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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 ידן. ה מתכונתלוחברתיים  לשירותיםהעבודה של המחלקות 

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

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

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

 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. 3ואת סוגיהם;  המשרד ידי על הניתנים התומכים השירותים

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

 המחלקה לבין השירותים התומכים הניתנים על ידי המחלקה. 

0Fיחידות שש של ארציים חיםמפק. 1: מקורות והם מחמישהנאסף  המידע

ילד ונוער,  שירות( המשרד 1

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

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

 מנהלי. 3שיקום נוער); ל היחידהבהתמכרויות וטיפול ל יחידהבגרים, צעירות וצעירים; למת

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. 1

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

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

 . כאלה שירותים 123 נמצאו ,באוכלוסייה אחרת

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

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

עד שנה, וארוך  –, 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%), שנה(מעל  ארוך לטווח מיועדים) מהשירותים הניתנים 59%ממחצית ( למעלה −

 ).  11%( פעמיים-חד -  ומיעוטם) שנה(עד  קצר
 .שלעיל המאפייניםלפי  השירותים בהתפלגות היחידותהבדלים בין  יש −

 תחומי תשעה נמצאו"ס. מהתע המידענוספת למיון השירותים התומכים היא לפי ניתוח  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 קיוםהוחלט לבסס את המיון על שני מדדים:  זאתהשירות. לאור 

לזהות שישה סוגי שירותים תומכים (עם  ניתןמיון זה  לפיוטווח הזמן שהשירות ניתן ללקוח. 

 ).טווח וארוך מועד קצרפעמי, -חד –שונה  זמן טווח לפיבלעדיו  או טיפולי-מקצועי מרכיב

 התומכים השירותים לבין המחלקה"ס עו של הסוציאלי הטיפול בין הזיקה.  2
לפי  נמצאהמעורבות המצויה והרצויה של עו"ס המחלקה אחרי הפניית הלקוח לשירות  מידת ינתבבח

 :כיהארציים ומנהלי השירותים   המפקחיםהערכת 

 18%-מהשירותים רמת המעורבות של עו"ס המחלקה כיום נמוכה ורק ב 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 מצויהרמות ( 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 העובדיםו המחלקות מנהלי עם דיונים מתוך
 מעקב הרצויות של עו"ס המחלקה אחר הפניית הצורך ביצירת  נהלים ברורים יותר  של   דרכי  יש

 הלקוח לשירותים התומכים. 
 דפוס המעקב הרצוי זוהו  שני מדדים והם: הגורם שעמו נמצא העובד הסוציאלי בקשר  בקביעת

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

פעם בשבעה חודשים עד שנה).  –בארבעה עד שישה חודשים; ו"מרוחק"  פעם–חודשים; "רופף" 

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

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

 וסוג השירות התומך.

 לעתיד כיוונים. ג
וסי המעקב דפ מיון, לשנייהלמיון השירותים התומכים  וה תהאח -כאן  המוצגות ותהטיפולוגי שתי

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

,  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

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

 .)והשנייה של תדירות המעקב (צמוד, רופף, מרוחק
 שרדביצוע פיילוט בשימוש בטיפולוגיות בחלק מיחידות המ . 
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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  אנווביחידה 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 להשירותים באגף התקון ( למנהלי

 .המחקר לביצוע הדרושים הנתונים בהספקת הפעולה שיתוף על מודים אנו), נוער שיקוםהיחידה לו

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

 על  המידע החשוב שהם סיפקו ועל הדיונים הפוריים עמם. 

הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים  אנו מודים על השתתפותם בקבוצות המיקוד  לעובדים

 בעבודה עם האוכלוסיות השונות.   נםסיויהמקצועיות ואת נועל  נכונותם לחלוק עמנו את תפיסותיהם 

 אשקלון, רחובותאביב, חיפה,  תלמהמחלקות לשירותים חברתיים מחמש רשויות מקומיות:  לנציגים

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

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

 כל המחקר.   לאורךזה,  אנו מודים על הדיונים הפוריים ועל הליווי המקצועי 

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

 . והארותיו, אשר סייעו לנו רבות בהתוויית כיווני המחקר

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

 .המחקר

 



 

 

 עניינים תוכן
 1 מבוא. 1 

 1 המידע איסוףהמחקר ודרך  מטרות. 2 

 3 התומכים השירותים של מיפוי ומיון, הגדרה. 3 

 3 הגדרת המושג של שירותים תומכים וזיהוי המדדים למיונם 3.1

 4 מיפוי השירותים התומכים 3.2

 8 "סהתעמיון השירותים התומכים לפי  3.3

 10 הצעה למיון השירותים התומכים  3.4

 11 . הקשר בין הטיפול הסוציאלי של עו"ס המחלקה לבין השירותים התומכים4 

 11 המעורבות המצויה והרצויה של עו"ס המחלקה בשירותים התומכיםדירוג  4.1

 15 הגדרה של מעורבות עו"ס המחלקה בשירותים התומכים               4.2

 18 עתידל כיוונים. 5 

 20 רשימת מקורות 

  21         הארצי פיקוחמידע מה -: היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה א נספח

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

 

  



 

 

 לוחות רשימת
   התומכים השירותים של מיפוי ומיון, הגדרה. 3 פרק

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

 
6 

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

 
8 

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

 
9 

בו ש הזמן טווחלפי טיפולי ו-מקצועי מרכיב: התפלגות השירותים התומכים לפי קיום 4 לוח
 לקוח ל שירותהניתן 

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

 
11 

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

 
12 

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

 
13 

 על ,טיפולי-מקצועי מרכיב ללא בשירותים, המחלקה"ס עו של הרצויה המעורבות מידת: 7 לוח
 , לפי יחידותהשירותים/מנהלי הארציים המפקחים הערכתפי 

 
13 

/מנהלי הארציים המפקחים הערכתפי  על המחלקה"ס עו של הרצויה המעורבות מידת :8 לוח
 טווח הזמן של השירות, לפי השירותים

 
14 

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

   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 בקהילה היבטים: אוטיזם עם באדם לטיפול היחידה: 6א לוח 26

 היחידה מהנהלת מידע – בקהילה הניתנים שירותים של נבחרים היבטים:  ב נספח
 בקהילה הניתנים שירותים של נבחרים היבטים: וצעירים, צעירות מתבגריםהיחידה ל: 1ב לוח 27

 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
  4               התומכים השירותים למיון מדדים: 1 תרשים

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

 18           הפניית לאחר המחלקה"ס עו של המעקב הגדרת לצורך התומכים השירותים מיון: 3 תרשים
 לשירות הלקוח                 

 19         של עו"ס המחלקה והזיקה ביניהם  המעקב יסוגו תומכים שירותים מיוןמודל ל: 4 תרשים
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 מבוא. 1
דפוסי הנוגעות לסוגיות שונות  עלומשרד הרווחה לביצוע רפורמה בשירותי הרווחה  היערכותבמסגרת 

כחלק מהטיפול של ספקת השירותים על ידן. ה מתכונתלוחברתיים  לשירותיםהעבודה של המחלקות 

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

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

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

 לשירותים השונים.  של העובד הסוציאלי בטיפול בלקוח לאחר הפנייתו

 עלמחקר גישוש כדי ללמוד  לערוךברוקדייל מכון -ג'וינט-ממאיירסהרווחה  משרדביקש  זאת לאור

 הזיקה ולהגדרת אלה שירותים למיון יותר שיטתית תפיסהבנושא זה  ועל בסיס זה להציע   התפיסות

 . חלקהסוציאלי הניתן על ידי העובד הסוציאלי של המ-הפסיכו הטיפול לביןבינם 

 המידע איסוףהמחקר ודרך  מטרת .2
 והן:  מטרות בארבע המחקר את למקד הוחלטההיגוי של המחקר  ובוועדת המשרד נציגי עם בדיונים

 .הרווחות בשטח לגבי המושג של שירותים תומכים התפיסות את לבחון .1

 ואת סוגיהם.  המשרד ידי על הניתנים התומכיםהשירותים  היקףאת  למפות .2

 הקיימים. התומכים השירותים סוגי למיון ראשוניתטיפולוגיה  ליצור .3

סוציאלי  הניתן על ידי עו"ס המחלקה לבין השירותים -הפסיכובין הטיפול  הזיקהאת  לבחון .4

 התומכים הניתנים על ידי המחלקה בהפניה של העובד הסוציאלי.  

מיקוד וראיונות  קבוצות שכללולהשתמש בשיטות מחקר איכותניות  הוחלטלבחון נושאים אלה  כדי

 עומק. 

