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  מבוא. 1
  

מסמך זה מתייחס לתופעת ההפרטה בשירותי הרווחה 
 והוא חלק מסדרת מסמכים של מרכז האישיים בישראל

 .שירותים החברתיים בישראלה ת הפרטבנושאאדוה 
1  

  
מי שמתקשים שירותי הרווחה האישיים נועדו לסייע ל

, בני נוער במצוקה, בתפקוד עצמאי מלא ובהם קשישים
המסמך הנוכחי עוסק בשירותים . נכים ומפגרים

האישיים שבאחריות משרד הרווחה ובשירותי הסיעוד 
  . שבאחריות המוסד לביטוח לאומי

  
הפרטה פירושה , במרבית השירותים החברתיים

, יתשהיו בבעלות מדינת, העברה של שירות או תאגיד
 . בין אם עסקיות ובין אם לא עסקיות–לידיים פרטיות 
, אך לא רק בה, בישראל. המצב שונה, במקרה שלפנינו

חלק גדול משירותי הרווחה האישיים הוא תולדה של 
מוכרות יוזמות שכאלה . יוזמות הצומחות מתוך הקהילה

קודם להתהוותו של מוסד המדינה , מזה מאות שנים
ם לאחר שהתמסדו מנגנוני אך ג. בעידן המודרני

-לאעסקיים ו, יםממשלתי-לאהמשיכו ארגונים  ,המדינה
עיצוב והפעלה , להוות גורם מרכזי בייזום,  כאחדעסקיים

: 1989(כדברי אברהם דורון . של שירותי רווחה אישיים
של ...לא היתה קיימת אף פעם בלעדיותאין ו", )19

 הממשלה בהספקת שירותי הרווחה בשום ארץ בעלת
משטר דמוקרטי והדבר הזה נכון במיוחד במדינת 

במשק , בכל הקשור לשירותי הרווחה, אנו חיים. ישראל
שפועלים בו זה בצד זה שירותי רווחה , מעורב

בידי גופים וולונטריים , המופעלים בידי הממשלה
  ". למיניהם ובידי גופים פרטיים לשם עשיית רווח

  
 הרווחה שונה הדיון בהפרטה של שירותי, מבחינה זאת

. מן הדיון בהפרטה של שירותים חברתיים אחרים
בעיקר , מוסדות חינוך בודדים: בתחום החינוך, למשל

פעלו זמן רב לפני כינונה של המדינה , לבעלי שררה
אך מערכת חינוך אוניברסלית היא יצירה של , המודרנית

אף פעלה להשיג , מרגע שקמה, המדינה המודרנית וזו
 בישראל ;סדות החינוך הפועלים בשטחהמונופול על מו

כך גם . נעשה הדבר באמצעות חוק חינוך ממלכתי
מוסדות בריאות פעלו גם הם זמן רב : בתחום הבריאות

אך מערכת בריאות , לפני כינונה של המדינה המודרנית
בישראל נעשה : אוניברסלית היא יצירה של המדינה

  . הדבר באמצעות חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  
 במערכות הבריאות והחינוךהדיון בהפרטה , ל כןע

שבעבר בוצעו על ידי , מתמקד בהעברה של פעילויות
, לעומת זאת. לידיים לא ממשלתיות, הממשלה

שבה חלק נכבד מן הפעילויות , במערכת שירותי הרווחה
הדיון הוא , משלתיותמהיה מאז ומתמיד בידיים לא 

או /הבעלים וביודענו שהמדינה מעולם לא היתה . שונה
הסוגייה המרכזית , הבלעדי של שירותי הרווחה המפעיל

מידת האחריות של המדינה בישראל , בה נדון תהיהש

                                                      
1

  .2007, ברברה, סבירסקי, לגבי שירותי הבריאות', ר 

האם , מכאן נגזרת סוגייה נוספת והיא. לשירותים אלה
המדינה בישראל עושה את כל מה שאנו מצפים שיעשה 

. באחריות שכזאת, או לפחות אמור לשאת, מי שנושא
  :בעניינים הבאים, על כן, המסמך יתמקד

  
המדינה מעולם לא פעלה , העובדה שבישראל .1

 של שירותי רווחה מדינתית מערכת תלהנהג
 לשירותי זכות אזרחיתמעולם לא הגדירה , אישיים

 של סל בסיסירווחה אישיים ומעולם לא הגדירה 
. שירותי רווחה אישיים שלו זכאים תושבי ישראל

 הסיעודי הניתן יוצא דופן אחד הוא מערך הטיפול
 ;מתוקף חוק סיעוד

  
שירותי הרווחה האישיים , העובדה שעקב כך .2

 ;בישראל אינם אוניברסליים ואינם שוויוניים
  
לק משמעותי של המימון מגיע חהעובדה ש .3

כיסו של ל ולא מ"מתורמים יהודיים החיים בחו
 ;משלם המסים הישראלי

  
חלק משמעותי של העבודה מתבצע על העובדה ש .4

  ;דביםידי מתנ
  

העובדה שמערך הטיפול הסיעודי הושתת  .5
והוא מתקיים , ממשלתי-הלאהמגזר מלכתחילה על 

י ישראל, רק הודות לזמינותו של כוח עבודה נשי זול
  ;ולא ישראלי

  
העובדה שאחד החידושים העיקריים של העת  .6

מתפתח באופן , הדיור המוגן לקשישים, האחרונה
רון העליון חלקו פרטי ומיועד לעשי, מקוטב ביותר

. וחלקו ציבורי ומיועד לעולים מחוסרי משאבים
המגלגל כספים , האפיק הפרטי יצר שוק משגשג

רבים מאלה של כל המערכת הממשלתית של 
 .שירותי רווחה אישיים

  
אנו נציג להלן גם נתונים על תהליכי , לצד כל אלה

הכניסה ": הפרטה"הפרטה במובנו המקובל של המושג 
ים עסקיים לתחום ההספקה של הגוברת של ארגונ

או בניסוחו של אברהם דורון . שירותי רווחה אישיים
 שינוי האיזון במשק הרווחה המעורב", )19: 1989(

שהתקיים עד כה והטייתו לטובת גופים פרטיים לשם 
  ". עשיית רווח

  
על בסיס הסוגיות שלהלן ננסה לבחון את התנהלות 

 –תקציבי מערך שירותי הרווחה בעידן של צמצום 
הוא הגורם הדוחף להפרטה בכל מערכות -שהוא

  .המדינה
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  היסטוריה. 2
  

ניתן לומר כי מערכת שירותי הרווחה הקיימת כיום 
של ארגון , בארצות הברית, בישראל נוסדה עם הקמתו

 The American Jewish,  בשמו המלא–וינט 'הג. וינט'הג

Joint Distribution Committee –הודי הוא גוף י-
במהלך מלחמת העולם  ,1914-ב שהוקםאמריקני 
כדי לסייע ליישוב היהודי בארץ ישראל , הראשונה

שנקלעו למצוקה , ולקהילות היהודיות במזרח אירופה
פועל ועד היום מאז www.jdc.org). (בגין המלחמה 

. וינט בישראל ובקהילות יהודיות ברחבי העולם'הג
 מארגוני הרווחה אחדאת בישראל הוא מהווה גם היום 

   .אם לא הגדול שבהם, ים הגדולים ביותרממשלתי-לאה
  

בתום מלחמת העולם הראשונה כבשו הבריטים את 
שהקימה בארץ , אולם ממשלת המנדט הבריטי, הארץ

לא הקימה מערכת רווחה , מערכות מדינתיות שונות
, בין השאר משום שבאנגליה עצמה, זאת. מדינתית

ן הסוג המוכר לנו כיום הוקמה מערכת רווחה מדינתית מ
עם אימוץ המלצותיו , רק לאחר מלחמת העולם השנייה

בהיעדר מערכת מדינתית מטעם . 'של הלורד בוורידג
הציוני פיתח הוועד הלאומי של היישוב , ממשלת המנדט

עיקרה של . עזרה סוציאלית מערכת עצמאית של
מערכת זו היה רשת של לשכות סוציאליות שהוקמו 

ים היהודיים והעניקו לתושבים סיוע כספי וטיפול ביישוב
הכל בהתאם לגודל הקופה של , במשפחה ובילדים
הרשויות ). 8: 1992, דורון וקרמר(הרשות המקומית 

המקומיות פעלו כל אחת בנפרד וללא הגדרה משותפת 
רמת השירותים , כתוצאה מכך; של צרכים בסיסיים

אלא שאת לא זו בלבד . היתה שונה מיישוב ליישוב
 ארגוני רווחה, במקרים רבים, השירותים עצמם סיפקו

שלא היוו חלק רשמי של מערך , וינט'ובראשם הג
  . השלטון העצמי היהודי

  
. המצב לא נשתנה מיסודו, גם לאחר הקמת המדינה

 –ממשלת המדינה החדשה הקימה משרד סעד , אמנם
 אך –  והשירותים החברתייםהקרוי כיום משרד הרווחה

:  לא שינה מיסודה את תמונת שירותי הרווחההדבר
האחריות להספקת השירותים המשיכה להיות מוטלת 
על הרשויות המקומיות וחלק גדול מן השירותים המשיך 

 לא זו 2.יםממשלתי-לאלהיות מופעל על ידי ארגונים 
בלבד אלא שמשרד הסעד עצמו יזם הקמתם של גופים 

גמת ארגון כדו, ים למתן שירותי רווחהממשלתי-לא
 ביוזמה 1958-שנוסד ב, )בית-מטפלות(ב "מט

ממשלתית כדי לספק שירותי טיפול ביתי במקרים של 
על שיתוף ). 147: 2003, גדרון ואחרים(מחלה כרונית 

ים אמר ממשלתי-לאפעולה זה שבין הממשלה וארגונים 
אחד מחוקרי שירותי , )Kramer, 1976(רלף קרמר 

                                                      
2
שטראוס , כורזים, גל-בר, שמיד 1990-בסוף שנות הסקר שערכו  

שירותים אישיים  בקרב עמותות המספקות) 44: 2001(והוכשטדט 
,  שנה17הגיל הממוצע שלהן הוא כי , וחברתיים לילדים ונוער העלה

ממצאים דומים עלו בסקר שנערך . וחלקן הוקם לפני הקמת המדינה
   ).  34 :2002, גל והוכשטדט-בר, שמיד(בקרב אגודות למען הזקן 

  

יין את ישראל הוא כי מה שמאפ, הרווחה בישראל
 . טשטוש הגבולות בין המגזרים

  
ים באספקת ממשלתי-לאעל מרכזיותם של ארגונים 

של חיים , שירותי רווחה ניתן לעמוד מן התיאור הבא
ל " כסמנכ1950-מי ששימש בשנות ה, )ג"י: 1956(יפת 

  :השירותים הסוציאליים במשרד הסעד
    

משרד הסעד רואה את תפקידו לעורר את "
. הציבור ולהפעיל אגודות וחברות ציבוריותיזמת 

הוא תומך בתקציבים נכבדים באגודות למען 
הקיימות בשלוש הערים ושהוקמו , האסיר
;  ביוזמת המחלקה לפיתוח קהילתיןבחלק

למען ] ובאגודות[תומכים באגודות אילנשיל 
אנו משתתפים . חרשים ואלמים ולאחרים

ום בהוצאות ארגוני הנשים בהחזקת מוסדות י
. בהעסקת מדריכות ביישובי העולים, לילדים

באותה מידה משתתפות רשויות הסעד 
המקומיות בתקציבי מפעלים ומוסדות סוציאליים 

והדבר חשוב כי זה גם מאפשר לרשויות . במקום
המקומיות לפקח בצורה יעילה יותר על 

ההשתתפות . המפעלים והמוסדות הללו
מצא וכך נ, הכספית אף מפעילה את המוסדות

שהשירות הסוציאלי הבלתי רשמי משלים את 
  . "השירותים של הרשויות המקומיות

  
ים תעיד ממשלתי-לאעל משקלם של הארגונים ה

 ארגונים ומוסדות 162התקציב של , 1958-העובדה שב
, יפת( מתקציב משרד הסעד 4סוציאליים היה גדול פי 

 ,יש לציין עוד). 147: 2003, מצוטט בתוך גדרון ואחרים
ממנו משתמע שגם אם , כי התיאור של חיים יפת

הרי , יםממשלתי-לאהשירות עצמו ניתן על ידי גופים 
: היה בוודאי נכון רק בחלקו, שהמימון בא מן הממשלה

חלק משמעותי של המימון מגיע , כפי שנראה בהמשך
   3.מתורמים, ובוודאי הגיע גם אז, כיום

  
ה את המדינה המתינה עשר שנים תמימות עד שיזמ

המהלך הראשון להשתתת מערכת הרווחה על יסודות 
מהלך זה היה חקיקת חוק שירותי הסעד ; מדינתיים

חוק זה לא נשא בשורה אלא ש. 1958 –ח "התשי
, הוא פשוט קיבע את המצב שהיה קיים עד אז: חדשה
מערכת המושתתת על שירותים הניתנים על ידי , דהיינו

וק לא קבע זכות הח. לשכות הסעד ברשויות המקומיות
אזרחית לקבלת שירותי רווחה וגם לא הגדיר מהם 

  . המרכיבים הבסיסיים של שירותים אלה
  ניתן לומר כי המדינה החדשה פעלה ביחסמבחינה זאת

שירותי הרווחה האישיים באופן שונה מזה שבו מערכת ל

                                                      
3
) 54: 2001(שטראוס והוכשטדט , כורזים, גל-בר, שמידשל סקר ה 

 41%, ביחד, הממשלה והרשויות המקומיות תורמותכי , העלה
מהמימון של העמותות המספקות שירותים אישיים וחברתיים לילדים 

.  ל" מגיעים מקרנות ומתורמים בישראל ובחו45%-בעוד ש, ונוער
גודות למען הזקן העלה כי התרומות סקר דומה שנערך בקרב א

: 2002, גל והוכשטדט-בר, שמיד( מן ההכנסות 12%מהוות רק 
53  .(   
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החינוך , ת הביטחון הסוציאליומערכפעלה ביחס ל
 נחקק חוק 1954-ב, ציאליבאשר לביטוח הסו. והבריאות

דמי , שהבטיח תחילה קצבת זקנה, הביטוח הלאומי
אך במהלך השנים התרחב , לידה וביטוח תאונות עבודה

חוק הביטוח . וכלל את כל מערך הקצבאות הנהוג כיום
הגדיר , הלאומי יצר מערכת ביטוח סוציאלי מדינתית
באשר . זכות אזרחית לביטוח סוציאלי וקבע סל שירותים

,  נחקק חוק חינוך חובה1949- ב-מערכת החינוך ל
 1953-וב, 14שהבטיח חינוך חינם ואוניברסלי עד גיל 

שהטיל את האחריות , נחקק חוק חינוך ממלכתי
, באשר לתחום הבריאות. להספקת חינוך על המדינה

    החוק המבטיח ביטוח בריאות לכל נחקק אמנם רק 
ארצית -כלל היתה מערכת 1948-אולם כבר ב, 1994-ב

כאשר , של שירותי בריאות שסופקה על ידי קופות חולים
מרבית האוכלוסייה היתה מבוטחת באמצעות דמי חבר 

  . מבוטחתי לבהיה יעוט רק מ; ששולמו לאחת הקופות
  

הרי הצידוק ? מדוע לא פותחה מערכת רווחה מדינתית
, לכך אינו פחות חזק מזה של הקמת מערכות חינוך

כל בני האדם מזדקנים ועשויים : וציאליבריאות וביטוח ס
כל האוכלוסייה חשופה לנכויות ; להזדקק אז לסיוע

הזכות , בכמה מארצות המערב, ואכן. ומוגבלויות
לשירותי רווחה אישיים ומשפחתיים מעוגנת בחוק 
ובמקרים רבים החוק גם מגדיר סל שירותים 

  ). 2007, ינאי ואחרים(שהתושבים זכאים לקבל 
  

ה י בנסיבות ההבני,ככל הנראה, הסבר טמון המןחלק 
 1948-בתקופה שקדמה ל:  דאזשל החברה הישראלית

בין השאר , יחסית, הצורך בשירותי רווחה היה מועט
. של האוכלוסייה היהודית, בממוצע, בגלל הגיל הצעיר

ששלטה במוסדות , אלא שתנועת העבודה, לא זו בלבד
של תשתית התמקדה באותה תקופה ביצירה , הציוניים

תשומת פחות הקדישה ו, כלכלית ושל כוח עבודה יהודי
דורון (חלק מכוח העבודה להיות לא יכלו יהודים שלב ל

אל : זאת ועוד). 2005, גולדנר ובריק; 1992, וקרמר
 1948לאחר אותה חברה יישובית חלוצית הצטרפו 

שבקרבם רב " ישראלים חדשים"קבוצות גדולות של 
ניצולי יהודים : שירותי רווחה ליםנזקקהיה שיעור ה

; האיסלםיהודים שהגיעו חסרי כל מארצות ; שואה
ופלסטינים שנותרו בתחומי ישראל כשהם מנותקים 

קבוצות , כאמור.  או חרבוממערכות תמיכה שקרסו
נזקקו מאוד , שלא כמו החברה היישובית הוותיקה, אלה

מפורדות וחסרות , היו חלשותהן אלא ש, לשירותי רווחה
שהיה מורכב ,  החדשהשלטוןואילו . וליטיצוג פיי

בעלי דרישות התייחס אל כל אלה כאל , מיהודים ותיקים
מרובות ואף חשודים בחוסר רצון להיות 

לא חשש שהיה מלווה ב, יחס שלילי זה". פרודוקטיביים"
שמא הנהגת מערכת רווחה ראויה לשמה עלולה מוסתר 

האוכלוסייה  של "החלק הפרודוקטיבי"מצב שבו יצור ל
פעלו , "חוסר פרודוקטיביות"יישא על גבו חלק שיתרגל ל

ככל הנראה למניעת כינונה של מערכת רווחה מדינתית 
 (,Kleinכמו גם לתקצוב נמוך של השירותים הקיימים 

1959( .  
  

שגדל מאוד , נוסף הוא שהיקף הצרכיםהסבר אפשרי 
הצריך הקצאה תקציבית גדולה , בתוך זמן קצר מאוד

דווקא בתקופה שבה המשאבים שעמדו לרשות , דמאו
אלא שאם נאמץ את הנימוק הזה . המדינה היו מועטים

נצטרך להסביר גם כיצד זה שהמדינה מעוטת 
המשאבים החליטה על הנהגת מערכת חינוך חובה או 

 בעוד היא מוותרת – על הקמת מערכת ביטוח סוציאלי
   .םעל ההזדמנות להקים מערכת שירותי רווחה אישיי

  
לא זו בלבד שהם לא הוכרו , שירותי הרווחה האישיים

 ,כזכות אזרחית ולא זכו להגדרה של סל שירותים מחייב
המונח . (Klein, 1959)הם גם סבלו מתדמית שלילית 

הפך ") רווחה", שקדם למונח המשמש כיום" (סעד"
בסיס לסטריאוטיפ שהודבק עם השנים לכל קבוצה 

, ערבים,  מזרחים–יוע שנזקקה בשלב זה או אחר לס
אמהות חד הוריות , ילדי עובדי זרים, אתיופים, חרדים

 בעבר ונתפסים נתפסורווחה השירותי נראה כי . ב"וכיו
קבוצות לבעיקרו פילנתרופי המיועד גם היום כמערך 

נתן לכך ביטוי ) 451: 1999(אברהם דורון  .שוליים
     :ממצה

  

בחוליות מערכת שירותי הרווחה האישיים עוסקת "
. החלשות הפגיעות ביותר בחברה הישראלית
חלק ניכר מקבוצות אוכלוסייה הנזקקות לשירותים 

 ןהייצוג שלה. אלה נמצאות בשוליים של החברה
חלקן סובלות . בזירה הפוליטית הוא רופף ביותר

מסטיגמה חברתית הקשורה במצבן והמלווה אותן 
השירותים המיועדים . גם ביחס השלטונות אליהם

, לקבוצות אוכלוסייה אלה מוצאים אפוא את עצמם
בעדיפות נמוכה מאוד התואמת , לפי טבע העניין

  ". את מקומם הנחות בסולם הריבוד החברתי
  

היעדרה של מערכת רווחה מדינתית הקשה על תהליך 
הקליטה של הישראלים החדשים בשני העשורים 

העובדת הסוציאלית . הראשונים לאחר הקמת המדינה
שהחזיקה בידיה את הכוח , כת הסעד המקומיתשל לש

הפכה לדמות מיתולוגית , לקבוע גורלות של משפחות
". סלאח שבתי"ובראשן הסרט , ביצירות של התקופה

היא שהחליטה הן על מידת זכאות " הסוציאלית"
הסיוע (המשפחה לסיוע כספי והן על היקף הסיוע 

  מידי לשכת הרווחה1980-הועבר ב, "הסעד", הכספי
 המקומית לאחריות המוסד לביטוח לאומי והפך לקצבת

גם החליטה על מידת " הסוציאלית). "הבטחת הכנסה
 המשפחה לשירותי רווחה אישיים הזכאות של
מוסד לטיפול ,  בית אבות לקשישים–ומשפחתיים 
 והיא זו שהפנתה את הנזקקים –ב "במפגרים וכיו

     .למוסדות המסייעים
  

שירותי היו במקרים רבים , דםמצ, המוסדות המסייעים
ארגונים שהופעלו ומומנו על ידי רווחה אישיים 

הגדולים . ל"פילנתרופיים ובראשם ארגונים יהודיים מחו
הסוכנות . וינט'שבהם היו הסוכנות היהודית והג

הממומנת על ידי קהילות יהודיות ברחבי , היהודית
לקחה על עצמה את האחריות לעולים נזקקים , העולם
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, לך ששת החודשים הראשונים לאחר הגעתםבמה
וינט היה שותף בהקמתו של 'ואילו הג. ולפעמים עד שנה

ישראל בשלושת מוסד הרווחה הגדול ביותר שפעל ב
 –ן "מלב, העשורים הראשונים לאחר הקמת המדינה

, עם הזמן). כך במקור(מוסד לטיפול בעולים נחשלים 
וינט 'ם הגאול, הסוכנות היהודית יצאה מתחום הרווחה

  .ממשיך להיות גורם מרכזי עד עצם היום הזה
  

, וינט' הג- על ידי שלושה גופים 1949-ן הוקם ב"מלב
בפועל הוא מומן כמעט ; הסוכנות היהודית והממשלה

גולדנר  ; 26: 1992דורון וקרמר (וינט 'אך ורק על ידי הג
ן הפכה לדפוס "דרך ההקמה של מלב). 1: 2005, ובריק

כאשר הממשלה יוצרת , תחום הרווחהפעולה קבוע ב
-לאשירות באמצעות שיתוף פעולה עם גופים 

 14ן לפעול רק "מלכתחילה נועד מלב. יםממשלתי
עד אשר יתארגנו מוסדות השלטון במדינה , חודשים
 26אולם בסופו של דבר הוא פעל במשך , החדשה

גולדנר (אז הועברו מתקניו לממשלה , 1975עד , שנים
ן "במהלך תקופה זאת סיפק מלב ).1: 2005, ובריק

מענה לכמה מן הצרכים הדחופים ביותר של העלייה 
 65%-כ; ובעיקר בתחום הסיוע לקשישים, הגדולה

ן " ממטופלי מלב70%-ן יועדו לקשישים וכ"מתקציב מלב
ן "מלב, למעשה). 121: ' א2005, גולדנר(היו קשישים 

ם הוא שהקים את התשתית של שירותי הרווחה לקשישי
מועדונים ושירותים אחרים בקהילה , מוסדות: בישראל

ע בדיור וסיהושיט לקשישים ן גם "מלב). 122: שם(
  ). 145: שם(
  

גם בהקמתם של ארגונים התנדבותיים נטל חלק ן "מלב
שהוקם , ן"ארגון איל, למשל: בתחום הרווחהפועלים ה
 מתוך איחוד של שלושה גופים שעסקו בקידום 1964-ב

האגודה לקידום (ם "ארגון אקי; י שיתוקילדים נפגע
גוף התנדבותי שהוקם בידי הורים , )ילדים מפגרים

מחנכי (א "ארגון מיח; 1951לילדים מפגרים בשנת 
 ;)המטפל גם הוא בחרשים( ארגון שמע ;)ילדים חרשים

, גולדנר(המטפל בצעירים לקויי למידה , וארגון ניצן
ם עד היום כל אלה פעילי). 108, 105, 96: ' ב2005

  .הזה
  

הממשלה כבר , 1975בשנת , ן פורקה" שמלבתבע
. החלה בתהליך של הגברת המעורבות בתחום הרווחה

 היה ככל הנראה 1970-העשור של שנות ה, למעשה
 היתה 4.תקופת הזוהר של מערכת הרווחה המדינתית

הפנתרים "תוצאה של פעילות תנועת , בין השאר, זו
ישראלים " ם שבהיםשונראמקרים ה הד אח–" השחורים

: מערכות השלטון בישראלעל יע פלהשהצליחו  "חדשים
ועדת " את 1971-בבעקבות פעילותם הקימה הממשלה 

מספר שנים  ."ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
 הונהג לראשונה ביטוח נכות ,1974-ב, לאחר מכן

                                                      
4
, 1987-1977, אברהם דורון ורלף קרמר נוקבים בעשור מעט שונה 

אלא שאצלם הדגש ". המעבר לאחריות לאומית"ומכנים אותו בשם 
עיקר בעוד שאנו עוסקים כאן ב, הוא על מערכת הביטוח הלאומי

מדינת , דורון וקרמר' ר. בשירותי הרווחה האישיים והמשפחתיים

  .4פרק , 1992 ,הרווחה בישראל

 הוכנה הצעת החוק להנהגת הבטחת 1978-ב; כללית
חליט הגם באותה שנה ; )1980-ה בשהונהג(הכנסה 

תמיכה כספית למקלט הראשון לנשים להעניק משרד ה
 נחקק חוק המסגרת הכללי לביטוח 1980-ב. מוכות

שהיה לחלק מחוק הביטוח , החוק המפורט(סיעוד 
בין השנים , יתרה מזאת). 1986- נחקק ב,הלאומי

דורון ( הוכפל ערכן של תמיכות הסעד 1980-1970
 אוחד לראשונה 1977-ב, לבסוף). 34: 1992, וקרמר

ובראש המשרד , משרד הסעד עם משרד העבודה
, ש"איש מפלגת ד, ץ"ר ישראל כ"המאוחד הוצב ד

עד . שהיתה שותפה בכירה בקואליציה של מנחם בגין
משרד הסעד היה משרד חלש שבראשו עמדה רוב , אז

   5.שותפה זוטרה בקואליציות ממשלתיות, ל"הזמן המפד
  

היווה פריצת דרך בתחום שירותי הרווחה   הסיעודביטוח
שירותים הניתנים על משום שבניגוד ל, זאת. האישיים

ידי הרשויות המקומיות במסגרת חוק שירותי הסעד 
מערך עודד הקמה של חוק הסיעוד , 1958משנת 

תוך הגדרה ברורה , שירותים הניתנים כזכות אזרחית
שכן , ניברסליתהזכות אינה או, אמנם. של סל השירותים

אך ההגדרה היא , קבלת הגמלה מותנית במבחן הכנסה
, שלא כמו חוק שירותי הסעד -ועוד  6.נדיבה למדי

שהטיל את האחריות לשירותי הרווחה האישיים על 
חוק ביטוח הסיעוד הטיל את , הרשויות המקומיות

: באמצעות המוסד לביטוח לאומי, האחריות על המדינה
ק ממערך הקצבאות של המוסד ביטוח הסיעוד הוא חל

הוא מבטיח את השירות לכל , לביטוח לאומי וככזה
הפגם העיקרי .  העומדים במבחן ההכנסהתושבי הארץ

של מערך הסיעוד בישראל הוא היותו ממומן באופן 
נשים מזרחיות : המאפשר רק העסקת כוח עבודה זול

 עולות חדשות ממדינות חבר העמים, מעוטות השכלה
    .בעיקר מן הפיליפינים, ודהומהגרות עב

  
המעורבות הפעלתנית של המדינה במערך שירותי 

 אימצה 1985-ב. הרווחה האישיים לא נמשכה זמן רב
, התכנית. "תכנית החירום לייצוב המשק"הממשלה את 

ספרתית -שיעדה המיידי היה צמצום האינפלציה התלת
הנהיגה סדרה ארוכה של צעדים , ששררה אז בארץ

