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 –הקורונה ידן ביתית בע-הנחיות למערכת השמה חוץ

 בריטניהבארה"ב ובות ימדינהסקירת 

 , טל ארזיגלעד-אניה גרסימנקו, לייה מורן

הכריז ארגון הבריאות העולמי על המחלה שנגרמת על ידי נגיף קורונה כעל מגפה  2020במארס  11-ב

בנגיף. מדינות עולמית )פנדמיה(. ההערכות מדברות על כך ששיעור ניכר מכלל אוכלוסיית העולם יידבקו 

ליישם את שונות ברחבי העולם הכריזו על מצב חירום והודיעו על מגוון הגבלות והנחיות שמטרתן 

מגפת  לשעיקרון הריחוק החברתי אשר מיועד להאט את התפשטות התחלואה. השלכות משמעותיות 

ביתית אשר נדרשות להתמודד עם -אינן פוסחות על מערכות ההשמה החוץ (COVID-19) קורונה

סביבתם המשפחתית והקהילתית אינה מסוגלת לספק כראוי  בשגרהשגם  ,מורכבות הטיפול בילדים

 ל צורכיהם, לשקמם ולדאוג לפוטנציאל הצמיחה שלהם.את של

והשירותים החברתיים  הרווחההעבודה, ילדים בסיכון בפנימיות של משרד  7,168, היו 2016בישראל, בשנת 

נוספים משולבים  28%ביתית, -מכלל הילדים בהשמה חוץ 72%המספר הזה מהווה  )להלן, משרד הרווחה(.

בין וביתית בפנימיות -בין השמה חוץ יחסהאחרות (. לעומת זאת, במדינות מפותחות 1) במשפחות אומנה

באומנה משולבים ילדים בכל הגילים החל  ,(. בישראל2או ביחס שווה לפחות ) ךא הפווהשמה באומנה ה

 , למעט מקרים מיוחדים.18-7ובפנימיות משולבים ילדים בגילים  ,18עד גיל ומלידה 

ארה"ב ובעמותות לא ממשלתיות בבריטניה ובההנחיות שפורסמו במשרדי הרווחה  מסמך זה סוקר את

בהן הצלחנו לאתר שמדינות  נבחרו לסקירה. ביתית במדינות שונות בארה"ב-המטפלות בילדים בהשמה חוץ

 .)פרסומים רשמיים ומידע מאתרי אינטרנט( גלויים מקורות מתוך בוצעה הסקירה .בנושא משמעותימידע 

 פירוט ההנחיות וההמלצות מופיע בהמשך המסמך.ועיקרי הממצאים מפורטים להלן 
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 – ביתית באומנה-הנחיות והמלצות בנושא ילדים שנמצאים בהשמה חוץ

 ב ובריטניהארה"

כניות חירום והנחיות מוקדמות למקרה ולא היו תביתית -בנושא של ילדים בהשמה חוץנמצא כי  ככלל

נגיעה בפנים, -כמו שטיפת ידיים, אי (. כלל ההנחיות מדברות על שמירת כללי היגיינה4, 3של פנדמיה )

הימנעות ממגע והכנות למקרה של בידוד של בן משפחה, שמירת מרחק חברתי ניקיון לעיתים קרובות, 

מדברות בארה"ב . כמו כן, הנחיות רבות (9, 8, 7, 6, 5)עם אנשים חולים ומשהייה במקומות ציבוריים 

( הבמשפחות אומנביטול ביקורים למשל )למשפחות וילדים  יםסוציאלי יםעל צמצום מגע אישי בין עובד

(. חשוב 11, 10, 5, 4או מחשבים ככל האפשר ) מכשירי טלפון ניידיםומעבר לקשר דיגיטלי באמצעות 

וההמלצה , הסוג הזהן אפשרויות או מיומנויות לקיום תקשורת מ ישכל המשפחות ללא  ילציין כ

 . (11) בד סוציאלילהתייעץ עם עוהייתה  למשפחות

 של עובדים חודשיים  םאינן תחליף לביקוריהן מדיניות הרווחה הרשמית של ארה"ב שיחות וידאו  על פי

