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 תמצית המחקר

עשר מרכזי -אחדישנם טיפול מיידיים. הגנה ולעבור ילדים בסיכון גבוה הזקוקים להוקמו מרכזי החירום 

מופעלים באחריות השירות לילד ולנוער, באגף לשירותים אישיים וחברתיים של משרד הרווחה חירום, ה

ייעוצית )אקסטרנית( והיחידה -היחידה הטיפולית :במרכזי החירום שתי יחידות .והשירותים החברתיים

ים ילדים במצבי נקלט. ביחידה זו הפנימייתיתיחידה מחקר זה מתמקד בעבודת ה (.האינטרנית) הפנימייתית

סכנה הנובעים מהזנחה פוגעת ומהתעללות, המחייבים הגנה מידית על הילדים מחוץ לבית, לפרק זמן קצר 

 .ומצב משפחתם והערכה כוללת של מצבם

משך השהות הרצוי של עת מדיניות בנוגע ליקבהיא  שאנשי המקצוע מתלבטים בהאחת הדילמות הקשות 

לבצע אבחון ולתת המלצות  ,הילד להגן עללאנשי המקצוע לאפשר עד תקופה זו מיו. ילד במרכז החירום

)לדוגמה  משרד הרווחההנוכחית של על פי מדיניות  .יתיתבמסגרת חוץ ב תואו השמהביתה  תוחזרהלבנוגע 

עד של  זמןלבמרכז החירום ישהו , הילדים (2007בתקנון העובדים הסוציאליים בנושא מרכזי חירום משנת 

משנים הנתונים בחינת עם זאת, . במקרים חריגים תינתן הארכה לתקופות קצרות נוספות שלושה חודשים.

 הייתה מעל לשישה חודשים.חירום  במרכז ת ילדהיישכי ממוצע הראתה קודמות 

)מנכ"ל משרד הרווחה  "וועדת סילמן"סוגיית משך השהות של ילדים במרכזי חירום נידונה בבעקבות כך, 

נוהל משולב לקיצור " :2015בהתחלת שנת ל לשעבר הוכן נוהל חדש, אשר פורסם בהוראת המנכ" .לשעבר(

חשוב להבהיר כי הנוהל אינו מבטל הוראות אחרות שנקבעו  .(1)נספח  משך שהיית ילדים במרכזי חירום"

 בתקנון העובדים הסוציאליים.ההוראות שמרכזי החירום, כמו בנוגע לבעבר 

ועמידה בטווח הזמן שהוגדר "להבטיח את קיצור משך שהיית ילדים במרכזי החירום, ת הנוהל היא מטר
"מרכזי החירום נועדו לתת הנוהל ממשיך ומפרט כי  ורכי משפחתו".לכך, בהתחשב במצב הילד ובצרכיו וצ

ה מענה קצר מועד וזמני ]...[ משך הזמן לסיום תהליך שהיית ילד במרכז חירום ]הוא[ לתקופה של עד שלוש
חודשים ובמקרים חריגים ניתנת הארכה לתקופות קצרות נוספות. ]...[ יש להסדיר את דרכי העבודה של כל 
הגורמים המעורבים בתוך מרכז החירום ובממשקים: המחלקה לשירותים חברתיים והמסגרות החוץ 

פול: חזרה ביתיות )פנימיות ואומנה(. זאת, על מנת להבטיח יישום תכנית שנמצאה מתאימה להמשך הטי
לקהילה, השמה בפנימייה או במשפחה אומנת. זאת תוך כדי התייחסות לכל התהליך: משלב השמת הילד 
במרכז חירום, דרך קיום ועדות תכנון טיפול ומעקב אחר התפתחות הטיפול והאבחון ועד הוצאת הילד 

 (.בנוהל 1)סעיף להמשך סידור כפי שהומלץ ואושר בבית המשפט" 

אגף למחקר, תכנון והכשרה והשירות לילד ולנוער במשרד הרווחה, למכון הם הנוהל פנו כשנה לאחר פרסו

ובדק את  2016. המחקר נערך בשנת והטמעתשיבדוק את ברוקדייל בבקשה לבצע מחקר -ג'וינט-מאיירס

של ילדים גורמים המשפיעים על משך השהות המשך השהות של ילדים במרכזים לאורך השנים, הנושאים: 

. שהוטמעו באופן חלקיהנחיות והבאופן מלא שהוטמעו הנחיות התהליך ההטמעה של הנוהל, ים, במרכז

בנוגע והמלצות  ויווני פעולה להמשך הטמעת, וכן, כמשוב על הנוהל ועל דרך הטמעתוכמו כן, בדוח ישנו 

  .עתידייםאחרים נהלים ל
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שיפור הכתיבה וההטמעה של נוהל זה ו, סיוע למשרד הרווחה ביישום מדיניותולמחקר תרומות רבות, בהן: 

 בעתיד. אחרים ונהלים 

 המחקר

, בהתחשב במצבם, החירום ללמוד על הטמעת הנוהל לקיצור שהות הילדים במרכזי מטרת המחקר:

 בצורכיהם ובצורכי משפחתם.

 נעשה שימוש בשני סוגים של מקורות מידע:  מערך המחקר:

על דרכי הפצת שהות של ילדים במרכז, העל הגורמים המשפיעים על משך בא ללמד  מידע איכותני: .1

הנוהל החדש והטמעתו, על השינויים שחלו בדרכי העבודה, ועל שביעות הרצון מיישום הנוהל ודרך 

המפקחת הארצית על מסגרות החירום בשירות לילד ולנוער; רכזי השירות  :הטמעתו. רואיינו

יונות(; מנהלי מרכזי החירום )עשרה ראיונות(; העובדות המחוזיים של השירות )ארבעה רא

 .)ריאיון קבוצתי( )פיקוח מחוזי( הסוציאליות המחוזיות והעירוניות לחוק נוער

וזאת כדי לבחון  2015-ו 2013, 2010בא ללמד על משך השהות של ילדים במרכזים בשנים מידע מנהלי:  .2

אשר באמצעות דיווח שבועי  מרכזיםהמנהלי  אספו מידעאת האת המידה שהנוהל משיג את מטרתו. 

 רוכז בידי המפקחת הארצית על מסגרות החירום.

 עיקרי הממצאים

 . משך השהות של ילדים במרכזי חירום1

משך הזמן ששהו על הילדים שסיימו את שהותם במרכזי החירום ומספר לצוות המחקר נמסר מידע על 

שנת , שבהתחלתה פורסם הנוהל. במהלך 2015( ובשנת 2013-ו 2010בהם, בשנים שקדמו לפרסום הנוהל )

אולם, מניתוח הנתונים נראה כי בעת ביצוע המחקר היה  .נעשו צעדים שונים לשם הטמעת הנוהל 2015

 מרכזי החירום.מוקדם מידי לבחון האם פעולות אלה אכן קיצרו את משך השהות של הילדים ב

 תה דומהיהשהות הממוצעת של ילד במרכז חירום הי 2015-ו 2013, 2010ניתוח המידע הראה כי בשנים 

טווח מספר חודשי השהות הממוצעת במרכזים השונים צומצם. חודשים. עם זאת,  6.5-ל 6.2ונעה בין  מאוד

חודשים  7.7-ל 3.5הטווח נע בין  2015בשנת ואילו חודשים בממוצע,  10.2-ל 4.7הטווח נע בין  2013בשנת 

 בממוצע.

 חירוםה יבמרכז יםגורמים המשפיעים על משך השהות של ילדה. 2

את  גורמים היכולים להאריך – שהות של ילד במרכזההמרואיינים פירטו את הגורמים המשפיעים על משך 

 .שכיחותםמידת פירוט הגורמים נעשה לפי  .ואו לקצר משך השהות

מורכבות מצב הילד : )אם הוחלט על כך( באופן כלליבמסגרת חוץ ביתית גורמים הקשורים להשמה  .1

 שירותים במגזר הערבי.בביתיות וחוץ מחסור במסגרות ו ,וגילו

רון פתלאומנה טיפולית ו מציאת משפחה מתאימה משללהשמה באומנה: גורמים הקשורים ל .2

 לאחאים.
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של מציאת פנימייה מתאימה ומעבר לפנימייה לקראת סוף השמה בפנימייה: למגורמים הקשורים ל .3

 שנת הלימודים או בקיץ.

 .החירום ית לשירותים חברתיים לבין מרכזומידת שיתוף הפעולה בין המחלק .4

מפקחים ורכזי השירות בתהליכי העבודה של המרכזים, המחלקות לשירותים מידת מעורבות ה .5

 חברתיים והמסגרות החוץ ביתיות.

 השמה של משרד החינוך לצורך שילוב בקהילה או בפנימייה במסגרת של חינוך מיוחד.ועדת כינוס  .6

הטיפול בו בעת השהות במרכז על המשפיעים על אבחון הילד ו וטובתהתחשבות במורכבות מצב הילד ו .7

 .החירום

 או התנגדותם. ההוריםשל מידת שיתוף הפעולה  .8

 .מורכבים במיוחד קיומם של הליכים משפטיים .9

 .שירות לילד ולנוערעם שירותים מחוץ לעבודה  .10

 הטמעתוצעדים ל. דרכי הפצת הנוהל ו3

 כתיבת הנוהל
הפיקוח ן המטה הארצי ומן לצורך כתיבת הנוהל, השירות לילד ולנוער מינה ועדה שכללה אנשי מקצוע מ

א לא ולהשתתף בוועדה, אולם ה ןבשירות. נציג מבין מנהלי המרכזים הוזמ ת ומפקחים(ורי)רכזת ש המחוזי

הפיקוח על , עם זאת, הפנימיותן המחלקות לשירותים חברתיים ומן מבוועדה לא השתתפו נציגים . הגיע

 נכתבו בתיאום איתם.לעבודת שירותי האומנה הנוגעות ההנחיות . גורמים אלה ייצג את קולם

 דרכי יידוע על הנוהל והפצתו
הארצית על מסגרות החירום בשירות, אך לא נקבעה מראש בוועדה דרך ההטמעה הופקדה בידי המפקחת 

נוער שלחה למנהלת השירות לילד ו – ההטמעה. הפצת הנוהל נעשתה בצורות שונות. לדוגמה, ברמה הארצית

המפקחים של השירות לילד ולנוער והתקיים דיון עם רכזי השירות והנוהל לכל מנהלי המרכזים ולכל את 

חלק מרכזי השירות הציגו את הנוהל  – הנוהל; ברמת המחוזן חששות והסתייגויות מ בו והועלשהמנהלים, 

 המנהלים הקדישו ישיבת צוות לדיון בנוהל.רוב  – ברמת מרכז החירוםו בפני המפקחים במחוזם;

 צעדים להטמעת הנוהל
והנוהל עוזר  ,ממילאבנוהל למה שנעשה הקיימות לדעת רוב המרואיינים קיימת הלימה בין דרכי העבודה 

 להלן מגוון הצעדים שנעשו:לבחון את העבודה השוטפת ולהזכיר את ההנחיות. 

הנהלת השירות נבנה טופס דיווח שבועי אחיד של מרכזי החירום בנוגע לכל ילד; ו ברמה הארצית: .1

 מועדיםבתיאום לילד ולנוער הנחתה את המחלקות לשירותים חברתיים לתת קדימות לילדי המרכזים 

 בהשמה.ועדות לתכנון טיפול והערכה ולו

רכזי השירות והמפקחים המחוזיים עורבו בעיקר בנוגע לילדים השוהים במרכז מעל  ברמת המחוז: .2

המחוזות יוסדו דגמים ן לשלושה חודשים ובנוגע לקשר עם המחלקות לשירותים חברתיים. בחלק מ

 ים.אחדים של ועדות העוקבות אחר משך השהות של הילדים במרכז
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מעקב נערך  כי מרכז החירום הוא מקום לאבחון ולטיפול קצר מועד;הודגש  ברמת מרכז החירום: .3

 עובדים חדשים על הנוהל.ויידעו משך השהות של הילדים במרכז; אחר שוטף 

מרכזי החירום עבדו מול המחלקות כדי למסור מידע על  עבודה עם המחלקות לשירותים חברתיים: .4

חזרה של ילדים לקהילה או הללדאוג , ועדה לתכנון טיפול והערכהמועד לו לתאם, אודות הילדים

 .במחלקות אולם, לא נעשו פעולות מכוונות להטמעת הנוהל ועוד. במסגרת חוץ ביתית להשמה

. עם זאת, השמה באומנה הינה באחריות המחלקות לשירותים חברתיים עבודה עם שירותי האומנה: .5

כדי לסייע למצוא משפחות  ת להידוק העבודה עם שירותי האומנהברמת המרכז נעשו פעולות שונו

בנוגע ) לדים עד גיל שמונה )כולל(באומנה של כל היהשמה נוסף המורה על , בעיקר בגלל נוהל מתאימות

 .ילדים שהוחלט על השמתם במסגרת חוץ ביתית(ל

 עבודה על פי הנוהל. 4

הנחיות לד במרכז חירום. המרואיינים נשאלו אלו הנוהל מסדיר את הנושאים הקשורים למשך שהותו של י

 מסריש להסכים עם ההראיונות עלה כי כדי להטמיע את הנוהל בהצלחה ן עדיין לא. מואלו הוטמעו בנוהל 

לתת הגדרות והוראות פשוטות ומובנות וכלים ו הברורבצורה מסר את הלהעביר , בוהמקצועי המוצג 

הנחיות לבין  על פיהן,פועלים לרוב שו ,שהוטמעו באופן מלא ההנחיותפי מדדים אלה הבחנו בין  לעליישום. 

 .שהוטמעו באופן חלקי

 באופן מלאשהוטמעו ההנחיות א. 

 ילדים חריגים.בנוגע לובהתאם להנחיות  קבלת ילדים למרכזים בהתאם לאוכלוסיית היעד .1

ידי עובד סוציאלי  צו חירום המופעל עלב –באחת משתי הדרכים שנקבעו  ילד למרכז חירוםהפניית  .2

 לחוק נוער או בצו ביניים על ידי בית משפט לנוער.

 .כאשר מתקבלת החלטה להחזיר ילד הביתה, ההחלטה מיושמת תוך חודש כפי שנקבע .3

עזרות במידע הנאסף בדרך זו למעקב אחר יהבניית כלי אחיד לדיווח שבועי, שימוש בו באופן שוטף וה .4

 השהות של הילדים במרכזים.

 שהוטמעו באופן חלקיהנחיות הב. 

יישום חלקי של ההנחיות הנוגעות לקיום דיונים על הילד והמשפחה: על פי הנוהל אמורים להתקיים  .1

 רקמקצועיים וועדה לתכנון טיפול והערכה. בפועל, מתקיימים לרוב -שני דיונים בין -שלושה דיונים 

 – הדיונים סוגי שניההבחנה בנוהל בין  הגורמים עלה הצורך לחדד אתן . בקרב חלק מדיוניםמה יםשני

עוד דווח כי תיאום מועד לדיון נמצא  .מקצועי" לבין "ועדה לתכנון טיפול והערכה"-בין "דיון בין

הבנות והעברה -באחריות משותפת של מרכז החירום והמחלקה לשירותים חברתיים ולעתים נוצרות אי

 של האחריות מצד לצד.

ונות רבה בין דווח על שהמחלקות לשירותים חברתיים: ן חלק מקשיים בעבודה המשותפת עם  .2

מחלקות אחרות דווח ל בנוגע. אולם, פי ההוראות הכתובות בנוהל לעפועלות היטב המחלקות. חלקן 

 .ממשק העבודה עם מרכז החירוםבנוגע ל, תחומי אחריותןבמילוי יותר שהן מתקשות 
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ביתית,  חוץבמסגרת השמה הוחלט על כאשר : חוץ ביתיתהחלטה להשמה במסגרת הקשיים ביישום  .3

לפי הערכת  משכות השהות של ילדים במרכזים.יגורם מרכזי לה םהשמה הקשיים בהסדרת הה

חוץ עה בקרב המחלקות לשירותים חברתיים והמסגרות המהמרואיינים יש צורך להעמיק את ההט

שמונה באומנה, מקשה על קיום ילדים עד גיל כל ההשמה של המורה על  הנוהלביתיות. זאת ועוד, 

, ובמיוחד משפחת הקושי למצוא משפחות אומנה שלההנחיות של נוהל קיצור השהות במרכזים, ב

 בטווח הזמן שנקבע. אומנה טיפולית,

בנוהל נקבע צורך בהבניית תהליך מתן אישור להמשך שהות במרכז חירום לאחר שלושה חודשים:  .4

ובאיזו דרך  נקבע באחריות מי לפנות לבקש את האישורטרם למי הסמכות לתת את האישור, אך 

במחקר נמצאו  כזה.ניתן לקבל אישור  שבגינםקשיים , בנוהל מפורטים העל כך . נוסףלעשות זאת

 .ויש צורך להבהיר האם הם מהווים סיבה להארכת השהות או לא ספיםקשיים נו

 . משוב על הנוהל ועל דרכי הטמעתו5

שוב על התוכן של הנוהל ועל הצעדים להטמעתו. הבחנו בין משוב שלילי למשוב המרואיינים התבקשו לתת מ

 חיובי.

