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  המחקר תמצית

   רקע. 1
בישראל המודעות בקרב הציבור ובקרב אנשי המקצוע לפגיעה בקטינים. בין היתר, עולה לאחרונה 

נובעת עלייה זו מהגברת המודעות בחברה הישראלית לזכויות האזרח ולזכויות הילדים בכלל, 

ולזכויות נפגעי עֵברה בפרט. מגמה זו מתבטאת הן בהרחבת ההגנה הציבורית על זכויות הילדים ובמתן 

  והן בבחינה מחודשת של מצבי סיכון. זכויות חדשות, 

הגברת מחויבותה של המדינה להגנה על קטינים במצבי סיכון וסכנה מתבטאת בחקיקה, בפסיקה של 

בתי המשפט ובפיתוח דרכי טיפול בקורבנות ובתוקפים כאחד. בישראל פקידות הסעד לחוק נוער  הן 

ולדאגה  הדיווחים לבדיקתבסיכון גבוה,  הגורם העיקרי האחראי על פי חוק לקבלת דיווחים על ילדים

. התמורות שהתחוללו במערך הגנת הילד בשנים האחרונות הטילו אחריות לילדיםלאמצעי הגנה 

נוספת ועומס רב על כתפיהן של פקידות הסעד לחוק הנוער וחייבו חשיבה מחודשת על דרכי 

ם בסיכון: מי הם הנושאים ההתמודדות והטיפול של מערכת הרווחה ושל הקהילה כולה לגבי ילדי

באחריות לטיפול ולהספקת מענים, מי הם בעלי סמכויות ההתערבות בשלבים השונים ומהי חלוקת 

  האחריות בין בעלי התפקידים. 

במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף "אשלים" ומרכז אנגלברג לילדים  שירות ילד ונוער

למידה על הסוגיות המעסיקות את מערך הגנת הילד בישראל, תהליך  כוערולנוער במכון ברוקדייל, 

כבסיס לגיבוש דרכים לשיפורו. על סמך תהליך זה נהגתה תכנית "מגן". מטרתה העיקרית היא קידום 

. בשלב הראשון מיועדת וושדרוג יצירתו של "מרחב מוגן" לילדים בסיכון, תוך שיפור מערך הגנת הילד

   ולאחר מכן ברמה המחוזית והארצית.התכנית לפעול ברמה המקומית 

  : . להלן פירוטםלשיפור מערך הגנת הילד שלושה רכיבים עיקריים "מגן"תכנית ל

 חים על ילדים בסיכון: פיתוח מנגנון לקביעת הגורם המטפל ודחיפות הטיפול, דיווהסדרת מערך ה

 י.ישוביח דיוומוקד ח ולמתן משוב למדווחים ולשותפים בטיפול. זאת על ידי הקמת דיוולתיעוד ה

 לבין שאר אנשי  1פיתוח מנגנונים ונהלים לעבודה משותפת ולחלוקת אחריות בין פקידות הסעד

  2.הצוות במחלקות לשירותים חברתיים

  גיבוש והטמעה של הגדרות ברורות יותר לתפקידי פקידות הסעד ברמות השונות ולמשימות

  שעליהן למלא.

. אשלים ומשרד הרווחה פנו מחלקות לשירותים חברתיים 22-ב 2008פיילוט התכנית הושק בינואר 

לעקוב אחר יישום התכנית, לבחון  הייתהמטרתו במחקר הערכה ש למכון בבקשה ללוות את הפיילוט

  נוגע בה ניתן ליישמה ולהפיצה ברחבי הארץ. רוב המידע המובא בדוח שאת השלכותיה ואת המידה 

                                                   
לאחרונה שונה שמן של פקידות הסעד לפי חוק נוער והוא מעתה עובדות סוציאליות לפי חוק נוער. במחקר זה  1

נוער. חלק גדול מהמחקר בוצע עוד לפני שינוי השם, וכדי למנוע כפילות נעשה שימוש בשם פקידות סעד לחוק 
  ובלבול  הוחלט לעשות שימוש בשם הקודם.

 פקידות סעד, מוקדניות, רכזות וכו'; לעתים נקטנו בלשון זכר, מטעמי נוחות. -על פי רוב מדובר בנשים  2
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המחלקות אר מצב ומתזה דוח מסכם במחלקות שהיו בתכנית הזו מראשיתה ועד סיום הפיילוט.  15-ל

נושאיו . לאחר יישומהבטרם יישומה, בשלבים הראשוניים ליישומה וכשנתיים  "מגן"השותפות ל

  העיקריים של הדוח מפורטים להלן:

  מגן"האתגרים בעבודת פקידת הסעד לחוק נוער לפני יישום". 

  ח; גיבוש והטמעה של הגדרות דיווקריים: הקמת מוקדי היעל שלושת רכיביה הע "גןמ"יישום

ברורות יותר לתפקידי פקידות הסעד; פיתוח מנגנון לעבודה משותפת של פקידות הסעד ושל שאר 

 .אנשי הצוות במחלקות לשירותים חברתיים

  והשפעותיה "מגן"תוצאות יישום. 

 אתגרים וסוגיות להמשך פיתוח התכנית. 

  מערך המחקר ואיסוף הנתונים. 2
  :אלונאספו באמצעות כלים  דוחהעליהם מבוסס שנתונים ה

  מגן"איונות עומק עם מגוון אנשי מקצוע מהמחלקות לשירותים חברתיים המשתתפות בתכנית ַר".  

 לתיעוד עבודת פקידות הסעד ("ניתוח עיסוקים") טפסים. 

  העבודה שלהן עומס על אודותסקר בקרב פקידות הסעד.  

 חדיווניתוח נתונים ממוקדי ה. 

  ח במוקדדיוולגביהם התקבל השמעקב אחר מדגם של ילדים. 

"; מגן"חשוב לציין כי מחקר זה מתייחס לאתגרים שעמדו בפני מערכת הגנת הילד טרם יישום תכנית 

מחקר זה לא לתהליך היישום ולהשפעות התכנית על פקידות הסעד והמחלקות לשירותים חברתיים. 

 המשפחות בטיפול המחלקות לשירותים חברתיים.של בחן את השפעות התכנית על מצבם של הילדים ו

  

  עיקרי הממצאים. 3

  ""מגן תכנית לפני יישום אתגרי מערך הגנת הילד  3.1
 אתגרים ברמת פקיד הסעד  .א

, נמצא כי פיילוטבמחלקות ה יישום התכניתלפני ממידע שנאסף : הסעד תפקידמאפייני משרת 

 יאחוז מוגדר. לא היהבעיקר בחצי משרה ומטה או שהיקף משרתן  עבדובמחלקות אלה פקידות הסעד 

ים ישוביגם במחלקות ב םקייהיה מצב זה  ים הקטנים, אךישוביבבעיקר לא הוגדרו המשרה 

תפקיד זה ב בדרך כלל שימשופקידות הסעד ו קיימת הייתהלא תופעה הים הגדולים ישוביב ;הבינוניים

  חצי משרה ומעלה. ב

 ןרובבמחלקות הקטנות והבינוניות  , אבלתפקיד נוסף מילאו לאבמחלקות הגדולות רוב פקידות הסעד 

מדובר בעיקר  ., ולעתים אפילו שלושהלפחותשני תפקידים  –ה במחלקתפקידים נוספים  לאוימ) 85%(

  בני נוער או למשפחות., ללילדים ובמידה פחותה בעבודה שקשורה משפחה עובדבעבודה כ
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הן על פקידות הסעד והן על הגורמים  קשהִה התיקים  עומסחוסר ההגדרה של אחוזי המשרה ו

עשוי לגרום לטשטוש בין התפקידים, היה ו ומנהלת) ראש צוותם עליהן (רכזת חוק נוער, יהאחראי

ברור מתי פקידות הסעד חובשות כובע של פקידת סעד היה שהרי לא תמיד  ;בלבוללחוסר בהירות ול

  ןבין תפקידיה ת הסעדופקידמחלוקת הזמן המצופה  ה, עו"ס נערות וכדומה.משפחומתי של עובדת 

תכניות את תכנן לו ביניהןהעבודה  לנתב אתתקשה ה יהןוהגורם האחראי על להן,ברורה הייתה לא 

  מצבת התקנים.  לפיהעבודה 

ילדים  10-נע מפקידות הסעד מספר הילדים שהיו בטיפולן של : רך הגנת הילדהעבודה במע עומס

ככל . הפעלת התכנית לפניילדים  58-כל עובדת טיפלה ב  ; בממוצעלעובדת ילדים 200עד לעובדת 

בממוצע במחלקות ביישוב  39עלה ( הבאחריותשילדים הממוצע של ה םמספר ,גדול יותרהיה שהיישוב 

בדלים בין אחוזי המשרה של פקידות הסעד שהה יש לצייןביישוב גדול).  157-ביישוב בינוני ו 54קטן, 

ילדים המספר ב בין היישוביםפער הגדול ב ,חלקית מוסברים, לפחות ,שובים מגודל שונהיבי

עם גורם נוסף, יחד מטפלות במשפחה פקידות הסעד ברוב המקרים  סעד.הפקידת  ה שלבאחריותש

  ים הגדולים.ישוביבמיוחד ב

  לה ומחוצההעבודה כפי שציינו גורמים שונים במחלקה  עומסהשלכות 

כל משפחה טיפול מעמיק והעבודה לא יכלו להעניק לפקידות הסעד  :פגיעה באיכות הטיפול .1

ת, לעתים קרובות בצורה של ודיהמימשימות עיסוק בבודחופים מענה לצרכים מתן ב תמצתהה

   ."שרפות"כיבוי 

לשירותיהן של שנזקקו ילדים  היו: דרדריעלול לההיה ומצבם טיפול  לא קיבלו ילדים ומשפחות .2

הן לא לעתים . לטפל בהםהגיעו לא  ןמדובר במקרים דחופים ועל כן האין פקידות הסעד, אך 

עלול להפוך למצב של סכנה היה מצב הסיכון  , ובמקרים אלולמשפחות ולילדים במועדהגיעו 

   ית.מיד

 היאנטל העבודה השוטפת  בגללת הצדה י: משימה חשובה הנדחשל ההתערבות חוסר תיעוד .3

  . תיעוד התערבות במקרים

לעתים קרובות  ,םומורכבותהמקרים : בשל דחיפות פגיעה בתפקידים האחרים של פקידת הסעד .4

 חשו הסעד פקידות .במסגרת תפקידן הנוסף ןהימשימותלמלא את ספיקו ה פקידות הסעד לא

  שלון ושחיקה.יתסכול, תחושת כ

העבודה, ההדרכות של פקידות הסעד נפגעו. הצורך  עומס: בשל פגיעה בהדרכות ומעקב ראש צוות .5

מספיק אפשרות פשר ניתוח מעמיק של מקרים ואין לדון ולטפל במקרים הדחופים, לא ִא 

המקרים הפחות  - כל משפחה  בעניינה של דוןל משום שלא הייתה אפשרותנטילציה. כמו כן, ולו

למידה של בביכולת הפיקוח של ראש הצוות ו שפגעלידיעת ראש הצוות, דבר  הובאוקשים כלל לא 

 .פקידת הסעד

: למרות הקידום וההטבות הכרוכות במינוי לתפקיד פקידת הסעד, מחסור במועמדים לתפקיד .6

  לתפקיד פקיד הסעד לחוק נוער.מתאימים עמדים וממספיק אין  שבוצב העבודה מובילה למ עומס
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ייעוץ ועד לנכפקידות סעד פקידות הסעד  יהן שלגבוה ממשימותאחוז  ודרכי התערבות: משימות

). 7%תם () מאשר בקבל16%יותר במתן ייעוץ והדרכה ( עסקו הן ,). באופן בולט23%הדרכה (לו

מכלל המשימות של פקידות  חמישה עשר אחוזיםהתערבויות טיפוליות.  יוימות הכחמישית מהמש

חים, דיווכאחראיות על הפעלת חוק הנוער (כגון: חקירה וקבלת  ת לתפקידןדימשימות ייחו והסעד הי

של ילד בו מצמעקב אחר  12%כתיבת דוחות והכנת חומר,  15%, ן בבית משפט)ודיהוצאת צו חירום, 

ואחוזים בודדים  יםמקצועיגיוס שיתוף פעולה עם גורמים  9%, ית טיפולשהיה בטיפול/יישום תכנ

  להסדרת מענים. הוקדשומהמשימות 

  

הגבוהה יחסית של  ןהתבצעו המשימות השונות מראה כי למרות שכיחותשבו בחינת משך הזמן 

תערבות לההזמן שהוקדש משך הדרכה, משך הזמן שהוקדש להן היה קטן יותר מהייעוץ והמשימות 

פקידות הסעד משך הזמן שת לפקידות הסעד. לכן, לא ניתן לומר שודייחויטיפולית ולמשימות ה

להתערבות טיפולית או למשימות שהוקדש  היה ארוך יותר מזההקדישו למשימות ייעוץ והדרכה 

  ת לעבודתן.דיהייחו

  אתגרים בעבודה בתוך המחלקה. ב

פקידות הסעד  עבדועל פיו שמודל אחיד  היהלא : בודה משותפת של פקידות הסעד ועובדי המשפחהע

. הגדרת התפקידים, חלוקת העבודה וצורת העבודה המשותפת בין פקידות הסעד יחד ועובדי המשפחה

  .אתגר ווה עדייןלעובדים הכוללניים מה

להתמודד עם מקרים  חששועובדים רבים  כי נמצא: העצמת עובדי המחלקה בנושא ילדים בסיכון

ישירות  הועברוחוק נוער קשורים לשאינם בהכרח  . לכן, מקריםילדים בסיכוןבהם מעורבים ש

מיומנות לטיפול בילדים  ולא פותחה הוגברעל פקידות הסעד  לפיכך, העומס .לאחריות פקידות הסעד

מתח וקונפליקט בין פקידות הסעד לחוק  נוסף לכך נוצר אחרים במחלקה.בסיכון בקרב העובדים ה

מעורבים היו ילדים הבהם שמקרים האחריות על בנושא ההן  – סדרי דיןהסעד ללבין פקידות נוער 

   .גירושין והן על אופן הטיפול בילדים בסכסוכי

במספר מחלקות בינוניות וגדולות פועל רכז חוק נוער. : הגדרת תפקידו ומעמדו של רכז חוק נוער

ת מעמדו מוגדר כמומחה לנושא חוק נוער וכמי שמדריך את שאר פקידות הסעד מקצועימבחינה 

חוק נוער לבין  בין רכז לא ברורה חלוקת העבודה ,לכך מוגדר. נוסף אינובנושא זה, אך מעמדו המנהלי 

   ראש הצוות בהדרכת פקידות הסעד.

  גורמים מחוץ למחלקה עםאתגרים בעבודה . ג

עם ובעבודתן פקידות הסעד ציינו מספר קשיים בתקשורת : פתקשיים בתקשורת ובעבודה המשות

אנשי המקצוע האחרים לא תמיד  ,אין אחריות משותפת על הילדים בסיכוןגורמים מחוץ למחלקה: 

ופקידות הסעד אינן מעדכנות ונותנות , ואת דרכי העבודה במחלקה תפקיד פקידת הסעדמבינים מהו 

   עורכי דין.כלים לעבודה מול , עלה צורך במתן לכך משוב לאנשי המקצוע. נוסף

פקידות הסעד ציינו את הצורך בעבודת הסברה נרחבת : חדיווצורך בעבודת הסברה סביב חובת ה

הגורמים  - חדיוויתר על מקרים שאינם נמצאים תחת חובת ההח דיוולאנשי המקצוע בקהילה לאור 
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חים חלקיים ואי שמירה דיווח על מקרים בזמן, העברת דיווחוסר  ולאור ,להצפת פקידות הסעד לשווא

  ח בכתב.דיוועל נוהל מסירת ה

  

  "מגן" יישום 3.2
   הפיילוט במהלך שחלו שינויים –. המחלקות המשתתפות ב"מגן" א

מחלקות. במהלך הפיילוט ליישום התכנית חלו שינויים במספר  22עם הפעלת "מגן" השתתפו בתכנית 

יצאו אחרות הצטרפו לתכנית בשלב מאוחר יותר ו אחדות בתכנית. מחלקותהמחלקות השותפות 

חודשים לפני סיומו הפורמלי של הפיילוט (בעיקר המחלקות מהיישובים הקטנים). בסוף  כמה ממנה

. במתכונתה 2011מחלקות. תכנית "מגן" במתכונתה כפיילוט הסתיימה בינואר  15התכנית כללה  2010

יישובים תוך התחברות לתכנית האיתור וההגנה הכלל ממשלתית שתחל  15-החדשה התכנית תפעל ב

בהם פעלה שבהם תמשיך התכנית לפעול הם היישובים שהיישובים  15. 2012-2011לפעול בשנת 

  התכנית במתכונתה כפיילוט.

  והפעלתם חדיווהקמת מוקדי ה – חיםדיווה מערך הסדרת .ב

להקים מוקד. כיום,  ניסו "מגן"המחלקות המשתתפות בברוב ח): דיווח (מוקדי הדיווהקמת מערך ה

הוא  ,בינונייםהגדולים והים ישוביכל המחלקות בבכמעט  המוקד פועל באופן מלא ובהתאם להנחיות

חים בעיקר אליו. עם זאת, בחלק דיוואת המפנים מוכר לגורמים שונים בקהילה וחלקם הגדול 

להקים מוקד ולעבוד על פי ההנחיות, אולם זה לא צלח. קיומו של  ניסומהמחלקות ברשויות הקטנות 

היה  חים הקטן שבהם דיוומוקד והנהלים הנלווים לא התאימו למבנה הארגוני במחלקות ולהיקף ה

מעט עובדים שחלקם מבצעים מספר תפקידים. בסופו של שבהן עליהם לטפל. מדובר במחלקות קטנות 

  ח.דיווא הקימו מוקדי המחלקות ברשויות הקטנות ל ,דבר

ים מקצועיהגורמים ה מולהן בתוך המחלקה והן הוטמע ח דיוומערך ה: חדיוותהליך הטמעת מערך ה

תהליך  וה בהתנגדות משמעותית.מהיר יחסית ולא לּו היהברוב המחלקות תהליך ההטמעה  בקהילה.

ות ובפגישות מקצועי-ביןח בוועדות הדיווההפצה וההסברה מחוץ למחלקה כלל את הצגת מערך ה

  שיועדו לנושא. חלק מהמחלקות הפיצו חומרים בכתב לגורמים שונים בקהילה. 

שאר ו ,בארבע מהמחלקות במלואומן את תפקיד המוקדן ימשרד הרווחה מ: איוש תפקיד המוקדן

נחו למנות מוקדן מתוך מצבת כוח האדם שלהן או מתקציב ייעודי שיגייסו לצורך כך. הּו המחלקות

 סמך), עובדת(מזכירה/עובדת זכאות/ מקצועילתפקיד המוקדן מונה ברוב המקרים עובד לא 

בשל  ,ובמיעוטם עובד סוציאלי מהמחלקה. במחלקות הקטנות לא הוקצה עובד ייחודי להפעלת המוקד

עם כניסתם  הוכשרו לתפקידםנה הארגוני של המחלקות. רוב המוקדנים חים והמבדיווהיקף ה

למרות החששות מכך  .םילדים בסיכון מתוקף תפקידם הקודהנושא את  כבר הכירוכולם . לתפקיד

בהם המוקד הופעל על ידי שחים יהיה עובד ללא הכשרה טיפולית, במקומות דיוושהגורם המקבל את ה

זכו בדת זכאות, נראה היה כי יש שביעות רצון מתפקודה. ככלל, ת/מזכירה/עומקצועיעובדת סמך 

הן בקרב אנשי המקצוע במחלקה והן בקרב הגורמים  – ולהערכה על תפקודן עובדות אלו לשבחים 

   המדווחים.
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בהן המוקדנית היא עובדת סמך/מזכירה/עובדת זכאות, הודגשה חשיבות השמירה על שבמחלקות 

נראה כי בדרך כלל  יחות עם המדווחים לא יגלשו למרחב הטיפולי.שהש ; ועל כךגבולות תפקידה

ליווי מתן תמודדות הרגשית המתחייבת מתפקיד המוקדן מעלה את הצורך בהה .אינם נחציםהגבולות 

  תמיכה רגשית למוקדנים.ו

בהן הוקם שברוב המחלקות  :השימוש בכלי לאיסוף מידע על האירוע המדווח וקביעת רמת דחיפותו

הכלי עם זאת, ינת מידת הדחיפות להתערבות פקיד סעד. לבח סטנדרטי בכלי השתמשומוקד דיווח, 

, לא בכל המוקדים משתמשים באותה גרסה לכך עדיין אינו חלק ממערכת ממוחשבת מרושתת. נוסף

  של הכלי ולא בכל המוקדים ממלאים את כל חלקי הכלי. 

ניתן היה ללמוד על מאפייני הדיווחים המגיעים : הדיווחמאפייני הדיווחים המגיעים למוקדי 

  ). 2010מארס שובים במהלך חודש אחד (יי 9-דיווחים שהגיעו למוקדים ב 156למוקדים מתוך ניתוח 

המדווח בעלי תפקידים מהמסגרות החינוכיות (מורה/מנהלת/יועצת) הם הגורם  :המדווח הגורם

 8%מהמחלקות לשירותים חברתיים,  18%העיקרי. כמחצית מהדיווחים מגיעים ממסגרות אלו, 

  . צויןלא  9%ממערכת הבריאות (רופא, אחות),  4%מהמשטרה,  5%מהמשפחה, 

בילדים.  ם) מדובר בדיווחים על רקע בעיות בטיפול ההורי88%ברוב המקרים ( :המדווח האירוע מהות

) מדובר בדיווחים על רקע בעיות בתפקוד הילדים. באחוז קטן יחסית 60%באחוז גבוה מהמקרים (

  . )6%מהמקרים מדובר בדיווחים על רקע בעיות בתפקוד ההורים, כולל אלימות במשפחה (

של  ובשלב הראשון המוקדן קובע מהי רמת דחיפות :אופן הטיפול הראשוני בדיווחים במוקדי הדיווח

הוגדרה  םכמחצית של גבוהה מאוד, הוגדרה שליש מהדיווחיםרמת דחיפותם של נמצא כי   ;הדיווח

מתוך הנתונים עולה כי,  .צוינהלא מהמקרים  15%רמת דחיפותם של נמוכה. כ 4%של  בינונית ורקכ

 חמישיתנמצא כי לפקיד הסעד לא הועברו כלל כ לפקיד סעד.הועברו כצפוי, אחוז גבוה מהדיווחים 

 מהדיווחים שלישכברמת דחיפות בינונית ומהדיווחים  חמישיתכ, דחיפות גבוההרמת מהדיווחים ב

 37%על אף הנוהל, רק לגבי  .הדיווח את המקבלים הנוספים בגורמים גיוון ישדחיפות נמוכה. רמת ב

   .כנדרש נשלח משוב למדווחצוין כי חים דיוומה

המשפחות ונקבע אותרו המקרים  כמעט בכלש עלהחים שהגיעו למוקד דיוו 105אחרי שנעשה מעקב מ

חים האחראי הוא עו"ס משפחה בליווי פקיד סעד לחוק דיוומה 39%-ב אחראי לטיפול במשפחה:ה

, עו"ס משפחה/עו"ס נערות/נוער 21%-חים האחראי הוא פקיד סעד לחוק נוער, בדיוומה 33%-בכנוער, 

 מרכז, מבחן(שירות  למחלקה מחוץ גורמים 2%-ב, נוער לחוק סעד פקיד בליווי נערות"ס עו 2%-ב

  ח מטופלות כיום על ידי גורם כלשהו.דיוועליהן התקבל שמהמשפחות  88%. צוות ראש 1%-ב), קליטה

 הפצה והטמעה –מודל לעבודה משותפת בין פקיד הסעד לעו"ס המשפחה . ג
ותפות בטיפול בילדים הלי השומגדיר את נלעבודה משותפת בין פקידות הסעד לעו"ס משפחה המודל 

לטפל במקרים בשותפות,  ותאמור ועובדות המשפחהפקידות הסעד  י נוהל זה,על פובמשפחותיהם. 

המודל  סמכויות פקידת הסעד.על פי סוג המקרים ו על פי ,עבודההתפקידים וחלוקת התוך הגדרת 

"; המקרההל "מנ הולקבוע מיקובע שהתערבות במשפחה שיש בה יותר מגורם מטפל אחד מחייבת 
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ח על קטין בסכנה דיווכאשר מדובר ב "מקרה מנהל"ישמש כסעד העובד המשפחה. פקיד זה בדרך כלל 

או  ;אינם משתפים פעולהשהוריו קטין נזקק ; כאשר מדובר במידחמורה המחייבת התערבות הגנתית 

 מתייחס גםרת במחלקה. הנוהל ּכהמשפחה אינה מּוכאשר ח על פי חוק חסרי ישע ודיווכאשר מדובר ב

  מחלוקת בעניין. כאשר ישתפקיד ראש צוות המדריך את פקיד הסעד וקובע מי יהיה מנהל הטיפול ל

  

המודל הופץ במחלקות בצורה לא פורמלית וההתייחסות לנהלים שנכתבו היא כאל נהלים  הנמצאים 

במחלקות ה מסודרת. הנוהל בצורהוטמע ברמת טיוטה סופית. למרות זאת, בחלק מהמחלקות 

לחלק מהעובדים, היו ישיבות לכלל העובדים וישיבות  "מגן"השתלמות על  הנערכהגדולות והבינוניות 

נוספות לעובדי משפחה, והנהלים רועננו מדי פעם בהדרכות המשותפות עם פקידת סעד עירונית, ראש 

ודרת, אך המסר של עבודה בחלק מהמחלקות הנוהל לא הוטמע בצורה מסצוות, עובדים ופקידי סעד. 

  במעורבים. לעתים משותפת על פי הנהלים קיים ומימושו תלוי

  תפקידן של פקידות הסעד המחוזיות. ד

מדריכות, מלוות, יועצות, מפקחות ומגשרות בין  "מגן"בתכנית הסעד המחוזיות שימשו  פקידות

הן היו  .בתכנית שאינן המחלקות מול ,האחרים תפקידיהן שאר יחד עם וזה הרווחה למשרדהמחלקה 

 הפעלתה  בשלבי יומי של התכנית.-הטכני היום מההלי העבודה והן ביישוושותפות הן בחשיבה על נ

מאוד בהפצת נוהלי העבודה  אינטנסיבי אופןהראשונים של התכנית במחלקות הן היו מעורבות ב

מעורבותן פחתה. הן שימשו מפקחות ויועצות לגבי סוגיות וקשיים שעלו עם  ,ובהטמעתם. בהמשך

 מחלקות מול בעבודתן כי ציינו המחוזיות הסעד פקידות ההפעלה המלאה של התכנית והטמעתה.

הן הגיעו יותר למחלקות והיו שותפות לפגישות עם גורמים  .מזמנן יותר להשקיע נדרשו הן "מגן"

גם הן היו למומחיותן כפקידות סעד אלא רק שהן עסקו בהן לא היו קשורות  שונים. כמו כן, הסוגיות

הן  , בשל חוסר זמן,ורבותן בתכניתבעקבות מעהיו פקידות סעד מחוזיות שציינו ש סוגיות ארגוניות.

צורך ציינו כי יש . חלקן חי חירום שמגיעים אליהןדיווטיפול בלמשל,  ,תפקידים אחריםהזניחו 

  .אליהן המגיעים החירום חידיוובגם  "סדר לעשות"להן  שתאפשרבמערכת תמיכה 

  והשפעותיה "מגן" תוצאות 3.3
  תוצאות והשפעות  -ח דיווהפעלת מערך הא. 