יכול  האומנ ת, אך בנסיבות מיוחדות גוף שמנהל את הקשר עם משפחהמשפחות אומנ סוציאליים בבתי

  (.12)בתנאי שאין סכנה לרווחת הילד  ,להפסיק את הביקורים ולהחליפם בשיחות וידאו לפרק זמן מוגבל

 על  יםהמפקח בדים הסוציאלייםההנחיות לעו .ילדים באומנה 8,000משולבים  ניו יורקמדינת ב

, האומנהמספר הביקורים של הילדים במשפחות  או להיערך לצמצום שללצמצם  הןהאומנה 

נדרש היחס הקל על הל, או טלפוניים בין ילדים לבני משפחתם המולידהמקוונים לאפשר מפגשים 

למקרה שהעובדים )צריכים לטפל הם בהם שילדים הבין מספר ו העובדים הסוציאליים בין מספר

 ביתית של ילדים בסיכון בפנימיות -, השמה חוץאחרות בישראל, בשונה ממדינות מערביות

  .ומנהביתית בא-שכיחה יותר מהשמה חוץ

  לא היו מוכנות למצב של פנדמיה ולא היו הנחיות  בארה"ב ובבריטניהביתית -חוץההשמה המערכות

 מוקדמות בנושא.

  מדיניות הרווחה בארה"ב ובבריטניה בהקשר של הפנדמיה הנוכחית מיישרת קו עם הנחיות

 משרדי בריאות. 

  מדיניות הרווחה במדינות אלו, אשר הופצה לאור משבר הקורונה, מתייחסת ברובה לאופן תפקודם

בדגש  ביתית-משפחות ולילדים בהשמה חוץה ייתאוכלוסם בעת המשבר, לשל העובדים הסוציאליי

 . על ילדי אומנה

  .יש מענה חלקי לפערים ו/או לקושי ביישום מדיניות הרווחה 

  הוא  באומנההדגש המושם במדיניות הרווחה בארה"ב ובבריטניה בהקשר של ילדים הנמצאים

על המשך שגרת עבודה של העובדים הסוציאליים תוך דאגה לשלומם וביטחונם של הילדים 

חודשיים  םשיחות וידאו אינן מהוות תחליף לביקוריומשפחות האומנה, זאת מתוך תפיסה כי 

 שעל העובדים הסוציאליים להמשיך ולערוך.  המשפחות אומנ בבתי

 הוא כי  בפנימיותיטניה בהקשר של ילדים הנמצאים הדגש המושם במדיניות הרווחה בארה"ב ובבר

 יםר הצוותותגבבאמצעות  , זאתילדיםהבין מספר וצוות האנשי מספר לשמור על היחס הנדרש בין יש 

אנשי צוות  באמצעותאנשי חינוך ממוסדות חינוך רגילים או וב ברשויות מקומיות תוך היעזרות

 . נוכח המצבממוסדות חינוך מיוחד שסגורים 
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אפשרות  וכן נבדקהתשלום על חופשת המחלה של עובדים סוציאליים,  (. עוד הובטחיהיו חולים

שדרוגים טכניים שיאפשרו לצוות לבצע לפקת ציוד רפואי וסאל, עובדים מחליפים בעת הצורךגיוס ל

 (.4, 3יומיות מרחוק ככל האפשר )-םפעולות יו

 תשיחת וידאו, שיחבחייב לבדוק  העובד הסוציאלי בבית משפחת אומנה, לפני ביקורעל פי פרוטוקול, 

מבני המשפחה חזר מחו"ל ממדינות מסוימות בשבועיים האחרונים, היה  מיהאם  מסרוניםאו  ןטלפו

תשובות  העובד הסוציאלי קיבל אםפיתח תסמינים של קורונה.  אובמגע עם חולים מאומתים 

, 911 מוקד החירום או עם חיוביות על השאלות המקדימות, עליו ליצור קשר עם גורם רפואי רלוונטי

משקי בית עם בולפעול לפי הנהלים והפרוטוקולים המקומיים לניהול ביקורים  לממונים עליולהודיע 

חשש  אם יש .(10) הגורמי רפואל ידי עשניתנו  COVID-19אנשים חולים, כולל הנחיות למקרים של 

