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 המחקר תמצית

 המחקר ומטרות רקע. א

דפוסי הנוגעות לסוגיות שונות  עלומשרד הרווחה לביצוע רפורמה בשירותי הרווחה  היערכותבמסגרת 

כחלק מהטיפול של . ספקת השירותים על ידןה מתכונתלוחברתיים  לשירותיםהעבודה של המחלקות 

הוא מפנה לקוחות למגוון גדול של שירותים הניתנים במימון המחלקה והמכונים , ס המחלקה"עו

ן על ידי על אף שהשירותים הללו הם חלק מרכזי בשירות הנית, לדעת המשרד". שירותים תומכים"

כמו כן לא ברורה מעורבותו . אין היום מסגרת מושגית אחידה ושיטתית להגדרתם ולמיונם, המחלקות

 . של העובד הסוציאלי בטיפול בלקוח לאחר הפנייתו לשירותים השונים

 : הן שמטרותיוזאת ביקש משרד הרווחה מהמכון  לערוך מחקר גישוש  לאור

 היקף את למפות. 2; תומכים שירותים של המושג לגביאת התפיסות הקיימות בשטח  לבחון. 1

 סוגי של ראשונית טיפולוגיה ליצור. 3; ואת סוגיהם המשרד ידי על הניתנים התומכים השירותים

ס "את הזיקה בין הטיפול הסוציאלי הניתן על ידי עו לבחון. 4; הקיימים התומכים השירותים

 . המחלקה לבין השירותים התומכים הניתנים על ידי המחלקה

, ילד ונוער שירות) המשרד 1יחידות שש של ארציים מפקחים. 1: מקורות והם מחמישהנאסף  המידע

 המפגר לאדם אגףב, לשיקום באגף;  (חברתיים לשירותים אגףה -שירות פרט ומשפחה , שירות לזקן

היחידה ) התקון באגף יחידות שלוש מנהלי. 2;  התקון באגף אוטיזם עם באדם לטיפול וביחידה

 מנהלי. 3; (שיקום נוערל היחידהטיפול בהתמכרויות ול יחידה; צעירות וצעירים, בגריםלמת

ההגדרות הקיימות  .5; מקומיותסוציאליים ברשויות  עובדים. 4; חברתיים לשירותים המחלקות

 .מיקוד וקבוצות עומק ראיונות באמצעות בעיקר נאסף המידע. ס"בתע

 הממצאים סיכום. ב

  מיפוי ומיון, הגדרה -תומכים  שירותים. 0

 הם  המחלקהס "עו של בהפניה ללקוחות הניתנים השירותיםהסכמה בין הגורמים כי כל  קיימת

ושעוסקות כל אחת  שנבדקו ,בתשע היחידות של המשרד הכול בסך. שירותים תומכים בלקוח

 . כאלה שירותים 123 נמצאו ,באוכלוסייה אחרת

                                                   
 .שירותים ויחידות, של אגפים -במקום המינוח המקובל במשרד , בדוח זה  אנו משתמשים במונח  יחידה 1
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 טיפולי בשירות -מקצועי מרכיב קיום: והם התומכיםלמיון השירותים  מדדים שלושה זוהו

 שימור, הלקוח תפקודשיפור ) השירות מטרת; (הסוציאלית העבודה מתחום מקצוע איש, כלומר)

וארוך , עד שנה –קצר טווח , פעמי-חד) ללקוח ניתן שהשירות הזמן וטווח, (שניהם או התפקוד

 (.מעל שנה –טווח 

 השירותים לפי שלושה מדדים אלה מראה כי  התפלגות: 

 . אין במחציתםטיפולי ו-מקצועי מרכיב ישמהשירותים  במחצית −

 כשימור( 37%)משליש  למעלה של, כשיפור הוגדרה( 45%)השירותים מ כמחציתשל  מטרתם −

 . שימור ושיפור -( 23%) כרבעושל 

 לטווח 30%, (שנהמעל ) ארוך לטווח מיועדיםמהשירותים הניתנים ( 59%)ממחצית  למעלה −

 (.  11%) פעמיים-חד -  ומיעוטם( שנהעד ) קצר

 .שלעיל המאפייניםלפי  השירותים בהתפלגות היחידותהבדלים בין  יש −

 תחומי תשעה נמצאו. ס"מהתע המידעם התומכים היא לפי ניתוח נוספת למיון השירותי דרך 

-ההתנהגותי התפקוד שיקום: הםהבולטים שבהם  ;שירותיםשבהם עוסקים ה עיקריים סיוע

וסיוע בתפקוד אישי וניידות ( 13%)פנאי והעשרה , (17%) סוציאלי פסיכו טיפול, (35%)חברתי 

(12%.) 

