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תמצית
מכון  בסיוע  הרווחה(,  משרד  )להלן  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  מקדם  כעשור  מזה 

מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל, מהלך להטמעה ולהשגרה של ״חשיבה תוצאתית״ בכל יחידות ומערכי המשרד.

להשגת  מתמשכת  חתירה  המעודדים  ומנגנונים  נורמות  של  למכלול  כולל  שם  היא  תוצאתית״  ״חשיבה 

תוצאות בשירותים חברתיים. היא כוללת תכנון מבוסס ידע ומידע המכוון להשגת תוצאות, הערכה שיטתית 

של מידת השגתן ושימוש רגיש ומושכל במידע שנאסף, כבסיס ללמידה מתמשכת ולשיפור דרכי העבודה.

נדבך מרכזי במהלך זה הוא החתירה לפיתוח כלים ומערכות תומכות, ובכללן מערכות ממוחשבות לניהול 

מידע שנועדו לתמוך בתהליכי חשיבה תוצאתית הן ברמת העובדים בשטח והן ברמת המטה. ברמת עובדי 

השדה, מערכות כאלו מסייעות בהבניית תהליך איסוף המידע, בתכנון ההתערבות המוכוון להשגת תוצאות 

ובניטור של מידת השגתן. ברמת המנהלים והמטות, מערכות כאלו עשויות לסייע באיגום המידע ובהצגתו 

באופן שיסייע להם לראות את ״התמונה הכוללת״ ולהנהיג מדיניות המוכוונת על ידי מידע אמין ומעודכן 

מן השדה.

התערבות  לתכנון  מערכת  של  ולהטמעה  לפיתוח  הפיילוט  הוא  בתחום  המשמעותיים  המאמצים  אחד 

היחידה  צוות  מפתח  הפיילוט,  במסגרת  וצעירים.  צעירות  לנוער,  השירות  עבור  תוצאות  אחר  ולמעקב 

אבטיפוס  המהווה  דמה,  מערכת  ברוקדייל  במכון  איכות  תומכות  למערכות  במרכז  תוצאתית  לחשיבה 

השירות,  עם  שוטף  דיאלוג  כלל  המערכת  פיתוח  תוצאתית.  בחשיבה  התומכות  מידע  לניהול  למערכות 

ומלּווה במהלך רחב לבחינת תגובות העובדים להתנסות בשימוש בה בעבודתם. דוח זה מסכם את השלב 

הראשון של הפיילוט, שכלל את הרכיבים האלה:

פיתוח חלקו הראשון של ה״שאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות״א. 

פיתוח שאלון למילוי עצמי של לקוחות השירות, התומך בשיתופם בתהליךב. 

מחקר מלווה של התגובות להתנסות בשימוש בשאלון, בכ-30 מיחידות השירות. ג. 

הממצאים, הלקחים והתובנות שהופקו במסגרת השלב הראשון של הפיילוט מיושמים כבר כעת בשירותים 

בפיתוח  מהתנסויות  שעלו  תובנות  המאגד  ברוקדייל,  במכון  שנכתב  במסמך  שולבו  הם  כן,  כמו  אחרים. 

ובשימוש במערכות לניהול מידע בשירותי רווחה בעולם ובישראל, וכן מציג קווים מנחים לפיתוח מערכות 

מסוג זה התומכות בחשיבה תוצאתית )שר וארזי, 2017(. מסמך זה כולל הרחבה ודיון בחלק מן הסוגיות 

השימוש  על  מלאה  תמונה  לקבל  כדי  המסמכים  שני  את  לקרוא  ומומלץ  הנוכחי,  המסמך  מן  העולות 

האפשרי במערכת. 
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עקרונות המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות 
את בניית המערכת הנחו שני עקרונות מרכזיים:

ושימוש . 1 תוצאות  אחר  מעקב  מנומק,  תכנון  התוצאתית:  החשיבה  עקרונות  לפי  בעבודה  תמיכה 

מושכל במידע, הן ברמת עובד השדה והן ברמת היחידה והמטה. 

התאמה במידת האפשר לעולם העבודה הסוציאלית ולצרכים השונים של השדה והמטה, כדי לתמוך . 2

בצורה הטובה ביותר בהבניית תהליך התכנון, בהתאם לתפיסת ״החשיבה התוצאתית״. 

אפיוני המערכת: 

מחולקת לפי רכיבי ״המודל הלוגי״1 להתערבות. 1

בנויה לפי סדר העבודה עם ״המודל הלוגי״ להתערבות . 2

נותנת מקום לרפלקציה ולהנמקה. 3

מאפשרת ניטור אחר יישום ההתערבות. 4

מותאמת למדידת תוצאות ברמת השדה וברמת המטה . 5

מעודדת ומבנה תכנון התערבות בשותפות עם הלקוח. . 6

איסוף  רווחה,  בשירותי  ובמטה  בשדה  העבודה  לאופי  ביותר  הטובה  בצורה  המערכת  את  להתאים  כדי 

המידע מתבצע בשני אופנים במקביל:

מידע כמותי המחולק לקטגוריותא. 

מידע נרטיבי הוליסטי, באמצעות אפשרות למלל חופשי.ב. 

כן  ועל  בידי העובדים בעת המילוי הוא חלקי או חסר,  ישנה הכרה בכך שייתכן שהמידע המצוי  כן,  כמו 

המערכת מאפשרת התייחסות לכך.

מבנה המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות
הרכיב העיקרי של המערכת הוא השאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות. ממלא אותו העובד הסוציאלי 

מבנה  על  בהתבסס  נבנה  העו״ס  של  לשימושו  הכלי  הלקוח.  עם  ההתערבות  את  המתכלל  המקרה״,  ״מנהל 

יועבר  והשלישי  כולל שלושה חלקים: השניים הראשונים הועברו בשלב א׳ של הפיילוט  והוא  המודל הלוגי, 

בשלב ב׳.

המשאבים . 1 ועל  כוחותיו  על  ובעיותיו,  צרכיו  על  הלקוח,  מאפייני  על  מידע  איסוף  מצב:  הערכת 

העומדים לרשותו וכן על היסטוריית ההתערבות עמו ועם משפחתו.

תכנון התערבות: הגדרת תוצאות רצויות; הגדרת הסמנים המעידים על השגת התוצאות;  בחירת . 2

אסטרטגיות ההתערבות ומסגרות ההתערבות להשגתן והסבר מנומק לבחירות שנעשו.

ומרכזיים של תכנית התערבות: מאפיינים,  רכיבים ספציפיים  גרפי  עבודה המציג באופן  כלי  המודל הלוגי הוא   1

צרכים, תשומות, פעילויות ותוצאות, ומדגים את הקשר ביניהם. בכך הוא מהווה מעין מפת דרכים המבהירה את 

אופן הפעולה הצפוי.
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מעקב אחר יישום ההתערבות והשגת תוצאותיה.. 3

לתחומים  בנוגע  ולהעדפותיו  למצבו  בעצמו  מתייחס  הלקוח  ובו  עצמי,  למילוי  השאלון  הוא  נוסף  רכיב 

שבהם תתמקד ההתערבות. 

תרומות אפשריות לשירות
תרומות אפשריות למטה ולקובעי מדיניות. 1

המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות נועדה לתת מענה לצרכים של בעלי עניין שונים. מטה השירות 

והמשרד יכולים להפיק תועלת בעיקר מקבלת תמונת מצב רחבה, המבוססת על איגום המידע על הלקוחות 

ועל התערבויות עמם. תמונת מצב כזו עשויה לסייע בהתוויית מדיניות מושכלת, בפיתוח מענים מותאמים 

מידע  איסוף  מחייבת  אגרגטיבי  באופן  והצגתו  מדיניות  לקובעי  מידע  העברת  נכונה.  משאבים  ובהקצאת 

כמותי ומחולק לקטגוריות.  

כ״לוח  היא  המידע  להצגת  הדרכים  אחת  שונים.  פילוחים  פי  על  דוחות,  בצורת  להפיק  ניתן  המידע  את 

נתוני המערכת. המערכת  )dashboard(, המספק תמונת מצב עדכנית על הפונים לשירות מתוך  מכוונים״ 

שפותחה במסגרת הפיילוט לא אפשרה הפקת דוחות אוטומטיים או תצוגת לוח מכוונים, אך הדגמה של 

אפשרות זו הוצגה בפני מפקחי השירות. 

להלן דוגמה לאופן הצגת המידע המתקבל מן המערכת, לשימוש מנהלים וקובעי מדיניות.
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תרומות אפשריות לעובדי השדה. 2

מנומק  שיטתי,  תכנון  על  ומקלה  הלוגי,  המודל  לפי  ההתערבות  תכנון  את  מבנה  המערכת  עם  העבודה 

ומתועד. בסוף פרק הערכת המצב יצרה המערכת סיכום של המידע המבוסס על התכנים שמילאו העו״סים. 

הצרכים  ואת  גופנית,  מוגבלות  או  לידה  ארץ  מגדר,  גיל,  כגון  המפתח  מאפייני  את  מאגד  זה  סיכום 

רבה  או  רבה  במידה  כקיים  העובד  ידי  על  שהוגדר  צורך  כל  וכן  שונות,  לפגיעות  חשיפה  כמו  המרכזיים 

מאוד. באופן דומה רוכזו הכוחות שצוינו במידה רבה או רבה מאוד, וכן צוינו דמויות מפתח בחיי הלקוח. 

השימוש בסיכום עשוי להקל על מיקוד ההתערבות ואף על עבודה מול גורמים נוספים הקשורים אליה.

מידת  לבחינת  אינדיקטורים  וכן  להתערבות  אישיות  תוצאות  הגדרת  של  רכיב  כאמור,  כוללת,  המערכת 

השגתן. אלו עשויים לסייע במעקב משותף עם הלקוח אחר התהליך שהוא עובר ובעדכון תכנית ההתערבות 

בעתיד. רכיב המעקב אחר השגת התוצאות נכלל בשאלון שיועבר במסגרת השלב השני של הפיילוט. 

שימושים אפשריים בסיכום תיק לקוח על מקרים פרטניים . 3

נוסף לשימושים שכבר צוינו למידע המתועד בדרך אינטגרטיבית וסיפורית, שהם בעיקר עבודת התכנון של 

העובד עצמו, ארגון מידע כזה יכול להניב כמה שימושים נוספים:

הדרכה וניהול ישיר  ♦

פיקוח ובקרה ♦

״חפיפת״ עובדים חדשים במקרה של תחלופה ♦

למידת עמיתים ♦

העשרת גוף הידע המקצועי  ♦

צרכים פורמליים כגון הכנה לוועדות. ♦

תגובות העובדים להתנסות במערכת
המחקר המלווה את שלב א׳ של הפיילוט נועד לקבל משוב מן העו״סים על רכיבי המערכת )שאלון לתכנון 

התערבות ולמדידת תוצאות; שאלון לנער/ה( ועל חוויית השימוש בה. במסגרת המחקר המלווה התחקינו 

עקרונות  לפי  התערבות  תכנון  כלפי  בכלל,  ממוחשבות  במערכות  שימוש  כלפי  העובדים  עמדות  אחר 

בתכנון התערבות  וכלפי הטמעת מערכת ממוחשבת התומכת  רכיביה השונים  על  ה״חשיבה התוצאתית״ 

ובמדידת תוצאות בעבודתם השוטפת. המשוב התקבל מ-50 עו״סים שהתנסו בשימוש במערכת; 48 מילאו 

שאלון טלפוני ושתי עובדות נוספות, שסירבו להתנסות בשימוש במערכת, רואיינו בטלפון.

נראה כי על אף תקלות שאירעו במהלך הפיילוט, ולמרות חסמים טכנולוגים וארגוניים שליוו את יישומו, 

ולמדידת  התערבות  לתכנון  מערכת  הטמעת  כלפי  חיובי  יחס  הביעו  חלק  בו  שנטלו  העו״סים  מרבית 

לעבודתם,  עשויה לתרום  כזו  כי מערכת  על עקרונות החשיבה התוצאתית. הם סברו  תוצאות המבוססת 

ללקוחותיהם ולשירות בכלל. מרביתם אף תומכים בעקרונות החשיבה התוצאתית, וסבורים כי היא עולה 

בקנה אחד עם העקרונות המקצועיים של העבודה הסוציאלית בכלל ושל השירות בפרט. עם זאת, יש פער 
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בין התמיכה העקרונית במערכת כזו לבין ביקורת על הביצוע, כפי שהושמעה כלפי מערכת הדמה שפותחה 

לצורכי הפיילוט. כמו כן, חלק מן העו״סים ביטאו תחושות עומס והצפה עקב התנהלותם של כמה מהלכים 

הנוגעים לעבודתם או להטמעת מערכות לניהול מידע בו-זמנית. 

תובנות מרכזיות שעלו מן הפיילוט 
המודל ניתן ליישום  ♦

ניתן  התוצאתית  החשיבה  עקרונות  על  המבוססת  לקוחות  על  מידע  לניהול  מערכת  של  המודל  כי  נראה  

ליישום. ממשוב העובדים עולה כי עמדותיהם כלפי חשיבה תוצאתית ומערכות התומכות בתכנון התערבות 

חיוביות בעיקרן, והם מאמינים כי הם יכולים לצאת נשכרים משילוב מערכת כזו בעבודתם. רובם תומכים 

עבודתם  כי היא מאפיינת את  רבים אף סבורים  ועובדים  בשילוב החשיבה התוצאתית כחלק מעבודתם, 

השקיעו  העובדים  מרבית  כי  וניכר  ומלא,  עשיר  מידע  נאסף  הפיילוט,  בשלב  הקשיים  למרות  כיום.  כבר 

מאמץ ומחשבה במילוי השאלונים. כמו כן, בשאלון המשוב, מרביתם הביעו עמדות חיוביות כלפי המערכת. 

מתן מענה הן לעובדי השדה והן לצורכי המטה ♦

חשיבה  בתהליכי  להם  לסייע  יכולה  כזו  סבורים שמערכת  אכן  רבים מהם  כי  העיד  העובדים  שנתנו  המשוב 

כי  ניתוח חקרי המקרה שביצענו מעיד  ולשירות.  ללקוחות  בעלת תרומה  ומאמינים שהיא  ותכנון התערבות 

לעובדים בהתנהלות  לסייע  תיק הלקוח, שעשוי  סיכום ממוחשב של  ליצור  בסיס המידע במערכת אפשר  על 

השוטפת, בהדרכה ובעבודה מול גורמים נוספים. בעתיד, עם הוספתו של שאלון למילוי המשך, יוכלו העו״סים 

להיעזר במערכת לצורך ביצוע מעקב אחר התקדמות הלקוחות אל עבר התוצאות במסגרת תכנית ההתערבות.

מאפשרת  המערכת  כי  מדגים  העובדים  מכלל  שהתקבלו  הנתונים  בסיס  על  שביצענו  האגרגטיבי  הניתוח 

אפשר  כן,  כמו  דרישה.  לפי  שונים,  פילוחים  על  או  הלקוחות  כלל  על  ועדכנית  מקיפה  מצב  תמונת  לקבל 

לזהות קבוצות סיכון ייחודיות המחייבות התייחסות או פיתוח מענים מותאמים. אפשר גם להיעזר במידע 

המוזן במערכת כדי ללמוד על שיקול הדעת של עובדים בבחירת התערבויות. בעתיד, עם הוספתו של שאלון 

למילוי המשך, אפשר יהיה לקבל תמונת מצב הן בנוגע לקשר בין התכניות המתוכננות לבין יישומן בפועל, 

והן בנוגע לתוצאות ההתערבויות.

נדרש שיפור בתשתית הטכנולוגית והארגונית  ♦

מבחינה טכנולוגית, היעדרה של מערכת ייעודית המותאמת לניהול שוטף של תיקי לקוח והשימוש 	 

במערכת דמה, יצר מגבלות רבות על הממשק ועל אפשרויות השימוש של העובדים במערכת ובמידע 

המוזן בה. אלו הקשו על העובדים בתהליך המילוי ולעתים הביאו לאובדן המידע ולתסכול. שימוש 

במערכת ייעודית יביא עמו הזדמנויות רבות ליצירת ממשק משתמש נוח יותר, סנכרון עם מערכות 

קיימות, אפשרות למילוי שוטף או תקופתי וכן הפקת דוחות אגרגטיביים לפי דרישה. 

לסנכרן 	  השוטפים,  העבודה  בתהליכי  המערכת  לשילוב  תשתית  ליצור  צריך  ארגונית,  מבחינה 

בין תהליכים דומים אחרים ומערכות אחרות הנמצאות בשימוש ולפעול להתגייסות המפקחים, 
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מנהלי היחידות בשירות ומנהלי המחלקות לשירותים חברתיים. להנהגת השירות תפקיד חשוב 

בהקשר זה; חשוב להכין את העובדים לפני הטמעת המערכת לעבודה שוטפת, לשתפם בתהליך 

גם הכשרה מקיפה  ולאפשר להם להביע את דעתם, במידת האפשר. חשובה  הפיתוח שהתקיים 

יותר בתחום תהליכי העבודה לפי החשיבה התוצאתית. המערכת יכולה לתמוך בתהליכים כאלו, 

אך אינה יכולה להוות רכיב בלעדי בכך. נוסף לכך, נדרש לפתח תורות עבודה לשילוב אינטגרלי 

של המערכת בעבודה השוטפת, וכן ליצור תנאים מתאימים לכך באמצעות הקצאת זמן ותמיכה 

מצד המנהלים והמדריכים. 

שיקולי העובדים תואמים את רוח החשיבה התוצאתית ♦

במסגרת  שנעשו  לבחירות  הנמקה  של  רכיבים  כללה  תוצאות  ולמדידת  התערבות  לתכנון  המערכת 

דעת  שיקול  הפעילו  מהם  רבים  כי  עולה  לבחירותיהם  העובדים  בנימוקי  מעיון  ההתערבות.  תכנון 

ובחרו התערבויות המותאמות לצורכי הפונים,  העולה בקנה אחד עם עקרונות החשיבה התוצאתית, 

ליכולותיהם ולכוחותיהם. ייתכן כי תרומתה של המערכת היא בעיקר בתיעוד ובהנכחה של נימוקים 

מן הסוג הזה, המשקפים ואף מחזקים חשיבה תוצאתית. מנגד, ייתכן שהייתה לה תרומה גם בהשפעה 

על השיקולים עצמם באמצעות המבנה שלה והרכיבים תומכי החשיבה התוצאתית שבה. בכל מקרה 

התוצאתית  החשיבה  עקרונות  של  ולהשגרה  להטמעה  לתרום  עשוי  כזו  במערכת  שימוש  כי  נראה 

במסגרת השירותים החברתיים.

כי במקרים רבים הם הביאו בחשבון שיקולים הנוגעים לסביבה המשפחתית של  עולה מנימוקי העובדים  עוד 

הלקוח ושאפו ליצור התערבות הכוללת גם את המשפחה. אלו עולים בקנה אחד עם מדיניות משרד הרווחה כיום.

כיווני פעולה
וכן לבצע  ♦ ובלקחים שהופקו מן ההתנסות הנוכחית,  בפיתוח מערכת עתידית רצוי להסתייע בתובנות 

שינוים והתאמות על בסיס ההמלצות המובאות במסמך זה )נספח ב(. כמו כן, אפשר ורצוי להתבסס גם 

על המסמך ״מערכות לניהול מידע על לקוחות וההתערבויות עמם בשירותי הרווחה: סקירת ספרות, 

תובנות וקווים מנחים לפיתוח מערכות״ של מכון ברוקדייל )שר וארזי, 2017(.

לעודד  ♦ אפשר  שבו  האופן  ואת  ההתערבות  בתכנון  הלקוחות  שיתוף  עקרון  את  עוד  לפתח  צורך  יש 

שותפות רבה יותר וביטוי לקולם. חשוב לפתח תורת עבודה לכך וכן ממשק טוב יותר בין הכלים שנועדו 

לתכנון ולמדידת התוצאות לבין הכלים שנועדו למילוי ישיר של הלקוחות. 

בלקוח  ♦ בטיפול  המעורבים  אחרים  טיפול  גורמי  של  תובנות  או  המלצות  לשילוב  דרכים  לשקול  כדאי 

ובבני משפחתו.

ותכנון התערבות  ♦ להבנות תהליכי הערכת מצב הלקוחות  נועדה  הפיילוט  המערכת שפותחה במסגרת 

כגון  ההתערבות,  לניהול  החיוניים  נוספים  רכיבים  בה  שולבו  לא  התוצאתית.  החשיבה  עקרונות  לפי 

ממשק  וכן  כאלה  רכיבים  גם  לכלול  הכרחי  שוטף  לשימוש  במערכת  קשר.  ופרטי  מנהליים  טפסים 

למערכות אחרות.
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התוצאתית.  ♦ החשיבה  בתחום  הכשרה  מערך  במקביל  לפתח  חשוב  מערכת,  של  עתידי  פיתוח  לקראת 

המערכת אינה עומדת בפני עצמה אלא אמורה להוות כלי ליישום תורת עבודה שהעובדים כבר בקיאים 

בה, ולסייע בהטמעתה.

עבור  ♦ מערכת  לפיתוח  ובתרומתם  ההתנסות  בממצאי  האפשר  ככל  השירות  עובדי  את  לשתף  מומלץ 

בעיצוב  השדה  לעובדי  שהיה  המרכזי  החלק  את  להבליט  חשוב  עתידית  מערכת  בהטמעת  השירות. 

התובנות.

תנועה  ♦ המאפשרת  קיימות,  למערכות  וחיבור  ממשק  מבחינת  למשתמשים  יותר  נוחה  מערכת  נדרשת 

דינמית בתהליך הזנת המידע, שמירה נוחה של המידע ונגישות אליו במהלך תהליך התכנון וכן עיצוב 

וממשק משתמש נוחים וידידותיים יותר.

לבצע  ♦ הוחלט  העובדים.  לשימוש  תוצאות  אחר  מעקב  רכיב  של  ובדיקה  פיתוח  כולל  הפיילוט  המשך 

לקיים  ומנגד  בו חלק,  על העובדים שנטלו  עוד  לא להעמיס  כדי  באופן מצומצם,  הפיילוט  את המשך 

במסגרתו מהלך מעמיק ככל האפשר כדי לאסוף תובנות ולקחים נוספים.

אף שהנתונים שנאספו במסגרת שלב א׳ של הפיילוט אינם מתבססים על מדגם מייצג של הלקוחות,  ♦

הם עשויים להוות בסיס להמשך מחקר וללמידה בתחום נוער בסיכון מוגבר והעבודה עמו. בתחומים 

רבים יש אפשרות להעמיק ולהפיק תובנות רבות בתחומי תוכן מגוונים. רצוי לחשוב על דרכים שבהן 

ניתן לעשות שימוש בנתונים שנאספו כבר בשלב זה לצורך מחקרי המשך.
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עבור השירות. תובנות אלו ישרתו גם את המשרד כולו. 

תודה מיוחדת לאגף למחקר, תכנון והכשרה: למר קותי צבע, מנהל האגף, על האמונה במהלך פורץ הדרך, 

על תמיכתו  ועל תרומתו; לגב׳ אורלי מנזלי, מנהלת תחום תכנון ומדיניות רווחה ומנהלת מיזם התוצאות, 
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נודה גם לחברותינו ולחברנו ממכון ברוקדייל שהיו שותפים בעשייה לאורך השנים: פרופ׳ ג׳ק חביב, ד״ר 
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הדוח ולענת פרקו-טולדנו על הבאתו לדפוס.
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1. מבוא

1.1 רקע
לפיתוח  שנים  כמה  מזה  פועל  הרווחה(  משרד  )להלן:  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד 

השונים.  מערכיו  במסגרת  התוצאתית  החשיבה  עקרונות  ידי  על  המוכוונים  עבודה  תהליכי  של  והטמעה 

תכנון  למחקר,  האגף  שמוביל  אסטרטגי  מהלך   – התוצאות״  ״מיזם  במסגרת  נעשים  המאמצים  עיקר 

והכשרה במשרד בשותפות מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. 

למן השקתו בשנת 2007 ועד היום יושם  מיזם התוצאות בכמה שלבים ותוך פיתוח התורה על בסיס לקחים 

ליצור השגרה של החשיבה  הייתה שכדי  על המיזם  העבודה  במסגרת  שהופקו. אחת התובנות שהתגבשו 

לייצר  חשוב  המשרד,  יחידות  של  היום-יומית  מעבודתן  נפרד  בלתי  לחלק  אותה  ולהפוך  התוצאתית 

טכנולוגיות התומכות בעבודה כזו. בעוד שתכנון התערבות פרטנית ואף מעקב פרטני אחר השגת תוצאות 

ולאורך  ולמידה מערכתית רחבה  ניהול מידע בקנה מידה רחב  גם באופן שאינו ממוחשב,  יכול להיעשות 

הן  באופן המתייחס  הנבנית  וממוחשב. מערכת  גדול, מקיף  נתונים  יכולים להתקיים רק מתוך מסד  זמן 

את  לחזק  ואף  הרמות  שתי  את  לשרת  עשויה  הקצה  עובד  של  היום-יומי  לשימוש  והן  המטה  לשימושי 

לתכנון  ממוחשבת  למערכת  תשתית  בפיתוח  להתנסות  המיזם  במסגרת  הוחלט  לפיכך,  ביניהן.  הממשק 

התערבות ולמדידת תוצאות עבור שירות שלם, שתהווה אבטיפוס למערכות דומות עבור שירותים נוספים. 

