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 טיפול רשויות מקומיות 
   בדרי רחוב שבתחומ 

 תקציר
, בבתי  נטושי , ברשויות מקומיות במדינת ישראל חיי  אלפי תושבי  ברחובות

ה  חסרי  תמיכה משפחתית ; ) דרי רחוב להל  (בגני  ציבוריי  ובאתרי בנייה 
  הגיע מספר  של2004בשנת . ומקורות קיו  ורוב  משתמשי  בסמי  או באלכוהול

ולהערכת המשרד ,  איש2,870 לכ, על פי נתוני משרד הרווחה, דרי הרחוב המוכרי 
 דרי רחוב שאינ  מוכרי  לגורמי  האחראי  על הטיפול בדרי 1,000 היו עוד כ

 .הרחוב במשרד הרווחה וברשויות המקומיות
על פי , על הטיפול בדרי הרחוב הופקדו הרשויות המקומיות שבתחומ  ה  גרי 

משרד הרווחה קבע ופירס  בתקנו  . 1958 ח"התשי, וק שירותי הסעדהוראות ח
 .הוראות לטיפול בדרי הרחוב) ס" התע להל  (עבודה סוציאלית 

 בדק משרד מבקר המדינה כיצד 2005 ובמחצית הראשונה של שנת 2004בסו) שנת 
הבדיקה נעשתה בשבע עיריות . מטפלות הרשויות המקומיות בדרי הרחוב שבתחומ 

ובדיקה , )יפו פתח תקווה ותל אביב, נתניה, חיפה, בת י , אשקלו , ודאשד(
 . משלימה נעשתה במשרד הרווחה

הממצאי  שהועלו בבדיקה מלמדי  שהעיריות שנבדקו לא נערכו כראוי לטפל 
באוכלוסיית דרי הרחוב שבתחומ  ולא הקפידו למלא את כל ההוראות שנקבעו בנושא 

דא שהרשויות המקומיות יפעלו על פי מדיניות משרד הרווחה לא וי. ס"זה בתע
  . ס"הטיפול שנקבעה בהוראות התע

 הרשויות המקומיות
: פעילות העיריות שנבדקו לאיתור דרי הרחוב השוהי  בתחומ  הייתה לקויה .1

בשלוש מהעיריות לא נערכו כלל סיורי  לאיתור דרי רחוב וא) לא נעשו פעולות 
ב שבתחומ  ובשלוש עיריות אחרות שנבדקו היו יזומות אחרות לאיתור דרי הרחו

העיריות . פעולות האיתור היזומות מעטות וה  לא תוגברו בחודשי החור) ובלילות
שנבדקו לא בחנו את האפשרות להיעזר בעובדי הפיקוח העירוני המסיירי  בעיר 

 . באורח שוט) ככוח עזר לאיתור דרי הרחוב
ארוחות לדרי הרחוב שאינ  שוהי  שש מהעיריות שנבדקו לא דאגו לספק  .2

 . במסגרות טיפול
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ס בנוגע להקמת "נמצא פער ניכר בי  ההוראות שקבע משרד הרווחה בתע .3
מסגרות טיפול בדרי רחוב על ידי הרשויות המקומיות ובי  פעולת  של העיריות 

התשתית הקיימת כיו  בתחו  זה בעיריות שנבדקו , למעשה. שנבדקו בתחו  זה
ס ואינה יכולה לספק את הצרכי  הטיפוליי  של מירב " על דרישות התעאינה עונה

 .דרי הרחוב הנחוצי  לה  לשיקומ 
ס למרבית "שש מהעיריות שנבדקו לא הכינו תכניות טיפול אישיות כנדרש בתע .4

בטופס שנשלח , רק בחלק מהמקרי  פורטו יעדי הטיפול. דרי הרחוב שבה  טיפלו
ת שהוגשו בקשות עבור חלק מדרי הרחוב לקבל סיוע בע, למשרד הבינוי והשיכו 

 . בתשלו  שכר דירה
 . חמש מהעיריות לא שלחו את דרי הרחוב שטופלו על יד  לבדיקות רפואיות .5
בשלוש מהעיריות לא נהגו ללוות את דרי הרחוב בדרכ  למיצוי זכויותיה  או  .6

  . בדרכ  למסגרות אשפוז
 משרד הרווחה 

 בדק בשיטתיות ובעקביות כיצד ממלאות הרשויות המקומיות משרד הרווחה לא .1
ולכ  לא יכול לאתר ולמפות את הפערי  בי  ההוראות ובי  , ס"את ההוראות בתע

 .הטיפול בפועל
משרד הרווחה הקצה לרשויות המקומיות תקציבי  לכסוי חלק מהוצאותיה   .2

ת לא התבססה על לטיפול בדרי רחוב א- חלוקת התקציבי  בי  הרשויות המקומיו
 .אמות מידה ברורות ואחידות

יפו להעביר אליו דיווחי  על  משרד הרווחה הנחה את עיריית תל אביב .3
א) על פי שמסגרות טיפול , במסגרות טיפול מקומיות, כביכול, טיפולי  שנעשו

 . כאלה לא הופעלו בעיר כלל
וסקי  ישירות משרד הרווחה לא קיי  זה כשבע שני  קורסי  וימי עיו  הע .4

בשל כ- לא קיבלו העובדי  הסוציאליי  העוסקי  . בנושא הטיפול בדרי הרחוב
  .הכשרה מלאה לתפקיד , ברוב העיריות שנבדקו, בנושא

♦  
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 מבוא
בגני  ציבוריי  ובאתרי , בבתי  נטושי , ברשויות מקומיות בישראל חיי  אלפי תושבי  ברחובות

, ות  מחוסרי דיור יש לדרי הרחוב מאפייני  בולטי  נוספי חו  מהי. 1) דרי רחוב להל  (בנייה 
, חוסר תפקוד ברוב תחומי החיי , היעדר תעסוקה ומקורות קיו , כגו  בעיות הסתגלות חברתית

מנתוני משרד הרווחה על פרופיל אוכלוסיית דרי . היעדר תמיכת המשפחה וחולי נפשי או גופני
יותר ממחצית  היו עולי  חדשי  מארצות ; רי  בודדי  עולה כי רוב  היו גב20042הרחוב בשנת 

 ).אלכוהול או סמי  ( חבר העמי  ומרבית  השתמשו בחומרי  פסיכואקטיביי
  היו בערי  2000בשנת . בשני  האחרונות חל גידול ניכר במספר דרי הרחוב המוכרי  בישראל

על פי , רי הרחוב המוכרי  הגיע מספר  של ד2004בשנת .  דרי רחוב מוכרי  לעובדי הרווחה908
משרד הרווחה הערי) כי בכל אחת . 217% דהיינו גידול של כ,  איש2,874 ל, נתוני משרד הרווחה

 .  דרי רחוב שאינ  מוכרי  לרשויות הרווחה1,000 היו באר  עוד כ, מהשני  שנסקרו
 יפולטרשות מקומית תקיי  לשכת סעד לש  " נקבע כי ,1958 ח"התשי, הסעד שירותי בחוק

, 1986 ו"התשמ, )טיפול בנזקקי ( בתקנות שירותי הסעד ".סוציאלי בנזקקי  והגשת סעד לה 
החייבת להגיש סעד וטיפול סוציאלי , "רשות סעד"הוגדרה רשות מקומית המפעילה לשכת סעד 

בכפו- לאמור , וכ  חייבת לשאת בהוצאות הטיפול הסוציאלי, לנזקק שפנה אליה וביקש זאת
על פי התקנות האלה העירייה ). ס" התע להל  (ראות של תקנו  העבודה הסוציאלית בתקנות ובהו

 .חייבת להגיש סעד לדרי הרחוב שבתחומה ולטפל בה 
נכללו ,  סעדיל משרד הרווחה בעניי  מת  שירות"המאגד את ההוראות וההודעות של מנכ, ס"בתע

 חברתיי   דה המחלקה לשירותיעל הטיפול בה  הופק. הוראות לטיפול באוכלוסיית דרי הרחוב
כגו  המוסד לביטוח , והיא יכולה להיעזר לש  כ) בגופי  הנוגעי  לעניי , ברשות המקומית

 פירס  משרד הרווחה 2004במאי . משרד הקליטה ומשרד הבריאות,  משרד הבינוי והשיכו, לאומי
 . 1.5.04  ותחולתו מ3להוראה האמורה) שאי  בו שינויי  של ממש(נוסח חדש 

לתת לו תנאי , ס כי הטיפול בדר הרחוב נועד למנוע את מותו ברחוב"משרד הרווחה קבע בתע
ס כמה פעולות שהרשות "כדי להשיג יעדי  אלה נקבעו בתע. חיי  סבירי  ולדאוג לשיקומו

לחלצ  מהרחוב ; עליה לאתר את דרי הרחוב ולהציע לה  סיוע: המקומית צריכה לעשות
לשלב  במסלול ; כגו  דיור וביטוח רפואי,  את זכויותיה  הבסיסיותלהבטיח; ולהביא  למחסה

 .שיקו  ולוודא שיהיה לה  סידור של קבע
 בדק משרד מבקר המדינה כיצד מטפלות שבע עיריות בדרי 2005 לאפריל 2004בי  אוקטובר 

בדקו העיריות שנ).  דרי רחוב1,116, בידי שבע רשויות אלה,  טופלו2004בשנת (הרחוב שבתחומ  
 מכלל דרי הרחוב 30% שה  כ (4 מטופלי 877  יפו  תל אביב: ומספר דרי הרחוב שטופלו בה 

;  מטופלי 25  אשקלו  ;  מטופלי 42  אשדוד ;  מטופלי 108  חיפה ; )שטופלו באר  בשנה זו
בביקורת נבדקו תיקי .  מטופלי 16  נתניה ;  מטופלי 23  פתח תקווה ;  מטופלי 25  בת י  

__________________ 
בבתי  , ברחוב הגר 18מעל גיל ) גבר או אישה(אד  " "דר רחוב"בתקנו  עבודה סוציאלית הוגדר  1

בדר" כלל נמצא . או נפשית/שרוי בהזנחה גופנית ו. גני  ושטחי  ציבוריי  ואתרי בנייה, נטושי 
 ". אינו נאבק לשנות מצבו. בניתוק או ניכור ממשפחה תומכת

2 ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ,ÌÈÈ˘È‡Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï Û‚‡‰ ,‰ÁÙ˘Ó‰Â Ë¯Ù‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙Â¯È˘‰ 2005 מרס .
 .חי הרשויות המקומיות למשרד הרווחההנתוני  לוקטו מדיוו

 . המובאות שלהל  מצוטטות מ  הנוסח החדש 3
 .בלבד" טיפול קצר מועד וייעוצי " מהמטופלי  נית  253&ל 4
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 דרי רחוב שבה  טיפלו המחלקות לשירותי  חברתיי  ברשויות המקומיות 200 וד של כהתיע
 . כמו כ  נעשתה בדיקה משלימה במשרד הרווחה. האמורות

מסגרות ; הטיפול בדרי הרחוב; איתור דרי הרחוב והגשת הסיוע הראשוני לה : הנושאי  שנבדקו
; התקציב לטיפול בדרי הרחוב; רי רחובטיפול באוכלוסיות ייחודיות של ד; לטיפול בדרי הרחוב

הקצאת עובדי  סוציאליי  לטיפול בדרי הרחוב והפיקוח של משרד הרווחה על טיפול הרשויות 
   . המקומיות בדרי הרחוב

 איתור דרי הרחוב והגשת הסיוע הראשוני לה 
 איתור דרי הרחוב

 פעולות יזומות לאיתור דרי רחוב
להציע לדר הרחוב סיוע ראשוני של הגנה פיזית ונפשית , ס"על פי התע, איתור דר הרחוב נועד

האיתור ייעשה ". פסק זמ  להתאוששות"ולאפשר לדר הרחוב , תשתמנע מוות ברחוב או הידרדרו
פניות של דרי הרחוב , מידע על דרי רחוב המתקבל מאזרחי  במוקד העירוני: בשלוש דרכי 

בעיקר בשעות הערב המאוחרות ובשעות , צור)עצמ  וסיורי  לאיתור דרי רחוב שייעשו על פי ה
, )ס" עו להל  (את הסיורי  יעשה עובד סוציאלי . ויתוגברו בחודשי החור-, הבוקר המוקדמות

כשיאותר דר הרחוב הוא יחול  ממצוקת . שוטר או מתנדב, ויתלווה אליו עובד פיקוח עירוני
 .יוהרחוב או שיינת  לו מידע על אפשרויות הסיוע העומדות לפנ

פעולות איתור יזומות שעושות הרשויות המקומיות חיוניות למת  הסיוע לדר הרחוב ולעתי  א- 
. להצלתו שכ  דרי הרחוב מתאפייני  בחוסר אמו  באחרי  ובחשדנות כלפי הרשויות והממסד

 59% כ;  מדרי הרחוב מכורי  לאלכוהול או לסמי 84% היו 2004כי בשנת , יצוי  בהקשר זה
 מאפייני  המקשי  על נזקקי  אלה לפנות לרשויות הרווחה   5 סבלו מבעיות נפשיותמדרי הרחוב
 .ולבקש עזרה

היק- אוכלוסיית דרי הרחוב שלא אותרו ושעובדי הרווחה ברשויות המקומיות אינ  מטפלי  בה  
, הסבירה, המטפלת במספר רב של דרי רחוב, יפו עיריית תל אביב. והוא משוער בלבד, אינו ידוע

: בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי קשה לאמוד את מספר דרי הרחוב שלא אותרו, 2005ולי בי
לדרי [השהות ברחוב הינה בבחינת אירוע חול- וה  אינ  פוני  לעובדי היחידה , עבור חלק מה "

וחלק  סובלי  מבעיות , חלק  מגיעי  מרשויות אחרות ושבי  אליה , בבקשת סיוע] רחוב
 2004כי בשנת , כאמור, משרד הרווחה הערי)". ני  ליצור קשר ע  גורמי רווחהנפשיות ואינ  מוכ

הערכה זו מצביעה על אוכלוסייה .  דרי רחוב שאינ  מוכרי  לרשויות הרווחה1,000 היו באר  כ
ומחזקת את הצור) בפעולות יזומות לאיתור דרי , גדולה של דרי רחוב שאינה זוכה לכל טיפול

 .הרחוב
__________________ 

' י, סלע' ערכו י, 2000דצמבר , „ÂÈˆÂÒ ¯˜Ò-Ï‡¯˘È· ·ÂÁ¯ È¯„ Ï˘ ÈÙ¯‚ÂÓ, משרד העבודה והרווחה 5
‰˘ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ,È˘Ï Û‚‡‰ÌÈÈ˘È‡Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯ , Ë¯Ù‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙Â¯È‰; אגמו ' בראו  ור

‰ÁÙ˘Ó‰Â 2005 מרס. 
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 : ת  של העיריות לאיתור דרי הרחוב שבתחומ  הייתה לקויהנמצא כי פעילו
וג  לא , לא עשו סיורי  לאיתור דרי רחוב) בת י  ופתח תקווה, אשקלו (שלוש מהעיריות  .1

לרוב טיפלו העיריות האלה בדרי רחוב רק . עשו פעולות יזומות אחרות לאיתור דרי רחוב בתחומ 
אפשר לדעת א  בתחו  העירייה חיי  דרי  לפיכ) איו, לאחר שדרי הרחוב פנו אליה  מיוזמת 

עיריות אשקלו  ופתח תקווה הסבירו בתשובותיה  למשרד מבקר . רחוב אחרי  שלא ביקשו עזרה
 . המדינה כי אי  לה  די כוח אד  לפעולות איתור בשטח

בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי עשתה סיורי  , 2005באפריל , עיריית נתניה מסרה .2
בביקורת לא נמצא כל תיעוד ". בעיר] דרי רחוב... [יפות  תוגברה במש) כל החור- לאיתורשתכ"

 . לסיורי  האלה וכ  לא נמצא דיווח על מועדי ביצוע 
לרבות סיורי , בעיריית חיפה לא נקבעה תכנית סיורי  שתבטיח פעולה שיטתית בתחו  זה .3

שלא כנדרש , ס בלי מלווה"ו ועשה אות  עוהסיורי  שנעשו לא תועד, כמו כ . לילה וסיורי חור-
 . ס"בתע
,  תיקי המטופלי  שנבדקו בעיריית חיפה עולה כי רק תשעה מהמטופלי  אותרו בסיורי 31 מ

איתור דרי רחוב לאחר ששהו זמ  כה רב . לאחר ששהו ברחוב ללא טיפול בי  חצי שנה לשנה וחצי
 2003דר רחוב אותר ביולי : לדוגמה. תיתללא טיפול עשוי להעיד על פעילות איתור שאינה שיט

מתיעוד העירייה הנוגע לדר הרחוב עולה כי הוא נמצא . לאחר שהתגורר ברחובות העיר שנה וחצי
בחברת חולדות במקו  וחווה פחד וייאוש ... מבנה ללא מי  זורמי  ובתנאי  תת אנושיי "יש  ב

 ".עמוקי 
‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÁÈË·˙˘ ˙È˙ËÈ˘ ¯Â˙È‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï 

·ÂÁ¯Ï Ì˙Â¯„¯„È‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· ÌÈ˜˜Ê ‰ ÌÚ ¯˘˜ ¯ˆÂÂÈÈ˘ . 
 ערכו 2003בשני  . יפו נעשו רק פעולות מעטות לאיתור דרי רחוב בעיריית תל אביב .4

 2004בשנת ; מה  שלושה סיורי  בלילה, העובדי  הסוציאליי  של העירייה תשעה סיורי  בלבד
, רק שלושה מהסיורי  בכל אחת מהשני . ה סיורי  בלבד מה  ארבעה סיורי  בלילהנערכו שמונ

ע  זאת יצוי  כי העובדי  הסוציאליי  עשו סיורי  רבי  ברחובות העיר . נעשו בחודשי החור-
 ).ראו להל (בעת שביקרו מטופלי  במקומות שהיית  , בשעות העבודה

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-ÂÙÈ ‡Ï ·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯Â˙È‡Ï ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ 
Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Â˘Ú "Ò , ˙ÂÏÈÏ· ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó‰

Û¯ÂÁ‰ È˘„ÂÁ·Â ; ‰ ˙ ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰‰ ÁÎÂ  ‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
ÌÈÏÙÂËÓ Ì È‡Â ‰ÓÂÁ˙· ÌÈ‰Â˘‰ ·ÂÁ¯ È¯„ ˙Â‡Ó ¯·„· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ.  

 המוקד העירוניהטיפול בהודעות 
במוקד מתועדת כל . המקבל פניות של אזרחי  בנושאי  שוני " מוקד עירוני"העיריות מפעילות 
מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עולה כי בשנת . וכ  מתועד הטיפול בה , אחת מ  הפניות

 פניות שנגעו 655 כ) חו  מאשדוד( התקבלו במוקד העירוני שבשש מ  העיריות שנבדקו 2004
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מרישומי המוקד העירוני בערי  האמורות עולה כי . יפו  בתל אביב480 מה  כ, 6לדרי רחוב
 . הפרטי  של כל אחת מ  הפניות שנגעו לדרי רחוב הועברו למחלקות הרווחה מיד כשהתקבלו

) נתניה ופתח תקווה, חיפה, בת י , אשקלו (נמצא כי מחלקות הרווחה בחמש מ  הערי  שנבדקו 
עובדיה  לא נהגו לצאת לרחוב כדי לבחו  את , טיפול בפניות שהגיעו מהמוקדלא תיעדו את ה

לא נמצאה הוכחה , כמו כ . ולא ניסו לחלצו מ  הרחוב, מצב דר הרחוב שהפנייה נגעה לו
 . שהעיריות השתמשו במידע שקיבלו בפניות כדי להרחיב את מעגל המטופלי 

הועלה כי העירייה טיפלה .  פניות480 יפו כ בהתקבלו במוקד העירוני של עיריית תל אבי, כאמור
מעיו  ברישומי  של העירייה בדבר יציאות של עובדי  מ  המשרד . בחלק קט  מפניות אלה

 פעמי  לבקר דרי רחוב ורק 148 יצאו העובדי  הסוציאליי  2004בשעות העבודה עולה כי בשנת 
 כי העירייה לא תיעדה את ממצאי יצוי .  מהביקורי  נעשו בעקבות הודעת המוקד העירוני26 כ

  פניות אחרות 18. הביקורי  ברחוב ואת טיפולה בדרי הרחוב שפגשו העובדי  הסוציאליי 
 הפניות שהתקבלו במוקד העירוני הועברו לכונ  רווחה שהעירייה מפעילה בשעות שאינה 480 מכ

וב המקרי  הגיע אל דר ובר, הכונ  בח  את הפניות האלה. כלומר בלילות ובימי שבת וחג, פעילה
 . הרחוב והגיש לו עזרה

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÂÈÒ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÂÙÈ
È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ· ˙ÂÈ Ù ÂÏ·˜˙‰˘ .¯ÈÚ· ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ˙‡ „Ú˙Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ , ÔÈÈˆÏÂ

¯ÂÈÒ‰ ˙¯ËÓ ÏÚ ÌÈË¯Ù ,˙È ˘ ÌÈÏÂÙÈË‰ ÏÚÂ Â· Â‡ˆÓ ˘ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ÏÚ ·ÂÁ¯‰ ¯„Ï Â 
¯ÂÈÒ‰ ˙Ú· .ÂÈ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ ·ÂÁ¯‰ ¯„· ÏÂÙÈË‰ „ÂÚÈ˙Ï ÌÈÈ ÂÈÁ ‰Ï‡‰ ÌÈË¯Ù‰ . 

יפו לכונ  על דר רחוב קטוע רגליי  השוכב   דיווח המוקד העירוני בתל אביב2004בנובמבר 
נמצא כי הכונ  לא הגיש לדר הרחוב עזרה משו  שלטענתו הלה מוכר לו מכוננויות . ברחוב

 .אפשר לוודא את זהותו של דר הרחוב מרישומי הכונ  אי. שר לטפל בואפ קודמות ואי
לא ] לטיפול בדרי רחוב[בתיקי היחידה "העירייה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 

מנהלת היחידה לא הייתה ... י הכונ "ל שכ  הטיפול נעשה ע"קיי  כל רישו  לגבי האירוע הנ
מוכר ... אחד מה . מוכרי  שני דרי רחוב קטועי רגליי א יפו "בת... מודעת לפעילות הכונ 

, לעובדי היחידה מזה מספר שני  כנכה חולה נפש המסרב להסתייע או לשוחח ע  מי מהמטפלי 
החל לשת- , השני אשר סרב במש) תקופה ממושכת להיכנס להלי) טיפולי...  לאלימותהבעל נטיי

 ".2005פעולה בחודש מאי 
ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯-·È·‡- Ô ÂÎ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰˘ ÁÈË·‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÂÙÈ

ÂÚÏ"È·˜ÚÂ ÛÈˆ¯ ‰È‰È Ò , È˙Â¯È˘· Â¯ÊÚ ˘ ·ÂÁ¯‰ È¯„· ÏÙËÏ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î
Ô ÂÎ‰ ,Ì‰Ï ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ ‡Ï Í‡ ¯˙È‡ Ô ÂÎ‰˘ ·ÂÁ¯‰ È¯„· ˙Â‡  ÏÂÙÈË ÏÙËÏÂ . 

Ó Ï·˜˙Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ïˆ Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ˘ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ Ô
ÌÈÏÙÂËÓ‰ Ï‚ÚÓ ˙·Á¯‰ÏÂ ‰˜ÂˆÓ· ·ÂÁ¯ È¯„Ï ˙È„ÈÓ ‰¯ÊÚ Ô˙ÓÏ . ˙ÏËÂÓ ˙„ÁÂÈÓ ‰·ÂÁ

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ-ÂÙÈ ,‰Ï˘ È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓÏ ˙ÂÈ Ù‰ ÈÂ·È¯ ÁÎÂ  , ÏÂÙÈË ˙˙Ï Í¯ÚÈ‰Ï
Ì‰Ï ÂÚ‚  ˙ÂÈ Ù‰˘ ·ÂÁ¯‰ È¯„Ï È„ÈÓ ,‰Î „Ú ÂÏÙÂË ‡Ï˘ ·ÂÁ¯ È¯„· ÏÙËÏÂ . 

__________________ 
חלק מהקריאות נגעו ליותר מדר , ע  זאת. ייתכ  שבעניי  דרי רחוב מסוימי  התקבלו כמה הודעות 6

 .רחוב אחד
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 הפיקוח העירוני
סיורי  אלה יכולי  . ת מפעילות פיקוח עירוני שעובדיו מסיירי  דר) קבע ברחבי העירהעיריו

נמצא כי עובדי הפיקוח . לשמש כלי יעיל לקבלת מידע אודות דרי רחוב השוהי  ברחבי העיר
העירוני בעיריות שנבדקו לא הונחו לדווח למחלקת הרווחה על דרי רחוב שנקרו בדרכ  או 

לפקחי ) בעל פה(בעיריית נתניה אמנ  ניתנו הנחיות בנושא זה . וחהלהפנות  אל מחלקת הרו
 .אול  בפועל ה  לא דיווחו למחלקת הרווחה על דרי הרחוב שבעיר, העירייה

 ¯ÊÚ ÁÂÎÎ È Â¯ÈÚ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È„·ÂÚ· ¯ÊÚÈ‰Ï ÈÂˆ¯ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÂÁ¯ È¯„ ¯Â˙È‡Ï ,ÂÚ‰ ˙˜ÚÊ‰ÏÂ Ì‰Ï ˙È Â˘‡¯ ‰¯ÊÚ Ô˙ÓÏ"Ò·ÂÁ¯‰ ÔÓ ÌˆÏÁÏ .  

