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הקדמה
נמלטו  הם  ומאריתריאה.  מסודן  בעיקר  אפריקה,  ממדינות  מקלט  מבקשי  של  לישראל  הגירה  החלה  לערך   2006 משנת 
מדיקטטורות אכזריות, ממלחמות ומרצח עם. רבים מהם עברו מסע ייסורים בדרכם, שכלל חטיפה תמורת כופר נפש, שבי 
גבול  גדר  הקמת  הושלמה   2013 בשנת  והעינויים.  השבי  צלקות  את  ובנפשם  גופם  על  נושאים  והם  וסחר,  עינויים  בסיני, 
בין מצרים וישראל והגירת מבקשי המקלט מאפריקה נעצרה.1 כיום חיים בישראל כ-30,000 מבקשי מקלט מאפריקה עם 
כ-7,000 ילדיהם2, שרובם נולדו בישראל. הערכת ארגוני הסיוע היא שכ-4,000 ממבקשי המקלט הם ניצולים וניצולות מחנות 

העינויים בסיני.

במהלך  נמלטו.  שמהן  למדינות  גירושם  את  המונעת  זמנית,  קבוצתית  הגנה  תחת  חוסים  בישראל  החיים  המקלט  מבקשי 
השנים שחלפו, הכירה המדינה במתי מעט מבקשי מקלט כפליטים, והיא מעכבת את הבדיקה ומתן ההחלטה באלפי בקשות 
המקלט שהוגשו ומותירה את מבקשי המקלט באי-ודאות באשר לעתידם. מבקשי המקלט בישראל מתמודדים עם נסיבות 
רישיון עבודה מוסדר, ללא  והם חיים בישראל ללא מעמד, ללא  ועם צלקות מסע ההימלטות,  נחלצו  החיים הקשות שמהן 
יש קבוצות פגיעות  ביטחון סוציאלית. בקרב מבקשי המקלט  וללא רשת  ראויים  ולשירותי בריאות  רווחה  נגישות לשירותי 
במיוחד, הזקוקות לתמיכה ולסיוע על מנת לשרוד: אמהות חד הוריות, נשים נפגעות אלימות ומשפחות החיות בצל האלימות; 
משפחות בסיכון; ניצולי עינויים וסחר בבני אדם; אנשים העוסקים בזנות; ואנשים עם מוגבלות פיזית, חולים כרוניים ונפגעי 
נפש. המשתייכים לקבוצות אלה זקוקים לשירותי רווחה כדי לקיים את עצמם ולחיות תחת קורת גג, אך הם לא מקבלים מענה 
המאפשר להם חיים מוגנים בכבוד בסיסי. בעת כתיבת דוח זה, ישראל נתונה במשבר בריאותי וכלכלי הגורם לשחיקה בחוסנם 
של הקהילה ושל חבריה. משבר זה פוגע ביתר שאת בקבוצות הפגיעות בקרב מבקשי המקלט, ומצבן של קבוצות אלה, שקשה 

מאוד גם בימי שגרה, הולך ומחמיר בימים אלה. 

עניינו של דוח זה הוא הצגת תמונת מצב עדכנית על מדיניות הרווחה של ישראל ביחס למבקשי המקלט הבגירים3 - תיאור 
השירותים החברתיים המועטים המוענקים כיום לנזקקים ביותר מקרב מבקשי המקלט אל מול צורכיהם, והמחיר האנושי 

הכבד של מדיניות מצמצמת זו. 

נוספים בזירה הציבורית5, חל בשנת  בעקבות דוח מבקר המדינה משנת 2014 4 והפעילות רבת השנים של א.ס.ף ושותפים 
2018 שינוי מסוים במדיניות משרד הרווחה בנוגע לטיפול במבקשי המקלט הפגיעים. בעוד שמרבית מבקשי המקלט הבגירים 
מבקשי  של  קבוצות  לשלוש  סיוע  יתאפשר  ולפיה  מדיניות  המשרד  גיבש  רווחה,  שירותי  מלקבל  מנועים  להיות  ממשיכים 
מקלט פגיעים: נשים נפגעות אלימות במשפחה, אנשים עם מוגבלות ודרי רחוב. נקבע כי הסיוע יינתן אך ורק בדרך של טיפול 
במסגרות חוץ ביתיות, המעניקות מעני חירום )מקלטים לנשים נפגעות אלימות ומוסדות לאנשים עם מוגבלות ולדרי רחוב(, 
ולא במסגרות בקהילה שמטרתן, בין היתר, למנוע התדרדרות של אנשים פגיעים למצבי חירום ומאפשרות להם להמשיך לחיות 

בביתם ובקהילה שלהם. 

 1   דוח רשות האוכלוסין וההגירה נתוני זרים בישראל )רבעון 2, 2020(
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/foreign_workers_report_q2_2020.pdf

 2   שם; ראו גם דוח א.ס.ף וספריית גן לוינסקי ילדי מבקשי מקלט בישראל - סוגיות מרכזיות ואתגרים בתחום החינוך )דצמבר 2019(
 http://assaf.org.il/he/sites/default/files/Children%20of%20asylum%20seekers%20in%20Israel%20-%20Dec%202019.pdf
3   דוח מבקר המדינה שהתפרסם במאי 2013 העלה חשש ממשי לפגיעה בקטינים חסרי מעמד בישראל וקרא לספק להם הגנה. בעקק

בות כך, החליט שר הרווחה בדצמבר 2013 לשנות את המדיניות שהייתה נהוגה לגבי קטינים חסרי מעמד, שקבעה כי הם יזכו לטיפול 
2014, תחילה בתל אביב, ומאפריל 2016 בכל רחבי הארץ. לפי המדיניות הנוכק  רק במצבי סכנה. שינוי המדיניות יושם בפועל בשנת
 חית, כל ילד בסיכון, ללא קשר למעמדו המשפטי, יטופל על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה הוא מתגורר.

לדוח המבקר ראו: מבקר המדינה, דוח שנתי 63ג "הטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל", 1843 )מאי 2013(
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/244-46.aspx   

  למדיניות הנוכחית, ראו חוזר מנכ"ל משרד הרווחה מס' 100 נוהל טיפול בשירותי הרווחה בקטינים חסרי מעמד )2016(
 http://assaf.org.il/he/sites/default/files/19.4.16    

לאתגרים העומדים בפני ילדי מבקשי המקלט הגדלים בארץ ראו דוח א.ס.ף וספריית גן לוינסקי ילדי מבקשי מקלט בישראל - 
סוגיות מרכזיות ואתגרים בתחום החינוך )דצמבר 2019( , הערת שוליים 2

 4   מבקר המדינה דוח שנתי 64ג "זרים שאינם בני הרחקה מישראל" )מאי 2014( 59
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/41.aspx

ומבקק לפליטים  סיוע  ארגון   – א.ס.ף  ראו   2014 שנת  מאז  מקלט  למבקשי  הניתנים  הרווחה  שירותי  להרחבת  הפעילות  5   לתיאור 
2020 ינואר  עד   2014 ביניים  סיכום   - בישראל  ופליטים  מקלט  למבקשי  החברתיים  השירותים  להרחבת  המאבק  מקלט,   שי 

http://assaf.org.il/he/sites/default/files

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/foreign_workers_report_q2_2020.pdf
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/Children%20of%20asylum%20seekers%20in%20Israel%20-%20Dec%202019.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/244-46.aspx
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/19.4.16%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%20%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20100.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/41.aspx
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
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חלקו הראשון של הדוח יתאר בקצרה את הפעילות שנעשתה במהלך השנים כדי לקדם הכרה של המדינה בחובתה לתת 
שירותי רווחה למבקשי המקלט הפגיעים ואת המדיניות שגיבש משרד הרווחה בעניין בסופו של דבר.

צורכי  לבין  בין הפתרונות המוצעים במסגרת מדיניות משרד הרווחה  יתאר את הפערים הקיימים  חלקו השני של הדוח 
עולה  אינה  בקהילה,  מענים  מתן  וללא  בלבד  קצה  לאוכלוסיות  פתרונות  הכוללת  זו,  מדיניות  הפגיעים.  המקלט  מבקשי 
בקנה אחד עם המלצות אנשי המקצוע ולפיהן יש להנגיש למבקשי המקלט הפגיעים שירותים במסגרת הקהילה. מענים 
בקהילה יכולים לצמצם את הצורך בפתרונות חירום יקרים יותר, לחסוך עלויות למדינה, ובעיקר הם יכולים לעזור למבקשי 
המקלט הנזקקים לחיות חיים עצמאיים ככל האפשר. שירותים במסגרת הקהילה כוללים, בין היתר, מרכזים למניעת אלימות 
במשפחה, תהליכי שיקום דרך תעסוקה נתמכת; מרכזי יום לנכים קשים, סיוע כלכלי מצומצם; הדרכות וטיפול להורים ולילדים 

וסיוע בהתמודדות עם התמכרויות. 

גם השירותים שמשרד הרווחה קבע כי יינתנו לשלוש הקבוצות האמורות מקרב מבקשי המקלט הפגיעים - ההשמות חוץ-
ביתיות - ניתנים עד ימים אלה באופן חלקי ביותר. כפי שיתואר בחלקו השלישי של הדוח, עבודת א.ס.ף בשטח העלתה כי 
קיימים ליקויים חמורים במדיניות ההשמות החוץ ביתיות של משרד הרווחה, וכי יש פערים משמעותיים בין מדיניות משרד 
הרווחה לבין היישום שלה בפועל: לחלק ממבקשי המקלט השייכים לקבוצות האמורות לא נמצא מענה במסגרות חוץ-ביתיות; 
פעמים רבות המסגרות הללו אינן מתאימות כלל וכלל למצבו של מבקש המקלט; התקציב שהוקצה למתן הסיוע אינו מנוצל 
במלואו; והטיפול בבקשות להשמות נמשך חודשים רבים ולעיתים קרובות נתקל במבוי סתום עקב סירוב המוסדות לקלוט את 

מבקשי המקלט בעלי המוגבלות או דרי הרחוב בהיעדר הסדר ביטוח בריאות.