בשלבים מוקדמים של מיזם התוצאות פנה האגף למחקר, תכנון והכשרה יחד עם השירות לנוער וצעירים 

שוטפת.  תוצאות  במדידת  שיתמכו  כלים  מערך  בבניית  לסיוע  בבקשה  ברוקדייל  למכון  הרווחה  במשרד 

לנוער  השירות  ואיחוד  אחד  מצד  התוצאתית  החשיבה  להטמעת  בנוגע  התפיסה  התפתחות  עם  בהמשך, 

התשתית  לפיתוח  המאמצים  את  להפנות  הוחלט  האחר,  הצד  מן  במצוקה  לנערה  השירות  עם  וצעירים 

ההתערבות,  תכנון  בתהליך  נדבכיה:  כל  על  התוצאתית  החשיבה  בהטמעת  שתתמוך  למערכת  התכנית 

לצורך  ובלמידה  המאוחד  השירות  של  היעד  אוכלוסיית  עבור  תוצאותיה  במדידת  יישומה,  אחר  במעקב 

שיפור מתמשך.

לאור החסמים המבניים והאילוצים הכספיים בתחום פיתוח מערכות ממוחשבות במשרד הרווחה, הוחלט 

כי בשלב ראשון תפותח רק מערכת דמה, שתשתמש במערכת נמלה לניהול סקרים העומדת לרשות מכון 

תהליך  את  לקדם  נועד  הדמה  מערכת  של  פיתוחה  ייעודית.  ממוחשבת  מערכת  תפותח  ולא  ברוקדייל, 

בדיקת  מעין  מהווה  בה  וההתנסות  תוצאתית,  חשיבה  תומכת  ממוחשבת  מערכת  של  הרעיוני  הפיתוח 

ההיתכנות. מערכת זו אינה יכולה להוות תחליף למערכת אִמתית לשימוש שוטף.

בשימוש  השירות  מיחידות  חלק  התנסו  במסגרתו  פיילוט,  כלל  ולהטמעתה  המערכת  לפיתוח  המהלך 

התובנות  את  להציג  נועד  המסמך  הפיילוט.  של  א׳  שלב  את  מסכם  זה  מסמך  הניסיונית.  במערכת 

שעלו מן הפיילוט ולהדגים את השימושים האפשריים של מערכת כזו, עבור השירות ועבור שירותים 

חברתיים אחרים.
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במקביל לביצוע הפיילוט, היחידה לחשיבה תוצאתית במכון ברוקדייל פרסמה מסמך המאגד תובנות  שעלו 

קווים  מציג  וכן  ובישראל,  בעולם  רווחה  בשירותי  מידע  לניהול  במערכות  ובשימוש  בפיתוח  מהתנסויות 

מנחים לפיתוח מערכות מסוג זה התומכות בחשיבה תוצאתית. במסמך שולבו גם תובנות שעלו מפיילוט זה. 

להבנה טובה יותר של העקרונות העומדים בבסיס פיתוח המערכת, מומלץ לעיין במסמך )שר וארזי, 2017(. 

עקרונות  בסיס  על  ויישומה  סוציאלית  בעבודה  התערבות  תכנון  של  ההבנה  ולהרחבת  נוסף  רקע  לקבלת 

החשיבה התוצאתית מומלץ לעיין גם בסקירה שהוכנה עבור האגף לתכנון, מחקר והכשרה במשרד הרווחה 

ועבור האגף לשירותים אישיים וחברתיים, העוסקת בתכנון התערבות )ארזי, שר וויסמן, 2016(. 

1.2 מטרות הפיילוט
לפיילוט  שתי מטרות מרכזיות: 

צעירות . 1 לנוער,  לשירות  המותאמת  תוצאות  ולמדידת  התערבות  לתכנון  מערכת  של  רעיוני  פיתוח 

וצעירים. המערכת תסייע לעובדי השירות בתהליך תכנון ההתערבות, במעקב אחר יישומה ובמדידת 

בני  כלפי  השירות  מדיניות  את  ולגבש  תכניות  לפתח  בבואה  השירות  בהנהלת  ותתמוך  תוצאותיה, 

הנוער והצעירים שבטיפולה.

בדיקת היתכנות השימוש במערכת, תגובות העו״סים אליה והצגת תרומותיה האפשריות.. 2

לאלו נלוותה מטרה משנית: קבלת מידע ראשוני על מאפייני הלקוחות, על הבעיות המרכזיות שעמן הם 

מתמודדים, על הגדרת התוצאות הרצויות על ידי העו״סים והלקוחות ועל דרכי ההתערבות הנבחרות. 

1.3 מערך הפיילוט 
מערך הפיילוט נחלק לשני שלבים:

הסוצאליים,  לעובדים  המיועד  ממוחשב  שאלון  הכוללת  המערכת  של  שתפני  פיתוח  תהליך  כלל  א׳  שלב 

עתידי  שימוש  להדגים  במטרה  זו  מהפעלה  ממצאים  ועיבוד  ניתוח  בו,  בשימוש  היקף  רחבת  התנסות 

של  התייחסותם  את  הבוחן  מלווה  מחקר  וכן  בשירות,  תוטמע  אכן  כזו  אם  דומה,  ממערכת  בנתונים 

העובדים הסוציאליים בשטח לשימוש במערכת. 

של  התנסות  הקיים,  השאלון  בסיס  על  תוצאות  של  שוטפת  למדידה  המשך  שאלון  פיתוח  יכלול  ב׳  שלב 

עובדים מן השירות במילוי החוזר לצורך מעקב אחר יישום ההתערבות שתוכננה ומדידת תוצאותיה. שלב 

זה אף יכלול התחקות אחר התנסות העובדים בביצוע מדידת התוצאות, וכן איסוף הערותיהם ותובנותיהם 

לגבי ההתנסות הכוללת במערכת הניסיונית. שלב זה צפוי להתרחש במהלך שנת 2017.

אחר  מעקב  מנומק,  תכנון  התוצאתית:  החשיבה  עקרונות  לפי  בעבודה  תומכת  הוחלט  שעליה  המערכת 

תוצאות ושימוש מושכל במידע. המערכת כוללת כלים למילוי על ידי העו״ס לצד כלי לדיווח עצמי למילוי 

עצמאי של הלקוח או למילוי משותף עם העו״ס. 

 .)1 תרשים  להלן  )ראו  תוצאות  ולמדידת  התערבות  לתכנון  השאלון  הוא  המערכת  של  העיקרי  הרכיב 

ממלא אותו העו״ס ״מנהל המקרה״, המתכלל את ההתערבות עם הלקוח. הכלי לשימושו של העו״ס נבנה 



3

של  א׳  בשלב  הועברו  הראשונים  השניים  חלקים:  שלושה  כולל  והוא  הלוגי2,  המודל  מבנה  על  בהתבסס 

הפיילוט והשלישי יועבר בשלב ב׳.

המשאבים . 1 ועל  כוחותיו  על  ובעיותיו,  צרכיו  על  הלקוח,  מאפייני  על  מידע  איסוף  מצב:  הערכת 

העומדים לרשותו וכן על היסטוריית ההתערבות עמו ועם משפחתו.

תכנון התערבות: הגדרת תוצאות רצויות; הגדרת הסמנים המעידים על השגת התוצאות;  בחירת . 2

אסטרטגיות ההתערבות ומסגרות ההתערבות להשגתן והסבר מנומק לבחירות שנעשו.

מעקב אחר יישום ההתערבות והשגת תוצאותיה.. 3

1.4 מבנה הדוח 
הדוח כולל ארבעה חלקים:

♦ השירות 	 עבור  שפותחה  תוצאות  ולמדידת  התערבות  לתכנון  במערכת  עוסק   )2 )פרק  הראשון  החלק 

צוות המרכז  ידי  על  הפיתוח, שהובל  מוצג תהליך  הרווחה. בתחילה  וצעירים במשרד  צעירות  לנוער, 

מבעלי  משוב  קבלת  ותוך  השירות  עם  בשותפות  והתבצע  ברוקדייל,  במכון  איכות  תומכות  למערכות 

תפקידים בכל שלב. לאחר מכן מוצגים העקרונות שהנחו את בניית המערכת, המבוססים על עקרונות 

״החשיבה התוצאתית״. בהמשך לכך מוצג מבנה השאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות, המהווה 

את ליבת המערכת.

♦ וכולל התייחסות לנושאים האלה: דגימת היישובים, 	 )פרק 3( מציג את מהלך הפיילוט,  החלק השני 

במערכת,  ההתנסות  לעובדים,  והדרכה  הכשרה  השירות,  עובדי  מקרב  בפיילוט  תפקידים  בעלי  מינוי 

ותיאור הקשיים והחסמים שעלו במהלך הפיילוט. 

♦ משוב 	 את  וכולל  בפיילוט  להתנסות  בשדה  העובדים  התייחסות  את  סוקר   )4 )פרק  השלישי  החלק 

העו״סים על מערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות, וכן את עמדותיהם כלפי השימוש במערכת 

הממוחשבת והשימוש בחשיבה תוצאתית בתכנון התערבות. 

♦ תוצאות 	 ומדידת  התערבות  לתכנון  המערכת  של  אפשריות  בתרומות  עוסק   )5 )פרק  הרביעי  החלק 

לשירות, ודן בתרומות ברמות שונות ובדרגים השונים. בפרק זה מוצג עיקר המידע שהופק בשלב א׳ של 

הפיילוט על מאפייני הלקוחות, צרכיהם, התוצאות הרצויות ודרכי ההתערבות שנבחרו להשגתן. 

2. המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות
נועדה לשרת את עובדי השדה, את דרגי  ולמדידת תוצאות כמה מטרות. היא  למערכת לתכנון התערבות 

הביניים )מנהלים/מדריכים ומפקחים( ואת המטה: 

ומרכזיים של תכנית התערבות: מאפיינים,  רכיבים ספציפיים  גרפי  עבודה המציג באופן  כלי  המודל הלוגי הוא   2

צרכים, תשומות, פעילויות ותוצאות, ומדגים את הקשר ביניהם. בכך הוא מהווה מעין מפת דרכים המבהירה את 

אופן הפעולה הצפוי.
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תכנון  ♦ תהליך  בהבניית  ובארגונו,  הלקוח  על  המידע  בתיעוד  לסייע  נועדה  המערכת  העובד,  מבחינת 

ההתערבות על פי עקרונות החשיבה התוצאתית, ובמדידת תוצאותיה. היא עשויה לשרת את העבודה 

בכל הקשור לארגון המידע המתועד לקראת ועדות, לכתיבת דוחות ולקבלת החלטות. 

מבחינת המנהל הישיר/המדריך, המערכת עשויה להקל על ההדרכה ועל הבנייתה, וכן על בקרה ישירה  ♦

בנוגע  ההחלטות  קבלת  תהליכי  בפרט.  חריגים  אירועים  אחר  התחקות  ועל  בכלל  עבודה  תהליכי  על 

להתערבות מתועדים ומנומקים, ויש אפשרות לבחון יחד את השינויים שחלים אצל הלקוח לאורך זמן. 

על  ♦ ומפורטת על הפונים,  ולקבל תמונת מצב עדכנית  נתונים  מבחינת המטה, המערכת תאפשר לאגם 

מאפייניהם, על צורכיהם, על התוצאות הנבחרות, על ההתערבויות המתקיימות אתם ועל הקשרים בין 

כל אלו. בכך היא מסייעת לזיהוי חסרים במענים, לגיבוש מדיניות ולתהליכי קבלת החלטות מנומקים 

ומכוונים להשגת תוצאות ברמת השירות כולו.

המערכת מורכבת משני כלים. הראשון הוא השאלון לתכנון התערבות ומדידת תוצאות המיועד לשימושם 

לתמוך  במטרה  פותחו  אלו  כלים  )הלקוח/ה(.  לנער/ה  שאלון  הוא  והשני  הסוציאליים,  העובדים  של 

ממוחשבת  מערכת  של  ייחודה  כולו.  השירות  וברמת  בשטח  העובדים  ברמת  תוצאתית  חשיבה  בתהליכי 

לניהול מידע ולתכנון התערבויות התומכת בעקרונות החשיבה התוצאתית הוא בהיבטים האלה: המבנה, 

התכנים, הבניית תהליך התכנון והנמקת הבחירות במהלכו, האפשרות למדידת תוצאות ורכיבים התומכים 

בשותפות עם הלקוח. 

2.1 תהליך פיתוח השאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות
המטרה המרכזית של פיתוח השאלון הייתה לבנות כלי המשלב במידת האפשר תובנות וצרכים של עובדי 

השירות ושל חברי ההנהלה על מאפייני הלקוחות וצורכיהם, על התוצאות הרצויות ועל דרכי התערבויות 

בשירות, באמצעות דיאלוג שתפני עם כלל בעלי התפקידים בשירות. 

שלבי הפיתוח של השאלון כללו:

התבססות על שאלון ראשוני למדידת תוצאות שפותח על ידי מר אהרון שבי, בהיותו מפקח במחוז דרום.. 1

ולנוער . 2 וצעירים בסיכון במרכז אנגלברג לילדים  לנוער  ידי היחידה  טיוב והרחבה של שאלון זה על 

במכון ברוקדייל .

עדכון השאלון באמצעות סדרת מפגשי עבודה עם כלל הדרגים בשירות ובעלי התפקידים בו, וקבלת . 3

משוב בכתב על בסיס שאלון מנחה לבחינת הכלי.

הבניית הכלי במתכונת התומכת בתכנון התערבות על פי עקרונות החשיבה התוצאתית.. 4

התאמת השאלון לנערות, ולאחר מכן התאמה מחודשת גם לנערים.. 5

הסוציאליים . 6 העובדים  של  המשובים  בסיס  על  ותיקונו  השאלון  של  טסט(  )פרי  מקדימה  בדיקה 

שהתנסו בו.

ניסוח תדריך לשימוש בשאלון.. 7

מחשוב השאלון ובדיקה מקדימה )פרי טסט( של הנוסח הממוחשב.. 8
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מחשוב 

להיות  תוכננה  וצעירות,  צעירים  לנוער,  השירות  עבור  תוצאות  ולמדידת  התערבות  לתכנון  המערכת 

ממוחשבת. במהלך העבודה על הפיתוח הובן כי עקב אילוצים הקשורים בתשתיות המחשוב של המשרד 

תומכת,  ממוחשבת  מערכת  של  ייעודי  בפיתוח  ילּווה  לא  המהלך  ותקציביים,  בירוקרטים  חסמים  ובשל 

 – ״נמלה״  גבי  על  ולבחון אותם  בפיתוח התוכני של הכלים,  הוחלט להמשיך  הוקפא. בהמשך  והפרויקט 

ממוחשבים  כשאלונים  הכלים  בניית  ״רנסיס״.  חברת  ידי  על  שפותחה  ולניהולם  וסקרים  לבניית  תוכנה 

עברה לאחריות מכון ברוקדייל. חשוב להדגיש כי תוכנת נמלה היא תוכנה לעריכת סקרים ואינה מותאמת 

לשימוש כמערכת שוטפת לניהול מידע. השימוש בה נעשה כפשרה לצורך קיום הפיילוט.

בדיקה מקדימה

לאחר בניית השאלון ומחשובו, התבצעה בדיקה מקדימה )פרי-טסט( של השימוש בו בשני יישובים שלא 

השירות  עובדות  עם  המחקר  מצוות  נציגות  נפגשו  הבדיקה  במסגרת  וירושלים.  מודיעין  במדגם:  נכללו 

שלה  הפיתוח  תהליך  את  המערכת,  את  להן  הציגו  יחד(,  היישובים  בשני  עובדות  )כעשרים  יחידה  בכל 

אחד  על  שאלון  מילאו  והן  העובדות,  מן  מידע  נאסף  התצפית  במסגרת  בבסיסה.  העומדת  התפיסה  ואת 

מלקוחותיהן. לצד מילוי השאלון התבקשו העובדות למלא שאלון משוב שבו התייחסו לפריטים לא ברורים 

או חסרים. בהתאם להערותיהן בוצעו שינויים והתאמות בשאלונים. 

2.2 עקרונות בבניית המערכת לתכנון התערבות ומדידת תוצאות
את בניית המערכת הנחו שני עקרונות מרכזיים: 

יצירת תשתית המסייעת לתפיסת ״החשיבה התוצאתית״ בעבודה הסוציאלית.. 1

התאמה מרבית לצרכים השונים של השדה והמטה.. 2

יצירת תשתית המסייעת לתפיסת ״החשיבה התוצאתית״ בעבודה הסוציאלית

המערכת נועדה לסייע לתכנון מנומק, למעקב אחר תוצאות ולשימוש מושכל במידע, הן ברמת עובד השדה 

והן ברמת היחידה והמטה. לפיכך היא כוללת:

התאמה לעבודה לפי המודל הלוגי. 1

השאלון, האמור לשמש כלי תומך בתהליך התכנון, מתווך לממלא המידע את רכיבי המידע השונים ואת 

המעברים ביניהם באמצעות הנחיות ובקשה להנמקת הבחירות. 

 איסוף המידע ותיעודו נעשה לפי החלוקה שמציע המודל הלוגי, כפי שנעשה בו שימוש במסגרת מיזם התוצאות3

)מאפיינים; צרכים ובעיות; כוחות; תוצאות רצויות להתערבות; תוצאות ביניים בדרך להשגתן; פעילויות/

תפוקות הנדרשות להשגת תוצאות אלו(. הזנת המידע בצורה כזו מבנה את התהליך המבחין בין ״הערכת 

ההתערבות  ההתערבות.  מתכנון  כחלק  במידע  השימוש  לבין  בעקבותיה  שהתקבל  המידע  וריכוז  המצב״ 

הלקוח  במאפייני  בהתחשב  ובעיות,  צרכים  פי  על  שנבחרו  תוצאות,  להשגת  מכוונת  שהיא  כך  נבנית 

ובכוחותיו ובהיסטוריה של ההתערבות עמו.

להרחבה, ראו נספח א.  3
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צורך בהנמקה. 2

בכל בחירה שנעשית סביב בחירת התחומים להתערבות, התוצאות הרצויות ודרכי ההתערבות יש בקשה 

ובחירות מודעות ומושכלות מהוות את אחד מן העקרונות שעליהם מבוססת החשיבה  להנמקה. הנמקה 

בתחום  הקיימת  ספרות  על  נשענות  להתמקדות  הנבחרות  לתוצאות  ההנמקה  אפשרויות  התוצאתית. 

)Sheafor & Horejsi, 2006. להרחבה ראו שר וארזי, 2017(, והן: 

הלקוח/ה בחר/ה להתמקד בתוצאה זו ♦

המשפחה תומכת בהשגתה ♦

התוצאה קשורה ל״בעיית מפתח״ ששינוי בה עשוי להביא לשינוי גם בתחומים אחרים ♦

התוצאה קלה יחסית להשגה ותגביר את המוטיבציה להמשך ♦

התוצאה קשורה לבעיה אקוטית המחייבת מענה מידי ♦

התוצאה רלוונטית לשלב שבו נמצא הקשר הטיפולי ♦

קיימים מענים מתאימים להשגת תוצאה זו. ♦

לממלאים ניתנה האפשרות לבחור יותר מנימוק אחד וכן ניתנה האפשרות לבחור ב״אחר״, ולנמק. השאלות 

שעסקו בנימוקים לבחירת אסטרטגיות ומסגרות ההתערבות היו שאלות של מלל חופשי )״שאלות פתוחות״(. 

אפשרות למדידת תוצאות ברמת השדה וברמת המטה . 3

ברמת  הן  ההתערבויות,  תוצאות  השגת  אחר  שוטף  למעקב  אפשרות  מתן  היא  המערכת  ממטרות  אחת 

עובד השדה והלקוח והן ברמה המערכתית, ביחס לכלל הלקוחות או לפי פילוחים לקבוצות מובחנות של 

לקוחות. לפיכך, המערכת כוללת רכיבים המאפשרים התחקות אחר השגת התוצאות ברמות אלו. 

יתרונות  מהן  אחת  ולכל  פרטים,  עם  הנעשות  התערבויות  של  תוצאות  למדידת  רבות  דרכים  קיימות 

וחסרונות )להרחבה ראו ארזי, שר וויסמן, 2016(. במערכות לניהול מידע בשירותי רווחה יש לרוב מטרה 

נוספת והיא איגום המידע על השגת התוצאות ועל מידת השגתן. איגום מידע על השגת תוצאות עשוי לסייע 

בזיהוי סוגי התערבויות המקושרים להשגה טובה יותר של תוצאות בקרב אוכלוסיות יעד מסוימות ו/או 

תחומי קושי מסוימים וזיהוי גורמים הקשורים לכך. יש דרכים שונות לייצג השגה של תוצאות במערכות 

לניהול מידע, כך שיאפשר איגום של מידע )להרחבה ראו שר וארזי, 2017(.

השאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאותיה כולל שני רכיבים שונים העשויים לסייע, בעת מילוי חוזר, 

למדידת התוצאות:

עבור א.  לקוחות השירות.  בחיי  ולבעיות  לצרכים  כולל התייחסות  ועוצמתם: השאלון  תיעוד הצרכים 

חלקם מתועד עצם קיומם )או היעדרם(, למשל: קיימת/לא קיימת חשיפה לפגיעה. עבור חלק גדול 

מן הצרכים והבעיות מתועדת גם הערכת החומרה או השכיחות. במדידה חוזרת אפשר יהיה לבחון 

שינויים שחלו בקיומם או בעוצמתם של הצרכים שעליהם דווח בשאלון הראשון.



7

וייחודית: עבור כל צורך או בעיה שבהם בחרו העו״סים להתמקד במסגרת ב.  הגדרת סמנים אישית 

ההתערבות, הם נשאלו כיצד ֵידעו אם חל בו שיפור וכך הגדירו סמנים שישמשו למדידת התוצאות 

)למשל: פחות דיווחים של צוותי בית הספר על תקריות אלימות כסמן לירידה בהתנהגות האלימה 

של התלמיד(. במילוי חוזר אפשר להציג בפניהם את הבעיה ואת הסמן שבו בחרו, ולשאול האם לפיו 

נראה כי חל שינוי בקיום הבעיה או בחומרתה.

נרטיבית כללית של העובד, שתיעשה בשותפות עם  נוסף שישולב בשאלון למילוי חוזר הוא הערכה  רכיב 

הלקוח ושתתחקה אחר השאלה אם חל או לא חל שינוי במצבו.

תכנון התערבות בשותפות הלקוח . 4

והצעירים.  בני הנוער  ידי  על  ולמדידת תוצאות כללה גם שאלון למילוי עצמי  המערכת לתכנון התערבות 

שאלון זה עומד בזיקה תוכנית לשאלון לתכנון ההתערבות שמילא העובד, והוא מתייחס לתחומי החיים 

שבהם הנערים והנערות מזהים בעיות, ולמידת רצונם לקבל עזרה בכל תחום במסגרת ההתערבות. שאלון 

ולתכנון ההתערבות  למצבם  בנוגע  קולם של הלקוחות  לתמוך בתהליך התכנון באמצעות הבאת  נועד  זה 

שיקול  הושאר  לעו״סים  השפה.  דוברי  עבור  לערבית  ותורגם  ממוחשב(,  )לא  ידנית  הועבר  השאלון  עמם. 

העו״ס.  עם  יחד  מילוי  או  הנער/ה  של  עצמי  מילוי  מילויו:  אופן  ולגבי  בשאלון  השימוש  עצם  לגבי  הדעת 

במסגרת שאלון המשוב נשאלו העובדים על השימוש בשאלון, על עמדותיהם כלפיו ועל השיקולים שהנחו 

אותם בבחירה האם להשתמש בו ואם כן כיצד למלא אותו.

התאמה מרבית לעולם העבודה הסוציאלית ולצרכים השונים של השדה והמטה

שדה העבודה הסוציאלית ייחודי ושונה מתחומים אחרים. העובד פועל לעתים קרובות בסביבה של חוסר 

ודאות, ובתוך מערכות מורכבות ודינמיות כמו המערכת המשפחתית. המטה, לעומת זאת, מחויב לראיית 

״התמונה הכוללת״ ולזיהוי מגמות, לצורך תכנון מדיניות. בפיתוח המערכת הובאו בחשבון הבדלים אלו 

וכן העדפותיהם של עובדים סוציאליים, כפי שהן משתקפות ממחקרים שנעשו בתחום )שר וארזי, 2017(. 