 א. משוב חיובי

 .משרד הרווחהרשמית של קיומו של הנוהל: הנוהל מציג אמירה מקצועית ולחשיבות יש  .1

 חירום. במרכזשל ילד לשהות מארגנת ומדרבנת קובע מסגרת זמן הנוהל  .2

 .שהות במרכזתוספת זמן ללצורך בבמתן מענה בנוהל יש גמישות  .3

 ב. משוב שלילי

עבור שלילית המשמעות ה על, בנוהלהמקצועי מסר בנוגע להגיע להסכמה בין אנשי המקצוע צורך ליש  .1

משמעות של שהות ממושכת בנוגע להנוהל מעביר מסר ברור  .מתארכת במרכז חירום ושהותשילד 

הרצון לקצר את משך השהות של ילדים במרכזי החירום נובע מהחשש שהילדים יקשרו במרכז חירום. 

למרכז ועזיבתו תחווה על ידם כנטישה נוספת )על זו שהם חוו במעבר למרכז החירום והפרידה 

(. חשש נוסף הוא תחושת הדחייה שילד עלול לחוות כאשר ילדים שהגיעו בו היושמהמקום הקודם 

להציג לאזן את המסר ונהלים חשו שיש צורך מהן מ חלק. לפניוממנו יוצאים אחריו למרכז החירום 

  את מורכבות הנושא, כי יש מצבים בהם שהות ממושכת הכרחית.

או  אחריותהבהם  תבהירות בנושאים שלא מוגדר-: כדי למנוע איצורך בחידוד ההנחיות בנוהליש  .2

 ם.שנקבעה אחריות משותפת למרכז ולמחלקה לשירותים חברתיי

 פעולות להטמעה במחלקות לשירותים חברתיים. עטמיש  .3
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 . הצעות לכיווני פעולה6

במטרה לקצר את משך השהות של ילדים להלן הצעות לכיווני פעולה שעשויים לסייע להמשך הטמעת הנוהל 

 .במרכז

 א. שיפור הנוהל הקיים

 להבנות כלים ליישום.ולדייק ולפשט את ההוראות והיכן שצריך,  התחומים הנכללים בנוהלבחינת  .1

בנוהל ישנה התייחסות לסיבות  אישור להארכת משך השהות במרכז.מתן עדכון הקריטריונים ל .2

 סיבות נוספותמספר  נמצאובמחקר פיהן ניתן לאשר הארכה של משך השהות במרכז.  לשעהמיוחדות 

קריטריון למתן אישור היא מהווה ן האם לציימוצע סיבה כל בנוגע ל על מתן האישור.המשפיעות 

 או לא. להארכת השהות

הדגמים השונים שפותחו לוועדת מעקב מחוזית לימוד : ורכזי השירותמפקחים החיזוק מעורבות  .3

 מחוזית.-העבודה הביןהסדרת והבניית דגם משותף לכל המחוזות; והמשך 

 .התאםנוהל בעדכון המסגרת לקבלת משוב על הנוהל ויצירת קבלת משוב על הנוהל:  .4

 ב. הטמעה במחלקות לשירותים חברתיים ובמסגרות החוץ ביתיות
 .מוובמחלקות לשירותים חברתיים, בפנימיות ובשירותי האומנה וייש הבניית תהליך ההטמעה של הנוהל

 ג. ייעול המעקב על משך השהות של ילדים במרכז חירום

כלי הדיווח השבועי צעות בחינה מחודשת של באמ הילדים במרכזשל השהות משך הרחבת הבקרה על 

 .מחלקותהן מתדיר הנהגת דיווח דיוקו; וו

 ד. למידה פנים ארגונית
; יש למקד את העבודהצמתים באילו נושאים וכדי להעמיק את ההבנה  פיתוח ניתוח המידע המנהלי שנאסף

 . של השהות במרכזקיצור המקדמות כדי לזהות דרכי פעולה  ההבדלים בין מרכזי החירום בחינת

 ארגונית וחיזוקה-ה. הרחבת העבודה הבין
משרד עם גורמים מחוץ ל)ומחוץ לשירות לילד ולנוער( ו משרד הרווחההידוק העבודה עם גורמים בתוך 

 בעיקר עם משרד החינוך, מערכת המשפט ומשרד הבריאות. ,הרווחה

 לפעם מפעם הנוהל לפי העבודה רענון. ו

 בעתיד נהלים של הטמעהלו לכתיבהתובנות בנוגע  .ז
 המקצועימסר ה על להסכמה להגיע ,השטח גורמי מקרב ובמיוחד הדרגים מכל נציגותישנה חשיבות לשתף 

 מתהליך כחלק הטמעהה דרכי, כדאי לשקול להבנות את על כך נוסף .ליישום וכלים ברורות הנחיות לתתו

 ,ולאכיפתו הנוהל יישום לבדיקת דרכים לקבוע ,הרלוונטיים הגורמים כל ובשיתוף נוהלה של הכנהה

 .סופי כנוסח קביעתו ינלפ סיוןינ לתקופת והפעלתו הנוהל על משוב למתן מסגרת להגדירו
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 דברי תודה
  עזרו בביצוע המחקר.שלהודות לכל האנשים ברצוננו 

והשירותים נוער במשרד הרווחה להשירות לילד ון תודה על שיתוף הפעולה לכל בעלי התפקידים מ

 –מור, מפקחת ארצית על מסגרות החירום; לרכזי השירות המחוזיים -: למירי כנעןשהתראיינו החברתיים

בדות הסוציאליות המחוזיות והעירוניות לחוק ודליה סיני, מיכל רבין, יפה ישראל ואיציק אלישר; ולכל הע

עוד ברצוננו להודות לבתיה פריד, מפקחת ארצית לשעבר על מסגרות החירום, על הסיוע באיסוף  נוער.

 המידע המנהלי.

רותי בודתם: גבי קונפינו, את הידע על עלחלוק איתנו מוכנות למנהלי מרכזי החירום על הפתיחות וה התוד

זיאד ד"ר טובי, אפרת אמיר,  קרפ, פאינה ליפשיץ, אופיר מוראד, טלי מרגלית, אוריאל אלשטיין, סיגל

 מסאלחה ושלי בן אליעזר.

יוסף ד"ר ול השירות לילד ולנוער;ן מחווה לוי, עובדת סוציאלית ראשית לחוק נוער, טיפול והשגחה תודה ל

, באגף למחקר תכנון והכשרה, שניהם ממשרד הרווחה והשירותים מחקרהאהרונוב, מנהל תחום 

 החברתיים.

על  ,ברוקדייל: למרים נבות, מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ונוער-ג'וינט-יירסתודה לעמיתנו במכון מא

מתוק על עריכת הלשון של הדוח והסיוע בתיאום הראיונות; -; לרויטל אביבהערותיה החשובות לדוח

 וללסלי קליימן על הפקת הדוח והבאתו לדפוס.
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 . מבוא1

בסיכון גבוה ישנם ילדים  ,בתנאי ביטחון ומוגנות. עם זאתבה שילדים גדלים המערכת הטבעית היא המשפחה 

עשר מרכזי חירום -אחד ישנם .החירום ימרכזהוקמו הללו ילדים העבור הזקוקים לטיפול ולהגנה מיידיים. 

באחריות השירות לילד ולנוער, באגף לשירותים אישיים וחברתיים של על ידי גוף שנבחר במכרז, מופעלים ה

  .(2012אכתילאת, -לאל וניג'ם-סבו; 2014משרד הרווחה, ) 1משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 מרכזי החירום

-'םוניגלאל -סבו; 2014, משרד הרווחה; 2015, לב שדה, בן שמחון וגורן: )מרכזי החירום שתי יחידותרוב ב

 (2007; פבר וסלוצקי, 2010, וסלוצקי פיגלסון, פריד; 2012אכתילאת, 

 (האינטרנית) פנימייתיתה היחידה. א

ומהתעללות, המחייבים הגנה מידית על  פוגעתביחידה נקלטים ילדים במצבי סכנה הנובעים מהזנחה 

תקנון העובדים לפי הילדים מחוץ לבית, לפרק זמן קצר והערכה כוללת של מצבם ומצב משפחתם. 

המחייבת את הפסקת  "המערך הטיפולי של המרכז פועל בראייהמרכזי חירום,  בנושא 2הסוציאליים
מתוך הכרה בחשיבות הקשר ההורי. ]...[ ההתנהגות הפוגעת, תוך דגש על מסוגלות לשינוי של ההורים ו

טובת הילד היא זו שתנחה את פעולות המרכז. טובת הילד היא שילוב של הגנה, שיקום המערכת המשפחתית 
רוב הילדים, ההוצאה בנוגע ל (.2007משרד הרווחה, , 1סעיף ) עד כמה שניתן והבטחת התפתחותו התקינה"

 24היחידה פועלת ונות האפשריים להגנה במסגרת הקהילה. הפתרכל למסגרת חירום נעשתה לאחר מיצוי 

אחד חירום רכז מ .מרכזי החירוםעשרה -אחדיחידה זו קיימת בכל שעות ביממה, במשך כל ימות השנה. 

. כמו כן, ישנם שני מרכזים 14-2( והיתר לגיל 15-12(, מרכז אחד למתבגרות )גיל 6-2לגיל הרך )גיל מיועד 

 )אחד לבנים ואחד לבנות( ומרכז חירום המיועד למגזר הערבי. המיועדים למגזר החרדי

 ייעוצית )אקסטרנית(-הטיפולית היחידה. ב

ילד הטיפול ניתן ל. בחיק המשפחה םבקהילה, בעת שהות בילדים הנתונים בסיכון גבוה טפלתזו מיחידה 

 ,הביתן המידית מהוצאתו מחייבים את אינם בסיכון גבוה, אך נתון במצבים שבהם הילד ולבני משפחתו 

חוץ למסגרת  וייעוצית תוכל למנוע את הפניית-וסביר כי ההתערבות המקצועית במסגרת היחידה הטיפולית

יחידה בתום השהות של הילד ב בהומטפלת המשפחה המלווה את . לעתים היחידה היא מסגרת המשך ביתית

עדה לתכנון טיפול והערכה. היא פועלת חירום. ליחידה מופנים על פי החלטת הווהמרכז ב פנימייתיתה

 . מסוג זה שמונה יחידותישנן ה', עד שעות הערב. -בימים א'

 .3פנימייתיתההיחידה  בעבודתזה מתמקד  מחקר

 הן:יחידה מטרות ה

 .הגנה על ילדים הנפגעים במסגרת המשפחה .1

 .הסיכוןהערכת אירוע המשבר ומצב ; ילד-יחסי הוריםואבחון הילד, המערכת המשפחתית  .2

                                                   
 להלן: משרד הרווחה 1
 להלן: תע"ס 2
 להלן: מרכז חירום 3
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 .הזדמנות לשינוי ולגדילהדחופה במצבי סכנה כהתערבות  .3

 .תכנון טיפול והערכה באשר לבניית תכנית טיפול משקמת למשפחה ולילדה למתן המלצות לוועד .4

חירום נעשית בשתי דרכים: האחת, במצב חירום, באמצעות צו חירום המופעל על ידי עובד המרכז להכניסה 

ה ועדהות, בצו ביניים שניתן על ידי בית משפט לנוער, לאחר דיון והמלצה של לחוק נוער; והאחר יסוציאל

מועד עם הילד והוריו, מתגבשת ה כנון טיפול והערכה. בסיום תהליך האבחון, ההערכה והטיפול קצרלת

 .חוץ ביתיתבמסגרת או השמה לביתו ולמשפחתו  החזרה –המלצה לתכנית המשך מיטיבה לילד 

של  השהות הרצוי משךקביעת מדיניות בנוגע להיא שאנשי המקצוע מתלבטים בה אחת הדילמות הקשות 

לבצע אבחון ולתת המלצות , הילד להגן עללאנשי המקצוע לאפשר תקופה זו מיועדת  .חירוםהילד במרכז 

אמורה להיות קצרה ככל במרכז החירום השהות במסגרת חוץ ביתית.  תואו השמתו הביתה חזרהלבנוגע 

ילדים שמבחינה נפשית היא לעיקר הדאגה  .ויישומו פתרון קבע עבור הילד על המלצההן האפשר עד מת

השהות שלהם במרכז החירום מתארכת ברורות, אבל בנוגע אליהם המרכז וההמלצות ן מוכנים לצאת מ

 (.2007; פבר, 2007)פבר וסלוצקי,  המשךב 4פרק שיפורטו ב, כפי מסיבות שונות

עד שלושה חודשים. לתקופה של  במרכזישהו , הילדים (2007)משנת  חירום מרכזיבנושא תע"ס הפי  על

"הגנה מידית, ייבדק ויאובחן מצבם של הילד והוריו, תוערך יכולתם במהלך תקופה זו מצופה כי הילד יקבל 
לתפקד במסגרת המשפחה בליווי טיפולי, בלי לסכן את שלום הילד ובריאותו. ]...[ בהתאם לאבחנה, תגובש 

, משרד הרווחה, 5סעיף ) מלץ תכנית טיפולית לילד ולהורים, במסגרת הקהילה או בסידור חוץ ביתי"ותו

)משרד הרווחה, לתקופות קצרות נוספות ניתן לקבל הארכה לשהות של הילד במרכז במקרים חריגים . (2007

מעל לשישה הייתה חירום  כי ממוצע שהיית ילד במרכזהראו  האחרונות שניםמההנתונים עם זאת,  (.2015

, מנכ"ל משרד "וועדת סילמן"נידונה בת משך השהות של ילדים במרכזי חירום ייבעקבות כך, סוג .4חודשים

"לפעול לקיצור שהות הילדים ביחידה האינטרנית על ידי שם הומלץ  ,(2014)משרד הרווחה,  הרווחה לשעבר
בהמשך  (.50עמוד שם, ) בילדים ובהורים" ביתיים והמענים בקהילה והבניית הטיפול-הגדלת המענים החוץ

"נוהל משולב לקיצור משך  :2015שנת חלת חדש, אשר פורסם בהתנוהל הוכן  המנכ"ל לשעברבהוראת לכך, 
חשוב להבהיר כי הנוהל אינו מבטל הוראות אחרות שנקבעו בעבר  .(1)נספח  שהיית ילדים במרכזי חירום"

 בתע"ס.ההוראות מרכזי החירום, כמו בנוגע ל

 הנוהל

ועמידה בטווח הזמן שהוגדר "להבטיח את קיצור משך שהיית ילדים במרכזי החירום, היא  ת הנוהלמטר
"מרכזי החירום נועדו לתת הנוהל ממשיך ומפרט כי  רכי משפחתו".ולכך, בהתחשב במצב הילד ובצרכיו וצ

מענה קצר מועד וזמני ]...[ הוראות תע"ס מרכז חירום הגדירו את משך הזמן לסיום תהליך שהיית ילד 
במרכז חירום לתקופה של עד שלושה חודשים ובמקרים חריגים ניתנת הארכה לתקופות קצרות נוספות. 