✩  
יש רשויות מקומיות ,  בתשובתו למשרד מבקר המדינה שאכ 2005משרד הרווחה מסר ביולי 

כמו כ  מסר כי בפועל . בעיקר בתחו  האיתור והחילו , ס"שאינ  ממלאות חלק מהוראות התע
,  מטופלי  רק דרי הרחוב שפנו למחלקת הרווחה ביוזמת  או שהתקבלה במחלקה פנייה בעניינ

 .והטיפול נית  לה  על פי היכולות התקציביות של המחלקה
 ·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯Â˙È‡Ï Â˘Ú˘ ‰ÓÂÊÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰˙˘Ú  ‡ÏÂ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰˙ÈÈ‰"Ò . ˙ÂÈ˙ËÈ˘· ˙È˘Ú ‰ ‰ÓÂÊÈ ˙ÂÏÈÚÙ
ÏÙÂËÓÂ ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰ÏÂÎÈ Ì È‡˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ÌÈ

ÌÈÏÙÂËÓ Ì È‡Â ÌÈ¯ÎÂÓ .‰ÏÈÏ·Â Û¯ÂÁ· ÌÈ¯·‚ÂÓ ÌÈ¯ÂÈÒ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ ,
Ú˙· ˘¯„ Î"Ò . ÌÈÎÈ¯ˆ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˘ÂÚ˘ ¯Â˙È‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ È„·ÂÚ ˙ÂÚÈ·˜· ˙Â˘ÚÏ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , Ú„ÈÓ· ˙ÂÏÈÚÈ· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È
È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ È„È·˘È Â¯ÈÚ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰Â  , ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙˜ÏÁÓÏ ÚÈÈÒÏ È„Î

·ÂÁ¯‰ È¯„Ï Ú‚Â ·.   
 סיוע ראשוני לדרי הרחוב

 במצוקה קיומית ולעתי  בסכנת חיי  נמצאהדר הרחוב כאשר מדובר ב" כי  נקבעס"בתע .1
ביגוד , מזו , קורת גג:  חילוצו מהרחוב והבטחת צרכיו הבסיסיי ומחייבתמיידית ההתערבות היא 

ס התרש  שדר הרחוב שרוי במצב ירוד במיוחד או במצב של חולי "במקרה שהעו ". רפואישרותו
יש להעבירו מיידית לחדר מיו  בבית החולי  הקרוב לש  ייצוב מצבו ושלילת קיומ  של מחלות 

 .מדבקות
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 ÂÏÚÙ˘ Â‡ ·ÂÁ¯ È¯„ ¯Â˙È‡Ï ÂÏÚÙ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÈÚÙÌ¯Â˙È‡Ï ˙È˙ËÈ˘ ‡Ï Â‡ ‰ËÚÂÓ ˙Â , ˙ÂÚ„Â‰· ¯È„Ò ÏÂÙÈË ÂÏÙÈË ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÂ

·ÂÁ¯ È¯„ ¯·„· Ô‰ÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰˘ , ÌÈ Â˙ ‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„Ó ˜ÏÁÏ ˘È‚‰Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÂÏÎÈ ‡Ï
Ì·ˆÓ ·ÂˆÈÈÏ Â‡ Ì‰ÈÈÁ ˙Ïˆ‰Ï Ì‰Ï ‰˘Â¯„‰ ˙È„ÈÓ‰ ‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓÂÈ˜ ‰˜ÂˆÓ·. 

במשאביה , עיריית בת י "כי ,  המדינהבתשובתה למשרד מבקר, 2005עיריית בת י  כתבה במרס 
 להבריא את מצבה הכספי הקשה אינה מסוגלת להתמודד ע  היק- ההמצומצמי  ובניסיונותי
ח וג  במקרה של " ש500 עלות אמבולנס כ"עוד הסבירה העירייה כי ". הבעיות במשאביה בלבד

ע זה אינו בסדר במצב התקציב המצומצ  בצרכי  מיוחדי  סיו. אנו מחויבי , קריאת שווא
 ".עדיפויות שלנו

שרוב  , כי אי  מקו  להציב את הטיפול בדרי רחוב, משרד מבקר המדינה העיר לעיריית בת י 
ועליה להגיש לה  את העזרה , מחו  לסדר העדיפויות של העירייה, מצויי  במצוקה קיומית

 .והטיפול הנדרשי 
Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙Â‡¯Â‰ ÈÎÚ˙‰ " ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÓ¯Â  Ô È‰ Ò

 ˙ÂÈÂ˘¯ È„È ÏÚ ÌÈ˜˜Ê  ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ô˙ È˘ ÚÂÈÒ‰ Ï˘ Û˜È‰‰Â ‰Ó¯‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï Â„ÚÂ ˘
˙ÂÈÓÂ˜Ó . ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙Â·ÈÒ · ÔÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ È¯‰ ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÓ¯Â  Ô˙ÂÈ‰·

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚· Â‡ . ˙‡ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡
ÏÂÎÈÚ˙· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ·ÂÁ¯‰ È¯„Ï ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ Ô˙"Ò , ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÁÈË·‰ÏÂ

˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂ˘ÈÈ Â¯˘Ù‡È˘. 
דר רחוב המסרב לקבל : "ס אמור כל אחד מדרי הרחוב לקבל ארוחות סדירות"על פי התע .2

בכל מקרה ... א) אי  סכנה לחייו, סיוע לאור) זמ  או שהתנהגותו אינה מאפשרת יצירת קשר ואמו 
 . ולש  כ) מוצע להסתייע במסגרות קיימות בקהילה, "ש להציע לו ארוחות סדירותי

, הפנו חלק מדרי הרחוב) פתח תקווה ובת י ; אשקלו ; נתניה; חיפה; יפו אביב תל(שש עיריות 
לחלק מדרי . ואלה סיפקו מזו  לנזקקי  שהגיעו אליה , לעמותות מתנדבות, כל אחת בתחומה

 .ס" הוצעו ארוחות סדירות כנדרש בתעהרחב באות  עיריות לא
אי  בכל סעיפי התקציב העומדי  לרשותנו דר) "עיריית בת י  מסרה למשרד מבקר המדינה כי 

 כי בעיר יש 2005עיריית נתניה מסרה למשרד מבקר המדינה באפריל ". לרכוש מזו  ולספק אותו
 . שלושה בתי תמחוי שדרי הרחוב יכולי  לקבל בה  ארוחות

י דר) הפעולה של העיריות בתחו  אספקת המזו  לא ענתה באופ  מלא על הצרכי  כנדרש נמצא כ
ומבי  ; רק חלק מדרי הרחוב ששהו בתחו  העיריות הופנו לארגוני  מתנדבי , כאמור. ס"בתע

 .אלו חלק  כלל לא יכלו להגיע למקו  חלוקת המזו 
מת  המענה המלא לכלל דרי משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות שנבדקו כי עליה  להבטיח 

לש  כ) עליה  לעקוב . זאת ג  א  ה  עושות זאת תו) הסתייעות בארגוני  התנדבותיי , הרחוב
  .ולפקח אחר אופ  אספקת הצרכי  על ידי הארגוני 
✩ 
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 ‡È‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„Ï È Â˘‡¯‰Â ÈÒÈÒ·‰ ÚÂÈÒ‰ ˙˜ Ú‰ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÏÂÙÈË· ·Â˘ÁÂ È„ÂÒÈ ·ÈÎ¯ÓÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· . ‰˜ÂˆÓÓ ·ÂÁ¯‰ ¯„ ˙‡ ıÏÁÏ ¯ÂÓ‡ ÚÂÈÒ‰

ÂÈÈÁ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ‰ , ˙Î¯ÚÓ· ÔÂÓ‡ ˙˙Ï ·ÂÁ¯‰ ¯„Ï ¯˘Ù‡Ó ‡Â‰ ÔÎ˘ ·Â˘Á ‡Â‰Â
˙ÏÙËÓ‰ ,Â· ÔÂ˙  ‡Â‰˘ ·ˆÓ‰ ÔÓ ÂˆÂÏÈÁÏ ÒÈÒ· ¯ÂˆÈÏ ÍÎÂ .ÔÎ ÏÚ , ‰·ÂÁ‰ ÏÚ ÛÒÂ 

ÔÓÂÁ˙·˘ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ˙‡ ¯˙‡Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ,˙˙Ï Í¯ÚÈ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ˙‡ ·ÂÁ¯‰ ¯„Ï 
ÔÂÊÓÂ ‰ÒÁÓÎ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÂÈÎ¯ˆ ,˘¯„ Î .   

 הטיפול בדרי הרחוב
 מסגרות לטיפול בדרי רחוב

 מסגרות מקומיות לטיפול בדרי רחוב
יש לאפשר להקי  מסגרת ,  דרי רחוב15כי ברשויות המקומיות שאותרו בה  לפחות , ס נקבע"בתע

; ) מחסה להל  (מחסה להלנה זמנית : המבי  המסגרות האל, אחת או יותר לטיפול בדרי הרחוב
;  דרי רחוב10המיועד לקליטה של לפחות ) ע  לינה(טיפול ושיקו  לדרי רחוב , מרכז לאבחו 

מרכז יו  לטיפול בדרי רחוב שנועד לסייע לדרי ; מרכז אבחו  טיפול ושיקו  לדרי רחוב ללא לינה
  אינ  מוכני  להשתלב במסגרת רחוב המתגוררי  במחסה ולדרי רחוב המשוטטי  ברחוב ועדיי

שנועדו לסייע לדרי רחוב שטופלו במסגרת פנימייתית , דירות לווי  במסגרת הקהילה; מחייבת
ברשויות מקומיות שמספר , או לשמש תחלי- למרכז ע  לינה, ועדיי  זקוקי  לתמיכה מיוחדת

 מוצמד מדרי) לשוהי  בדירות אלה; המטופלי  בה  קט  ואינו מצדיק פתיחת מרכז ע  לינה
יש להעביר מיד לאחת , ס כי את דר הרחוב שהביע נכונות לשנות את מצבו"עוד נקבע בתע. מלווה

או לאחת מ  המסגרות , א  קיימות מסגרות כאלה, מ  המסגרות המקומיות לטיפול בדרי רחוב
לצרכי  " רצ- של מעני  טיפוליי "ס יאפשרו המסגרות האלה לתת "על פי התע. הארציות

עד שיוכל לחיות חיי  , שיי  של כל אחד מדרי הרחוב על פי התקדמות השיקו  שלוהאי
 . נורמטיביי  ועצמאיי  בקהילה

1. Ú˙· ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ ÁÒÂ  ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡˘Â · Ò
 ÂÈÙÏÂ ÏÂÙÈË‰ ˙Â¯‚ÒÓ" ˙ÂÁÙÏ Â¯˙Â‡ Ô‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯·15 ¯˘Ù‡Ï ˘È ·ÂÁ¯ È¯„ 

˙Á‡ ˙Ó˜‰ÏÂÙÈËÏ ˙Â¯‚ÒÓ ¯˙ÂÈ Â‡  " ÈÓ ÏÚ ¯È„‚Ó Â È‡ ‡Â‰ ÔÎ˘ ÏÙ¯ÂÚÓ ÁÒÂ  ‡Â‰
Ô˙ÏÚÙ‰Â Ô˙Ó˜‰ ˙‡ ·ˆ˜˙Ï ˘¯„ ˘ Ì¯Â‚‰ ÈÓÂ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙Ó˜‰ ¯·„· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ . 

לא הוקמה אפילו אחת ) נתניה ופתח תקווה, בת י , אשקלו (נמצא כי בארבע מ  העיריות  .2
הלינו כמה דרי רחוב ) נתניה ופתח תקווה(תיי  מה  ש; ס"ממסגרות הטיפול האמורות כנדרש בתע

שתי עיריות . לילות אחדי  במבני  שבבעלות גורמי  פרטיי  תמורת תשלו  וללא ארוחות
 .  דרי רחוב כלל2004לא הלינו בשנת ) אשקלו  ובת י (

. עיריית בת י  כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הנהלת העירייה התנגדה להקמת מחסה
מדובר במענה שכרו) בעלות גבוהה מחד ומענה שלרשות לא היה עניי  שיהיה בתחו  "בריה לד
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עד כה מדיניות "כמו כ  כתבה העירייה כי ". שיפוטה מאיד) מטעמי  של העדר חוס  קהילתי
פיתוח מסגרת ...הייתה שלא לפתח שרות מקומי לטיפול בדרי רחוב) הקודמת(הנהלת העיר 

 ".והה שברוב מרכיביה אינה מקבלת השתתפות של משרד הרווחהמשמעותה עלות כספית גב
 כי היא שקלה להקי  2005עיריית פתח תקווה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באפריל 

לכ  . מאחר וזה מהווה מטרד לסוחרי  בסביבה"א) החליטה שלא להקימו במרכז העיר , מחסה
באותה תקופה ירד ... ו  מתאי  לכ)הוחלט לנסות לאתר מקו  באזור מרוחק ולא נמצא מק

 ". מספר  לכ  הנושא הוקפא
 ‡È‰ ‰ÒÁÓ· ·ÂÁ¯ È¯„Ï ˙ ˙È ‰ ‚‚ ˙¯Â˜ ÈÎ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰· ÌÈ Â˙  Ì‰˘ ‰˜ÂˆÓ‰ ÔÓ ÌˆÂÏÈÁÏ È ÂÈÁ È Â˘‡¯ ÚÂÈÒ . ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÂÏÎÓ ‰ÒÁÓ ˙Ó˜‰ ˙Ú· ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÌÈÈ˙¯·ÁÂ Ì , ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÎÂ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈË ÂÂÏ¯ , ÏÂÏÎÓ ÔÈ· ÔÊ‡Ï Í¯ÂˆÏ Ô˙Ú„ Â ˙È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ
ÌÈÎ¯ˆ‰Â ÌÈÏÂ˜È˘‰. 

