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Citizens’ Empowerment Center in Israel
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אודות המרכז להעצמת האזרח
המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל ,ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי
ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת .המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות ,ובהיבטים שונים
הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור .במסגרת זו ,מפעיל
המרכז את מיזם "המוניטור" ,הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת
והנגשתם לציבור.
"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה,
אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות .מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת
הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי.

עריכה גרפית :מיכל סמו קובץ ,המשרד לעיצוב גרפי ,אוניברסיטת תל אביב
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הדוח נכתב על ידי תחקירנית המוניטור שיר בן דוד וקנין
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תקציר מנהלות
הוועדה לטיפול בתופעת האלימות במשפחה הגדירה כי "אלימות היא כל פעולה הנעשית מתוך כוונה לפגוע בזולת
או נתפסת ככזו ...אלימות במשפחה מתקיימת במסגרת המשפחה ובהקשר ליחסים שבתוכה לרבות בני זוג או שותפים
לחיים בהווה ובעבר ופגיעה ע"י בן משפחה מורחבת" 1.אלימות באה לידי ביטוי בצורות שונות; אלימות נפשית ,פיזית,
כלכלית ,מינית איומים והשפלות.
בישראל מדי שנה נרצחות כ־ 20נשים ,רובן על ידי בן־זוגן 2.היקפה האמיתי של תופעת האלימות במשפחה אינו ידוע.
שכן ,הנתון עליו מתבססת ההערכה הינו מספר התלונות שהוגשו במשטרה בעוד שמרבית הנשים הנפגעות נמנעות
3
מפנייה למשטרה.
החלטת ממשלה  4439עוסקת בהרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ומטרתה לתת מענים הן לטיפול בתוקפים והן לטיפול בקורבנות.
דו"ח זה עוקב אחר ביצוע סעיפי ההחלטה במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת בחלוף כשנה וחצי מקבלת
החלטת הממשלה .בנוסף ,נותחו המאפשרים והחסמים שתרמו או פגעו ביישום ההחלטה.
מהדוח עולה כי החלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי בלבד עד כה ,כך ,מתוך  26סעיפים שיועדו לביצוע 7 ,סעיפים
יושמו במלואם ( 12 ,)27%סעיפים יושמו חלקית ( )46%ו־ 7סעיפים לא יושמו כלל (.)27%

יושם
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יושם
חלקית
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 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם

מתוך בחינת ממצאי היישום עולים החסמים הבאים:
העדר תכנון תקציבי :רבות נכתב ודובר על תהליך התקצוב הסבוך של תכנית זו .למרות זאת ,עד כה לא
ניתנה החלטה מדוייקת מהממשלה על התקציב לשם מימוש התוכנית מעבר לתקציב  ,2019אלא רק הערכה
של משרד הרווחה לעלות התכנית למשך  5שנים.
מנגנון מדידה והערכה :ההחלטה מורה על הקמת מנגנון מדידה והערכה הבנוי על כמה אדנים אשר אמור
לשפר ולקדם את התכנית בעתיד .עם זאת ,מערך המדידה טרם הושלם .יש להניח כי השלמת הקמת המנגנון
תביא לשיפור ביישום עתידי של סעיפי התוכנית ובהגשמת תכלית ההחלטה.

.1
.2
.3

דו"ח הוועדה לטיפול בתופעת האלימות במשפחה.)2014( 6 ,
הארץ" .רצח מדרגה ראשונה"https://www.haaretz.co.il/st/c/prod/heb/global/homicide/ .

עדו אבגר .אלימות במשפחה :הטיפול בגברים אלימים בישראל (הכנסת ,מרכז המחקר והמידע.)2019( ,
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מדדי תוצאה :ההחלטה מורה על הצבת מדדי תוצאה ,דבר המעלה באופן מובהק עפ"י מחקר המקרו של
המרכז להעצמת האזרח את פוטנציאל היישום של החלטות מדיניות .תהליך הצבת המדדים טרם הושלם
ויש להניח שהשלמתו תאפשר את קידום יישום סעיפי ההחלטה.
כוח אדם :ניכר כי אחד החסמים המרכזיים ליישום החלטה זו נוגע ביכולת לגייס ולהכשיר כוח אדם
מתאים לביצוע המשימות .מספר סעיפים בהחלטה אינם מבוצעים באופן מלא בשל קושי בגיוס של עובדים
סוציאליים (סעיפים  )12,13,4בגיוס כוח אדם במשטרה ובמטה ( 18ו־.)23
פורס מז'ור :ניכר כי המציאות הפוליטית הקיימת והיעדר תקציב  2020פגעו בהמשך היישום של החלטת
הממשלה ונכון להיום אין תכנון תקציבי עדכני ליישומה.
מתוך בחינת ממצאי היישום עולים המאפשרים הבאים:
צוות מתכלל :משרד הרווחה ,העבודה והשירותים החברתיים אמון על ביצוע התכנית והעברת התקציבים.
גורם מתכלל נחשב כמאפשר ליישום גבוה של החלטות ממשלה ,עם זאת ,סעיפים רבים מתכנית הפעולה
שיועדה לשנת  2019טרם יושמו .מנגד ,במציאות המורכבת מבחינה פוליטית ותקציבית נדמה כי העובדה
שהחלטה הייתה רק תחת משרד אחד סייעה לסעיפים שכן יושמו.
מטרות ברורות :ישנה עמימות רבה לגבי התוכנית עצמה ,כוונותיה ומכאן גם לגבי היישום שלה .לדוגמה
סעיף  5העוסק בהרחבת מענים לגברים אלימים שאינו מדייק את הצורך ואינו מפרט את ההרחבה הנדרשת
ולכן קשה להבין האם ניתן מענה לצורך.
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רקע
אלימות במשפחה
הוועדה לטיפול בתופעת האלימות במשפחה הגדירה כי "אלימות היא כל פעולה הנעשית מתוך כוונה לפגוע בזולת או
נתפסת ככזו .אלימות מאופיינת ברצף של התנהגויות מתעללות ובהסלמה בחומרת ההתנהגויות .אלימות במשפחה
מתקיימת במסגרת המשפחה ובהקשר ליחסים שבתוכה לרבות בני זוג או שותפים לחיים בהווה ובעבר ופגיעה ע"י בן
משפחה מורחבת" 4.אלימות באה לידי ביטוי בצורות שונות; אלימות נפשית ,פיזית ,כלכלית ,מינית איומים והשפלות.
בעשור האחרון חלה עלייה במודעות הציבורית לתופעת האלימות במשפחה .מסקר שפורסם בשנת  2014בדו"ח הוועדה
לטיפול בתופעת האלימות במשפחה עלה כי  28%ממקרי האלימות בארץ מתרחשים בתוך המשפחה 5.נכון לספטמבר
 ,2019בשש השנים האחרונות נרצחו  99נשים על ידי בן משפחה או בן זוג 6.בסוף שנת  ,2019לאחר ריבוי מקרי אלימות
במשפחה ,הגיעה המחאה כלפי אלימות נגד נשים לשיאה בשורה של הפגנות ,שביתות וקריאה לרשויות לקבוע מדיניות
7
ולקדם פעולות לצמצום התופעה.