נאים זמניים וארעיים. לפיכך הוסכם שיש נקודת המוצא, שילד עלול להינזק בשהייה לאורך זמן בת]...[ 
חלקה לשירותים מלהסדיר את דרכי העבודה של כל הגורמים המעורבים בתוך מרכז החירום ובממשקים: ה

ביתיות )פנימיות ואומנה(. זאת, על מנת להבטיח יישום תכנית שנמצאה מתאימה חוץ חברתיים והמסגרות ה

                                                   
 נתונים על מרכזי החירום.עיבוד מיוחד של משרד הרווחה של  4
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ה או במשפחה אומנת. זאת תוך כדי התייחסות לכל להמשך הטיפול: חזרה לקהילה, השמה בפנימיי
התהליך: משלב השמת הילד במרכז חירום, דרך קיום ועדות תכנון טיפול ומעקב אחר התפתחות הטיפול 

 (.2015משרד הרווחה, , 1)סעיף והאבחון ועד הוצאת הילד להמשך סידור כפי שהומלץ ואושר בבית המשפט" 

יס הנוהלי והחוקי של הנוהל; מטרות הנוהל; הגדרת האוכלוסייה : הבסשלהלןהנוהל מתייחס לנושאים 

המופנית למרכזי החירום, ובכלל זה איזו אוכלוסייה אין להפנות למרכזים ודרך אישור הפניה של ילדים 

המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז החירום; קיום דיונים על הילדים והמשפחות  תבנסיבות חריגות; עבוד

על מרכז מטעם השירות לילד ולנוער שירותים חברתיים ומרכזי החירום; תפקיד המפקח ידי המחלקות ל-על

החירום בנוגע לסוגיית זמן השהייה במרכז; קריטריונים למתן אישור חריג להארכת משך השהות במרכז 

ביתית חוץ חזרה הביתה ממרכז חירום; יישום ההחלטה להשמה במסגרת ההחירום; יישום ההחלטה ל

או במשפחות אומנה(; המנגנון לפתרון בעיות בזמן הימשכות השהייה במרכז חירום; והאחריות  )בפנימיות

 על ביצוע הנוהל.

, למכון במשרד הרווחה נוערלילד ולשירות האגף למחקר, תכנון והכשרה וה וכשנה לאחר פרסום הנוהל פנ

ובדק את  2016בשנת  נערך. המחקר והטמעתשיבדוק את לבצע מחקר ברוקדייל בבקשה -ג'וינט-מאיירס

גורמים המשפיעים על משך השהות המשך השהות של ילדים במרכזים לאורך השנים, הנושאים הבאים: 

שהוטמעו באופן הנחיות וה באופן מלאשהוטמעו הנחיות הבמרכזים, תהליך ההטמעה של הנוהל, של ילדים 

והמלצות  וכיווני פעולה להמשך הטמעת , וכן,משוב על הנוהל ועל דרך הטמעתו. כמו כן, בדוח ישנו חלקי

 עתידיים.אחרים נהלים בנוגע ל

שיפור הכתיבה וההטמעה של נוהל וסיוע למשרד הרווחה ביישום מדיניותו; למחקר תרומות רבות, בהן: 

 זה ונהלים בעתיד. 

 . המחקר2

 המחקרמטרת 

, בהתחשב במצבם, החירום שהות הילדים במרכזי ללמוד על הטמעת הנוהל לקיצורמטרת המחקר היא 

 בצורכיהם ובצורכי משפחתם.

 שנבדקוהנושאים 

 משך השהות של הילדים במרכזי החירום .1

 הגורמים שמשפיעים על משך השהות של ילד במרכז חירום .2

 החירום אופן הטמעת הנוהל במרכזי .3

 במרכזי החירום השינויים שחלו בדרכי העבודה של הצוותים .4

 דרך הטמעתו של הנוהל החדשמהשירות לילד ולנוער ואנשי מטה מנהלי המרכזים של רצון ההערכת שביעות  .5

 הנוהל משיג את מטרתושהערכת המידה  .6
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 מערך המחקר

המידע האיכותני בא ללמד  נהלי.ומידע מ   מידע איכותני :מקורות מידעני סוגים של שבמחקר נעשה שימוש ב

 הנוהל החדש תדרכי הפצהחירום, על במרכזי ילדים ההגורמים המשפיעים על משך השהות של על 

 יםשהות של ילדים במרכזההגורמים המשפיעים על משך על השינויים שחלו בדרכי העבודה, על , והטמעתו

בא  מנהליהמידע ה .ואנשי המטה מיישום הנוהל ודרך הטמעתו יםשביעות הרצון של מנהלי המרכזעל ו

הנוהל שבשנים האחרונות וזאת כדי לבחון את המידה  חירוםהמרכזי השהות של ילדים במשך על  ללמד

 .משיג את מטרתו

 :באופן מפורט יותר

 איכותני . מידעא

 :האלה םגורמיהבוצעו ראיונות עם 

תה שותפה לכתיבת יהמפקחת הארצית הי .המפקחת הארצית על מסגרות החירוםראיון עומק עם  .1

 הנוהל והיא האחראית בפועל ליישומו.

לרכזי  נוער.לו ילדלשירות ההמחוזיים של  שירותהרכזי כל אחד מארבעת ראיונות טלפוניים עם  .2

שירות ההשירות תפקיד מרכזי ביותר בשירות בהיותם הצומת המחבר בין כל תחומי האחריות של 

מרכזי החירום, המחלקות לשירותים חברתיים, שירותי האומנה  –נוער ברמת המחוז לילד ול

 עוד.והפנימיות ו

קרי, עם המפקחות  .לחוק נוער עירוניותהמחוזיות והסוציאליות העובדות העם ראיון קבוצתי  .3

 מחלקות לשירותים חברתיים.ועל ההמפקחות על מרכזי החירום  ,של השירות לילד ולנוער המחוזיות

. הבחירה להתמקד במחקר במנהלים נבעה מנהלי מרכזי החירום 5עשרתכל אחד מעומק עם ראיונות  .4

  בקבוצה זו ובעבודת מרכזי החירום.ההטמעה ממיקוד מאמצי 

לוותק ולניסיון שצברו מנהלי המרכזים חשיבות רבה. הם יכולים להשפיע על תפיסתם את הנוהל, על 

ה מנהלים בר ועל התייחסותם לסוגיית משך השהות במרכז בכלל. ארבעיכולתם להשוות את המצב כיום לע  

היו חדשים מאוד בתפקיד בעת ביצוע המחקר )פחות משנה(, ארבעה מנהלים נוספים מילאו את התפקיד 

המנהלים היו ותיקים מאוד בתפקיד )שניים מהם מנהלים מרכז חירום ן שנה עד שנתיים ורק שלושה מ

ז חירום, מילאו תפקיד כעשור ואחת כשני עשורים(. עם זאת, רוב המנהלים, לפני מינוים לתפקיד מנהל מרכ

  אוכלוסיית הילדים ודרכי העבודה.עם קודם במרכז החירום. כלומר, הייתה להם היכרות מוקדמת 

את דרכי העבודה של כל הגורמים הנמצאים בממשק עבודה עם גם הנוהל מבקש להסדיר מגבלת המחקר: 

ירותי האומנה. המחקר לא כלל שלפנימיות וללמחלקות לשירותים חברתיים, בעיקר מרכז החירום. הכוונה 

היו בראשיתן  הללוגורמים הראיונות עם גורמים אלה. בעת ביצוע המחקר הפעולות להטמעת הנוהל בקרב 

                                                   
מרכזי חירום, אולם לשניים מהם אותו מנהל )מרכז החירום "מבטח עוז" כולל מרכז לבנים ומרכז  11קיימים  5

 לבנות(.
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על דרכי העבודה  קולם חסר לשם השלמת התמונה המלאהעם זאת, לא לכלול אותם במחקר. הוחלט ועל כן 

 .המשותפות

 נהליב. מידע מ  

. 2015-ו 2013, 2010שנים במידע על משך השהות של ילדים במרכזי חירום העביר נוער לילד ולשירות המטה 

מפקחת הארצית על מסגרות רוכז בידי השבאמצעות דיווח שבועי,  םמרכזיהמנהלי נאסף על ידי מידע ה

כוללים מידע על מרכז החירום בתל אביב, אשר נסגר בינתיים.  2013-ו 2010השנים ן מ הנתוניםהחירום. 

)אף שפעל  2015 שנתל בנוגעוהוא נכלל בנתונים שנמסרו  'בית אפל'נפתח במקומו מרכז  2015באמצע שנת 

 רק חלק משנה זו(.

 . משך השהות של ילדים במרכזי חירום3

משרד הרווחה הייתה לשאוף לשהות קצרה ככל האפשר של , מדיניות 2015גם לפני פרסום הנוהל בשנת 

הילדים במרכזי החירום. עם זאת, נתונים שנמסרו על ידי משרד הרווחה מלמדים כי השהות הממוצעת 

 חודשים.שישה הייתה מעל ל

הילדים שסיימו את שהותם במרכזי החירום ומשך הזמן ששהו בהם, בשנים מספר מידע על מפורט  1בלוח 

נעשו  2015במהלך שנת , שבהתחלתה פורסם הנוהל. 2015( ובשנת 2013-ו 2010רסום הנוהל )שקדמו לפ

צעדים שונים לשם הטמעת הנוהל. אולם, מניתוח הנתונים נראה כי בעת ביצוע המחקר היה מוקדם מידי 

 לבחון האם פעולות אלה אכן קיצרו את משך השהות של הילדים במרכזי החירום.

  15-ד לעשכל מרכז חירום מיואף על פי ם סיימו את השהות במרכזי חירום. ילדי 239, 2015בשנת 

במספר הילדים שסיימו את השהות בכל אחד  קיימת שונות רבה בין המרכזים ,6זמן נתוןכל ילדים ב

 ילדים בשנה. 39-ל 11והטווח נע בין  מהם

  ל 6.2ונעה בין מאוד יתה דומה יהשהות הממוצעת של ילד במרכז חירום ה 2015-ו 2013, 2010בשנים-

 חודשים.  6.5

  הטווח נע בין  2013עם זאת, טווח מספר חודשי השהות הממוצעת במרכזים השונים צומצם. בשנת

 חודשים בממוצע. 7.7-ל 3.5הטווח נע בין  2015חודשים בממוצע, ואילו בשנת  10.2-ל 4.7

 א מראה שונות בין השנים באחוז הסתכלות על משך השהות במרכז חירום לפי מספר חודשים, ל

בשנים השונות( או שהו עשרה חודשים או יותר  15%-19%הילדים ששהו במרכז עד שלושה חודשים )

, לעומת השנים הקודמות, נמצא אחוז נמוך יותר של ילדים 2015בשנים השונות(. בשנת  12%-16%)

שהו במרכז שבעה עד תשעה שששהו במרכז ארבעה עד שישה חודשים ואחוז גבוה יותר של ילדים 

 חודשים.

  

                                                   
 למעט המרכז במגזר הערבי, המיועד לעשרים ילדים. 6
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 : מספר הילדים ומשך השהות במרכזי חירום, לפי שנים1לוח 
 2010 2013 2015 

הילדים שסיימו את השהות במרכזי חירום בכל  מספר
 239 270 275 הכול-סך –שנה 

י החירום במרכזשסיימו את השהות טווח מספר הילדים 
 ילדים 39-11 ילדים 39-11 ילדים 51-18 השונים בכל שנה

במרכזי החירום בכל  בחודשיםמשך השהות הממוצעת 
 6.2 6.5 6.3 הכול-סך –שנה 

במרכזי החירום  ממוצעתהשהות הטווח מספר חודשי 
  7.7-3.5  10.2-4.7  10.4-4.4 השונים בכל שנה

 100 100 100 (באחוזיםהכול )-סך –במרכז חירום  שהותה משך
 18 15 19 חודשים 3עד 
 35 43 43 חודשים 6-4
 35 27 22 חודשים 9-7
 12 15 16 + חודשים10

נהלי. ְמנהלי מרכזי החירום ציינו כי בדרך כלל ן מ הראיונות עולה תמונה דומה לזו שנמצאה במידע המ 

חזרה הביתה )במקרים שזו ההמלצה( הומתן המלצות לעתיד  ,מצליחים במרכזים לסיים את תהליך האבחון

כל  ,ארבעה חודשים, למעט בנוגע לילדים הזקוקים לתקופת רגיעה ואבחון ממושכים יותר. אולם-שלושהתוך 

 המנהלים:ן . מספר על כך אחד ממתארך למספר חודשים נוספיםביתית, חוץ כולל ההשמה במסגרת  ,התהליך

זמן  ארבעה חודשים, זה נדיר שאנחנו מבקשים-"אנחנו עושים עבודה מאוד אינטנסיבית שלושה
כי לא סיימנו את האבחון. זה תמיד יהיה במצבים שהילדים כל כך מורכבים... בדרך כלל אנחנו 

ארבעה חודשים גג והילדים מחכים לתהליך ההשמה -מסיימים את זה ]האבחון[ תוך שלושה
 ". ילדים שהוחלט שיש להוציאם מהבית[ל בנוגע] שלהם

 מרכז חירום. הגורמים המשפיעים על משך השהות של ילדים ב4

לקצר את לשאוף לפיה יש מדיניות משרד הרווחה פועל ליישום , מאז הקמתם של מרכזי החירום כאמור

אינו מרכז מרכז החירום אינו תלוי בתפוסת הילדים במרכז והתקצוב חשוב להבהיר כי  הם.בהילדים שהות 

למרכזי של ילדים . כמו כן, לעתים קיימת רשימת המתנה ונהנה כלכלית מהארכת השהות של ילדים ב

יש לכל הגורמים  ןועל כ ,החירום )בעיקר למרכזים המשרתים את האוכלוסייה הערבית והחרדית(

מעידים על כך המנהליים עם זאת, הנתונים  צר את משך השהות של הילדים במרכזים.לק ענייןהרלוונטיים 

סיימו את שעל פי נתונים אלה, שהותם של ילדים  חודשים.שלושה מעל  במרכזים שרוב הילדים נשארים

בשל , (43%) בעיות בהשמה לפנימייהבשל מעל שלושה חודשים  התארכה, 2015במרכזים בשנת הטיפול 

 10%-בנוגע ל(. 20%) ללא פירוט ,ומסיבה אחרת (13%) אבחון מורכב בשל, (14%) בעיות בהשמה לאומנה

 שהות.לא צוינה הסיבה להארכת ה

, לפי מידת שהות של ילד במרכז, כפי שעלו מדברי המרואייניםהבפרק זה יוצגו הגורמים המשפיעים על משך 

 :שכיחותם
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 באופן כלליא. גורמים הקשורים להשמה במסגרת חוץ ביתית 

 (.על החזרה הביתההומלץ על השמה במסגרת חוץ ביתית )ולא עבורם ילדים שבנוגע ל

 ביתית עולה ככל שמצב הילד מורכב יותר והילד גדול יותר. הקושי במציאת מסגרת חוץ .1

 .שירותיםבמחסור במסגרות חוץ ביתיות ובמגזר הערבי יש  .2

דרכי עבודה מהיכרות מועטה בין הגורמים ונובעים מ הקשייםמחוזית. -עבודה ביןבישנם קשיים  .3

או מסגרת חוץ ביתית שונות )בין רכזי שירות, מפקחים, מרכזי חירום, מחלקות לשירותים חברתיים 

 הנמצאים במחוזות שונים(. 

 גורמים הקשורים להשמה באומנהב. 

המורה  נוהלההקשיים הבולטים שצוינו הם: מציאת משפחה מתאימה ובמיוחד משפחת אומנה טיפולית; 

ובעקבותיו הגידול במספר הילדים שיש למצוא להם משפחות  שמונה גיל עד ילדיםכל ה של לאומנה הפניהעל 

אומנה; פתרון אומנה לאחאים; מציאת משפחה ככל שהילד גדול יותר; לעתים קשיים בתקשורת בין 

עמותות האומנה והמחלקות לשירותים חברתיים; ותהליך המעבר ממרכז החירום למשפחה שנמשך בין 

קרה של שלושה אחים שהיו במרכז, המדגים קשיים שונים המנהלים תיאר מן שבועיים לחודש. אחד מ

 בנושא של אומנה: 

. ביתית כים הוצאה חוץרייש פה שלושה אחים ביחד שאחרי חצי שנה כבר יכולנו להגיד שהם צ"
לא נמצאה  ,ושלושתם עם עיכובים גדולים ,מכיוון שהשופטת רצתה שהם ילכו שלושתם ביחד

 ,חשוב שהם יהיו שלושתם ביחד יבעינ' :שופטת הזאת אומרתה. ]...[ משפחה שתיקח את שלושתם
שיהיו פה עד שתימצא  ,הם מתקדמים פה ,הם מתפתחים פה ,טוב להם פה ,קחו את הזמן שלכם

בסוף היא הסכימה לקבל את זה שאין משפחה שתיקח את כולם ויש שתי משפחות  '.משפחה
. ]...[ ם מחויבות לשמור על קשר ביניהםוהד אחת אחת תיקח שניים ואח]זו מזו[.  שגרות לא רחוק

 ."עד שהם יצאו זה יהיה שנה וחודשיים

 גורמים הקשורים להשמה בפנימייהג. 