בזירה דינה צמצם את מעורבותה של המשנועדו ל
חברתית ובמקביל לחזק את מעמדו של -הכלכלית

הדבר התבטא במישור המעשי . המגזר העסקי
 שנועדה , ימדיניות מתמשכת של צמצום תקציבב

  . לרשות המגזר העסקיהעומד האשראי את להגדיל 
  

תכנית החירום לייצוב המשק סימנה את סוף עידן 
אחד . חומים החברתייםהיזמות הממשלתית בת

שבו החלה המדינה , הנפגעים מכך היה תחום הרווחה
 חוק. לגלות מעורבות גדולה רק כעשר שנים קודם לכן

שהנהיג את אחד החידושים החשובים ביותר , הסיעוד
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המשרד המאוחד נועד לענות על ביקורת על תיפקודו הבלתי  

במקום שיהווה , אלא שהמשרד החדש. מספק של משרד הסעד
שני  מוצלח של היה צירוף לא, משרד מורחב לרווחה חברתית

   . 450-451: 1999, דורון' ר. צליחו להתחברמשרדים שלא ה
6
 פעמים השכר 1.5הגמלה ניתנת ליחיד שהכנסתו אינה עולה על  

  .  השכר הממוצע2.25הממוצע ולזוג שהכנסתו אינה עולה על 
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נחקק שנה , במערכת השירותים האישיים לקשישים
אולם הוא , לאחר הנהגת תכנית החירום לייצוב המשק

  . ד של העידן הקודםללא ספק שרי
  

היוזמה בתחום שירותי , 2000- וה1990-בשנות ה
אלא שעתה , זרה אל הגופים הוולונטריים חהרווחה

 פירסם 1989-כבר ב. הצטרפו אליהם גם גופים עסקיים
פני ההפרטה בתחום מאברהם דורון מאמר המתריע 

הדחף העיקרי להפרטה הוא "כי , שירותי הרווחה וציין
" שלה בתחום המימוןת תפקיד הממהרצון לצמצם א

  ).21-20: 1989, דורון(
  

במבט רטרוספקטיבי על המאה הקודמת אפשר לומר כי 
 שהתופעה היוצאת ייתכן, בכל הנוגע לשירותי הרווחה

ההפרטה של ימינו אלא דווקא אותה תקופה דופן איננה 
שבה המדינה ביקשה לגבש הגמוניה , יחסית, קצרה

שכן בתקופה שקדמה להקמת . בתחום שירותי הרווחה
 –כמו גם בעשורים הראשונים לאחר הקמתה , המדינה

 חלק גדול של - ן לידי הממשלה"להעברתה של מלבעד 
-לאשירותי הרווחה הוגש ואף מומן על ידי גופים 

המדינה מעולם , להוציא את שירותי הסיעוד. יםממשלתי
; לא נטלה על עצמה את האחריות המלאה על התחום

שהיא לא נהגה בתחום זה כפי שהיא נהגה בוודאי 
  . הבריאות והביטוח הסוציאלי, בתחומי החינוך

  

  

  
  

  יוזמה אזרחית איננה יוזמה פרטית
  

 קו הפרדהאת קיומו של הדיון הציבורי בהפרטה מניח 
בצדו כאשר  ,את זירת הפעילות הציבוריתלשניים החוצה 

 הדיון . המגזר העסקי-האחד מצויה המדינה ובצדו השני 
 השלכות ההעברה של תאגידים ןמה, מתמקד בשאלה

אל , או הופעלו על ידי המדינה/או שירותים שהוקמו ו/ו
הלאמה . ( לידיים עסקיות פרטיות-מעבר לקו ההפרדה 
  ). היא התהליך ההפוך

  
הנגדה שכזאת מצמצמת את מרחב היוזמה בחברה לשני 

ה חסידי ההפרט. הממשלה והמגזר העסקי: גופים בלבד
חברתית -מציבים כאידיאל מצב שבו היוזמה הכלכלית

המדינה מוגבלת כאשר ומרוכזת בידי המגזר העסקי 
מתנגדי ההפרטה , לעומתם". שומר לילה"לתפקיד של 

מציבים אידיאל של מדינה כגוף פעלתני הנוקט צעדים 
להבטיח רמת חיים נאותה והזדמנויות התפתחות ראויות 

ות המגזר העסקי נמצאת כאשר פעיל, לכל האוכלוסייה
למנוע ניצול על מנת , תחת פיקוח קפדני של המדינה

  . ושירות לקוי
  

 -הנגדה שכזאת מתעלמת ממקור יוזמה חשוב ביותר 
אזרחים ואזרחיות המנסחים צרכים : היוזמה האזרחית

עלתנית אין פמדינה . חדשים ויוצרים מענים חדשים
  והפעולההיוזמה, פירושה מונופול מדינתי על החשיבה

כשם שדומיננטיות של המגזר העסקי אין , בחברה
    .פירושה שיתוק של היוזמה האזרחית

  
  היוזמה– אך לא רק בו –בתחום שירותי הרווחה 

קהילות מבוססות . האזרחית תופסת מקום מרכזי
הורים לילדים נכים ; )וינט'הג(מסייעות לקהילות במצוקה 

) ם"ון אקיארג(מתארגנים כדי להבטיח להם שירות 
-היוזמה עשויה לבוא מגופים ממסדיים ולא. ב"וכיו

  המקלטים לנשים מוכות ומרכזי , למשל: ממסדיים כאחד
  

  
הסיוע לקורבנות אונס הוקמו על ידי תנועות פמיניסטיות 

  ). 2005, ינאי(כחלק ממאבקן בסדרי עולם פטריארכליים 
  

, להצטמצם לשאלהיכול שהדיון בהפרטה אינו , יוצא
 בצד –ה צד של קו ההפרדה מצוי השירות באיז

כיוון שהיוזמה . הממשלה או בצד המגזר העסקי
האזרחית משקפת בהכרח צרכים נקודתיים כמו גם 

הדיון בהפרטה צריך להתרחב , משאבים בלתי שווים
מידת השוויון , לשאלות כדוגמת מידת האוניברסליות

  .ומידת השיתוף המאפיינות את השירות הנדון
  

 חשובה נוספת היא דפוס ההתנהלות של הגוף סוגייה
רבים משירותי הרווחה , כאמור. המפעיל את השירות

. ניזומו על ידי ארגונים הפועלים שלא למטרות רווח
באחרונה עוברים גופים אלה שינוי בעקבות הקיצוצים 

.  של גופים עסקיים לתחוםתםבתקציב הממשלה וכניס
 הפועלים למען רים רבים החלו לנהוג כמו גופים"מלכ
, הם מגייסים מנהלים בעלי אוריינטציה עסקית: רווח

מרחיבים את פעילותם , חדשים" משקיעים"מחפשים 
" הגמשת"פועלים ל, לתחומים בהם מצוי מימון

, קטן(מאמצים אוריינטציה שיווקית ועוד , התעסוקה
2001.(   

  
 הייחודי םיידפוסי התנהלות עסקיים עלולים לפגוע באופ

ם התנדבותיים או של גופים הפועלים שלא של גופי
המבוסס על הזדהות , היחס האישי: למטרות רווח

; עלול לפנות מקום ליחס עסקי מנוכר, ואמפטיה
המחויבות האישית עלולה לפנות מקום למחויבות 

השיקולים העסקיים עלולים להוביל לתחלופה ; כספית
גבוהה של מטפלים וכמובן גם להעסקת עובדים מעוטי 

גם השתלטות מדינתית על , מצד שני. ב"וכיו; כשרהה
ם על ואי, למשל: טומנת בחובה סכנותיוזמות אזרחיות 

באמצעות הנהגת , ות השירות/ של יוזמיהרוח המקורית
  . דפוסי פעולה ביורוקרטיים נוקשים
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  מימון שירותי הרווחה. 3
  

, ישראליים ולא ישראליים כאחד, יםממשלתי-לאגופים 
מימון מערך שירותי הרווחה ורח יוצא דופן במעורבים בא

 מעורבות גדולה זו מלווה את מערך שירותי .האישיים
בתקופת , עשה את צעדיו הראשוניםהרווחה מאז 

  .מלחמת העולם הראשונה
  

, שהרי לכאורה, מדובר בתופעה שאינה מובנת מאליה
המדינה היא האחראית על מערך שירותי הרווחה 

משרד רווחה ומחלקות היא מקיימת : האישיים
לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות והיא אחראית 
על ביצוע החוקים השונים שנחקקו בנושאי רווחה ובהם 

שהמדינה על כן ניתן היה לצפות . חוק שירותי הסעד
תממן את מערך שירותי הרווחה האישיים באותו היא ש
אלא . היא מממנת מערכות מדינתיות אחרותבו אופן ש
משלם הממומנות על ידי , ה ממערכות אחרותשבשונ

שירותי ק משמעותי של מימון חל, המסים הישראלי
מגיע ממסי קהילה שמשלמים יהודיים הרווחה האישיים 

אמריקניים וחלק משמעותי נוסף מגיע מתרומות אחרות 
   7.ל"של יהודים בחו

  
המימון הלא ממשלתי אינו מגיע לקופת המדינה אלא 

 ים הפועלים בשיתוף עם הממשלה גופיהם שלתולקופ
ארגון , לדוגמא, כך. ולגופים הפועלים באופן עצמאי

המשמש בפועל כזרוע המחקר והפיתוח של , וינט'הג
ממומן על ידי כספים הנאספים , שירותי הרווחה בישראל

מימון זה חוסך . על ידי קהילות יהודיות בארצות הברית
ר ופיתוח חקמלאת הצורך להקצות תקציבים המדינה מן 

זו  יאהדוגמא נוספת . בתחום שירותי הרווחה האישיים
שירותי רווחה לממשלה או מספקות של עמותות ה

לרשויות המקומיות ואשר חלק משמעותי מתקציבן מגיע 
מתרומות של יהודים בודדים או של מוסדות יהודיים 

  . ברחבי העולם
  

משרד הרווחה אינו המשרד הממשלתי היחיד שחלק 
 ממומן על ידי אנשים או גופים שאינם משלמי מפעילותו

 הדוגמא הבולטת ביותר היא זו של .מסים ישראליים
 ים מן התקציב שלו מגיע20%-שכ, משרד הביטחון

שלא כמו כספי התרומות של . ארצות הבריתממשלת מ
המתחלקים באופן לא , קהילות ושל פרטים יהודיים

שירותי שוויוני בין הגופים השונים הפועלים במערך 
נחשב לחלק הסיוע הביטחוני האמריקני , הרווחה

נרשם בספרי התקציב  ,מתקציב מדינת ישראל
 ומשרת באופן המאושרים אחת לשנה על ידי הכנסת

  . את כל תושבי ישראל, עקרונית, שווה
  

להלן נדון במפורט במקורות המימון העיקריים של מערך 
  .שירותי הרווחה האישיים

  

                                                      
7

מאז החלה המדינה במדיניות של צמצום , מזה כשני עשורים 

חלק מן . בתחום החינוך  מתפתחות תופעות דומות גם,תקציבי
הגופים המוזכרים להלן כתורמים למערך שירותי הרווחה תורמים גם 

   .למערכת החינוך

  מימון המדינה . א
  

המדינה היא מקור המימון הבודד הגדול ביותר של 
המדינה מממנת את השירותים שהיא . שירותי הרווחה

המבוצעים וכן חלק גדול מן השירותים , עצמה מגישה
 עסקיים-לאעסקיים ו, יםממשלתי-לאעל ידי גופים 

  .כאחד
  

  :המימון המדינתי נמצא בשני סעיפי תקציב עיקריים
  
   על 2008בשנת העומד , תקציב משרד הרווחה. 1

על סעיף . )ם שוטפיםבמחירי (₪מיליארד  3.66-כ
המיועדים אחרים זה ניתן להוסיף מספר סעיפים 

המופיעים , קטנים הרבה יותר, לשירותי רווחה
 ,משרד האוצר (בתקציבי משרדי הקליטה והשיכון

2008(.   
המממן את גמלת הסיעוד של , המוסד לביטוח לאומי. 2

; 2008-ב(₪ מיליארד  3-של כקשישים בסכום 
מארס -ינואר, רבעון סטטיסטי, המוסד לביטוח לאומי

2008(.  
  

תקציב משרד הרווחה ממומן מן הקופה הכללית של 
היא חלק ממערך , לעומת זאת, גמלת הסיעוד. האוצר

כמו רוב הקצבאות . המוסד לביטוח לאומיאות קצב
ע המימון של גמלת הסיעוד מגי ,הביטוחיות של המוסד

, מעסיקיםהפרשות של עובדים ומ - 90% - ברובו
.  מגיע מקופת האוצרהשאר ;במסגרת דמי ביטוח לאומי

משרד האוצר מממן גם את גמלת הסיעוד של עולים 
, המוסד לביטוח לאומי(שאינם מבוטחים בביטוח לאומי 
  ). 2008ינואר , מערכת הביטוח הלאומי בישראל

  

  תרומות. ב
  

מערך שירותי הרווחה האישיים המקור השני של מימון 
: התרומות באות משני מקורות עיקריים. תרומותהוא 

 ותאגידים ופרטים הקהילה היהודית בארצות הברית
  .להלן נדון בכל אחת מאלה בנפרד. בישראל

  
  

  תרומות של הקהילה היהודית . 1
  בארצות הברית

  
תורמת היהודית המאורגנת בארצות הברית קהילה ה

  : קריותבשתי דרכים עי
  

 UJC-של ה, מוסדרת וממוסדת,  תרומה גדולה- האחת
)United Jewish Communities( , גוף המאגד את

  ;הקהילות השונות של יהודי ארצות הברית
 תרומות של פרטים יהודים ושל קרנות שאינן - השנייה

  .UJC-מאוגדות במסגרת ה
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  UJC-העברות של ה
  

חה בנוסח מדינת רוואין ארצות הברית ב, כידוע
חלק גדול מן השירותים החברתיים מסופק ו, האירופי

ות היהודיות קהילה. יםממשלתי-לאעל ידי גופים שם 
פעילויות ל כים שערמפיתחו לעצמן מצטיינות בכך שהן 

,  בתי אבות– רווחה שירותי םשבמרכז, קהילתיות
כדי לממן את אלה . ב"מוסדות לבעלי מוגבלויות וכיו

מנגנון שהוא בעצם , סע התרמותכל קהילה ממקיימת 
מנגנון , בכל קהילה וקהילה. מיסוי לצרכים קהילתיים

 הקרויה  מקומיתעל-המיסוי מופעל על ידי מסגרת
הפדרציה מגייסת את התרומות ממשקי הבית . פדרציה

. היהודיים ומקצה אותן למוסדות השונים של הקהילה
 לכל( פדרציות 155בארצות הברית ובקנדה ישנן כיום 

 400ועוד ) עיר גדולה ובינונית יש פדרציה משל עצמה
  ). UJC, 2007-08, Note 1( קהילות עצמאיות

  
הסכום הכולל שנאסף על ידי כל הפדרציות חלק מן 

לצורך מימון  UJC-ל  מוקצההיהודיות בארצות הברית
 הוא הזרוע UJC-ה, מבחינה זאת. ל"פעילויות סיוע בחו

. ודיות בארצות הבריתעולמית של הפדרציות היה-הכלל
י מעביר את החלק הארי של הסכום לשנ, מצדו, UJC-ה

וינט 'הסוכנות היהודית וארגון הג -עיקריים  סיוע גופי
   ).שם(
  
מיליון  890ב "הפדרציות היהודיות בארה גייסו 2006-ב

 מיליארד דולר 1.6-על כך יש להוסיף עוד כ. דולר
 מיליארד 2.5-סכום של כ, ובסך הכל. מקרנות עזבונות

  ). 5: שם(דולר 
  
 מיליון הדולר 890( מכספי המגבית השנתית 70%-כ

מחולקים בין הקהילות היהודיות ) 2006-שגויסו ב
  מועברים 30%-וכ, בארצות הברית לפעילות מקומית

 לצורך סיוע לקהילות יהודיות מחוץ לארצות UJC-ל
 ;40%-60%היה  היחס, בעבר (ובעיקר לישראל, הברית

 UJC-ה, בסופו של דבר). 2.8.2007,  ראיון,בלום
 240-220-כ, ביחד, וינט'מעביר לסוכנות היהודית ולג

  .  בשנהמיליון דולר
  

 מיליארד 1.6-כ, כאמור(חלק של כספי קרנות העזבונות 
וסביר להניח כי , מגיע גם הוא לישראל) 2006-דולר ב

אולם אין . לשירותי הרווחה, בין השאר, הוא מופנה
  .נתון כלשהו על הסכום המגיע לישראלבקיים 

  
הפדרציות , בנוסף על המגבית השנתית השוטפת

. היהודיות עורכות גם מגביות חירום לטובת ישראל
האחת , בעשור האחרון נערכו שתי מגביות שכאלה

 300-שבמהלכה גויסו כ, בתקופת האינתיפאדה השנייה
, והשנייה בעקבות מלחמת לבנון השנייה, מיליון דולר

חלק מן .  מיליון דולר300-שגם בה גויס סכום של כ
כספים ,  למשל–הכספים הללו הופנה לשירותי הרווחה 

אולם גם כאן לא . 2007-2006-שהופנו ליישובי הגליל ב
  .פורסם נתון המצביע על יעדי החלוקה של הכספים

   

הסוכנות היהודית אינה עוסקת עוד , כפי שראינו לעיל
. עוסק בעיקר ברווחה, מת זאתלעו, וינט'הג. ברווחה

מתמקד , ן לממשלה"השנה בה הועבר מלב, 1975מאז 
. וינט בפעילות של מחקר ופיתוח בתחום הרווחה'הג

חקר אגף הממשמש כוינט 'הג, כפי שציינו כבר, למעשה
היה הוא  1958- עוד ב:של משרד הרווחהוהפיתוח 

שותף בהקמת בית הספר לעבודה סוציאלית 
וינט את ' מאוחר יותר ייסד הג;בריתבאוניברסיטה הע

בין , העוסק, מכון ברוקדייל למחקר חברתי יישומי
. במחקרי הערכה של פרויקטים בתחום הרווחה, השאר

וינט גם מפתח תכניות בתחום הרווחה המיושמות 'הג
וינט מגדיר את 'הג. מאוחר יותר על ידי גופים אחרים

צירת מפתח ומקדם רעיונות לי, גוף יוזם"תפקידו כ
הארגון . שירותים חדשים בתחומי החברה והרווחה

תכנון , באמצעות מחקר, פועל בשיטתיות ובהתמדה
ליצירת כלים ייחודיים להתמודדות עם הבעיות , ופיתוח

 :וינט'הג" (החברתיות הניצבות בפני מדינת ישראל
www.jdc.org .(ממשלתי-לאוינט הוא ארגון 'את הגעם ז 

ארגון כ, מיסוי בארצות הברית בעיקר משיקולי, מוגדרו
  .פילנתרופי אמריקני

  
הקהילה היהודית המאורגנת בארצות , במלים אחרות
לא רק את , שלה" המס הקהילתי"מן , הברית מממנת

) חלק ממערך(עצמה אלא גם את -מערכת הרווחה שלה
וינט מגדיר זאת 'הג. שירותי הרווחה האישיים בישראל

טויים המוחשיים ביותר וינט ישראל הוא אחד הבי'ג: "כך
לשותפות ולמחויבות של יהודי ארצות הברית לבנייתה 

  ). שם" (של חברה איתנה במדינת ישראל
  

אין באפשרותנו לקבוע את ההיקף המדויק של המימון 
כיוון שחלק , החיצוני של מערך שירותי הרווחה האישיים

גדול של התרומות אינו נרשם באופן מסודר על ידי גוף 
אולם די בנתונים שהובאו לעיל כדי להצביע על . כלשהו

 מערךל במימונו של "משקלן הגבוה של התרומות מחו
   .זה
  

ל "כי תרומות של קהילות יהודיות בחו, בפרק הבא נראה
, מממנות לא רק מערכות ממשלתיות של שירותי רווחה

  .אלא גם מערכות מוניציפליות

  
  תרומות של פרטים ושל קרנות שאינן חברות 

  UJC-ב
  

תורמים , בארצות הברית ובארצות אחרות, יהודים
לאחזקתו ולפיתוחו של מערך שירותי הרווחה האישיים 

שאינן חלק ממסע ההתרמות של , גם במסגרות אחרות
בארצות הברית . הפדרציות היהודיות בארצות הברית

עצמה ישנם קרנות וגופים רבים שאינם פועלים 
קיפה ומלאה של לא מצאנו רשימה מ. UJC-במסגרת ה

  : דוגמאותשתי ולכן נסתפק ב, קרנות וארגונים אלה
  

צרפתית -משפחתית יהודית קרן :י"רש-א"קרן סקט
 מיליון דולר ותומכת בארגונים 40-המגייסת מדי שנה כ

 2002בשנת . העוסקים בתחומים שונים ובהם רווחה
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 מיליון דולר על פעולות בתחום 4.8הוציאה קרן זו 
  ;)47: 2004, צורי-ם וברבן שלו(הרווחה 

  
 20-המגייסת מדי שנה כ קרן :הקרן החדשה לישראל

-לאותומכת במגוון רחב של ארגונים , מיליון דולר
ים ובהם גם ארגונים הפועלים בתחום שירותי ממשלתי
  ).שם,שם (הרווחה

  

  תרומות של ישראלים. 2
  

תורם גם הוא למערך שירותי הרווחה הציבור הישראלי 
שום גוף אינו אוסף ומפרסם , רבה הצערלמ. האישיים

  . נתונים על היקף התרומות ועל טיבם של התורמים
  

   לחקר המגזר השלישי העריך כי  הישראליהמרכז
סך התרומות למגזר השלישי בישראל הסתכם , 2006-ב

, המגזר השלישי הוא רחב מאוד. ₪ מיליארד 10-בכ
ן את האוניברסיטאות וחלק מ, בין היתר, והוא כולל

סביר . החוליםקופות המכללות האקדמיות כמו גם את 
להניח שגופים אלה לבדם מקבלים את החלק הארי של 

  )50: 2007, לוינסון וגדרון, כץ (התרומות
  

המרכז לחקר המגזר השלישי נתונים נוספים שפירסם 
של רמו סך משקי הבית בישראל ת, 2006-במעלים כי 

את התרומות הגופים שקיבלו עם . ₪ מיליון 917-כ
בין השאר כאלה , יםממשלתי-לאארגונים נמנים 

אך גם גופים , תחום שירותי הרווחהבהפועלים 
, לוינסון וגדרון, כץ(ל ובתי ספר "ממשלתיים ובהם צה

ו כסף מהציבור פעלו  מהארגונים שקיבל41% ).2007
 בארגונים המספקים בעיקר מדובר. בתחום הרווחה

ן וכן ארגונים המספקים "ילם וא"שירותי רווחה כגון אקי
   ."פתחון לב"ו" לתת"סיוע חומרי כגון 

  
הציבור הישראלי משתתף במימון שירותי רווחה גם 

; באמצעות רכישה של כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס
תורם להקמה ולשיפוץ של מבנים , מצדו, מפעל הפיס

 מימן מפעל 1989משנת , כך. לשירותי רווחה וקהילה
 תחנות וכפרי גמילה מסמים 19ל הפיס את הקמתם ש

ואת הקמתם של ₪  מיליון 23-בהשקעה כוללת של כ
עה כוללת של  מרכזים ומועדונים לקשישים בהשק251

  .)il.co.pais.www: מפעל הפיס(₪  מיליון 202-כ

  
  סיכום 

  
 העלות של מלואאת מדינת ישראל מעולם לא מימנה 

. ך שירותי הרווחה האישיים שעליהם היא מופקדתמער
יא ה, אחת לשנה בתקציב הרווחהה כאשר הכנסת דנ

 למעשה רק בחלק מן הסכום המוצא מדי שנה הדנ
. בישראל למימון מערך שירותי הרווחה האישיים

בין ,  שירותי הרווחה האישיים בנויתקציב, למעשה
אר שיהודי , יהודי ארצות הבריתעל ההנחה ש, השאר

שלימו את הסכומים הדרושים יוהציבור בישראל העולם 
   .המדינה אינה מתקצבתש
  

ובייחוד זו , ל"מנקודת ראות של הקהילות היהודיות בחו
ההשתתפות במימון מערך שירותי הרווחה , האמריקנית

 המבטאת ,היא ללא כל ספק פעולה ראויה לכל שבח
ראות מנקודת . מידה גבוהה של סולידריות ושל מחויבות

  :הדבר מעלה מספר תמיהות רציניות, ישראלית
  

האם העובדה ששירותי הרווחה האישיים , האחת
ועל ל "ממומנים במידה רבה על ידי קהילות יהודיות בחו

, בסופו של דבר, ורמתגה אינידי תורמים בישראל 
שהרי לא .  שירותים בסיסי באחריות המדינהסללהיעדר 

מערכת שהמימון סביר הוא שממשלת ישראל תיצור 
ובמיוחד על , על תרומות, בחקיקה, שלה מושתת

  .ל"תרומות מחו
  

כאשר ישראל , האם ניתן להצדיק גם היום, השנייה
  הפכה לארץ עשירה במונחים מקרו כלכליים וכאשר 

  מתושביה הם מיליונרים במונחים דולריים8,200-כ
את המשך המימון של חלק , )24.6.2008', מריל לינץ(

האם אין . ל"שירותי הרווחה על ידי יהודים מחוממערך 
אזרחיה מדינת ישראל יכולה לגייס באמצעות מיסוי 

סכום אשר ייתר את התרומות האמריקניות ויאפשר 
? מוסכםסל שירותים המספק הקמתו של מערך מדינתי 

 –המשך של מפעל התרומות , כמובן, הדבר אינו מונע
מלכתחילה אבל זאת בתנאים שבהם המדינה מבטיחה 

  .את הסל הבסיסי
  

האם ניתן להצדיק גם היום מערך שירותי , השלישית
על תרומות של קהילות במידה רבה רווחה המבוסס 

לאור העובדה שתרומות אלה מגיעות , ל"יהודיות בחו
בעיקר לארגונים יהודיים ובכך הן מעמיקות עוד את 

, פער הגדול הקיים בישראל ממילא בין יהודים לערביםה
שעה שנבחן את ההוצאה לרווחה , ר אותו נבחן להלןפע

  .ברשויות המקומיות השונות
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  שירותי הרווחה ברשויות. 4
  אי שוויון תקציבי :המקומיות    

  

טיל את האחריות מ 1958חוק שירותי הסעד משנת 
מימון . לאספקת שירותי רווחה על הרשויות המקומיות

:  המקומיותרשויותהשירותים מתחלק בין הממשלה ל
 והרשות - 75% -הממשלה נושאת בעיקר המימון 

   8. הנותרים25%-ל יתאאחר המקומית
  

בהיעדר חקיקה המגדירה סל בסיסי של שירותי רווחה 
של חוק שירותי הסעד המעשית המשמעות , אישיים

שכל רשות מקומית מקיימת מערך שירותי רווחה , היא
והי נקודת התורפה ז. כמידת משאביה וכמידת יכולותיה

הרשויות שכן , של מערך שירותי הרווחה האישים
המקומיות נבדלות זו מזו בגודל המשאבים העומדים 

ביכולתן לגבות משום שהן נבדלות בעיקר , זאת. ןלרשות
רשויות שתושביהן אמידים ודירותיהם : מסים מתושביהן

גדולות נהנות מהכנסות גבוהות מאלה של רשויות 
רשויות , יתרה מזאת. טי משאביםשתושביהן מעו

נהנות מהכנסות ממוקמים עסקים רבים תחומן שב
  : עסקים מעטיםשבתחומן של רשויות גבוהות מאלה 

 13.5סך תקבולי הארנונה בישראל עמד על , 2005-ב
שחצי מתוכם נבע מנכסים שאינם מיועדים , ₪מיליארד 
שלישים מתקבולי הארנונה שלא למגורים -שני; למגורים

הארנונה כלל  מ20%;  הערים הגדולות15- בותקבלה
, בר סימן טוב(שלא למגורים התקבלו בתל אביב לבדה 

2.12.2007.(   
  

השתתפות גודל הגם ברשויות מקומיות נבדלות זו מזו 
 יבעלשל יישובים רשויות : הממשלתית בתקציביהן

גבול בשובים ייכדוגמת , מעמד של עדיפות לאומית
מקבלות מן , ו עיירות פיתוחהתנחלויות א, הצפון