והמטפלות כל אחת באוכלוסייה  אגפים לארבעה השייכות המשרד של יחידות בתשע התבצע המחקר

 :והם מקורות מחמישההמחקר נאסף מידע  במסגרת  1F2.אחרת

                                                   
 של אגפים, שירותים ויחידות. -המינוח המקובל במשרד בדוח זה  אנו משתמשים במונח  יחידה, במקום  2
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 ומשפחה פרט שירות, לזקן שירותונוער,  ילד שירות(  יחידות המשרד שש של ארציים מפקחים .1

 אוטיזם עם באדם לטיפול והיחידה המפגר לאדם האגף, לשיקום אגףבאגף לשירותים חברתיים, 

(שתי קבוצות),   מיקוד קבוצות באמצעותדרכים:  בשתי נאסף מהםבאגף התקון). המידע 

 לפי שבאחריותםהיחידות  ידי על המסופקים מהשירותים אחד כל עלטופס  מילוי ובאמצעות

 ).  2009 יולי-יוני( עמם יחד עליהם שהוחלט מדדים

טיפול ל יחידהבגרים, צעירות וצעירים; למת יחידה(ה התקון באגףשלוש יחידות  מנהלי .2

) 2011 מארסמהם הוחלט לאסוף מידע בשלב מאוחר יותר  ( -שיקום נוער) ל היחידהבהתמכרויות ו

ששימש את  הטופס; יחידתם ידי עלהמסופקים  השירותיםכל  אודות עלמילוי הטופס  באמצעות

 המפקחים.

 מהם נאסף מידע בשני אופנים:  ;חברתיים לשירותים מחלקות מנהלי  .3
 אשקלון, רחובותאביב, חיפה,  תל: והן מקומיותרשויות  מחמשמיקוד עם מנהלים  קבוצת .א

 ).2009(ספטמבר   ואשדוד
, אשדוד, ירושלים: והן מקומיותרשויות  בארבעעומק פנים אל פנים עם מנהלים  ראיונות .ב

 ).2010 ייונ-(מאי יואב אזורית ומועצה הרצליה

(קבוצה אחת בכל  שלעיל המקומיות הרשויות בארבעסוציאליים  עובדיםמיקוד עם  קבוצות .4

ילדים, משפחות, זקנים ואנשים עם  –באוכלוסיות יעד  המטפליםרשות). הקבוצות כללו עובדים 

 ).  2010 יוני-מאי( סוציאליות עובדות 17השתתפו בקבוצות  הכול בסךמוגבלויות. 

 .השונות היחידות ידי על המסופקים השירותים של ההגדרות לבחינת"ס התע ניתוח .5

 תומכים שירותיםעל השימוש ב המקצועית הספרות שלסקירה ראשונית  נערכה, לעיל לאמור בנוסף

 . הרווחה בשירותי

. המחקר של ההיגוי בוועדת הוצגו האיסוףשעלו במהלך  ראשוניים ממצאים. בשלבים נאסף המידע

 הדוחאת כיווני הבדיקה בשלבים השונים של המחקר.  והתוו חשובה תשומה היו בוועדה הדיונים

לגיבוש תפיסה ראשונית להגדרה של  כיוונים ומציג המקורותשהתקבל מכל  המידעאת  מסכם  הנוכחי

 הניתן במחלקות. סוציאלי-כופסיבינם לבין הטיפול  הזיקהשירותים תומכים, למיונם ולהגדרת 
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  התומכים השירותים של מיפוי ומיון, הגדרה  .3

 המושג של שירותים תומכים  הגדרת 3.1
 המקצועית בספרותתומכים  שירותים המושג בחינת. א

 המקצועית בספרות הרווחה שירותי בתחום) "Supportive Service"" (תומכים"שירותים  המושג בחינת

שעוסקים  מחקריםב זה מושג במערך השירות הסוציאלי משמש 2F3.בנושא מחקרים מעט יש כי העלתה

 אלה מחקרים לפינוער באומנה.  ובני רחוב דרי, מוגבלות עם אנשים, זקניםבארבעה סוגי אוכלוסיות: 

 שונים בתחומים עצמאיים חיים לנהל לאדם לסייע נועדוכשירותים ש התומכים השירותים מוגדרים

שמשותפים לכל ארבע האוכלוסיות  הסיוע שירותי. שירותים של רחבה קשת םכוללי הםו בקהילה

 והפניה ייעוץ לשירותי; רפואיים לשירותים; וארוחות למזון; ולתחבורה לניידות שירותשנחקרו הם 

מסוג  נובעהוא  וכיסוגי השירותים,  ביןיש הבדל כי  נמצא). Anand, 2008; 2009(קפלן ואחרים, 

עזרה בעריכת סידורים, ב בעיקר מתמקדים השירותים זקנהה בתחוםהאוכלוסייה הנחקרת. למשל: 

, עזרה בתיקון ושיפוץ הבית (Schwartz, 1991)ביקורים חברתיים בשירותי משק בית, ובקניות וליווי, ב

 עוסקים ותיםהשיר דרי רחוב ונוער אומנה בתחום ואילו); Benjamin, 1992ושירותי השגחה והגנה  (

 יומיות. -רכישת השכלה ופיתוח מיומנויות יוםבהכשרה תעסוקתית וב

התומכים  השירותים בהרחבת צורך עולה מוגבלויות עם אנשיםובתחום  הזקנהבתחום  מהמחקרים

כי לעובד הסוציאלי  מהספרות עולה עודכדי לאפשר לאוכלוסיות אלה לקיים חיים עצמאיים בקהילה. 

; ביצירת תיאום בין בקהילהמידע על אודות השירותים התומכים  בהספקתבקהילה תפקיד חשוב 

 הלקוחות צורכי עלשירותים תומכים שיענו  ובפיתוח ובתכנוןהשירותים השונים המסופקים ללקוח 

)Schwartz, 1991; Bolda et al., 2005 .( 

 במחקר שעלו התפיסות לפי המושג הגדרת. ב

 התומכים השירותים כי עלה הארציים המפקחיםהמיקוד עם  קבוצות בשתי שהתקיימו מהדיונים

של עו"ס  בהפניהלהם  ניתנים ושהםללקוחות המחלקה  לסייע שנועדו שירותים מגוון כוללים

 .  עבורםהמחלקה כחלק מתוכנית הטיפול שנבנתה 

                                                   
 יש לציין כי המושג "שירותים תומכים" מופיע בספרות המקצועית גם בתחום רפואה וחינוך. 3
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של עו"ס  בהפניהכל השירותים הניתנים  האם: הייתה המיקוד בקבוצות שנדונוהשאלות  אחת

 שירותים. 2; תומכים הם השירותים כל. 1שלוש תפיסות:  והוהמחלקה הם תומכים?  בהקשר זה ז

רפואי, פסיכולוגי), -ה, ו/או שירות טיפולי אחר (פרסוציאלי טיפול בהם שאין שירותים רקתומכים הם 

 עלתומכים הם שירותים הניתנים רק  שירותים. 3); גננת(כגון  אחר מתחום מקצועיש בהם איש  אבל

למיין ו תומכים שירותים הניתניםכל השירותים ב לראותהוחלט  בדיון. מקצועיים-סמך עובדים ידי

 אותם לסוגים שונים.  

 ומיונם התומכים השירותים מיפוי  3.2
 מדדים לפישל עו"ס המחלקה  בהפניה בקהילה שניתניםהיה מיון השירותים  במחקרהבא  השלב

 מרכיב: קיום והםשלושה מדדים עיקריים  זוהוהארציים  המפקחים עםדיונים הבסיס  לע .שונים

 ). 1' תרשים ר( ללקוח השירות ניתן שבו הזמן טווחטיפולי בשירות, מטרת השירות ו-מקצועי

 התומכים השירותים למיון מדדים: 1 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :והםנוספים  היבטיםפי שני  עללאפיין כל אחד מהשירותים  הוחלטאלה,  מדדים לשלושת נוסף

זמן שהשירות טווח ה

 ניתן ללקוח
-מקצועי מרכיבקיום  מטרת השירות

 טיפולי בשירות

רק עם מרכיב מקצועי  .1
 טיפולי של עו"ס

 -רק עם מרכיב מקצועי .2
טיפולי מתחום אחר 

 (פסיכולוג, מרפא בעיסוק)

טיפולי  -עם מרכיב מקצועי .3
 רפואי-של עו"ס ועובד פרה

-ללא מרכיב מקצועי .4
 טיפולי, כולל סיוע חומרי

 לשקם את הלקוח .1

 לשפר את תפקוד הלקוח .2

 לאפשר/לשמר תפקוד .3

לדחות מיסוד/הוצאה  .4
 מהבית

 פעמי-שירות חד .1

 קצר טווח (עד שנה) .2

ארוך טווח (מעל  .3
 שנה)

 מדדים למיון השירותים התומכים
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 .השירות מקבלימספר יחידות השירות הקיימות ומספר   –השירות  היקף .1

 המפקחים. לשירות הלקוח של הפנייתוהרצויה והמצויה של עו"ס המחלקה אחרי  המעורבות .2

 אתדרגות   חמש בן לםבסולהעריך  נתבקשו החברתיים לשירותים המחלקות ומנהלי הארציים

 אחד בכל"ס המחלקה עו של והרצויה המצויהרבה מאוד ועד בכלל לא) מ( המעורבות מידת

 הלקוח לשירות.  של הפנייתו לאחרמהשירותים הניתנים 

 המחלקות ממנהליהארציים ו מהמפקחיםשלעיל נאסף  ההיבטים ושני המדדים שלושתפי  על

. לשם כך פותח טופס יחידתםידי  עלכל אחד מהשירותים המסופקים  על מידע החברתיים לשירותים

