מועצה מקומית כפר קאס

טיפול בנזקקי
תקציר
המחלקה לשירותי חברתיי של המועצה המקומית כפר קאס )להל המועצה(
משמשת לשכת סעד כהגדרתה בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח  ,1958ועליה החובה
לטפל בנזקקי שבתחו המועצה ולהגיש לה סעד .במועד הביקורת ,סו $שנת
 ,2004היו בטיפול המחלקה לשירותי חברתיי )להל המחלקה( כ  3,100נזקקי
שנתוניה רוכזו בכ  990תיקי טיפול.
בחודשי אוקטובר  2004עד ינואר  2005בדק משרד מבקר המדינה את אופ הטיפול
של המועצה בשלוש אוכלוסיות נזקקי  :קטיני בסיכו  ,נערות במצוקה ונפגעי
סמי  .בדיקות השלמה נעשו במשרד הרווחה ,במשרד הבריאות וברשות למלחמה
בסמי .
הממצאי שהעלתה הביקורת בדוח זה מלמדי  ,שטיפול המועצה בכל אחת
מקבוצות הנזקקי היה לקוי באופ יסודי ונעשה בחריגה ניכרת מתקנו עבודה
סוציאלית המאגד את ההנחיות וההוראות למת שירותי סעד ,שהוציא מנכ"ל משרד
הרווחה לרשויות המקומיות )להל תע"ס( .בשלושת התחומי לא נעשו פעולות
לאיתור נזקקי לטיפול; לא נוהלו תיקי לקוחות מטופלי או נוהלו בצורה לקויה;
לא ניתנו טיפולי פרטניי לרוב המכריע של הנזקקי .
הועלו ליקויי חמורי בטיפול המועצה בקטיני בסיכו  :ככלל ,הטיפול בקטיני
בסיכו היה מזערי; פקיד הסעד של המועצה לא דיווח למשרד הרווחה על פניות
שקיבל בדבר קטיני בסיכו ; החקירה הנוגעת לקטיני בסיכו לא נעשתה בהתא
לנדרש בתע"ס; לא נקבע על מי מהקטיני  ,שמידע על פגיעה בה נמסר למועצה,
חלה הגדרת "קטי נזקק" שבחוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש" ;1960 +ממילא
לא הובא עניינ לדיו בוועדה ,שמתפקידה להחליט על דרכי הטיפול בקטי  1ולא
הוכנו עבור תכניות טיפוליות .רבי מהקטיני בסיכו נותרו ללא טיפול.
הממצאי שהועלו באשר לטיפול בנערות במצוקה מלמדי שהמועצה לא מילאה
כראוי את חובתה כרשות סעד ולא העניקה לנערות במצוקה שבתחומה את הטיפול
הדרוש :המועצה לא יזמה פעולות לאיתור נערות במצוקה; לא נית לנערות טיפול
פרטני; במועדו הטיפולי שניהלה המועצה עבור נערות במצוקה לא הוגשמו המטרות
__________________
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כינו הוועדה נקבע בתקנות הפיקוח על מעונות )אחזקת ילדי במעו רגיל( ,התשכ"ו .1965
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שלשמ הוא הוק  .כתוצאה מתפקודה הלקוי של המועצה בתחו
אוכלוסיית הנערות במצוקה שבתחומה תמיכה וטיפול ראויי .

זה חסרה

אשר לטיפול באוכלוסיית נפגעי הסמי  ,נמצא כי המועצה אינה ערוכה כלל למת
טיפול לאוכלוסיית נזקקי זו.
משרד הרווחה לא קיי פיקוח נאות על תפקוד המועצה בתחומי האמורי ולא נקט
פעולות ממשיות כדי להביא לתיקו המצב.

♦
מבוא
בסו שנת  2003התגוררו בתחו המועצה המקומית כפר קאס )להל המועצה( 16,600
תושבי  .2על פי מדד שגיבשה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היה דירוגה החברתי כלכלי של
אוכלוסיית המקו נמו ;3%על פי נתוני המועצה כ  19%מתושביה נזקקו בשנת  2004לשירותי
סעד.
בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח ) 1958להל חוק שירותי הסעד( ,נקבע כי "רשות מקומית תקיי
לשכת סעד לש טיפול סוציאלי בנזקקי והגשת סעד לה " .בתקנות שירותי הסעד )טיפול
בנזקקי ( ,התשמ"ו  1986מוגדרת רשות מקומית המקיימת לשכת סעד כ"רשות סעד" .בסעי 2
לתקנות נקבע כי רשות סעד תגיש טיפול סוציאלי לנזקק 4שפנה אליה בבקשה לכ ,%ותישא
בהוצאות הטיפול הסוציאלי .בתקנות שירותי הסעד )תפקיד המנהל וועדת הסעד( ,התשכ"ד ,1963
נקבע כי תפקידיו של מנהל לשכת הסעד שמקימה רשות מקומית ה  ,בי היתר ,טיפול סוציאלי
בנזקקי  ,הגשת סעד על פי די וביצוע תכנית פעולת הסעד של הרשות המקומית .ההנחיות
וההוראות בדבר אופ הטיפול בסוגי שוני של נזקקות נקבעו בתקנו עבודה סוציאלית המאגד
את ההנחיות וההוראות למת שירותי סעד ,שהוציא מנכ"ל משרד הרווחה לרשויות המקומיות
)להל תע"ס(.
המחלקה לשירותי חברתיי של המועצה )להל המחלקה( משמשת לשכת סעד כהגדרתה
בחוק שירותי הסעד .במועד הביקורת ,סו שנת  ,2004היו בטיפול המחלקה כ  3,100נזקקי
שנתוניה רוכזו בכ  990תיקי טיפול .מספר הנזקקי שהיו בטיפולה באותו מועד היה גדול
5
בכ  42%ממספר בשנת  .2002במחלקה הועסקו מנהל לשכת הסעד ,שבעה עובדי סוציאליי
)להל עו"ס( שהועסקו ב  6.5משרות ועובדת מינהלית.
__________________
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על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סיווגה את אוכלוסיות הרשויות המקומיות לפי מצב החברתי
הכלכלי בעשר דרגות שבה  10היא הגבוהה ביותר ,והמועצה המקומית כפר קאס סווגה בדרגה .3
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÏ˘ ÈÏÎÏÎ È˙¯·Á‰ ·ˆÓ‰ ÈÙÏ Ô‚ÂÂÈÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÂÈÙ‡ ,
‡.2001 ,Ô˙ÈÈÒÂÏÎÂ
"נזקק" מוגדר בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח  ,1958כאד הזקוק לסעד מחמת גילו ,מצב בריאותו,
ליקויו הרוחני או הגופני או מסיבות אחרות .בתקנות שירותי הסעד )מבחני נזקקות( ,התש"ל ,1970
פורטו הסיבות שבגינ יימצא אד נזקק לטיפול סוציאלי או לסעד.
בחוק העובדי הסוציאליי  ,התשנ"ו  ,1996הוגדרו הכשירי לעבודה סוציאלית.

מועצה מקומית כפר קאס

בחודשי אוקטובר  2004עד ינואר  2005בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של המועצה
בשלוש אוכלוסיות של נזקקי  :קטיני בסיכו  ,נערות במצוקה ונפגעי סמי ; הבדיקה נעשתה
במחלקה; בדיקות השלמה נעשו במשרד הרווחה ,במשרד הבריאות וברשות הלאומית למלחמה
בסמי  .להל הממצאי :

קטיני בסיכו
באמנת האו" לזכויות הילד ,אשר נחתמה על ידי מדינת ישראל ביו  3.7.90ונכנסה לתוק
)לאחר אשרורה ב  (4.8.91ביו  ,2.11.91נקבע בי היתר כ:%
"המדינות החברות ינקטו בכל האמצעי החקיקתיי  ,המינהליי  ,החברתיי והחינוכיי
המתאימי  ,על מנת להג על הילד מפני כל סוגי האלימות הגופנית או הנפשית ,החבלה
או ההתעללות ,ההזנחה או הטיפול הרשלני ,האכזריות או הניצול ,לרבות התעללות
מינית ,שעה שהוא נתו להשגחת הורה)י ( ,אפוטרופוס)י ( חוקי)י ( או אד אחר
המופקד על הדאגה לו) ".סעי .((1)19
"המדינות החברות ינקטו בכל האמצעי הנאותי כדי להבטיח שיקו גופני ופסיכולוגי
ושילוב מחדש בחברה לילד שרוי במצוקה ,בשל כל צורה של הזנחה ,ניצול ,או התעללות,
עינויי או צורות אחרות של יחס או ענישה אכזריי  ,בלתי אנושיי  ,או משפילי  ,או
מאבקי מזויני  .שיקו ושילוב מחדש כאמור ייעשו בסביבה המטפחת את בריאות הילד
וכבודו העצמי) ".סעי .(39
ע הצטרפותה לאמנה ,התחייבה מדינת ישראל להתאי את חוקיה לאמור באמנה ,בכל הנוגע
להגנה על ילדי מפני כל סוגי האלימות ,לייש את חוקיה בהתא לאמנה ולנקוט את כל
האמצעי הדרושי למימוש זכויות הילד.
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש") 1960 %להל חוק הנוער( ,קטי )מי שלא מלאו לו
שמונה עשרה שנה( מוגדר "נזקק" ,דהיינו קטי המצוי בסיכו  ,כשמתקיי בו אחד מאלה:
") (1לא נמצא אחראי עליו; ) (2האחראי על הקטי אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או
שהוא מזניח את הטיפול או ההשגחה; ) (3הוא עשה מעשה שהוא עבירה פלילית ולא הובא
בפלילי ; ) (4הוא נמצא משוטט ,פושט יד או רוכל בניגוד לחוק עבודת הנוער ,תשי"ג ;1953
) (5הוא נתו להשפעה רעה או שהוא חי במקו המשמש דר %קבע מקו עבירה; ) (6שלומו
הגופני או הנפשי נפגע או עלול להיפגע מכל סיבה אחרת; ) (7הוא נולד כשהוא סובל מתסמונת
חסר בס )סינדרו גמילה(".
בחוק הנוער נקבע כי שר הסעד ,6הממונה על ביצוע חוק זה ,ימנה לעניי חוק זה פקיד סעד ראשי
ופקידי סעד ,7אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד הסעד הראשי ,בדר %כלל או לעניי מסוי .
בתע"ס נקבע כי פקיד הסעד יחקור ויקבע א התקיימו בקטי התנאי שנקבעו בחוק הנוער ,אשר
לפיה יוגדר כ"קטי נזקק" ,והוא שימלי /על דרכי הטיפול בקטי .
__________________

6
7

את תפקידי משרד הסעד ממלא משרד הרווחה ובראשו שר הרווחה.
"פקיד סעד" הוגדר בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח  ,1958כ"עובד סוציאלי ששר העבודה והרווחה
מינהו פקיד סעד לעני חוק זה".
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בנובמבר  1990מינה שר העבודה והרווחה דאז את מנהל המחלקה לפקיד סעד לאזור כפר קאס
לפי חוק הנוער .עוד הועסקה בתחו הטיפול בקטיני בסיכו עובדת סוציאלית כ"רכזת ילד
ונוער" )להל עו"ס ילד ונוער(; לעבודה בתחו זה היא ייחדה כרבע ממשרתה לצד עבודתה
כעו"ס לטיפול במשפחה.

איתור קטיני בסיכו
בתע"ס נקבע ,כי על פקיד הסעד במחלקה לשירותי חברתיי לקיי קשר ע שירותי ומסגרות
המטפלי בקטיני בקהילה לש איתור קטיני נזקקי המוכרי לה  .כמו כ נקבע בתע"ס ,כי
פקיד הסעד צרי %לקיי הסברה לעובדי השירותי והמסגרות להכרת החוק ולהכרת תפקידו של
פקיד הסעד וחובותיו.
˙Â¯‚ÒÓ ÌÚÂ ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÚ ¯˘˜ Â˙ÓÊÂÈ· ¯ÂˆÈÏ ‚‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ „ÚÒ‰ „È˜Ù ÈÎ ‡ˆÓ
˙Â¯‚ÒÓ˘ ,ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Ï·˜· ˜Ù˙Ò‰Â ,ÌÈ˜˜Ê ÌÈ ÈË˜ ¯˙‡Ï ‰¯ËÓ· ÌÈ ÈË˜· ÌÈÏÙËÓ‰
ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ Ô˙·ÂÁ ÈÙÏ ,‰˜ÏÁÓÏ ¯ÂÒÓÏ ÔÂÎ Ï Â‡ˆÓ ,‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ ‰ÏÈ‰˜· ˙Â Â˘ ÏÂÙÈË
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ ·ÈÈÁÓ‰ ,(ÔÈ˘ ÂÚ‰ ˜ÂÁ - ÔÏ‰Ï) 1977-Ê"Ï˘˙‰ ,ÔÈ˘ ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ „368
˘„ÂÚ .ÔÈË˜· ‰¯·Ú ‰¯·Ú ˘ ÔÈÓ‡‰Ï ¯È·Ò „ÂÒÈ Ì‰Ï ˘È ¯˘‡Î „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ÁÂÂ„Ï ÌÈ Â
.˘¯„ Î ˙Â¯‚ÒÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ È„·ÂÚÏ ‰¯·Ò‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï „ÚÒ‰ „È˜Ù ÈÎ ,‡ˆÓ