שאינם הממשלה תקציבים גבוהים מאלה של יישובים 
המימון הממשלתי של תקציבים . נהנים מהעדפה

  .מוניציפליים נמוך במיוחד ביישובים הערביים בישראל
  

כיוון שהרשויות המקומיות נבדלות זו מזו בכל הנוגע 
 הן נבדלות זו מזו גם ביכולתן לספק, למשאבים כספיים

  . שירותי רווחה
  

להלן אנו מציגים נתונים על ההבדלים בתקציב הרווחה 
  .יםהלוחות עצמם מצויים בנספח. בין רשויות מקומיות

  

                                                      
8
על פי אותה נוסחה משתתף המשרד גם בשכר העובדים פרט  

עמותות או , לאלה המועסקים באמצעות חברות כוח אדם
  . תאגידים

תקציב הרווחה של רשות מקומית נקבע בתיאום עם משרד 
המשרד . ז מטעם משרד הרווחההרווחה ובאישור מנהל המחו

משתתף במימון הוצאות הרווחה של הרשות המקומית בתנאי 
לרשות המקומית אינן עולות על המכסה המירבית שאושרה הן ש

לאותה השנה ושהן מבטאות נושאים שבתחום האחריות של 
חייבת , בנוסף לחלקה במימון, הרשות המקומית. משרד הרווחה

 מירבית ומהנחיות המשרדבהוצאות החורגות מההקצבה ה
 ).ל"חוזר מנכ. 2008 ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים(

  , לרווחההמקומית ההוצאה . א
  תושבלבחישוב     

  

לרווחה הכוללת  ההוצאהם על נתוני יםצגו מ1נספח ב
. בחישוב לתושב,  מקומית בישראלתרשוכל של 

הוצאה הממומנת ממקורות לת מורכבת מההוצאה הכול
עצמיים של הרשות המקומית ומהוצאה הממומנת 

ה מעבירה לרשות המקומית עבור ממשלשהתקציבים מ
  . שירותי הרווחה

  
לרווחה ההוצאה הממוצעת , 2006-כי בנתונים מעלים ה
,  בשנה 549₪כלל הרשויות המקומיות עמדה על ב

רמת ההוצאה , ביישובים רביםאלא ש .בחישוב לתושב
בעוד , מן הממוצעבאופן משמעותי נמוכה היתה לתושב 

  . גבוהה ממנוהיתה שבאחרים היא 
  

ההוצאה לתושב בתחום הרווחה ניצבות לוח בראש 
נעה לרווחה ההוצאה הממוצעת , שם: עיירות הפיתוח

נתיבות ביישובים כדוגמת לתושב ₪  650-600 בין
 ישוביםבילתושב  ₪ 1,000- ועד ליותר מ,ואופקים

  . וטירת הכרמל כדוגמת בית שאן
  

יישובים ערביים , זה לצד זה, מצוייםלוח בתחתית ה
-מכבים-מודיעיןויישובים יהודיים מבוססים כדוגמת 

  . כוכב יאיר ושוהם, רעות
  

, ההוצאה היישובית בתחום הרווחה, ביישובים הערביים
ביישוב הבדואי ערערה  ₪ 136נעה בין , בחישוב לתושב

בטמרה  ₪ 454-ו מכר-דידה'בג ₪ 471בין בנגב ל
  . )לתושב ₪ 549על , כזכור, הממוצע הארצי עמד(
  

העובדה שההוצאה הנמוכה ביותר לשירותי רווחה 
נרשמה ביישובים ערביים וביישובים יהודיים מבוססים 

מדובר , במקרה של היישובים היהודיים: אינה מפתיעה
 רווחה שאינה נזקקת לשירותי, באוכלוסייה מבוססת

ביישובים הערביים מדובר באוכלוסייה ואילו . רבים
בוודאי לא פחותים מאלה של , בעלת צרכים רבים

 אלא שהיישובים הערביים אינם - תושבי עיירות הפיתוח
  .נהנים מן ההעדפה ממנה נהנות עיירות הפיתוח

  
נתונים על ההזדקקות לשירותי רווחה ניתן למצוא 

 30%-ים יישובים שבראש הרשימה נמצא: 4בנספח 
יישובים : ומעלה מתושביהם מטופלים בלשכות הרווחה

עיירות , וליה'לג'קלנסווה וג, עילוט, ש'ערביים כדוגמת ג
קרית מלאכי , בית שאן, פיתוח כדוגמת חצור הגלילית

 ויישובים חרדיים כדוגמת עמנואל, וטירת הכרמל
הרשימה כוללת גם מספר התנחלויות ובהן . ורכסים

   .קדומים וכאמור עמנואל, פריםמעלה א
  

, בתחתית רשימת ההזדקקות לשירותי רווחה מצויים
עומר , להבים, יישובים מבוססים ובהם הר אדר, כצפוי
  .10%-עם שיעור נזקקים נמוך מ, גני יהודה-וסביון
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 , ירות הפיתוחישל ע, יחסית, תקציבי הרווחה הגבוהים
צמחה ש "ת הרווחהפוליטיק"משקפים במידה רבה את 

על , בעשורים הראשונים לאחר הקמת המדינהישראל ב
-פניםהעדתית -מעמדיתהעבודה החלוקת רקע התהוות 

בתקופת הפעילות של וביתר שאת , באותן שנים. יהודית
ממשלות ישראל בחרו להתמודד , "הפנתרים השחורים"

מתן באמצעות בשוק העבודה העדתי שוויון -עם האי
 שקיבלו מזרחים ר נמוךעל שכ המדינמקופת הפיצוי 

  . בשוק העבודה
  

 ,של עיירות הפיתוח, יחסית, תקציבי הרווחה הגבוהים
 גם במובן זה שהם "פוליטיקת הרווחה"את משקפות 

שכבת אחד ההישגים העיקריים של מהווים את 
  החל בשנות . עיירות הפיתוחצמחו בהפוליטיקאים ש

   ן ובמיוחד לאחר עלייתו של הליכוד לשלטו, 1970-ה
אל טיפסו פיתוח הראשי עיירות רבים מ, 1977-ב

 . ישראליתהשורות הראשונות של הפוליטיקה ה
את לות העל, בדרך כלל, התקשופוליטיקאים אלה 

מדרגה כלכלית והשכלתית דומה לזו של  לאיישוביהם 
לזו של ההתנחלויות  ואהיישובים הוותיקים המבוססים 

הם כן הצליחו אבל ; 1967-שנכבשו בשהוקמו בשטחים 
      .למשוך ליישוביהם שירותי רווחה וכספי רווחה

  
לא עלו מדרגה ניכרת יירות הפיתוח העובדה שע

שיעור ניכר גם כיום ובדה שההוצאה לרווחה מהווה בע
): בתקציב הרגיל(מן ההוצאה התקציבית הכוללת שלהן 

בכלל הרשויות : 1שבנספח לוח את זאת ניתן לראות ב
של ההוצאה לרווחה עמד  משקלה, המקומיות בישראל

אך בחלק גדול מעיירות הפיתוח הוא , 11% על 2006-ב
  . 20%- ל14%בין , בדרך כלל: היה גבוה יותר

  

בכל הנוגע לתקציבי , של עיירות הפיתוח" הטוב"מצבן 
. עומד בניגוד חד למצבם של היישובים הערביים, רווחה

תר כלכלי של יישובים אלה רעוע יו-מעמדם החברתי
המוכנה ,  אלא שהממשלה-מזה של עיירות הפיתוח 

, לפצות את עיירות הפיתוח בתקציבי רווחה גבוהים
בעוד . אינה מוכנה לנהוג כך כלפי היישובים הערביים

  14% בין תפסוההוצאה לרווחה ת, שבעיירות הפיתוח
הרי שביישובים , הכולל) הרגיל( מן התקציב 20%-ל

     2%רווחה נע בין משקלה של ההוצאה ל, הערביים
  . הכולל) הרגיל( מן התקציב 15%-ל
  

  השתתפות הממשלה בהוצאה. ב
  לרווחההמקומית     
  

חלקה של הממשלה במימון  מציג נתונים על 2נספח 
הטור . שירותי הרווחה של הרשויות המקומיות בישראל

 מציג נתונים על ההוצאה הכוללת של הרשות ןהראשו
ר השני נתונים על הטוו, המקומית על רווחה

. ההשתתפות הממשלתית בהוצאה המקומית לרווחה
משקלה של ההשתתפות הטור השלישי מציין את 

  . הממשלתית בהוצאה המקומית לרווחה
  

הלוח מעלה כי להוציא שני יישובים שבהם המימון 
הממשלתי משלם עבור כל ההוצאה המקומית על 

 ההתנחלות קדומים(שירותי רווחה ואף יותר מכך 
, במרבית שאר היישובים, )והיישוב הבדואי שגב שלום

 מן ההוצאה 80%- ל65%המימון הממשלתי מהווה בין 
 )אך לא כולם(מרבית היישובים . המקומית לרווחה

 65%-שבהם שיעור ההשתתפות של הממשלה נמוך מ
  .הם יישובים יהודיים מבוססים

  

ווחה ההוצאה המקומית לר. ג
ה וההשתתפות הממשלתית בהוצא

בחישוב למטופל , המקומית לרווחה
  ולמשפחה מטופלת

  
עד כה התמקדנו באי שוויון בין רשויות מקומיות בגובה 
תקציב הרווחה בחישוב לתושב ובגובה ההשתתפות 

 מציג 3נספח . הממשלתית בתקציב הרווחה המקומי
בחישוב נתונים על האי שוויון בגובה תקציב הרווחה 

האי שוויון .  מטופלת נפש מטופלת ומשפחה– למטופל
לרווחה הוצאה המקומית הכוללת נבדק הן בכל הנוגע ל

  . זאתחלקה של הממשלה בהוצאה והן בכל הנוגע ל
  

הן , הגבוהה ביותר לשירותי רווחהמקומית ההוצאה ה
, בחישוב למשפחה מטופלתהן בחישוב לנפש מטופלת ו

 –נרשמה באחד היישובים העשירים ביותר בישראל 
הוא יישוב , יש לציין, יהודה-גני-סביון. הודהגני י-סביון

: עם רמת הזדקקות לשירותי רווחה מן הנמוכות בישראל
  .  מתושביו רשומים בלשכת הרווחה5%רק 

  
בראש רשימת לצדו :  איננו יוצא דופןגני יהודה-סביון

בחישוב , היישובים בעלי הוצאה גבוהה לשירותי רווחה
יים יישובים מצו, לנפש מטופלת ולמשפחה מטופלת

, רמת השרון, להבים, מבוססים נוספים כדוגמת הרצליה
  . רעננהוהר אדר 

  
 היישובים המצויים בתחתית הלוח 25כל , לעומת זאת

ההוצאה העירונית , ביישובים אלה. הם יישובים ערביים
בהשוואה ,  1,200₪-ל ₪ 379לנפש מטופלת נעה בין 

ב הממשלתי ואילו התקצי. גני יהודה-בסביון ₪ 8,950-ל
    בהשוואה ,  700₪-ל ₪ 300לנפש מטופלת נע בין 

, במרבית היישובים הללו. גני יהודה- בסביון4,170-ל
 מכלל 40%- ל20%שיעור הנפשות המטופלות נע בין 

    .5%גני יהודה הוא עמד על -בעוד שבסביון, האוכלוסייה

  
  לפי, ההוצאה הממוצעת למטופל. ד
   היישובכלכלי של- מעמדו החברתי   
  

מבט נוסף על הפערים במימון של שירותי הרווחה 
בחישוב למטופל מתקבל כאשר מקבצים את היישובים 

נתונים . כלכלי-השונים בישראל לפי מעמדם החברתי
מבקר המדינה ל ידי עפורסמו  2005עבור שנת שכאלה 

. לוח שלהלןוהם מוצגים ב) 656: 2007, מבקר המדינה(
 ההוצאה הממוצעת ,2005בשנת לה כי הלוח מע
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-גבוהה יותר ככל שמעמדה החברתיהיתה למטופל 
ההוצאה . היה חזק יותרהמקומית כלכלי של הרשות 

 –10טופל ברשויות המדורגות באשכול הממוצעת למ
 4היתה גבוהה פי , כלכלי הגבוה ביותר-אשכול החברתי

   .שהוא האשכול הנמוך ביותר, 1מההוצאה שבאשכול 

  

  צעת למטופל  הוצאה ממו.1לוח 
  2005, כלכלי-על פי אשכול חברתי

 )ח"בש(הוצאה ממוצעת  אשכול

1 869 

2 983 

3 1,054 

4 1,611 

5 1,902 

6 1,807 

7 2,141 

8 2,258 

9 2,305 

10 3,522 

  .' ב57 שנתי ח"דו ,2007,  מבקר המדינה:מקור

  

  
  רהט-דימונה, דימונה-תל אביב

   

י הרווחה המקומיים על משמעותם של הפערים בתקציב
תל : נוכל לעמוד באמצעות השוואה בין שלושה יישובים

  . דימונה ורהט, אביב
  

 המשמשת כמרכז העסקים עיר מבוססת היא תל אביב
על  תל אביב הוציאה 2006-ב. הישראלימשק של ה

זה סכום . תושבלבחישוב ,  695₪סכום של רווחה 
 ₪ 549 -גבוה מן הממוצע בכלל הרשויות המקומיות 

, מצד אחד,  משקף,יחסית, הסכום הגבוה. לתושב
שוכנת תל אביב בחלקה הדרומי של  - צרכים גבוהים

והמבוסס חלקה הצפוני  ואילו באוכלוסייה דלת אמצעים
 18%, 2005-ב: מספר רב של קשישיםגר של העיר 

מצד . מאוכלוסיית העיר היו מטופלים בלשכת הרווחה
הכנסותיה : רביםהסכום הגבוה משקף אמצעים , שני

של עיריית תל אביב מארנונה של עסקים ומגורים 
תל אביב , כפי שראינו לעיל: יחסית, גבוהות מאוד

בר ( מכלל ההכנסות מארנונה בישראל 20%-מקבלת כ
  .)2.12.2007, סימן טוב

  
היא עיירת פיתוח המרוחקת מן המרכז הכלכלי דימונה 

סכום ) 2006-ב(הוציאה על רווחה דימונה . של ישראל

דומה מאוד לסכום  - בחישוב לתושב,  767₪של 
שיעור , בדימונה.  695₪ –שהוציאה תל אביב 

המטופלים באוכלוסייה היה מעט גבוה מזה של תל 
ההוצאה לרווחה היוותה , ואולם בדימונה. 20%: אביב
בעוד שבתל אביב ,  מן ההוצאה העירונית הכוללת15%

במלים . ונית מן ההוצאה העיר8%היא היוותה רק 
לרווחה ועדיין נאה תל אביב יכולה להוציא סכום , אחרות

בעוד , נשאר בידה סכום נכבד להוצאות אחרות
  .ההוצאה לרווחה מהווה נטל כבד יותר, שבדימונה

  
, תל אביב: בכך לא מתמצים ההבדלים בין שני היישובים

מצליחה לממן , במונחים ישראליים, עיר גדולה ועשירה
מגוון של שירותי רווחה לא רק הודות מערך עשיר ו

למיסוי של התאגידים הממוקמים בה ושל תושביה 
אלא גם הודות לתרומות הזורמות , יחסית, האמידים

עיריית תל אביב . ל"לעיר מקהילות ופרטים יהודיים מחו
 המפעילה –" קרן תל אביב "–מחזיקה בקרן עירונית 
 ספורות רק ערים. ל ובישראל"מערך גיוס תרומות בחו

הבולטת שבהן : נוספות מחזיקות בקרן לגיוס תרומות
  ". קרן ירושלים"ירושלים עם היא 

  
ים הרבים ממשלתי-לאהארגונים ה, בנוסף על כך

הפועלים בעיר מפעילים מערכי גיוס תרומות משל 
לעתים בשיתוף עם אגף השירותים החברתיים , עצמם

של יב הרווחה בשעה שתקצ, 2006בשנת : של העירייה
) 3- ו2, 1 בנספחים התקציב המוצג(עיריית תל אביב 

העמותות השונות גייסו סכום , ₪ מיליון 267עמד על 
יוצא שהסכום הכולל שהוצא באותה . ₪ מיליון 90-של כ

,  מתקציב העירייה–שנה על שירותי רווחה בעיר 
) מהשתתפות הממשלה ומכספים שגויסו על ידי עמותות

   9.)5.8.2007, ראיון, פרידמן(₪  מיליון 360-עמד על כ
  

מרבית הרשויות המקומיות האחרות בישראל אינן 
אם : שירותי רווחהדומה של מסוגלות להציע מערך 

אם משום , משום שהתקציב העירוני שלהן קטן יותר
, שאין בהן תשתית חברתית התומכת בהקמת עמותות

אינן , במידה והן קיימות, אם משום שהעמותות שלהן
תל אביב ביכולת לגייס אלה של  להתחרות במצליחות
  . תרומות

  
והוא שוכן , נגבהגדול בבדואי -ערביהיישוב הרהט היא 

 שיעור המטופלים ,רהטב. במרחק לא רב מדימונה
 –ודימונה  בלשכת הרווחה דומה לזה של תל אביב

את רוב המימון לרווחה מקבלת רהט ). 2005-ב (18%
 68%-אה לבהשוו, 70%, 2005-ב(מן הממשלה 

אולם ההוצאה המקומית ).  בתל אביב60%-בדימונה ול
נמוכה מזו של תל אביב , בחישוב לתושב, לרווחה

      בתל אביב  ₪ 695-בהשוואה ל,  288₪ -ודימונה 
 וכך גם ההוצאה לרווחה בחישוב - בדימונה ₪ 767-ו

                                                      
9

השנתון הסטטיסטי של עיריית תל אביב מעמיד את תקציב  

ואזי ההוצאה הכוללת עמדה על , ₪ מיליון 307 על 2006-הרווחה ב
  . ₪ מיליון 410
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בתל  ₪ 3,848לעומת ,  1,536₪ –לנפש מטופלת 
   .בדימונה ₪ 3,518-אביב ו

  
עד מן הראוי לציין כי , יישובים הערבייםכלל הבאשר ל

לאחרונה הם לא נהנו מתרומות של קהילות יהודיות 
הממומן על ידי , וינט'אלא במסגרת פעילות הג (ל"בחו

 קיבלה 2006ביוני . )הקהילות היהודיות בארצות הברית
לראשונה , האסיפה הכללית של הסוכנות היהודית

פועלת "יה הסוכנות היהודית החלטה ולפ, בתולדותיה
, ראיון, בלום" (למען כל אזרחי מדינת ישראל

, בין השאר, כתוצאה מהחלטה זו). 18.10.2007
במלחמת לבנון השנייה הופנו כספי תרומות מארצות 

  . בגליל, הברית ליישובים יהודיים ולא יהודיים כאחד
  

אחת . הקרנות התורמות ליישובים ערביים אינן רבות
שעוסקת בגיוס תמיכה מדינית , "קרן הידידות" מהן היא

 מעבירה 2006מאז . וחומרית מנוצרים תומכי ישראל
רומות למחלקות רווחה ביישובים ערביים הקרן ת

-עמדה לתרום ב" קרן הידידות). "10.8.2007, שטרן(
 רשויות 20-לכ, ₪ מיליון 1.7 סכום כולל של 2007

ערביות זאת בנוסף לרשויות ; בדואיות ודרוזיות
בסך הכל . ₪מיליון     9-שמתוקצבות על ידי הקרן בכ

                ).שם ( יישובים ערביים50-פועלת הקרן בכ

  

 –עונש המוטל על רשויות מקומיות עניות 
תקציב הרווחה שלהן מועבר לרשויות 

  אחרות
  

מן הראוי לציין גורם אחד נוסף התורם לאי שוויון , לבסוף
כי רשויות , אינור. יישובי במימון שירותי הרווחה-בין

  במימון25%מקומיות נדרשות להשתתף בשיעור של 
רשויות מקומיות חלשות אלא ש. שירותי הרווחה שלהן

מבחינה כלכלית חסרות לעתים את האמצעים לשאת 
ולכן הן עשויות שלא לצרוך את , בחלקן היחסי בעלויות

מתברר כי .  בכל אחד מסעיפי התקציבמלוא ההקצבה
, ות משרד הרווחה לסעיפים אלה הקצב,כזהשבמקרה 

, מבקר המדינה (מועברים לרשויות מקומיות אחרות
2001 :560 .(  

  
נוהג זה מעלה תמיהה לגבי אופיו של מערך שירותי 

שהרי אילו היה זה מערך מדינתי : הרווחה האישיים
המדינה לא יכולה היתה להתנער , במלוא מובן המילה

הרשות גם כאשר , מאחריותה לתושב זה או אחר
המקומית שבתחומיה הוא מתגורר אינה תורמת את 

ממש כשם שהמדינה אינה מפסיקה את . חלקה במימון
לימודיהם הסדירים של תלמידים ברשויות מקומיות 

  . שאינן עומדות בתשלומים למערכת החינוך המקומית
  

הציע מבקר המדינה , 2001בביקורת שערך בשנת 
ת המקומיות לשנות את מבנה השתתפותן של הרשויו

במימון שירותי רווחה באמצעות קביעת שיעור 
-החברתי  בהתאם למצבה–השתתפות פרוגרסיבי 

-רשויות שרמתן החברתית, כך. כלכלי של הרשות
יידרשו להשתתפות נמוכה מזו שיידרשו , כלכלית נמוכה

: 2007; 2001, מבקר המדינה(לה רשויות חזקות 
,  המדינהמבקר(לא נבחנה כלל הצעת המבקר ). 655

אופן המימון לא השתנה ורשויות שלא : )655: 2007
הפסידו , ניצלו את תקציביהן בשל היעדר משאבים

שמשרד הרווחה , יוצא. אותם לטובת רשויות חזקות
מממן יישובים שמצבם הכלכלי טוב על חשבונם של 

  ).שם(בהם שיעורי עוני גבוהים שיישובים 
  

אי שוויון בתקני כוח אדם בלשכות 
  ירותים חברתייםלש

  
באים השוררים בין הרשויות המקומיות מימון  הפערי

יכולות להעמיד ן כוח האדם שהגם בהיקף לידי ביטוי 
נתונים . לצורך התמודדות עם צורכי הרווחה המקומיים

 מצביעים על פערים 2007-שפירסם מבקר המדינה ב
 קבע משרד הרווחה 2001-ב. בתקני כוח אדםגדולים 

.  הקצאת כוח אדם לרשויות מקומיותמודל לחישוב
         כאשר בדק מבקר המדינה את מצב כוח האדם 

הוא מצא כי ברשויות המדורגות באשכול , 2006-ב
הפער בין התקן שהומלץ , חברתי הנמוך ביותר-הכלכלי

 ובין המצב בפועל לא זו 2001-על ידי משרד הרווחה ב
, דמנג. 7.5%-בלבד שלא הצטמצם אלא אף התרחב ב

הפער , 9חברתי -ברשויות המדורגות באשכול הכלכלי
: 2007, מבקר המדינה (14.5%הצטמצם בשיעור של 

658.(  
  

כי ,  מעלים2006נתונים שפירסם מבקר המדינה עבור 
שיעור , )5-1 אשכולות(בקרב הרשויות החלשות 

בלשכות לשירותים ר בתקנים וחסמהיישובים הסובלים מ
 שברשויות החזקות בעוד, 61%חברתיים עמד על 

). 659: שם (36%הוא עמד על ) 6-10אשכולות (
 עבור 2007-שנערכה בנתונים דומים עולים מהשוואה 

 –בין יישובים יהודיים לערביים , מרכז השלטון המקומי
חברתיים -שרובם נמנים עם האשכולות הכלכליים

   ).2007, גרא(הנמוכים 
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  כוח העבודה של שירותי. 5 
  ווחה האישיים הר    

  

אילו היה מערך שירותי הרווחה האישיים דומה במבנהו 
רוב  והי, למבנה של מערכות החינוך והבריאות

עובדי המדינה , בפועל. י מדינה/ובדותבו עות /ובדיםהע
רוב : בתוך כלל המועסקים, יחסית, מהווים מיעוט קטן

ארגונים  על ידי יםמועסקהרווחה ועובדות עובדי 
מדובר , מבחינה זו. חברות כוח אדםתות ועמו, עסקיים

למידת ציב סימן שאלה באשר במאפיין נוסף המ
  .המדינתיות של מערך שירותי הרווחה האישיים

  
המידע הקיים על כוח העבודה של מערך שירותי 

כי העריך ניתן ל. שביע רצוןרחוק מלההרווחה האישיים 
המחולקים , לערך, מדובר בכמאה אלף עובדות ועובדים

  : לשתי קטגוריות מובחנות היטב
  

ות / אלף עובדי20 עד 15-של כ, יחסית, גרעין קטן  )א(
בעיקר בתחום העבודה , נשי מקצוע/מדינה וא
ות אלה מאוגדים בדרך כלל /עובדים. הסוציאלית

 הסתדרות עובדי המדינה –באיגודים מקצועיים 
 ונהנים בדרך כלל - ואיגוד העובדים הסוציאליים

ציאליים המעוגנים בהסכמים משכר ומתנאים סו
 . קיבוציים

  
נשים :  נשיומן הראוי לציין כי גרעין זה הוא בעיקר

 מכלל העוסקים בעבודה סוציאלית 89%-מהוות כ
  ).2004, צורי-בר(

  

 אלף עובדות טיפול 80 עד 70-שכבה גדולה של כ  )ב(
 הכשרה ותחסר ןמרביתש, ות אחזקה/ועובדי

, ים מקצועיים באיגודותמאוגד ןאינ, ומעמד מקצועי
 ן אינו עולה בדרך כלל על שכר המינימום והןשכר

גם כאן  . מתנאים סוציאליים ראוייםות נהנןאינ
הטיפול  בעיקר בתחום, מדובר בעיקר בנשים

  .הסיעודי
  

  שכה המרכזית לסטטיסטיקהנתוני הל
  

ס עורכת סקרים שוטפים על כוח האדם בענפי "הלמ
שירותי "קרוי הזה הענף המעניין אותנו הוא . המשק

ס מחלקת את העובדים בענף זה "הלמ. "רווחה וסעד
, שירותי רווחה וסעד פנימייתיים: ענפים-לשלושה תת

  . שירותי רווחה וסעד ללא אכסון ושירותי מטפלי בית
  

 הועסקו בענף שירותי 2006-כי ב, הלוח שלהלן מעלה
). 2.1לוח : 2006, ס"הלמ ( נפש101,400רווחה וסעד 

סביר להניח ; "שירותי מטפלי בית"עבדו ב מתוכם 43%
 20% ;כי רובם היו מועסקים במערך שירותי הסיעוד

,  היתרה;נוספים עבדו במוסדות פנימייתיים למיניהם
  . במועדוניות ובמרכזי יום למיניהםועבד, 37%

  
      1998שנים שבין תשע הבכי , ס מעלים"נתוני הלמ

ותי רווחה שיר" בענף ות/גדל מספר העובדים 2006-ל
הגידול הרב .  אלף101- אלף ל61-מ - 66%-בכ "וסעד

 גידול של –" שירותי מטפלי בית"ביותר נרשם בתחום 
  .  שנים8 בתוך 85%

  

  
  
  
  

  2006-1998, בענף רווחה וסעד ות/מועסקים. 2לוח 
  מספרים מוחלטים

 
1998 2000 2002 2004 2006 

 101,400 94,400 79,100 70,700 61,200 סך הכל

  שירותי רווחה
  וסעד עם אכסון

16,800 16,100 18,400 17,100 20,300 

שירותי רווחה 
  וסעד

 ללא אכסון

20,800 21,600 24,300 34,200 37,300 

  שירותי מטפלות
  בית

23,600 33,000 36,400 43,100 43,800 

  .שנים שונות,  כוח אדםיסקר, ס"הלמ: ותמקור
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,  הם בעיתיים" מטפלי ביתשירותי "יגבלס "נתוני הלמ
נוקבים במספרים גבוהים שונים חוקרים שמשום 

פירסם נתונים לגבי מכון ברוקדייל . ס"הלמל מאלה ש
ישראליות (מספר עובדות הסיעוד ולפיהם  1999

-במגזר היהודי העירוני עמד על כ) ומהגרות עבודה
 בשעה – )תקציר: 2002, כורזים ואחרות (37,500

ות /מספר המועסקים, ס בלוח שלעיל"שלפי נתוני הלמ
החוקרים . 28,000עמד על " שירותי מטפלות בית"ב

 אלף עובדות 42שמיד ובורובסקי נוקבים במספר 
: 2000, שמיד ובורובסקי (2000טיפול ביתי בשנת 

. 33,000ס מורים על " בשעה שנתוני הלמ– )65
 2003-המרכז למחקר ולמידע של הכנסת מצא כי ב

-כעל הישראליות הסיעודיות פלות מספר המטעמד 
, הלר(  עובדות סיעוד זרות40,000-כ ועוד    40,000

ס מורים על " בעוד שנתוני הלמ– )64, 50: 2003
41,300 .  