מדיניות קודמת
בשנת  ,2014בעקבות שורה של מחקרים שפורסמו על אלימות במשפחה ולאחר דיון בראשות השר לביטחון הפנים ושר
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים (להלן :הרווחה) ,הוחלט על הקמת ועדה בין־משרדית לשם שיפור המערכת
הסוציאלית להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה והעלאת המודעות הציבורית .המלצות הוועדה ניתנו ביוני
 8.2016הוועדה התמקדה בהמלצותיה בארבעה מעגלים ,שחלקם באים לידי ביטוי גם בהחלטה הנוכחית; ניסיון מניעה
9
והעלאת מודעות ,איתור מקדים של משפחות שיכולות להגיע למעגל האלימות ,הגנה וטיפול שיקומי ואכיפה.
ועדת השרים למאבק באלימות שהתכנסה ביולי  ,2017אימצה את עיקרי המלצות הוועדה הבין־משרדית (החלטה
 .)101249בספטמבר  ,2017התקבלה החלטה  11 2820אשר עניינה "הצגת תכנית פעולה ליישום המלצות ועדת המנכ"לים
למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה אשר הוקמה בהחלטת הממשלה מס'  ."1249החלטה זו מאמצת את המלצות
ועדת המנכ"לים למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה שהוקמה בהחלטה  1249תוך יישום המלצות הוועדה
הבין־משרדית .לאחר קבלת ההחלטה ,משרד הרווחה החל לפעול ליישומה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים .המשרד
הציג את צפי התקציב שיידרש לשם יישום הפעולות ,כאשר התקציב שננקב עמד על  50מלש"ח כל שנה למשך חמש
שנים 12.ההחלטה עצמה לא קבעה או החילה בסיס תקציבי או את מקורותיו 13.משכך ,התקציב הנדרש לתכנית לא
הועבר והמשרד היה צריך לתעדף נושאים ספציפיים שהיו חלק מההחלטה ולהתמודד עם התקציב הקיים .בשל כך,
המשרד לא הצליח ליישם חלק משמעותי מהתוכנית 14.בעקבות לחצים ציבוריים וריבוי מקרים של אלימות במשפחה,
הוקמה ועדה חדשה אשר קידמה את החלטה  15,4439שאושרה בינואר  ,2019ובה הוחלט לקדם פעולות רבות מהוועדה
המקורית עם תכנון תקציבי מדויק של כ־ 50מלש"ח .התקציב המיועד התחלק לתקציב שהוקצה למשרד הרווחה ממשרד
.4
.5

דו"ח הוועדה לטיפול בתופעת האלימות במשפחה.)2014( 6 ,
דו"ח הוועדה לטיפול בתופעת האלימות במשפחה (.)2014
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/domestic_violence_committee_report_2016

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

פרוטוקול ישיבה מס'  16של הכנסת ה־.)25.11.2019( 61 ,22
לי לירון "בשל היעדר התקציב ,התוכנית למניעת אלימות במשפחה תעוכב בשנתיים" הארץ .25.11.19
דו"ח הוועדה לטיפול בתופעת האלימות במשפחה
שם.
החלטת ממשלה 1249
החלטת ממשלה 2820
חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה.)2019( 3 ,
החלטת ממשלה 2820
חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה.)2019( 5 ,
החלטת ממשלה 4439
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האוצר לצד תקציב שהגיע מקיצוץ רוחבי ממשרדים אחרים ועמד על  20מלש"ח לשם השלמה לתקצוב הנדרש .התכנון
התקציבי בהחלטה הוגבל לשנת  2019בלבד ותוספת התקציב שהוגדרה בהחלטה הועברה רק בספטמבר  ,2019כ־8
חודשים לאחר קבלתה.
יש לציין כי בנובמבר  ,2020התקבלה החלטה נוספת שעניינה "גיבוש תוכנית לאיתור ,מניעה וטיוב הטיפול לצמצום
האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים" .החלטה זו מטילה על שר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים לגבש תכנית לאיתור ומניעה של תופעת האלימות במשפחה ולמנות צוות בין־משרדי מיוחד
שימליץ וייעץ לשר בתחום האלימות במשפחה.
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יושם

טבלה מסכמת
הסבר הסעיף

מה קורה עד עכשיו

1

הקצאת לפחות שליש מהמענים למגזר בוצעו פעולות שונות אך מתשובת משרד הרווחה
הערבי ,תוך זמינות ומענה נגיש לאותו ניתן לראות כי בפועל לא הוקצו שליש מהמענים
למגזר הערבי.
מגזר

2

תקצוב התוכנית

התקציב הנוסף ( 20מיליון ש"ח) הועבר בספטמבר
 2019ונלקח חזרה בסוף שנת .2019

יישום
סטטוסחלקית
יושם

יושם
לא יושם

לא יושם
יושם חלקית

במהלך  2020בוצעו העברות תקציביות מסוימות,
המשרד תיקצב ממקורותיו חלק מהתכנית ותיעדף
לא יושם
פעולות לתקצוב תוספתי ,אך התוכנית מעולם לא
תוקצבה בדיוק כפי שהוגדר בהחלטת הממשלה
יושם
הסעיף מקצה  ₪ 15,874,000עבור פעולות למענה
תקציב פעולות למענה לתוקפים
לתוקפים .עניין התקציב לא פורט בתשובות ובדוחות
עד היום ונשאר בעמימות רבה .עם זאת ,ניכרת עבודה
יושם חלקית
משמעותית של משרד הרווחה על מנת לעמוד ביעדי
יושם חלקית
הסעיפים ,למרות שלא היה בידיו את כל התקציב
יושם
הכולל.
הוספת עובדים סוציאליים לטיפול התקציב עבור הוספת  60תקנים הועבר ,אך נכון
לא יושם
לאפריל  ,2020רק  30.8תקנים אויישו 16.ממשרד
בגברים אלימים
יושם חלקית
הרווחה נמסר כי ישנה בעיה גדולה מאוד בגיוס
יושם חלקית
עובדים סוציאליים.
יושם
תכנון להרחיב את המענים במרכזי יום הסעיפים הקשורים למגורי ומעני יום של גברים תוקצבו
ב־ 2.8מלש"ח ,אך לא פורט לשם מה נועד התקציב
לגברים אלימים
לא יושם
יושם חלקית
ומה נעשה איתו בפועל .ישנם מרכזים המציעים מסלול
יושם חלקית
בוקר ,ערב ומסלול משולב.
מעני דיור לטיפול בגברים אלימים הועבר תקציב ייעודי לרשויות המקומיות לסיוע עבור
דיור לטווח קצר ,כמו כן ,נפתח הוסטל עם  12מיטות
לא יושם
יושם
השוהים גם במסגרת לינה.
יושם
לא יושם