פעלו במועד הביקורת , שבה  מתגוררי  כאל- דרי רחוב מוכרי , יפו ובחיפה בתל אביב .3
 השתמשה במחסה עיריית חיפה:  דרי רחוב בלבד80 שלושה מחסי  שהיו בה  מיטות לכ

יפו סייעה לעמותה  עיריית תל אביב.  דרי רחוב בלבד7שהיה אפשר להלי  בו , שהפעילה עמותה
 .  דרי רחוב70 מחסה לדרי רחוב בו אפשר להלי  כ, בשני מיבני , להקי 

, ס"כי בעיריות שנבדקו לא הוקמו מסגרות הטיפול המקומיות האחרות שנקבעו בתע, הועלה .4
על פי , חו  טיפול ושיקו  ולכ  לא קיבלו דרי הרחוב מענה טיפולי שיקומיכגו  מרכז לאב

 . צורכיה
להיעזר בה  , ס"על פי התע, משרד הבינוי והשיכו  הוא אחד הגופי  שרשות מקומית אמורה .5

.  משכר הדירה הנדרש מה  במש) שנתיי 95%המשרד מממ  לדרי רחוב עד ; בשיקו  דרי הרחוב
הכנת : ובה , מידה בכללי  שקבעו משרד הבינוי והשיכו  ומשרד הרווחהמת  הסיוע מותנה בע

ס "ס לבי  דר הרחוב המטופל ודיווח של העו"קיו  קשר קבוע בי  העו, תכנית שיקו  לדר רחוב
 .למשרד הבינוי והשיכו  בדבר התקדמות הטיפול

 רוב   י רחוב  דר306 מימשו 2004כי בשנת , מנתוני משרד השיכו  על העיריות שנבדקו עולה
 את זכות  לסיוע בשכירת דירה והתגוררו בדירת  בכל השנה או  יפו וחיפה  בעיריות תל אביב

 .בחלקה
˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â¯È„· Â ÎÂ˘˘ ·ÂÁ¯‰ È¯„Ï Ô˙È ˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ

Ú˙· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ˙Â¯‚ÒÓÏ ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ó Â È‡ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÔÂÓÈÓ·" Ò
Â‡¯‰ ÔÓÂ˘¯„ Î ‡ÏÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ·ÂÁ¯‰ È¯„Ï ˙˙Ï È . 

הועלה כי קיי  פער ניכר בי  ההוראות של משרד הרווחה בעניי  העמדת מסגרות טיפוליות לדרי 
במועד הביקורת ארבע מתו) חמש המסגרות שפורטו . הרחוב ובי  פעולת  של העיריות בעניי  הזה

חסי  שהוקמו יכולי  היו לתת מענה ס לא היו קיימות כלל בעיריות שנבדקו והמ"כאמור בתע
 .ס"אי  התשתית הזו עונה על דרישות התע, ככלל. לדרי רחוב מעטי  בלבד
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ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ  , ÏÂÙÈË‰ ˙Â¯‚ÒÓ ‡˘Â  ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰˜È„· ˜Â„·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
·ÂÁ¯‰ È¯„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â„ÈÓÚ‰˘ , Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰Â ‰Ó˜‰‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ ÈÓ ¯È‰·‰ÏÂ

¯ÂÙÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰Ú˙· ˙ÂË"Ò.  
 מיז  פרטי להלנת דרי רחוב באשדוד

 ואיל) השתמשה עיריית אשדוד בשירות  של יזמי  פרטיי  שהפעילו מחסה 2003מסו- שנת 
 .ארבעה דרי רחובמחסה  לנו ב2004בראשית ).  המחסה להל  (להלנת דרי רחוב במבנה שבעיר 

 עיריית אשדוד הבהירה ליזמי  .18  הגיע ל2005 ובראשית , בחודשהל) מדי חודשגדל ומספר  
 . כי אי  לה חלק בהקמה ובהפעלה של מסגרת טיפולית זו

כגו  שירותי  , שלוש ארוחות ביו  וליווי לשירותי  חיצוניי , במחסה מוצעי  לדרי הרחוב לינה
השירות שנתנו היזמי  במקו  לא . במחסה מועסקי  מבשלת ואב בית. במידת הצור), רפואיי 

 . ס"ע שיאבח  את דרי הרחוב ויטפל בה  כמפורט בתעכלל איש מקצו
 כלומר , ח" ש73ס מקצה משרד הרווחה ללינת לילה של דר רחוב במחסה "על פי הוראות התע

ח " ש3,796טיפול ושיקו  הוא מקצה , ובגי  השמה במרכז לאבחו , ח בחודש" ש2,200 כ
 . לחודש

מהקצבה שמקבל ,  מהשתתפות העירייהאת התמורה עבור השירות שה  מספקי  היזמי  מקבלי 
ומכספי הסיוע לשכר דירה שמקבלי  חלק מדרי הרחוב ממשרד , דר הרחוב מהביטוח הלאומי

  הסתכמו התשלומי  שקיבלו היזמי  עבור הפעלת המחסה 2004בשנת . הבינוי והשיכו 
בינוי ח מהשתתפות של משרד ה" ש4,327, ח מכספי העירייה" ש90,720מה  , ח" ש197,122 ב

בשלושת החודשי  . ח מקצבאות הביטוח הלאומי לדרי הרחוב" ש102,075 והשיכו  בשכר דירה ו
ח מכספי " ש72,858מה  , ח" ש158,894  הסתכמו התשלומי  ליזמי  ב2005הראשוני  של שנת 

ח מהשתתפות של משרד הבינוי " ש17,511 ח מקצבאות הביטוח הלאומי ו" ש68,525, העירייה
 .כר דירהוהשיכו  בש

כי שיעור התמורה וחלקה של העירייה בה נקבעו בהסכמות שבעל פה בי  העירייה , הועלה .1
 יינתנו לדרי הרחוב השוהי   לא סיכמו אילו שירותי, הצדדי  לא חתמו על הסכ  כלשהו. ליזמי 
 . התברואה והבטיחות הנדרשי  במקו , ולא פירטו בשו  הסכ  את תנאי המחייה, במחסה

Ó „¯˘Ó ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰¯˘È‡˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÎ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·
Ì˙Â¯È˘Ï ‰¯ÂÓ˙· ÌÈÓÊÈÏ ‰·Èˆ˜˙Ó , ˙‡ ÌÈÓÊÈÏ ˙Â¯È˘È ¯È·Ú‰Ï ‰„‚ ˙‰ ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÂ

·ÂÁ¯‰ È¯„ Ï˘ ÌÙÒÎ ,˙Â Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ó Ï·˜˙Ó‰ , ˙Â¯È˘‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰ÈÏÚ
‰„È ÏÚ Â¯„‚ÂÈ˘ ˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰ ÂÚ Â· ·ÂÁ¯‰ È¯„Ï Ô˙È ‰ ˙ÈÊÂÁ ˙Â¯˘˜˙‰· ¯˘˜˙‰ÏÂ 

˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ÌÈÓÊÈ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ‰¯È„‚Ó‰ ˙„ÚÂ˙ÓÂ ˙¯„ÂÒÓ . 
בתמורה לשהייה של ) משלושת המקורות האמורי (ח " ש2,000 שולמו ליזמי  2004עד יוני  .2

 2005ומינואר , ח לחודש" ש2,500  הוגדל התשלו  ל2004ביולי . דר רחוב במחסה חודש ימי 
בתיקי העירייה לא נמצא תיעוד כלשהו המסביר כיצד . ח לחודש" ש3,500  ליזמי  כואיל) שולמו

וכ  לא ברור מי קיבל את ההחלטות האלה , נתקבלו ההחלטות בדבר שיעור התשלומי  ליזמי 
 . ואישר אות 



 דוח על הביקורת בשלטו  המקומי

40 

: ס יהיה במרכז לאבחו  טיפול ושיקו  צוות עובדי  כמפורט להל "על פי הוראות התע .3
  ובטיפול בה דרי רחובשל שיקו  בבאבחו  ו  ניסיו בעלובד סוציאלי  ע מרכז נהל מ
 ניסיו  בטיפול בעלי, מדריכי  ועובדי סמ) מקצועיי ; בית בית או א  אב;  שלה התמכרויותבו
 .  לילהשומר; תורנויות לילהשיעשו ג  , חריגותאוכלוסיות ב

רחוב במחסה במש) חודש  עבור שהות של דר 2005שיעור התמורה ששולמה ליזמי  בראשית 
טיפול , ימי  היה דומה להקצבה של משרד הרווחה באותה עת עבור שהות במרכז לאבחו 

נמצא כי השירות ומאפייני הפעילות של המחסה היו מצומצמי  מאלה , למרות זאת. ושיקו 
כי במיז  לא הועסקו העובדי  , כ) לדוגמא נמצא.  אמור לספקושיקו  טיפול ,אבחו שמרכז ל

, ובשירות שנתנו היזמי  במקו  לא נכללו שירותי אבחו , ס"מחוייבי  להיות במרכז על פי התעה
 . טיפול ושיקו 

במסגרת " בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי המיז  נות  שירות 2005העירייה כתבה ביולי 
.. ].מיז [היק- השירות ב)... 'שלטר'(י משרד הרווחה ופועל כמחסה "אישור מקצועי שנית  ע

היה בתהלי) ]... המיז [כש, 2004בשנת ... במסגרת האישור המקצועי, י משרד הרווחה"נקבע ע
ס "י התערי- שנקבע בתע" התשלו  הוא עפ2005בשנת . הרצה שילמה העירייה בהתא  לתקציב

ס ואינו משמש מרכז אבחו  טיפול "הוא שלטר כהגדרתו בתע]... המיז )... [ח ליו " ש73(לשלטר 
  ".ושיקו 

 ÂÓ‡˙Â ÌÈ‰Â·‚ ÂÈ‰ ‰ÒÁÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· ·ÂÁ¯‰ È¯„Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÂÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰
Ú˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰¯ÂÓ˙Ï"ÔÂÁ·È‡ ÊÎ¯Ó· ˘ÂÓÈ˘Ï Ò .‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÎ

 ·ÂÁ¯‰ È¯„ Ï˘Â ‰Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Û˜È‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ-ÌÊÈÓ‰ ÈÏÈÚÙÓÏ  ,
Ú˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰¯ÂÓ˙Ï ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ"‰ÒÁÓÏ Ò .  

 רת ארצית לטיפול בדרי רחובמסג
המשמשת מוסד שיקומי לדרי , משרד הרווחה מפעיל באמצעות גור  פרטי מסגרת ארצית לטיפול

יחידה לדרי רחוב : "על פי החלטת משרד הרווחה הוקמו שתי יחידות במסגרת הארצית. רחוב
ידי כדי שאליה מופני  דרי רחוב הזקוקי  למענה מ" במצבי  ירודי  במיוחד ומצבי חירו 

או דרי רחוב ששוחררו מבית חולי  כללי עקב מחלות או פציעות ועדיי  , להציל  ממוות ברחוב
יחידה לאבחו  "; אינ  מסוגלי  להשתלב במסגרות ארציות או מקומיות לטיפול ולשיקו 

הפניית דר רחוב למסגרת . העוסקת בגמילה מהתמכרות לאלכוהול ובהכנה לשיקו " ושיקו 
את האשפוז במסגרות הארציות . ס המחלקה ובאישור של משרד הרווחה" בידי עוהארצית תיעשה

 ). מהסכו 25%(והרשות המקומית )  מהסכו 75%(מממני  משרד הרווחה 
 השתמשו חמש מהעיריות שנבדקו בשירות של המסגרת הארצית והעבירו 2004כי בשנת , הועלה
עיריית ). 3  יפו   ותל אביב5  פתח תקווה , 5  נתניה , 2  חיפה , 16  אשקלו  ( דרי רחוב 31אליה 

 . ממטופליה במסגרות אחרות61אשפזה עוד , יפו תל אביב
נמצא כי משרד הרווחה לא הנחה את הרשויות המקומיות כיצד להשתמש בשירותי המסגרת 

משו  כ) קבעה כל עירייה מדיניות משל עצמה באשר להיק- . הארצית והשאיר זאת לשיקול 
 2004בשנת , לדוגמה. מבלי להתבסס על אמות מידה כלשה , ירותי המסגרת הארציתהשימוש בש

נמצא כי עיריית בת י  לא אשפזה דרי .  דרי רחוב כל אחת25 טיפלו עיריות אשקלו  ובת י  ב
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עיריית .  מדרי הרחוב שטיפלה בה  במסגרת הארצית16ואילו עיריית אשקלו  אשפזה , רחוב כלל
 . מטופליה108 ה רק שניי  מחיפה אשפזה באותה שנ

, לדרי רחוב... ח"המליצו על בי: "ס"כתבה העו, בתיעוד של עיריית בת י  הנוגע לאחד ממטופליה
נמצא כי דר הרחוב ". אי  אפשרות בשלב זה להפנותו לש , אול  בגלל בעיות תקציביות ואחרות
 .לא נשלח למסגרת טיפולית כלשהי

‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ Û˜È‰ ‰Ó ˜Â„·Ï ‰ÁÂÂ¯
 ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‰· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙ÂÁ ‰ÏÂ ·ÂÁ¯ È¯„Ï ˙Èˆ¯‡‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘ÂÚ ˙Â Â˘‰

˙Â„ÈÁ‡.   
 תכניות הטיפול בדרי הרחוב

, הדר) להשגת המטרות האלה, הכוללת מידע בדבר מטרות הטיפול, תכנית הטיפול בדרי הרחוב
  טיפול לאור היעדי  שהוצבו ומטרות טיפול שהושגו התפתחות ה, אופ  המעקב אחרי הטיפול

העובד הסוציאלי "ס נקבע כי "בתע. היא בסיס חיוני לקידו  עקבי ומקצועי של הטיפול בנזקקי 
על בסיס הערכת הכוחות , אחראי לבניית תוכנית טיפולית אישית ואינטנסיבית לכל דר רחוב

התעסוקתי , המשפחתי, ו  האישיבמטרה לקד  את דר הרחוב בתח, והצרכי  הספציפיי 
 ".והחברתי ובמגמה להחזירו לתפקוד מלא בקהילה

לא ) ובת י , אשקלו , פתח תקווה, נתניה, חיפה, יפו תל אביב(נמצא כי שש מהעיריות שנבדקו 
רק בחלק מהמקרי  פורטו יעדי . הכינו תכניות טיפול אישיות למרבית דרי הרחוב שבטיפול 

בעת שהוגשו בקשות עבור חלק מדרי הרחוב , שרד הבינוי והשיכו הטיפול בטופס שנשלח למ
 . לקבל סיוע בתשלו  שכר דירה

לדעת משרד מבקר המדינה תכניות הטיפול של דרי רחוב אמורות לשמש כלי לקידו  של תהלי) 
טיפול שאינו משתמש בכלי חיוני זה עלול לפגוע ביכולת  של העיריות להשיג את . השיקו  כולו

 . שיקומו ושילובו בחברה,  חילוצו של הנזקק מהרחוב עיקרית מטרת  ה
Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÒÙÂË· ÏÂÙÈË‰ È„ÚÈ ËÂ¯ÈÙ· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ ÈÎ

 ÏÂÙÈË ˙È Î˙Ï ÛÈÏÁ˙ ÌÈ˜˜Ê ‰Ó ˜ÏÁ ¯Â·Ú ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ ÁÏ˘ ˘ ‰˘˜·‰
‰„ÈÁÈ· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ÏÎ ¯Â·Ú ‰‡ÏÓ.   