להיערך להשמתו של הילד בתנאי בידוד  העובד הסוציאליה קורונה, על לשילד באומנה נחשף לחו

לפי הנהלים כאמור  יתבצעמשפחה בבית הביקור ונוספת או בפנימייה,  האומנ תבמשפח

  .(10) והפרוטוקולים המקומיים

 לרציפות תפקודית כדי  צוותההכנת ל מתייחסות הסוציאלייםעובדים ההנחיות ל היוטמדינת ב

העברת הכשרות למועמדים להיות הורים ול, ילדיםהמשפחות והלהמשיך לספק את הצרכים של 

. כמו כן, ההמלצות למשפחות באמצעות קבוצות פייסבוק מקווןלפורמט  הלמשפחות אומנואומנים 

המשפחה יהיה בבידוד ן כוללות שמירה על כללי היגיינה, תכנון מוקדם למקרה שמישהו מ האומנ

 (.11סוציאלי )העובד העם  היכולת לקיים קשר דיגיטליבדיקת ו

 הן לעובדים הסוציאלייםההנחיות  ה.במשפחות אומנ ילדים 30,000-כמשולבים  טקססמדינת ב 

משפחות להתמודדות מומלץ להכין  ,לכך נוסף .הביתן העבודה מ להרחיב אתהאפשרות  לבדוק את

 (.13) ספת בקרב ילדים שכבר נפגעו בעברםעם המצב המלחיץ שיכול לגרום לטראומה נו

 לצמצם  העובדים הסוציאליים הונחו .אומנהמשפחות ילדים ב 10,000-משולבים כ קנטקימדינת ב

ולעבור לקשר בטלפון או במייל. לעומת זאת, הורים אומנים  האומנהבמשפחות  ביתה ביקוריאת 

מפגשים של הילדים עם משפחותיהם המולידות )לפי החלטות בית  ערוךלקיבלו הוראה להמשיך 

הביקורים. ההורים האומנים עובד סוציאלי היה מלווה את  רך כללמשפט שלא בוטלו( כאשר בד

ת להתקיים במקומות ציבוריים. נכון לעת הסקירה, לפגישות שאמורו נוגעבבמיוחד  הביעו התנגדות

 (.14לא התקבלה החלטה גורפת בנושא )

 כאשר גם האומנה, משפחות בבתי ביקורים  ערוךל הונחו להמשיךעובדים סוציאליים  ,בריטניהב

עובדים הם של ה(. ילדי15נדרשים כדי לא להידבק )הכללים הבבידוד, תוך שמירה על  יש בן משפחה

 שלא כמו(.15בתי ספר בתור ילדים של עובדים חיוניים )לו םסוציאליים ימשיכו להגיע לגניה

בארה"ב שמאפשרות הקלה בדרישות לביקורי בית בנסיבות מיוחדות וקבלת פדרליות ההנחיות ה

  .יותר מחמירות, ההנחיות סמכות מקומית על ידיהחלטה סופית 
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 – ביתית בפנימיות-בהשמה חוץהנחיות והמלצות בנושא ילדים שנמצאים 

 ארה"ב ובריטניה

ולכן הפנימיות מאופיינות בצפיפות גבוהה,  .ילדים 300-ל 15נע בין  בפנימייהבישראל מספר החניכים 

מכלל הפנימיות  80%-כמהוות  (. פנימיות חינוך רגילות16) תחלואה גבוה יותרלהידבקות והסיכון ל

, למעט מקרים מיוחדים כמו כדי למנוע הדבקה בנגיף, נשלחו החניכים לביתם ,. בפנימיות אלהבישראל

פנימיות ב עם זאת, לא ניתן ליישם את הפתרון הזה .תלמידי פרויקט נעל"ה שהוריהם אינם בארץ

שאליהם חשופים  והסכנה הסיכון מצבי עקבוזאת  ,שבפיקוח משרד הרווחה, בסיכוןנוער לולילדים 

יש צרכים חינוכיים  אלוששוהים במוסדות  לחניכים, לכך (. נוסף9, 4) ובקהילה במשפחה החניכים

בדומה נמצא כי בארה"ב ובבריטניה (. 15, 9מורכבים ביותר שדורשים תמיכה ונוכחות של אנשי צוות )

