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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.



 

iii 

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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