  
לשיטת איסוף ים הלר מייחסת את הפערהחוקרת אלה 

על דיווח עצמי של תבססת ס מ"בעוד שהלמ: הנתונים
חוקרים נתוני ה, םעובדות שנפקדו על ידי פוקדי

כאשר מטופלת ;  הסיעודחברותמבוססים על דיווחי 
ס רושם "הלמ, עובדת ביותר מסכונות סיעוד אחת

אותה פעם אחת בעוד שהחוקרים רושמים אותה יותר 
   ).50-51: 2003, הלר' ר(מפעם אחת 

  
נשים היוו  2006-ב, ס"ראוי לציין כי לפי נתוני הלמ

" שירותי רווחה וסעד" מכלל המועסקים ב84%
   ).2.1לוח : 2006, ס"הלמ(
  

  ות המדינה/העובדות הסוציאליות ועובדי
  

.  מערך שירותי הרווחהתהעובדות הסוציאליות הן ליב
 בלשכות הרווחה של ,הן מועסקות במשרד הרווחה

-לאבחלק מן הארגונים הוהרשויות המקומיות 
העובדות . ים המספקים שירותי רווחהממשלתי

 כןי ניהול ופיקוח והסוציאליות משמשות בתפקיד
   .גרונטולוגיהושיקום , בחוןכגון אבתפקידים מקצועיים 

  
  , המדינהספרי תקציב על פי נתונים המתפרסמים ב

- היו במטה הראשי של משרד הרווחה כ2007-ב
 משרה אחת עשויה להתחלקאשר כ( משרות 2,200

 שלא בתקן משרות 400-ועוד כ) ות/בין מספר עובדים
המשרד , כמו כן. )60-59: 2007, משרד האוצר(

 260- בות משרות של עובד4,133במימון השתתף 
מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות 

העובדות סביר להניח כי מרבית  ).14: שם(
  . אלהעובדות נמנות עם  סוציאליותה
  

, ר איגוד העובדים הסוציאליים"יו, לדברי יצחק פרי
ף עובדות  אל16-15- כיום כותבישראל מועסק

 אלף 12- מצא כ2002סקר שנערך בשנת . סוציאליות
  ). 2004, בר צורי( עובדות סוציאליות מועסקות

  

, מעמדן המקצועי של העובדות הסוציאליות הוא טוב
  :  בשירותי הרווחהותה של מרבית המועסקז ליחסית

 מתוכן חברות באיגוד העובדים 10,000-כ
 – 9,000- כ–רובן , לדברי יצחק פרי. הסוציאליים

עובדות  700-כ; הסכמים קיבוצייםמוגנות על ידי 
על ידי עמותות כדוגמת ות מועסקות נוספסוציאליות 

על גם הן הנוהגות , ן והקרן למפעלי שיקום"איל, ם"אקי
). 10.5.2007, ראיון, פרי(פי ההסכמים הקיבוציים 

ך הקיבוציים הול ההסכמיםמספר הנהנות מן אלא ש
כאשר עובדת סוציאלית  ,פרילדברי : םומצטמצ
 שלא למלא את מקומה המעדיפ ממשלהה, פורשת

אלא להעסיק עובדת סוציאלית חדשה באמצעות 
  . עמותה או חברת כוח אדם

  
ההסכם הקיבוצי המשמעותי האחרון , יתרה מזאת

לפני למעלה ם איגוד העובדים הסוציאליים נחתם ע
במהלך השנים הללו , לדברי פרי. 1994-ב, מעשור

. נפגע כוחו של האיגוד בגלל ההפרטה הזוחלת
, אם ישבות כיום איגוד העובדים הסוציאליים, לדבריו

 ימשיך - 40%- כ–חלק ניכר ממערך שירותי הרווחה 
  ). 10.5.2007, ראיון, פרי( .לפעול באורח שגרתי

   
על ממדי ההעסקה של עובדות סוציאליות במסגרות 

 מסקר ראשוני ניתן ללמודולא מוגנות ות ממשלתי-לא
שנערך בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת 

 61- אחוזים מ75%כי , הסקר העלה. בן גוריון
 מצאו 2006הבוגרות והבוגרים של בית הספר בשנת 

חלק גדול מהם לא . יםממשלתי-לאתעסוקה בגופים 
   10.קרן השתלמות ודמי הבראה, נהנה מפנסיה

  

  המטפלות
  

רותי הרווחה האישיים הנטל העיקרי של מערך שי
נישא על כתפיהן של עשרות אלפי נשים המועסקות 

בדרך נשים אלה מועסקות . בעבודות טיפול ותחזוקה
ללא תנאים סוציאליים נאותים וללא , כלל בשכר נמוך

ההכשרה העיקרית . הגנה ראויה של איגוד מקצועי
 בחברה שבה מרבית ,עצם היותן נשיםהיא  שלהן

  והמשק המשפחה,רת הביתמטלות הטיפול במסג
  . מבוצעות ממילא על ידי נשים

  
: מרבית המטפלות מועסקות בשתי מסגרות עיקריות

 מעונות םמערכת הרווחה ובהמוסדות , האחת
משפחות אומנה ומוסדות לקשישים , למפגרים ולנכים

הטיפול הביתי במסגרת חוק , והשנייה; סיעודיים
  .סיעוד

                                                      
10
ובעיקר , בין אלפי העובדות והעובדים המאיישים משרות אלה 

ישנו מספר גדול של , שכות המקומיות לשירותים חברתייםבל
אין לחבר את , לכן. שאותן כבר מנינו לעיל, עובדות סוציאליות

מספר העובדות הסוציאליות עם מספר עובדי המדינה והרשויות 
-זאת הסיבה לכך שבמבוא לתת. שני הסכומים חופפים: המקומיות

סוציאליות ושל כי הסכום הכולל של עובדות , פרק זה הערכנו
עובדי משרד הרווחה והלשכות לשירותים חברתיים ברשויות 

  . אלף20- ל15המקומיות נע בין 
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יקר למטפלות המידע המחקרי הקיים מתייחס בע

. המועסקות במסגרת חוק סיעודבקשישים הסיעודיות 
ככל הנראה בגלל , ה משך אליו חוקרים רביםזתחום 

המתפרסמים באופן  הנתוניםים וזמינותם של ריבוי
 מספר הקשישים - סדיר על ידי המוסד לביטוח לאומי

מספר החברות או העמותות , הנהנים מן השירות
  . ות הכספית של השירותהעלוהמעניקות את השירות 

  
באשר למטפלות המועסקות במוסדות הרווחה 

, גילן, מספרן: לא מצאנו מידע מסודר כלשהו, השונים
  . ב"משך ההעסקה שלהן וכיו

  
י /קבוצה נוספת עליה אין נתונים היא זו של עובדות

ניקיון , עובדות מטבח: התחזוקה של מוסדות הרווחה
-מטפלותם להתמקד בכיון שכך גם אנו נאלצי. ושמירה

נציין כבר כאן כי . בית המועסקות במסגרת חוק סיעוד
 מן 90%- מהוות למעלה מנשים: נשיזהו עיסוק 

לוח : 2002, כורזים ואחרות (המועסקים במסגרת זו
3 .(  
  

 60- ל40 בין –מדובר בקבוצה גדולה של מועסקות 
 המסייעות לקשישים – )50: 2003, הלר(אלף 

. יום ובניהול משק הבית-היום ותולקשישות בפעילוי
טפלות מ: להלן נדון בשתי הקבוצות העיקריות

ההבדל . מהגרות עבודהמטפלות שהן ישראליות ו
 בעוד :הוא בשעות העבודהשתי הקבוצות המרכזי בין 

, מטפלות בקשישים בעיקר בשעות היוםישראליות שה
  ".מסביב לשעון"מהגרות העבודה מועסקות בדרך כלל 

  

  שראליותמטפלות י
  

 40,000- היו יותר מ2003-ב, לפי אחת ההערכות
המידע ). 50: 2003, הלר( ישראליות בית-מטפלות

   העיקרי הקיים על אודותן נאסף בסקר מקיף שערכו 
עלה כי העיסוק ההסקר  .גורן ונירן, כורזים 1999-ב

בסיעוד אינו עיסוק מקצועי ואין בו כדי לאפשר 
. ם ולא רמת חיים סבירהלמועסקות בו לא מסלול קידו

 – בסיעוד היו נשים מבוגרות 11המועסקות הישראליות
 אשר ספק אם היו יכולות - ויותר 50כמחציתן בנות 

      :2002, כורזים ואחרות(למצוא תעסוקה חלופית 
 מתוכן היו עולות חדשות ממדינות חבר 58%). 25-24
שחלקן היו בעלות , נשים אלהסביר להניח כי . העמים

התקשו למצוא תעסוקה בתחום , כלה על תיכוניתהש
קבוצה גדולה נוספת היא של נשים מזרחיות . לימודיהן

  . מעוטות השכלה
  

 –אולם יותר ממחציתן , לרוב המטפלות היה בן זוג
לאור רמת .  היו מפרנסות יחידות בבית- 55%

יש בעובדה זו לבדה , ההכנסה הנמוכה של המטפלות
  . ביתן מתחת לקו העוניכדי להציב אותן ואת בני

   

                                                      
11

אליהן לא נתייחס , הסקר כלל גם מספר קטן של עובדות זרות 
  .כאן

רק , כאשר נתבקשו להגדיר את מצבן הכלכלי, ואכן
 45%, לעומת זאת; "טוב"הגדירוהו כמתוכן  4%

" קשה" נוספים הגדירוהו כ33%-ו" בינוני"הגדירוהו כ
שכרן , אמנם: נתוני השכר מסבירים מדוע). 25: שם(

אבל כיוון ששעות , לשעה היה בסביבות שכר המינימום
) ברוטו(הממוצע החודשי השכר ,  אינן רבותהעבודה

ן כאשר רבע מה,  1,392₪של הנסקרות עמד על 
 דיווחו 18%ורק  ₪ 750דיווחו על שכר חודשי של עד 

רק רבע ). 52-51: שם( ₪ 2,000-על שכר הגבוה מ
  ).53: שם(בקרן פנסיה ביטוח מן הנסקרות דיווחו על 

  
ובדות הכנסה משפחתית נמוכה זו הופכת חלק מן הע

; לזכאיות להבטחת הכנסה מן המוסד לביטוח לאומי
הממומנים על ידי המוסד לביטוח שירותי הסיעוד  ,וכך

על נשים שהן עצמן נסמכות , בחלקם, נסמכיםלאומי 
  . מערכת הביטחון הסוציאלילמחייתן על 

   
הנמוך מן התעריף בעיקרם נגזרים אלה נתונים 

כמו גם ) 2001, קטן( שקובעת הממשלה לשעת טיפול
כמעט כל . מן העובדה שמדובר במשרות חלקיות
ב "ארגון מט; מטפלות הבית מועסקות בחוזים אישיים

היה היחיד שבו היו עובדות שהועסקו במסגרת חוזה 
ב עברה לחוזים " שונה המצב וגם מט2003-ב. קיבוצי

  ). 52: 2003, הלר(אישיים 
  

 אין להטיל את כל האחריות לשכר ולתנאי, עם זאת
 ,על התעריף הממשלתי לשעת טיפולהירודים העבודה 

פיק רווחים צליח גם כך להשכן חלק מהארגונים מ
מסוגל להעניק למטפלות שכר ותנאים סוציאליים ו

, קטן( זאת הרק חלקם עושאלא ש; טובים יותר
החברות ,  להערכת המוסד לביטוח לאומי).2001

 מהסכום המועבר להן 25%-משלמות לעובדות רק כ
החברות " חוסכות"בנוסף  .שם תשלום פיצויים וגמלל

ימי חג ודמי חופשה והבראה , בתשלומי נסיעות
  ).2006, ב ואחרים'קוליצ(
  

מחזקים  12 ל השכר ועל תנאי העבודהאלה ענתונים 
את התחושה כי קיומו של חלק ניכר של מערך שירותי 

ודות תאפשר במידה רבה המים הרווחה האישי
 נשים בעלות כוח מיקוח דל להתרחבות המאגר של
נשים שהגיעו בגל ההגירה : בכוח העבודה הישראלי

הן או , הגדול ממדינות חבר העמים ונשים שהגיעו
אך , שנים רבות קודם לכן מארצות ערב, הוריהן

מערכת החינוך בישראל לא השכילה להעניק להן 
כיוון . השכלה ראויה או הכשרה מקצועית ראויה

ם מציעים שכר נאות ומעמד אינשירותי הסיעוד ש
 שגם בעתיד יהיה הענף תלוי בקיומו של נראה, מקצועי

ענף  13.מאגר גדול של נשים בעלות כוח מיקוח דל
צעירות נשים ישראליות הסיעוד אינו רלבנטי ל

  . ת דרגי הניהוללהוציא א, ילותשכמו

                                                      
12
  .2001 ,שמיד; 2003, הלר, למשל, גם' ר 
13
  .58: 2003, הדיון אצל הלר' ר 
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  מהגרות עבודה
  

המטפלות הלא ישראליות המועסקות בטיפול ביתי 
   סיעוד התחילו להגיע לישראל בשנות במסגרת חוק

החלטה של עקבות היה זה ב.  המוקדמות1990-ה
מהגרי עבודה מארצות רחוקות ממשלת רבין לגייס 

את מקום העובדים הפלסטיניים תושבי שימלאו 
בתקופת האינתיפאדה הראשונה אסרה ש, השטחים

, בנוסף על גברים.  לישראלכניסתםהממשלה את 
, ן הועסקו קודם לכן פלסטיניםשהועסקו בעבודות בה

בעיקר מן , זרם מהגרי העבודה גם נשיםכלל 
בתוך . שהובאו כדי לשמש בתפקידי טיפול, הפיליפינים

מספר גדל , 2006- ל1996בין , כעשור אחד בלבד
: 2006, ת"משרד התמ(המטפלות הזרות פי ארבע 

      שבה ניתנו , 1999הקפיצה הגדולה התרחשה בין ). 2
שבה , 2002-ל,  היתרים לעובדות סיעוד15,000-כ

 2002-ב). 2: שם (40,000-עלה מספר ההיתרים לכ
הפך ענף הסיעוד לענף העיקרי המעסיק עובדים זרים 

 - נשים היו רוב, מכלל העובדים הזרים בהיתר. בהיתר
, הלר (1995- ב15%- ו2001- ב22%לעומת , 55%
 ממהגרות העבודה 42%, 2002-ב). 69, 64: 2003

כמעט כולן עובדות , שנכנסו בהיתר היו מהפיליפינים
  . סיעוד

  
 30,000-15,000על נתונים אלה יש להוסיף עוד 

, מדובר. שאינן מצוידות בהיתר עבודהעובדות סיעוד 
בעובדות שהיו בעלות היתר והפכו , ברוב המקרים

לא "המצב של ). 66: 2003, הלר" (לא חוקיות"ל
ההיתר ": הכבילהשיטת "הוא תולדה של " חוקית

להעסיק עובדת זרה ניתן באופן אישי לאנשים 
 ושמו של המעסיק הוטבע בדרכונה, הזקוקים לטיפול

על העובדת נאסר לעבוד אצל מעסיק . של העובדת
עם . גם אם לאחרון יש היתר להעסקת עובד זר, אחר

הפסקת קשרי העבודה בין העובדת למעסיק הפכה 
  ".בלתי חוקית"העובדת ל

  
עובדות בלתי התופעה של נוספת להיווצרות סיבה 

שהחברות המתווכות תוגמלו , חוקיות היא העובדה
הדבר יצר תמריץ להרבות . בעבור הבאת עובדים זרים

מצב שמספר העובדות הזרות יצר בייבוא עובדות ו
שנכנסו לישראל לעבודה בסיעוד עלה על מספר 

עובדות . ההיתרים שהוקצו להעסקת עובדות בענף זה
לרבות , לא השתלבו בסיעוד הועסקו בענפים אחריםש

: 2003, הלר ; 7: 2006, ת"משרד התמ(במשקי בית 
67-66.(  

  

משרדי - מינתה הממשלה צוות בין2005באוגוסט 
שבחן את שיטת העסקת העובדים הזרים בענף 

החלטה ( אימצה הממשלה 12.9.2006ביום . הסיעוד
טת שי"את המלצות הצוות שעיקרן ביטול ) 448

 כוח האדם חברותופיקוח מוגבר על " הכבילה
לא כי , בין השאר, הצוות המליץ. הפועלות בתחום

 לא מוצה מאגר ל כל עוד"יובאו עובדים חדשים מחו
 תהיינה חברות וכי העובדים שאינם מועסקיםה

, תשלום שכר העובדים בשנה הראשונהאחראיות ל
 בהם עובדים הובאושתנאי שנקבע נוכח מקרים רבים 
מבלי שתסופק להם , לצורך גביית דמי התיווך בלבד

 חברותעוד המליץ הצוות על הטלת חובה על ה. עבודה
 צ"בג עתרו לח אדם בסיעודוחברות כ. להפקיד ערבות

 :ת"משרד התמ( ים ההעסקה החדשיהסדרכנגד 
il.gov.moital.www ; קו לעובד: 
il.org.kavlaoved.www.(  צ את " דחה בג0082בינואר

  .העתירה
  

שהן מהגרות עבודה אופן ההעסקה של עובדות סיעוד 
ברוב : שונה מזה של עובדות הסיעוד הישראליות

ופירוש , ת/ה הסיעודי/המקרים הן לנות בדירת הקשיש
 יום חופשה שבועי עם,  שעות24הדבר יום עבודה של 

גילן הממוצע של עובדות הסיעוד הפיליפיניות . אחד
בהשוואה לגיל הממוצע של עובדות , 35עמד על 

  .)19: 2003, הלר (50שעמד על , הסיעוד הישראליות
  

שכר המטפלת מבוסס על שכר מינימום שממנו ניתן 
ביטוח ,  בעבור תשלומים למס הכנסה25%לנכות עד 

 , במלים אחרות.ים וביטוח רפואימגור, כלכלה, לאומי
 קבלת עבור חודש עבודהעובדת סיעוד מהפיליפינים מ

 מינימום מחושב על פי שכר( ₪ 2,800-כשל יום ולילה 
 ₪ 3,710עמד על  ש2008מעודכן לחודש מאי 

  ).2006, ת"משרד התמ() לחודש
  

  ים/מתנדבות
  

חלק גדול משירותי הרווחה האישיים ממומן ש, ראינו
המאפשרת לקיים את השירותים רק , כהברמה נמו

נשים חסרות כוח הימצאן בשוק העבודה של הודות ל
ללא ובשכר נמוך בעבודה הנאלצות להסתפק , מיקוח

  .הגנה מקצועית
  

כי , תבררמ: אלא שבכך לא תם סיפור המימון הנמוך
ממרבית השירותים הציבוריים האחרים בשונה 

ם במידה שירותי הרווחה נסמכי, שבאחריות המדינה
העושים את מלאכתם , רבה על מתנדבים ומתנדבות

  .  כספיתללא תמורה
  

במשרד הרווחה יש : ההתנדבות היא פעילות ממוסדת
יחידה להתנדבות הפועלת במסגרת האגף לתפקידים 

מקבילות  , ידיעתנובלמיט ,שאין לה, יחידה זו. מיוחדים
 יוזמת ומקדמת פעולות, משרדי ממשלה אחריםב

גם במחלקות לשירותים חברתיים , בנוסף. התנדבות
אתר (ברשויות המקומיות פועלים רכזי התנדבות 

  ).  www.molsa.gov.il: משרד הרווחה
  

שנערכו סקרים  שנימ על היקף ההתנדבות ניתן ללמוד
 לחקר המגזר  ידי המרכזהאחד על, 2006בשנת 
 ניש. מינה צמחדי המכון של השני על יוי השליש

המועצה (התנדבות לעמותות סוגיית ההסקרים עסקו ב
  ). 2007, כץ ואחרים; 2006, הלאומית להתנדבות
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   מרכז לחקר המגזר השלישי מצאהסקר שערך ה
ות /בני (יה היהודית בישראלימכלל האוכלוס 44%כי 
המשיבים   מכלל19%. עוסקים בהתנדבות) ומעלה 18

 התנדבו 35%, םפורמאליינדבו בארגונים התדיווחו כי 
 סיוע ישיר לפרטים – םפורמאלייבערוצים בלתי 

.  התנדבו בשני הערוצים גם יחד7%-ו -ולמשפחות 
 21.6 תרמו בממוצע םהפורמאלייהמתנדבים בערוצים 

כמחצית הארגונים כי עוד נמצא . שעות חודשיות
הערך הכספי  . היו ארגוני רווחהיםתנדבהסתייעו במש

 3.5- הסתכם בכתהמוערך של ההתנדבות הפורמאלי
סכום  ).2007, כץ ואחרים (2006בשנת ₪ מיליארד 

.  בשנים האחרונותזה קרוב לתקציב משרד הרווחה
סקר הצביע על גידול בשיעור המתנדבים בעשור ה

   .2006- ל1997שבין 
  

ישנם . יש לומר כי נתונים אלה נראים גבוהים מדי
ם כי היקף ההתנדבות הוא המלמדי, נתונים אחרים

 ,2005שנת על פי נתונים ל.  אך לא עד כדי כך–גבוה 
המינהל לשירותים חברתיים בעיריית תל אביב העסיק 

 –ל "כולל שי,  פרויקטים שונים50- מתנדבים בכ5,825
). 423: 2005, עיריית תל אביב(שירות ייעוץ לאזרח 

ם ביודענו שעיריית תל אביב מקיימת את אחד המערכי

מעמיד זה נתון , גדולים בישראל של שירותי רווחהה
 לחקר המגזר רכז המבפרופורציה את הנתונים של

  .השלישי
, 2006גם הוא משנת , של מינה צמח, נישסקר , ואכן

ירידה בשיעור מציג נתונים נמוכים יותר ואף מצביע על 
 16%- ל2000-ב" כלל הציבור"מ 26%- מ,יםתנדבמה
 הסקרים לא מצא ני אף אחד משיש לציין כי .2006-ב

  . הבדל בשיעור ההתנדבות בין גברים לנשים
  

אין ספק כי , גם אם הנתונים מוגזמים, מכל מקום
שירותי הרווחה בישראל נהנים מעבודה התנדבותית 

 סקר הכנסות והוצאות נתוני. בהיקף רחב ביותר
. הערכה זאתמחזקים ) 2008(ס " הלמרים של"מלכ

של המרכז לחקר המגזר השלישי נתונים בשונה מן ה
ס "נתוני הלמ, שהתבססו על סקרים, ושל מינה צמח

כי הסקר מצא . רים"בססים על דיווחים של מלכתמ
תחום הרווחה מצטיין בשיעור גבוה של עבודה 

 מכלל המשרות 29% ,2004-ב: התנדבותית
על פי  . בוצעו בתחום הרווחהרים" במלכההתנדבותיות

 עבודת ההתנדבות ספי של הכערךה ,ס"נתוני הלמ
  .₪  מיליוני798 על זעמד אבתחום הרווחה 
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  יםממשלתי-לאגופים . 6
  בשירותי הרווחה האישיים    

  
שירותי הרווחה בישראל היו מושתתים מראשיתם על 

כפי . יםממשלתי-לאביצוע וגם מימון של גופים , יוזמה
מעולם מערכת מדינתית היו שירותים אלה לא , שראינו

צמצום המדיניות , עם כל זאת. וא מובן המילהבמל
שירותים מידי הממשלה לידי של  ההעברהתקציבי וה

בישראל בשני העשורים נוהגת ה, יםממשלתי-לאגופים 
.  אלהעל שירותיםמותירה את רישומה גם , האחרונים

  .בכך נעסוק בפרק זה
  
חלוקת העבודה בין עמוד על ביותר לקצרה דרך הה

חלקו למדוד את , ים היאממשלתי-לאהממשלה לגופים 
נתונים . תחום הרווחה ג של"תמבהם של כל אחד מ

למרבה . עבור תחומי הבריאות והחינוךקיימים שכאלה 
בור ס אינה מפרסמת נתונים מקבילים ע"הלמ ,הצער

  . ענף שירותי הרווחה

  

-לאנתון נוסף שיכול ללמד על משקלם של ארגונים 
 הוא התפלגות ים במערך שירותי הרווחהממשלתי

של ,  ההוצאה של הממשלה–ההוצאה הלאומית 
נתונים . רווחה על שירותי –רים ושל משקי הבית "מלכ

 ועבור מערכת מערכת החינוךשכאלה קיימים עבור 
נתונים פרסמת ס אינה מ"הלמ, למרבה הצער. הבריאות

  . מקבילים עבור ענף שירותי הרווחה
  

נתונים הסתפק בעלינו לכלכליים -בהיעדר נתונים מקרו
  :  הלקוחים ממספר מקורות,עקיפים

  ס על היקף ההוצאה הממשלתית"נתוני הלמ) 1(
   לרכישת שירותי ביטוח סוציאלי וסעד מגופים לא

  ; ממשלתיים 
  נתוני מבקר המדינה על רכישת שירותי רווחה) 2(

  ; יםממשלתי-לא מגופים 
נתוני משרד הרווחה על אספקת שירותים על ידי ) 3(

  ; יםממשלתי-לאים גופ
עמותות  על נתוני המרכז לחקר המגזר השלישי) 4(

  .העוסקות בתחום הרווחה
  

כל הנתונים . להלן נציג כל אחד מן הנתונים הללו בנפרד
עלים תמונה של מעורבות מלא זו בלבד שהם , הללו

אלא גם של , יםממשלתי-לאגבוהה מאוד של ארגונים 
  .ייםחלקם של ארגונים עסקבמתמיד גידול 

  

 – יםממשלתי-לארכישת שירותים מגופים 
  ס"נתוני הלמ

  

מבחין בין שירות הניתן ישירות משרד הרווחה תקציב 
ובין שירות , עובדי המדינהבאמצעות , על ידי הממשלה

כאשר השירות . ממשלתי-לאהניתן באמצעות גוף 
בספרי נרשם הדבר , עובדי מדינהמסופק על ידי 

רכש שירות נ כאשר ה".תמורה לעבודה"כהתקציב 
בספרי התקציב נרשם הדבר , ממשלתי-לאמספק 

הנתונים מתפרסמים ". קניות של סחורות ושירותים"כ
קטיגוריה  והעל ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כוללת ה, "ביטוח סוציאלי וסעד"הרלבנטית עבורנו היא 
 כמו גם את שירותי הסיעוד רווחהמשרד האת שירותי 

גם כלולים בה , למרבה הצער.  לאומיהמוסד לביטוח של
 בכל ;שבהם איננו דנים במסמך זה, שירותים נוספים

כיוון שהשירותים בהם אנו דנים תופסים חלק כה , זאת
החלטנו , "הביטוח הסוציאלי והסעד"משמעותי מתקציב 

  . להשתמש בהם
  

) 2003-1995(להלן מעלה כי בעשור האחרון  3לוח 
 35.6%- ל46.3%-מ, ירד" התמורה לעבודה"חלקה של 

מן ההוצאה של המגזר הממשלתי לביטוח סוציאלי 
קניות נטו של סחורות "בעוד שההוצאה על , וסעד

מדובר במגמה . 57.1%- ל45.3%-מ, עלתה" ושירותים
ישירה של המדינתית האספקה הברורה של צמצום 

אספקה של גידול בשל שירותי ביטוח סוציאלי וסעד ו
, יםממשלתי-לאארגונים די שירותים שכאלה על י

מגמה זו חזקה במיוחד אצל .  כאחדעסקיים-לאעסקיים ו
בעוד , )המשרדים הראשיים בירושלים" (הממשלה"

גם רשויות וסוכנויות הכולל " (המגזר הממשלתי"שאצל 
המגמה מעט מתונה , )כדוגמת המוסד לביטוח לאומי

  .יותר
  

ק ס מאפשרים לבדוק איזה חל" אחרים של הלמםנתוני
רים הפועלים בתחום הרווחה נובע "של הכנסות המלכ

