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  מבוא. 1

 מחקר לבצע וביקש ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסמכון ל פנה הרווחה במשרדאגף למחקר, תכנון והכשרה ה

ן מ המועברים שונים מידע סוגיקיימים  .שטחאל ההמשרד  ממטהעברת המידע הת יבסוגי גישוש

סוגי הידע שיש להעביר ל בנוגעתפיסה אחידה ושיטתית  כיוםלא קיימת אך , השטח ליחידות המטה

דבר המקשה  ,תחושה שיש "הצפה" של ידע בשטחקיימת לכך נוסף . ולהעברתרצויות הדרכים ללשטח ו

על ו יםהמועברסוגי הידע  שלי שיטתי במשרד מיפועד היום לא נעשה  .בושימוש הניצול הידע ועל על 

שיטתית  התייחסותשטח. בדיקה זו נועדה לסייע בפיתוח מערכת מושגית שתאפשר קליטת הידע בדרך 

 הידע לשטח.העברת ל האסטרטגיות הרצויות תבחינלו נושאיותר ל

  

  מטרות עיקריות:שלוש היו הגישוש למחקר 

 .דרך העברתם , ואתשטחאל ההמטה ן מהמעוברים הידע  יפריטולאפיין את למפות  .1

 .וב השימוש מידתלו מועברה למידע בנוגעשל מנהלי המחלקות  תםראיי את לבחון .2

 שטחה אלמושגית למיון סוגי פריטי הידע המועברים ממטה המשרד  למערכתכיוונים  להעלות .3

 .העברתם דרכי לבחינתו

 

 :רכיבים ארבעה , וכלל בשיטות מחקר איכותניות בוצע הגישושמחקר 

 סקירת ספרות .1

נועדה להוות אשר  ,רווחה בפרטום החבתבנושא ניהול ידע בכלל ו קצרהספרות  תסקיר יצועב      

 .המושגית המערכת בפיתוחתשומה 

  בשני שירותים של המשרד עברים לשטחוסוגי הידע המואיפיון מיפוי  .2

: המחקר שלההיגוי  ועדת ידי מיפוי פריטי הידע ואיפיונם בוצע בשני שירותים שנבחרו על      

 לטיפול והשירות ;אוכלוסיות במגוון המטפל גדול שירות – ולמשפחה לפרט השירות

מידע  סףנא להא שירותים בשני. ייחודית באוכלוסייה המטפל יותר קטן שירות – בהתמכרויות

  משני מקורות:

 בשירות הקיימים הידע פריטימידע על  לספקהדרג  הניהולי נועד  .הניהולי הדרג ןמ מידע ,

 המועברבידע  תהיהי במחקר ההתמקדותועל מידת השימוש בהם בשטח.  עברתםה דרכי על

שלושה עם  עומקראיונות וף המידע בוצע באמצעות איס .חברתיים לשירותים למחלקות

 ותמחוזשני שירות ב מרכזירות, יהש מנהלת: שני השירותיםכל אחד ממרכזיים ברמים גו

)בשירות פרט  משני השירותים שנבדקו נציגיםתשעה  ל רואיינווהכ-ומפקח ארצי. בסך

המנהלת ן המנהלת היוצאת והן מן ומשפחה מנהלת השירות התחלפה ולכן המידע נאסף הן מ

הראיונות  .הרווחה איון עומק עם האחראית על התע"ס במשרדינערך רלכך נוסף  (.הנכנסת

 . 0036אוגוסט -יוניהחודשים מהלך בהתבצעו ופנים אל פנים ערכו נ
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 מיפוי שבוצע בקרב הדרג הניהולימתקבלו הניתוח פריטי הידע ש .תוכן של פריטי ידע ניתוח. 

-ךהפריטים. סן נועד לבחון את המבנה ואת סוגי התכנים הכלולים בכל אחד מהתוכן  ניתוח

 פריטים.  00נותחו הכול 

 המטה ן את הידע המועבר מ מחלקות לשירותים חברתייםה ותמנהל של ןראיית בחינת .3

בבחינת קליטת הידע המועבר ממטה  נוסף להוסיף ממד ושל מנהלות המחלקות נועד דבריהן      

המטה ואת ן מ ןאליההמועברים את סוגי הידע  ןראייתתה ללמוד על יהמטרה הי המשרד.

