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09:00 - 09:30   התכנסות

09:30 - 09:45   ברכות

10:00 - 09:45   הצגת מודל הפעולה ואסטרטגיית השינוי של עמותת מקום והקליניקה לשינוי מדיניות

11:00 - 10:00   מושב ראשון: צעירים חסרי עורף משפחתי: מנהיגות ומעורבות

הצגת מודל העבודה של “מקום לזכויות”       

12:15 - 11:00   מושב שני: קטינים חסרי עורף משפחתי בפנימיות וכפרי הנוער: 

סוגיית החופשות, שבתות וחגים     

12:15 - 12:45   הפסקה וארוחת צהרים קלה

12:45 - 14:00   מושב שלישי: צעירים חסרי עורף משפחתי:  

        חוק סל זכויות לצעירים חסרי עורף משפחתי ותוכנית יתד

14:00 - 14:15   סיכום

חסרי עורף משפחתי

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 
צעירות עמותת מקום 

מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

 

להרשמה לכנס:
iris.mzilka@gmail.com 

   We are the
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מטרת נייר עמדה זה הנה לשים זרקור על מציאות חייהם וצרכיהם של קטינים "חסרי עורף 
משפחתי" הנמצאים בפנימיות וכן על מצבם עת הגיעם לגיל 18 כבוגרים צעירים. בנייר 
עמדה זה, נתאר את צרכיה הייחודים של אוכלוסיית "חסרי העורף המשפחתי" וההתאמות 

הנדרשות על מנת שאוכלוסייה זאת תקבל את השירותים המתאימים לה. 
מסמך זה נכתב במסגרת פרוייקט משותף של הקליניקה לשינוי מדיניות במרכז האקדמי 

למשפט ולעסקים ושל צעירות עמותת "מקום" שהנן בוגרות פנימיות ומסגרות חוץ ביתיות. 

הפרוייקט מבקש להציב מודל בו עשייה לשינוי חברתי תובל ותונהג על ידי המושפעים 
ממנה, תוך יצירת שותפות עם גורמים נוספים המעשירים ומחזקים את אותו שינוי. 
השרות  התווית  בדבר  החלטות  מקבלת  חיוני  חלק  השירות  במקבלי  רואה  זה  מודל 
ומכיר בזכותם להשפיע עליו, כאזרחים שווים ובעלי ידע ייחודי ולא כנזקקים העושים 

עמם חסד.

במהלך ארבע שנים, קבוצה של צעירות בוגרות מסגרות רווחה, עבדה ולמדה במשותף 
עם סטודנטים למשפטים בקליניקה לשינוי מדיניות. העבודה המשותפת התמקדה בכתיבת 
זכויות לצעירים חסרי עורף  יקנה סל  הצעת חוק צעירים חסרי עורף משפחתי אשר 

משפחתי. במקביל, עלו נושאים אשר יש לתקנם במערך המענים הניתנים בפנימיות. 

העבודה המשותפת הולידה תוצרים מסוגים שונים; לצד מסמכי מדיניות, הצעת חוק 
ונייר עמדה ; היא גם הובילה לשינויים משמעותיים בתפיסת המשתתפים את המחויבות 
והמעורבות שלהם בעיצוב מדיניות הרווחה. התהליך השפיע על תפיסת הצעירות את 
עצמן וכוחן : הבנה כי הקשיים עמם הן התמודדו הם לאו דווקא קשיים אישיים- אלא 
יישומיים לשינוי חברתי, הכרה ביכולת להשמיע את  מערכתיים, לימוד וקבלת כלים 

קולן, הבנה של צרכי מערכת 

הרווחה ואילוציה. עבור הסטודנטים, הפרוייקט לא רק נתן הזדמנות להבין את כוחו 
ומקומו של המשפט בצורה מוחשית, אלא גם התנסות בעבודה אמיתית ומורכבת של 

עשיה לשינוי חברתי הכוללת שאלות מדיסציפלינות שונות של המשפט ומחוצה לו.

מבוא:
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בנייר העמדה נתאר ראשית את המסגרת הנורמטיבית המסדירה את מעמדם המשפטי 
של חסרי עורף משפחתי וכן ננסה לאמוד את גודלה ומאפיינה של קבוצה זאת. כמו 
כן, נסקור את אחריות הגורמים השונים על קטינים חסרי עורף משפחתי ובפרט את 

החלוקה בין פנימיות משרד הרווחה לבין המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.
בלבו של נייר העמדה נציג מספר דוגמאות בולטות הממחישות את הצורך בהתאמת 

המדיניות הקיימת והשירותים הניתנים לקטינים חסרי עורף משפחתי בפנימיות. 
בנוסף, נציג את הנחיצות בחקיקת חוק "צעירים חסרי עורף משפחתי", חרף ואף דווקא 

בזכות קבלתה של תוכנית לאומית לצעירים בסיכון )"ית"ד"(. 
לבסוף, יוצעו מספר המלצות לשינוי נהלים ומדיניות אשר לוקחת בחשבון את צרכי 

קבוצה זאת, במטרה לאפשר לה קיום בכבוד והשתלבות מיטבית בחברה. 

אנו מודות לכל האנשים אשר לקחו חלק בפרוייקט הצמיחו אותו ואפשרו את הבשלת פירותיו. 

עו"ד נטע דגן, אשר ניהלה את מערך החינוך הקליני במרכז האקדמי למשפט ולעסקים 
והיתה שותפה לחזון הפרוייקט והאמינה בלמידה משותפת של צעירות עמותת "מקום" 
וסטודנטים במרכז. לאנשי המקצוע הרבים במשרד הרווחה אשר עמם קיימנו עשרות 
ומאות שיחות, דיונים והתייעצויות. לקרן גנדיר שליוותה אותנו לאורך כל הדרך, אשר 
בזכות תמיכתה ותמיכת הצוות המקצועי שלה הצלחנו לגבש את תורת העבודה עם 
הצעירות המשתתפות בתכנית. לקרן קציר ולקרן הנשים היהודיות- אטלנטה, אשר מימנו 
ששיתפו  הצוות  ואנשי  הצעירים  הילדים,  לכל  וכמובן  לימודים.  מלגות  למשתתפות 

אותנו בתחושותיהם ומחשבותיהם. 
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תודה מיוחדת:
לסטודנטים, לאורך השנים, אשר היו שותפים בכתיבת הצעת החוק, הכנת חוו"ד משפטיות 
וכתיבת נייר עמדה זה: קובי קיסוס, גיטה גוטמן, רז כדורי, עדן אלפסי, מיטל גבריאל, 
לניר אבו רקייק, יעל גוטפריד, איגור גרינקה, אלירן חיון, מריה נוימן, רז לוי, ענבר קורציה, 

שיר חוטה, לירון רוזנבלט, יון ערכי, איתי אברמוביץ ואסף זגריזק.

לצעירות "מקום" אשר היו שותפות לכתיבת הצעת החוק, להעלאת הנושאים שראויים 
לשיפור בפנימיות ולביצוע ראיונות שהביאו את קולו של השטח לעבודתנו: אוקסנה 
אינגל, אביטל בלאק, בר דהן, הודיה דקל, שירן חדד, בת אל ממוס, נינה נורמטוב, יפעת 
פאר, יאנה קוזלוב, חדווה שטיגליץ, מרים שירי, ורבות אחרות שקראו, העירו ותרמו 

מהידע שלהן. 

עו"ד קרן שמש פרלמוטר                          עו"ס איריס זלכה
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1. אוכלוסיית חסרי העורף המשפחתי: 
מסגרות פנימייתיות, הגדרה ונתונים

בפרק זה כאמור, נציג בקצרה את המסגרות הפנימייתיות בהן שוהים חסרי עורף 
משפחתי וננסה לעמוד על הגדרת "חסר עורף משפחתי " ועל גודלה של אוכלוסייה זאת. 

א. פנימיות וכפרי נוער: 

לפנימיות ולכפרי הנוער בישראל יש מקום מרכזי במערך ההשמה החוץ - ביתית של
ילדים ובני-נוער. בשונה מהנהוג בעולם, כ- 80% מההשמה החוץ ביתית בישראל מוסדרת 

בפנימיות וכ- 20% בלבד במסגרות אומנה1. 

את הפנימיות ניתן לחלק על פי הגורם האחראי עליהן: 

פנימיות באחריות משרד הרווחה:

פנימיות שיקומיות: מיועדות לחניכים עם ליקויי למידה, חסכים רגשיים או פער לימודי ניכר; 
פנימיות טיפוליות: מיועדות לחניכים הזקוקים לחינוך מיוחד עקב ליקוי אורגני, 

                         התנהגותי או נפשי - רגשי;
פנימיות פוסט - אשפוזיות: מיועדות לחניכים לאחר אשפוז פסיכיאטרי או משמשות חלופה לאשפוז2.

השרות לילד ולנוער במשרד הרווחה אחראי על שלוש מסגרות אלה, המונות יחדיו כ 121 
פנימיות. סך כל החניכים הקטינים במסגרות אלה עומד על כ- 7,000 קטינים3. לפנימיות 
בלשכה  ,המתקיימת  והערכה"  טיפול  תכנון  "וועדת  המלצת  לאחר  ילדים  מופנים  אלה 
לשירותים חברתיים במקום מגוריהם, מאחר ואינם יכולים להמשיך לחיות בבית ההורים 

באופן מלא ובבטחה.

1. משרד הרווחה והשירותים החברתיים: דין וחשבון הוועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של ילדים למסגרות חוץ-ביתיות ונושא הסדרי ראייה, מוגש 
לשר הרווחה והשירותים החברתיים חה"כ מאיר כהן; יו"ר הוועדה: יוסי סילמן, המנהל הכללי, עמ' 31, פברואר 2014.