  ומטרת  השירות של העיסוק תחום לבין בשירותטיפולי -המקצועי המרכיבנמצא קשר בין קיום

טיפולי בשירות -מקצועי מרכיב קיום: הוחלט לבסס את המיון על שני מדדים זאתלאור . השירות

עם )לזהות שישה סוגי שירותים תומכים  ניתןמיון זה  לפי. וטווח הזמן שהשירות ניתן ללקוח

 (.טווח וארוך מועד קצר, פעמי-חד –שונה  זמן טווח לפיבלעדיו  או טיפולי-מקצועי מרכיב

 התומכים השירותים לבין המחלקהס "עו של הסוציאלי הטיפול בין הזיקה.  2

לפי  נמצאס המחלקה אחרי הפניית הלקוח לשירות "המעורבות המצויה והרצויה של עו מידת בבחינת

 :כיהארציים ומנהלי השירותים   המפקחיםהערכת 

 18%-ס המחלקה כיום נמוכה ורק ב"מהשירותים רמת המעורבות של עו 64%-ב המצוי ברמת 

 . גבוהה הוערכה היאמהשירותים 

 גבוהה מעורבות רמת רצויה כי צוין( 71%)ברוב השירותים  הרצוי ברמת . 

 נמצאו הבדלים בין היחידות מבחינת הערכת מידת המעורבות( ורצוי מצוי)הרמות  בשתי. 
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  שירותיםטיפולי וב-מקצועי מרכיבהמעורבות הרצויה גדולה יותר בשירותים עם  רמת כי נמצא 

 . קצרי טווח

 :כי עלה החברתיים לשירותים במחלקות הסוציאליים והעובדים המחלקות מנהלי עם דיונים מתוך

 ס המחלקה אחר הפניית "מעקב הרצויות של עוהצורך ביצירת  נהלים ברורים יותר  של   דרכי  יש

 . הלקוח לשירותים התומכים

 הגורם שעמו נמצא העובד הסוציאלי בקשר : דפוס המעקב הרצוי זוהו  שני מדדים והם בקביעת

עד פעם בשלושה  –" צמוד"מעקב )ותדירות המעקב ( ישירות עם הלקוח או עם נותן השירות)

(. פעם בשבעה חודשים עד שנה –" מרוחק"ו; שה חודשיםבארבעה עד שי פעם–" רופף"; חודשים

התפיסה הייתה שסוג המעורבות קשור לסוג השירות . לפי שני מדדים אלה זוהו שישה סוגי מעקב

סוג המעקב  –כמו כן יש הבדלים בין יחידות המשרד באופי הקשר בין שני משתנים אלה . התומך

 .וסוג השירות התומך

 לעתיד כיוונים. ג

דפוסי המעקב  מיוןל, שנייהלמיון השירותים התומכים  וה תהאח -כאן  המוצגות ותיפולוגיהט שתי

 המחלקותלניהול הטיפול בלקוחות  נהלים לקביעת בסיס לשמש יכולות -ס המחלקה  "הרצויים של עו

,  מהלכים מספר דורש נהלים לקביעת כבסיס בשטח אלה טיפולוגיות יישום.  חברתיים לשירותים

 :  ובהם

 משוב לקבלת בשטח סוציאליים ועובדים החלטות מקבלי בפני הטיפולוגיות הצגת. 

 מדדי הזמן  שני של ושיטתית אחידה הגדרהחלק מהמרכיבים הכלולים בטיפולוגיות ובהן  חידוד

( קצר וארוך)אחת של טווח הזמן שהשירות התומך ניתן ללקוח  –המוצגים בשתי הטיפולוגיות 

 .(מרוחק, רופף, צמוד)ב והשנייה של תדירות המעק

 ביצוע פיילוט בשימוש בטיפולוגיות בחלק מיחידות המשרד . 
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 ודהת דברי

 :זה  מחקר בביצוע שסייעו המקצוע אנשי לכל להודות לנו נעימה חובה

היחידה ו ונוער ילדהיחידה ל, ומשפחה פרטל היחידה) חברתיים לשירותים באגף הארציים למפקחים

מודים על נכונותם  אנו, וביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם המפגר לאדם באגף, לשיקום באגף, (זקןל

 .  להשקיע מהידע המקצועי הרב שלהם לגיבוש המודלים המוצגים במחקר זה

 בהתמכרויות טיפולהיחידה ל; וצעירים צעירות, מתבגריםהיחידה ל)השירותים באגף התקון  למנהלי

 .המחקר לביצוע הדרושים הנתונים בהספקת הפעולה תוףשי על מודים אנו, (נוער שיקוםהיחידה לו

באשדוד ובירושלים אנו מודים , במועצה אזורית יואב, מחלקות לשירותים חברתיים בהרצליה למנהלי

 . על  המידע החשוב שהם סיפקו ועל הדיונים הפוריים עמם

בוצות המיקוד הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים  אנו מודים על השתתפותם בק לעובדים

 .  בעבודה עם האוכלוסיות השונות נםסיויועל  נכונותם לחלוק עמנו את תפיסותיהם המקצועיות ואת נ

 אשקלון, רחובות, חיפה, אביב תל: מהמחלקות לשירותים חברתיים מחמש רשויות מקומיות לנציגים

