איפה יגדל הילד עם הצרכים המיוחדים?
דניאל

טייטלמן1

״משפט הטבע הוא ,שילד יגדל בבית אביו ואמו :הם שיאהבו אותו ,הם שיאכילו
וישקו אתו ,הם שיחנכו אותו ,הם שיעמידו אותו על רגליו עד אם גדל והיה לאיש .זו
זכותם של אב ואם ,וזו זכותו של

הקטן.״2

השופט חשין

הורים רבים לילדים עם מוגבלויות חייבים עזרה צמודה עם הילד .לא מעט פעמים ,רק באופן זה הילד יכול
להישאר בבית ולחיות ,על פי זכותו הבסיסית ,בחיק משפחתו .במקרים אלו ,נכון להיום ,עומדות בפני ההורים
שתי אפשרויות :הראשונה ,להפוך למטפלים ולעזרה הצמודה של ילדיהם ,על כל המשתמע מכך .והשנייה,
להעסיק עובד סיעודי .במקרים בהם יש צורך בסיוע צמוד עם הילד ,ברוב הפעמים האופציה הריאלית ביותר
למשפחה היא העסקת עובד זר .הן בשל העלות הגבוהה יותר של עובד ישראלי ,והן בשל הצורך בסיוע הצמוד
ובמגורים משותפים בבית המשפחה .אף על פי שהקריטריונים שהמדינה מגדירה להעסקת עובד זר כשלעצמם
לא מציבים מכשול משמעותי בפני המשפחות ,עלות ומנגנון ההעסקה של עובדים זרים לקטינים מעמיד את
המשפחות ,שהופכות לגורם מעסיק ,בפני מספר משוכות :עלויות העסקה גבוהות ,הוצאות נלוות למשכורת,
הסדרי לינה וחיים משותפים ,קושי במציאת מחליף לעובד הזר בעת חופשה או מחלה ,תחלופה רבה ועזיבה
של העובדים לטיפול בקשישים.

במאמר זה נשים את הזרקור על הקשיים המוצבים בפני משפחות לילדים עם צורך בסיוע צמוד ,כאשר אלו
רוצות להשאיר את הילד בביתן .נציג את הנתונים בשטח ובמחקר ,תוך פירוט עמדתנו לגבי המצב הרצוי בסיוע
למשפחות אלו מטעם המדינה.

1סטודנטית למשפטים ופסיכולוגיה באונ' העברית ,שגרירה במסגרת תכנית שגרירי רוטשילד בארגון קשר -הבית של המשפחות
המיוחדות ומובילה פרויקט למציאת פתרונות למשפחות שהעסקת עובד זר היא הפתרון לטובת השארת הילדים עם מוגבלות
במשפחתם.
2ע״א  3798/94פלוני נ׳ פלונית ,פסקה  1לפסק דינו של השופט חשין.
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״הלוואי ובאמת היה פתרון ועזרה מהמדינה ומביטוח לאומי להורים כמוני ,שמתמודדים עם
ריצות ,ועדות ,פגישות ,מורות ,גננות וכו' .ועם בירוקרטיה לא פשוטה .והתנהלות של הביטוח
הלאומי בכל מה שקשור בלהקל ולא להשפיל הורים כמוני ולהבין את הקושי היום יומי ולא
להיות אטומים .ובאמת לתת אפשרות ועזרה ראויה להורים לילדים מיוחדים .ולא לתת להם
הרגשה שמקשים עליהם את כל התהליך .לתת להם לגדל את ילדיהם בכבוד .והורים שאין
להם בית לעזור להם בשכירות או במקום לתת להם בית מטעם המדינה כי ההוצאות
מטורפות .והלוואי ובאמת יעשו משהו בנידון .״

אז מה המשמעות הכלכלית של העסקת עובד סיעודי?

בתחשיב פורמלי ,הכולל משכורת ,ביטוח רפואי ,ימי חופשה ,מחלה ופנסיה ,עלות חודשית של העסקת עובד
זר היא בסביבות  8,954.9ש״ח כאשר המדינה מאפשרת לקזז עד  1,325שקלים (ביטוח רפואי ,כלכלה
ומגורים) .לפי חישוב זה ,העלות החודשית המינימלית להעסקת עובד זר היא  7,630שקלים ,בעוד שקצבת ילד
נכה מקסימלית ( )188%עומדת על  4,701שקלים בלבד.
כמובן מדובר בתחשיב פורמלי בלבד .התחשיב הריאלי של העסקת עובד זר כולל פעמים רבות ,רכישת דירה
עם חדר נוסף ,מזון ,כביסה ,מים ומתנות .בנוסף ,במקרה של פיטורין ,על המשפחה ,בתור המעסיק של העובד
לשלם את פיצויי הפיטורין .פעמים רבות מדובר בעשרות ואף מאות אלפי שקלים שהמשפחה צריכה לממן.