אוכלוסייה זו התמקדה קרב הבדיקה בתרומה של ידע זה לעבודה בשטח. בנוגע ל ןהערכותיה

 .שני השירותיםהמועבר בשל הידע רק ולא המטה ן מבראייה הכוללת של הידע המועבר 

: אשדוד, רחובות, שונות בגודלן חמש רשויות המחלקות לשירותים חברתיים במנהלות רואיינו       

 שנערכו עומק ראיונות באמצעותהמידע בוצע  איסוףקאסם ומטה יואב.  כפרהוד השרון, 

  . 0036אוגוסט -יולי החודשים במהלך ובוצעו במחלקות

 הידע  סוגימושגית ראשונית למיון  מערכתל כיוונים העלאת .4

 שומהתממקורות המידע השונים שימשו  שנאספו הממצאים ןמו הספרות סקירתמ המידע      

  .השטח אל המטה ןמ המעוברים הידע סוגימושגית ראשונית למיון  מערכת לפיתוח

 ניהול ידע  ושאבנ ספרות סקירת. 2

-וחד הברורנתון במסגרת אינו והוא , נרחבת מחקרספרות  אודותיונושא מרכזי שיש אינו נושא המחקר 

בסוף נמצא חומר רלוונטי שונים, ולנעשה חיפוש בכיוונים לצורך כתיבת סקירת הספרות . תמשמעי

ניהול ידע בתחום גישות למושגים ונתייחס לתחילה  .Knowledge Management ושאבנ המחקרבספרות 

ת תאורטי היאכי עיקר הספרות בנושא  לציין ישניהול ידע בשירותי הרווחה. לנתייחס  ובהמשך בכלל

 מעט מחקרים אמפיריים.וכוללת 

 

  וגישות בניהול ידע מושגים 2.1

 ,ידע ניהול בנושא תתאורטי( מוצגת סקירה מקיפה של הספרות ה0003) וליידר אלאבישל  במאמרם

ניהול ידע. מאמר זה  יתהליכלכנולוגיות של מערכות מידע בסיוע תוך התייחסות לפוטנציאל הטמון בט

הידע הגדרות של מושג סוקר את התחום. המאמר החוקרים העוסקים בן מצוטט על ידי חלק ניכר מ

 ניהול ידע בארגונים.גישות לאת הו

 

 הגדרת מושג הידע 2.1.1

 : מידע סוגי שלושה בין המקצועית, ומבחינים  בספרות המקובלים מושגים כמה מציגים המחברים

  ועובדות גולמיים מספרים – (data) נתונים .1

  נתונים של הבנייה – (information) מידע .2

 . ומבוסס מוכח מידע – ( (knowledgeידע .3
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 ההבחנהבין היתר, הואיל ו. ומבוסס מוכח מידע רק כולל שידע דאותובו לטעון לא ניתן ,לדעתם

 פרסונליזציה שעבר מידע וכולל אנשים של במוחם מצוי שידע היא ידע לבין מידע בין המשמעותית

 . תפיסותלו רעיונותל מושגיםל, תהליכיםל, לעובדות ביחס
 

המציג היררכיה הפוכה בין נתונים,  ,Tuomi (1999)החוקרים גם למאמרו של  מתייחסים תםבסקיר

, שכן הוא פני המידע והנתוניםללהתקיים עליו ו הבסיסיהרכיב מידע וידע. לפי גישה זו הידע הוא 

שכל לא קיים מושג של נתונים גולמיים מאחר לפי תפיסה זו, ידע הדרוש. נתונים והמה תהבסיס להגדר

 את דרך זיהויים ואיסופם. , הקובעים קודםידע מוקודמות תפיסות מנתון שנאסף כבר הושפע 
  

. גישה (3778( ומאקויין )3778( היא זו של זאק )0003המוצגת במאמרם של אלאבי וליידר )גישה שונה 

על  יהןאת השלכות תבוחנהיא ו ,שתי פרספקטיבות עיקריות להתייחסות לידע בארגון בחינה ביןמזו 

 דרך ניהול הידע בארגון:

 יקטיידע כאוב (object) –  הידע הוא דבר שניתן לאחסן ולעצב, ולפיכך ניהול ידע בארגון צריך

 להתמקד בניהול מאגרי ידע.