  ברמת פקיד הסעד  תוצאות
חים דיווהמוקד והעברת האחריות על קבלת ההקמת  :העבודה של פקידת הסעד עומסהורדת 

את הצורך בקבלת  ותריִ הם  פקידות הסעד בכמה מישורים: עלהקלו והטיפול הראשוני בהם למוקדן 

 ;מתן משוב למדווחיםל את האחריות ו; הסירחיםדיוו סינון ו; אפשרחים ואיסוף מידע ראשונידיוו

ניתוח מ.  העבודה בין פקידות הסעד עומסחלוקה שוויונית יותר של לותרמו את ויסות ההפניות  ושיפר

ואף  ,שינוי משמעותי במספר הילדים המטופלים על ידי פקידות הסעדכי לא חל עלה המידע הכמותי 

ייתכן שהורדת חים על ידן. דיוויותר מכך, נראה כי חלה עלייה בביצוע משימות של חקירה וקבלת ה

הקצתה  ,קבלת הפניות, איסוף מידע ראשוני ומתן משוביםלמשל,  ,מטלות שונות מפקידות הסעד

ת להן כמו חקירה. ייתכן גם שהטיפול דילביצוע משימות הייחוהנדרש  זמןלפקידות הסעד את ה

חים שנדחו או לא טופלו וגרם לכך שנעשו יותר דיווחים מנע מקרים של דיווהראשוני היעיל יותר ב

  משימות של חקירה.
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  תוצאות ברמת העבודה במחלקה
ה עלתוחים דיווהלי הטיפול בונ הוסדרוהפעלת המוקד  בעקבות: חיםדיווב מקצועיקידום טיפול 

קבלת  .2חים מטופלים; דיווחים וכל הדיווית לכל המידיש התייחסות . 1 ות הטיפול בהם:מקצועי

חים דיוומתבצע תיעוד מסודר של ה .3ח לצורך המשך ההתערבות; דיוומידע מלא והכרחי עם קבלת ה

ן ודיקיום  .5תכנון; יצירת בסיס נתונים לצורכי בקרה, פיקוח ו .4יעילות; של ויש תחושה של שליטה ו

ראשי הצוותים בטיפול  ם שלמעורבותעלתה בחלק מהמחלקות  .6ח; דיוורב משתתפים על ה מקצועי

  חים.דיווב

  

סביב הטיפול  הסדרת העבודה המשותפת וחלוקת התפקידים בין פקיד הסעד ועובד המשפחה
התפקידים וצורת חלוקת ח המצריך התערבות פקיד סעד. דיוו לגביהאבחנה חודדה  חים:דיווב

חלוקת  .בשל מעורבות ראש הצוות בין העובדים אינם נתונים עוד למשא ומתן העבודה המשותפת

  . ברורה יותר גם מול השירותים האחרים בקהילה עובד משפחהופקיד הסעד התפקידים בין 

חים והעברת טיפול בילדים בסיכון גם לעובדי דיווהאפשרות לניתוב : עובדת המשפחההעצמת 

ומאפשרת להם  את תחושת היכולת שלהם תמחזק ,את הסמכות והאחריות אליהם המחזיר משפחהה

   .לרכוש ניסיון וידע נוסף בנושא

בקידום העבודה חים ודיוובניתוב לראש הצוות תפקיד מרכזי  :הדגשת מקומו של ראש הצוות

 המשותפת בין פקידי הסעד ועובדי המשפחה.

  תוצאות ברמת הקשר עם הקהילה
ת עם גורמים מקצועי-ביןחל שיפור במערכת היחסים ה התקשורת עם הגורמים בקהילה:שיפור 

ישנו גורם  ובנוסף, .חיםדיוולהעברת הונגישה ים ישנה כתובת אחת זמינה מקצועיגורמים הלבקהילה. 

  .שאחראי על מתן משוב למדווחים

 הםעבודת ההסברה שנעשתה בקהילה, קיומה של כתובת זמינה ומתן משוב : חיםדיוועלייה במספר ה

חים היא תוצר של דיוויה במספר היעלהשגם . אולם, ייתכן חיםדיוולעלייה במספר השניתנו  סיבותה

 .חים אך לא כולם נספרו)דיוו(כלומר, קודם היו יותר  שכלול התיעוד

השינוי בצורת העבודה  בקהילה: ייםשיפור התדמית הציבורית של המחלקה לשירותים חברת

במחלקה חיזק את האמון בעבודת המחלקה בקרב אנשי המקצוע בקהילה ושיפר את התדמית 

  הציבורית שלה.

  תוצאות והשפעות –העבודה המשותף של פקידות הסעד ועובדי המשפחה  מודל .ב

הטמעת מודל העבודה המשותף של פקידות  :של עובדים שונים במחלקה תפקידהחידוד הגדרות 

פקידות סעד,  –הסעד עם עובדי המשפחה חידדה את הגדרות התפקיד של כל הגורמים המעורבים 

  עובדי משפחה, ראשי צוותים ופקידות סעד עירוניות ומחוזיות. 

העבודה בשל הבהרת  ִאפשרו לייעל אתמודל העבודה המשותפת והטמעתו : עול העבודה במחלקהיי

   תפקידים במחלקה.ה
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הגדרת התפקידים והעבודה המשותפת הקלה על פקידות : ל פקידות הסעדשחלוקה באחריות ובעומס 

הסעד המרגישות שיש להן שותף באחריות על המקרה. בנוסף, היא הורידה מעל פקידת הסעד את 

  האחריות לשילוב עובדי המשפחה במקרים שיש בכך צורך והעבירה זאת לראש הצוות. 

הטמעת המודל מדגישה את מקומו  כולל קבלת הדרכה מראש צוות: ,גשת מקומו של ראש הצוותהד

וקידום השותפות ביניהם,  של ראש הצוות בניהול חלוקת העבודה בין פקידת הסעד לעו"ס המשפחה

חוסר בהירות לגבי תפקיד ההדרכה  יצר הדברעם זאת, לעתים  .ובליווי, ייעוץ והדרכה לפקידת הסעד

  הצוות לעומת ההדרכה מפקיד הסעד המחוזי. מראש 

  

  אתגרים, סוגיות וכיווני פעולה  – "מגן". 4

  כיום התכנית בפני העומדיםאתגרים ו סוגיות 4.1
 כיום, המחלקות הקטנות אינן שותפות  בעבור המחלקות הקטנות: "מגן"מודל של  פיתוח

   בפיתוח מודל מתאים.ויש צורך  המודל הקיים אינו מתאים למחלקות הללו. "מגן"ב

 תשתית פיזית מתאימה  ישלא בכל המחלקות  :בתשתית פיזית ומחשוב לצורך היישום צורך

מערכת מידע ממוחשבת לבחינת מידת , העיכוב בפיתוח לכך . נוסףממוחשב חדיוולהקמת מוקד 

הצלבת מידע בין , במעקבב פוגע ,גורם לסרבול במילוי הכליהדחיפות להתערבות פקיד סעד 

  ממקורות אחרים ובתכנון על בסיס נתונים.  מידעו ווחיםיד

 ממשרד הרווחה קיבלו תקציב מיוחדבתכנית מחלקות מבין הארבע  :תקצוב תפקיד המוקדן 

לגיוס מוקדן והשאר גייסו מוקדן ומימנו את עבודתו מתקציב המחלקה או מינו גורם מתוך 

עלתה המחלקה. במחלקות בהן המוקדן לא תוקצב על ידי משרד הרווחה התעוררו קשיים רבים ו

  .השאלה לגבי המשך תקצוב משרתו

 דרת תפקידו של א הגואחד הנושאים שעדיין לא ברורים ה :פיתוח תפקידו של המוקדן והגדרתו

פיקוח, שהרי המוקדן צריך בקרה ולעבודת המוקדן יש גוון של לכך,  ו. נוסףיתיוהמוקדן וסמכו

חים, אולם לא ניתנו לו סמכויות דיוולהיות בקשר עם עובדי המחלקה ולעקוב אחרי הטיפול ב

י ולעקוב אחר כך שיוכל למלא את תפקידו יש צורך בהגדרת סמכויות המוקדן פיקוח.בקרה ו

חשוב לזכור שכאשר תהיה מערכת ממוחשבת, אפשר יהיה לחייב את עובדי  חים.דיווהטיפול ב

   .לדווח על המשך הטיפולהמחלקה לעדכן ו

 שביעות רצון מתפקודם  עולהממצאי המחקר מ :מקצועי-עובד סוציאלי או עובד סמך – מוקדן

ו לגבי תפקיד המוקדן נדונכמוקדנים. עם זאת, אחת הסוגיות ש יםמקצועיסמך  םשל עובדי

משמעיות. -צריך להיות עובד סוציאלי. הדעות לגבי סוגיה זו לא היו חד ואהאם ה הייתה

היתרונות של מינוי עובד סוציאלי לתפקיד המוקדן ברורים: הכרת הנושא, יכולת זיהוי ואבחון, 

ים מקצועיים הדיונהשתתף השתתפות מלאה ב, יכולת לכלפיהם יהתואמפ רגישות למדווחים

עם זאת יש גם חים ועוד. דיווקבלת ההחלטות בנוגע להתערבות הראשונית והטיפול בתהליך בו

 היא העבודה ;זה לתפקיד פנוי יהיה ולא אחרות רבות במטלות עסוק סוציאלי עובד: חסרונות

 בעבודה ניםמעוניי ים בדרך כללסוציאליה יםעובדואילו ה אדמיניסטרטיבית עבודה בעיקרה

   .תואחר אולי יעדיפו משימות ולכן טיפולית
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 המוקדנים עברו קורס הכשרה לקראת תפקידם ורובם שיבחו את  :ומתן תמיכה הכשרת  המוקדן

, הם ציינו את הקושי שנבע מהרכב המשתתפים ההטרוגני עם זאתמרציו. את כני הקורס וות

הנתונים בקורס. הועלה צורך במתן הכשרה נוספת למוקדנים כדי שהם יבצעו את ניתוח 

צוין , לכך ח ויוכלו להשתמש בתוכנה לניתוח הנתונים כשתפותח. נוסףדיווהנאספים במוקדי ה

הקמת קבוצת תמיכה, שתאפשר למידה אפשרות נוספת היא  .צורך במתן ליווי ותמיכה למוקדנים

  מקום לוונטילציה רגשית.תייחד והפריה הדדית ו

  בחלק  :הדחיפות להתערבות פקיד סעד כלי לבחינת מידתב לא אחידשימוש התמודדות עם

 המחלקה עובדימשמש את כלי לבחינת מידת הדחיפות להתערבות פקיד סעד המהמחלקות 

 אתדי בבלהם אינם מתייחסים אליו ככלי הקובע באופן אך כאינדיקציה לקבלת ההחלטות 

 בהבהרתנראה שיש צורך  .חדיוועד הטיפול הראשוני בי ּבהמַר עדוף הטיפול ומשך הזמן ִת 

והשימוש היעיל בכלי ולהטמיע זאת של בעלי התפקידים השונים הציפיות מהכלי, שיקול דעת 

   במחלקות.

 חים מתוך המחלקה לא תמיד דיוו ,מחלקותהבחלק מ הלי העבודה:וצורך בהטמעה מלאה של נ

ת חוסר אחידו . בנוסף, ישכלי לבחינת מידת הדחיפותב תיעודמועברים למוקדן או מועברים ללא 

בין המחלקות השונות במתן המשוב למדווחים. יש להבהיר את נוהלי העבודה ולהטמיעם 

  במחלקות.

 אחת התוצאות של הקמת מוקד  :שינוי בתפקיד ראש הצוות בנושא חוק נוערההתנגדות ל

דרך ראשי הצוותים ותפקידם בהדרכות  וחים עברדיוושכל ה הייתהח, כפי שתוארה לעיל, דיווה

  בקרב חלקבנושא חוק נוער הורחב. השינוי בהגדרת התפקיד בנוגע לחוק נוער עורר התנגדות 

פקידות הסעד. בחלק מהמקומות דווח שפקידי הסעד עדיין מעדיפים מ חלקראשי הצוותים ומ

 דרכת ראשי הצוותים.לקבל הדרכה מפקידי הסעד המחוזיים או העירוניים ופחות סומכים על ה

של ראש הצוות שינה גם את דרך עבודתו של פקיד הסעד שכעת נאלץ  וד, השינוי בתפקילכך  נוסף

כדאי לשתף  תמימי דעים לגבי הפעולה שיש לנקוט. יוהלעבוד תחת שני אחראים שלא תמיד 

  נציגות של ראשי הצוותים בתהליך ולחשוב על דרכים להסדיר את תהליכי ההדרכה. 

 כללי העבודה  הוטמעויש מחלקות שבהן : נוהל העבודה המשותפת עם עובד המשפחה וםייש

קושי ביישום המודל בשל מחסור בעובדים במחלקה, קושי של פקידי היה המשותפת ועם זאת 

  הסעד ל"שחרר" ולהעביר אחריות לעובדי המשפחה וחשש מטיב עבודתם.

 פרויקטור במימון "אשלים" שלקח חלק הן בפיתוח : יישום התכנית לווה על ידי הטמעת התכנית

סיים יישומה והטמעתה במחלקות. כשנה וחצי לאחר הפעלת התכנית ליווי התכנית והן ב

הפרויקטור את תפקידו. לאחר עזיבתו נראה היה שבחלק מהמחלקות היה קושי בהמשך הטמעת 

משך קידום התכנית יש לחשוב על ליווי מתאים למחלקות בהים השונים של התכנית. רכיבה

  והטמעתה ברמה הארצית.

  אתגרים נוספים העומדים בפני מערכת הגנת הילד 4.2
 שיפרה וייעלה הקמת המוקד מתוך הראיונות עולה כי  העובדים במחלקות:עומס על פקיד סעד ו

ח, אולם דיוואת העבודה ונתנה מענה לצרכים מסוימים. המוקד נתן מענה לטיפול הראשוני ב
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 עומסיש צורך בבחינת כמו כן,  ות השיפור, העובדים חווים מעמסה בטיפול במקרים.עדיין, למר

העבודה של פקידות סעד לחוק נוער. בחינה מסוג זה לא נעשתה עד כה, אולם ברור כי יש לבחון 

העובדה שבמקרים רבים הם מהווים גורם בשל מורכבות תפקידם ובשל סוגיה זו וזאת במיוחד 

  בלעדי האחראי להתערבות. מקצועי

 הילדים  ם שלשיפור מוגנות הייתהבטווח הארוך  "מגן"אחת ממטרות  :מוגנות קהילתית

על ידי שילוב ושיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים המטפלים בילדים  ,בין השאר; בקהילה

ביחס  הכוללת התפיסהשה ּבאולם עדיין לא גּו. במערכת הרווחה ובמערכות האחרות בקהילה

ציינו רכיביה. למרות זאת, לא גובשו ו המדויקת ההגדרהנוסחה  לא, למוגנות הקהילתית

הדעות לגבי השגת מטרה זו חלוקות. היו שטענו ו ,קהילתיתהמוגנות הנושא את המרואיינים 

הטיפול בשל חים מהקהילה ודיווהמוגנות הקהילתית עלתה בשל העלייה במספר הרמת ש

מתן  :נוספים ליצירת מוגנות בקהילהמשמעותיים חים הללו. יש שטענו שחסרים רכיבים דיווב

  טיפול ומענים מגוונים בקהילה לילדים שזוהו ואותרו כזקוקים להגנה ולטיפול. 

בתחום רווחת  חדשות יוזמותעל על רפורמות ו "מגן"השלכות הלמידה מתכנית  4.3
  הילד

בחינת תוצאותיה יש חשיבות רבה גם ליישום ליישום התכנית ולסוגיות ולאתגרים שעלו במהלך 

  על סדר היום במערכת רווחת הילד בישראל:העומדות רפורמות ויוזמות נוספות 

  ממשלתית, שאחת מהמלצותיה היא הקמת מוקדי -הכללהפעלתה של תכנית האיתור וההגנה

ח. ביישום תכנית זו יש לשים ודיוחים על ילדים במסגרת חוק חובת הדיוואליהם יגיעו גם שח דיוו

ח ביישובים השונים והסוגיות דיוולב לממצאי המחקר הנוכחי המתייחסים להקמת מוקדי ה

 והאתגרים שעלו עם הפעלתם.

  יים תלקדם ראייה משפחתית במחלקות לשירותים חבריישומה של רפורמת עו"ס משפחה הבאה

מתכנית  .במחלקות העובדים השונים להסדיר את חלוקת העבודה ושיתוף הפעולה ביןומתוך כך 

הגדרה ברורה של תפקידי העובדים וחלוקת עבודה שבעל החשיבות  ובחינתה ניתן ללמוד "מגן"

על מקומו החשוב של ראש  ;השותפות בין פקידי הסעד ועובדי המשפחהעל  ;ברורה ביניהם

רכים ליישום על הדו ניהול מצבים לא ברורים בחלוקת העבודה ; עלהצוות בניתוב המקרים

 .והטמעתה הרפורמה

 ים במחלקות לשירותים חברתיים. ממצאי מקצועיה- הסמך םהיוזמה לפיתוח תפקידים לעובדי

ה יפה. יש לשים לב ולתת תים כמוקדנים עלמקצועי-סמך םעובדי פעלתההערכה מלמדים כי ה

- סמך םבהקשר זה בהמשך פיתוח תפקידים לעובדי "מגן"מענה לסוגיות ולאתגרים שעלו ב

ים (אתגרים כמו הצורך בהגדרה ברורה של תפקיד וסמכויות, הצורך בהכשרה, מתן ליווי מקצועי

 והדרכה שוטפת לעובדים).

 
מספר השתנה ים. במהלך תקופת המחקר ישובימגוון בכשלוש שנים פועלת  "מגן"תכנית  ,לסיכום

לא התאים התכנית ל שאשר המודל המחלקות המשתתפות בעיקר בעקבות פרישת המחלקות הקטנות 

, בחינת עם זאתפני התכנית. ל. בחינת יישום התכנית מצביעה על אתגרים רבים שעדיין עומדים להן

השפעת התכנית מעידה על התמודדות התכנית עם חלק מהאתגרים שעמדו בפני מערכת פקידות הסעד 
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יישום התכנית. באופן כללי, ניתן לומר כי בעקבות התכנית חלו שינויים משמעותיים וחיוביים לפני 

כי ו סיכוןהנמצאים בקצה רצף הנוער בבני הטיפול בילדים ושל ות מקצועיהארגון העבודה ומבחינת 

אנשי . ים נוספים כפי שתוכנן על ידי הנהלת השירות לילד ולנוערישוביש מקום להרחיב את התכנית לי

ציינו כי אלו שינויים המשמעותיים שחלו בעקבות יישום התכנית וציינו את ה המקצוע שרואיינו

 ."לא רואים דרך חזרה"הם כי שינויים מהותיים מבחינתם ו
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  תודות

  המחקר ולכתיבת דוח זה:ברצוננו להודות לכל האנשים שתרמו לביצוע 

  

מנהל האגף לשירותים סמנכ"ל בכיר ולמוטי וינטר, לשותפינו במשרד הרווחה והשירותים החברתיים: 

, לדליה לב שדה, מנהלת השירות לילד ולנוער, לחנה סלוצקי, פקידת סעד ראשית חברתיים ואישיים

  לחוק נוער, לחוה לוי פקידת סעד ארצית לחוק נוער. 

לפקידי הסעד והעובדים הסוציאליים במחלקות ו המחוזיים שליוו את המחקרלפקידי הסעד 

  ."מגן"י התכנית ששיתפו אותנו  במחשבותיהם וחוויותיהם ביחס לישובילשירותים חברתיים ב

לעמיתינו באשלים: שחר שומן, שרית מוסרי ויזל ושוש גרינוולד שליוותה את התכנית בשנה הראשונה 

באשלים, על מסירותו, תמיכתו ועזרתו  "מגן"חדת לאיל ורשבייק, פרויקטור תודה חמה ומיוליישומה. 

  בביצוע המחקר.

העזרה והתמיכה לאורך כל מתוק על -רויטל אביבלו הסתר פאס,ל, דליה בן רביל, נבות-מרים כהןל

  התמדה.ביפית כהן שביצעו את עבודת השדה במסירות וללמיכל כץ ו. תהליך כתיבת הדוח

  הבאתו לדפוס.ללסלי קליינמן על הפקתו ועל עריכת הדוח ורבריאן לענת בתודה גם 
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  מבוא .1

. בין היתר, בקטיניםהמקצוע לפגיעה בקרב אנשי וציבור הקרב במודעות הבישראל ולה ע לאחרונה 

בכלל, ילדים הלזכויות ו הגברת המודעות בחברה הישראלית לזכויות האזרחמזו  הנובעת עליי

ילדים ה. מגמה זו מתבטאת הן בהרחבת ההגנה הציבורית על זכויות בפרט עֵברהולזכויות נפגעי 

  ובמתן זכויות חדשות, והן בבחינה מחודשת של מצבי סיכון. 

בחקיקה, בפסיקה של  מתבטאתהגברת מחויבותה של המדינה להגנה על קטינים במצבי סיכון וסכנה 

 הן 3. בישראל פקידות הסעד לחוק נוערכאחד בתי המשפט ובפיתוח דרכי טיפול בקורבנות ובתוקפים

חים על ילדים בסיכון גבוה, לבדיקתם ולדאגה לאמצעי דיווהאחראי על פי חוק לקבלת העיקרי הגורם 

לו במערך הגנת הילד בשנים האחרונות הטילו אחריות נוספת ועומס ולחהתתמורות שה. םעבורבהגנה 

חשיבה מחודשת על דרכי ההתמודדות והטיפול לחוק הנוער וחייבו  4רב על כתפיהן של פקידות הסעד

ילדים בסיכון: מי הם הנושאים באחריות לטיפול  של מערכת הרווחה ושל הקהילה כולה לגבי

מענים, מי הם בעלי סמכויות ההתערבות בשלבים השונים ומהי חלוקת האחריות בין בעלי ולהספקת 

  התפקידים. 

שירות ילד ונוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף "אשלים" ומרכז אנגלברג לילדים 

ך למידה על הסוגיות המעסיקות את מערך הגנת הילד בישראל, ולנוער במכון ברוקדייל, ערך תהלי

ית היא קידום עיקרמטרתה ה ."מגן"תכנית כבסיס לגיבוש דרכים לשיפורו. על סמך תהליך זה נהגתה 

בשלב הראשון מיועדת יצירתו של "מרחב מוגן" לילדים בסיכון, תוך שיפור ושדרוג מערך הגנת הילד. 

  והארצית. ולאחר מכן ברמה המחוזיתהתכנית לפעול ברמה המקומית 

  לתכנית שלושה רכיבים עיקריים: 

 חים על ילדים בסיכון: מנגנון לקביעת הגורם המטפל ודחיפות הטיפול, תיעוד דיווהסדרת מערך ה

 י.ישוביח דיווח ומתן משוב למדווחים ולשותפים בטיפול. זאת על ידי הקמת מוקד דיווה

 ותפת וחלוקת אחריות בין פקידות הסעד לבין שאר אנשי פיתוח מנגנונים ונהלים לעבודה מש

 הצוות במחלקות לשירותים חברתיים. 

  גיבוש והטמעה של הגדרות ברורות יותר לתפקידי פקידות הסעד ברמות השונות ולמשימות

 עליהן למלא.ש
  

ותה במחקר הערכה לּוהיא מחלקות לשירותים חברתיים.  22-ב 2008הושקה בינואר  "מגן"תכנית 

בה ניתן ליישמה ולהפיצה שתה לעקוב אחר יישומה, לבחון את השלכותיה ואת המידה ישמטרתו הי

  ברחבי הארץ. 

                                                   
ות סוציאליות לפי חוק נוער. במחקר זה לאחרונה שונה שמן של פקידות הסעד לחוק נוער והוא מעתה עובד 3

נעשה שימוש בשם פקידות סעד לחוק נוער. חלק גדול מהמחקר בוצע עוד בשלב שהשם לא שונה וכדי למנוע 
 כפילות ובלבול הוחלט לעשות שימוש בשם הקודם.

  עמי נוחות.פקידות סעד, מוקדניות, רכזות וכו'; לעתים נקטנו בלשון זכר, מט -על פי רוב מדובר בנשים   4
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פקידי הסעד בפני הקשיים והאתגרים העומדים בפני מערכת הגנת הילד בכלל ו תוארומחקרים רבים ב

 ;Gillingham & Humphreys, 2010; Healy & Oltedal, 2010לחוק נוער בפרט במקומות שונים בעולם (

Lonne, Parton, Thomason & Harries, 2009; Anderson, 2000; Waldfogel, 2000, 1998; Portwood, 

2000; Sanders, 1999; Walsh et al., 1999  .( פותחו ויושמו מודלים חדשים לעבודת אלה קשיים בעקבות

 ;Waldfogel, 2008; Daro et al., 2005מערכת הגנת הילד במקומות שונים (לעבודת פקידי הסעד ו

Waldegrave & Coy, 2005; Loman & Siegel, 2004; English et al., 2000;  Orr,1999; Waldfogel, 1998 .(  

, המודל של דוגמהל ,"מגן"מדינות דומים לרכיבי כמה חלק מהמודלים שיושמו ברכיביהם של 

דוגל בסינון שחים ודיוולהסדרת מערך ההקשור רכיב שכולל ) Waldfogel, 2008, 1998ולדפוגל (וַ 

או מודל אחר העוסק גם הוא ; בה נמצא הילדשרמת הסיכון על פי הפניית ילדים לטיפול בחים ודיוו

ח מאנשי מקצוע לפקיד הסעד יתבצע ישירות, מידית דיוועל פיו ושחים, דיוובהסדרת מערך ה

ה או שיש סכנה של ממש לילד. במקרים וטלפונית, רק כאשר יש חשד להתעללות מינית פיזית קש

לפנות  אפשרחמורים פחות (הזנחה, התעללות רגשית, התעללות פיזית קלה ומצבי סיכון אחרים) 

לפקיד סעד, אבל אפשר גם להתייעץ עם "מומחה להתערבות במקרי חירום" ולהחליט על האסטרטגיה 

  .Delaronde et al.,2000)מידת הצורך בהתערבות פקיד סעד במקרה (על לטיפול ו

לאל ובן -; דולב, סבו2010גם בישראל נעשו מחקרים רבים על מערכת הגנת הילד (בנבנישתי ואחרים, 

 ;Arad-Davidzon & Benbenishty, 2008 ;1998; סלע, 2004; סימקין, 2007; סימקין וסדן, 2008רבי, 

Ben-Arieh & Haj-Yahia, 2006; Lazar, 2006; Osmo & Benbenishty, 2004  מחקרים אלו בחנו את (

עבודתם של פקידי הסעד, את הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות של פקידי הסעד ואת ההיקף 

תכנית בין הראשונים הבוחנים את  הואחים המגיעים אליהם. כאמור, המחקר הנוכחי דיווומאפייני ה

  לשפר ולשדרג את מערכת הגנת הילד בישראל. המנסה "מגן"

 בשלבים בטרם יישום התכנית, "מגן"דוח מסכם המתאר את המצב במחלקות השותפות ל הואזה  דוח

  התכנית.  יישוםלאחר  וכשנתיים ליישום הראשוניים

האתגרים בעבודת פקידת הסעד לחוק נוער לפני יישום  – 3נידונה שיטת המחקר; בפרק   2 בפרק

 הדיווח מוקדי הקמת: שנבדקו במחקר העיקריים הרכיבים" על שני מגן" יישום – 4 בפרק";  מגן"

 תוצאות – 5; בפרק המשפחה ועובדי הסעד פקידות של משותפת לעבודה מודל של והטמעה והפצה

 ."מגןוהסוגיות של תכנית " האתגרים – 6" והשפעותיה ובפרק מגןיישום "

  . שיטת המחקר2

ותיה ואת המידה בה , לבחון את השלכ"מגן"כאמור לעקוב אחר יישומה של  הייתהמטרת המחקר 

  ניתן ליישמה ולהפיצה ברחבי הארץ.

  כלי המחקר ושיטת איסוף הנתונים 2.1
  לים הבאים:זה נאספו באמצעות הּכ דוחעליהם מבוסס שהנתונים 

 מגן"ראיונות עומק עם מגוון אנשי מקצוע מהמחלקות לשירותים חברתיים המשתתפים ב" 



3  

 לתיעוד עבודת פקידות הסעד ("ניתוח עיסוקים") טפסים 

  העבודה שלהן  עומס על אודותסקר בקרב פקידות הסעד 

 חדיווניתוח נתונים ממוקדי ה 

  ח במוקדדיוולגביהם התקבל השמעקב אחר מדגם ילדים 

  ראיונות עומק עם אנשי המקצוע במחלקות לשירותים חברתיים 2.1.1
לד במחלקות לשירותים חברתיים נערכו ראיונות עומק עם אנשי כדי ללמוד על פעולת מערך הגנת הי

מקצוע העובדים במחלקות המייצגות את המגוון הקיים (גודל, מחוז ומגזר). הראיונות נעשו בעזרת 

  פרוטוקול קבוע של שאלות פתוחות. 