 ).  3ב-1ב לוחות, ב נספח; 6א-1א לוחות, א נספחפיהם (ראה  עלשירות  כל לאפייןמיוחד ועליהם היה 

 :כי עולה המיפוי ממצאי מניתוח

 של העובד הסוציאלי של  בהפניה בקהילההניתנים  שירותים 123היחידות שנבדקו נמצאו  בתשע

 ). 1המחלקה כחלק מתוכנית הטיפול ללקוח (לוח 

 4-ל לשיקום ביחידה 28השירותים המסופקים, והוא נע בין  במספר היחידותהבדלים בין  יש 

 באגף התקון. נוער לשיקום ביחידהשירותים 

 דע זה. לא ניתן היה להשתמש במי ולכן יחידות למעט בנוגעעל היקף השירות התקבל  המידע 
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טיפולי בשירות, מטרת -: התפלגות השירותים התומכים ביחידות, לפי המרכיב המקצועי1לוח 
 השירות וטווח הזמן שבו ניתן השירות (באחוזים) 

 היחידה   
  

 
 סה"כ

123=N 

 
לילד 
 ונוער

21=N 

 
 

 לזקן
15=N 

 
לפרט 

 ומשפחה
18=N 

 
 

 לשיקום
28=N 

 
 

לאדם 
 מפגר

15=N 

 
לאדם 

עם 
 אוטיזם

8=N 

שלוש יחידות של 
 התקון*

18=N 

 100 100 100 100 100 100 100 100 טיפולי-מרכיב מקצועי
 100 75 34 36 61 14 57 52 קיים 

 100 25 7 18 61 7 43 38 רק עו"ס
 -- 50 27 18 -- 7 14 14 עו"ס ואיש מקצוע אחר 

 -- 25 66 64 39 86 43 48 לא קיים 
 -- -- 7 25 17 53 -- 15 סיוע חומרי

 -- 25 26 11 22 13 14 15 שירות  של עובד סמך 
 -- -- 33 28 -- 20 29 18 שירות שניתן בקהילה  

         
 100 100 100 100 100 100 100 100 מטרת השירות

 100 63 13 47 6 7 76 45 שיפור 
 -- -- 40 39 50 67 14 32 שימור 
 -- 37 47 14 44 26 10 23 שניהם

         
 100 100 100 100 100 100 100 100 טווח הזמן שבו ניתן השירות

 -- -- -- 25 11 27 -- 11 פעמי-חד
 33 50 47 17 18 27 29 30 קצר

 67 50 53 57 57 46 71 59 ארוך
שירותים) ושיקום נוער   5שירותים), טיפול בהתמכרויות ( 9*כולל שלוש יחידות: מתבגרים, צעירות וצעירים (

 שירותים) 4(
 

 לעיל): 1המדדים שנבחרו (ר' תרשים  תמהמיפוי לפי שלוש הנתונים ניתוח ממצאי להלן

 טיפולי בשירות -מקצועי מרכיב קיוםא. 

 מרכיב בהם שיש. רוב השירותים אין במחציתםטיפולי ו-מקצועי מרכיב יש מהשירותים במחצית 

 שירותים במעט) ו34%( הסוציאלית העבודה מתחום מקצוע אישטיפולי כוללים רק -מקצועי

 רפואי. -הפרהבצד העובד הסוציאלי גם איש מקצוע מהתחום  יש) 15%(
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 ללאהשירותים  באחוזטיפולי ו-מקצועי מרכיבעם  השירותים באחוז היחידות בין הבדלים יש 

טיפולי, והם -מקצועי מרכיב ישיחידות התקון  בשלושהשירותים המסופקים  בכלזה.  מרכיב

כשליש מהשירותים מהווים רוב גם ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם. לעומת זאת, הם מהווים  

 לאדם המפגר.   ביחידהשיקום ול יחידהב
 עובד של), שירותים 16%סיוע חומרי ( כוללים) 51%טיפולי (-מקצועי מרכיב אין שבהם השירותים 

כאן נמצאו  גם). 19%( בקהילההמסופקים  ושירותים) 16%הניתנים בדרך כלל בבית הלקוח ( סמך

הבדלים בין היחידות, הן בחלק היחסי של שירותים ללא מרכיב מקצועי והן בהתפלגות סוגי 

מהשירותים של  53%בעיקר בשירות לזקן ( שכיחהשירותים השונים. כך, למשל, סיוע חומרי 

), בשירות לאדם המפגר 33%ומשפחה ( רטלפ ביחידהיותר  שכיחהיחידה)  ושירות של עובד סמך 

 ).25%) ובשירות לאדם עם אוטיזם (26%(

 השירות  מטרת. ב

 שמטרתם  שירותים. 1: סוגים לשני) 1תרשים ר' ( במיפוי שצוינו המטרות ארבעאת  לקבץ ניתן

 לגבי. הלקוח תפקוד שימור שמטרתם שירותים. 2; הלקוח שיקום או הלקוח תפקוד שיפור

לעתים יחד עם שיפור או יחד עם  מופיעהכי היא  נמצאשל "מניעת מיסוד/הוצאה מהבית"  המטרה

 . השירותים בין מבחינה אינהשימור. ולכן 
 הוגדרה) 32%( כשליששל  מטרתם; כשיפור רק ה) הוגדר45%השירותים (ממחצית כ של מטרתם 

 . יחד גםשימור ושיפור כ ה) הוגדר23%( כרבעשל  ומטרתםכשימור, 

   כלהתקון  באגף. אלה מטרות עםהבדלים בחלק היחסי של שירותים  נמצאובין היחידות 

 הוגדרו) 67%( לזקן ביחידה ם. רוב השירותיבלבד שיפור למטרת הם המסופקים השירותים

חלק קטן יחסית  ולנוער לילד  ביחידהשל הלקוח,  ואילו  התפקוד את לשמר שנועדו כשירותים

 של כמטרתם הוגדר הלקוח תפקוד שיפור, זאת לעומת. זו מטרה כבעלי והוגדר) 14%( מהשירותים

 לאדם ביחידה 13%-ו בזקן 7%, ומשפחה בפרט 6% לעומת  ונוער ילד באגף מהשירותים 76%

 .המפגר

  ללקוח ניתן שהשירות הזמן טווח. ג

 המיועדים  כשירותים הוגדרוהניתנים על ידי המחלקות  מהשירותים) 59%( ממחצית למעלה

 יםפעמי-כחד הוגדרוקטן מהם  ומיעוטלטווח קצר (עד שנה)  מיועדים 30%ארוך (מעל שנה),  לטווח

)11%  .( 
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 71% ולנוער לילד ביחידהלטווח ארוך,  מיועדים ויותר השירותים כמחצית ,היחידות ברוב 

 . 67% - ובשלוש היחידות של התקון ארוך לטווחמהשירותים הם 

 המדדים. קשר בין ד

 בשירות טיפולי-מקצועי מרכיב קיום  –כי קיים קשר בין שני מדדים מתוך השלושה שלעיל  נמצא

 ואילו שיפור היא המטרה טיפולי-מקצועי מרכיב עם השירותים ברוב). 2' לוח רמטרת השירות (ו

של  טיפולי-המקצועיהמרכיב  בין קשר נמצא לא. שימור היא המטרה זה מרכיב ללא בשירותים

 מטרת לבין הזמן טווחכן לא נמצא קשר בין  כמובו ניתן השירות ללקוח. שהשירות לבין  טווח הזמן 

 .השירות

ללקוח ולפי  ן, טווח הזמן שהשירות ניתהשירות מטרת, לפי התומכים השירותים התפלגות: 2 לוח
 (באחוזים) בשירותטיפולי -מקצועי מרכיב קיום

 "כסה 
N=123 

 טיפולי בשירות -מקצועי מרכיב
 )N=64(  יש (N=59) אין

 100 100 100 השירות מטרת
 61 28 45 שיפור
 11 55 32 שימור
 28 17 23 ושימור שיפור

    

 100 100 100 ניתן שהשירות הזמן טווח
 9 12 11 פעמי-חד

 25 36 30 קצר
 66 52 59 ארוך

 

במקום  התומכים השירותים את למייןבשני מדדים  להשתמש ניתןעולה כי  שלעיל הממצאים לאור

בו ניתן ש הזמן וטווח השירות מטרת לחלופין או בשירות טיפולי-מקצועי מרכיב קיוםשלושה והם: 

 השירות.  

