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קרן סיוע באהבה לישראל הכריזה על תכנית סיוע למערכת
הרווחה המתמוטטת של ישראל
לצורך המיידי
התשתית המנוהלת על ידי המדינה הגיעה לנקודות רתיחה ,לאחר שעובדים סוציאליים המועסקים על ידי המדינה
פתחו בשביתה בחודש מרס .לאחר שחזרו לעבודה ,נגררו העובדים למועצת זכויות האדם של האו"ם בשל
הפרות של זכויות אדם ,שהצטברו נגדם במשך שנים .קרן סיוע באהבה לישראל החליטה לנקוט פעולות מיידיות
לאחר שג'רוזלם פוסט דיווח ב 2-ביוני  ,2011כי קבוצה של אבות ישראליים פנתה לאו"ם והאשימה את משרד
הרווחה והשירותים החברתיים הישראלי ,בין השאר" -בעינויים ממוסדים ובשלילה של זכויות אדם".
במאמץ לשקם את ערכי המשפחה ,ההצעה כוללת מעורבות משמעותית במשפחות שעברו גירושין ,וסגירת
הפערים בשירות המוענק לאוכלוסייה זו ,שהיא שברירית ולעתים נפיצה .הילדים גדלים כשהם מרחפים בין שני
עולמות לאחר שההורים מתגרשים  -תהליך המאלץ את המשפחות להמתין משישה חודשים עד שנה אפילו יותר
 עד לקבלת דוח מקצועי המסדיר את זכויות הביקור והמשמורת .עלינו למיקור חוץ של שירותי הרווחה.מיקור חוץ של שירותי הרווחה הציל את מערכת הרווחה של אילינוי ויציל גם את מערכת הרווחה הכושלת של
ישראל.

דוד ויסקופף
אני עולה חדש למדי משיקגו ,שם גדלתי בבית יתומים .כאשר הייתי בן  21הבטחתי לעצמי להתמסר
לדור הבא של היתומים ,כדי שהם לא יסבלו כמוני .ברוב חיי הבוגרים ,עזרתי למאות ילדים אשר
הסתבכו עם החוק ,ילדים חסרי בית וילדים באומנה .ב 2002-זכיתי לקבל רישיון לגדל יתומים בבית
שלי .למרות שהייתי אז רווק קיבלתי רישיון לטפל
בילדים וילדות מגיל ינקות עד גיל  .18הפילוסופיה
שלי הייתה שכל הילדים זכאים לחיות בסביבה טבעית
ובונה-אישיות ,ככל האפשר .שר הרווחה של מדינת
אילינוי ) (Brian Samuelsאהב את הרעיונות שלי,
עד כדי כך שביקש עזרה ממני לתקן את מערכת
הרווחה במדינה אשר עמדה בפני פשיטת רגל.
אחרי שהשר יישם את המלצותיי ,מערכת הרווחה
באילינוי הגיעה למקום הראשון בארצות הברית
מבחינת רמת תפקודה.לפי הUS Department 2007-
 of Health & Human Services Reportיישום
התכנית שלי גרם לחיסכון של  90%-במערכת הרווחה ובנוסף היה שיפור ניכר במצבם של  3מיליון
ילדים באילינוי .כאשר עליתי לארץ עם משפחתי בשנת  2006נדהמתי לגלות שיש בישראל למעלה מ-
 350,000ילדים המוגדרים כילדים בסיכון .אוכלוסיית אילינוי כפולה בגודלה מישראל אך משום מה,
אוכלוסיית הילדים בסיכון שם קטנה פי עשר מזו של ישראל .מנהלת ראשית של השרות לרווחת
הפרט והמשפחה עדיין מכחישה שיש משבר במערכת הרווחה .בכל זאת מ 2006-עד  2011מספר
הילדים המוגדרים כילדים בסיכון עלה מ 350,000-ל 429,000-ויותר!

הצעת תקציב
כאשר הצענו לראשונה להשיק רשת קהילתית בספטמבר  ,2010הרעיון היה בבסיסו שמשרד הרווחה יוכל לשנות את
מרכזיו הממלכתיים ללא צורך במיקור חוץ .יכולנו להקים מרכזים המעסיקים בעיקר מתנדבים ואנשים ללא הכשרה
בכדי לתת להם גיבוי .עו"ס מורשים ,פסיכולוגים ופסיכיאטרים היו נותנים יעוץ .בתרחיש זה ,התקציב החודשי הצפוי
לילד בחודש היה .$25
מאז ,הידרדרה התשתית הממלכתית לשפל חדש .אנו מאמינים כי הפתרון המעשי ביותר עבור משרד הרווחה הוא לבצע
מיקור חוץ של רוב שירותיו עם חברות המתחייבות לרמת שירות ואחריות גבוהה .לפיכך ,מרכז השירות המלא שלנו
בירושלים יהווה אב טיפוס בשירות מלא ,שישקף את מה שנוכל להשיג בתקציב זהה לזה של משרד ממלכתי המנוהל
בידי עו"ס מוסמכים .המרכז בירושלים מצויד כך שביכולתו לשרת  10משפחות .התקציב שמתחת ירחיב את הקיבולת
ל 100משפחות.
מתקנים ממלכתיים