2. בשנת תשס"ז )07/2006( עודכן הסיווג ונוספו לו הקטגוריות שיקומי-טיפולי וטיפולי-פוסט-אשפוזי עבור פנימיות מעורבות שבהן שוהות קבוצות של חניכים בפפ
רופילים שונים. הצורך בהוספת קטגוריות ביניים אלה התעורר בעקבות הגידול בפנימיות המעורבות )יותר מרבע מהחניכים שוהים בהן(, וההבנה כי לפנימיות אלה 
יש מאפיינים ייחודיים; טליה חסין ואח', השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשע"ד )2013–2014(, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2014

3. עדו אבגר, "תקצוב החזקת חניכי הפנימיות", מרכז המחקר והמידע, תשע"ו - 2016, הכנסת ה-20.
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נציין, כי במשרד הרווחה פועל גם האגף ל"שירותי ּתקֹון ונוער מנותק", אשר מופקד 
ולאוכלוסייה  ומניעה למפרי חוק  ופיקוח חברתי, שיקום  על מתן שירותי טיפול 
במצוקה קשה, הנמצאת בקצה הרצף הטיפולי- חינוכי במדינת ישראל. רשות חסות 
הנוער הנה אחת מיחידות האגף לשירותי תקון במשרד הרווחה. הרשות מופקדת 
על טיפול חוץ - ביתי סמכותי כופה בבני-נוער ובמתבגרים המצויים במצבים של עבריינות 

וסטייה חברתית. 
הרשות מטפלת באוכלוסייה הקשה והבעייתית ביותר של ילדים, בני נוער וצעירים, 
והיא מקבלת את אוכלוסיית המטופלים לאחר שכל ניסיונות הטיפול הקודמים, 

במסגרות קהילתיות וחוץ - קהילתיות לסוגיהן, נכשלו4. 

פנימיות כפרי נוער ופנימיות חינוכיות באחריות משרד החינוך:

מיועדות לחניכים שהתפקוד שלהם תקין או יש להם פגיעה מעטה בהתפתחות, 
ופוטנציאל הלמידה שלהם תקין. 

המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך 
להלן: "המינהל לחינוך התיישבותי" )מופקד על הפעלתם של 230 כפרי נוער 

ופנימיות, ששוהים בהם כ- 20,000(

חניכים קטינים. ישנם חניכים אשר הופנו לפנימיות חינוכיות על ידי משרד הרווחה 
והם ממומנים על ידי משרד הרווחה.5 הורים או בני נוער מעל לגיל, 12 יכולים 

לבחור ולהתחנך בפנימייה מסיבות שונות ולהירשם אליה באופן עצמאי.

עד לשנת 2014, קטינים ששירותי הרווחה בקהילה )באמצעות וועדות תכנון טיפול 
והערכה(, קבעו שאינם יכולים לגדול בבית ההורים ושנתוניהם מתאימים

וקיבלו סל  נוער,  ובפיקוח הרווחה לכפרי  נוער, הופנו במימון  להשתלבות בכפר 
משאבים המותאם לסטנדרטים של אגף שירות ילד נוער.

4. ר. כהן מורנו )2012(. "מעקב אחר ילדים ובני נוער בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה ושירותים חברתיים. הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.

5. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, סקירת השירותים החברתיים לשנת 2014: ילדים מלידה עד גיל 18 הרשומים במחלקות 
לשירותים חברתיים, אוקטובר 2015 ,עמ' 142.
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המשרד  ילדים  בשיבוצי  חדשה  אסדרה  ערך   2014 משנת  הרווחה  משרד  מנכ"ל  חוזר 
על  זה האחריות  נוהל  פי  על  לחינוך התיישבותי.  נוער של המינהל  וכפרי  בפנימיות 
כיום,  לחינוך התיישבותי.  לידי המינהל  הללו תעבור  הרווחה במסגרות  ילדי  השמת 
נוער ללא מימון משרד הרווחה וללא  קטינים אלה מופנים להירשם עצמאית לכפרי 

פיקוח המשרד.

האוריינטציה ההיסטורית הבסיסית של כפרי הנוער והפנימיות החינוכיות הינה 
חינוכית ולא שיקומית, ובכך הם נבדלו מפנימיות הרווחה. עם זאת, במהלך השנים חלו 

שינויים באוכלוסיית היעד של כפרי הנוער. 

מחקר מכון צפנת משנת 2012, מצביע על שינויי מהותי באוכלוסייה הנמצאת בכפרי 
הנוער ובפנימיות החינוכית ועלייה ברמת המורכבות ומימדי המצוקה הרגשית 

והחברתית6. הדו"ח מצביע גם על שינויים משמעותיים בפרופיל ומאפייני חניכי כפרי
הנוער ובפנימיות החינוכיות, בפרט בשני העשורים האחרונים. לטענתם כיום רוב רובם של 
חניכי כפרי הנוער שייכים לפריפריה החברתית- כלכלית וגיאוגרפית7. כבר בשנת 2001 

כ- 70% מחניכי כפרי הנוער הגיעו ממשפחות החיות מתחת לקו העוני. מרביתם של 
החניכים במסגרות אלה סובלים ממצוקה רגשית ו/או חברתית ו/או לימודית. מעבר 
אוכלוסייה  להגדרת  עונה  זאת  אוכלוסייה  התיישבותי,  לחינוך  המינהל  לטענת  לכך, 
אותם במשפחתם  במצבים שמסכנים  החיים  קטינים  קרי  דו"ח שמיד,  פי  על  בסיכון 

ובסביבתם וכתוצאה ממצבים אלה נפגעה יכולתם לממש את זכויותיהם8. 
המינהל לחינוך התיישבותי אף מזהה את קהל היעד המרכזי שלו כאוכלוסייה בסיכון 
ומגדיר את הפנימייה החינוכית כ- "רשת בטחון חינוכית לאוכלוסייה בסיכון". הגדרה 

זאת עקבית עם המגמה של הכללת אוכלוסיות בסיכון במינהל לחינוך התיישבותי9. 

6. בוכבלטר, מ וכ"ץ י )2012(. מגמות שינוי באוכלוסיית החניכים בכפרי הנוער ובפנימיות. צפנת
7. שם.
8. שם.

9. נציין כי במסגרת פרוייקט "מקום לזכויות" נחשפנו לחניכים חסרי עורף משפחתי שהנם אחים בעלי התנהגויות סיכון דומות 
ובעלי נסיבות חיים זהות, אשר חלקם שוהים בפנימיות משרד הרווחה וחלקם בכפרי הנוער של המינהל לחינוך התיישבותי
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עוד עולה מהדו"ח, כי השינוי האמור נבע משיקולים שונים ולאו דווקא מהחלטה 
ארגונית אידיאולוגית מסודרת ובשל כך לא נוצרה תשתית מספקת, אשר מתאימה את 
השירותיים והמענים הניתנים בכפרי הנוער ופנימיות החינוכיות, לאוכלוסייה המשתנה10. 

וכך נכתב:
 ".. למרות שישנו זיהוי של אוכלוסיית החניכים כאוכלוסייה בסיכון, עדין לא נערכה 
האדפטציה המתאימה לכך בשטח. כפרי הנוער הפכו לכפרים לטיפול בנוער במצוקה 

אולם המערכת לא התארגנה באופן מלא בהתאם לביקושים החדשים." 

מובאת  ילדים;  של  ביתית  חוץ  השמה  בנושא  וחקיקה  עומק-מדיניות  מרכז  בעבודת 
השנים  עם  לטענתו,  רוטלוי.  וועדת  וחבר  קליני  פסיכולוג  פינגולד,  חיים  של  עמדתו 
וזאת  לחינוך התיישבותי  הנוער של המינהל  לכפרי  ילדי הרווחה המגיעים  גדל אחוז 
גם בשל העדר מכסות בפנימיות הרווחה. לדעתו, רוב כפרי הנוער אינם ערוכים לטפל 

באוכלוסייה מרובת קשיים זאת11. 

שיבוץ הילדים בפנימיות נעשה, אם כך, בהתאם למאפייניהם האישיים, כאשר יש חפיפה 
מסויימת בין מאפייני הילדים המושמים בפנימיות השיקומיות לבין אלה המושמים בכפרי 
זו  הנוער. היות הקטין "חסרו עורף משפחתי" לא מהווה קריטריון להשמתו בפנימיה 
או אחרת. בהמשך נייר העמדה נראה כי האסדרה השונה קיימת בכל אחד מהמוסדות 
הפנימיתיים מביאה לקבלת שירותים שונים לקטינים חסרי עורף משפחתי. נטען כי סל 
השירותים אשר יש להעניק לקטין חסר עורף משפחתי צריך להינתן לקטין ללא תלות 

בשיוך המשרד הממשלתי האחראי עליו. 

 10. שם
11. ש אפשטיין "פנימיות והשמה חוץ ביתית של ילדים". מרכז עומק- מדיניות וחקיקה.
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ב. מהו חסר עורף משפחתי:

בירור מהו חסר עורף משפחתי נדרש היות וכיום לא קיימת, בחקיקה ו/או בנהלים,
הגדרה פורמאלית ואחידה של מהו "חסר עורף משפחתי". כמו כן טרם גובשו 

קריטריונים הקובעים מי ייכלל בקבוצה זאת. 

כפי שנעמוד בהמשך, הלקונה הקיימת מעידה על העדרה של מדיניות מגובשת, 
הוליסטית וברורה ביחס לקבוצה זאת וכן על העדרם של שירותים מותאמים לצרכיהם 

הייחודיים של אוכלוסייה זאת. 
נדגיש כי גורמי מקצוע רבים, הן במשרד הרווחה והן בפנימיות השונות, מודעים 

לצרכים הייחודיים של קבוצה זאת ועל האתגרים שהיא מציבה.
במסגרת הכנת נייר העמדה נמסר לנו, כי משרד הרווחה מגבש, מזה מספר חודשיים, 
נהלי עבודה אשר ינחו את הצוות הטיפולי במסגרת הפנימייה להתמודד עם אוכלוסייה 
זאת בצורה המיטבית. נהלים אלה יחולו רק על פנימיות משרד. אנו כמובן מברכות על 
יוזמה זאת ומקוות שבכוחו של נייר העמדה לתרום תרומה משמעותית למאמצי משרד 
הרווחה בעניין. אנו סבורות כי יש להחיל הגדרות אלה על כלל חסרי העורף המשפחתי, 

ללא תלות בשיוך המשרדי האחראי על ניהול הפנימיה. 

1. ילדים ובני נוער חסרי עורף משפחתי:

בשל העדרה של הגדרה מוסכמת ואחידה, קשה לאמוד במדויק את גודלה של אוכלוסיית 
חסרי העורף המשפחתי12. 