3

4

5

6

7

דירות מעבר לגברים אלימים

8

פיתוח מודל בו יהיו כלי מדידה לשם המודל בשלבי פיתוח ,אך טרם גובש מודל העבודה
בדיקת העבודה עם גברים אלימים הסופי.

ממשרד העבודה והרווחה נמסר שהוקמה דירת מעבר
והועבר תקציב ייעודי לשם דיור לטווח קצר

יושם חלקית
יושם

יושם

יושם
יושם
לא
יושם חלקית

יושם חלקית

יושם חלקית
לא יושם

לא יושם
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ממשל שעובד .בשבילנו.

הסבר הסעיף

מה קורה עד עכשיו

סטטוס יישום

9

הכשרות בשב"ס בנוגע לגברים אלימים במסגרת גיוס לכוח אדם נפתח קורס הכשרה שהינו
חלק מההכשרה הכוללת לטיפול בגברים במרכזי
אלימות ,בשירותי מבחן ובשב"ס.

10

הכשרות במשרד הבריאות בנושא גברים הועבר תקציב לבית ספר מרכזי לשם הכשרת עובדים
סוציאליים ולבנית קורס ייעודי לעובדי משרד
אלימים
הבריאות .הקורס נמצא בשלבי בנייה.

11

תקציב התוכנית לקורבנות אלימות ישנה עמימות מצד המשרד לגבי הסעיפים התקציביים
וכן כמה תקציב הועבר לכל מטרה .ניכר כי נעשה
בסך ₪ 27,553,500
יושם חלקית
מאמץ ליישום הסעיפים בהחלטה וההנחה היא שהועבר
יושם חלקית
נתח גדול מהתקציב.
יושם
תוספת עובדים סוציאליים ותקציבי נכון לאפריל  ,2020אוישו  49.5תקנים מתוך  68תקנים.
פעולה ברשויות המקומיות לשם טיפול
לא יושם
יושם חלקית
בתופעת אלימות נגד ילדים
יושם חלקית

יושם
יושם

יושם

יושם חלקית
יושם חלקית
לא יושם

לא יושם
יושם
יושם
לא

12

יושם

13

תוספת עובדים סוציאליים ותקציבי הועבר תקציב לפתיחת  50תקנים ואיושם .נכון לאפריל
פעולה ברשויות המקומיות לטיפול  ,2020אוישו  88%מסך ההקצאות.
באלימות נגד זקנים

לא יושם
יושם חלקית

14

תוספת של שישה עובדים סוציאליים ששת התקנים שהוקצו אוישו .התקציב הועבר מהתכנית
במשטרה
"עיר ללא אלימות".

לא יושם

15

הקמת שני מרכזי חירום והגנה רב המרכזים טרם נפתחו .הוחלט להרחיב את התכנון ועל
תחומיים לנפגעי אלימות במשפחה פי התכנון הנוכחי ,יוקמו ארבעה מרכזי חירום ,כאשר
הראשון עתיד להיפתח ברבעון השלישי של .2020

16

הרחבת הפעולות במרכזים

17

תקציב אוניברסלי על סך  ₪ 6,140,000ישנה עמימות מצד המשרד לגבי הסעיפים התקציביים
וכן כמה תקציב הועבר לכל מטרה ,אולם ניכר מאמץ
לא יושם
יושם חלקית
מצד המשרד לשם יישום הסעיפים ועבודה עם התקציב
יושם חלקית
יושם חלקית
הקיים.
הוקצו שתי משרות לפיקוח ארצי אשר נמצאות נכון
תגבור מטה לניהול התוכנית
למאי  2020בהליך של מכרז.
לא יושם

יושם חלקית

יושם

יושם

יושם

יושם חלקית

יושם חלקית

יושם חלקית
יושם
יושם
לא

ממשרד הרווחה נמסר כי הסעיף מתייחס להקצאת
תקנים ייעודיים של עו"ס וכי הפעילות הורחבה בהתאם
להחלטה.

לא יושם
יושם חלקית

יושם חלקית
יושם

18

יושם

לא יושם

לא יושם

8

דו"ח מעקב הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

הסבר הסעיף

מה קורה עד עכשיו

סטטוס יישום

19א

תגבור מוקד  118במוקדנים ועובדים הועבר תקציב לתגבור המוקד שנקבע בהחלטה .בנוסף,
נפתח קו ייעודי ב־ 2020לפניות גברים פוגעים ונפגעים.
סוציאליים

20

פיתוח כלים והכשרות לאנשי מקצוע הועבר תקציב להכשרות בין משרדיות עבור אנשי
המקצוע שעבודתם קשורה לאלימות במשפחה והן
מתקיימות.

21

התאמת תכנית מניעה "חברות וזוגיות" כרגע התוכנית פועלת ב־ 120בתי ספר ובעקבות
התוספת התקציבית ,עתידה להתרחב לבתי ספר
והרחבתה
נוספים.