מתקני מיקור חוץ

הסכומים הם בדולר

הסכומים הם בדולר

עלות עובדים
פעילויות משלימות
ציוד /אחזקה

$ 17,000.00
$ 300.00
$ 100.00

$ 17,000.00
$ 300.00
$ 100.00

שכ"ד /שירותים**

$ 2 ,500.00

$ 2 ,500.00

מספר עובדים בשכר
שעות פעילות
מספר משפחות
מקסימלי

10
60
40

6
150
100

סה"כ עלות חודשית
עלות עבור משפחה
עלות עבור ילד
עלות עבור שעת שירות

$ 19,900.00
$ 497.50
$ 124.38
$ 331.67

$ 19,900.00
$ 199.00
$ 49.75
$ 132.67

**הערה :הערך הכספי המשוער של הנכס מוקצה למוסדות ממלכתיים בחינם .העלות בפועל משתנה ולעתים ניתן
לקבל הקצאה ללא תשלום.
לפי תרחיש זה ,העלות החודשית לילד במרכז בירושלים מגיע לכ $50-בחודש ,אך סכום זה הוא כמעט שליש מהעלות
לילד במתקנים ממלכתיים וכעשירית מעלות מסירת הילד למשמורת המדינה .בעוד יהיה ניתן להקים מרכזים עתידיים
במקומות שונים עם מתנדבים ואנשים ללא הכשרה ,אנו משיקים את המרכז בירושלים כאב טיפוס בשירות מלא,
שמראה כמה יותר יכולות להשיג חברות מיקור חוץ באותם התקציבים של מרכזים ממלכתיים .המרכזים אשר אנו
מממנים אינו תלויים בקרן  .Love for Israelכל תורם המממן משפחה אחת או יותר למשך שנה נרשם כשותף שלנו
בכל האירועים ,הקידומים וכד'.

הקדמה:
מאז ומעולם היה ערך המשפחה מרכזי בחברה בריאה .במהלך הדורות ,עם השפעת המודרניזציה על אורח חיינו ,אותם
הדברים אשר מהווים משפחה השתנו .אף על פי כן ,ערכי המשפחה שרדו .בימינו ,ערכים אלה נמצאים תחת מתקפה
מתמדת ,וכתוצאה מכך קיים מספר חסר תקדים של משפחות בסיכון -מבוגרים וילדים כאחד.
בעוד שבארה"ב אחוז הגירושין הגיע ל ,%50-אחוז הגירושין בישראל ) (%25מדהים בהתחשב בתרבותה הדתית-
מסורתית .כתוצאה מחוסר מימון על ידי הממשלה ,שירותי הרווחה אינם מצליחים לספק מענה לצרכים ההולכים
וגוברים של האוכלוסייה הנ"ל ששיעור ההתאבדויות בה גבוה בקרב אבות חד-הוריים .כמו כן ,הילדים במשפחות הנ"ל
ניצבים מול קשיים רבים.
בכל שנה ,מצטרפות כ 10,000-משפחות למערכת הרווחה העמוסה .מדו"ח רשמי מ) 2006-הדו"ח הרשמי העדכני
ביותר שנמצא( עולה כי בירושלים בלבד ישנן  1830משפחות עם  4000ילדים ,המחכות להגשת דו"חות כתובים בידי
עובדי רווחה לבתי המשפט על מנת לקדם את סידורי הגירושין )משמורת ,ביקורים וכו'( .בגירושים מרובי מחלוקת,
המהווים את רוב המקרים הדו"חות הנ"ל נחוצים להחלטות השופט .זמן ההמתנה נע בד"כ בין  6חודשים לשנה ,דבר
אשר שם את המשפחה במצב ביניים במקרה הטוב ,אך ברוב המקרים מדובר בקונפליקט גרידא.
כאשר חושבים על הצורך ההולך וגובר של ההורים והילדים במערכת תמיכה ,מובן מאליו ש 145עובדי רווחה ,אשר
חלקם מתפקדים במשרה חלקית ,אינם מסוגלים לספק מענה ראוי לאלפי מקרים בעלי צרכים מגוונים .זאת בזמן
שעליהם לכתוב דו"חות נוספים ולהתעסק במקרים רבים אחרים הנמצאים תחת אחריותם.
אמנם לא באפשרותנו לפתור את כל הבעיות בבת אחת ,אך אנו מאמינים כי עלינו לפעול על מנת להקל את כאבם
וסבלם של אמהות ,אבות וילדים בכל הגילאים על מנת להבטיח עתיד בריא עבור אלה הנמצאים כעת בסיכון.