 "סהתע לפי התומכיםהשירותים  מיון 3.3
 לפיהשירותים  אתלמיין  ניסיון נעשה מהמפקחים המידע סמך על שבוצעלמיון השירותים  נוסף

 שבוהעיקרי  התחום: מדדיםבוצע לפי שני  המיון(תקנון עבודה סוציאלית).  ס"בתע מותההגדרות הקיי

 . השונים בשירותים התפקידים בעלי והרכב השירות עוסק
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 עוסק השירות  שבוהשירותים לפי התחום  מיון .א
: והם תומכיםה השירותים עוסקים שבהםעיקריים   סיוע תחומי תשעה"ס, זוהו מהתעפי המידע  על

 בתפקוד תמיכה(כגון עזרה ביתית),  סביבתי תפקוד) אישי בטיפול מטפלת(כגון  אישי תפקוד

(כגון מרכז הורים ילדים), פנאי (כגון  סוציאלי-פסיכו טיפולחברתי (כגון מטפח לילד), -התנהגותי

מועדונים, נופשונים), תעסוקה (כגון מפעלים מוגנים לעיוורים), דיור (כגון שכונה תומכת), חינוך (כגון 

 מעון יום) ומיצוי זכויות (כגון החזר מסים לעיוור). 

חברתי -הגותיעולה כי רוב השירותים מתרכזים בארבעה תחומים והם:  שיקום התפקוד ההתנ 3מלוח 

 ). 12%) וסיוע בתפקוד אישי וניידות (13%), פנאי והעשרה (17%( י), טיפול פסיכו סוציאל35%(

 ברוב כי נמצא העיקרי הסיוע תחום לביןטיפולי -מקצועי מרכיב קיום בין הקשר את בוחנים אם

 סביבתי בטיפול, אישי בתפקוד בסיוע העוסקים השירותים  בכל כמעט. ביניהם הלימה יש השירותים

 שירותים לעומתטיפולי, -מקצועי מרכיב איןחברתי -התנהגותי בתפקוד התומכים השירותים וברוב

 .זה מרכיב בהם קיים טבעם מעצם אשר

"ס  בתעשזוהה  השירות עוסק שבו עיקרי סיוע תחוםלפי  ,התומכיםהשירותים  התפלגות :3 לוח
 )אחוזיםטיפולי בשירות (ב-מקצועי מרכיב קיום לפיו

 
 

 של השירות  העיקרי התחום

 
 "כסה
123=N 

 טיפולי  בשירות-מקצועי מרכיב    
 אין
59=N 

 יש
64=N 

 100 100 100 שירותים"כ סה
 2 24 12 וניידות אישי בתפקוד סיוע
 2 14 7 סביבתי בתפקוד סיוע

 42 27 35  חברתי-ההתנהגותי התפקוד שיקום
 32 -- 17 סוציאלי -פסיכו טיפול

 11 15 13 והעשרה פנאי
 4 3 4 תעסוקה

 4 3 4 דיור
 2 11 6 חינוך
 -- 3 2 זכויות  מיצוי
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  השירותים את המספקים התפקידים בעלי הרכב לפיהשירותים  מיון .ב
 .2; סוציאליים עובדים .1בשירותים השונים:  תפקידים ם של סוגי ארבעה לזהות ניתן"ס התע לפי

מקצוע בתחומי טיפול אחרים (פיזיותרפיסטים, מרפא בעיסוק, מרפא בדיבור, מרפא באמנויות);  אנשי

מקצועי, הכולל שישה תפקידים -סמךאדם  כוח. 4); מרצים, מורים(גננות,  אחר מקצועי אדם כוח .3

 . ורכז מקצועי מדריךחברתי,  מדריך/אב בית, אםעיקריים: מטפל אישי, מטפל בטיפול סביבתי, 

הניתנים  לשירותים באשראלה בשירותים השונים.  תפקידים ארבעהשונים של  הרכבים ישכי  נמצא

מכוח האדם בשירותים שיש בהם מרכיב  חלק גםנמצא כי הם מהווים  יםמקצועי-סמך עובדיםעל ידי 

ים ) ולא רק בשירותים הניתניום במרכז מטפלת, טיפוליות במועדוניות מדריכיםטיפולי (כגון -מקצועי

יש  שבהם. אין בידינו מידע על הפריסה של התפקידים הללו בשירותים זה אדם כוח ידי על לעדיתב

 מדד להיות יכול אינו בשירות מקצועי-סמך אדם כוח קיום כי עולה מכאןטיפולי. -מקצועי מרכיב

 .תומכים שירותים סוגי בין מבחין

 התומכים השירותים למיון הצעה 3.4
למיין את השירותים  אפשר שלפיהםמדדים  ארבעה יש"ס, עולה כי התעהמיפוי וניתוח  נתוניפי  על

. 2; בשירותטיפולי -מקצועי מרכיב קיום. 1והם:  חברתיים לשירותיםהמסופקים על ידי המחלקות 

 הזמן בו ניתן השירות ללקוח.  פרק. 4; השירות עוסק שבו העיקריהסיוע  תחום. 3; השירות מטרת

 להשתמש צורך איןכי  להסיק ניתןהשירות  שלהראשונים  המדדים שלושת בין אשנמצ מהקשר

שהתקיימו עם המפקחים  מדיוניםלמיון השירותים התומכים.  מהםלהשתמש באחד  וניתן בשלושתם

 המדדים שני מאשר יותר יקטיביטיפולי הוא מדד אובי-מקצועי מרכיבשל קיום  המדדעולה כי 

 והוא, למיון הנוסף המדד לגבי. התומכיםהשירותים  לאפיוןזה  במדדלהשתמש   הוצע. על כן האחרים

 .  הללו השירותים למיון חשוב זה מדד כיהמפקחים חשבו  כל,  ללקוח השירות ניתן שבו הזמן טווח

  – השירות ניתן שבו הזמן וטווח בשירותטיפולי -מקצועי מרכיבקיום   – אלהבסיס שני מדדים  על

-חד –מקצועי טיפולי  מרכיב: שירותים ללא והםשירותים תומכים  של סוגים שישהבין    ניתן להבחין

 . טווח וארוך טווח קצרפעמי, -חד -טיפולי -מקצועי מרכיבפעמי, קצר טווח וארוך טווח ושירותים עם 

בחלק היחסי של כל אחד  הבדלים עולים אלה שירותים סוגי ששתוחנים את נתוני המיפוי לפי כשב

 ).  4 לוח( מהם
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 ניתן שבו הזמן טווח לפיטיפולי ו-מקצועי מרכיב: התפלגות השירותים התומכים, לפי קיום 4 לוח
 השירות ללקוח (באחוזים) 

 
 

 של השירות הזמן טווח

 
 "כסה
123=N 

 טיפולי בשירות-מקצועי מרכיב           
 אין
59=N 

 יש
64=N 

 52 48 100 "כסה

 5 6 11 פעמי-חד

  קצר
 13 17 30 )שנה(עד 

  ארוך
 34 25 59 ) שנה מעל(
  

 המטרות אחתהמיון.  במטרת מותנה התומכים השירותים שלולמיון  להגדרה אלה מדדיםהשימוש ב

"ס עו של המעורבות סוגיהתומכים כדי להגדיר את  השירותים במיון להשתמש הייתה המחקר  של

 אחרי שהלקוח  הופנה לשירותים אלה. נושא זה יידון בפרק הבא.    חברתיים לשירותיםהמחלקה 

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

נוספת שנבחנה במחקר היא הזיקה המצויה והרצויה בין הטיפול שניתן על ידי עו"ס המחלקה  סוגיה

. מה 1זה נדונו שלוש שאלות:  נושאלבין השירות שניתן ללקוח באמצעות השירותים התומכים. ב

. האם 2 ?המעורבות הרצויה ישל העובד הסוציאלי של המחלקה אחרי ההפניה ומה המצויההמעורבות 

. האם יש קשר בין סוג המעורבות לבין סוג השירות התומך שאליו הופנה 3 ?מעורבות שונים יש סוגי

  ?הלקוח

 התומכים בשירותים המחלקה"ס עו של והרצויה המצויה המעורבות דירוג  4.1
 בסולם, להעריךומנהלי השירותים החברתיים  המפקחיםממיפוי השירותים התומכים נתבקשו  כחלק

"ס עו של, והרצויה המצויה, המעורבות מידת את) מאוד רבה במידה -5 ועד לא בכלל 1-(מ דרגות 5 של

יחידות  משבע התקבל זה בנושא מלא מידע. תומכים לשירותים ההפניה אחרי בלקוח בטיפול המחלקה

 ). 5שירותים סך הכול  (לוח  84 –
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 הארציים המפקחים הערכת פי על המחלקה"ס עו של) ורצויה(מצויה  המעורבות מידת: 5 לוח
 (באחוזים)* השירותים ומנהלי

 
 

רמת  דירוג
   מעורבותה

 
 

 "כסה
N=84 

 -ל היחידה
 

 זקן
15=N 

 
 שיקום

28=N 

 
 המפגר אדם

15=N 

 עם אדם
 אוטיזם

8=N 

 יחידות שלוש
 **התקון

18=N 
 100 100 100 100 100 100 המצוי
 67 87 49                                                                                                         85 29 64 )2-1(דירוג  נמוך