ביתית -להשמה חוץ כניות חירום והנחיות מוקדמותוביתית באומנה, לא היו ת-לממצאים על השמה חוץ

בניו יורק, למשל, הגופים המפעילים את המוסדות . יחד עם זאת, (4, 3)למקרה של פנדמיה  בפנימייה

כניות החירום שהיו אמורות להיות אצלם למקרה של ואת תבהקדם התבקשו להעביר או להכין 

 (.4)דבקות יהתפרצות מחלות מ

 מוסד כלל ה תחניך וגם ברמ ברמתחייבות להיערך מראש לתרחיש מחלה גם  הפנימיות ,בריטניהב

ילדים ולהתכונן לתגבר הבין מספר וצוות הלשמור על היחס הנדרש בין אנשי מחויבות  פנימותה(. 9)

לתגבר את הצוות  נה אפשרותניתורך. במידת הצמקומיות הברשויות  היעזרות, תוך את הצוות

 הוצעאנשי צוות ממוסדות חינוך מיוחד שסגורים כעת. באנשי חינוך ממוסדות חינוך רגילים או ב

אם . אליו צרכים של החניכים שמתגוררים בפנימייה באופן קבוע ואין להם בית לחזוראת הלתעדף 

ולהיפתח  תזמנישמירה על כללי הבטיחות, עליה להיסגר עקב לא יכולה להישאר פתוחה  הפנימייה

רשויות רכים רפואיים וחינוכיים של החניכים, צלספק  כדי .נוספיםמחדש לאחר גיוס של אנשי צוות 

ולאפשר העברת צוות ממוסדות חינוך אחרים ולהתעלם ככל מקומיות חייבות לעזור לפנימיות 

 .(15, 9) ההפרדה שקיימת בין סוגים שונים של מוסדות חינוךן האפשר מ

 ,קשר עם ההורים או עם מטפלים מטעם המשפחה באמצעות יצירת ,נדרשים לבדוק מראש המנהלים

מראש  בדיקה זו נעשית יידרש להיכנס לבידוד של שבועיים. אםלד למשפחתו אפשרות החזרת היאת 

 . תגלה כחולהמפתח תסמינים וממישהו  ראות האםלאין ממתינים ו

כל  בקבלת ההחלטה האם החניך ייכנס לבידוד בבית משפחתו או במסגרת שלו יש להעריך את

יהיו מקרים שעדיף לחניך להיות בבידוד במשפחתו ויהיו מקרים שעדיף להישאר  – הסיכונים

החניך  אםרפואיים של הילד מסופקים. ה ובשני המקרים חייבים לוודא שצרכיבבידוד במסגרת. 

ישנה  תו,געתו של החניך למשפחבעת התחבורה ציבורית. ב נוסעאינו הוא לוודא שיש , לביתונשלח 

רווחה בקהילה כדי לוודא שהמשפחה והילד יקבלו את כל הגורמי  ליידע אתשל הצוות חובה 

קב. חניכים שנמצאים לבצע על כך מענדרש הצוות כמו כן, . הטיפולים והשירותים הנדרשים

במסגרת שלהם או  מונעמחלות כרוניות(, צריכים להיכנס לבידוד ב חוליםבקבוצת סיכון )למשל, 

 (. 15, 9שבועות ) 12בבית משפחתם לתקופה של 

 (9/11כניות חירום למקרים שונים )הוריקן או פיגוע בעקבות ות פנימיות ישה במרבית בניו יורק, 

טיפול קבוצתי שלא ניתן לסגור, לאך לא הייתה היערכות למקרה של פנדמיה. במקרים של מוסדות 

הצוות ן חלק מ כיההסגר האפשרי או  בשלת לאייש תפקידי צוות יכולההסיכון הגדול הוא חוסר 

ניתנו המלצות לצמצם פעילויות חברתיות במקומות יהיה בבידוד ולא יוכל להגיע לעבודה. 
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במכשיר בריאות  תולבצע הערכ לרופא ציבוריים, לספק שירותי רפואה בטלפון במקום הגעה פיזית

 (. 17, 4) סוציאליעובד לפני מפגש אישי עם  הטלפון הנייד
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