סקר . ממכירת שירותים לממשלה ולמגזר הפרטי
רים " כי מלכ, מעלה2004 –רים "הכנסות והוצאות מלכ

הפועלים בתחום הרווחה מצטיינים בשיעור גבוה 
 מכלל 51%: במיוחד של הכנסות ממכירת שירותים

  ).2008, ס"הלמ(ההכנסות 
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  , ת ההוצאה לביטוח סוציאלי וסעדהתפלגו. 3לוח 
  , בין תמורה לעבודה ובין קניות נטו של סחורות ושירותים

  2003-1995, במגזר הממשלתי ובממשלה
  

 הממשלה המגזר הממשלתי   

 שנה
תמורה 
 לעבודה

קניות נטו 
של 

סחורות 
 ושירותים

תמורה 
 לעבודה

קניות נטו 
של 

סחורות 
 ושירותים

1995 46.3% 45.3% 60.7% 31.8% 

1996  47.1% 44.4% 59.5% 33.1% 

1997  43.7% 48.0% 49.4% 44.4% 

1998  41.6% 50.5% 50.2% 43.4% 

1999  41.4% 50.6% 54.1% 38.8% 

2000  39.8% 52.4% 50.7% 42.6% 

2001  38.4% 54.1% 48.3% 45.4% 

2002  36.2% 56.6% 47.1% 46.6% 

2003  35.6% 57.1% 44.7% 49.3% 

חשבונות המגזר  ,2006, ס"ד של מרכז אדוה מתוך הלמ עיבו:מקור
  . 2003-1995 ,הממשלתי

 

 - משלתייםמרכישת שירותים מגופים חוץ 
  מדינההמבקר  נתוני

  

לשנת (תמונה דומה ואף מוקצנת יותר עולה מנתונים 
מספר אגפים שפירסם מבקר המדינה עבור ) 2004

ול מבקר המדינה מעלים כי הטיפנתוני . במשרד הרווחה
נוער , הטיפול באדם המפגר והטיפול בילדים, בנכים

-לאארגונים וזקנים נעשה ברובו המכריע על ידי 
 מתקציב האגף לשירותים 96%, כך למשל. יםממשלתי

 מתקציב אגף השיקום הוקצו 93%-אישיים וחברתיים ו
-לאבאותה שנה לרכישת שירותים מארגונים 

  . יםממשלתי

  
  ים חוץ ממשלתיים  רכישת שירותים מגופ.4לוח 

  2004, באגפים מרכזיים במשרד הרווחה
  באחוזים

 תחום עיקרי אגף

שיעור רכישת שירותים 
ממשלתיים -מגופים חוץ

  מתוך תקציב האגף

 93% טיפול בנכים שיקום

אגף לטיפול 
 באדם המפגר

טיפול באדם 
 המפגר

72% 

שירותים לאגף 
 אישיים חברתיים

טיפול 
, בילדים

 נוער וזקנים
96% 

  ' ב55 שנתי ח"דו ,2005,  מבקר המדינה:מקור

: יםממשלתי-לאי גופים "ביצוע שירותים ע
  רווחה הנתוני משרד

  
מידע נוסף על הגידול באספקת שירותי רווחה על ידי 

ספרי הצעת התקציב של ים מצוי בממשלתי-לאגופים 
   .")הספרים הכחולים("משרד הרווחה 

  
האגף ) 1: ( הבאיםלהלן נציג נתונים על ארבעת הענפים

אגף ) 3(;  האומנהישירות) 2(; לטיפול באדם המפגר
  .שירותים מוסדיים לקשישים) 4(-ו; השיקום

  
ס ומבקר המדינה הצביעו על הגידול "הלמנתוני בעוד ש

ים באספקת ממשלתי-הלאארגונים כלל הבחלקם של 
נתוני ספרי התקציב של משרד , שירותי רווחה אישיים

ים עסקיים ממשלתי-לא בין ארגונים המבחינים, הרווחה
מאפשרים לעמוד על היקף הגידול בחלקם , עסקיים-לאו

  . של ארגונים עסקיים באספקת שירותי רווחה אישיים
  

  האגף לטיפול באדם המפגר) א(
  

במסגרות בעיקר הטיפול באדם המפגר ניתן , בעבר
). 1996, חובב ורמות(פרטיות או ציבוריות , פנימייתיות
טיפול התרחב דווקא ה 1980- וה1970-בשנות ה

-14: שם(ממשלתית המעורבות גידול בתוך , בקהילה
מכסות רוב ה:  שוב שונתה המגמה1990-בשנות ה). 11

שנים , משרד האוצר(פנימיות פרטיות  הוקצו לחדשותה
הדבר לווה בגידול במספר המפגרים השוהים ). שונות

    9,198- ל1995- ב6,640-מ, ביתיות-במסגרות חוץ
. פרטיותהגידול הרב ביותר נרשם במסגרות ; 2006-ב

, מספר השוהים במסגרות ממשלתיות ירד, לעומת זאת
  ).50: 2007, משרד האוצר (1,870- ל2,158-מ
  

 9בעת כתיבתו של מסמך זה נותרו בישראל רק 
בספטמבר ). שם, שם(פנימיות בבעלות ממשלתית 

טו  יופר2007 החליטה הממשלה כי במהלך 2006
). 12.9.2006, החלטת ממשלה(פנימיות אלה 

אולם , עוררה התנגדות עזה והיא לא בוצעהההחלטה 
 2 החליטה הממשלה שוב על העברת 2007באוגוסט 

החלטות ( המעונות הללו לגופים שלא למטרות רווח 9-מ
  ). 12.8.2007, ממשלה

  
 פורסם כי שר הרווחה ביקש להקפיא 2007בדצמבר 

תוך שהוא מכנה את  שני המעונותאת המכרז להפרטת 
יחד ". מחטף פסול שיש להקפיאו לאלתר"הליך המכרז 

עם זאת מנסה שר הרווחה לשכנע את מתנגדי 
ההפרטה על ידי הצבת תנאי לפיו יועברו המוסדות 

 ,סיני(לארגונים ללא מטרות רווח ולא לארגונים עסקיים 
  )17.12.2007 ,הארץ

  
  
  
  
  

  



  2005-1996, ביתיות-סגרות חוץמפגרים השוהים במ. 5לוח 

 
1996 1998 2000 2002 2004 2006  

  1,870 2,013 2,050 2,092 2,068 2,107 מעונות ממשלתייםב

  2,621 2,407 2,130 1,892 1,755 1,550  מעונות ציבורייםב

  4,362 4,043 3,773 3,569 3,219 2,900  מעונות פרטיים ב

  335 275 330 270 250 240  משפחות אומנהב

  10 30 10 10 10 11  בתי חולים כרונייםב

  9,198 8,768 8,293 7,833 7,302 6,808   שוהיםסך הכל

  .שנים שונות, משרד הרווחה, הצעת התקציב, משרד האוצר: מקור

  

  הפרטת מעונות הפנימייה למפגרים
  

 9;  מעונות פנימייה לטיפול במפגרים59בישראל יש כיום 
-לאים על ידי ארגונים מהם ממשלתיים והיתר מופעל

). 2007, משרד האוצר (עסקיים-לאעסקיים ו, יםממשלתי
 המעונות 9 החליטה הממשלה להפריט את 12.9.2006-ב

שיפור השירות "וזאת תחת הכותרת , הממשלתיים
 מעונות אלה 9-ב". במעונות הפנימייה במשרד הרווחה

, כאמור לעיל .)50: 2007, שם (דיירים 1,870-שוהים כ
בנוסף הוחלט להפריט את . ה זאת הוקפאה בינתייםהחלט

שני המוסדות הממשלתיים לטיפול בנכים ושלושה מוסדות 
פנימייה לא נעולים המופעלים על ידי רשות חסות הנוער 

 גם החלטה זו טרם ).2006 ,משרד ראש הממשלה(
   . יושמה

  
 חלק ממהלך מתמשך להפרטת המעונות ןה הות אלהחלט

, מטה המאבק נגד הפרטת המעונותלדברי . הממשלתיים
משרד האוצר הכין את הקרקע להפרטה על ידי ייבוש 

, מטה המאבק(תקציבי ומניעת איוש של משרות שמתפנות 
צ בגין "ם לבג" עתרה אגודת אקי2003-עוד ב). 2007

המחסור בכוח , ם"לטענת אקי. אדם במעונות-מחסור בכוח
ואה למעונות אדם הוביל לטיפול לקוי ולאפליה לרעה בהשו

אך ,  קיבלו את העתירהצ"שופטי בג. יםממשלתי-לאה
 הגישה 2006במרץ : נראה שהמצב בשטח לא השתנה

 צ"ם עתירה נוספת בטענה שהמדינה מפרה את צו בג"אקי
, סיני(וכי עדיין חסרים תקנים במוסדות הממשלתיים 

  ).16.3.2006, הארץ
  

של הפעלה של מעון ממשלתי יקרה מזו , לדברי האוצר
ההפרש אינו , בפועל. עסקי או לא עסקי, ממשלתי-לאמעון 
 ואם מביאים בחשבון שהפרטה פירושה גם - 15% –גדול 

,  עובדים1,000-תשלום פיצויי פרישה ופנסיה מוקדמת לכ
  ). 2007, מטה המאבק(הרי שההפרש מצטמק עוד 

  
הוא נובע מכך שתנאי , באם יש הפרש בעלויות, מכל מקום

הדבר . ות הממשלתיים טובים יותרההעסקה במוסד
על הכשרה מקצועית טובה יותר של , בין השאר, מלמד

הדבר . העובדים ועל שביעות רצון גבוהה יותר אצלם
בתחלופה נמוכה יותר , באיכות הטיפול, משתקף כמובן

  .וברצף טיפולי ארוך יותר

  
, שם: ארצות הבריתעל השלכות ההפרטה ניתן ללמוד מ

סדי במפגרים לידי מפעילים פרטיים העברת הטיפול המו
העלאת תעריפי השהייה אלא ללא הובילה לחסכון 

ההפרטה שם משכה לתחום תאגידי ענק שאין . במעונות
כדוגמת יצרנית מטוסי ,  קשר מקצועי לנושאשוםלהם 

-אנה'ג(מ .ב.הקרב לוקהייד מרטין וחברת המחשבים י
  ).2007, קשמון

  

  

  
  שירותי האומנה) ב(
  

סיבות "מ, רוב הילדים המוצאים מביתם, בישראל
 הקשורות בהם או במשפחתם אשר מסכנות אותם או

 מופנים 14"שאינן מאפשרות את התפתחותם התקינה
ורק מיעוט מופנה למשפחות , למסגרות פנימייתיות

רוב הילדים , שם: המצב הפוך, במדינות המערב. אומנה
ספר ההבדל נעוץ במ. מופנים למשפחות אומנה

ירושה של גלי העלייה בשנות , ת הגדול בארץהפנימיו
   היו בישראל 1999- ב1960.15- עד שנות ה1930-ה
   - ילדים 1,500- משפחות אומנה ובהן כ1,000-כ
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 ווזנר מתייחס. 1996, גם ווזנר' על המסורת הפנימייתית ר 

פרנסתם של עשרות אלפי ": "שדולה של הממסד הפנימייתי"ל
אנשים קשורה ולעתים אף תלויה בקיום ובהרחבה של ההסדרים 

אוכלוסייה זו כוללת את עובדי הפנימיות למיניהם . הפנימייתיים
שעיסוקם באספקת , ועובדי המערכות המינהליות המקצועיות

. חוסים וכדומה, מצרכים, כוח אדם, מבנים: המשאבים לפנימיות
ת יגרום לסגירת שירותים ומחלקות שונות צמצום הפנימיו

, מחנכים, עובדים סוציאליים, ולמחסור במשרות עבור פסיכולוגים

בעידן , יתר על כן. שומרים ושרתים, מדריכים, מנהלים, טבחים
עשויה להתגבר ההתנגדות לצמצום , של התגברות ההפרטה
 מכיוון שמדיניות כזו תביא לסילוק אפיק, ההסדרים הפנימייתיים

או המבקשים להקים /רווח ליזמים פרטיים המחזיקים בפנימיות ו

  ". מסגרות חדשות
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-כורזים( מתוך כלל הילדים שהוצאו מביתם 15%-כ
   ).62: 2005, קורושי ואחרים

  
האחריות להשמת ילדים במשפחות אומנה , 2001עד 

ובדות סוציאליות במחלקות היתה מוטלת על ע
 2001-ב. לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

הופרטה מלאכת ההשמה והועברה לשלוש עמותות 
, ב"מט): 57-56: שם" (קבלניות משנה"המשמשות כ

 נמנתה עמן גם 2004עד (אור שלום ומכון סאמיט 
, המועצה לשלום הילד( )עמותת ליגת נשים לישראל

כל ההשמות נעשו כבר על ידי , 2005-ב). 2005
  ).4.10לוח : שם(העמותות 

  
כדרך הטובה ביותר , בין השאר, ההפרטה הוצגה

להעלות את שיעור הילדים המושמים במשפחות אומנה 
קורושי -כורזים(ולצמצם את שיעור המושמים בפנימיות 

שינוי לא חל , בפועל, )64-63: 2005, ואחרים
, הפרטההחר שנים לאחמש , 2006-ב: משמעותי

 ילדים 9,200 מתוך 1,700הושמו במסגרות אומנה 
משרד (יתר הילדים הושמו בפנימיות ; שהוצאו מבתיהם

  ). 2007, האוצר
  

  אגף השיקום) ג(
  

 המעונות למפגרים מחזיקה הממשלה בשני 9מלבד 
 2007בשנת . לנכים ולמוגבלים, מעונות פנימייה נוספים

, היתר;  ומוגבלים נכים113שהו בשני מעונות אלה רק 
  .שהו במסגרות פרטיות וציבוריות,  במספר2570 -כ

משרד הרווחה פועל להעברת שני המעונות 
-לאהממשלתיים הנותרים להפעלה על ידי גורמים 

  ). 41: 2007, משרד האוצר(ים ממשלתי

  
   –האגף לשירותי תקון ונוער מנותק ) ד(

   חסות הנוער רשות 
  

י נוער המוגדרים רשות חסות הנוער מטפלת בבנ
אלימות או שהופנו על ידי בית , כנתונים במצבי סטייה

 מרבית 16.בני הנוער מושמים במוסדות. משפט לנוער
המוסדות מופעלים על ידי עמותות הפועלות שלא 

תחום פעילות זה אינו : למטרות רווח ועל ידי הממשלה
  .מושך ארגונים עסקיים

  
 נרשם גידול 2006-1999הלוח שלהלן מעלה כי בשנים 

משמעותי בשיעור בני הנוער המושם במוסדות 
בעוד שמספר בני הנוער , רים"המופעלים על ידי מלכ

ניתן לראות . המושם במוסדות ממשלתיים נותר יציב
  . אחדעסקי  לא נותר ולו מוסד 2005כי מאז , עוד

  
 קבעה כי שלושה 12.9.2006החלטת ממשלה מיום 

הפעלה על ידי גורמים מהמעונות הממשלתיים יועברו ל
  ).90: 2007, משרד האוצר(ממשלתיים חוץ 
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פרטיים וממשלתיים ,  השמות במעונות ציבוריים.6לוח 
  2006-2000, ובמשפחות אומנה

 2000 2004 2006 

 סוג המעון
כוח 
 קליטה

  ' מס
 מסגרות

כוח 
 קליטה

  ' מס
 מסגרות

כוח 
 קליטה

  ' מס
 מסגרות

 11 368 10 310 12 370 ממשלתי

 45 700 42 648 28 370 בוריצי

   1 16 5 72 פרטי

מעונות 
 אומנה

20  20 - 20  

סידורים 
מחוץ 
 לחסות

35  30 - 50  

 56 1,138 53 1,024 45 867 כ"סה

   
  
  שירותים מוסדיים לקשישים) ה(
  

 ;משרד הרווחה מציע לקשישים מגוון של שירותי סיוע
ים אחד מהם הוא השמה של קשישים המוגדרים עצמאי

  .ותשושים במוסדות טיפוליים
  

בעשור . יםממשלתי-לאמוסדות אלה הם בעיקרם 
אולם החלוקה הפנימית , נתוןלא השתנה ההאחרון 
כפי , חלקם של המוסדות שבבעלות עסקית: השתנתה

       , גדל, שהוא נמדד במספר המיטות שהוא מפעיל
בעוד שחלקם של , 2006- ב55%- ל1996- ב37%-מ

 55%-מ,  קטןעסקיים-לאלות ארגונים המוסדות שבבע
 7% –חלקה של הממשלה נותר יציב . 39%-ל
  .)שנים שונות, ברודסקי ואחרים(
  

  מיטות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הרווחה. 7לוח 
  אחוזיםב

כ"סה פרטי עמותות ממשלתי   

1996 8 55 37 100 

1998 8 54 39 100 

2001 7 48 45 100 

2006 7 39 55 100 

שנים , שנתון סטטיסטי, קשישים בישראל.  ברודסקי ואחרים:מקור
   .שונות
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 נתוני המרכז לחקר המגזר השלישי

  
 – גופים הפועלים שלא למטרות רווח –עמותות 

כמוהן כשאר , הפועלות בתחום שירותי הרווחה
. רשומות אצל רשם העמותות במשרד הפנים, העמותות

ן גוריון המרכז לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת ב
בנגב מחזיק במסד נתונים על העמותות הרשומות 

 2002בשנת , על פי נתוני המרכז. והפעילות בישראל
כץ  ( ארגוני מגזר שלישי22,300בישראל היו פעילים 

) 2006-ב(פעלו  2,780 ,מתוכם. )10: 2007, ואחרים
לחקר הישראלי מזכר מן המרכז ( בתחום הרווחה
   17.)25.6.2008, המגזר השלישי

  
  
  

   ארגוני מגזר שלישי .8לוח 
  2006, הפועלים בתחום הרווחה בישראל

 תחום פעולה
ארגוני רווחה 

 פעילים

 341 ילדים ונוער

 124 משפחה

 286 נכים ומוגבלים

 287 קשישים

 123 נשים

 236 עולים

 118 סוהרים, חיילים, שוטרים

 62 מכורים

 20 אסירים ועבריינים

 297 שירותי רווחה אחרים

 536 עזרה כספית

 263 עזרה בעין

 87 עזרה אחרת

 2,780 סך הכל

  ,מזכר,  לחקר המגזר השלישי הישראליהמרכז :מקור
       25.6.2008.  
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  מת מפרס2004-רים" והוצאות מלכסותבסקר הכנ, ס"הלמ
  ,רים פעילים" מלכ8,193 :נתונים נמוכים באופן משמעותי      

. פעלו בתחום הרווחה867 שמתוכם      
    

  
  גבולות לא ברורים –מגזר שלישי ומגזר ממשלתי 

  
היא צורת " עמותה"הישות המשפטית הקרויה 

ת יו/ההתארגנות הנפוצה ביותר של קבוצות אזרחים
. המבקשות לפעול בזירה הציבורית שלא למטרות רווח

בתחומים מגוונים ובהם , עמותותבישראל פועלות אלפי 
איכות , רווחה, בריאות, חינוך ומחקר, תרבות ופנאי

  . ועוד יחסי עבודה, דת, פוליטיקה, הסביבה
  

מדובר בתופעה ברוכה של התגייסות עצמית של , לכאורה
אלא ". יוזמה אזרחית" לעיל במסגרת מה שקראנו, אזרחים

 של ויציר כפיאיננו אלא חלק גדול מן העמותות הללו ש
לים במ. ה המקומיזה המדינתי ובין אם זבין אם , טוןשלה

יוזמה שלטונית הם פרי חלק גדול מן העמותות , אחרות
  . יוזמה אזרחיתולא 

  
השלטון -עמותות יצירותבשני העשורים האחרונים הפכו 

הרקע לכך הוא מדיניות הצמצום . לתופעה רווחת
כאשר הממשלה חותרת : 1985 השוררת מאז ,התקציבי

אחת הדרכים להשיג זאת מבלי , לצמצם את תקציבה
לבטל כליל את שירותיה הוא להעביר את ביצוע השירותים 

במקרים שבהם אין . עסקי או לא עסקי, ממשלתי-לאלגוף 
עמותות התעניינות מצד גורמים עסקיים וגם אין בקיים 

 של ההקמבעצמן יוזמות רשויות השלטון , מעוניינות
שבדק את הקשר בין השלטון , גדליה אורבך. עמותות

מחלק את העמותות המספקות , המקומי למגזר השלישי
עמותות : שירותי רווחה ברשויות מקומיות לשלושה סוגים

המוקמות באופן ישיר על ידי הרשות המקומית , עירוניות
, עירוניות-עמותות מעין; לעירייה" ה חזקהזיק"ומקיימות 

 ופועלות רשות המקומיתבעלי תפקידים בהמוקמות על ידי 
 נתמכותועמותות ; באחריותם של אותם בעלי תפקידים

הסיווג של אורבך מציב סימן ). 22-20: 2007, אורבך(
, )ממשלתי(שאלה סביב החלוקה הנהוגה בין מגזר ראשון 

שכן , )יוזמות אזרחיות(ישי ומגזר של) עסקי(מגזר שני 
גופים אינן אלא עירוניות -עמותות עירוניות ועמותות מעין

 ובין מוסדות ןמבדיל בינאשר כל ש, של המגזר הראשון
  .  המשפטיןהוא מעמדרגילים שלטון 

  
המעמד המשפטי הנבדל נועד לאפשר לשלטון לטעון כי 

טיעון זה נשען . הוא נאמן למדיניות של צמצום תקציבי
עיקר על העובדה שעובדי העמותות אינם מוגדרים ב

ניפוח "ואינם גורמים לאו רשויות מקומיות כעובדי מדינה 
   ". גנון הממשלתיהמנ

  
החסכון הגדול ביותר טמון בתנאי ההעסקה של עובדי 

בעוד שעובדים המועסקים ישירות על ידי : העמותות
איגוד מוגנים על ידי , או על ידי הרשויות המקומיותהמדינה 

עובדי , נהנים ממכלול התנאים הסוציאלייםומקצועי 
י השכר שלהם טובים ותנא, לרוב, עמותות אינם מאוגדים

  .בדרך כלל, פחות
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  השוק הפרטי ושירותי הרווחה. 7
   לקשישים    

  

היקפה של השירותים לקשישים מספקים מידע רב על 
הקשישים הם . ההפרטה בשירותי הרווחה האישיים

 הרווחה האישיים הגדולים ביותר של שירותים הלקוחותי
מספר המטפלים וההיקף , מבחינת מספר המטופלים -

שני השירותים הגדולים ביותר הם  .הכספי של הפעילות
משרד הרווחה אחראי . (שירותי הסיעוד והדיור המוגן

; גם על מוסדות לטיפול בקשישים תשושים ועצמאיים
    ).אלה אינם כלולים בניתוח שלהלן

  

הן בשירותי הסיעוד והן בדיור המוגן יש מעורבות 
באשר .  של המגזר העסקי,הגדלה והולכת, גדולה

 התבססו מלכתחילה על ארגונים הם, שירותי הסיעודל
ים וניתן לומר כי הממשלה יצרה שם במו ממשלתי-לא

, אייזנשטדט ורוזנהק ( שוק פרטי ובאופן מודעידיה
שוק הפרטי התפתח ה, בשירותי הדיור המוגן. )2001

אך כיום הוא הופך לגורם , במקביל לדיור המוגן הציבורי
בשני . המשפיע גם על הנעשה בדיור המוגן הציבורי

מצאת במגמה נהעסקית מעורבות ה, התחומים כאחד
מודל ההתנהגות העסקי , בשני התחומים; של עלייה

   .עסקיים הפועלים בהם-חודר גם לארגונים לא
  

: ד משני התחומים הללו בנפרדלהלן נדון בכל אח
תחילה בשירותי הסיעוד ולאחר מכן בשירותי הדיור 

  . המוגן

  

   שירותי הסיעוד.א
  

הוא , 1988-שנכנס לתוקף ב, 1986חוק הסיעוד משנת 
אחד החוקים המיטיבים ביותר במערכת הרווחה 

) 2007-ב (126,000-הוא מאפשר לכ: הישראלית
צמאי להישאר המתקשים בתפקוד עוקשישות קשישים 

   .מטפלותבסיוע של , בביתם ולקיים אורח חיים תקין
  

בעיקר ) המטפלות(מדובר בשירות הניתן על ידי נשים 
  .נשיםהן הזכאים לגמלת סיעוד ן  מ71%: לנשים

  
  

  

  

  

  2007-1990 ,זכאים לגמלת סיעוד ושיעור הנשים מתוך כלל הזכאים .9לוח 

  סיעודכ הזכאים לגמלת "סה 
ות  הזכאינשים

 לגמלת סיעוד

כ " מתוך סהשיעור הנשים
 הזכאים לגמלת סיעוד

1990 27,684 19,016 69% 

1995 59,023 42,367 72% 

2000 95,754 69,714 73% 

2002 112,250 81,266 72% 

2003 113,028 81,454 72% 

2004 113,423 81,516 72% 

2005 115,014 82,232 71% 

2006 120,461 85,922 71% 

2007 125,611 89,159 71% 

   ,רבעון סטטיסטי. מינהל המחקר והתכנון, נתוני המוסד לביטוח לאומי עיבוד של מרכז אדוה מתוך :מקור
  .2007דצמבר - אוקטובר,4/ז"כרך ל                 
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החלק היחיד של מערך שירותי ם שירותי הסיעוד ה
ל אחריות הרווחה האישיים המושתת על העקרון ש

. על עקרונות של אוניברסליות ושוויוןכמו גם מדינתית 
שהוא בלתי , שלא כמו מערך שירותי הרווחה האישיים

משום היותו מושתת על , באופיוכוללני שוויוני וגם לא 
 מתקציב -ם שמגייסת הרשות המקומית משאבי
 מערך הטיפול הסיעודי  -מארנונה ומתרומות  ,המדינה

והל על ידי המוסד לביטוח לאומי והוא הביתי ממומן ומנ
המבוסס על , דומה למערך הקצבאות של המוסד

: 2000, ד ובורובסקישמי(העיקרון של זכאות אישית 
, זהה, )על שלוש דרגותיה(גובה גמלת הסיעוד ). 61

את הטיפול הסיעודי הביתי ניתן עבור כולם ו, עקרונית
רבי כמו ביישוב ע, ביישוב עני כמו ביישוב עשירלקבל 

מרוחק הביישוב במרכז הארץ כמו ביישוב , ביישוב יהודי
  . מן המרכז

  
 של המוסד לביטוח אחרותהקצבאות מרבית הבדומה ל

גמלת הסיעוד ממומנת על ידי הפרשות של גם , לאומי
 0.14%עובד שכיר מפריש : העובדים ושל המעסיקים

  ערך -משכרו והמעסיק מוסיף על כך סכום שווה
 סכום –האוצר מוסיף גם הוא . ר העובד משכ0.07%-ל

האוצר מממן גם את .  משכר העובד0.02%-השווה ל
, המוסד לביטוח לאומי( של עולים חדשיםגמלת הסיעוד 

2007 .(  
  

ההבדל העיקרי בין גמלת הסיעוד לקצבאות אחרות של 
המוסד לביטוח לאומי הוא שגמלת הסיעוד ניתנת 

  .פית כסהולא כגמלכשירות כלומר , "עין"ב
  

השנה בה , 1985חוק הסיעוד הופעל לאחר שנת 
שסימנה תפנית , הונהגה מדיניות החירום לייצוב המשק

כלכלית של ממשלות -משמעותית במדיניות המקרו
 ממדיניות של פיתוח המובל על ידי המדינה –ישראל 

)developmental state ( למדיניות של צמיחה המובלת
ת התוצאות העיקריות אח. על ידי המגזר העסקי הפרטי

החדשה היתה מדיניות מתמשכת של תפיסה של ה
מערך שירותי הסיעוד , כךבהתאם ל. צמצום תקציבי

על  אלא ות מדינה/עובדי לא עלהושתת מתחילתו 
, יםממשלתי-לאארגונים מטפלות המועסקות על ידי 

  . כאחדעסקיים-לאעסקיים ו
  

רווח נראה כי תחום הטיפול הסיעודי מספק הזדמנויות 
כפי שנראה ,  למרות שהתיקצוב שלו נמוך– משמעותיות

בגידול מצויה קיומן של הזדמנויות רווח הראיה ל .להלן
בשיעור הארגונים העסקיים במהלך השנים שחל 