 -- 13 27 4 64 18 )3(דירוג  בינוני

 33 -- 34 11 7 18 )5-4(דירוג  גבוה

 100 100 100 100 100 100 הרצוי
 -- -- 7 33 21 13 )2-1(דירוג  נמוך

 -- 25 40 22 -- 16 )3(דירוג  בינוני

 100 75 53 45 79 71 )5-4(דירוג  גבוה
 התקבלו ונוער ילד, ומשפחה פרטביחידות  .יחידות משבע התקבל המעורבות רמת הערכת על מלא מידע* 

 .חלקיים נתונים
 נוער ושיקום) שירותים 5( בהתמכרויות טיפול), שירותים 9( וצעירים צעירות, מתבגרים: יחידות שלוש**כולל 

 .)שירותים 4(

 :הבאים הממצאים עולים 5 בלוח המידע מניתוח

 מהשירותים העריכו המפקחים כי רמת המעורבות של עו"ס  64%-ב - המצויה המעורבות רמת

). מעניין 5-4מהשירותים העריכו כי המעורבות גבוהה ( 18%-), ורק ב2-1המחלקה נמוכה (דירוג 

לראות כי יש הבדלים בין היחידות בנושא זה. כך, למשל, כמעט בכל השירותים ביחידה לשיקום 

צוין כי המעורבות נמוכה, לעומת כרבע מהשירותים ביחידה וביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם 

  לזקן וכמחצית מהשירותים ביחידה לאדם המפגר.
 צוין כי רצוי שרמת המעורבות תהיה 71%בסך הכול ברוב השירותים ( - הרצויה המעורבות רמת (

ידה לאדם ). גם כאן נמצאו הבדלים בין היחידות.  כך, למשל, ביחידה לזקן וביח5-4גבוהה (דרגה 

) ציינו המפקחים צורך במעורבות 70%-עם אוטיזם נמצא כי באחוז ניכר מהשירותים (למעלה מ

 במחצית מהשירותים ביחידות לשיקום ולאדם המפגר. מה שצוין ), לעומת5-4גבוהה (דירוג 

את הקשר בין רמת המעורבות הרצויה לבין שני המדדים שבאמצעותם מוינו השירותים  בחנו

-מקצועי מרכיב קיום - הראשון המדד לבין הרצויההקשר בין רמת המעורבות  בבחינת התומכים. 

 שיש בשירותיםהסוציאלי  בדהעו שלמעורבות ה רמת את דירגונמצא כי המפקחים  -טיפולי בשירות 
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 שהיהמהשירותים  83% -זה  מרכיבללא  שירותיםיותר מאשר ב כגבוההטיפולי -מקצועי מרכיבבהם 

מהשירותים ללא  50%, לעומת גבוההרמת מעורבות ל כזקוקיםטיפולי דורגו -ועימרכיב מקצ בהם

 ). 6מרכיב זה (לוח 

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

 מקצועי מרכיב בלי מקצועי מרכיב עם הרצויה דירוג רמת המעורבות
 100 100 "כסה

 25 7 )2-1(דירוג  נמוך

 25 10 )3(דירוג  בינוני

 50 83 )5-4(דירוג  גבוה
 .123 מתוך שירותים 84"כ סה, יחידות משבע התקבל המעורבות רמת הערכת על מלא מידע*

טיפולי יש שונות רבה. כאשר בחנו את -נמצא כי  בדירוג המעורבות בשירותים ללא מרכיב מקצועי עוד

 ,למשל ,). כך7רמת המעורבות הרצויה בשירותים אלה לפי היחידות נמצאו הבדלים בין היחידות (לוח 

 הרצוי טיפולי ביחידה לאדם עם אוטיזם דורגו ברמת מעורבות-מרכיב מקצועי ללאכל השירותים 

 ביחידה לאדם המפגר.  מהשירותים  22%גבוהה לעומת 

פי  עלטיפולי -מקצועי מרכיב ללא בשירותים, המחלקה"ס עו של הרצויה המעורבות מידת:  7 לוח
 (באחוזים)* ה, לפי יחידהשירותים/מנהלי הארציים המפקחים הערכת

 רמתדירוג 
   רצויהההמעורבות 

 -ל היחידה
 אוטיזם עם אדם המפגר אדם שיקום זקן

 100 100 100 100 "כסה

 - 11 41 17 )2-1(דירוג  נמוך

 - 67 24 - )3(דירוג  בינוני

 100 22 35 83 )5-4(דירוג  גבוה
 .123 מתוך שירותים 84"כ סה, יחידות משבע התקבל המעורבות רמת הערכת על מלא מידע*

).  8טווח הזמן שבו ניתן השירות ללקוח (לוח  -את רמת המעורבות הרצויה גם לפי המדד השני  בחנו

גבוהה של העובד רצויה רמת מעורבות בנמצא כי אחוז ניכר מהשירותים ארוכי הטווח דורגו 

 בהתאמה).  46%-ו 35%, 73%פעמי (-הסוציאלי לעומת השירותים לטווח קצר וחד
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/מנהלי הארציים המפקחיםהערכת  על פי המחלקה"ס עו של רצויהה המעורבות מידת: 8 לוח
 (באחוזים)*  השירות של הזמן טווח לפי,  השירותים

 ארוך טווח קצר פעמי-חד הרצויה המעורבותרמת  דירוג
 100 100 100 "כסה

 18 4 36 )2-1(דירוג  נמוך

 9 31 18 )3(דירוג  בינוני

 73 35 46 )5-4(דירוג  גבוה
 .123 מתוך שירותים 84"כ סה, יחידות משבע התקבל המעורבות רמת הערכת על מלא מידע*

הרצויה לבחינת רמת המעורבות לפי כל אחד מהמדדים בנפרד בחנו גם את דירוג רמת המעורבות  נוסף

 במשולב לפי שני המדדים. לבדיקה זו יש חשיבות רבה בקביעת דפוסי המעורבות הרצויים.  

 נמצא,  אלה מדדים שני לפי) 5-4( גבוהה מעורבות רמת כבעלי שדורגו השירותים אחוז  את בוחנים אם

, ארוך לטווח והן קצר לטווח הן, מהשירותים גבוה אחוזטיפולי, -מקצועי מרכיב עם  בשירותים כי

טיפולי -מקצועי מרכיב ללא בשירותים זאת לעומת). 88%-ו 100%( גבוהה רצויה מעורבות ברמת דורגו

 שונה בצורה קשור הזמן טווח, אחרות במילים). 35%-ו 55%( אלה זמן טווחי שני לפי ליםהבד נמצאו

 אלה לעומתטיפולי -מקצועי מרכיב עם בשירותים המחלקה"ס עו של הרצויה המעורבות לרמת

 לקביעת אחד במדד להסתפק ניתן ולא, המדדים בשני להשתמש צורך יש כי עולה זה ממצאמ.  בלעדיו

 .המעורבות רמת

 המפקחיםדירוג על פי  )5-4של עו"ס המחלקה (דירוג  רצויההמעורבות ה: מידת 9 לוח
טווח הזמן של לפי בשירות ו טיפולי-לפי קיום מרכיב מקצועי ,הארציים/מנהלי השירותים

  *השירות  (באחוזים)

 
 הזמן של השירות  וחוט

 בשירות מקצועי מרכיב קיום
 יש אין

 20 67 פעמי-חד

 100 35  קצר

 88 55  ארוך
 .123 מתוך שירותים 84"כ סה, יחידות משבע התקבל המעורבות רמת הערכת על מלא מידע*

אלה בדירוג רמת המעורבות הרצויה עשויים לנבוע מסוג אוכלוסיית היעד או מתפיסה שונה  הבדלים

 של מושג ה"מעורבות" על ידי המפקחים הארציים ומנהלי השירותים. 
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 של  מעורבות עו"ס המחלקה בשירותים תומכים  הגדרה  4.2
הסוציאלי הוא מנהל הטיפול והאחראי ללקוח ולכן  העובדהמעורבות הייתה תמימות דעים כי  בנושא

הוא חייב להיות מעודכן לגבי השירותים הניתנים לו. לדעתם של מנהלי המחלקות והעובדים 

בעבודתו של עו"ס המחלקה. חלק ניכר הסוציאליים, המעורבות לאחר ההפניה היא מרכיב חשוב 

מהלקוחות מקבלים שירותים שונים בהפניה של העובד הסוציאלי, והבטחת שירותים אלה היא חלק 

משמעותי בעבודתו של עו"ס המחלקה. עם זאת, כל הגורמים סברו כי אין היום נהלים ברורים  לגבי 

הלקוח לשירות, וכי הן נקבעות על פי דרכי המעורבות הרצויות של עו"ס המחלקה אחרי הפנייתו של 

 היום הקיימת המעורבות מידת, העובדים תחושת לפישיקול דעתו של העו"ס ועל פי אילוצי הזמן שלו. 