הקשיים המרכזיים שפורטו הם: מציאת פנימייה מתאימה; איתור מקום בפנימייה; מציאת פנימייה 

הקיץ; מחסור בפנימיות ; מעבר לפנימייה לקראת סוף שנת הלימודים או במהלך 13-12לילדים בגיל 

 במגזרים הדתי והחרדי. הנה דבריו של מנהל מרכז:

קטנים מידי לחסות הנוער וגדולים מידי  – 13-12"ככל שהילד גדול יותר קשה יותר למצוא. גיל 
 בתפר ולא יקבלו אותם לחצי שנה למסגרת". –לפנימיות רווחה 

 בין מרכז החירוםותים חברתיים ללשירהמחלקה ד. מידת שיתוף הפעולה בין 

מקצועי ולוועדה לתכנון טיפול והערכה בהקדם האפשרי, מהירות העברת -היכולת לקבוע מועדים לדיון הבין

המידע הרלוונטי על ידי המחלקה לשירותי האומנה ולפנימיות )אם הוחלט על הוצאה למסגרת חוץ ביתית(, 

כל אלו ועוד תורמים לקיצור השהות  – להמשך טיפול בילדהאפשרות לליבון אי הסכמות בנוגע להמלצות 

 של הילדים במרכזים.
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 נוערלהשירות לילד ון ה. מידת מעורבות רכזי השירות והמפקחים מ

מעקב שוטף של המפקחים ורכזי השירות, מעורבות בנעשה במרכז, עבודה פורייה עם המסגרות החוץ 

 השהות של ילדים במרכזי חירום.מסייעים רבות לקיצור  –ביתיות ועם המחלקות לשירותים חברתיים 

 החינוךו. כינוס ועדת השמה של משרד 

 ,הילדים זקוקים ללימודים בחינוך מיוחד. כדי להעביר ילד מחינוך רגיל למסגרת של חינוך מיוחדן רבים מ

או לצורך מתן כל עזרה אחרת לפי חוק השילוב של משרד  ,או לשם מעבר בין מסגרות של החינוך המיוחד

החינוך, נדרש כינוס של ועדת השמה. אולם, בדרך כלל מחלקת החינוך ביישוב מכנסת ועדת השמה כפעמיים 

בשנה. כחלק מתהליך היציאה ממרכז חירום, שיכול להתרחש בכל מועד בשנה, לרוב יש צורך לכנס במיוחד 

 ועדת ההשמה.את 

 ות מצב הילד וטובת הילדמורכב. ז

מידע צורך בהכוונה למידת הקושי לאבחן את מצב הילד והמשפחה, לצורך בזמן נוסף לטובתו של הילד או ל

הילדים זקוקים לתקופת רגיעה, ן . כלומר, ידוע כי חלק מבעת השהות במרכז החירום חדש שעולה וכד'

 מנהל מרכז:החלמה ואבחון ממושכים יותר משלושה חודשים. מספר על כך 

הערכה שהמצב הרגשי של הילד מחייב שהות נוספת, שחשוב שהשהות תהיה דווקא במרכז "
החירום. ברור שהטיפול לא מסתיים כאן. אבל חשוב שיקרה פה, בתנאים פה, יש כאן הרבה אנשי 

 ".ייחודיות של מרכזי החירוםזו ה –מקצוע, גבולות, הכלה, שמירה 

 ההורים או התנגדותם. מידת שיתוף הפעולה של ח

מסייע לקצר את השהות במרכז  גורמי המקצועלרוב, מעורבות רבה של ההורים ושיתוף פעולה שלהם עם 

הבית ולשהותו במרכז החירום ואחר כך במסגרת חוץ ן להוצאת ילדם מ חירום; ואילו התנגדות ההוריםה

תאריך את השהות של  ,להליכים משפטייםשל ההורים בעיקר פנייה , וזו ההמלצה לטיפול(כאשר ) ביתית

 ילד במרכז.

תם והעומס המוטל עליהם  ט. זמינות הפסיכולוג והפסיכיאטר שהמרכז עובד א 

 מספר מנהלים ציינו סיבה זו כגורם שיכול לעכב את סיום תהליך האבחון במרכז החירום. 

 מורכבים במיוחד קיומם של הליכים משפטייםי. 

יכולים להאריך מאוד את משך השהות הם יישנם הליכים משפטי לעתיםם, אולם גורם זה נוגע למעט ילדי

משכות הזמן עד קבלת החלטות על תשל ילד במרכז חירום. ההליכים המשפטיים העיקריים שצוינו הם ה

ידי השופטים, מעורבות עורך הדין של ההורים, פנייה של ההורים לבית משפט והמתנה עד קיום בדיקת 

 . מסוגלות הורית

 יא. עבודה עם שירותים מחוץ לשירות לילד ולנוער

מורכבים יותר כאשר עובדים עם שירותים מחוץ לשירות לילד ולנוער.  כל תהליך העבודה, וההשמה בפרט,

בדומה להליכים משפטיים, מדובר בילדים מעטים, אולם העבודה עם שירותים אלה עלולה להאריך מאוד 

עבור ילדים אלה. השירותים מענים חירום. בהקשר זה צוין המחסור בהאת משך השהות של ילד במרכז 

הבולטים שאוזכרו הם רשות חסות הנוער, אגף השיקום, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית 
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ומשרד הבריאות. לדוגמה מסביר , התפתחותית )מש"ה( והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

 מנהל מרכז: 

תם בשוטף ולא שלא עובדים א  שירותים  – רד הבריאות לפעמים זה אגף השיקוםלפעמים זה מש"
  ם".ההמלצות שלנו לא מחייבות מבחינת. מכירים בדיוק את הכללים ולא בדיוק מכירים אותנו

 ותהטמעצעדים להפצת הנוהל ו כידר. 5

 כתיבתבתהליך החל  –הללו שלבים ה. בפרק זה נציג את אחדיםתהליך הכולל שלבים היא נוהל ה של הטמע

 .די להטמיע את הנוהל בשגרת העבודהצעדים שנעשו כבוכלה  תוהנוהל והפצ

 הספרותהגורמים השונים הנוגעים אליו. ן יישום של נוהל חדש הוא סוג של שינוי ארגוני הנדרש מ

התקשורת בין הדרגים הגבוהים מצביעה על חשיבות  ארגוניים בשינויים העוסקת והאמפירית התאורטית

בתהליך של שינוי  השתתפותעולה כי (. עוד 2008, אחריםולנמוכים להצלחת תהליכי שינוי בארגון )דולב 

הם של היכולת פיסתתומגבירה את  הצפוי מהשינוי המשתתפים של מתחוה הלחץ תחושת את מורידה

ה צעדים מומלצים לשיתוף חברי הארגון בספרות מציינים שלוש. השינויהצפויות מ דרישותה עם להתמודד

  (:2011לאל, -סבו אצל Locke & Schweiger, 1979; Sagie & Koslowski, 1996; Lawler. 1986בתהליך השינוי )

  להשיגן ועולה שאפשר שותפות בקביעת המטרות. בדרך זו נקבעות מטרות שהמשתתפים מאמינים

 שנקבעו.ת המטרות א גיהמחויבות והאחריות שלהם להש

  וי, קבלתו לשינ הפתיחות. בכך גדלה השינוי ליישום הקשורות החלטות ובקבלת בתכנוןשותפות

 .כחיובי תפיסתוו

  מתן מידע על השינוי הצפוי ומשמעותו. צעד זה מאפשר דיון באפשרויות הקיימות, הקטנת אי הוודאות

 והעלאת תחושת השליטה.

שאפשר , באופן כזה וויחלחל לעומק בתודעתם של כל המעורבים בכי השינוי המיוחל ייטמע היא יפייה הצ

הקביעה של השינוי הרצוי כשלעצמה אינה מספיקה יהיה להביא לשינוי קבוע בתפיסות ובדרכי הפעולה. 

ההתערבות למידה ש תהשפעה לאורך זמן מתייחס(. יתרה מכך, 2016לצורך יצירת שינוי )ארליך, לוי ונשיא, 

ולהפוך את דרכי הפעולה החדשות לחלק אינטגרלי  אותו אלא גם להטמיע ,ל את השינוילא רק לחולהצליחה 

  .(2002נבות ולבנדה, -)כהן המעורביםפעילות השגרה של כל מ

זיהוי הגורמים שעשויים  :בספרות האמפירית הומלץ על מספר עקרונות לצורך הטעמה של שינוי בשדה

או לעכב את היישום; הכשרת הצוותים ליישום השינוי; תכנון לתמוך באימוץ השינוי ואלו שעלולים למנוע 

ופיתוח אסטרטגיות לאימוץ השינוי בפרק זמן סביר; התחלת יישום השינוי במועד שהשירות בשל לו )לא 

בשלב ההקמה או בעת משבר(; הבנה שתהליך אימוץ השינוי הוא תהליך מתמשך; ליווי היישום בהערכה, 

וקביעת בעל התפקיד האחראי ליישום הכולל וליישום של כל הנחיה ספציפית במדידה ובניטור מתמשכים; 

(Huang et al., 2008 ;U.S. Department of Health and Human Services, 2006 ;Harvard Family Research 

Project, 2006 ;PASA Rhode Island after school Plus Alliance, 2004 ;Rhode Island KIDS COUNT, 2003). 

 הספרות התאורטית והאמפירית.ן ניתוח המידע שנאסף נעשה, בין היתר, לאורו של ניתוח זה מ
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 כתיבת הנוהל 5.1

נוער מינה ועדה לילד ולשירות הלצורך כתיבת הנוהל, . 2015התחלת שנת  - 2014הנוהל נכתב בסוף שנת 

 מפקחירכז שירות, , בכלל זה מחוזיפיקוח ההן המטה הארצי ומן מ –השירות ן שכללה אנשי מקצוע שונים מ

 :אחד מחברי הוועדהמספר על כך . , חוק נוער וקהילהפנימיות ,מרכזי חירום, אומנה

וזה  שירות לילד ולנוערמכל הנושאים של  ]מפקחים[ "מה שהיה חשוב בוועדה זה ההרכב. לקחנו
ענף לוקח על עצמו אחריות על  לואיך בעצם כ ,יה הרבה יותר מערכתיתיהיה חשוב כדי לקבל רא

 .ביצוע"להשתתפתי יש לי גם אחריות שברגע . כי מה שכתוב

 יתה חברה בוועדה, התייעצה ישיתוף שירותי האומנה בכתיבת הנוהל: מנהלת שירותי האומנה, שה

שירותי האומנה עבודת סוגיות הקשורות לבנוגע להשירות ן במקביל לעבודת הוועדה, עם גורמים מ

 בנושא נכתבו בתיאום איתם. וההנחיות

  אך להשתתף בוועדה ןהמנהלים הוזמאחד  :בכתיבת הנוהל מנהלי מרכזי החירוםנציג מבין שיתוף ,

 .הוא לא הגיע

 נציגים מגורמים אלה לא הוזמנו הפנימיותן ומ חברתיים יםמחלקות לשירותהן מציגים שיתוף נ :

 ייצגו אותם. אלה. עם זאת המפקחים על גורמים לקחת חלק בכתיבת הנוהל

-"מלמעלהוהועברה נעשתה על ידי המטה, עבודת הוועדה למרות הכוונה לשתף דרגים שונים, בפועל כלומר, 

דרגים בתהליך, ובראש ובראשונה ללא שותפות עם קבוצות העובדים המרכזיות כל הלמטה", ללא עירוב 

העובדים , נהלי מרכזי החירוםמ – פעול לקיצור משך השהות של הילדים במרכזי החירוםשבאחריותן ל

 .והפנימיות מחלקות לשירותים חברתייםהן הסוציאליים מ

 והפצתו על הנוהל יידועהדרכי  5.2

"באמצעות המפקחים הארציים לביצועו נוער תהיה אחראית לילד ולשירות המנהלת שנקבע נוהל ב
בידי המפקחת הארצית על מסגרות  ההנוהל הופקדטמעת ה (.2015משרד הרווחה, , 14)סעיף  הרלוונטיים"

 וועדה.לא נקבעה מראש ב דרך ההטמעה ךאהחירום בשירות, 

כל הגורמים שרואיינו לצורך המחקר הדגישו כי מועבר מסר ברור בדבר הרצון לקצר את משך השהות של 

ילד לשירות המשרד הרווחה למטה מנכ"ל מ –למטה" -ילדים במרכזי חירום. המסר מועבר בעיקר "מלמעלה

צוותים בנוגע לשירות למנהלי מרכזי החירום וממנהלי מרכזי החירום לצוותים במרכזים. הנוער, ממטה לו

 ותמוכרהן לעובדים ואחרים חושבים ש ותנוהל מוכרדרכי העבודה בשרים וסבהמנהלים ן במרכזים, חלק מ

 בעיקר להם ופחות לעובדים איתם.

השתמשו שך השהות של ילדים במרכזי חירום ובאילו דרכים מסר על הרצון לקצר את מהובכן, כיצד הועבר 

  כדי ליידע על הנוהל?

 הפצה ברמה הארציתא. 

  כל מנהלי ל: הנוהל לגורמים רבים הקשורים למרכזי החירוםמנהלת השירות לילד ולנוער שלחה את

על עבודת מרכזי  ממונים)אשר  השירות לילד ולנוערשל המפקחים רכזי השירות ולכל ו מרכזיםה

 .החירום, שירותי האומנה, הפנימיות, המחלקות לשירותים חברתיים ועוד(
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  בקרב קהלי יעד  . המצגת הופצהבהםעוסק  שהנוהלמצגת המסבירה את הנושאים העיקריים הוכנה

 ., כגון בפורום עובדות סוציאליות מחוזיות ועירוניות לחוק נועררלוונטיים

  פורום מנהלי מרכזי החירום. ניתן מקום למנהלים לחוות את דעתם נוהל עם על הדיון התקיים

 .הנוהלן המקצועית ולהעלות חששות והסתייגויות מ

  ברוב ו , בהם בפורום עובדות סוציאליות מחוזיות ועירוניות לחוק נוערנוספיםבפורומים הוצג הנוהל

, הוצע לפורומים נוספים על כך . נוסףנוערלילד ולשירות ההמחוזות בפני המפקחים המחוזיים של 

 .טרם תואמו פגישות כאלהבעת ביצוע המחקר , אך לערוך פגישות דומות

 בדיון משותף עם העובדת הסוציאלית הראשית לחוק נוער ועם המפקחת  נוהללנחשפו  שופטי הנוער

 .הארצית על מסגרות החירום

 ב. הפצה ברמת המחוז

   עליהם ממונים הםשהמחוזיים  יםהמפקח פניבכזי השירות הציגו את הנוהל חלק מר. 

 לחוק נוער הציג את הנוהל בפני העובדים הסוציאליים המחוזי המחוזות, העובד הסוציאלי ן בחלק מ

  .מחלקות לשירותים חברתייםבלחוק נוער 

 ג. הפצה ברמת מרכז החירום

 הקדישו ישיבת צוות לדיון בנוהל. םמנהליהנוהל הופץ לכל העובדים. רוב ה 

 טמעת הנוהללהצעדים  5.3

רכזי השירות בעבודה עם צעדים שנעשו לשם הטמעת הנוהל במסגרת מרכזי החירום, המגוון להלן יוצגו 

עם המחלקות לשירותים חברתיים ועם שירותי האומנה. כמו כן, הודגש כי הנוהל זמין בעבודה המפקחים, ו

  .הזדמנויות שונותבלכל הגורמים והוא מוזכר 

והנוהל עוזר , בפועלמה שנעשה בין נוהל לבהמצויינות דרכי העבודה לדעת רוב המנהלים קיימת הלימה בין 

בין הכרת שהדגישו את ההבחנה לבחון את העבודה השוטפת ולהזכיר את ההנחיות. בהקשר זה, היו גורמים 

הדגישו את  , והם גם, עם כל האתגרים הכרוכים בכךהןנוהל לבין עבודה לפידרכי העבודה המצויינות ב

 הצורך להמשיך לפעול להטמעתו.

