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תקציר 

רקע
מהלך  מקדם  מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל,  מכון  בשיתוף  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד 

להטמעה של ״חשיבה תוצאתית״ בכל יחידות המשרד ובמסגרת מערכיו השונים. המהלך כולל גם פיתוח 

ברמת  המשרד.  ידי  על  המופעלות  השונות  ההתערבויות  של  תוצאות  למדידת  וכלים  תומכות  תשתיות 

השטח, מערכות כאלה מסייעות בהבניית תהליך איסוף המידע, בתכנון התערבות המוכוון להשגת תוצאות 

של  שיטתי  בריכוז  לסייע  עשויות  כאלה  מערכות  והמטה,  המנהלים  ברמת  השגתן.  מידת  אחר  ובמעקב 

בשדה  המתרחשים  התהליכים  של  יותר  ומורכבת  עמוקה  הכרה  לאפשר  השטח,  מן  המגיעים  הנתונים 

הטיפולי ולערוך שינויי מדיניות מבוססי ידע מהימן. 

בקרב  הקבוצתי  הטיפול  תוצאות  למדידת  הפיילוט  ממצאי  ושל  הפיתוח  תהליך  של  סיכום  מציג  הדוח 

לחשיבה  היחידה  צוות  ידי  על   2016 שנת  במהלך  נערך  הפיילוט  למבוגרים.  המבחן  בשירות  מין  עברייני 

תוצאתית במרכז למערכות תומכות איכות במכון ברוקדייל, בשותפות צוות עבודה רב-מדרגי מן השירות. 

מטרה
לסייע בפיתוח ובהטמעה של כלי לצורך מעקב שוטף אחר תוצאות ההתערבות עם המטופלים המשתתפים 

בתכנית טיפול קבוצתי לעברייני מין.

שיטות
במהלך הפיילוט:

נוסח המודל הלוגי של תוכנית ההתערבות ונבחנה תאוריית השינוי שבבסיסו.א. 

נבדקה מידת התאמת הכלי לצרכי מדידת תוצאות שוטפת עבור עברייני המין בשירות. ב. 

)1( הישגים בתחום ג.  נערכה מדידת הישגי המטופלים בקבוצות באמצעות הכלי שפותח, בחלוקה ל: 

שיפור המודעות לעבירה; )2( הישגים בתחום פיתוח האסטרטגיות האישיות למניעת ביצוע העבירות 

בעתיד. 

תוצאות ומסקנות
הכלי שפותח במסגרת הפיילוט מתאים למדידת תוצאות שוטפת של ההתערבות בקבוצות הייעודיות א. 

לטיפול בעברייני מין. הכלי הצליח לשקף את ההתקדמות של המטופלים לאורך הזמן באופן תקף 

ומהימן. 

לאחר ב.  המטופלים  רוב  לעבירה:  המודעות  בתחום  שיפור  שחל  כך  על  מצביעים  המדידה  ממצאי 

הטיפול מודעים יותר למעשה שעשו; הם יודעים לנתח את הסיבות שהובילו לביצוע העבירה, להצביע 

על השלבים בתכנונה ואף לתאר את המנגנונים שבהם השתמשו כדי להצדיק את המעשה.

השינוי בתחום פיתוח אסטרטגיות אישיות למניעת ביצוע עבירות בעתיד מתון יותר, במיוחד בקרב ג. 

המטופלים במסגרת סגורה. 
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סיכום
לקצין  לשמש  יוכל  הכלי  שוטפת.  תוצאות  מדידת  לצורכי  הכלי  התאמת  את  מאששות  הפיילוט  מסקנות 

המבחן כלי תומך החלטה שיסייע בהערכת ההתקדמות של המטופל בתכנית השיקום, ובתוך כך בהערכת 

בגיבוש  לשירות  יסייעו  באמצעותו  השוטף  המידע  של  ואיסוף  הטמעה  ובהיקפו.  הפיקוח  בהמשך  הצורך 

מדיניות ובהתאמה מדויקת יותר של המענים הטיפוליים. כמו כן, דוח זה ממפה אתגרים רבים המלווים 

להצגת  המדידה,  לשיטות  קשורים  אלה  השוטפת.  הטיפולית  בעבודה  התוצאתית  החשיבה  של  שילוב 

התוצאות ולפירושן. 
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