22

הקמת מערך מחקר ומדידה
נבנו חמישה מודלים לשם בסיס לעבודה מכוונת
תוצאות והתחיל מחקר למדידת הערכה בתחום
יושם חלקית
הטיפול באלימות במשפחה .בנוסף ,כלי למדידת
יושם חלקית
חלקית
מימד אפקטיביות בטיפול בשלבי פיתוח מתקדמים.
יושם יושם
לא
תגבור תחנות משטרה בחוקרי אלימות התגבור טרם נעשה .הועבר תקציב ייעודי של 2.2
במשפחה דוברי שפות ובעלי כשירות מלש"ח ב־ 2018כסכום חד פעמי .ההליך נמצא במשא
לא יושם
לא יושם
תרבותית
ומתן לקראת איוש המשרות.
לא יושם

24

פיתוח והרחבת פעולות בקהילה בנושא
אלימות במשפחה ובהתאמה תרבותית

25

פיתוח כלים להתאמה תרבותית
בנושא האלימות המשפחתית לעובדים
סוציאליים וקשישים

26

פיתוח מערך מדדי תוצאה

הוקמה קבוצת למידה שקיימה מספר מפגשים .בנוסף,
הורחבה התוכנית "חברות וזוגיות ללא אלימות" .כמו
יושם חלקית
כן ,קיימת תוכנית גשרים ,בשילוב משרד העלייה
יושם חלקית
והקליטה המשלבת עו"ס.
נבנו מתודות עבודה אשר ייחודיות לטיפול בתופעת
האלימות בקשישים ואף התקיימה קבוצת למידה
יושם
לא יושם
לנושא זה במיוחד .פועלת הכשרה בנושא "כלים
יושם
יושם
להכשרות תרבותית" שניתנת בבית ספר להכשרת
יושם חלקית
העובדים הסוציאליים.
יושם חלקית
נכון למאי  ,2020מערך מדדי התוצאה לא קיים ולא
עמד בתאריך היעד אשר הוגדר בהחלטה — .31.12.2019

יושם

יושם
יושם חלקית
יושם

יושם
לא יושם
יושם חלקית
יושם

יושם

יושם
יושם
לא

23

חלקית
יושםיושם

יושם

לא יושם

יושם
לא
לא יושם
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ממשל שעובד .בשבילנו.

פירוט מרכיבי ההחלטה וסטטוס יישומם
סעיף א בהחלטת הממשלה קובע כי במסגרת התכנית לצמצום תופעת האלימות במשפחה יש להרחיב את המענים
המתוכננים על פי העקרונות הללו:

1.הקצאת לפחות שליש מהמענים למגזר הערבי ,תוך זמינות ומענה נגיש לאותו מגזר.
לפי סעיף א 2.בהחלטה ,יוקצו שליש ויותר מהמשאבים המתוכננים לתוכנית לשם טיפול בבעיית האלימות במגזר
הערבי .הקצאה זו נקבעה בעקבות העובדה שישנה התפלגות גבוהה יותר של אירועים אלימים במגזר הערבי
ביחס למגזרים אחרים .בנוסף ,נקבע כי תהיה הקפדה על תיעדוף במתן השירותים והנגשתם למגזר.
סטטוס :לא יושם
מתשובת משרד הרווחה עולה כי בוצעו פעולות שונות בקרב המגזר הערבי אך הן לא מהוות שליש מהמענים
כפי שמתחייב בהחלטה .הפעולות שבוצעו הן:
•מבין ארבעת המרכזים הצפויים להיפתח מטעם ההחלטה ,אחד מיועד למגזר הערבי.
•קמפיין טלוויזיוני שהתחיל באפריל  2020שודר בערבית.
•מוקד  118של משרד הרווחה נותן מענה גם בערבית.
•העברת קורס להכשרת עו"סים לטיפול באלימות בחברה הערבית (התקיים בבית הספר המרכזי להכשרת
עובדים סוציאליים).
•הוקצו משאבים לשם פיתוח מודל ייעודי לטיפול בתופעה בחברה הערבית .ההרחבה שנעשתה לתוכנית "חברה
וזוגיות" נעשתה לצורך הנגשה ממוקדת לחברה הערבית.
17
•במהלך  2019נקלטו ארבעה עובדים סוציאליים לעבודה עם המגזר הערבי.
•עלוני מידע שחולקו בזמן תקופת הקורונה תורגמו לערבית (אם כי פעולה זו אינה קשורה להחלטת הממשלה).
מתוך המענה שהתקבל ממשרד הרווחה לא נראה שהופנו שליש מהמענים או ניתנה עדיפות מיוחדת ,אך ניכר
כי היה מאמץ למתן מענה נגיש למגזר.

2.תקציב התכנית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה
החלטה זו היא החלטת המשך ,אך החלטות קודמות לא כללו הקצאת תקציבים ייעודית .על פי סעיף ב ,משרד
האוצר הונחה לבצע קיצוץ רוחבי ( )0.03%בשאר משרדי הממשלה בשנת  ,2019ולהעביר את הסכום לתכנית
עצמה שיעמוד על  20מיליון  ₪תוספתי לתקציב המשרד בכל שנה 18.הסכום יתווסף ל־ 29.5מלש"ח שהוקצו על
19
ידי משרד העבודה והרווחה.
סטטוס יישום :לא יושם
ישנה עמימות רבה לגבי התקציב הקיים ,שימושיו ומקורותיו .מפרוטוקול ישיבת הכנסת ביום  20 25.11.2019עולה
כי התקציב הנוסף הועבר רק בספטמבר  2019ומכך שמשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים היה צריך
שוב לתעדף את הסעיפים בהחלטה לפי צורך ,כפי שעשה בהחלטות הקודמות כשלא היה תקציב מיועד .על פי
סקירות תקשורתיות וגורמים המעורבים בנושא עולה כי הן ב־ 2019והן ב־ 2020הוקצה תקציב משרדי ולצידו
21
תקציב תוספתי כלשהו אך הוא אינו עומד על הסכום שהובטח בהחלטה.
.17
.18
.19
.20
.21
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החלטת ממשלה 4438
פרוטוקול ישיבה מס'  16של הכנסת ה־.)25.11.2019( 61 ,22
פרוטוקול ישיבה מס'  16של הכנסת ה־.)25.11.2019( 61 ,22
"חיות כיס" הפודקאסט הכלכלי של כאן תאגיד השידור הציבורי .פרק  :159אבדו —  250מיליון שקל

דו"ח מעקב הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

סעיף ג' בהחלטת הממשלה מורה למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לבצע בשנת  2019את הפעולות
הבאות תוך חלוקה לטיפול בתוקפים ,בקורבנות ובעניינים אוניברסליים.

חלק  — 1מענה לתוקפים
3.תקציב פעולות למענה לתוקפים.
סעיף ג 1.מקצה  ₪ 15,874,000מתוך הסכום הכולל שהתוכנית מתוקצבת לטיפול בכל הסוגיות הקשורות למתן
מענה לתוקפים.
סטטוס  :יושם חלקית.
בתשובת משרד הרווחה לפניית המרכז להעצמת האזרח ישנה עמימות לגבי הסעיפים התקציביים ולגבי התקציב
שהועבר בפועל לכל פעולה שנקבעה בהחלטה .כמו כן ,קיים קושי להפריד בין תקציבים שהוקצו לפני החלטה זו
והועברו בשנת  2018ואף לפני כן .עם זאת ,ניכר מאמץ מצד משרד הרווחה והעבודה ליישום הסעיפים באמצעות
התקציב הקיים.