 ות רפואיותהפנייה לבדיק
שיתקבלו בו חוות , ס להתחיל תהלי) של אבחו "כי לאחר שאותר דר הרחוב על העו, ס נקבע"בתע

 .דעת רפואיות על מצבו הגופני של דר הרחוב ויישלל בו קיומ  של מחלות מדבקות
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 Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰Ó ˘ÓÁ ÈÎ ‡ˆÓ )ÔÂÏ˜˘‡ ,„Â„˘‡ ,ÌÈ ˙· ,‰ÂÂ˜˙ Á˙ÙÂ ‰ÙÈÁ ( ‡Ï
˘ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ˙‡ ÂÁÏ˘˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„·Ï ÂÏÙÈË Ì‰· .   

 ליווי דרי הרחוב לצור  מיצוי זכויותיה  
עובד , ילווה אותו עובד סוציאלי, ס נקבע כי לאחר שייעשה בירור של זכויות דר הרחוב"בתע
פנייה , ובה  הנפקת תעודת זהות ותעודת עולה,  או מתנדב ויסייע לו לממש את זכויותיו7סמ)

פנייה למשרד הבינוי , מוש זכאות לקצבת נכות או הבטחת הכנסהלמוסד לביטוח לאומי למי
ג  את דר הרחוב המופנה . והשיכו  לבדיקת זכאות לשכר דירה וקבלת טיפול רפואי או פסיכיאטרי
 .לאחת המסגרות הארציות ילווה העובד הסוציאלי או מי שהוסמ) לכ)

 ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˘ÂÏ˘· ÈÎ ‡ˆÓ )ÔÂÏ˜˘‡ ,‰ÂÂ˜˙ Á˙ÙÂ ÌÈ ˙· ( ‡Ï È¯„ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ Â‚‰ 
ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â¯‚ÒÓÏ ÌÎ¯„· Â‡ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÌÎ¯„· ·ÂÁ¯‰ . 

וניסתה למצות את זכויותיו , 2002כ) לדוגמא עיריית פתח תקווה החלה לטפל בדר רחוב בדצמבר 
ס בית החולי  הובאה חוות דעת של הרופא "במכתב ההפניה של עו. לאחר שאושפז בבית חולי 

ולה יחזור לרחוב ללא תנאי היגיינה נאותי  מצב הפצעי  יחריפו ועלולי  במידה והח: "המטפל
לקבל אישור להבטחת , ללא מלווה,  נשלח דר הרחוב2002בדצמבר ". לגרו  לפגיעה בחייו

עוד נמצא כי . נמצא כי המטופל לא הגיע למוסד לביטוח לאומי. הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי
 2003בראשית פברואר . לא הסדירה העירייה את הלנתועל א- האמור בחוות הדעת הרפואית 

 . הכתה אותו חבורת רחוב והוא אושפז שנית בבית חולי 
שוב ללא ,  לעירייה ונשלח10.2.03 הוא הגיע ב, לאחר ששוחרר דר הרחוב האמור מבית החולי 

א הגיע כי דר הרחוב ל, נמצא. לבעל מבנה שהעירייה משתמשת בשירותיו להלנת דרי רחוב, מלווה
דיווח שהוא גר בבית נטוש וביקש שיסייעו ,  חזר המטופל לעירייה2003בסו- אפריל . אל המבנה

בגיליו  הטיפול כתבה . נמצא כי זכאותו לעזרה לא נבדקה. לו לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי
ס "העו". צרי) ללכת בעצמו ושידרשו ממנו לפנות ללשכת התעסוקה, איני יכולה לעזור: "ס"העו

במרס . דר הרחוב לא חזר לאג- להמש) הטיפול. ג  לא הציעה ללוותו אל המוסד לביטוח לאומי
  . הוא נרצח2004

א באג- "מחוסר כ" בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 2005עיריית פתח תקווה כתבה באפריל 
פול נעשה וכל הטי, ס תלווה באופ  אישי את דרי הרחוב"וסדרי עדיפויות אחרי  אי  אפשרות שעו

 ".דר) הטלפו 
Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰·" ÌÈÏÚÂÙ Ì‰˘Î ·ÂÁ¯‰ È¯„ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˘È‚„Ó Ò

Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÏÙËÓ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
Â˘ÓÂÓÈ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ˘ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÈÂÂÈÏÏ ‚Â‡„Ï ·ÂÁ¯ È¯„·. 

__________________ 
עובד בלא הכשרה מקצועית רשמית בעבודה סוציאלית או במקצועות : ס כ "עובד סמ  הוגדר בתע 7

 .ר  כלל מהקהילה בה מצוי המטופלהבא בד, קרובי 
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 תיעוד הטיפול בדרי הרחוב
מסודר ובו כל ' תיק לקוח'לכל לקוח במחלקה לשירותי  חברתיי  חייב להיות "ס נקבע כי "בתע

או בשירותי ייעו  מיוחדי  או , ג  ללקוחות שמקבלי  שירותי  בצורה קבוצתית... (טפסי החובה
בתיק יתועד מצב המטופל בעזרת מסמכי  כגו  ).  תיק מטופל להל  )" (שמקבלי  סוג סיוע אחר

שבו יירשמו פרטי , וכמו כ  יימצא בו גיליו  טיפול, פואיי  ומסמכי  על הכנסתומסמכי  ר
 .אופ  הטיפול בו וההחלטות שהתקבלו בעניינו, קליטתו

למעט עיריית פתח תקווה שלא הכינה תיקי  , בעיריות שנבדקו נוהלו תיקי מטופלי  לדרי הרחוב
 .ס"תוב בהוראות התעשלא ככ, 2004 2002 מדרי הרחוב שבה  טיפלה בשני  36 ל

 מסרה עיריית פתח תקווה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בעבר לא לכל 2005באפריל 
וכי בעקבות הביקורת יפתחו תיקי  לכל , המטופלי  נפתחו תיקי  א- על פי שקיבלו טיפול

 .המטופלי 
 Ï˘ ‡ÏÓÂ È˙ËÈ˘ „ÂÚÈ˙ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÈË‰ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˘˜˙˙ ÌÈÏÙÂËÓ‰ È˜È˙· ·ÂÁ¯‰ È¯„· ÏÂÙ , ¯Á‡
ÌÈÏÙÂËÓÏ Â ÎÂ‰˘ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈ Î˙ ¯Á‡Â ‡˘Â · ÂÏ·˜˙ ˘ ˙ÂËÏÁ‰ . 

 ‰˜ÏÁÓ· ·ÂÁ¯‰ ¯„ Ï˘ ‰˙Â‡  ‰ËÈÏ˜Ï È ÂÈÁ ÏÙÂËÓ ˜È˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÈÈ¯ÈÚ· Â· ˙ÏÙËÓ‰ ,˜È˘·Â ·ÂÁ¯‰ ¯„· ÏÂÙÈË· ·Â˘Á Í·„  ‡Â‰Â ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ÂÓÂ

Ú˙· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘" ÌÈÏÙÂËÓ È˜È˙ ˜ÈÊÁ‰ÏÂ Ò
‰ÏÙÈË Ì‰·˘ ÌÈ˜˜Ê ‰ ÏÎÏ .  

✩  
הסבירו בתשובותיה  למשרד מבקר המדינה כי הסיוע ) נתניה ופתח תקווה, בת י (שלוש עיריות 

העיריות קבעו לעצמ  סדר . קי-הכספי של משרד הרווחה אינו מאפשר לתת לדרי הרחוב טיפול מ
כגו  טיפול בילדי  בסיכו  או , עדיפויות לניצול משאביה  הכספיי  בתחומי הרווחה השוני 

עיריית בת י  א- הבהירה כי הטיפול . ודרי רחוב אינ  מצויי  בראש סדר העדיפויות, בקשישי 
 ".אינו בעדיפות בי  השאר בשל הפרוגנוזה הקשה"בדרי רחוב 

 ÌÈ‡ˆÓÓ‰ÌÈ„ÓÏÓ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙˜È„·· ÂÏÚÂ‰˘ , ÔÓÂÁ˙·˘ ·ÂÁ¯ È¯„· ÔÏÂÙÈË ‰È‰ ÏÏÎÎ ÈÎ
Ú˙· ‰Ê ‡˘Â · ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡ÏÂ ¯ÒÁÂ ÌˆÓÂˆÓ"Ò . ¯˜·Ó „¯˘Ó

 È¯„ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ÈÏÂ˘Ï ˜ÂÁ„Ï ÔÈ‡ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰
·ÂÁ¯‰ ,˙ÈÓÂÈ˜ ‰˜ÂˆÓ· ‰ Â˙ ‰ .¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ·ÂÁ¯‰ È¯„· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Â·ÈÁ¯È ˙ÂÈ

Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ˘ Â„ÈÙ˜ÈÂ"Ò.   
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 הטיפול באוכלוסיות ייחודיות של דרי רחוב
 הטיפול בדרי רחוב צעירי 

', וכו" בבתי  נטושי ,  הגר ברחוב18מעל גיל ) גבר או אשה(דר רחוב הינו אד  "ס נקבע כי "בתע
כתבה )  המפקחת הארצית להל  (משרד הרווחה המפקחת הארצית על הטיפול בדרי הרחוב שב

, בשני  האחרונות אנו עדי  לתופעה חדשה ומדאיגה: "ל משרד הרווחה" למנכ2004בשנת 
) 26עד גיל (או צעירי  ) 16מגיל (מדובר בבני נוער . הקיימת בעיקר בערי  הגדולות ברחבי האר 

אינ  נקלטי  או נפלטי  , וקתית הנפלטי  לרחוב בלא מסגרת לימודית או תעס  בנות ובני   
וכ) מגיעי  ) אלכוהול וסמי (מתחילי  בשימוש בחומרי  פסיכואקטיביי  , מהשירות הצבאי

אוכלוסיית הצעירי  דרי הרחוב כוללת בני  למשפחות במצוקה כלכלית . למצב של דרות רחוב
חברתיי  קשה ואחרי  הינ  עולי  בודדי  מארצות חבר העמי  שגדלו בפנימיות בקשיי  

המאפייני  העיקריי  של אוכלוסייה זו . ותרבותיי  ונפלטו מהמסגרות החינוכיות ומהצבא לרחוב
התמכרות ; הזנחה על ידי ההורי ; מערכת יחסי  עכורה באופ  קיצוני במסגרת המשפחתית: ה 

לימודי  או (ללא נורמות ומוטיבציה להתמודדות במסגרות מחייבות ; חסרי מקצוע; במשפחה
חוסר במקובלות ; עבר של כישלונות; קושי בהתמדה; תחושות של עוינות וקיפוח; )דהעבו

המפקחת הארצית הציעה ". על ס- עבריינות, התחברות לקבוצות חברי  שליליי ; בחברה
להחזיר את "שמטרת  , "הוסטל לצעירי "כמי  , ל להקי  מסגרת ארצית ומסגרות מקומיות"למנכ

 ". ולחברההצעירי  לתפקוד מלא לעצמו 
 .כי הרשויות המקומיות ומשרד הרווחה לא נערכו למת  טיפול הול  לדרי הרחוב הצעירי , נמצא

לטיפול בצעירי  מנותקי  "בתשובתו למשרד מבקר המדינה , 2005ביולי , משרד הרווחה כתב
 ודרי רחוב צעירי  יש צור) בהתייחסות טיפולית מיוחדת נפרדת מהטיפול בדרי הרחוב המבוגרי 

הטיפול ... בעיקר מאחר והסיכוי לשיקו  הרבה יותר גבוה ומחייב ובטווח טיפולי קצר יותר, יותר
וג  ברשויות המקומיות , בנוער וצעירי  הנו באג- תקו  במסגרת של השרות לנוער וצעירי 

הבעיה מתבטאת יותר ברמה . 26הגדולות יותר יש יחידות נפרדות לטיפול בנוער וצעירי  עד גיל 
כשהרשות והמחלקה מוצאי  בדר) , ולא ברמה מקומית) בצור) בפיתוח מסגרת ארצית(צית האר