לד ללמוד על פעולת מערך הגנת הי הייתהמטרתם  .בשלב הראשון נערכו ראיונות עומק בשש מחלקות

על האתגרים שמציבה התכנית ועל הציפיות ממנה. הראיונות נערכו  ;"מגן"במחלקות לפני יישום 

ראיונות עם שישה מנהלי מחלקות, ארבעה ראשי  20נערכו  בסך הכול. 2008מאי –בחודשים פברואר

שש  די סעד, אחד בתפקיד ריכוזי בלבד),יצוותים, שלושה רכזי חוק נוער (שניים מהם עובדים גם כפק

  ח. דיוופקידות סעד לחוק נוער ומוקדנית במוקד ה

האתגרים סביב הפעלתו, על תוצאותיו ועל ח, דיוובשלב השני, כדי ללמוד על תהליך הקמת מערך ה

ח (במהלך החודשים דיווראיונות נוספים בשש מחלקות כחצי שנה לאחר הפעלת מערך ה 16נערכו 

 ותפקיד חמשרכזי חוק נוער,  שני, ראשי צוותים שנימנהלות מחלקה,  ). רואיינו שתי2009יולי  –יוני

סמך  ובדותע שתיו , מזכירה אחתחי המוקדדיוועו"סים המרכזים את  שני וחמישה מוקדנים: סעד

  זה. שגויסו לתפקיד 

ראיונות כשנתיים לאחר תחילת  18 נערכו ,והשפעתה תכניתבשלב השלישי, כדי ללמוד על מצב יישום ה

. רואיינו שתי מנהלות מחלקה, שני ראשי 2011פברואר -וינואר 2010דצמבר -ר בחודשים נובמברהמחק

צוותים, שלושה רכזי חוק נוער, שלוש פקידות סעד, שני עובדים סוציאליים, שני מוקדנים וארבע 

   פקידות סעד מחוזיות לחוק נוער.

  ("ניתוח עיסוקים")לתיעוד עבודת פקידות הסעד  טפסים 2.1.2
 טפסים לתיעוד עבודתןהן מילאו כדי ללמוד על דפוסי העבודה של פקידות הסעד לחוק נוער, 

ועל תפקידה . הטפסים כוללים פרטים כלליים על משרת פקידת הסעד "מגן"במחלקות השותפות ל

במחלקה, תיעוד המשימות שהיא מבצעת בכל יום ויום במשך שבועיים רצופים, מיקום ביצוע 

עם תחילת . 1נקודות זמן שונות: בשלוש . הטפסים ניתנו לפקידות הסעד ביצועה זמןהמשימה ומשך 

לאחר הפעלה של התכנית במחלקות, בחודש  .2 ;2008אפריל -מארס, בעיקר בחודשים "מגן"הפעלת 

לאחר כשנתיים מרגע הפעלת  .3; )2009פקידות סעד שמילאו בספטמבר  שלוש(למעט  2009יולי 

  .2010וני י–התכנית, בחודשים מאי

טפסים דומים על פי עובדים בשטח והניסיון על בסיס הספרות המקצועית,  בסיספותחו על הטפסים 

 19-ב )40-(מ פקידות סעד 34 מילאו את הטפסיםבנקודת הזמן הראשונה  במחקרים קודמים. ששימשו

 15-ב )37-(מ פקידות סעד 26טפסים את הלאו ייה מי. בנקודת הזמן השנהיענות) 85%מחלקות (
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 12-ב ) 36-(מפקידות סעד 23טפסים את ה לאויבנקודת הזמן השלישית מהיענות). 70%מחלקות (

  היענות). 64%מחלקות שהשתתפו בתכנית באותה עת (

  העבודה שלהן עומס על אודותסקר בקרב פקידות הסעד  2.1.3
בנושא התבקשו למלא שאלון הן  "מגן"הוטל על פקידות הסעד בטרם יישום שכדי ללמוד על העומס 

 חקירהכלשהי (התערבות  הייתהלגביו שכל ילד מדובר בכפקידות סעד. טיפלו בהם הן שמספר הילדים 

את  פלו,יהן טשבהם פקידות הסעד התבקשו לציין את מספר הילדים הכולל ). מעקב או/וטיפול  או/ו

עם עובד אחר במחלקה לו יחד טיפבהם הן שמספר הילדים את , ןלבדטיפלו בהם הן שמספר הילדים 

לטיפולו הבלעדי של עובד אחר לפני הסקר אותם הן העבירו בחודש האחרון שמספר הילדים את ו

  במחלקה, שאינו פקיד סעד.

מספר  סך הכול( ;היענות) 90%מחלקות ( 20- מ 41פקידות סעד מתוך  37ענו על השאלון  סך הכול

" העיסוקים ניתוח"ותר מסך פקידות הסעד שמילאו את פקידות הסעד שיכלו לענות על סקר זה גבוה י

, כגון: יציאה לחופשת לידה, מינויים חדשים חלקותהממ חלקבמצבת כוח האדם בשחלו  יםבשל שינוי

  ומעבר בין תפקידים). 

 ,כדי ללמוד האם חל שינוי בעומס על פקידות הסעד התבקשו כל פקידות הסעד למלא שוב אותו שאלון

מחלקות  12-מ 36פקידות סעד מתוך  20ענו על השאלון  סך הכול. תכניתכשנתיים לאחר הפעלת ה

   היענות). 56%שהשתתפו בתכנית באותה עת (

  חדיווניתוח נתונים ממוקדי ה 2.1.4 
- משפחות ו 156(על חים דיוו 156חים ועל הטיפול הראשוני בהם נאספו דיוומאפייני ה על ללמוד כדי

בשנת  )מארס( ים במהלך חודש אחדישובימוקדים בתשעה  9-שהגיעו לחים דיוו 186ילדים), מתוך  191

 ןעליהשהמשפחות על הועברו לצוות המחקר והם כללו מידע על מאפייני הילדים ו נתוניםה. 2010

רמת על הגורם הפוגע, על  (הפגיעה), וחמהות האירוע המדּועל הגורם המדווח, על ח, דיוונמסר ה

  העברת משוב למדווח.על ח ודיווהטיפול הראשוני בעל ח, דיוושל ה ודחיפות

  ח במוקדדיוומעקב אחר מדגם של ילדים לגביהם התקבל ה 2.1.5
ח במוקד. המעקב התבצע כחצי שנה עד דיווילדים ומשפחות שלגביהם התקבל אחר המעקב התבצע 

התמקד הוא ונות טלפוניים לעובדים המטפלים במשפחה, וח, באמצעות ראידיוושנה לאחר קבלת ה

 179חים מתוך דיוו 105שאלונים על  105לאו ח. מּודיוובמהלך הטיפול במשפחה מאז קבלת ה

  ).היענות 59%ח (דיוומוקדי  8-חים בדיווה

  מגבלות המחקר 2.2
שהפסיקו את  במהלך תקופת המחקר חלו שינויים במספר המחלקות שהשתתפו בפיילוט. היו מחלקות

ועם סיומו נשארו  מחלקות 22 השתתפותן במהלך המחקר ואחרות שנוספו. בתחילה השתתפו בפיילוט

פקידי שינוי מספר  ,. שינוי מספר המחלקות2008לא כולן היו המחלקות שהחלו בינואר . מחלקות 15

להשוות היכולת  השפיעו עלהמחלקות בזהות בזהות העובדים ווהשינוי  הסעד שהשתתפו במחקר
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העבודה שלהם לאורך זמן בעזרת הכלים  עומסולבחון את השינויים שחלו בעבודת פקידי הסעד וב

  העבודה).  עומסהכמותיים שבחנו נושאים אלו (טופסי עיסוקים ושאלון לגבי 

  "מגן"תכנית . אתגרי מערך הגנת הילד לפני יישום 3

  אתגרים ברמת פקיד הסעד 3.1

  הסעדמאפייני משרת פקיד  3.1.1
 למניעת והחוק 1989-חסרי ישע, תש"ן -(התיקון לחוק העונשין קטינים על להגנה החקיקה בעקבות

) נאלצו מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים להיערך מחדש 1991-תשנ"א ,במשפחה אלימות

עיקר ולהקצות מתוך סך כוח האדם העומד לרשותם עובדים סוציאליים שימונו לתפקיד פקיד סעד. 

שהרי ; ההיערכות מחדש התבטאה בשינויים פנימיים של הקצאת כוח האדם ולא בתוספת תקנים

משרות בתקנים לנושא חוק נוער (פבר  "צבע"משרד הרווחה לא הקצה משרות לחוק נוער ולא 

הן מבחינת היקף  ",מגן"יישומה של ההיערכות במחלקות טרם להציג את ). מעניין 2007וסלוצקי, 

  . )1תפקידיהן הנוספים (ר' לוח ות הסעד והן מבחינת המשרה של פקיד

* ישובילפי גודל הפקידי הסעד ותפקידים נוספים במחלקה, כהיקף משרה, פקידי סעד: : 1לוח 
  (באחוזים)

  סה"כ  
34N=  

  ים קטניםישובי
11N= 

  ים בינונייםישובי
18N= 

 ים גדוליםישובי
5N= 

          היקף המשרה כפקיד סעד
  20  28  18  23  משרה 50%עד 

  -  33  18  24  משרה 50%
  40  17  -  15  משרה 99%עד  51%

  40  5  -  9  משרה 100%
  -  17  64  29  לא מוגדר

          **תפקידים נוספים במחלקה
  20  50  82  56  עובד משפחה
  -  28  -  15  רכז חוק נוער

  -  17  55  27  *עובדים עם ילדים ונוער**
  -  11  27  15  ראש צוות

  -  11  36  18  והערכהיו"ר ועדת תכנון טיפול 
  -  11  18  12  *אחר*** מקצועיתפקיד 

          מס' תפקידים נוספים במחלקה
  20  60  9  38  תפקיד אחד נוסף

  -  28  64  35  שני תפקידים נוספים
  -  6  27  12  שלושה תפקידים נוספים

  80  6  -  15  אין תפקידים אחרים במחלקה
   50,000 גדול ישובי ;תושבים 49,999-20,000 - בינוני ישובי ;תושבים 19,999עד  – קטן ישובי: ישובי גודל    *

                .תושבים ומעלה
 100%- העובדים התבקשו לציין את כל התפקידים הנוספים ולכן אינו מסתכם ב   **

 וכדומה מועדוניות רכז, מיוחד חינוך"ס עו, וצעירים נוער"ס עו, נערות"ס עו: כולל ***
  אסיר, עו"ס קשישים, עו"ס אינטייקשיקום ה ,התמכרויות"ס עו: כולל****
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בעיקר בחצי משרה ומטה (כמחצית) או שהיקף כפקידות סעד  עבדופקידות הסעד עולה כי  1לוח מ

חוסר הגדרה של  ).9%במשרה מלאה ( עבדו מעט מהן), רק 29%מוגדר ( כפקידות סעד לא היהמשרתן 

אופייני בעיקר ליישובים הקטנים, אך היה קיים גם במחלקות ביישובים  אחוז המשרה כפקידת סעד

תה קיימת, שם פקידות הסעד שימשו בתפקיד זה מעל יהבינוניים. ביישובים הגדולים תופעה זו לא הי

  לחצי משרה.

אחת מרכזות חוק שעולה מדבריה של המשמעות של חוסר הגדרת המשרה תוארה בראיונות. כפי 

  נוער: 

ולא ...זה משהו פנימי של המחלקה .לא מוגדרת בשום אחוזי משרה מול המשרד היא)" (

עובדת משרה מלאה עם כל המשפחות (פקידת הסעד) היא case load.  -הורידו לה מה

אז בעצם נוסף לה התפקיד הזה של חוק נוער על  ,האתיופיות ואת זה אי אפשר לצמצמם לה
 ".העבודה הקיימת שלה

הן על פקידות הסעד והן על הגורמים הקשו התיקים  עומסאחוזי המשרה וחוסר ההגדרה של 

לפקידת הסעד לא ברור כיצד עליה נמצא כי האחראים עליהן (רכזת חוק נוער, ראש צוות ומנהלת). 

בניתוב העבודה בין העובדות התקשו הגורמים האחראים כי לחלק את זמנה בין תפקידיה השונים, ו

  אל מול מצבת התקנים. ובתכנון תכניות העבודה 

) מילאו תפקידים נוספים במחלקה. הדבר בלט במיוחד במחלקות הקטנות 85%רוב פקידות הסעד (

תים אפילו שלושה.  במחלקות הגדולות רוב לעִ  לפחות, היו שני תפקידים נוספים ןוהבינוניות, שם לרוב

גם צוין בד משפחה. הדבר של עו יההבולט הנוסף ה ןתפקידפקידות הסעד לא מילאו תפקיד נוסף. 

תפקידים  לרוב פקידות הסעד ).2008, ואחרים דולב( 2000 בשנתבמחקר על עבודת פקידות סעד שנערך 

חוסר ולגרום  בין התפקידים טשטשמה שעלול ל; משפחותלבני נוער או ול נוספים הקשורים לילדים

שהרי לא תמיד ברור מתי פקידות הסעד חובשות כובע של פקידת סעד ומתי של ; בהירות ובלבול

 ,עו"ס נערות וכדומה. לפקידת הסעד תפקיד סמכותי/הגנתי וגם תפקיד טיפולישל עובדת משפחה, 

הילדים בעוד שלעובד המשפחה תפקיד טיפולי והוא  של האינטרסוהוא בדרך כלל אמור לייצג את 

  :כפי שתיארה אחת מפקידות הסעדההורים.  של רסאינטהאת  גם אמור לייצג

כרגע אני  -"בארון על ידנו יש הרבה כובעים, ואנחנו יושבים מול המשפחה ואנחנו אומרים 
מא, אני יחובש את הכובע של פקיד סעד, אז אני לא אמפתי או אני לא בתוך המצוקה של הא

  .בתוך המצוקה או הנזקקות של הילד, זה מקשה"

  העבודה במערך הגנת הילד  עומס 3.1.2
בשל כך לגבי ילדים בסיכון. למחלקות לשירותים חברתיים פניות התרבו ה האחרונים עשוריםשני הב

(פבר וסלוצקי, מצוקה רבה בקרב העובדים הסוציאליים בכלל ובקרב פקידות הסעד בפרט  הנוצר

אמנם  של "מגן"מודל ההעבודה על פקידות הסעד.  עומסריבוי הפניות משמעו הגדלת ברור כי  ).2007

כי השינוי בדרכי העבודה וקיומו של מוקד  להניחסביר , עם זאתאך  ,עבודתן עומסאת צמצם ל לא נועד

גם על מספר  וישפיעוהשינוי בדפוסי העבודה המשותפת של פקידות הסעד עם עובדי המשפחה ח דיווה

  . הסעד המטופלים על ידי פקידות ילדיםה
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 כפקידותטיפלו הן  שבהםילדים ההעבודה נתבקשו פקידות הסעד לציין את מספר  עומסכדי ללמוד על 

הילדים הממוצע מספר פקידות סעד עולה כי  37). מתוך הנתונים שמסרו 2(לוח  "מגן"לפני יישום  סעד

בטיפול  . מספר הילדיםהתכנית לפני 5ילדים 58 יהה הניסוי במחלקותבתפקיד פקידת סעד  עובדתל

מספר הממוצע של ה ,גדול יותר ישוביילדים לעובדת. ככל שה 200-ילדים ל 10נע בין  פקידת סעד

 157- בינוני ו ישוביב 54קטן,  ישובבממוצע במחלקות בי 39באחריות פקידת סעד עלה (שהילדים 

גבוה היה פקידת סעד  אחראית הייתהעליהם ש המרבי ילדיםה מספרים הגדולים ישוביבגדול).  ישוביב

המינימלי הילדים  מספרגם  ;)ים הבינוניים והקטניםישוביב 155-ו 137לעומת  200ים (ישובמשאר הי

 85ים האחרים (ישוביב מאשרגבוה בהרבה היה ים הגדולים ישוביפקידת הסעד ב ה שלבאחריותשהיו 

דלים בין אחוזי הב היו, כפי שראינו לעיל, עם זאתים הבינוניים והקטנים). ישוביב 12-ו 10לעומת 

במספר שהיה זה יכול להסביר את הפער הגדול  ;ים מגודל שונהישוביהמשרה של פקידות הסעד ב

  ים.ישוביהילדים באחריות פקידת הסעד בין ה

  ת הסעדוח פקידדיוועל פי  "מגן"עד בתפקידה כפקידת סעד לפני : ילדים באחריות פקידת ס2לוח 
גדול ישובי בינוני ישוביקטן ישובי"כסה  
  37N=  11N=  23N=  3N=  
N        

  157  54  39  58  סעדהבאחריות פקידת שילדים הממוצע 

  200  137  200155  סעדהבאחריות פקידת שילדים המקסימום 

  85  10  1012  סעדהבאחריות פקידת שילדים המינימום 

%          
הילדים מתוך כלל הילדים בטיפול פקידת הסעד   אחוז

  97  53  60 58  עובד אחר מהמחלקה (ממוצע)שמטופלים בשותפות עם 

הילדים מתוך כלל הילדים בטיפול פקידת הסעד  אחוז
  3  47  40 42  שבהם מטפלת לבד (ממוצע)

  100  86  10092  בשותפות מטפלים בהםשמקסימום הילדים 

  8  95  9577  לבד מטפלים בהםשמקסימום הילדים 

) צוין 2008המשפחה בישראל בראשות פרופ' יואב לביא (ווחת שהגישה הוועדה לבחינת מדיניות ַר  דוחב

 65ויותר פניות לעובד. הוועדה המליצה על  150-ל 100כי העומס הממוצע לעובד משפחה נע בין 

משפחות בטיפול עובד משפחה (ברמת אינטנסיביות שונה). בחינה דומה לגבי פקידות סעד לחוק נוער 

מורכבות בשל במיוחד  ,מור לעיל, יש לבחון סוגיה זולא נעשתה עד כה, אולם ברור כי לאור הא

האחראי הבלבדי  מקצועיהגורם ההן פקידות הסעד העובדה שבמקרים רבים בשל והתפקיד 

מטפלות במספר מקרים פקידות הסעד ים בינוניים וגדולים ישוביבנמצא שכי  יש לצייןלהתערבות. 

   הוועדה לגבי עובדי משפחה. זה שמומלץ על ידי גבוה מ

  

ראשי עם בראיונות עם פקידות הסעד,  כפי שעלה ,השלכות מגוון לטיפול במספר כה רב של ילדים יש

   "מגן":במחלקות המשתתפות בתכנית המנהלות עם הצוותים ו

                                                   
מספר הילדים כולל כל ילד שלגביו הייתה התערבות כלשהי כפקידת סעד (בין אם חקירה או/ו טיפול או/ו  5

 מעקב).
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 מעמיק והעבודה  יכולות לטפל בכל משפחה באופן: פקידות הסעד אינן פגיעה באיכות הטיפול

". כפי שתיארה פותשֵר יים, לעתים קרובות בצורה של "כיבוי מידמענה לצרכים המתן מתאפיינת ב

  במספר הילדים המטופלים בשנים האחרונות:כשדיברה על הגידול אחת המרואיינות 

העובד מטפל בפחות אינטנסיביות, את אותה אינטנסיביות שהוא נתן למשפחה אחת, עכשיו "
תה ד ירדה... וַאוד מאומשפחה מאזמנית והאינטנסיביות של כל -בומשפחות  4 -הוא נותן ל

  ."מטפל בהמונים, אז אתה לא יכול להקדיש מה שפעם הקדשנו

  או כפי שתיארה אחרת:

". דווקא העבודה של פקיד סעד היא עבודה שרפות"כיבוי  ה של"אני לא רוצה לעבוד בשיט
 מאוד אינטנסיבית, מעמיקה שצריכה הרבה זמן".

  יש ילדים הזקוקים לשירותיהן של להידרדרומצבם עלול מקבלים טיפול  אינםילדים ומשפחות :

מגיעות לטפל בהם. יש מקרים אינן פקידות הסעד, אך לא מדובר במקרים דחופים ועל כן הן 

ית. מידמגיעות למשפחות ולילדים במועד, ומצב הסיכון עלול להפוך למצב של סכנה שבהם הן אינן 

 כפי שתיארה אחת  מראשי הצוותים: 

 הייתהיק התערבות... אני מגיעה למצב שאני צריכה לסגור את התיק כי לא אין מספ"
י, יאוק -אתה אומר ...פעילות שנה, אתה כבר לא יכול להתערב על משהו שהיה לפני שנה

לפעמים משפחה נעלמת,  ...הפעם פספסתי, אני אצטרך לחכות לפעם הבאה שיהיה משהו
אוי, לאן נעלמה  -עמים אתה ככה די נחרד. לפ..ספיק,מאנחנו לא עושים ריצ'ינג אאוט 

תם בקשר, אנחנו לא יודעים אם המשפחה הזאת, אופס, הנה הגענו למיון תיקים, לא היינו ִא 
ואז אנחנו נאלצים לסגור את התיק בלי שעשינו  ...הם עברו דירה, הם לא עונים לטלפונים

 ".חיםדיווהרבה ופשוט לחכות מהקהילה ל

 תיעוד ההתערבות במקרים.  היאה הנדחית תחת נטל העבודה השוטפת : משימה חשובחוסר תיעוד

הן לעובד עצמו שיכול לבחון את עבודתו, הן לגורמים אחרים המטפלים חשוב תיעוד ההתערבות 

  במשפחה והן במקרים של הפניה לגורמים אחרים בקהילה. כפי שתיארה אחת מפקידות הסעד:

התיקים ריקים, הם לא מתועדים. יום יבוא זה יתפתח לתיק אימוץ ויגידו לי איפה, מה  ..."
לא היה לי זמן? יום יבוא מישהו יתבע  -זה התיק הזה, אין פה כמעט כלום, אז מה אני אגיד

אני אמרתי  -אותי על רשלנות ואני אצטרך להוכיח שאני לא הייתי רשלנית, אז מה אני אגיד
   בה עבודה? מה, מה אני אגיד?"למפקח שיש לי הר

 לפקידות הסעד יש תפקידים : כפי שצוין לעיל, פגיעה בתפקידים האחרים של פקידת הסעד

בשל והמקרים שבטיפולן כפקידות סעד אולם בשל דחיפות  ,בחלק גדול מהמחלקותנוספים 

 מספיקות למלא את המשימות במסגרת תפקידן הנוסף. אינן הן  ם,מורכבות

  ,העומס הרגשי העבודה, סוג המקרים ומורכבותם,  עומס: שלון ושחיקהישת כתחותסכול

שחיקה. להראוי, מובילים לעתים קרובות לתסכול ו מקצועיוהתחושה כי לא מתאפשר הטיפול ה

  אחת מפקידות הסעד:  ציינהכפי ש

אין כאילו שום מצב שאני אעשה עבודה טובה בכמות כזאת, עכשיו זה נורא מרפה ידיים, כי "
. .זה לא משנה מה שאני אעשה, כמה שאני אתאמץ, וכמה שאני אהיה נחמדה. :את אומרת
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זה כאילו נחשול כזה שמציף אותך. ובמצב הזה  .זה כאילו נידון לכישלון ,וכמה שאני אעבוד
  ".אני מרגישה שיש נתק קצת, כאילו לא מבינים אותי

 העבודה, ההדרכות של  עומסהעידו כי בשל המרואיינים  :פגיעה בהדרכות ומעקב ראש צוות

אי אפשר לנתח את המקרים הצורך לדון ולטפל במקרים הדחופים, בשל נפגעות.  פקידות הסעד

  ואין מקום לוונטילציה. כפי שתיארה אחת מראשי הצוותים:לעומק 

 הדינמיקה את מנתחות באמת מאשר(נעשות מהר)...  מתקתקות יותר...ההדרכות"  
  " .קלעומ במשפחה

לידיעת הובאו המקרים הפחות קשים כלל לא  ,ן על כל משפחהודישאי אפשר לקיים  משוםכמו כן, 

דבר הפוגע ביכולת הפיקוח של ראש הצוות והלמידה של פקידת הסעד. כפי שתיארה ; ראש הצוות

  אחת מראשי הצוותים: 

 שאני תחושה לפעמים יש אבל ,זורמת והעבודה עצמאיים שהם בסדר זה אומרת זאת"
 הם ואינטנסיביים מורכבים דוהמא במקרים...  ,מקרים של מסות יש כי שליטה מאבדת
  ."שותפה יותר להיות רוצה שהייתי דברים עוד גם יש אבל, אותי לשתף דואגים

יש שיתוף בין פקידת הסעד ועובד  שבהם פיקוח עולה גם כאשר מדובר במקריםבהקושי במעקב ו

כי הצוותים מתקשים לבדוק שאכן כל גורם מבצע את משימותיו וראשי נמצא כי המשפחה. 

  ראוי. מטופל כהמקרה 

: למרות הקידום וההטבות הכרוכות במינוי לתפקיד פקידת הסעד, מחסור במועמדים לתפקיד

אין מועמדות לתפקיד פקידת הסעד לחוק שבו העבודה מוביל במחלקות מסוימות למצב  עומס

  ממנהלות המחלקה:נוער, כפי שמעידה אחת 

למרות שפקידי סעד זה קידום ....גדולה, אפילו קצת ייאוש מאודעומס בלתי רגיל, שחיקה " 
ויש כוננויות, זאת אומרת שהשכר שלהם יותר גבוה, עובדים לא רוצים ללכת לקורסים.... 

מה  ,שקובעי המדיניות ישאלו את עצמם שאלה גדולה ,ואני חושבת שראוי שעה אחת קודם

  . "...פה, כי אנחנו הולכים למצוא את עצמנו בלי קורה

  עבודה בשותפות על מקרים

הן עבדו לבדן  שבהםהעבודה נתבקשו פקידות הסעד לציין את מספר המקרים  עומסנוסף לבדיקת 

) עולה כי 2לוח ר' (הן עבדו בשותפות. מתוך הנתונים  שבהםכפקידות סעד לעומת מספר המקרים 

הן  שבהםפקידות הסעד עבדו בשותפות גבוה יותר מאחוז המקרים  שבהםבממוצע אחוז המקרים 

לבד.   – )3%) ובאחוז קטן מאוד (97%בשותפות ( הן עבדוים הגדולים ישוביבברוב המקרים עבדו לבד. 

 53%ים הקטנים, ישוביב 60%בשותפות (ביישובים הבינוניים והקטנים הן עבדו  באחוז ניכר מהמקרים

 47%ביישובים קטנים,  40%ם), ובאחוז לא מבוטל מהמקרים הן גם עבדו לבד (ים הבינונייישוביב

פקידת  ה שלעבודת בישובים בינוניים). כלומר, ביישובים הגדולים, שלא כמו ביישובים האחרים,

  עם עובדים אחרים מהמחלקה. יתוף פעולהבשנעשתה הסעד 
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  סעד)המשימות המבוצעות על ידי פקידות הסעד (כפקידות  3.1.3
פקידות הסעד התבקשו לסמן בכל יום במשך שבועיים את המשימות שהן ביצעו מתוך רשימת 

פקידות הסעד בתפקידן כפקידות סעד לפני יישום  יהן שלמציג את התפלגות משימות 3משימות. לוח 

כפקידות סעד היו משימות ייעוץ והדרכה  הן ביצעואותן ש. נראה כי אחוז גבוה מסך המשימות "מגן"

). הייעוץ הרב 7%) מאשר בקבלתם (16%עסקו יותר במתן ייעוץ והדרכה ( הן). באופן בולט 23%(

ייעוץ ה ומצד אחר, מיעוט ,ן של פקידות הסעד מצד אחדמומחיות מעיד עללאנשי מקצוע אחרים 

  . אתן בראיונות ביותר הדרכה כפי שהן ציינושלהן מתיישב עם הצורך שניתנו להן הדרכה הו

המשימות היו התערבויות טיפוליות. פקידת הסעד מבצעת התערבויות טיפוליות במקרים כחמישית מ

מתוך  6%שאינם מתוקף החוק או לאורו, בשיעור של שליש מכלל ההתערבויות הטיפוליות שלה (

והתקשו להפריד בין  מדובר בפקידות סעד אשר עובדות גם כעובדות משפחהש). ייתכן 18%

  ים. משימותיהן בכובעיהן השונ

מהמשימות הן כתיבת דוחות והכנת  15%ת לתפקידן, ודימכלל המשימות של פקידות הסעד ייחו 15%

גיוס שיתוף פעולה של  9%מעקב אחר מצבו של ילד שהיה בטיפול/יישום תכנית טיפול,  12%חומר, 

  ים ואחוזים בודדים מהמשימות מוקדשים להסדרת מענים.מקצועישותפים 

באחוזים מתוך ( "מגן"כפקידת סעד לפני הפעלת הסעד  תמשימות של פקידהתפלגות ה: 3לוח 
  )סה"כ המשימות

  =N 1,345  סוג/מהות המשימה
  23  ייעוץ והדרכה

  16  מתן ייעוץ והדרכה
  7  קבלת ייעוץ והדרכה 

  18  התערבות טיפולית
  12  פגישה עם פונה/ משפחה המטופלים בחוק או לאורו

  6  ילד/משפחה שלא בחוק או לאורוהתערבות במקרה של 

  15  ת לפק"סודימשימות ייחו
  6  חדיווחקירה וקבלת 

  0.4  הוצאת צו/הארכתו
  1  מציאת מסגרת בעת צו חירום

  5  השתתפות בוועדות
  1  ן בבית משפטודי

  1  המתנה בבית משפט

  12  מעקב אחר מצבו של ילד שהיה בטיפול/מעקב אחר יישום תכנית טיפול

  15  ות/הכנת חומרדוחכתיבת 

  9  יםמקצועיגיוס שיתוף פעולה של שותפים 

  3  הסדרת מענים
  1  פעילות לקראת מציאת מסגרת ארוכת טווח

  2  שותפות במציאת מסגרת ארוכת טווח

  2  שיווק והסברה

  1  הכשרה/השתלמות/לימודים

  2  אחר 
  עובד מסוים ביום מסוים. ידיעל יחידות משימה. כל יחידת משימה סומנה  1,345 חלים על *הנתונים 
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נמצאת שבו  ישובמתאר את התפלגות המשימות של פקידת הסעד כפקידת סעד לפי גודל הי 4לוח 

ת לפקידת ודית המשימות הייחוים הקטנים שכיחּוישובכי בי עולהים ישובההשוואה בין הימהמחלקה. 