לפיכך יש במערכת: 

איסוף מידע המיוצג באופנים שונים – כמותי ומחולק לקטגוריות לצד נרטיבי והוליסטי. 1

וכן  נתונים  איגום  שתאפשר  אחידות  ליצור  כדי  מראש,  מובנות  קטגוריות  לפי  לרוב  נעשה  המידע  תיעוד 

שבו  מקרה  בכל  זאת,  עם  הניהול.  דרגי  לבין  וביניהם  עובדים  בין  יותר  ברור  ושיח  יותר  שיטתית  עבודה 

עשויות להיות אפשרויות תשובה נוספות שלא נצפו מראש על ידי צוות מחברות השאלון ועל ידי העובדים 

באופן  ולהרחבה  ״אחר״  האפשרות  לסימון  אפשרות  הושארה  הפיתוח,  בתהליך  חלק  שלקחו  והמנהלים 

חופשי. אפשרות זו הוצעה משני טעמים:

כי א.  מחשבה  מתוך  וכן  האפשריים,  המקרים  כלל  את  מראש  לחזות  אפשרות  אין  כי  הבנה  מתוך 

תשובות שכיחות יוכלו בעתיד להיות מאוגדות לכדי אפשרות מובנית במערכת. אנו רואות חשיבות 

בהשארת האפשרות הזו גם במקרה של מערכת שכבר הוכנסה לשימוש שוטף, כאחד האמצעים לכך 

שהמערכת תישאר דינמית ורלוונטית.

כדי לאפשר לעובדים המעוניינים בכך להתבטא בחופשיות, ללא הכרח להיצמד לתבנית אחידה. ב. 
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נוסף לאפשרות ״אחר״ במענה לשאלות סגורות, בסוף כל מקטע ניתנה לעובדים אפשרות להתייחס במלל 

לידי ביטוי בשאלות הסגורות, להעיר, לפרט או לתאר את  ולא בא  חופשי, להשלים מידע שחסר לדעתם 

המצב כפי שהם תופסים אותו.

התייחסות למידע חסר . 2

יש  במקרים רבים, בתהליך התערבות לא נמצא ברשות העובד הסוציאלי כל המידע על חייו של הלקוח. 

נושאים רגישים שלא בהכרח עולים בשלבים מוקדמים של ההתערבות. יש בעיות וצרכים שהלקוח עצמו 

אינו מודע להם או לא מודע לכך שהם מהווים בעיה, ואלו מתבררים רק בהמשך תהליך ההתערבות. עם 

זאת, במקרים רבים, עובד מנוסה ומודע יעריך שעלולה להיות בעיה בתחום מסוים, גם אם אין לו עדיין 

ביסוס לכך. גם במקרים שבהם אין בשלב ראשון אינדיקציה ממשית לכך, אפשר שהעובד יעדיף להמתין 

לשלב מאוחר יותר שבו יוכל לשלול בוודאות קיומם של מצבים קשים. 

מערכת שתחייב את העובד להכריע בעת המילוי בין קיומה של בעיה לבין אי-קיומה, עלולה להציבו במצב 

שבו הוא שולל בעיה שייתכן שהיא קיימת או לחלופין לגרום לו להזין למערכת מידע על קיומה של בעיה 

בצעדים  נקיטה  של  חובה  להגדיר  עשויה  שוטף  לשימוש  עתידית  מערכת  בכך.  בטוח  שאינו  אף  חמורה, 

ייזום  או  למשטרה  או  סעד  לפקיד  דיווח  )למשל  שונים  מסוגים  חמורות  בעיות  של  במקרים  מסוימים 

גילינגהאם  תהליך השמה חוץ-ביתי( ודרישה לאחריותיות לגבי ביצוע צעדים אלו; סוגיה שהועלתה אצל 

(Gillingham, 2015) מסיבה זו השארנו אפשרות לציון ״בבדיקה״ עבור מידע שלגביו העובד חש כי לא סיים 
להיכלל  וחייב  זה משמעותי מאוד  רכיב  גם  זה.  לו תשובות חד-משמעיות בשלב  ואין  הבירור  את תהליך 

במערכת לשימוש שוטף.

2.3 מבנה השאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות
וסדר  המידע  סוג  את  המגדיר  תכנוני  ככלי  הלוגי  המודל  פי  על  תוכניות,  לקטגוריות  מחולק  השאלון 

הזנתו. כך משמש השאלון כלי עזר להבניית מערכת הציפיות לגבי הקשרים שבין נתוני רקע )מאפיינים(, 

הבעיות )צרכים(, התוצאות הרצויות ודרכי ההתערבות )תפוקות( )ראו תרשים 1(. 

מבנה זה נועד לשרת שתי מטרות:

התוצאתית, . 1 החשיבה  עקרונות  עם  אחד  בקנה  שיעלה  כך  ההתערבות,  תכנון  בתהליך  תמיכה 

הכוללים: הגדרה ברורה של מאפייני הרקע, זיהוי הבעיות והצרכים ותיעדופם; הגדרה של התוצאות 

הרצויות והסמנים להשגתן; הגדרת תוצאות הביניים, שהן אבני הדרך להשגת התוצאות; והגדרת 

אסטרטגיות ההתערבות המתאימות והמסגרות שבהן תתקיימנה.

אפשרות לניתוח רחב היקף של נתונים ממספר רב של פונים והתערבויות, כך שיקל על זיהוי מגמות . 2

ולבין  לבין אסטרטגיות ההתערבות הנבחרות  ומאפייניהם,  צורכי הפונים  זיהוי הקשרים שבין  ועל 

תוצאותיהן של התערבויות אלו. ניתוח כזה עשוי לסייע בזיהוי אוכלוסיות יעד בסיכון מיוחד ובזיהוי 

דרכי ההתערבות המועילות יותר עבור לקוחות עם מאפיינים מסוימים ו/או בעלי צרכים מסוימים.
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השאלון כולל את הפרקים האלה:

הנער . 1 עם  טיפוליים  גורמים  של  מעורבות  לשירות,  ההגעה  דרכי  לרבות  התערבויות,  של  היסטוריה 

ומשפחתו וכיו״ב.

זיהוי ותיעוד של מאפייני רקע חשובים העשויים להוות גורמי סיכון ו/או להיות משמעותיים לבחירת . 2

דרך ההתערבות, כמו גיל, מגדר, מגזר, סטטוס הגירה, רמת דתיות, מוגבלויות ונכויות.  

זיהוי ותיעוד של צרכים ובעיות, מתוך עולמות התוכן המשמעותיים לבני הנוער ולצעירים בסיכון:. 3

קושי בהתמודדות עם מצבי חיים ♦

חשיפה לפגיעות שונות בתוך המשפחה ומחוצה לה ♦

יחסים בתוך המשפחה ♦

שייכות למסגרות והתפקוד בהן ♦

תפקוד בתחום הרגשי והחברתי. ♦

זיהוי ותיעוד של כוחות, כישורים ויכולות מיוחדות.. 4

לאחר מילוי המאפיינים והצרכים, המערכת יוצרת סיכום ממוחשב המאגד את הפרטים שמולאו בחלוקה 

למאפיינים, לצרכים בולטים ולכוחות. בשלב הבא עוברים המשתמשים לחלקו השני של השאלון, הכולל: 

בחירת הצרכים שבמוקד ההתערבות, הגדרת תחומי התוצאות שבהן מבקשים לחולל שינוי במסגרת . 5

ההתערבות והסמנים שיעידו על השגתן או אי-השגתן של תוצאות אלו.

בחירת אסטרטגיות ההתערבות והמסגרות שבהן הן יתבצעו.. 6
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תרשים 1: מבנה השאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות

<

<

<

<

הערכת מצב

היסטוריה של כוחותצרכיםמאפיינים
התערבויות

הגדרת תוצאות רצויות 
והאינדיקטורים להשגתן

בחירת דרכי ההתערבות

 אסטרטגיות ההתערבות, מסגרת ההתערבות ונימוקים 
 לבחירתן, היקף ההתערבות, דגשים, 

מסגרות התערבות רצויות שלא נבחרו והנימוקים לכך

<

תוצאות 
רצויות

 נימוקים 
לבחירת התוצאות

סמנים אפשריים 
לשינוי במצב
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3. שלב א׳ של הפיילוט
של  הקודמים  בפרקים  שתואר  )כפי  המערכת  של  הפיתוח  תחילת  עם  למעשה  החל  הפיילוט  של  א׳  שלב 

במערכת  בשימוש  השונים  ביישובים  הסוציאליים  העובדים  של  בהתנסות  יעסוק  זה  פרק  זו(.  סקירה 

ובהיערכות לקראתה, בשנים 2016-2015.

3.1 דגימת היחידות ביישובים  
על רקע המטרה המרכזית לבחון את היתכנות המערכת ואת התקבלותה בשירות, הוחלט כי המדגם ישאף 

לפיכך, בשלב ראשון  והצעירים המטופלים בשירות.  הנוער  בני  ולא את חתך  היחידות השונות  לייצג את 

בוצע איסוף מידע על כלל היחידות בשירות: מחוז השתייכות, מספר תקני עו״סים ומספר הפונים, וכן על 

מאפייני היישוב – אשכול סוציו-כלכלי, מגזר, חרדיות. 

מבין כ-140 היחידות של השירות, נדגמו אקראית 30. שכבת הדגימה של גודל היחידה )קטנה או בינונית/

ובהן  גדולות  יחידות  ובפרט  בינוניות/גדולות,  שיחידות  להבטיח  כדי  הדגימה.  משתנה  שימשה  גדולה( 

והבינוניות מהוות 23% מכלל היחידות, הוחלט  ייכנסו למדגם, אף שהיחידות הגדולות  ויותר,  8 עו״סים 

לדגום 20 יחידות קטנות )עד 2 עו״סים( ו-10 יחידות גדולות ובינוניות )3 עו״סים ויותר(. באופן כזה ניתן 

מעט ייצוג יתר ליחידות הגדולות והבינוניות. לאחר מכן נבדק כי יש ייצוג הולם לקבוצות שונות: מגזרים, 

אשכולות סוציו-אקונומיים, ומחוזות גאוגרפיים. 

היחידות,  למנהלי  שנדגמו,  המחלקות  למנהלי  השירות  ממנהלת  מכתב  נשלח  היחידות,  דגימת  לאחר 

לרכזי התחום במחוזות ולמפקחים, המיידע אותם על השקת הפיילוט ועל מטרותיו וקורא לשיתוף פעולה 

בתהליכי ההכשרה ובמהלך עצמו.

באישור  שנדגמו,  היחידות  מן  שלוש  נשרו  המקומיות,  ברשויות  ליחידות  והפִנייה  הדגימה  ביצוע  לאחר 

הנהלת השירות: תל אביב, אשקלון ומעלה אדומים. שתי היחידות הראשונות נשרו עקב היותן בעיצומה 

תל  עיריית  ידי  על  )שפותחה  המנל״ר-מיזם  התערבות,  ולתכנון  תיק  לניהול  חלופית  מערכת  הטמעת  של 

אביב(. יחידת מעלה אדומים לא השתתפה עקב עומס רב. מנגד, נוספה הרשות המקומית חורה, על רקע 

טענת השירות בדבר הצורך בייצוג יחידות הפועלות במגזר הבדואי בדרום. לאור שינויים אלו, המדגם אינו 

ביחידות ששיתפו  הנעשה  של  הנתונים משקף תמונת מצב  ניתוח  לפיכך,  יחידות השירות.  עוד את  מייצג 

פעולה, ולא בהכרח את זו של יחידות השירות כולן. 

3.2 מינוי בעלי תפקידים מקרב השירות 
ריכוז הפיילוט מטעם השירות התבצע בשלב ראשון על ידי סגן מנהלת השירות אהרן שבי, ולאחר עזיבתו 

את השירות הועבר הריכוז לידיו של נסים בן לולו, מפקח ארצי.

בטרם היציאה לפיילוט נעשה מאמץ לגייס את המפקחים הארציים והמחוזיים בשירות. החשיבות של גיוס 

המפקחים, ביסוס היכרות טובה שלהם עם המהלך ופיתוח יכולתם למלא תפקידים שונים בו, נובעת מתוך 
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קיימים  כוחות  על  להתבסס  הרצון  ומן  אלו  מעין  מערכות  בהטמעת  מפתח  גורם  מהווים  הם  כי  התפיסה 

מפגש  התקיים  בשירות  המפקחים  כלל  עבור  בעתיד.  התהליך  להמשך  ארגונית  תשתית  וליצור  בשירות 

הכשרה מרוכז שבו הם נחשפו לעקרונות החשיבה התוצאתית, למהלך הפיילוט ולתהליך פיתוחו, וכן התוודעו 

לשאלונים עצמם. המפקחים האחראים על היחידות שנדגמו הונחו להשתתף בהכשרות הייעודיות לעובדים. 

ייעודיים  תפקידים  הוגדרו  שלו  מחוז,  מכל  רפרנט  המפקחים  מקרב  הקצתה  השירות  הנהלת  לכך,  נוסף 

במסגרת הפיילוט:

ריכוז רשומות העובדים ביחידות שנדגמו בטבלה ייעודית שהוכנה במכון ברוקדייל . 1

סיוע לעובדים בריכוז רשימות הלקוחות והעברתן ללא הפרטים המזהים לצוות מכון ברוקדייל. 2

גיוס שיתוף הפעולה של מנהלי יחידות השירות במחלקות ושל מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים . 3

בישובים שנדגמו

מעקב ופיקוח אחר קבלת השאלונים ואחר איסוף המידע בהם. 4

מתן מענה על שאלות ובעיות לעובדים בשימוש במערכת. 5

עמידה בקשר שוטף עם צוות המכון לעדכון ולפתרון בעיות. . 6

לצורך הכשרתם למילוי משימות אלו התקיימו שני מפגשים שעסקו בפיילוט עצמו ובתפקיד שעליהם למלא 

במסגרתו. הרפרנטים אף הונחו להשתתף בימי ההכשרה לעובדים. בפועל, רבות מן המשימות לא מולאו או 

שמולאו חלקית בלבד על ידי מרבית הרפרנטים. במצב עניינים זה, נוצרו עיכובים רבים ותקלות שהקשו 

על היציאה לפיילוט ועל התנהלותו, בפרט בכל מהלך איסוף הנתונים. ניסיון להתחקות אחר הסיבות לכך 

עתיד להתבצע במסגרת שלב ההמשך המתוכנן של הפיילוט.

3.3 הכשרה והדרכה לעובדים הסוציאליים
תכנון  הרווחה,  בשירותי  תוצאתית  חשיבה  על  רקע  האלה:  הנושאים  על  כללי  רקע  מתן  כללה  ההכשרה 

אף  ההכשרה  בה.  השימוש  עקרונות  וכן  המערכת  של  הפיתוח  תהליך  תוצאותיה,  ומדידת  התערבות 

לעובדים  המרכזי  הספר  בבית  הכשרה  מפגשי  חמישה  התקיימו  במערכת.  בשימוש  מעשית  התנסות  כללה 

סוציאליים, בחלוקה למחוזות. סך-הכול נכחו בהכשרות 59 עו״סים מבין 83 העו״סים שנטלו חלק בפיילוט. 

3.4 ההתנסות במערכת
ההנחיות לעובדים

לאחר ההדרכות, כל עו״ס התבקש להעביר רשימה של כלל הפונים הנמצאים באחריותו ועמם הוא בקשר 

שלושה חודשים לפחות ועד שנה. עו״סים שהיו להם יותר מ-15 פונים כאלו התבקשו לענות על 15 פונים 

בלבד, אקראית ועל פי מספרם הסידורי. כחודשיים לאחר ההדרכות נשלחו אל העו״סים באמצעות הדואר 

וכן קבצים  האלקטרוני קישורים לשאלוני תכנון התערבות ומדידת תוצאות עבור כל אחד מן הלקוחות, 

להדפסה של שאלונים לנער/ה. נוסף לכך נשלחה אליהם מצגת ההכשרה וכן מדריך כתוב למילוי השאלונים 

ובו הסברים והרחבות. השאלונים וחומרי העזר נשלחו ל-83 עו״סים מ-27 היחידות ביישובים שנותרו.
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72 עו״סים מ-25 רשויות השיבו על שאלון אחד לפחות. סך-הכול התקבלו 321 שאלונים מלאים.

מילוי השאלונים ואיסוף המידע 

למרות הכוונה להתחיל במילוי השאלונים בתום קיום ההדרכות, הוא נדחה בשלב ראשון לבקשת השירות 

ובהמשך התעכב עקב איכות ירודה של רשימות העובדים והלקוחות שהתקבלו )פרטים חסרים, כפילויות, 

שונים  יישובים  ובין  המחוזות  בין  משמעותיים  הבדלים  עם  זה,  זמן  בפרק  מולאו  מועטים  שאלונים  רק 

)בשלב זה יישובים רבים לא מילאו שאלונים כלל(. בעקבות זאת נערך צוות המכון למעקב קפדני יותר אחר 

התקדמות המילוי ועדכון שוטף של מרכז הפיילוט בשירות, שפעל במאמץ רב מול המפקחים ולעתים אף 

מול היחידות עצמן. לאחר שמאמצים אלו נשאו פרי באופן חלקי בלבד, פנתה מנהלת השירות ישירות לכל 

בעלי התפקידים הרלוונטיים )מפקחים, מנהלי מחלקות וראשי היחידות(, תוך איום בסנקציות תקציביות, 

דבר שהעלה משמעותית את שיעור ההיענות. בסך הכול ארך שלב איסוף הנתונים כחצי שנה. 

ומופיעים  בקריטריונים  שעומדים  הלקוחות  כלל  על  שאלונים  למלא  הייתה  הפיילוט  במסגרת  ההנחיה 

ברשימות שהוגשו. בפועל, עובדים רבים מילאו שאלונים רק על חלק מלקוחותיהם. לנוכח פער של כארבעה 

חודשים עד חצי שנה בין העברת הרשומות לבין תחילת מילוי השאלון, לקוחות רבים שהופיעו ברשומות 

כבר לא היו בטיפול העובד בשלב המילוי. כמו כן, התברר כי היו עובדים שקיבלו מן המפקחים הישירים 

רק  הפיילוט.  מרכז  עם  או  הרפרנטים  עם  תיאום  ללא  הלקוחות,  מן  חלק  על  שאלון  למלא  שלא  אישור 

במקרה חריג אחד, בבני ברק, ניתן אישור מוסכם לעובדים ביחידת הנערים שלא למלא את השאלון, וזאת 

מאחר שביחידה זו אופי ההתערבות מתבסס בלעדית על טיפולים קצרי-מועד. נוסף לכך, ייתכן כי חלק מן 

הנתונים שהוזנו למערכת לא נקלטו בסופו של דבר. על אף כל אלה, והודות למאמצים הניכרים שהושקעו 

 58% על  ועמד  דומים,  לפרויקטים  ביחס  רצון  משביע  היה  הפיילוט  בסיום  השאלונים  מילוי  היקף  בכך, 

מן השאלונים שמולאו כמעט במלואם )לפחות 90% מן השאלות(. מעיון בשאלונים המלאים ניכר כי רוב 

העובדים מילאו אותם באופן יסודי ומעמיק, כולל הרחבות ותוספות שלא הוגדרו חובה. 

השאלונים לדיווח עצמי

ראו  להרחבה  לנער/ה,  )שאלון  עצמי  לדיווח  השאלון  את  גם  למחשב  הוחלט  הפיילוט  פיתוח  כדי  תוך 

בהמשך(, כך שהעובדים יתבקשו להקליד את תשובות הנערים מתוך השאלון המודפס. עקב תקלה של צוות 

המחקר במכון ברוקדייל, לא נשלח הקישור לגרסה הממוחשבת של שאלון זה. ההנחיות לעובדים התייחסו 

נשלחה  התקלה,  גילוי  עם  המלאים.  השאלונים  להשבת  אמצעי  להם  היה  לא  ולכן  קיים,  שהקישור  לכך 

הנחיה שבה התבקשו העובדים לסרוק או לצלם את השאלונים שמולאו בכתב ולהעבירם בדוא״ל לצוות 

המכון. בנסיבות אלה, הוחזרו שאלונים בודדים בלבד. עם זאת, עובדים שהשיבו לשאלון המשוב התייחסו 

גם לחוויית המילוי של השאלונים לדיווח עצמי של הנערים והנערות, ועמדותיהם כלפי השימוש בשאלונים 

כאלה במסגרת תהליך תכנון ההתערבות.

3.5 קשיים וחסמים במהלך הפיילוט
הפיילוט לשימוש במערכת לתכנון מידע ולמדידת תוצאות נתקל בלא מעט קשיים וחסמים. הם נבעו בין 
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היתר משינויים שחלו לאורך הזמן במטרות הפיילוט ובתוצרים המצופים ממנו, משינויים בתורת ההטמעה 

נבנתה המערכת. ההחלטה שלא לפתח  ביחידה הארגונית שעבורה  של החשיבה התוצאתית או משינויים 

מערכת ממוחשבת ייעודית כפי שתוכנן וכן חסמים מנהלתיים שונים הקשו אף הם על התנהלות הפיילוט. 

לעיכובים  בצוות המלווה מטעם המכון, הביאו  והן  הן בשירות  בעלי תפקידים  יחד עם תחלופת  כל אלה 

חוזרים ונשנים, לקטיעות של רצף העבודה, וכן להכרח לעדכן ולהתאים את התוצרים לדרישות המשתנות. 

אלו הערימו קשיים רבים על ניהול המהלך לכל אורך הדרך, ופגעו בתוצריו.

גם לאחר תחילת הפעלת הפיילוט על פי התפיסה החדשה ובמתכונתו הסופית, התגלעו בעיות רבות שליוו 

את שלבי ההפעלה )יתוארו בהמשך(. את הגורמים לבעיות אפשר לחלק לשני מישורים:

המישור הלוגיסטי-טכניא. 

השימוש בתוכנת שאלונים מקוונים שאינה ייעודית לשימוש כמערכת לניהול מידע על התערבויות ולמדידת 

תוצאותיהן גרמה לתקלות רבות, אשר השפיעו הן על יכולת העובדים לתפעל את המערכת והן על איכות 

המידע שהתקבל. היבט זה פגם ביכולת להפיק למידה משמעותית לגבי שאלת היתכנות השימוש במערכת 

ייעודית. נוסף לכך, הבעיות הטכניות פגעו בהיקף המידע שהתקבל ובאיכותו, וגרמו לעיכובים משמעותיים: 

אחת . 1 רבות.  פשרות  שהצריך  דבר  הקיימת,  התוכנה  באמצעות  למחשוב  שיתאימו  כך  נבנו  הכלים 

לאחור  וחזרה  לעמוד,  מעמוד  היא  ההתקדמות  שבו  לינארי,  כשאלון  נבנה  שהשאלון  היא  הפשרות 

היא בעייתית.  

לא . 2 לשאלות  להחשף  יידרשו  לא  שעו״סים  כלומר   – ״דילוגים״  שיכלול  כך  נבנה  השאלון  במקור, 

רלוונטיות, בהתאם לתשובות קודמות. עם זאת, עקב תקלה טכנית שנבעה מאילוצי התוכנה, רבים 

מהם נחשפו לחלק גדול מן השאלות או לכולן. 

את . 3 המשקפים  דוחות  כגון  המילוי,  מן  תוצרים  להפיק  אפשרות  הייתה  לא  הסוציאליים  לעובדים 

המצב של לקוחותיהם על פי חתכים שונים, ואת תכניות ההתערבות עבורם. תוצרים כאלו מהווים 

רכיב חשוב בעקרונות של מערכת לתכנון התערבות ומדידת תוצאות. 

הקישורים . 4 להפצת  כאמצעי  האלקטרוני  הדואר  על  הסתמכות  גם  חייב  ‘נמלה׳  בתוכנת  השימוש 

האלקטרוני  הדואר  בכתובות  שימוש  עושים  העובדים  מן  רבים  כי  התברר  בדיעבד  לשאלונים. 

מסיבות  אם  ובין  ארגונית  דוא״ל  כתובת  היעדר  עקב  אם  )בין  עבודה  לצורכי  שלהם  האישיות 

אחרות(. דבר זה יצר מכשולים נוספים, שכן בחלק משרתי הדואר הפרטיים הייתה בעיה לפתוח את 

הקישורים שנשלחו תחת כותרת אחידה ממערכת אוטומטית. 

קרי  להפעלתם,  הטכנולוגית  התשתית  שמובטחת  בתנאי  רק  דומות  מערכות  לפיתוח  לצאת  ראוי  בעתיד, 

פיתוח מערכת ייעודית והקמת תשתית להטמעתה.
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המישור הארגוני ב. 

היעדר תיאום הלכה למעשה בין שלל המהלכים הדומים או העומדים בזיקה שהתקיימו באותה העת . 1

בחלק  פותחו  זה  לפיילוט  כך, במקביל  בכלל.  הרווחה  ובמשרד  עצמו  בשירות  ברשויות המקומיות, 

דומים  על עקרונות  לניהול מידע, אשר חלקן מבוססות  מן הרשויות המקומיות מערכות עצמאיות 

למערכת המפותחת וחלקן לא. כמו כן, במסגרת הרפורמה במש״חים נמצאות בתהליכי פיתוח שונים 

בהן  ובהתנסות  בלימודן  עסוקים  היו  ביישובים  השירות  מעובדי  חלק  לקוח.  תיק  לניהול  מערכות 

הן  יוזמות שאף  באותה העת  הופעלו  עצמו  לכך, במסגרת השירות  נוסף  הפיילוט.  על  לצד העבודה 

עומדות בזיקה למהלך זה, כמו התכנית לניהול ידע שעסקה בניסוח טופס אינטייק לנערות. כל אלו 

הובילו הן לבלבול בקרב המפקחים והעובדים והן להגברת העומס המוטל עליהם במסגרת היוזמות 

השונות. לפיכך, רצוי לכונן מנגנון משרדי שיהיה אחראי על ראיית התמונה הכוללת ועל תיאום בין 

התהליכים המתבצעים במקביל .