 א. ברמה הארצית

  הכנת דיווח שבועי: נבנה טופס דיווח אחיד לכל מרכזי החירום והמנהלים מדווחים מידי שבוע בנוגע

לכל ילד על משך השהות שלו במרכז, על התקדמות תהליך האבחון ועל הסיבות להמשך שהותו במרכז. 

 המחוזי, לרכז השירות ולמפקחת הארצית על מסגרות החירום.הדיווח מועבר למפקח 

  הנהלת השירות לילד ולנוער הנחתה את המחלקות לשירותים חברתיים לתת קדימות לילדים במרכזי

 בהשמה במסגרת חוץ ביתית.בתיאום מועדים לוועדות לתכנון טיפול והערכה וחירום 

 ב. ברמת המחוז

, בעיקר בהן שרכזי השירות והמפקחים המחוזיים מעורביםעת הנוהל דרכים להטמהמרואיינים ציינו מספר 

 בנוגע לילדים השוהים במרכז מעל לשלושה חודשים ובנוגע לקשר עם המחלקות לשירותים חברתיים: 
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  מעורבות זו באה לידי ביטוי בקבלת הדיווח השבועי רכזי השירות והמפקחיםמעורבות שוטפת של :

 מחוזית.-את שהות הילד במרכז, וכן בחיזוק התיאום והעבודה הבין ובסיוע בצמתים העשויים לקצר

 המחוזות יוסדו דגמים אחדים של ועדות העוקבות אחר משך ן ייסוד ועדות מעקב מחוזיות: בחלק מ

של ילדים במרכז מעל לשהות המודעות את ת והעל. מטרת הוועדות להשהות של הילדים במרכזים

 חסמים שונים.ולפתור התיאום בין הגורמים  את לשלושה חודשים, לחזק

 פעמיות: התקיימה פגישה בין רכזי השירות לבין מנהלי מרכזי החירום לצורך -קיום פגישות חד

ולחיזוק לשם קיצור משך השהות במרכזי החירום של כל צוות, דרכי העבודה העלאת המודעות ל

וז בין המפקח המחוזי למנהלי הקשר והעבודה המשותפת. פגישות נוספות התקיימו ברמת המח

 המרכזים, ובין המפקח המחוזי למחלקות לשירותים חברתיים.

 מרכז החירוםרמת ב .ג

שהם  מנהלי המרכזים דיווחו במוקד תשומת הלב והפעולות להטמעת הנוהל עמדו מרכזי החירום.

 :הות הילדים במרכזלפעול לקיצור שכדי דרכים שונות ב משתמשים

  ציינו כי הם מדגישים  םמנהליה: לאבחון ולטיפול קצר מועדהדגשה כי מרכז החירום הוא מקום

ההורים והילדים שמרכז ובפני לשירותים חברתיים, מחלקות הבפני באופן תדיר בפני הצוות שלהם, 

 .מועדטיפול קצר להחירום הוא מקום לאבחון ו

  :המפקח המחוזי ומנהל המרכז שירות, רכז המעקב שוטף אחר משך השהות של הילדים במרכז

מנהלים עוקבים מסתייעים בדיווח השבועי לצורך מעקב אחר מצב הילדים. באמצעות דיווח זה, גם ה

ישיבות , זאת במסגרת הסיבות המעכבות את סיום השהותאחר אחר משך השהות של הילדים במרכז ו

 צוות ובעבודה השוטפת.

 .יידוע עובדים חדשים על הנוהל 

 מחלקות לשירותים חברתייםהודה עם עב. ד

 לשירותים חברתיים ה( נקבע כי המחלק2007, משרד הרווחה, 7מרכזי חירום )סעיף בנושא תע"ס העל פי 

ת לריכוז ותיאום של כל הליכי הטיפול והמעקב אחר הילד בקהילה. עליה להיות בקשר שוטף עם איאחר

במרכז, לקיים ועדות תכנון טיפול והערכה וליישם את ההחלטה בדבר  והילד ומרכז החירום כל זמן שהות

עם המחלקות מרכזים ת העבודהחזרת הילד לקהילה או השמתו במסגרת חוץ ביתית. במחקר נמצא כי 

 .כפי שנקבע בתע"סמתקיימת 

 עבודה עם שירותי האומנה. ה

וכדי  ,משפחות אומנהשל ילדים ב השמהאת הלקדם כדי בפעולות שהם עושים שיתפו  מרכזי החירום מנהלי

. הידוק העבודה עם שירותי האומנה אינו מקרי שאפשרבזמן הקצר ביותר  ילדמשפחה מתאימה ל למצוא

ילדים כל השל באומנה השמה  לעשעיקרו הוראה נוער, לילד ולשירות הבמקביל וקשור לנוהל נוסף שפרסם 

 רו הן:הפעולות שאוזכ .תביתי חוץת מסגראשר הוחלט שהם זקוקים לכ ,עד גיל שמונה )כולל(

  ,על שירותי  יםמפקחלהמשותפת למנהל מרכז החירום,  ,קבועה ועדת ביצועייסוד באחד המרכזים

 משלושת עמותות האומנה.נציגים לועל מרכז החירום ו האומנה

  חירום.הנמצא במרכז לילד  לחיפוש משפחת אומנהומותאמים כתיבת פרוטוקולים ונהלים ברורים 
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  משפחת אומנהמצא יתאם תוך חודש לא יש לפנות לעמותת האומנה במחוז ורק בנוהל נקבע כי 

המאמצים לקצר ן מלכל עמותות האומנה בארץ. היו מנהלים שסיפרו, שכחלק  יש לפנותמתאימה, 

 לכל עמותות האומנה אחרי חודש בדיוק., הם מקפידים לפנות את משך השהות של הילדים במרכז

 ההתחלה.ן רום אחד נוהג לפנות ליותר מעמותת אומנה אחת במקביל כבר ממנהל מרכז חי

  האחריות להשמה באומנה היא של המחלקות לשירותים חברתיים. אולם כדי לסייע במציאת

, מנהלי מרכזי החירום נמצאים גם הם בקשר עם את התהליךולזרז מתאימות משפחות אומנה 

פעמית בין עמותות -קיימו פגישה חדואחרים  ןעמשוטף יש מנהלים שמקיימים קשר עמותות האומנה. 

 .כדי להעמיק את קשרי העבודה האומנה לצוות המרכז

  הקושי בשל  ,אימוץ ילדיםלהיו מנהלים שסיפרו שהפסיקו להפנות ילדים לשירות למען הילד, האחראי

ההליך המשפטי המלווה הליכי אימוץ. וכך למשך בנוהל יש גם התייחסות  למצוא משפחות מאמצות.

"ילד השוהה במרכז חירום והתחיל הליך אימוץ לגביו, לא ימתין עד סיום הליכי האימוץ נכתב בנוהל: 
, 10.5)סעיף "אופק" אימוץ עד סיום ההליך המשפטי"  עם במרכז החירום אלא יושם במשפחה אומנת

 (.2015משרד הרווחה, 

 פי הנוהל לעעבודה . 6

ר ביצוע החלטות ממשלה. בין הגורמים המקשים על יישום ופי( מעלה תובנות בנוגע לדרכים לש2016נר )גרו

קביעת אחראים רבים ; שימוש בשפה פקידותית ומשפטית אשר אינה ברורה למבצע :הוא מצייןההחלטות 

או תית מציאוקביעת זמנים לא בשל והתארכות מועדי ביצוע ; למשימה אחת או אי קביעת אחראי כלל

דיווח על הביצוע בשיטתיות  ,בין היתר ( סבור כי,2016גרונר ) עיכוב הנובע מתלות בתשתית ביצוע חסרה.

תספק אחראי למעקב ולדיווח קביעת הגברת המודעות; בשל ובמועדים קבועים יגדיל את שיעורי הביצוע 

של החסמים לאי ביצוע חשוב ; וניתוח מובנה תמונת מצב שלמה יותר וללא סתירות בדיווח בין הגורמים

 כחלק מדיווח הביצוע.

נושאים הקשורים למשך שהותו של ילד במרכז חירום. מספר מסדיר שעומד במרכז מחקר זה, הנוהל 

כדי הראיונות כי ן מעלה (, 2016בדומה לגרונר ) עדיין לא.ואלו הוטמעו הנחיות המרואיינים נשאלו אלו 

 ,ברורבאופן מסר את הר ילהעב ,בוהמקצועי המוצג  מסרעם היש להסכים  להטמיע את הנוהל בהצלחה

על פי מדדים אלה הבחנו בין ההנחיות  כלים ליישום. לתתהגדרות והוראות פשוטות ומובנות ולתת 

 שהוטמעו באופן מלא, ושלרוב פועלים על פיהן, לבין הנחיות שהוטמעו באופן חלקי. 

 באופן מלאשהוטמעו הנחיות ה 6.1

 היעד אוכלוסייתא. 

את . לעתים מקבלים ילדים שאינם תואמים ופועלים לפיה בנוהל ישנה הגדרה ברורה של אוכלוסיית היעד

מתוך מודעות קבלת ילדים חריגים, ובנוגע לפי ההנחיות בנוהל  לע, אך זה נעשה ה שנקבעהאוכלוסייה

  :מתאר מצב כזה אחד המנהלים ובדיקה לעומק של כל מקרה ומקרה.

מוטמע ומיושם בצורה יפה. לפעמים יש מצבים חריגים. המציאות  –למסגרת  "התאמת הילדים
היו מקרים שלקחנו ילדים עם מידת התאמה בינונית. לדוגמה כי שופט ]...[ כופה את עצמה. 
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ביקש שנקבל את הילד כחלופה לאשפוז פסיכיאטרי. הסכמנו כי היה כשל בתפקוד -החליט
 ".טריבהמשך מעקב פסיכיאההורים והילד בסיכון, בתנאי שיהיה 

 ז חירוםהפניית ילד למרכב. דרך 

במצב חירום באמצעות צו חירום המופעל על ידי עובד  –כאמור, ניתן להפנות ילד למרכז בשתי דרכים 

או בצו ביניים שניתן על ידי בית משפט לנוער, לאחר דיון והמלצה של הוועדה לתכנון  ,סוציאלי לחוק נוער

 לא קשיים מיוחדים., לפי הנוהל לעפועלים מחקר עולה כי הן מטיפול והערכה. 

 של ילד ממרכז חירום הביתהחזרה הבדבר חלטה היישום הג. 

חזרת ילד הביתה ממרכז חירום הבנוהל נקבע כי כאשר מתקבלת החלטה בוועדה לתכנון טיפול והערכה על 

בדברי נמצאת עדות לכך הדבר אכן מתבצע.  במרבית המקריםיש ליישמה תוך חודש מיום קבלתה. נמצא כי 

 אחד המפקחים:

פעם היו נשארים ילדים חודשים במרכז חירום למרות שהם צריכים לחזור הביתה וזה בגלל שלא "
סליחה ' :אז אמרנו .היה בית ספר או שזה היה בקיץ ואז מה הילד יעשה כל התקופה של הקיץ

 '".ופה הזאתתתארגנו לתק ]המחלקה לשירותים חברתיים[ אתם

 שבועידוח הכנת ד. 

והמפקחת  , רכז השירות המחוזיכי המפקח על מרכז החירום, העובד הסוציאלי המחוזינקבע בנוהל 

הארצית על מסגרות החירום יקבלו מידי שבוע דוח, בו יפורטו בין היתר תאריך קליטת הילד במרכז, שלב 

)קליטה, אבחון, השמה וכד'( והעילות לעיכוב ביישום דרכי הטיפול ולמשפחה ילד בנוגע לההתערבות 

 תרם להעלאתותוכנו. דוח זה  וונבנה מנגנון למעקב אחר הכנת הזדיווח צורך לאחיד הובנה כלי המומלצות. 

חיזוק הקשר עם לו בפתרון בעיות הנוגעות להשמת הילדים סיועםל ,ורכזי השירות המפקחיםמעורבות 

  .ים חברתייםהמחלקות לשירות

 שהוטמעו באופן חלקיהנחיות ה 6.2

 דיונים על הילד והמשפחהקיום יישום חלקי של ההנחיות הנוגעות לא. 

וועדה אחת לתכנון טיפול והערכה.  יםמקצועי-שני דיונים בין :פי הנוהל אמורים להתקיים שלושה דיונים לע

, לצורך הראשון לשהות הילד במרכז החירוםבמהלך החודש אמור להתקיים הראשון  מקצועי-הדיון הבין

 מתוכנן להתקיים השנימקצועי -הדיון הבין החלפת מידע בין אנשי המקצוע המטפלים בילד ובמשפחה;

 עדה לתכנון טיפול והערכהו –שלישי הדיון הו, לשם חשיבה על דרכי הטיפול המתאימות. לאחר כחודשיים

, כדי לקבל החלטות על המשך הטיפול בתום השהות לכל היותר לאחר כשלושה חודשיםתקיים ינקבע ש

 .במרכז החירום

 במחקר נמצא כי:

 מקצועי" לבין "ועדה -הגורמים הרלוונטיים עלה הצורך לחדד את ההבחנה בין "דיון ביןן בקרב חלק מ

ן , אולם לא נבדק האם אכלתכנון טיפול והערכה". נראה כי בנוהל ישנה הנחת עבודה שההבדל ברור

מתייחס לדיון מקצועי על  מקצועי"-"דיון בין. בראיונות עם מטה השירות לילד ולנוער הוסבר כי כך

הקהילה וממרכז החירום ן דרכי טיפול במרכז החירום, ללא קבלת החלטות, בנוכחות אנשי המקצוע מ

על  משפטלבית ה היא דיון לשם קבלת החלטה על המלצות "ועדה לתכנון טיפול והערכה"בלבד. ואילו 
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הקהילה ן דרכי טיפול, תוך חלוקת עבודה בין אנשי המקצוע. בוועדה נוכחים נוסף לאנשי המקצוע מ

ההורים, כמו חברים ועורך  טעםוממרכז החירום, גם ההורים ובמקרים מסויימים גורמים נוספים מ

  .הדין של ההורים

  שלושה.-לאחר כחודש ולאחר כחודשיים וחצי –מתקיימים שני דיונים ולא שלושה לרוב 

 ן תיאום הדיון הראשון נעשה לרוב עם הקליטה של הילד במרכז או במהלך החודש הראשון. בחלק מ

המרכזים, התיאום של הדיון השני נעשה במסגרת הדיון הראשון. במרכזים אחרים דווח על קושי 

 .מהלך הדיון הראשוןבמועד שלא תואם במקרים , בעיקר לתאם מועד לדיון השני

  נמצא באחריות משותפת של מרכז החירום והמחלקה לשירותים מועד לדיון תיאום בנוהל נקבע כי

 .צד לצדאחריות משותפת זו יוצרת לעתים אי הבנות והעברה של האחריות מבפועל, חברתיים. 

 המקרים ן בחלק מ אמור להשתתף מפקח אומנה מחוזי. ,ילדים עד גיל שמונהשנידונים בו  ,בדיון השני

 .דווח על קושי ליישם זאת

 נהוג לקיים את הדיונים במרכז ובאחרים  קריםהמן בנוהל לא נקבע היכן יתקיימו הדיונים. בחלק מ

הודגשה החשיבות בקיום הוועדה בנוגע לילדים שחוזרים למשפחה,  לשירותים חברתיים. הבמחלק

הקהילה ישתתפו בדיון. ן כדי לוודא שהגורמים הרלוונטיים מ וזאת ,לתכנון טיפול והערכה במחלקה

 .זה בנושא קושי על דווח לא, היכן לקיים את הדיונים הבהירות-למרות אי

 המחלקות לשירותים חברתייםן חלק מ. קשיים בעבודה המשותפת עם ב

עד ממשיכה הפניית ילד למרכז חירום ומתחילה ב המחלקות לשירותים חברתייםעבודה המשותפת עם ה

חזרה הל, קשר עם ההורים, דאגה דיוניםדאגה למעקב אחר מצב הילד, קיום  . היא כוללת:יציאתו ממנול

הנושאים נמצאים באחריות משותפת של המחלקה ן חלק מביתית ועוד.  להשמה במסגרת חוץהביתה או 

להשמה במסגרת חוץ ומרכז החירום. נושאים אחרים נמצאים באחריות בלעדית של המחלקה, דוגמת דאגה 

דווח שקיימת שונות רבה בין המחלקות לשירותים חברתיים. חלקן עובדות היטב ומתקיים קשר ביתית. 