טיפול פקיד הסעד בפניות בעניי קטיני נזקקי
בתע"ס נקבע כי פקיד הסעד יטפל בכל פנייה כתובה ,אישית או טלפונית שמוגשת לו .ע
קבלת הפנייה יברר פקיד הסעד את זהות הילד ויקיי חקירה ,שבמסגרתה יאסו מידע על מצב
הקטי ועל משפחתו ועל נסיבות המקרה שהובא לידיעתו .המידע ייאס ממקורות שוני בקהילה
אשר לה היכרות או מגע ע הקטי או ע משפחתו; הקטי או הוריו יופנו לאבחו נוס לפי
הצור .%פקיד הסעד יכול ,לפי הצור ,%להיעזר לש איסו המידע בעו"ס המטפל במשפחה.
עוד נקבע בתע"ס ,כי פקיד הסעד יחליט ,לפי המידע שבידו ,א הקטי בגדר "נזקק" ,דהיינו נפגע
או מצוי בסיכו ועלול להיפגע או נתקיימה לגביו עילה אחרת לפי המפורט בחוק הנוער .א
התברר שהקטי הוא נזקק ,יחליט פקיד הסעד כיצד לטפל בו כדי להבטיח את שלומו הגופני
והנפשי .לצור %כ %יביא את עניינו של הקטי ואת המלצותיו לוועדת ההחלטה המקומית )צוות בי
שירותי ורב מקצועי לקביעת הטיפול בקטיני בסכו ; ראו להל ( לש קביעת תכנית טיפול בו
על סמ %החומר שנאס בחקירה.
א נמנע מפקיד הסעד לבצע חקירה ואבחו של הקטי ומשפחתו כדרוש ,נוכח התנגדות הקטי או
הוריו ,יפנה פקיד הסעד לבית המשפט בבקשה לקבל צו ביניי על פי חוק הנוער ,שיאפשר
השלמת החקירה כנדרש.
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קבלת פניות והטיפול בה
החובה לדווח על קטי בסיכו  ,שנקבעה בחוק העונשי  ,נועדה למנוע פגיעה בקטיני ולהעניק
הגנה וטיפול נאות לקטיני המצויי בסיכו ועלולי להיפגע או שנפגעו .פקיד הסעד הפועל
מכוח חוק הנוער ,שמונה להעניק הגנה וטיפול אלה ,חייב לבחו את המידע שבכל דיווח המועבר
אליו ולקבוע את הטיפול הנדרש בכל מקרה .ככלי למעקב אחר הטיפול בקטיני שבעניינ הוגשו
הפניות אל פקיד הסעד נקבע בתע"ס כי עליו למלא "טופס טיפול בילד" בעקבות כל פנייה שקיבל
טלפונית ,אישית או כתובה .בטופס שני חלקי  :בחלק א' מצוייני פרטי הילד והסיבות לפנייה
ובחלק ב' מפורטי תהלי %החקירה שפקיד הסעד מבצע והחלטותיו .כמו כ נקבע בתע"ס ,כי
עותק אחד יישמר בידי פקיד הסעד ברשות המקומית להמש %טיפול ולמעקב; העתקי של
הטפסי יישלחו לפקיד הסעד הראשי ולפקיד סעד מחוזי במשרד הרווחה; חלק א' של הטופס
יישלח ע קבלת הפנייה ,וחלק ב' יישלח בסיו החקירה.
משרד הרווחה עמד בתע"ס על חשיבות הדיווח האמור ,שנועד לאפשר פיתוח מאגר נתוני על
אוכלוסיית הקטיני בסיכו  ,צורכיה ודרכי הטיפול בה ועל ביצוע הוראות חוק הנוער .בתע"ס
נאמר ,שהנתוני ישמשו את פקידי הסעד ברמה המקומית ,המחוזית והארצית לקבלת מידע על
הטיפול ,למעקב ולבקרה.
בתיקי המחלקה נמצאו  52פניות בכתב על קטיני בסיכו שקיבל פקיד הסעד בשני  2002עד
 14 ,14 ) 2004ו  24פניות ,בהתאמה( .הפניות עסקו בפגיעות ,לכאורה ,ב  68ילדי הגדלי ב 46
משפחות .רוב הפניות הגיעו ממשטרת ישראל ומהשירות הסוציאלי של בית חולי לילדי במרכז
האר) /להל בית החולי ( ,ומיעוט מבני משפחה ומגורמי קהילתיי .
ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ „ÚÒ‰ „È˜Ù Ï·È˜˘ ˙ÂÈ Ù‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ‰Ï‰È ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˜Ú„ÈÓ‰ ˙Â·˜Ú· „ÚÒ‰ „È˜Ù ‰˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ÏÎ ‰Ï‰È ‡ÏÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË
˘ ˙ÂÈ Ù‰ Ï˘Â ·˙Î· ˙ÂÈ Ù‰ Ï˘ ÊÎÂ¯Ó ÌÂ˘È¯ ‰Ï‰È ‡Ï Ì‚ ‰˜ÏÁÓ‰˘ ¯Á‡Ó .ÂÏ ¯ÒÓ
.Ô ÎÂ˙ ÏÚÂ Ï·È˜˘ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ Ù ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ,„ÚÒ‰ „È˜Ù Ï·È˜˘ ˙ÂÈ ÂÙÏË‰
˙ÂÈ Ù‰ ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡ÏÂ „ÏÈ· ÏÂÙÈË ÈÒÙÂË ÏÏÎ ‡ÏÈÓ ‡Ï „ÚÒ‰ „È˜Ù
˘˜˙ÂÈ Ù‰ ÏÚ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·Â ‰˜ÏÁÓ· ÂÈ‰ ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .Ï·È
˘˜.˙ÂÈ Ù‰ ˙Â˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË‰ ÏÚÂ Ô‰· ÏÏÎ ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙˜È„· ÔÙÂ‡ ÏÚ ,Ï·È
משרד הרווחה כתב במאי  ,2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי הטופס האמור "איננו
בשימוש זה שני רבות ואי לו חלופה .זה אינו ממעיט מחומרת אי הדיווח ,אי הרישו ואי
התיעוד" .פקידת סעד ראשית לחוק הנוער הבהירה ביוני  2005למשרד מבקר המדינה ,כי כיו
נדרשי פקידי הסעד ברשויות המקומיות למסור לה אחת לשנה נתוני סטטיסטיי בדבר מספר
הפניות שקיבלו הנוגעות לקטיני ובדבר הטיפול בה  .עוד הבהירה במכתבה" :הקשר ע המחוז
הינו אינטנסיבי ותכו כולל התייעצות אי ספור בכל התלבטות טיפולית ומשפטית .יש עירנות
לגבי יישובי בה יש מעט דיווחי מסיבות שונות לא תמיד יש את הזמ הראוי להשקיע בליווי
צמוד יותר ובסיוע להפצת והטמעת הנושא".
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ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â ,È Î„Ú ‰È‰È Ò"Ú˙‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ˘¯„ Ì È‡ ÏÚÂÙ·˘ ÌÈÁÂÂÈ„ Â· ˘Â¯„ÏÂ Ô‰È¯Á‡ ‡ÏÓÏ Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ ˙Â˘È¯„ Â· ¯È˙Â‰Ï
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÁ·È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ,ÈÂ‡¯ ‰ˆÚÂÓ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ
˙ÌÈÁÂÂÈ„ ÌÈ¯ÒÂÓ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ „·ÏÓ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· „ÚÒ‰ È„È˜Ù „Â˜Ù
„È˜Ù Ï˘ ÈÂ‡¯ ÈÂÂÈÏÏ ÔÓÊ‰ ˙‡Â ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰·ÂÁ .ÌÈËÚÓ
.ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË‰ ‡˘Â ˙ÚÓË‰·Â ˙ˆÙ‰· ÚÂÈÒÏÂ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÒ‰
בבדיקה משלימה שעשה משרד מבקר המדינה בבית החולי ובשתי תחנות לא ולילד בכפר
קאס נמצא כי בשני  2004 2002נמסרו לפקיד הסעד של המועצה לפחות  13הודעות בדבר
קטיני בסיכו שלא נמצא לגביה רישו בתיקי המחלקה .שמונה הודעות נשלחו בכתב מבית
החולי  ,וחמש הודעות מ התחנות לא ולילד נמסרו לפקיד הסעד בטלפו  .הפניות לגבי שני
ילדי נשלחו ה מהתחנה לא ולילד וה מבית החולי .
להל פרטי שתיי מהפניות:
 .1באוגוסט  2002דיווחה אחות התחנה לא ולילד בכפר קאס לפקיד הסעד ,בטלפו  ,על
ילדה בת כחצי שנה שעל רגליה נמצאו סימני מכות ונשיכות.
 .2בית החולי שלח באפריל  2004פנייה לפקיד הסעד בדבר ילדה בת שמונה חולת סוכרת
נעורי  ,שאושפזה בבית החולי במש %שבועיי עקב ירידה חדה של רמת הסוכר בד ; הילדה לא
הובאה לביקורת במרפאה ,כנדרש ,במש %כשנה .בבית החולי התברר כי למשפחה תשעה ילדי ;
אבי המשפחה הוא אלכוהוליסט המכה את ילדיו כשהוא שיכור .הא שוכחת להזריק לילדה
אינסולי במועדי שנקבעו ,והילדה אינה מקבלת ארוחות מסודרות ומאכלי מתאימי  ,בניגוד
לנדרש .פקיד הסעד התבקש במכתב לדאוג לשלו ילדה זו וכ לשלו שאר הילדי בבית.
נמצא כי הפניות לא נרשמו בתיקי המחלקה ,ולמשפחות לא היו תיקי טיפול ,ממילא אי לדעת א
הפניות נבחנו וא הייתה התייחסות לנפגעי נשואי הפניות .יצוי כי לפי הנתוני בפניות קיימת
לכאורה עילה המצדיקה קביעה שמדובר ב"קטי נזקק".
ÈÂ˜Ï ‰È‰ „ÚÒ‰ „È˜Ù Ï‡ ˙ÂÈ Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ÏÂÙÈË ÈÎ ,‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ÂÓ˘¯ ‡Ï ˙ÂÈ Ù‰˘ ¯Á‡Ó :Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ‰˘Ú Â
.˙Â˜ÒÂÚ Ô‰ Ì‰·˘ ÌÈ ÈË˜‰ È·‚Ï ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ¯Á‡Â Ô‰· ÏÂÙÈË‰

חקירת פרטי הפניות
בתע"ס נקבעו הליכי החקירה ואיסו המידע שעל פקיד הסעד לקיי כדי לבחו א מצב הילד
שבו עוסקת הפנייה תוא את התנאי שנקבעו בחוק הנוער להכרה בו כ"קטי נזקק" .החקירה
כוללת בקשת מידע מגורמי קהילתיי כמוסד חינו ,%הפנייה לבדיקות רפואיות או פסיכולוגיות,
שיחה ע הילד וע הוריו ,ביקור בית וקבלת מידע מהעו"ס במחלקה .פקיד הסעד נדרש ,כאמור,
להעלות על הכתב ב"טופס טיפול בילד" את סיכו הליכי החקירה ,ממצאיו ומסקנותיו באשר
לנזקקות הקטי ולשלוח העתק של הטופס למשרד הרווחה.
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Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÒÓ ˙Â·˜Ú· Â˘Ú ˘ ‰¯È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ¯·„· Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ‰˜ÏÁÓ· ÔÈ‡ ÈÎ ,‡ˆÓ
Ú·˜ ˘ ÏÂÙÈË‰ ¯·„·Â ‰¯È˜Á· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ¯·„· ,‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ
‡Ï Ì‚ ‡Â‰ ·Â¯ ÈÙ ÏÚÂ ,„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ÈÒÙÂË ˙‡ ,¯ÂÓ‡Î ,‡ÏÈÓ ‡Ï „ÚÒ‰ „È˜Ù :ÔÈË˜Ï
˙Â·˜Ú· ˜¯ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ .Ô‰È‡ˆÓÓÂ ˙Â¯È˜Á‰ È¯„Ò ¯·„· ÌÂ˘È¯ Ï‰È
ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜ÙÏ ÁÂÂÈ„ ‡Â‰ Ï·È˜˘ ˙ÂÈ Ù‰ 52-Ó ˙Á‡
.‰È˙ÂÈ Ù ˙Â·˜Ú· ˙ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜ÙÏ ÂÁÏ˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈÁÂÂÈ„ ‰Ú·¯‡ .ÂÈ‡ˆÓÓ
 כי לרוב כללה,ממכתבי התגובה של פקיד הסעד אל הפוני המשטרה ובית חולי – עולה
 לעתי ללא ביקור בית; לא קוימו,החקירה בירור של העובדות שצויינו בפנייה ע המשפחה
.הליכי חקירה מסודרי ולא נאס מידע ממקורות שוני כנדרש בתע"ס
Ï˘ „ÚÒ‰ „È˜Ù Ï‡ ÂÈ˙ÂÈ Ù ·Â¯ È˜˙Ú‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È‰·‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·
Ú·¯‡ ÔÈÈ Ú· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ .˙ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜ÙÏ Ì‚ ÂÁÏ˘ ‰ˆÚÂÓ‰
ÈÎ ‡ˆÓ .Ò"Ú˙‰ ÈÙÏ ˙È˙„Â˜ ÏÂÚÙÏ „ÚÒ‰ „È˜ÙÓ ˙ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜Ù ‰˘¯„ ˙ÂÈ Ù
ÌÈÁÂÂÈ„ ‡Ï Û‡Â „ÏÈ· ÏÂÙÈË ÈÒÙÂË „ÚÒ‰ „È˜ÙÓ ‰Ï·È˜ ‡Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜Ù˘ Û‡
‰˘¯„ ‡Ï ‡È‰ ,ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÈ Ù‰ ¯·„· ·˙Î· ÌÈ¯Á‡
.Ò"Ú˙· ˘¯„ Î ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰„¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï „ÚÒ‰ „È˜ÙÓ
ÍÈÏ‰˙· ¯˙ÂÈ· È ÂÈÁ ·Ï˘ ‡È‰ ‰¯È˜Á‰ ÈÎ „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ¯„ ÂÈ‰È ‰ÓÂ ˜˜Ê ¯„‚· ‡Â‰ „ÏÈ‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ˘È ‰ÈÙÏ ÔÎ˘ ,ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË‰
‰ ‚‰·Â ,„ÏÈ· ÏÂÙÈË· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ˘¯„ Î ‡Ï˘ ‰ÚÂˆÈ· Â‡ ‰¯È˜Á ÌÂÈ˜-È‡ .Â· ÏÂÙÈË‰
¯„ÚÈ‰ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ
‡Â‰ Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜ ÔÈÈ Ú· Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÂÓÚËÓ ÁÂ˜ÈÙ‰
.‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ „Â˜Ù˙‰ ˙‡ ¯˘Ù‡˘