  משימות האחרות. לעומת הנמוכה יותר הייתה הסעד 

באחוזים מתוך ( ישובילפי גודל ה ,"מגן"לפני הפעלת  של פקידת הסעד *משימותהתפלגות ה: 4לוח 
  )באחוזים( ;)סה"כ המשימות

 גדול ישובי בינוני ישובי קטן ישובי  כ"סה  
 N=  473N=  705  =N  167 =N 1,345  המשימה מהות

  24  24  22  23  ייעוץ והדרכה
  20  16  22  18  התערבות טיפולית

  18  17  10  15  ת לפק"סודימשימות ייחו
  11  11  15  12  מעקב

  17  16  13  15  ות/הכנת חומרדוחכתיבת 
  4  10  8  9  יםמקצועיגיוס שיתוף פעולה של שותפים 

  1  4  5  3  הסדרת מענים 
  5  2  5  5  *אחר*

 11-מיישובים בינוניים ו 18מיישוב גדול;  5פקידות סעד שמילאו טופסי עיסוקים:  34* הנתונים לגבי 
  מיישובים קטנים.

  ואחר/השתלמויות/לימודים הכשרה, והסברה ווקיש כולל **

  
ען. בדיקת משך הזמן וצימתאר את המשימות המבוצעות על ידי פקידות הסעד לפי משך ב 5לוח 

 גבוה מהמשימות הן מסוג מסוים, אך משךשאחוז . ייתכן חשובה מאודהיא הנדרש למילוי משימה 

הגבוהה של משימות אלו, פקידות הסעד אינן מקדישות להן זמן  ןלמרות שכיחותכלומר, קצר ( ביצוען

פרקי זמן ארוכים יותר. התערבות טיפולית ומשימות  דרושיםיש משימות שלביצוען , ולעומת זאת ,רב)

). מעל 65%, 65%מעל שעה (במשך ת לפקיד סעד היו משימות שאחוז גבוה מהן התבצע ודיייחו

 45%) התבצעו במשך שעה ומעלה, 60%דוחות והכנת חומרים (למחצית מהמשימות הקשורות לכתיבת 

מהמשימות הקשורות לייעוץ והדרכה התבצעו במשך שעה ומעלה ורק כחמישית מהמשימות הקשורות 

ייעוץ הלהסדרת מענים התבצעו במשך שעה ויותר. מתוך הנתונים עולה שעל אף ששכיחות משימות 

מות, מעל למחצית ממשימות אלו התבצעו בפחות שאר המשישכיחותן של הדרכה גבוהה יותר מהו

נמוכה יותר, אך  הייתהת לפקידות סעד דימשימות הייחוהטיפולית וההתערבות המשעה. שכיחות 

במשך שעה ויותר. אם כך, למרות השכיחות הגבוהה של משימות  ואחוז גבוה ממשימות אלו התבצע

יותר זמן מאשר להתערבות טיפולית או ו לכך ייחדייעוץ והדרכה לא ניתן לומר שפקידות הסעד 

  ת לעבודתן. ודילמשימות הייחו

  

  

   



12  

לפני הפעלת "מגן"  שבו בוצעוביום  ביצועןלפי משך  ,הסעד תשל פקיד יה: משימות5לוח 
  (באחוזים)* 

 ומעלה שעה  שעה עד  המשימה מהות
  45  55  ייעוץ והדרכה

  48  52  מתן ייעוץ והדרכה
  34  62  קבלת ייעוץ והדרכה 

  65  35  התערבות טיפולית
  72  28  פגישה עם פונה/משפחה המטופלים בחוק או לאורו

  52  48  התערבות במקרה של ילד/משפחה שלא בחוק או לאורו

  65  35  ת לפק"סודימשימות ייחו
  36  64  חדיווחקירה וקבלת 

  75  25  הוצאת צו/הארכתו
  75  25  מציאת מסגרת בעת צו חירום

  98  2  עדותוהשתתפות בו
  59  41  ן בבית משפטודי

  75  25  המתנה בבית משפט

  22  78  הסדרת מענים
  27  73  מציאת מסגרת ארוכת טווחפעילות לקראת 

  18  82  שותפות במציאת מסגרת ארוכת טווח

  22  78  טיפול תכניתמעקב אחר מצבו של ילד שהיה בטיפול/אחר יישום 

  60  40  ות/הכנת חומרדוחכתיבת 

  36  64  יםמקצועיגיוס שיתוף פעולה של שותפים 

  41  59  שיווק והסברה

  100  -  הכשרה/השתלמות/לימודים

  69  31  אחר 
  משך ביצוע המשימה. צויןלגביהן שאחוז המשימות  *

  

  אתגרים בעבודה בתוך המחלקה 3.2
אתגרים שעמדו ב עסוקזה נ סעיף. בלה הצקשר עם מגוון גורמים במחלקה ומחויש פקידות הסעד ל

בפני פקידות הסעד בעבודתן עם גורמים שונים בתוך המחלקה. תחילה נציג את הקשיים בעבודה עם 

אתגרים נעסוק באתו עובדות פקידות הסעד במחלקה: עובד המשפחה. לאחר מכן שהגורם המרכזי 

  נוספים הקשורים גם לבעלי תפקידים אחרים במחלקה.

  

  הסעד ועובדי המשפחה העבודה המשותפת של פקידות 3.2.1
עם עובדי המשפחה במחלקות. מרבית  יומי-יוםלפקידות הסעד לחוק נוער קשר קרוב, אינטנסיבי ו

משימותיהן נעשות בשיתוף עם עובדי המשפחה יותר מאשר עם אנשי מקצוע אחרים. במחקר שבחן 

), צוין הצורך בהגדרה 2008(דולב ואחרים,  2000דרכי עבודתן בשנת את את תפקיד פקידות הסעד ו

ברורה יותר של תפקיד פקידת הסעד והבהרת חלוקת התפקידים בין שני הגורמים. בבחינת נושא זה 

. העבודה על בנה את צורת העבודה המשותפתנמצא כי עדיין אין מודל אחיד המַ  "מגן"ערב יישום 

נקבעת בהתאם להשקפת ראש הצוות והעובדים, ועל פי מערכת היחסים חוק נוער במקרים המוגדרים 
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בהן השותפות נתפסת כמובנת מאליה, נמצאו שת בין העובדים. גם במחלקות מקצועיהאישית וה

 הבדלים בצורת העבודה בין הצוותים השונים. כפי שתיארה אחת מראשי הצוותים: 

שהם צריכים להיות  ,ים עם זהיש קושי לפעמים בעניין הזה שעובדים לא תמיד שלמ"
מזדהים עם התפיסה  שותפים בכל התהליך. יש לי עובדים שהם ותיקים והם מיומנים והם
ויש עובדים שהם לא  .שלי, שאני חושבת שהם כן צריכים להיות שותפים מתחילת התהליך

אם  ,במקום הזה, ואני מוציאה המון יחידות זמן בלשכנע על החשיבות של העניין. למשל
מגיעה פנייה ואנחנו חושבים שהעובד הסוציאלי צריך ללוות את פקיד הסעד מההתחלה 

. .לא, זה יחבל בתהליך.' ה. (העובדים אומרים):אז לא תמיד העובדים מסכימים לז בתהליך,
הם יראו בי עוד זרוע של פקיד סעד.. ולא כדאי... וכדאי לשמור אותי בצד, שאני אהיה 

והם מנהלים את  ..זמן אומרת לעובדים שהם חלק מאותה מערכת... ואני כל ה'טוב'ה
נכנס ויוצא, ויש פה קושי לפעמים. וזה די נתון ...הטיפול, לא פקיד הסעד. פקיד הסעד 

לשיקול של הצוותים, כלומר אני יכולה להחליט ככה, ראש צוות אחר יכול להחליט אחרת, 
 ".ויכול להיות שיש צוותים שעובדים אחרת

אין בהירות  ,בהן פקידת הסעד ועובד המשפחה עובדים בשותפותשבמחלקות לפעמים,  נמצא כי

ביניהם  נוצרלעתים קרובות , והאחריות על ניהול המקרהלגבי לגבי חלוקת העבודה ו מספקת

את עבודת עובד המשפחה. היו  יהןעל בלפקידות הסעד מרגישות כי הן נדרשות לק בנושא.קונפליקט 

  סה ונכשל. כפי שציינה אחת המרואיינות:בוד על פי מודל קבוע ואחיד נּושטענו שהניסיון לע

מי צריך לעשות מה. למדנו שיש נקודות חפיפה  ,במשך השנים כל הזמן מנסים לשים גבולות"
הבנות גבולות ברורים, נהלים והנחיות נדון ניסיון לַ ה. ..ואי אפשר לשים גבולות ברורים

  ".קונפליקטים לא הובילו לשום מקום; שלון. נכשל וגרם למתחיםילכ

על פיו עובדים בכל המחלקות. הגדרת התפקידים, חלוקת העבודה שאם כך, ברור כי אין מודל אחיד 

  אתגר.  מהווה וצורת העבודה המשותפת בין פקידות הסעד לעובדים הכוללניים עדיין

  העצמת עובדי המחלקה בנושא ילדים בסיכון 3.2.2
ער נתפסות במחלקות לשירותים חברתיים כבעלות האחריות וכמומחיות פקידות הסעד לחוק נו

גם  התתגלה). תפיסה זו 2008בנושאים הקשורים לטיפול בילדים ועבודה עמם (דולב ואחרים, 

). "מגן"מחלקות  (להלן: "מגן"בראיונות שנעשו במחלקות לשירותים חברתיים המשתתפות בתכנית 

של עובדי משפחה רבים  םהסבירו כי תפיסה זו, לצד חששפקידות הסעד וחלק מראשי הצוותים 

גורמת לכך, ש"תיקים" שאינם בהכרח מקרים  ,מעורבים ילדים בסיכון שבהםלהתמודד עם מקרים 

פקידות הסעד. התוצאה היא הגברת העומס על פקידות  ן שלשל חוק נוער מועברים ישירות לאחריות

, לכך ול בילדים בסיכון בקרב עובדי המשפחה. נוסףהסעד והימנעות מפיתוח מיומנות ויכולת לטיפ

לבדוק את מצב הילדים במשפחות דיים לצורך  דעיםעובדים סוציאליים אחרים במחלקה אינם מּו

  זות חוק נוער:ּכהם מטפלים. כפי שתיארה אחת מַר שבהן 

להיות  ותבנפגעי סמים, יכולעל ידי הצוות שמטפל כל המשפחה יכולה להיות מטופלת ..."
ועדת החלטה, ואותו מקרה, בלי הקטע ועם הילדים והמקרה לא יובא ל ותשם בעיות די קש

  ."וחשיבה ופקידת סעד מקצועי -ן רבדיושל הסמים, אצל העובדת משפחה כן היה מגיע ל
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רכזת חוק נוער זו מסכמת את הצורך בהגברת הידע והעצמת עובדי המחלקה בנושאים הקשורים 

  לילדים:

הייתי רוצה להשקיע יותר בפיתוח הרגישות לילדים בסיכון אצל כל עובדי  מאודאני גם "
המחלקה, אני לא חושבת שזה ביתה הפרטי של פקיד הסעד, אני חושבת שיש לנו סמכויות 

מסוימים, אבל הערנות לילדים,  מאודבמקרים  ןמסוימות שאפשר להפעיל אות מאוד
ת, אני חושבת שזה משהו שצריך מקצועיות היכולת להגיד להורים דברים מהמקום של סמכ

  ה".לעבוד עליו גם בתוך המחלק

אתגר נוסף שעלה מתוך הראיונות היה הקושי בעבודה מול פקידות הסעד לסדרי דין. המרואיינים 

הבדלים בתפיסה המקונפליקטים בין פקידות הסעד. המחלוקות נובעות על מתח ו חו עלדיווהשונים 

אחת ציינה חלוקת העבודה. כפי שאי הגדרת התפקידים ואי מוהילד  טובתושל מוקד הטיפול של 

  מראשי הצוותים:

היום יותר יש לנו קונפליקט עם פקידי סעד לסדרי דין, במצבי גירושין, במצבים של "
שהם לא יכולים  ,מאבקים על ילדים, שהם חושבים שפקיד סעד צריך להיכנס ולעשות דברים

גם הם אמונים על עקרון טובת הילד ויש בידם את הכלים. זה ופקיד הסעד חושב ש ,לעשות
מקרה שמוכר אצלם והגיע אליהם וטופל אצלם ואין צורך להעביר את זה לחוק הנוער... אני 

והעובדה  ,יודעת בבירור שיש הרבה כעס מצד פקידי הסעד לסדרי דין על התנגדותנו להתערב
שצריך לעשות עם אותם ילדים, למרות  ,ותשאנחנו לא רואים עין בעין יחד איתם את הפעיל
  ".שגם התייעצנו על זה עם הפיקוח, יש מחלוקת

  הגדרת תפקידו ומעמדו של רכז חוק נוער 3.2.3
ת הוא מוגדר כמומחה לנושא מקצועיבמספר מחלקות בינוניות וגדולות פועל רכז חוק נוער. מבחינה 

מוגדר. רכזת אינו . אולם מעמדו המנהלי חוק נוער וכמי שמדריך את שאר פקידות הסעד בנושא זה

  חוק נוער: 

ני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, אבל אני לא נחשבת ראש צוות, אין מעמד. יש לי פה א"
  ".אבל מבחינת הנהלה זה לא מתבטא ,תמקצועימעמד מבחינה 

לא ברורה מהי חלוקת העבודה, אם בכלל, בין רכז חוק נוער לבין ראש הצוות בהדרכת לכך, נוסף 

  פקידות הסעד. 

  

  אתגרים בעבודה מול גורמים מחוץ למחלקה 3.3

  ים מחוץ למחלקהמקצועיקשיים בתקשורת ובעבודה המשותפת עם הגורמים ה 3.3.1
) נמצא כי יש 2008(דולב ואחרים,  2000במחקר על פקידי הסעד לחוק נוער בישראל שבוצע בשנת 

 ההבדלים ניתן לציין את בהם; קשיים בשיתוף הפעולה בין פקידות הסעד לגורמים אחרים בקהילה

בהירות האי את  ת הטיפול במקרים;בתפיסת דחיפּו בין פקידות הסעד לבין המטפלים האחרים

לגורמים נותנות הסעד פקידות שמשוב בסדירות האי את ו ;בהגדרת התפקידים ובחלוקת העבודה

המטפלים. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאי הראיונות שנעשו עם גורמים שונים במחלקות 
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נושא העבודה עם גורמים מחוץ למחלקה, אולם התמקדו בלא  "מגן". בתכנון "מגן"עם תחילת הפעלת 

  גם בראיונות במחקר הנוכחי. המגןהפעלת תכנית לפני הוזכר כאתגר 

  

המרואיינים במחלקה ציינו כי לעתים הם חשים שהגורמים : אחריות משותפת על הילדים בסיכוןאין 

לטיפול בילדים בסיכון. בעיני המרואיינים שותפות הבלבדיים בקהילה רואים בהם את האחראים 

  משמעה גם חלוקה באחריות. כפי שתיארה אחת מפקידות הסעד:

ואיך  .ית ספר תיכון על איזשהו מקרהת בבמקצועי-שבוע שעבר הייתי בישיבה רב"ב
אה, הנה  -ואיך שנכנסתי ,הוהיו שם מפקחים ויועצת ורכזת ויועצת בכיר ,שנכנסתי לחדר

ת הבן אדם הכי חשוב ַא' כשאומרים לי ...הרווחה, אתם האנשים הכי חשובים בסיפור
זה כביכול  עצמי ... יש בזה גודל של ציפייה ואחריות שאני לא מוכנה לקחת על, 'בסיפור

את הכי ' שותפות, אבל כשאת מוזמנת לישיבה משותפת ואת נכנסת לחדר ואומרים לך
  .אז זה לא שותפות", 'חשובה בסיפור

פקידות הסעד מטענותיהן של : אחת ודרכי עבודת המחלקה תפקיד פקידת הסעד ה שלחוסר הבנ

כי אנשי המקצוע בקהילה אינם מכירים את העבודה במחלקה או את תפקיד פקידות הסעד וכי  הייתה

  יש להם ציפיות בלתי מציאותיות. סיפרה אחת ממנהלות המחלקה: 

זאת אומרת  .אבל היא גם קצרת רוח ,המערכת החינוכית למדה להשתמש בשירותי רווחה"
וא מפנה ילד, הוא לא מפנה אותו בית ספר עושה כבר המון פעולות, אני בטוחה שכשה

והוא מצפה שמאותו רגע  ,אז הגיעו מים עד נפש - מהפעם הראשונה, אבל כשהוא מפנה
את הילד ויפתרו לו את הבעיה, ואנחנו יש לנו את דרך העבודה  ושהוא הפנה פשוט ייקח
אבל עדיין  ,ואתה מסביר, זה לא שלא מסבירים ולא אומרים .משלנו ואת התהליכים

ה קשר, אתה, להכיר את המשפחה, ליצור תִא ואתה צריך להתמודד  ,פייה הזו קיימתהצי
לתת לה הזדמנות, לחשוב על דרכים אחרות, אתה לא נכנס מיד ונוקט בפעולות דרסטיות 

  ".שבית ספר כבר היה מצפה

  או כפי שתיארה אחת מפקידות הסעד: 

ני רואה את עצמי הרבה פעמים וא .סעדהתפקיד של פקיד האפילו למשטרה לא ברור מה "...
  .אני מנסה להסביר מה גבולות התפקיד ולא מוכנים להבין". ו..עומדת מול המשטרה 

: חלק מהמרואיינים ציינו כי המחלקות לא מעדכנות את הגורמים משוב העדרוחוסר בעדכון 

חים ועל זהות העובד המטפל במקרה. דיווחים לפקידות הסעד על הטיפול בדיווים שהעבירו מקצועיה

  כתוצאה מכך נפגעים קשרי העבודה עם הגורמים מחוץ למחלקה. 

גורם שפקידות הסעד הם : עורכי הדין עורכי הדין המלווים את המשפחותמחסור בכלים לעבודה מול 

 העלתה את הצורך בקבלת ייצוג המשפחות על ידי עורכי דין תעלייה במגממתקשות לעבוד מולו. ה

  כפי שהסבירה מנהלת המחלקה:. אתםכלים והכשרה כדי לעבוד 

כולל שירותים של ליווי של עורכי דין. אני  ,"אוכלוסיית הפונים יודעת להשתמש בשירותים
אני חושבת שזה טוב וחשוב, זה אומר על כוחות של המשפחה, זה אומר  - מדגישה ואומרת
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פקידי הסעד לא עוברים הכשרות  -השני מסר לילד שהמשפחה שלו מתגייסת. אבל בצד  על
 ,עם זאתמשפטיות ויש בזה אלמנט של איום ... ואז הייעוץ המשפטי הוא של המשרד, ו

. הוא לא מבין 'יש יועץ משפטי לעירייה ורצוי שתשלב אותו' המשרד הרבה פעמים אומר
ביישת והוא דבר עם ההוא ואני לא מת …'דבר עם זה' בענייני רווחה ואתה צריך להגיד

שיכינו לו את מנת הקרב ואת המימייה כמו  – להגיד שאני מצפה שהחייל שעומד בחזית
  שצריך ולא שהוא צריך לחפש אותה".

  חדיווצורך בעבודת הסברה סביב חובת ה 3.3.2
ים בקהילה מקצועיכי למרות התשומות שהם משקיעים בהסברה לגורמים האמרו בכל המחלקות 

  ח, עדיין יש צורך רב בהסברה:וודיחוק נוער וחובת הבנושא 

של חלק גדול מהעבודה שלי היא הסברה, אני רואה את עצמי עושה במעגלים, מעגלים "
ח, מה זה ילד במצוקה ומה זה סימנים של דיוומה זה חוק נוער, מה זה חובת   – הסברה

 פגיעה ואני רואה את עצמי עושה את זה שנה אחרי שנה לאותה אוכלוסייה ואני מרגישה
  ". שזה ממש לא חדר

הזמן המועט שיש לפקידות הסעד למשימות בשל ו התחלופה של אנשי המקצוע בקהילהבשל נראה כי 

מקצוע בקהילה. אחת התוצאות היא הלא הוטמעו בקרב אנשי עדיין נושאים אלו  ,שיווק והסברה

מראשי  כפי שציינה אחת .חדיוומחייבים יתר על מקרים שאינם -חדיווהצפת פקידות הסעד ב

  הצוותים: 

מוצפים משום שהקהילה, השירותים האחרים בקהילה  (פקידי הסעד) ל הםותראי, קודם כ"
לא יודעים להבחין בין מה לחוק נוער ומה לא לחוק נוער אז יש הצפה, כל יועצת בית ספר, 

של  שלהם או אולי מתעצלים להיעזר במערך הפנימי ,כשהם לא יודעים מה לעשות ...כל גננת
  ".אים הודעה לפקיד סעדייקוח והשירות הפסיכולוגי החינוכי, מוצהפ

אי מסירת על חים חלקיים ודיווהעברת על על מקרים,  בזמן חדיוואי  ציינו, המרואיינים עם זאת

  . כפי שתיארה אחת מראשי הצוותים: , כמתחייב מהנוהלח בכתבדיווה

 ראשי לי כותבים פעמים הרבה, בכתב מדווחים הם ואם. בכתב לדווח לשכנע קשה עדיין"
 יכולה לא אני מאוד נחמד זה -ספר בית למנהלת מצלצלת אני, שקרה מה זה י"א - תיבות
  ".אחריות לקחת קצת אז, לי מוכרים הא"י האלה אם לבדוק אפילו

  "מגן". יישום 4

יצירת  ; כלומר,היא קידום יצירתו של "מרחב מוגן" לילדים בסיכון "מגן"של העיקרית מטרתה 

להשגת בולטים . שני רכיבים ושדרוגו , תוך שיפור מערך הגנת הילדומגוננתסביבה קהילתית תומכת 

  מטרות אלו היו:

 ילדים הנמצאים בסכנה על הזנחה ואו מחים על ילדים הסובלים מהתעללות דיווהסדרת מערך ה

ח ומתן משוב למדווחים ולשותפים דיווקביעת הגורם המטפל ודחיפות הטיפול, תיעוד הית, מיד

  ים הללו).רכיבח שיכלול את כל הדיוובטיפול. (הקמת מוקד 
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 ) נוהל שותפות פקיד סעד על פי הטמעת מודל לעבודה משותפת בין פקיד הסעד לעו"ס המשפחה

 .)חות: העבודה בין פקיד הסעד לחוק נוער לעו"ס משפחהשפלחוק נוער בטיפול בילדים ומ

השימוש את על שני רכיביה ויתאר את תהליך הקמת המוקד ו "מגן"יאור יישום פרק זה יעסוק בת

  הלי העבודה החדשים. ובנ

יילוט ליישום התכנית חלו מחלקות. במהלך הּפ 22השתתפו בתכנית  "מגן"חשוב לציין כי עם הפעלת 

שינויים במספר המחלקות השותפות בתכנית. יש מחלקות שהצטרפו לתכנית בשלב מאוחר יותר ויש 

יילוט (בעיקר המחלקות חודשים לפני סיומו הפורמלי של הּפכמה מחלקות שיצאו מהתכנית 

  מחלקות.  15התכנית כללה  2010ים הקטנים). בסוף ישובמהי

  

 15-. במתכונתה החדשה התכנית תפעל ב2011יילוט הסתיימה בינואר נתה כּפבמתכו "מגן"תכנית 

 15. 2012–2011ממשלתית שתחל לפעול בשנת -הכללים תוך התחברות לתכנית האיתור וההגנה ובשיי

  בהם פעלה התכנית במתכונתה כפיילוט.שים ישובבהם תמשיך התכנית לפעול הם הישים שוביהי

  במחקר.ולל המחלקות שהשתתפו בתכנית כחל על תיאור יישום התכנית 

  

  והפעלתם חדיווה מוקדי הקמת - חיםדיווה מערך הסדרת 4.1

  חדיווהקמת מוקדי ה 4.1.1
 חדיוובאמצעות הקמת מוקד הוא מוסדר חים. דיווא הסדרת מערך הוי התכנית המרכיבאחד  ,כאמור

קו טלפון הנמצא במחלקה לשירותים  הואח דיוו. מוקד החיםדיווושימוש בכלים שונים לטיפול ב

חים מקבל מוקדן ותפקידו דיווח. את הדיווחים במסגרת חובת הדיוואמורים להגיע ה ואליוחברתיים 

על פי ח דיווחים, לבחון את מאפייני הדיוומובנים שנבנו לצורך קבלת ה טפסיםח בדיוולתעד את ה

. כמו כן, המוקדן אחראי שיטפל במקרהח ואת הגורם דיוולקבוע את  מידת דחיפותו של ה ,ההנחיות

  למוקד. דיווחש מקצועיעל מתן משוב לגורם ה

להקים מוקד. בחלק מהמחלקות המוקד פועל כיום באופן  ניסו "מגן"ברוב המחלקות המשתתפות ב

  ציינה אחת מפקידות הסעד המחוזיות: ש. כפי ועל פי ההנחיותמלא 

יפה. הופעל קו חם, קו טלפון נפרד למוקדנית לקבלת הפניות, הוכן  מאודנעשתה עבודה  "
   ."..עשו עבודה יפה. .ח, שהופץ בכל מסגרות החינוך..דיוודיסק הסבר וטופסי 

להקים מוקד ולעבוד על פי ההנחיות, אולם זה  ניסוהקטנות המקומיות בחלק מהמחלקות ברשויות 

בהם שחים דיוולמבנה הארגוני במחלקות ולהיקף המוקד והנהלים הנלווים לא התאימו הלא צלח. 