במילוי יותר מתקשות דווח שהן מחלקות אחרות בנוגע למקצועי רציף בינן לבין מרכזי החירום. אולם 

 . מספר על כך מנהל מרכז:תחומי אחריותן

יש לשכות  ...שאין הסכמותכמתבצע, יש שיח מקצועי, גם  לוהכ –לשכות שעובדות טוב "
 ים".קושי לבקש מהם דבריש ו שמקשיבים למצב הילדכטובה  ותעוששהן שמרגישים 

 תביתי חוץמסגרת ב השמההחלטה להיישום קשיים ב. ג

 לע של ילדים במרכזי החירום.שהות המשכות יא גורם מרכזי להיה תביתי חוץמסגרת השמה בהחלטה על 

הילד למחלקה לשירותים  אודותעל מרכז להעביר את המידע הפי הנוהל, כאשר מתקבלת החלטה כזו, על 

"לאלתר את החומר לפנימיות או  המחלקה להעבירן על העובד הסוציאלי מעם קבלת המידע, חברתיים. 
הל ממשיך . הנו(2015, משרד הרווחה, 10.2)סעיף  לעמותת האומנה שנמצאו מתאימות לפרופיל של הילד"

 ומפרט כיצד על המחלקה לפעול כדי לדאוג להשמה של הילד. 

  כאמור, הטמעת ות החוץ ביתיותהערכה שהנוהל לא מוטמע מספיק בקרב המחלקות והמסגרקיימת .

הנוהל במחלקות ובמסגרות החוץ ביתיות הייתה בראשיתה בעת ביצוע המחקר. עיקר ההנחיות בנוהל 

לא שוביצוען כמעט שאינו תלוי בעבודת מרכז החירום. ההחלטה  בנושא זה מופנות לגורמים אלה
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נה שונות להכליל גורמים אלה במחקר, לא אפשרה לבדוק נושא זה לעומק. לפי הערכת המרואיינים יש

צורך להעמיק את ההטמעה. , יש ןובמחלקות שיש קשיים רבים יותר בעבודה עמ ,רבה בין המחלקות

 המרואיינים:ן דברי אחד מל

שכות הרווחה לא מכירים את הנוהל הזה. רוב פקידי להאנשים שאני מדבר איתם עד היום ב רוב"
צריך לדבר עם  ,תקשיבו זה לא כמו בנוהל: 'הסעד לא מכירים את הנוהל הזה. כשאני אומר להם

  ."א יודעים עליולל לבכ?' הם איזה נוהל' :הם אומרים ,ת'פקידת הסעד המחוזי

 נוהל  .ובמיוחד משפחות אומנה טיפולית ילדים עד גיל שמונהלמתאימות  קושי למצוא משפחות אומנה

)עבור ילדים שהוחלט על  ילדים עד גיל שמונה באומנהכל השמה של ורה על המ ,האומנה החדש

על קיום פורסם כמעט במקביל לנוהל קיצור השהות במרכזי חירום, מקשה שו הבית(,ן הוצאתם מ

 .בטווח הזמן שנקבע הקושי למצוא משפחות אומנה מתאימותבשל קיצור השהות של נוהל ההנחיות 

 דבריו של אחד המנהלים:ל

ילד  כל מחייב לבדוק עבור 8בשנה האחרונה יש מחסור במשפחות אומנה. הנוהל החדש עד גיל "
לכן היה לנו . חודשים ארבעה-שלושה את הילד לעודתוקעת צעיר את הפתרון הזה. המלצה כזו 

 ."מליץ על פנימייהבעבר לה קל יותר

 שלושה חודשיםמעבר לבמרכז חירום  שהותלהארכת האישור מתן צורך בהבניית תהליך ד. 

לקבל אישור להארכת השהות במרכז חירום לתקופות קצרות נוספות. אפשר במקרים חריגים כאמור, 

חודשים. עד לשישה משלושה חודשים ובסמכות העובד הסוציאלי המחוזי לחוק נוער לאשר המשך שהות 

אישור שהייה לתקופה של למעלה משישה חודשים ועד לתשעה חודשים נמצא בסמכות העובדת הסוציאלית 

יישום הנוהל ביצוע המחקר הוסבר כי  בעת האגף לשירותים חברתיים ואישיים. תהראשית לחוק נוער ומנהל

הנוגעות לדרך קבלת האישור הנחיות ם הויישיקפיד על  ולנוער לילד השירות מטהנמצא בשלבי הטמעה. 

 .עם העמקת ההטמעה להארכת השהות במרכז חירום

  ,באחריות מי לפנות לבקש את נקבע טרם נקבע למי הסמכות למתן האישור. אולם  בנוהלכאמור

 באחד המרכזים הונהג שימוש בטופס מסודר לשם כך. האישור ובאיזו דרך לעשות זאת.

 במרכז מעבר לשלושה  השהות תהארכחריג לאישור ן מתלגורמים המיוחדים בנוהל מפורטים ה

המשפטי. קשיים בתהליך האבחון, קשיים בתהליך ההשמה וקשיים בהליך  :חודשים. גורמים אלה הם

ויש צורך  שאינם מוזכרים בנוהל (4פורטו בפרק )אשר  נוספיםמשפיעים נמצאו גורמים במחקר 

 .או לאיכולים להוות סיבה להארכת השהות ם להבהיר האם ה

 השהייה במרכז חירום התמשכותנגנון לפתרון בעיות בזמן ה. טרם פותח מ

משרד , 13)סעיף  "מנגנון לפתרון בעיות, בעל סמכויות אכיפה על כל הגורמים המעורבים"יוקם פי הנוהל  לע

בנוהל בנוגע פועלים לפי ההנחיות האחרות נכון לשעה זו לא דווח על הקמת מנגנון מעין זה ו .(2015הרווחה, 

 (.2015, משרד הרווחה, 10שמה )פירוט מלא יש בסעיף לה
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 הטמעתו כי. משוב על הנוהל ועל דר7

, כפי שעלה מדברי המרואיינים. בניתוח להטמעתובפרק הנוכחי יוצג משוב על תוכן הנוהל ועל הצעדים 

 .למשוב שלילי חנו בין משוב חיוביהמידע הב

 משוב חיובי 7.1

 של הנוהלחשיבות קיומו א. 

כמו כן, זהו  של משרד הרווחה לכל הגורמים הרלוונטיים.וברורה הנוהל מציג אמירה מקצועית רשמית 

 מסרהמרואיינים ציינו שקיימת הלימה בין הן חלק מ אחידים.בו עבודה הנוהל אחיד לכל הארץ ודפוסי 

חירום, לבין התפיסה המקצועית האישית ההמקצועי בנוהל, בנוגע למשמעות של התמשכות השהות במרכז 

  להלן דבריו של מרואיין ששותף לתחושה שיש חשיבות לנוהל:שלהם. 

שבע רצון מעצם קיומו של הנוהל. מרכזי החירום נועדו להיות דינמיים ולתת מענה לכמה שיותר "
ולהיות ילדים. זה נוהל שמניע את המערכת לעקוב, לקבל החלטות בזמן, לערוך איבחונים בזמן 

 ".יותר אקטיביים

 מסגרת זמן לשהות במרכזקביעת ב. 

מסר  ההנוהל נותן מסגרת זמן מארגנת ומדרבנת. זאת ועוד, הצגת מסגרת זמן של שלושה חודשים מעביר

 משפחות שהילד חוזר הביתה לאחרבקרב במיוחד  חיובי למשפחה שהיא יכולה להשתקם )הדבר בולט

  מרכז החירום(.שהותו ב

 נה לצורך בתוספת זמן לשהות במרכזמתן מעגמישות בג. 

חירום )של שלושה הבמרכז  ילדשל שהות לבמסגרת הזמן שנקבעה  לעמידהגורמי המטה לצד הדרישה של 

 על כך מספר אחד המנהלים: הקשבה ולפי הצורך ניתן אישור להארכת זמן השהות.גם קיימת , חודשים(

 "."מי שכתב את הדברים מבין את המורכבות

 משוב שלילי 7.2

מסר המקצועי בנוהל, על המשמעות השלילית בנוגע לצורך להגיע להסכמה בין אנשי המקצוע א. 

 עבור ילד ששהותו במרכז חירום מתארכת

"נקודת המוצא כי  בו נכתבחירום. המשמעות של שהות ממושכת במרכז בנוגע להנוהל מעביר מסר ברור 
הרצון  (.2015, משרד הרוחה, 1)סעיף  לאורך זמן בתנאים זמניים וארעיים"]היא[ שילד עלול להינזק בשהייה 

לקצר את משך השהות של ילדים במרכזי החירום נובע מהחשש שהילדים יקשרו למרכז ועזיבתו תחווה על 

(. חשש נוסף בו היושבמעבר למרכז החירום והפרידה מהמקום הקודם  חווידם כנטישה נוספת )על זו שהם 

. לפניוממנו הדחייה שילד עלול לחוות כאשר ילדים שהגיעו אחריו למרכז החירום יוצאים  הוא תחושת
ן את המסר אזלחשו שיש צורך אולם מנהלים אחרים . מסר זההמנהלים מסכימים עם ן כאמור, חלק מ

  ולהציג את מורכבות הנושא, כי יש מצבים בהם שהות ממושכת הכרחית.
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 אחריות לביצוע ההוראותבנוגע לב. צורך בחידוד ההנחיות בנוהל 

שלא ברור על מי מוטלת האחריות לבצעם או שנקבעה אחריות משותפת למרכז החירום  ישנם נושאים בנוהל

 בהירות. מספר על כך אחד המנהלים:-ולמחלקה לשירותים חברתיים, דבר שיוצר לעתים אי

 ..צריך, מי אחראי על זה.צריך לעשות ככה וככה. לא כתוב מי שיש פה כמה דברים שכתובים "
אם אני אחראי על זה או ה ,אני למדתי שאחריות היא תמיד על זוג כתפיים, לא על ארבע כתפיים

 ר".לא ברו ?...פקידת סעד

 במחלקות לשירותים חברתיים העמיעוט פעולות להטמ. ג

מאמץ ההטמעה מרבית המרואיינים, מקרב המנהלים והמטה כאחד, סברו שלא היה נכון להשקיע את עיקר 

כיוון שהשמת הילדים  לשירותים חברתיים. זאת אלא היה צריך למקד את ההטמעה במחלקות, במרכזים

במסגרת חוץ ביתית )כאשר הומלץ על כך( נמצאת באחריותן, והקשיים בהשמה הם הסיבה העיקרית לעיכוב 

המחלקות עבודת  אחריות לעקוב אחרההמקרים נראה שן בסיום השהות של ילדים במרכזים. בחלק מ

ן עם חלק מששיתפו כי מנהלים . היו מערכת היחסים העדינה ביניהםנפגעת ובכך  םלמנהלימועברת 

נוצרו יחסים של תלונות הדדיות לפיקוח על אי מילוי אחריותם, על פני יחסי עבודה של שותפות  המחלקות

 ר כלפיהם מסר של אשמה כאשרהמנהלים ציינו שהם חשים שמועבן וקידום מטרות יחד. זאת ועוד, חלק מ

שלדבריהם, הדבר לרוב אינו תלוי בהם. משתפים בנוגע אף על פי מתעכב סיום השהות של ילד במרכז, וזאת 

 לסוגיה זו מפקח ומנהל מרכז:

ההשמה במרכז חירום היא  –"עיקר המאמץ צריך להיות מושקע במחלקות, כי זו העבודה שלהם 
שלהם והם אחראים ליישם את ההחלטות. ככל שהם יהיו מחוברים ויפעלו לביצוע תכנית הטיפול 

 במרכז, כך נוכל להפעיל את הנוהל טוב יותר".

"הלשכה צריכה לקחת אחריות על הילד לאורך כל התהליך. היום ]זה[ תלוי בכמה אני מצלצל 
 בפעמון ובאיזו עצמה".

 לכיווני פעולה . הצעות8

במטרה לקצר את משך הנוהל הטמעת העמיק את לשעשויים לסייע יוצגו הצעות לכיווני פעולה בפרק זה 

המרואיינים ומניתוח מכלול המידע מדברי כיווני הפעולה עלו באופן ישיר  .שהות הילדים במרכזי החירום

 ידי צוות המחקר. על

 הקיים הנוהל שיפורא. 

לאתר ו ,הנכללים בנוהל נושאיםהמומלץ לבחון את  :ליישומווהבניית כלים בנוהל חידוד ההגדרות  .1

הנחיות למשל דיוק  כלים ליישום ההנחיות.להבנות ו הגדרות וההוראותאת הולפשט לדייק היכן צריך 

לבקש הארכה של שהות במרכז חירום,  ברורה יותר של הדרך; הגדרה בנוגע לתיאום מועדים לוועדות

קביעת בעל כל הנחייה, ובנוגע לאת וכיצד יתבצע המעקב אחר מתן האישור; מי אחראי לעשות ז

 .ההתפקיד האחראי לביצוע

ה בנוהל ישנכאמור,  חירום:השהייה במרכז הארכת משך האישור למתן עדכון הקריטריונים ל .2

מעבר לשלושה במרכז  השהותמשך ניתן לאשר הארכה של  ןלפיההתייחסות לסיבות המיוחדות 
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. מוצע להתייחס השהות במרכז התמשכותעל  יםהמשפיעגורמים נוספים במחקר נמצאו  חודשים.

 םאינגורמים ולקבוע האם הם קריטריון למתן אישור להארכה, ולציין אילו  לגורמים הנוספים הללו

 .מספקקריטריון 

 – בולטים צעדיםני מוצעים ש :השירות לילד ולנוערן מוהמפקחים  רכזי השירותמעורבות חיזוק  .3

; המשך דגם משותף לכל המחוזותהבניית מחוזית והמעקב הלוועדת שפותחו דגמים השונים למידת ה

ילד מושם במרכז שבמצבים  מחוזית ודאגה לתקשורת זורמת בין המחוזות-הסדרת העבודה הבין

ילד נמצא במרכז חירום ואמור לצאת למסגרת חוץ ביתית שאו  ,חירום במחוז אחר ממחוז מגורו

 .רבמחוז אח

 מכל הגורמים המעורבים ביישומומסגרת לקבלת משוב על הנוהל מוצע ליצור  קבלת משוב על הנוהל: .4

 .תהליכים אלהבעקבות הנוהל לעדכן את ו

 ביתיות מחלקות לשירותים חברתיים ובמסגרות החוץעבודת הבת הנוהל הטמעב. 