השוק התחלק , בתחילה. הפועלים בתחום הסיעוד
, בהדרגה.  עסקיות ולא עסקיותחברותבאופן שווה בין 

כפי שניתן לראות , להעסקיות גדחברות חלקן של ה
לא זו  18.)2004, גרא (70%-לכדי כ, להלן 10בלוח 
הגבולות בין שני סוגי הארגונים הולכים אלא ש, בלבד

דוחף התעריף הנמוך שהממשלה מציעה . שיםומיטשט
אמץ דפוסי פעולה המאפיינים רים ל"גם את המלכ

גיוס מנהלים , דגש על יעילות כלכלית: ארגונים עסקיים
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  2001, גם שמיד' ר 

, דגש על נושאי שיווק ופרסום, ינטציה עסקיתבעלי אורי
, קטן(תגמול עובדים על גיוס מטופלים נוספים ועוד 

2001 :148.(   
  

  ? תקציבי נוסףצמצום לקראת  :שירותי הסיעוד
  

 , נמוךבתקציב עם קשישים רבים חוק הסיעוד מיטיב
 אילמלא :טיפול ביתי זול מטיפול מוסדי, ראשית. יחסית

הניח כי מספר הקשישים בבתי סביר ל, חוק סיעוד
האבות בישראל היה גדול יותר משהוא כיום וכך גם 

). 75: 2000, מיד ובורובסקיש(ההוצאה התקציבית 
כתוצאה מכך , יחסית, עלות השירות נמוכה, שנית

שהתעריף שהממשלה משלמת לכל שעת טיפול הוא 
על תנאי ההעסקה של המטפלות  (שכר מינימום

 19.) לעיל18-17עמודים ' ליות רהישראליות והלא ישרא

קופת המדינה נושאת רק בחלק מן המימון של , שלישית
 ,כאמור, את עיקר המימון מספקים: ביטוח הסיעוד

 באמצעות הפרשת דמי ביטוח המעסיקיםהעובדים ו
בעוד שהאוצר מממן בעיקר את ביטוח הסיעוד , לאומי

  .חדשיםהעולים השל 
  

זאת .  גדלהסיעודימערך הטיפול השל עלות ה, גם כך
: הביקוש לשירותי הסיעוד גדול מן הצפוישבעיקר משום 

 וסך 25,000מספר מקבלי הגמלה היה , 1990-ב
חלקו , מתוך זה; ₪מיליון  593-תשלומי הגמלה הגיע ל

שבע עשרה שנה . ₪ מיליון 51של האוצר עמד על 
 אלף 126-כמספר הנהנים הגיע ל, 2007-ב, לאחר מכן

כאשר חלקו , ₪מיליארד  3.1-לה לכוסך התשלומים ע
  .₪ון מילי 652-של האוצר עמד על כ

  
במשרד האוצר מסתכלים בדאגה על הגידול בתשלומי 

  , חלקו של האוצר בתשלומים גדל: גמלת הסיעוד
   23.2%- ול1995- ב14.9%- ל1990- ב8.7%-מ
בעיקר בגלל הצטרפותם למקבלי השירות של , 2002-ב

מלוא שאת , חבר העמיםשהגיעו ממדינות מהגרים 
ההוצאה השנתית . קצבת הסיעוד שלהם מממן האוצר

 650- לכ1990-ב₪  מיליון 51-של האוצר גדלה מכ
   .2007-ב₪ מיליון 
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  שכרמתבסס על המוסד לביטוח לאומינעשה על ידי התחשיב ש 

כיוון שמרבית המטפלות אינן עובדות במשרה  ;מינימום לשעה
הן אינן מסוגלות להגיע באמצעות שכר זה להכנסה , מלאה

, מן הראוי לציין עוד שהשכר שנקבע הוא אחיד. חודשית סבירה
 . ללא אפשרות של קידום



  של שעות הסיעוד  ,שירותי סיעודהתפלגות של מקבלי . 10לוח 
  2005-1990, ושל תשלומי גמלת הסיעוד בין ספקי שירותי הסיעוד

  באחוזים

  .שנים שונות, סקירה שנתית, המוסד לביטוח לאומי; 2001, קטן ;1993, קטן: מקורות
  .שירותים אישיים הניתנים בבית לא כולל שעות טיפול במרכזי יום הניתנות בדרך כלל על ידי עמותות: הערה

  

  
  

 מותותע ב"מט 
חברות 
 פרטיות

קיבוצים 
 ומושבים

 כ"סה  שותפויות

 התפלגות הקשישים מקבלי שירותי הסיעוד

1990 30 14 49 3 4  100 

1991 30 17 51 2 - 100 

1995 19 18 62 1 - 100 

1997 17 18 64 1 - 100 

1998 17 17 65 1 - 100 

2000 15.6 16.7 66.8 0.9 - 100 

2001  16  15.4  67.7  0.9  -  100  

2003 14.7 15 69.8 1 - 100 

 נ.א נ.א נ.א נ.א נ.א נ.א 2004

 נ.א נ.א נ.א נ.א נ.א נ.א  2005

 התפלגות שעות שירותי סיעוד

1990 32 12 49 3 4 100 

1991 33 14 50 3 - 100 

1995 23 16 60 1 - 100 

1996 20 16 65 1 - 100 

1997 18 16 65 1 - 100 

1998 20 16 63 1 - 100 

2000 17.6 14.7 66.6 1 - 100 

2001  16.5  13.8  68.6  1  -  100  

2003 15.5 12.8 71.1 0.6 - 100 

2004 15 15 70 - - 100 

2005  14.1 12.4 73.5 - - 100 

2006  13.7  12.4  73.9      100  

 התפלגות תשלומי גמלת הסיעוד

1990 32 14 46 4 4 100 

1991 31 16 51 2 - 100 

1995 23 20 52 1 - 100 

1996 21 20 58 1 - 100 

1997 19 20 60 1 - 100 

1998 20 20 59 1 - 100 



 29

  סך התשלומים ,  תשלומי גמלאות סיעוד.11 לוח 
  וחלקו של משרד האוצר

  2006מחירי ב, ח"שב

 
 סך הכל

 :מזה
הקצבת 
 האוצר

חלקו של 
  האוצר

1990 593,451 51,369 8.7% 

1995 1,121,652 167,147 14.9% 

2002 2,595,775 602,194 23.2% 

2003 2,535,874 586,989 23.1% 

2004 2,556,412 583,158 22.8% 

2005 2,601,386 580,230 22.3% 

2006 2,718,460 594,720 21.9% 

2007 3,056,535 651,638 21.3% 

: 3.1לוח  4/לזרבעון סטטיסטי . 2007. המוסד לביטוח לאומי :מקור
לפי מקור מימון וסוג , תשלומי גמלאות סיעוד ותשלומים אחרים

  .תשלום

  
ערך  ,2003-2001, תקופת האינתיפאדה השנייהב

האוצר סדרה של קיצוצים חסרי תקדים בתקציב משרד 
מערך עמד אותם קיצוצים בראש הנפגעים מ. המדינה
 הגדולות הפגיעות. ות של המוסד לביטוח לאומיהקצבא

 25%-שנשחקה בכ, קצבת הבטחת הכנסה בוביותר הי
אחדות  (45%-בכ, בממוצע, ובקצבת הילדים שקוצצה

אם כי , מלת הסיעוד נפגעהגגם  .)7: 2006, ואחרים
, 11כפי שניתן לראות בלוח : בממדים קטנים יותר

   2002קפאו על השמרים בין תשלומי גמלת סיעוד 
הכלי העיקרי ששימש לשחיקה היה כאשר , 2005-ל

, ראיון, מלנקי ; 2004 ,גרא( הזכאות מבחןהחמרה של 
 היתה בלימה בשיעור הגידול של 2002-ב). 19.8.2007

 הגידול 2005-2003גמלת הסיעוד ובשנים הזכאים ל
בשיעור הזכאים היה קטן מן הגידול באוכלוסיית 

   .)202' עמ: 2006, המוסד לביטוח לאומי( הקשישים
  

יתכן . העלות הכוללת נותרה גדולה, למרות השחיקה
פתוח  החליט האוצר ל2007-זאת הסיבה לכך שבש

ת במהלך שעשוי להוביל לירידה של ממש בעלות גמלאו
בהשתתפות שלו עצמו גם הסיעוד ובעקבות זאת 

   .בגמלאות אלה
  

, הצעד המרכזי בו נוקט משרד האוצר הוא ניסוי
במקום : שבמסגרתו תשונה צורת תשלום גמלת הסיעוד

 כדי שזו תשלח מטפלת לחברת סיעודשהיא תשולם 
 .ה/ישירות לקשיש, בכסף, תועבר הגמלה, לבית הקשיש

השתמש בכסף כדי לשכור  יוכל לה/מצידו, ה/הקשיש
חוק הביטוח הלאומי (ה מטפלת באופן ישיר /לעצמו

]). 2007–ז"התשס,  הוראת שעה– 92. תיקון מס[
 בארבעה יישובים שבהם 2008- מתבצע החל מהניסוי

 בקרב ,")ויסקונסין" ("אורות לתעסוקה"מופעלת תכנית 
   . רוב שעות היממהמשך קשישים הזקוקים לסיעוד ב

 ות/ הנעזריםות/לקשישיםבעיקר אימה מת זו הגדרה
, מן הפיליפינים –בשירותיהן של עובדות סיעוד זרות 

הקשישים  ).115: 2007, ממשלת ישראל(בעיקר 
הזקוקים לסיעוד במשך רוב שעות היממה מהווים       

: 2007, בוזגלו-דגן( מכלל הזכאים לגמלת סיעוד 12%-כ
21.(   

  
א נשקל עוד במהלך הובישראל :  עצמו אינו חדשרעיוןה

  שוב הועלההוא. הדיונים שקדמו לחקיקת חוק הסיעוד
המוסד לביטוח לאומי בסוף שנות ל ידי משרד האוצר וע
זמן קצר לאחר תום גל ההגירה הגדול , 1990-ה

שהגדיל באחת את מספר , ממדינות חבר העמים
, 67: 2000, שמיד ובורובסקי(הזכאים לגמלת הסיעוד 

צות אירופה רכמה מא גם בהרעיון מיושם ).77
 במטרה מפורשת להוזיל את עלות שירותי ,המערבית

   ).Ungerson and Yeandle, 2007(הסיעוד למדינה 

  

, ה/אם היה מי שקיווה כי העברת הגמלה לידי הקשיש
תאפשר להעביר לידי המטפלת , במקום לחברת הסיעוד

למימון , לעצמןכיום את הנתח שחברות הסיעוד נוטלות 
 2008הסדרים לשנת בא חוק ה, המטפלות והניהולשכר 

 - 20%-ב קיצץ את גמלת הסיעוד של משתתפי הניסוי ו
אותם אחוזים המיועדים למימון הוצאות הניהול של 

  ). 115: 2007, ממשלת ישראל(חברות הסיעוד 
  

בכמה מארצות אירופה הרעיון מיושם , כאמור
 כי  , מעלה2007- במהשפורססקירה מקיפה . המערבית

  בכסף המעבר מגמלת סיעוד בעין לגמלת סיעוד הניתנת
אכן מצמצם את ההוצאה התקציבית ה /ישירות לקשיש

אינו מיטיב את תנאי העבודה והשכר של  אך –
שכן מעסיקיהן נוטים שלא לשלם להן שכר , המטפלות

 Ungerson and( מלא ואת מלוא ההטבות הסוציאליות

Yeandle, 2007.(   
  

ים חשש כי אם יורחב הניסוי מעבר קי: זאת ועוד
לקבוצה המוגדרת של קשישים הנזקקים לטיפול ברוב 

אל כלל הקשישים הנזקקים לשירותי , שעות היממה
הוא עלול להוביל לקריסה של לפחות חלק , סיעוד

ממערך הארגונים והחברות המעניקים כיום שירותי 
סביר להניח כי לפחות חלק מן , במקרה שכזה. סיעוד
, אזי. שים יתקשה למצות את הזכאות שלו לגמלההקשי

משרד : העלות הכוללת של שירותי הסיעוד אכן תקטן
, אך הנגישות לשירותי הסיעוד, האוצר אולי יברך על כך

  . תיפגע מאוד, שכה מיטיבה עם הקשישים כיום
  

נראה כי הדרך העיקרית להבטיח את , במבט לעתיד
, הטיפול הסיעודיג ודרישעתידם של שירותי הסיעוד היא 

לא יהיה תלוי באופן בלעדי בזמינותו של כוח כך שהוא 
עבודה נשי זול וחסר כוח מיקוח ובמקום זאת יוכל 

לפי חוקי , להתבסס על כוח עבודה המתוגמל בכבוד
 על ידי שדרוג, למשל. העבודה של מדינת ישראל

 "עובדת סיעודית לקשישים"טיפול לרמה של מקצוע ה
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  20.קצועיבתעודה ובסיווג מ, רמלית בהכשרה פוילווה
  
תקציב דלת חת הדרכים למימון שדרוג שכזה היא הגא

הגדלת ההפרשה של העובדים באמצעות , הסיעוד
חברות עבודת לייעל את  היאנוספת דרך . והמעסיקים

יקבלו חלקי משרה גבוהים המטפלות כך ש, הסיעוד
  . מאלה שהן מקבלות כיום

  

  הדיור המוגן. ב
  

 הציע פתרון נוח לחלק גדול מן 1988משנת חוק סיעוד 
 נפלו לנטל על בני משפחותיהם או שבעבר, הקשישים

תלויים בטרם הפכו שנזקקו להעברה לבית אבות גם 
מספר הקשישים , כפי שראינו. לחלוטין בעזרת הזולת

  , המסתייעים במערך הסיעוד גדל מאוד
   .2007-באלף  126- ל1990- ב אלף27.6-מ

חדש שירות עצמה התפתח בישראל באותה תקופה 
המדובר . הלא הוא הדיור המוגן, לקשישיםנוסף 

 כל ה שלשגודל, במתחמים המכילים מספר יחידות דיור
. אחת מהן נע מדירת סטודיו ועד לדירה ממוצעת

במתחמים אלה מתגוררים זוגות או בודדים בתנאים של 
שירותים תוך שהם נהנים ממספר דיור פרטי 

מש חב. לם ובראשם סיוע בעת מצוקההמשותפים לכו
 גדל הדיור המוגן 2004- ל1990השנים שבין עשרה 

 21,300- יחידות דיור ל6,170-מ, ביותר מפי שלושה
  ).4.29לוח : 2006, ברודסקי ואחרים(יחידות דיור 

  
כמוהו כשירותים אחרים המיועדים , הדיור המוגן

 שתוחלת החיים שלהן –משרת בעיקר נשים , לקשישים
סקר שנעשה במסגרות הדיור . גבוהה מזו של גברים

 70%-יפו הראה כי נשים מהוות כ-אביב-המוגן בתל
  ).2002:13, יפו ואחרים-אביב-עיריית תל(מהדיירים 

  
  הדיור המוגן הציבורי

  
הדיור המוגן . יש דיור מוגן ציבורי ויש דיור מוגן פרטי

ות משאבים /ות מעוטי/הציבורי מיועד לקשישים
כמה . ם על סיוע במימון ממשרד הרווחההנסמכי

". הוסטלים"ממתחמי הדיור המוגן הציבורי קרויים גם 
דיור מוגן ציבורי מתחמי  100 היו בישראל 2007בשנת 

 דיירים 15,000-כשאיכלסו  יחידות 10,000-ובהם כ
  ). 18.10.2007, מזכר, דואק(קשישים 

  
ההגירה התרחב מאוד בתקופת דיור המוגן הציבורי ה

שימש פתרון נוח עבור שעה ש, ממדינות חבר העמים
זוגות של קשישים או קשישים עריריים שהגיעו באותן 

 מדיירי הדיור המוגן הציבורי 95%-כ, כיום. שנים ארצה
). שם(רובם ממדינות חבר העמים , הם עולים חדשים

הדיור המוגן הציבורי איננו אלא , בחלק מן המקרים
    1950-שנבנו בשנות הדירות הממוקמות בשיכונים 

 ואשר עד לבוא ההגירה הגדולה ממדינות חבר 1960-וה
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 ,ב"מנהלת מטלשעבר , רעיון שהועלה בפנינו על ידי רחל מלנקי 

19.8.2007.   

העמים שימשו כדיור ציבורי למשפחות של יהודים שעלו 
מקרים מדובר במתחמים חלק מן הב. מארצות ערב

  .חדשים שהוקמו במפורש לשמש כדיור מוגן
  

, יחידות הדיור המוגן הציבורי הן בבעלות משרד השיכון
ת הפעלתם לחברות ניהול ממשלתיות או וזה מוסר א

. פרזות וחלמיש, שקמונה, עמידר, עירוניות ובהן עמיגור
 מכלל יחידות 56%-מפעילה כ, הגדולה שבהן, עמיגור

בחלק מן ).  להלן14לוח ' ר(הדיור המוגן הציבורי 
חברת ניהול משתפת פעולה עם עמותה , המקרים

, יכוןלדברי משרד הבינוי והש. מקומית למען הזקן
 8%הדיירים משתתפים בשכר דירה בשיעור של 

  ).שם(מהכנסותיהם 
  

דיירי הדיור המוגן הציבורי אמורים ליהנות מסל 
משרד הבינוי והשיכון שאותו הגדירו במשותף , שירותים

אמור לכלול אם בית סל השירותים . ומשרד הרווחה
, עובדת סוציאלית, מועדון/רכז חברתי, במשרה מלאה

, שיעורים, הפעלה חברתית הכוללת חוגיםוכן , כונן
). 18.10.2007, מזכר, דואק(ב "מסיבות וכיו, טיולים
, על מנת שיוכר על ידי משרד הבינוי והשיכון, בנוסף

הדיור הציבורי מחויב לעמוד בסטנדרטים הפיזיים 
, אביב יפו ואחרים-עיריית תל(והתפעוליים של המשרד 

יחידות הדיור המוגן למותר לציין כי לא כל ). 47: 2000
סל , יתרה מזאת). שם(הציבורי נהנות מסל שירותים זה 

השירותים המוצע בדיור המוגן הציבורי דל יותר מזה 
   ).שם(המוצע בדיור המוגן הפרטי 

  

נראה כי הגידול בדיור המוגן , בעת כתיבת מסמך זה
, ממשרד הבינוי והשיכון נמסר לנו. הציבורי הגיע לסיומו

 נת המשרד לבנות בתי דיור מוגן נוספיםכי אין בכוו
  ).  18.10.2007, מזכר, דואק(

  
  
  

  : הדיור המוגן הציבורי. 14לוח 
  2001, מספר היחידות שבניהול חברות הניהול

הוסטלים ויחידות  החברה המשכנת
 לקשישים

 5,394 עמיגור

 2,176 עמידר

 1,070 שקמונה

 642 פרזות

 354 חלמיש

 9,636 כ"סה

   .2001, שי: מקור
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הדיור , בעוד שהדיור המוגן הציבורי מצוי כיום בקפאון
הדיור המוגן הפרטי . המוגן הפרטי מצוי בתקופת פריחה

המממנים בעצמם , ות בעלי אמצעים/מיועד לקשישים
 יחידות 11,700- היו בארץ כ2004-ב. את מלוא העלות

 מציעות שירותים יחידות דיור אלה. של דיור מוגן פרטי
  ). 255: 2006, ברודסקי ואחרים(מגוונים ברמה גבוהה 

  

תופעה צרכנית האופיינית לחברת "הדיור המוגן הוגדר כ
מדובר ביוזמה של קבלנים ). 208: 2002, קפלן" (שפע

, יחסית, הפונים אל פלח שוק חדש, וחברות השקעה
 העשירון הגבוה ואולי שני העשירונים –בישראל 

, קשישים שאינם נזקקים לסיוע של המדינה, הגבוהים
אך בו בזמן אינם יכולים להרשות לעצמם השגחה 

זאת שיכולים כמו ,  מלאה בביתסיעודית ורפואית
  .  המאון העליון או האלפיון העליוןלהרשות לעצמם אנשי

  
ווקא בתקופה של דג ושגשידע הדיור המוגן הפרטי 

בעקבות , ירידה מתמשכת בבנייה למגורים בישראל
ירידה על רקע . הפסקת ההגירה ממדינות חבר העמים

ן "נדלבהיותו , שימש חלופה להשקעההדיור המוגן , זו
מי שהיה , אילן תמיר. בנייני משרדיםכמו ממש , מניב

צפה כי עסקי , ")א"אב("ר איגוד בתי אבות בישראל "יו
אם בגלל הגידול המתמשך , הדיור המוגן ילכו ויגדלו

ישים באוכלוסייה ואם בגלל העלייה בחלקם של הקש
). 11.7.2007, ראיון, תמיר(המתמשכת ברמת החיים 

עריכה כי העלייה ה "מעלות"דירוג האשראי חברת 
 שכן ,גידול בענףל במחירי הנכסים במרכז הארץ תתרום

ימכרו את בתיהם ויעברו להתגורר בדיור רבים קשישים 
על מידת  ).2007, בן שימול ואחרים(המוגן 

ענף ניתן ללמוד גם האטרקטיביות הגוברת של ה
כדוגמת חברת הביטוח פיננסיים מכניסתם של גורמים 

 ,"אמחל"רכשה לאחרונה את חברת ש, הפניקס
בן שימול " (120עד "המחזיקה ברשת הדיור המוגן 

  ).18.6.2007, שאולי ; 2007, ואחרים
  

דיור המוגן הפרטי ניתן עלויות הכרוכות בשימוש בעל ה
 – humanלדברי אתר . ד מאתרי ייעוץ לקשישיםללמו

התשלום , )www.human.co.il(מרכז מידע לגיל הזהב 
  :נעשה באחד משלושה מסלולים

   

 הדייר מפקיד סכום שנע בין :מסלול פיקדון. א
      המנוכה בשיעור של ,  דולר250,000- ל100,000

יתרת . 30% לשנה עד לניכוי מקסימלי של 2.5%-כ
, וחזרת לדיירים במידה והם מחליטים לעזובהפיקדון מ

הדיירים , בנוסף. או ליורשיהם במקרה של פטירה
נדרשים לשלם דמי אחזקה חודשיים המסתכמים בכמה 

תיקונים , ניקיון, ארנונה, אלפי שקלים בעבור חשמל
  ;ב"וכיו
  

 מדובר בסכום חד פעמי :מסלול דמי כניסה. ב
הסכום מקנה . שהדיירים משלמים טרם כניסתם לדירה

 מדמי הכניסה מתכלים 80%. זכות מגורים לכל החיים
 צמודים למדד ומוחזרים בתום 20% -עם השנים ו

גם כאן נדרשים . תקופת ההתקשרות לדייר או ליורשיו
  ;הדיירים לשלם דמי אחזקה חודשיים

  

 900 שכירות חודשית בסכום שנע בין :תשלום חודשי. ג
דיירים לשלם דמי  גם כאן נדרשים ה. דולר2,500-ל

  .אחזקה חודשיים
התשלום , אילן תמיר,  לשעברא"ל אב"לדברי מנכ

 דולר ועוד 150,000הטיפוסי הוא פיקדון בסך של 
הפיקדון אם נכפיל את .  4,000₪תשלום חודשי של 

נמצא  - 11,300- כ-דיור המוגן הפרטי הבמספר יחידות 
ער לפי ש (₪מיליארד  6.5-כי סך הפיקדונות עומד על כ

בהנחה שסכום זה מופקד בתכנית  .)לדולר ₪ 3.5של 
הרי שההכנסה ,  ריבית בשנה4%הנושאת ריבית של 

ן הריבית על השנתית של בעלי הדיור המוגן מ
על כך יש . ₪ מיליון 260בלבד עומדת על הפקדונות 

 542המגיע לסך של , להוסיף את התשלום החודשי
עם הכנסה בענף , אם כן, בסך הכל מדובר. ₪מיליון 

  . ₪מיליון  850-שנתית של כ
  

העלות הגבוהה של יחידות הדיור המוגן הפרטי הופכת 
דברי ל; נים הגבוהיםאותו לפריבילגיה של העשירו

הדיור המוגן מיועד , "מעלות"חברת דירוג האשראי 
רשת  טובה לכך ניתן למצוא בדוגמא. 10-7לעשירונים 

: כוונות רווחשהיא גוף הסתדרותי המנוהל ללא , "משען"
מעמד בתחילה ליועדו מתחמי הדיור המוגן של הרשת 

ובכמה מאזורי הארץ הם אכן משמשים את , הביניים
פונה כיום " משען", אולם בתל אביב. המעמד הזה

כל חמשת בנייניה בעיר : בעיקר לאוכלוסייה המבוססת
, לדברי אסתי שטרן. ממוקמים בשכונת רמת אביב

דמי הכניסה , ת תל אביבמנהלת תחום זקנה בעיריי
 אלף 500-250- עומדים על כ"משען"לדיור המוגן של 

  ).29.8.2007, ראיון, שטרן(דולר 
  

מן הראוי לציין כי ההשקעה הכספית של קשישים 
בניגוד . ביחידות דיור מוגן פרטי חשופה לסיכונים

עסקה המוגנת , רכישה של דירה רגילה מקבלן בנייןל
יחידה בהשקעה ה, )1974 ה"התשל(מתוקף חוק המכר 

הגנה מפני פשיטת ,  למשל–ת  מוגנהדיור מוגן אינשל 
חבר הגיש  2007באוקטובר . רגל של חברת ההשקעות
הצעת חוק שנועדה לחייב את הכנסת אבישי ברוורמן 

לפני עולות לנקוט מספר פדיור מוגן ות המפעילות החבר
:  ובהן של הקשישיםכספי הפיקדוןשהן מקבלות את 

שיעבוד הדירה או החלק היחסי , ת ערבות בנקאיתמסיר
העברת ומהקרקע שעליה היא נבנית לטובת הדייר 

 בעת .הבעלות או זכות אחרת בדירה על שם הדייר
  .ההצעה עדיין לא נדונה) 2008יוני (כתיבת מסמך זה 
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ל של הדיור המוגן הפרטי סופה להשפיע עפריחתו 
. ההשפעה הן רבותדרכי . הדיור המוגן הציבורי

אפשרות אחת היא זו המוכרת לנו מתחומים אחרים של 
הפועל מרגע שקם לו שירות פרטי : מדיניות ציבורית

הנורמות הנקבעות בשירות , במקביל לשירות הציבורי
דוגמא טובה . הפרטי מחלחלות אל השירות הציבורי

 להשכלה גבוהה לכך היא הקמתן של מכללות פרטיות
העובדה שבמכללות : לצדן של המכללות הציבוריות

הפרטיות נדרשים הסטודנטים לשלם שכר לימוד גבוה 
, מזה הנדרש במכללות הציבוריות יוצרת נורמה חדשה

המובילה בסופו של דבר למחשבה שניתן לדרוש שכר 
 – לימוד גבוה יותר גם מסטודנטים במוסדות ציבוריים

הוועדה לבחינת מערכת ה כפי שעשתה לאחרונ
בראשותו של בייגה שוחט , ההשכלה הגבוהה בישראל

  ). 2007, שוחט(
  

שגובה התשלום ישפיע על רמת , אפשרות אחרת היא
הממשלה אינה מסוגלת לדרוש דמי כיוון ש: השירות

עלולה היא , ירות גבוהים יותר בדיור המוגן הציבוריכש
על . ים בוהורדת הסטנדרטים הנוהגלבחור בחלופה של 

אפשרות שכזאת אנו למדים ממאמר שכתב ישראל 
בנושא  2001בשנת כנסת העל הדיונים שקיימה , דורון

אחזקת זקנים (בתי אבות על החדשות תקנות הפיקוח 
התקנות . 1986-ו"התשמ) עצמאיים ותשושים במעון

ך בו בזמן הן א, רביםהחדשות שיפרו אומנם פגמים 
אבות נדרשים לעמוד שבתי ההסטנדרטים הנמיכו את 

צעד זה עלול לפגוע . לקבל רשיון הפעלהעל מנת בהם 
שכן בתי , בקבוצות החלשות בקרב דיירי בתי האבות

מומנים על ידי דיירים בעלי המ, האבות הפרטיים
. ל פי סטנדרטים גבוהים בהרבהעועלים פ ,משאבים

 בתי האבות הזולים ביותרלמותר לציין כי מפעילי 
 כיוון שהדבר מסייע ,סטנדרטיםכת הינים בהנמיעונמ