הדוח אינו עוסק באחת הקבוצות הפגיעות ביותר בקרב קהילת מבקשי המקלט – ניצולים וניצולות של מחנות העינויים בסיני. 
במדינת ישראל מעולם לא הוקם או יושם מנגנון לזיהוי ולשיקום של קורבנות עינויים. הם מצויים לעיתים קרובות במצבים 
בעקבות  אחרות  נפשיות  ומפגיעות   )PTSD( טראומטית  פוסט  דחק  מתסמונת  סובלים  מורכבים,  ובריאותיים  סוציאליים 
העינויים שעברו וזקוקים לטיפול רפואי ולמנגנוני טיפול ותמיכה סוציאליים, רפואיים ונפשיים שיסייעו להם לשקם את חייהם. 
וזכויות כיתר מבקשי המקלט בישראל.6 בנסיבות החיים  ניצולי העינויים חיים ללא מעמד  אף על פי כן, רובם המוחלט של 
בישראל וללא שיקום ראוי, אנו עדים לכך שניצולים רבים מתקשים בתפקוד ויכולתם לעבוד ולכלכל את עצמם מוגבלת. מצב 
זה מגביר עוד יותר את תלותם של הניצולים בקהילה, ואף הופך אותם לפגיעים יותר ולחשופים יותר להמשך פגיעה וניצול. 
ככל שמדובר בשירותי רווחה, עמדת משרד הרווחה היא כי ניצולי העינויים יקבלו מענה תחת אחת הקבוצות המוכרות - דרי 
רחוב, אנשים עם מוגבלויות או נפגעות אלימות - ואולם צורכיהם שונים וייחודיים, ועמדת ארגוני הסיוע לפליטים היא שיש 

להקים מנגנון לזיהוי ולשיקום שלהם.7

שירותי הרווחה לבדם אינם יכולים לספק את רשת התמיכה והביטחון שלה ראויים מבקשי המקלט - זו תבוא רק כאשר יוסדר 
מעמדם כפליטים ויונגשו להם כלל שירותי הבריאות והביטחון הסוציאלי בישראל. יחד עם זאת, ההתקדמות שחלה במדיניות 
הרווחה כלפי מבקשי המקלט הבגירים הפגיעים בשנים שחלפו מלמדת שעד אז אפשר וצריך להרחיב את המענים המוצעים 
לקבוצות הפגיעות ביותר מקרב מבקשי המקלט. הסיוע שהמדינה מעניקה כיום הוא מועט מדי, ונוגע לקבוצות קצה בלבד, 
ואף לא לכולן. כאמור, הוא לא כולל את ניצולי העינויים, את המשפחות החד-הוריות, ועוד. זאת ועוד, הסיוע כולל רק מענים 
חוץ-ביתיים, בעוד שמבקשי המקלט זקוקים לסיוע בקהילה, שיעילותו רבה יותר ועלותו נמוכה באופן ניכר מעלויות ההשמה 
במסגרות החוץ-ביתיות. לפיכך, מרבית מבקשי המקלט נותרים לפי שעה ללא מענה למצוקותיהם. בחלקו האחרון של הדוח 

יפורטו המלצות א.ס.ף לשינוי המצב: 

1.  על המדינה לפתוח את דלתות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ולאפשר לכלל מבקשי המקלט הנזקקים 
לקבל סיוע ומענים בקהילה. 

ייפתחו בפני מבקשי  2.  למצער, על המדינה להבטיח כי המחלקות לשירותים חברתיים, על כלל השירותים המוצעים בהן, 
המקלט שמדיניות המשרד חלה עליהם - נפגעות אלימות, דרי רחוב ואנשים עם מוגבלות, וכי סל המענים הניתן להם יכלול 

גם שירותים וטיפול בקהילה, ובראש ובראשונה:

• שיקום תעסוקתי ומסגרות יום   
• מעון ייעודי לדרי רחוב מבקשי מקלט   

• מרכזים למניעת אלימות במשפחה  

6  המעטים שהמדינה מכירה במצבם הם אלו שמשטרת ישראל הכירה בהם כקורבנות סחר ועבדות. הכרה זו מאפשרת למי שזכו בה לקבל 
שנת שיקום במקלטים וגישה לשירותי בריאות ורווחה למשך שנה. ואולם מדובר במתי מעט מקרב קורבנות העינויים בסיני, שכן ישראל 

הכירה רק בכ-500 מבקשי מקלט ממדינות אפריקה כקורבנות עבדות וסחר וההערכה היא שחיים בקרבנו אלפי קורבנות עינויים.
למידע נוסף על עבודת א.ס.ף וארגונים נוספים לקידום מנגנון זיהוי ושיקום לניצולי סיני  7

http://assaf.org.il/he/sites/default/files  

https://www.phr.org.il/%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%95/?pr=31
https://www.phr.org.il/%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%95/?pr=31
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3.  על המדינה לגבש הסדר ביטוח בריאות מסובסד למבקשי המקלט הבגירים שיאפשר לספק להם את שירותי הרווחה שהם 
זקוקים להם, ובראש ובראשונה - את ביצוע ההשמות החוץ-ביתיות. 

עמותת א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל ע"ר הוקמה בשנת 2007 בעקבות הצורך הדוחק לסייע למצוקה 
הקשה של מבקשי המקלט שמצאו את עצמם בתחנה המרכזית של תל אביב ללא קורת גג או מזון. מאז הקמת העמותה היא 
פועלת לתת מענה למצוקותיהם של מבקשי המקלט והפליטים בישראל ולקדם את זכויותיהם. העמותה פועלת במקביל 
בשני מישורים מרכזיים: הענקת סיוע ותמיכה פסיכו-סוציאליים למבקשי המקלט וקידום והגנה על זכויותיהם באמצעות 
פעילות ציבורית ומשפטית. מרבית הפונים לעמותה מגיעים מהקבוצות הפגיעות ביותר בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט: 
בני נוער וקטינים, ניצולי עינויים, אנשים עם מוגבלות פיזית ונפשית, חולים, משפחות חד הוריות ונשים הסובלות מאלימות. 
העמותה משמשת מוקד לתמיכה ולסיוע למבקשי המקלט הנאלצים להתמודד עם מציאות יומיומית קשה, והיא שמה לה 

למטרה להקל על מצוקותיהם ולחזק את חוסנם ובמקביל לפעול לקידום מדיניות הוגנת בעניינם.

 המאבק לקידום זכויות
 רווחה למבקשי מקלט

בגירים בשנים 82020-2014
קביעת  אי  על  ביקורת  הדוח מתח  בישראל.9  הבגירים  בעניין מבקשי המקלט  נוקב  דוח  פרסם מבקר המדינה  בשנת 2014 
מדיניות ממשלתית ברורה לטיפול במבקשי המקלט השוהים בארץ, ובכלל זה על אי קביעת מדיניות רווחה ואי-מתן שירותים 
חברתיים מינימליים. באותה עת קבעה מדיניות משרד הרווחה כי בהיעדר מדיניות ממשלתית כוללת לא יוענק סיוע למבקשי 
מקלט אלא אם נשקפת סכנה מידית לשלומם. ואולם, דוח המבקר העלה ספק אם בהיעדר שירותים חברתיים יהיה אפשר 
לזהות מבעוד מועד את אותם מבקשי מקלט שנשקפת סכנה לשלומם.10 מבקר המדינה קרא לממשלה להשלים את מדיניותה 

על מנת לספק למבקשי המקלט הפגיעים שירותים וטיפול, ולהעמיד לשם כך משאבים סבירים לפי הצורך.11 

חרף הביקורת החריפה שהשמיע דוח המבקר, בחרה ממשלת ישראל להתעלם כמעט לחלוטין מהמלצותיו והמשיכה להזניח 
את האוכלוסיות הפגיעות ביותר מקרב מבקשי המקלט. ההזנחה המתמשכת ניכרה בשטח: מנגנוני החוסן הקהילתי, המשפחתי 
והאישי של רבים נשחק במהלך השנים, ומצבם של רבים - בהם ניצולי מחנות העינויים - אף התדרדר. חולים כרוניים הגיעו 
למצבי חירום בהיעדר טיפול סדיר; אנשים עם מוגבלות התדרדרו לחיים ברחוב, ונשים ומשפחות שסבלו מאלימות במשפחה 
נפגעו פיזית ונפשית בהיעדר מענה למצוקותיהן. עמותת א.ס.ף ושותפותיה נותרו לטפל במבקשי המקלט הפגיעים, כשמרבית 

הפניות למחלקות לשירותים חברתיים למתן סיוע נדחו בנימוק שהמחלקות אינן רשאיות לסייע למי שאינם אזרחי ישראל.12 

רק במאי 2016, כשנתיים לאחר פרסום דוח מבקר המדינה, התקיים הדיון הראשון בנושא בוועדה לענייני ביקורת המדינה 
היה שתפקידו  צוות מקצועי  הרווחה  מנכ"ל משרד  מינה  הרווחה  א.ס.ף למשרד  ופניות של  הדיון  בעקבות  הכנסת.13  של 

8  בדצמבר 2019 - ינואר 2020 פרצה מגפת הקורונה, ובמרץ 2020 הכריז עליה ארגון הבריאות העולמי כעל  מגפה עולמית. המגפה 
והצעדים שננקטו לעצירתה פגעו קשות במבקשי המקלט והפליטים בישראל. רבים מהם נותרו ללא פרנסה והפכו תלויים לחלוטין 
בסיוע הומניטרי. על הסיוע שסיפקה א.ס.ף בתקופה זו ראו פעילות א.ס.ף בתקופת הסגר – מה עשינו בין אמצע מרץ לאמצע מאי 2020 

http://assaf.org.il/he/sites/default/files/workduringCovid-19Lockdown2020.pdf
9  מבקר המדינה דוח שנתי 64 ג’ הערת שוליים 4

10  שם, 64 ו-118
שם 119  11

12  בג"ץ 8907/16 עמותת א.ס.ף נ' שר הרווחה והשירותים החברתיים ואח' ס' 19 לכתב העתירה
http://assaf.org.il/he/sites/default/files  

13  לפרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה מ- 23 במאי 2016 ראו
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/StateControl/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=579189  

http://assaf.org.il/he/sites/default/files/ASSAF%27s%20work%20during%20Covid-19%20Lockdown%20-%20March-May%202020.pdf
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/ASSAF%27s%20work%20during%20Covid-19%20Lockdown%20-%20March-May%202020.pdf
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/downloads-from-pages/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%27%20%D7%A9%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/StateControl/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=579189