בשנת 2016 היו מוכרים לשירותי הרווחה 448,730 ילדים, המהווים כ- 16% מכלל 
הילדים בישראל. כ- 330,00 הינם ילדים המצויים בסיכון ישיר/משפחתי. בקצה הרצף 

של אוכלוסיית ילדים ונוער בסיכון, נמצאים חסרי העורף המשפחתי13. 
משרד הרווחה אוסף נתונים באשר למספר הקטינים שאינם יכולים לצאת לבית הוריהם 
באופן קבוע השוהים בפנימיות משרד הרווחה בלבד – אלה מהווים כ- 14% מהקטינים 

השוהים במסגרות פנימייתיות. 
אליו  לפנות  יכול  מתפקד שהקטין  הורה  אף  להם  אין  אשר  הקטינים  מכאן, שמספר 
בצרכים הבסיסים ביותר, הוא לכל הפחות כ- 1,000 קטינים בפנימיות הרווחה. מספר 
הקטינים חסרי העורף המשפחתי בפנימיות החינוכיות של המינהל לחינוך התישבותי, 
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 www.molsa.gov.il 12. הנתונים נלקחו מהאתר של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
13.משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למחק תכנון והכשרה, טיפול 14. בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילה, כתב 

יעקוב ראובן, 2015, עמ' 27
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מסגרות אומנה ומסגרות חסות הנוער- אינו ידוע. 

כפי שפורט לעיל, אוכלוסיית כפרי הנוער והפנימיות החינוכיות מקבלות לשירותיהם 
בכפרי  עורף משפחתי. מספר החניכים  זה חסרי  ובכלל  גם קטינים הנמצאים בסיכון 
הנוער והפנימיות החינוכיות גבוה משמעותית מפנימיות הרווחה )כ- 20,000 חניכים(, 
אך ההערכה היא כי אחוז החניכים אשר הנם חסרי עורף משפחתי נמוך מאחוזם בקרב 

פנימיות הרווחה. 

2. צעירים חסרי עורף משפחתי:

קבוצה זאת, מתייחסת לצעירים בגילאים 18-25, אשר גדלו במסגרות חוץ ביתיות כגון 
פנימיות, כפרי נוער, מעונות חסות הנוער, או במסגרות אומנה והמאפיין המרכזי הממקם 
אותם כקבוצה בסיכון להשתלבות בחיים הבוגרים הוא היותם חסרי עורף משפחתי. כמו 
כן, ישנם צעירים חסרי עורף משפחתי שאינם בוגרי מסגרות פנימייתיות, בין אם לא הופנו 

והשתלבו במערך הטיפול החוץ ביתי או בין אם נשרו ממנו.

צעירים חסרי עורף משפחתי אשר יוצאים ממסגרת חוץ ביתית, נמצאים בשלבי מעבר בין 
להביא  עלול  לבצע את המעבר  היכולת  חוסר  עצמאיים.  כבוגרים  וחייהם  הילדות  תקופת 
למצב של מחסור בבית, כאשר הצעירים כבר לא נהנים מההגנות הניתנות על-ידי המדינה 
לילדים ובני נוער )כגון אמנת האו"ם לזכויות הילד, שהטילה על הממשלות את האחריות על 
הבטחת רמת חיים נאותה לילדים עד גיל 18(14, והם עדיין לא פיתחו את הכלים לעצמאות 

כלכלית שהחברה מצפה מאדם מבוגר להחזיק.

נוכח העובדה כי אוכלוסייה זאת אינה זוכה לשירותים להם היא נזקקת, הוגשה הצעת 
חוק פ/1732/20 בדבר סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי, התשע"ה–2015 )להלן: הצעת 
אלה  צעירים  זאת.  לקבוצה  הגדרה  בלעדי  ובאופן  לראשונה  כוללת  החוק  הצעת  החוק(. 
מצויים בגילאי 18-25, ללא משפחה ממעגל ראשון ו/או שני ולמעשה ללא סביבה טבעית תומכת. 
ההגדרה נשענת הן על עוגנים פורמאליים והן על שק"ד גורמי הרווחה. הצעת החוק קובעת מנגנון 
מקצועי )וועדות שילוב( לקביעת הגדרתו כצעיר חסר עורף משפחתי 15. מידי שנה ישנם כ - 500 

בוגרי פנימיות שהינם צעירים חסרי עורף משפחתי 16.  
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14. אמנת האו"ם לזכויות הילד.
15. הצעת חוק פ/1732/20 סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי, התשע"ה–2015 )להלן: הצעת החוק(.

16. משרד ראש הממשלה, השולחן הבן מגזרי 2014. "חדר משלנו- היוזמה הבינמיגזרית לפתרונות דיור וליווי עבור צעירים חסרי משפחתי.
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2. בעיות עימן מתמודדים קטינים חסרי
   עורף משפחתי בפנימיות

מוגבר  בסיכון  נמצאת  המשפחתי,  העורף  חסרי  אוכלוסיית  הקודם,  בפרק  שנסקר  כפי 
והיא סובלת מפגיעות יתר אף ביחס לקבוצת הילדים ונוער בסיכון. קשיי אוכלוסייה זאת 
מלא  באופן  מותאמות  אינן  ובפנימיות אשר  חוץ  במסגרות  עת שהותם  גם  מתבטאים 

והולם לצרכיהם הייחודיים. 

מטרת פרק זה היא להמחיש את הפגיעות הייחודית של חסרי עורף משפחתי. במסגרות 
האמורות וזאת במטרה להביא לתיקון מידי ומהיר של המדיניות בכל אחד מהנושאים 
שיעלו ומעבר לכך לאימוץ מדיניות הוליסטית וכללית אשר תעניק לאוכלוסייה זאת סל 

שירותים ונהלים המותאמים לצרכיהם. 

שלושת הנושאים, שיוצגו בנייר העמדה, הינם תולדה של עבודה משותפת בפרויקט 
"מקום לזכויות" וכולם מציגים תמונת מצב קשה של קטינים חסרי עורף משפחתי, בה 
לעיתים הפנימיה אינה יכולה לספק את צרכיהם הבסיסים. בפרק זה יומחשו הבעיות 
בקישור סל השירותים והזכויות למוסד בו הקטין חסר העורף המשפחתי שוהה ולא 

לקטין עצמו. 
לקבלת  הזכות  את  המסדירה  הנורמטיבית  המסגרת  הצגת  הן  יכלול  שיוצג  נושא  כל 

השירות והן את העדויות של חניכי פנימיות ומדריכים. 

10
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2.1. מסגרות חוץ ביתיות בתקופת חופשות שבתות וחגים

"אני זוכרת שאני בתור ילדת פנימייה התביישתי לומר שאין לי היכן לעשות שבתות, 
ולא באמת רציתי לחזור הביתה, אז מה שקרה זה שכל שבת חופשיה הייתי מסתובבת 
בדרום תל אביב עם עוד חברות מהפנימייה. ולפעמים בלילה של יום שישי היינו 
מנסות לחזור לאיזור הפנימיה ונכנסות בשקט לחדרים מבלי שיבחינו בנו, במקרה 
הגרוע היינו מבלות את כל השבת ברחובות ויצא לנו כמה פעמים לישון בחופי הים. 
גג שעה  היו פעמים שנסעתי הביתה, לפעמים התגעגעתי לשם, אבל אחרי שעה- 
וחצי, הייתי מחפשת לאיפה להימלט, לא יכולתי להשאר שם בתוך הצעקות והחולי, 
אז הייתי בורחת שוב מהבית, או שהם הקדימו והעיפו אותי,  והייתי משוטטת כך 

לילות שלמים.."

פנימיות, על סוגיהן השונים, מהוות עבור קטינים חסרי עורף משפחתי, תחליף לבית 
ומשפחה. בהיעדרה של אפשרות עבורם להיות בקשר עם משפחתם בצורה השומרת 
על צרכיהם הבסיסיים, הפנימייה מהווה את המקום הבלעדי אשר מספק ודואג לשלומם 

הנפשי, הרגשי והפיזי. 
עבור  וקשה,  מורכבת  הינה  השבוע  וסופי  החגים  החופשות,  תקופת  דווקא  כך,  בשל 
חסרי העורף המשפחתי הן מבחינה רגשית והן מבחינה פיזית. סגירת הפנימיה בתקופות 
הללו משפיעה על רווחתם בצורה המוחשית ביותר ומעמידה אותם במצב בו זכויות 

בסיסיות כגון קבלת מזון, קורת גג ומיטה- מוטלות בספק. 

מאיסוף עדויות של חסרי עורף משפחתי, אנשי מקצוע ועובדי פנימיות- עולה תמונה 
מדאיגה, בחלק מהפנימיות, ביחס למענה הניתן בתקופת חופשות, חגים וסופי שבוע. 

מצאנו כי לצד פנימיות הנותנות מענה הוליסטי המיועד לקטינים חסרי העורף המשפחתי, 
יכולים  שאינם  ילדים  עבור  ולחגים,  שבתות  לחופשות  מקיף  מענה  במתן  המתבטא 
לצאת לבית הוריהם- ישנן בפנימיות בפרט פנימיות של המינהל לחינוך התיישבותי בהן 
המענה הניתן בתקופות אלה הינו חלקי ולא מספק ולעיתים פוגע בזכיותיהם הבסיסיות 

לכבוד, הגנה ובריאות.
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ובתחושת  כ"בית"  הנוער  וכפר  הפנימיה  בתפיסת  פוגעת  כיום  ההתנהלות  לטענתנו, 
השייכות של הקטין חסר העורף המשפחתי, לבית זה. 

כפי שיפורט בהמשך, חרף החובה המשפטית למלא אחר צרכי הקטין 365 יום בשנה, 
בפועל חובה זאת אינה מיושמת באופן מלא וראוי, בפרט בכפרי הנוער והפנימיות של 

המנהל ההתיישבותי. 

בפרק זה תוצג המסגרת הנורמטיבית אשר מסדירה את החובות המשפטיות אשר חלות 
כן  כמו  וחגים.  החופשות שבתות  בתקופת  שירותים  מתן  בדבר  השונות  הפנימיות  על 

יוצגו עדויות ותוצאות סקר שערכו צעירות עמותת "מקום" בנושא.
כפי שיפורט להלן, התמונה המתקבלת לא רק מצביעה על תמונה מדאיגה של פגיעה אנושה 
בזכויות יסוד של חסרי העורף המשפחתי, אלא גם משקפת פער בלתי נתפס בין לשון 

החוק והמסגרת הנורמטיבית המסדירה את הפעלת הפנימיות לבין המתרחש בפועל. 

