ·Ï ;Ì‰· ˙Â¯ÒÁ‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡ÏÂ ‰ È˜˙ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Â ÂÚÓ‰
˙Â¯‚ÒÓ· ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È · ˙ËÈÏ˜Ï ˙ÂÓÂ˜Ó· ¯ÂÒÁÓ· ·˘Á˙‰· ˙ÂÈ ÂÁ·‡Â ˙ÂÙÈ˜Ó ,˙ÂÏÂÚ
ÈÏÚ· ÌÈÒÂÁÏ ÌÈ‡˙Ó ÏÂÙÈË Ô˙ ÈÈ Ô‰·˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙Â¯‚ÒÓ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ ˙‡ Ê¯ÊÏÂ ‰Ï‡Î
¯Â·Ú Á˙ÙÏ ;ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ‚È‰ ‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ .ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ
Í¯ÚÓ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ;ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‡ÏÓÈ˘ ‰¯˘Î‰ Í¯ÚÓ ˙Â ÂÚÓ‰ È„·ÂÚ
·Ï˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ÌÈÒÂÁ‰˘ È„Î ,È ¯„ÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Â ÂÚÓ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰
˙‡Â ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ È„ÂÒÈÂ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ¯È„‚‰Ï ;˙Â ÂÚÓ· Ì˙Â‰˘ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘·
Ï˘ ‰Ù˜È‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ;˙Â ÂÚÓ‰ ÈÙÏÎ Èˆ¯‡‰Â ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ
˘¯„ ‰ Û˜È‰· Úˆ·˙˙ ‡È‰˘ ÔÙÂ‡· Ì‰È¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Â ˙Â ÂÚÓ‰ È¯‚Â· Ï˘ ÈÂÂÈÏ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
.˜ÂÁ·