ניהול תיקי לקוח לקטיני שבעניינ הוגשו פניות
,בתע"ס נקבע כי "לכל פונה במחלקה לש"ח ]לשרותי חברתיי [ חייב להיות 'תיק לקוח' מסודר
/ )ג לפוני שמקבלי שירותי בצורה קבוצתית או בשירותי ייעו...לרבות כל טופסי החובה
 פרטי הטיפול, בי היתר, בתיק יצוינו.( או שמקבלי סוג סיוע אחר(" )להל תיק, מיוחדי
 בתע"ס הוגדר לקוח שעניינו מצוי בטיפול המחלקה לשירותי.והחלטות שהתקבלו בעניי הפונה
. א הבגיר הוא ראש המשפחה תיק הלקוח הוא תיק המשפחה.( ומעלה18 חברתיי כבגיר )ב
È˜È˙ ÂÁ˙Ù ‡Ï ,„ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ˙ÂÈ Ù Â˘‚Â‰ Ô‰È„ÏÈ ÔÈÈ Ú·˘ ,˙ÂÁÙ˘Ó 19-Ï ÈÎ ‡ˆÓ
ÏÂÙÈË· ÂÈ‰ ¯·Î „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ Â˘‚Â‰ Ô‰È„ÏÈ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ Ù˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ 27 .ÁÂ˜Ï
‰Ú˘˙· ÈÎ ,‡ˆÓ ‰Ï‡ ÌÈ˜È˙ ˙˜È„·· .‰˜ÏÁÓ· ÁÂ˜Ï È˜È˙ Ì‰Ï ÂÈ‰ ¯·Î ÔÎÏÂ ,‰˜ÏÁÓ·
¯·„· ÌÈÓÂ˘È¯ ‰Ï‡ ÌÈ˜È˙· ÂÈ‰ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ ;˙ÂÈ Ù‰ È·˙ÎÓ Ï˘ ÌÈ˜˙Ú‰‰ ÂÏÏÎ ‡Ï Ì‰Ó
.Ì‰Ï Ô˙È ˘ ÏÂÙÈË‰ ¯·„·Â ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÙ˜˘ ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰
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˙ÂÈ Ù˘ ÌÈ„ÏÈ‰Ó ÌÈ·¯· ÏÂÙÈË‰ ¯·„· Ú„ÈÓ ‰˜ÏÁÓÏ ÔÈ‡ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
·Ï˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ 46-Ó 28 È„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ „ÚÂ˙ ‡Ï :„ÚÒ‰ „È˜ÙÏ Â˘‚Â‰ Ì ÈÈ Ú
Ì‰·˘ ÌÈ„ÏÈ‰ 68-Ó 30-Ï ÂÚ‚ ˙ÂÈ Ù‰ .„ÚÒ‰ „È˜Ù ˜È˙· Â‡ˆÓ Ì ÈÈ Ú· ˙ÂÈ Ù˘ ÌÈ„ÏÈ‰
.‰Ï‡ ˙ÂÈ Ù Â˜ÒÚ
ÔÙÂ‡Â ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜ ¯·„· ˙ÂÈ Ù „ÂÚÈ˙-È‡ ÈÎ ,‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„È˜Ù ÈÏÂ˜È˘ ÂÈ‰ ‰Ó „ÂÓÏÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡Ó Â È‡ Ì‰· ÏÂÙÈË‰
˙‡ Ú ÂÓÂ ÔÈË˜· ˙ÈÏÂÙÈË ˙È Î˙ Úˆ·Ï ‰˘˜Ó ‡Â‰ ÌÈ ÈË˜‰ È·‚Ï ÂÈ˙ÂÚÈ·˜· „ÚÒ‰
ÁÂ˜Ï ˜È˙ ÏÂ‰È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÈË˜· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰
È ÂÈÁ Í·„ Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈ˜È˙· Ì‰· ÏÂÙÈË‰ „ÂÚÈ˙Â Ì‰È˙ÂÁÙ˘ÓÏÂ ÂÚ‚Ù ˘ ÌÈ ÈË˜Ï
·˙Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÏÎ· È„ÂÒÈ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÂÓÂ˜È˘·Â ÔÈË˜· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰
.‰Ê ‡˘Â · Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜‰ÏÂ ˙ÂÈ Ù· ‰˜ÏÁÓ‰

ההחלטות על נזקקות של קטיני
בחוק הנוער הוגדר קטי ונקבעו ,כאמור לעיל ,העילות להגדרת קטי כנזקק .על פי התע"ס ,יחליט
פקיד הסעד בדבר הגדרה שכזו על סמ %המידע שבידו .עליו לבחו אפוא א העובדות שהוצגו לו,
בדבר ילד בסיכו נכונות ,והא ה תואמות עילה או עילות להגדרת קטי כ"קטי נזקק".
משהתברר לו כי אחת העילות מתקיימת ,עליו לפעול כנדרש בחוק הנוער ובתע"ס.
‡ÏÈÓÓ ."˜˜Ê ÔÈË˜" ‡Â‰ „ÏÈ ÈÎ „ÚÒ‰ „È˜Ù Ú·˜ ‡Ï 2004-2002 ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ
‡ÏÂ ‰ËÏÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‡·Â‰ ‡Ï ˙ÂÈ Ù‰ ÂÏ Â˘‚Â‰ Ì ÈÈ Ú·˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ·Â¯ Ï˘ Ì ÈÈ Ú
.Ò"Ú˙· ˘¯„ Ï „Â‚È · ,ÏÂÙÈË ˙È Î˙ Ì¯Â·Ú ‰ ÎÂ‰
ÌÈ ÈË˜‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ· ÈÎ ,‰¯Â‡ÎÏ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó
˘·¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁÏ 2 ÛÈÚÒ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ „Á‡ ˙ÂÁÙÏ ÌÈÈ˜˙Ó ˙ÂÈ Ù‰ ˙Â˜ÒÂÚ Ì‰
„È˜Ù Ï‡ ÂÈ˙ÂÈ Ù ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È‰·‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ."˜˜Ê ÔÈË˜"Ï
ÈÚ‚Ù ÌÈ ÈË˜ ÏÂÙÈËÂ ÈÂ‰ÈÊ ,¯Â˙È‡"Ï ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· Â˘Ú ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜ ¯·„· „ÚÒ‰
˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ Á·Ó‰ ÍÓÒ ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ 8"‰Á Ê‰Â ˙ÂÏÏÚ˙‰
¯·Â„Ó ÈÎ ÚÂ·˜Ï È„Î ‰¯Â‡ÎÏ Â· ‰È‰ ,‰Ï‡ ˙ÂÈ Ù· ¯ÒÓ ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÓÂ‡ ÂÏ ;¯ÚÂ ‰
·˜.ÌÈ˜˜Ê ÌÈ ÈË
להל חמש דוגמאות לפניות שהועברו לפקיד הסעד ולפי המידע שהובא בה היה מקו לשקול
לסווג את הקטיני  ,שבה ה עוסקות ,כקטיני נזקקי ולהעניק לה את הטיפול הדרוש:
 .1בדצמבר  2004הגיעו לבית החולי א ותינוקת בת תשעה חודשי  ,שנולדה ע מומי
מורכבי  ,להוצאת תפרי לאחר ניתוח .לאחר שאחות בית החולי גילתה על רגל התינוקת כווייה,
סיפרה הא על "אלימות פיזית קשה" שבעלה מפעיל נגדה ונגד ילדיה  ,והוסיפה כי הוא "לא
__________________
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מקבל את התינוקת  ...והוא רוצה שתמות" .עוד תיארה הא מעשה אלימות פיזית שאירע
במשפחה ובמהלכו נשקפה סכנה לחיי התינוקת .בית החולי החליט לאשפז את התינוקת
במחלקת ילדי לצור %הגנה עליה ולהותיר את הא עמה .הוא דיווח על המקרה למשטרה וזו
עצרה את האב.
שלושה ימי לאחר אשפוז התינוקת דיווחה העו"ס של בית החולי לפקיד הסעד על פרטי
המקרה ,בטלפו ובמכתב ,והוסיפה כי שאר ילדי המשפחה נותרו בבית רעבי ואי מי שידאג
לצורכיה  .העתק של המכתב נשלח ג לפקידת הסעד המחוזית.
ממסמכי המחלקה עולה כי בעקבות הדיווח ביקר פקיד הסעד בבית המשפחה והודיע לעו"ס של
בית החולי בטלפו שהילדי אמנ רעבי א %נית לשחרר את התינוקת ,מאחר שאי נשקפת לה
סכנה.
נמצא כי על א הדיווח האמור של בית החולי לא בח פקיד הסעד לפי המבחני המפורטי
אחיה ה קטיני נזקקי  .פקיד הסעד לא
בסעיפי  (6)2ו ) (2לחוק הנוער א התינוקת ואולי א ֶ
החליט על תכנית טיפולית ולא הפנה את הנושא לדיו בוועדת החלטה.
בעקבות מכתבה של עו"ס בית החולי פנתה פקידת הסעד המחוזית ,בינואר  ,2005לפקיד הסעד
בבקשה להתעדכ לגבי מעורבותו ולברר "כיצד נבנתה תכנית טיפולית עבור הקטיני " וא כונסה
"ועדה לתכנו תכניות טיפול לגבי קטיני אלו" .בעקבות מכתבה של פקידת הסעד המחוזית פנה
פקיד הסעד אל עו"ס ילד ונוער של המועצה וביקש לדעת א היא הכינה תכנית טיפולית .עוד
ביקש ממנה לעקוב אחר מצב המשפחה .ג בשלב זה לא נקבע א הקטינה היא נזקקת וועדת
החלטה לא כונסה.
ÔÈË˜" ‡Â‰ ÔÂÎÈÒ· „ÏÈ Ì‡ ‰ÚÈ·˜‰ ÈÎ ,‰ˆÚÂÓ· „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰·ÂÁ È Â˘‡¯‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï „ÈÓ .ÂÈ„È˜Ù˙ ¯„‚· Ô‰ ÏÂÙÈË ˙È Î˙ ˙ Î‰Â "˜˜Ê
,˜˜Ê ÔÈË˜ ˙¯„‚‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‡È‰˘ ‡ˆÓ ÂÏÈ‡Â ˙˜˜Ê ‡È‰ ˙˜Â È˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰
.˙ÈÏÂÙÈË ˙È Î˙ Ú·˜˙˘ È„Î ‰ËÏÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ÏÂÙÈË ˙ÂÚˆ‰ ‡È·‰Ï
 .2בדצמבר  2004הודיע מוסד לטיפול בחולי נפש לפקיד הסעד )להל המוסד( בטלפו
ובפקס כי אחד המאושפזי  ,תושב כפר קאס " ,דיווח במחלקה כי טר אשפוזו תק את בנו ב
ה  13בידו באמצעות סכי באופ חמור".
באותו יו כתב פקיד הסעד למוסד כי ביקר בבית המשפחה ,אימת את המידע והבהיר" :בני
המשפחה חיי על עבודת האישה בס %של  1,300ש"ח שאינ מספיקי לצורכי המשפחה
הבסיסי  .אי לכ %פעמי רבות אי למשפחה לספק לאבא  ...את התרופות ואז נכנס לעצבי
מיותרי ".
נמצא כי פקיד הסעד לא ד בשאלה א הילד הוא קטי נזקק ,וממילא לא הביא את עניינו לדיו
בוועדת החלטה.
 .3במרס  2004מסרה המשטרה לפקיד הסעד פרטי חקירה בעניינה של ילדה בת שש שהובאה
אל בית החולי ע חבלות בכל גופה .הא טענה כי החבלות נגרמו בנפילה ממדרגות בית ; האב
אמר כי הילדה נפלה מחלו .
נמצא כי פקיד הסעד שקיבל את התלונה לא בדק את מצב המשפחה ולא בח את האפשרות
שהחבלות נגרמו מאלימות פיזית במשפחה או מהזנחה.
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 .4בינואר  2004הפנתה המשטרה לטיפולו של פקיד הסעד שני ילדי משתי משפחות
המתגוררות בכפר קאס שנפגעו מינית :האחד ילד ב שש שמבוגר ביצע בו במש %כחודשיי
מעשי מגוני ; האחר ילד ב  14שמבוגר ביצע בו מעשה סדו .
נמצא כי לשני הילדי לא נפתחו תיקי במחלקה ולא כונסו ועדות החלטה לדיו בטיפול בה .
פקיד הסעד רש שהילדי הועברו לטיפול בשירות הפסיכולוגי המקומי .במחלקה לא נמצאו
רישומי בדבר טיפול פרטני שנית לילדי הנפגעי  ,ולא היה כל מעקב אחר מצב .
 .5ביוני  2003פנתה העו"ס של בית החולי אל פקיד הסעד בעניינ של תינוקת ופעוטה
שאביה מטופל בידי פסיכיאטר .בית החולי טיפל בתינוקת בת החודשיי וחצי ,שנולדה ע מו
ועברה ניתוח .בשיחה ע הא הועלה כי "האב מתעלל פיזית בצורה קשה בילדה בת השנתיי
וחצי ,ואכ יש חשש לחייה ,וכי יש סיכו רב וחשש להתעללות מצדו בתינוקת בת החודשיי
וחצי .האב מאשי את הא במחלה של בת  ,ואכ מונע ממנה להגיע ע התינוקת לטיפולי
רפואיי  ,או ליצור קשר ע משפחתה לקבל תמיכה כלשהי .לאור זאת ,נראה לנו ,כי ילדי
המשפחה הנ"ל נמצאי בסכנה מיידית ואנו פוני אליכ בבקשת התערבות על מנת להג על
שלומ ".
נמצא כי פקיד הסעד לא בח הא הילדות מתאימות להגדרה של קטיני נזקקי  ,לא הכי לה
תכניות לטיפול ולא הביא את העניי לדיו בוועדת החלטה ,אלא הסתפק בהטלת הטיפול בנושא
על עו"ס ילד ונוער .ממסמכי המחלקה עולה כי ג ב  2004התלוננה הא על מעשי אלימות של
בעלה ועל סירובו לממ טיפול בתינוקת החולה .בספטמבר  2004הוכנסה הילדה לג טיפולי
והעו"ס דאגה לכ %שהא תקבל את קצבת הנכות שהמוסד לביטוח לאומי אישר לילדה.
מהרישומי בתיק עולה כי לא נעשתה כל פעולה להגנת התינוקת והפעוטה לנוכח הסיכוני
שעליה הצביע בית החולי .
ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈËÏ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡Â ‰ ‚‰‰ ˙‡ ‰Ï‡ Â¯ÒÁ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ;ÔÂÎÈÒ
‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .„ÚÒ‰ „È˜Ù Ï‡ ˙ÂÈ Ù· Â¯‡Â˙˘ ÌÈ„ÏÈ· ˙Â˘˜‰ ˙ÂÚÈ‚Ù‰ ÁÎÂ ÏÂ ¯ÚÂ ‰
¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁÏ 2 ÛÈÚÒ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ Á·Ó‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ Ì‰· ˙ÂÚÈ‚Ù‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰˘ ÁÈË·‰Ï
,‰ËÏÁ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÂÙÈË ˙È Î˙ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ˜˜Ê ÌÈ ÈË˜Î Â¯„‚ÂÈ
.Ò"Ú˙· ˘¯„ Î