 .ושיטתית אחידה בצורה תתבצע שהיא כדי, אותה להבנות ורצוי, מספקת אינה

 באשר אחדות סוגיות עלו במחלקות הסוציאליים ומהעובדים המחלקות ממנהלי שנאסף במידע

 :השונים לשירותים הלקוח הפניית אחרי המחלקה"ס עו של למעורבותו

הבחנה בין מעורבות בזמן ִשגרה לבין מעורבות במצבי משבר או  עלתה – המעורבות של העיתוי .1

במצבים שבהם משתנה מצבו של הלקוח. הוחלט כי אין מדובר במעורבות במצבי משבר, שבהם 

 עו"ס המחלקה מעורב תמיד, אלא במעורבות במצבי שגרה. 

ה לבין מעורבות בדיון הבחינו בין מעורבות לבניית תוכנית הטיפול לשם עדכונ – המעורבות מטרת .2

ביישום תוכנית הטיפול. הוסכם כי מדובר במעורבות בשלב יישום התוכנית; כלומר, במעקב 

שוטף אחר הלקוח אחרי שהופנה לשירותים השונים. עוד הוסכם כי מטרת מעורבותו של העו"ס 

 שיתוףלאחר הפניה היא מעקב אחר ביצוע תוכנית הטיפול, הכולל מעקב אחר נושאים, כגון: 

עולה של הלקוח (מגיע במועדים שנקבעו לו וכדומה), השימוש בשירות על ידי הלקוח והשפעת הפ

  השירות על הלקוח. 

הובחנו ארבעה גורמים שיכולים ליזום את המעורבות:  עו"ס המחלקה, נותן  – המעורבות יוזם  .3

השירות ללקוח, הלקוח עצמו או המשפחה. מהדיון עלה כי לעתים היוזמה של העובד הסוציאלי 

תלויה במידת קיומן של יוזמות מטעמם של הגורמים האחרים. בדיון על גורמים אלה התגבשה 

המעורבות צריכה להיות במערכת הפורמלית; כלומר,  התפיסה שלפיה ההתמקדות בהגדרת

היוזמה של השירות ושל  עו"ס המחלקה, ולקבוע את דפוסי המעורבות הרצויים של שני גורמים 

כאן התגבשו שתי גישות עיקריות: האחת, שסברה כי אם השירות שאליו הופנה הלקוח אלה. 

אינו צריך ליזום מעקב והוא יכול  מדווח באופן קבוע למחלקה על מצב הלקוח, עו"ס  המחלקה
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להסתפק במידע זה; על פי הגישה השנייה, אין קשר בין דיווח השירות לבין ביצוע המעקב ביוזמת 

עו"ס המחלקה, ובכל מצב עו"ס המחלקה צריך ליזום קשר עם השירות כדי לבצע מעקב אחר 

מעקב בי יש להתמקד הרווחת הייתה כ הגישה הספקת השירות ללקוח וכדי לבחון את השפעתו.

היזום על ידי עו"ס המחלקה, מאחר שלמחלקה אין יכולת להשפיע על קבלת דיווח מהשירותים 

 על מצב הלקוח בשירות שאליו הופנה. 

נקבעה הבחנה בין מעקב שמבוצע על ידי עו"ס המחלקה  –הקשר מתקיים שעמם הגורמים .4

באמצעות קשר עם הלקוח עצמו לבין קשר עם הצוות המטפל של השירות בנוגע ללקוח. הוסכם כי 

 הקשר של העו"ס עם שני גורמים אלה צריך להיבחן בנפרד וכי הם אינם מהווים חלופה זה לזה. 
 הבחינו העובדים. המעקב של הרצויה יפותהתכ מהי היא שעלתה השאלה – המעורבות תדירות .5

כגון אחת לשלושה חודשים, פעם בחצי שנה, פעם  ,הרצוי המעקב תדירות של שונות רמות בין

 בשנה. 

לסכם אפוא כי בשטח יש תמימות דעים לגבי הצורך בקביעת דפוסי מעקב רצויים אחר לקוחות  ניתן

קד במעקב היזום של עו"ס המחלקה ולקבוע שהופנו לשירותים התומכים. הייתה הסכמה כי יש להתמ

את תכיפות הקשר עם הלקוח ישירות או עם השירות שאליו הופנה, כדי לבחון את יישום תוכנית 

 הטיפול.  לפי תפיסות אלה ניתן למיין את דפוסי המעקב לפי שני מדדים: 
 ההבחנה היא בין קשר עם  –העובד הסוציאלי של המחלקה צריך להיות בקשר  שעמם הגורמים

 הלקוח.    עם ישיר, לבין קשר הלקוח עלהצוות של השירות 

 רמות של תדירות, כגון: "מעקב צמוד"  כמהלהגדיר  ניתן –של עו"ס המחלקה  המעורבות תדירות

 12 עד 7-ב פעם –ו"מעקב מרוחק" חודשים;   6-ל 4בין  –חודשים; "מעקב רופף"  3-עד פעם ב –

 . חודשים

(ר'  מעקב סוגי לשישה המחלקה"ס עו של מעורבותו את למיין ניתן שלעיל המדדים שני בסיס על

 ).2 תרשים
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 שמבצע עו"ס המחלקה, לפי תדירות ולפי הגורם מבצע המעקב  המעקב סוגי של מיון  :2 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(בעלי  נורמטיביים לקוחות בין ההבחנהנוסף שעלה בנוגע לקביעת דפוסי המעקב הרצויים הוא  היבט

 לא והתנהלות תפקודנורמטיביים (בעלי -לא לקוחות לבין) נורמטיביים והתנהלות תפקוד

 רוב, מוגבלויות עם ולאנשים לזקן היחידות כגון, מסוימות ביחידות זו הבחנה לפי).  נורמטיביים

 אינם הלקוחות רוב שבהן, ומשפחה ופרט ונוער ילד היחידות לעומת; נורמטיביים הלקוחות

 כי לציין מענייןהאוכלוסיות.  סוגימהבחנה זו בין  תדרך המעקב מושפעש היא הדעה .נורמטיביים

ההבדלים בין היחידות  לאורגם בממצאים מהמפקחים שהוצגו לעיל.  התבטאו היחידות בין ההבדלים

בסוג אוכלוסיית היעד עולה כי דפוסי המעקב הרצויים צריכים להיקבע בנפרד עבור כל אחת מתשע 

ת מאוכלוסיות היעד של  יחידות היחידות שנכללו במחקר, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל אח

 אלה. 

המיון של סוגי המעורבות נבחנה עם מנהלי המחלקות והעובדים הסוציאליים הזיקה בין סוג  לאחר

המעורבות לסוג השירותים התומכים. הם סברו כי דרך המיון של השירותים התומכים שגובשה עם 

בטיפול הניתן ללקוח בשירות שאליו  המפקחים רלוונטית לקביעת דפוסי המעורבות של עו"ס המחלקה

-הוא הופנה. עם זאת, לדעתם, עו"ס המחלקה אינו צריך להיות מעורב במעקב אחר שירותים  חד

קצר  –פעמיים וחומריים. לפי גישה זו, מיון השירותים התומכים צריך לכלול שני טווחי זמן בלבד 

פול שירותי סמך ושירותים הניתנים טי-וארוך. כמו כן הוצע לכלול בשירותים ללא מרכיב מקצועי

 סוג המעקב

 באמצעות הלקוח
 (ישיר)

 באמצעות השירות
 (עקיף)

 

מעקב 

 רופף
מעקב 

 מרוחק
מעקב 

 צמוד
מעקב 

 צמוד
מעקב 

 רופף
מעקב 

 מרוחק
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במסגרות  בקהילה ולא לכלול בהם את השירות החומרי, שבו אין צורך במעורבות עו"ס המחלקה. לפי 

טיפולי קצר טווח -תפיסה זו ניתן למיין את השירותים התומכים לארבעה סוגים: ללא מרכיב מקצועי

 .)3תרשים קצר טווח וארוך טווח (ר'  –וארוך טווח ועם מרכיב זה 

: מיון השירותים התומכים לצורך הגדרת המעקב של עו"ס המחלקה לאחר הפניית הלקוח 3 תרשים
 לשירות 

 
 

 
 

 

 

 

 

 לעתיד כיוונים. 5
דפוסי  מיוןל אחתלמיון השירותים התומכים ו תאח -הטיפולוגיות המוצגות  כאן  שתי, לסיכום

 לקוחות אחר מעקבל נהלים לקביעת בסיס לשמש יכולות -המעקב הרצויים של עו"ס המחלקה 

 .  שונים שירותיםהמקבלים 

 :מהלכים מספר דורש נהלים לקביעת כבסיס בשטח אלה טיפולוגיות יישום

 לקבלת משוב. בשטח סוציאליים ועובדים החלטות מקבלי בפני הטיפולוגיות הצגת 
 מדדי הזמן  שני של ושיטתית אחידה הגדרהמהמרכיבים הכלולים בטיפולוגיות ובהן  חלק חידוד

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

 .)תדירות המעקב (צמוד, רופף, מרוחק של והשנייה
 ביצוע פיילוט בשימוש בטיפולוגיות בחלק מיחידות המשרד . 