4

לנסח מסמך המלצות למדיניות לטיפול בזרים בגירים שאינם בני הרחקה )להלן - הצוות המקצועי(. ואולם המלצות הצוות 
המקצועי בוששו לבוא, ובנובמבר 2016 הגישה עמותת א.ס.ף באמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א עתירה 
לבג"ץ נגד שר הרווחה והשירותים החברתיים.14 בית המשפט העליון התבקש להורות למדינה לאפשר למבקשי המקלט לקבל 
שירותי סעד במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, שכן החוק והתקנות אינם מתנים את הזכאות לשירותי סעד בתושבות 

או באזרחות.15

"הצעת מדיניות משרד  סיכם הצוות המקצועי במשרד הרווחה את עבודתו במסמך  כחודשיים לאחר מכן, בפברואר 2017, 
הרווחה בטיפול בזרים בגירים שאינם ברי הרחקה".16 הצוות המקצועי בחר לצמצם ולהתמקד רק בארבע אוכלוסיות פגיעות 
בקרב מבקשי המקלט: קורבנות סחר ועבדות, נשים קורבנות אלימות במשפחה, אנשים עם נכויות ודרי רחוב. באשר לניצולי 
עינויים, קבע הצוות כי המענה לאוכלוסייה זו נכלל בארבע האוכלוסיות האמורות או שהמענה מצוי בתחום האחריות של משרד 
הבריאות, ועל כן הוא לא התייחס באופן נפרד לקבוצה זו. הצוות הדגיש את הצורך במתן מענים לקבוצות אלה במסגרות בתוך 
הקהילה, לצד מסגרות השמות חוץ-ביתיות, והמליץ על מתן שירותים במרכזים למניעת אלימות במשפחה, על שילוב מבקשי 
מקלט עם מוגבלויות בתוכניות יום כגון תעסוקה מוגנת או מרכזי יום, על הקמת בתים משותפים בקהילה למבקשי מקלט דרי 

רחוב ועל הרחבת שירותי מרכז היום לקורבנות סחר.

 הצוות סיכם את הערכתו באשר לתקציב הנדרש למימוש המלצותיו כדלקמן:

ש"ח לשנה  400,000  קורבנות סחר ועבדות 

ש"ח לשנה  6,672,000  נשים נפגעות אלימות במשפחה 

ש"ח לשנה  12,240,000  אנשים עם מוגבלות 

ש"ח לשנה  3,916,800  דרי רחוב 

ש"ח לשנה  5,000,000  קטינים 

ש"ח לשנה  750,000  הסעות לטיפולים רפואיים )מהמסגרות החוץ ביתיות( 

ש"ח לשנה  2,880,000  גישור שפתי )תרגום( 

ש"ח לשנה  7,500,000  כוח אדם ברשויות ובמשרד 

הצוות המקצועי העריך, אם כן, את סך כל התקציב המשוער למימון מעטפת סיוע רווחתי לארבע קבוצות הקצה הנזכרות 
במסמך בכ- 39,000,000 שקלים לשנה.

נגד שר הרווחה,17 ולאחר התערבות  באוגוסט 2017, בעקבות הדיונים השונים שקיימו ועדות הכנסת בנושא ועתירת א.ס.ף 
מקלט.18  למבקשי  רווחה  ושירותי  חברתיות  זכויות  מתן  לבחינת  בין-משרדי  צוות  הוקם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  משרד 
הגדרת התפקיד של הצוות הבין-משרדי הייתה למפות את "קבוצת הזרים שאינם ברי הרחקה" המצויים במצב סוציו-אקונומי 
קשה כדי ש"ניתן יהיה לשקול האם נדרשת בחינה מחודשת של סוגית מתן שירותים סוציאליים" לקבוצה זו.19 בראש הצוות 
הפנים, המשפטים,  הרווחה,  נציגים ממשרדי  כלל  והוא  וההגירה,  רשות האוכלוסין  מנכ"ל  מור-יוסף,  פרופסור שלמה  מונה 
האוצר, הבריאות והבינוי והשיכון. היה על הצוות הבין-משרדי למסור את המלצותיו לאישור שר הפנים ושר הרווחה עד מרץ 

2018, אך מתן ההמלצות ואישורן נדחו במשך חודשים.20 

פליטים  לזכויות  מהקליניקה  כהנא  אלעד  ועו"ד  דור  בן  ענת  עו"ד  באמצעות  הוגשה  העתירה   ;12 שוליים  הערת   ,8907/16 14  בג"ץ 
באוניברסיטת תל אביב.

15  חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 ותקנות שירותי הסעד )מבחני נזקקות(, התש"ל-1970
16  למסמך המדיניות ראו

http://assaf.org.il/he/sites/default/files  
17   בדצמבר 2019 נמחקה העתירה נוכח פעולות המדינה להסדרת פתרונות למבקשי המקלט הנזקקים, ובשים לב לקיפאון השלטוני 

דאז. זכותה של א.ס.ף להגיש עתירות נוספות בעניין נשמרה.
18  מבקר המדינה דוח שנתי 68ג "הטיפול בזרים שאינם בני הרחקה מישראל דוח מעקב" )מאי 2018(, 170

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2018-68c-103-ZarimIsrael.pdf  
19  שם, 171-170

20  שם, 171, וראו גם הדברים שנאמרו בעניין זה בהחלטת בג"ץ בדיון הראשון בעתירת א.ס.ף מ-26 בנובמבר 2018
http://assaf.org.il/he/sites/default/files  

http://assaf.org.il/he/sites/default/files/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2018-68c-103-ZarimIsrael.pdf
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/downloads-from-pages/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%92%D7%A5%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%202018.pdf
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בסוף שנת 2017 – תחילת שנת 2018 קיבל משרד הרווחה ממשרד האוצר תקציב חלקי של 10 מיליון ש"ח לשנה 
למימוש חלק מתוכנית הצוות המקצועי של משרד הרווחה, שכאמור העריך את עלותה בכ-40 מיליון ש"ח לשנה – 
פי ארבעה מהסכום שהועבר.21 ממכתבו מ-6.5.2018 של שר הרווחה דאז, ח"כ חיים כץ, ליו"ר הוועדה דאז לקידום 
מעמד האישה ושוויון מגדרי, ח"כ עאידה תומא סלימן, בדבר התפלגות תקציב חלקי זה, נראה כי המלצות הצוות 
המקצועי של משרד הרווחה על מתן שירותים בקהילה נזנחו לחלוטין. התקציב החלקי שהועבר יועד למעני חירום 

בלבד ו"הפך" לסך התקציב השנתי מאז ועד היום. על פי המכתב האמור של שר הרווחה דאז, הוא התפלג כך:22 

 ייעוד
 נתח מהתקציב השנתי של

 ה-10 מיליון ש״ח
לפי מכתב שר הרווחה

 התקציב השנתי שיועד לפי המלצות
הצוות המקצועי של משרד הרווחה

 טיפול בנשים נפגעות
אלימות במשפחה

 כ- 2.5
מיליון ש"ח

 כ- 6.7
מיליון ש"ח

 כ- 1.3טיפול בדרי רחוב
מיליון ש"ח

 כ- 3.9
מיליון ש"ח

 כ- 3טיפול באנשים עם מוגבלות
מיליון ש"ח

 כ- 12.2
מיליון ש"ח

 כ- 1.2טיפול בנשים בזנות
מיליון ש"ח

 לא היה
ייעוד ספציפי

 כ- 1גישור שפתי
מיליון ש"ח

 כ- 2.9
מיליון ש"ח

 כ- 1שונות
מיליון ש"ח

 כ- 13.3
מיליון ש"ח עבור ייעודים שהורדו

בפברואר 2019, כשנתיים וחצי לאחר הקמת הצוות הבין-משרדי בראשות מור-יוסף, אישר שר הרווחה את המלצות הצוות בכל 
הנוגע לשירותים שמספק משרד הרווחה.23 המלצות אלה כללו מתן סיוע למבקשות מקלט הזקוקות למקלט, ובהמשך לדירת 
מעבר, עקב אלימות במשפחה; וסיוע למבקשי מקלט בעלי מוגבלות או דרי רחוב, הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית. אשר לתקציב 
שיוקצה לכך, המלצות הצוות כללו הקצאת תקציב למענים חוץ-ביתיים של משרד הרווחה בסך 10 מיליון ש"ח )נוסף על 10 
מיליון השקלים שכבר הועברו(; תקציב נוסף של 10 מיליון ש"ח למשרד הבריאות, לטובת כיסוי רפואי עבור קבוצות נזקקות; 

וכן תוספת תקציב של 6 מיליון ש"ח.

סכוםהמשרד המיועד לקבל את התקציב ייעוד התקציב לפי המלצות הצוות הבין-משרדי

10,000,000הרווחהמענים חוץ-ביתיים )כבר הוקצה בפועל(

10,000,000הרווחההרחבת מענים חוץ ביתיים

10,000,000הבריאותכיסוי רפואי עבור אוכלוסיות נזקקות

6,000,000 תוספת תקציב כללית

36,000,000 סה"כ תקציב

21  דברי נציגת משרד הרווחה, אפרת שרעבי, בדיון מ-16.1.2018 של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, עמ' 7 לפרוטוקול 
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Women/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2063252  

22   מכתבו מ-6.5.2018 של שר הרווחה דאז, ח"כ חיים כץ, ליו"ר הוועדה דאז לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, ח"כ עאידה תומא סלימן 
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/downloads  

23   מכתבו מ-28.2.2019 של שר הרווחה דאז, ח"כ חיים כץ, לשר הפנים, אריה דרעי, לסגן שר הבריאות, שלמה ליצמן, ולמנכ"ל רשות 
ההגירה והאוכלוסין, פרופ' מור יוסף, שישב גם בראש הצוות בין-משרדי.

http://assaf.org.il/he/mow  

https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Women/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2063252
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/downloads-from-pages/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%2010%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9B%D7%A5%20%D7%9C%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%9F%206%20%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99%202018.pdf
http://assaf.org.il/he/mow
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בהמלצות הודגש כי קליטת מבקשי המקלט הנזקקים במסגרות חוץ-ביתיות כפופה לקיומו של ביטוח רפואי שיירכש על ידי 
משרד הבריאות.24

במילים אחרות, המלצות הצוות הבין-משרדי התעלמו מהמלצות הצוות המקצועי שפעל במשרד הרווחה והמשיכו 
את מדיניות הטיפול במבקשי המקלט הפגיעים אך ורק במצבי קיצון במקום להשקיע את התקציב, החלקי ממילא, 
שהקציב משרד האוצר, בהנגשת שירותים במסגרת הקהילה. עד היום, נכון לכתיבת שורות אלו, לא פורסמו המלצות 

הצוות. יתר על כן, כפי שיובהר בהמשך, יישומן נתקל בקשיים רבים בשטח.