להקטין את השקעותיהם ולהגדיל את רווחיהם להם 
  ).83: 2002, דורון(

  
  סיכום 

  
שהם , שירותי הרווחה לקשישים, בעת כתיבת מסמך זה

מצויים , לבה של מערכת שירותי הרווחה האישיים-לב
מערך הסיעוד מציע שירות : יחסית, במצב טוב

שים להמשיך להתגורר  אלף קשי126-המאפשר לכ
בעזרת מטפלות ישראליות , בביתם ולקיים תפקוד תקין

-כומערך הדיור המוגן הציבורי מאפשר ל; מהגרותו
.  של קשישים דיור מכובד ומסובסד משפחות10,000

כדוגמת בתי אבות , על אלה יש להוסיף שירותים נוספים
שאותם , לקשישים עצמאיים ותשושים או מועדוניות יום

  .רנו במסמך זהלא סק
  

כי משרד האוצר , ראינו. יש מקום לחשש, במבט לעתיד
באמצעות , לוחץ בימים אלה לשנות את מערך הסיעוד

, חברת סיעודבמקום ל ה/העברת הגמלה בכסף לקשיש
צעד הטומן בחובו סכנה של ירידה בשיעור המיצוי של 

כי התרחבותו ושגשוגו של ענף , ראינו גם. גמלת הסיעוד
וגן הפרטי מאיים על קיומו ועל רמתו של הדיור הדיור המ

במידה ומגמות שליליות אלה  .המוגן הציבורי
הדור הבא של קשישי ישראל עלול למצוא , תתממשנה

  .עצמו עם מערך שירותים מדולל ומצומק יותר
  

בתחום הדיור כמו גם בתחום שירותי הסיעוד הביתיים 
 בד ,הדומיננטיות הגוברת של המגזר העסקי, המוגן

, בבד עם הפגיעה המתמשכת בתקציבים הממשלתיים
פועלים ליצירת מערכות שירותים המובחנות יותר ויותר 

מיעוט של קשישים בעלי אמצעים : על פי מעמד כלכלי
גם אם הללו , יוכל ליהנות גם בעתיד משירותי סיעוד

ייפגעו כתוצאה מן הניסוי המוצע כיום על ידי משרד 
יותר יוכל ליהנות מן המותרות מיעוט קטן עוד . האוצר

שהוא אחד התחומים הפורחים , של הדיור המוגן הפרטי
  . בענף הבנייה

  
המגמות המסתמנות הנפגעים העיקריים מן , בו בזמן

וליתר , מעמד הבינוניקשישים מן הללא ספק יהיו כיום 
 כיום מן השירותי הסיעודי הביתי יםהנהנקשישים , דיוק

. ת המגורים שלהםו של דירבעליםהם הודות לעובדה ש
 להיפגע מן הניסוי המוצע על ידי יםעלולקשישים אלה 

הרחבת השימוש בגמלה להניסוי יוביל אם אכן , האוצר
הדיור , עבור קשישים אלה. בכסף במקום גמלה בעין

משום מחירו , המוגן הפרטי לא יהיה חלופה של ממש
 ,החלופות שיעמדו לרשות המעמד הבינוני יהיו. הגבוה

שפירושו ירידה משמעותית , דיור מוגן ציבורי, ראשית
שפירושו הן ירידה , או אישפוז מוסדי, ברמת החיים

משמעותי ברמת החיים והן פגיעה בתחושת הכבוד 
  .העצמי

  
הפתרון המועדף הוא הגדלת המימון של , לטווח ארוך

אם באמצעות השתתפות גדולה , מערך שירותי הסיעוד
ואם באמצעות העלאת דמי יותר של אוצר המדינה 

הגדלת המימון דרושה הן כדי להעלות את . ביטוח לאומי
שכר המטפלות והן כדי להבטיח את המשך קיומו ואף 

  . את הרחבתו של המערך
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  האם המדינה מסוגלת . 8
  ?להפעיל פיקוח ובקרה    

  

, אחד הטיעונים השגורים בפי חסידי ההפרטה הוא
את האחריות שמרגע שהמדינה תשיל מעל עצמה 

עייניה היא תוכל להקדיש את כל מ, לאספקת השירות
באמצעות , הבטחת רמת השירותקביעת סטנדרטים ולל

שירותי . יםממשלתי-לאפיקוח ובקרה על הספקים ה
לבחון את לנו  יםמאפשרהאישיים בישראל  הרווחה

 םשחלקעובדה לאור ה, אלהטיעונים מידת התוקף של 
    .יםממשלתי-לאגונים על ארשנים הגדול נשען מזה 

  
רמת הבקרה והפיקוח של משרד הנתונים מעלים כי 

  .הרווחה רחוקה מלענות על הצרכים
  

בהיעדר חקיקה הקובעת את הזכות לשירותי רווחה 
, מציינת רשימת שירותים שהמדינה מחויבת להעניקהו

, העובדה. הפיקוח והבקרה חסרים תוכן של ממש
תים מוטלת על שהאחריות בפועל על אספקת השירו

שונות זו אלה הרשויות המקומיות והעובדה שרשויות 
מוסיפה קושי ,  להעניק שירותי רווחהןמזו במידת יכולת

  . על קושי
  

לא זו בלבד שהיא , מדיניות הצמצום התקציבי: ועוד
-לאספקי שירותים  מובילה להגברת המעורבות של

היא גם פוגעת ביכולתה של הממשלה , יםממשלתי
, מבקר המדינה(מבקר המדינה . פיקוח ובקרהלהפעיל 

תקופה שבה גדל , 2005-1995מצא כי בשנים ) 2005
מספר השירותים שמשרד הרווחה העביר לידיים לא 

הניהול   במשרות16%חל צמצום של , ממשלתיות
, למשל, בחסות הנוער. והתכנון ובכללן משרות הפיקוח

 במספר 56%,  במספר החוסים65%נרשם גידול של 
 בתקציבי הפעלתן של 66%-המסגרות המופעלות ו

בו בזמן נרשמה ירידה של ; מסגרות שאינן ממשלתיות
. ניהול ופיקוח,  בכוח האדם שהועסק בתכנון31%-כ

שצרכי בשעה  הצטמצמהיכולת הפיקוח , במלים אחרות
  ).756-755: שם (והפיקוח גדל

  
אלא  הרווחה שירותיההפרטה פשתה לא רק ב, למעשה

, מנהל האגף למחקר, קותי צבע. הפיקוחנוני במנגגם 
מתריע על כך , תכנון והכשרה במשרד הרווחה

הפיקוח הערכה וה, מחקר ה בתקציביתשההידלדלו
-הולכת של המשרד בארגונים חוץגוברת ותלות יוצרת 

החשש , ולדיד. ממשלתיים ובקרנות פילנתרופיות
העיקרי כיום אינו מהפרטתם של מעט השירותים שעוד 

מלאכת הרגולציה תרו בידי הממשלה אלא מהפרטת נו
  ).27.3.2007, ראיון, צבע(
  

 ח"דוסמכויות שלטוניות מובאת ב דוגמא להפרטה של
שניים מאגפי ): 2005, מבקר המדינה(מבקר המדינה 

מי  ,משרד הרווחה מעסיקים חברה קבלנית כדי לקבוע
נוהג זה נוגד את פסיקת . זכאי לקבל שירותים ומי לא

נגד צבי ' הנפליג וא (1982המשפט העליון משנת בית 

קביעת מדיניות או תפקידי פיקוח לא , לפיה) 'צילקר ואח
יועברו לקבלן או לאדם שאינו חלק מן המערכת 

הפרטת הסמכות השלטונית לקביעת . השלטונית
הזכאות לקבלת שירותים מנוגדת גם לקביעה של 

ועסק לא י"לפיה , 1992נציבות שירות המדינה משנת 
אדם במשרד בחוזה קבלני או כעובד חברת כוח אדם 

כגון (כאשר המשרה היא בעלת סמכות סטטוטורית 
  ).745' ע)" (פיקוח וכדומה, רישוי

  

  
   –החלטות ממשלה וחקיקה בנושא פיקוח 

  ' ב55ח מבקר המדינה "ממצאים מתוך דו
  
 החליטה הממשלה לייעל את הבקרה על תמיכות 1999-ב

 ו יבצעהממשלה יקבע כי משרדנהיתר בין . ממשלתיות
  . ביקורות תקופתיות בתחומי הכספים והתפעול

  
במשרד הרווחה אין תכנית ביקורת כי מבקר המדינה מצא 

 פותחה שיטה 1993- בעוד, אמנם. שיטתית ומובנית
  .אולם יישומה טרם הושלם, לפיקוח על מוסדות לזקנים

   
משרד , עוד מצא המבקר כי במכרזים לבחירת ספקים

הרווחה אינו עושה שימוש במדדי הערכה שאמורים לשקף 
בחירת הספק הטוב ביותר באת איכות השירות ולסייע 

  .ולהמרצתו למתן שירותים ברמה גבוהה
  

 קיים 2004-1999בין השנים , באשר לבקרה חשבונאית
זאת , המשרד בקרה רק על כשליש מהגופים שבאחריותו

בקרה חשבונאית למרות שהממשלה קבעה כי יש לבצע 
         תדירות הבקרות החשבונאיות הייתה . אחת לשנה

עוד מצא המבקר .  מהתדירות הנדרשת, בממוצע,10%-כ
כי באגף לטיפול באדם המפגר לא מתבצע פיקוח רפואי 

 אם במסגרות הדיור בקהילה ואם במעונות ,שיטתי
  .הפנימייה

  
לה חוק הפיקוח על המעונות קובע כי מעון שיש בו למע

הרשיון אמור להבטיח . לתירשיון ממשחייב במשני חוסים 
תחום בין השאר ב, את תנאי המחייה של החוסים

המבקר מצא שמשרד הרווחה מחייב . בטיחותהתברואה וה
  .  חוסים13- למעלה מןרק מסגרות ששוהים בהברשיון 

  

   המפקח או המפוקח–מי יודע יותר 
  

-לאבמערכת שבה פועלים כל כך הרבה גופים 
אין זה מן הנמנע שהידע והמומחיות , יםממשלתי
אצל גופים אלה דווקא שונים יתרכזו הפעילות הבתחומי 

מנהל אגף , לדברי קותי צבע. ולא אצל משרד הרווחה
לעתים הנועץ יודע טוב יותר ", המחקר במשרד הרווחה

עמדו על כך גם ). 26.4.2007, ראיון, צבע" (מהיועץ
שתיארו את יחסי , )72: 2005(קורושי ואחרים -כורזים

התלות והכוח הנוצרים בין המדינה לבין העמותות 
יחסים אלה . והארגונים המספקים את שירותי הרווחה

שבו התשתית " מהפך עוצמה"משקפים מצב של 
המקצועית והארגונית של המדינה מתערערת בהיעדר 

. ם להספקת שירותיםמימנגנונים וכוח אדם מתאי
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כסי המידע והידע שלה והופכת המדינה מתפרקת מנ
, להיות תלויה בידע וביכולות של הארגונים והעמותות

שתמשיך לספק את , שכל בקשתם מן הממשלה היא
המערכת של תלות זו עלולה להוביל לניוון . המימון

הציבורית ולפגיעה ביכולת המקצועית של הממשלה 
  ).שם,שם(לפקח על שירותים 

  
רכישת שירותים ": גם מבקר המדינה עמד על כך

ממקורות חוץ מותירה בידיו של עובד המדינה את 
הסמכות הסטטוטורית וכן את הסמכות להנחות ולפקח 

דבר שעלול לפגום ביכולות , ומונעת ממנו ניסיון מעשי
הפיקוח שלו משום שלנותני השירותים יהיה ידע מקצועי 

  ).756: 2005" (רב יותר
  

  רתיים היערכות הממשלה להפרטת שירותים חב
  

לא זו בלבד שהממשלה מתקשה בביצוע פיקוח ובקרה 
היא אף אינה עומדת בתנאים , על ארגונים ועמותות

שהיא עצמה קבעה להעברת שירותים לגורמים 
עקבות  ב,ה הממשלהקבע 1992באפריל . חיצוניים

מקצועית לבדיקת שירות -הוועדה הציבוריתשל ח "דוה
הידועה , ינההמדינה והגופים הנתמכים מתקציב המד

 תנאים להעברת שירותים ותפקידים ,"ועדת קוברסקי"כ
בין השאר נקבע . המבוצעים על ידה לגורמים חיצוניים

  :כי
   
אין לפגוע בסמכויות שלטוניות של הממשלה "
 ; על מתן השירותקחאפשרותה לפוב

 ; עסקיולהעביר שירות או תפקיד כשאופיאפשר 
 ; ממשלתירמת השירות לא תיפול מרמת השירות ה

אינה מנועה מבחינה או התפקיד העברת השירות 
 ;חוקית או נורמטיבית

תועלת -יתרון מבחינת עלותלשירותים ממקורות חוץ 
  ;למשק הלאומי

, העברת השירות תסייע להתייעלות השירות הציבורי
לגמישות בהעסקת כוח אדם ולחיסכון בתקציב 

  ).751-753: 2005, מבקר המדינה(" המדינה
  

החלטות ממשלה להפריט או לבטל שירותים , לבפוע
תנאים  ותפקידים בעלי אופי עסקי התקבלו שלא על פי

תועלת למשק הלאומי ובלי -עלותיחסי ללא בדיקת , אלה
במהלך השנים . בדיקת ההשלכות על תקציב המדינה

. הועברו לספקים חיצוניים גם שירותים שאינם עסקיים
דיניות כוללת מהלכים אלה בוצעו ללא החלטה על מ

: שם(וללא בחינה של תועלתם הטיפולית והכלכלית 
  ). שם
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  סיכום. 9
  

חשובות בכל הנוגע כמה סוגיות עלה מהמסמך הנוכחי 
    .למערך שירותי הרווחה האישיים בישראל

  
מדינת ישראל עובדה שה, הסוגייה החשובה ביותר היא

על עצמה את האחריות המלאה למערך עדיין לא נטלה 
 ובמקום זאת מטילה את י הרווחה האישייםשירות

-האחריות על רשויות מקומיות ועל ארגונים לא
נטילת אחריות . עסקיים כאחד-עסקיים ולא, ממשלתיים

להפוך את מערך שירותי  על מנת תנדרשמצד המדינה 
אינטגרלי של חלק , הרווחה האישיים לאוניברסלי ושוויוני

  . חברתיים בישראלהמערכת השירותים 
  

העקרונות של אחריות הוא כי מן הראוי , במלים אחרות
 , הגלומים בחוק הסיעוד,מדינתית ושל אוניברסליות

חוק שירותי ניתנים מתוקף על מכלול השירותים היוחלו 
, 1958חוק משנת השל צעד שכזה מחייב שינוי . הסעד

שהאחריות המלאה לאספקת שירותי הרווחה תחול כך 
  . המקומיתעל המדינה ולא על הרשות 

  
גם הגדרה של סל יכלול החדש חוק מן הראוי הוא שה

שיהיה חלק מסל הזכויות החברתיות , שירותים
כאשר , על מנת למנוע מצב הקיים כיום, זאת. בישראל

הכל בהתאם , נזקקים שונים מקבלים שירותים שונים
  .ליכולת גיוס המשאבים של הרשות המקומית

  
כדי לשים קץ , רבין השא, אחריות מדינתית דרושה

מן , בין השאר, הנגזרת, אפליית המגזר הערביל
העובדה שמערך שירותי הרווחה מתבסס בחלקו על 

  . ל"תרומות של יהודים מחו
  

יכולה לסייע גם בהתמודדות עם אחריות מדינתית 
שבו העשירון העליון מפתח , המתהווה לאחרונהמצב ה

י היה שמן הראום אישיים שירותיפרטי של לעצמו מערך 
, בין השאר, זאת. כל האוכלוסייהשיהיו פתוחים גם בפני 

  . באמצעות הרחבתו ושידרוגו של הדיור המוגן הציבורי
  

סוגייה חשובה נוספת היא סוגיית המימון של מערך 
מסמך זה מראה כי תקציב . שירותי הרווחה האישיים

המדינה מממן רק חלק מן העלות של שירותי הרווחה 
חלק אחר ממומן . רייתה של המדינההמצויים תחת מט

צורה . ל"בעיקר של יהודים החיים בחו, על ידי תרומות
אינה מוצדקת , שאולי היתה מוצדקת בעבר, זו של מימון

חברה המסוגלת לממן את כאשר ישראל הפכה ל, כיום
מבלי , ממסי תושביה בלבד שירותי הרווחה שלה

  . ץתושבי חויהודים קהילתיים של להישען על מסים 
  

למימון שירותי הרווחה מלאה מדינתית נטילת אחריות 
, ל"התנכרות או הפניית גב ליהודים בחוין פירושה א

האישית הרואים בתרומה לישראל חלק מן המחוייבות 
של חלוקת מחדש פירושה הסדרה  ;הקהילתית שלהםו

צעד .  וישראלית ייהנו מהןיכך שכל ישראל, התרומות
עם ההצהרה של איחוד , שהראשון בכיוון זה כבר נע

התרומות שלהם יופנו , הפדרציות היהודיות כי להבא
  .ולא רק ליהודים שבהם, לכל תושבי ישראל

  
תנאי ההעסקה והמעמד סוגייה חשובה שלישית היא 

המקצועי של מרבית הנשים המועסקות במערך שירותי 
מערך זה מתבסס כיום , כפי שראינו. הרווחה האישיים
זמינותו כוח עבודה נשי שכוח המיקוח במידה רבה על 
זמינותן של נשים אלה היא תוצאה של . שלו חלש ביותר

אם . נסיבות כלכליות והיסטוריות שעשויות להשתנות
חפצה מדינת ישראל בהמשך קיומו של מערך שירותי 

יש להתחיל כבר עתה במהלך של , הרווחה האישיים
   . שיפור ושידרוג מעמדן של המועסקות

  
נו להגברת האחריות המדינתית למערך שירותי קריאת

הפסקת היוזמה הרווחה האישיים אין פירושה 
אנו רואים ביוזמה האזרחית מאפיין בסיסי . האזרחית

אחריות מדינתית . חשיבות של חברה דמוקרטית-ורב
ירושה מחויבות מדינתית לכך שחידושים ראויים פ

לכל יאומצו על ידי המדינה וכי המדינה תדאג לספקם 
  . תושבי הארץ

  
הגברת האחריות המדינתית פירושה גם חיזוק , לבסוף

, ראינו. יכולותיה של המדינה בתחום הבקרה והפיתוח
כי תהליכי ההפרטה שהתרחשו בשירותי הרווחה לא 
הצטמצמו לתחום אספקת השירותים אלא התפשטו גם 

בתחום . לתחום הבקרה והפיקוח על אספקת השירותים
 הבקרה והפיקוח הם חיוניים לא רק ,שירותי הרווחה

לאור ריבוי , לשמירה על רמה אחידה של שירותים
,  משלתיים ולאור ריבוי מקורות המימון-הארגונים הלא

אלא גם לשמירה על תנאי העסקתן ועל מעמדן של 
   . העובדות
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  נספחים

  

   1נספח 
  2006, הוצאה לרווחה לתושב

  2006במחירי , ח"בש
  2006, הוצאה לרווחה כאחוז מהתקציב הרגיל

  באחוזים
  אזוריות מועצות לא כולל 

  לפי סדר יורד בטור הוצאה לרווחה לתושב

 הרשות שם
הוצאה לרווחה 

 תושבל

הוצאה לרווחה 
כאחוז מההוצאה 
 בתקציב הרגיל

 11% 549  ממוצע ארצי
 18% 1,656 עמנואל

 10% 1,348 מעלה אפרים
 20% 1,344 טירת כרמל

 22% 1,150 )גוש חלב(ש 'ג
 15% 1,146 ירוחם

 13% 1,042 בית שאן
 12% 966 שלומי

 20% 966 נצרת עילית
 17% 921 קריית יערים

 13% 904 שדרות
 13% 903 טבריה

 14% 895 מגדל העמק
 12% 882 חצור הגלילית

 7% 873 מוןמצפה ר
 12% 819 קריית מלאכי

 15% 818 צפת
 11% 817 קריית שמונה

 15% 787 אור יהודה
 16% 785 קריית ים

 15% 767 דימונה
 13% 761 אור עקיבא

 13% 735 עכו
 13% 735 עפולה

 16% 725 לוד
 14% 706 חדרה

 17% 699 אבו גוש
 14% 697 באר שבע
 12% 697 קריית גת
 8% 695 פוי-תל אביב 

 13% 692 אופקים
 13% 683 קריית אתא

 13% 675 ערד
 15% 656 זרקא-סר א'ג

 14% 652 רמלה
 18% 652 כרכור-פרדס חנה

 13% 651 קריית עקרון
 10% 641 חיפה

 9% 637 הרצלייה
 13% 635 בני ברק

 11% 635 יבנאל
 11% 633 ור'סאג

 9% 630 קרני שומרון
 9% 627 קצרין

 12% 626 ראמה
 10% 620 נשר

 6% 617 כפר שמריהו
 15% 616 אשקלון
 13% 616 בת ים
 18% 614 רכסים

 12% 613 נתיבות
 8% 612 אזור

 11% 602 ראש העין
 11% 602 יבנה

 12% 601 רחובות
 6% 601 מגדל

 10% 598 נס ציונה

 הרשות שם
הוצאה לרווחה 

 תושבל

הוצאה לרווחה 
כאחוז מההוצאה 
 בתקציב הרגיל

 13% 596 נתניה
 11% 589 תרשיחא-מעלות
 13% 588 נהרייה

 12% 584 גדרה
 13% 583 עיילבון

 8% 581 רמת השרון
 11% 580 רמת גן
 10% 564 מעיליא
 13% 563 כרמיאל

 9% 561 קריית ארבע
 11% 558 קריית טבעון

 11% 552 קריית ביאליק
 13% 551 אשדוד
 12% 542 מזרעה

 9% 539 תל מונד
 10% 533 פתח תקווה

 10% 527 כפר סבא
 11% 523 חולון

 9% 522 )בוקייעה(פקיעין 
 11% 518 בית דגן

 5% 518 אילת
גבעת - בנימינה

 10% 513 עדה
 10% 512 כפר ברא
 12% 511 ירושלים

 11% 510 יקנעם עילית
 10% 499 אבן יהודה
 9% 497 קריית אונו
 7% 493 באר יעקב

 11% 492 ראשון לציון
 9% 484 אריאל

 11% 480 זכרון יעקב
 14% 480 ריינה

 7% 473 נהרענ
-כאוכב אבו אל

 10% 472 א'היג
 10% 472 רמת ישי

 12% 471 מכר-דיידה'ג
 5% 468 סביון

 18% 467 מודיעין עילית
 7% 462 אליכין

 7% 457 בית אל
 4% 455 יסוד המעלה

 10% 454 טמרה
 11% 452 כפר יונה

 10% 449 קריית מוצקין
 10% 448 מזכרת בתיה

 13% 444 נצרת
 12% 432 פחם-לאום א

 8% 428 גבעתיים
 4% 426 ראש פינה

 10% 423 קדימה-צורן
 7% 423 יהוד

 7% 422 כפר יאסיף
 11% 422 עין מאהל

 13% 419 ש"בני עי
 12% 417 טירה
 10% 415 זרזיר

 10% 413 גבעת שמואל
 11% 405 וליה'לג'ג

 9% 404 שעב
 8% 402 מבשרת ציון

 11% 401 גן יבנה
 8% 401 נאכפר כ

 8% 400 כפר מנדא
 12% 400 בית שמש

 8% 393 בסמת טבעון
 8% 391 מגאר

 7% 388 אפרתה
 14% 387 אלעד

 5% 385 קדומים
 14% 382 ביתר עילית
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 הרשות שם
הוצאה לרווחה 

 תושבל

הוצאה לרווחה 
כאחוז מההוצאה 
 בתקציב הרגיל

 10% 382 שפרעם
 7% 379 עילוט

 12% 377 קלנסווה
 9% 376 מכסור- ביר אל

 7% 374 דבורייה
 9% 373 כפר קרע

 7% 373 כאבול
 9% 372  תקווהגני

 10% 372 פוריידיס
-טבאש-כעביה

 6% 371 רה'אג'חג
 7% 369 הוד השרון
 7% 366 גבעת זאב

 11% 366 לקיה
 8% 360 ידאת'נוג- בועיינה

 7% 353 ת'ג-יאנוח
 6% 350 חורפיש

 6% 341 עיר כרמל
 5% 341 חריש-קציר
 8% 341 שגור

 6% 338 פסוטה
 7% 335 מעלה אדומים

 11% 334 יפיע
 6% 332 אלפי מנשה

 7% 326 נחף
 5% 323 זנגרייה- טובא

 6% 322 גנם- אום אל-שבלי 
 9% 317 כסיפה
 7% 313 משהד

 6% 312 נין'סח
 6% 302 כפר כמא
 7% 297 אבו סנאן

 9% 295 אכסאל
 7% 290 כפר קאסם

 8% 289 זמר
 8% 288 רהט

 3% 288 מטולה
 6% 282 דייר חנא
 9% 279 תל שבע
 8% 279 ערערה
 8% 273 עראבה

 5% 272 סמיע- כסרא
 6% 271 חורה
 5% 270 ן'בית ג

 5% 270 אורנית
 6% 269 כפר ורדים

 9% 269 מעלה עירון
 6% 268 אעבלין

 4% 265 עומר
 5% 264 טורעאן

 6% 262 פרדסייה
 3% 228 אלקנה

 3% 223 בית אריה
 6% 205 דל שמס'מג

 5% 202 להבים
 5% 201 ה"מבס

 5% 196 כוכב יאיר
-מכבים-מודיעין

 5% 189 רעות
 4% 188 עין קנייא

 5% 177 בוקעאתא
 3% 155 מסעדה

 3% 143 שוהם
 3% 141 מיתר

 4% 136 בנגב-ערערה
 1% 82 הר אדר

 2% 75 ר'ג'ע
 1% 51 כפר תבור

ץ קוב, 2006הרשויות המקומיות , ס"עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ: מקור
  . 2008אפריל , נתונים לעיבוד
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  2נספח 
התקציב הממשלתי המיועד לשירותי רווחה ברשות 

וחלקו , ההוצאה של הרשות המקומית לרווחה ,המקומית
  2005, של התקציב הממשלתי בהוצאה של הרשות לרווחה