 

 סוג השירות התומך

שירות בלי מרכיב 

 מקצועי
שירות עם מרכיב 

 מקצועי

 ארוך טווח ארוך טווח קצר טווח קצר טווח
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 : מודל למיון שירותים תומכים וסוגי המעקב של עו"ס המחלקה והזיקה ביניהם 4 תרשים

15

בשירות טיפולי -השירותים לפי קיום מרכיב מקצועימיון 
וטווח הזמן של השירות

בלי מרכיב 
–טיפולי -מקצועי

טווח ארוך

בלי מרכיב 
–טיפולי -מקצועי

טווח קצר

עם מרכיב 
–טיפולי -מקצועי

טווח ארוך

עם מרכיב 
–טיפולי -מקצועי

טווח קצר

המעקב אודות השירות שהלקוח מקבלסוג קביעת 
צמוד -עקיף מעקב 1.
רופף -עקיף מעקב 2.
מרוחק -עקיף מעקב 3.
צמוד -מעקב ישיר 4.
רופף -ישיר מעקב 5.
מרוחק -ישיר מעקב 6.

 

ביצוע מהלכים אלה ניתן יהיה לבחון את יישומיות הטיפולוגיות המוצעות ביחידות המשרד  לאחר

 הגדרה של דפוסי המעורבות הרצויים בשירותים התומכים.  ולגבש השונות 
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  פיקוח הארצימידע מה -: היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה נספח א

 היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה   :ולנוער לילד היחידה: 1לוח  א
 
 
 

 השירותים

המעורבות של  מידת
אחרי עו"ס המחלקה 

 הפנייה לשירות* 

 
 

 של זמן פרק
 **השירות מתן

 
 

 מטרת
 ***השירות

 
  מסגרות מספר

/  היום קיימות
 סמך עובדי מספר

 
 

 שירות מקבלי מספר
 רצוי מצוי 2008-ל נכון

 של עו"ס  מרכיב בלי
 וקבוצתי אישי 8,000-כ & 1 2 4 ## לילד אישי מטפח
 & & 1 2 4 ## לילד קבוצתי מטפח

 530 & 1 2 3 ##  שחקית
 13,653 936 2 3 3 ## יום מעון

 7,014 2,105 2 3 3 ## משפחתונים
 & 70-כ 1 3 4 ## ביתיות מועדוניות
 & 90-כ 1 3 4 ## אינטנסיביות מועדוניות
 & 90-כ 1 3 4 ## הרך לגיל מועדונית
 & 180-כ 3 3 4 ## אינטנסיבית לא מועדונית

 של עו"ס מרכיב עם
למשפחה ביתית  תמיכה

 2,611 890 1 2 5 ## במשבר 
ביתית  מועדונית -חממות

 65 9 2 3 5 ## טיפולית 
 שלא משפחות - הקן תוכנית

 159 4 1 3 4 ## "סעו עם פעולה משתפות
(הדרכת  ראשית תוכנית

 109 10 1 2 4 ## בסיכון לילדים ההורים
 5,132 34 1 2 5 ## ילדים הורים  מרכזי

 3,618 63 1 3 5 ## תכליתי רב יום מעון
 אינטנסיבית  מועדונית

 & 200-כ 1 3 4 ## טיפולית 
 & 276 1 3 4 ## משותפת  מועדונית
 & 20-כ 1 3 4 ## לגיל הרך טיפולית  מועדונית
 & 45-כ 1 3 4 ## למתבגרים מועדונית

 בעיות עם לילדים מועדוניות
 התנהגות

## 5 3 1 14 & 

 משפחות 211 8 3 3 5 4 חירום  ייעוציתיחידה  -מרכז
 נפשות 650

 4טווח ארוך; .3.טווח קצר;  2;  פעמי-חד.1**                  מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא ועד  – 1*   
 גם שיפור וגם שימור.3.שימור; 2.שיפור; 1***

 # המפקחת התקשתה לתת הערכה ממוצעת וטענה כי יש שונות גדולה בין המסגרות ו/או העובדים מבחינת המעורבות של            
     &  לא התקבל מידע                                  וציאלי בטיפול בלקוח שמקבל את השירותהסהעובד               
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  שירותים הניתנים בקהילההיבטים נבחרים של  :לזקן היחידה: 2לוח א
 
 

 השירותים

המעורבות של עו"ס   מידת
 המחלקה  אחרי הפנייה לשירות * 

 
 של  זמן פרק
 **השירות מתן

 
 מטרת

 ***השירות

 מסגרות  מספר
קיימות היום / מספר 

 סמךעובדי 

 
 שירות מקבלי מספר

 רצוי מצוי 2008 -ל  נכון
 של עו"ס  מרכיב בלי

 490 & 2 3 4 3 חמות ארוחות
 12,000 & 2 2 5 3 לטיפולים הסעות

 6,000 & 2 1 4 3 בסיסי ציוד

  & 2 1 5 3 שמיעה מכשירי

 402 & 2 3 5 3 ומכנסונים כביסה

 99 & 2 1 2 2 ראיה מכשירי

 אצל הזקן ביקור
 )כספית(עזרה  משפחתו

3 5 3 2 & 40 

 1,000 & 2 2 5 3 לזקן אישי טיפול

 6,000 & 2 3 5 3 ביתית עזרה

 עימות קו לזקן צרכים
 )לבקר שבא סמך(עובד 

3 4 2 2 & 100 

 80,000 -כ 10,000 -כ 1 3 2 1 חברתיים מועדונים

 700-800 40 1 3 4 4 תעסוקה מועדוני

 & & 3 3 & & שכונה תומכת 

 של עו"ס מרכיב עם
 611 & 3 1 2 1 נופשון

 5,825 170 2 3 4 2 יום מרכז
 מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא   ועד   – 1* 

 . טווח ארוך3. טווח קצר;  2;  פעמי-חד. 1**      
 . גם שיפור וגם שימור3. שימור; 2. שיפור; 1***    

 לא התקבל מידע &     
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  היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה :ולמשפחה לפרט יחידהה: 3אח לו

 
 
 

 השירותים

 מידת  המעורבות של
עו"ס המחלקה  אחרי 

 הפנייה לשירות *

 
 

פרק זמן  של 
 מתן השירות**

 
 

מטרת 
 השירות***

 
מספר מסגרות  
קיימות היום / 

 מספר עובדי סמך

 
מספר מקבלי 

 שירות
 רצוי מצוי 2008 -נכון ל

  של עו"ס מרכיבבלי 
 6,233 & 2 1 & & שירות דנטלי לנזקקים

 3,726 & 1 2 5 3 סומכת למשפחה

 232 & 2 2 4 2 עזרה ביתית

 2,740 & 2 2 4 2 טיפול אישי

 676 & 2 & & & מטפלת בית

 310 & 2 & & & טיפול כוללני

 933 & 2 2 & & קייטנות לאמהות

 של עו"ס מרכיבעם 
 סדנאות להעשרת חיי המשפחה 

 בתנאי נופש   
& & 1 3 54 & 

 176 46 3 & & & תחנות לטיפול במשפחה

 מרכז למניעה וטיפול 
 באלימות במשפחה   

& & 3 3 69 12,000 

 2,130 64 3 3 & & מרכז קשר הורים ילדים
 משפחות

 יחידות סיוע שליד בית המשפט 
 לעניני משפחה    

& & 2 3 14 6,421 

 יחידת חירום לאיתור  -דרי רחוב
 חילוץ והגנה    

& & & 3 & & 

 & & 2 & & & מחסה ללינת לילה -דרי רחוב 
 מרכז לאבחון, טיפול  -דרי רחוב 

 ושיקום ללא לינה    
& & & 3 & & 

 מרכז לאבחון, טיפול  -דרי רחוב 
 ושיקום תעסוקתי  עם שינה    

& & & 3 & & 

 & & 2 & & & מרכז יום  -דרי רחוב 
 & & 2 & & & מפעל מוגן  -דרי רחוב 

 מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא   ועד   – 1* 
 . טווח ארוך3. טווח קצר;  2;  פעמי-חד. 1**      
 . גם שיפור וגם שימור3. שימור; 2. שיפור; 1***    

 לא התקבל מידע  &     
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  היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה  :לשיקום היחידה: 4אח לו

 
 
 

 השירותים

מידת  המעורבות של 
עו"ס המחלקה  אחרי 

 הפנייה לשירות * 

 
 פרק זמן 
של מתן 

 השירות**

 
 