היעדר שיתוף פעולה מצד גורמים שונים בשירות: על אף מאמצים רבים שהושקעו ברתימת הדרגים . 2

השונים למהלך, לכל אורך הדרך ניכר היה כי לא כל בעלי התפקידים מגויסים למהלך, אם מטעמי 

עומס, אם מטעמים של אי-ראיית המהלך כחשוב או משמעותי ואם עקב חוסר הבנה של המצופה 

בעלי  ולרתימת  משמעותי  פעולה  שיתוף  להשגת  נוספות  דרכים  על  לחשוב  צורך  יש  בעתיד  מהם. 

התפקידים לתהליך.

סוגיית המשילות: כידוע, על רקע המסגרת המבנית-מוסדית המורכבת של שירותי הרווחה בישראל, . 3

קושי  המקומיות.  לרשויות  הכפופים  השדה  עובדי  על  המשרד  מטה  של  סמכות  באכיפת  קושי  יש 

רשויות  פרישתן של  כדי  עד  פעולה,  לכדי שיתוף  כלל העובדים  להביא את  ביכולת השירות  פגע  זה 

הפעילה  השירות  שהנהלת  לכך  הביא  הפעולה  שיתוף  בהשגת  הקושי  המהלך.  מן  שלמות  מקומיות 

מילוי  היקף  )הגברת  הישירה  מטרתו  את  השיג  זה  שאיום  למרות  כלכליות.  בסנקציות  איום 

השאלונים(, הוא חטא לעקרונות המנחים את תהליכי השגרת החשיבה התוצאתית. אלו מדגישים 

קיומן  את  ולא  אלה  מהלכים  של  המקצועית  בחשיבות  והכרה  הפנימית  ההנעה  של  חשיבותה  את 

והכשרה  תכנון  מחקר,  אגף  הרווחה,  )משרד  פעולה  לשיתוף  הרצוי  כבסיס  חיצוניות,  סנקציות  של 

בשותפות עם מאיירס-ג׳וינט-מכון ברוקדייל, 2013(. בדיעבד, נכון היה להשקיע יותר מאמצים מול 

בעלי הסמכות המנהלית של העובדים הסוציאליים – מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות 

המקומיות – כדי לגייסם למהלך.

4. המערכת לתכנון התערבות ומדידת תוצאות: תרומות אפשריות לשירות
המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות נועדה לתת מענה לצרכים של בעלי עניין שונים. מטה השירות 

והמשרד יכול להפיק תועלת בעיקר מקבלת תמונת מצב רחבה, המבוססת על איגום המידע על הלקוחות 

ועל התערבויות עמם. תמונת מצב כזו עשויה לסייע בהתוויית מדיניות מושכלת, בפיתוח מענים מותאמים 

ובהקצאת משאבים נכונה.
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נתונים  לכדי  במערכת  הקיים  המידע  את  לעבד  יכולת  מחייבת  המקרו  לרמת  המתייחס  מידע  קבלת 

ומוגבלות.  מראש  מוגדרות  תשובה  קטגוריות  עם  סגורות,  משאלות  מופק  נתונים  של  כזה  סוג  כמותיים. 

מנגד, העו״סים בשטח וכן מנהליהם הישירים, מדריכיהם ואף המפקחים זקוקים למידע עשיר יותר הכולל, 

נוסף למידע כמותי, גם התייחסויות מילוליות נרטיביות המאפשרות הבנה טובה יותר של מצבו של לקוח 

מסוים. מידע פרטני עשיר יכול להוות גם כר ללמידת עמיתים וללמידה על שיקול הדעת, על ההכרעות ועל 

האופן שבו פועלים העו״סים. לפיכך, במערכת נאספים שני סוגי המידע. 

פרק זה עוסק בשימושים האפשריים של כל אחד מבעלי העניין מן המידע המופק במערכת. החלק הראשון, 

העוסק בניתוח הנתונים הכמותיים, נועד להדגים כיצד מידע המוזן על ידי עובדים ברמה הפרטנית עשוי 

כאן  מובאים  המטה.  ברמת  נתונים  ומבוסס  מובנה  תכנון  שמאפשרת  רחבה  מצב  תמונת  ביצירת  לסייע 

השימושים  את  מציג  הפרק  של  השני  חלקו  מהם.  העולה  המצב  ותמונת  הכמותיים  הממצאים  עיקרי 

האפשריים של המערכת כאמצעי לניהול תיקי לקוח ממוחשבים, עבור העובד המטפל ועבור דרגי הביניים.

4.1 תרומות ברמת המטה: תמונת מצב על לקוחות השירות וההתערבויות עמם – 
מאפיינים וצרכים מרכזיים, קבוצות סיכון ייחודיות והתערבויות נבחרות  

תוטמע  זו  כאשר  תוצאות,  ומדידת  התערבות  לתכנון  במערכת  השימוש  אופן  את  להדגים  נועד  זה  פרק 

בשירות. ניתוח הממצאים מתבסס על המודל הלוגי, ככלי התומך בעקרונות החשיבה התוצאתית בתהליך 

תכנון ההתערבות, והוא אף מנחה את דרך ארגון הממצאים וניתוח המידע המופק מן המערכת. 

בפרק זה יוצג תחילה איגום המידע המתקבל מהערכות המצב של הפונים כפי שתועדו במסגרת המערכת. 

איגום המידע  לקוח.  כל  והצרכים של  ומן המאפיינים  הערכות המצב מורכבות מהיסטוריית ההתערבות 

מפתח  נקודות  לזהות  שאפשר  כך  במערכת,  המתועדים  הפונים  כלל  של  מצב  תמונת  לקבל  מאפשר 

ולאתר  השירות  של  העיסוק  ליבת  את  המהוות  אוכלוסייה  קבוצות  לזהות  רבים,  לפונים  המשותפות 

נתונים כאלה עשוי לאפשר  ייחודיות הדורשות התייחסות מיוחדת. איסוף שוטף של  קבוצות אוכלוסייה 

זיהוי של התפתחות מגמות ושינויים בקרב קהל הפונים, כך שיסייע בגיבוש מבוסס של מדיניות ויאפשר 

יצירה או התאמה של מענים ברמת השירות, המחוז או יחידות מסוימות.

דרכי  ושל  להתערבויות  בחירה של תחומי התוצאה  תכנון ההתערבות:  על  איגום המידע  יוצג  מכן  לאחר 

ההתערבות, הכוללות את אסטרטגיות ההתערבות ואת מסגרות ההתערבות. יוצגו  נימוקיהם של העו״סים 

מידע  ויוצג  שנקבעו  ההתערבות  דרכי  לבין  הנבחרים  התוצאה  תחומי  בין  הקשר  יוצג  אלו,  לבחירותיהם 

אלו  בחירות  אחר  שוטף  מעקב  ההתערבות.  תכנון  בתהליך  משפחותיהם  ובני  הפונים  מעורבות  מידת  על 

ההתערבויות  לסוגי  בנוגע  מסקנות  והסקת  ומערכתית  ארגונית  למידה  לאפשר  עשוי  העו״סים  שמבצעים 

שיש לפתח או לקדם.

כל אחד מסוגי המידע ניתן לניתוח בפילוחים ארגוניים שונים, כגון מחוז, יישוב, יחידה ואף עובד. במסגרת 

סקירה זו לא בוצעו פילוחים כאלה, ומוצגת התמונה הכללית בלבד.
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הערכת מצב הלקוחות

עמם  שההתערבות  והצעירים  הנוער  בני  כל  עבור  שאלון  למלא  התבקשו  שנדגמו  ביחידות  העוס״ים 

החלה במהלך שנת 2015 ומשך ההיכרות אתם עולה על שלושה חודשים. לאחר קבלת רשימות הלקוחות 

על  לענות  התבקש  עו״ס  כל  לקוחות.   576 בעבור  עו״סים  ל-83  השאלון  נשלח  העובדים,  מן  הרלוונטיים 

שישה שאלונים בממוצע.

לבסוף התקבלו שאלונים מ-72 עו״סים. שיעור ההיענות עמד על 58% מתוך כלל השאלונים שנשלחו. אחוז 

המלאים  השאלונים  )מספר  ליחידה  המענה  וממוצע  אחיד,  אינו  בסקר  שהשתתפו  היחידות  בין  המילוי 

חורה  ביישוב  היה  ביותר  הגבוה  המענה  אחוז   .51% על  עמד  שנשלחו(  השאלונים  מספר  מתוך  שמולאו 

ל-318 מקרים, ב-25 רשויות מקומיות  ועמד על 90% בתוך היחידה. הדוח הסופי מתייחס  )מחוז דרום( 

פחות  המונות  קטנות  רשויות  הן  שבמדגם  הרשויות  מן   17% ערביות.  רשויות   8 מתוכן  הארץ,  ברחבי 

מן  ו-18%  נפש   100,000 עד  מונות   20% תושבים,   50,000 עד  מונות  הרשויות  מן   45% נפש,  מ-10,000 

ויותר. כל הרשויות הגדולות הן רשויות יהודיות,  הרשויות הן רשויות גדולות המונות 100,000 תושבים 

המלאים  השאלונים  מן   34% ערביות.  רשויות  הן  תושבים(  מ-10,000  )פחות  הקטנות  הרשויות  מרבית 

הגיעו ממחוז דרום, 29% הגיעו ממחוז מרכז, 24% – ממחוז צפון ו-13% מן השאלונים המלאים הגיעו 

ממחוז ירושלים.

היחידות  את  אלא  השירות  אוכלוסיית  את  המייצג  במדגם  מדובר  לא  מלכתחילה  לעיל,  שהוסבר  כפי 

מסקנות  הסקת  על  יותר  אף  מקשה  השונות  הרשויות  בקרב  אחיד  הלא  המילוי  שיעור  שבו.  הארגוניות 

אפשר  זאת,  עם  השאלונים.  מולאו  שלגביהם  ללקוחות  מתייחסים  שיוצגו  הנתונים  לפיכך,  כוללניות. 

וחשוב להתייחס למגמות שעלו מן הנתונים. גם אם הייצוג המספרי אינו מדויק, קשרים שעלו בין צרכים 

במדגם  שזוהו  מיוחדות  סיכון  וקבוצות  השירות,  אוכלוסיית  בקרב  רווחים  קשרים  משקפים  ומאפיינים 

קיימות בשירות )גם אם בשיעור שונה מן המוצג(.

מצב  תמונת  לקבל  יהיה  ניתן  השירות,  לקוחות  כלל  על  מידע  ובה  שוטף,  בשימוש  הנמצאת  במערכת 

המשקפת את המצב בשירות בכללותו. 

הערכת המצב )מכונה לעתים ״הערכה״( מהווה אבן יסוד בתכנון ההתערבות בעבודה הסוציאלית. במסגרת 

לנסיבות  בהתאם  ומתעדכן  בקביעות  המתקיים  כתהליך  נתפסת  היא  התוצאתית,  החשיבה  עקרונות 

ובהתאם להישגי ההתערבות. במונחי החשיבה התוצאתית, הערכת המצב כוללת את המאפיינים, הצרכים 

והבעיות, הכוחות והיסטוריית ההתערבות )להרחבה ראו ארזי, שר ווייסמן, 2016(. 

שימוש  הלקוח.  עם  והעבודה  ההתערבות  תכנון  מתהליך  חלק  והיא  הפרט  ברמת  מתבצעת  ההערכה 

במערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות, הכוללת מידע כמותני, מאפשר איגום של הנתונים הנאספים 

זה  בפרק  מצבם.  ועל  לשירות  הפונים  על  ומקיפה  רחבה  תמונה  קבלת  ומתוכם  השונות  ההתערבויות  מן 

מובאות דוגמאות למידע שאפשר לקבל על לקוחות השירות מתוך המערכת, וכן ממצאים הנוגעים לקשרים 

בין מאפייני הרקע שלהם ובין הצרכים והבעיות שעמם הם מתמודדים. 
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היסטוריה של ההתערבות 

מודל החשיבה התוצאתית מבוסס על הערכה רב-ממדית של השיקולים המנחים לבחירת ההתערבות. חלק 

זה עוסק באפיוני הקשר הטיפולי, באפיוני המטופל ובמידע על ניסיונות התערבות קודמים. בהתאם, הוא 

עוסק במאפיני הקשר של הנער/ה עם גורמים השירות וגורמים אחרים ובשירותים הניתנים למשפחה. 

רוב המשפחות של הלקוחות )74%( מוכרות למחלקה לשירותים חברתיים. בשליש מהן  הייתה בעבר  ♦

או יש כיום מעורבות של גורם הפועל במסגרת החוק.

כשליש מן הלקוחות נמצאים כיום בקשר עם גורמים מקצועיים טיפוליים ואחרים מחוץ לשירות. מבין  ♦

הלקוחות המטופלים גם במסגרות מחוץ השירות, 35% נמצאים בקשר בעיקר עם יועצות בתי הספר 

נוספים  גורמים  עם  בעיקר  בקשר  נמצאים   21% החינוכית,  במסגרת  אחרים  טיפוליים  גורמים  ועם 

מן המחלקות לשירותים חברתיים, 17% נמצאים בקשר בעיקר עם עובדי קידום נוער, 15% נמצאים 

טיפול  גורמי  עם  בעיקר  בקשר  נמצאים  הלקוחות  מן  ו-15%  הנפש   בריאות  גורמי  עם  בעיקר  בקשר 

במסגרות חוץ-ביתיות.

מרבית בני הנוער )62%( הגיעו לשירות בעקבות הפניה של גורמים מקצועיים שאינם עובדי השירות.  ♦

בני  מרבית   – הפוכה  המגמה  הערבי  במגזר  היהודי.  המגזר  מן  נוער  בני  בקרב  יותר  בולטת  זו  מגמה 

הנוער הגיעו באמצעות יישוג של עובדי השירות. ייתכן כי ממצא זה נובע מן המיעוט היחסי של מענים 

נוספים4.  מקצועיים  גורמים  עם  מגע  של  הסיכוי  להקטנת  המביא  הערבי,  המגזר  ביישובי  קהילתיים 

הסיבה המרכזית להפניה לשירות )30%( היא בעיה במסגרות הלימודית ו/או אי-ביקור סדיר במסגרת 

הבית-ספרית. 

נמצאים  ♦  27% מעמיקה,  כהיכרות  הנער/ה  עם  שלהם  ההיכרות  מידת  את  הגדירו  המשיבים  מן   65%

בתהליך ההיכרות ו- ו-8% נמצאים בתהליך יישוג.

בעיקר  ♦ הלקוחות  עם  נפגשים   15% פרטניות.  פגישות  בעיקר  הנער/ה  עם  מקיימים  העו״סים  מן   54%

הם  כי  ציינו  העו״סים  מן   9% טלפוני.  קשר  עמם  מקיים  בעיקר  ו-15%  טיפוליות,  קבוצות  במסגרת 

כי הם מקיימים עם  ציינו  פורמליים עם הלקוחות. 4% מן העו״סים  בעיקר מפגשים בלתי  מקיימים 

הנער/ה קשר עקיף דרך המסגרת.

נמצא  הנושא  כי  לסמן  האפשרות  ניתנה  השאלות  מן  בחלק  זה,  דוח  של  הקודם  בחלקו  שהוסבר  כפי 

בבדיקה. זאת מתוך השערה כי המידע המצוי בידי ממלא השאלון תלוי בטיב ובאופי הקשר עם הלקוח/ה. 

הלקוח/ה   עם  הקשר  עיקר  שבהם  במקרים  המענה.  דפוסי  ניתוח  באמצעות  אוששה  אכן  זאת  השערה 

מתקיים במסגרת שיחות פרטניות ונמצא בשלבי היכרות מעמיקה, מספר התשובות שסומנו כ״בבדיקה״ 

היו נמוכות. נתון זה מדגיש בין היתר את הצורך להתאים את כלי איסוף המידע לשלבי הטיפול השונים.

יישובים בפריפריה לעומת  זו נמצאת במתאם עם נתונים סוציו-דמוגרפיים אחרים, כגון  אפשר להניח כי מגמה   4

יישובים במרכז, ואשכול סוציו-אקונומי של היישוב. אלו תואמים במידה רבה את החלוקה המגזרית.
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מאפייני רקע

התערבות.  במסגרת  לשינוי  ניתנים  ושאינם  הלקוח  את  המתארים  הנתונים  מכלול  הם  הרקע  מאפייני 

לאיסוף המידע על המאפיינים כחלק מתכנון התערבות לפי עקרונות החשיבה התוצאתית חשיבות משני 

להביא  שחשוב  מאפיינים  יש  ובעיות;  צרכים  להיווצרות  סיכון  גורמי  המהווים  מאפיינים  יש  טעמים: 

בחשבון בעת בניית תכנית ההתערבות ודרך יישומה:

92% מן הלקוחות שעליהם מולאו הנתונים הם בני נוער בני 18-13, והיתר צעירים בני 25-19.  ♦

50% הן בנות ו-50% הם בנים ♦

למגזר  ♦ משתייכים  היתר  בדואים.  כשליש  מהם  הערבי,  למגזר   23% היהודי,  למגזר  משתייכים   74%

הנוצרי שאינו ערבי או למגזר הדרוזי.

48% מנהלים אורח חיים חילוני, 34% מסורתיים, כ-10% דתיים וכ-5% דתיים מאוד או חרדים. 20%  ♦

מן הלקוחות מנהלים אורח חיים שונה משל משפחתם.

כ-60% מן הלקוחות התמודדו עם אירוע קשה במשפחתם בשלוש השנים האחרונות )גירושים/אבטלת  ♦

אחד ההורים/מוות של אדם קרוב/מעצר או מאסר של הורה או אח(. כרבע מן הלקוחות התמודדו עם 

שני אירועים כאלה או יותר בשלוש השנים האחרונות.

ליותר  ♦ משתייכים  וכשליש  לפחות,  אחת  מיוחדת  סיכון  לקבוצת  משתייכים  הלקוחות  מן  כ-70% 

קשב  מהפרעת  או  למידה  מלקות  סובלים  הלקוחות  מן   44% האלה:  הקבוצות  מן  אחת  מקבוצה 

מאובחנת5, וכרבע מהם חוו אירוע טראומטי )הכוונה לאירוע מסכן חיים, פגיעה מינית או עדות לפגיעה 

חמורה באדם קרוב(. 7% סובלים מהפרעה או מחלה נפשית מאובחנת, ו-3% סובלים מהפרעת אכילה 

מאובחנת. קבוצות סיכון מיוחדות אחרות כללו מחלות כרוניות, מוגבלות פיזית או חושית, תסמונת 

לראות  ניתן  זה  בהקשר  התאבדות.  ניסיונות  של  ורקע  אלימות  של  או  פלילי  רקע  פוסט-טראומטית, 

תופעה של הצטלבות מיקומי שוליים, כאשר בנות נטו להשתייך יותר לקבוצות סיכון מיוחדות מאשר 

בנים, ובני מהגרים )שהוריהם נולדו מחוץ לישראל( נטו להשתייך לקבוצות סיכון מיוחדות יותר מאשר 

ילדים להורים ילידי הארץ. 

צרכים וכוחות

הלקוח,  של  והדאגות  הבעיות  הקשיים,  החסרים,  את  מתארים  צרכים  התוצאתית,  החשיבה  במושגי 

המייצגים את הפער בין המצב הקיים למצב הרצוי והם העשויים להיות במוקד ההתערבות והשינוי.  

הלקוח  ברשות  הנמצאים  המשאבים  להערכת  מתייחסת  התוצאתית  החשיבה  במושגי  כוחות  הערכת 

תמיכה  מערכת  היתר  בין  כוללים  אלו  משאבים  עבורו/ה.  ההתערבות  תהליך  בהצלחת  לסייע  ויכולים 

משפחתית או חברתית וכישורים מיוחדים. 

שיעור המאובחנים כבעלי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז היה גבוה משמעותית בקרב לקוחות המתגוררים   5

ביישובים מבוססים, ובקרב בנים לעמת בנות. נתונים אלה עומדים בהלימה עם ממצאים נוספים בתחום, ונובעים 

ככל הנראה מתת-אבחון בקרב אוכלוסיות חלשות ובקרב בנות, לצד אבחון יתר בקרב אוכלוסיות מבוססות.
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איגום מידע על הצרכים והבעיות של הפונים מאפשר להתחקות אחר דפוסים חוזרים, לזהות תחומים שיש 

להשקיע בהם ולפתח עבורם מענים ולאתר צרכים של קבוצות ייחודיות. שילוב עם נתוני המאפיינים מסייע 

בזיהוי גורמי סיכון והשלכותיהם, וכן באיתור קבוצות המצויות בסיכון גבוה או הדורשות מענה מותאם. 

מטרת חלק זה היא למפות את הצרכים, הקשיים והדאגות ולצדם את הכוחות של הפונים סביב תחומי 

וחברתי.  רגשי  תפקוד  וכן  העיקריות,  ובמסגרות  המשפחה  במסגרת  זה:  גיל  בני  של  העיקריים  החיים 

המיפוי כלל גם בחינת ההצלבה בין צרכים אלו לבין מאפיינים מרכזיים כגון גיל, מגזר ומגדר. 

צרכים

לרבים מן הלקוחות צרכים ובעיות בהקשר המשפחתי והביתי, וכן בהקשר החברתי ובהקשר של המסגרות 

בחייהם. 

התמודדות עם עוני. משפחותיהם של 19% מן הלקוחות מתקשות במתן מענה לצורכי קיום בסיסיים.  ♦

שיעור הלקוחות הלא-יהודיים המתמודדים עם עוני גבוה פי 3.5 משיעור הלקוחות היהודיים. ל-20% 

מן הלקוחות אין הורה שעובד מחוץ לבית.

העדר עורף משפחתי. 9% מן הלקוחות אינם נמצאים בקשר רציף עם אף לא אחד מן ההורים ו/או עם  ♦

נוסף. מבין הלקוחות שגילם פחות מ-19, 7% אינם בקשר עם הורה או  מבוגר אחר המתפקד כהורה 

דמות הורית כלשהי.

חשד  ♦ יש  או  כלשהי  פגיעה  הייתה  הלקוחות  מן   53% של  בביתם  הביתית.  בסביבה  והזנחה  פגיעות 

פיזית  )רגשית,  הביתית  בסביבתם  ישירה  פגיעה  חוו/חווים  הלקוחות  מן  כרבע  זה.  מסוג  לפגיעה 

בצורה  חשופות  נערות  לנערים,  בהשוואה  אחרים.  משפחה  בבני  לפגיעה  עדים  נוסף  ורבע  מינית(  או 

ומיניות, הפוגע העיקרי הוא אב  פיזיות  רגשיות,  בפגיעות  לפגיעה בסביבה הביתית.  יותר  משמעותית 

המשפחה. ב-17% מבתי הלקוחות מתקיימת הזנחה או שיש חשד לכך.

מבוגר  ♦ עם  או  הוריהם  עם  רבים  ומתחים  מריבות  הלקוחות  מן  ל-83%  ההורים.  עם  טעונים  יחסים 

אחראי אחר. 35% אף תוקפים פיזית מדי פעם או לעתים קרובות את הוריהם או מבוגר אחראי אחר. 

אצל 52% יש מדי פעם או לעתים קרובות נתק או דחייה על ידי ההורים ו-30% מן הלקוחות בורחים 

לעתים מן הבית, 5% עושים זאת לעתים קרובות.

פגיעה גם מחוץ למשפחה. כשליש מן הלקוחות  חוו פגיעה מחוץ למשפחה. 8% חוו יותר מסוג פגיעה  ♦

יותר  גבוה  בפגיעות מחוץ למשפחה שיעור הבנות הנפגעות  גם  לפגיעות בתוך המשפחה,  אחד. בדומה 

משיעור הבנים הנפגעים. 

הרגשי,  ♦ בתחום  לפחות  אחד  מקושי  סובלים  הלקוחות  מן  כ-40%  והחברתי.  האישי  בתחום  קשיים 

גוף  וכשליש מהם סובלים מקושי אחד לפחות בתחום החברתי. 18% סובלים מקשיים בתחום דימוי 

נערות  או תזונה, ו-16% מגלים קשיים סביב זהות מגדרית או העדפה מינית. בכל התחומים שנבחנו 

נמצא  לנערות  נערים  בין  ביותר  המשמעותי  הפער  מנערים.  יותר  תכוף  באופן  צורכיהן  את  מבטאות 

בתחום של קשיים סביב דימוי הגוף ו/או תזונה.  
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למסגרת  ♦ המוחלט  רובם  כלשהי,  למסגרת  משתייכים  מ-19  פחות  מבני  כ-90%  במסגרות.  הימצאות 

בצבא  משרתים  וכשליש  עובדים  מהם  כשליש  למסגרת.  משתייכים  ויותר   19 מבני  כ-75%  לימודית. 

בינונית.  או  טובה  בצורה  בהן  מתפקד  הגדול  רובם  למסגרות,  המשתייכים  מבין  לאומי.  בשירות  או 

משתייכים  אינם  מ-19  פחות  מבני   14% במסגרת;  מתפקד  אינו  או  במסגרת  אינו  משמעותי  מיעוט 

למסגרת כלשהי, וכך גם 24% מבני 19 ויותר. שיעור הלקוחות שאינם משתייכים למסגרת כלשהי גבוה 

 18% חינוכית,  למסגרת  פורמלית  המשתייכים  מקרב  לכך,  נוסף  והבדואי.  הערבי  במגזר  משמעותית 

נעדרים ממנה בקביעות ומצויים למעשה בנשירה סמויה.