המשרד יקיי  דיו  משות- בינשרותי ובינאגפי לחשיבה ופיתוח מסגרות הולמות . פתרונות
 חודשי  א) יש לקחת בחשבו  שהפיתוח מותנה 6בתו) , ולגיבוש תכנית משותפת ויחודית

 ."בתקציב
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡Â ˙È Â‚¯‡‰ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰

ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ . ˘È ÍÎ Í¯ÂˆÏ
 ÈÎ¯„ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰ ÈÓ ˘¯ÂÙÓ· ¯È„‚‰Ï

ÌÈ˜˜Ê ‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Â ÚÏ È„Î Ô‰· ‰È‰È˘ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ÏÂÙÈË‰ . ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰"ÂÚ·˜È˘ ÌÈ¯„Ò‰Ï Ò .   
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 הטיפול בדרי רחוב שנשקפת סכנה לחייה 
עזרה במיצוי ; הצלת חיי  ומניעת מוות ברחוב: ס נקבעו שלוש מטרות לטיפול בדרי הרחוב"בתע

עוד נקבע כי דר רחוב שלא תימצא . שיקומ  והחזרת  לחיי  נורמטיביי  בקהילה; זכויותיה 
 יבדוק המשרד א   ויש חשש לחייו א  יחזור לרחוב , ורו מסגרת מתאימה להמש) הטיפולעב

באוכלוסיית דרי הרחוב ". עד למציאת פתרו  קבע, באופ  זמני"אפשר להחזיקו במסגרת הארצית 
וכדי להציל את חייה  אי  מנוס מלאשפז  במוסד ,  לשקמ  עלו בתוהותיש נזקקי  שהניסיונו

בית " ("מרכז לשהייה ממושכת"ובה  , רטו מסגרות לטיפול בדרי רחובס פו"בתע. מתאי 
 ").לחיי 

ובפועל לא עשה משרד הרווחה , לא הוגדרו הגדרה של ממש" בית לחיי "ו" פתרו  קבע"נמצא כי 
, פעולות כלשה  להקמת מסגרת שתקלוט דרי רחוב הנתוני  במצב קשה שאינ  ניתני  לשיקו 

 .  מסגרת אשפוז מתאימהוכיו  לדרי רחוב כאלה אי 
 2004התריעה במרס )  המנהלת להל  (מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה 

אשר אינ  ברי שיקו  וזקוקי  למסגרת " לדרי רחוב תל משרד הרווחה כי אי  מסגר"במכתב למנכ
בית ... גרתמחוסר ברירה שוהי  חלק מדרי רחוב אלה במס. 'בית לחיי  ' חיי  קבועה ומוגנת 

החולי  השיקומי למרות שה  תופסי  את מקומ  של דרי רחוב שנית  לעבוד על שיקומ  ולשפר 
 ".תפקוד 

 חברתיי  ואישיי  במשרד   למנהל האג- לשירותי2004במכתב נוס- שכתבה המנהלת באוגוסט 
טח וכי מבחינה תקציבית הוב,  דרי רחוב שיש לתת לה  מענה80 הרווחה צוי  כי מדובר בכ
. ח מקר  העיזבונות" ש600,000ובנוס- תקציב של , ח" ש500,000 למשרד תקציב מיידי של כ
המדינה אינה יכולה להתנער מהצור) החיוני לתת מענה לאוכלוסיה "בסופו של המכתב נאמר כי 

 ". זו שאינה זועקת ואינה משמיעה קול
שיקומית מוגנת לדרי  ית הכי  משרד הרווחה מכרז להפעלת מסגרת ארצית טיפול2004בשנת 

 טר  פורס    מועד קבלת תשובת משרד הרווחה   2005עד יולי ". בית לחיי "רחוב שתשמש 
  . המכרז

 פטירת דרי רחוב
... אנשי  כנועי  ומובסי  אשר יצאו ממעגל החיי  הנורמטיביי "ס תוארו דרי רחוב "בתע

מיואשי  וחסרי אוני  לשינוי , שבעי כישלונות... הנמצאי  במצוקה קיומית או בסכנת חיי 
מניעת מוות , הצלת חיי : "ס היא"אחת ממטרות הטיפול בדרי רחוב כמו שנקבעה בתע". מצב 

 ".ברחוב ומת  תנאי חיי  הומניי 
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ‰ÁÙ˘Ó‰Â Ë¯Ù‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙Â¯È˘‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ , ÌÈ ˘· Â¯ËÙ 2001-

2004 ˙ÂÁÙÏ 50 ,72 ,65Â -49‰Ó‡˙‰· ·ÂÁ¯ È¯„ 8 . 
__________________ 

א  ה  אינ  מלאי  שכ  הרשויות המקומיות חסרות , הנתוני  מבוססי  על דיווחי רשויות מקומיות 8
 .מידע בדבר חלק מדרי הרחוב שנפטרו בתחומ 
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משו  . חקירה והפקת לקחי  בעת פטירת דרי רחוב, נמצא כי משרד הרווחה לא קבע נוהל לדיווח
להפיק מכ) לקחי  כדי , כ) לא נדרשו הרשויות המקומיות לבדוק את נסיבות מותו של דר הרחוב
 . לצמצ  את מספר המקרי  האלה בעתיד ולדווח על כ) למשרד הרווחה

השלמת : "ובה , ") שנה65איש שמלאו לו (", שצרי) לקבל זק ס נקבעו השירותי  והטיפול "בתע
זקני  שאינ  ; עזרה במימוש של הזכויות הנוגעות לשירותי  רפואיי ; ביגוד וציוד בסיסי ותיקונו

מסוגלי  להתקי  את ארוחותיה  בעצמ  יקבלו ארוחות מבושלות לבית  או במועדו  או במרכז 
  " זק  שבריאותו ותפקודו ירודי  בגלל מחלה כרונית" לעדיפות בהספקת השירותי  תהיה". יו 
זק  בודד בלא משפחה או בלא קשר "ס אפשרות השמה במעונות ל"עוד נקבעה בתע". 'זק  סיעודי'

 ".ע  המשפחה
כי עד מותו ל  דר הרחוב הזה , הועלה.  נפטר דר רחוב בבית חולי  שבו אושפז2004בפברואר 

יפו עולה כי במותו  מהתיעוד שבתיקו בעיריית תל אביב. ביבדר) קבע בשוק הסיטונאי שבתל א
כי עוד באוקטובר , הועלה. וסבל מקוצר נשימה ומבצקת ברגליו, חולה לב וריאות, 70היה כב  

ג  לא קצבת (ס ומצאה כי הוא לא קיבל כל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי " ביררה העו2002
 ).זקנה

 הרווחה האמורי  י לקבל את קצבת הזקנה ואת שירותנמצא כי העירייה לא סייעה לדר הרחוב
 .העירייה ג  לא בחנה את האפשרות להשימו במעו . שהיה זכאי לה  בשל גילו ומצב בריאותו

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-ÂÚ Ó ‰˙ÏÂÚÙ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏ„ÁÓ‰ ÈÎ ÂÙÈ ,
Ú˙·Â ˜ÂÁ· ÂÏ Â ˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡‰ ·ÂÁ¯‰ ¯„Ó"Ò. 

˙Ú„Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘¯„È˙ ÂÈÙÏÂ Ï‰Â  Ú·˜È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
‰ÓÂÁ˙· ¯ËÙ  ·ÂÁ¯ ¯„˘ ,Â˙ÂÓ È ÙÏ ÂÏ Ô˙È ˘ ÏÂÙÈË‰ ˙‡Â Â˙ÂÓ ˙Â·ÈÒ  ˙‡ ÔÂÁ·Ï ;

 ·ÂÁ¯ È¯„· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰· ÂÓ˘ÂÈÈ˘ ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰ÏÂ Â· ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ
„È˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÚ ÓÈÂ ÌÈ¯Á‡ .‰ ˙‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â ÈÎÈ˘ ˙ÂÁÂ„

˙Èˆ¯‡ ‰ ÈÁ· ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ÈÂ‡¯ . 
המשרד יפעל ברוח מסקנות הבקורת "משרד הרווחה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 

ל למידת ויקבע נוהל לדיווח סדיר ושיטתי על כל מקרי פטירה של דר רחוב וכ  יבוצע הלי) ש
 6בתו) , ס"הנוהל יפורס  בעדכו  לתע. לקחי  ממקרי הפטירה לתיקו  ליקויי  במידה והיו

   ".חודשי 
 התקציב לטיפול בדרי רחוב

 היק  התקציב
ס נקבע כי שיעור ההשתתפות של משרד הרווחה בתקציב הרווחה של הרשויות המקומיות "בתע
 ).  מתקציב הרווחה25%(יות את יתרת ההוצאה יממנו הרשויות המקומ. 75%הוא 
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 2000להל  נתוני משרד הרווחה בדבר מספר דרי הרחוב המוכרי  לרשויות המקומיות בשני  
בהשוואה לנתוני  כספיי  של הקצבות משרד הרווחה למימו  הטיפול של הרשויות , 2004

  :המקומיות בה 
 ÏÂ„È‚)ÌÂˆÓˆ (

 ˙ ˘Ó2000 
 ˙ ˘Ï2004 2004 2003 2002 2001 2000 ‰‰ ˘ 

 מספר דרי הרחוב המוכרי  908 1,224 2,259 2,349 2,874 217%
30% 6,215 5,895 5,281 4,681 4,764  ‰·ˆ˜‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ) ÈÙÏ‡·

˘"Á(        
)59%( 2,162 2,509 2,337 3,824 5,246  ·ÂÁ¯ ¯„Ï ˙ÚˆÂÓÓ ‰·ˆ˜‰

)˘·"Á(  
 

 2004  ל2000  בי  השני  הנתוני  שלעיל מלמדי  שמחד גיסא גדל מספר דרי הרחוב המוכרי
ומאיד) גיסא התקציב השנתי שהקציב משרד הרווחה לרשויות המקומיות באות  , 200% ביותר מ

 2004ההקצאה השנתית הממוצעת לדר רחוב בשנת , בשל הפער הזה.  בלבד30% שני  גדל בכ
 . 59%  בכ2000קטנה מההקצאה של שנת 

י משרד הרווחה יודע שיש רשויות מקומיות המפקחת הארצית הבהירה למשרד מבקר המדינה כ
 . המקבלות תקציב קט  מדי שאינו עונה על הצרכי 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆ˜‰‰ Û˜È‰· ‰„Á‰ ‰„È¯È‰ ÁÎÂ  , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰‰ Ì‡ ‰ÙÈ˜Ó ‰ ÈÁ· ÔÁ·È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘

˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â˘È¯„‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏÚ"·ÂÁ¯‰ È¯„· ÏÂÙÈËÏ ¯˘‡· Ò .   
 אמות מידה לתקצוב הרשויות המקומיות

התקציב ; תקציב משרד הרווחה משק- את מדיניות הממשלה בתחומי  שהמשרד מופקד עליה 
 של הרשויות המקומיות ועל כ  מועבר לרשויות המקומיות לצור) מת  תמיועד לאוכלוסיו

בי  בי  הרשויות המקומיות על פי אמות מידה מדיניות המשרד היא להקצות תקצי.  שירותי
המשתני  שמובאי  בחשבו  בכל סעי- משקפי  את אופי ; גלויות ושוויוניות, אובייקטיביות

 .  הנהנית מהשירות באותו סעי-ההפעולה ואת האוכלוסיי
נכלל פרק בדבר תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות , שפירס  מבקר המדינה, ב51בדוח 
וא  נקבעו לא , כי לחלק גדול מהתקציב לא נקבעו כלל אמות מידה לחלוקה, בי  היתר, אמרבו נ

 .כול  פורסמו כראוי
יש לקבוע מבחני  ראויי  אשר יתרמו לשקיפות : "9החליטה הממשלה כי, בעקבות הדוח האמור

 מחדש משרד העבודה והרווחה יבח ... ולשוויוניות בעת הקצאה ומימו  שירותי  בתחו  הרווחה
במטרה , ויגדיר את המפתחות והקריטריוני  הקיימי  לחלוקת תקציבי הרווחה ותקני כח האד 

משרד העבודה והרווחה יפרס  ... כמו כ  יכי  הצעה שכוללת את הקריטריוני  החסרי . לשפר 
 ואת הקריטריוני  החסרי  1.5.2001את הקריטריוני  הקיימי  לתקציבי הרווחה עד ... ס"בתע

 ". חודשי 6בתו) 
ס אמות מידה להשתתפות בשכר עובדי "בעקבות החלטת הממשלה פירס  משרד הרווחה בתע

עוד . והודיע כי יפעל להחיל אמות מידה על סעיפי תקציב נוספי , הרווחה ברשויות המקומיות
 .ס כיצד מתוקצבות פעולות הרווחה השונות"נקבע בתע

ÂÓ· ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú) ËÒÂ‚Â‡2005 ( Ì¯Ë
‰ÁÂÂ¯‰ ·Âˆ˜˙Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜  , È¯„· ÏÂÙÈËÏ ·Èˆ˜˙‰ Ú·˜ÈÈ „ˆÈÎ ËÏÁÂ‰ ‡Ï Ì‚Â

·ÂÁ¯ : 
תל (משרד הרווחה הגדיר את העובדי  הסוציאליי  המטפלי  בדרי רחוב בעשר עיריות  .1

) באר שבע ואילת, לכרמיא, חדרה, ראשו  לציו , אשקלו , אשדוד, חיפה, ירושלי , יפו אביב
הרשויות המקומיות המפעילות יחידות אלה קיבלו ממשרד הרווחה ". יחידה לטיפול בדרי רחוב"כ

 בתשובה למשרד מבקר 2005משרד הרווחה הסביר ביולי ). ראו להל (תנאי תקצוב מועדפי  
 של דרי י צרכי  ודרישות מהשטח בעיקר ברשויות בה  היה ריכוז"היחידות הוקמו עפ"המדינה כי 

כמו כ  ההחלטה על הקמת יחידה מקומית . רחוב שחייב התייחסות טיפולית במסגרת ייחודית
 ".כ ג  על נכונות מצד הרשויות המקומית להקמת היחידות"התבססה בד

__________________ 
 .19.4.2001מיו ) 6/תמ (119' החלטת ממשלה מס 9
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כגו  מספר דרי הרחוב , נמצא כי בפועל לא נקבעו אמות מידה להכרה ביחידות לטיפול בדרי רחוב
 .ב"י הרחוב שהיישוב מטפל בה  וכיומספר דר, המוכרי  ביישוב

 ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ¯È„‚È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙‡Â ‰„ÈÁÈ ¯„‚Â˙ ·ÂÁ¯ È¯„· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆÂ·˜˘ È„Î ÌÈ˘¯„ ‰

ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÌÂÁ˙· ¯˜ÈÚ· ÂÊ ‰¯Î‰Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ . ˘È ‰Ê‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡
ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎ ˙. 