הכנת תכנית טיפולית
תפקידי פקיד הסעד וסמכויותיו ,לרבות ההמלצה על הטיפול בקטי נזקק ,נקבעו בחוק הנוער
ובתע"ס; הסמכות לקבוע את תכנית הטיפול בקטי הנזקק ניתנה ,כאמור ,בידי ועדת ההחלטה לפי
המלצות פקיד הסעד.
בתע"ס נקבע כי פקיד הסעד יקבע את דרכי הטיפול הדרושות כדי להבטיח את שלומו הגופני
והנפשי של הקטי  ,ולצור %כ %יביא את עניינו של הקטי ואת המלצותיו לוועדת החלטה המקומית
לש קביעת תכנית טיפול בו .כמו כ נקבע בתע"ס כי על פקיד הסעד להכי תכנית טיפול לקטי ,
שפגיעה בו הובאה לידיעתו ,ג א אי עילה לראותו כקטי נזקק.
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.Â˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ Ì‰· ˙ÂÚÈ‚Ù˘ ÌÈ ÈË˜Ï ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ÏÏÎ Ú·˜ ‡Ï „ÚÒ‰ „È˜Ù ÈÎ ‡ˆÓ
„ÏÈÏ ˙ÈÏÂÙÈË‰ ˙È Î˙‰Â ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ „ÚÒ‰ „È˜Ù ˙ÂÚ ÓÈ‰ .˜˜Ê ÔÈË˜ ‡Â‰ ÈÎ Ú·˜ ‡Ï Ì‡ Ì‚ È ÂÈÁÂ ÈÒÈÒ· Í¯Âˆ ‡È‰ Ú‚Ù
‰ÏÂÏÚ „ÚÒ‰ „È˜Ù ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ Ì ÈÈ Ú˘ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ó ‰˜ÏÁÓ‰Â
.Â˙ ‚‰Â „ÏÈÏ ˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ

הדיו בענייני קטיני נזקקי בוועדת החלטה
בתקנות הפיקוח על מעונות )אחזקת ילדי במעו רגיל( ,התשכ"ו  ,1965כוננה "ועדה שליד
המחלקה לשירותי חברתיי ברשות המקומית שבתחומה נמצא מקו מגוריו של אחראי על
קטי  ,שמתפקידה להחליט על דרכי הטיפול בילד ,ושבראשה מנהל המחלקה לשירותי חברתיי
של הרשות המקומית או עובד סוציאלי שהוא מינה ,וחבריה העובד הסוציאלי המטפל במשפחה
ומדרי %ראש צוות הממונה עליו ,ובמידה שהילד נמצא בטיפול של פקיד סעד אותו פקיד סעד,
ומומחה מקצועי אחר שקבע יושב ראש הוועדה א קבע ,ובדיו בעניינו של ילד שטר מלאו לו 6
שני ג מפקח מטע השירות למע הילד )אימו (/במשרד העבודה והרווחה וכ מפקח מטע
השירות למע הילד והנוער במשרד העבודה והרווחה א ראה צור %בהשתתפותו בדיו בילד
פלוני".
בתע"ס כונתה ועדה זו "ועדת החלטה" ,ונקבע כי היא תשמש מסגרת לדיו בצוות בי שירותי
ורב מקצועי לצור %אבחו קטיני וקבלת החלטה לגבי תכניות טיפול בה  ,בי היתר כאשר יש
צור %בקביעת דרכי טיפול לקטי נזקק על פי חוק הנוער.
ÌÈ‡ˆÓ ‰ ÌÈ ÈË˜ ¯·„· ˙Â·¯‰ ˙ÂÈ Ù‰ Û‡ ÏÚ 2002 ˙ ˘ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ
ÌÈ ÈË˜ ‰˘È˘· ÔÂÈ„Ï ‰ËÏÁ‰ ˙„ÚÂ ‰Ò ÂÎ ,‰˜ÏÁÓÏ ,¯ÂÓ‡Î ,ÂÚÈ‚‰˘ ÔÂÎÈÒ· ‰¯Â‡ÎÏ
·‰ËÏÁ‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÌÈ¯ÂÙÒ‰ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ .2004 ˙ ˘· ‰˘ÂÏ˘ Ì‰Ó ,„·Ï· ÔÂÎÈÒ
:‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÈ‰ ‰Ò ÂÎ
 .1בתע"ס נקבע ,כי מרכז ועדת ההחלטה יוודא שהוכנו המסמכי הדרושי לדיוניה ובכלל זה
דוח סוציאלי מלא ודוחות על מסגרות בקהילה שבה לומד הילד .המסמכי האמורי ה בסיס
חיוני לאבחו ולקביעת תכנית טיפול .על המסמכי להגיע למרכז הוועדה לכל המאוחר עשרה
ימי לפני הדיו  .נמצא כי מרכז הוועדה לא הכי דוחות סוציאליי לקראת ישיבות הוועדה.
 .2בתע"ס נקבע ,כי מרכז ועדת ההחלטה ינהל רישו מרוכז על אודות הילדי שעניינ נדו
בוועדה בטופס שיועד לכ .%נמצא ,כי הרישו האמור לא נוהל וא לא היה במועצה כל ריכוז של
נתוני הילדי שעניינ נדו בוועדה.
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ÔÂÈÚÏ Â ÎÂ‰˘ ‡Ï· ‰ËÏÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈ ÂÈ„ ÌÂÈ˜ ÈÎ ,‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â·˘ „ÏÈ‰ ·ˆÓ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÔÁ·‡Ï ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÁÂ„Î ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎÓÒÓ ‰È¯·Á
ÏÚÙ˙ ‰ËÏÁ‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ,‚Â‡„Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .‰ÓÈ‡˙Ó ÏÂÙÈË ˙È Î˙ ÂÏ ÚÂ·˜ÏÂ ‰ „ ‡È‰
ÌÂ˘È¯ Ï‰ Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙„ÚÂ ÊÎ¯Ó ÏÚ ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .Ò"Ú˙· ˘¯„ Î
È„Î ,Ì‰È·‚Ï ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘Â ‰· ÔÂÈ„Ï ‡·Â‰ Ì ÈÈ Ú˘ ÌÈ„ÏÈ‰ È Â˙ Ï˘ ÊÎÂ¯Ó
.Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ˙Â‡ ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡Ï
 .3להל פרטי אחד המקרי שהובא לדיו בוועדת ההחלטה :באפריל  2004התכנסה ועדת
החלטה )להל הוועדה( לדו במצב של ארבעת הילדי הצעירי במשפחה מסוימת; עניינ
הובא לדיו בוועדה עקב אי יכולתו של ההורה לטפל בה ובשל מעשי אלימות שעשתה כלפיה
בת משפחה בוגרת .הוועדה החליטה להוציא את ארבעת הילדי ל"סידור חו /ביתי" ולהתכנס
להערכת מצב כעבור שישה חודשי  .בבדיקת המסמכי הנוגע למקרה זה הועלו הליקויי האלה:
)א( מתיק הטיפול של המשפחה שנמצא במחלקה עולה כי הטיפול בה החל עוד ביולי .1999
נמצא כי מספטמבר  2000ועד אוגוסט  2004לא נרשמו בגיליונות הטיפול ההחלטות שהתקבלו
לגבי המשפחה וילדיה ופרטי הטיפול שנית לה  .כתוצאה מכ %לא נית לדעת מתי התעורר
הצור %להגדיר את הילדי כקטיני נזקקי ולטפל בה בהתא לכ.%
)ב( בתע"ס נקבע ,כי בי חברי הוועדה יהיו נציג או נציגי של שירותי טיפוליי בקהילה
כגו השירות הפסיכולוגי ייעוצי או התחנה לבריאות הנפש .נמצא כי לישיבת הוועדה לא הוזמ
וממילא לא השתת בה נציג שירות טיפולי.
)ג( בתע"ס נקבעו המסמכי הדרושי לדיוני הוועדה; בי היתר דוח סוציאלי מלא ודוחות
על המסגרת בקהילה שבה לומד הילד ,כגו בית הספר .נמצא כי לדיוני הוועדה לא הוכ דוח
סוציאלי; דוח כזה הוכ רק שבוע לאחר ישיבת הוועדה כחלק מהמסמכי שנשלחו למשרד
הרווחה בבקשה לסידור חו ./אשר לדוחות מבתי הספר שבה למדו הילדי נמסרו דוחות רק
לגבי שניי מהילדי .
)ד( נמצא ,כי עד מועד הביקורת )פברואר  (2005לא יושמה החלטת הוועדה לגבי שלושה
מהילדי וה נותרו בבית  .אחד מארבעת הילדי הוש בפנימייה רק בפברואר  2005עשרה
חודשי לאחר מועד החלטת הוועדה .עוד נמצא ,כי הוועדה לא התכנסה כעבור חצי שנה להערכה
מחדש של מצב הילדי  ,בניגוד להחלטתה.
)ה( בתע"ס נקבע ,כי משרד הרווחה ישל למעו דמי החזקה מיו כניסת הילד למעו ועד יו
עזיבתו .הורי הילד יישאו בהוצאות ההחזקה של ילד במעו לפי סכו הכנסת ועל פי טבלת
השתתפות שמתפרסמת מדי פע בפע בתע"ס.
מהסברי שמסרו למשרד מבקר המדינה מנהל המחלקה ומפקחת ילד ונוער במחוז תל אביב
שבמשרד הרווחה ,הממונה על נושא זה בכפר קאס  ,עולה כי הילדי לא נשלחו למוסדות חו/
מאחר שמשרד הרווחה לא אישר למועצה את התוספת התקציבית הנדרשת למימו החזקת
במוסדות חו./
משרד הרווחה כתב ,במאי  ,2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה" :ברצוננו להדגיש כי האחריות
על ילדי בסיכו הזקוקי לסידור חו /ביתי מוטלת על הרשות המקומית כאשר המשרד במסגרת
היכולות שלו משתדל לתגבר את המחלקה ,א הוא רק יכול .המחלקה לא התריעה בפנינו במש%
שנה שלמה על ילדי ללא סידור ועל כ %למדנו מדו"ח מבקר המדינה".

554

מועצה מקומית כפר קאס

מנהל המחלקה ,דיווח במכתב מ  ,22.4.04למשרד הרווחה על החלטת ועדת ההחלטה ,בסמו%
לאחר ישיבתה והודיע" :אני פונה ומעביר את האחריות למשרד הרווחה היות ומדובר בסכנה
ממשית על שלומ הגופני והנפשי של ארבעת הקטיני ובשל מחסור במכסות אי ביכולתי
להוציא ממצוקת למסגרות חו /ביתיות .כמו כ אי ביכולת הרשות המקומית לממ ארבע
מכסות נוספות היות ואני נמצא בפיגור של  2מכסות נוספות שג עליה אני מבקש כיסוי".
ÌÈ˜˜Ê ÌÈ ÈË˜ ˙¯‡˘‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÂÏÏ‰ ÌÈ ÈË˜Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ˙¯‚ÒÓ ‡ÂˆÓÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,‰ ˘Î Í˘Ó· ÏÂÙÈË ‡ÏÏ

דיווח למשטרה
בסעי 368ד )א( )ד( לחוק העונשי נקבעה ,כאמור לעיל ,החובה לדווח לפקיד סעד על כל מקרה
שבו קיי יסוד סביר להניח כי נעברה עבירה בקטי  .בסעי 368ד)ו( בחוק העונשי נקבע" :פקיד
סעד שקיבל דיווח לפי סעי זה יעבירנו למשטרה בצירו המלצתו לפעול או להימנע מלפעול
בקשר לדיווח ,אלא א כ קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הוועדות
שהקי שר המשפטי לעניי זה" )להל הוועדה(.
ÌÈÁÂÂÈ„ ‰˘ÈÓÁ ˜¯ ‰¯Ë˘ÓÏ „ÚÒ‰ „È˜Ù ¯ÒÓ 2004 „Ú 2002 ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ .1
‡Â‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ÈÎ ¯ÚÂÈ .ÌÈ¯˜Ó‰ ¯˙È ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‡Ï ¯Â˘È‡ Ï·È˜˘ ‡Ï· ,¯ÂÓ‡Î
„2004 ˙ ˘· ;‰Ó‡˙‰· ,ÌÈÁÂÂÈ„ 20-Â 50 2003-2002 ÌÈ ˘· ‰¯Ë˘ÓÏ ˘È‚‰˘ ÁÂÂÈ
."ÌÈ¯˜Ó‰ ˙È·¯Ó" ÏÚ ‰¯Ë˘ÓÏ ÁÂÂÈ„˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰
„ÚÒ‰ „È˜Ù ˙ÂÚ ÓÈ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘È¯„Ï „Â‚È · ,‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ÈÏ·Ó ,Â˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ¯˜Ó ÏÚ ÁÂÂÈ„Ó
,ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜‰˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ Â¯˜ÁÈÈ˘ ‡È‰ ˜ÂÁ‰ ˙¯ËÓ .ÔÈ˘ ÂÚ‰ ˜ÂÁ
ÏÂÙÈË ÂÏ·˜È˘ ÈÏ·Ó ÔÂÎÈÒ· Ì¯È˙Â‰Ï ÏÂÏÚ ÁÂÂÈ„‰-È‡ .Ì‰· ˙Â‡ ÏÂÙÈË ÁÈË·‰Ï È„Î
¯‡È„Î ‰È‰ ,ÌÈ ÂÎ ‡Ï ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÏÎ ¯˘‡ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰˘ Ú„ÈÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÈÂ
.ÌÈÈ˜Ï ˘¯„ „¯˘Ó‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ
 .2במכתב מיוני  2004כתבה פקידת הסעד המחוזית לחוק הנוער אל פקיד הסעד בכפר קאס :
"בהמש %לשיחתי הטלפונית ע עו"ס ממחלקת %לגבי ארבע בנות מכפר קאס המסודרות,
בהסכמה ,בפנימיה ...נדהמתי לשמוע ממנה כי קבלת דיווח לפני כחודש על כ %שהקטינה בת ה
 15דווחה שב הזוג החדש של הא 'ניצל אותה מינית' ...משיחה אית %מיו  24.6.04אינ %זוכר
הא הגשת דווח למשטרה .להזכיר ,%חלה עליי %חובת דיווח על מקרה כזה למשטרה או לועדת
פטור אני מבקשת שתפעל מיידית בהתא לחוק .כמו כ  ,אני מצפה שבמצב ענייני זה תמצאו את
הדר %להג על הילדה ולמנוע אפשרות שתפגע בחופשה הקרובה בביתה".
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„ÚÒ‰ „È˜Ù Ï‡ ˙ÂÈ Ù‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„·¯ ˜‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰¯Ë˘ÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„‰-È‡ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ,ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË
˙·ÌÈ¯È„Ò ÌÈÁÂÂÈ„ ¯ÂÒÓÏ ‚‡„˙Â ‰Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„Ï ¯˘‡· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÁ
.˜ÂÁ· ˘¯„ Î ,‰¯Ë˘ÓÏ