שילוב בין צרכים ומאפיינים

מוגבר  בסיכון  הנמצאות  קבוצות  לזיהוי  לתרום  עשוי  מאפיינים  לפי  השונים  הצרכים  של  פילוח  כאמור, 

לבעיות בתחומים מסוימים ועל כן נדרש עבורן מענה. לצורך כך נבדקו הקשרים בין המאפיינים שהוצגו 

למעלה לבין צרכים ברמת התפקוד האישי והחברתי.

מאפיינים מסוימים מהווים לעתים קרובות גורם סיכון מוגבר לבעיות. כפי שתואר לעיל, קבוצה שבלטה 

מתוחים  ביחסים  מצויה  הביתית,  בסביבה  ישירות  מפגיעות  יותר  הסובלת  הנערות,  קבוצת  היא  במדגם 

יותר עם ההורים, נוטה יותר לבריחה מן הבית, נמצאת לעתים קרובות יותר במצב של נתק מן המשפחה 

וכן סובלת יותר מקשיים בתחום הרגשי והחברתי.

קבוצה נוספת בולטת היא המגזר הלא יהודי )במדגם זה כלל בעיקר ערבים ובדואים(. לקוחות אלה סובלים 

לעתים קרובות יותר ממצב כלכלי ירוד, ושיעור גבוה יותר מהם אינו משולב במסגרת כלשהי )19% לעומת 

6% בלבד במגזר היהודי(.

כוחות ומשאבים

ברובד המשפחתי, ל-55% מן הלקוחות יש דמות קרובה. לצד זה כדאי לציין כי לגבי 21% מן הלקוחות 

המשפחתית,  המסגרת  מצד  הסמכות  ואת  להם  המוצבים  הגבולות  את  בקביעות  מקבלים  הם  כי  נאמר 

ו-50% נוספים עושים זאת מדי פעם. נוסף לכך, 70% משתפים את הוריהם בחוויות וברגשות לפחות מדי 

פעם )רק 7%  עושים זאת לעתים קרובות(. 

של  לדעתם  ביותר,  הרבה  במידה  הלקוחות  את  שאפיינו  הכוחות  כי  נראה  והחברתי,  האישי  ברובד 

העו״סים, קשורים לכישורים בתחום החברתי, לרבות היכולת לגייס אחרים לטובתם, וכן לאינטליגנציה, 

לעצמאות ולמוטיבציה לשינוי. עבור כרבע מן הלקוחות צוינו גם כישורים ותחומי עניין ייחודיים )ספורט, 

מוסיקה, ריקוד ועוד(. עבור 15% מן הנערים לא צוין קיומם של כוחות ומשאבים כלל.

תכנון ההתערבות

של  מיפוי  לאחר  נעשה  ההתערבות  דרכי  ובחירת  ההתערבות  תכנון  התוצאתית,  החשיבה  עקרונות  לפי 

מורכב מבחירת התחומים המרכזיים  והצרכים. תכנון ההתערבות  היסטוריית ההתערבויות, המאפיינים 

הן  שבהן   והמסגרות  ההתערבות  סוגי   – להשגתן  והדרכים  להתערבות  העיקריות  התוצאות  להתערבות, 
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ועל  הנבחרות  ההתערבות  מסגרות  על  לקיים,  שבחרו  ההתערבויות  על  רבים  עובדים  של  דיווח  יתקיימו. 

הנימוקים לבחירותיהם מאפשר לקבל תמונה רחבה על התערבויות המתקיימות במסגרת השירות. הצלבה 

של בחירות אלו עם תחומים שאותם מגדירים העובדים כתחומים מרכזיים להשגת תוצאות עשויה ללמד 

על תפיסותיהם המקצועיות ועל העדפותיהם של עובדי השירות.

תחומי התוצאה להתערבות 

תתמקד  שבהם  מרכזיים  תחומים  לבחור  העובדים  התבקשו  ההתערבות,  תכנון  פרק  של  הראשון  בחלקו 

ההתערבות ושעבורם יוגדרו תוצאות רצויות להמשך מעקב. בעת מילוי השאלון לא ניתנה הגבלה על מספר 

התחומים שיש להגדיר. עם זאת, המערכת ביקשה מממלאי השאלון לבחור ולתעדף שלושה תחומי תוצאה 

מתוך אלה שהוגדרו, ולגביהם למלא את חלקו השני של השאלון. 

שילוב  ♦ והחברתי;  הרגשי  ההתנהגותי  בתפקוד  שיפור  הם:  שנבחרו  ביותר  השכיחים  התוצאה  תחומי 

המשפחה  במסגרת  התפקוד  שיפור  העיקרית;  במסגרת  התפקוד  שיפור  ו/או  נורמטיבית  במסגרת 

ומערכת היחסים עם בני המשפחה. 

בכל תחומי התוצאה, הסיבות העיקריות לבחירת התוצאה הן: הלקוח/ה בחר להתמקד בה ו/או היות  ♦

תחום התוצאה קשור לבעיית מפתח ששינוי בה עשוי להביא לשינוי גם בתחומים אחרים. 

תחומי התוצאה של שיפור ההתמודדות עם מצבי חיים והגנה מפני פגיעות מחוץ למשפחה היו שכיחים  ♦

יותר  היה שכיח  בה  שיפור התפקוד  או  במסגרת  שילוב  בעוד שתחום התוצאה של  בנות,  בקרב  יותר 

בקרב בנים.

ההתערבות: אסטרטגיות ההתערבות והמסגרות שבהן היא תיושם 

קשר  יש  ולפיה  תפיסה  על  מבוססת  ההתערבות  אסטרטגיות  בחירת  התוצאתית,  החשיבה  מודל  פי  על 

אסטרטגיות   .)2016 וויסמן,  שר  ארזי,  ראו  )להרחבה  הרצויה  התוצאה  השגת  ובין  ההתערבות  דרך  בין 

דרך  בין  הקשר  על  מוקדם  ידע  מחייבת  האסטרטגיה  בחירת  מובנה.  מערך  מתוך  נבחרות  ההתערבות 

ובין השגת תוצאה רצויה. בהתאמה לכך, חלק זה של המערכת מציג את בחירת אסטרטגית  ההתערבות 

ההתערבות ואת מסגרת ההתערבות מתוך רשימת אפשרויות של אסטרטגיות שהוצגו בשאלון. העובדים 

התוצאה  מתחומי  אחד  כל  בעבור  יותר(  או  )אחת  המתאימה  האסטרטגיה  את  מתוכן  לבחור  התבקשו 

שבחרו, וכן נציין את המסגרות שבהן מתוכננת ההתערבות להתקיים. 

♦  )45%( מעקבית  התערבות   ,)77%( טיפוליות  פרטנות  שיחות  המובילות.  ההתערבות  אסטרטגיות 

והתערבות משפחתית )37%(. אסטרטגיות אלו הובילו בכל אחד מתחומי התוצאה.

הנימוקים לבחירה. למרות שאותן אסטרטגיות התערבות הובילו בכל תחומי התוצאה, כאשר התבקשו  ♦

העובדים לנמק את בחירותיהם באסטרטגיות מסוימות, נמצא שהם מייחסים משמעות לסוג הצורך. 

כך, הנימוקים העיקריים לבחירת אסטרטגית ההתערבות נגעו לצורכי הלקוח תוך התייחסות לצרכים 

לבניית  המכוונת  התערבות   ;)34%( ואחרים  לימודיים  חברתיים,  רגשיים,  משפחתיים,  ספציפיים: 

העיקרית  כסיבה  תכונות האופי שלו למסגרת  והתאמת  כוחותיו הקיימים של הלקוח   ;)14%( כוחות 
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שיקולים   ;)9.5( משפחתו  או  הנער  והעדפת  הפעולה  שיתוף  מידת   ;)11%( ההתערבות  סוג  לבחירת 

טכניים של זמינות, נגישות ויעילות )כ-6%(. נימוק נוסף שעלה לבחירת אסטרטגית ההתערבות, בפרט 

נומקה  סמכותניות  התערבות  באסטרטגיות  בחירה   .)3%( בהגנה  צורך  היה  חוץ-ביתית,  במסגרת 

כמוכתבת על ידי חוק וצווי בית משפט.

הלקוחות  ♦ מן  רבע  העו״ס.  של  ישירה  התערבות  לכלול  אמורה   )64%( הלקוחות  רוב  עם  התערבות 

אמורים להשתתף במסגרת קבוצתית כלשהי, וכ-20% – בבתים חמים לנערות.

רק  ♦ טיפול  לקבל  אמורים   16%( לשירות  מחוץ  במסגרות  טיפול  לקבל  אמורים  הלקוחות  מן   53%

במסגרות כאלו(. המסגרות העיקריות שצוינו הן גורמים טיפוליים בבית הספר )35%( וגורמים נוספים 

מן המחלקה לשירותים חברתיים )21%(. בעבור 32% מן הלקוחות תתקיים ההתערבות במסגרות בתוך 

השירות ומחוצה לו במקביל. 

נמצא מתאם בין בחירת מסגרות ההתערבות ובין מאפיינים מסוימים: עבור לקוחות בגילים מבוגרים  ♦

נבחרו בעיקר התערבות על ידי העו״ס ומסגרת התערבות קבוצתית. עבור לקוחות בגילים צעירים נבחרו 

יותר מסגרות של ״בתים חמים״ ו״מדריכים מאתרים״. נערות הופנו לבתים חמים בעוד שנערים הופנו 

יותר למועדונים חברתיים ולמדריכים מאתרים. ניכר כי השיקולים לבחירת אסטרטגיית ההתערבות 

ייחודיות לבחירת מסגרת ההתערבות, בעיקר  ומסגרתה דומים ברובם. עם זאת, הועלו מספר סיבות 

פגיעות  הבית,  מן  הוצאה  כגון  ספציפיים,  ולמאפיינים  לצרכים  ייעודיות  במסגרות  מדובר  כאשר 

מיניות, נגישות לנערים עם מוגבלויות והתאמה מדויקת למצבים רפואיים או נפשיים מסוימים. כאשר 

כללו  התשובות  מרבית  מסוים,  מסגרת  בסוג  הלקוח  השתלבות  לחוסר  סיבות  על  נשאלו  העובדים 

התייחסות לרכיב הזמינות וכן לרכיב שיתוף הפעולה והסכמת הלקוח.

עבור מרבית הלקוחות )70%( דווח כי היו מעורבים במידה רבה עד רבה מאוד בתכנון תהליך ההתערבות.  ♦

נראה שהנימוקים שהתקבלו, הן ביחס לאסטרטגיות ההתערבות והן ביחס למסגרות ההתערבות, משקפים 

ברובם את רוח החשיבה התוצאתית: הם שיקפו את הדגש שהעובדים שמים בהתאמה לצרכים שבמוקד 

ההתערבות לצד התחשבות במאפיינים, ביכולות ובמגבלות, ואת החתירה לבניית תכנית התערבות אישית 

של  המרכזיות  המטרות  מן  אחת  היה  התוצאתית  החשיבה  פי  על  ההתערבות  תכנון  עידוד  ומותאמת. 

המערכת, ושימש קו מנחה במבנה שלה ובאופן ניסוח השאלות וההנחיות. עם זאת, לא ניתן להסיק הסקה 

העובדים  את  המכוונת  במערכת  השימוש  של  תולדה  שהיא  אפשר  הממצאים.  בבסיס  עומד  מה  סיבתית 

המערכת  במסגרת  והמנומקת  המתועדת  שעבודה  ייתכן  מנגד,  התוצאתית.  החשיבה  את  עבורם  ומבנה 

חשפה צורת חשיבה ועבודה שהייתה קיימת ממילא. נזכיר כי 65% מן העוס״ים העידו שחשיבה תוצאתית 

מאפיינת במידה רבה או רבה מאוד את תהליכי העבודה שלהם בעבודתם עם לקוחות. על כן  סביר להניח 

כי היה שילוב בין השניים.
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4.2 אפשרויות לשימוש במערכת בשירות, ברמת עובדי השדה
פרק זה נועד להדגים כיצד המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות עשויה לשרת את עבודת היחידות 

נבנתה כך שהיא אמורה לשרת את עובד השדה בתהליך הערכת המצב – איסוף המידע  בשדה. המערכת 

והבנייתו, לפי המודל הלוגי של ההתערבות, ולאחר מכן בתהליך בחירת אסטרטגיית  ההתערבות והמסגרת 

שבה תתקיים, בהתאם לתוצאות הרצויות ובהתחשב במאפייני הלקוח, העדפותיו ועוד שיקולים )להרחבה 

וויסמן, 2016(. עובדי השדה צריכים מידע שיעניק להם תמונה עשירה ומלאה ככל היותר  ראו ארזי, שר 

על הלקוח, כאשר ההעדפה היא במקרים רבים למידע נרטיבי והוליסטי. זאת בניגוד למטה הנזקק למידע 

והאינפורמטיבית  הנוחה  בדרך  מידע  איגום  שיאפשר  כך  נבדלות,  לקטגוריות  הניתן  ככל  ומחולק  כמותי 

ביותר )ראו להרחבה שר וארזי, 2017(. לפיכך, במסגרת המערכת נעשה ניסיון לאזן בין הצרכים ולשלב בין 

שני סוגי המידע, וזאת בכמה אופנים:

בסוף פרק הערכת המצב יצרה המערכת סיכום של המידע המבוסס על התכנים שמילאו העו״סים. . 1

סיכום זה ניסה לדמות במידת האפשר ניסוח בשפה כתובה, הכוללת משפטי קישור, בדומה לסיכום 

ידני. הסיכום איגד את מאפייני המפתח, כגון גיל, מגדר, ארץ לידה או מוגבלות גופנית, לצד צרכים 

מרכזיים כמו חשיפה לפגיעות שונות, וכן כל צורך שהוגדר במידה רבה או רבה מאוד. באופן דומה 

רוכזו הכוחות שצוינו במידה רבה או רבה מאוד, וכן צוינו דמויות מפתח בחיי הלקוח. 

כמעט בכל סוף פרק או תחום תוכן ניתנה לעובדים האפשרות להרחיב במלל חופשי ולהוסיף פרטי . 2

מידע, וכן לנסח את המידע באופן שישרת אותם. מלל חופשי זה נכנס אף הוא לסיכום. 

הגדרת התוצאות הרצויות נעשית בשני אופנים: ראשית מוגדר תחום תוצאה מתוך רשימה מובנית, . 3

התוצאה  את  לנסח  יוכלו  שהעובדים  כדי  חופשי,  במלל  הרצויות  התוצאות  מנוסחות  מכן  ולאחר 

התוצאות  השגת  מידת  לבחינת  הסמנים  גם  עוסקים.  הם  שבו  למקרה  האפשר  ככל  המתאימה 

מנוסחים באופן חופשי מאותן סיבות.

העובדים התבקשו לנמק כל אחת מן הבחירות במסגרת תכנון ההתערבות במלל חופשי, כך שאפשר . 4

יהיה להבין את שיקול הדעת העומד מאחוריהן. 

את כלל המידע הזה אפשר לאגד לכדי ״סיכום תיק לקוח״, הכולל את עיקרי תמונת המצב וכן את עיקרי 

תכנית ההתערבות.

שימושים אפשריים בסיכום תיק לקוח על מקרים פרטניים 

נוסף לשימושים שכבר צוינו למידע המתועד בדרך אינטגרטיבית וסיפורית, שהם בעיקר עבודת התכנון של 

העובד עצמו, ארגון מידע כזה יכול להניב כמה שימושים נוספים:

ההנמקות  ♦ של  תיעוד  גם  הכולל  ומסודר,  קריא  נגיש,  מרוכז,  מידע  של  קיומו  ישיר:  וניהול  הדרכה 

ושיקול הדעת, עשוי לשמש כלי המסייע בהדרכות עובדים ובניהולם הישיר. 

פיקוח ובקרה: אפשר לבצע באופן מדגמי בקרה על מקרים ולבחון לעומק שיקולים שונים. יתר על כן,  ♦
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המידע המפורט, הכולל גם את הרקע והנימוקים להחלטות שקיבלו העובדים, יכול לסייע להתחקות 

אחר מקרים שקרו בהם אירועים חריגים.

למידת עמיתים: אפשר לשתף במקרים בצורה מסודרת ומובנית בהדרכה צוותית או קבוצתית אחרת  ♦

)ללא הפרטים המזהים(.

העשרת גוף הידע המקצועי: אפשר להשתמש בתיעודי מקרים כדי לבצע מהלך של ״חכמת המעשה״ –  ♦

איסוף תובנות מעו״סים וממקרים שונים כדי לאפשר למידה מניסיונם ומשיקול דעתם. 

צרכים פורמליים: אפשר להשתמש בסיכום תיק הלקוח לצרכים פורמליים כמו ועדות, דיונים והעברת  ♦

דוחות סוציאליים או למתן מידע לגופים חיצוניים.

בעתיד  יחד,  גם  ואת ההדרכה  יותר שתשרת את תכנון ההתערבות  כדי לאפשר קבלת תמונה מקיפה אף 

כדאי לצרף לחלק זה גם את התייחסותו של הלקוח לתהליך ההתערבות, את רצונותיו ואת העדפותיו. כמו 

כן, יש לשלב אפשרות ליצור תיק הכולל רק חלק מן המידע, למקרים שבהם נדרש חיסיון על חלק ממנו, 

מטעמי צנעת הפרט.

התרומות של חקרי המקרה לבדיקת המערכת ולפיתוח מערכת עתידית שתשרת את עובדי השדה 

ואת דרגי הביניים

ואף שימוש  בתוצריה  כדי לאמוד את המידה שבה המערכת אכן מאפשרת התבוננות מעמיקה במקרים 

והן  המידע  איסוף  פרק  סיכום  אחר  הן  התחקינו  שבהם  מקרה,  חקרי  ארבעה  ערכנו  הדרכה,  במסגרת 

אחר המידע המילולי שהוזן במערכת. מתוך סיכומים אלה יצרנו את סיפורי המקרה שכוללים את המידע 

התוצאות  תוצאות,  להשגת  הנבחרים  התחומים  הכוחות,  והצרכים,  המאפיינים  הלקוח:  על  העיקרי 

הרצויות, הנימוקים לבחירתן, הסמנים להשגת התוצאות וכן הנימוקים לבחירת אסטרטגיות ההתערבות 

ומסגרות ההתערבות. 

של  הבנה  ואף  הצורך,  במידת  העמקה  מאפשרת  אכן  המערכת  כי  ללמוד  היה  אפשר  המקרה  מחקרי 

הסיפור השלם, כולל הבנת הרציונל מאחורי תכנון ההתערבות וההחלטות שהתקבלו. עם זאת, ההתבוננות 

המעמיקה העלתה כי בתצורה הנוכחית של המערכת יש עדיין כשלים בתחום זה וכן נקודות שחשוב לשפר 

בבניית מערכת עתידית לשימוש שוטף. הסיכום שיוצרת המערכת לאחר סיום שלב איסוף המידע נשען על 

תוכנת הסקרים שבה נעשה שימוש בהדמיית המערכת, אשר אינה ייעודית לכך. שינויי גרסאות במסגרת 

פיתוח המערכת הביאו לכך שהיא עדיין סובלת מתקלות רבות. ניסוח הסיכום אינו ברור מספיק בחלק מן 

המקרים, ויש תקלות בארגון הטקסט. עם זאת, מדובר בתקלות טכניות ולא מהותיות, שניתנות לתיקון 

בבניית מערכת עתידית. ניכר כי רכיב הסיכום, אם ייבנה בצורה מיטבית, יוכל להוות רכיב מרכזי בשימוש 

במערכת ככלי בשירות העובד וככלי עזר בהדרכות ובוועדות.

לב.  תשומת  הקדשת  ותוך  ברצינות  במערכת  שימוש  עשו  העובדים  כי  גם  ללמוד  היה  אפשר  לסיכום, 

הנימוקים  יותר,  ועשירה  מלאה  תמונה  לקבל  שעוזר  מידע  והוסיפו  הרחיבו  העובדים  שנבדקו,  במקרים 

נראה  המקרים  מן  בחלק  התוצאתית.  החשיבה  לרוח  ובהתאם  היטב  מוגדרים  היו  ההתערבות  לבחירות 
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היה כי קיים קושי להבחין בין הגדרת התוצאות לבין הגדרת הסמנים שיעידו על השגתן, ונראה כי יש צורך 

זו בעת הטמעת העבודה עם המערכת. מן העיון המעמיק אפשר היה גם לראות כי לעתים  בחידוד סוגיה 

ההבחנה בין תחומי התערבות שונים היא מעט מלאכותית, מאחר שבפועל הם יכולים להיות שלובים באופן 

הדוק אלו באלו. לדוגמה, שיפור התפקוד במסגרת עשוי להיות קשור לשיפור התפקוד החברתי, ואחד יכול 

כוללת הבניה של הגדרת  ביניים המהווה אבן דרך להשגת האחר. המערכת הקיימת לא  לשמש כתוצאת 

תוצאות הביניים, וייתכן כי כדאי לשקול לשלב רכיב כזה בעתיד.

תרומה נוספת של המידע האיכותני נוגעת לאפשרות לזהות שאלות חסרות, חלופות מענה וסוגי מידע נוספים 

שחסרונם במסגרת השאלות הסגורות הורגש. היכולת לתאר ״סיפור״ סייעה בהבנת החשיבות של פרטים 

מסוימים במידע וברלוונטיות שלהם לקבלת התמונה המלאה על הלקוחות.  חשוב אם כן לוודא שהעובד 

מודע לנחיצותם. בעקבות הבנות אלה הועלו הצעות לשינויים ולתוספות במערכת עתידית )ראו נספח ב(. 

5. משוב העובדים הסוציאליים בשדה על ההתנסות בפיילוט
המחקר המלווה את שלב א׳ של הפיילוט נועד לקבל משוב מן העו״סים על רכיבי המערכת )שאלון לתכנון 

ולהתחקות אחר עמדותיהם  חוויית השימוש במערכת,  ועל  לנער/ה(  ולמדידת תוצאות; שאלון  התערבות 

כלפי שימוש במערכות ממוחשבות בכלל, כלפי תכנון התערבות לפי עקרונות ה״חשיבה התוצאתית״ וכלפי 

הטמעת מערכת ממוחשבת התומכת בתכנון התערבות ובמדידת תוצאות בעבודתם השוטפת. 

תגובותיהם של העו״סים נאספו בשתי דרכים: 

שאלון שהועבר באמצעות ריאיון טלפוני מובנה לכלל העובדים שהשתתפו בפיילוט והתנסו בשימוש . 1

במערכת6. 

לקולות . 2 ביטוי  לתת  כדי  במערכת,  בשימוש  להתנסות  שסירבו  עו״סיות  שתי  עם  פרטניות  שיחות 

אחרים ולהתנגדויות.

מראיינות מטעם מכון ברוקדייל התקשרו ל-65 עו״סים שהתנסו במילוי של שאלון אחד לפחות במסגרת 

מענה.  התקבל  לא  היתר  מן   .)73%( עו״סים   48 השיבו  המשוב.  שאלון  את  אתם  למלא  כדי  המערכת, 

3 הפנו לרכזת שלהן  לידה,  היו בחופשת   4 ליצור קשר,  עוס״ים לא הצליחו המראיינות  מתוכם: עם שני 

ולא הסכימו לענות בעצמן, אחת סירבה להשיב ועובד נוסף כבר אינו עובד השירות. עם עובדים שהיה ידוע 

מראש כי עזבו את השירות או שאינם נמצאים זמנית בתפקיד מסיבות שונות, לא נעשה כלל ניסיון ליצור 

קשר במסגרת הסקר. חשוב לציין כי עקב הקשיים והעיכובים שתוארו בפרק 3, איסוף המידע מן העובדים 

נעשה, עבור מרביתם, כעבור זמן רב מן השימוש עצמו. 

כרבע מן העו״סים שרואיינו היו מן המגזר הערבי. היתר היו מן המגזר היהודי. 

השאלון מבוסס על שאלונים שהועברו בעבר במסגרת "מיזם התוצאות". השאלון עבר התאמה לשירות ולמבנה   6

המערכת שפותחה עבורו, וכן התאמה למילוי באמצעות ראיון טלפוני.
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5.1 משוב העובדים הסוציאליים על הרכיבים השונים של המערכת
משוב העו״סים עּובד מתוך תשובותיהם לסקר הטלפוני. בחלק מן הנושאים שולבו גם הערותיהן של שתי 

העובדות שרואיינו בנפרד בעקבות סירובן להשתמש במערכת.

משוב על השאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות

היקף המילוי

בממוצע, העו״סים מילאו את השאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות עבור שבעה לקוחות, וכמות  ♦

השאלונים שמולאו נעה בין 1 ל-15. 

אי-מילוי שאלון עבור נער/ה:  ♦

מחצית מן המשיבים ציינו שהיו נערים שהם כלל לא מילאו עבורם שאלונים. חלקם אף לא מילאו 	 

שאלונים עבור מרבית הנערים.