מסגרת משפטיות נורמטיביות:

חרף הביזור הקיים בהפעלת פנימיות ובפיקוח על מוסדות השמה חוץ ביתית - קיימת, 
עבור כלל המסגרות, חובה למלא אחר צרכי החניכים 365 יום בשנה.

בפרק זה נסקור את המקורות הנורמטיביים השונים אשר מסדירים נורמה זאת. נציין 
בפתח דבר, כי החובה לספק שירותים ולדאוג לצרכיהם של חסרי עורף משפחתי 365 

ימים בשנה, מעוגנת במספר דברי חקיקה במעמד נורמטיבי שונה. 

מעל הכל ניצבות החובות מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב- 1992 
)להלן: חוק יסוד(. חוק היסוד עיגן מבחינה חוקתית זכויות הנגזרות מהזכות לכבוד. במסגרת 
"כבוד האדם" מעוגנות זכויות בלתי מנויות ובהן הזכויות החברתיות לרבות הזכות לקורת 

גג, בריאות, חינוך ועוד. 
וכך נקבע בבג"ץ 366/03 עמותת מחויבות נ' שר האוצר:17 

"מחובת המדינה על-פי חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו נגזרת החובה לקיים מערכת
שתבטיח "רשת מגן" למעוטי-האמצעים בחברה, כך שמצבם החומרי לא יביאם לכלל מחסור 
קיומי. במסגרת זו עליה להבטיח שלאדם יהיה די מזון ומשקה לקיומו; מקום מגורים, בו 
יוכל לממש את פרטיותו ואת חיי המשפחה שלו ולחסות מפגעי מזג האוויר; תנאי תברואה 

נסבלים ושירותי בריאות, שיבטיחו לו נגישות ליכולות הרפואה המודרנית."
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בבג"ץ 10662/04 חסן סלאח נ' המוסד לביטוח לאומי ניתנה משנה חשיבות למעמדן של 

זכויות חברתיות והן נקבעו כחלק מהותי מהזכות לכבוד18. 
לכבוד  הזכות  מן  הנגזרת  זכות  בכבוד  אנושי  קיום  של  למינימום  בזכות  לראות  "אין 
האדם, אלא יש לראות בה זכות המהווה ביטוי ממשי של כבוד האדם. הזכות לקיום אנושי 
זכות המרחיבה את תוכנה והיקפיה של הזכות  ידי המשיבים,  בכבוד אינה, כנטען על 

החוקתית לכבוד, אלא היא נטועה עמוק-עמוק בגרעינה של הזכות החוקתית לכבוד"

חובה על המדינה להעניק לקטינים חסרי עורף משפחתי את הצרכים הבסיסים אשר 
נדרשים לשמירה על כבודם. בכלל זה נדרש להבטיח כי לכל קטין תהייה קורת גג ומזון 

משך כל השנה. 
חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה - 1965 )להלו: חוק המעונות( מסדיר את התנהלותו 
של המעון בהיבטים של הניהול, הרישוי והפיקוח. בהגדרת החוק נקבע כי "מעון" הוא 
מקום המשמש או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים או מקום שהייה לילדים, 
לזקנים, לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, כשהם מחוץ למשפחתם. מקום בו שוהה 

ילד לצורך השגחה, טיפול או קבלת ארוחות, למעט מוסד רפואי19. 

ברי, כי הגדרה זאת חובקת וכוללת בתוכה פנימיות וכפרי נוער. 

בחוק ישנה אפשרות לשר לפטור מעונות ציבוריים מחובת רישיון וזאת באמצעות התקנת 
מרשיון  )פטור  מעונות  על  הפיקוח  תקנות  ואכן  הפטור.  מתן  את  המסדירות  תקנות 
ו/או/ארגון  מוסד  ידי  על  מנוהל  אשר  מעון  כי  קובעים   ;1966 תשכ"ו-  מעון(,  לניהול 

ציבורי רשאי להגיש בקשה לפטור מקבלת רישיון20. 

באתר המשרד אין פרסום של המוסדות אשר קיבלו פטור מהוצאת רישיון. במסגרת 
כתיבת נייר העמדה פנינו ללשכה המשפטית של המשרד בבקשה לקבלת מידע בנושא. 
לצערנו, טרם התקבלה תשובה רשמית של המשרד אך בשיחה עם גורמים האחראים על 
הנושא נראה כי אין הכרזה של הממשלה על מעון כמעון ציבורי אשר פטור מהוצאת 

רישיון. 

18. בג"ץ 10662/04 סלאח חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, סה)1( 782 )2012(. חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה – 1965.
19. חוק פיקוח על המעונות, התשכ"ה- 1965.

20. תקנות הפיקוח על מעונות )פטור מרשיון לניהול מעון(, תשכ"ו- 1966. 
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מצב משפטי, בו אין הסדרה בחקיקה ו/או תקנה הפוטרת מחובת רישוי כפרי נוער ופנימיות 
חינוכיות, דורש בחינה מעמיקה, אך הוא ללא ספק משליך על חובת הפיקוח של משרד 

הרווחה על פנימיות וכפרי הנוער של המינהל לחינוך התיישבותי. 

תקנות הפיקוח על מעונות)אחזקת ילדים במעון רגיל(, תשכ"ו- 1965 )להלן: תקנות המעונות( 
מסדירים את תנאי קבלת רשיון למעון וכן את התנאים הבסיסים בהפעלתו. סעיף 4 
לתקנות קובע את סדר יום במעון ומטיל חובה על המעון לקבוע סדר יום בימי חול, 

שבת וחגים אשר יבטיח זמנים סבירים לשינה, לאוכל, ללימודים ולפעילות נופש. 
כמו כן התקנות קובעות כי כל מעון יקבע תוכנית חופשה לילדים השוכנים בו. ימי החופשות 

נקבעים בהנחיות המשרד אך הם אינם זהים לימי החופשה הנהוגים בבתי ספר21. 

נהלי משרד הרווחה: נהלי משרד הרווחה מתייחסים בהרחבה לחופשות במעון. 
ראשית, הנהלים קובעים חד משמעית, כי היות ולחלק מהחניכים אין בית כלשהו אליו 
יכולים לצאת בימי החופשה, חובה על המעון לקיים עבורם מסגרת במעון. כמו  הם 
כן נקבע בנהלים, כי קיימת אפשרות לקיים מסגרת חלופית ראויה, אך גם זאת בתנאי 
כי הפנימייה תהייה ערוכה מיידית לקליטת הילדים במידה והמסגרת אינה מתאימה. 

נהלים ברורים אלה נכללים גם בתנאי ההסכם בין משרד הרווחה למעון.

שנית, הם מסדירים את הליך יציאת חניכים לחופשה ובפרט מציאת פתרון חלופי לקטין 
אשר אינו יכול לצאת לחופשה22. 

נהלי משרד החינוך: נוהל משרד החינוך בנושא חופשות חגים ושבתות פחות מפורט 
ויסודי. יחד עם זאת, גם נוהל זה מטיל חובה על הפעלת כפר הנוער עבור חסרי עורף 
משפחתי. הנוהל מחייב הקצאת גורם חינוכי אשר ירכז את הטיפול בחסרי עורף משפחתי 

ואשר, במידה ולא ניתן להישאר בפנימייה, עליו למצוא פתרון חלופי. 

"בכפר הנוער יהיה אדם אחד שירכז את הטיפול בכל החניכים ללא משפחה חניכים 
ללא משפחה בארץ או חניכים, שעל פי שיקול דעת הצוות הטיפולי והחינוכי אינם 

יכולים לשהות בבית, יישארו בשבתות ובחופשות החגים בכפר הנוער".

• הפנימייה תדאג לספק את צרכיהם של החניכים הנשאירים בפנימייה, תוך שמירה על אווירת
    חג משפחתית.

• כפר נוער, שאין בו סידור של שהייה בפנימייה, יהיה אחראי למצוא לחניך משפחה מארחת."

14

21. ס' 4 לתקנות הפיקוח על מעונות)אחזקת ילדים במעון רגיל(, תשכ"ו-  1965. 
22. הוראות נוהל של משרד הרווחה "סידור ילדים המעונות, לטיפול בהם ולפקח עליהם" )הוראה 
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עדויות מהשטח

חרף הלשון המשפטית הברורה של החקיקה והנהלים המסדירים הן את פנימיות
הווחה והן את פנימיות וכפרי הנוער של המינהל לחינוך התישבותי- בפועל חסרי עורף 

משפחתי מוצאים עצמם ללא מסגרת מתאימה בשבתות וחגים. 
מהשנים  פנימיות  ובוגרי  חניכים  מחמישים  למעלה  ראיינו  "מקום"  עמותת  צעירות 

האחרונות באשר לשהותם בפנימייה משך שבתות חגים וחופשות. 

"לא היה לי לאן לחזור בשבת כי אני לא בקשר טוב עם המשפחה, ביקשתי להישאר 
בפנימייה. הם הסכימו שאשאר בשבת אבל זה היה מקרה חריג, אז נשארתי שם, 
הפנימייה הייתה ריקה, לא היה חדר אוכל, הוא היה סגור. המדריך שלי אירח אותי 
בבית שלו ונשארתי קצת אצלו אבל אף אחד לא ליווה אותי. רק המדריך שאל אותי 

אם אני צריך אוכל ודברים כאלה.
אחרי השבת הזאת הוחלט שאני אגיע לדודה שלי והיא תהייה המשפחה המארחת 
שלי, וכדי שזה לא יכביד עליה היא תקבל כסף עלי. כאילו לאוכל ולכאלה. הייתה 
תקופה קשה מאוד אצל דודה שלי ולא כל כך מצאתי את המקום שלי ולא היה לי 
לאן לחזור. הרגשתי הכי בטוח והכי בנוח בפנימייה. רציתי להישאר בפנימייה שם 
זה היה בטוח עבורי, הרגשתי ששם, בפנימייה אני לא נטל. אני מודה לדודה שלי, זה 
באמת לא מובן מאליו שהיא תקבל אותי לביתה, אבל זה לא מקום שאתה מרגיש 
שאתה באמת רוצה להיות שם או שהיא באמת רוצה שתהייה שם, זה פשוט כי אין 
ברירה, ילד לא יכול להיות בשבת במקום שהוא לא טוב לו כי אין ברירה. הכי נכון 
היה לי אם הייתי בפנימייה, שם אני לא בחסד, שם אני גר ולומד. אז למה בשבת 

אני צריך לנדוד למקום אחר?"