4.תוספת עובדים סוציאליים לטיפול בגברים אלימים
סעיף ג(.1.א) בהחלטה קבע כי יש להוסיף עובדים סוציאליים בכדי לטפל בגברים אלימים שכן התוכנית מתמקדת
22
בטיפול ושיקום ואף איתור מקדים של מקרים כדי למנוע אותם לחלוטין.
סטטוס :יושם חלקית
מדו"ח "מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה" (להלן :דו"ח מעקב
התקצוב) עולה כי עבור תוספת עובדים סוציאליים ותקציבי פעולה ברשויות המקומיות לטיפול בגברים
אלימים ,הועברו  10.2מיליון  ₪לשם איוש  60תקנים של עובדים סוציאליים לתחום זה 27 23.תקנים הוקצו
לרשויות הערביות 23.25 ,תקנים לרשויות יהודיות ו־ 9.75תקנים לרשויות מעורבות 24.בנוסף לכך ,ובכדי לענות
על סעיפים נוספים הנוגעים להוספת עובדים סוציאליים (לא רק בתחום טיפול בגברים) ,הועברו  2.4מיליון ₪
נוספים לתקציב פעולה .מתשובת משרד הרווחה עולה כי נכון לאפריל  30.8 ,2020תקנים אויישו 25,אך דווח כי
ישנו קושי מאוד גדול בגיוס עובדים סוציאליים.

5.תכנון להרחיב את המענים במרכזי יום לגברים אלימים
סעיף ג(1.ב) קובע כי יש להרחיב את מתן המענים במרכזי היום לגברים אלימים .מרכזים אלו נותנים מענה
במהלך היום לגברים אלימים ועשויים לעזור בהוצאת הגברים מהבית תוך כדי טיפול חוץ אינטנסיבי.
סטטוס :יושם חלקית
מדו"ח מעקב התקצוב עולה כי כל סעיפי תחום מגורי ומעני היום של גברים תוקצבו ב־ 2.8מלש"ח .עם זאת ,לא
פורט לשם מה נועד התקציב ומה נעשה איתו בפועל 26.ממשרד הרווחה ,נמסר שישנם מרכזים המציעים מסלול

.22
.23
.24
.25
.26

חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה( )2019( 3 ,להלן :מעקב התקצוב).
חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה( )2019( 3 ,להלן :מעקב התקצוב).
עדו אבגר ,אלימות במשפחה :הטיפול בגברים אלימים בישראל (הכנסת ,מרכז המחקר והמידע.)2019( ,
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה( )2019( 3 ,להלן :מעקב התקצוב).
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CECI

המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד .בשבילנו.

בוקר ,ערב ומסלול משולב ( 50שעות) וכן ,הפעילות הותאמה גם לגברים השוהים במרכזי סיוע עם לינה וגם
27
לגברים שגרים בביתם.
מהדו"ח בנושא טיפול בגברים אלימים עולה כי אושר תקציב להקמת בית נועם בצפון (בנוסף לבית נועם שכבר
הוקם ב־ ,)2018ויש אישור לפרסום מכרז 28.למיטב הבנתנו מהדו"ח ,השירותים הללו לא נפתחו במסגרת ההחלטה
או ההמלצה (גם ההחלטות בעבר) ותקציבם אינו מגיע מהתוכנית .למרות זאת ,הוחלט לא לקדם הקמת מענים
29
חדשים שכן המרכזים עונים על צרכי ההמלצות.

6.הרחבת מעני דיור לטיפול בגברים אלימים
סעיף ג(1.ג) .קובע כי יש להרחיב את מעני הדיור הנותנים מענה לגברים המורחקים מביתם ,כך שיכללו דיור
הכולל טיפול .פתרונות אלו דוגלים בהוצאת הגורם האלים מהבית במקום הוצאת הקורבן .החשיבה היא כי
טיפול בגורם האלים יוכל לעזור למניעת התנהגות דומה בעתיד.
סטטוס :יושם
בעבר היו דירות של"ב (שהייה למורחקי בית) אך הן נסגרו 30.ממשרד הרווחה נמסר כי הועבר תקציב ייעודי
לרשויות המקומיות לסיוע עבור דיור לטווח קצר וכן ,הפעולה הותאמה לגברים השוהים גם במסגרת לינה .כמו
31
כן ,נפתח הוסטל עם  12מיטות.

7.הקמת דירת מעבר לגברים אלימים
סעיף ג(1.ד) .קובע כי יש להקים דירת מעבר נוספת הנועדת לשם הוצאה מהירה של גברים אלימים מהבית בעת
הצורך עד למציאת דיור קבוע.
סטטוס :יושם
32

ממשרד הרווחה נמסר כי הוקמה דירת מעבר והועבר תקציב ייעודי לשם דיור לטווח קצר.

8.פיתוח מודל עבודה עם גברים אלימים הכולל כלי מדידה
סעיף ג(1.ה) מורה על פיתוח מודל עבודה טיפולי עם גברים אלימיםֿ 33,אשר מכיל בתוכו כלי מדידה.
סטטוס :יושם חלקית.
לשם פיתוח מודל העבודה פורסם קול קורא לצורך של סקירת מודלים טיפוליים 34,מכון ברוקדייל נבחר לשם
סקירה זו וצפוי היה להגישה ביוני  ,2020אך למיטב הבנתנו הסקירה לא פורסמה .כמו כן ,הוקמה קבוצת למידה
שהחלה לעבוד בנובמבר  2019וכוללת בתוכה אנשים ממטה משרד הרווחה ומהאקדמיה 35.נכון למאי  ,2020הקבוצה

.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
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מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
עדו אבגר ,אלימות במשפחה :הטיפול בגברים אלימים בישראל (הכנסת ,מרכז המחקר והמידע.)2019( ,
שם.
עדו אבגר ,אלימות במשפחה :הטיפול בגברים אלימים בישראל (הכנסת ,מרכז המחקר והמידע.)2019( ,
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
שם.
שם ; החלטה .4439
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
עדו אבגר ,אלימות במשפחה :הטיפול בגברים אלימים בישראל (הכנסת ,מרכז המחקר והמידע.)2019( ,

דו"ח מעקב הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

37

קיימה ארבעה מפגשים 36.בנוסף לכך ,אנשי השטח הציגו את דעותיהם ותובנותיהם בנושא מול קבוצת הלמידה.
בהינתן כל הנתונים קבוצת הלמידה צריכה להחליט על מודל עדכני 38,אך טרם גובש מודל העבודה הסופי.