כוננות פקיד סעד
בתע"ס נקבע ,כי בכל מחלקה לשירותי חברתיי חייבת להתקיי כוננות פקיד סעד לפי חוק
הנוער מחו /לשעות העבודה של המחלקה.9
Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Ô È‡˘ ˙ÂÚ˘Ï ıÂÁÓ Ò"ÂÚ Ï˘ ˙Â ÂÎÏ ‰‚‡„ ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
„Á‡ ‰¯˜Ó· ˙ÂÁÙÏ .ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ˙È„ÈÓ ‰¯ÊÚ ˘È‚‰Ï ‰ÏÎÈ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÏÂ ,‰˜ÏÁÓ‰
„¯˘Í˘Ó· ÔÈÓÊ ‰È‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ‰˜ÙÒÏ ÏÎÈ ‡Ï ‡Â‰ Í‡ ,„ÚÒ‰ „È˜Ù Ï˘ ˙È„ÈÓ ‰¯ÊÚ ‰
:¯ÙÒÓ ÌÈÓÈ
ממכתב בית החולי מיו  23.6.03אל המחלקה עולה כי א לתשעה ילדי שבעלה מאושפז בבית
חולי פסיכיאטרי נאלצה לשהות בבית החולי לילדי חמישה ימי בעקבות אירוע הפסקת
נשימה אצל בתה בת החודשיי  .באות ימי נותרו שמונת הילדי בבית ללא מבוגר ,ועל הבת
הבכורה בת ה  12הוטלה האחריות לטפל בה  .עו"ס בית החולי התלוננה" :כל הניסיונות
לידע פ.ס.ל] .פקיד סעד[ נוער ...כשלו ולא נית היה לאתר אותו ולמצוא פתרו לילדי המשפחה
אשר נמצאי בסיכו רב .אבקש למחות בשמי ובש ]שתי עו"ס נוספות[ אשר היו שותפות לנסיו
לאתר את פ .הסעד ...אשר לא חזר ונענה לפניות שהושארו לו במהל %ימי האשפוז של התינוקת".
ÌÈ ÈË˜ ÏÚ Ô‚‰Ï È„Î ‰˜ÏÁÓ· Ô ÂÎ ‰È‰È˘ È ÂÈÁ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙¯„Ò‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚÂ ,ÌÈ ÈË˜ ÈÈÁ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ Û‡ Ô ÂÎ ¯„ÚÈ‰ ;ÔÂÎÈÒ
.‰˜ÏÁÓ· ˙Â ÂÎ‰

✩

__________________

9
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„È˜Ù :ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜· ‰˜ÏÁÓ‰ ÏÂÙÈË· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ
˙Ú‚Â ‰ ‰¯È˜Á‰ ;ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜ ¯·„· ˙ÂÈ Ù ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï „ÚÒ‰
ÏÚ Ú„ÈÓ˘ ÌÈ ÈË˜‰Ó ÈÓ ÏÚ Ú·˜ ‡Ï ,Ò"Ú˙· ˘¯„ ‰ ÈÙÏ ‰˙˘Ú ‡Ï ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜Ï
‡·Â‰ ‡Ï Ì ÈÈ Ú ,¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁ·˘ "˜˜Ê ÔÈË˜" ˙¯„‚‰ ‰ÏÁ „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ¯ÒÓ Ì‰· ‰ÚÈ‚Ù
ÌÈ„ÏÈ‰Ó ÌÈ·¯ Â¯˙Â ÏÚÂÙ· .˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ Ì¯Â·Ú Â ÎÂ‰ ‡ÏÂ ,‰ËÏÁ‰‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï
·.ÏÂÙÈË ‡ÏÏ ÔÂÎÈÒ
המועצה המקומית כפר קאס כתבה ,באפריל  ,2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה" :ידוע לנו
ולמשרד הרווחה היטב שמנהל לשכת הרווחה בכפר קאס אינו יכול לשרוד בעומס המוטל עליו
לאור %כל הזמ דהיינו ניהול לשכת הרווחה ,מת טיפול יסודי לקטיני נזקקי כפקיד סעד לחוק
הנוער ,רכז מועדו הקשישי  ,רכז חוק ביטוח סיעוד ,הדרכת עובדי  ,מעקב ופיקוח אחר עבודת
ועוד".
˙‡Â ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÙËÏ ˙È˜ÂÁ‰ ‰˙·ÂÁ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡ÏÂ ¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰
·˜ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜Ï ˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙˜ Ú‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÔÂÎÈÒ·˘ ÌÈ ÈË
.Ò"Ú˙‰ ˙ÂÈÁ ‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ

פיקוח משרד הרווחה על קיו הוראות חוק הנוער
בחוק הנוער נקבע" :שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה ,הוא ימנה לעניי חוק זה פקיד סעד ראשי
ופקידי סעד אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי ,בדר %כלל או לעניי מסויי " .בתקנות
הנוער )טיפול והשגחה( ,התשכ"ב  ,1962נקבע" :פקיד סעד ראשי יהיה אחראי בפני המנהל
הכללי של משרד הסעד על פעולות פקידי הסעד והדרכת בחוק ובביצועו" .בהתא לכ %נקבע
בתע"ס כי פקיד הסעד המחוזי יהיה אחראי לפיקוח ולבקרה על עבודת של פקידי הסעד במחוזו.
בתע"ס נקבעו דרכי ההתקשרות המקצועית בי פקיד הסעד המחוזי לפקיד הסעד המקומי ,ובי
היתר נקבע כי "פקיד הסעד המחוזי יהיה אחראי לפיקוח ולבקרה על עבודת של פקידי הסעד".
 .1משרד הרווחה נהג לבקש מדי שנה בשנה מפקידי הסעד לחוק הנוער ברשויות המקומיות
לדווח לו על פעילות  .פקיד הסעד במועצה דיווח כי בשני  2002עד  2004הופנו אליו 120 ,180
ו  200קטיני חדשי  ,כסדר השני  .בתיקי המחלקה נמצאו כאמור רק  52פניות של גורמי שוני
שפנו בשני  2004 2002אל פקיד הסעד ודיווחו על פגיעות לכאורה בילדי .
פקיד הסעד הסביר למשרד מבקר המדינה כי הנתוני שמסר למשרד הרווחה היו בבחינת הערכות
וכללו ג ילדי השוהי במסגרות יומיות שונות .לדבריו ,נתוני אלה לא התבססו כלל על מספר
הפניות אליו.
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Ì È‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ‡Â‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÈ Ù‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ,„¯˘ÓÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÒÒ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎÂ ÌÈ˜ÈÈÂ„Ó
.‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Û˜È‰ È·‚Ï ˜ÈÂ„Ó Ú„ÈÓ „¯˘Ó‰ È„È· ‰È‰È˘ ˙ Ó ÏÚ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ
˙„È˜ÙÏ Ì‚ ,¯ÂÓ‡Î ,ÂÁÏ˘ ‰ˆÚÂÓ· „ÚÒ‰ „È˜Ù Ï‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÁÏ˘˘ ˙ÂÈ Ù È˜˙Ú‰ .2
‰ÏÈÚ Ô‰˘ ˙ÂÚÈ‚Ù· ‰¯Â‡ÎÏ ¯·Â„Ó ÈÎ „ÂÓÏÏ Ô˙È ‰È‰ ˙ÂÈ Ù‰ ÔÎÂ˙Ó ;˙ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÒ‰
ÏÚ Â„ÓÈÏ ‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ Ì‚ ;ÌÈ˜˜Ê ÌÈ ÈË˜Î ˙ÂÈ Ù‰ Â˜ÒÚ Ì‰·˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÚ ‰Ê¯Î‰Ï
.ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ
ÌÈ ÈË˜" ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰ˆÚÂÓ‰Ó Ï·È˜ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
‡Ï ‡Â‰ ,‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó ‰Ï‡Î ÌÈ ÈË˜˘ Â„È· ‰È‰˘ Ú„ÈÓ‰ Û¯Á "ÌÈ˜˜Ê
˘¯„ Î ÏÂÚÙÏ „ÚÒ‰ „È˜ÙÓ ˘¯„ ‡ÏÂ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ¯Á‡ ÛÈ˜ÓÂ È˙ËÈ˘ ·˜ÚÓ ‰˘Ú
.Ò"Ú˙‰Â ¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ
רק בדצמבר  ,2004בישיבה שקיימו נציגי משרד הרווחה והמחלקה בכפר קאס  ,הבהירה פקידת
הסעד המחוזית" :אני חושבת שחוק נוער בכפר קאס לא נות את המענה לכל הילדי שנמצאי
בסיכו נראה לי שישנו עומס על פקיד הסעד שהוא ג מנהל הלשכה .אני חושבת שהרבה מקרי
והרבה דיווחי לא מגיעי לפקיד הסעד ,כמעט אי חוק נוער ,אני יודעת שישנ הרבה מקרי של
ילדי בגיל הר %ה נמצאי בעדיפות מהמבוגרי יותר .כל הנושא בילדי בגיל הר %בסיכו לא
מפותח ישנה בעיה במגזר הערבי .אני מציעה שיש צור %להכשיר  2פקידי סעד בלשכה בנוס
]למנהל המחלקה[ ...אשר ידרי %אות ויהיו בקשר אתו".
ÏÚ ÂÁÂ˜ÈÙ ˙‡ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ¯È·‚‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÏ ÌÈÏÚÂÙ „ÚÒ‰ „È˜ÙÂ ‰˜ÏÁÓ‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË
.„ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ Ì"Â‡‰ ˙ Ó‡· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰·Â ,Ò"Ú˙‰Â ¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰
ÏÂÚÙÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ˙Â¯Â‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
.Ò"Ú˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ
משרד הרווחה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה" :מקובלת עלינו הערת מבקר המדינה...
באשר לאופ הפיקוח ומעקב ,יחד ע זאת יש לחתור לבניית כלי לפיקוח ומעקב ולתגבור כח
אד בפיקוח על מנת שנוכל לייש קשר תדיר יותר ע מחלקת הרווחה".

הטיפול בקבוצת קטיני פגועי
בראשית  2002קיבלה המועצה מידע על קבוצת קטיני בני  18 10מכפר קאס  ,שנפלו קורב
לתקיפה מינית; זהות של  26מהקטיני נודעה למשטרה והיא חקרה אות  .בפברואר 2002
ייחדה מליאת המועצה לנושא ישיבה מיוחדת בהשתתפות גורמי מקצועיי  .בישיבה הוחלט
להפקיד את הטיפול בנפגעי בידי הגורמי המקצועיי  ,ומנהל המחלקה הוסמ %לרכז את הטיפול
הנושא.
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בחודשי פברואר ומרס  2002התקיימו כמה ישיבות של ועדה רב צוותית ,שבה השתתפו ,בי
היתר ,נציגי מהמחלקה ,ממחלקת החינו %ומהשירות הפסיכולוגי ייעוצי ביישוב .כמו כ
השתתפו בוועדה נציגי משרדי הרווחה ,החינו %התרבות והספורט )להל משרד החינו.(%
ההחלטות העיקריות שגובשו בישיבות האמורות נגעו לאופ ההתמודדות הקהילתית ע הנושא.
באשר לטיפול הפרטני בנפגעי הציעה הוועדה להסביר להורי הנפגעי את חשיבות הטיפול
הפסיכולוגי ,לאתר את הגורמי המקצועיי שיוכלו לתת טיפול זה ולמצוא מקורות כספיי
למימונו .מנהל השירות הפסיכולוגי ייעוצי במועצה הציע בוועדה ובמכתב למנהל מחלקת
הרווחה במועצה להפעיל "קו טלפוני ח " שישמש ערו /תקשורת אנונימי למשפחות הנפגעי ,
בי היתר לש מת טיפול ראשוני ולתמיכה בהורי הנפגעי .
במרס  2002קיימה ועדת הכנסת לקידו מעמד הילד ישיבה בכפר קאס  ,שנועדה לדו בטיפול
בקטיני מכפר קאס שנפלו קורב לתקיפה מינית ובשיקומ  .לישיבה הוזמנו נציגי ממשרדי
החינו ,%הבריאות הרווחה ,מהמשרד לביטחו הפני והמשטרה ,מנהלי בתי הספר ביישוב ובעלי
תפקידי נוספי  .הדיו יוחד בעיקר לנושא הטיפול הנפשי בקטיני שנפגעו.
נציגי משרד החינו %הודיעו בישיבה כי משרד הכי תכנית התערבות פסיכו חינוכית לבתי הספר
ביישוב ,ובמסגרתה יקיימו יועצי חינוכיי שיחות ע מורי בתי הספר ,והמורי ישוחחו על
האירוע ע תלמידיה  .אשר לטיפול הפרטני הודיעו נציגי משרד החינו %כי "קיימת תכנית
התערבות מגובשת של משרד החינו ,"%וכי התלמידי שנפגעו יקבלו טיפול פסיכולוגי; עוד מסרו
כי "משרד החינו %מוכ לתמו %כספית בנושא זה".
מנהל היחידה לילדי ונוער בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות )להל מנהל היחידה(
הודיע בישיבה האמורה כי משרד הבריאות פיתח תכנית השתלמות לעובדי במערכת החינו%
בשילוב ע עובדי רווחה ,ויהיה אפשר לתת לקטיני שנפגעו טיפול פרטני במרפאת בריאות הנפש
בעיר קרובה ובבית חולי באזור .בישיבה צוי שבגלל מספר המטופלי הגדול ובשל מיעוט
המטפלי דוברי הערבית יהיה קושי לטפל מיד בכל הנפגעי ; הוצע ,בי היתר ,לרכז רשימה של
מטפלי דוברי ערבית ולאחר הדרכה מתאימה להפנות אליה נפגעי לקבל טיפול .מנהל השירות
הפסיכולוגי בכפר קאס הציע באותה ישיבה כי הטיפול יינת בידי חמישה פסיכולוגי דוברי
ערבית שקיבלו הכשרה מתאימה ,ומשרדי הממשלה יממנו את הוצאות הטיפול .הוא חזר על
הצעתו להפעיל "קו טלפוני ח ".
יו"ר הוועדה לקידו מעמד הילד עמדה על חשיבות הטיפול הפרטני בילד שהיה קרב לעבירת מי
וביקשה מכל הגורמי המקצועיי שהשתתפו בישיבה ליצור מער %שיבטיח טיפול אישי בכל
נפגע .הנוכחי התבקשו לעדכ את הוועדה א ייתקלו בקשיי .
·˜„· ,ÌÈ ÈË˜· ˙È ÈÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ,2005 ÏÈ¯Ù‡·Â Ò¯Ó
˜È Ú‰Ï ‰¯ËÓ· ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ Â˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ Â˜" :Â˘Ú ‡Ï ÏÏÎ ‰Ï‡Î ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ‡ˆÓ .ÌÈÚ‚Ù ‰ ÌÈ ÈË˜Ï È Ë¯Ù‰ ÏÂÙÈË‰
È Ë¯Ù ÏÂÙÈËÏ Í¯ÚÓ ˙¯ÈˆÈ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È˜È˙· ;Ì˜Â‰ ‡Ï "ÌÁ È ÂÙÏË
‡˙ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜ÙÏ ;‰ÊÎ ÏÂÙÈË· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î ÌÈÚ‚Ù È¯Â‰Ï ‰ÈÈ Ù ÏÚ Â
;‰Ê ÏÂÙÈË ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· ÈˆÂÚÈÈ-È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙Â¯È˘ÏÂ ¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁÏ
‰‡Ù¯Ó· È Ë¯Ù ÏÂÙÈË ÌÈÚ‚Ù ÌÈ ÈË˜ È ˘ ˜¯ ÂÏ·È˜ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ ÓÏ ‰È‰˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÙ ÏÚ
.ÌÈÏÂÁ ˙È·· ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯·Ï
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משרד הרווחה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה" :מנהל מח' הרווחה הוסמ %לרכז את
הטיפול בנושא זה ,שרות ילד ונוער ופק"ס ]פקידת סעד[ מחוזית העבירו שמות של מטפלי
אפשריי לקטיני הפגועי  .בשאר הישיבות שהתקיימו לא השתתפנו ולא נדרשה מאתנו כל
מעורבות נוספת ...פק"ס המחוזית לא הייתה מעורבת באופ ישיר במעקב אחר הקטיני מאחר
ומדובר בקטיני שנפגעו מחו /למשפחה .מי שהוסמ %לטפל בכ %היה מנהל המחלקה בכפר
קאס ומנהל השירות פסיכולוגי המקומי".
משרד החינו %כתב ,במאי  ,2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה" :מנהל השרות הפסיכולוגי
ייעוצי בכפר קאס קיבל הכשרה בשפ"י ]שרות פסיכולוגי ייעוצי[ למת מענה טיפולי לקטיני
שעברו פגיעה והתעללות מינית .שפ"י היה הגו המשרדי הראשו שהכשיר את עובדיו לעריכת
טיפול נפשי בקטיני שעברו פגיעה מינית ,ומבחינה זו הייתה היערכות מתאימה שאפשרה מת
טיפול פרטני .אותה תקופה עדיי לא היה בשפ"י סעי תקציבי שאפשר מימו טיפול נפשי ,מחו/
לשעות עבודה הרגילות ,לתלמידי שנזקקו להתערבות טיפולית ממושכת יותר .על פי מה שזכור
לראש יחידה למניעת התעללות בילדי ובבני נוער ...התקיימו באותה עת שיחות ע מנהל
השירות הפסיכולוגי ייעוצי בכפר קאס כשבמהלכ היא הבינה ממנו כי רק קומ /קט מהורי
התלמידי שנפגעו מינית הביעו רצונ לקבל סיוע נפשי עבור ילדיה  ,וכי לשכת הרווחה בכפר
מסרבת להפנות תלמידי אלה לטיפול למנהל השרות ,שהיה ,כאמור ,בעל הכשרה לעריכת
התערבות טיפולית בתחו  .צר לי כי קבוצת תלמידי שנפגעו מינית לא קיבלו בסופו של דבר כל
סיוע נפשי להתמודדות ע הטראומה שעברו".
,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó - ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏÚÙ ‡ÏÂ È Ë¯Ù ÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ ÈÂ‡¯Î ÂÎ¯Ú ‡Ï ÈÎ - ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
.˘¯„ Î ,Â˙ÁÙ˘ÓÏÂ Ú‚Ù ÏÎÏ ‰Ê È ÂÈÁ ÏÂÙÈË ˙˘‚‰Ï