המדיניות הממשלתית רבת השנים של מניעת שירותי רווחה נאותים ממבקשי המקלט פוגעת בזכות היסוד החוקתית 
של מבקשי המקלט הנזקקים לקיום בכבוד, שכן היא מונעת מהם את השירותים הבסיסיים ביותר ומותירה אותם 
בעוני, בחוסר יציבות, במחסור ובחרדה, וללא רמת ביטחון קיומי מינימלית. זאת ועוד, מדיניות זו של מניעת שירותים 
ישראל כמדינה חברה באמנת  ואינה עולה בקנה אחד עם החובות המוטלות על  אינה שוויונית,  ממבקשי המקלט 

האו"ם בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.

על היעדר ביטוח רפואי כמכשול להשמות חוץ-ביתיות של מבקשי המקלט ראו להלן בחלקו השלישי של הדוח.  24

השתלשלות האירועים הנוגעים למאבק 
להרחבת שירותי הרווחה

2017 2016 2014201520182019

פברואר
הצוות המקצועי מגיש המלצות: 

 מענים בקהילה ובמוסדות
בכ-40 מלש”ח

דצמבר - ינואר 2018
 העברת תקציב 10 מלש”ח 

למשרד הרווחה 

פברואר
שר הרווחה מאשר את המלצות 
הצוות הבין-משרדי: רק השמות 

חוץ-ביתיות; רק 3 קבוצות 
קצה.; סה”כ: 36 מלש”ח; מותנה 

בביטוח בריאות

אוגוסט
הקמת הצוות הבין-משרדי 

בראשות מור-יוסף: הסדרת 
מעני רווחה למבקשי מקלט 

פגיעים

מאי
שר הרווחה מפרט במכתב למה 

מיועד תקציב ה-10 מלש”ח

מאי 
דוח מבקר המדינה 

נובמבר
א.ס.ף מגישה עתירה לבג”ץ

מאי
מינוי צוות מקצועי במשרד הרווחה 

להמליץ על מעני רווחה למבקשי מקלט

דצמבר
המדינה בדיון בבג”ץ 

בעתירת א.ס.ף: בעיית ביטוח 
הבריאות טרם הוסדרה
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 הפערים בין מדיניות משרד 
 הרווחה לבין צורכי מבקשי 

המקלט הפגיעים
במידת האפשר  רווחה לקבלם  לשירותי  הזקוקים  לאנשים  נכון לאפשר  כי  היא  ונשות המקצוע  אנשי  הרווחת בקרב  הדעה 
בקהילה, תוך השארתם בסביבתם הביתית המוכרת ותוך שימוש במשאבים שזמינים להם בחיי היום-יום, מה שמגביר את 
סיכויי השיקום שלהם.25 הוצאה מן הבית והקהילה למוסד או מקלט ראוי שתיעשה רק כשאין כל אפשרות לתת את הסיוע 
והטיפול הנדרשים בקהילה. טיפול בקהילה כולל למשל מרכזי-יום לאנשים עם מוגבלות, תעסוקה תומכת ומרכזים למניעת 
ונועד לאפשר לאנשים הנמנים עמן להימנע  אלימות במשפחה. מדובר במערך תמיכה שהמדינה מעניקה לקבוצות פגיעות 
מהתדרדרות למצבי קיצון ומצבי חירום, להתחזק ולהשתקם ממצבי משבר ומצוקה, ובעיקר – לקיים חיים עצמאיים ומכובדים. 

כאמור, במקום להעניק למבקשי המקלט גישה למערך התמיכה הזה, משרד הרווחה מקצה עבורם אך ורק מעני טיפול חירום 
חוץ-ביתיים, כלומר השמתם במוסדות או במקלטים כשמדובר בנפגעות אלימות במשפחה. מענים אלו אינם מתאימים בדרך 
כלל לקהילת מבקשי המקלט ולעיתים הם אינם מתאימים לצרכיו של המטופל המסוים. כמו כן, מענים חוץ-ביתיים יקרים לאין 

שיעור ממעני מניעה ושיקום בקהילה.

כפועל יוצא של המדיניות הזאת, רוב מבקשי המקלט הנזקקים נותרים ללא מענה ומתדרדרים – הם ומשפחותיהם – למצבי 
קיצון שהיה אפשר למנוע; ספורים בלבד מגיעים למעונות החירום שהמדינה מציעה, לרוב במסגרות שאינן מותאמות לצורכיהם. 
באשר לפן התקציבי, בהתחשב במגבלות התקציב שהעבירה המדינה למשרד הרווחה לשם טיפול במבקשי מקלט נזקקים, 

טיפול במסגרת הקהילה מציע מענים מרובים, יעילים וחסכוניים יותר מאשר טיפול במסגרות חוץ-ביתיות.

להלן נתאר את הפער בין המענים המוצעים למענים הנדרשים בנוגע לשתי קבוצות פגיעות: אנשים עם מוגבלות ונשים נפגעות 
אלימות במשפחה.

 א. אנשים עם מוגבלות 
אני רוצה לדאוג לעצמי ולא להיות תלוי בחברים או במדינה או בכם"

מ', מבקש מקלט, לעובדת הסוציאלית בא.ס.ף המלווה אותו

מרבית מטופלי א.ס.ף המתמודדים עם מוגבלות פיזית לא סובלים מנכות קשה המגבילה לחלוטין את תפקודם. ברוב המקרים 
מדובר דווקא במוגבלות קלה או בינונית בשל פגיעה בתאונת דרכים או בתאונת עבודה, בשל מחלה או סיבוך רפואי, או עקב 
פציעות שנגרמו להם במחנות העינויים בדרך לישראל. ואולם העבודות הנגישות למבקשי המקלט בישראל – בנייה וניקיון – 
כרוכות בדרך כלל במאמץ פיזי ניכר במשך שעות עבודה מרובות. לפיכך, גם נכות קלה או בינונית עלולה להגביל לחלוטין את 
או משפחתי, מבקשי מקלט  עורף חברתי, קהילתי  ובהיעדר  סוציאלית  ביטחון  ולהתפרנס. בהיעדר רשת  לעבוד  האפשרות 
הסובלים ממגבלה רפואית קלה או בינונית בלבד עלולים למצוא את עצמם במצוקה הומניטרית קשה אף שמוגבלותם אינם 

קשה ורמת התפקוד שלהם גבוהה למעט היעדר היכולת לעבוד בעבודה פיזית קשה.

אם היו מבקשי מקלט אלה זכאים לקבל סיוע וטיפול בקהילה, לא הייתה נשקלת לגבי רבים מהם אפשרות השמתם במסגרת 
חוץ-ביתית שכן אין לכך הצדקה עניינית. יש להניח כי היו מוצעות להם אפשרויות טיפוליות, כגון מרכז יום ושיקום תעסוקתי 
לבעלי מוגבלות. כאמור, גם הצוות המקצועי של משרד הרווחה הכיר בצורך לתת למבקשי המקלט עם המוגבלות סיוע וטיפול 

 25   ראו דוח הוועדה הבין-משרדית לטיפול בתופעת האלימות במשפחה )2016(
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/domestic_violence_committee_report ;מרכז המידע והמחקר של הכנסת, דוח בדבר 

 יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה )2017(
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM ; בזכות המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, תעשו מקום - עמדות 

https://edc238f7-2d2f-4614-b813- )2018( אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בנושא הזכות לדיור בקהילה וסל סיוע אישי
4f28f868dc59.filesusr.com/; בזכות המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, ארץ האפשרויות המוגבלות - זכותם של 

  https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com )2008( אנשים עם מוגבלות שכלית לחיות בקהילה

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/domestic_violence_committee_report_2016/he/domestic_violence_response_report_2016_0.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/abca825d-f195-e711-80d9-00155d0a6d26/2_abca825d-f195-e711-80d9-00155d0a6d26_11_9133.pdf
https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_c0132eb5a8c849b1898973ff77f37fcb.pdf
https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_c0132eb5a8c849b1898973ff77f37fcb.pdf
https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_c0132eb5a8c849b1898973ff77f37fcb.pdf
https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_e8e3f0f962b44e5d9739ead65fd0d8e7.pdf
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בגישור שפתי(  עו"ס שילווה  )או  דובר השפה  - באמצעות עובד סוציאלי  בקהילה במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים 
ובשילוב בתוכניות יומיות כגון תעסוקה מוגנת או מרכז-יום.

מכיוון שאפשרויות אלה סגורות למבקשי מקלט בעלי מוגבלות, האפשרות היחידה כיום לסייע להם לפי מדיניות משרד הרווחה 
היא להציע להם השמה במסגרת חוץ-ביתית. כאמור, פתרון זה אינו מיטבי עבורם מבחינה מקצועית. הוא גם אינו מתאים להם 
שכן מוסדות אלו מיועדים ומאכלסים אנשים עם נכויות קשות, שתפקודם הבסיסי, היום-יומי, מוגבל ביותר. לעיתים, בהיעדר 
מסגרות המתאימות לסוג הפגיעות המאפיינות את מבקשי המקלט מציע משרד הרווחה לקלוט אותם אף במוסדות המיועדים 
לשיקום מכורים. יתרה מכך, ההשמה במסגרות אלה אינה נותנת פתרון מערכתי למעני שיקום עבור מבקשי המקלט, ומכיוון 

שכך יכולתם להשתקם ולחזור לחיים עצמאיים עם היציאה מהן הוא קלוש.

זאת ועוד, כמפורט להלן בחלק השלישי לדוח, גם במקרים שבהם נקלט מבקש המקלט, לעיתים בלית ברירה, במוסד שכלל אינו 
מתאים לצרכיו, גם אז – פעמים רבות נכשלת הקליטה בהיעדר ביטוח בריאות רפואי.