9.הכשרות בשב"ס בנוגע לגברים אלימים
סעיף ג(1.ו) מטיל על משרד הרווחה להעביר תקציב לשם קורס הכשרת שוטרים בשב"ס ולפתוח אותו ,זאת
בכדי להרחיב את התשתית הטיפולית בגברים אלימים.
סטטוס :יושם
במסגרת גיוס לכוח אדם נפתח קורס הכשרה שהינו חלק מההכשרה הכוללת לטיפול בגברים במרכזי אלימות,
39
בשירותי מבחן ובשב"ס.

10.הכשרות למשרד הבריאות בנושא גברים אלימים
סעיף ג(1.ז) בהחלטה קבע כי על משרד הבריאות להקים הכשרות מקצועיות לעובדי משרד הבריאות בנושא
גברים אלימים.
סטטוס :לא יושם
הועבר תקציב לבית ספר מרכזי לשם הכשרת עובדים סוציאליים ולבנית קורס ייעודי לעובדי משרד הבריאות.
40
הקורס נמצא כרגע בבנייה וצפוי להיפתח בסיום ההליך (לא ניתן תאריך פתיחה עתידי).

חלק  — 2מענה לקורבנות
11.תקציב הפעולות עבור קורבנות אלימות
סעיף ג 2.בהחלטה קבע כי יוקצו  ₪ 27,553,500עבור פעולות הנותנות מענה לקורבנות האלימות במשפחה.
סטטוס :יושם חלקית
ככלל ,ישנה עמימות מצד המשרד לגבי הסעיפים התקציביים וכן כמה תקציב הועבר לכל מטרה .כמו כן ,יש
קושי להפריד בין התקציבים שהוקצו לפני החלטה זו והועברו בשנת  2018ואף לפני כן .בכל זאת ניכר מאמץ
מצד משרד הרווחה ליישום הסעיפים ביחס לתקציב הקיים.

	12.תוספת עובדים סוציאליים ותקציבי פעולה ברשויות המקומיות לשם טיפול בתופעת אלימות
נגד ילדים
סעיף ג(2.א) מורה למשרד הרווחה על העברת תקציב לשם פתיחת התקנים ,ואיושם בפועל .תוספת העובדים
הסוציאליים הינה ייעודית עבור טיפול בילדים החווים אלימות במשפחה ,זאת לאור מחסור בכוח אדם שמיועד
ספציפית לטיפול בילדים כפי שהופיע בדו"ח הוועדה.

.36
.37
.38
.39
.40

מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
שם.
עדו אבגר ,אלימות במשפחה :הטיפול בגברים אלימים בישראל (הכנסת ,מרכז המחקר והמידע.)2019( ,
עדו אבגר ,אלימות במשפחה :הטיפול בגברים אלימים בישראל (הכנסת ,מרכז המחקר והמידע.)2019( ,
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
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המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד .בשבילנו.

סטטוס :יושם חלקית
הפעולה תוקצבה ב־ 11.6מלש"ח לשם פתיחה של  68תקנים 41.עד אפריל  2020אוישו  49.5תקנים ,שכן ישנו קושי
בגיוס עובדים סוציאליים 42.בנוסף על זה הועבר תקציב פעולה של  2.4מיליון ( ₪ביחד עם עובדים סוציאליים
לטיפול בגברים אלימים).

13.תוספת עובדים סוציאליים ותקציבי פעולה ברשויות המקומיות לטיפול באלימות נגד קשישים
סעיף ג(2.ב) בהחלטה קבע כי על משרד הרווחה להעביר סכום (לא הוגדר מראש בגוף ההחלטה) לשם פתיחת
תקנים לעובדים סוציאליים ואיושם עבור הטיפול באוכלוסיית האזרחים הוותיקים שעוברים אלימות במשפחה.
סטטוס :יושם חלקית
הועבר תקציב של  8.5מיליון  ₪לשם פתיחה של  50תקנים ואיושם ביחד עם תקציב פעולה (לשם תפעול מערך
44
האיוש) של חצי מיליון  43.₪נכון לאפריל  2020אוישו  88%מסך ההקצאות.

	14.תוספת של שישה עובדים סוציאליים במשטרה
סעיף ג(2.ג) בהחלטה קובע כי יש לתקצב פתיחה של שישה תקנים נוספים וחדשים של עובדים סוציאליים
במשטרה לתגובה מהירה ומקצועית במידת הצורך.
סטטוס :יושם
כמיליון ש"ח הועברו לטובת פעולה זו מתכנית "עיר ללא אלימות" של המשרד לביטחון פנים למשרד הרווחה
בשל הרצון לרכז את הנושא אצל משרד הרווחה .תוכנית זו כבר מכילה בתוכה  9.5תקנים ,ותוספת זו מאפשרת
46
מענה ל־ 20יישובים ערבים 45.ששת התקנים שהוקצו אוישו.

15.הקמת שני מרכזי חירום והגנה רב תחומיים לנפגעי אלימות במשפחה
סעיף ג(2.ד) מורה על פתיחת שני מרכזים שישמשו מקום הגנה למקרי חירום לנפגעי אלימות.
סטטוס :יושם חלקית
הפעולה תוקצבה ב־ 5.1מלש"ח ,אך המרכזים לא נפתחו עדיין וצפויים להיפתח בקרוב 47.לבסוף הוחלט על  4מרכזי
48
חירום במקום רק שניים ,כאשר הראשון עתיד להיפתח ברבעון השלישי של  2020ולאחר מכן יפתחו האחרים.

	16.הרחבת הפעולות במרכזים למניעת אלימות
בסעיף ג(2.ה) נקבע כי יש לתקצב את פיתוח והרחבת פעילות המרכזים למניעת אלימות הקיימים וכן ,את
אלו שעתידים להיפתח .הפיתוח כולל את הרחבת המענים הניתנים ויכולת העזרה שאותם המרכזים מספקים.
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חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה.)2019( 3 ,
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה.)2019( 3 ,
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה.)2019( 3 ,
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
חדוה קפלנסקי ,מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה ;)2019( 3 ,פרוטוקול ישיבה מס' 16
של הכנסת ה־.)25.11.2019( 61 ,22
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020

דו"ח מעקב הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

לדוגמא :פיתוח טיפולים קבוצתיים ,התערבויות קהילתיות למניעת האלימות בכל סוגי האוכלוסיות המטופלים
במרכזים עצמם (כלומר גם קורבנות וגם תוקפים) והוספת טיפולים פרא־רפואיים.
סטטוס :יושם חלקית
ממשרד הרווחה נמסר שהסעיף מתייחס להקצאת תקנים ייעודיים של עו"ס וכי הפעילות הורחבה בהתאם
להחלטה 49.עם זאת ,לא נמסרה תשובה המפרטת את הפיתוח בהתאם להחלטה.