נערות במצוקה
משרד הרווחה מתאר בתע"ס נערות במצוקה כ"נערות מתבגרות המתקשות במילוי התפקידי
המקובלי והמבוצעי ע"י בנות גיל בסביבת הטבעית והחסרות יכולת אישית ליצור קשרי
יציבי ע הסביבה וע השירותי הקיימי  .כתוצאה מכ %ה נפלטות מכל מסגרת עבודה או
לימודי ונחשפות במצוקת ללח /חברתי ומשפחתי כבד ,לחצי אלה מחריפי את בעייתה של
הנערה ,מכבידי על השתלבותה הטבעית במערכת החברתית התקינה ומזרזי את דחיקתה אל
שולי החברה ומעבר לה אל הידרדרות".
נערה במצוקה הוגדרה בתע"ס כ"רווקה בגיל  13עד  21ועד בכלל ,אשר אינה מפגרת או חולת נפש
ואשר נית לסווג אותה באחת הקבוצות הבאות":
 .1נערות קד עברייניות המתפקדות והתגלו בה סימני ראשוני של עזובה או מופרעות .ה
מצויות בתחילת קונפליקט חמור ע המשפחה ותפקוד במסגרות הפורמליות לקוי.
 .2נערות במצב הידרדרות שנפלטו מכל מסגרת עבודה או עובדות לסירוגי בלבד; ה מצויות
בקונפליקט חמור ע המשפחה המסתיי לרוב בגירוש הנערה מהבית .נערות אלה מאופיינות על
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ידי עזובה מינית בדרגות שונות עד כדי קיו יחסי מי ללא אבחנה ולעתי תמורת טובת הנאה ,א
כי ללא הזדהות ע העיסוק בזנות בקרב הנערות .בקבוצה זו מצויי ג ניסיונות התאבדות,
בריחות מהבית ,הריונות ללא נישואי וצריכת סמי .
 .3נערות בהידרדרות מתקדמת ופגיעה עמוקה בדימוי העצמי המלווה לעתי בעיסוק בזנות או
באי תפקוד חברתי חריג.
משרד הרווחה קבע בתע"ס כי "העבודה הטיפולית ע הנערות במצוקה מכוונת לשינוי אורח
חייה  ,לחיזוק דפוסי התנהגות נורמטיביי כפי שה מקובלי בסביבה הטבעית של הנערות
ולשינוי הדימוי העצמי השלילי".
לפי נתוני המחלקה ,בסו שנת  2004היו בטיפולה כ  80נערות במצוקה ,ו  14מה קיבלו לכאורה
טיפול פרטני )ראו להל ( .המחלקה העסיקה עו"ס לטיפול בנערות במצוקה; העו"ס מילאה תפקיד
זה במקביל לתפקידיה כעו"ס לטיפול בקשישי וכעו"ס לטיפול באלימות במשפחה.

איתור נערות במצוקה
בתע"ס נקבע כי תפקיד המחלקה לשירותי חברתיי שבמועצה לאתר אוכלוסייה הזקוקה
לשירותיה ואינה פונה אליה .כמו כ נקבע בתע"ס כי בי תפקידי העו"ס לנערות במצוקה "יציאה
לשטח ואיתור הנערות בסביבת הטבעית ,וכ ליצור קשר ע אוכלוסיית נערות על ס התדרדרות
או מעבר לה במצבי מצוקה חריפי " .על העו"ס המטפל בנערות במצוקה לעסוק ,בי השאר,
ב"מיפוי כל הנערות הנכללות באחת מקבוצות ההגדרה של 'נערות במצוקה' .גילוי או קבלת מידע
על נערות במצבי מצוקה ,איתור  ,הכנסת למסגרת טיפולית".
Ô È‡Â ‰ÓÂÁ˙· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ‰ ¯ÙÒÓ È·‚Ï Ú„ÈÓ ‰¯ÒÁ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˜¯ ‰ÚÈÈÒÂ ‰Ï ˙Â¯ÎÂÓ Ô È‡˘ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ¯Â˙È‡Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ .˙ÂÏÙÂËÓ
.ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÈÏ‡ Â Ù‰˘ Â‡ Ô˙ÓÊÂÈÓ ‰˜ÏÁÓÏ Â Ù˘ ˙Â¯Ú Ï
מהסברי המועצה למשרד מבקר המדינה עולה כי חלק גדול מהאוכלוסייה הנזקקת שבתחו
המועצה מתאפיי בהתנהגות חברתית מסורתית ,ואוכלוסייה זו נמנעת לרוב מפנייה לגופי הרווחה
בבקשת סיוע לנערות במצוקה ממניעי הקשורי לצנעת הפרט ול"כבוד המשפחה".
,‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ï·˜Ï Ô˙ÓÊÂÈ· ‰ÈÏ‡ Â ÙÈ ‡Ï ‰˜ÏÁÓÏ ˙Â¯ÎÂÓ Ô È‡˘ ˙Â¯Ú ‰Ó ˙Â·¯ ÈÎ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò
˙È˙¯ÂÒÓ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ È ÈÈÙ‡Ó ÏÏ‚· ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ¯Â˙È‡Ï .ÚÂÈÒ‰
˘·˙‰¯È„ÒÂ ˙È˙ËÈ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÊÈÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÓÂÁ
.˘Â¯„‰ ÚÂÈÒ‰ ˙‡ Ô‰Ï ˘È‚‰Ï ‰¯ËÓ· ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ¯Â˙È‡Ï
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הטיפול בנערות במצוקה
ניהול תיקי לקוח
 .1בתע"ס נקבע ,כאמור ,כי לכל פונה למחלקה המקבל סיוע כלשהו ,בכלל זה פוני שמקבלי
שירותי בצורה קבוצתית ,חייב להיות תיק לקוח ,שיכלול מידע על מצב המטופל .נמצא כי
המחלקה לא פתחה תיקי ל  65נערות במצוקה שהטיפול בה נעשה במסגרת המועדו הטיפולי
)בעניי זה ראו להל (.
 .2בתע"ס נקבע כי על העו"ס המטפל בנערות במצוקה "לנהל רישו מפורט על פעולותיו".
גיליונות הטיפול שבתיקי המטופלות יועדו לרישו של פרטי הנערה המטופלת והחלטות
שהתקבלו לגביה ופירוט של שלבי הטיפול בה.
נמצא כי בתיקה של אחת מהנערות במצוקה שהייתה ,לכאורה ,בטיפול פרטני של המחלקה ,לא
נרשמו כלל פרטי הטיפול בשנת  ;2004בתיקה של נערה אחרת לא נרשמו מועדי הטיפול.
ÏÂÙÈË ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ È ÂÈÁ ÈÏÎ ‡Â‰ ÁÂ˜Ï‰ ˜È˙ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÏÂÙÈË ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂ˘È¯Ó ˙ÂÚ ÓÈ‰ ;ÂÏ ‰Ú·˜ ˘ ÏÂÙÈË‰ ˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡Â ˜˜Ê · ˙Â
ÌÈ˜È˙ Ï˘ ÏÂ‰È ÏÂ ‰ÁÈ˙ÙÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ
ÁÂ˜Ï‰ È˜È˙ ˙‡ Ï‰ ÏÂ ,ÈÏÂÙÈË‰ ÔÂ„ÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú Ï
.˘¯„ Î
 .3בתע"ס נקבע כי אחת לשנה ימוינו התיקי על פי רמת האינטנסיביות של הטיפול בלקוח
במטרה לעדכ נתוני על רמת הטיפול ,על סוגי הבעיות ועל היקפ וכדי לקבוע סדר עדיפות
לעבודה במחלקה ולחלוקת כוח האד שבה" .תיקי לקוחות שלא היה לה קשר ע המחלקה
במש 12 %חודשי ואי לגביה כל תכנית טיפול ו/או הטיפול בה למעשה הסתיי " ייגנזו .עוד
נקבע בתע"ס ,כי מנהל המחלקה יבח את ממצאי המיו וידאג ,בי היתר ,ל"הלימה בי השירותי
הקיימי במחלקה והיקפ לבי צורכי האוכלוסייה כפי שהתגלו במיו )הרחבה ו/או העמקה או
צמצו של כל שירות ושירות(" .עוד נקבע בתע"ס ,כי מפקח משרד הרווחה ועובדי הביקורת
הפנימית של המשרד יוודאו את יישו ההוראה בדבר מיו התיקי ואת הסקת המסקנות מממצאיו.
·ÌÈ˜È˙· ÌÈÓÂ˘È¯‰Ó .‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú · ÏÂÙÈË È˜È˙ 14 ‰˜ÏÁÓ· ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ
ÏÂÙÈË‰ .2004 ˙ ˘· ÏÂÙÈË· ‰¯˙Â ˙Â¯Ú ‰Ó ˙Á‡ ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜ÏÁÓ‰ È„·ÂÚ È¯·Ò‰ÓÂ
·¯ÔÂÈÓ‰ ˙‡ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ .2002 ˙ ˘· ¯·Î ˜ÒÙ ˙Â¯Á‡‰ ˙Â¯Ú ‰ ·Â
ÈÙ ÏÚ ÂÊ ‚ ‡Ï˘ ÌÈ˜È˙ 13 Â¯˙Â ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú · ÏÂÙÈËÏ Ò"ÂÚ‰ ˙Â˘¯·Â ,˘¯„ ‰
‰ÚËÂÓ Ì˘Â¯ ¯ˆÂ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÏÂÙÈË· ÔÈÈ„Ú ˙Â¯Ú ‰ ÂÏÈ‡Î Â˜ÊÁÂ‰ ‡Ï‡ ,˙Â‡¯Â‰‰
˘„¯˘Ó˘ ˙ÂÈ‰ .˙Á‡ ‰¯Ú · ‡ÏÂ ,‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú 14-· È Ë¯Ù ÏÂÙÈË ‰ÏÙÈË ‰˜ÏÁÓ‰
.˘¯„ ‰ ÔÂÈÓ‰ ‰˘Ú ‡Ï˘ Ú„È ‡Ï ‡Â‰ ,ÂÓ˘ÂÈ ‰Ê ‡˘Â · ÂÈ˙Â‡¯Â‰ Ì‡ ˜„· ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰
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הטיפול הפרטני
על פי התע"ס ,לאחר אבחו ראשוני של הנערה ,תקבע לה תכנית טיפולית ,והעו"ס המטפלת בה
תקיי עמה מפגשי משטרת לסייע לה בפתרו בעיותיה ולחזק את יכולתה להשתלב במסגרות
מקובלות.
ÏÂÙÈË ‰˜ÏÁÓ‰ ‰ÏÙÈË 2004 ˙ ˘·Â 2002 ˙ ˘· ¯·Î ,¯ÂÓ‡Î ,˜ÒÙ ˙Â¯Ú ·Â¯· ÏÂÙÈË‰
.„·Ï· ˙Á‡ ‰¯Ú · È Ë¯Ù
‡Ï ËÚÓÎ ‰˜ÏÁÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÎÂ „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ¯·„‰ .2004-Â 2003 ÌÈ ˘· ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú Ï È Ë¯Ù ÏÂÙÈË ‰˜È Ú‰
ÔÂ„ÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ Í¯ÂˆÏ ‰ÈÏ‡ Â ÙÂ‰˘ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÈÏÂÙÈË‰
‡˘Â · ‰˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÈÙ ‡Ï ‡Â‰˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÎ· .‰˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÏÎÎ Ú·˜˘ ÌÈ˜È˙‰ ÔÂÈÓ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÏˆÈ ‡Ï Û‡Â ‰Ê
‡‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ‰ ˙‡ ¯È˙Â‰ÏÂ ‰Ê ÈÏÂÙÈË ÌÂÁ˙ ÁÈ Ê‰Ï „¯˘Ó‰ ¯˘ÙÈ
.È Ë¯Ù ÏÂÙÈË ‡ÏÏ
˙Â˜Â˜Ê‰ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ¯Â˙È‡Ï ¯˙Ï‡Ï Í¯ÚÈ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜ÓÂ ÈÏÂÙÈË‰ ÔÂ„ÚÂÓ· ˙ÂÏÙÂËÓ‰ ·¯˜Ó È Ë¯Ù ÏÂÙÈËÏ
˘‡.˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ô‰Ï ˙˙ÏÂ ,‰˜ÏÁÓ‰ ÌÚ ¯˘˜· ‰ È
בתע"ס נקבע כי לכל נערה במצוקה שבטיפול תוכ תכנית טיפולית פרטנית שתכלול ,בי היתר ,את
הגדרת הבעיות של הנערה ופירוט של מטרות הטיפול ,יעדיו האופרטיביי ולוח זמני להשגת .
ÔÂ„ÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙Â¯Ú ÏÂ Û‚‡‰ ÏÂÙÈË· Ô˙Ú˘· ÂÈ‰˘ ˙Â¯Ú ‰ 14-Ï ÈÎ ‡ˆÓ
.˙È Ë¯Ù ˙ÈÏÂÙÈË ˙È Î˙ ‰ ÎÂ‰ ‡Ï ÈÏÂÙÈË‰
ÌÂ˜È˘Ï È ÂÈÁ ÈÚÂˆ˜Ó ÈÏÎ ‡È‰ ˙ÈÏÂÙÈË ˙È Î˙ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰È˙ÂÏÙÂËÓÓ ˙Á‡ ÏÎÏ ÂÊÎ ˙È Î˙ ˘Â·È‚Ï ‚Â‡„Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÏÙÂËÓ‰