ביצעו כמה חים ומעט עובדים שחלקם דיוועליהם לטפל. מדובר במחלקות קטנות עם מיעוט היה 

  ח.דיווהקטנות לא הקימו מוקדי המקומיות המחלקות ברשויות  ,תפקידים. בסופו של דבר

בעיקר למוקד. כפי  דיווחוהגדול  וחלקםבקהילה ידעו על כך גורמים המוקד, הוקם בהם שבמחלקות 

  שתיארה אחת מפקידות הסעד המחוזיות: 
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יודע מה זה המוקד לילדים ...(העיר) והיום לא יעלה על הדעת שלא יהיה מוקד, כל"...
נו וגם אנשים אתכל הגופים הממסדיים שעובדים  ,משתמש במוקד ...(העיר)בסיכון, כל 

  ".לומדים להשתמש

  חדיווך ההטמעת מערתהליך  4.1.2
ים בקהילה. בשלב הראשון מקצועיהגורמים הבעבודה עם הן בתוך המחלקה והן הוטמע ח דיוומערך ה

תפקידו היה להוביל את תהליך ההטמעה. במקביל התקיימה ישיבה פנימית בכל ו רכזמונה לתכנית 

התכנית, נוהלי ת והארגונית של מקצועיהתפיסה הבה הוצגו  .מטרותיהלו "מגן"לוהיא יוחדה מחלקה 

ח. מתוך הראיונות עלה כי ברוב המחלקות תהליך ההטמעה היה מהיר דיווהעבודה והכלים של מוקד ה

המוקד בוועדות הוצג . במסגרת ההפצה וההסברה מחוץ למחלקה של ממשוה בהתנגדות יחסית ולא לּו

ם מפגשים עובדי המחלקה ורכזי התכנית, ופקידות הסעד יזמו גהשתתפו בהן שות מקצועי-בין

  נושא. חלק מהמחלקות הפיצו חומרים בכתב לגורמים שונים בקהילה. בייחודיים 

  

ח והטמעתו היה מורכב בשל הצורך להתאים דיוובמחלקות ברשויות הקטנות תהליך פיתוח מערך ה

למבנה הארגוני הייחודי של המחלקות הללו. תהליך זה הסתיים עם יציאתן של  "מגןשל "מודל האת 

  הללו מהתכנית.המחלקות 

  

איוש תפקיד המוקדן והשימוש בכלי לאיסוף מידע על האירוע המדווח וקביעת  4.1.3
  רמת דחיפותו

ארבע להמוקדן.  הואחים והפנייתם לגורם המתאים במחלקה דיווהגורם האחראי על קבלת ה

הפעלת מן את יהמוקד (כלומר משרד הרווחה מ להפעלתשל עובד סמך מיוחד תקן הוקצה מחלקות 

מוקדן מתוך מצבת כוח האדם שלהן או מתקציב ייעודי  מינו שאר המחלקותהמוקד באופן מלא), ו

  לכך.שגייסו 

 (מזכירה/עובדת זכאות/סמך), שאינו עובד סוציאלילתפקיד המוקדן מונה ברוב המקרים עובד 

הן  ,המוקדובמיעוטם עובד סוציאלי מהמחלקה. במחלקות הקטנות לא הוקצה עובד ייחודי להפעלת 

  בשל מיעוט העובדים והן בשל מיעוט יחסי של פניות. 

ילדים בסיכון מתוקף הנושא  הכירו את כברכולם  הוכשרו לתפקידם תוך כדי עבודה.רוב המוקדנים 

אנשי  כי עם תחילת הפעלת התכנית חששו , מתוך הראיונות עלהעם זאתתפקידיהם הקודמים. 

ים יהיה עובד ללא הכשרה טיפולית. כפי שציינה אחת חדיוומכך שהגורם המקבל את ההמקצוע 

 מפקידות הסעד שרואינו:

וואו מזכירה '(לראש צוות שישבה לידי):אמרתי  פעם ראשונה,ב 'מגן'ששמעתי את זה בכ. "..
מכיוון שלעובדת סוציאלית יש יותר  ,מקצועילדעתי זה משהו שצריך להיות יותר  '.?מקבלת

  .בדות זכאות או סתם בן אדם"ושמזכירות עושות זאת, ערגישות... זה נראה לי תמוה 

- סמךעל ידי עובדת הופעל המוקד שבהם במקומות  נראה כי למרות החששות,

. עובדות אלו זכו לשבחים ולהערכה על היו מרוצים סך הכולב ,ת/מזכירה/עובדת זכאותמקצועי
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גם העובדות שאינן עובדות  הן בקרב אנשי המקצוע במחלקה והן בקרב הגורמים המדווחים. ,תפקודן

הן מקבלות את התמיכה כי סוציאליות ציינו כי הן מרגישות שיש להן הכישורים החיוניים לתפקיד ו

  והליווי הנדרשים: 

ת ואני יומי-יוםבצורה  ועוזרים ושואלים ומתעניינים, ...פקידי הסעד מקבלים בברכה"...
אני לא עובדת  אני לא פקידת סעד, ,בסופו של דבר ...מרגישה שהם נגישים לי מאוד

זה משהו שהוא מאוד  ... אני לא לבד.יתנו לי את המענה לדברים יתמיד הם ...סוציאלית 
  ".חשוב

חים מחייבת התמודדות רגשית, המעלה את הצורך בתמיכה רגשית למוקדנים. דיוו, קבלת העם זאת

  ת:מקצועי-ךסמבריאיון עם אחת מהמוקדניות שהיא עובדת התבטא כפי שהדבר 

כאילו אני יכולה להעיד על עצמי שהתמימות  ,השתניתי..עד עכשיו קשה לי. כל פעם, קשה,"
זה שינה אותי בהרבה... זה מלווה אותי  הלכה לה והתבגרתי כאילו מקצה לקצה, שהואיפ

  . "לאורך כל השבוע ולאורך כל השעות לאורך כל היום,

ת, אּוקדנית היא עובדת סמך/מזכירה/עובדת זּכבהן המושאנשי המקצוע שהתראיינו מהמחלקות 

השיחות עם המדווחים לא יגלשו למרחב הטיפולי. הם טענו שבפועל גבול זה נשמר. שחשוב שהדגישו 

 כפי שתיארה אחת מראשי הצוות:

היא יודעת את  היא יודעת להתייעץ,...אני לא מרגישה שזה כאילו איזשהו חציה של גבול " 
תפקיד שלה. היא מאוד ההיא בכלל לא מבלבלת בין  ...איך לשאול מי לשאול, היא יודעת

  ".ח ואין שום התערבות טיפוליתדיוומגדירה את התפקיד שלה כרכזת 

  , ריאיון עם אחת מהמוקדניות שהיא עובדת סמך מבהיר שלא תמיד הגבולות ברורים:עם זאת

לה לפנות אוטומטית יש לה תיק ברווחה, אז היא יכו .מא מתקשרת בוכהיא …לפעמים ."..
כי הם יודעים שאני יותר מאופקת ויותר  ייאל אבל בכל זאת מפנים אותה ,לעובדת שלה

לא להראות לבת  ,את צריכה להיות חזקה' אני אומרת לה אז אני מרגיעה אותה, .סבלנית
יופי קיבלתי את ' מישהו אחר היה אומר לה .ברזה כבר הופך להיות מעֵ  '…שלך שאת חלשה

   ."'שלום ולהתראות. תתמודדי עם הבכי שלך שלך,ח דיווה

בחינת מידת הדחיפות על וח ותח כלי לאיסוף מידע על האירוע המדּוּוחים ּפדיוולצורך הסדרת מערך ה

 דחיפותההילד ואת רמת של ית מידאת רמת הסכנה הסעד (הכלי בודק הפקיד  ו שללהתערבות

אחידה ווח בצורה לאסוף את המידע המגיע מהמַד  אפשרסעד). באמצעות הכלי הפקידת  שבהתערבות

בה ש נהכרמת הס אמוד אתכך שניתן יהיה ל; חדיווה רבים ככל שאפשר עלפרטים לקבל שיטתית וו

ן הוקם שבהברוב המחלקות ילד ולהתחיל את ההתערבות כאשר תמונת המצב ברורה יותר. נמצא ה

הכלי עדיין עם זאת, סעד. הערבות פקיד ח נעשה שימוש בכלי לבחינת מידת הדחיפות להתדיוומוקד 

אינו חלק ממערכת ממוחשבת מרושתת המאפשרת הפקת נתונים, לא בכל המוקדים משתמשים 

  באותה גרסה של הכלי ולא בכל המוקדים ממלאים את כל חלקי הכלי. 
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  חדיווחים המגיעים למוקדי הדיוומאפייני ה 4.1.4
ווחים והאירוע מאפייני המשפחות, הגורמים המַד חים המגיעים למוקד: דיווה נסקריםזה  סעיףב

בשנת  מארסחים שהגיעו למוקדים בחודש דיוו 156נותחו חים דיוווח. כדי ללמוד על מאפייני ההמדּו

  שיטת המחקר). ר'  ,ים בלבד (לפירוטישוביבתשעה  2010

 23חים לגבי ילד אחד, דיוו 109(ילדים  191על משפחות ו 156חלים על חים דיוו: המאפייני המשפחות

לא ידוע).  2%בנות ( 43%בנים,  55%. מהם )ילדים שלושה לגבי חיםדיוו 12לגבי שני ילדים,  חיםדיוו

קרוב  לא צוין הגיל). 20%בני נוער ( 27%-) ו11-6בגיל בית ספר יסודי ( 32%), 5-0בגיל הרך ( 21%

הוריות, -באים ממשפחות חד 36%ח גרים עם שני ההורים, דיוולמחצית הילדים שלגביהם התקבל 

מתגוררים עם קרוב  3%גרים עם אביהם.  3%-מהילדים מתגוררים עם האם בלבד ו 33%-מתוכם כ

מהפניות לא צוין מקום מגורי הילד  12%-בביתי. -חוץמהילדים נמצאים בסידור  2%-משפחה אחר ו

  ). 6(לוח 

  )באחוזים( : מקום מגורי הילד6לוח 
 =191N  מתגורר עם: הילד
3אב

33אם

48 הוריםזוג

3 משפחהקרוב

2 ביתי חוץסידור

11 ידועלא

אין מידע  חיםדיוומה 66%-כרות במחלקות לשירותים חברתיים. בּכוח מּועליהן דּושמהמשפחות  70%

   .הורי הילדים כמבוגרים ם שלתפקודלגבי 

העיקרי המדווח : בעלי תפקידים במסגרות החינוכיות (מורה/מנהלת/יועצת) הם הגורם ווחמדַ הגורם ה

מהמחלקות לשירותים מהדיווחים הגיעו  18% ).ממסגרות אלוהגיעו חים דיווכמחצית מה(למוקדים 

מהדיווחים  9%-בממערכת הבריאות (רופא, אחות),  4%מהמשטרה,  5%מהמשפחה,  8%חברתיים, 

  ). 1(תרשים קש לשמור על עילום שמו מדובר במַדווח שבי

  .אופן הדיווח לא צויןמהדיווחים  27%בעל פה ולגבי  15%חים התקבלו בכתב, דיוומה 58%
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   )באחוזים( חדיווה למוקדי ווחיםהמדַ  הגורמים: 1 תרשים

  

. בילד םחים על רקע בעיות בטיפול ההורידיוו) מדובר ב88%: ברוב המקרים (וחרוע המדּוימהות הא

הזנחה  18%); הזנחה (39%: חשד או סימנים לפגיעה/התעללות פיזית בילד (היוהבעיות הבולטות 

); 6%); חשד להתעללות נפשית (8%); חשד להתעללות מינית (של ההוריםחוסר השגחה  8%מתמשכת, 

  ). 5%נטוש (או  ילד משוטט

הבעיות הבולטות  .הילדחים על רקע בעיות בתפקוד דיוו) מדובר ב56%ממחצית מהמקרים (ביותר 

); ניסיונות התאבדות 11%); בעיות של ביקור סדיר (11%); אלימות חריגה (19%: התנהגות חריגה (היו

 חים על רקע בעיות בתפקוד ההורים כמבוגריםדיוומדובר בהיה ). באחוז קטן יחסית מהמקרים 7%(

דרדרות נפשית של ההורה י) וה6%וקא קשורות לטיפול הורי): אלימות במשפחה (ו(בעיות שלאו ד

  ). 7לוח ר' ( ;)1%(

ח היה על רקע שתי בעיות עד דיווה 38%-ח היה על רקע בעיה אחת בלבד, בדיווחים הדיוומה 60%-ב

  חים לא צוינה מהות האירוע.דיוומה 2%-וב ,ארבע

  

   

8

3

18

47

1

5

4

5

9

בן משפחה

שכן

ח"גורם ממחלקה לש

חינוכית' גורם ממס

גורם מפנימיה

טיפולית בקהילה' גורם ממס

הבריאות' גורם ממע

משטרה

לא צוין
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  )באחוזים( וח: מהות האירוע המדּו7לוח 
=156N  *סה"כ  

  88  בילד ההוריםבטיפול  בעיות
  1  לא נמצא אחראי

  8  ר השגחה הוריתסחו
  18  הזנחה מתמשכת
  5  ילד משוטט/נטוש

  39  לפגיעה/התעללות פיזית /סימניםחשד
  1  איום לפגיעה בילד

  6  חשד להתעללות נפשית
  8  חשד להתעללות מינית

  2  ח על התנהגות מסכנת אחרת של ההורהדיוו

  56  הילד בתפקוד בעיות
  11  אי ביקור סדיר
  11  אלימות חריגה 

  3  הפרעה/מחלת נפש 
  7  סיונות התאבדות ינ
  1  עלמות יה

  2  עבריינות 
  19  התנהגות חריגה 

  2  תניבהתנהגות מינית פוגע ותמעורב

  7  ההורים בתפקוד בעיות
  1  דרדרות נפשית של ההורהיה

  6  אלימות במשפחה

  8  אחר

  2  צוין לא
  בעיה אחתניתן היה לציין יותר מ - 100%-ל מסתכמים אינם האחוזים*

החשוד כאחראי  הגורםחים עולה כי ברוב המקרים דיוומתוך ההגורם החשוד כאחראי לפגיעה: 

 ח הוא הגורם הפוגעדיוומושא ה הילדכי  נמצא םחידיוומה רבעכב גורם מתוך המשפחה. הואלפגיעה 

  ).8(לוח 

  )באחוזים( : הגורם החשוד כאחראי לפגיעה8לוח 
  =156N  *סה"כ  פוגעהגורם ה
  26  אב
  31  אם

  14  שני הורים
  3  בן זוג של הורה

  3  אח/אחות
  1  קרוב משפחה אחראי
  3  קרוב משפחה אחר

  1  אחראי במסגרת חינוכית
  1  ילד אחר

  23  מושא הדיווחהילד 
  6  צויןלא 

  מגורם אחד יותר לציין היה ניתן - 100%-אינם מסתכמים ל האחוזים*
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 133-למעניין לבחון למי הועברו הדיווחים על פי מידת רמת הדחיפות שנקבעה עבורם. כאמור, 

אחוז  ,וכצפוימגוון גורמים,  קיבלו יםכי את הדיווחמהנתונים עולה  דיווחים נקבעה מידת הדחיפות.

פות מהדיווחים בדחי 18%לפקיד הסעד לא הועברו ). נראה כי 9סעד (לוח הלפקיד הועברו גבוה מהם 

  מהדיווחים בדחיפות נמוכה.  33%-ומהדיווחים ברמת דחיפות בינונית  20%-כ ,גבוהה

   )באחוזים( ורמת דחיפותעל פי ח דיוולהם הועבר הש: הגורמים 9לוח 
  
  הועבר ל: חדיווה

  גבוהה דחיפות
52=N  

  בינונית דחיפות
75=N  

  נמוכה דחיפות
6=N  

  32  12  22  בלבד פקיד סעד
  17  11  8  פקיד סעד וראש צוות

  -  29  15  פקיד סעד, ר"צ  ועו"ס משפחה
  17  15  10  פקיד סעד ועו"ס משפחה/עו"ס אחר 

  -  -  2  פקיד סעד, עו"ס משפחה ומנהל
  17  15  6  ר"צ ועו"ס משפחה

  17  6  12  עו"ס משפחה/עו"ס אחר
  -  12  25  לא צוין

   

לשלוח את המשוב למדווחים  צריךווח ואף יש לשלוח משוב למַד על פי נוהל העבודה של המוקד 

נשלח משוב צוין כי חים דיוומה 37%רק לגבי מתוקף תפקידם. מתוך הנתונים עולה כי  שחייבים לדווח

  למדווח.

עובדים המטפלים ה רואיינולגורמים במחלקה, העברתם לאחר  לבחון את הטיפול בדיווחיםכדי 

  ילדים.  161-משפחות ו 105-. המידע שנאסף מתייחס לבטלפון במשפחה

את  ח.דיוויה התקבל שעל) אותרה המשפחה 98%מקרים (הכמעט בכל מתוך הנתונים עולה כי 

 87%-בבשותפות: אנשי מקצוע שונים  קיבלווח ההחלטות לגבי ההתערבות המתאימה למקרה המדּו

עו"ס – 54%-ב; ראש צוות – 60%-ב; נוער חים היה שותף פקיד סעד לחוק נוער או רכז חוקדיוומה

פקיד סעד מחוזי - 2%-; במוקדן – 2%-; בפקיד סעד לסדרי דין – 3%- ב; עו"ס נערות – 8%-ב; משפחה

נים על דיומנהל מחלקה. היו גם גורמים מחוץ למחלקה שהשתתפו בחלק קטן מה - 1%-; בלחוק נוער

  ).10שירותים מטפלים בקהילה (לוח  – 3%; ממסגרת חינוכיתגורם  - 8%חים: דיווה

  (באחוזים) חדיווהשותפים להחלטה על הטיפול ב: 10לוח 
  =105N  *סה"כ  

  87  פקיד סעד/רכז חוק נוער
  60  ראש צוות

  54  עו"ס משפחה
  8  עו"ס נערות

  3  פקיד סעד לסדרי דין
  2  מוקדן

  2  פקיד סעד מחוזי לחוק נוער
  1  מנהל מחלקה

  8  חינוכיתגורם ממסגרת 
גורם משירותים מטפלים בקהילה (שירות מבחן, קידום 

  3  נוער, יחידה לטיפול בסמים)
  .מגורם אחד יותר לציין היה ניתן -  100%-באינם מסתכמים  האחוזים*



25  

עו"ס משפחה  – חיםדיוומה 39% -: בחדיווב הטיפולקבלת ההחלטות כללה את קביעת האחראי על 

- ב; עו"ס משפחה – 11%-חים פקיד סעד לחוק נוער, בדיוומה 33%-ב; בליווי פקיד סעד לחוק נוער

גורמים מחוץ  – 2%-ב; עו"ס נערות בליווי פקיד סעד לחוק נוער - 2%-עו"ס נערות/נוער, ב – 10%

  ).3לא צוין (תרשים  2%ולגבי  ,ראש צוות 1%-למחלקה (שירות מבחן, מרכז קליטה), ב

  )N=105 – חוזים(בא חדיוו: האחראי לטיפול ב3תרשים 

  

הילדים אחר ח נעשה מעקב אחרי המשפחות ודיווכחצי שנה עד שנה לאחר קבלת ה: במקרה הטיפול

מהמשפחות היו מטופלות בזמן  88% ח במוקד. מתוך נתוני המעקב עולה כידיוולגביהם התקבל הש

על ידי גורמים מחוץ למחלקה  49%במחלקה לשירותים חברתיים,  64%המעקב על ידי גורם כלשהו: 

וח נמצאו עליהם דּושהילדים  161-מ 73%(כגון: שירות פסיכולוגי חינוכי, יחידה לקידום נוער וכו'). 

-חוץהיו בסידור  8%ח, דיוועם קבלת ה ביתי-חוץלא היו בסידור  12%ביתי (-חוץבסידור  20%בביתם, 

  לא ידוע. 7%ח), דיוועם קבלת ה ביתי

 הפצה – המשפחה ס"לעו הסעד פקיד בין משותפת לעבודה מודל 4.2
  והטמעה

נוהל "מודל ּבַ פקיד הסעד. של תח מודל לעבודה משותפת של עובד המשפחה וּוּפ "מגן"במסגרת 

 מוגדרים 7"בילדים ומשפחות הנוער לעו"ס משפחה בטיפולשותפות:  העבודה שבין עו"ס לפי חוק 

 ועובדות המשפחהפקידות הסעד  ,על פי מודל זה .הלי השותפות בטיפול בילדים ובמשפחותיהםונ

על פי סוגי המקרים ועל פי עבודה התפקידים וחלוקת הלטפל במקרים בשותפות, תוך הגדרת  ותאמור

מנהל מיהו  לקבוע ישבמשפחה ר יותר מגורם אחד מטפל שכאשמודל נקבע ּבַ  סמכויות פקידת הסעד.

ח על קטין דיווכאשר מדובר ב ,מקרהנהל את המ סעדה. פקיד זה עובד המשפחהבדרך כלל  ;מקרהה

אינם משתפים  שהוריועל קטין נזקק  ; כאשר מדּווחמידבסכנה חמורה המחייבת התערבות הגנתית 

                                                   
  לטיוטת הנוהל שפותח, ר' נספח ב. 7

39

33

11

10

2

2

1

2

ס לחוק נוער"ס משפחה ופק"עו

ס לחוק נוער"פק

  ס משפחה"עו

ס נערות"עו

ס לחוק נוער"ס נערות ופק"עו

גורמים מחוץ למחלקה

ראש צוות

לא ידוע
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 מתייחס גם רת במחלקה. הנוהלּכישע והמשפחה אינה מּועל פי חוק חסרי הוא ח דיווכאשר הפעולה או 

  תפקיד ראש צוות המדריך את פקיד הסעד וקובע מי יהיה מנהל הטיפול במקרה שיש מחלוקת בעניין.ל

  

המשותפת עם עובדי המשפחה.  תןעבודב פקידות הסעד במחלקותלסייע ל כדיתח, בין השאר, ּומודל ּפה

) הצביע 2008(דולב ואחרים,  2000בשנת  עד לחוק נוער בישראלפקידי הסעבודתם של מחקר שבחן את 

, נמצא הנוכחיעובדות המשפחה. ואכן גם במחקר של על הצורך בהגדרת תפקידיהן של פקידות הסעד ו

עבודה המשותפת בין המחלקות ואף בין צוותים בהיו קשיים וחוסר אחידות  "מגן"יישום לפני כי 

  . מחלקההבתוך 

   

הוטמע הוא למרות זאת, בחלק מהמחלקות  , אךלא פורמליבאופן המודל שפותח הופץ במחלקות 

, "מגן"תכנית השתלמות על חלק מהעובדים השתתפו בבמחלקות הגדולות והבינוניות בצורה מסודרת. 

ישיבות לכלל העובדים וישיבות נוספות לעובדי משפחה, והנהלים רועננו מדי פעם בהדרכות נערכו 

  סעד. ה פקידי עםו עובדים עםצוות,  ראשעם תפות עם פקידת סעד עירונית, המשו

היה  משותפת על פי הנהליםהעבודה הבצורה מסודרת, מסר  הנוהל לא הוטמעשבהן מחלקות גם ב

  כפי שהסבירה פקידת סעד מחוזית:  ,בעלי התפקידים המעורביםלעתים בתלוי היה ומימושו  קיים,

צוות, -לוית לא הופץ בצורה מוחלטת, אבל פחות או יותר עובד, (מודל העבודה המשותפת) "
יש צוותים שזה עובד יחסית בסדר,  ,אופי של פקיד סעד.... האמת-ראש צוות, תלוי-תלוי

משביע רצון. כן מערכת היחסים, דרכי העבודה ברורים בנושא הזה של שיתופי פעולה בתוך 
  ".הצוות

חשוב לזכור כי בחלק מהמחלקות המודל לא נתפס כנוהל חדש. במחלקות אלו נטען כי המחלקה עבדה 

  כפי שציינה ראש צוות: על פי המודל עוד לפני פיתוחו הנוכחי. 

נכון שהדברים היו  …הלי העבודה גם קודם היו אצלנו נוהלי עבודה די ברוריםומבחינת נ"
  .."..ל זה היה ברור גם קודםבלתי פורמליים, רצון טוב וכדומה, אב

  או כפי שהסבירה אחת מפקידות הסעד המחוזיות: 

בדות סוציאליות, זה משהו שכבר ובכל הנושא של חלוקת העבודה בין פקידי סעד לבין ע"
לכל  ,כללה את זה יותר, אבל בסופו של דברִש  'מגן'היה קיים בעבר. זאת אומרת, אולי 
. .., דובר על חלוקת עבודה'מגן' יעובד משפחה. עוד לפנמקרה של פקיד סעד לחוק נוער, יש 

  ...."'מגן'זה אחר כך הוכנס גם כחלק מ

  תפקידן של פקידות הסעד המחוזיות 4.3
תחת פקידות סעד מחוזיות ש 4ינו ירוא "מגן"כדי ללמוד על תפקידן של פקידות הסעד המחוזיות ב

עולה כי פקידות הסעד המחוזיות שימשו בתכנית. מתוך הראיונות שהשתתפו מחלקות  פיקוחן היו

 "מגן"מחלקות שאינן בתכנית. בבשאר תפקידיהן נוסף ל ,"מגן"מדריכות, מלוות, יועצות ומפקחות ב

כפי שתיארה , יומי של התכנית-הלי העבודה והן ביישום הטכני היוםוהן בחשיבה על נ ,הן היו שותפות

  אחת מפקידות הסעד המחוזיות:



27  

 ההורה כך ואחר, לדתיוהמי, הזה הסיפור של ההפריה את שעושה פאהרו להיות היה זה"
 והמספק, והדוחף והמטפח והתומך...המלווה הסבתא או, הסנדק ההורה לא... המלווה
 של הבסיסי הציוד ועד מהמוקדנית, המוקד את לקיים כדי הבסיסי הציוד את אפילו

  ."וקלסרים צילום ודפי עפרונות

התכנית, הצגת התכנית וגיוס העובדים לתהליך והקמת המוקדים, בשני השלבים הראשונים של 

. הן ליוו את המחלקות בצורה אינטנסיבית וביצעו תפקיד מאוד פקידות הסעד המחוזיות היו מעורבות

  כפי שתיארה אחת מפקידות הסעד המחוזיות: , של מוביל התכנית במחלקה לצד יועצת ומדריכה

ה, מסבירה את התוכנית, עוזרת להוביל את התהליך "בשלב הראשון, הייתי מגיעה למחלק
במחלקה. בשלב הזה נדרשתי לבצע את כל התפקידים של יוזמת, מובילה, יועצת, ומדריכה. 

  עבודה אינטנסיבית". הייתהנדרשו כל התפקידים. בשלב הראשוני הייתי מאוד מעורבת. זו 

כמפקחות בעיקר מעורבותן. הן שימשו  פחתה תםפצובשלב ה של נוהלי העבודה הטמעתםבשלב 

ה המלאה של התכנית והטמעתה. כפי שהסבירה אחת תיועצות לגבי סוגיות וקשיים שעלו עם הפעלכו

  מפקידות הסעד המחוזיות:

 נכלל מה כמו בתהליך שעולות סוגיות לגבי יועצת, מסייעת, התהליך על מפקחת יותר..אני ."
, סוציאלי לעובד סעד פקיד בין העבודה את לקיםמח איך, טפסיםה את ממלאים איך, במגן
 וגם ארגוניות בסוגיות גם מטפלת אני. ספציפי"ס עו או צוות ראש עם בעיות שיש קורה מה

  ".הפרטנית ברמה בסוגיות

  ציינו פקידות הסעד הוא גישור בין המחלקות לבין מטה משרד הרווחה.שתפקיד נוסף 

לפשר בין הצרכים של המחלקה לבין הדרישות של המשרד.... אז זה התפקיד  סיוןיהנ"... 
המטה של הפרויקט לבין המחלקה, כדי לנסות להביא לאיזושהי  –שלי להיות בין המשרד 

 - הבנה הדדית ולנסות למצוא איזושהי שפה, וגם לקבוע, ולהחליט ולהכריע. ומה שהוחלט 
  ליישם ולהקפיד".

: הן הגיעו היה דרוש יותר זמן "מגן"מחלקות הבעבודתן ל ,כצפוי ,ציינו כי פקידות הסעד המחוזיות

יותר למחלקות והיו שותפות לפגישות עם גורמים שונים. כמו כן הסוגיות שהן עסקו בהן לא היו רק 

  סוגיות הקשורות למומחיותן כפקידות סעד אלא גם סוגיות ארגוניות.