 . מודים על השתתפותם בקבוצת המיקוד ועל התרומות המקצועיות שלהם למחקר אנו.  ואשדוד

יוזם מחקר , במשרד הרווחה ואישיים חברתיים לשירותים האגף ומנהל בכירל "מנכ, וינטר מוטי למר

 .  כל המחקר לאורךאנו מודים על הדיונים הפוריים ועל הליווי המקצועי ,  זה

אנו מודים על הערותיו , תכנון והכשרה במשרד הרווחה, למחקר מנהל אגף בכיר, יקותיאל צבע למר

 . אשר סייעו לנו רבות בהתוויית כיווני המחקר, והארותיו

 שלבי כל במהלך החשובות והארותיהם הערותיהם על מודים אנו המחקר של ההיגוי ועדת לחברי

 .המחקר
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27  
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 לוחות רשימת

   התומכים השירותים של מיפוי ומיון, הגדרה. 3 פרק

טיפולי -לפי המרכיב המקצועי, התפלגות השירותים התומכים ביחידות: 1 לוח
 מטרת השירות וטווח הזמן שבו ניתן השירות, בשירות

 
6 

טווח הזמן שבו ניתן , לפי מטרת השירות, התפלגות השירותים התומכים: 2 לוח
 טיפולי בשירות -השירות ללקוח ולפי קיום מרכיב מקצועי

 
8 

 בו עוסק השירות שלפי תחום סיוע עיקרי  ,התפלגות השירותים התומכים: 3 לוח
 טיפולי בשירות -מקצועי מרכיבולפי קיום ס "שזוהה בתע

 
9 

 הזמן טווחלפי טיפולי ו-מקצועי מרכיבהתפלגות השירותים התומכים לפי קיום : 4 לוח
 לקוח ל שירותהבו ניתן ש

 התומכים השירותים לבין המחלקה ס"עו של הסוציאלי הטיפול בין הקשר. 4 פרק

 
11 

ס המחלקה על פי הערכת המפקחים "של עו (מצויה ורצויה)מידת המעורבות : 5 לוח
 השירותיםהארציים ומנהלי 

 
12 

ס המחלקה על פי הערכת המפקחים הארציים "של עו מידת המעורבות הרצויה :6 לוח
 טיפולי בשירות-מקצועי מרכיבלפי קיום , ומנהלי השירותים

 
13 

-מקצועי מרכיב ללא בשירותים, המחלקהס "עו של הרצויה המעורבות מידת: 7 לוח
 לפי יחידות, השירותיםמנהלי /הארציים המפקחים הערכתפי  על ,טיפולי

 
13 

 המפקחים הערכתפי  על המחלקהס "עו של הרצויה המעורבות מידת :8 לוח
 טווח הזמן של השירותלפי , השירותיםמנהלי /הארציים

 
14 

 המפקחיםעל פי דירוג  (5-4דירוג )ס המחלקה "של עו רצויההמעורבות המידת : 9 לוח
לפי בשירות ו טיפולי-לפי קיום מרכיב מקצועי ,מנהלי השירותים/הארציים

   טווח הזמן של השירות

 
14 

 םיבנספח לוחות רשימת

  מידע מהפיקוח הארצי -היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה  :א נספח

 הניתנים בקהילה  שירותים של נבחרים היבטים :ילד ונוערהיחידה ל: 1א לוח 21

 נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה היבטים :זקןהיחידה ל: 2א לוח 22

 בקהילה הניתנים שירותים של נבחרים היבטים: ולמשפחה פרטהיחידה ל: 3א לוח 23

 נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה היבטים: שיקוםהיחידה ל: 4א לוח 24

 בקהילה הניתנים שירותים של נבחרים היבטים: המפגר אדםהיחידה ל: 5א לוח 25

נבחרים של שירותים הניתנים  היבטים: אוטיזם עם באדם לטיפול היחידה: 6א לוח 26



 

7 

 בקהילה

 היחידה מהנהלת מידע – בקהילה הניתנים שירותים של נבחרים היבטים:  ב נספח

 הניתנים שירותים של נבחרים היבטים: וצעיריםצעירות , מתבגריםהיחידה ל: 1ב לוח 27
 בקהילה

 בקהילה הניתנים שירותים של נבחרים היבטים: בהתמכרויות טיפולהיחידה ל: 2ב לוח 28

 בקהילה הניתנים שירותים של נבחרים היבטים :נוער שיקוםהיחידה ל: 3ב לוח 28

 תרשימים רשימת

               התומכים השירותים למיון מדדים: 1 תרשים
4  

 מבצע הגורם ולפי תדירות לפי, המחלקהס "עו שמבצע המעקב סוגי של מיון  :2 תרשים
 17      המעקב

           הפניית לאחר המחלקהס "עו של המעקב הגדרת לצורך התומכים השירותים מיון: 3 תרשים
18 

 לשירות הלקוח                 

         ס המחלקה והזיקה ביניהם "של עו המעקב יסוגו תומכים שירותים מיוןמודל ל: 4 תרשים
19         

 

 