בסקר שערכנו בארגון קשר בשיתוף המשפחות המיוחדות ,3עלה כי מבין המשפחות שכן מעסיקות עובד זר,4
העלות החודשית של העסקתו מגיעה עד  10,000ש״ח בכל חודש ,זאת בלי להתחשב בפיצויי פיטורין הגדלת
הדירה והוצאות נוספות 94% .מהמשיבים ענו שהעלות הכספית היא לדעתם הבעיה העיקרית בהעסקת
עובדים זרים.

 3הסקר מבוסס על תשובות של כ 150-משפחות המהוות כ 10-אחוזים מתוך המשפחות המתמודדות באופן ישיר עם הסוגיה כיום.
 53%4מהמשיבים על הסקר.
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עזיבת המשפחה
לטובת עבודה עם
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עובדים מחליפים

ההוצאות הנלוות
למשכורת

עלות כלכלית

בעיה מרכזית נוספת שעלתה מהסקר שערכנו עולה דווקא מאותן משפחות אשר כן מעסיקות עובד זר ,והיא
נטישת המשפחות על ידי העובד הזר לטובת עבודה עם קשישים .עבודה עם ילדים דורשת מהעובד הזר
להתגורר ולהתמודד עם המשפחה ,בעוד שבעבודה עם קשישים הוא מתגורר עם הקשיש בלבד .טיפול בילד
הוא בהכרח טיפול אינטנסיבי יותר ,במיוחד מבחינת הציפייה של המשפחות לכן העבודה קשה יותר .על כן,
ישנם מספר רב של מקרים בהם עובדים זרים שמגיעים לעבוד עם הילד עוזבים לאחר תקופה קצרה לעבוד עם
קשיש ומשאירים את המשפחה בסיטואציה בה הם צריכים למצוא עובד חדש .התחלופה הזאת ,מציבה קשיים
רבים גם לילד עם הנכות ולהוריו ,שלא יכולים להתמיד בעבודתם ,ומתמודדים עם אי ודאות והעדר פתרון.

 86%מהמשיבים שאינם מעסיקים עובד זר ,השיבו כי הסיבה לכך היא כלכלית 17% ,השיבו כי הסיבה היא
בירוקרטיה מסובכת ושאר המשיבים ציינו את הקושי במציאת פתרון לינה לעובד הזר כאשר אין מספיק חדרים
בבית.
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מדוע אינכם מעסיקים עובד זר ?
אחר

בירוקרטיה מסובכת

סיבה כלכלית

18%

17%
65%

אם זה עולה כל כך הרבה ,מהי האלטרנטיבה שמציעה היום המדינה?

כפי שצוין לעיל הסיוע העיקרי שמשפחה לילדים עם מוגבלויות הינה קצבת ילד נכה שהיא כמחצית הסכום
הנדרש להעסקת עובד זר על פי תחשיב פורמלי בלבד .כיום ,האלטרנטיבה הרווחת שמוצעת על ידי הרווחה
במצבים שהמשפחה איננה יכולה לעמוד בנטל או בטיפול הינה ״מסגרות רווחה חוץ ביתיות״ -כלומר ,להוציא
את הילדים מהבית .קיימים סוגים שונים של מסגרות חוץ ביתיות ,ביניהם :משפחות אומנה ,פנימיות ,הוסטלים,
דיור בקהילה ועוד.

וכמה עולה למדינה להחזיק ילדים במסגרות חוץ ביתיות?
מסגרות חוץ ביתיות עולות למדינה לא מעט .נכון לשנת  ,2017תעריף משרד הרווחה החודשי לילד בפנימייה
טיפולית הוא  8,403.9שקלים בגוף פרטי ,או  7,713.28ש״ח בגוף ציבורי .5סכום זה כולל הוצאות שכר ,הוצאות
החזקה ,רווח ומע״מ .תחשיב זה לא כולל נסיעות ,תרופות ,ביגוד ,חוגים ,שיעורי עזר ,אירוח ,אגרות בית-ספר,
עובדים סוציאליים ,פסיכיאטרים ומטפלי לילה.6

5דו״ח מרכז המידע והמחקר של הכנסת ,תקצוב עלויות ילדים במסגרות חוץ ביתיות (לקישור לחץ כאן)
6שם.
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מתוך דו״ח מרכז המידע והמחקר של הכנסת ,תקצוב עלויות ילדים במסגרות חוץ ביתיות