אבל  ,הזמן וביחידות ובאינטנסיביות בזמינות הוא המחלקות סוגי שני בין בעבודתי"ההבדל 
עולים תכנים ארגוניים ולא  'מגן'הגם יש שוני מבחינת התכנים שבהם אני עוסקת. במחלקות 

, טפסיםקת העבודה בין פקיד סעד לעו"ס, מילוי ו. כמו חל.תכנים של חוק נוער. ררוּפּפרק 
  ".'מגן' יתתכנ סביב בכלל ועבודה המוקד של נהלים, למוקד חדיוו

פקידות הסעד ציינו את העומס הקיים בעבודתן ואת חוסר יכולתן להיות מעורבות באינטנסיביות בכל 

  מעורבותן. רמת את הן נאלצו להקטין  "מגן"התכניות.  חלקן ציינו כי במהלך יישום 
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ואני באיזשהו שלב גם אני קצת יצאתי, ואני ממשיכה במסע שלי מתוך עומס וכל מיני  …"
המטלות שלי הפכו להיות יותר ויותר כבדות ואז  ...המחוז של לאופי גם ותשקשורמטלות 

  ...".יותר ויותר תיונסוגאני 

הן הזניחו  ,ניתמעורבותן בתכ בעקבותבשל מחסור בזמן, כמו כן, היו פקידות סעד מחוזיות שציינו ש

את הצורך במערכת תמיכה ציינו . הן חי חירום שמגיעים אליהןדיווכמו טיפול ב ,תפקידים אחרים

  חי החירום המגיעים לפקידות הסעד המחוזיות.דיווב "לעשות סדר"שתאפשר 

ובישיבות, ולא הסתכלתי על הדואר שלי  בחירומיםאז הציפו אותי  ,בגלל שלא הייתי …" 
 אצלנו עובר לא אחד אף כי טופלו שלא חיםדיוועל המייל... והיו שם  יתולא הסתכל
 לתא נכנס גם זה פעמים והרבה. שם ושוכב לתא נכנס זה. בדואר או בפקס זה את כששולחים

אז זה לא מגיע או שזה מגיע אחרי שבוע עד  ,זה למי במיוחד כתוב לא ואם, אחר מישהו של
  וזה לא יעיל כל השיטה הזאת...". ,שאותה מפקחת מגיעה

  והשפעותיה "מגן". תוצאות יישום 5

של  יןעל אופי "מגן"של יישום  יולבחון את השפעות הייתהשל המחקר הנוכחי ת בולטוהאחת המטרות 

חלוקת העבודה, חים, דיוואופי הטיפול ב –ועל היקפן  המשימות המתבצעות על ידי פקידות הסעד

העובדים האחרים במחלקה והעבודה עם של הרצון של פקידות הסעד ושיתוף הפעולה, שביעות 

חלו שינויים משמעותיים וחיוביים גורמים מחוץ למחלקה. ניתן לומר כי בעקבות יישום התכנית 

הטיפול בילדים ונוער בסיכון. אנשי המקצוע שרואיינו ציינו כי של ות מקצועיהמבחינת ארגון העבודה ו

בפרק זה יוצגו התוצאות וההשפעות של . "לא רואים דרך חזרה"והם  ,מבחינתםאלו שינויים מהותיים 

על שני רכיביה: הפעלת המוקד והטמעת מודל העבודה המשותף של פקידות הסעד ועובדי  "מגן"יישום 

המשפחה. בחינת תוצאות התכנית והשפעותיה נעשתה באמצעות ראיונות עומק עם אנשי מקצוע 

  לתיעוד עבודת פקידות הסעד (טופסי עיסוקים). טפסיםוניתוח הבמחלקות ומחוץ למחלקות 

  

  הפעלת המוקדהשפעת  5.1
העבודה על עבודת המחלקה ועל הסעד,  ותעל עבודת פקיד השפיעההפעלת המוקד במחלקות 

  המשותפת עם הקהילה. 

  תוצאות והשפעות ברמת פקיד הסעד  5.1.1
  דהסע פקידת  של העבודה עומס הורדת

חים והטיפול הראשוני בהם למוקדן הקלה על דיוומוקד והעברת האחריות על קבלת הקיומו של ה

  פקידות הסעד בכמה מישורים:

  ִתיארה אחת מפקידות הסעד:ש. כפי ראשוני מידע איסוףבו חיםדיוובקבלת  הצורך רותי  

להחזיר טלפונים,  -"בוודאי שזה מוריד מהמעמסה, כי קודם היינו צריכים להשקיע המון זמן
 חים. לפעמים לא היינו מספיקים לעשות את כל זהדיוולאסוף אינפורמציה, לרשום את ה
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בצורה מסודרת. אז היום יש רישומים מסודרים ויש חומר שמגיע מסודר, אם יש צורך 
  בפנייה חוזרת (המוקדנית) עושה את זה".

  או כפי שתיארה אחרת:

אומר חיפושים, כל מיני קבלות פעם הייתי צריכה לעשות את הדברים האלה לבד. זה "...
  .נוספות של אינפורמציה, לבדוק אם יש בכלל תיק במחלקה"

  או כפי שתיארה רכזת חוק נוער: 

עשינו יותר סדר. סדר הרבה פעמים מוריד גם עומס. אני מאמינה שסדר וארגון מוריד חלק "
בצורה מאוד  לא מרגישים את העומס עובדים נכון ובאופן יעיל,שגדול מהעומס בעבודה. כ

  ".חזקה ואני רואה את זה בצוותים שעובדים נכון

 מיד: בעוד שבעבר שגרת עבודתה של פקידת הסעד הופרעה בשל הצורך לטפל חיםדיוו סינון 

חים מנותבים דיווחים צמצם תופעה זו. עתה הדיווחים חדשים שהגיעו, טיפול המוקדן בדיווב

  רום. כפי שציינה אחת מפקידות הסעד:רק במקרה חיהם מגיעים  לפקיד הסעד  .למוקדן

מגורם חוץ שרוצה  מקבלים טלפון,(היינו)  שאם בעבר אני חושבת שהקלה נוספת היא,"
, במקום שאנחנו נשב על הדרכה או על תסקיר... היום מפנים את אותו גורם למוקד  לדווח,

ות שאולי להייכול  זה עובר דרך המוקד, היינו צריכים להתעסק עכשיו באיזה שהוא מקרה.
  אפילו לא צריך פקיד סעד...".

 הסעד לא  תפקידפקידת הסעד, הסרת המטלה של מתן משוב למדווחים:  של יהמטלות הפחתת

 כפי. המוקדן ידי על מתבצעת זו משימה ;משוב ולתת המדווחים עם בקשר להיות תנדרש

  :הסעד מפקידות אחת שתיארה

י, אז הם מעבירים את"אז זה עוזר לי... מאוד עוזר גם לעובדים שלפעמים לא יכולים לדבר 
ח למוקד. להיות בקשר, ולענות לכל המנהלים, והיועצות והמורות והגננות, למי יש זמן דיוו
  ".לזה

 בהן יש שבמחלקות  :הסעד פקידות בין העבודה עומס של יותר שוויונית וחלוקה הפניות ויסות

כי ניתוב התיקים בין פקידות הסעד שיפר את ויסות הפניות. כפי  חשויותר מפקידת סעד אחת 

  שציינה אחת מראשי הצוותים:

"זאת עבודה הרבה יותר מאורגנת, מנותבת יותר נכון מבחינת הארגון הפנימי שלנו בין 
  פקידי הסעד".

 לבחינתאחת הדרכים  דות הסעד:שינוי משמעותי במספר הילדים המטופלים על ידי פקי העדר 

בהם הן מטפלות בפועל. ואכן, שהעבודה של פקידות הסעד היא לבדוק את מספר הילדים  עומס

בהם הן מטפלות כפקידות שלמלא שאלון המתייחס למספר הילדים הן נתבקשו במסגרת המחקר 

נספר. השאלון ניתן  – טיפול ומעקבהחל בחקירה וכלה ב – התערבות הייתהלגביו שסעד. כל ילד 

שמספר  כיווןוכשנתיים לאחר הפעלת התכנית.  2009-הפעלת המוקד ב עםבשתי נקודות זמן: 

 המחלקות לגבי רק נערכה השוואהה ,השנים במשךהמחלקות המשתתפות בתכנית השתנה 

היו ש. מתוך הנתונים עולה כי אין הבדל משמעותי בין ממוצע הילדים הזמן נקודות בשתי ופעלש
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פקידות הסעד בשתי נקודות הזמן (ממוצע הילדים באחריות פקידת סעד לפני  ן שלחריותבא

באחריות פקידת הסעד י שּבִ המַר ). עם זאת, מספר הילדים 80-שומהיולאחר י 77-יישום התכנית

  ילדים.  161-ל 200-מירד 

 ומלבד  בטיפול פקידות הסעדשכמות הילדים מלבד  :חיםדיווה קבלתבו החקירות באחוז עלייה

. ואת מורכבותןמשימות המוטלות על כתפיהן מגוון הגם את  בחנו, שלהן העבודה עומסבחינת 

נתבקשו למלא טופס עיסוקים לתיעוד עבודתן במשך שבועיים הן כאמור, במסגרת המחקר 

משך מספר המחלקות המשתתפות בתכנית השתנה בכאמור, מכיוון ש .זמן נקודות בשלושרצופים 

מציג את התפלגות  11לוח  8.בשתי נקודות זמןשפעלו המחלקות בין השוואה רק הנעשתה שנים ה

לא נמצאו וכשנתיים לאחר הפעלתה.  "מגן"פקידות הסעד עם תחילת יישום  מילאוהמשימות ש

, נמצא הבדל משמעותי במשימות עם זאתהבדלים משמעותיים בהתפלגות לגבי רוב המשימות. 

נמצא כי חים. כלומר, דיווקבלת הבבאחוז החקירות ו ובמיוחד ,המיוחדות לפקידות הסעד

פקידות הסעד עוסקות ביותר משימות של חקירה וקבלת  "מגן" ה שלהפעלתלאחר כשנתיים 

כמו קבלת הפניות, איסוף  ,פקידות הסעדשל מטלות שהפחתת הייתכן בעבר. אשר חים מדיוו

למשל,  ,תדיהייחו יהןלביצוע משימות את הזמן הנדרש הןלהעניקה  ,מידע ראשוני ומתן משובים

לא טופלו וגרם שחים שנדחו או דיווחים מנע דיוווייתכן שהטיפול הראשוני היעיל יותר ב ,חקירה

  לכך שנעשו יותר משימות של חקירה.

חשוב לציין כי לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהתפלגות המשימות לפני התכנית ולאחר יישומה בין 

  בו נמצאת המחלקה.ש ישוביהמחלקות על פי גודל 

    

                                                   
לא נמצאו הבדלים בין הבדיקה בנקודת הזמן הראשונה, עם הפעלת התכנית לנקודת הבדיקה השנייה, לאחר  8

  לכן ההשוואה היא בין נקודת הזמן הראשונה לשלישית. כשנה.
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  : התפלגות המשימות של פקידת הסעד כפקידת סעד (באחוזים מתוך סה"כ המשימות)11 לוח

  סוג/מהות המשימה
  לאחר יישום התכנית  לפני יישום התכנית 

819 N=  979 N=  
  22  23  ייעוץ והדרכה

  14  16  מתן ייעוץ והדרכה
  8  7  קבלת ייעוץ והדרכה 

  17  18  טיפוליתהתערבות 
  13  12  בחוק או לאורו המטופלים משפחהפגישה עם פונה/

  4  6  התערבות במקרה של ילד/משפחה שלא בחוק או לאורו

  *20  *16  ת לפק"סדימשימות ייחו
  **11  **7  חדיווחקירה וקבלת 

  0.3  0.4  הוצאת צו/הארכתו
  0.3  1  מציאת מסגרת בעת צו חירום

  5  5  השתתפות בוועדות
  2  2  בבית משפטן ודי

  1  1  המתנה בבית משפט

  מעקב אחר מצב ילד שהיה בטיפול/מעקב אחר 
  יישום תכנית טיפול    

  

13  10  

  15  16  ות/הכנת חומרדוחכתיבת 

  7  7  יםמקצועיגיוס שיתוף פעולה של שותפים 

  4  3  הסדרת מענים
  2  1  מציאת מסגרת ארוכת טווח

  2  2  שותפות במציאת מסגרת ארוכת טווח

  2  2  שיווק והסברה

  1  1  הכשרה/השתלמות/לימודים

  3  1  אחר 
* z=-2.24, p<0.05במבחן mann-whitney  ** z=-3.17, p<0.01במבחן mann-whitney  

  פקידות סעד בכל נקודת זמן. 20**המידע מתייחס לתיעוד משימות על ידי 

  תוצאות ברמת העבודה במחלקה 5.1.2
 חיםדיווב מקצועיטיפול  קידום

ות הטיפול בהם. הדבר מקצועיעלייה בלחים ודיווהפעלת המוקד הובילה להסדרת נוהלי הטיפול ב

  :המפורטים להלן במישורים התבטא

   חיםדיווה בכלל טיפול

 ח שהתקבל במחלקה היה דיווהפעלת המוקד לא כל  לפני :חדיוולכל  יתמידראשונית  התייחסות

ח זוכה להתייחסות דיווהעבודה. עם הקמת המוקד כל  עומסבשל  ,יתמידזוכה להתייחסות 

  . כפי שתיארה אחת המנהלות:ונקבעת רמת דחיפותפיה על ו ,הערכה ראשוניתלו

ל היה מחכה לה בלי הפסקה. ורק עובדת אחת, והכ חודשים היינו מחכים כי הייתה לי"
ל ו. היום הכ..לילה. זה גרם לכולנו לחץ לא נורמלה וגֵד הייתה גֵד ) חיםדיוו(של המה העֵר 

ית של מידחים), אבל עם סדר וארגון והערכה ראשונית דיווסית רכזת ה"מרוכז אצל (העו
  ואף אחד לא יודע מה קורה עם הילד".. ..ח דיווהיה ירמת הסיכון. אין כזה דבר ש
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 הקצאת הודות ל מובטח, הטיפול בכל דיווח :וחיםהמדּו כל המקריםל התייחסות הבטחת

  ח. כפי שהעיד אחד המרואיינים: דיווחובת ההייתה גם אם לא , הגברת המעקבלחים ודיווה

אז זה  .הוא לא מעורבשו 'חדיווקייס ל כאןאין : 'ל להגיד לךויכ היה לפני זה פקיד סעד"
כל התהליך נגמר. ; נגמר ,מה הוא יכול לעשות. זהו –סוציאליההעובד וחוזר לעובד סוציאלי, 

ראש צוות וגם  ,יש לנו מנהלת המקרה. אנחנו יושבים על ,קייס יש לך היום, אין לך קייס,
  ".יושב ראש ועדת החלטה, שאומרים לעובד הסוציאלי, תעשה אחת, שתיים, שלוש, ארבע

פחות ילדים "נופלים  כך ;ולא רק מקרי הקצה זוכים להתייחסותילדים מגוון המשמעות היא ש

  בין הכיסאות".

 שימוש בכלי אחיד  :חיםדיווב מקצועילצורך טיפול  קבלת המידע ההכרחי והמלא הבטחת

לאיסוף המידע הראשוני מבטיח את קבלת המידע המלא וההכרחי לצורך המשך ההתערבות 

  כאשר המידע מגיע מסודר ומאורגן. כפי שמעידה אחת מראשי הצוותים:

הזמן על ידי פקידי הסעד כל  יםנעש והילא  היום אצל (המוקדנית), יםשנעשחלק מהדברים "
ח בלי שהיה להם את כל המידע או בחרו אולי לא להתערב דיוול הזה. לפעמים הם נכנסו

זה מאפשר להם לעשות שיקול דעת ש אני חושבת ,ח אפילו שהיה להם את המידע. היוםדיווב
  . ובסדרי עדיפויות" יותר נכון בתכנון ההתערבות

לאגד את העיקרי מאפשר המוגדר ידו ח בידי גורם אחד שזהו תפקדיווריכוז הטיפול בלכך,  נוסף

 מידע  ממקורות מידע שונים. כפי שתיארה אחת מראשי הצוותים: ה

ח, זה מה שאומרים בבית דיווזה ה'אז היא (המוקדנית) כבר תבוא לפקידת הסעד ותגיד לה "
ח שהיה לי לפני חצי שנה מטיפת דיוו... זה מתחבר ל'הספר, זה מה שאומרים בטיפת חלב

טע של (המוקדנית) לעשות את החיבור שגם (פקידת הסעד) הייתה עושה אותו . הק..חלב
   ."הרבה פעמים. אבל (המוקדנית) הרבה יותר מרושתת, יותר פנויה למאגרי המידע שלנו

 יםכלי לבחינת מידת הדחיפות להתערבות פקיד סעד מבטיחהח ודיוומוקד ה: חיםדיווה תיעוד 

  הטיפול בהם בין עובדים. כפי שציינה אחת המנהלות:חים והעברת דיוותיעוד מסודר של ה

זה לא ילך  קרה מגיע למוקדן, שכל מכ . (היום)היו מקרים שלא היו רשומים והלכו לאיבוד"
  ."לאיבוד

 האחיד של איסוף המידע הראשוני ותיעוד התקן  :חיםדיוושליטה ויעילות בטיפול ב תתחוש

  נו:יפי שתיארה אחת מראשי הצוותים שרואייעילות בעבודת המחלקה כ תחים יצר תחושדיווה

חים... היו נעלמים דברים, חלק דיוו"...אם קודם היו נערמים על שולחנו של פקיד הסעד 
זה  ,זה מאוד על השולחן ,זה מאוד גלוי [היום] חים מבחינה מספרית לא היו נספרים.דיוומה

אי אפשר להתעלם מזה. אני לא חושבת שמישהו רוצה להתעלם מזה, אבל  .מאוד נראה לעין
 ,היה קשה לעקוב אחרי זה .בגלל העומס בצורת העבודה שלהם, אפשר היה להתעלם מזה

ח לא היו דיוווהנתונים לא היו תקינים והכתובות לא היו תקינות, וכל מיני דברים שבלהט ה
וחוזרים אל המדווחים  ,האינפורמציה נמצאתאז עכשיו כל  אוספים את כל האינפורמציה.

 יעול של העבודה". ישוב ושוב... אני רואה בזה 
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 בסיס ליצור  יםחים וריכוזם מאפשרדיוותיעוד ה :ותכנון פיקוח, בקרה לצורכי נתונים בסיס

 מידע לצורך בקרה, פיקוח ותהליכי תכנון. כפי שתיארה אחת המנהלות:

תגבור של פקיד סעד בעקבות הנתונים האלה, וגם  "לאחרונה גם קיבלנו במסגרת האגף
זה מציף את  ויסות בתוך המחלקה שאנחנו עושים בעקבות התיעוד והקלדת הנתונים...

  .הצרכים על פני השטח ואנחנו מעבירים את זה להנהלה ולמשרד בהתאם..."

   או כפי שתואר על ידי ראש צוות:

להיות שבעתיד זה יביא לשיפור בכוח האדם "אני חושבת שברמת הנתונים זה השתפר ויכול 
  .כתוצאה מזה שהנתונים זועקים ומדברים בעד עצמם"

  או:

"...המוקד מספק הרבה נתונים שיכולים לעזור לנו בפיתוח משאבים או שינוי משאבים  
 .רכז חוק נוער)( קיימים..."

 מסודרים של צוות ים דיונכאמור, ברוב המחלקות נערכים  :חדיוורב משתתפים ב מקצועי ןודי

חים כאשר אנשי מקצוע שונים במחלקה ולעתים אף מחוצה לה מעורבים בקבלת דיווהמחלקה ב

לטות מוסדר חכי קיומו של תהליך קבלת הדיווחו ח. פקידות הסעד דיווההחלטות לגבי הטיפול ב

חים ואף את הטיפול במשפחות ובילדים. דיוובטרם ההתערבות הטיפולית שיפר את הטיפול ב

  אחת מפקידות הסעד:   לדברי

לעבוד ככה, שאתה באמת עושה איזשהו סיעור מוחין  מקצועיאני מרגישה שזה גם יותר "
אתה באמת יושב וחושב איך נכון באמת להיכנס למקרה הזה ומתי כן  ח,דיוואתה מקבל שכ

ק להגיד להם ודיומתי להזמין את ההורים ומה ב ,להגיש תלונה ומתי לא להגיש תלונה
  ".ככה מקצועיזה הרבה יותר  ה...ומ

 ראשי הצוותים  ם שלמעורבותעלתה בחלק מהמחלקות  :צוותהראש  ו של מעורבות הגברת

בהם מטפלים אנשי הצוות שלו, הוא מעורב שחים דיווחים. ראש הצוות מודע לדיוובטיפול ב

.  חשוב חדיווהמשפחה ועוקב אחר המשך הטיפול בלעובד בחלוקת התפקידים בין פקידת הסעד 

התקשו  , בשל העדר זמן,ים הללו, אךמקצועילפעול על פי הסטנדרטים ה נדרשלציין, כי גם בעבר 

עדכן. עצם מיסוד התול אחר הטיפול השוטף מקרים, לעקובדון יחד בראשי הצוות והעובדים ל

של ראש הצוות. כפי שתיארה אחת מראשי להגדיל את מעורבותו  ִאפשרהישיבות ונוהלי העבודה 

  הצוותים שרואיינה:

זה שזה עובר דרכי מעלה את רמת האחריות שלי, את רמת המעורבות שלי, את תחושת  …" 
האחריות שלי לגבי המקרים שחלקם קודם הגיעו ישר לפקיד הסעד ולא הייתי יודעת עליהם, 

  .אלא אם כן העובד היה מעורב..."

טיפול במקרים הקשים להאחריות ש פקידות הסעדחשו ראש הצוות  ו שלהגברת מעורבותבעקבות 

  :הןעל כתפיהן. כפי שתיארה אחת מבלבדי באופן  אינה מוטלת והמורכבים 

ויש איזשהו מעקב  .יש ראש צוות שמיד מכניס עובד סוציאלי "האחריות היא לא רק עליי,
  .דברים לא נשארים רק אצלי ויש חשיבה משותפת. לי זה הרבה יותר נוח" .מסודר
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  המשפחה עובדל הסעדמשותפת וחלוקת התפקידים בין פקיד העבודה ה הסדרת
העבודה המשותפת עם עובדי המשפחה. מוקד  היהכאמור, אחד האתגרים בעבודתן של פקידות הסעד 

הטמעתו וביסוס נוהלי העבודה תרמו להסדרת יחסי  ,לתת מענה לאתגר זה, אך בפועלנועד ח לא דיווה

  חלוקת התפקידים בין עובדים אלו. להעבודה ו

 ריםּכעל העברת הדיווחים על מקרים מּובין פקידי הסעד ועובדי המשפחה היה  מגורמי המתחאחד 

לעובד הסוציאלי למי לא תמיד היה ברור פקידות סעד,  עובדות כמהבהן שבמחלקות  .לפקידות הסעד

ות סעד שונות. עכשיו מתחים מסוג זה והוא מצא עצמו "רודף" אחרי פקיד ,חדיוועליו להעביר את ה

  נמנעים. כפי שהסבירה אחת המנהלות:

זה שייך לי, לא  - כל המריבות האלה "קודם כל זה הסיר את הבלבול, למי לפנות, פקיד סעד,
  .שייך לי"

הוא ; קידמה את שיתוף הפעולה בין העובדים של ראש הצוות בהדרכה ובפיקוח והגברת מעורבות

מפקידות הסעד מדברי אחת כפי שעלה  צורת העבודה המשותפת.על התפקידים ו חלוקתהאחראי על 

  שרואיינו:

זה לא שאני אמרתי לה זה מה שאת צריכה לעשות ואני  .ראש הצוות הרבה יותר מעורב"
  ".זה יותר מסודר ...ראש הצוות פנתה אליה מבקשת...

 והתערבותאת ח מצריך דיוו הבהיר מתיסעד הלי לבחינת מידת הדחיפות להתערבות פקיד ּכהשימוש ּבַ 

  כפי שתיארה אחת מראשי הצוותים: . ומתי עובד משפחה יכול לטפל בו בעצמוסעד הפקיד של 

אני חושבת שגם הראש שלי יותר מסתכל גם על חלוקת התפקידים ואיפה פקיד הסעד חייב "
  ".לעו"ס להתערב, איפה לא. איפה צריכה להיות עבודה באמת משותפת בין פקיד הסעד

משפחה גם לעובד ח יצר מנגנון ברור יותר של חלוקת התפקידים בין פקיד הסעד דיווקיומו של מוקד ה

  אל מול הגורמים האחרים בקהילה. כפי שציינה אחת מפקידות הסעד:

יש ו (מוקדנית) יש עובדת .פקיד הסעד. היום עשינו כבר סדרלל היה ישירות ובעבר, הכ"
את צו או לא. הם לא אמורים לדעת האם הוצֵ  לפקיד הסעד, (ולשאול)לפנות אליה. לא לפנות 

היא תיתן לכם את כל  ,א צו או לא. יש עובדת שמנהלת את הטיפול, תפנו אליהצָ האם הּו
  ".האינפורמציה

 המשפחה עובד העצמת
העצמת הוא חים ובטיפול במשפחות דיוואחד מתוצרי הלוואי של הסדרת העבודה המשותפת בטיפול ב

טיפול בילדים בסיכון גם לעובדי החים והעברת דיווהבילדים בסיכון. ניתוב בטיפול  גםעובד המשפחה 

  . המקצועית את תחושת יכולתם ווחיזקהאחריות את את הסמכות ום לה והחזירהמשפחה 
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  תוצאות ברמת הקשר עם הקהילה 5.1.3
 )משוב ומתן חדיווהתקשורת עם גורמים בקהילה (כתובת להעברת  שיפור

ת בין מקצועיבאופן משמעותי את מערכת היחסים ה ושיפרהפעלת המוקד והטמעת נוהלי העבודה 

להעברת ונגישה ים יש כתובת אחת זמינה מקצועיגורמים הבקהילה. ראשית, לגורמים בין להמחלקה 

  . כפי שציינה אחת מרכזות חוק נוער:חיםדיווה

היא הפרח בשדה קוצים. הצוות זה קוצים והיא  מבחינתי (המוקדנית)' "הוא (המדווח) אמר
יש כתובת, היא תמיד עונה, היא תמיד . 'הפרח. אז אני אמשיך לפנות לפרח בשדה קוצים

נחמדה, היא תמיד זמינה. העובדים האחרים לא תמיד נמצאים, לא תמיד זמינים ולפעמים 
א לא. היא הי. 'אתה יודע שזה בטיפול ,אדוני התקשרת אתמול ושלשום'גם אומרים לו 

  מקשיבה לו, היא רושמת...".

   :חוק נוער זיּכמַר או כפי שתיאר אחד 

מחמאות  מאודמרכזי בקהילה החיצונית. אנחנו מקבלים הרבה  מאודהמוקד תפס מקום "
יש מישהו מרכזי שמקבל את הפנייה שלהם... בעבר הם  ,מבחינתם .על הטיפול של המוקד

לחפש מי פקיד הסעד, מי ראש הצוות, למי שייך  ,היו צריכים להסתובב בתוך המחלקה
גדול בעבודה. כרגע במצב הנתון יש להם כתובת אחת ברורה שהם  מאודהיה קושי  ;המקרה

  ".ימידפונים אליה, והם יודעים גם שיהיה מענה 

) אנשי מקצוע משירותים 2008על פי דולב ואחרים (שאחראי על מתן משוב למדווחים.  שנית, יש גורם

חו על ילדים. הדבר גורם לתסכול דיוושונים התלוננו, שפקידות הסעד ממעטות במתן משוב לגורמים ש

ולכעס ולחוסר רצון לדווח לפקידות הסעד. מתוך הראיונות עולה כי בעקבות הקמת המוקד יש שינוי 

  כפי שתיארה אחת מפקידות הסעד:ום זה. גם בתח

זה עוד פונקציה שנמצאת חים, פידבקים לגורמים שמדווחים, דיווגם בתחום של החזרת "
- שהרבה פעמים לפני כן פקידי סעד לא תמיד מצאו זמן להחזיר אינפורמציה אצל המוקדן...