גם 	  נותק.  הסיבות העיקריות לאי-מילוי שאלון הן שהנערים כבר אינם בטיפול או שהקשר עמם 

בעיות טכניות השפיעו על מילוי השאלון. יצוין שאף לא עובד אחד מאלה שהשיבו לא ציין התנגדות 

לכלי כסיבה לאי-מילוי, ורק שני עובדים ציינו עומס בעבודה. חשוב לציין כי עוס״ים שלא מילאו 

היו  השאלונים  את  למלא  לא  שבחרו  לאלה  כי  ייתכן  בסקר.  השתתפו  לא  כלל,  השאלונים  את 

עמדות שונות.

חוויית המילוי

משך המילוי: כ-80% מן העו״סים ציינו כי לקח להם כשעתיים למלא שאלון מלא עבור נער/ה )איסוף  ♦

מידע ותכנון התערבות אחד(. רק לכ-16% לקח יותר משעתיים, כאשר שניים מתוכם ציינו כי לקח להם 

כ-6 שעות למלא את השאלון. 

נוחות המילוי: 52% מן המשיבים ציינו שהשאלון היה די נוח למילוי, ומעטים ציינו כי הוא היה נוח  ♦

מאוד למילוי )4%(. היתר )44%( ציינו כי מילוי השאלון היה לא כל כך נוח או לא נוח בכלל.

מראה השאלון ועיצובו: 52% מן המשיבים ציינו שהם די מרוצים ממראה השאלון ומעיצובו, כ-40%  ♦

מאוד  מרוצים  הם  כי  ציינו  )כ-8%(  מעטים  ורק  בכלל  מרוצים  לא  או  מרוצים  כך  כל  לא  שהם  ציינו 

ממראה השאלון ומעיצובו.

שנתפסו  ♦ משאלות  ולהימנעות  השאלון  לקיצור  בקשות  עלו  שימוש:  לחוויית  הנוגעות  נוספות  הערות 

כחוזרות, לשיפור דוח הסיכום המופק מן השאלון כדי שיהיה ידידותי יותר ויאפשר העברתו לגורמים 

נוספים, וכן בקשות לשיפור ממשק התוכנה והצגת יותר משאלה אחת בדף. 

כאמור, השאלונים נבנו על גבי תוכנת הנמלה לבניית סקרים, ולא פותחה מערכת מחשובית ייעודית לניהול 

את  מאוד  הגבילה  זו  עובדה  משתמש.  וחווית  עיצוב  מבחינת  העובדים  לצורכי  המותאמת  ההתערבות 

האפשרות ליצור מערכת מתאימה ויזואלית ונוחה לשימוש. בבניית מערכת לשימוש שוטף, הכרחי להביא 

פרמטרים אלו בחשבון.
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תשתית לוגיסטית וטכנית

עובדים.  הם  שבו  אחר  במקום  או  השירות/היחידה  במשרדי  השאלונים  את  מילאו  המשיבים  מן   92%

44%  מן המשיבים ציינו כי הם די מרוצים מן התנאים הלוגיסטיים/הטכנולוגיים למילוי השאלון, 33% 

ציינו שהם מרוצים מאוד, והיתר, 23%, ציינו כי הם לא כל כך מרוצים או לא מרוצים בכלל מן התנאים 

על קשיים  היו מרוצים מתנאי המילוי התלוננו  הלוגיסטיים/הטכנולוגיים למילוי השאלון. משיבים שלא 

או לתמיכה  לסיוע  מן המשיבים הזדקקו  נגישות למחשב(. 50%  וחוסר  לאינטרנט  חיבור  )היעדר  טכניים 

)כ-40% מכלל המשיבים על השאלון(. 18% ציינו קשיים  במהלך מילוי השאלונים, בעיקר תמיכה טכנית 

בהבנת השאלות או המשימות.

תמיכת ממונים

67% מן המשיבים ציינו שקיבלו במידה רבה או במידה רבה מאוד תמיכה לשימוש במערכת מן הממונים 

עליהם. עם זאת, חשוב לשים לב כי שליש מן המשיבים ציינו שלא קיבלו תמיכה מספיקה. 

ממצאים שעלו מן הסקר )בחלוקה על פי פרקי השאלון(

מידע ומאפיינים

חיים  ומצבי  חיים  נסיבות  דמוגרפיים,  משתנים  הלקוחות:  מאפייני  על  במידע  עסק  השאלון  של  זה  פרק 

לבחירת  רלוונטיים  היותם  בשל  או  סיכון  גורמי  בהיותם  ההתערבות,  תכנון  במסגרת  השפעה  להם  שיש 

לחוות  וכן התבקשו  תכנים  לדעתם חסרו  נשאלו האם  ומסגרות ההתערבות. המשיבים  דרכי ההתערבות 

דעתם באופן כללי על הפרק.

היו  אם  זוכרים  שאינם  או  חסרים  תכנים  היו  שלא  ציינו   )85%( המשיבים  של  המוחלט  רובם  תכנים. 

קיימים  כולם  בפועל  אך  חסרים,  הם  כי  שחשבו  ספציפיים  לתכנים  התייחסו  משיבים  שבעה  רק  כאלה. 

בשאלון. חוסר נוסף שהוזכר היה האפשרות להוסיף התייחסות מילולית חופשית לכל שאלה. שני משיבים 

נוספים ציינו שלתחושתם השאלון אינו מספק תמונה מלאה ודיווחו שהם נתקלו בקושי לחלק את המידע 

לקטגוריות. 

חשוב לציין כי שתי ביקורות אלו לגבי מערכות לניהול מידע בשירותי רווחה מוכרות מן הספרות, ולמעשה 

יותר  לייצוג  רבים  עובדים  של  והרצון  הצורך  מן  נובע  לקטגוריות  בחלוקה  הקושי  זו:  את  זו  משלימות 

ביניהם  ולחבר  נתונים  לאסוף  גם  שתפקידן  שמערכות  בעוד  מידע,  של  ואינטגרטיבי  נרטיבי  הוליסטי, 

הפתרון  כי  נראה  עיבודים.  וביצוע  המידע  של  כמותי  ייצוג  המאפשרת  לקטגוריות,  לחלוקה  נדרשות 

לסוגיה זו הוא מתן אפשרות למשיבים להתייחס גם במלל חופשי ובכך לאפשר גם לייצוג הוליסטי-נרטיבי 

)להרחבה ראו שר וארזי, 2017(. בשאלון לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות ניתנה אפשרות בסוף כל תחום 

להתייחס באופן חופשי, אך לא ניתנה אפשרות להרחיב על כל אחת מן השאלות בנפרד. הוספת אפשרות 

כזו עשויה להתקבל בברכה על ידי חלק מן העובדים, אך מנגד לסרבל את המערכת ולהעמיס על השאלון. 

ההחלטה לאפשר הוספת מלל חופשי בסיום כל תחום נועדה להוות פשרה. 
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אורך הפרק וארגונו. מגבלות הפורמט שבו נבנתה המערכת חייבו בניית שאלון שיש בו קושי לחזור לנתונים 

ייעודית המותאמת במבנה שלה לאופי העבודה ולאפשרות למעבר דינמי בין  שכבר מולאו. בניית מערכת 

פרקי השאלון תשפר את חווית המשתמש של העובדים. 

נדרש  לקוחותיהם אשר  על  כל המידע  לאתר את  כי התקשו  עובדים שציינו  היו  באיתור המידע.  קשיים 

מהם בשאלון, וכי נאלצו להשקיע זמן רב באיתור המידע, שלעתים אינו מתועד כלל או שמתועד במקומות 

אחרים. חשוב לציין כי זהו מידע שהוגדר ע"י עובדות השירות בתהליך הפיתוח כחיוני ושאמור בכל מקרה 

של  מעבודתם  אינטגרלי  בחלק  מדובר  זמן  אורך  איתורו  אם  גם  לכן,  להם.  וידוע  לעובדים  נגיש  להיות 

הנהלת  של  החלטה  נדרשת  זה  בענין  ובריכוזו.  המידע  חיפוש  בהבניית  לסייע  עשויה  והמערכת  העוס״ים 

השירות, רצוי בשיתוף של מנהלים בדרגי השדה, לגבי איזה מידע הוא אכן חיוני ועל העוס״ים להשיגו, גם 

יוגדר ״סעיף חובה״ בעוד שמידע שאינו כזה יכול  במחיר של השקעת זמן ומשאבים באיתורו. מידע כזה 

בהן  המוזן  שמידע  חיוני  בשימוש,  להיות  ימשיכו  אחרות  שמערכות  במידה  רשות״.  ״סעיף  מוגדר  להיות 

״יישאב״ לתוך המערכת לניהול מידע ולתכנון התערבות, כדי להימנע מן הצורך בהזנה כפולה של נתונים. 

הערכת צרכים וכוחות

פרק זה של השאלון עסק בצרכים של הלקוחות, בבעיות שעמן הם מתמודדים ובכוחות העומדים לרשותם. 

חשיפה  חריגים;  ואירועים  חיים  מצבי  עם  בהתמודדות  קושי  והן:  מרכזיות,  לקטגוריות  חולקו  אלה 

לפגיעות שונות; היחסים במשפחה; השתייכות למסגרת ותפקוד בה; תפקוד אישי וחברתי. 

היו  במיוחד  שבלטו  קטגוריות  שווה.  במידה  חשובים  היו  בפרק  התכנים  כל  כי  ציינו  המשיבים  מן   35%

צרכים ברמת המשפחה וצרכים ברמת המסגרת. 

תכנים חסרים. רובם המוחלט של המשיבים )95%( ציינו שלא היו תכנים חסרים או שאינם זוכרים כאלה. 

ללקוחות  רלוונטית מאוד  סוגיה  הנראה  ככל  לאלימות ברשת, שהיא  כללו חשיפה  תכנים חסרים שצוינו 

השירות ולכן חשוב לשלבה במערכת עתידית. כמו כן צוין חוסר בתוכן של תחומי עניין של הנער/ה. חשוב 

לציין כי השאלון כן כלל התייחסות לכך. 

קושי בחלוקה לקטגוריות, כימות ואובדן התיאור הנרטיבי. אחת העובדות הגדירה זאת כך: ״ככל שאתה 

ממלא יותר באות לך עוד שאלות ובסופו של דבר התמקדתי רק בעיקר כי הוא היה עמוס מדי, כבר היה 

לי יותר קל לכתוב דוח, הוא העמיס על העבודה, הוא הפך את הדברים למאוד רוטיניים, השפה היא שפה 

מחקרית והיא לא ידידותית בשטח הטיפול״. 

מנגד, היו עובדים שראו במילוי השאלון אמצעי למיקוד ולתכנון נכון יותר: ״אני חושבת שזה מאד עזר לי 

לעשות סדר בצורה יותר מאורגנת – משהו שבמהלך הטיפול לא כל-כך עושים״.

הגדרת התוצאות הרצויות להתערבות, המדדים להשגתן ואסטרטגיות ההתערבות המתאימות

פרק זה נועד לתמוך בקבלת החלטות סביב התוצאות הרצויות להתערבות והסמנים שיאפשרו את בחינת 

השגתן, וכן סביב בחירת אסטרטגיות ההתערבות ומסגרות ההתערבות.
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בחירת תחומים מרכזיים להתערבות והגדרת תוצאות. בשלב זה התבקשו המשיבים לבחור את התחומים 

רפואיות  בעיות  )כגון  חיים  מצבי  עם  ההתמודדות  שיפור  האלה:  התחומים  מבין  להתערבות,  המרכזיים 

תפקוד  שיפור  קשים(;  חיים  אירועי  או  טראומטי  אירוע  הגירה,  אובדן,  משפחה,  בן  של  או  הנער/ה  של 

בין  היחסים  ומערכת  המשפחה  במסגרת  הנער/ה  תפקוד  שיפור  במסגרתה;  הסיכון  והפחתת  המשפחה 

או מקבוצת  )מבוגרים אחרים  במסגרת המשפחה  פגיעה שלא  מפני  ההגנה  הגברת  למשפחתו/ה;  הנער/ה 

השווים(; שילוב הנער/ה במסגרת נורמטיבית או שיפור התפקוד במסגרת העיקרית שבה הנער/ה נמצא/ת 

תחום  להציע  יכלו  אף  המשיבים  והחברתי.  הרגשי  ההתנהגותי,  התפקוד  שיפור  )צבא/לימודים/עבודה(; 

אחר להתערבות.

תחומים  לבחור  מאוד  קל  או  קל  די  להם  היה  כי  ציינו  המשיבים  מן   56% ההתערבות.  תחומי  בחירת 

להתערבות. לעומת זאת, 39% דיווחו כי היה להם קשה או קשה מאוד להגדיר תחומים כאלה )היתר לא 

ענו על השאלה(. בקרב המתקשים, הקושי העיקרי שצוין על ידי 25% מן המשיבים היה ראיית כל תחומי 

התחומים  בין  גדולה  חפיפה  של  קיומה  הייתה  פחות  שכיחה  סיבה  מידה.  באותה  כחשובים  ההתערבות 

קושי  סגורות(,  אפשרויות  מבין  לבחור  )הכרח  מספיק  גמישה  לא  בחירה  ציינו  בודדים  משיבים   .)10%(

והשלב  הנער/ה  עם  ההיכרות  מידת  בשירותים,  מחסור  מדידה,  וכמטרה  בודד  כמשפט  הבעיה  בהגדרת 

הטיפולי, וכן צורך לבחור את התחומים להתערבות יחד עם גורמים אחרים המעורבים בטיפול בנער/ה. 

תחומי  בבחירת  ראו  אלו  שעובדים  כך  על  מעיד  ההתערבות״  ו״שיטת  בשירותים״  ״מחסור  הסיבות  ציון 

כפי שמכוונת החשיבה  ולא  ושיטת ההתערבות הקיימים,  ידי אפשרויות המענה  על  ההתערבות כמונחית 

טיפול  גורמי  עם  בשותפות  למילוי  הרצון  הרצויות.  מהתוצאות  כנגזרות  ההתערבויות  את  התוצאתית 

נוספים הוא סוגיה שיש לתת עליה את הדעת, אם בתוך המערכת )מקום לביטוי קולות של גורמים אחרים 

ואף של מערכות משותפות( ואם מחוצה לה, באמצעות הנחיית העובדים להתייעץ לפני המילוי. 

הגדרת תוצאות רצויות להתערבות ונימוק הבחירה. לאחר בחירת התחומים, התבקשו המשיבים להגדיר עבור 

כל תחום שאותו הם בחרו תוצאות מרכזיות להתערבות. את התוצאות הם התבקשו לנסח באופן חופשי.

ל-54% מהם היה די קל או קל מאוד להגדיר תוצאות. ליתר היה די קשה או קשה מאוד לעשות זאת. מדברי 

המשיבים עלה כי הקשיים העיקריים נבעו מהיעדר כלים וניסיון אישי בהגדרת תוצאות, מחוסר בהירות 

נוספים  קשיים  צפויים.  ובלתי  תכופים  לשינויים  הנוטה  הלקוחות,  אוכלוסיית  מאופי  וכן  התהליך  של 

שצוינו היו רצון להגדיר מטרות יחד עם גורמים מטפלים נוספים, קושי בבחירת תוצאות להתמקדות מבין 

מגוון הצרכים, חוסר שיתוף פעולה של הנער/ה או של המשפחה או קושי בהשגת הסכמה עם הנער/ה לגבי 

התוצאות הרצויות.

המשיבים התבקשו לנמק את התוצאות שבהן הם בחרו, ונשאלו האם הצורך בנימוק סייע להם או הקשה 

שהצורך  ציינו   34% התוצאות.  בהגדרת  להם  סייע  לנמק  הצורך  כי  ציינו  מהם   53% בהגדרתן.  עליהם 

לנמק לא השפיע על הגדרת התוצאות ואילו מיעוט קטן )4%( ציינו כי הצורך לנמק הקשה עליהם בהגדרת 

התוצאות )היתר לא זכרו או לא השיבו(.



31

הגדרת הסמנים. המשיבים התבקשו לציין מה עשוי להעיד על השגת התוצאות ובדרך זו הוגדרו הסמנים. 

53% מהם השיבו שתהליך הגדרת הסמנים היה די קל או קל מאוד, ו-43% חשבו שהוא היה די קשה או 

בין  להבחין  התקשו  המשיבים  מן  חלק  כי  נראה  שהוגדרו,  ובסמנים  בתוצאות  מהתבוננות  מאוד.  קשה 

הגדרת הסמנים לבין הגדרת התוצאות. אחרים התקשו ב״תרגום״ התוצאה לסמן, והיו שציינו כי חסרים 

להם כלים לכך. עובדת אחת ציינה כי הגדרת תוצאות ומדדים לא התאימה בשלב ההתערבות שהיא הייתה 

בו עם חלק מן הנערות, וכי יש צורך במערכת שתלווה את ההתערבות בשלבים שונים ולא במילוי כוללני 

חד-פעמי. מערכת עתידית שתשמש את העו״סים בעבודתם השוטפת תוכל לתמוך בכך.

בחירת אסטרטגיות ההתערבות

העו״סים  התבקשו  השגתן,  על  להעיד  העשויים  והסמנים  הרצויות  ההתערבות  תוצאות  הגדרת  לאחר 

לבחור אסטרטגיות התערבות המתאימות להשגת התוצאות שהוגדרו עבור כל לקוח, ולנמק את בחירתם 

)האפשרויות שהוצעו היו: שיחות פרטניות טיפוליות; התערבות מעקבית; התערבות משפחתית; התערבות 

לימודים/ מסגרת  ביתית;  חוץ  השמה  חונכות;  משימתית;  חברתית  חינוכית  קבוצה  קבוצתית-טיפולית; 

תעסוקה; טיפול סמכותי; סיוע חומרי; תיווך, ִסנגור ומיצוי זכויות; פרקטיקה של מדיניות; אחר(. בשאלון 

המשוב נשאלו העובדים באיזו מידה חלוקה זו תורמת לתכנון ההתערבות. כ-60% מהם חשבו שהחלוקה 

לאסטרטגיות התערבות תורמת או תורמת מאוד לתכנון ההתערבות. היתר חשבו כי היא תורמת במידה 

ההתערבות  באסטרטגיית  לבחירה  סייע  בנימוק  שהצורך  השיבו  כ-40%  כלל.  תורמת  שאינה  או  מועטה 

בנימוק  שהצורך  חשו   )4%( מעטים  רק  כך.  על  השפיע  לא  בנימוק  הצורך  כי  ציינו  כ-45%  זאת   ולעומת 

הקשה על בחירת אסטרטגיית התערבות.

שאלונים לנערות ולנערים

במסגרת פיתוח המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות נוסח גם שאלון לנער/ה )ראו נספח ג(, שנועד 

לשרת את תהליך התכנון באמצעות הבאת קולם של הנערים והנערות וקבלת התייחסותם לתחומי הבעיה 

הרלוונטיים להם ולבחירת תחומי ההתערבות. במסגרת הפיילוט ניתנה לעו״סים יד חופשית להחליט האם 

ובאיזה אופן יתבצע מילוי השאלון: מילוי עצמי של הנער/ה או מילוי משותף עם העו״ס. השאלון תורגם גם 

לערבית, והוא הועבר לנערים ולנערות באופן ידני על גבי דפים. 

היקף המילוי ואופן המילוי 

כ-40% מן המשיבים ציינו כי העבירו את השאלון לכל הפונים או לרובם. 21% ציינו כי רק מיעוט מן הפונים 

מילאו אותו. לעומת זאת כ-40% ציינו כי אף לא אחד מן הפונים שלהם מילא שאלון. הסיבות העיקריות 

על  העו״ס  של  אי-ידיעה   ,)35%( והנערות  הנערים  של  פעולה  שיתוף  חוסר  יורד(:  )בסדר  היו  לאי-מילוי 

שאלונים אלו )14%(, ניתוק קשר עם הלקוח או סיום ההתערבות )12%(, הימצאות הלקוח במסגרת חוץ-

קשיים   ,)10%( הפונים  באמון  לפגוע  לא  כדי  השאלונים  את  להעביר  שלא  העו״ס  החלטת   ,)12%( ביתית 

ואי-התאמת השאלון למצב הלקוח או לשלב הטיפולי שהוא   )6%( )6%(, חוסר קשר עם הנער/ה  טכניים 

נמצא בו )2%(.
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מבין המשיבים, 52% ציינו כי השאלונים מולאו על ידי הנערים והנערות באופן עצמאי אך בנוכחות העו״ס. 

כ40% ציינו שהם מולאו על ידי הנער/ה והעובדת במשותף, וכ-10% ציינו שהם מולאו על ידי הנער/ה ללא 

הנערים  של  צורך  היו  שצוינו  העיקריות  הסיבות  משותף,  במילוי  שבחרו  העו״סים  מבין  העו״ס.  נוכחות 

והנערות בעזרה במילוי והעדפתם למלא את השאלון כך.

כ-40% מן המשיבים ציינו שלכל נער/ה מתאימה צורת מילוי אחרת. 29% ציינו שצורת מילוי העדיפה 

היא מילוי עצמי של הנער/ה בנוכחות העו״ס המטפל. 15% ציינו שמילוי השאלון יחד עם העו״ס המטפל 

הטובה  הדרך  היא  העו״ס  נוכחות  ללא  הנער/ה  של  עצמי  שמילוי  ציינו   10% ורק  העדיפה  הצורה  היא 

ביותר למילוי.

עמדות העו״סים כלפי השאלונים למילוי עצמי

כך  כל  לא  לנער/ה  עצמי  למילוי  בשאלון  ששימוש  ציינו  הטלפוני  לסקר  שהשיבו  העוסי״ם  מן   59%

מאוד  מתאים  או  מתאים  די  כזה  ששאלון  השיבו  היתר  זו.  לאוכלוסייה  מתאים  לא  בכלל  או  מתאים 

בשאלון  שהשימוש  חשבו   55% שאלונים,  מילאו  שלהם  הפונים  מן  שחלק  אלו  מבין  זו.  לאוכלוסייה 

מתאים לאוכלוסיית השירות. 

55% מן העו״סים שלפחות חלק מן הפונים שלהם מילאו שאלון ציינו כי מילויו לא תרם כלל או לא כל כך 

תרם לתכנון ההתערבות. היתר )כ-45%( השיבו כי מילוי השאלון תרם או תרם מאוד לתכנון ההתערבות. 

התערבות  לתכנון  במערכת  לנער/ה  עצמי  למילוי  שאלון  לשלב  נכון  לדעתם  האם  כשנשאלו  זאת,  למרות 

ומדידת תוצאות, כ-60% מן המשיבים ענו בחיוב. בין הנימוקים שניתנו לכך היו תרומתו לשותפות עמם, 

בכלי  לשימוש  האפשרות  בכך,  להם  המועבר  ובמסר  התכנון  בתהליך  לקולם  ביטוי  מתן  של  החשיבות 

בשירות ההתערבות, גם בהיבט של מיקוד בתחומים חשובים שלאו דווקא עולים ספונטנית בשיחות, ולצד 

אלו גם האפשרות להיעזר בו ככלי למעקב משותף אחר התקדמות תהליך ההתערבות. מדברי העו״סים: 

יש לזה חשיבות  וגם התחושה של הנערים להרגיש שהם שותפים  ״זה חלק בלהאמין בכוחות של הנערה 

גדולה לתת חוויה שבה יש שליטה על הגורל שלי״; ״זה נתן לו להבין את המטרה, לאן הוא הגיע עד היום 

נותן לו מחשבה איפה התחלתי ואיפה אני היום״.

יתר המשיבים )כ-40%( חשבו שאין זה נכון לשלב שאלון לנערים/ות במערכת לתכנון התערבות ולמדידת 

תוצאות. בין הנימוקים לכך צוינו תגובות שליליות של הנערים/ות וחוסר שיתוף פעולה מצדם, אי-התאמה 

מן  חלק  של  קיום  למידה,  ולקויות  וריכוז  קשב  הפרעות  ריבוי  יש  שבה  לאוכלוסייה  בכתב  שאלון  של 

היעדר תרומה של השאלון מאחר שהמידע  כזה,  למילוי שאלון  פיזי שאינו מתאים  ההתערבויות במרחב 

המושג ממנו כבר עולה בדרכים אחרות, וחשש כי בקשה למלא שאלונים עלולה להחוות על ידי הנערים/

כלי  שהוא  ״מרגיש  העו״סים:  מדברי  אותם.  להביך  עלול  השאלונים  ושמילוי  כמנוכרת  או  כמאיימת  ות 

לימודי ולא שותף זה מרגיש שאני לומדת באמצעותו על הילדים״; ״אני חושבת שאני יכולה לאור ההיכרות 

שלי עם הנער לענות אבל שאלונים מהסוג הזה יכולים להלחיץ ולאיים״. העו״סים נשאלו גם לגבי תגובת 

לקוחותיהם לשאלון. כ-40% ציינו שכל נער/ה הגיב/ה באופן שונה. 25% ציינו שהנערים/ות הגיבו באופן 
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חיובי וכ-30% ציינו שהנערים/ות הגיבו באופן שלילי למילוי השאלון. 

ולמדידת  התערבות  לתכנון  במערכת  לנערים/ות  שאלונים  בשילוב  עקרונית  תמכו  העובדים  מן  חלק 

תוצאות, אך העלו הצעות לשיפור. הצעותיהם התייחסו בעיקר לצורך ליצור חיבור יותר טוב בין רכיב זה 

לבין המהלך הכולל של תכנון ההתערבות, אם מבחינת תורת עבודה ואם מבחינת התאמה תוכנית טובה 

שפתית  מבחינה  להתאמתו  לקיצורו,  יותר,  לידידותי  השאלון  להפיכת  התייחסו  נוספות  הצעות  יותר. 