רוצה לומר שמשרד הרווחה משקיע בילדים עם מוגבלויות שנמצאים במסגרת חוץ ביתית כמעט פי שניים
מהסכום שניתן להורים לילד כקצבת ילד נכה .המדינה למעשה מציעה למשפחות שאינן יכולות לעמוד בנטל
החזקת עובד זר אלטרנטיבה אחת בלבד ,שמשמעותה הוצאת הילד מהבית ,שאף עולה למדינה יותר.
אנו מאמינים כי טובת הילד היא בביתו עם משפחתו ,הוצאת ילד מביתו אך ורק מן הסיבה שהילד צריך סיוע
במשך רוב שעות היום ואין באפשרות משפחתו לממן את העזרה ,לא יכולה להיות ראויה ,במיוחד כאשר
המדינה משקיעה משאבים רבים במסגרות חוץ ביתיות .יתרה מכך ,נתונים אלו מעלים אפליה ברורה בין שכבות
אוכלוסייה שונות  -האם רק משפחות עמידות יכולות להשאיר את ילדיהן בבית מאחר והן יכולות להעסיק עובד
זר?
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״אני אמא חד הורית לילדה עם תסמונת רט בת  5מאוד דואגת ונלחמת בשיניים כדיי לטפל
בביתי בבית .אין לי עזרה ולכן ירדתי לחצי משרה בעבודה וכך גם ההכנסה הכלכלית של
הבית נפגעה כתוצאה מהטיפול בילד חולה בבית״.

האם אין גורמים נוספים במדינה שיכולים לסייע?
מבדיקה שערכנו בהתנהלות המדינה מול קשישים סיעודיים שלהם גם נדרש סיוע של עובד סיעודי ,עלתה
הסוגיה הבאה; בעוד קשיש יכול לקבל שעות סיוע שבועיות של עובדת או עובדת ישראלים מהביטוח הלאומי
למי שהגיע לגיל הפרישה ,או לחילופין המרת השעות הללו בסכום כסף שקול להן על מנת לסייע לקשיש אשר
זקוק לעובד סיעודי ,משפחות לילדים לא.
אופציה זו ,כלומר מתן סיוע של מספר שעות למשפחות ,יכולה להוות פתרון ממשי למשפחות ילדים עם
מוגבלויות שזקוקות לסיוע ביום-יום .גם אם אין המדובר בפתרון מלא ,הרי שמספר שעות סיוע למשפחה ,בפועל
או בשווה כסף ,יכולות להטות את הכף בין השארת הילד בבית ובין הוצאה לדיור חוץ ביתי.
הקושי ,כפי שעולה מהוראות המוסד לביטוח הלאומי ,שהזכאות הינה רק מגיל הפרישה.7

״חיפשנו שלושה חודשים עובדת שתואיל לעבוד אצלנו בהתאם לחוק ולבסוף הגיעה עובדת
עם ויזה הומניטרית וכעת מוציאים את הנשמה עם איסוף מסמכים ואישורים על הידוע
לרשויות שביתי לא מסוגלת להיות אפילו דקה ללא השגחה ותפגע אם לא תהיה עובדת
ספציפית זו .החוק אינו גמיש איתנו ההורים לילדים עם נכויות קשות ומורכבות אך מאפשר
זכויות רבות לעובדת שבאה למספר שנים ומקבלת זכויות של פנסיונר פיצויים פנסיה וכו .לנו
המעסיקים שמקיימים ביזנס לכל דבר לצערי ,אין זכויות ממש ..ואנו תלויים בעובדים אלה
מאד.״

פעולת הכנסת בנושא:
צעד ראשון לטובת המשפחות ניתן לראות בפעילות הכנסת בשנת  .2018ביום  15.6.2018אושר בקריאה
שניה ושלישית תיקון מס׳  32להצעת חוק הכניסה לישראל .בתיקון זה הוגדרו לראשונה מקרים סיעודיים קשים,
ביניהם נמצא טיפול בילד נכה .לפי תיקון החוק ,הארכת השהות של העובד הזר תוכל להימשך אל מעבר
לתקופה שהייתה קבועה עד כה בחוק ,במידה והוא מטפל במקרה מיוחד וחריג המתקיים במטופל הסיעודי
וקשור למורכבות או לייחודיות הטיפול הסיעודי הנדרש .תיקון זה כולל ,כאמור ,גם משפחות.

7מתוך האתר לביטוח לאומי -לקישור לחץ כאן
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עם זאת ,תיקון החוק לא פותר את הבעיה בשלמותה .ראשית ,האם מדובר בתמריץ מספיק? האם הארכת
אשרת העבודה במקרה של עבודה עם מקרים מיוחדים מתגמלת את העבודה הקשה שכרוכה בטיפול
במטופלים אלה .ושנית ,גם בתיקון החוק לא מצויים הילדים עם הצרכים המיוחדים לבדם .מתוך ארבע
האפשרויות שמציע החוק ,העבודה עם ילדים נכים נותרה הקשה ביותר ועל כן ספק אם אותם עובדים שיחפצו
בהארכת השהות יעבדו דווקא עם ילדים במסגרת משפחתית.
התיקון אמנם לא פותר את הבעיה ,אך ניתן לראות בו הכרה של הכנסת בכך שאותם מטפלים סיעודיים
מעדיפים את המקרים הפחות מורכבים .ישנה הכרה בתופעת הנדידה ממטופלים מורכבים למטופלים פחות
מורכבים ומודעות למצוקה שהסיטואציה יוצרת בקרב המטופלים המורכבים.