  באלפי שקלים ובאחוזים, במחירים שוטפים
  לפי סדר יורד בטור ההכנסות כאחוז מההוצאות

  הרשותשם
 של ההוצא

  הרשות לרווחה
 )ח"אלפי ש (

השתתפות 
ממשלתית 
בהוצאה של 

הרשות לרווחה 
 )אלפי שקלים(

ההשתתפות 
  הממשלתית 

 ה מההוצא%-כ
של הרשות 
 לרווחה

 113.1% 1,502 1,328 קדומים

 101.3% 12,939 12,776 שלום-שגב

 80.8% 877 1,085 להבים

-טבאש-כעביה
 80.1% 923 1,153 רה'אג'חג

 79.6% 1,027 1,291 אורנית

 79.2% 678 856 בית אריה

 77.7% 2,283 2,940 תל שבע

 77.1% 3,009 3,903 ראמה

 76.8% 4,982 6,491 קלנסווה

 76.6% 2,652 3,462 דבורייה

 76.4% 3,854 5,047 יפיע

 75.7% 6,471 8,544 ביתר עילית

 75.4% 3,013 3,995 ערערה

 75.3% 2,149 2,854 ידאת'נוג- בועיינה

 75.2% 4,733 6,292 נין'סח

 75.2% 1,185 1,576 זנגרייה- טובא

 74.8% 1,858 2,485 עילוט

 74.5% 2,451 3,289 קרני שומרון

 74.4% 20,783 27,919 נצרת

 74.3% 24,114 32,469 קריית אתא

 74.2% 92 124 ר'ג'ע

 74.0% 2,591 3,500 עין מאהל

 73.8% 850 1,151 א'היג-כאוכב אבו אל

 73.7% 1,920 2,605 לקיה

 73.5% 1,976 2,688 זרזיר

 73.4% 856 1,167 מעיליא

 73.1% 8,704 11,908 שפרעם

 73.0% 1,355 1,856 יבנאל

 72.9% 218 299 עין קנייא

 72.9% 5,842 8,014 עיר כרמל

 72.9% 671 921 פסוטה

 72.8% 2,132 2,930 טורעאן

 72.6% 8,116 11,185 תרשיחא-מעלות

 72.4% 1,620 2,239 שעב

 72.3% 570 788 בוקעאתא

 72.3% 3,734 5,165 עראבה

 72.2% 6,345 8,784 ירוחם

 72.0% 2,802 3,894 עמנואל

 71.8% 20,500 28,546 קריית ים

 71.7% 6,671 9,303 אלעד

 71.7% 4,461 6,223 ריינה

 71.5% 5,133 7,182 מגאר

 71.5% 13,270 18,569 קריית שמונה

 71.3% 2,327 3,262 כאבול

 71.3% 1,216 1,705 חריש-קציר

 71.3% 2,770 3,886 קריית ארבע

 71.3% 19,816 27,806 עפולה

 71.0% 5,649 7,954 אריאל

 70.9% 3,925 5,534 כפר קרע

 70.9% 2,207 3,115 אעבלין

 70.7% 23,383 33,055 עכו

 70.6% 13,435 19,035 קריית ביאליק

 70.5% 1,654 2,345 ן'בית ג

 70.5% 3,901 5,535 כפר מנדא

 70.4% 1,822 2,588 עיילבון

  הרשותשם
 של ההוצא

  הרשות לרווחה
 )ח"אלפי ש (

השתתפות 
ממשלתית 
בהוצאה של 

הרשות לרווחה 
 )אלפי שקלים(

ההשתתפות 
  הממשלתית 

 ה מההוצא%-כ
של הרשות 
 לרווחה

 70.4% 54,328 77,170 בת ים

 70.4% 1,195 1,698 סמיע- כסרא

 70.3% 6,854 9,751 טייבה

 70.3% 437 622 יסוד המעלה

 70.1% 2,763 3,944 אבו גוש

 70.0% 12,382 17,690 קריית מוצקין

 69.8% 7,556 10,821 רהט

 69.8% 10,146 14,536 נתיבות

 69.7% 12,572 18,041 כרכור-פרדס חנה

 69.6% 5,432 7,800 טירה

 69.6% 2,427 3,487 נחף

 69.5% 1,156 1,663 משהד

 69.5% 34,801 50,098 חדרה

 69.4% 10,692 15,406 אופקים

 69.4% 5,882 8,477 שגור

 69.3% 15,233 21,979 צפת

 69.2% 17,500 25,296 בית שמש

 69.1% 28,231 40,873 רמלה

 69.0% 2,453 3,555 פוריידיס

 68.7% 1,514 2,204 דייר חנא

 68.7% 1,068 1,555 ה"בסמ

 68.5% 15,500 22,619 מגדל העמק

 68.5% 1,399 2,042 ור'סאג

 68.5% 22,120 32,303 קריית גת

 68.3% 1,967 2,878 מכסור- ביר אל

 68.3% 27,941 40,912 נצרת עילית

 68.3% 15,910 23,302 דימונה

 68.3% 5,020 7,353 חצור הגלילית

 68.1% 16,020 23,512 אור יהודה

 68.1% 2,222 3,264 וליה'לג'ג

 68.0% 4,669 6,868 זרקא-סר א'ג

 67.9% 39,555 58,221 אשקלון

 67.9% 23,297 34,298 טבריה

 67.7% 1,823 2,691 ש"בני עי

 67.7% 11,564 17,089 בית שאן

 67.7% 30,388 44,912 לוד

 67.5% 1,009 1,494 מעלה אפרים

 67.5% 81,917 121,349 באר שבע

 67.1% 68,978 102,866 אשדוד

 67.0% 2,964 4,423 אבן יהודה

 66.8% 14,599 21,840 ראש העין

 66.7% 54,338 81,420 חולון

 66.6% 106,842 160,336 חיפה

 66.6% 3,152 4,732 גני תקווה

 66.5% 12,297 18,487 פחם-אום אל

 66.5% 12,078 18,165 יבנה

 66.5% 229,761 345,583 ירושלים

 66.4% 7,976 12,011 נשר

 66.4% 11,417 17,205 נס ציונה

 66.3% 3,469 5,231 גבעת עדה- בנימינה

 66.2% 4,022 6,075 קריית עקרון

 66.2% 2,107 3,183 כסיפה

 66.1% 10,999 16,644 קריית מלאכי

 66.1% 1,255 1,900 ת'ג-יאנוח

 66.0% 5,443 8,247 מכר-דיידה'ג

 66.0% 359 544 מסעדה

 65.9% 3,894 5,911 כפר יונה

 65.9% 64,776 98,339 נתניה

 65.8% 5,977 9,077 יקנעם עילית

 65.8% 1,051 1,598 גנם- אום אל-שבלי 

 65.6% 15,127 23,042 כרמיאל

 65.5% 5,930 9,049 גדרה

 65.5% 1,060 1,619 זמר
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  הרשותשם
 של ההוצא

  הרשות לרווחה
 )ח"אלפי ש (

השתתפות 
ממשלתית 
בהוצאה של 

הרשות לרווחה 
 )אלפי שקלים(

ההשתתפות 
  הממשלתית 

 ה מההוצא%-כ
של הרשות 
 לרווחה

 65.4% 596 911 מיתר

 65.4% 2,815 4,307 כפר קאסם

 65.2% 4,677 7,168 קדימה-צורן

 65.2% 3,457 5,305 רכסים

 65.1% 2,306 3,544 ירכא

 65.0% 2,218 3,410 כפר יאסיף

 65.0% 59,987 92,283 פתח תקווה

 64.8% 946 1,459 עומר

 64.7% 3,473 5,364 שלומי

 64.7% 2,824 4,365 תל מונד

 64.6% 7,868 12,187 אור עקיבא

 64.5% 2,149 3,331 אכסאל

 64.5% 1,015 1,574 חורפיש

 64.4% 2,125 3,298 בית דגן

 64.4% 2,307 3,581 אבו סנאן

 64.2% 37,826 58,907 רחובות

 64.2% 1,533 2,389 ישירמת 

 64.0% 199 311 מטולה

 63.8% 17,561 27,523 נהרייה

 63.8% 2,466 3,866 גבעת זאב

 63.7% 32,551 51,100 הרצלייה

 63.5% 9,248 14,553 ערד

 63.5% 1,340 2,109 )בוקייעה(פקיעין 

 63.2% 7,743 12,257 טמרה

 62.7% 1,545 2,464 חורה

 62.6% 871 1,392 כפר ברא

 62.2% 14,808 23,820 טירת כרמל

 62.1% 11,616 18,715 שדרות

 62.0% 3,482 5,617 גן יבנה

 61.8% 4,664 7,543 קריית טבעון

 61.6% 372 604 אלקנה

 61.5% 2,668 4,341 באר יעקב

 61.4% 25,334 41,285 כפר סבא

 61.3% 60,230 98,218 ראשון לציון

 61.2% 815 1,331 בנגב-ערערה

 61.2% 1,285 2,099 כוכב יאיר

 61.2% 4,787 7,820 זכרון יעקב

 61.2% 4,170 6,816 כפר כנא

 60.8% 5,488 9,030 מבשרת ציון

 60.7% 12,339 20,320 גבעתיים

 60.5% 157,527 260,504 יפו-תל אביב 

  הרשותשם
 של ההוצא

  הרשות לרווחה
 )ח"אלפי ש (

השתתפות 
ממשלתית 
בהוצאה של 

הרשות לרווחה 
 )אלפי שקלים(

ההשתתפות 
  הממשלתית 

 ה מההוצא%-כ
של הרשות 
 לרווחה

 60.2% 54,406 90,340 בני ברק

 60.2% 1,747 2,902 מעלה עירון

 60.2% 2,151 3,575 מזכרת בתיה

 60.1% 6,497 10,812 רעות-מכבים-מודיעין

 59.8% 2,459 4,113 קצרין

 59.6% 1,011 1,697 פרדסייה

 59.5% 1,052 1,767 מזרעה

 59.5% 3,394 5,702 אזור

 59.3% 99 167 הר אדר

 59.2% 19,940 33,666 רעננה

 59.2% 840 1,420 כפר ורדים

 59.1% 4,254 7,197 גבעת שמואל

 59.0% 5,937 10,069 *ת'ג- באקה

 58.9% 13,142 22,328 אילת

 58.8% 7,563 12,863 קריית אונו

 58.5% 6,028 10,310 מעלה אדומים

 57.9% 1,208 2,086 בסמת טבעון

 57.3% 540 943 אליכין

 57.0% 542 951 ראש פינה

 56.5% 1,378 2,441 קריית יערים

 56.2% 954 1,697 אלפי מנשה

 55.9% 544 974 כפר כמא

 55.5% 11,787 21,234 רמת השרון

 55.3% 8,597 15,534 הוד השרון

 55.1% 39,912 72,439 רמת גן

 54.3% 7,796 14,348 מודיעין עילית

 54.0% 541 1,001 מגדל

 53.9% 1,554 2,884 שוהם

 53.6% 1,085 2,024 בית אל

 53.6% 1,456 2,718 אפרתה

 53.5% 5,817 10,882 יהוד

 52.2% 1,357 2,598 )גוש חלב(ש 'ג

 51.9% 2,775 5,346 מצפה רמון

 46.6% 638 1,369 סביון

 38.8% 516 1,330 דל שמס'מג

 33.3% 297 893 כפר שמריהו
  .לא כולל מועצות אזוריות: הערה      

  המקומיות הרשויות, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ: מקורות      
  הממשלתיות של הרשותנתוני ההכנסות ; קובץ נתונים לעיבוד, 2005  

  . ס"מרווחה התקבלו מגף רשויות מקומיות בלמ  
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  3נספח 
   , ביישוברווחהה לשירותי תממשלתיההשתתפות הושל הרשות המקומית  רווחה ותהוצא

  2005, לנפש מטופלת ולמשפחות מטופלות ביישוב
  במחירים שוטפים, ח"בש

  לנפש מטופלת, של הרשות המקומית לרווחהדר יורד בטור ההוצאה לפי ס
של הרשות המקומית הוצאה   הרשות שם

   לנפש מטופלת,לרווחה
 )ח"ש(

השתתפות הממשלה : מזה
מקומית הבהוצאה של הרשות 

 )ח"ש( לנפש מטופלת ,לרווחה

של הרשות המקומית הוצאה 
   למשפחה מטופלת,רווחהל

 )ח"ש(

השתתפות הממשלה : מזה
בהוצאה של הרשות המקומית 

  מטופלתפחהשמל ,לרווחה

 7,506 16,106 4,170  8,948 גני יהודה-סביון
 8,589 13,483  4,583 7,195 הרצלייה

 4,125 12,403 2,320 6,977 כפר שמריהו

 7,609 13,708 3,576 6,442 רמת השרון

 9,900 16,700 3,536 5,964 הר אדר

 7,183 12,128 3,335 5,631 רעננה

 5,263 9,553 2,998 5,442 רמת גן
 12,181 15,069 4,363 5,398 להבים

 7,617 10,965 3,682 5,301 חדרה

 7,973 11,738 3,385 4,983 טבריה

 7,487 12,319 2,991 4,921 מבשרת ציון

 5,875 9,246 3,105 4,887 ערד

 4,616 7,602 2,878 4,740 גבעתיים
 5,751 8,660 3,144 4,734 נשר

 7,975 12,025 3,089 4,658 גבעת עדה- בנימינה

 5,771 8,660 3,099 4,651 חיפה

 6,063 8,612 3,239 4,601 בת ים

 5,933 10,080 2,692 4,574 אילת

 7,756 13,797 2,571 4,574 אלפי מנשה
 5,465 8,189 2,968 4,447 חולון

 5,000 9,632 2,295 4,422 מצפה רמון

 4,462 6,882 2,849 4,395 עומר

 5,414 8,329 2,756 4,240 פתח תקווה

 7,179 11,581 2,604 4,201 גן יבנה

 7,218 9,718 3,070 4,133 קריית אתא
 7,545 10,445 2,968 4,109 ירוחם

 5,496 8,141 2,761 4,090 באר שבע

 5,499 8,961 2,498 4,071 כפר סבא

 5,168 7,383 2,834 4,049 קריית מוצקין

 5,860 9,426 2,492 4,009 טירת כרמל

 6,645 9,752 2,678 3,930 אור יהודה
 5,330 9,631 2,137 3,861 הוד השרון

 4,927 8,147 2,327 3,848 יפו-תל אביב 

 5,778 8,622 2,573 3,839 אבן יהודה

 5,967 8,349 2,738 3,832 קריית שמונה

 5,401 8,342 2,474 3,821 שלומי

 6,754 11,455 2,242 3,802 ת'ג- באקה

 5,102 7,105 2,669 3,717 קריית ים

 5,837 8,817  2,452 3,704 קריית עקרון

 5,155 8,407 2,242 3,656 ראשון לציון

 6,180 9,278 2,423 3,637 גני תקווה

 4,544 7,633 2,143 3,600 אזור

 4,846 7,595 2,275 3,566 נהרייה

 5,361 7,851 2,402 3,518 דימונה

 5,060 7,852 2,265 3,516  בית דגן

 4,981 8,427 2,053 3,473 גבעת שמואל

 4,776 8,934 1,854 3,468 נווה אפרים-יהוד

 5,477 8,530 2,213 3,447 רחובות

 4,938 7,231 2,331 3,413 נצרת עילית
 5,432 7,995 2,302 3,389 אשקלון

 5,345 7,800 2,319 3,384 מגדל העמק

 4,667 7,085 2,214 3,362 נתניה

 5,942 8,889 2,232 3,338 ראש העין

 4,460 6,793 2,177 3,317 כרמיאל

 5,672 9,265 2,028 3,312 זכרון יעקב
 5,356 8,055 2,166 3,258 יבנה

 5,369 8,298 2,095 3,238 תל מונד

 6,621 9,424 2,264 3,223 סוד המעלהי

 5,798 9,636 1,938 3,221 מזכרת בתיה

 4,975 7,497 2,122 3,197 נס ציונה

 5,417 8,442 2,033 3,168 רמת ישי
 6,995 9,813 2,247 3,152 קריית ארבע
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של הרשות המקומית הוצאה   הרשות שם
   לנפש מטופלת,לרווחה

 )ח"ש(

השתתפות הממשלה : מזה
מקומית הבהוצאה של הרשות 

 )ח"ש( לנפש מטופלת ,לרווחה

של הרשות המקומית הוצאה 
   למשפחה מטופלת,רווחהל

 )ח"ש(

השתתפות הממשלה : מזה
בהוצאה של הרשות המקומית 

  מטופלתפחהשמל ,לרווחה

 7,780 9,780 2,493 3,133 אורנית

 7,003 9,397 2,301 3,088 קרני שומרון

 11,119 15,452 2,222 3,088 עמנואל

 5,091 7,336 2,132 3,072 אופקים
 5,712 9,588 1,805 3,030 פרדסייה

 3,455 5,876 1,779 3,026 קריית אונו

 3,826 6,188 1,844 2,983 קריית טבעון

 4,680 6,835 2,025 2,957 קריית גת

 5,301 7,674 2,005 2,904 רמלה

 5,184 7,662 1,963 2,901 לוד

 4,928 6,915 2,064 2,897 עפולה

 4,170 5,908 2,045 2,897 קריית ביאליק

 5,944 8,402 2,047 2,893 עכו

 5,839 8,782 1,920 2,888 ירושלים

 5,544 8,192 1,933 2,856 בית שאן

 3,975 5,928 1,886 2,812 אשדוד

 5,417 7,773 1,932 2,773 כרכור-פרדס חנה

 5,577 10,320 1,486 2,750 מגדל

 5,004 7,016 1,933 2,711 חריש-קציר

 6,119 8,845 1,875 2,711 בית שמש

 6,521 8,760 2,014 2,706 נצרת

 5,744 8,691 1,743 2,637 קריית מלאכי
 5,266 8,602 1,608 2,627 כוכב יאיר

 4,112 6,878 1,548 2,588 קצרין

 4,612 7,004 1,692 2,569 יקנעם עילית

 5,835 9,237 1,608 2,545 טמרה

 5,208 7,982 1,659 2,542 קדימה-צורן

 5,217 7,527 1,747 2,521 צפת
 4,521 7,524 1,508 2,510 רעות-מכבים-מודיעין

 3,652 5,142 1,779 2,505 אריאל

 6,370 10,577 1,482 2,460 בני ברק

 5,897 11,000 1,301 2,427 בית אל

 4,105 6,613 1,500 2,416 שדרות

 4,699 7,225 1,570 2,413 כפר יאסיף
 3,722 5,765 1,534 2,376 אור עקיבא

 3,409 5,981 1,348 2,366 ראש פינה

 4,886 9,121 1,267 2,366 אפרתה

 5,202 7,938 1,545 2,358 גדרה

 4,796 7,280 1,548 2,349 כפר יונה

 3,991 7,641 1,225 2,345 )גוש חלב(ש 'ג
 6,775 9,280 1,711 2,343 יבנאל

 4,100 7,609 1,251 2,322 שוהם

 3,869 6,617 1,355 2,317 מעלה אדומים

 5,396 7,989 1,533 2,271 מעלה אפרים

 4,322 5,956 1,633 2,251 תרשיחא-מעלות

 5,407 7,718 1,558 2,224 אבו גוש
 5,002 7,842 1,414 2,217 גבעת זאב

 4,110 6,283 1,447 2,211 מיתר

 4,825 6,912 1,508 2,161 נתיבות

 7,885 10,996 1,535 2,141 אלעד

 5,404 7,915 1,458 2,136 גליליתחצור ה

 3,957 5,948 1,419 2,133 פחם-אום אל
 4,537 7,383 1,293 2,104 באר יעקב

 7,369 13,053 1,163 2,060 קריית יערים

 4,796 7,266 1,335 2,023 מכר-דיידה'ג

 5,309 6,952 1,531 2,004 יפיע

 3,699 6,459 1,144 1,998 אליכין

 5,065 7,141 1,344 1,895 כפר קרע
 5,071 6,620 1,430 1,866 דבורייה

 3,232 4,771 1,243 1,834 ש"בני עי

 6,173 11,360 980 1,804 מודיעין עילית

 8,661 8,552 1,819 1,796 שלום-שגב

 4,236 5,979 1,265 1,785 אעבלין

 5,373 7,903 1,206 1,775 זרקא-סר א'ג
 3,921 5,379 1,280 1,756 עיר כרמל

 3,527 5,065 1,218 1,750 טירה

 2,887 4,880 1,023 1,730 כפר ורדים

  4,169 5,922 1,211 1,720 עיילבון

 3,891 6,463 1,005 1,669 מעלה עירון
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של הרשות המקומית הוצאה   הרשות שם
   לנפש מטופלת,לרווחה

 )ח"ש(

השתתפות הממשלה : מזה
מקומית הבהוצאה של הרשות 

 )ח"ש( לנפש מטופלת ,לרווחה

של הרשות המקומית הוצאה 
   למשפחה מטופלת,רווחהל

 )ח"ש(

השתתפות הממשלה : מזה
בהוצאה של הרשות המקומית 

  מטופלתפחהשמל ,לרווחה

 4,901 6,357 1,277 1,657 ראמה

 3,796 5,975 1,040 1,637 )בוקייעה(פקיעין 

 4,281 5,972 1,166 1,626 ריינה

 4,808 7,017 1,090 1,590 ור'סאג
 3,863 5,598 1,095 1,586 פוריידיס

 3,501 5,723 968 1,582 כפר כנא

 4,221 6,176 1,073 1,570 מכסור- ביר אל

 6,104 7,861 1,202 1,548 תל שבע

 4,910 7,031 1,073 1,536 רהט

 4,292 6,106 1,063 1,512 טייבה

 3,997 6,051 993 1,503 ת'ג-יאנוח

 2,859 4,802 889 1,492 מזרעה

 5,183 7,954 969 1,488 רכסים

 3,970 6,064 972 1,484 זמר

 3,441 4,723 1,065 1,462 פסוטה

 1,830 4,716 566 1,460 דל שמס'מג

 3,902 5,894 951 1,436 כסיפה

 3,944 5,229 1,073 1,423 ערערה

 4,574 6,222 1,036 1,409 זרזיר

 3,932 5,656 969 1,394 משהד

 3,235 5,252 857 1,392 לקנהא

 6,025 7,955 1,053 1,391 ביתר עילית
 3,886 5,375 1,005 1,391 עראבה

 2,084 3,732 777 1,391 כפר כמא

 3,898 5,356 1,010 1,388 טורעאן

 3,013 4,271 978 1,386 ן'בית ג

 3,624 5,009 993 1,373 שעב

 4,166 5,830 958 1,341 מגאר
 3,533 5,091 927 1,336 שגור

 2,981 4,627 856 1,328 אבו סנאן

 3,377 4,734 925 1,297 כאבול

 3,299 5,273 794 1,269 כפר ברא

 2,140 3,344 809 1,264 מטולה

 3,388 4,635 923 1,263 שפרעם
 7,291 6,447 1,386 1,225 קדומים

 3,043 4,656 793 1,214 כפר קאסם

 3,619 4,888 897 1,212 עין מאהל

 3,723 5,937 759 1,210 חורה

 3,414 4,622 887 1,201 א'היג-כאוכב אבו אל

 3,298 4,738 826 1,187 נחף
 2,621 3,985 767 1,166 גנם- אום אל-שבלי 

 2,518 3,432 850 1,159 מעיליא

 2,999 4,609 743 1,141 ירכא

 3,380 4,796 798 1,132 כפר מנדא

 2,576 3,995 730 1,132 חורפיש

 2,621 4,062 696 1,079 אכסאל
 2,815 3,743 806 1,071 זנגרייה- טובא

 2,423 3,559 726 1,067 וליה'לג'ג

 2,801 3,723 764 1,015 נין'סח

 3,510 4,762 748 1,015 לקיה

 3,051 4,443 695 1,012 ה"בסמ

 2,987 3,771 799 1,008 בית אריה
 2,229 3,849 581 1,003 בסמת טבעון

 2,619 3,413 738 962 קלנסווה

 3,193 4,241 719 955 ידאת'נוג- בועיינה

 3,056 4,087 690 923 עילוט

 1,759 2,432 607 839 בוקעאתא

 2,434 3,458 583 829 סמיע- כסרא
 1,701 2,578 540 818 מסעדה

 2,172 3,162 561 817 דייר חנא

 1,639 2,248 565 775 עין קנייא

 2,391 2,987 555 693 רה'אג'חג-טבאש-כעביה

 1,878 3,067 345 563 בנגב-ערערה

 968 1,305 281 379 ר'ג'ע
מספר ; 2008אפריל , קובץ נתונים לעיבוד, 2006הרשויות המקומיות בישראל , ס" עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ:מקורות

 . 2008 ינואר, ד הרווחההנפשות המטופלות במחלקות הרווחה העירוניות התקבל מאגף המיכון במשר
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   4נספח 
   העירוניותמחלקות הרווחהבהנפשות המטופלות 

  2005, כאחוז מכלל האוכלוסייה ביישוב
  באחוזים

 הרשות שם
  הנפשות המטופלות

  העירונית במחלקת הרווחה
 מכלל האוכלוסייה ביישוב %-כ

 49% עמנואל

 47% מעלה אפרים

 43% )גוש חלב(ש 'ג

 43% רה'גא'חג-טבאש-כעביה

 42% רכסים

 42% כפר ברא

 41% חצור הגלילית

 41% עילוט

 40% קלנסווה
 40% וליה'לג'ג

 39% שדרות

 39% ידאת'נוג- בועיינה

 38% קריית יערים

 37% בית שאן

 37% ור'סאג
 37% מעיליא

 35% קדומים

 35% זרקא-סר א'ג

 35% מזרעה

 34% עיילבון

 34% א'היג-כאוכב אבו אל
 34% סמת טבעוןב

 33% קריית מלאכי

 33%  כפר מנדא

 32% טירת כרמל

 32% אור עקיבא

 32% לקיה
 32% דייר חנא

 31% צפת

 31% אבו גוש

 31% ראמה

 31% סמיע- כסרא

 30% זרזיר

 29% מגאר

 29% שפרעם

 29% נחף

 29% גנם- אום אל-שבלי 

 28% יבנאל

 28% נתיבות

 28% שעב

 28% זנגרייה- טובא

 28% אכסאל

 27% נצרת עילית

 27% מגדל העמק

 27% מצפה רמון
 27% כאבול

 27% עין מאהל

 27% חורפיש

 26% שלומי

 26% גדרה

 26% מכסור- ביר אל
 26% )בוקייעה(פקיעין 

 26% מודיעין עילית

 25% ירוחם

 25% עפולה

 25% עכו

 25% בני ברק
 25% ת'ג-יאנוח

 25% נין'סח

 25% ירכא

 24% תרשיחא-מעלות

 24% קצרין

 24% מגדל

 הרשות שם
  הנפשות המטופלות

  העירונית במחלקת הרווחה
 מכלל האוכלוסייה ביישוב %-כ

 24% ריינה

 24% כפר כנא
 24% אבו סנאן

 24% בית אריה

 24% כפר כמא

 23% קריית גת

 23% לוד

 23% מכר-דיידה'ג
 23% באר יעקב

 23% ביתר עילית

 22% קריית שמונה

 22% רמלה

 22% כרכור-פרדס חנה

 22% דבורייה
 22% טירה

 22% פוריידיס

 22% פסוטה

 22% כסיפה

 22% שגור

 22% חורה
 21% אופקים

 21% פחם-אום אל

 21% כפר קרע

 21% זמר

 21% כפר קאסם

 21% עין קנייא

 21% מסעדה

 20% אור יהודה

 20% קריית ים

 20% דימונה

 20% טייבה

 20% ה"בסמ

 20% בנגב-ערערה

 19% אריאל

 19% יקנעם עילית

 19% טמרה

 19% פר יונהכ

 19% עיר כרמל
 19% ש"בני עי

 19% טורעאן

 19% עראבה

 18% יפו-תל אביב 

 18% קריית ארבע

 18% ראש העין
 18% נס ציונה

 18% קריית ביאליק

 18% אשדוד

 18% קריית טבעון

 18% אליכין

 18% ערערה
 18% רהט

 18% משהד

 17% טבריה

 17% קריית עקרון

 17% קרני שומרון

 17% בית דגן
 17% נתניה

 17% רחובות

 17% יבנה

 17% חריש-קציר

 17% ירושלים

 17% קריית אונו
 17% קדימה-צורן

 17% כפר יאסיף

 17% אלעד

 17% ראש פינה

 17% בית אל

 17% ן'בית ג
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 הרשות שם
  הנפשות המטופלות

  העירונית במחלקת הרווחה
 מכלל האוכלוסייה ביישוב %-כ

 17% בוקעאתא

 16% קריית אתא
 16% באר שבע

 16% אשקלון

 16% כרמיאל

 16% אזור

 16% נצרת

 16% גבעת זאב
 16% אפרתה

 16% אעבלין

 16% מטולה

 16% ר'ג'ע

 15% נהרייה

 15% יסוד המעלה
 15% תל מונד

 15% יפיע

 15% מעלה אדומים

 15% תל שבע

 15% כפר ורדים

 15% מעלה עירון
 14% רמת ישי

 14% זכרון יעקב

 14% מזכרת בתיה

 14% בית שמש

 14% אלקנה

 14% ולס'ג

 13% םבת י

 13% ערד

 13% חיפה

 13% כפר סבא

 12% חדרה

 12% נשר

 12% פתח תקווה

 12% אבן יהודה

 12% ראשון לציון

 12% נווה אפרים-יהוד

 11% גבעת עדה- בנימינה

 11% חולון
 11% קריית מוצקין

 11% אילת

 11% גני תקווה

 11% גבעת שמואל

 10% רמת גן

 10% דל שמס'מג
 9% רמת השרון

 9% גבעתיים

 9% גן יבנה

 9% ת'ג- באקה

 9% הוד השרון

 9% פרדסייה
 8% הרצלייה

 8% רעננה

 8% מבשרת ציון

 7% אלפי מנשה

 7% אורנית

 7% כפר שמריהו
 7% כוכב יאיר

 7%  רעות-מכבים-מודיעין

 7% שוהם

 6% מיתר

 5% גני יהודה-סביון

 5% עומר
 4% להבים

 1% הר אדר

הרשויות המקומיות , ס"עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ: מקורות

מספר הנפשות ; 2008אפריל , קובץ נתונים לעיבוד, 2006בישראל 
המטופלות במחלקות הרווחה העירוניות התקבל מאגף המיכון במשרד 

   .2008 ינואר, הרווחה