עדות נוספת של חניך בכפר נוער:
"שבתות זה לטייל בין חברים, זה להסתובב בכל הארץ כדי למצוא סידור לינה. במקרים 
מסוימים הייתי עובד בפנימייה ונשאר שם. אין אפשרות להישאר שם שבתות. יש 
שם תמיכה מחברים, ממורים אבל זה לא משהו שכל הזמן אפשר להסתדר עליו. 
כל הזמן  לי בעיה.  והיה  ואני לא מכיר שום דבר בדרום  אני באתי בכלל מהצפון 
הייתי חייב למצוא לי מקום לישון. אנשים, חברים, כשהייתי בכיתה יא הייתי נשאר 
רק בפנימייה כי אני הייתי עובד שם. אבל הגעתי למצב של סמים, של מצב כלכלי 
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גרוע וחוסר כסף לקנות לי אוכל. הרגשתי שאני לבד, שאין לי תמיכה. אני בפנימייה 
ואין, אומרים לך תסתדר. כן הרגשתי שיש לי תמיכה בפנימייה. והיא מסגרת מאוד 
מסודרת ומחזיקה. הם היו אחלה אבל הבעיה שלי היא הרבה יותר עמוקה. לא יכולתי 
לפתוח הכל. לא היה לי קל ולכן גם לא היה לי קל לחפש את עצמי בשבתות. הפנימייה 
זה מה שמחזיק אותי ושהגיע סופי שבוע לא היה מי שיחזיק אותי. זה אלכוהול, 

סמים ובלאגן." 

ש: היה לך שיחה עם הצוות שבו אמרת שאין לך לאן לחזור? 
"היה שיח כזה אבל הם הסבירו שבפנימייה אין בה שבתות היא סגורה בימי שישי שבת."

גם מראיונות עם אנשי צוות בפנימיות וכפרי נוער שונים עולה תמונה דומה: 

אינה  כי המסגרת  לא תמיד אנחנו מצליחים לסדר חלופה  רצינית  בעיה  יש  "כאן 
מסדרת חלופות. בית הספר סגור. כשבית הספר סגור אז הוא סגור. אין חדר אוכל, 
אין כלום. אנחנו כן מנסים לסדר סידור חלופי בתוך המשפחה כגון סבא, סבתא או 
דודים. אנחנו לא משקיעים בנושא הזה של צעירים חסי עורף משפחתי ויכול מאוד 
להיות שיש אצלנו צעירים שאין להם לאן לחזור. יכול להיות מצב שתלמיד יוצא 
ביום שישי והוא טרוד, יכול להיות שאין לו לאן ללכת ולפעמים הם הולכים מחוסר 
בררה למקומות למרות שהם יודעים שהם יכולים להיפגע שם. הפנימייה סגורה ואין 

מענה. כל בית הספר סגור ואין מענה."
וכן: 

"יצא מצב כזה )ילד שטען שאין לו לאן ללכת : ק.ש( ואני לפעמים לוקח תלמידים 
הביתה, אבל זה לא דבר שקורה הרבה, זה לא נהוג. אבל במקרים חריגים מאוד אז 
אולי יש איזה תלמיד שכן אם הבית מארחת אותו וכדומה... אנו כן מנסים לקחת 
תלמידים עם בעיות בבית ונותנים להם לעבוד בחופש הגדול, אנחנו נותנים להם 

חדר בתוך הפנימייה בחופש הגדול ושיעבדו בפנימיה."
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וכן: 
"בשבת הפנימיה סגורה. היא פתוחה רק כל שבת שלישית. לאלה שאין להם לאן 
לחזור הביתה אין פתרון בתוך הפנימיה כי אין כאן משהו שהוא פתוח, גם אין לנו 
קבוצות נעל"ה ככה שאין חדר אוכל או צוות במקום". ש: "ובמקרה ויש ילד חסר עורף 

משפחתי:
"אנחנו מסדרים להם או ללכת אל חברים או להישאר בפנימייה או איזו דודה... זה 
משהו שאנחנו לא נוהגים לעשות כי אין לנו אנשי צוות בפנימייה או בסופי שבוע 

או חגים"
וכן:

"יכול להיות מצב שתלמיד יוצא ביום שישי והוא טרוד, יכול להיות שאין לו לאן 
הם  כי  יודעים  שהם  למרות  למקומות  בררה  מחוסר  הולכים  הם  ולפעמים  ללכת 
יכולים להיפגע שם. הפנימייה סגורה ואין מענה. יש כאלה שממש קשה להם בבית 
וכל מה שאנחנו בונים כאן, נהרס כשהם מגיעים הביתה. היה ילד שלא רצה ללכת 

הביתה, ולא היה לי לאן לשלוח אותו ובסופו של דבר הילד נשלח הביתה."
וכן: 

"אם אני מאתרת בתהליך הקבלה ילד שאין לו בית לחזור אליו אני לא אקבל אותו 
כי אני יודעת שאין לי סידור לילדים שאין להם לאן לצאת."

הסידור החלופי אשר מוצע לחסרי העורף המשפחתי אינו ראוי ומעלה קשיים נוספים 
החלופים  הפתרונות  כי  עולה,  "מקום"  צעירות  שערכו  מהסקר  זאת.  אוכלוסייה  בקרב 
המוצעים ע"י הפנימיות הן: אירוח אצל קרובי משפחה, אירוח אצל המדריכים ואם הבית, 

הפניה למעונות לקליטת חירום לשבתות ולחגים )דוגמת "אתנחתא" "בית השאנטי"(.

מציאת פתרון חלופי מהווה אתגר לצוות הפנימיה ובכלל לתהליך החינוכי והתפתחותי 
של הקטין. מחד, יש לשאוף כי כל חניך יפתח דפוס התקשרות ומערכת יחסים עם גורמים 
חיוביים וקבועים בחייו שאינם נמצאים רק במסגרת הפנימיה. מאידך, יש לוודא כי יציאת 
החניך מגבולות הפנימיה נעשה על מנת להעצים ולפתח קשרים כאלה ולא בשל אילוצי 
המערכת. בכל מקרה, ונוכח ההבנה כי קטינים חסרי עורף משפחתי נעדרים מעגלי תמיכה, 

על הפנימייה להבטיח כי החניך יוכל להימצא בה בהעדר סידור המיטיב עימו. 
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יש להדגיש, כי חלק מהעדויות מלמדות כי ישנן פנימיות שפיתחו מודלים המיועדים 
לילדים שאינם יכולים לצאת לביתם בשבתות ובחגים. לדוגמא, פנימייה ששכרה בית 
במושב סמוך, אליו יוצאים בשבתות הילדים חסרי העורף המשפחתי, ובה מתקיימת 
תכנית מיוחדת לשבת ; פנימייה אחרת בה בכל שבוע אחד המשפחתונים מהווה משפחתון 

תורן ואליו מגיעים הילדים מהמשפחתונים השונים בפנימיות ועוד.
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2.2. סל שירותים

במשרד  התקציבים  על  הממונה  סגן  בראשות  בין-משרדית  ועדה  קבעה   1975 בשנת 
האוצר דאז אורי לאור את מפרט השירותים שחניך בפנימייה זכאי להם. מימון שירותים 
אלה נעשה בשני רבדים: דמי החזקה, המכונים "סל לאור"; סכומים אלו מיועדים למימון 
ההוצאות התפעוליות השוטפות של הפנימייה, וסל שירותים אישיים ספציפיים, שכל 

חניך זכאי להם 23. 
בניגוד ל"דמי החזקה", סל השירותים האישיים מתוקצב באופן שונה לפנימיות משרד 

הרווחה למול המינהל לחינוך התיישבותי. 

פנימיות וכפרי הנוער של המינהל לחינוך התיישבותי

תקציב סל השירותים האישיים מועבר מידי חודש לפנימיות, בהתאם למספר החניכים, 
וסכומים אלה מיועדים ברובם המכריע, להעברה ישירות לחניך. בסל השירותים נכללים 
ניתן  בנוסף  נסיעות.  ודמי  כיס  דמי  ביגוד,  שנתי,  טיול  לימוד,  ספרי  עבור:  תשלומים 

לחניכים סל בריאות.
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סל השירותים לשנה לחניך- שנת תשע"ו )2015-2016(:

ישראלים רכיב הסל
ועולים

יוצאי 

אתיופיה

טיפולייםנעל"הפליטיםי"ג - י"ד

300300300300300300ספרי לימוד*

514514514514514514טיול שנתי**

ביגוד חניכים 
 ***

373373373373373373

3006006001152600דמי כיס***

פנסיעות לחו
פשות שבתות 

וחגים

3926946326941152694

654טלפונים לחו"ל

341341341אספקה

187924811819282244862822סך הכל

* ההקצבה מיועדת להשלמת מצאי ספרי הלימוד בספריית ההשאלה המוסדית. כל חניך 
חייב לקבל את כל ספרי הלימוד של כיתתו. 

** נאסר על המוסדות לגבות תשלום נוסף מהחניכים למימון הטיול השנתי
*** הסכום הכולל של ההקצבה משמש "קרן" לחניכים נזקקים בלבד. הזכאות נקבעת לפי 

שיקול דעת המחנכים והמטפלים במוסד.
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פנימיות משרד הרווחה 

סל השירותים לחודש לחניך- שנת תשע"ו )2015-2016(. 

רב גילאימעל גיל 12עד גיל 12רכיב הסל

858585ביגוד וציוד

212121טיפול רפואי

313131טיולים 

6010080דמי כיס***

181818קייטנה

9אגרת בגרות

215264240סך הכל

בנוסף החניכים מקבלים סל נסיעות וסכומו מחושב בהתאם לעלות נסיעה בתחבורה 
הציבורית בה עורך החניך שימוש. משרד הרווחה מממן עד 16 נסיעות בשנה. 