חלק  — 3מענים אוניברסליים
	17.תקציב לפעולות אוניברסליות למיגור האלימות במשפחה
סעיף ג .3.מקצה  ₪ 6,140,000מסך כל תקציב התוכנית עבור פעולות אוניברסליות שנקבעו בתוכנית למניעת
ומיגור האלימות במשפחה.
סטטוס :יושם חלקית
ככלל ,ישנה עמימות מצד המשרד לגבי הסעיפים התקציביים וכן כמה תקציב הועבר לכל מטרה .כמו כן ,ישנו
קושי להפריד בין התקציבים שהוקצו לפני החלטה זו והגיעו משנת  2018ואף לפני כן .בכל זאת ניכר מאמץ
מצד משרד הרווחה והעבודה ליישום הסעיפים ביחס לתקציב הקיים.

18.תגבור מטה ניהול התוכנית
לפי סעיף ג(3.א) בהחלטה ,יש לפעול להרחבת המטה במשרדים הממשלתיים לניהול התוכנית .לא פורטה
התוספת התקציבית הנדרשת עבור סעיף זה.
סטטוס :לא יושם
50

ממשרד הרווחה נמסר כי הוקצו שתי משרות לפיקוח ארצי אשר נמצאות נכון למאי  2020בהליך של מכרז.

19.תגבור מוקד  118במוקדנים ועובדים סוציאליים
סעיף ג(3.ב) קובע ,כי על משרד הרווחה להעביר תקציב לטובת תגבור מוקד החירום הנ"ל בו ניתן מענה
לנפגעים ופוגעים במשפחה .כמו כן ,יש לדאוג לאיוש המוקד במוקדנים ובעובדים סוציאליים בכדי לתת מענה
נרחב ,מקצועי ומהיר יותר.
סטטוס :יושם
לשם הרחבת המענה במוקד החירום הועברו  1מלש"ח 51.מבדיקה שערכנו עולה כי קיים קו ייעודי ב־ 2020לפניות
גברים פוגעים ונפגעים.52

20.פיתוח כלים והכשרות לאנשי מקצוע
לפי סעיף ג(3.ג) נקבע כי יש להקצות תקציב עבור פיתוח הכשרות בין־משרדיות שיפתחו שפה משותפת בתחום
האלימות במשפחה.
.49
.50
.51
.52

שם.
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
עדו אבגר ,אלימות במשפחה :הטיפול בגברים אלימים בישראל (הכנסת ,מרכז המחקר והמידע.)2019( ,
בדיקה ישירה מול מוקד .118
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סטטוס :יושם
הועברו  0.6מלש"ח ליישום סעיף זה .התקציב נועד להכשרות בין משרדיות עבור אנשי המקצוע שעבודתם
קשורה לאלימות במשפחה .מטרת ההכשרות היא ליצור שפה משותפת וממשקי עבודה בין גורמי המקצוע .את
53
ההכשרות עוברים עובדי משרד הבריאות ,החינוך ,הרווחה ,שב"ס ועוד.

21.התאמת תכנית מניעה "חברות וזוגיות" והרחבתה
לפי סעיף ג(3.ד) ,יש להתאים ולהרחיב את תוכנית "חברות וזוגיות" .זוהי תכנית משותפת למשרד החינוך והאגף
לשירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה ,אשר פועלת בבתי ספר ומעבירה תכנים לגבי אלימות במשפחה.
סטטוס :יושם
כרגע התוכנית פועלת ב־ 120בתי ספר ובעקבות תוספת תקציבית של  0.8מלש"ח עתידה להתרחב לבתי ספר
54
נוספים.

	22.הקמת מערך מחקר ומדידה
לפי סעיף ג(3.ה) על משרד הרווחה להקים מערך מדידה לתוכנית.
סטטוס :יושם חלקית
נבנו חמישה מודלים לשם הצבת בסיס לעבודה מכוונת תוצאות (כלומר בדיקת מספר האנשים שיצאו ממעגל
האלימות) וכן ,התחיל מחקר למדידת הערכה בתחום הטיפול באלימות במשפחה .כלי למדידת מימד האפקטיביות
55
בטיפול נמצא כרגע בשלבי פיתוח מתקדמים.

23.תגבור תחנות משטרה בחוקרי אלימות במשפחה דוברי שפות ובעלי כשירות תרבותית
לפי סעיף ג(3.ו) ,תחנות משטרה יתוגברו בחוקרים נוספים וכן ,בחוקרים המדברים שפות נוספות לשם יכולת
תקשורת טובה יותר (רוסית ,ערבית ,אמהרית וכו').
סטטוס :לא יושם
התגבור טרם יצא לפועל .ממשרד הרווחה נמסר כי הועבר תקציב ייעודי על סך  2.2מלש"ח ב־( 2018טרום
ההחלטה) כסכום חד פעמי ,אך כרגע ההליך נמצא במשא ומתן של המשטרה ומשרד האוצר לקראת איוש
56
המשרות בחודשים הקרובים.

	24.פיתוח והרחבת פעולות בקהילה בנושא אלימות במשפחה ובהתאמה תרבותית
סעיף ג(3.ז) .מורה על הרחבת תוכניות קהילתיות המותאמות תרבותית לכל קהילה בנושא אלימות במשפחה.
סטטוס :יושם חלקית
ממשרד הרווחה נמסר כי הוקמה קבוצת למידה בנושא אשר קיימה מספר מפגשים .בנוסף ,הורחבה התוכנית
"חברות וזוגיות ללא אלימות" בשיתוף עם משרד החינוך .כמו כן ,קיימת תוכנית גשרים ,בשילוב משרד העלייה

.53
.54
.55
.56
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חדוה קפלנסקי מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה.)2019( 3 ,
חדוה קפלנסקי מעקב אחר תקצוב התוכנית הבין־משרדית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה ;)2019( 3 ,מכתב
מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
שם.
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והקליטה המשלבת עו"ס שיהיה רגיש לתרבות לשם טיפול בעולים הנמצאים במרכזים לאלימות 57.יש לציין כי
התוכניות קיימות לפני ההחלטה ומתשובת משרד הרווחה לא ברור היקף הרחבתן.