מדיניות משרד הרווחה לאפשר סיוע למבקשי מקלט עם מוגבלות רק בדרך של השמה חוץ-ביתית מעוררת קושי גם כשמשווים 
את עלות הטיפול בהם בקהילה אל מול עלות הטיפול בהם במסגרת חוץ-ביתית. בהערכת התקציב שעשה הצוות המקצועי 
במשרד הרווחה, במסגרת הצעת המדיניות שלו לטיפול במבקשי מקלט, מפורטות העלויות לטיפול באדם עם מוגבלות למשך 

חודש:26

נוכח האמור, לא ברור מדוע בחר משרד הרווחה בפתרון ההשמה החוץ-ביתית היקר לאין-שיעור מפתרונות בקהילה; ואולם 
משנבחר פתרון זה, הניסיון המצטבר בא.ס.ף מראה כי הוא כלל אינו מתאים למרבית מבקשי המקלט בעלי המוגבלות: מספר 
מבקשי המקלט בעלי מוגבלות המתאימים להשמה ולטיפול במסגרות החוץ-ביתיות שמספק משרד הרווחה, הוא נמוך מאוד, 
יכול להתממש. הלכה למעשה, מדובר  אינו  מיליון ש"ח בשנה,   3 לטיפול באנשים אלה, בסך  - התקציב שהוקצה  ובהתאם 

בהקצאה של כספים לפתרון שכלל אינו מותאם לצורכי האוכלוסייה שהדבר נוגע לה.

עמדת א.ס.ף היא כי על משרד הרווחה להפנות את התקציב שהוקצה לטיפול באנשים עם מוגבלות גם לטיפול בקהילה, בדגש 
על מסגרות לשיקום תעסוקתי, כדי שמבקשי מקלט אלה יוכלו לקבל סיוע אפקטיבי, לשקם את חייהם ולממן לעצמם קורת גג 
ומזון. אין הצדקה לכך שאנשים עם מוגבלות פיזית קלה יתדרדרו לחיים ברחוב ולרעב, או ישולבו ללא אופק שיקומי במסגרות 

שאינן מתאימות להם, שעה שמיליוני השקלים שהוקצו לטיפול בהם לא ינוצלו.

ב' הוא מבקש מקלט מאריתריאה כבן 31. בדרכו לישראל עבר ב' עינויים קשים בסיני אשר באו לידי ביטוי בין 
היתר בפגיעה בראשו. כתוצאה מכך הוא סובל מתסמונת דחק פוסט טראומטית, מחירשות חלקית ומפגיעה 
ביכולת שלו לתקשר. הוא סובל גם מפגיעה קוגניטיבית והוא אף איבד את היכולת לקרוא ולכתוב. במצבו 
הבריאותי ב' אינו מסוגל לעבוד ולהשתכר באופן קבוע. הוא ממשיך לנסות לעבוד בעבודות מזדמנות, אך הוא 

מעיד כי בתוך יום מעסיקיו מבינים כי הוא אינו מבין הוראות ואינו מסוגל לזכור והם מפטרים אותו.

בהיעדר רשת ביטחון כלשהי, ובהיעדר שירותי שיקום יעודיים לקורבנות עינויים החיים במדינת ישראל, ב' 
תלוי לחלוטין בחסדיהם של אחרים והוא נסמך על מכרים שמאפשרים לו לגור באופן זמני בדירותיהם. מכיוון 

שמדובר בפתרונות ארעיים, ב' חי תחת חשש מתמיד כי ייזרק לרחוב.

ב' נמצא במצב נפשי קשה. הוא מתוסכל מחוסר יכולתו לפרנס את עצמו ומחוסר המעש שבו הוא מצוי, והוא 
שרוי בחרדה קיומית יומיומית; בנוסף, בשל מצבו, הוא מסתגר רוב היום בדירה וממעט לצאת לרחוב בשעות 

היום שכן הוא סובל מלעג ומהצקות.

ראו המלצות הצוות המקצועי במשרד הרווחה, הערת שוליים 16  26

המענה הטיפולי המענה הטיפולי המענה הטיפולי

העלות המשוערת לחודש העלות המשוערת לחודש העלות המשוערת לחודש

 טיפול בקהילה
 תעסוקה תומכת
לבעל מוגבלות

 טיפול בקהילה
 מרכז יום

לבעל מוגבלות

השמה חוץ-ביתית
 מסגרת דיור
לנכים פיזית

1,500 5,500 ש"ח14,000 ש"ח ש"ח



9

ב' פנה לא.ס.ף לקבלת סיוע. מכיוון שעל פי המדיניות הנוכחית הוא אינו זכאי למענים בקהילה לרבות אבחון, 
טיפול ושיקום על רקע לקות השמיעה שלו, שיקום תעסוקתי, מסגרת יום, תמיכה נפשית ועוד, ומתוך חשש 
אמיתי כי יתדרדר לרחוב, פנתה העמותה בשמו למשרד הרווחה בבקשה כי יימצא לו מקום במסגרת חוץ-
ביתית. ואולם חרף הפניות הרבות לא נמצא לב' מענה. מאחד המוסדות שבהם נשקלה קליטתו נמסר לא.ס.ף 
כי הוא לא יוכל להיקלט במוסד עקב היעדר ביטוח רפואי מתאים. בהתכתבויות מאוחרות עם משרד הרווחה 
נובעת מהתסמונת הפוסט-טראומטית שממנה  פיזיולוגית אלא  אינה  ב'  כי מאחר שהמוגבלות של  נמסר 
הוא סובל מאז העינויים בסיני, הכתובת לטיפול בו אינה משרד הרווחה, שאינו מטפל בפגיעות נפשיות, אלא 
משרד הבריאות. ואולם גם פניות למשרד הבריאות שבאו בעקבות תשובה זו לא הועילו, וחרף כל הפניות 

הרבות בעניינו, לא נמצא לו כל פתרון.

בנסיבות אלה, לא נותר כל מנוס אלא לעתור בשמו של ב' לבג"ץ )בג"ץ 1147/20; את העתירה הגישו בשם ב' 
עורכי דין מטעם היא"ס(. רק הגשת העתירה הניעה את משרד הרווחה להציע לב' מסגרת, ואולם מסגרת זו 
אינה מתאימה לצרכיו, שכן היא נועדה לקשישים סיעודיים, לתשושי נפש, לחולי אלצהיימר, לחולים כרוניים 
ועוד. באין-ברירה עשה ב' ניסיון להיקלט במסגרת אך כעבור כמה ימים עזב אותה שכן, כצפוי, הוא לא היה 

יכול לקבל בה את הסיוע הנחוץ לו כדי להשתקם ללא טיפול מותאם, תמיכה מספקת וגישור שפתי.

נכון למועד כתיבת שורות אלה טרם נואשנו מלאתר לב' מסגרת אחרת. אם לא תימצא לו מסגרת כזו, ימשיך ב' 
להימצא כפסע מחיים ברחוב, בעוני מחפיר, ובחרדה מפני העתיד. כדי להשתקם ב' זקוק למסגרת המתאימה 

לצרכיו וכן לליווי של אנשי מקצוע שירכזו את התמיכה בו והשיקום שלו.

ב. נשים נפגעות אלימות במשפחה
כשאזרחית מדינת ישראל נפגעת אלימות במשפחה והיא מגיעה למחלקות הרווחה בעיר, אנחנו כמובן עושים 
הערכת סיכון, ובהתאם להערכת הסיכון מציעים לה מענים, בין אם זה ללוות אותה להגיש תלונה במשטרה, 
כמובן למקלטים לנשים מוכות, ומענים נוספים בקהילה. יש מרכז לטיפול באלימות במשפחה בתל אביב-יפו 

שמשרת את תושבי העיר הזאת.

כשאישה שהיא מהקהילה הזרה מגיעה ומדווחת לנו על אלימות, וכמובן שגם איתה אנחנו עושים את הערכת 
הסיכון, כי זה משהו שתלוי בנו, אנחנו מלווים אותה למשטרה להגיש תלונה, ואנחנו מציעים לה מקלט לנשים 
מוכות. אבל מה קורה כשהיא מגיעה למקלט לנשים מוכות? בתוך המקלט אין תכנית שיקום עבורה, בד"כ 
אף אחד לא מדבר שם את השפה, אין מגשרת שפתית שמתרגמת לה או מתרגמת לצוות את המצב, ואני לא 

יכולה להציע לה שום תוכנית שיקום במקלט.

לא מציעים לה שיקום של דיור, לא מציעים שיקום של תעסוקה, ולא מציעים טיפול רגשי לה ולילדים שלה, 
או שבועות,  ימים  נמצאת במקלט, היא חוזרת לקהילה אחרי מספר  אז היא  ילדים עדים לאלימות.  שהם 

לאותו בן זוג מכה, כי המציאות הכלכלית לא מאפשרת לה משהו אחר".

שרון מלמד, ראש מנהל שירותים חברתיים בעיריית תל אביב-יפו, נובמבר 2018. 27 

נשים מבקשות מקלט, חלקן ניצולות מחנות העינויים בסיני, חיות בישראל כמיעוט נשי בקהילות עם רוב גברי מובהק, ללא 
מעמד מוסדר וללא זכויות. למאפיינים הללו יש השפעות קשות על חייהן, על בריאותן הפיזית והנפשית ועל מעמדן במשפחה 

ובקהילה. רבות מהן נמצאות בסיכון גבוה לאלימות מצד גורמים שונים, לרבות בני זוג ובני משפחה.

בניגוד לנשים ישראליות המצויות בסכנת אלימות, מבקשות מקלט הנמצאות במצב זה אינן זוכות לליווי שוטף של המחלקות 
לשירותים חברתיים והמרכזים למניעת אלימות במשפחה, קווי החירום אינם נגישים להן, והן וילדיהן נותרים חשופים לפגיעה

 27   קרן נויבך )מגישה(. "סדר יום", ראיון עם שרון בלו מלמד, מנהלת השירותים החברתיים בעיריית ת"א, כאן ב', 28 בנובמבר 2018.
https://soundcloud.com/kan-bet/t3yhawmeph3b 

https://soundcloud.com/kan-bet/t3yhawmeph3b
https://soundcloud.com/kan-bet/t3yhawmeph3b
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מתמשכת. המענה היחיד הניתן להן – ורק לאלה מהן המוגדרות נשים שנשקפת סכנה מידית לשלומן – הוא הגנת החירום 
במקלטים לנשים מוכות. עם זאת, המקלטים אינם ערוכים לספק למבקשות מקלט הנגשה לשונית ותרבותית, ולעיתים רבות, 
למרות מאמצי צוות המקלט, הדבר מקשה על השתלבותן של מבקשות המקלט ופוגע בתהליך השיקום שלהן. יתר על כן, עם 
יציאתן של הנשים מן המקלט, הן אינן זכאיות למרבית שירותי התמיכה המוצעים לנשים ישראליות במצבן, כגון סל שיקום 
לנשים יוצאות-מקלטים, או מענים הנגישים למשפחות חד-הוריות. לפיכך, כדי לשרוד הן נאלצות לעתים קרובות לחזור, בלית 

ברירה, לבן הזוג האלים.