רכיב דמי כיס:

אחד הרכיבים המשמעותיים בסל השירותים הנו רכיב דמי הכיס. דמי כיס ניתנים לחניך 
בפנימייה הן על מנת לשמש ככלי חינוכי אשר מפתח עצמאות והתנהלות כלכלית והן 
על מנת לעזור לחניך לצרוך שירותים שאינם מסופקים על ידי הפנימיה ושהנם בגדר 

מותרות. 
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24. חוזר מיוחד – סל שירותים לחניכי פנימייה: ישראלים, יוצאי אתיופיה, נעל"ה, תלמידי י"ג-י"ד, פליטים וטיפוליים, מהדורת 
תשע"ו, ספטמבר  2016.

25. מבקר המדינה. דו"ח שנתי 67ב )2017(

כפי שעולה מבחינת הטבלאות, ישנו הבדל משמעותי בגובה דמי הכיס הניתנים לחניך בפנימייה 
של המינהל לחינוך התיישבותי למול פנימייה של משרד הרווחה. בעוד שילד בן 14 יקבל 
בפנימיות  יזכה  לו  הממוצע  הסכום  הרווחה,  בפנימיות   ₪ 1200 של  שנתיים  כיס  דמי 

המינהל לחינוך התיישבותי הנה 300 ₪. 

ענישה.  ככלי  השירותים  סל  בזכאות  לפגוע  ניתן  לא  כי  קובעים  החינוך24  משרד  נהלי 
דמי כיס וכספי ביגוד ניתנים לחלוקה דיפרנציאלית בין החניכים. חלוקה זאת צריכה 
להיעשות באמצעות וועדה בראשותו של מנהל הפנימייה, בה יושבים גם אם הבית המרכזת, 
הצוות החינוכי והגורמים הטיפוליים. הוועדה צריכה לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים 
לחלוקת דמי הכיס )כגון צרכי החניך ומצב משפחתו( ולנהל פרוטוקול הכולל הנמקות 

בכתב. 

ואין  ענישה  ככלי  הכיס  בדמי  להשתמש  אין  כי  הם  אף  קובעים  הרווחה  נהלי משרד 
להתיר קניה של מוצרים אשר הפנימיה צריכה לספק. כמו כן נקבע כי הפנימיה חייבת 

לשמור על גובה דמי הכיס לכל חניך כפי שמוקצים בטבלה לעיל. 

חרף לשון הנהלים, מעדויות בשטח עולה כי דמי הכיס משמשים לכלי להשלטת
 משמעת וענישה )הפחתת דמי הכיס בגין התנהגות אלימה פיזית ו/או מילולית(.

"דמי הכיס הם 50 שקלים בחודש והיו מורידים לנו בתור עונשים)על קללות נגיד( זאת אומרת 
יכול להיות   שהיו חודשים שתהיינה תלמידות שלא תהיינה זכאיות לדמי כיס." 

"הענישו אותי והורידו לי מדמי הכיס כל חודש 30 ₪, מפני שקנתי בכרטיס הביגוד שנתנו לי 
ופעם  גם הייתי צריכה לשלם מדמי הכיס 20 ₪ לקופת הכיתה  לבני נשים במקום מכנסיים. 

לחולצות אחידות לאירוע שהיה בפנימיה"

בנוסף, דוח מבקר המדינה אשר פורסם במאי 2017 ביחס לפנימיות הרווחה, ציין כי לא 
תמיד דמי הכיס משמשים ליעודם וכי ישנו תת ניצול סעיפים אלה25. 
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2.3. קצבת שאירים

קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לשאירים 
של נפטר/ת. ילד יתום יהיה זכאי לקצבת שאירים עבור עצמו, אם הורהו אינו זכאי 
לקצבת השאירים, לדוגמה: ההורה גרוש או ההורה זכאי לקצבת שאירים, אך בחר לקבל 

קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה.

הקצבה משולמת להורה עמו הילד מתגורר ו/או לאפטרופוס של הקטין ו/או למי שנושא 
בהוצאות החזקת הילד.

סעיף 307 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה- 261995 קובע כי זכאי לגימלה 
אשר שוהה במוסד, רשאים לחלק את גימלתו בין הזכאי לבין המוסד. עוד נקבע בסעיף 

כי הוראות בדבר החלוקה יקבעו בתקנות. 

הוראה 8.3 לתקנות העבודה הסוציאלית עוסקת בניהול וחלוקת כספים של קרן קצבת 
שאירים ליתומים בוגרי השמה חוץ ביתית של משרד הרווחה. 

הוראה זאת קובעת כי משרד הרווחה מעמיד את כספי גימלת השאירים במלואה לטובת 
הזכאים לה השוהים במוסדות חוץ ביתיים של המשרד. תקנה זאת מבטאת את החשיבות 

שמייחס משרד הרווחה להבטחת עתידם ורווחתם של השוהים במוסדותיו. 
הבעיות בזכאות ומימוש קצבת השאירים מתייחסות הן לתחולת המסגרת הנורמטיבית 

והן ליישום ההוראות הקיימות. 

1. תחולה מצומצמת של זכאות ילדים יתומים לגימלת שאירים:

במסגרת פרויקט "מקום לזכויות" מצאנו כי נוכח לשון הוראה 8.3 לתע"ס, קיימת אבחנה 
בזכאות לגימלת שאירים בין קטינים המושמים בפנימיות של אגף שירות ילד נוער לבין 
אלה המושמים במסגרות של "חסות הנוער", שניהם אגפים במשרד הרווחה. התע"ס 
קובע שקטין הנמצא בפנימייה של אגף "שירות ילד ונוער" שהוריו נפטרו זכאי לקצבת 

שאירים, ואינו מתייחס לקטינים הנמצאים במסגרות פנימייתיות של חסות הנוער.

לשון זאת של התע"ס מביאה לתוצאה לא סבירה שמפלה, שרירותית, בין ילדים שאין 
שוני רלוונטי ביניהם. 

23

26. סעיף 307 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה-1995.



הכנס ייערך במרכז האקדמי למשפט ולעסקים  רח’ בן גוריון 26, רמת גן, אודיטוריום 401

09:00 - 09:30   התכנסות

09:30 - 09:45   ברכות

10:00 - 09:45   הצגת מודל הפעולה ואסטרטגיית השינוי של עמותת מקום והקליניקה לשינוי מדיניות

11:00 - 10:00   מושב ראשון: צעירים חסרי עורף משפחתי: מנהיגות ומעורבות

הצגת מודל העבודה של “מקום לזכויות”       

12:15 - 11:00   מושב שני: קטינים חסרי עורף משפחתי בפנימיות וכפרי הנוער: 

סוגיית החופשות, שבתות וחגים     

12:15 - 12:45   הפסקה וארוחת צהרים קלה

12:45 - 14:00   מושב שלישי: צעירים חסרי עורף משפחתי:  

        חוק סל זכויות לצעירים חסרי עורף משפחתי ותוכנית יתד

14:00 - 14:15   סיכום

חסרי עורף משפחתי

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 
צעירות עמותת מקום 

מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

 

להרשמה לכנס:
iris.mzilka@gmail.com 

   We are the

CHANGE!
 25.5.17

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רח’ בן גוריון 26, רמת גן

      CLB.AC.IL    I    03-6000800
|

בע"מ 4515/08 מדינת ישראל נ' יוסי נאמן )פורסם ב"נבו", 06.10.2009(, נפסלה הבחנה 
בין נכים החיים בישראל לבין נכים המתגוררים דרך קבע בחו"ל לעניין הטבה כספית 
כי משבחרה הרשות להעניק לפלוני הטבה שמקורה בכספי  שמעניקה הרשות. נקבע 
ציבור, אין היא רשאית לשלול את אותה ההטבה מאלמוני באין שוני רלוונטי ביניהם. 

כך גם יפה לענייננו פסיקתה של השופטת חיות בבג"ץ 4948/03 אלחנתי נ' שר האוצר 
הפנסיה  קרנות  שבתקנוני  ההסדר  כי  טענו  העותרים   ,)02.12.2010 ב"נבו",  )פורסם 
הוותיקות עולה לכדי הפליה מאחר ומעניק קצבת שאירים לאלמנים בשיעור העומד על 
מחצית מקצבת השאירים המשולמת לאלמנות באותן הקרנות. בג"ץ קבע כי ההסדר 
אכן מפלה ופוגע בערך השוויון. נוכח פגם זה, נקבע כי דינו של ההסדר האמור להתבטל 

ויש לגבש הסדר שוויוני חלופי תוך שישה חודשים.

לשינוי  הביאה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לשר   26.06.2016 מיום  פנייתנו  ואכן, 
המדיניות בנושא. במכתב תשובת השר מיום 11.09.2016 צוין, כי משרד הרווחה מחויב 
להחלת הוראות התע"ס בנושא, גם על בוגרי מעונות "חסות הנוער". עוד צוין, כי צוות 
יום חשיפה,  נערך  וכי לאחרונה אף  המשרד פועל בתאום עם המוסד לביטוח לאומי 

לכלל מנהלי מעונות הנוער, במטרה לוודא הטמעת המדיניות.

נציין כי ההסדר בדבר חסכון גימלת השאירים לא קיים בין המוסד לביטוח לאומי לבין 
המנהל לחינוך התיישבותי )קרי, פנימיות החינוכיות וכפרי הנוער(.

היות והמוסד לביטוח לאומי לא מקבל מידע בדבר השמתו של זכאי לגימלה במסגרת 
של פנימיות חינוכיות וכפרי נוער, הגימלה עשויה להינתן לחשבון האפטרופוס או הורה 

הקטין שהנו בחיים. 
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2. אי יישום הוראות התע"ס בדבר אופן חלוקת כספי הגימלה:

התע"ס בהוראה 8.3 מסדיר את ניהול וחלוקת הכספים של קרן קצבת שאירים ליתומים 
בוגרי השמה חוץ ביתית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

סעיף 5.1 להוראה 8.3 נקבע כי: "עם הגיעו של הזכאי לגיל 18 ישוחרר סכום ראשוני 
בגובה 5,000 ₪ או כפי שיקבע מעת לעת ע"י ועדת ניהול הקרן אך לא יותר מ- 50% 

מגובה החיסון הכולל, ובאישור מנהל האגף וחשב המשרד".