היא יודעת מתי התקבל  נית,ל המוקדצ. היום כשזה נמצא א.המדווחים. היזון חוזר לגורמים
להעביר וא לפקיד סעד לקבל היזון חוזר וח ומתי הופנה לפקיד סעד. היא יכולה גם לבדיווה

  ".זה שומר על יחסי אנוש טובים גם עם המדווחים עצמם .את זה הלאה

זה היא חשיבות קיומו של המוקד במועצות אזוריות. שם פקידי הסעד ניידים בנושא נקודה חשובה 

להעביר להם דיווחים. קיומו של המוקד קשה נם נמצאים במחלקה באופן קבוע ועל כן יותר ואי

ת לכל פונה. כפי שתיארה אחת מפקידות הסעד ת ונגישּומאפשר קבלת דיווחים באופן שוטף, זמינּו

  המחוזיות: 

 ,די סעד ביישוב עירוניימועצה אזורית, פקיד הסעד לא נמצא הרבה במחלקה, בניגוד לפקב"
רבה בנסיעות, הם הרבה על הכבישים. ולכן הנושא של המוקדן, שיקבל את הפנייה והם ה

  ."...רציני מאודא שם, זה ממש היה כורח המציאות ולכן תפס נפח ווה
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 שיפור התדמית הציבורית של המחלקה לשירותים חברתיים
ה ושיפר את מתוך הראיונות עלה כי השינוי בצורת העבודה במחלקה חיזק את האמון בעבודת המחלק

 התדמית הציבורית שלה. כפי שהסבירה מנהלת אחת המחלקות:

  ".ארגון ושקיפות של נתונים לאנשי מקצוע שצריך, זה בסיס לאמון וגם אמינות סדר,"

 חיםדיוועלייה במספר ה
חים. עבודת ההסברה שנעשתה דיוומתוך הראיונות עלה כי בעקבות הפעלת המוקד עלה מספר ה

ח היו הגורמים שצוינו דיווכתובת זמינה וידידותית, ומתן משוב על קבלת הבקהילה, קיומה של 

 כמסבירים את השינוי. כפי שציין אחד מרכזי חוק נוער:

"יודעים שיש כתובת מסודרת ולא נרתעים אם בעבר היו חושבים פעמיים לדבר עם פקיד 
זה פקיד סעד...  לא דווקא שהו,הסעד עצמו, היום יותר קל למדווחים לדווח ולדעת שיש מי

   ."פחות מאיים על המדווחים עצמם...

לא עלה, אלא שהתיעוד השתכלל ונעשה חים דיוומספר ההיו מרואיינים שטענו שייתכן שלמעשה, 

  מדויק יותר.
  

מודל העבודה המשותף של פקידות הסעד ועובדי השפעת הפעלת  5.2
  המשפחה

לא באופן עובדי המשפחה הופץ במחלקות של כאמור, מודל העבודה המשותף של פקידות הסעד ו

עבודה מסר ה, נראה כי עם זאתלא. ובאחדות הוטמע בצורה מסודרת הוא  אחדות פורמלי, במחלקות

  .אופן הטמעתו ואת השפעתוברוב המחלקות. בחלק זה נתאר את  קייםמודל המשותפת על פי ה

  של עובדים שונים במחלקה חידוד הגדרות התפקיד

מודל העבודה של פקידות הסעד עם עובדי המשפחה חידדה את הגדרות התפקיד של כל  ו שלהטמעת

פקידות סעד, עובדי משפחה, ראשי צוותים ופקידות סעד עירוניות ומחוזיות.  –הגורמים המעורבים 

בהם עבדו באופן שביתר שאת, אולם גם במקומות הורגש בהם לא עבדו לפי המודל השינוי שבמקומות 

פורמלית. כפי שציינה אחת  העבודה על פי המודל נעשתההטמעת המודל הודות לבדרך זו, לא פורמלי 

  מראשי הצוות: 

  ..."."... יכול להיות שזה חידד, מי עושה מה, מה הגבולות של כל אחד

  ייעול העבודה במחלקה

הבהרת הודות להעבודה  ייעלו אתמתוך הראיונות עולה כי מודל העבודה המשותפת והטמעתו 

  חוק נוער: מרכזיפקידים במחלקה. כפי שתיאר אחד הת

"פתאום ראשי הצוותים האחרים, שעד עכשיו התנגדו, פתאום ראו שאפשר לעבוד ככה, 
יפה, העבודה נעשית טוב  מאודואפילו קיבלו פידבק מהצוותים האחרים שהעבודה זורמת 

רות מול פקיד ישי עובדתיעילה ואין צורך להישאר במודל הקודם, שאני  מאודובצורה 
הסעד, אלא ראש הצוות עובד מול פקיד הסעד, ואם יש שאלות קוראים לי, צריך הדרכות 
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משותפות אני נכנסת, אבל אני לא במקום ראש הצוות. נכון להיום זה מוטמע בכל הצוותים 
  יפה". מאודוזה עובד 

  חלוקה באחריות על המקרים

שיש שחשו על פקידות הסעד הקלו מתוך הראיונות עולה כי הגדרת התפקידים והעבודה המשותפת 

צורך ה בשעתעובדי המשפחה  ם של, האחריות לשילובלכך להם שותף באחריות על המקרה. נוסף

  עברה לראש הצוות. כפי שהסבירה אחת מפקידות הסעד:ווההוסרה מפקידת הסעד 

ראש צוות לוקחת  ות עכשיו מחולקת, ביני לבין ראש צוות....שמחה שהאחרי מאודאני  ..." 
עוזר  מאודל כראש צוות. לי זה ול, ודגש על אחריות שלה קודם כועל זה אחריות קודם כ

משפחה הבעבודה. ואם אנחנו צריכים עכשיו לערב עו"ס משפחה, היא מכניסה את עו"ס 
הוא לא מודרך שלי, ואני הייתי צריכה  והיו עם זה בעיות כי עו"ס משפחה ...לעניין, ולא אני

  ." ...לנהל אותו, וזה לא נכון כי היא המנהלת

  קבלת הדרכה מראש צוות

ה לפקידות הסעד אפשרות לקבל יותר הדרכה מראש נתנמתוך הראיונות עולה כי הטמעת המודל 

  הצוות: 

סעד  השתנה. פעם הדרכה שלי הייתה מול פקידת מאודגם לגבי הדרכות למשל זה "...
  ."ראש צוות מסוימים היינו מכניסים להדרכה מאודמקרים בה, רק אתעירונית, דיברנו 

  אתגרים וסוגיות - "מגן". 6

מקדמת שהיא ליישם את השינויים  עד כמה ניתןתכנית ניסיונית נשאלת השאלה  היא "מגן"מאחר ש

במהלך יישום התכנית שעלו ובאתגרים סוגיות יעסוק בלהפיצה בכלל המערכת. פרק זה האם ניתן ו

להם תשומת לב כאשר עוברים מתכנית ניסיונית להפצה לייחד נושאים שיש ; ובחינת תוצאותיה

  ארצית. 

  סוגיות וה אתגריםה  6.1
  עבור המחלקות הקטנות "מגן"של פיתוח מודל 

חים דיוושש המחלקות הקטנות שהיו שותפות לתכנית לא הצליחו למעשה להקים מוקד לקבלת ה

וכיום הן אינן שותפות בתכנית. ברור כי המודל הקיים אינו מתאים למחלקות אלו בשל המבנה 

. גם הנהלים לעבודה משותפת לא תמיד מתאימים אליהןמספר הדיווחים המופנה בשל ושלהן הארגוני 

ה כפי שתיארנעשים על ידי אותם אנשים.  בהן בהן יש מעט אנשי מקצוע והתפקידיםש ,במחלקות אלו

  אחת מפקידות הסעד במחלקות הקטנות: 

[צוחקת] אין לנו... אני לא יכולה להגיד שיש לנו ממש מוקד. זאת אומרת, יש לנו פה  "
. היא אפילו מידכל יום, שאם היא מקבלת הודעה, אז היא מדווחת לי  16:30מזכירה עד 

ת הנייד שלי, אנשים יש להם א ;בשעות אחר הצהריים והערבלהתקשר אליי אומרת לאנשים 
זה מפורסם באתר של המועצה, וכל מי שרוצה יכול להתקשר אליי. ככה זה עובד... אני 
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 תכניתחים ואני מטפלת בהם, זה לא מועבר למישהו אחר... אני יודעת שהדיוומקבלת את ה
ל זורקים על פקיד סעד לחוק נוער, אבל אני לא הרגשתי והייתה אמורה לתת מענה לזה, שהכ

אף פעם, יש לנו פה באמת מחלקה טובה, אני בקשר הדוק עם מנהלת המחלקה, את זה פה 
ה. לא הרגשתי שבאמת אתאף פעם לא לקחתי את האחריות לבד על עצמי, תמיד התחלקתי 

יש משהו לא פייר, או שיש משהו לא הגון מבחינת המטלות שנופלות דווקא עליי. מה עוד, 
  .אחרים" שגם אין לנו הרבה מקרים, יחסית למקומות

   מחסור בתשתית פיזית ומחשוב לצורך היישום

תשתית פיזית מסוימת (עמדה למוקדנית, קו טלפון ייעודי למוקד, מחשב דרושה מוקד הלצורך הקמת 

, נראה כי העיכוב בפיתוח התוכנה לקבלת לכך . נוסףהיא קיימת בכל המחלקות לאלמוקדנית וכו') ו

בשל הרצון לחסוך בדפים, רק המוקדן  ,ולעתים קרובות ,מילוי הכלי מסרבל אתהדיווחים וניתוחם 

עדר תוכנה, חלק מהמחלקות יפקידת הסעד מעודכנת בפרטים בעל פה. בה, והדיווח המלארואה את 

על פי  ויכולת התכנוןהמעקב אפשרות עם זאת, ). ליונות אקסלי(לדוגמה, ג מעקבדרכי מגוון פיתחו 

דיווחים. ברוב המקומות אין חיבור ישיר למאגרי המידע בין  ה להצליבוקשנתונים עדיין מוגבלות 

של העובדים באגפי ברצונם תלויה היא הפניה לחיפוש מידע נעשית באופן טלפוני ו. ההמידע העירוניים

  העירייה השונים. 

  תקצוב תפקיד המוקדן

את עבודתו מתקציב השאר גייסו מוקדן ומימנו  .ארבע מחלקות קיבלו תקציב מיוחד לגיוס מוקדן

בהן המוקדן לא תוקצב שהמחלקה או מינו גורם מתוך המחלקה. מתוך הראיונות עלה כי במחלקות 

   כפי שציינה אחת מפקידות הסעד:על ידי משרד הרווחה התעוררו קשיים רבים. 

.  כשהוא שמע שאין תגמול ..הוא לא עו"ס ...הניסיון למנות מוקדן מתוך המחלקהיה ..".
  מבחינת שעות נוספות, הוא הפסיק".כספי, 

   חוק נוער: תרכז האו כפי שתיאר

מרכזית שזה כמובן התקצוב. נכון להיום מנהלת האגף שלנו מממנת את זה,  מאודיש בעיה "
בשנה, אבל היא לקחה את זה ₪  80,000ערכתי משהו כמו הגבוהה, ל מאודוזה עלות 

בכל הארץ והמשרד יממן את זה. אני שנתיים, עד שהתכנית תוטמע -לשנהלתקופה קצרה, 
קח את זה על עצמו, ולא יתקצב את זה, אני לא יכולה ילא יודעת מה יקרה אם המשרד לא י

קשה, זה  מאודלראות איך סוגרים אצלנו היום את העניין. זה יהיה חזרה אחורה, רגרסיה 
   ".אודמיפגע בטיפול במקרים, זה יפגע בגורמים המדווחים אלינו, וזה יהיה חבל 

  פיתוח תפקידו של המוקדן והגדרתו

הגדרת תפקידו של המוקדן וסמכותו. מתוך הראיונות עולה כי הוא  אינו ברור במלואואחד הנושאים ש

  של המוקדן שאינו עובד סוציאלי אינה ברורה למוקדנים. כפי שציינה אחת המנהלות: והגדרת אחריות

שהיא מגיעה לאיזושהי מסגרת, זה לא וות את אותה נערה עד "...אז היא ממשיכה ללַ  
וצריך לעזור לה להיות יותר אסרטיבית ולהעביר . בתחום אחריותה. היא ראש גדול..

  ...".לממונים את הטיפול במקרה, ולא שהיא תטפל
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   או כפי שתיארה אחת מפקידות הסעד:

ם עות שזה משהו מעבר, למשל לא לעשות שיחות טיפולי (למוקדנית) צריך להבהיר לה ..."
   פונים, לא להתחיל טיפול".

  גבולות האחריות של המוקדן לא תמיד ברורים גם לעובדי המחלקה. כפי שתיאר רכז חוק נוער:

מבחינתי ברגע שדיווח עבר מהמוקד לצוות, הצוות צריך להמשיך בטיפול אין להחזיר את ..".
פונה, תצרי קשר עם תאספי לי עוד אינפורמציה, תצרי קשר עם ה' :זה בחזרה למוקד להגיד

זה לא תפקיד של המוקד, זה תפקיד של הצוות ברגע שהוא מקבל דיווח, אבל  ר';בית הספ
   .לצערי זה עוד קיים"

 מתבצע גםמוקד הדיווח קושי נוסף העולה בהקשר זה קשור לאחת המשימות המוטלות על המוקדן. ב

. המעקב אחרי הטיפול בדיווחים מחייב את המוקדן לפנות לעובדי מעקב אחר הטיפול בדיווחים

ם את הטיפול בדיווחים. יש למשימה זו המוטלת על המוקדן גוון של בקרה תִא המחלקה ולבדוק 

  עובדת סוציאלית): היאופיקוח ללא מתן סמכויות מעין אלו למוקדן. כפי שתיארה אחת המוקדניות (ש

בגלל שזה מול העובדות שמקבילות  , זה לא קל ,אחריהםעקוב ול לאסוף את הדיווחים"
  ".האתואני קצת עוברת לעמדה של פיקוח שלא נוח לי  ,אליי

 :עובדת סמך היאאו כפי שציינה רכזת חוק נוער בהתייחסותה למוקדנית ש

הפונה  ,ימים ההפניתי אליכם כבר לפני ארבע: '"היא לא יכולה לתת הנחיות לצוות, להגיד
  ".. אין לה את הסמכות לעשות את זה'מאוד מבקשת שתקבלו מנדנד, אני

  ?מקצועי-סמךעובד סוציאלי או עובד  -  מוקדן

- סמךהאם המוקדן צריך להיות עובד סוציאלי או עובד הייתה "תפקיד המוקדן ל בנוגעאחת הסוגיות 

י לתפקיד משמעיות. היתרונות של מינוי עובד סוציאל-חדהדעות לגבי סוגיה זו לא היו  "?מקצועי

למדווחים, יכולת להיות שותף ואמפתיה המוקדן ברורים: הכרת הנושא, יכולת זיהוי ואבחון, רגישות 

 קבלת ההחלטות בנוגע להתערבות הראשונית והטיפול בדיווחיםלתהליך לדיונים המקצועיים ומלא 

  , רבים ציינו את החסרונות: עם זאתועוד. ואכן, 

היה מוקדן, תמיד הוא היה מחפש משהו יותר טוב מזה, אני חושב שאם עובד סוציאלי "
  . (רכז חוק נוער) "והוא היה מחפש להיות איש טיפול וכדומה

  שהעובדה שהמוקדנית אינה עובדת סוציאלית יש בה יתרון: רכז חוק נוער צייןואף יותר מכך, 

היא גם  .....יש לנו עובדת נהדרת, ראש גדול, מאוד אחראית, יש בה משהו אמפתי ומכיל." 
לא מאיימת על העובדים הסוציאליים. יכול להיות שאם הייתה יושבת פה עובדת סוציאלית 

, יכול להיות 'ותעשו כך וכך ,אני מעבירה לכם ותתייחסו ,יש מקרה: 'והיא הייתה אומרת
היא מעבירה להם את  יש בזה משהו מאיים... ...'מי את שתגידי לנו' :שהיו אומרים לה

  . אז הם יותר נענים ולא נכנסים לאיזושהי תחרותיות..." ,האינפורמציה

 ,עובד סוציאלי הוא, תפקיד המוקדן דורש עבודה אדמיניסטרטיבית המקשה על מוקדן שלכך נוסף

  זו תוביל לשחיקה. כפי שתיארה אחת המוקדניות:מעין ועלה החשש שעבודה 
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נתונים. מאחר ואני עובדת , המון במחשב ובירור של 'טופסיאדה'זה דורש המון  "... 
של  מאודקשה לי להישאב חזרה לכל ה... לפקסס מידע, לקבל מידע, משהו  מאוד ,סוציאלית

  ...."נתונים ופחות של אנשים.

והוא  ,שזהו תפקידו הבלעדי מקצועי-סמךולבסוף, מוקדן שהוא עובד סוציאלי יהיה פחות פנוי מעובד 

 נמצא במוקד כל הזמן. 

  ומתן תמיכה הכשרת  המוקדן

עם . את המרציםכני הקורס וושיבחו את ת הםקורס הכשרה לקראת תפקידם. השתתפו בהמוקדנים 

, הם ציינו את הקושי שנבע מהרכב המשתתפים ההטרוגני בקורס (עובדות סוציאליות ועובדות זאת

סמך, עובדות ותיקות מתוך המערכת ועובדות חדשות). יש צורך להתייחס להרכב המשתתפים 

בניית קורסי הכשרה בהמשך. כמו כן, היו שטענו שיש צורך במתן הכשרה למוקדנים כדי שהם בה

  שתפותח תוכנה לניתוח נתונים אלה. כדי יבצעו את ניתוח הנתונים הנאספים במוקדי הדיווח או 

, מתוך הראיונות עלה שיש צורך במתן תמיכה שוטפת למוקדנים. אפשרות אחת היא הקמת לכך נוסף

תמיכה למוקדנים שתאפשר למידה והפריה הדדית ומקום לוונטילציה רגשית. כפי שטען רכז קבוצות 

   :חוק נוער

.צריך לעשות איזושהי קבוצה למוקדנים. ואיזשהו רענון והשתלמות, ואיזשהו החלפת .".
דעות, ואיך זה עובד אצלך ואיך זה עובד אצלי, ומה פיתחתי במגדל העמק ומה פיתחתי 

   ."יעזור מאודבנצרת. שתהיה להם קבוצת התייחסות, זה 

 כלי לקבלת החלטותשימוש אחיד בכלי לבחינת מידת הדחיפות להתערבות פקיד סעד  כ
של הדיווח  וכי הכלי לבחינת מידת דחיפותציינו בחלק מהמקומות מוקדנים ומרואיינים אחרים 

משמש כאינדיקציה לקבלת ההחלטות שלהם, אך הם אינם מתייחסים אליו ככלי הקובע באופן בלעדי 

 בהבהרתצורך  היהשנראה   .עד הטיפול הראשוני בדיווחהמרבי משך הזמן את את תעדוף הטיפול ו

והשימוש היעיל בכלי ולהטמיע זאת של בעלי התפקידים השונים הציפיות מהכלי, שיקול דעת 

  :כפי שתיארה אחת מראשי הצוותים במחלקות.

אני מסתכלת על מה שיצא בטופס הערכה ומפעילה שיקול דעת נוסף. אני לא מסתכלת על "
השורה התחתונה של הטופס, כי הרבה פעמים יש נתונים מתערבים שמשבשים את ההכרעה 

אני חושבת שחייב להיות שילוב. אי אפשר לקחת לנו את השיקול דעת,  …של הטופס הזה 
מהסיפור הזה של  מקצועילהוציא את הממד האנושי וה אי אפשר ובאמת כל מקרה לגופו ...

חייבים להיות סטנדרטים שאנחנו ניישר , הטיפול בילדים. אבל חייבת להיות סטנדרטיזצי
  ".ם קותִא 

 חדיוובמוקדי ה הלי העבודהוהטמעה מלאה של נ
  במלואם בכל המחלוקת: הוטמעועדיין ח לא דיוונראה כי נוהלי העבודה במוקד ה

  בחלק מהמחלקות הדיווחים מתוך המחלקה לא תמיד מועברים למוקדן או מועברים שלא על גבי

סעד. הסיבה לכך היא החשש שעובדים לא ימלאו ההכלי לבחינת מידת הדחיפות להתערבות פקיד 
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של טופס ארוך. כפי שסיפרה  ורתעו ממילוייאת הטופס כראוי כיוון שלא עברו הכשרה או שהם י

  ת:אחת המוקדניו

הם (העובדים הסוציאליים במחלקה) לא תמיד אפילו מעבירים לי, זאת הבעיה. אנחנו "
חים מובאים דיוומנסים כל הזמן לדאוג לזה שבאמת יעבירו בצורה מסודרת.... לא כל ה

אם  ..מה שמגיע למחלקה מגורמי חוץ, אם המשפחה לא מוכרת, מגיע אליי. ..לידיעתי.
על גורם שיודע שהיא מוכרת ומכיר את העובד הסוציאלי,  המשפחה מוכרת ואנחנו מדברים

 ".פונה ישירות לעובד

 חים שהועברו דיוובחלק מהמקומות העובדים אינם מחזירים למוקד את טופס המשוב על ה

 אליהם. כפי שהסבירה אחת מפקידות הסעד המחוזיות: 

ואז אין פידבק.  ,כי המעקב הוא מפוזר בצוותים ,מוקדן) לאסוף את זהל( "לקח קצת זמן
אפשרות לעשות את זה, אם מישהו היה יושב  הייתהאבל  ;לקח לה חודשים ,אבל בכל זאת

 עליה על הגרון...".

חוסר אחידות במתן משוב למדווח. על פי נוהלי העבודה יש להחזיר משוב לכל מדווח על  קבלת 

למוקדים בחודש אחד במהלך דיווחים שהגיעו  156הדיווח בחתימת פקיד הסעד. כאמור, מתוך ניתוח 

עלה כי רק לגבי מעט יותר משליש מהדיווחים ניתן משוב למדווח. נראה שיש צורך להבהיר את  2010

  נוהלי העבודה שוב ולהטמיעם במחלקות.

 
  שינוי בתפקיד ראש הצוות בנושא חוק נוערההתנגדות ל

חים עוברים דרך ראשי יוודשכל ה הייתהאחת התוצאות של הקמת מוקד הדיווח, כפי שתואר לעיל, 

הצוותים ותפקידם בהדרכות בנושא הפעלת חוק נוער הורחב. השינוי בהגדרת התפקיד בנוגע לחוק 

נוער עורר התנגדות הן מצד חלק מראשי הצוותים והן מצד חלק מפקידות הסעד, כפי שתיארה אחת 

  מרכזות חוק נוער:

חים ישירות דיווהצוותים לקבל את השל  אני חייבת להגיד שהיה קושי והייתה התנגדות"
לראש הצוות... ראשי הצוותים לא היו רגילים לזה וזה היה קצת קשה, כל האחריות עברה 

 - לו גם את השאלותאצוותים שהחלק מראשי  אליהם, זה היה יושב אצלם על השולחן...
ל פקיד חים על ילדים בסיכון? או שזאת אחריות שדיוולקבל את ה האם זה האחריות שלהם,

  ".הסעד

וח שפקידי הסעד עדיין מעדיפים לקבל הדרכה מפקידי הסעד המחוזיים או בחלק מהמקומות דּו

  העירוניים ופחות סומכים על הדרכת ראשי הצוותים. כפי שתיארה אחת מראשי הצוות:

 (פקיד סעד) הוא "...למרות שהדברים די ברורים, אני אומרת צריך לעשות כך וכך כרגע...
י מספיק, הוא רוצה לקבל יי רוצה לדבר עם (פקידת סעד עירונית), הוא לא סומך עלאומר אנ

  את האישור הסופי מפקידת הסעד העירונית...".
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שכעת נאלץ , של ראש הצוות שינה גם את דרך עבודתו של פקיד הסעד וד, השינוי בתפקילכך נוסף

שיש לנקוט. כפי שהסבירה אחת לעבוד תחת שני אחראים שלא תמיד הם תמימי דעים לגבי הפעולה 

  : מראשי הצוות

ז שלו וגם לראש ּכ"...לפקיד סעד יש עכשיו שני בוסים על הראש, הוא מדווח פעמיים גם למַר 
  צוות..."

  נוהל העבודה המשותפת עם עובד המשפחה יישום

יש מחלקות שבהן נעשתה הטמעה של כללי העבודה המשותפת. עם זאת, יש קושי ביישום המודל 

קושי של פקידי הסעד להעביר אחריות לעובדי המשפחה ויש  ,בשל מחסור בעובדים במחלקה ,המלא

  מתוך חשש מטיב העבודה בתנאי העומס הקשים. כפי שהסביר רכז חוק נוער: 

בעיקרון פקידי סעד, מן הסתם, היו רוצים שעובדים סוציאליים יעשו יותר. אבל מעצם  …"
יד הסעד מרגיש יותר מחויב ויותר לחוץ, ויותר רוצה הגדרת התפקיד, הרבה פעמים, פק

אז בסוף  ,יפתרו. ופוחד שאם העובד הסוציאלי לא יעשה את זה בצורה כמו שצריךישדברים 
והוא יצטרך להמשיך מנקודה כזאת שכבר הייתה איזושהי פשלה. אז זה ', יאכל אותה'הוא 

, זה הרבה מעבר לזה... הבעיה מורכב...ולא מספיק שיש הגדרת תפקיד ומי צריך לעשות מה
. שחסרים פה חמישה תקנים של עובדים סוציאליים. אז גם קשה לך לבוא .הבסיסית פה.

בדרישות מוקפדות, כולל הכנות של ועדות החלטה, לעובדים סוציאליים שאין להם זמן 
 לנשום...יש פה לחץ בלתי נסבל. הדבר הבסיסי כדי לנהל דברים לפי מודלים ואידאלים או

דברים אופטימליים ומקסימליים, צריך גם שתהיה את התשתית. ברגע שאין לך את 
  אתה מתחיל לוותר על כל מיני דברים...". ,התשתית של העובדים

הן בפיתוח התכנית והן בליווי השתתף : פרויקטור במימון "אשלים" יהרכיבעל כלל  הטמעת התכנית

סיים את תפקידו. מתוך הוא יישומה והטמעתה במחלקות. כשנה וחצי לאחר הפעלת התכנית 

הראיונות עם גורמים שונים עלה כי לאחר סיום תפקידו נראה היה שבחלק מהמחלקות היה קושי 

התכנית. יש לחשוב על ליווי מתאים למחלקות בהמשך קידום התכנית  רכיביבהמשך הטמעת 

  והטמעתה ברמה הארצית.

  אתגרים נוספים העומדים בפני מערכת הגנת הילד 6.2
  עומס על פקיד סעד ועו"ס משפחה 

הראשוני בטיפול מענה לצרכים מסוימים ונתן שיפר וייעל את העבודה המוקד מתוך הראיונות עולה כי 

וים מעמסה בטיפול במקרים כפי שתיארה מנהלת ולם עדיין, למרות השיפור, העובדים חוֹ ח, אדיווב

  מחלקה: 

ח יש התייחסות ומענה, אבל העומס על עו"ס דיוו"אז נכון שבשלב הראשוני של העברת ה
  ועד שלא יקרה שינוי בזה, אני מקווה מאוד שלא נפספס". ,המשפחה נשאר
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  : או כפי שתיארה אחת מראשי הצוות

ווחים האלה, ומארגנת אותם ומסדרת והם נספרים ילד "קייאינט"המוקדנית עושה  "....
תמיד  אול ,ומכומתים, אבל אחר כך מישהו צריך להתערב ולהמשיך את ההתערבות, המעקב

  זה נעשה...".

  קהילתיתת גנּומּו

בין השאר, על ידי , הילדים בקהילהשל  תםגנּומּושיפור  הייתהבטווח הארוך  "מגן"אחת ממטרות 

שילוב ושיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים המטפלים בילדים בתוך מערכת הרווחה ובמערכות 

יה של המוגנות רכיבנוסחה ההגדרה וטרם אולם עדיין לא גובשה תפיסת עולם ו האחרות בקהילה.