25.פיתוח כלים להתאמה תרבותית בנושא האלימות המשפחתית לעובדים סוציאליים לקשישים
לפי סעיף ג(3.ח) יש להקים מערך ולפתח כלים בכדי להביא להתאמה תרבותית לעובדים סוציאלים אשר מטפלים
בקשישים שעברו אלימות משפחתית.
סטטוס :יושם
נבנו מתודות עבודה ייחודיות לטיפול בתופעת האלימות בקשישים ואף התקיימה קבוצת למידה לנושא זה
במיוחד .כמו כן ,כרגע פועלת הכשרה בתחום האלימות במשפחה "כלים להכשרות תרבותית" הניתנת בבית
58
הספר המרכזי להכשרת העובדים הסוציאליים.

	26.פיתוח מערך מדדי תוצאה
לפי סעיף ד' על המשרד להקים את מערך המדדים עד ל־ 31.12.2019יחד עם הטמעתם במשרד.
סטטוס :לא יושם
נכון למאי  ,2020מערך מדדי התוצאה לא קיים ולא עמד בתאריך היעד של ה־ .31.12.2019ממשרד הרווחה
נמסר כי נבנו חמישה מודלים כבסיס לעבודה מכוונת תוצאות וכן התחיל מחקר למדידת הערכה בתחום הטיפול
59
באלימות במשפחה .עם זאת ,אין עדיין כלי למדידת אפקטיביות בטיפול שכרגע נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים.

 .57שם.
 .58מתוך מענה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך .20.5.2020
 .59שם.
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דיון ומסקנות
בשנים האחרונות נושא האלימות במשפחה ואלימות כלפי נשים בפרט ,עלה לכותרות פעמים רבות ,הן בשל מספר
רב של מקרי אלימות והן בשל היעדר מדיניות ממשלתית והקצאת תקציב למיגור התופעה .החל משנת  ,2014הוקמו
מספר ועדות והתקבלו מספר החלטות ממשלה אשר תפקידן להוציא לפועל תכניות פעולה הנותנות מענה גם לצד
הנפגע וגם לצד הפוגע ,זאת בניסיון למנוע את תופעת האלימות.
החלטת ממשלה  4439שהתקבלה בינואר  2019עוסקת ב"הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על
ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים" .בהחלטה נקבעה תכנית פעולה לשנת  2019אשר מתייחסת למתן
מענה לתקופים ,לקורבנות ולעניינים אוניברסליים.
בחלוף כשנה וחצי מהחלטת הממשלה ,דוח מעקב זה בחן את אופן יישום סעיפי ומרכיבי ההחלטה השונים ,תוך ניסיון
לייצר תמונת מצב עדכנית ומפורטת לעת הזו ,בשילוב הגורמים שאיפשרו או מנעו את יישום סעיפי ההחלטה.
מהדוח עולה כי החלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי בלבד עד כה ,כך ,מתוך  26סעיפים שיועדו לביצוע 7 ,סעיפים
יושמו במלואם ( 12 ,)27%סעיפים יושמו חלקית ( )46%ו־ 7סעיפים לא יושמו כלל (.)27%

יושם
27%
יושם
חלקית
46%
לא
יושם
27%

 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם

מתוך בחינת ממצאי היישום עולים החסמים הבאים:
העדר תכנון תקציבי :רבות נכתב ודובר על תהליך התקצוב הסבוך של תכנית זו .למרות זאת ,עד כה לא
ניתנה החלטה מדוייקת מהממשלה על התקציב לשם מימוש התוכנית מעבר לתקציב  ,2019אלא רק הערכה
של משרד הרווחה לעלות התכנית למשך  5שנים.
מנגנון מדידה והערכה :ההחלטה מורה על הקמת מנגנון מדידה והערכה הבנוי על כמה אדנים אשר אמור
לשפר ולקדם את התכנית בעתיד .עם זאת ,מערך המדידה טרם הושלם .יש להניח כי השלמת הקמת המנגנון
תביא לשיפור ביישום עתידי של סעיפי התוכנית ובהגשמת תכלית ההחלטה.
מדדי תוצאה :ההחלטה מורה על הצבת מדדי תוצאה ,דבר המעלה באופן מובהק עפ"י מחקר המקרו של
המרכז להעצמת האזרח את פוטנציאל היישום של החלטות מדיניות .תהליך הצבת המדדים טרם הושלם
ויש להניח שהשלמתו תאפשר את קידום יישום סעיפי ההחלטה.
כוח אדם :ניכר כי אחד החסמים המרכזיים ליישום החלטה זו נוגע ביכולת לגייס ולהכשיר כוח אדם
מתאים לביצוע המשימות .מספר סעיפים בהחלטה אינם מבוצעים באופן מלא בשל קושי בגיוס של עובדים
סוציאליים (סעיפים  )12,13,4בגיוס כוח אדם במשטרה ובמטה ( 18ו־.)23
18
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פורס מז'ור :ניכר כי המציאות הפוליטית הקיימת והיעדר תקציב  2020פגעו בהמשך היישום של החלטת
הממשלה ונכון להיום אין תכנון תקציבי עדכני ליישומה.
מתוך בחינת ממצאי היישום עולים המאפשרים הבאים:
צוות מתכלל :משרד הרווחה ,העבודה והשירותים החברתיים אמון על ביצוע התכנית והעברת התקציבים.
גורם מתכלל נחשב כמאפשר ליישום גבוה של החלטות ממשלה ,עם זאת ,סעיפים רבים מתכנית הפעולה
שיועדה לשנת  2019טרם יושמו .מנגד ,במציאות המורכבת מבחינה פוליטית ותקציבית נדמה כי העובדה
שהחלטה הייתה רק תחת משרד אחד סייעה לסעיפים שכן יושמו.
מטרות ברורות :ישנה עמימות רבה לגבי התוכנית עצמה ,כוונותיה ומכאן גם לגבי היישום שלה .לדוגמה
סעיף  5העוסק בהרחבת מענים לגברים אלימים שאינו מדייק את הצורך ואינו מפרט את ההרחבה הנדרשת
ולכן קשה להבין האם ניתן מענה לצורך.

19

| 40 George Wise Street P.O.Box 39080 Tel Aviv 61390 Israel | Tel: 03–6438979 | Fax: 03–6349438 | www.ceci.org.il |