בסעיף 5.2 להוראה 8.3 נקבע כי: "יתרת הכספים שנצטברו לזכותו של הזכאי, לאחר 
מימוש הזכאות לפי סעיף קטן 5.1 שלעיל יהיו ניתנים למימוש בתחומי מדינת ישראל 

בלבד, במהלך 5 שנים מיום הגיע הזכאי לגיל 18 או מיום סיום הסידור החוץ ביתי...".
כלומר, ישנה הוראה בתע"ס הקובעת כי קצבת השאירים ליתומים בוגרי השמה חוץ 
ביתית, תינתן במהלך 5 שנים מיום הגיע הזכאי לגיל 18, או מיום סיום הסידור החוץ 
)5.2.3(, נישואין  )5.2.2(, דיור  )5.2.1(, הכשרה מקצועית  - לימודים  ביתי למטרות כגון 
)5.2.4( וטיפול רפואי )5.2.5(. חרף האמור, הפרקטיקה מלמדת כי בניגוד להנחיות התע"ס 
הצעירים מקבלים את הכסף במלואו בהגיעם לגיל 18, וחלקם מוציאים באופן מיידי 

כספים אלה ונותרים במהרה בחוסר כל- וחלקם אף נותר עם חובות כבדים.

כי  נקבע   ,)2004(  471 נח)6(  פ"ד  והרווחה,  העבודה  משרד  נ'  אבוטבול   962/04 בבג"ץ 
הוראות התע"ס הוא "קובץ הנחיות שהוצא ע"י המנהל הכללי של משרד הרווחה". לפיכך, 
המנהלית  והרשות  היה  מנהליות.  הנחיות  של  נורמטיבי  במעמד  הן  התע"ס  הוראות 
סבורה כי יש לסטות מהוראות אלו, עליה לנמק זאת. סימוכין לדברים אלה ניתן למצוא 
בעע"מ 9156/05 גרידינגר נ' מריוס ושרון ראפ )פורסם ב-"נבו", 10.06.2008(- נקבע כי אין 
הרשות רשאית לסטות מהנחיות מנהליות בלא הצדקה, אלא רק כאשר קיימים שיקולים 
עניינים המצדיקים זאת. כמו כן, נאמר כי ישנה חשיבות עצומה להנחיות מנהליות שכן 

שימוש בהן מאפשר הליכים גלויים, וכן מונע שרירות בפעולות הרשות.
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ביום 26.06.2016 פנינו במכתב לשר הרווחה בבקשה לאכוף את ההוראה בתע"ס בדבר 
אופן שחרור הכספים לזכאים. במכתב התשובה נענינו כי העברת התקציב ב"פעימות" 
מחייבת קבלת תקצוב נוסף להעסקת כוח אדם ייעודי לנושא וכי המשרד מבקש לתקצב 

משרה זאת בתקציב 2017.
מכתבנו בנושא מיום 8.01.2017 וכן מיום ה 8.5.2017 , הבודקים האם השינויים מיושמים 
בפועל - טרם נענו. מבדיקת הגורמים הרלוונטים בשטח נראה כי טרם מיושמות הוראות 

התע"ס בדבר אופן חלוקת הכספים. 
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3. צעירים חסרי עורף משפחתי:
הצעת חוק פ/1732/20 סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי, התשע"ה– 2015 

)להלן: הצעת החוק( נועדה לתת מענה לצרכיהם הייחודים של צעירות וצעירים חסרי 
עורף משפחתי ולהעניק להם הזדמנות אמיתית להשתלב באופן שוויוני ומכבד בחברה. 
במקביל לעבודה רבת השנים על הצעת החוק, התקבלה החלטת ממשלה לאימוץ תוכנית 
לאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון - תוכנית ית"ד )להלן תוכנית ית"ד(. תכליתה 
של תוכנית ית"ד הינה מיצוי הפוטנציאל האישי של כלל הצעירים והצעירות הנמצאים 
במצבי סיכון. ייחודה הוא בטיפול הבין משרדי והבין מגזרי בנושא צעירים בסיכון ובתקצוב 

המשמעותי להפעלתה. 

בפרק זה נעמוד על ההבדלים בין הצעת החוק לתוכנית ית"ד במטרה להבהיר את נחיצותה 
בקידום  וחיונית  חוליה הכרחית  חוק  לראות בהצעת  יש  נפרט, מדוע  של הצעת החוק. 
מצבם החברתי-כלכלי-טיפולי של צעירים חסרי עורף משפחתי וזאת אף ולאור אימוצה 

של תוכנית ית"ד.

1. הגדרת קבוצת הצעירים חסרי העורף המשפחתי כקבוצה מובחנת הנזקקת לסל שירותים:

הצעת החוק כוללת לראשונה ובאופן בלעדי הגדרה לקבוצה זאת. ההגדרה נשענת הן 
על עוגנים פורמאליים והן על שק"ד גורמי הרווחה. הצעת החוק קובעת מנגנון מקצועי 

)וועדות שילוב( לקביעת ההגדרה כצעיר חסר עורף משפחתי. 
ית"ד מיועדת לכלל הצעירים בסיכון, אין היא מכילה הגדרה לקבוצת  ותוכנית  היות 
הצעירים חסרי העורף המשפחתי ומותירה את המצב המשפטי על כנו ביחס להכרה 

בצעירים אלה כקבוצה הדורשת התייחסות ייחודית. 

2. אוכלוסיית היעד של התוכנית והצעת החוק:

בניגוד  וזאת  כאמור, הצעת החוק מתייחסת באופן בלעדי לצעירים חסרי עורף משפחתי 
לתוכנית ית"ד אשר מיועדת לכלל אוכלוסיית הצעירים בסיכון )כ- 200,000 במספר( ואינה 
מתייחסת מפורשות לחסרי העורף המשפחתי כקבוצה הזכאית לסל שירותים אחר או לתעדוף 

בסל השירותים. 
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למעשה, תוכנית ית"ד אינה מבטיחה כי סל שירותים יינתן לצעיר חסר עורף משפחתי 
או שזה יזכה לעדיפות בקבלת השירותים אשר יוצעו במסגרת תוכנית ית"ד. כפי שיצוין 
בהמשך, עולה החשש, כי דווקא מאפייני אוכלוסייה זאת יובילו למיצוי שירותים נמוך. 

3. מועד מתן סל השירותים:

השוני באוכלוסיית היעד בין הצעת החוק לתוכנית ית"ד מתבטא גם במועד מתן סל 
השירותים לצעיר. מכיוון שרוב הצעירים חסרי העורף המשפחתי גדלו במסגרות חוץ 
תכנית  את  בונה  החוק  הצעת  טיפולי.  רצף  של  לקיומו  דואגת  החוק  הצעת  ביתיות, 
השילוב עם תום המסגרת, כחלק אינטגרלי משהות הילד במסגרת. היות וההתערבות 
הטיפולית בתוכנית ית"ד אינה מוגדרת למתן מענה ליוצאים ממסגרות חוץ, היא אינה 
מתייחסת לגיל ולצומת הדרכים של הצעיר חסר העורף המשפחתי, כרכיב המשפיע על 
סל השירותים. בדיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת מיום ה– 16.5.2017 עלה הצורך בקליטת 
רכזי בוגרים בפנימיות שיתווכו לחניכי הפנימיות את תכנית ית"ד. הן פנימיות הרווחה 
והן פנימיות המינהל לחינוך התיישבותי נערכות ובוחנות את הערכות לכך ואת מקורות 

המימון תקציבי. 

אנו סבורות כי יש לראות את חסר העורף המשפחתי, כנמצא על הרצף ההתפתחותי. 
יש להדק ולהקל על המעברים בחייו עת עזיבת הפנימייה והשינוי באחריות בין גורמי 

הטיפול, בעיקר נוכח היות חסר העורף משפחתי נעדר עוגן רציף מחוץ לפנימייה.
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4. מאפייני אוכלוסיית הצעירים חסרי העורף המשפחתי:

ברי כי צעירים חסרי עורף משפחתי שגדלו שנים רבות מחוץ לקהילה, בפנימיות או 
במעבר בין פנימיות שונות, אינם קשורים בהכרח לקהילת המקור )בה גרים הוריהם 
או בה רשומה כתובת מגוריהם(. החיבור הרופף )אם כלל קיים( של צעיר חסר העורף 
המשפחתי לגופי הרווחה ברשות המקומית מעלה חשש של מיקוד מתן סל השירותים 
פלאוכלוסיית הליבה של מוסדות הרווחה ברשות המקומית- קרי, לצעירים אשר טופ

לו בקהילה ומוכרים על ידה, ולא לצעירים המגיעים לקהילה לאחר ששהו במסגרות 
חוץ ביתיות. לצעירים חסרי עורף משפחתי קיימים חסמים נוספים במיצוי שירותים 
עקב היותם אוכלוסייה מוחלשת, והן עקב מטענים שהם נושאים ביחס לשירופ  חברתיים, הן
תים החברתיים. בנוסף, צעירים חסרי עורף משפחתי מאופיינים בתנודתיות ותנועתיות 
גדולה עם סיום המסגרת החוץ ביתית, בהיעדר עוגן משפחתי יציב. אורח החיים הצפוי 
שלהם כולל פעמים רבות מעברים בין רשויות מקומיות שונות )מגורים בבית חברים, 
ידי הצבא(, דבר המדגיש את הצורך  דירות שירות לאומי/דירות מגורים הניתנות על 
במתן מענה אישי שיותאם לצרכיהם ללא תלות בשירותים הזמינים ברשות מקומית זו 

או אחרת.

5. הגורם האחראי על תוכנית השילוב:

בניגוד להצעת החוק, בה הגורם המלווה ממונה על ידי המסגרת האחראית על הצעיר/ה, 
בתוכנית ית"ד אחראית על כך הרשות המקומית. הסדרה זאת של גורם מלווה אינה מותאמת 
לאוכלוסיית צעירים חסרי עורף משפחתי, ששהו במסגרות חוץ ביתיות, ומהווה חסם משמעותי 
ביכולת שלהם למצות את זכויותיהם. עבור צעירים חסרי עורף משפחתי "הקהילה בה הם 
חיים" היא הפנימיה או כפר הנוער בו חיו עד לגיל 18. לפיכך, עבורם יש לקבוע כי הגורם 
המכין את תוכנית היציאה מהמסגרת יכיר את הצעיר עוד במסגרת החוץ ביתית ויהיה 

רלוונטי עבורו. 
יהנו פחות מסל השירותים  עורף משפחתי  כי צעירים חסרי  עולה החשש  זאת  נוכח 
שהתוכנית מציעה, בפרט נוכח היותם קבוצה הנזקקת בצורה עמוקה ורחבה יותר של 
שירותים. חשש זה מתגבר נוכח ההבנה כי לקבוצה זאת ישנם קשיים רבים אף יותר 

במיצוי זכויותיהם אף ביחס לקבוצת הצעירים בסיכון הכללית.
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 6. ההסדר המשפטי:

הבדל בולט נוסף הנו המסגרת הנורמטיבית המחייבת של תוכנית ית"ד למול חקיקה. 
החלטת ממשלה, אשר מסדירה את תוכנית ית"ד, הינה במעמד נורמטיבי נמוך יותר מדבר 
חקיקה ראשית. ככזאת היא נתונה לשיקול דעתו של השר והממשלה ובכוחם לשנותה 
ואף לבטלה. חקיקה ראשית הינו הכלי היציב והראוי להסדרת זכויות יסוד בפרט עבור 

אוכלוסייה חלשה ונעדרת כוח לוביסטי איתן כמו צעירים חסרי עורף משפחתי. 