השגת מטרה  קהילתית והדעות לגביהמוגנות ה דיברו עלהקהילתית. למרות זאת, המרואיינים השונים 

חים מהקהילה דיווהמוגנות הקהילתית עלתה בשל העלייה במספר הרמת היו שטענו שחלוקות.  היו זו

   חים הללו. כפי שטען פקיד סעד:דיווטיפול בהודות לו

חים, אז יש יותר דיווחים, זה אומר שיש יותר מודעות. יש יותר דיוועצם העובדה שיש יותר "
כנראה שכן. כי אם אנשים יותר מדווחים זה יוצא שיותר חים, אז דיווהתייחסות שלנו ל

  שהי בחינה".וחים מגנים על ילדים, מאיזדיוו

החסרים ליצירת מוגנות בקהילה הם היכולת להפעיל היו מרואיינים שאמרו שהרכיבים , אחרמצד 

 ניםלטפל בילדים, שאותרו כזקוקים להגנה ולטיפול, ולספק להם מגוון מעתכניות מניעה והיכולת 

   בקהילה. כפי שציינה אחת מראשי הצוות:

תרמה להעלאת המוגנות של הילדים בקהילה). כי זה לא מספיק להיות  'מגן'"לא בטוח (ש
זה נרשם בכמה מקומות, זה לא שאיזה  ..הרישום נעשה. ר ברווחה, כי צריך גם לטפל...ּכמּו

ח ושכחה להעביר אותו. אבל אני חושבת שהגורם המדווח היום, בטוח דיוופקידה קיבלה 
ח ומצפה לטיפול, ואם הוא לא רואה את הטיפול בשטח הוא דיווח ויודע שהוא דיוושהוא 

. את מספר 'חנו לכםדיוו ,מה עשיתםו: 'מאוד כועס וגם תובע התערבויות וזה גם חוזר אלינ
  ."...עובדי המשפחה ופקידי הסעד זה לא הגדיל

  או כפי שציינה פקידת סעד מחוזית: 

אם אנחנו רוצים באמת לדבר על מוגנות, זה מצריך עבודה אחרת. וזה שני דברים כאילו  ..."
זה לא קשור לחירום בהכרח. זה גם קשור  ,קשורים אבל נפרדים, זה אסטרטגיות שונות

  ..".ידים, מפספסיםלחירום אבל לא רק, ואם אנחנו עושים את זה רק בחירום אז אנחנו מפס

על רפורמות ויוזמות בתחום רווחת  המגןהשלכות הלמידה מתכנית  6.3
  הילד

הוצגו לעיל יש חשיבות רבה גם ליישום רפורמות ושלסוגיות ולאתגרים שעלו במהלך יישום התכנית 

  על סדר היום במערכת רווחת הילד בישראל:העומדות ויוזמות נוספות 

- תכנית זו מתבססת על דוח הוועדה הבין .ממשלתית-הכללשל תכנית האיתור וההגנה  הפעלתה .א

אליהם יגיעו שח דיווהקמת מוקדי  הייתהאחת מהמלצותיה ולהגנתם;  משרדית לאיתור ילדים
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איתור קטינים משרדית, -הביןהוועדה  דוחח (דיווחים על ילדים במסגרת חוק חובת הדיווגם 

). ביישום תכנית זו 2010פברואר הנמצאים במצבי סכנה והתוויית רשת ביטחון להגנה בקהילה, 

הסוגיות לגבי ים וישובח בידיווהקמת מוקדי הלגבי יש לשים לב לממצאי המחקר הנוכחי 

 והאתגרים שעלו עם הפעלתם.

בין עובדים  וקת העבודהרפורמה זו מיועדת להסדיר את חל .משפחה"ס עו רפורמת של יישומה .ב

עיקרה הגדרת תפקידו של עו"ס . ביניהם שיתוף הפעולהאת ו במחלקות לשירותים חברתיים

תוך חלוקת  ,רכי המשפחה כמכלולואת האחריות להתייחסות לצ בל עליומשפחה, כמי שיק

 האחריות עם בעלי תפקידים אחרים במערכת הרווחה (פאס וכהן נבות, עומד להתפרסם). 

 של; תפקידי העובדיםברורה של  השל הגדר העל חשיבות ניתן ללמודומהערכתה  "מגן"מתכנית 

ראש  חשיבותו שלועל  השותפות בין פקידי הסעד ועובדי המשפחהשל  ;חלוקת עבודה ברורה

דרכי יישום כמו גם על  ,ניהול מצבים לא ברורים בחלוקת העבודהבהצוות בניתוב המקרים ו

 .הרפורמה והטמעתה

 "מגן"ב .חברתיים לשירותים במחלקות יםמקצועי-הסמך לעובדים תפקידים לפיתוח היוזמה .ג

סך ב ערכה עולה כיהמהים. מקצועי סמךבאמצעות עובדים  ,בין השאר ,חיםדיוומוקד  הופעל

 אתגרים שעלו בתכנית בהקשר זהליש לתת מענה לסוגיות ונמצא ש אם כי, הניסיון עלה יפה הכול

 שלו תפקידההגדרה ברורה של , למשל, מקצועיים סמךבהמשך פיתוח תפקידים לעובדים 

  ליווי והדרכה שוטפת. , הכשרהמתן ; סמכויותה

  

  



45  

  ביבליוגרפיה

פניות לפקידי סעד והטיפול . 2010 י'. אעידן,-בנבנישתי, ר'; סלוצקי, ח'; לוי, ח'; רחמים, א'; סולימני

  ירושלים: מכון חרוב ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. .2009בהן: סיכום ממצאים לשנת 

  .2008. בראשות פרופ' יואב לביא דוח הוועדה לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל

איתור קטינים הנמצאים במצבי סכנה והתוויית רשת ביטחון להגנה הוועדה הבין משרדית,  דוח

  .2010פברואר , בקהילה

פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה . 2008ן רבי, ד'. דולב, ט'; סבו לאל, ר'; ב

  מכון ברוקדייל.-ג'וינט-מאיירס ואתגרים.

ת מבטם של פקידי ולחוק הנוער : נקוד עוצמה ושליטה בעבודתם של פקידי סעד. 2004סימקין, ח'. 

  ירושלים: האוניברסיטה העברית.. הסעד ושל ההורים

ת של פקידי סעד מקצועי. סוגיות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות ה2007 סימקין, ח'; סדן, א.

בטחון התערבות בחוק.  הייתהבהן שלחוק נוער: נקודת מבטם של פקידי סעד ושל הורים במשפחות 

  .137-115: 75 סוציאלי

. חירוםבתהליך קבלת החלטות של פקידי סעד לחוק הנוער במצבי  גורמים מתערבים .1998'. סלע, ר

  .בית הספר לעבודה סוציאלית ,חיפה : אוניברסיטת חיפה

. "בין הגנה לטיפול בקטינים נזקקים: תפקיד פקיד סעד לחוק הנוער". 2007פבר, מ'; סלוצקי, ח'. 

  . הורביץ, ד'; בן יהודה, י'; חובב, מ'. (עורכים). אשלים.התעללות והזנחה של ילדים בישראלבתוך: 

מדידת תוצאות בעבודה עם משפחות במחלקות לשירותים '. עומד להתפרסם. נבות, מ-פאס, ה'; כהן

  מכון ברוקדייל.-ג'וינט-. מאיירסחברתיים

Anderson, D.G. 2000. “Coping Strategies and Burnout among Veteran Child Protection Workers”. 
Child Abuse and Neglect 24 (6): 839-848. 

Arad-Davidzon, B. and  Benbenishty, R.. 2008. "The Role of Workers' Attitudes and Parent and 
Child Wishes in Child Protection Workers' Assessments and Recommendation Regarding Removal 
and Reunification". Children and Youth Services Review 30: 107–121. 

Ben-Arieh Asher and Haj-Yahia Muhammad 2006. "The “Geography” of Child Maltreatment in 
Israel: Findings from A National Data Set of Cases Reported to the Social Services". Child Abuse 
and Neglect 30(9): 991-1003. 

Daro, D., Budde, S., Baker, S. Nesmith, A. & Harden, A. 2005. Community Partnerships for 
Protecting Children: Phase II Outcome Evaluation: Final Report. Chicago: Chapin Hall Center 
for Children. 

Delaronde, S.; King, G.; Bendel, R.; Reece, R. 2000." Opinions among Mandated Reporters Towards 
Child Maltreatment Reporting Policies". Child Abuse and Neglect 24(7): 901-910. 



46  

English, D. Wingard, T. Marshell, D. Orme, M. & Orme, A. 2000. "Alternative Response to Child 
Protective Services". Child Abuse and Neglect 24(3): 375-388. 

Gillingham, P. Humphreys, C. 2010. "Child Protection Practitioners and Decision-Making Tools: 
Observations and Reflections from the Front Line". British Journal of Social work 40(8): 2598-
2616. 

Healy, K., Oltedal, S. 2010. "An Institutional Comparison of Child Protection Systems in Australia 
and Norway Focused on Workforce Retention". Journal of Social Policy 39: 255-274. 

Lazar, Amnon. 2006. "Determinants of Child Protection Officers’ Decisions in Emergency Situations: 
An Experimental Study". Child Youth Care Forum 35: 263–276. 

Loman, L.A. & Siegel, G.L. 2004. Minnesota Alternative Response Evaluation: Final Report. St. 
Louis MQ: Institute of Applied Research. 
http;//www.iarsl.org 

Loone, B. Parton, N. Thomson, J and Harries, M. 2009. Reforming Child Protection. NY: 
Routledge. 

Orr,S. 1999.  "Child Protection at the Crossroads".  
www.rppi.org/socialservices/ps262.html 

Osmo, Rujla  and Benbenishty, Rami. 2004. "Children at Risk: Rationales for Risk Assessments and 
Interventions". Children and Youth Services Review  26(12): 1155-1173. 

Portwood, S.G.; Grady, M.T.; Dutton, S.E. 2000. “Enhancing Law Enforcement Identification and 
Investigation of Child Maltreatment”. Child abuse and Neglect 24(2): 195-207. 

Sanders, R. 1999. The Management of Child Protection Services. Ashgate, London. 

Waldegrave, D & coy, F. 2005. "A Differential Response Models for Child Protection in New 
Zealand: Supporting More Timely and Effective Responses to Notifications".  
https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/journals-and-
magazines/social-policy-journal/spj25/25-pages32-48.pdf 

Waldfogel, J. 1998. “Rethinking the Paradigm for Child Protection”. Protecting Children from 
Abuse and Neglect 8,(1): 105-119. 

Waldfogel, J. 2000. “Reforming Child Protective Services”. Child Welfare 79, (1):  43-57. 

Waldfogel, J. 2008. "The Future of Child Protection Revisited". In: Child Welfare Research: 
Advances for Practice and Policy (eds D.Lindsay & A.Shlonsky), pp. 235–241. Oxford University 
Press, New York. 

Walsh, M.; Brabeck, M.; Howard, K. 1999. "Interprofessional Collaboration in Childrens 
Services: Towards a Theoretical Framework". Social Policy, Research and Practice 2(4): 183-
208. 



47  

ח במוקד וקביעת דיווטבלה לסיכום המידע בטופס ה :אנספח 
  חדיוורמת הדחיפות של ה

  .רמת דחיפות גבוהה מאוד, אם מתרחשים התנאים הבאים: 1
  אירוע אלימות בעת התרחשותו כלפי ילד על ידי האחראי עליו.  1

ילד שיש עליו סימני חבלה ומספר על אלימות כלפיו, או שהסבר אינו תואם את הסימנים ויש   2
  נגישות של התוקף לילד . 

  ילד  עם סימנים על הגוף, ניזקק לטיפול רפואי.  3

  חשד לאלימות כלפי ילד אף ללא סימנים גופניים, הילד מבטא חשש לחזור הביתה.  4

  לד בחשד להתעללות גם אם אין סימנים על גופו.ח מבית חולים על אשפוז ידיוו  5

חשד להזנחה : בריאותית, התפתחותית, פיזית וחוסר טיפול והשגחה הורית מתמשכת , או חשד   6
  )3להתעללות פיזית בתינוק או בפעוט (מתחת לגיל 

  או קיים חשש לשלומו/ חייו.  מידח  עלול לגרום לכך שהילד  זקוק לעזרה דיוועצם ה  7

  ד לפגיעה מינית, ויש לפוגע נגישות לילד או לא ידוע אם יש נגישות.חש  8

  הילד חשוד במעורבות בהתנהגות מינית פוגעת, יש חשש ליידע את הוריו  9

ח מבית החולים על ילד מאושפז והוריו אינם מוכנים להמשך האשפוז למרות הצורך הרפואי דיוו  10
  בכך, מבלי להציע חלופה טיפולית  או לתת הסבר להתנגדותם. 

  , מצב רפואי,  מאודילד הנמצא עם הורה אשר אינו מסוגל לטפל בו כרגע בשל: מצב נפשי קשה   11

  והול.  או ההורה נמצא תחת השפעת סמים או אלכ

  תינוק שנולד עם תסמונת גמילה מסמים או תסמונת גמילה מאלכוהול  12

  רצח בתוך המשפחה  או איום לרצח של ילד בתוך המשפחה.  13

  נטוש  או יש איום בנטישה או שנשאר בבית ללא אחראי  6ילד מתחת לגיל   14

  יתמידויש חשש שעלולים להיות בסכנה  12ילדים משוטטים ו/או  נטושים מתחת  לגיל   15

  ילד שנותר  ללא אחראי , ללא משגיח  ונמצא לכאורה במצב של סכנה.  16

  .12ח על העלמות ילד מתחת לגיל דיוו   17

אינו לוקח הילד מאיים באובדנות מבלי יכולת לאתר אחראי/ הילד אינו נשמע לאחראי/ האחראי   18
  אחריות על המצב. 

  

  6ילדים מתחת לגיל  -רמת דחיפות גבוהה מאוד  . 2
  ח שלא הגיע מהילד עצמו).דיווח ללא סימני פגיעה או דיווחשד לפגיעה (   19

  הילד  מאושפז בבית חולים, עולה חשד להזנחה הורית, וההורים אינם משתפים פעולה.  20

  ת של הורים על התעללות, הזנחה, מצב רגשי קשה של הילד. דיתלונות הד  21

  ח על בית מוזנח באופן קיצוני, המסכן את שלומו הפיזי או הבריאותי של הילד.דיוו  22

  חשיפת הילד לביצוע פעילות לא חוקית הפוגעת בו.   23

  חים קודמים על המשפחה.דיווהיו   24

  מיוחדיםם יילד אשר נולד פג או ילד עם צרכ  25

  שני הורים או אחר אשר בשל מצבם הנפשי נזקקים לסיוע להיענות לצרכים המיוחדים של ילדיהם   26

    חשד להזנחה : בריאותית, התפתחותית, פיזית וחוסר טיפול והשגחה הורית מתמשכת .  27
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  רמת דחיפות בינונית.  3
חשד לאלימות כלפי הילד, אין סימנים על הגוף ומתוך התיאור נראה שהיה תכנון או שימוש   28

  בחפצים,  אין נגישות של התוקף לילד. 

  חשד לאלימות כלפי הילד, אין סמנים על הגוף יש נגישות של התוקף לילד.  29

  חים קודמים על הילד או המשפחה. דיווחשד לאלימות כלפי הילד, אין סימנים על הגוף אך היו   30

  אירוע אלימות אשר התרחש בפרק זמן שבין חודש לחצי שנה.  31

  מעורבות של הילד  בהתנהגות מינית פוגעת במסגרת החינוכית , הוריו  יודעים  על האירוע.   32

  12ילדים משוטטים מעל גיל   33

סביבתו, ללא שיתוף פעולה של ההורים. או הילד הסובל מבעיות התנהגות אשר עלולות לסכן את   34
  של הילד.

  חשד להזנחה בריאותית, התפתחותית, פיזית וחוסר טיפול וההשגחה  הורית  35

  צעקות שנשמעות מתוך הבית לא ידוע מהו האירוע אך ידוע שיש ילדים בבית    36
  

       רמת דחיפות נמוכה. 4
  לילדחשד לפגיעה מינית  ואין לחשוד נגישות   37

  ילד אשר חשוף להתעללות נפשית מתמשכת על ידי הוריו   38

ילד שעל פי החלטת ועדה לתיכנון טיפול והערכה הומלץ על מעורבות פקיד סעד לביצוע תוכנית   39
  הטיפול

  ילד שביצע עבירה פלילית ולא הובא בפלילים   40

  אירוע שהתרחש לפני חצי שנה ויותר  41

  הבית לא ידוע מהו האירוע  וגם לא ידוע אם יש ילדים בביתצעקות שנשמעות מתוך   42
  

י, על מנת שישקול מיד, יש לאתר פקיד סעד באופן  18 – 1במידה ומתרחש אחד הסעיפים מסעיף  .1

האם יש צורך בפעולה מידית. במידה ולא מצליח לאתר פקיד סעד יש לידע את ראש הצוות/ מנהל 

  המחלקה. 

 .1יש לנהוג כאמור בסעיף  27 – 19במידה ומתרחשים שניים מסעיפים  .2

ימים לשבוע  3ח לפקיד הסעד בין דיוויש להעביר ה 36 - 28במידה ומתרחש אחד מהסעיפים  .3

 ימים.

  ח לפקיד הסעד  תוך שבוע ימים.דיוויש להעביר ה 42 - 37במידה ומתרחש אחד הסעיפים  .4
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שבין עו"ס לפי חוק הנוער  נוהל שותפות:  העבודה: ב נספח
  לעו"ס משפחה בטיפול בילדים ומשפחות

 כללי. 1
בכוונת נוהל זה למסד את העבודה המשותפת במחלקה לשירותים חברתיים בין עו"ס לפי חוק הנוער 

לעו"ס משפחה, להסדיר את חלוקת העבודה בין בעלי תפקיד אלה לטובת קידום הטיפול בקטינים 

   ולקבוע  מנהל מקרה.נזקקים ומשפחותיהם 

ת מקצועיעו"ס לחוק הנוער הוא חלק מצוות המחלקה לשירותים חברתיים ועל כן כפוף מנהלתית ו

למנהל המחלקה ו/או למדריך ראש צוות. עליהם מוטל להדריך, וללוות אותו בטיפול במקרה, כמו כן, 

פועל על פי ההנחיות  הואלעקוב אחר רמות המעמסה בהן הוא עובד.  מנהל/ראש הצוות יוודאו כי 

  והנהלים של עו"ס ראשית לפי חוק הנוער. 

אחריות ומעורבות עו"ס לפי חוק הנוער בטיפול בעניינו של קטין הנה במצב בו יש ראיות לכאורה כי 

(להלן: חוק הנוער) וקיים צורך   1960-מדובר בקטין נזקק ע"פ חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"ך

ח ע"פ חוק העונשין על חשד לפגיעה בקטין דיוו. כמו כן, במצב בו התקבל בהתערבות וטיפול סמכותי

  חסר ישע. 

עו"ס לפי חוק הנוער יטפל בכל מקרה (למעט חריגים), בשותפות עם עו"ס משפחה, תוך הגדרת 

  תפקידים וחלוקת עבודה, בין כל אחד מבעלי התפקידים ע"פ הסמכויות המוקנות לו בחוק.

  מטרת הנוהל. 2
  גדיר את תחומי שותפות בעבודה בין עו"ס משפחה לעו"ס לפי חוק הנוער.לה  2.1

  להסדיר את חלוקת העבודה ותחומי האחריות בין עו"ס משפחה לעו"ס     2.2
  לפי חוק הנוער. 

 אוכלוסיית היעד למעורבות עו"ס לפי חוק הנוער. 3
  מהסעיפים הבאים: , אשר מתקיים לגביהם לפחות אחד 18קטינים בגילאי לידה ועד גיל  3.1

  קטינים אשר הוריהם מביעים התנגדות לשיתוף פעולה עם גורמי הטיפול  3.1.1   
  והנם לכאורה קטינים נזקקים על פי החוק, ויש צורך בהפעלת טיפול              
  סמכותי.             

  ח על פי חוק.דיווקטינים לגביהם יש חובת   3.1.2   

  קטינים לגביהם התקבלה המלצה בועדת לתכנון טיפול והערכה  על הפעלת   3.1.3   
  חוק הנוער.              

  קטינים נזקקים בצו.   3.1.4   
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 הבסיס החוקי. 4
 .1960חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"ך,   4.1

 הדווח).חוק חסרי ישע או חוק חובת  -( תיקון:התש"ן) (להלן1977חוק העונשין תשל"ז,  4.2

  ניהול מקרה במחלקה לשירותים חברתיים. 5

 –התערבות במשפחה בה יש יותר מגורם מטפל אחד מחייבת הגדרה לגבי מי הוא  מנהל המקרה  .5.1
 ככלל, עו"ס משפחה, ישמש כמנהל המקרה.

ההגדרה לגבי מנהל המקרה וחלוקת התפקידים בין העובדים   השונים תידון בישיבת  5.1.1
 ש צוות ו/או מנהל המחלקה. הדרכה והתייעצות עם רא

הוחלט שיש לערב עו"ס לפי חוק הנוער, עו"ס משפחה ועו"ס לפי חוק הנוער, יעבדו כצוות,  5.1.2
לצורך קידום עניינו של הקטין. שני בעלי התפקידים יקפידו על התייעצות הדדית ושוטפת 

). כן, לגבי כל החלטה בטיפול בעניינו של הקטין ( הן בחוק הנוער והן בחוק חסרי ישע
יעבדו ע"פ חלוקת עבודה ויקיימו הערכה מסודרת באשר לשינוי במצב הקטין ובמצב  

 המשפחה. 

 פעולה סמכותית על פי חוק תתבצע על ידי  עו"ס לפי חוק הנוער בלבד.  5.1.3

 מנהל המקרה יעשה (על פי הצורך), את הפעולות הבאות : 5.2

 יקיים פגישות עבודה עם כל בני המשפחה. 5.2.1

 .יקיים ביקורי בית 5.2.2

  המשפחה. על אודותיאסוף אינפורמציה ומסמכים  5.2.3

 יעמוד בקשר עם גורמי קהילה נוספים המכירים את המשפחה. 5.2.4

 יבנה את תוכנית ההתערבות במשפחה בסיוע בעלי תפקידים נוספים.  5.2.5

 ן בוועדה לתכנון טיפול והערכה. ודייביא את עניינו של הקטין ל 5.2.6

  הבאים: עו"ס לפי חוק הנוער ישמש כמנהל מקרה, במצבים 5.3

ח על קטין הנמצא או עלול להימצא במצב סכנה   ושיש צורך דיווכאשר מתקבל  5.3.1
  .מידבהתערבות הגנתית 

אך ההורים אינם מוכנים להגיע או שיגיעו אליהם  –כאשר יש חשד לקטין ניזקק לכאורה  5.3.2
 ו/או לשתף פעולה עם שירותי הרווחה.

 אך המשפחה אינה מוכרת במחלקה.  –ח על פי חוק חסרי ישע דיווכאשר מתקבל  5.3.3

עו"ס לפי חוק הנוער ישמש כמנהל מקרה עד קבלת החלטה בישיבה משותפת עם  5.3.4
 מנהל/מדר"צ, ע"פ נסיבות העניין.
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 תפקיד ראש הצוות . 6
  .  לעניין נוהל זה:2.4תפקיד ראש הצוות מוגדר בהוראת תע"ס    6.1

  ידריך את עו"ס לפי חוק הנוער בעבודתו הטיפולית, יעזור לו בקביעת סדרי העדיפויות  6.1.1    
  ת.מקצועיבעבודתו ויעריך את עבודתו ה

הדרכה בהפעלת חוק הנוער, לעו"ס לפי חוק הנוער תינתן ע"י ראש צוות שהוכשר  6.1.1.1             
בתיאום עם מפקח מחוזי לחוק חלקה נוער ומונה לכך ע"י מנהל המכעו"ס לפי חוק ה

  הנוער.

עו"ס לפי לחוק  שליקבע מנהל מקרה במקרים חריגים בהם יש צורך או כבר קיימת מעורבות   6.1.2     
  הנוער וקיים קושי למנות מנהל מקרה.

הנוער באשר יפסוק  כאשר מתעוררים חילוקי דעות בין עו"ס משפחה לעו"ס  לפי חוק    6.1.3
  דה ביניהם וקביעת מנהל  מקרה.  לחלוקת העבו

 תפקיד עו"ס  לפי חוק הנוער ושותפות עו"ס משפחה. 7
משפטית הקשורה לקטין ומשפחתו  -עו"ס לפי חוק הנוער, אחראי לכל העבודה הסמכותית   7.1

 מתחילתה ועד סופה.  

  עו"ס לפי חוק הנוער, ישתתף ויסייע בבניית התוכנית הטיפולית המתוכננת על   7.2
 העו"ס, מנהל המקרה, לרבות מציאת מסגרת הטיפול.ידי  

ן בועדת  לתכנון  טיפול ודיעו"ס  לפי חוק הנוער ייפנה  לבית המשפט לנוער לאחר שהתקיים   7.3
והערכה ובהמלצתה בכפוף לקיום נזקקות לכאורה ודרכי טיפול מתאימות וכן בשל התנגדות 

 ההורים ו/או הקטין. 

במידת הצורך יפנה לקבלת מידע מהמסמכים שנאספו מהקהילה עו"ס לפי חוק הנוער ירכז את ה  7.4
  מסמכים נוספים בתוקף סמכותו החוקית.

  עו"ס לפי חוק הנוער יפעל להשלים פעילויות הנדרשות לצורך הכרות עם  7.4.1
  עו"ס לפי חוק הנוער ייפגש עם המשפחה והקטין, ויכין המשפחה והילדים בה. 

 ן בביהמ"ש. ודיאותם ל

ו"ס לפי חוק הנוער יערוך את החומר הנאסף ואת התרשמותו לכלל כתיבת תסקיר והגשתו ע  7.4.2
 לבית המשפט.

ים. דיונן בבית המשפט. ככלל  עו"ס המשפחה יתלווה  אליו לודיעו"ס לפי חוק הנוער ינהל את ה  7.5
 ים לאחר התייעצות עם  העו"ס לחוק הנוער וראש הצוות.דיונעו"ס משפחה יוכל להעדר מה

ס לפי חוק הנוער מחויב לביצוע תוכנית הטיפול וקיום הצו כפי שנקבע ע"י בית המשפט, כולל עו"  7.6
 עדכון בית המשפט.

עו"ס לפי חוק הנוער ומנהל המקרה מחויבים לעקוב אחר השתלבות הקטין בתוכנית הטיפולית  7.7
 חלוקת האחריות בנושא תיקבע בישיבה עם ראש הצוות. אשר אושרה.

ן כאשר ודיר באמצעות מנהל המקרה יפנה לועדת לתכנון טיפול על מנת לקיים עו"ס לפי חוק הנוע  7.8
 יש צורך להאריך או לשנות את דרכי הטיפול שנקבעו בעניינו של קטין קודם הפנייה לבית המשפט.

  או בהתאם להוראת התע"ס, עפ"י המוקדם יותר.
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  . טיפול לאור החוק8
התערבות סמכותית של עו"ס לפי חוק הנוער במטרה להגן ולדאוג לשלומו  הואטיפול לאור החוק  8.1

  של קטין לאור וברוח חוק הנוער, וזאת ללא מעורבות ואישור בית המשפט. 

  משפחה.פול בקטין, יהיה בשותפות עם עו"ס טיפול עו"ס לפי חוק הנוער לקידום הטי 8.1.1    

  לגבי  הקטין   התוכנית הטיפולית ק הנוער יגבש עם עו"ס המשפחה את ע 8.1.2    
  ומשפחתו, בתיאום עם גורמי החינוך והטיפול בקהילה.            

 טיפול לאור החוק, הנו בכפוף לבניית תוכנית טיפול ערוכה, כתובה וחתומה ע"י המעורבים   8.1.3    
טיפול  (תוכניתמחוזה טיפולי. עו"ס משפחה, עו"ס לפי חוק הנוער, הקטין ומשפחתו וכחלק

  תגובש במסגרת הוועדה). ן בוועדה לתכנון טיפול והערכהודיהמחייבת 

  את יישומה בפועל. תוכנית הטיפול צריכה להיות מנוסחת באופן בו ניתן יהיה לבחון ולמדוד 8.1.4    

  חודשים. 3למשך  הואטיפול לאור החוק, על ידי עו"ס לפי חוק הנוער   8.1.5    

  חודשים.   3 שקל האפשרות להארכה נוספת של עודים תעשה הערכה ותיחודש 3בתום   8.1.6    

  בראשות   הערכה והארכת התוכנית תעשה בישיבת הדרכה ותיאום משותפת 8.1.6.1            
  מדר"צ, עו"ס משפחה ועו"ס לפי חוק הנוער.                        

 פניה לבית המשפט  "ס לפי חוק הנוער ו/אומעורבות עואם בתום הארכה, יהיה צורך בהמשך  8.1.7   
  טיפול והערכה. בה להביא את המקרה לוועדה לתכנון לנוער, חו

  חוק הנוער  נית, מעקב אחריה ועדכון עו"ס לפיעו"ס המשפחה, אחראי לביצוע התוכ 8.1.8   
  הטיפול בקטין ובמשפחה. ל            

  חילוקי דעות. 9
  במקרים בהם ישנם חילוקי דעות בכל הקשור לביצוע נוהל זה יש לפנות למפקח מחוזי עו"ס לפי   9.1

  חוק הנוער ו/או למפקח קהילה. 

  . אחריות ליישום הנוהל10
חברתיים אשר ברשות אחריות ליישום נוהל זה הנה על מנהל המחלקה/אגף/מינהל לשירותים 

  המקומית.

  . אחריות לביצוע הנוהל11
  האחריות לביצוע נוהל זה הנה על עו"ס ראשית לפי חוק הנוער.  

  

  

 