בעניין נשים נפגעות אלימות, הדגיש הצוות המקצועי של משרד הרווחה במסמך המדיניות שפורסם ב-2017 את החשיבות 
של טיפול מונע ומשקם בקהילה: "...הידע הקיים בשדה המקצועי בתחום זה, כיום, מוכיח כי מתן שירותים של תמיכה וליווי 
בקהילה עשוי לחסוך את הצורך בנקיטת צעדים דרסטיים כגון הוצאת האישה הנפגעת למקלט על כל המשתמע מכך". 28 הצוות 
המליץ גם להוסיף עובדים סוציאליים ייעודיים ומגשרים שפתיים למרכזים למניעת אלימות במשפחה הממוקמים בערים שבהן 
מרוכזים מבקשי המקלט. כמו כן, המליץ הצוות לפתוח מעון חירום ייעודי לנשים בסיכון גבוה שיעמיד לרשות השוהות בו עובדת 
סוציאלית ייעודית הדוברת את שפתן, או לחילופין גישור שפתי מול העובדת הסוציאלית המלווה, וכן טיפול רפואי, תמיכה 
והכשרה מקצועית באמצעות תוכניות תעסוקה. נוסף על כך, הדגיש הצוות כי נדרשת גם מעטפת שיספקו מערכות ומשרדים 

אחרים, כגון משרד השיכון, ביטוח לאומי, שירות התעסוקה ואחרים, כדי להוציא ממעגל האלימות את מי שנמצאות בו.

בניגוד למסקנות הצוות המקצועי ובניגוד לעמדתם של גורמים מקצועיים ברשויות המקומיות, משרד הרווחה דבק במדיניות 
שלפיה יינתן מענה למבקשות מקלט נפגעות אלימות רק במסגרת המקלטים. ליווי וסיוע בקהילה, בין היתר, במרכזים למניעת 

אלימות במשפחה, נמנעים מהן.

גם כאן, התעקשות משרד הרווחה שלא להעניק תמיכה בקהילה למבקשות מקלט נפגעות אלימות אינה מתיישבת עם הנתונים 
לקופת  יותר  ומשתלם  יותר  זול  בבירור שהטיפול בקהילה  עולה  הכספיים שהציג הצוות המקצועי של המשרד. מהנתונים 

המדינה, נוסף על היותו נכון יותר עניינית עבור הנפגעות ובני משפחתן.

נוכח האמור, עמדת א.ס.ף היא כי יש לאפשר לנשים מבקשות מקלט הנפגעות מאלימות במשפחה ולבני משפחותיהן ליווי, 
סיוע ושיקום בקהילה, בין היתר במרכזים למניעת אלימות במשפחה. מניעת אפשרות זו מהן לא רק שגויה כלכלית, היא גם לא 

מוצדקת מבחינה מקצועית ומסכנת באופן ממשי, עד כדי סיכון חיים, את הבריאות והרווחה של הנשים ושל ילדיהן.

המחשה לכך שהמענים למבקשות מקלט נפגעות אלימות במשפחה אינם מספקים הודגמה רק לאחרונה, עם פרוץ משבר 
הקורונה במרץ 2020. עם פרוץ המשבר חל זינוק בתלונות על אלימות במשפחה ומקלטי החירום לנפגעות אלימות ברחבי 
הארץ התמלאו כמעט עד אפס מקום. מספר התלונות על אלימות במשפחה שהתקבלו בא.ס.ף קפץ ב-400% יחסית לתקופה 

המקבילה בשנה הקודמת. שעת חירום שכזו חשפה שוב את הסכנה והאיוולת הטמונות במדיניות הנוכחית. 29

ד' היא מבקשת מקלט אריתראית, אם לשני ילדים וניצולת עינויים בסיני, הסובלת ממצוקה נפשית ומבעיות 
רפואיות רבות כתוצאה מהעינויים הקשים שעברה. עובדת סוציאלית של א.ס.ף מלווה את ד', והעמותה אף 
תומכת במשפחה במזון ובסיוע כלכלי מינימלי. במהלך הטיפול בד' התברר כי היא חווה אלימות מצד ר', בן 

זוגה ואבי ילדיה.

ר', שבעצמו מתמודד עם טראומות עבר קשות מאריתריאה, הביע נכונות לקבל עזרה בנושא כדי להתגבר על 
הזעם ועל התנהגותו האלימה כלפי בת זוגו. משום כך פנתה א.ס.ף למרכז למניעת אלימות במשפחה בעיר 

מגוריו בבקשה לטפל בו והדגישה בפנייה את חשיבות הטיפול בו במרכז. בשל המדיניות המדירה מבקשי 

28  ראו המלצות הצוות המקצועי במשרד הרווחה, הערת שוליים 16
29   על הגידול במספר הפניות לא.ס.ף במשבר הקורונה ועל פעילותה בתקופה זו ראו "פעילות א.ס.ף בתקופת הסגר – מה עשינו בין 

אמצע מרץ לאמצע מאי 2020, הערת שוליים 8

המענה הטיפולי המענה הטיפולי

העלות המשוערת לחודש העלות המשוערת לחודש
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מקלט משירותים בקהילה, נענתה פנייה זו בשלילה. יתרה מכך לאור פגיעותם והיעדר המענים הנגישים 
בישראל למבקשי מקלט, היו בני הזוג בתהליך יישוב מחדש בתוכנית של נציבות האו"ם לפליטים בישראל, 
אולם מאחר שבן הזוג לא טופל, הופסק תהליך היישוב מחדש של המשפחה. למרות הניסיונות להתמודד 
ובשל המענים המוגבלים של עמותות הסיוע, לא היה בכך תחליף  והאלימות  לבד עם התפרצויות הזעם 

לעבודה טיפולית מעמיקה, ומצבה של המשפחה הולך ומתדרדר.

החוץ-ביתיות ליקויים בביצוע ההשמות 
זה מקום למי שכבר לא יכול לבד בכלל, ולי יש חלומות לעתיד ולחיים.״

ג', מבקש מקלט מאריתראה בשיחה עם צוות א.ס.ף על המוסד החוץ ביתי שבו נקלט

צוות א.ס.ף נמצא בקשר רציף עם המחלקות לשירותים חברתיים, עם היחידות השונות במשרד הרווחה ועם המסגרות השונות 
על מנת לוודא שהפונים אל העמותה יממשו את השירותים הפתוחים לפניהם כיום: השמות חוץ-ביתיות למבקשי מקלט בעלי 

מוגבלות ולמבקשי מקלט דרי רחוב, וכן מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה הנמצאות בסיכון ממשי.

עם זאת, הטיפול בבקשות להשמות של מבקשי מקלט דרי רחוב ובעלי מוגבלות נמשך חודשים רבים ולעיתים קרובות נתקל 
במבוי סתום הן בגלל מיעוט מסגרות רלוונטיות והן בגלל היעדר ביטוח בריאות. יש לציין, כי רבים ממבקשי המקלט העובדים 
מבוטחים בביטוח בריאות פרטי מתוקף חובת המעסיק שלהם במקום עבודתם, הסדר שבאופן חלקי מפצה על כך שאינם זכאים 
לביטוח בריאות ממלכתי בישראל. ואולם מבקשי המקלט הפגיעים לרוב אינם מבוטחים באופן זה כיוון שמצבם אינו מאפשר 
להם להשתלב בשוק התעסוקה הזמין להם במשק כחסרי מעמד. בהיעדר ביטוח בריאות הם אינם יכולים להיקלט במסגרות 
חוץ-ביתיות, הדורשות כי למבקשי המקלט השוהים בהן יהיה כיסוי רפואי. יתרה מכך, גם חוזר המנכ"ל המסדיר את אופן הפניה 
למתן שירותי רווחה חירומיים למבקשי מקלט בעלי מוגבלות, דרי רחוב ונפגעי אלימות, מתנה את יישום הוראותיו ב"הסדרת 
ביטוח רפואי לאוכלוסייה שתיקלט במסגרות",30 אלא שהמדינה אישרה בבג"ץ, במסגרת עתירת א.ס.ף נגד משרד הרווחה, שהיא 

טרם הצליחה להסדיר תוכנית ביטוח שכזו והדבר נותר מכשול מרכזי לקליטת מבקשי המקלט במסגרות החוץ-ביתיות. 31 

חוזר המנכ"ל עצמו גובש רק בדצמבר 2019, בעקבות אותה העתירה, ופורסם באתר משרד הרווחה חודשים רבים אחר כך, ביולי 
2020. במשך הזמן הזה פנה צוות א.ס.ף לרשויות מקומיות ובמקרים רבים גילה כי הן אינן מעודכנות על החובה לטפל במבקשי 

המקלט הנזקקים ועל תקציבים שהוקצו לשם כך.

מכשול נוסף בקליטת מבקשי המקלט במסגרות חוץ-ביתיות הוא היעדר מגשרים שפתיים כמעט בכל המוסדות שבהם שוהים 
מבקשי מקלט, לרבות במקלטים לנשים נפגעות אלימות; גישור שפתי הוא כלי חיוני להענקת טיפול מיטבי למבקשי המקלט 
הפגיעים. ללא מגשר שפתי, המכיר את שפתם ותרבותם, קשה עד בלתי-אפשרי לספק להם את התמיכה שהם כה זקוקים 
לה, החל בתמיכה מעשית – בירור צורכיהם הרפואיים והכלכליים – וכלה בתמיכה רגשית. כאמור, בפועל מורגש חסרונם של 
מגשרים שפתיים כמעט בכל המוסדות והמקלטים שבהם שוהים מבקשי מקלט, והמשמעות היא פגיעה קשה באיכות הטיפול 

הניתן להם.