הנחות יסוד ראשוניות:
•
•
•

•

•

הליך הגירושין יוצר סיטואציה מלחיצה עבור בני זוג כיחידים וכהורים ,כמו כן לילדיהם.
בשל אחוזי הגירושין הגדלים והיעדר המימון הממשלתי ,אלפי הורים וילדים אינם זוכים לקבל תמיכה מכל
סוג שהוא בפרק הזמן המתיש הזה.
בין השנים  2004ל 2010ביקורים מפוקחים בין הורים לילדיהם עלו ב) 73%הנתונים מתבססים על מידע
ממחלקת הרווחה( .המצב הלא טבעי הזה דורש ניתוח נוסף
73% Increased Supervised
ורעיונות חלופיים.
Visitation in Israeli Divorces
הורים הנמצאים בתקופת גירושין זקוקים למגוון שירותים
ודברים נוספים ,כגון :תמיכה רגשית ,למידה של מיומנויות
30%
הוריות חדשות ,דמויות לחיקוי ,מקום בטוח ,אדם בו ניתן
20%
לבטוח ,רכב בשביל לצאת להתאוורר ,חיזוק חיובי בנוגע
10%
לתפקיד החד-הורי החדש ,רשת חברתית.
נכון לעכשיו 71% ,מהנוער בסיכון בישראל מגיע ממשפחות
0%
Israel 2004 Israel 2010
גרושות .המקור למידע

בתור חברה הממשיכה לקדם את ערכי המשפחה ,הגיע הזמן לתת מענה רציני למשפחות גרושות ולמלא את אותם
הפערים בשירות לאוכלוסייה זו הנמצאת במצב רגיש .לא מתקבל על הדעת כי משפחות הנמצאות בהליכי גירושין
נאלצות לחכות בין  6חודשים לשנה עבור דו"ח מקצועי בכדי לקבוע סופית את סידורי הביקורים והמשמורת; לא
מתקבל על הדעת כי משפחות הנמצאות במצב כה רגיש אינן מקבלות שירותי תמיכה שבכוחם להפחית את הצורך
בביקורים מפוקחים ולהוריד את אחוזי הנוער בסיכון ממשפחות גרושות.
אנו מאמינים כי הגיע הזמן להקים את המרכז המשפחתי עבור משפחות הנמצאות בהליכי גירושין .בסופו של דבר,
מרכז זה יהווה ארגון שירות מלא עבור הורים וילדיהם אשר יספק שירותי תמיכה ,למידת מיומנויות הוריות ,מידע
לגבי משאבים רלוונטיים ותכניות פנאי.
בשלבו הראשוני ,יהווה המרכז המשפחתי מקום בטוח ותומך בו הורים גרושים/בהליכי גירושין יכולים להתאוורר,
לשתף ,ללמוד ולצמוח כאדם וכהורה .הורה בטוח ויציב מהווה את התמיכה הטובה ביותר עבור ילד בתקופת
גירושין.

המרכז המשפחתי -שלב ראשון
.1

.2
.3
.4

יבוצע איתור של הורים גרושים/מתגרשים הנתקלים בקשיים כאדם וכהורה .יערכו ראיונות אישיים ע"י
עובדי סוציאלי כמו כן יוקמו קבוצות תמיכה עבור אבות ועבור אימהות .קבוצות אלה יפגשו בנפרד על
בסיס חודשי.
חונכות -בכדי לספק תקווה ודמויות לחיקוי ,אנשים גרושים יציבים רגשית ושמחים ,הנמצאים בקשר
בריא עם ילדיהם יוזמנו להשתתף במפגשים כשימצא לנכון.
יוצעו סמינרים בנושאי הורות.
אירועים חברתיים יתוכננו עבור קבוצות אלה פעמיים בשנה.