מועדו טיפולי
אחד האמצעי לטיפול בנערות במצוקה הוא פעילות קבוצתית במועדו טיפולי .בתע"ס נקבע כי
פעילות המועדו תקוי במבנה שהרשות המקומית תייחד לצור %זה .המועדו יופעל בידי
המחלקה לשירותי חברתיי באחריות עו"ס לטיפול בנערות במצוקה ,והעו"ס יפעיל אותו בעצמו
או באמצעות מרכזת מועדו .
המחלקה מפעילה בכפר קאס מועדו טיפולי ,המכונה "מרכז לנערות" ,במבנה שיועד לכ,%
ארבעה ימי בשבוע בשעות הבוקר ויומיי ג בשעות אחר הצהרי  .ריכוז העבודה במועדו
הופקד בידי מרכזת המועסקת ב  75%משרה .במועדו מתקיימי כמה חוגי  ,כגו תפירה,
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מלאכת יד ,היכרות ע המחשב ובישול .למשתתפות בפעילות המועדו מוגשת ארוחה חמה אחת.
על פי מסמכי המועדו  ,במועד הביקורת היו רשומות כמשתתפות בפעילויותיו  65נערות.
משרד הרווחה הבהיר בתשובתו למשרד מבקר המדינה" :על מנת למנוע סטיגמה שלילית לנערות
ולמשפחותיה ולהקל על הגעת לטיפול ולצריכת שירותי הוצגה המסגרת הזו בקהילה כמרכז
אליו יכולה להגיע כל נערה בלי הגדרה של נערה במצוקה באחת הקטגוריות המנויות בתע"ס...
יחד ע זה ,ע"פ מדיניות השירות ,לכל התכני היו מטרות טיפוליות ...המרכז משמש א כ כלי
ה לאיתור וה לטיפול בנערות ,המותא למאפייני החברתיי של אוכלוסיית היישוב".
 .1בנוגע לפעילות שבמועדו נקבעו בתע"ס הדברי האלה :תתקיי פעילות קבוצתית טיפולית
לפחות פע בשבוע; המפגשי יתוכננו ויסוכמו על ידי העו"ס והמרכזת וינוהלו בידי אחת מה או
בידי שתיה ; ייעשה רישו מסודר של תכנו הפעילות וסיכומה .נמצא כי המחלקה לא תכננה ולא
קיימה כלל פעילות קבוצתית טיפולית.
 .2בתע"ס נקבע כי "כל פעולות המועדו הטיפולי תהיינה מכוונות להשגת מטרות טיפוליות
של הנערות השונות במועדו  ,בהתא לתכנית הטיפולית שנקבעה לכל אחת מה  .המועדו לא
יתנהל כמועדו חברתי גרידא".
˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ Â · ‡Ï ÔÂ„ÚÂÓ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙Â¯Ú Ï ÈÎ ,¯ÂÓ‡Î ‡ˆÓ
ÏÎÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÂÊÈ‡ ˙Ú„Ï Ô˙È ‰È‰ ‡Ï ˙ÂÈ Ë¯Ù ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ¯„ÚÈ‰· .˙ÂÈ Ë¯Ù
.‰ÓÂ˜È˘Ï ÌÂ¯˙Ï È„Î ‰· ˘ÈÂ ˙ÏÙÂËÓ
˙ÂÙ˙˙˘ÓÏ ˙ÂÈ Ë¯Ù ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ,‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.Â·˘ ÈÏÂÙÈË‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ Ô˙È ‡Ï ,ÔÂ„ÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ
 .3כאמור ,בתע"ס נקבע כי ייעשה "מיפוי של כל הנערות הנכללות באחת מקבוצות ההגדרה
של נערות במצוקה" .נמצא כי המחלקה לא פעלה לסיווג הנערות במצוקה המוכרות לה
ומשתתפות בפעילות המועדו הטיפולי ,לפי מצב .
‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ .˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˙ÂÁÎÂ ‰ ˙Â¯Ú ‰ ÂÓ˘¯ÈÈ ÔÂ„ÚÂÓ· ÈÎ ,Ú·˜ Ò"Ú˙· .4
˙ÂÙ˙˙˘‰· ˙Â¯Ú ‰ Â„ÈÓ˙‰ ‰ÓÎ „Ú ˙Ú„Ï Ô˙È ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ ;‰Ê ÌÂ˘È¯Ï ‰‚‡„ ‡Ï
·˙Â¯Ú Ï ‰Á˙Ù ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰˘ ¯Á‡Ó .ÔÓÂ˜È˘Ï ÔÂ„ÚÂÓ‰ Ì¯˙ ‰ÓÂ ,Â· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ‚ÂÁ
˙.‰˜ÂˆÓ· ‰¯Ú Ï˘ ‰¯„‚‰‰ ‰ÏÁ Ì Ó‡ ˙Â¯Ú ‰ ÏÎ ÏÚ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï Û‡ ,ÁÂ˜Ï È˜È
Â· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÂ‰È Â ÔÂ„ÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ Í¯„ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ÂÈÏÂÙÈË‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰ È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡Â ,Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ È
˘˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ÌÂ˘È¯ ,˙ÂÈ Ë¯Ù ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ¯„ÚÈ‰· .ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰„ÚÂ ÔÓ˘Ï
˙ÏÚÙ‰· ‚È˘‰Ï ˘˜È· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ˙ÂÈÏÂÙÈË‰ ˙Â¯ËÓ‰ Ï‡Ï ˙ÂÓ˘ÂÓ Ô‰È¯Á‡ ·˜ÚÓÂ
˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ÏÎÏ ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÔÂ„ÚÂÓ‰
.Ò"Ú˙· ˘¯„ Î ÂÏÈÚÙ‰ÏÂ ÔÂ„ÚÂÓ‰
 .5בתע"ס נקבע ,כי התכנית והצעת התקציב להפעלת המועדו הטיפולי או פעילות לא פרטנית
אחרת יגובשו בשיתו פעולה ע המפקח המחוזי של השירות לטיפול בנערה במצוקה של משרד
הרווחה .לאחר אישור התכנית בידי המפקח היא תיכלל בהצעת התקציב של השירות לטיפול
בנערה במצוקה לשנה העוקבת.

564

מועצה מקומית כפר קאס

‰ ÈÎ‰Ï ‰ÏÎÈ ‡Ï Û‡Â ÈÏÂÙÈË‰ ÔÂ„ÚÂÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
‡ÏÂ ÔÂ„ÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ‰ Ï˘ Ô·ˆÓ ˙‡ ‰ Á· ‡Ï˘ ¯Á‡Ó
˙ÂÈ˙ ˘ ˙Â·ˆ˜‰ ¯˘È‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ,‡ˆÓ „ÂÚ .˙ÂÈ Ë¯Ù ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ Ô¯Â·Ú ‰ ÈÎ‰
.‰¯Ú ÏÎÏ ˙È Ë¯Ù ˙È Î˙ ˙ Î‰· ˙‡Ê ‰ ˙‰˘ ‡Ï· ÈÏÂÙÈË‰ ÔÂ„ÚÂÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï
˙ÏÚÙ‰ ˙È Î˙ ˙Ï·˜ ÏÚ Â˙„ÈÓÚ-È‡· ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ¯≈
˘ÙÈƒ‡Â ,Â„È· Ô˙È ˘ È ÂÈÁ ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÎ ÏÚ ‰˘ÚÓÏ ¯˙ÈÂ ‡Â‰ ÔÂ„ÚÂÓ‰
.ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙÏ ·Èˆ‰ ‡Â‰˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÈÏÂÙÈË‰ ÔÂ„ÚÂÓ‰

תקצוב הטיפול בנערות במצוקה
, בהתאמה, ש"ח40,883  ש"ח ו53,000  הקציב משרד הרווחה למועצה2004  ו2003 בשני
; ש"ח33,000  נוצלו רק2004  נוצל התקציב במלואו; בשנת2003  בשנת.לטיפול בנערות במצוקה
 התריעה מנהלת מחוז תל אביב2004  באוגוסט.רוב ההוצאות נועדו להפעלת המועדו הטיפולי
.והמרכז במשרד הרווחה לפני מנהל המחלקה על שהתקציב לאותה שנה לא נוצל במלואו
ÏÂÙÈËÏ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ È˜ÏÁ‰ ÏÂˆÈ Ï ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È˜ÏÁ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ¯˜ÈÚ· ,‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ·
.‰¯ÒÁÂ

✩
„ÚÒ ˙Â˘¯Î ‰˙·ÂÁ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù· Â¯‡Â˙˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙Â¯Ú Ï Ô˙È ‡Ï ËÚÓÎ :˘Â¯„‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÓÂÁ˙·˘ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú Ï ‰˜È Ú‰ ‡ÏÂ
ÔÂ„ÚÂÓ· ;˙ÂÈ Ë¯Ù ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ ÒÒ·˙‰ ‡Ï Ô˙È ˘ ÏÂÙÈË‰ ,È Ë¯Ù ÏÂÙÈË ‰˜ÂˆÓ·
.Ì˜Â‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÂÓ˘‚Â‰ ‡Ï ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ¯Â·Ú ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ï‰È ˘ ÈÏÂÙÈË‰
‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰¯ÒÁ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ ‰„Â˜Ù˙Ó ‰‡ˆÂ˙Î
¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÈÂ‡¯ ÏÂÙÈËÂ ‰ÎÈÓ˙ ‰ÓÂÁ˙·˘
˙ÂÈ Î˙ ÏÚ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÒÒ·ÏÂ È Ë¯Ù ÏÂÙÈË Ô‰Ï ˙˙Ï ,‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ¯Â˙È‡Ï
.˙Â¯„‚ÂÓ ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ÏÂÙÈË
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נפגעי סמי
השימוש בסמי הוא נחלת מגזרי שוני באוכלוסייה .באוכלוסיית המשתמשי בסמי יש
הנוטלי סמי באקראי ויש המכורי לה )להל נפגעי סמי (.
בפקודת הסמי המסוכני )נוסח חדש( ,התשל"ג  ,1973ובתקנות שהותקנו מכוחה הוגדרו הסמי
המסוכני  ,ונקבעו השימוש המותר בסמי והעונשי למחזיקי בסמי מסוכני ולמשתמשי
בה בניגוד לחוק.
המועצה העריכה בתחילת שנת  2005כי בתחומה מצויי כ  380משתמשי בסמי  ,מה כ 35
משתמשי בהרואי  ,המוגדר ס קשה .מנתוני שקיבל משרד מבקר המדינה מהמשטרה ב 2005
עולה כי בשני  2004 2000הוגשו תביעות משפטיות נגד כ  160משתמשי בסמי המתגוררי
בתחו המועצה .כמו כ הוגשו כ  50תביעות נגד סוחרי סמי מתחומה.
בתע"ס נקבע כי הטיפול בנפגעי הסמי  ,בגמילת ובשיקומ יהיה באחריות המחלקות לשירותי
חברתיי ויהיה חלק בלתי נפרד מעבודת שירותי הרווחה ברשות המקומית.