אז מה צריך לעשות?
אנו מאמינים שיש לשנות את המודל הקיים במדינה שבו במקרה ולמשפחה ילד עם מוגבלויות ,עתידו במסגרת
המשפחה תלוי על בלימה .המשפחה היא מקור העוצמה של הילד ,ועל המדינה לפעול ככל האפשר על מנת
לאפשר את קיום המסגרת המשפחתית לילד יחד עם הילד.
סקרנו את הבעיות השונות בהן נתקלות משפחות לילדים עם מוגבלויות עם תלות בזולת ,ובהן :העלות הכספית
של העסקת עובד זר (כ 94%-מהמשיבים על הסקר) ,ההוצאות הנלוות למשכורת ,מציאת מחליף לעובד הזר
בחופש או מחלה ועלותו של המחליף ,תחלופה רבה  ,קבלת אישור להעסקת עובד זר ,מציאת הסדרי לינה
לעובד הזר בבית המשפחה והקושי בחובה להעסיק את העובד הזר במשרה מלאה ,גם אם הילד נמצא במסגרת
עד אחר הצהריים.
טענה נוספת החוזרת על עצמה משיחה עם משפחות רבות היא שעבודה עם קטינים אינה כדאית לעובדים
הזרים ולכן פעמים רבות הם עוזבים על מנת לעבוד עם קשישים .בעוד שאותם עובדים מגיעים למדינת ישראל
עם ויזה על שם המשפחה שהביאה אותם ,אין דבר המונע מהעובדים להחליף את מקום העבודה ולעזוב את
המשפחה .נאמר לא פעם כי יש חשיבות לקשר בין המטפל והמטופל ,וההסתגלות למטפל חדש בכל פעם
מקשה על המטופל ועל המשפחה כולה .הפתרון שאנו מציעים נועד להיטיב עם המשפחות וכמו כן להיטיב גם
עם העובדים הזרים .אין אנו מבקשים את כבילת העובד למשפחה ,אלא אנו מאמינים כי יש צורך ביצירת
תמריצים חיוביים כלפי העובדים הזרים לעבוד עם משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים.
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ישנם פתרונות ברורים ואפשריים שניתן לקדם:
 .1מתן תמיכה כספית למשפחות מהרווחה באופן היחסי המושקע במסגרות חוץ ביתיות :ברצוננו להשוות
את ההשקעה של המדינה בכך שהמדינה תשלים את הסכום שניתן בקצבה עד כדי ההשקעה של
הרווחה במסגרות החוץ ביתיות .אין מדובר בקצבה גלובאלית ,המחלוקת לכל ילד עם מוגבלות ,אלא
השוואת השקעה רק באותם ילדים אשר עונים על ההגדרה של תנאי משרד ההגירה והאוכלוסין
להעסקת עובד זר.
 .2מתן אפשרות סיוע עובד סיעודי למשפחות בדומה לקשישים -כשם שהמוסד לביטוח לאומי מתקצב
שעות סיעוד לקשישים אשר הגיעו לגיל הפרישה ,כך יש לעשות גם כלפי ילדים סיעודיים אשר רחוקים
עד מאוד מגיל הפרישה .מניעת השירות מאוכלוסייה מסיומת ,מבלי שקיים שוני רלוונטי ,מהווה
הפלייה לרעה של הילדים הזקוקים לעובד סיעודי.
 .3תנאים במתן האשרות :כדי למנוע את התופעה בה מגיעים עובדים זרים בשביל לעבוד עם משפחה
ובגלל קושי העבודה הם עוברים לעבוד עם קשישים ,האשרות יסווגו לפי סוג המטופל וכאשר מטפל
יעזוב משפחה ,הוא יצטרך לעבור למשפחה אחרת .בנוסף ,מכיוון שהעבודה עם משפחות היא אכן
קשה יותר ,יש צורך ליצור תמריצים לעובדים לטובת עבודה עם ילדים ומשפחות כגון :הקלות במתן
אשרה לטובת סיוע לילד עם מוגבלויות ,הארכת שהייה וכדומה.

אנו קוראים לחברי הכנסת ,למשרד הרווחה ,ולביטוח הלאומי ,להקשיב לקולן של מאות משפחות מיוחדות
בישראל ,שמגדלות ילד עם מוגבלות מורכבת ,להסדיר את תחום הסיוע הסיעודי למשפחות ,ולאפשר לילדים
לגור בביתם עם משפחתם בכבוד.
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