המרכז המשפחתי -שלב שני
 .1כאשר צרכי המשתתפים יזוהו בקבוצות התמיכה ,אנשי מקצוע נוספים יוזמנו להעביר סמינרים מיוחדים.
נושאי הסמינרים הצפויים הם :ניהול כספים ,תזונה נכונה ובישול ,משאבים קהילתיים וכו'.
 .2רשתות חברתיות -ברגע שמבוגרים עוברים את טראומת פירוק המשפחה ומגיעים לתובנות חדשות בנוגע
לעצמם ,הם מוכנים להיכנס לעולם ההיכרויות .סמינרים בנושאי מערכות יחסים ופעילויות מעורבות יוצעו
לקבוצה זו.
המרכז המשפחתי -שלב שלישי
בשלב זה המיקוד של המרכז המשפחתי יכלול ילדים בנוסף למבוגרים.
 .1קבוצות תמיכה יוצעו לילדים להורים גרושים מאותה שכבת גיל .דגם הקבוצה יבוסס על קבוצות התמיכה של
המבוגרים.
 .2יתוכננו פעילויות פנאי עבור ילדים .הפעילויות יועברו ע"י בני נוער אשר התמודדו באופן מוצלח עם קשיי
הגירושין של הוריהם ,תוך פיקוח של איש מקצוע .באופן זה תהיינה אפשרויות נוספות לדיון כמו גם דמויות
לחיקוי .דבר זה יחזק בוזמנית את הזהות המבוגרת המתהווה של בני הנוער.
תכניות מידיות:
שני הצרכים המידיים ביותר שאנו זקוקים להם על מנת לממש את המושג הזה והשאיפה הזו ,הם מקום למרכז
המשפחתי וצוות .אני שמחה להציג בפניכם את המשאבים שכבר הצלחנו להשיג.
מקום:
עם גדילת המרכז המשפחתי ,אנו נצטרך מרחב משלנו שיכיל משרד ,חדר פגישות מרווח כמו גם מרחב גדול למטרות
אירועים שונים ופעילויות פנאי.
עם זאת ,אנו מעוניינים למקסם את משאבינו המינימליים ,ולכן מצאנו מספר פתרונות יצירתיים על מנת להפעיל את
התכנית בהקדם האפשרי.
הראיונות האישיים ידרשו חלל משרדי מקצועי .ארגון נוסף ללא מטרת רווח שחברנו אליו בעבר ,אשר עובד עם נפגעי
טרור ומתעסק ישירות עם משפחות הרוסות ,הציע לנו באדיבות להשתמש במשרדיו עבור מפגשים מהסוג הנ"ל.
ברגע שהמרכז המשפחתי יהווה מרכז שירות מלא ,הוא ידרוש צוות מלא .בתחילה ,מכל מקום ,נצטרך אנשי מקצוע
)עו"ס ,פסיכולוגים וכו'( עבור הראיונות וניהול מפגשי התמיכה .אנו מאמינים כי על הקבוצות להיות מודרכות בידי
גבר ואישה ,זאת בכדי שהמשתתפים יוכלו להזדהות עם שתי דמויות סמכותיות משני המינים )לעתים קרובות אנשים
גרושים מפנים את כעסם על בן/בת הזוג לשעבר למגדר כולו( .אחד/ת מראשי הצוות ישמש כיועץ ואילו השני ישמש
כמדריך רוחני.
היכרות עם הצוות:
שרון ספירא ,עובדת סוציאלית מוסמכת ומחנכת בחינוך אי פרמלי למשפחות :לשרון תואר שני בעבודה סוציאלית עם
התמחות בעבודה עם קבוצות )ארגון וסיוע לקבוצות( מ Yeshiva University Wurzweiler Schoolלעבודה
סוציאלית .בנוסף ,בעלת תעודה בחינוך אי פרמלי למשפחות יהודיות מהוועד לחינוך יהודי בניו יורק .בשירותה
בקהילה היהודית בניו יורק שימשה כמדריכת המרכז להורות במרכז הקהילתי-יהודי והרחיבה את פעילותה ממוקד אחד
לשלושה .היא יזמה העברת שיעורים במיומנויות הוריות ,ניהלה קבוצות עבור הורים ,ופיתחה תכנית פנאי עבור הורים
וילדיהם הצעירים .כמו כן ,עבדה כמנהלת קבוצת בני נוער ופיקחה על אירועים קהילתיים ומיזמי חסד עבור בני נוער.
בד בבד ,שרון ביצעה הערכות בעברית לילדים בביתי ספר ממלכתיים שנתקלו בקשיים במקצוע .בישראל שרון
מעבירה שיעורים לאנגלית למבוגרים וילדים בכל הגילאים ,שימשה כמארגנת אירועים קהילתיים בית כנסת ,וממשיכה
לפתח תכניות חינוכיות עבור תלמידים וקהילות ברחבי העולם ,המחברות את הקבוצות והמשפחות הללו עם קהילות
מגוונות בישראל.

צור קשר ותרומות
קרן סיוע באהבה לישראל
ת.ד33050 .
ירושלים 91036

באינטרנט:
http://hebrew.love4israel.org/donate.html

בשם הילדים שתצילו –

תודה רובה!