בפנימיות ובשירותי האומנה במחלקות, ה מעהטשל תהליך מומלץ לתכנן  הבניית תהליך ההטמעה: .1

 .ליישמוו

ילדים עד גיל כל ההשמה באומנה של הנוהל המורה על בעקבות  הידוק העבודה עם שירותי האומנה: .2

בין  ביתית, עולה הצורך להמשיך להדק את העבודה שהוחלט על הוצאתם למסגרת חוץ שמונה

משותפת על שני הנהלים העבודה הלהבנות את מנה ווירותי האהמחלקות לשירותים חברתיים לש

 השמה באומנה של ילדים עד גיל שמונה(.החירום ונוהל ה)נוהל קיצור השהות במרכז 

המחלקות צוותי לבין  מרכזי החירוםצוותי  ם ביןימפגשמוצע לקיים  ארגונית:-חיזוק העבודה הבין .3

והערכה הבנה ולקדם עבודה היחסי הדק את לכדי ביתיות,  חוץהמסגרות הוצוותי לשירותים חברתיים 

 .הדדיות

 חירוםה. ייעול המעקב על משך השהות של ילדים במרכז ג

להצליח לקצר את משך השהות של הילדים כדי  שהות הילדים במרכז:משך הרחבת הבקרה על  .1

: במרכזים, מומלץ לבחון מחדש את כלי הדיווח השבועי ולדייק אותו יותר, למשל בנוגע למצב האבחון

האם תואמה  ,, מה קורה עם תהליך ההשמהתקיימה ועדה לתכנון טיפול והערכההאם תואמה או ה

 ועוד. נחוצה(אם של משרד החינוך ) ועדת השמהאו התקיימה 

נושאים רבים הקשורים להמחלקות אחראיות  של המחלקות לשירותים חברתיים: תדירהנהגת דיווח  .2

או חזרתם הביתה ההחלטה על סיום השהות שם, על הועם קבלת  לשהות של ילדים במרכזי החירום

בדומה לדיווח השבועי של המחלקות, דיווח כיוון שכך, מוצע להנהיג במסגרת חוץ ביתית. השמתם 

תמונה  ו, כדי שגורמי הפיקוח וכל אנשי המקצוע הרלוונטיים יקבלהקיים של מנהלי מרכזי החירום

 .מלאה יותר על המצב, על ההצלחות והחסמים

 למידה פנים ארגונית. ד

ובאילו נושאים ונקודות זמן  ,ילדים במרכזי החירוםשל שהות המשך כדי להעמיק את ההבנה בנוגע ל .1

 :המנהלי מוצע להרחיב את ניתוח המידע ,יש למקד את העבודה
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 משלושה יותרסיבות העיקריות להישארות ילדים במרכז את ההבדלים בין המרכזים ב לבדוק 

 משום וזאת, הילד טובתאו  האבחון מורכבות עקבנשארים  הילדים ןמ כמה לבדוקו ;חודשים

 הלחץ בגלל אלה בילדים לפגוע החשש היא המנהלים מצד לנוהל ביותר הבולטת ההתנגדותש

  .חודשים שלושה של זמן בטווח במרכז השהות את לסיים שמופעל

  כיום, נהוג להתמקד בילדים שנמצאים במרכז שלושה חודשים ומעלה. רצוי לזהות מוקדם ככל

האפשר ילדים שיש סבירות גבוהה שישארו יותר משלושה חודשים מסיבות שונות, וזאת כבסיס 

בין ילדים שהם חלק להבחין לדוגמה, יתן להתמודדות עם החסמים הצפויים. נלחשיבה כיצד 

ילדים באחריות )ילדים שהושמו ב"אישור חריגים" ל מרכז החירום לבין מאוכלוסיית היעד ש

 .(גורמים אחרים במשרד הרווחה או משרד הבריאות

 ,ממה הם נובעים לבחון באילו תחומים קיימים הבדלים,מוצע  :למידת ההבדלים בין מרכזי החירום .2

התפיסות ומהן  אחד מהםבכל המציאות השונה מהי מרכז, בכל  גותוהנההשונות דרכי העבודה מהן 

יותר  מוצע לשים לב במיוחד לדרכי העבודה במרכזים שמצליחים .המקצועיות של המרכזים השונים

 לשמור על שהות קצרה של הילדים, וזאת כדי לתרום ללמידה של כלל המרכזים.  מאחרים

 הוחיזוק ארגונית-הרחבת העבודה הבין. ה

ועם  שירות לילד ולנוערנדרשים מרכזי החירום לעבוד עם גורמים בתוך משרד הרווחה, אך מחוץ ל לעתים

בעיקר רשות חסות הנוער, אגף השיקום, האגף לטיפול גורמים אלה הם  .גורמים מחוץ למשרד הרווחה

משרד  ,משרד החינוך, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם, באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה(

עולה הצורך להדק את העבודה המשותפת עמם בכל שלבי תהליך השהות במרכז  .ומערכת המשפט הבריאות

 החירום והיציאה ממנו.

 ונטייםוהרלבקרב כל הגורמים  פי הנוהל מפעם לפעם לע. רענון העבודה ו

 ולהטמעתם נהלים בעתיד לכתיבתתובנות בנוגע . ז

 (.נעשה בנוגע לנוהל הנוכחיאכן )כפי ש (בודד מקצועי גורם)ולא  ועדה תכתוב נהליםישנה חשיבות לכך שו

יישום הת מכל הדרגים, ובמיוחד מקרב הגורמים שיהיו אמונים על יוציגועשות זאת בשיתוף נל יש להקפיד

 מסרבנוגע ללהסכמות להגיע כדי , בשלב כתיבת הנוהלכבר הסכמות מקצועיות -אי יש ללבן; בשטח

, עם מסרים ברורים, הגדרות והוראות ברורות הנחיות יש לכתוב; המקצועי ובנושאים שנויים במחלוקת

כדאי לשקול הנוהל, את שכתבה מעבודת הוועדה כחלק כמו כן,  כלים ליישום.ולתת פשוטות ומובנות 

 דרכים עלקבו ,ובשיתוף עמם בקרב כל הגורמים הרלוונטיים לביצוע הנוהל הטמעהאת דרכי ההבנות ל

י נסיון לפיוהפעלתו לתקופת נמסגרת למתן משוב על הנוהל , ולהגדיר ולאכיפתו הנוהל יישום לבדיקת

 קביעתו כנוסח סופי.
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 נוהל משולב לקיצור משך שהיית ילדים במרכזי החירום: 1 נספח

 . כללי1

, ועמידה בטווח הזמן שהוגדר לכך, חירוםלהבטיח קיצור משך שהיית ילדים במרכזי הנוהל זה בא 

 בהתחשב במצב הילד ובצרכיו וצרכי משפחתו. 

נועדו לתת מענה קצר מועד וזמני לילדים במצבי סיכון גבוה וסכנה הנזקקים להגנה,  חירוםמרכזי הככלל, 

ע"פ צרכי המחוזות והמגזרים השונים.  –יעודית הוקמו בפריסה ארצית וי חירוםאבחון וטיפול. מרכזי ה

 חירום)להלן: המרכז( הגדירו את משך הזמן לסיום תהליך שהיית ילד במרכז ה חירוםהוראות תע"ס מרכז 

לתקופה של עד שלושה חודשים ובמקרים חריגים ניתנת הארכה לתקופות קצרות נוספות. זאת, עד להעברה 

 ין אם לסידור חוץ ביתי אחר. להמשך טיפול בין אם חזרה הביתה וב

 הנו למעלה מששה חודשים.  חירוםהנתונים בשנים האחרונות מראים כי ממוצע שהייה של ילד במרכז 

קיצור משך שהיית ילדים במרכז, הנו בעל חשיבות רבה. נקודת המוצא, שילד עלול להינזק בשהייה לאורך 

 זמן בתנאים זמניים וארעיים. 

ובממשקים:  חירוםיר את דרכי העבודה של כל הגורמים המעורבים בתוך מרכז הלפיכך, הוסכם שיש להסד

המחלקה לש"ח, מסגרות החוץ ביתיות )פנימיות ואומנה(. זאת, על מנת להבטיח יישום תכנית שנמצאה 

מתאימה להמשך הטיפול: חזרה לקהילה, השמה בפנימייה או במשפחה אומנת. זאת תוך כדי התייחסות 

ב אחר התפתחות , דרך קיום ועדות תכנון טיפול ומעקחירוםלכל התהליך: משלב השמת הילד במרכז 

 הטיפול והאבחון ועד הוצאת הילד להמשך סידור כפי שהומלץ ואושר בבית המשפט.

, בתקופה הראשונה של שלושת חודשי הסידור. חירוםיש להדגיש את חשיבות מיצוי התהליך במרכז ה

 חריגה מזמן זה, תחייב אישור הפיקוח ע"פ המפרט שיופיע בנוהל זה.

, ביניים, במקום בו קטין כבר הוכר כנזקק יש לשנות דרכי חירוםב בצו רלוונטי )חיי חירוםסידור ילד במרכז 

 טיפול(.

 . הבסיס הנוהלי והחוקי2

 , התש"ך(.1960חוק הנוער טיפול והשגחה, ) 2.1

 , התשכ"ה(.1965חוק הפיקוח על מעונות ) 2.2

 הוראות תע"ס ונהלים: 2.3

 בהם ולפיקוח עליהם.סידור ילדים במעונות לטיפול  8.17תע"ס  2.3.1

 סידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם. 8.2תע"ס  2.3.2

 ועדת החלטה 8.9תע"ס  2.3.3

 ( הנחיות לביצוע החוק1960חוק הנוער טוה"ש ) 8.11תע"ס  2.3.4

 לטיפול בילדים והוריהם. חירוםמרכז  8.40תע"ס  2.3.5
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 . מטרות הנוהל3

 . חירוםסיית היעד המופנית למרכז החידוד הגדרת אוכלו 3.1

קביעת תרשים הזרימה בין הגורמים על מנת לקדם תהליכי השמה, חוץ ביתית /חזרה הביתה, יעילים  3.2

 וקצרים.

ביסוס דרכי עבודה בין בעלי התפקידים השונים על מנת להבטיח את הוצאת הילדים מהמרכז בטווח  3.3

 הזמן שהוגדר לכך.

 המופנית למרכז חירום . הגדרת האוכלוסייה4

מחלקה לש"ח. אשר היינתן ע"י עו"ס מחוזי לחוק נוער המפקח על  חירוםאישור לקליטת ילד במרכז  4.1

 ייענה על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים: 

 ילדים נפגעי התעללות )פיזית, מינית ונפשית( והזנחה קשה. 4.1.1

 ילדים הזקוקים להגנה דחופה ומיידית. 4.1.2

ילדים שסידור האומנה או האימוץ הופסק באופן פתאומי )מכיוון שהסידור נמצא כאינו מיטיב  4.1.3

נוכחי( ויש צורך בהערכה מחודשת העוד עם הילד או בשל קשיים הקשורים במרכיבי הסידור 

 לגבי המשך טיפול.

 גילאי הילדים: 4.1.4

 14ועד גיל  3מגיל  .א

 6ועד גיל  2בבית שבתי לוי מגיל  .ב

 15ועד גיל  12לנערות מתבגרות מגיל  חירוםבמרכז ה .ג

 :חירוםאוכלוסייה שאין להפנותה למרכז ה 4.2

 ילדים המאובחנים כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( על רקע אורגני. 4.2.1

 ילדים בעלי נכות פיזית המצריכה הערכות מיוחדת של המבנה והשירותים. 4.2.2

וז פסיכיאטרי ע"פ המלצת פסיכיאטר מומחה, לא ייכנסו כחלופת ילדים הנזקקים לאשפ 4.2.3

 אשפוז למרכז.

 ( הזקוקים לחלופת מעצר.12קטינים עוברי חוק )מעל גיל  4.2.4

ילדים שסידורם בפנימיות הופסק )הסידור נמצא כאינו מיטיב עוד עם הילד או בשל קשיים  4.2.5

)העברה מדלת לדלת( במרכז  הקשורים במרכיבי הסידור( ומבקשים "לארגנם מחדש"

 .חירוםה

 אישור חריגים: 4.3

אישור חריג לקליטת ילד במרכז חירום על אף שהפנייתו אינה עונה על הסעיפים לעיל, יוכל  4.3.1

להתקבל רק לאחר התייעצות ואישור המפקח הארצי על מרכזי החירום. הפנייה תתבצע 

 וזי על המרכז ובאישור מרכז השרות. באמצעות המפקח המחוזי של המחלקה יחד עם מפקח מח

יינתן אישור לקליטת ילד שאובחן ונמצא שסובל מהפרעות נפשיות כאשר הוא עונה על אחד  4.3.2

 או יותר מהסעיפים הבאים:

 המלצת פסיכיאטר מומחה אינה לטיפול ו/או אבחון בתנאי אשפוז. .א

 יש המלצת פסיכיאטר לאיזון באמצעות טיפול תרופתי. .ב
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הורים והקטין לקבלת הטיפול התרופתי ו/או ניתנו הוראות בימ"ש המאשרות יש הסכמת  .ג

 מתן טיפול תרופתי.

 . עבודת המחלקה לש"ח ומרכז החירום5

עו"ס לחוק הנוער ישמש כמתכלל הטיפול מטעם המחלקה ויעמוד בקשר עם העו"ס המחוזי ועם מרכז  5.1

העבודה המשותפת, לצורך קידום הטיפול . ידאג להעברת החומר על הילד והמשפחה ולתיאום חירוםה

 בילד ובמשפחה.

הפניית ילד למרכז חירום, בין אם לקליטה במצב חירום ובין אם לקליטה מתוכננת, מחייבת את העו"ס  5.2

 לחוק הנוער מהמחלקה לש"ח להתייעץ עם העו"ס המחוזי לחוק הנוער, המפקח עליו, ולקבל את אישורו.

חומר המצוי בידו  חירום, הגורם שנקבע לכך מהמחלקה יעביר למרכז הירוםחכאשר מדובר על קליטת  5.3

לגבי הילד והמשפחה סמוך ככל האפשר לקליטת הילד. כאשר מדובר בקליטה מתוכננת יועבר החומר 

 מבעוד מועד לצורך למידת המקרה והיערכות.

כי התקשורת ביניהם. את דרכי העבודה המשותפות ואת דר חירוםנציגי המחלקה יתאמו עם מרכז ה 5.4

 .חירוםכמו כן, יעבירו צו רלבנטי, וטופס השמה למסגרת )הועדה( עם קליטת הילד במרכז ה

 מחלקה לשירותים חברתיים –מרכז חירום  -. דיונים על ילדים ומשפחות 6

 שני דיונים בין מקצועיים. במרכז של הילד השהות חודשי מרכז החירום יקיים במהלך שלושת 6.1

 הבאת הילד ע"י המחלקה וקליטתו במרכז יש לפעול באופן מידי:עם  6.2

  .חירוםלמרכז הולעו"ס ברשות המקומית  משותפת באחריות -הדיונים  יתואמו תאריכי 6.2.1

ייכתב חוזה עבודה בין המרכז ובין עו"ס לחוק הנוער, הכולל דרכי התקשרות )מספרי טלפון(,  6.2.2

 ביקורים ואישור חופשות.

: במהלך החודש הראשון לקליטת הילד במרכז יתקיים דיון בנוכחות גורמי דיון והערכה ראשונית 6.3

הקהילה וצוות מרכז החירום. מטרת הדיון הינה לצורך איסוף מידע והשלמת חומר לגבי הילד 

והמשפחה, כמו גם עידכונים הדדיים )בין מרכז החירום לבין עו"ס לחוק הנוער ונציגי הקהילה( באשר 

התקדמות הטיפול וכיווני העבודה המומלצים להמשך. במידת הצורך, דיון זה יתקיים בנוכחות עו"ס ל

 מחוזי לחוק הנוער, המפקח על עו"ס לחוק הנוער ברשות המקומית.

בתום הדיון, על מרכז החירום להתייחס יתייחס למועד סיום שהיית הילד והמשפחה במרכז.  6.3.1

 ם להמשך עבודתו ולנקוב במועד לסיום אפשרי.על המרכז לקבוע יעדים ישימי

כחודשיים לאחר קליטתו של ילד במרכז תתקיים ועדה בה יציגו הצוותים ממרכז  דיון הערכה שני: 6.4

 החירום והקהילה את המלצותיהם להמשך טיפול בילד ובמשפחה. 

עמם וכן אפוטרופוס לדיונים המתקיימים בזמן שהיית ילד במרכז, יוזמנו הורי הילד, עו"ד מט 6.4.1

 לדין לקטין )אם מונה לכך ע"י ביהמ"ש(.

יש לזמן לדיון  –: כאשר עשויה להסתמן המלצה להוצאה חוץ ביתית בגיל זה 8ילדים עד גיל  6.4.2

 מפקח אומנה מחוזי.
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חומרים בעניינו של הילד יועברו בדחיפות לעמותת האומנה לצורך התחלת חיפוש משפחות  6.4.3

 אומנה.