ס נקבע כי הרשויות המקומיות חייבות לדווח למשרד הרווחה על כל אחד ממטופליה  "בתע .2
בני משפחתו ומהות , ולכלול בדיווח מידע על המטופל, ")נתוני יסוד אודות משפחה מטופלת("

תי  חברתיי  מידע זה מוז  למאגר מידע ארצי של כלל המטופלי  של המחלקות לשירו. הנזקקות
אמור לסייע , נוס- על נתוני  אחרי , מאגר המידע. ברשויות המקומיות שמשרד הרווחה מנהל

 .להקצות משאבי תקציב וכוח אד , בי  היתר, למשרד הרווחה
נמצא כי משרד הרווחה לא השתמש כלל במאגר נתוני היסוד האמור כשהקצה לרשויות המקומית 

בי  היתר משו  כ) הוקצו התקציבי  . ע אמות מידה לצור) זהמשאבי  לטיפול בדרי רחוב ולא קב
 . לטיפול בדרי רחוב לרשויות המקומיות שלא על פי אמות מידה אחידות

בפועל נהג משרד הרווחה לחלק לשניי  את התקציב לטיפול בדרי רחוב שהוקצה לרשויות 
והחלק , יפול ארציותחלק אחד מהתקציב נועד לממ  אשפוז של דרי רחוב במסגרות ט: המקומיות

בתחילת כל שנה חולק כלל התקציב . האחר נועד לטיפול בדרי הרחוב ברשויות המקומיות עצמ 
וה  , )צפו  ודרו , ירושלי , תל אביב והמרכז(למנהלי  של ארבעת המחוזות של משרד הרווחה 

 . שהקצו את הכספי  לרשויות המקומיות שבתחומ  על פי ראות עיניה 
בתיקי משרד . לוקת התקציב בי  המחוזות לא התבססה על אמות מידה מוגדרותנמצא כי ג  ח

ולמשרד מבקר המדינה לא ניתנו הסברי  בדבר , הרווחה לא נמצא תיעוד של אמות מידה כאלה
 . אופ  חלוקת התקציב הארצי לארבעת המחוזות

,  המקומיותאמות מידה לחלוקת התקציבי  בי  הרשויות, כאמור, מנהלי המחוזות חסרו )א(
 . ובפועל נהגו לקבוע את היק- התקצוב על פי מדיניות הטיפול של הרשות המקומית

שלושה ממנהלי המחוזות נהגו לאשר תקציב לפעילות מקומית רק לרשויות המקומיות  )ב(
מנהלת מחוז תל אביב והמרכז נהגה לאשר , לעומת זאת. שפעלה בה  יחידה לטיפול בדרי רחוב

 א  פעלה בה  קציב לכל אחת מהרשויות המקומיות שטיפלה בדרי רחוב בתחילת כל שנה ת
 . יחידה לטיפול בדרי רחוב וא  לאו

אמנ  אי  קריטריוני  אחידי  לחלוקת "משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 
 זאת עקב תקציב גרעוני ביותר, בעיקר בהתייחס למסגרות המקומיות, התקציב לרשויות מקומיות

באשר לחלוקת התקציב בתו) המחוזות מסר משרד הרווחה כי ". שאינו מאפשר חלוקה אחידה
וכי בשנת התקציב הבאה ישא- המשרד , "לא היתה אחידות בחלוקת התקציב בתו) המחוזות"

 . לחלק את התקציב חלוקה אחידה בכל המחוזות על פי היחידות המקומיות שבכל מחוז
יפו הייתה שונה לחלוטי    לדרי הרחוב בעיריית תל אביבעוד נמצא כי הקצאת התקציב .3

שנרשמו בסעי- , יפו  הסתכמו הוצאות עירית תל אביב2004בשנת : מההקצאה בעיריות האחרות
 66% משרדי הרווחה והקליטה מימנו כ; ח" מליו  ש1.73 בכ, התקציב הנוגע לטיפול בדרי רחוב

יפו כללה בסעי-  נמצא כי עיריית תל אביב). אמהבהת, ח" מיליו  ש0.085   ו1.06(מהוצאות אלה 
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ס " משרות עו5.3(התקציבי האמור את עלות העסקת  של עובדי היחידה המטפלי  בדרי הרחוב 
 מכלל הוצאות 74%  הייתה ההוצאה בגי  העסקת  כ2004בשנת ; ) משרות עובדי סמ)1.5 ו

שהעסיקו ביחידות , שדוד וחיפהובה  א, העיריות האחרות שנבדקו. העירייה לטיפול בדרי רחוב
לא כללו בסעיפי התקציב הנוגעי  לטיפול בדרי רחוב את עלות , ס במשרה מלאה"לדרי רחוב עו
 .ס"העסקת העו

 ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Â·Èˆ˜˙ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙„‚Â Ó ˙Â¯„‚ÂÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ"È˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÏÂ Ò ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚÂ Ô

·ÂÁ¯‰ È¯„· ÏÂÙÈË· . ÔÈ· Â·Èˆ˜˙ ˙˜ÂÏÁÏ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ô‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÏ‰ Ó ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ , „¯˘Ó˘

·ÂÁ¯ È¯„· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ Ï˘ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ˙‡ Ú·˜È ‰ÁÂÂ¯‰ , ÍÎÂ
‡Ï ÔÂÓÈÓÓ Ú ÓÈÈ˙Â Â˘‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ „ÈÁ‡ .   

 יפו בדבר הוצאותיה לטיפול בדרי רחוב דיווחי עיריית תל אביב
כי תשלומי משרד הרווחה לרשות המקומית יעשו על פי דיווחי גזבר הרשות , ס נקבע"בתע

את התשלומי  הנעשי  באמצעות המערכת הממוחשבת יעשה . המקומית או מי שהוסמ) על ידו
אשר לתשלומי  שהרשות המקומית מדווחת עליה  . על פי הזמנות הרשות המקומית, שרדהמ

לכל פעולה ;  המשרד יזכה את הרשות המקומית על הוצאותיה על פי דיווחיה דיווח ידני 
 .שנעשתה בנוגע לדרי הרחוב נקבע תערי-

, רווחהלדווח למשרד ה, 2004במרס , יפו המפקחת הארצית הורתה לעיריית תל אביב .1
. ס"במסגרות טיפול מקומיות שנקבעו בתע, כביכול, על טיפולי  בדרי הרחוב שנעשו, כבעבר

הדיווח היה אמור לשמש בסיס לקביעת היק- ההשתתפות של משרד הרווחה במימו  הטיפול 
 .נמצא כי ההנחיה ניתנה א- על פי שמסגרות טיפול כאלה לא מופעלות בעיר כלל. בדרי הרחוב

ל פי הנחייה זו דיווחה העירייה אחת לחודש למשרד הרווחה על מספר דרי הרחוב כי ע, התברר
 . במסגרות הטיפול האמורות בעוד שבפועל דיווח זה לא היה מהימ , כביכול, המצויי 

, לני  במחסה) ראו לעיל(כי העירייה דיווחה שדרי הרחוב שלנו באחד משני מבני העמותה , נמצא
רי  היא דיווחה שה  מצויי  בטיפול בשלוש מסגרות טיפול אחרות ואילו לגבי דרי הרחוב האח

דרי הרחוב : להל  הפירוט; ס לא קיי  בתחומה"שתאור  וכח האד  הנדרש להפעלת  כקבוע בתע
דרי הרחוב ; "מרכז לאבחו  טיפול ושיקו  ע  לינה"שלנו במיבנה השני של העמותה מטופלי  ב

המטופלי  שלא נכללו ; "דירת לווי "  גרי  בששכרו דירה בסיוע כספי של משרד השיכו
 )". ללא לינה(טיפול ושיקו  לדרי רחוב , מרכז אבחו "מצויי  ב, במסגרות האמורות

2. ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÂÓÎ˙Ò‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÙ ÏÚ- È¯„· ÏÂÙÈËÏ ÂÙÈ
 ˙ ˘· ·ÂÁ¯2004Î· -5.06˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,¯ÈÚ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÓÎ˙Ò‰ ÏÚÂÙ·˘ „ÂÚ· ‰ ˘· ‰ÈÈ

ÂÊ ,Î·-1.73˘ ÔÂÈÏÈÓ " „·Ï· Á)Ô·Â¯ ,¯ÂÓ‡Î ,ÌÈ„·ÂÚ ¯Î˘ ÔÈ‚· .(‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙ ˘· ÈÎ
2004Î Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÁÂÂÈ„ -3.33˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÏÏÎ Â‡ˆÂ‰ ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ Á. 
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מהנתוני  שהציג משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה עולה כי חלקו של משרד הרווחה 
 מיליו  9.2  היה אמור להיות כ2004מיות לטיפול בדרי רחוב בשנת בהוצאות של הרשויות המקו

, ח" מיליו  ש6.2 בפועל העביר המשרד לרשויות המקומיות כ).  מההוצאות75%שה  (ח "ש
כלומר לכאורה לא שיל  משרד הרווחה את חלקו לרשויות המקומיות ועדיי  היה חייב לה  

 . ח"כשלושה מיליו  ש
 הסתכמו 2004יפו בסעי- דרי רחוב בשנת  האמיתיות של עיריית תל אביבההוצאות , כאמור, אול 
. ח כמו שדיווחה העירייה למשרד הרווחה" מיליו  ש5.06 ולא ב, ח בלבד" מיליו  ש1.73 בכ

מכא  שההשתתפות של משרד הרווחה בהוצאות הרשויות המקומיות לטיפול דרי רחוב הייתה 
יוצא אפוא שהסכו  ששיל  משרד הרווחה לעיריות . דח בלב" מיליו  ש5.87 אמורה להסתכ  בכ

ח כיסה את חלקו של המשרד בסעי- דרי רחוב ואפילו השאיר " מיליו  ש6.2  בס) כ2004בשנת 
 . לעיריות עוד-

יפו למשרד הרווחה נוצר במשרד מצג שווא  מהאמור לעיל עולה כי בשל דיווחי עיריית תל אביב
א- על פי שבפועל עשה , 2004ב הרשויות המקומיות בשנת ולפיו הוא לא מילא את חלקו בתקצו

 .זאת
·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-ÂÙÈ , ÏÚ ÁÂÂ„ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ

ÏÚÂÙ· Â˘Ú  ‡Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰˙Â‡ ‰Á ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ¯˘‡Î Ì‚ . 
 ‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˙ÈÈÁ

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ-ÔÓÈ‰Ó ‡Ï ÁÂÂÈ„ ÁÂÂ„Ï ÂÙÈ . ˙‡ Û˜˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÈÁÂÂÈ„
ÏÚÂÙ· Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡Â Ô‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙ .·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÈÈÁ ‰- ÁÂÂ„Ï ÂÙÈ
ÏÚÂÙ· ˙Â˘Ú  Ô È‡˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ ,‰·Èˆ˜˙ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î , Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙„‚Â 

Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÎ Ï‡Ï ‰Ó˘Â ÔÈ˜˙‰‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜Ù . ‡È‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 
„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ Ô Î˙Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÏÚ ‰˘˜Ó.   