כולם  ית"ד להצעת החוק אשר  בין תוכנית  נוספים  רבים  ישנם הבדלים  כי  נציין  לסיום 
ממחישים את הצורך בקידום הצעת החוק על מנת להפיח רוח חיים במחוייבות הממשלתית 

לקידום וטיפול בצעירים חסרי עורף משפחתי. 
תוכנית ית"ד ותקצובה המשמעותי עשויים להביא למהפכה של ממש במצבם של צעירים 
בסיכון. אימוצה של תוכנית ית"ד מאפשרת הכללת תקצוב עבור צרכי צעירים חסרי העורף 
המשפחתי וראייתם כשרשרת החלשה ביותר הזקוקה לראייה וטיפול הוליסטי. אנו סבורות 

כי זאת השעה לקדם את הצעת החוק דווקא כשישנו תקציב המאפשר את יישומה. 
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4. מסקנות והמלצות

לאור הנכתב לעיל, מפורטות להלן ההמלצות העיקריות לשינויים שיש לערוך ביחס 
לפנימיות ובוגריהן: 

1. איסוף נתונים והגדרה:

אחד הממצאים הבולטים בנייר עמדה זה העולה גם במחקרים נוספים בתחום, הנו כי 
לא קיימים נתונים רשמיים בדבר מספר הקטינים חסרי העורף המשפחתי במסגרות 
פהשונות. מידע זה חיוני על מנת לקבל החלטות בדבר שירותים ומדיניות הנוגעת לחס
רי עורף משפחתי. העדרם של הנתונים נגזרת מבעיה חמורה אף יותר והיא העדרה של
הגדרה אחידה ופורמאלית של מי הוא "חסר עורף משפחתי". ברי, כי הגדרת האוכלוסייה 
וקביעת קריטריונים לנמנים עמה, הנם תנאים הכרחיים להכרה בקבוצת חסרי העורף 
המשפחתי כקבוצה מובחנת אשר יש לה צרכים שונים. מסד נתונים זה יאפשר לבחון 
את צריכת השירותים בקבוצה זאת, להבין את שיעורה בכל אחת מהמסגרות החוץ 

ביתיות לצורך התאמת השירותים והמענים עבורה ולגבש מדיניות מותאמת עבורה. 

2. קידום הצעת חוק ומימונה במסגרת תוכנית ית"ד:

יש לקדם את חקיקת חוק צעירים חסרי עורף משפחתי ולעגן את סל הזכויות לקבוצה 
זאת בחקיקה ראשית. הצעת החוק הונחה וקודמה על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר. 
קידום הצעת החוק ותקצובה במסגרת תוכנית ית"ד יבטיחו כי צעירים חסרי עורף משפחתי 
ייהנו מסל השירותים לו הם זקוקים, בפרט נוכח היותם קבוצה הנזקקת בצורה עמוקה 

ורחבה יותר של שירותים. 
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3. קצבאות שאירים:

בנייר העמדה ציינו בחיוב את ההסדר הקבוע בהוראה 8.3 לתע"ס. הוראה זאת מאפשרת 
לבוגרי הפנימיה להתחיל את חייהם כבוגרים עם סכום משמעותי אשר יאפשר להם 
רכישת השכלה, מציאת פתרון דיור והשקעה בעתידם. יש לוודא כי הוראה 8.3 לתע"ס 

תיושם כלשונה ובכלל זה אופן חלוקת כספי הגימלה הנחסכו עבור הזכאים לה.
יש לוודא כי התחייבות שר הרווחה ליישומה והקצאת כוח אדם נוסף לכך, אכן מבוצעת. 
שנית, יש להחיל את הוראת התע"ס וההסדר הקבוע בה על מסגרות חסות הנוער. שוב, 
נראה כי נושא זה מוסכם על הגורמים הנוגעים בדבר ויש רק לוודא יישומו בפועל. בנוסף, 
יש לערוך בחינה מעמיקה באשר להחלת הסדר דומה להוראות תקנה 8.3 לתע"ס גם על 

פנימיות המינהל לחינוך התיישבותי. 

4. אומבודסמן:

בנייר העמדה הצבענו על תופעה רווחת של פער בין הוראות נהלים והנחיות לבין יישומן 
בפועל. במסגרת חוק האומנה, התשע"ו- 2016, החלה בניית נציבות תלונות ילדים אשר 
תהווה כתובת לילדים שהושמו במסגרות הרווחה )פנימיות ואומנה(. נציבות התלונות, 
תהיה כתובת עצמאית, זמינה וקשובה לתלונות והבעיות של חניכי הפנימיות. אנו סבורות 

שיש להחילה גם על ילדים הנמצאים בפנימיות המנהל ההתיישבותי. 
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5. הסדרת חקיקתית של פעילות הפנימיות:

כאמור, ההסדרים המשפטיים הקיים כיום מעוגנים בחקיקה ישנה משנות ה- 60. החקיקה 
הראשית הקיימת, מחד אינה מתייחס לפנימיות בלבד ו/או לאוכלוסיית קטינים בלבד 
ומנגד אינה מתייחסת לילדים מעל גיל 14. כמו כן, הצבענו על העמימות הקיימת ביחס 
לחובת משרד הרווחה לקיים פיקוח ולתתן רשיון לפנימיות חינוכיות של המינהל לחינוך 

התיישבותי. 

העדרם של הסדרים משפטיים ראויים בנושא הביאו להקמת וועדת המשנה להשמה 
והמשפט,  הילד  בתחום  יסוד  עקרונות  לבחינת  הוועדה  במסגרת  ביתית, שפעלה  חוץ 
בראשות השופטת רוטלוי. וועדת המשנה מצאה כי עיגון נושא ההשמה החוץ ביתית בחוק הנו 
הכרח. וועדת המשנה המליצה הן על יצירת חקיקה חדשה, הן על עדכון חקיקה קיימת 

והן על העלאת הוראות התע"ס לדרגת חקיקה ראשית. 

וועדת המשנה פרסה את שיקוליה בדו"ח עב כרס בנושא ועשתה זאת תוך שקילת המגבלות 
והחסרונות בחקיקה ראשית ותוך מחקר מעמיק על מערך ההשמה החוץ ביתית. עיקר 
טיעונה של וועדת המשנה הם: המענה חלקי ובלתי מספק במערך ההשמה החוץ ביתית, 
היעדרה של מחויבות תקציבית ללא חקיקה ראשית, הצורך בכלי חקיקתי אשר יסדיר 
שיתופי פעולה בין מגזריים ובין מערכתיים וההתחייבות לקיומו של הליך חקיקה במסגרת 

אישרור האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. 
ידי  על  החוק שהוצגה  הצעת  על  המבוססת  חוק  הצעת  מונחת  הכנסת  של  שולחנה  על 

וועדת המשנה.

33



הכנס ייערך במרכז האקדמי למשפט ולעסקים  רח’ בן גוריון 26, רמת גן, אודיטוריום 401

09:00 - 09:30   התכנסות

09:30 - 09:45   ברכות

10:00 - 09:45   הצגת מודל הפעולה ואסטרטגיית השינוי של עמותת מקום והקליניקה לשינוי מדיניות

11:00 - 10:00   מושב ראשון: צעירים חסרי עורף משפחתי: מנהיגות ומעורבות

הצגת מודל העבודה של “מקום לזכויות”       

12:15 - 11:00   מושב שני: קטינים חסרי עורף משפחתי בפנימיות וכפרי הנוער: 

סוגיית החופשות, שבתות וחגים     

12:15 - 12:45   הפסקה וארוחת צהרים קלה

12:45 - 14:00   מושב שלישי: צעירים חסרי עורף משפחתי:  

        חוק סל זכויות לצעירים חסרי עורף משפחתי ותוכנית יתד

14:00 - 14:15   סיכום

חסרי עורף משפחתי

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 
צעירות עמותת מקום 

מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

 

להרשמה לכנס:
iris.mzilka@gmail.com 

   We are the

CHANGE!
 25.5.17

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רח’ בן גוריון 26, רמת גן

      CLB.AC.IL    I    03-6000800
|

27. הכנסת - מרכז המחקר והמידע. "השתתפות ילדים ובני נוער בהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות" 2016.
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6. שיתוף בין צרכני השירותים לאנשי מקצוע:

בשנים האחרונות מערכות טיפול רבות מפתחות מודלים לקידום מעורבות של מטופלים 
וניהול מערך  זה גם בתפעול  בהליכי קבלת החלטות. אנו סבורות שיש לאמץ עקרון 
ההשמה החוץ ביתית. עקרון זה מדגיש את הזכות של משתמש בשרות להשפיע על 
השרות ואת החובה של מפעילי השרות להשתמש בידע והתובנות של צרכניו. מודל 
חשיבה זה מפותח ומקודם בעיקר בתחום של אנשים עם מוגבלויות, אך גם בנושא קטינים 
ישנה התפתחות משפטית וטיפולית27. כך, סעיף 12 לאמנת זכויות הילד של האו"ם קובע 
כי יש להבטיח לילד הזכות להביע את דעתו באופן חופשי בכל עניין הנוגע לו, תוך מתן 
משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו. גם במסגרת עבודתה של וועדת רוטלוי 
נעשה ניסון לשתף ילדים בגילים שונים ומקבוצות אוכלוסייה שונות, ועמדותיהם הובאו בחשבון 

בעת ניסוח המלצותיה.
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