יתאם עם המחלקה לש"ח מועד לקיום ועדה לתכנון טיפול והערכה, לכל המאוחר כשלושה  חירוםכז המר 6.5

 .חירוםחודשים אחרי השמת הילד במרכז ה

 . תפקיד המפקח על המרכז בהתייחס לסוגית זמן השהייה במרכז החירום 7

את כל עבודת הפיקוח על העו"ס המחוזי לחוק הנוער, המפקח על המרכז, )להלן: עו"ס מחוזי( יתכלל  7.1

המרכז: בהיבטים שלוקחים בחשבון את העבודה בקהילה והמסגרות החוץ ביתיות תוך כדי שותפות עם 

 המפקחים הרלוונטיים בשרות.

, וכן, ישתתף בוועדות ביצוע, חירוםהעו"ס המחוזי יערוך ביקור פיקוח לפחות אחד לחודש במרכז ה 7.2

 שיתואמו אתו. היגוי, וישיבות נוספות ע"פ הצורך

העו"ס המחוזי יביא את הסוגיות המורכבות, העקרוניות והפרטניות לדיון בשרות עם מרכז השרות  7.3

 במחוזו והמפקחים, לצורך קידום דרכי טיפול מותאמים והוצאה של ילד מהמרכז.

ע"י  העו"ס המחוזי יערוך בדיקה לוודא שהעמותה והמרכז עומדים בכל תקני כוח האדם המתבקשים 7.4

 המשרד, על מנת למנוע עיכובים בתהליכי העבודה.

העו"ס המחוזי בסמכותו לאשר המשך סידור מעבר לשלושת החודשים הראשונים ועד ששה חודשים,  7.5

זאת כאשר שוכנע כי עניינו של הילד והטיפול בו עומד באחד או יותר מהקריטריונים לאישור חריג 

 .8המופיעים בסעיף 

המפקח על המרכז, יקבל מידי שבוע דו"ח מצבת ילדים במרכז, בו יפורטו בין היתר:  העו"ס המחוזי 7.6

תאריך קליטת הילד במרכז, שלב ההתערבות לגבי הילד והמשפחה במרכז )קליטה, אבחון, השמה וכו'( 

 וכן עילות לעיכוב ביישום דרכי הטיפול המומלצות )במידה ומתעכב מעבר לשלושה חודשים(.

 .חירוםלח מידי שבוע למפקח ארצי על מרכז ההעתק מהדו"ח יש 7.6.1

 . משך שהייה במרכז חירום: קריטריונים לאישור חריג8

 לתקופה של עד שלושה חודשים. חירוםילד ישהה במרכז  8.1

במקרים חריגים בהם יהיה צורך בכך יוכל המפקח לאשר הארכה לתקופות נוספות שלא יעלו על חודש  8.2

 שישה חודשים מיום קליטתו.ימים בכל פעם. כל זאת, עד 

 סמכות המפקח להאריך שהייה הנה בכפוף לקריטריונים הבאים: 8.3

 א. קשיים בתהליך האבחון:

 ילד נפגע התעללות קשה, וכתוצאה מכך, מצבו אינו מאפשר התחלה או סיום האבחון בזמן. 8.3.1

 של ההורים. תקיצוניבדיקת האינטראקציה עם המשפחה מתעכבת בעטייה של התנגדות  8.3.2

 אשפוז ילדים )על רקע נפשי / פיזי( במהלך השהות במרכז. 8.3.3

 משבר תוך כדי השהות במרכז )גירושין, מחלת הורה, מוות במשפחה וכו'(. 8.3.4
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 ב. קשיים בתהליך ההשמה:

אי מציאת מסגרת לאחר ניסיונות שנעשו ע"י הקהילה, המחוז והמטה )בשרות ילד ונוער או  8.3.5

 בשירותים אחרים ע"פ פרופיל הילד(.

המתנה לקליטה במסגרת שקבלת הילד אושרה בה ובתנאי שתקופת ההמתנה לא תעלה על חודש  8.3.6

 ימים.

 צורך בהתמודדות עם התנגדות הורים לתוכנית ו/או מסגרת המוצעת. 8.3.7

יזם ופיגור( ויש צורך ילדים שהמענה נמצא באגפים ושירותים אחרים במשרד )חסות, שיקום, אוט 8.3.8

 בוועדת אבחון והכרה.

 ג. קשיים בהליך המשפטי:

 החלטת בית משפט או עיכוב בקבלת החלטת בית משפט. 8.3.9

 התמשכות הדיונים בשל התנגדות ההורים לתוכנית הטיפול. 8.3.10

 הליכי ערעור בערכאות גבוהות יותר. 8.3.11

 נוער ומשפחה(.מעברים בין בתי משפט שונים )לדוגמא:  8.3.12

אישור שהייה לתקופה של למעלה מחצי שנה ועד תשעה חודשים תהייה של עו"ס ראשי לחוק הנוער  8.4

 ומנהל האגף לשירותים חברתיים ואישיים.

 . יישום החלטה לחזרה הביתה9

יפעלו יחד מרכז  חירוםהתקבלה החלטה בוועדת תכנון טיפול והערכה על חזרת הילד הביתה ממרכז ה 9.1

 החירום והמחלקה לש"ח ליישום ההחלטה ויכינו את הילד והמשפחה למהלך זה.

 .תוך חודש מיום קבלתההחלטת הוועדה תיושם  9.2

עד חזרתו הביתה למשך זמן ארוך יותר, תאושר במקרים חריגים ע"י המפקח  חירוםהשהיית ילד במרכז  9.3

 על המרכז.

מרכז השרות במחוז יזמן ישיבה עם מפקח הקהילה  -של הילד במרכז  במצב של הימשכות השהות 9.3.1

 ועו"ס מחוזי לפי חוק הנוער כדי לקדם הוצאה וחזרה הביתה.

 . יישום החלטה להשמה חוץ ביתית10

את כל המידע שנאסף  חירוםהתקבלה החלטה על השמה חוץ ביתית, בועדת תכנון טיפול, יעביר מרכז ה 10.1

ל הילד והמשפחה למחלקה לש"ח. על המידע לכלול אבחונים ודו"ח מסכם. המידע על ידו לגבי מצבו ש

 והשמה מותאמת לצרכיו.  שגובש במרכז יאפשר קבלת תמונה מלאה על הילד

מדר"צ  בהתאם להמלצה המקצועית שגובשה יעבירו עו"ס משפחה, באמצעות רכז השמה או בהדרכת 10.2

נימיות או לעמותת האומנה שנמצאו מתאימות לפרופיל את החומר לפ לאלתר)במידת הצורך המפקח( 

 של הילד.

 - נימיות( המוצעותפהופנה החומר בעניינו של הילד, אך נדחה ע"י הפנימיות )דחייה בכתב משלוש  10.3

 .חירוםממנו הגיע למרכז הויועבר החומר לוועדת השמה חריגה אשר במחוז בו מתגורר הילד 

יתריע על הצורך ויביא את  - ח על המרכז, שיש קושי בהשמה של ילדנוכח עו"ס מחוזי, המפק 10.3.1

 לסידור במרכז. בטרם יעברו חמישה חודשיםעניינו לוועדת השמה חריגה 
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הדיון יעשה בפורום ועדת ההשמה הקבוע. בנוסף יצטרפו: מפקח אומנה )ע"פ הצורך(, עו"ס  10.3.2

 וכן מפקח קהילה.  חירוםמחוזי המפקח על מרכז ה

ייפנה מרכז השרות את החומר למפקח הארצי  -לא נמצא פתרון באמצעות ועדת השמה חריגה  10.3.3

בשרות לילד ונוער, נציג השרות בוועדת החריגים בין שירותית, על מנת לבחון התאמתו של הילד 

 .חירוםלמסגרת משירותים אחרים. במקביל יופנה לידיעת מפקח ארצי על מרכזי ה

ההמתנה תיעשה ד יתבקש להמתין עד לקליטתו במסגרת החדשה, תישקל האפשרות שבמקרה בו יל 10.4

 בבית הילד עד לתחילתו של הסידור במסגרת המיועדת.

החלטה על אפשרות המתנה בבית תובא לדיון ע"י עו"ס מחוזי המפקח על המרכז ותידון בפורום  10.4.1

קה ומפקח הקהילה במחוז בו הכולל את מרכז השירות במחוז, עו"ס מחוזי המפקח על המחל

 . חירוםנמצא מרכז ה

מכתב בנדון יצא מהמחוז למחלקה אשר אחראית על הילד במרכז, ע"י העו"ס המחוזי המפקח  10.4.2

 . חירוםעל המרכז יחד עם מרכז השרות. העתקו יישלח למפקח המחוזי והארצי על מסגרות ה

קום מגורי המשפחה, המכתב יופנה מהמחוז במחוז אחר ממ חירוםבמידה והילד שוהה במרכז  10.4.3

 בו נמצא המרכז אל מרכז השרות במחוז של לשכת המוצא עם העתקים לעו"ס המחוזי.

 הצורך במוגנות לילדבכל מקרה, גיבוש החלטה על המתנת ילד בבית, חייבת לקחת בחשבון את  10.4.4

 בביתו ובקהילה.

לגביו, לא ימתין עד סיום הליכי האימוץ במרכז  והתחיל הליך אימוץ חירוםילד השוהה במרכז  10.5

 אלא יושם במשפחה אומנת עם "אופק" אימוץ עד סיום ההליך המשפטי. חירוםה

 . השמה חוץ ביתית: פנימיות ומשפחות אומנה11

בפנימייה או במשפחה אומנת תעמוד בראש סדר העדיפות של מערכת  חירוםהשמת ילד ממרכז  11.1

 ההשמה בשירותים הרלוונטיים.

 :השמה בפנימיות 11.2

התקבלה החלטה בוועדת תכנון טיפול והערכה על השמה במסגרת חוץ ביתית פנימייה יש לפעול  11.2.1

 בדחיפות על מנת להוציאה לפועל באמצעות המחלקה לש"ח.

השרות במחוזות ומפקחי הפנימיות יפעלו לטובת קליטתם של הילדים בפנימיות מרכזי  11.2.2

 המתאימות ע"פ הפרופיל. במידת הצורך מטה השרות יסייע בנושא.

בהמלצה להשמת ילד בפנימייה יש להתייחס למסמך הסיווג שבוחן את פרופיל הילד והתאמתו  11.2.3

 למסגרת.

פנימיות יחויבו לקלוט ילדים בעלי פרופיל מורכב גם כאשר אינו עונה על חלק מההגדרות  11.2.4

 המופיעות במסמך הסיווג של הפנימיות. 

( רשאית לפנות לפיקוח בבקשה לאשר 11.1.3פנימייה אשר קולטת ילד מורכב )כאמור בסעיף  11.2.5

 ההסתגלות של הילד.תכנית פרטנית ייחודית, שיהיה בה כדי לסייע בתקופת 

 הפנימייה תגיש את התכנית למפקח המחוזי על פי הנוהל המקובל. 11.2.6

 נמצא כי ילד בפרופיל שיקומי או טיפולי, יועבר החומר לשלוש פנימיות המתאימות לפרופיל, בו זמנית. 11.3

החומר לדיון  הביא אתלהועבר החומר לשלוש פנימיות וניתנה תשובה שלילית מנומקת בכתב, יש  11.3.1

 בוועדה השמה חריגה במחוז.
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 יוודא שהחומר הועבר ויציין זאת בדוח השבועי אותו הוא מעביר לפיקוח. חירוםמרכז ה 11.3.2

צורך התאמת לנמצא כי הילד בפרופיל פוסט אשפוזי, יועבר החומר לועדת השמה מחוזית  11.3.3

 ההשמה.

קלוט את הילד, למעט למייה אליה הופנה החומר, החלטת ועדת השמה מחוזית מחייבת את הפני 11.3.5

 מצבים של העדר מקום.

 מצב של העדר מקום ייבדק ע"י מרכז השרות במחוז וייתן אישורו. 11.3.5.1

התקבלה החלטה בוועדת השמה מחוזית להשים ילד בפנימייה נבדק ונמצא כי יש מקום  11.3.6

השרות במחוז, יפעל באופן מידי לאכוף בפנימייה, אך התקבלה תשובה דחייה מהמסגרת, מרכז 

קליטת הילד בפנימייה. במידה וההתנגדות לקליטתו תישאר בעינה, המקרה יופנה למטה 

 פנימיות ו/או למנהלת השרות.

דחית קבלת ילד לפנימייה על רקע הצורך להתמודד עם עמותות וארגונים הפועלים נגד הוצאת  11.3.7

על עבודת הפנימייה, יש לתת כלים מותאמים וגיבוי על ילדים מהבית, ומקשות כתוצאה מכך 

 מנת לאפשר קליטת ילדים על רקע זה. 

 השמת ילדים במשפחות אומנה: 11.4

התקבלה החלטה על פיה התכנית המתאימה לילד הנה השמה במשפחה אומנת, יש לקדם יישום  11.4.1

 מפקח המחוזי על האומנה.החלטה זו לאלתר והפניית החומר בעניינו לעמותת האומנה במחוז ו

אינו הגורם  חירוםהמיומנות והסמכות בבחירת משפחת האומנה היא של העמותה. מרכז ה 11.4.2

המאבחן את המשפחה ואין זה תפקידו להטיל וטו על ההמלצה. על המרכז לשתף פעולה עם 

 העברת המידע המלא והכנת המשפחה לקליטה הילד.

בהחלטה על השמה במשפחה אומנת, יש לקחת בחשבון את סוגיית ההתנגדות לאומנה המוכרת  11.4.3

של העובדים הסוציאליים בקהילה ובמרכזי החירום,  –בקרב הורים, בעלי תפקידים בכל הרצף 

 ואת הדרכים להתמודדות אתה.

חומר לעמותת  עם קבלת ההחלטה להשמה במשפחה אומנת על המחלקה להעבירמידית  11.4.3.1

יוודא שהחומר הועבר ויציין זאת  חירוםהאומנה והפיקוח על האומנה במחוז. מרכז ה

 בדוח השבועי אותו הוא מעביר לפיקוח.

לאחר העברת החומר אל העמותה, משלא נמצאה משפחה, יעביר מפקח האומנה  חודש 11.4.3.2

תוך יידוע כל המפקחות במחוז ממנו הושם הילד את החומר לכל עמותות האומנה בארץ, , 

 המחוזיות על האומנה וכן עו"ס לחוק הנוער במחלקה.

לוונטית, תיידע את ר, העמותה אשר מקבלת את החומר ויש לה משפחה במהלך חודש זה 11.4.3.3

 המפקחת עליה ותעמוד בקשר ישיר עם המחלקה לצורך הבהרות ותיאומים.

נת, החומר יועבר לטיפול המפקח הארצי על , משלא נמצאה משפחה אומכעבור חודשיים 11.4.3.4

 משפחות האומנה.

הצעת קרובי משפחה לקלוט את הילד כמשפחה אומנת בביתם, יש להעביר את החומר  11.4.3.5

 לצורך בדיקת התאמתם. מוקדם ככל האפשר

 הגוף, המפעיל אומנה ייכנס לבדיקה מיידית של משפחת הקרובים. 11.4.3.6

ומסתמנת המלצה להוצאת חוץ ביתית יוזמן מפקח אומנה  8נם של ילדים עד גיל התקיים דיון בעניי 11.5

 מחוזי לדיון.
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 . טפסי השמה12

 הועדה(.)קליטת ילד במסגרת חוץ ביתית, תתבצע רק עם קבלת טופס השמה למסגרת  12.1

 חירום. מנגנון לפתרון בעיות בזמן הימשכות השהייה במרכז ה13

תקים מנגנון לפתרון בעיות, בעל סמכויות אכיפה על כל הגורמים המעורבים,  מנהלת השרות לילד ונוער 13.1

 בקהילה ובמסגרות החוץ ביתיות, החלטות מקצועיות.

 יש לשקול, סנקציות על מחלקות ומסגרות חוץ ביתיות שאינן עומדות בתנאי נוהל זה.  13.2

ממשלה משיקים )חינוך, בריאות, משטרה בין יתר תפקידיו יהיה לפתור בעיות מול גורמים ממשרדי  13.3

 ועוד(.

 . אחריות על ביצוע נוהל זה14
 מנהלת השרות לילד ונוער באמצעות המפקחים הארציים הרלבנטיים. 14.1
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