 העובדי  הסוציאליי  המטפלי  בדרי הרחוב
 הגדרת התפקיד של העובד הסוציאלי המטפל בדרי רחוב

להציב , בי  היתר, א מאפשרתהי: הגדרת מרכיבי תפקיד חיונית לניהול מערכת כוח אד  מקצועית
משמשת כלי לבחינת התפקוד של מאייש , עובדי  במשרה שכישוריה  מתאימי  לדרישותיה

 משרות 45ס "משרד הרווחה הגדיר בתע. המשרה ומאפשרת לפקח פיקוח יעיל על תפוקות העובד
נושא מתחומי הרווחה השוני  ופירט את הכישורי  הנדרשי  לאיוש המשרות ואת המטלות שעל 

 . המשרה למלא
א- על פי , ס המטפל בדרי רחוב"ס את תפקיד העו"נמצא כי משרד הרווחה לא הגדיר בתע

ס מכלול של מאפייני  המייחדי  את אוכלוסיית דרי הרחוב "שהמשרד אבח  והגדיר בתע
וא- שברשויות המקומיות פועלי  עובדי  , ומבדילי  אותה מאוכלוסיות של נזקקי  אחרי 

 . ס דרי רחוב" שהרשויות הגדירו כעוסוציאליי 
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 ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó ‰Á Ó Â˙ÂÈ‰· ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ,ÂÚ‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ È·ÈÎ¯Ó ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÂÈÏÚ" Ò

·ÂÁ¯ È¯„· ÏÙËÓ‰ ,‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙· ‰˘Ú˘ ÂÓÎ . ¯È„‚‰Ï Í¯Âˆ‰
Ù˙‰ ˙‡ ÌÈ ˘· ·ÂÁ¯ È¯„ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ· ÏÁ˘ „Á‰ ÏÂ„È‚‰ ÁÎÂ  ÌˆÚ˙‰ ‰Ê‰ „È˜
˙Â Â¯Á‡‰. 

ס דרי הרחוב "משרד הרווחה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי יגדיר את תפקידו של עו
   . ס בתו) שישה חודשי "בעדכו  לתע

 הכשרת עובדי  סוציאליי  לטיפול בדרי רחוב
ס המרכזי לעובדי  בשרותי "ביה " לעובדי  סוציאליי  משרד הרווחה מקיי  מסגרת לימודי  

במסגרת הזו נלמדי  קורסי  שוני  בנושאי הרווחה לפי דרישות המפקחי  המקצועיי  ". רווחה
 . במשרד הרווחה

עובדה , אוכלוסיית דרי הרחוב הינה בעלת צרכי  מיוחדי  במספר תחומי "ס נקבע כי "בתע
העובדי  ע  אוכלוסיית דרי "ס כי "לכ  נקבע בתע". ל בההמחייבת מיומנויות מיוחדות לטיפו

במסגרת בית הספר ,  לנושאתיקבלו הכשרה מתאימה וישתתפו בהשתלמויות ייחודיו, רחוב
 ".המרכזי
כי משרד הרווחה לא קיי  זה שבע שני  קורסי  וימי עיו  העוסקי  ישירות בנושא , הועלה

י  הסוציאליי  העוסקי  בכ) בשש מהעיריות בשל כ) לא קיבלו העובד. הטיפול בדרי הרחוב
, יפו הכשרה מלאה לתפקיד  שנבדקו ושלוש מבי  שש העובדות הסוציאליות שבעיריית תל אביב

 .ס"בניגוד לנדרש בתע
 ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

„¯˘Ó‰˘ ‰‡¯Â‰‰ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ Ì„È˜Ù˙Ï ·ÂÁ¯ È¯„· ÌÈÏÙËÓ‰Ú˙· Ú·˜ ÂÓˆÚ "ÌÈÂ˜˙ Ò .
 Ì¯ÙÒÓ· ·¯‰ ÏÂ„È‚‰Â ‰Ï‡‰ ÌÈ˜˜Ê ‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÈ˘Ù ‰Â ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰

Ì‰· ÌÈÏÙËÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ ˙˙Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈÓÈˆÚÓ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·.   
 בדיקות רפואיות לעובדי  הסוציאליי 

 לסכ  את שלו  העובדי  ועלולי , בה  מחלות מידבקות, רבי  מדרי הרחוב חולי  במחלות שונות
 .המטפלי  בה 

העיריות שנבדקו לא נהגו להפנות את המטפלי  בדרי רחוב לבדיקות תקופתיות לאיתור מוקד  
יפו נהגה לשלוח את המטפלי  בדרי הרחוב לבדיקות שחפת  עיריית תל אביב. של מחלה מידבקת

 .משו  שבעבר נדבקו מטפלי  בדרי רחוב במחלה זו, אחת לשנה
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 ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ÔÂÁ·Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó , ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ÍÂ˙Â
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ , È¯„· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ˙Â Ù‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡

˙Â˜·„ÈÓ ˙ÂÏÁÓ Ï˘ Ì„˜ÂÓ ¯Â˙È‡Ï ˙Â¯È„˙ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„·Ï ·ÂÁ¯ . ıÏÓÂÓ ÔÎ ÂÓÎ
‰ È ·ÂÁ¯ È¯„· ˙ÂÏÙËÓ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘‰Ê ‡˘Â · ˙Â„ÈÁ‡ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ Â‚ .   

 פיקוח משרד הרווחה על 
 טיפול הרשויות המקומיות בדרי רחוב

מפעיל בקרה שוטפת על ידי מפקחיו במחוזות ועל ידי האג- , משרד הרווחה"ס נקבע כי "בתע
 מפקחי  אזוריי  23בשירות לרווחת הפרט והמשפחה שבמשרד הרווחה ". לביקורת פנימית

כגו  אלימות במשפחה וטיפול , ל הטיפול בתחומי  רבי  הנוגעי  לפרט ולמשפחההמפקחי  ע
טיפול הרשויות המקומיות בדרי הרחוב שבתחומ  הוא אחד התחומי  . הוריות במשפחות חד

 .האמורי 
יעו  : " כ)2002 המפקחת הארצית הגדירה את תפקיד המפקחי  במכתב שנשלח אליה  ב

מעורבות בתכנית הטיפול ; צור) מיצוי זכויות ופתרו  בעיותלמחלקה בשלב האבחו  והמיו  ל
פיקוח ובקרה על מסגרות , ובהמש) ליווי, מעורבות בייזו  ופיתוח מסגרות בקהילה; במחלקה

 ". אלו
1. ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ

ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ,˙ÂÈÂ˘¯· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ Ì‰˘˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  , ÈÏ‰Â · Ô‚ÂÚ˙
„¯˘Ó‰ Ï˘ Ú·˜ . 

בבדיקה שנעשתה בשבע העיריות האמורות ובבדיקת תיקי מטופלי  לא נמצא שהמפקחי   .2
ג  לא . ס כיצד לטפל בדרי הרחוב או שהיו מעורבי  בקביעת דרכי הטיפול בדרי רחוב"יעצו לעו

ד הרווחה לא נמצאו דיווחי  בתיקי משר. כנדרש, נמצא שהמפקחי  יזמו הקמת מסגרות טיפוליות
כתובי  של המפקחי  האזוריי  למפקחת הארצית בדבר הטיפול של הרשויות המקומיות בדרי 

 .הרחוב
הפקוח המחוזי של השרות לרווחת "משרד הרווחה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 

  א  עובדה זו ג,  ובליווי ובבקרה על הטיפול בדרי הרחוב הפרט והמשפחה מעורב מאד בייעו
 ".  בתיקי המטופלי  אינה נרשמת כייעו

 ÏÚ ·˙Î· ÂÁÂÂ„È ÌÈÁ˜ÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÂÁ¯‰ È¯„· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ , ÏÚÂ Ì˙ÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ „¯˘ÓÏ Â¯˘Ù‡È ÍÎÂ

ÂÓÊÈ˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„. 
. י רחוב במסגרות מקומיות וארציותס נקבעו הנחיות למת  עזרה מידית ולטיפול בדר"בתע .3

מממצאי בדיקת שבע העיריות ומבדיקה משלימה שנעשתה בשירות לרווחת הפרט והמשפחה 
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ס על "שבמשרד הרווחה עולה כי יש פערי  גדולי  בי  החובות שמשרד הרווחה הטיל בתע
מיות לדרי הרשויות המקומיות בכל הנוגע לטיפול בדרי רחוב ובי  הטיפול שנתנו הרשויות המקו

 . הרחוב בפועל
ומשו  כ) לא בדק , כמו כ  נמצא כי משרד הרווחה לא עשה מיפוי מקי- של הפערי  האמורי 

 . אילו פעולות יכולות לשפר את הטיפול של הרשויות המקומיות באוכלוסיית דרי רחוב שבתחומ 
ÏÂÙÈË ÏÚ ˙ÂÚÈ·˜·Â ˙ÂÈ˙ËÈ˘· Á˜ÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï 

 „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô‰Ó ˘Â¯„ÏÂ ·ÂÁ¯‰ È¯„· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
Ú˙·"Ò.  

✯  
Ï‡¯˘È· ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯ÙÒÓ· ¯˙ÂÈ· ·Á¯  ÏÂ„È‚ ÏÁ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· , ÈÎ „Ú

 ˙ ˘·2004Î· Ì¯ÙÒÓ Í¯ÚÂ‰ -4,000Ì„‡ È ·  . Ô˙È ‰ ÏÂÙÈË‰ ‰Ê‰ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ
 ÂÊ‰ ÌÈ˜˜Ê ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï- ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ Ô‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ Ô‰ - 

¯ÎÈ  ¯ÂÙÈ˘ ÔÂÚË .·ÂÁ¯‰ ˙Â¯„ ˙ÚÙÂ˙ ‰·Á¯˙‰˘ ÌÈ ˘· , ÔÈ· ¯ÚÙ‰ „Â‡Ó ˜ÈÓÚ‰
‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ˙ÂÈ È„Ó‰ , ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÏÂÏÎÓ· ˙Ù˜˙˘Ó‰

˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰ ÔÂ ˜˙· ,ÌÈ‰Â˘ Ô‰·˘ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÔÈ·Â È¯„Ó ÌÈ·¯ 
ı¯‡· ·ÂÁ¯‰ . ‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙‡ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· ÔÂÁ·Ï ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ

ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÏÂÏÎÓ ˙Â˘ÚÏÂ : 
 ÏÂÙÈË· ·Â˘ÁÂ È„ÂÒÈ ·ÈÎ¯Ó ‡È‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„Ï È Â˘‡¯‰Â ÈÒÈÒ·‰ ÚÂÈÒ‰ ˙˜ Ú‰

ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ,È‰ ‰˜ÂˆÓÓ ·ÂÁ¯‰ ¯„ ˙‡ ıÏÁÏ ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ÂÂÈÈÁ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÎ .ÔÎ ÏÚ ,
ÔÂÊÓÂ ‰ÒÁÓÎ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎ¯ˆ ·ÂÁ¯‰ ¯„Ï ˘È‚‰Ï ‰ „Ù˜˙ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ,

˘¯„ Î .·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯Â˙È‡Ï ‰ÓÂÊÈ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘ÚÏ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ . ‰ÓÂÊÈ ˙ÂÏÈÚÙ
 ÌÈÏÙÂËÓÂ ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰ÈÂ˘Ú ˙ÂÈ˙ËÈ˘· ˙È˘Ú ‰

‰Ï‡ ÔÈ·ÏÌÈÏÙÂËÓ Ì È‡Â ÌÈ¯ÎÂÓ Ì È‡˘  . 
 ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙Â¯‚ÒÓ ˙„ÓÚ‰ ¯·„· Ú·˜˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ

·ÂÁ¯‰ È¯„Ï ,ÔÎ ÂÓÎÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÚÙ ÔÈ·Â , ˙‡ ¯È‰·‰Ï ÂÈÏÚ
 ˙ÂÈÏÂÙÈË‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰Â Ô˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡

· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰Ú˙"Ò . 
ÚÈÈÒÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ , ÔÈ·

¯˙È‰ ,·ÂÁ¯‰ ¯„ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ . 
·ÂÁ¯ È¯„ ˙Â¯˘Ú ÌÈ¯ËÙ  ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó . „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

· ¯ËÙ  ·ÂÁ¯ ¯„˘ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘¯„È˙ ÂÈÙÏÂ Ï‰Â  Ú·˜È ‰ÁÂÂ¯‰‰ÓÂÁ˙ , ˙‡ ÔÂÁ·Ï
Â˙ÂÓ È ÙÏ ÂÏ Ô˙È ˘ ÏÂÙÈË‰ ˙‡Â Â˙ÂÓ ˙Â·ÈÒ  ; ˜ÈÒ‰ÏÂ Â· ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ

„È˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÚ ÓÈÂ ÌÈ¯Á‡ ·ÂÁ¯ È¯„· ÏÂÙÈË ÈÎÈÏ‰· ÂÓ˘ÂÈÈ˘ ˙Â ˜ÒÓ . ˙‡
 ÏÎÂÈ˘ È„Î ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â ÈÎÈ˘ ˙ÂÁÂ„‰

 ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï˙Èˆ¯‡ ‰ ÈÁ· ‡˘Â. 



 פול רשויות מקומיות בדרי רחוב שבתחומ טי

55 

 ˙ ‚ÂÓ ˙Èˆ¯‡ ˙¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ)˙ÈÓÂ˜È˘Â ˙ÈÏÂÙÈË ( ·ÂÁ¯ È¯„Ï
Ì‰ÈÈÁÏ ‰ ÎÒ ˙Ù˜˘ ˘ . 

˙Â·Â˘Á ˙ÂÏÂÚÙ È˙˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˘¯„  ·Èˆ˜˙‰ ÌÂÁ˙· : ‰„Á‰ ‰„È¯È‰ ÁÎÂ 
˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆ˜‰‰ Û˜È‰· , ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰‰ Ì‡ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ˜Â„·Ï ÌÂ˜Ó ˘È

Ù‡ÓÚ˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â˘È¯„‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯˘" ÏÂÙÈËÏ ¯˘‡· Ò
·ÂÁ¯‰ È¯„· ;ÔÎ ÂÓÎ , ÔÈ· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

·ÂÁ¯ È¯„ ÌÈ‰Â˘ ÔÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .  



 

 