מטרת 
 השירות***

 
מספר מסגרות  

קיימות היום / מספר 
 עובדי סמך

 
מספר מקבלי 

 שירות
 רצוי מצוי 2008 -נכון ל

  של עו"ס מרכיבבלי 
 15,000 1 2 3 1 1 סבסוד אביזרי עזר לעיוור

 2,500 1 2 3 1 1 החזר מיסים לעיוור
 17,000 1 2 3 1 1 לעיוורהשתתפות בשיחות טלפון 

 6,700 1 2 3 1 1 דמי ליווי
 30 2 1 2 3 1 היכלבי נחי

 1,700 28 2 1 5 1 תחנות מידע למתעוורים חדשים 
 1,600 1 3 1 5 5 הנפקת תעודות עיוור

 571  1 3 4 2 מטפחים
 700 650 1 3 2 2 סייעת לשילוב במעון יום שיקומי

 & & 2 3 3 2 טיפול אישי סיעודי
 1,000 70 1 3 2 2 מועדונית שיקומית

 2,000 35 2 3 4 2 מועדונים חברתיים לעיוורים
 & & 1 3 4 2 מועדונים לחירשים עיוורים

 2,500 20 3 3 5 2 בתי תלמיד לעיוורים
 20 1 1 2 3 1 אוריינות מחשבים

 15 1 1 2 3 1 הכשרת מעסים עיוורים
 770 1 2 1 1 1 נופש לעיוורים

 & & 2 3 & & שכונה תומכת 
 של עו"ס מרכיבעם 

 1,000 10 2 1 3 3 נופשונים
 1,500 & 1 3 2 2 תוכניות מעבר

 2,300 13 2 1 1 1 קייטנות
 1,605 & 1 3 4 4 מעון יום שיקומי
 2,000 40 1 3 4 2 הדרכה שיקומית

 0 1 1 1 5 2 תוכנית צפת
 900 17 3 3 5 2 מפעלים מוגנים לעיוורים

 2,000 10 1 2 5 5 מרש"ל
 1,000 3 1 2 5 2 מרכז שיקום

 4,500 4 3 1 3 1 מכון לשיקום ראיה ירודה
 מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא   ועד   – 1* 

 . טווח ארוך  3. טווח קצר;  2;  פעמי-חד. 1**      
 . גם שיפור וגם שימור3. שימור; 2. שיפור; 1***    

 לא התקבל מידע  &     
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  היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה :המפגר לאדם יחידהה: 5לוח א

 
 
 

 השירותים

מידת  המעורבות של 
עו"ס המחלקה  אחרי 

 הפנייה לשירות* 

 
 

פרק זמן  של 
 מתן השירות**

 
 

מטרת 
 השירות***

 
מספר מסגרות  
קיימות היום / 

 מספר עובדי סמך

 
מספר מקבלי 

 שירות
 רצוי מצוי 2008 -נכון ל

  של עו"ס מרכיבבלי 
 368 & 3 2 3 2 מטפל אישי

 114 & 3 2 3 2 מסייע שיקומי

 681 & 3 2 3 2 מטפח לילד

 203 & 3 2 4 2 0-3סייעת לשילוב 

 1,200 & 2 3 4 4 3-21מרכז יום אימוני 

 & & 2 2 3 3 נופשון (ארוח במשפחות)

 לינות 24,000 & 2 2 3 3 נופשון (במסגרת)
 אנשים 1,800

 2,400 70 2 3 3 3 מועדונים

 2,000 & 2 2 2 2 קייטנות קיץ

 של עו"ס מרכיבעם 
 10 & 1 3 4 4 0-3תוכנית מסיכון לסיכוי 

 120 & 1 3 4 4 0-3מעון יום שיקומי 

 4,100 & 3 3 4 3 21מע"ש 

 900 & 3 3 4 4 +21מרכז טיפולי סיעוד 

 150 & 3 3 4 2 סביבה תומכת

יום טיפולי/סיעודי מעון 
 900 & 2 3 4 4 3-21יום ארוך 

 מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא   ועד   – 1* 
 . טווח ארוך3. טווח קצר;  2;  פעמי-חד. 1**      
 . גם שיפור וגם שימור3. שימור; 2. שיפור; 1***    

 לא התקבל מידע  &     
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  בקהילה הניתנים שירותים של נבחרים היבטים :אוטיזם עם באדם לטיפול היחידה: 6אלוח 

 
 
 

 השירותים

מידת  המעורבות של 
עו"ס המחלקה  אחרי 

 הפנייה לשירות * 

 
 

פרק זמן  של 
 מתן השירות**

 
 

מטרת 
 השירות***

 
מספר מסגרות  
קיימות היום / 

 מספר עובדי סמך

 
 

 מספר מקבלי שירות
 רצוי מצוי 2008 -נכון ל

 של עו"ס  מרכיבבלי 
 3,000 & 1 3 4 2 מטפח

 25 25 1 2 4 2 סייעת לשילוב

 של עו"ס מרכיבעם 
 פניות 1,600 6 3 2 4 1-2 מרכז למשפחה

 טלפוני 1,750

 183 16 3 3 4 2 מועדוניות

 458 6 1 2 5-4 3 נופשונים

 458 &* 3 2 4 2 קייטנות

 550 30 1 3 2,3 1 +6הוסטלים 

 70 1 1 3 2,3 1 +16מעון 
 מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא   ועד   – 1* 

 . טווח ארוך3. טווח קצר;  2;  פעמי-חד. 1**      
 . גם שיפור וגם שימור3. שימור; 2. שיפור; 1***    

 לא התקבל מידע  &     
 



 

27 

 מהנהלת היחידהמידע  - היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילהנספח ב: 

  היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילה :וצעירים  צעירות, מתבגריםהיחידה ל: 1בנספח 

 
 
 

 השירותים

המעורבות של מידת 
עו"ס המחלקה  אחרי 

 הפנייה לשירות *

 
 

של פרק זמן 
 מתן השירות**

 
 

מטרת 
 השירות***

 
מספר מסגרות  
קיימות היום / 

 מספר עובדי סמך

 
מספר מקבלי 

 שירות
 רצוי מצוי 2008 -נכון ל

 של עו"ס מרכיבעם 
 1,100 55 1 3 4 2 מועדונים חברתיים לבנות

 3,500 140 1 3 4 2 מועדונים חברתיים לבנים

 1,400 70 1 3 4 2 בית חם

 40 2 1 3 4 2 עד"י –מרכזי יום 

 30 2 1 3 4 2 מקלטי חירום

 40 8 1 3 4 2 דירות מעבר

  מרכז לטיפול בנפגעות 
 60 6 1 3 4 2 תקיפה מינית

 250 10 1 3 4 2 מרכז טיפול לנוער -מט"ל

 90 3 1 3 4 2 קפה טיפולי
 מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא   ועד   – 1* 

 . טווח ארוך3. טווח קצר;  2;  פעמי-חד. 1**      
 . גם שיפור וגם שימור3. שימור; 2. שיפור; 1***    
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  של שירותים הניתנים בקהילה היבטים נבחריםהיחידה לטיפול בהתמכרויות : : 2ב נספח 

 
 
 

 השירותים

המעורבות של מידת 
עו"ס המחלקה  אחרי 

 הפנייה לשירות * 

 
 

של פרק זמן 
 מתן השירות**

 
 

מטרת 
 השירות***

 
מספר מסגרות 
קיימות היום / 

 מספר עובדי סמך

 
מספר מקבלי 

 שירות
 רצוי מצוי 2008 -נכון ל

 של עו"ס מרכיבעם 

 500 15 1 2 5 5 למבוגריםמרכזי יום 

 200 6 1 2 5 5 מרכזי יום לנוער

 300 3 1 2 5 5 מרכזי תעסוקה

טיפול פסיכו סוציאלי 
 1,000 30 1 2 5 5 בעמותה למבוגרים

טיפול פסיכו סוציאלי 
 340 30 1 2 5 5 בעמותה לנוער

 מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא   ועד   – 1* 
 . טווח ארוך3טווח קצר;  . 2;  פעמי-חד. 1**      
 . גם שיפור וגם שימור3. שימור; 2. שיפור; 1***    

 

 

  היבטים נבחרים של שירותים הניתנים בקהילהשיקום נוער: היחידה ל: 3בנספח 

 
 
 

 השירותים

מידת  המעורבות של 
עו"ס המחלקה  אחרי 

 הפנייה לשירות * 

 
 

פרק זמן  של 
 מתן השירות**

 
 

מטרת 
 השירות***

 
מספר מסגרות  
קיימות היום / 

 מספר עובדי סמך

 
מספר מקבלי 

 שירות
 רצוי מצוי 2008 -נכון ל

 של עו"ס מרכיבעם 
 1,800 23 1 3 5 1 מפתן

 800 14 1 2 5 2 מית"ר
 100 3 1 3 5 1 מפתן משולב מית"ר

 50 1 1 3 5 5 מפעל תעסוקה לנוער
 מעורבות רבה מאוד – 5בכלל לא   ועד   – 1* 

 . טווח ארוך3. טווח קצר;  2;  פעמי-חד. 1**      
 . גם שיפור וגם שי3. שימור; 2 . שיפור;1***    
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