30  חוזר מנכ"ל משרד הרווחה מס' 168 "הטיפול בזרים בגירים שאינם ברי הרחקה"
https://www.gov.il/he/Departments/policies/molsa-executive-circulars-168-new1  

31  תגובת משרד הרווחה לבג"ץ מ- 10.11.2019, בג"ץ 8907/16, פסקות 9-4
http://assaf.org.il/he/sites/default/files  

https://www.gov.il/he/Departments/policies/molsa-executive-circulars-168-new1
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/downloads-from-pages/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%2010-11-2019.pdf
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מפניות א.ס.ף למשרד הרווחה עלה כי התקציב השנתי בן ה-10 מיליון שקלים שהוקצה לרווחת מבקשי המקלט הפגיעים, 
וכולל כאמור, סעיף לגישור שפתי, נוצל למטרה זו באופן חלקי ביותר – פחות משליש עד מחצית ממנו נוצלו מדי שנה.

הטבלה שלהלן מציגה את התקציב השנתי המיועד לטיפול במבקשי המקלט בעלי המוגבלות ודרי הרחוב ובמבקשות המקלט 
נפגעות אלימות, כפי שהוצגו במכתבו של שר הרווחה דאז ליו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי;32 את מספר 
לפי תשובות משרד  בשנים אלה  בפועל  לכך  ואת התקציב שהוקצה  בשנים 2019-2017;  אנשים אלה  בפועל של  ההשמות 
הרווחה לא.ס.ף. עוד מוצגים התקציבים המיועדים לטיפול בנשים בזנות, לגישור שפתי ול"שונות". בניגוד לאמור במכתב שר 
הרווחה ולפיו יועדו כ- 1.2 מיליון ש"ח לסיוע לנשים מבקשות מקלט בזנות, הודיע משרד הרווחה כי לא הוקצה בפועל תקציב 
לטיפול בקבוצה זו שכן היא לא נכללה מלכתחילה בקבוצות הפגיעות שהוחלט לתת להן סיוע לפי מדיניות משרד הרווחה. אשר 

לשני הרכיבים האחרונים – גישור שפתי ו"שונות" – הודיע המשרד כי אין לו מידע על ניצולם בפועל.

 ייעוד
תקציב שנתי לטיפול 

 באוכלוסייה )לפי מכתב 
שר הרווחה(

ניצול תקציבי 
בפועל ב-2017 

ומספר השמות33

ניצול תקציבי 
בפועל ב-2018 

ומספר השמות 34
ניצול תקציבי בפועל ב-2019 

ומספר השמות35

 570,000 ש"חלא היהכ- 1.3 מיליון ש"חטיפול בדרי רחוב
6 השמות

 2,806,180 ש"ח; 31 השמות36 אך
לא מתוך תקציב מבקשי המקלט37

טיפול באנשים 
319,585 ש"ח; 4 השמות38לא היהלא היהכ- 3 מיליון ש"חעם מוגבלות

טיפול בנשים 
נפגעות אלימות 

במשפחה
 3,100,000 ש"חכ- 2.5 מיליון ש"ח

25 השמות
 2,400,000 ש"ח

24 השמות
 1,750,000 ש"ח 

)לא ידוע כמה השמות(

טיפול בנשים 
לא היהלא היהלא היהכ- 1.2 מיליון ש"חבזנות

לא ידועלא ידועלא ידועכ- 1 מיליון ש"חגישור שפתי

לא ידועלא ידוע לא ידועכ- 1 מיליון ש"חשונות

סה"כ שיעור 
3,100,000 ש"ח 10 מיליון ש"חניצול תקציבי

)31%(
2,970,000 ש"ח 

)30%(
 2,069,585 ש"ח

39)21%(

מהנתונים עולה כי ניצול התקציב השנתי בן ה-10 מיליון שקלים שיועד לרווחת קבוצות הקצה בקהילת מבקשי המקלט נוצל 
באופן חלקי ביותר ואף נמצא במגמת ירידה. נראה כי השינוי המבורך במדיניות משרד הרווחה לא הביא לתוצאה המיוחלת – 

הקלה במצבם של הפגיעים ביותר בקרב מבקשי המקלט.

להלן נדגים את הקשיים ביישום מדיניות משרד הרווחה בפועל באמצעות אחת הקבוצות הפגיעות: דרי רחוב.

32  ראו הערת שוליים 22
 33   תשובת רונית ספיר, מנהלת תחום )העמדת מידע לציבור(, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לא.ס.ף מ- 25.6.2019

/http://assaf.org.il/he/sites
34  שם

35   נכון ל-10 בפברואר 2020; ראו תשובת רונית ספיר, מנהלת תחום )העמדת מידע לציבור(, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
http://assaf.org.il/he/sites/default/files 2020 החברתיים לא.ס.ף מ- 10 בפברואר

36   נתון זה אינו עולה בקנה אחד עם תשובת משרד הרווחה ומשרד הבריאות לבג"ץ מ-20.2.20, במסגרת עתירה שהוגשה בעניין עיכוב 
בהשמה חוץ-ביתית )בג"ץ 1147/20(, נכתב: "לעניין זה יצוין כי רק במהלך שנת 2019 אושרו 7 השמות של זרים שאינם בני הרחקה 
במסגרות חוץ ביתיות". תשובה זו אינה מתיישבת עם התשובה מפברואר 2020 ולפיה היו 31 השמות בשנת 2019. עניין זה עודנו 

נמצא בבדיקה, וא.ס.ף ביקשה לקבל פרטים נוספים בעניין ממשרד הרווחה.
37   לפי תשובת משרד הרווחה הסכום עבור השמות דרי רחוב מבקשי מקלט תוקצב " מהתקציב  של  דרי הרחוב הכללי  ולא  נוסף  לשירות  
המטפל סכום כלשהו עבור טיפול באוכלוסייה זו". ראו הערת שוליים 35. מתשובה זו משתמע כי התקציב האמור כלל לא "יצא" 

מהתקציב הייעודי למבקשי המקלט הפגיעים. 
38   לפי הידוע לא.ס.ף בתקופה האמורה לא נקלט במסגרת חוץ-ביתית אף מבקש מקלט בעל מוגבלות, ולכן היא ביקשה ממשרד הרק

ווחה פרטים נוספים בעניין זה.
39   ראו הערת שוליים 37 לגבי התקציב להשמות של דרי רחוב מבקשי מקלט בשנת 2019. נוכח תשובת משרד הרווחה ולפיה השמות 
אלו לא תוקצבו מהתקציב הייעודי למבקשי מקלט, המשמעות היא כי סך שיעור הניצול התקציבי של 10 מיליון השקלים בשנת 

2019 עמד על כ-21% בלבד )2,069,585 ש"ח(.

http://assaf.org.il/he/sites/default/files/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94%2025.06.19.pdf
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94%2025.06.19.pdf
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8%202020.pdf
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דרי רחוב
לפי תקנון עבודה סוציאלית )תע"ס(, "דר רחוב" הוא אדם "מעל גיל 18 הגר ברחוב, בבתים נטושים, גנים ושטחים ציבוריים 
ואתרי בנייה. דר הרחוב שרוי בדרך כלל בהזנחה גופנית ו/או נפשית ונמצא לרוב בניתוק או ניכור ממשפחה תומכת, ואינו נאבק 
לשינוי מצבו."40 דרי רחוב הם אנשים שנמצאים במצוקה תפקודית שאינה מאפשרת להם חיים עצמאיים, ואולם במקרים רבים 
אינו  ידיים", אלא רק משום שמצבם הבריאותי  ו"הרמת  מבקשי מקלט מוצאים עצמם ברחוב, לא משום מצוקה תפקודית 
מאפשר להם לעבוד בעבודות הפיזיות הזמינות למבקשי מקלט, ובהיעדר רשת ביטחון סוציאלי )קצבאות וסיוע בדיור( הם אינם 

יכולים לשלם עבור דיור.

לכן, פעמים רבות, המסגרות החוץ-ביתיות המוצעות למבקשי מקלט דרי רחוב – מסגרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות 
שכלית קשה או לתשושי נפש או מסגרות למכורים לסמים – לחלוטין אינן מתאימות לצורכיהם, והם חוששים להיכנס אליהן 
או נוטשים אותן זמן מה לאחר ששהו במקום משום שהמסגרת והטיפול במסגרות אלה לא עונים על צורכיהם ולעיתים אף 

תורמים להתדרדרות במצבם.

התפתחות חשובה מול משרד הרווחה בכל הנוגע לטיפול בקבוצה זו אירעה בסוף דצמבר 2018, עם היוודע לא.ס.ף על כוונת 
המשרד לפתוח מעון ייעודי למבקשי מקלט דרי רחוב. המעון נועד להיפתח בינואר 2019 בשכונת התקווה שבתל אביב, אולם 
על אף שלהבנתנו משרד הרווחה אישר את המבנה המהלך בוטל, ככל הנראה בשל התנגדות העירייה. בינואר 2020 נודע לא.ס.ף 
כי משרד הרווחה מתעתד לפתוח את המעון הייעודי למבקשי מקלט דרי רחוב בחיפה. ממשרד הרווחה נמסר כי המעון יישען 
על שירותי בריאות שתספק מרפאת המתנדבים "ואהבָת" לחסרי מעמד בחיפה, שהחלה לפעול בשנת 2019. בעקבות מידע 
זה, פנתה א.ס.ף למנכ"ל משרד הרווחה בבקשה לדעת מה התחזית לפתיחת המעון, אך פנייה זו נותרה ללא מענה עד למועד 

כתיבת הדוח.

ג' )בן 65( הוא מבקש מקלט מאריתריאה המתגורר ברחוב. במשך שנים עבד למחייתו בישראל בענף הבניין, 
אולם במרץ 2018, בזמן שחצה את הכביש, פגע בו רוכב אופנוע. בעקבות התאונה הוא נזקק לניתוח בראשו 
וסבל מפגיעות גוף נוספות. מאז ועד היום הוא סובל מכאבים ומהתדרדרות בשמיעה ובראייה, ואינו יכול 
לעבוד לפרנסתו. ג' חי בישראל לבד, ללא משפחה, בקהילה שמרבית חבריה צעירים ממנו מאוד. כמי ששירת 
בכפייה בצבא אריתריאה כמעט כל חייו, לא הצליח לקשור קשרים חברתיים יציבים. פגיעת הראש שספג 

בתאונה תרמה לבידוד שסבל ממנו קודם לכן.