וצורנית לבני הנוער ולמתן אפשרויות נוספות למילוי )שאינן דף נייר(.

5.2 עמדות כלפי שימוש במערכות ממוחשבות וכלפי חשיבה תוצאתית בתכנון 
התערבות

עמדות כלפי השימוש במחשוב 

ממחקרים שבדקו בעבר את תגובותיהם של עו״סים בדרגי השטח לשימוש במערכות ממוחשבות לניהול 

עו״סים  של  יחסם  בעיצוב  מבוטל  לא  משקל  בהם  והשימוש  מחשבים  כלפי  לעמדותיהם  כי  עלה  מידע 

אישיים  לצרכים  במחשבים  השימוש  ביותר  רווח  כיום  זאת,  עם   .)1999 וסויה,  )וייסמן  כאלה  למערכות 

ומקצועיים כאחד. העו״סים שהשתתפו בפיילוט נשאלו על עמדותיהם כלפי שימוש במחשב. כל המשיבים 

פרט למשיב אחד ענו כי השימוש במחשב תורם לעבודתם )העו״ס הנוספת השיבה כי השימוש במחשב אינו 

לפיכך,  גבוהה מאוד.  או  כגבוהה  בשימוש במחשב  מיומנותם  מידת  העריכו את  מזיק(. 90%  ואינו  תורם 

נראה כי כיום עובדי השירות אינם נרתעים מעבודה בסביבה ממוחשבת ואף חשים כי הם נתרמים ממנה, 

ולכן עמדותיהם כלפי השימוש במערכת ממוחשבת לניהול מידע הן ממוקדות כלפי המערכת וכלפי התשתית 

הטכנולוגית והארגונית העומדת לרשותם, ואינן מוטות עקב יחס שלילי כללי כלפי מחשבים. חשוב לציין 

מן השימוש במחשוב  עלתה הרתיעה  עם שתי העובדות שסירבו להשתמש במערכת  כי משיחות שקיימנו 

כאחת הסיבות העיקריות לסירוב. אחת העובדות ציינה את גילה המתקדם כמקור הקושי בלמידת שימוש 

במערכת ממוחשבת, והציעה כי ביחידות שבהן מועסקות עו״סיות מבוגרות יחסית יצוות לעובדות תומך 

טכני בשלב ההטמעה.

עמדות כלפי חשיבה תוצאתית

רק 54% המשיבים ציינו כי נחשפו למונח ״חשיבה תוצאתית״ טרם השתתפותם בפיילוט הנוכחי. מרביתם 

בעבודה  או  עיון  וימי  בהשתלמויות  מקצועיות,  בהכשרות  בהדרכות,  העבודה:  במסגרת  אליו  נחשפו 

במסגרת פרויקט ספציפי. 17% מן המשיבים נחשפו למונח כבר במסגרת לימודי העבודה הסוציאלית. 

תהליכי  את  מאוד  רבה  או  רבה  במידה  מאפיינת  תוצאתית  שחשיבה  סוברים  אף  העו״סים  מן  כ-65% 

העבודה שלהם עם הלקוחות. מענין לראות כי אין התאמה בין העובדים שנחשפו בעבר למונח לבין אלו 

שסוברים כי הוא מאפיין את עבודתם. כלומר, יש עובדים שנחשפו לאחרונה למונח עצמו אך הם חושבים 

כי גם ללא היכרות עם המונח הם עבדו לפי העקרונות שאותם הוא מייצג. מנגד, יש עו״סים שהכירו את 

המונח עוד קודם אך אינם סוברים כי הוא מאפין את עבודתם. 
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בהמשך לכך, כ-70% מן העו״סים חושבים כי חשיבה תוצאתית מתאימה במידה רבה או רבה מאוד לעבודה 

מקרב  דומה  שיעור  בפרט.  וצעירים  צעירות  למתבגרים,  השירות  במסגרת  ולעבודה  בכלל,  הסוציאלית 

המשיבים חושבים כי החשיבה התוצאתית מתאימה להם באופן אישי כעו״סים. חשוב לציין כי אף לא אחד 

מן העו״סים סבר כי החשיבה התוצאתית, על כל רכיביה, אינה מתאימה כלל לתחום העבודה הסוציאלית. 

רובם המוחלט של העו״סים )כ-92%( ציינו שיש לפחות רכיב אחד בתוך גישת החשיבה התוצאתית אשר 

הם תומכים בו במיוחד. הרכיבים הבולטים שצוינו הם )בסדר יורד(: תכנון שיטתי מראש של ההתערבות, 

למידה כבסיס לשיפור, ותיעוד. 

מנגד, קרוב למחצית מן העו״סים ציינו שיש לפחות רכיב אחד בתוך גישת החשיבה התוצאתית אשר מפריע 

להם במיוחד. הרכיבים הבולטים שצוינו הם )בסדר יורד(: נגישות המידע לגורמים אחרים ותכנון מראש 

של ההתערבות. רק חמישה משיבים )10%( ציינו את המדידה השוטפת כרכיב המפריע להם במיוחד. 

עיון מעמיק יותר בנתונים מראה כי מקרב העו״סים הוותיקים במיוחד )17 שנים ויותר במקצוע(, המהווים 

להם  התאמתה  התוצאתית,  החשיבה  כלפי  חיוביות  עמדות  הביעו  יותר  נמוך  שיעור  המדגם,  מן  כרבע 

באופן אישי, התאמתה לעבודה הסוציאלית בכלל ולשירות לנוער, צעירות וצעירים בפרט, וזאת בהשוואה 

)לעומת  בעבודתם  תוצאתית  חשיבה  מיישמים  הם  כי  אמרו  מהם   50% פחות.  הוותיקים  לעמיתיהם 

 77% )לעומת  כעו״סים  להם  מתאימה  התוצאתית  החשיבה  כי  סבורים   60% פחות(,  מהוותיקים   70%

מהוותיקים פחות( ו-70% סבורים כי החשיבה התוצאתית מתאימה לעבודה סוציאלית באופן כללי )לעומת 

75% מהוותיקים פחות(. ההבדל המשמעותי ביותר היה בשאלת ההתאמה של חשיבה תוצאתית לעבודה 

בשירות לנוער, צעירים וצעירות – רק 40% מן העו״סים הוותיקים במיוחד סבורים כי היא מתאימה לכך 

לעומת 78% מקרב העו״סים הותיקים פחות שסברו כך. 

עמדות כלפי המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות

תרומת המערכת

ולמדידת  התערבות  לתכנון  המערכת  הטמעת  עשויה  בכלל,  אם  לדעתם,  מידה  באיזו  נשאלו  העו״סים 

בכלל.  ולשירות  ליחידה  ללקוחותיהם,  לתרום  מקצוע,  כאנשי  להם  לתרום  נחשפו  שאליה  תוצאות 

מקצוע  כאנשי  להם  לתרום  עשויה  המערכת  הטמעת  כי  סבורים  מהעובדים   54% כי  עולה  מתשובותיהם 

וללקוחותיהם במידה רבה, ומעטים אף ציינו כי היא עשויה לתרום בכך במידה רבה מאוד. 48% מהעו״סים 

הטמעת  כי  סברו  העו״סים  מן  כ-60%  זאת,  לעומת  ליחידתם.  לתרום  עשויה  המערכת  הטמעת  כי  חשבו 

המערכת עשוי לתרום במידה רבה או רבה מאוד לשירות. כלומר, למרות שרבים רואים במערכת גם כלי 

עבודה המשרת את העובדים, יש נטייה לראות אותה מעט יותר כמשרתת את ההנהלה והמטה. העו״סים 

לא נשאלו באיזה אופן הם סבורים כי המערכת עשויה לשרת את מטה השירות, אך סקירת ספרות שעסקה 

תופסים  רבים  עובדים  כי  העלתה  רווחה  בשירותי  מידע  לניהול  ממוחשבות  מערכות  של  בהתקבלותן 

מערכות אלו בעיקר כאמצעי פיקוח )שר וארזי, 2017(.  
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תוצאות  ולמדידת  התערבות  לתכנון  שהמערכת  חושבים  הם  כיצד  נשאלו  העו״סים  כאשר  זאת,  למרות 

ועבודה  מיקוד  צוינו  היתר  בין  לעבודתם.  אפשריות  ישירות  תרומות  גם  זיהו  מרביתם  לתרום,  עשויה 

מאלץ  ״זה  הסוציאלי:  הדוח  בניסוח  סיוע  ואף  סדר״  מטרות,״עשיית  בהגדרת  הכוונה  יותר,  שיטתית 

דוחות  להפקת  לסייע  יכול  זה  מחשבות,  תחושות,  לנו  שיש  דברים  מיני  כל  ולכמת  לחשוב  להתמקד, 

סוציאליים וכדומה״. עובדים ציינו את שיפור המענה לנער כמוקד התרומה: ״בכיוון ובהתאמת הצרכים 

עבור  לתרומות  התייחסו  אחרים  אליהם״.  אותנו  להתאים  אליהם,  מכווננים  יותר  להיות  לנערים 

את  להנהלה  לשקף  כאמצעי  והן  בקרה  לצרכי  הן  בשטח,  העשייה  אחר  לעקוב  אפשרות  כגון  השירות, 

העבודה המתקיימת, כך שהנראות של העבודה תגבר: ״מניסיון שלי בתור עובדת נוער אני מרגישה שאין 

גם  התייחסה  העובדות  אחת  בשטח״.  עשיה  לראות  וחשוב  ממשלתית  ברמה  שנעשה  במה  התמיכה  את 

לאפשרות ליצירת גוף ידע שיאפשר למידה למקרים דומים בעתיד. 

חשוב לציין כי היו עובדים שהתייחסו לכך שתרומה של המערכת מותנית בכך שיוקצו לשימוש בה משאבי 

ממוחשבות  מערכות  בהטמעת  העוסקת  לספרות  בהלימה  היא  אף  עומדת  זו  אמירה  המתאימים.  הזמן 

בשירותי הרווחה )להרחבה ולמראי מקום, ראו שר וארזי, 2017(.

עמדות  הביעו  במקצוע(  ויותר  שנים   17( במיוחד  הותיקים  העובדים  כי  מעלה  בנתונים  יותר  מעמיק  עיון 

יותר.  הצעירים  עמיתיהם  לעומת  תוצאות  ולמדידת  מידע  לתכנון  במערכת  השימוש  כלפי  יותר  שליליות 

בניגוד לעמיתיהם, רוב  העובדים הוותיקים במיוחד )60%( ציינו כי לדעתם השימוש במערכת לא יתרום 

או יתרום במידה מועטה לעבודתם באופן אישי וללקוחותיהם. רובם )70%( אף סבורים כי המערכת לא 

תתרום או תתרום במידה מועטה ליחידה שבה הם עובדים. עם זאת, מרביתם )60%( ציינו כי המערכת כן 

עשויה לתרום לשירות בכלל.

ביקורת והערות לשיפור

חלק מן העו״סים העלו ביקורת כלפי המערכת שבה התנסו. חלקה נגע לפן הטכני ולפורמט של השאלון. 

ועל  עיצוב השאלון  על  רבות  נבע מאילוץ, שהטיל מגבלות  ״נמלה״  גבי תוכנת  על  פיתוח השאלון  כאמור, 

שהוזכרו  הבעיות  מן  ניכר  לחלק  מענה  לתת  אמור  ייעודית  ממוחשבת  מערכת  פיתוח  בו.  השימוש  אופן 

בתחום העיצוב והממשק.

מן  חלק  מתאימה.  לא  בפלטפורמה  השימוש  מן  בהכרח  נובעים  שאינם  לרכיבים  נגעו  נוספות  ביקורות 

העו״סים התייחסו לכך שהשאלונים ארוכים ועמוסים מדי, היו שציינו את העומס המוטל עליהם, הנובע 

מהיעדר תיאום בין מהלכים ברוח דומה ומחיובם להשתמש בכמה מערכות לניהול מידע על לקוחות בו-

זמנית, והיו שרצו מערכות המאפשרות יותר ביטוי חופשי. מדברי אחת העו״סיות: 

נשב  הזמן  כל  שאנחנו  חושבים  ואם  עובדים,  על  להסתכל  צריכות  שהמערכות  חושבת  אני  ״כעיקרון 

במחשב ונמלא נתונים אנחנו לא נוכל לעבוד! צריכים להתאחד על דרך אחת ולא כמה, זה הדבר הכי 

חשוב כאן. אנחנו לא פקידים ואנחנו לא סטטיסטיקאים, אנחנו עו״ס ועובדי נוער והזמן הכי יקר שלנו 

הוא עם הפונים שלנו ולא על גבי מסך, אני מבינה את הצורך של המערכת מצד אחד אבל לי הכי חשוב 

להיות עם הנער״.
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טענה נוספת נגעה לתחושתם של חלק מן העו״סים כי תהליך בניית המערכת לא היה מספיק מחובר לשטח. 

בהקשר זה חשוב להזכיר כי על אף שהשאלונים פותחו תוך התייעצות מתמדת עם עובדים מכל הדרגים, 

המשובים,  בסיס  על  שינויים  בהם  ובוצעו  שדה  בתנאי  השאלונים  של  מקדימה  בחינה  התקיימה  כי  וכן 

ברור שלא כל העובדים היו שותפים בתהליך הפיתוח. על רקע זה חשוב להבטיח בעת פיתוח המערכת את 

שיתופם של עובדי השטח, וכן את הניראות של שותפות זו. יש לתווך לעובדים את השיקולים שהנחו את 

פיתוח המערכת ואת העקרונות שהנחו את בנייתה, ורצוי אף למסד מנגנון מסודר למשוב שיבחן את אופן 

קבלתה על ידי העובדים ואת השימוש בה.

וארזי,  שר  ראו  )להרחבה  ובעולם  בארץ  שנעשו  קודמים  מניסיונות  מוכרות  אלו  ביקורות  כי  לציין  חשוב 

2017(. בבניית המערכת הנוכחית נעשה ניסיון להתמודד עם חלק מן האתגרים הללו, אך נראה כי עדיין יש 

מקום לשיפור. 

הערה חשובה נוספת של העו״סים נגעה לכך שעבודה עם מערכת לתכנון התערבות צריכה להיות מובנית 

תוך  כולו  ההיכרות  שלב  את  וללוות  ההתערבות,  מן  אינטגרלי  כחלק  העובד,  של  השוטפת  העשייה  בתוך 

כדי מילוי הדרגתי. במסגרת הפיילוט הונחו העובדים להזין את המידע בנקודת זמן תחומה ומוגדרת. עם 

זאת, מערכת מותאמת שתפותח ייעודית לשימוש זה עשויה לאפשר הזנה שוטפת של המידע. לכל אחת מן 

האפשרויות יתרונות וחסרונות, ועל כן יהיה צורך לגבש תורת עבודה ולהגדיר האם מצפים מן העובדים 

למלא את הנתונים באופן שוטף או ב״חתכי זמן״ קבועים )להרחבה ראו שר וארזי, 2017(.  

5.3 תגובות העובדים כלפי המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות: סיכום
והארגוניים שליוו את  ולמרות החסמים הטכנולוגים  על אף התקלות שאירעו במהלך הפיילוט,  כי  נראה 

יישומו, מרבית העו״סים שנטלו בו חלק הביעו יחס חיובי כלפי הטמעת מערכת לתכנון התערבות ולמדידת 

תוצאות המבוססת על עקרונות החשיבה התוצאתית. מרבית העו״סים סברו כי מערכת כזו עשויה לתרום 

וסבורים  התוצאתית,  החשיבה  בעקרונות  תומכים  אף  מרביתם  בכלל.  ולשירות  ללקוחותיהם  לעבודתם, 

כי היא עולה בקנה אחד עם העקרונות המקצועיים של העבודה הסוציאלית בכלל ושל השירות בפרט. עם 

זאת, יש פער בין התמיכה העקרונית במערכת כזו לבין ביקורת על הביצוע, כפי שבא לידי ביטוי במערכת 

הדמה שפותחה לצורכי הפיילוט. נדרשת מערכת נוחה יותר למשתמשים מבחינת ממשק וחיבור למערכות 

במהלך  אליו  ונגישות  נוחה של המידע  הזנת המידע, שמירה  בתהליך  דינמית  תנועה  קיימות, המאפשרת 

נוסף לכך, להבנתנו חסרונו של רכיב המשוב  יותר.  וכן עיצוב וממשק משתמש ידידותיים  תהליך התכנון 

ביכולתם  פוגע  לעובדים,  רלוונטי  מידע  בסיכום  או  בדוחות  למערכת,  שהוזן  המידע  על  לעובדים  המידי 

להפיק ממנה את התועלת המרבית. על פיתוח עתידי של מערכת מחשובית ייעודית לשימוש שוטף להביא 

בחשבון נקודות אלו.

והעקרוני.  לצד הביקורת על הפלטפורמה המחשובית, עוס״ים מעטים אף מתחו ביקורת ברובד המהותי 

ולהיבטים  לנושאים  חופשי  נרטיבי-מילולי  ביטוי  במתן  העובדים  מן  חלק  לצורך של  בעיקר  זו התייחסה 

שאינם יכולים לבוא לביטוי באופן כמותי או שתיעודם באופן זה אינו מאפשר את הצגת המורכבות הטמונה 
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בהם. ביקורת זו עומדת בהלימה עם הספרות המקצועית העוסקת בניסיונות להטמיע מערכות ממוחשבות 

בשירותי רווחה )להרחבה ראו שר וארזי, 2016(. חשוב להדגיש כי במערכת שפותחה עבור השירות לנוער, 

שאילת  ידי  על  יותר,  ונרטיביים  איכותניים  רכיבים  האפשר  במידת  לשלב  ניסיון  נעשה  וצעירים  צעירות 

שאלות פתוחות ומתן אפשרות להערות במלל חופשי. ייתכן כי הודות לשילובם של רכיבים אלו, הטענות על 

פלטפורמה שאינה מילולית מספיק לא היו שכיחות. 

מקצועיים  טעמים  בסיס  על  וזאת  הלקוחות,  עבור  עצמי  לדיווח  שאלונים  גם  כללה  המערכת  כאמור, 

כמקור  הלקוח  של  קולו  בהבאת  החשיבות  את  והמדגישים  אמפיריים  במחקרים  גם  הנתמכים  וערכיים 

חשוב ומהימן בתהליך קבלת החלטות הקשורות לגורלו )ארזי, 2004(. נראה כי בהקשר זה הדעות בקרב 

כלפיו, אם  ואילו אחרים הביעו התנגדות  זה  ברכיב  העו״סים חלוקות; חלקם הביעו תמיכה משמעותית 

והקשר הטיפולי עמו. חלק מן העו״סים הביעו תמיכה בשיתוף  ואם כתלוי במאפייני הלקוח  גורף  באופן 

גם  והיו  כתוב,  שאלון  בצורת  ולא  אחר  באמצעי  זאת  לעשות  מעדיפים  היו  אך  התכנון,  בתהליך  הלקוח 

שהעלו הצעות לשיפורו. אנו סבורות כי יש מקום להתייחס לרכיב זה כאופציונלי, תוך ההדגשה כי חשוב 

כלים  להציע  ואף  אחר  באמצעי  נעשה  זה  שיתוף  אם  גם  ההתערבות  תכנון  בתהליך  הפונים  את  לשתף 

מסוגים אחרים למטרה זו.

משוב העובדים מעניק משנה תוקף לטענה ולפיה פיתוח של מערכת כזו חייב להיות מלווה בהטמעה סדורה 

של הגישה העומדת בבסיסה, וכן לעמוד בהלימה עם תהליכים אחרים המתקיימים בשירות ובמחלקות. זאת 

כדי להימנע מתחושת הצפה והיעדר סנכרון – מצב שנוצר בחלק מן היישובים )להרחבה ראו שר וארזי, 2017(. 

וניתוח הנתונים, מובאות  נוספות לשינויים בכלי עצמו, המבוססות בין השאר על משוב העובדים  הצעות 

בנספח ב.

6. תובנות וכיווני פעולה
וצעירים במשרד  לנוער, צעירות  ולמדידת תוצאות בשירות  ובחינה של המערכת לתכנון התערבות  פיתוח 

הרווחה הנו פרויקט מתמשך, הנמצא בתהליך עבודה לאורך תקופה של כמה שנים. ייחודיותו וחשיבותו 

טמונים בהיותה של המערכת למעשה אבטיפוס לפיתוח מערכות דומות בעתיד, אם עבור שירות זה ואם 

עבור שירותים או יחידות אחרות במשרד הרווחה. 

חשוב להדגיש כי בעוד שבמקור הייתה כוונה במסגרת הפיילוט לפתח גרסה ראשונית של מערכת ממוחשבת 

לשימוש שוטף, בסופו של דבר עקב אילוצים ומגבלות לא פותחה מערכת כזו וגובשה רק תשתית תאורטית 

על גבי מערכת דמה. 

דוח זה, המסכם את השלב הראשון של הפיילוט, התמקד בשלושה היבטים מרכזיים:

פיתוח המערכת, העקרונות המנחים את בנייתה ומבנה המערכת.. 1

התייחסות העובדים לעבודה על פי עקרונות החשיבה התוצאתית, התקבלות המערכת והשימוש בה . 2

בקרב יחידות השירות.
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הדגמת האפשרויות להפקת ממצאים ממערכת כזו ואיך ניתן ליישמם:. 3

וכן  ♦ השירות  שבטיפול  האוכלוסייה  ולצורכי  למאפייני  הקשור  בכל  מצב  תמונת  גיבוש  לטובת 

בנוגע להתערבויות המתקיימות עמה, למטרת תכנון מיטבי של עבודת השירות.

לטובת צורכי העובד בתהליך התכנון וניהול ההתערבות. ♦

בתהליכי הדרכה, פיקוח ובקרה ולמידת עמיתים. ♦

6.1 תובנות מרכזיות 
מודל ניתן ליישום  ♦

המודל של מערכת לניהול מידע על לקוחות המבוססת על עקרונות החשיבה התוצאתית ניתן ליישום.

מתן מענה הן לעובדי השדה והן לצורכי המטה ♦

בתהליכי  להם  לסייע  יכולה  כזו  שמערכת  סבורים  אכן  מהם  רבים  כי  העיד  העובדים  שנתנו  המשוב 

חשיבה ותכנון התערבות ומאמינים שהיא בעלת תרומה ללקוחות ולשירות. ניתוח חקרי המקרה שביצענו 

מעיד כי על בסיס המידע במערכת אפשר ליצור סיכום ממוחשב של תיק הלקוח, שעשוי לסייע לעובדים 

בהתנהלות השוטפת, בהדרכה ובעבודה מול גורמים נוספים. בעתיד, עם הוספתו של שאלון למילוי המשך, 

יוכלו העוס״ים להיעזר במערכת לצורך ביצוע מעקב אחר התקדמות הלקוחות אל עבר התוצאות במסגרת 

תכנית ההתערבות.

מאפשרת  המערכת  כי  מדגים  העובדים  מכלל  שהתקבלו  הנתונים  בסיס  על  שביצענו  האגרגטיבי  הניתוח 

לקבל תמונת מצב מקיפה ועדכנית של כלל הלקוחות או של חתכים שונים, לפי דרישה. אפשר גם להיעזר 

במידע המוזן במערכת כדי ללמוד על שיקול הדעת של עובדים בבחירת התערבויות. כמו כן, אפשר לזהות 

שהמדגם  מאחר  זה,  בשלב  מותאמים.  מענים  פיתוח  או  התייחסות  המחייבות  ייחודיות  סיכון  קבוצות 

מלכתחילה לא מייצג את לקוחות השירות ואינו מייצג גם את היחידות )עקב פרישה של חלק מן היישובים 

תמונה  לקבל  אלא  כולו,  בשירות  הלקוחות  של  מצבם  על   אלו  מנתונים  להסיק  ניתן  לא  במדגם(,  שעלו 

עקרונית לגבי סוג המידע שאפשר לקבל, הן ברמת השירות בכלל, הן ברמת היחידה או המחוז והן ברמת 

הלקוח היחיד. אם תוטמע בעתיד מערכת כזו בכלל יחידות השירות, ניתן יהיה לקבל תמונת מצב מלאה.

בעתיד, עם הוספתו של שאלון למילוי המשך, אפשר יהיה לקבל תמונת מצב גם לגבי הקשר בין התכניות 

המתוכננות לבין יישומן בפועל, וכן לגבי תוצאות ההתערבויות.