רישיו לטיפול סוציאלי במשתמשי בסמי
·˜ÂÁ - ÔÏ‰Ï) 1993-‚" ˘˙‰ ,ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ
„ÚÂÈÓ‰ Â‡ Ô˙Â ‰ „ÒÂÓ"Î ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó· ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÏÂÙÈËÏ „ÒÂÓ ¯„‚ÂÓ ,(ÁÂ˜ÈÙ‰
,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂÚ·˜ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ· ."ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘ÓÏ „·Ï· ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÏÂÙÈË ˙˙Ï
˙Â‡È¯·‰ È¯˘ È„È· ‰ ÂÓÓ‰ ‰„ÚÂÂÓ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜ Ô‰·Â ,„ÒÂÓ‰ ÏÂ‰È Ï ˙Â˘È¯„‰
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙·ÈÈÁ ÍÎÈÙÏ .‰ÁÂÂ¯‰Â
˙˜·.ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ÔÂÈ˘È¯ Ï
נמצא ,כי ב  31.12.99פג תוקפו של הרישיו לניהול מוסד לטיפול סוציאלי למשתמשי
בסמי שהיה בידי מנהל המחלקה .מאז מועד זה ועד מועד סיו הביקורת ,פברואר ,2005
לא חודש הרישיו .
משרד מבקר המדינה העיר למועצה ,כי היה עליה לפעול לחידוש הרישיו האמור ובכ%
ליצור את התנאי הראשוני הנדרש לטיפול במשתמשי בסמי  .על המועצה לפעול לאלתר
לקבלת הרישיו .

הטיפול בנפגעי סמי
כאמור ,בתע"ס נקבע ,כי תחו הטיפול בנפגעי הסמי  ,בגמילת ובשיקומ יהיה באחריות
המחלקות לשירותי חברתיי  .הטיפול יכלול את אבחו המטופל ,קביעת תכנית לגמילה ,לטיפול
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ולשיקו ויישו התכנית בשיטות טיפול פרטניות ,קבוצתיות ומשפחתיות .האחריות לטיפול
בנפגעי סמי על כל שלביו תוטל על עו"ס שהוכשר לכ) %להל עו"ס סמי (.
במרס  1999הפסיק עו"ס הסמי שעבד במחלקה את עבודתו; באותו מועד היו בטיפולו  22נפגעי
סמי  .מאחר שהמשרה לא אוישה ,הפסיק משרד הרווחה בסו  1999לתקצבה.
באוגוסט  1999פנה מנהל המחלקה למשרד הרווחה בבקשה לאשר תקציב לאיוש משרת עו"ס
סמי  .במכתב למשרד מבקר המדינה מפברואר  2005הסביר משרד הרווחה כי הוא לא נענה
לבקשה "על רקע מצוקה תקציבית .יחד ע זאת ,במידה ותסתמ אפשרות כזו בעתיד נשמח
לעזור" .עוד הבהיר משרד הרווחה כי איפשר לארבעה נפגעי סמי מכפר קאס לקבל טיפול אצל
עו"ס סמי ביישוב סמו .%יצוי  ,כי אי כל שירות של תחבורה ציבורית בי שני היישובי ,
שתאפשר לנפגע סמי להגיע לקבל טיפול.
‡Ï Û‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ Ò"ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï 1999 Ê‡Ó ÈÎ ‡ˆÓ
‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .Ì‰· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ Ò"ÂÚ‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰ÏÈË‰
.‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù Ï ÏÂÙÈË ÏÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˜È Ú‰
Ú‚Â ‰ ÏÎ· „ÚÒ ˙Â˘¯Î ‰ˆÚÂÓ‰ „Â˜Ù˙-È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÚ‚Ù Ï ˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙ ˙Â ‰ È‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡Â ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ
ÌÈ˜‰Ï ,‰Ê È ÂÈÁ ÌÂÁ˙· ‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ¯˙Ï‡Ï Í¯ÚÈ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ;‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÓÒ
ÌÈ˘˜·Ó‰ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚Ù ˙‡ ¯˙‡Ï ÏÎÂÈ˘ ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó· ÏÂÙÈËÏ Í¯ÚÓ
.˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì‰Ï ˜È Ú‰ÏÂ ,Ì˜˙˘‰ÏÂ ÏÓ‚È‰Ï
Â·Â ·Â˘ÈÈ ¯È˙Â‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙‡ ·ÂÈÁ· ÔÁ·È ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÏÂÙÈË ‡ÏÏ ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ
.ÌÈÓÒ‰ Ò"ÂÚ ˙¯˘Ó ˙‡ ·ˆ˜˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
בתע"ס נקבע כי המחלקות לשירותי חברתיי ימסרו "דו"ח על מטופל סמי " למחלקה לטיפול
בנפגעי סמי שבמשרד הרווחה בטופס מיוחד אחת לשנה .הנתוני שייאספו ישמשו מאגר נתוני
טיפולי ארצי.
ÈÎ ,Â„È·˘ ÈÏÂÙÈË‰ ÌÈ Â˙ ‰ ¯‚‡Ó ÈÙ ÏÚ ˙ÂÁÙÏ ,Ú„È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ Û‡ ÈÎ ,‡ˆÓ
‰ ÓÓ ˘¯„ ‡Ï ‡Â‰ ,ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰ È‡ ‰˜ÏÁÓ‰
‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚Ù ˙‡ ¯È˙Â‰˘ Ï„ÁÓÏ Û˙Â˘ ‰È‰ ÍÎ·Â ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ
.ÏÂÙÈË ‡ÏÏ
משרד הרווחה כתב בתשובה למשרד מבקר המדינה" :המשרד אינו בעל היכולת החוקית לדרוש
ולחייב פתיחת תכנית טיפול ברשות המקומית .הוא יהיה שות פעיל ומלווה במידה ונפתחת
תכנית ה מבחינת המדיניות וכ מבחינת הרישוי ,הנחיות פיקוח והדרכה וכמוב תקצוב במידת
האפשר בכפו למשאבי הקיימי ".
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„ÁÓ ,‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓ˙ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ˙Ú„‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚,‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ ÌÂ„È˜Ï ¯·„ ‰˘ÚÈ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÂÏÈ‡Â ,‡ÒÈ
ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚Ù · ÏÙËÏ Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ Â˘ÚÈ ‰ˆÚÂÓ‰Â „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó
.ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,ÈÏÓÈËÙÂ‡ ÏÂÙÈË

פעילות קהילתית נגד שימוש בסמי
לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמי  ,התשמ"ח  ,1988הוקמה רשות למלחמה בסמי
שתפקידה ,בי היתר ,לסייע לרשויות המקומיות בייעו /ובהכוונה בנוגע לטיפול בנפגעי סמי
ובבני משפחותיה .
הרשות הלאומית למלחמה בסמי )להל הרשות למלחמה בסמי ( רואה בפעילות קהילתית נגד
שימוש בסמי מנו יעיל להגברת המודעות לבעיה .מגמתה היא ליצור תנועה חברתית רחבה
ואווירה ציבורית השוללות את השימוש בסמי  .מאז  1990מפעילה הרשות למלחמה בסמי
באמצעות הרשויות המקומיות פרויקט להתארגנות קהילתית למאבק בסמי )להל הפרויקט(.
לצור %זה גיבשה הרשות תכנית להתארגנות קהילתית .מטרותיה ואופ ביצועה של התכנית פורטו
במדרי %להתארגנות קהילתית למאבק בסמי ברמה היישובית ,שהוציאה הרשות לאור בפברואר
) 1994להל המדרי %למאבק בסמי (.
המועצה הצטרפה לפרויקט בשנת  ,1999והיא מעסיקה עובד במשרה מלאה כמתא יישובי
למאבק בסמי )להל המתא ( ,שתפקידו ליזו ולרכז את הפעולות נגד שימוש בסמי ברשות
המקומית .הרשות למלחמה בסמי השתתפה במימו שכרו .בפברואר  2004הודיעה הרשות
למלחמה בסמי כי בשל מגבלות תקציביות היא תפסיק את השתתפותה במימו שכר המתא
ותמשי %במימו הפעילויות הקהילתיות.
‰˙Â‡· :ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙È˙ÏÈ‰˜ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï 2004 ˙ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ
˘ ÌÂ˘È¯ ‰È‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È˜È˙· Ì‚Â ,È‰˘ÏÎ ˙È˙ÏÈ‰˜ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ì‡˙Ó‰ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰
.˙‡ÊÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ
במדרי %למאבק בסמי המליצה הרשות למלחמה בסמי להקי מועצה ציבורית או רשות עירונית
למלחמה בסמי בראשות ראש הרשות המקומית .הגו שיכונ מיועד להוביל את הפעילות
המקומית בנושא .עוד המליצה הרשות למלחמה בסמי למנות שלוש ועדות רב מקצועיות
לתחומי שוני של המאבק בסמי " :ועדה לטיפול ולשיקו "; "ועדה להסברה ,לחינו%
ולמניעה"; "ועדה למשולבות אזרחית באכיפת החוק" .במדרי %ג הומל /שהמועצה הציבורית
תתכנס לפחות שלוש פעמי בשנה ,והוועדה להסברה ,לחינו %ולמניעה תתכנס אחת לחודשיי .
הוועדות יגבשו תכניות עבודה להסברה ולחינו %למניעת השימוש בסמי בתחו הרשות המקומית
ויקבעו יעדי למימוש.
‡Ï Ì‚Â ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙È Â¯ÈÚ ˙Â˘¯ Â‡ ˙È¯Â·Èˆ ‰ˆÚÂÓ ‰ÓÈ˜‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡ ‰ÓÈ˜‰
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בינואר  2005עוגנה בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות החובה להקי ועדה למאבק
בנגע הסמי המסוכני  10שתפקידה ליזו ולתכנ פעילות לקידו טיפול מקי במאבק בנגע
הסמי המסוכני  ,לגבי מניעה שיקו וטיפול לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות
לסמי וכ חינו %והסברה ,בי השאר ,לעניי הדי בשימוש בסמי ; הוועדה תגיש לאישור
המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÁÎÂ ÈÎ ,‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·˙ÏÂÙÈËÓ ‰˙ÂÚ ÓÈ‰ ÂÓÎ ,ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ „‚ ˙È˙ÏÈ‰˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,‰ÓÂÁ
·˜·‡Ó·Â ˙·Á¯ ÌÈ˜˜Ê ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù ÌÈÚ‚ÂÙ ,ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó
ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË Í¯ÚÓ ¯˙Ï‡Ï ÏÈÚÙ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘· È¯Â·Èˆ‰
Ô˘È‚˙ ,‰ÚÈ ÓÏÂ ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ Î˙ ˘·‚˙˘ ÌÈ ÎÂÒÓ‰ ÌÈÓÒ‰ Ú‚ · ˜·‡ÓÏ ‰„ÚÂ ˙Â ÓÏÂ
.ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜Ú˙Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡Ï
הרשות למלחמה בסמי כתבה ,במאי  ,2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה" :הביקורת נגע]ה[
בכל הנקודות בה נדרשת פעילות מתקנת מצד המועצה המקומית כפר קאס  ...אנו ממליצי על
מינוי מחודש של מתא מאבק במלחמה בסמי בכפר קאס על מנת לחדש את הפעילות הנדרשת
כל כ %במקו זה ,כפי שמציי המבקר".

✩
מנכ"ל משרד הרווחה כתב ,במאי  ,2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,בעניי שלושת
הנושאי שנבדקו" :לאור הממצאי הקשי העולי מהדוח הנחיתי את מנהלת המחוז להציג
בפני ,בתו %חודש וחצי ,תוכנית פעולה לשיפור בתיפקוד המחלקה תו %הפעלה נאותה ומכוונת של
הפיקוח המחוזי".

✯
.‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ˜˜Ê Ï ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÏÂÙÈË ˘È‚‰Ï ˙·ÈÂÁÓ ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ÏÎ· "„ÚÒ ˙Â˘¯"Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‡È‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„· Â¯‡Â˙˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
.ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ÏÂ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú Ï ,ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜Ï ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ Ú‚Â ‰
˙ÂÈÂ˘¯ È„È· ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÏÚ È˙ÎÏÓÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ÂÓ‡‰ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï È„Î ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏˆÈ ‡ÏÂ ˙Â‡ÈÎ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó
˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ‚Â‡„ÏÂ ˙È· ˜„· ˙Â˘ÚÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÌÈ˙Â‡ ‰ÁÂÂ¯ È˙Â¯È˘ ˙˙Ï
˘ÂÏ˘Ó ÌÈ˜˜Ê Ï ˙˙Ï ‰¯ËÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ
ÌÈÚˆÓ‡‰ ‰˜ÏÁÓ‰ È„È· Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÍÎ ÍÂ˙· ;˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰
.ÍÎÏ ÌÈ˘Â¯„‰
__________________

10

בחוק לתיקו פקודת העיריות )מס'  ,(99התשס"ה  ,2005תוקנה ,בעקיפי  ,ג פקודת המועצות
המקומיות )תיקו מס'  ;41סעי" 13ב(.
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ÔÈ·Â ,‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡· ÈÒÈÒ· ÈÂ È˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙˘¯„ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙË‰ ÌÂÁ˙·
ÌÈ ÈË˜ ÌÈÏÙÂËÓ Ô‰·˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÌÚ ¯˘˜ ÌÂÊÈÈ :‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â · ¯˙Ï‡Ï ÏÙËÏ ¯˙È‰
˙ÂÈ Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ÏÂÙÈË· È„ÂÒÈ ÈÂ È˘ ;‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ˜˜Ê ÌÈ ÈË˜ ¯˙‡Ï ‰¯ËÓ·
˙ÚÈ·˜Â ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ Ù‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ˙¯È˜Á ;ÔÂÎÈÒ· ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ ÈË˜ ¯·„· ‰ÈÏ‡
¯·„· Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ;‰ËÏÁ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÓÈ‡˙Ó ÏÂÙÈË ˙È Î˙
.ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ
¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .¯ÎÈ ¯ÂÙÈ˘ ıÂÁ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË· Ì‚
‰˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÒÒ·ÏÂ Â¯˙Â‡˘ ˙Â¯Ú · È Ë¯Ù ÏÂÙÈË ÏÙËÏ ;‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú ¯Â˙È‡Ï
.˙Â¯„‚ÂÓ ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ
ÌÈÚ‚Ù ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË Í¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ Í¯ÂˆÏ
˙È˙ÏÈ‰˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ˘„ÁÏÂ Ì‰· ÏÙËÏÂ ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ¯˙‡Ï ‰ÈÏÚ .‰ÓÂÁ˙·˘ ‰ÏÂ„‚‰
ÌÈ ÎÂÒÓ‰ ÌÈÓÒ‰ Ú‚ · ˜·‡ÓÏ ‰„ÚÂ ¯˙Ï‡Ï ˙Â ÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ
.‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘È‚˙Â ‰ÚÈ ÓÏÂ ÏÂÙÈËÏ ˙È Î˙ ˘·‚˙˘
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