בהיעדר עורף משפחתי וקהילתי ותמיכה מהמדינה בדמות קצבאות, שיקום תעסוקתי וסיוע בדיור, ובהיעדר 
ביטוח רפואי, נשאר ג' חסר כל והתדרדר לחיים ברחוב. מאז שהפסיק לעבוד הוא צבר חוב של עשרות אלפי 
שקלים לאנשים שהלוו לו כסף כדי להתקיים לאחר התאונה. רק מדי פעם עלה בידיו להתקלח במסיל"ה – 
מרכז הסיוע לקהילה הזרה של עיריית תל אביב. מצבו הנפשי הלך והתדרדר: הוא הפך חסר בית, רעב, פצוע 
ומדוכא. לאחר שנקלט בעמותת א.ס.ף, החל לקבל סיוע כלכלי זעום, בד בבד עם ניסיונות העמותה למצוא לו 

מענה חוץ-ביתי, בהתאם למדיניות משרד הרווחה.

רחוב.  לדרי  רחוב של משרד הרווחה בבקשה להשמה במסגרת  דרי  ג' למנהל  א.ס.ף פנה בשמו של  צוות 
הפנייה הועברה לשירות לאזרחים ותיקים, ומשם לעיריית תל אביב. למרות פניות חוזרות ונשנות, לא נמצא 
מקום לג' והוא המשיך לחיות ברחוב. פעמיים נקבעה לו הופעה בפני ועדת קבלה, בשני בתי אבות פרטיים 
דחו את קבלתו מתוך החשש שיחיה שם  במוסד אחר  רפואי.  ביטוח  לו  כיוון שאין  נדחה  הוא  אך  שונים, 
בבדידות עקב קשיי השפה. כיוון שהמדינה הפריטה את מרבית המסגרות לגיל השלישי, לא נמצאו מוסדות 

שהמדינה תוכל לחייב את השמתו בהם.

ניסיונות א.ס.ף למצוא לג' פתרון במסגרות לדרי רחוב, טען משרד הרווחה שלא ניתן לשלבו  בתגובה על 
במסגרות אלו מפני שלפי ההגדרה, דר רחוב הוא מי ש"אינו נאבק לשנות את מצבו ואינו מסוגל לנהל חיים 
נורמטיביים". משרד הרווחה הסביר שג' לא עונה על ההגדרה הזו, כיוון שהוא מנסה לשנות את מצבו ולחיות 

חיים עצמאיים.

לאחר שמוצו כל הניסיונות להנגיש לו סיוע ובשל מצבו הקשה, החל בסוף 2018 תהליך משפטי בשיתוף 
פעולה של א.ס.ף ושל ארגון היא"ס ישראל, שמטרתו למצוא לג' מסגרת מתאימה למצבו שבה יזכה לקורת

 40   תקנון עבודה סוציאלית, סעיף 3.33, "הטיפול באוכלוסיית דרי הרחוב"
https://www.molsa.gov.il

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA/337.pdf
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 גג ולסיוע רפואי. בפברואר 2019, ערב הדיון בבג"ץ בעניינו, הציע משרד הרווחה מקום עבורו במעון לאנשים 
עם מוגבלות שכלית קשה, ואולם ג' עבר הערכה פסיכו-גריאטרית שקבעה כי הוא עצמאי וללא כל פגיעה 
קוגניטיבית ולכן הבהירה א.ס.ף בדיון בבג"ץ כי המקום אינו מתאים עבורו. אף על פי כן, קבע בית המשפט 

שמדובר באפשרות לגיטימית.

כשג' הבין היכן רוצים לשכן אותו, כי אין צפי לשיקומו במוסד זה וכי הוא צפוי לשהות במוסד לשארית חייו, 
הוא החליט שלא להיעתר להצעה. נכון לינואר 2020, ג' עודנו חי ברחוב, ומצבו ממשיך להתדרדר.

המקרה של ג' מעיד על הליקויים הקשים ביישום המדיניות שהתווה משרד הרווחה, המתמקדת בהשמות 
שהוסדר  מבלי  הנזקקת,  לאוכלוסייה  מותאמות  ובלתי  צרות  הגדרות  לפי  בלבד  חוץ-ביתיות  במסגרות 

הביטוח הרפואי ומבלי שהוסדר נושא הגישור השפתי והטיפול במבקשי המקלט במסגרות עצמן.

 עם הפנים לעתיד -
סיכום והמלצות

אלה אנשים שיושבים בינינו והם בני אדם. הם בני אדם. מצד אחד אנחנו לא מגרשים אותם ומצד שני אנחנו 
לא מכירים בקיומם. הביטוי היום יומי של זה הוא מאוד אכזרי, התוצאה של היעדר התייחסות אל הציבור 
הזה כאל ציבור בני אדם. כשכבר יושבת ועדה כדי לפתור חלק מהבעיות, לתת איזשהו סעד מיידי וראשוני 
של רווחה ושל בריאות לנזקקים ביותר – גם הכסף שהיא מאשרת לא יוצא לפועל ולא מבוצע. מה אנחנו 
צריכים לעשות כדי שזה יקרה? אני רואה ממש בחומרה את תמונת המצב שנפרסה כאן ואת אפס המעשה 
הטוטאלי שבסוף בא לידי ביטוי בדברים כל כך מחמירי לב וכל כך קשים. הכול קורה בחצר שלנו, בבית שלנו, 

אצלנו במדינה."
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה דאז, ח"כ שלי יחימוביץ', בדיון בוועדה מ-10 בדצמבר 2018 41

הסיוע שהמדינה מעניקה כיום למבקשי המקלט הפגיעים אינו מספיק ואינו מתאים לצרכים הקיימים. הסיוע כולל רק מענים 
בכבוד.  חייהם  ולחיות את  ולטיפול בקהילה, שיאפשרו להם להשתקם  זקוקים לסיוע  חוץ-ביתיים, בעוד שמבקשי המקלט 
הסיוע חל על אנשים במצבי קיצון בלבד ולא כולל את כל מבקשי המקלט הפגיעים, בהם משפחות חד הוריות, אנשים בזנות 

וניצולי עינויים; בהיעדר כל סיוע וטיפול סוציאליים, במשך שנים רבות, מצבם של חלק מאנשים אלה הולך ומתדרדר.

התעקשות המדינה לספק רק מענים חוץ-ביתיים אף לא מובנת מבחינה כלכלית, שכן עלויות ההשמה החוץ-ביתית גבוהות 
באופן ניכר מעלויות הסיוע בקהילה.

יתירה מזו, גם היישום בפועל של מדיניות משרד הרווחה – השמות חוץ ביתיות – לוקה בחסר נוכח הפתרונות הלא מתאימים 
שמוצעים למבקשי המקלט דרי הרחוב ובעלי המוגבלות והיעדר ביטוח בריאות, והניצול של התקציב השנתי, החלקי ממילא, 

שהוקצה לשם כך נמוך ולא מספק.

41   פרוטוקול דיון הוועדה לענייני ביקורת המדינה מ-10 בדצמבר 2018 בנושא הטיפול בזרים שאינם בני הרחקה מישראל מדוח 
 מבקר המדינה 68ג - דוח מעקב על ממצאי דוח המבקר 64ג, עמ' 42

https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/StateControl/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2076888

https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/StateControl/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2076888
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נוכח האמור, תמונת המצב במלאת יותר מעשור של חיים בישראל היא כי מרבית מבקשי המקלט הפגיעים נותרים ללא מענה 
אמיתי למצוקותיהם.

על מדינת ישראל להעניק למבקשי המקלט הפגיעים שירותי רווחה בקהילה שיאפשרו להם לחיות בכבוד:

1.  על המדינה לפתוח את דלתות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ולאפשר לכלל מבקשי 
המקלט הנזקקים לקבל סיוע ומענים בקהילה. 

2.  למצער, על המדינה להבטיח כי המחלקות לשירותים חברתיים, על כלל השירותים המוצעים בהן, ייפתחו 
בפני מבקשי המקלט שמדיניות המשרד חלה עליהם - נפגעות אלימות, דרי רחוב ואנשים עם מוגבלות, וכי 

סל המענים הניתן להם יכלול גם שירותים וטיפול בקהילה, ובראש ובראשונה:
• שיקום תעסוקתי ומסגרות יום

• מעון ייעודי לדרי רחוב מבקשי מקלט
• מרכזים למניעת אלימות במשפחה

3.  על המדינה לגבש הסדר ביטוח בריאות מסובסד למבקשי המקלט הבגירים שיאפשר לספק להם את שירותי 
הרווחה שהם זקוקים להם, ובראש ובראשונה - את ביצוע ההשמות החוץ-ביתיות.
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סוף דבר
עוד במאי 2014 קרא מבקר המדינה לממשלה לגבש מדיניות שתבטיח טיפול הולם במבקשי המקלט הפגיעים כך 

שיוכלו לממש את זכותם לחיות בכבוד:

... לנוכח המציאות האנושית והחברתית הקשה שתוארה בדוח, נדרשת הממשלה להשלים לאלתר 
את מדיניותה, על סמך תכניות שיגבשו השרים הרלוונטיים, באופן שיבטיח טיפול הולם בזרים 
בהתחשב  גם  נדרשת  זו  פעולה  שביניהם.  ביותר  והחלשים  הנזקקים  על  הנמנים  באלו  ובעיקר 
לחלשים  היחס  בדבר  ישראל  במורשת  ודמוקרטית,  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  בערכיה 
וזכויות  ובדין הבין-לאומי בתחומי ההגירה, הפליטות  )הזר( היושב בקרבנו,  ובהם הגר  בחברה, 

האדם."42

אופק  ללא  בקרבנו  חיים  המקלט  מבקשי  השתנה:  מאוד  ומעט  המדינה  מבקר  של  קריאתו  מאז  חלפו  שנים  שש 
להסדרת מעמדם וללא זכויות בריאות ורווחה. מצבם הבריאותי והרווחתי של רבים מהם הולך ומתדרדר, ואף שמשרד 
הרווחה עשה כברת דרך מסוימת - הסיוע שניתן לפגיעים ביותר בקהילה זו מועט ביותר ורחוק מלספק את צורכיהם 

הבסיסיים ביותר.

42  מבקר המדינה דוח שנתי 64ג, הערת שוליים 4, 129
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