תשתית טכנולוגית וארגונית לוקה בחסר ♦

מבחינה טכנולוגית, היעדרה של מערכת ייעודית המותאמת לניהול שוטף של תיקי לקוח הביא למציאת 

פתרון זמני של התבססות על מערכת לניהול סקרים שבשימוש מכון ברוקדייל. השימוש במערכת זו יצר 

הקשו  אלו  בה.  המוזן  ובמידע  במערכת  העובדים  של  השימוש  אפשרויות  ועל  הממשק  על  רבות  מגבלות 

על העובדים בתהליך המילוי ולעתים הביאו לתסכול. מעבר למערכת ייעודית יביא עמו הזדמנויות רבות 

וכן  תקופתי  או  שוטף  למילוי  אפשרות  קיימות,  מערכות  עם  סנכרון  יותר,  נוח  משתמש  ממשק  ליצירת 

הפקת דוחות אגרגטיביים לפי דרישה. 
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ליצור תשתית לשילוב העבודה באמצעות המערכת בתהליכי העבודה השוטפים,  מבחינה ארגונית, צריך 

להתגייסות  ולפעול  בשימוש,  הנמצאות  אחרות  ומערכות  אחרים  דומים  תהליכים  בין  סנכרון  ליצור 

המפקחים, מנהלי היחידות בשירות ומנהלי המחלקות לשירותים חברתיים. להנהגת השירות תפקיד חשוב 

הפיתוח  בתהליך  לעבודה שוטפת, לשתפם  לפני הטמעת המערכת  העובדים  להכין את  זה. חשוב  בהקשר 

יותר בתחום תהליכי העבודה לפי  ולאפשר להם להביע את דעתם. חשובה גם הכשרה מקיפה  שהתקיים 

החשיבה התוצאתית. המערכת יכולה לתמוך בתהליכים כאלו, אך אינה יכולה להוות רכיב בלעדי בכך.  

עמדות חיוביות כלפי חשיבה תוצאתית ומערכות התומכות בתכנון התערבות בקרב העובדים, לצד  ♦

צורך בתנאים התומכים בכך

למרות הקשיים בשלב הפיילוט, ניכר היה כי מרבית העובדים השקיעו מאמץ ומחשבה במילוי השאלונים 

כי  מעידה  במערכת  בשימוש  שהתנסו  העובדים  של  תגובותיהם  בחינת  ומלא.  עשיר  שנאסף  המידע  וכי 

עמדותיהם כלפי מערכת התומכת בתכנון התערבות לפי עקרונות החשיבה התוצאתית הן חיוביות בעיקרן. 

רובם תומכים בשילוב החשיבה התוצאתית כחלק מעבודתם, ועובדים רבים אף סבורים כי היא מאפיינת 

התערבות  לתכנון  ממוחשבת  במערכת  בשימוש  תומכים  אף  העובדים  מרבית  כיום.  כבר  עבודתם  את 

ולמדידת תוצאות. עם זאת, מניתוח תשובותיהם של העובדים והתייחסותם להתנסות במערכת במסגרת 

הפיילוט עולה הצורך לברר את הצורך בפיתוח של מערכת מותאמת יותר מבחינת ממשק המשתמש. כמו 

כן נדרש שילוב אינטגרלי של המערכת בעבודה באמצעות הקצאת זמן ותמיכה מצד המנהלים והמדריכים. 

שיקולי העובדים תואמים את רוח החשיבה התוצאתית ♦

תכנון  במסגרת  שנעשו  לבחירות  הנמקה  של  רכיבים  כללה  תוצאות  ולמדידת  התערבות  לתכנון  המערכת 

ההתערבות. מעיון בנימוקי העובדים לבחירותיהם עולה כי רבים מהם הפעילו שיקול דעת העולה בקנה אחד 

עם עקרונות החשיבה התוצאתית, ובחרו התערבויות המותאמות לצורכי הפונים, ליכולותיהם ולכוחותיהם. 

ואף  הזה, המשקפים  הסוג  מן  נימוקים  של  ובהנכחה  בתיעוד  בעיקר  היא  של המערכת  כי תרומתה  ייתכן 

על השיקולים עצמם באמצעות  גם בהשפעה  לה תרומה  ייתכן שהייתה  מנגד,  מחזקים חשיבה תוצאתית. 

עשוי  כזו  במערכת  שימוש  כי  נראה  מקרה  בכל  שבה.  התוצאתית  החשיבה  תומכי  והרכיבים  שלה  המבנה 

לתרום להטמעה ולהשגרה של עקרונות החשיבה התוצאתית במסגרת השירותים החברתיים.

עוד עולה מנימוקי העובדים כי במקרים רבים הם הביאו בחשבון שיקולים הנוגעים לסביבה המשפחתית 

מדיניות משרד  עם  בקנה אחד  עולים  אלו  גם את המשפחה.  הכוללת  ליצור התערבות  ושאפו  של הלקוח 

הרווחה כיום.
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6.2 כיווני פעולה
וכן לבצע  ♦ ובלקחים שהופקו מן ההתנסות הנוכחית,  בפיתוח מערכת עתידית רצוי להסתייע בתובנות 

שינוים והתאמות על בסיס המומלץ בנספח ב(. כמו כן, אפשר ורצוי להתבסס גם על המסמך ״מערכות 

לניהול מידע על לקוחות וההתערבויות עמם בשירותי הרווחה: סקירת ספרות, תובנות וקווים מנחים 

לפיתוח מערכות״ של מכון ברוקדייל, המשלב גם את התובנות שעלו מן ההתנסות בשימוש במערכת 

שפותחה עבור השירות לנוער, צעירות וצעירים, והוצגו בדוח זה.

יש צורך לפתח עוד את הרעיון של שיתוף הלקוחות בתכנון ואת האופן שבו אפשר לעודד שותפות רבה  ♦

לתכנון  שנועדו  הכלים  בין  יותר  טוב  ממשק  וכן  לכך  עבודה  תורת  לפתח  חשוב  לקולם.  וביטוי  יותר 

ולמדידת התוצאות לבין הכלים שנועדו למילוי ישיר של הלקוחות. 

בלקוח  ♦ בטיפול  המעורבים  אחרים  טיפול  גורמי  של  תובנות  או  המלצות  לשילוב  דרכים  לשקול  כדאי 

ובבני משפחתו.

ותכנון התערבות  ♦ להבנות תהליכי הערכת מצב הלקוחות  נועדה  הפיילוט  המערכת שפותחה במסגרת 

כגון  ההתערבות,  לניהול  החיוניים  נוספים  רכיבים  בה  שולבו  לא  התוצאתית.  החשיבה  עקרונות  לפי 

ממשק  וכן  כאלה  רכיבים  גם  לכלול  הכרחי  שוטף  לשימוש  במערכת  קשר.  ופרטי  מנהליים  טפסים 

למערכות אחרות.

התוצאתית.  ♦ החשיבה  בתחום  הכשרה  מערך  במקביל  לפתח  חשוב  מערכת,  של  עתידי  פיתוח  לקראת 

המערכת אינה עומדת בפני עצמה אלא אמורה להוות כלי ליישום תורת עבודה שהעובדים כבר בקיאים 

בה, ולסייע בהטמעתה.

עבור  ♦ מערכת  לפיתוח  ובתרומתם  ההתנסות  בממצאי  האפשר  ככל  השירות  עובדי  את  לשתף  מומלץ 

בעיצוב  השדה  לעובדי  שהיה  המרכזי  החלק  את  להבליט  חשוב  עתידית  מערכת  בהטמעת  השירות. 

התובנות.

לבצע  ♦ הוחלט  העובדים.  לשימוש  תוצאות  אחר  מעקב  רכיב  של  ובדיקה  פיתוח  כולל  הפיילוט  המשך 

לקיים  ומנגד  בו חלק,  על העובדים שנטלו  עוד  לא להעמיס  כדי  באופן מצומצם,  הפיילוט  את המשך 

במסגרתו מהלך מעמיק ככל האפשר כדי לאסוף תובנות ולקחים נוספים.

אף שהנתונים שנאספו במסגרת שלב א׳ של הפיילוט אינם מתבססים על מדגם מייצג של הלקוחות,  ♦

הם עשויים להוות בסיס להמשך מחקר וללמידה בתחום נוער בסיכון מוגבר והעבודה עמו. הניתוחים 

הנאסף  במידע  אפשריים  שימושים  ולהדגים  מרכזיות  סוגיות  להציף  נועדו  הפיילוט  במסגרת  שנעשו 

מן המערכת. בתחומים רבים יש אפשרות להעמיק ולהפיק תובנות רבות בתחומי תוכן מגוונים. רצוי 

לחשוב על דרכים שבהן ניתן לעשות שימוש בנתונים שנאספו כבר בשלב זה לצורך מחקרי המשך.
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נספח א: המודל הלוגי 
המודל הלוגי הוא כלי רעיוני ויזואלי לארגון מידע ולתכנון התערבויות. בגרסה שבה נעשה שימוש במסגרת 

״המערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות״, המידע מחולק ל:

רלוונטיים . 1 להיות  או  סיכון  גורמי  להיות  שעשויים  סביבתו  ועל  האדם  על  נתונים   – מאפיינים 

להתערבות.

צרכים – בעיות או מוקדים שנדרש בהם שינוי כדי להביא לשיפור בחיי הלקוח או סביבתו, ובהם . 2

עשויה להתמקד ההתערבות.

כוחות – חוזקות, יתרונות, משאבים או כישורים מיוחדים העשויים לסייע בקידום ההתערבות.. 3

תוצאות – תיאור המצב הרצוי שאליו תכנית ההתערבות מכוונת. התוצאות שבהן בוחרים להתמקד . 4

מגדירות למעשה את המטרה של תכנית ההתערבות.

 תפוקות – הפעולות ומסגרות הפעילות האמורות לקדם את השינוי המתוכנן במסגרת ההתערבות.. 5

< >מאפיינים תוצאות צרכים
>רצויות

מגבלות

כוחות 
ומשאבים

תפוקות>
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נספח ב: שינויים ותוספות רצויים במערכת, בעקבות הפיילוט
תובנות  גיבוש  ִאפשר  נרחב  מידה  בקנה  תוצאות  ולמדידת  התערבות  לתכנון  המערכת  שאלוני  העברת 

מערכת  בעתיד  תוטמע  וכאשר  אם  במערכת,  הנדרשים  ולתוספות  להתאמות  לשינויים,  בנוגע  ולקחים 

ממוחשבת ייעודית לשימוש שוטף. אלו ההצעות המרכזיות:

להוסיף . 1 ההתערבות.  תכנון  ושאלון  לנערים  עצמי  דיווח  שאלון  בין  יותר  טובה  אינטגרציה  ליצור 

תדריך/הדרכה לאפשרויות לשימוש משולב בשני הכלים האלו ליצירת תכנון התערבות שתפני.

להקדיש . 2 חשוב  והפורמט.  הניסוח  מבחינת  יותר  לידידותי  לנערים  עצמי  לדיווח  הכלי  את  להפוך 

תשומת לב מיוחדת לשאלון בערבית, שכן היו עובדים שהעידו כי הניסוח שלו אינו ברור מספיק.

בתוך הכלי לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות:

לחדד יותר את ההבחנה בין מידע מנהלי שנדרש להתנהלות השוטפת ומידע הנדרש לעו״ס המטפל . 1

להכרת  המטה  גורמי  את  לשמש  שמטרתו  מידע  לבין  תוצאותיה  ומדידת  ההתערבות  תכנון  לצורך 

מאפייני האוכלוסייה וצרכיה . כך למשל בנוגע למסגרת הלימודים: לצורך עמידה בקשר עם המסגרת 

וכן במסגרת התכנון הפרטני, חשוב לציין את שמות המסגרת/מסגרות שבהן נמצא הלקוח. לצורכי 

המטה יש לדווח על סוג המסגרת )בי״ס רגיל/חינוך מיוחד/מסגרת המשלבת תעסוקה וכו׳(. 

להוסיף מידע תיאורי מילולי. למשל, אפשרות להרחבה . 2 יכול העובד  להרחיב את המקומות שבהם 

מסומנת  להיות  צריכה  הלידה  ארץ  נפשיים.  או  בריאותיים  מצבים  שונות,  פגיעות  בנושא  מילולית 

האגרגטיביים.  הדוחות  הפקת  ולצורך  עצמה  במערכת  ייעשה  לקטגוריות  והקיבוץ  רשימה,  מתוך 

ולא  קזחסטאן   : הלידה  ארץ  למשל:  ״המקובץ״.  ולא  הספציפי  המידע  את  יכלול  התיק״  ״סיכום 

קווקז/בוכרה.

ליצור פרק מובחן של היסטוריית התערבות עם המשפחה ועם הנער/ה, שימוקם בין המאפיינים לבין . 3

הצרכים, ובכך להבטיח הלימה בין רשימה זו  לבין רשימת המסגרות האפשריות להתערבות

להוסיף תחום צורך: מצב כלכלי.. 4

הוספת . 5 מבחינת  והן  הניסוחים  מבחינת  הן  והמאפיינים,  הנזקקויות  לרשימת  הזיקה  את  להגביר 

מול  רק  )ולא  במשפחה  ומתחים  ריבים  כגון  ״כלליות״,  משפחתיות  לנזקקויות  נפרדת  התייחסות 

הנער/ה עצמו/עצמה(.

ליצור הבחנה בין ״משפחה״ לבין ״מקום מגורים עיקרי״. בכל הקשור לתפקוד ולקשר עם מבוגרים . 6

או  בפנימייה  שקורה  מה  לבין  ההורים/הורה  בבית  שקורה  מה  בין  הבדל  להיות  יכול  אחראיים. 

)חופשות,  לסירוגין  המקומות  בשני  חיים  והנערות  הנערים  מן  והרבה  אחרת,  חוץ-ביתית  במסגרת 

סופי שבוע וכו׳(.

להוסיף במאפיינים ״תפקוד קוגניטיבי נמוך״ )לשקול גם ״מוגבלות שכלית״ ו״על הרצף האוטיסטי״(. 7

בשאלות על מחלה כרונית ועל אירוע טראומטי לבקש פירוט ממי שעונה כן. כנ״ל מי שמסמן שיש . 8

דמות משמעותית שהיא בעל תפקיד – לפרט מי.
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ליצור שאלות נפרדות עבור אחים ואחיות )כמה מכל סוג( כמה אחים/כמה אחיות וכן להוסיף מקום . 9

לפירוט לגבי משפחות מורכבות.

בכל מקום שמתייחסים למצב רפואי/נפשי – להוסיף אפשרות אם יש אבחנה ברורה לפרט מה הבעיה. 10

להוסיף אפשרות להתייחסות להריון, לידה, גידול ילד.. 11

יותר בין מאפיינים לבין צרכים . 12 לשנות את השאלות של ״מצבים מיוחדים״, וליצור הבחנה ברורה 

גם סביב זה. בעיקרון נכון יותר לחלק באופן נושאי – לדוגמא, שאלה לגבי הפרעת אכילה מאובחנת 

יכולה לבוא בתוך תת פרק על דימוי גוף, לצד שאלות על תסמינים של הפרעות אכילה )אפשר להוסיף 

אפשרות לצין האם ישנה אבחנה פורמלית של הפרעת אכילה(. באותו אופן אפשר לציין בהקשר של 

היו  האם  אבדניות  מחשבות  סביב  וכן  תקיפה,  ביצע  האם  תוקפנית  או  אלימה  התנהגו  על  שאלות 

ניסיונות התאבדות . סביב התנהגות מינית אפשר להוסיף שאלות לגבי כניסה להריון לא רצוי

לבטל את ההבחנה בין פגיעה מינית לבין אונס.. 13

להוסיף חשיפה לבריונות ברשת.. 14

גורמי הפנייה – להוסיף גורמים רפואיים )לדוגמא- בית חולים( , הגעה עצמאית לשירות ולרכז את . 15

גורמי החינוך יחד עם דוגמאות בסוגריים.
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נספח ג: שאלון לנערה/לצעירה7 למילוי עצמי
שלום רב!

וצעירים.  וצעירים שנמצאים בקשר עם השירות למתבגרים, צעירות  בני הנוער  השאלון הזה הוא בשביל 

השאלון הוא חדש ועדיין בבדיקה. את נבחרת להיות אחת הנערות או הצעירות שעוזרות לנו לפתח אותו. 

המטרה של השאלון היא לעזור לנו להכיר אותך טוב יותר וללמוד על תחומים בחיים שלך בהם את צריכה 

ורוצה עזרה. חשוב שתמלאי את השאלון בתשומת לב, כדי שהשאלונים יוכלו לעזור לנו ללמוד על הנערות 

והצעירות המגיעות לשירות ועל הצרכים שלהן.

בשאלון  שתכתבי  מה  השאלון.  במסגרת  שתמלאי  מה  לכל  בקשר  מלאה  סודיות  לך  מובטחת   - לב  שימי 

ישמש את העובדת שלך וגם ישמש כחלק מבדיקה של כלל בני הנוער והצעירים בשירות כדי לשפר אותו. 

חשוב להדגיש שהמידע יעובד באופן סטטיסטי בלבד, בלי להזכיר שמות או פרטים שאפשר לזהות אותך 

לפיהם. לכן, אנחנו מבקשים כי תשתדלי לענות בכנות.

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

1. משפחה
1. האם המשפטים הבאים נכונים או לא נכונים לגבייך:

נכון 
תמיד

בדרך 
כלל נכון

בדרך 
כלל לא 

נכון

אף פעם 
לא נכון

1234אני מרגישה שייכת למשפחה שלי. 1

1234אוהבים אותי במשפחה שלי. 2

1234המשפחה שלי מדאיגה אותי. 3

1234המשפחה שלי מבינה אותי. 4

1234אני מרגישה בטוחה במשפחה שלי. 5

1234במשפחה שלי לוקחים בחשבון את מה שאני חושבת. 6

1234המשפחה שלי רוצה שאצליח. 7

1234כשיש לי בעיה, המשפחה שלי מוכנה לעזור לי. 8

לשוחח אתו אם משהו . 9 לי   יש מישהו במשפחה שלי שקל 
מטריד אותי

1234

1234המשפחה שלי יודעת מה קורה לי בחיים. 10

7  השאלון לנער/צעיר זהה לשאלון זה מבחינת התוכן.
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2. עד כמה מעסיק אותך המצב שלך עם המשפחה?

מעסיק מאוד. 1

קצת מעסיק. 2

בכלל לא מעסיק. 3

3. באיזו מידה את רוצה לשנות את המצב שלך במשפחה?

רוצה מאד. 1

רוצה. 2

לא רוצה. 3

2. תפקוד במסגרת
בחלק זה יש שאלות על העיסוק העיקרי שלך, על המסגרת בה את נמצאת רוב היום: 

4. מה העיסוק העיקרי שלך, המסגרת בה את נמצאת רוב היום?

4. אני לא נמצאת במסגרת 3. צבא2. עבודה1. לימודים

5. האם כל אחד מהמשפטים הבאים נכון או לא נכון לגבייך, במסגרת בה את נמצאת רוב היום:

נכון 
תמיד

בדרך 
כלל נכון

בדרך 
כלל לא 

נכון

אף פעם 
לא נכון

1234טוב לי במסגרת. 1

1234אני מבצעת את המטלות המצופות ממני במסגרת. 2

1234אני מתפקדת כמו שצריך במסגרת. 3

1234אני מסתדרת טוב עם מי שאחראי עליי במסגרת. 4

1234מעריכים אותי במסגרת. 5

1234אני מרגישה שייכת למסגרת. 6

1234המסגרת לא מתאימה לי. 7

1234אני מצליחה במסגרת. 8

1234אין לי זמן למסגרת. 9

1234אני מסתדרת חברתית במסגרת . 10

6. עד כמה מעסיק אותך המצב שלך במסגרת?

מעסיק מאוד. 1

קצת מעסיק. 2

 בכלל לא מעסיק. 3
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7. באיזו מידה את רוצה לשנות את המצב שלך במסגרת?

רוצה מאד. 1

רוצה. 2

לא רוצה. 3

3. מצב בריאותי
8. האם המשפטים הבאים נכונים או לא נכונים לגבייך:

נכון 
תמיד

בדרך 
כלל נכון

בדרך 
כלל לא 

נכון

אף פעם 
לא נכון

1234אני בריאה בדרך כלל. 1

1234יש לי כאבים בגוף לעתים קרובות. 2

1234הגוף שלי חזק. 3

1234אני מודאגת מהבריאות שלי. 4

9. עד כמה מעסיק אותך המצב הבריאותי שלך?

מעסיק מאוד. 1

קצת מעסיק. 2

בכלל לא מעסיק. 3

10. באיזו מידה את רוצה לשנות את המצב הבריאותי שלך?

רוצה מאד. 1

רוצה. 2

לא רוצה. 3

4. הופעה חיצונית
11. האם המשפטים הבאים נכונים או לא נכונים לגבייך:

נכון 
תמיד

בדרך 
כלל נכון

בדרך 
כלל לא 

נכון

אף פעם 
לא נכון

1234אני אוהבת איך שהגוף שלי נראה. 1

1234אני בדרך כלל מקפידה על ההופעה החיצונית שלי . 2

1234יש דברים שהייתי משנה בגוף שלי. 3

1234אני אוהבת איך שאני מתלבשת . 4

1234טוב לי עם הגוף שלי. 5
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12. עד כמה מעסיק אותך המראה החיצוני שלך?

מעסיק מאוד. 1

קצת מעסיק. 2

בכלל לא מעסיק. 3

13. באיזו מידה את רוצה לשנות את ההופעה החיצונית שלך?

רוצה מאד. 1

רוצה. 2

לא רוצה. 3

5. מצב חברתי
14. האם המשפטים הבאים נכונים או לא נכונים  לגבייך:

נכון 
תמיד

בדרך 
כלל 
נכון

בדרך 
כלל לא 

נכון

אף 
פעם 

לא נכון

לא רלוונטי

1234קל לי להתחבר לבני גילי . 1

1234יש לי חברות טובות שאני יכולה לסמוך עליהן. 1

1234אני מרגישה לבד. 1

1234קורה שמציקים לי . 1

1234קורה שאני מציקה לאחרים. 1

קל לי ליצור קשר זוגי. 1

12

8

)אני לא 
מעוניינת ליצור 

קשר זוגי(

טוב לי עם בן/בת הזוג שלי. 1
1234

8

אין לי בן/בת זוג

15. עד כמה מעסיק אותך המצב החברתי שלך?

מעסיק מאוד. 1

קצת מעסיק. 2

בכלל לא מעסיק. 3

16. באיזו מידה את רוצה לשנות את המצב החברתי שלך?

רוצה מאד. 1

רוצה. 2

לא רוצה . 3



49

6. רווחה אישית
17. האם המשפטים הבאים נכונים או לא נכונים לגבייך: 

נכון 
תמיד

בדרך כלל 
נכון

בדרך כלל 
לא נכון

אף פעם 
לא נכון

1234אני מרוצה מהחיים שלי. 1

1234יש לי מצבי רוח רעים. 2

1234אני עצבנית. 3

1234אני מרגישה אשמה . 4

1234אני משועממת. 5

1234אני רגועה. 6

1234אני מודאגת. 7

1234אני נהנית מהחיים. 8

1234אני מאושרת. 9

18. עד כמה מעסיק אותך איך שאתה מרגיש עם עצמך?

 מעסיק מאוד. 1

קצת מעסיק. 2

בכלל לא מעסיק. 3

 19. באיזו מידה את רוצה לשנות את איך שאתה מרגיש?

רוצה מאד. 1

רוצה. 2

לא רוצה. 3
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7. היכולות והכוחות שלך
20. האם המשפטים הבאים נכונים או לא נכונים לגבייך:

נכון 
תמיד

בדרך 
כלל נכון

בדרך כלל 
לא נכון

אף פעם 
לא נכון

1234אני אדם אופטימי  . 1

1234אני יודעת להסתדר בכל מצב. 2

1234אני מסוגלת להשיג דברים שאני רוצה. 3

1234יש לי כישרונות מיוחדים. 4

1234אני חכמה. 5

בפני . 6 שלי  והמחשבות  הרגשות  את  לבטא  מצליחה  אני 
אנשים

1234

1234אני אדם חזק. 7

1234יש לי רעיונות ואני יודעת איך לממש אותם. 8

1234אני אדם טוב. 9

1234אני מוכנה להשקיע מאמצים כדי שדברים יצליחו לי. 10

1234אני סומכת על עצמי. 11

1234יש לי תכניות לעתיד שלי. 12

1234יש לי חלומות על העתיד שלי. 13

8. סיכום
לגבי הדברים שאת רוצה לשנות בחייך:

21. באיזו מידה את מרגישה שאת מסוגלת לשנות דברים בחיים שלך?

מסוגלת מאד. 1

מסוגלת. 2

לא מסוגלת. 3

22. האם את רוצה עזרה כדי לשנות דברים בחיים שלך?

רוצה מאד. 1

רוצה. 2

לא רוצה. 3
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23. באיזה מידה את מרגישה שעוזרים לך כאן בנושאים שחשובים לך? 

במידה רבה מאוד . 1

במידה רבה . 2

במידה מועטה . 3

כלל לא. 4

24. מה יכול לעזור לך לשנות דברים בחיים שלך? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

25. מי יכול לעזור לך בזה?

__________________________________________________________________________

26. דברים נוספים שחשוב לך להגיד:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

לעובד המטפל בנער/בצעיר:

27. כיצד מולא השאלון?

הנער/הצעיר מילא לבד את השאלון, ללא נוכחות העובד המטפל. 1

בנוכחות העובד המטפל ועם עזרה קלה ממנו )למשל: הסבר של . 2 הנער/הצעיר מילא לבד את השאלון, 

שאלה או מונח לא ברורים(

הנער/הצעיר מילא את השאלון יחד עם העובד המטפל  . 3

הנער לא מילא את השאלון. מדוע?_______________________________________________. 4

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________