  ידע כתהליך(process) – ואזי ניהול ידע צריך  ,הידע הוא בסיס לפעולה וליישום מומחיות

  ע.להתמקד בזרימה ובתהליכים של יצירה, שיתוף והפצה של יד

 מבחין בין שני סוגי ידע:  המיון  .(1994) נונקהפותח על ידי המקובל בספרות נוסף מיון 

  ידע גלוי(explicit knowledge) .במילים, מספרים או סימבולים ולכן הוא ניתן  וידע שניתן לתאר

  .להעברה לאחרים באמצעות מערכות לניהול מידע

 ידע סמוי ( tacit knowledge). מושרש בתוך הפרקטיקה וקשור להקשרים  ,ידע הנמצא אצל פרטים

ולכן קיים קושי להביע אותו ולהעבירו לאחרים. התפיסה היא שקיימת תלות  ,קונקרטיים

 והשפעה הדדית ביניהם. 

ידע : ידע הבחנה שונה בין סוגי ה( המציע3778של נורטון ) גישתו ובהםמיונים נוספים של ידע  כמהיש 

דוע( וידע על תהליך )לדעת מתי(. כי )לדעת איך(, ידע סיבתי )לדעת ממוצהר )לדעת על משהו(, ידע תהלי

הן לבניית מערך ניהול הידע בארגון ו ,לדעתם של אלאבי וליידר ,ין סוגי ידע חשובותב ואלההבחנות ה

ידע היא לאפשר לארגון להתחרות ולהבטיח ההמטרה של ניהול לטענתם משפיעות על דפוס ניהול הידע. 

 ענות לצרכים המשתנים. יחדשנות וה
 

 ידע כים של ניהול יתהל 2.1.2

  שלוש מטרות עיקריות לניהול ידע בארגון:יש ( 3778לפי הגישה של דבנפורט ופרוס )

 להפוך את הידע בארגון לנראה לעין ולתאר את תפקיד הידע .1

של לפתח תרבות אינטנסיבית של שימוש בידע על ידי שיתוף בידע הקיים ובמאמצים יזומים  .2

 חיפוש ידע חדש והפצתו

רשת של קשרים בין אנשים  תהזווית הטכנית אלא גם כמעודדן לראות תשתית של ידע לא רק מ .3

 ושיתוף הפעולה ביניהם. 
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 כולל ארבעה תהליכים עיקריים:של ארגונים בניהול ידע , העיסוק (3775) הנונק של גישתולפי 

ולל הוספה של תכנים חדשים או החלפת תכנים ה כזתהליך (: creation of knowledge) יצירת ידע .1

בידע הגלוי והסמוי של הארגון. מודל זה רואה בתהליך של יצירת ידע אינטראקציה בין  קיימים

 עובר מפרטים, לקבוצות ולרמה של הארגון.  :הידעל הידע הגלוי והסמוי וזרימה מתמשכת ש

הפיכת ידע גלוי לסמוי על ידי  –( socialization)( דרך סוציאליזציה 3ארבע דרכים ליצירת ידע:  יש

יצירת ידע גלוי  – (combination) ( דרך קומבינציה0 ;אינטראקציה בין חברי הארגון )כגון חונכות(

ך ( דר6 ;חדש על ידי איחוד, הגדרה מחדש או סינתזה של ידע גלוי קיים )כגון סקירת ספרות(

יצירת  –( internalization)( דרך הפנמה 5 ;וי לגלוי חדשהפיכת ידע סמ –( externalization)החצנה 

 ידע סמוי חדש מידע גלוי )כגון דרך למידה ודיון(. 

ארבע דרכים אלה ליצירת ידע לא מתרחשות באופן טהור ויש זיקה ואינטראקציה  החוקר לדעת

ים לייצר סוברים כי על מנת שיווצרו תהליכי יצירת ידע בארגונים, על הארגונ החוקרביניהן. 

מרחבים שיאפשרו את  רושיםד לעיל המוצגות הידע יצירת מדרכי אחת לכלמרחבים ליצירת ידע. 

להעברת מידע בארגון יכולים לסייע ליצירת תהליכים אלה כגון  מערכות ,החוקר לדעתביצוען. 

 נט. -אינטרהבו אלקטרוני דוארבשימוש באינטרנט, 

 הבחנה קיימת. שנוצר ידע לשמור לא או לשכוח נוטים ארגונים (:storage knowledge) ידע אחסון .2

 קיימת ,הקולקטיבי לזיכרון אשרהקולקטיבי של הארגון.  כרוןיהז לבין בארגון היחידים כרוןיז בין

רוע יהקשור לא כרון אפיזודייזובין שהוא ידע גלוי, מתועד ומוכר,  ,כרון סמנטייהבחנה בין ז

כולות לסייע באחסון הידע הסמנטי של הארגון על ידי אחסונו ולהקשר מסוים. מערכות מידע י

כגון אחסון לפי ידע על בהתאם לתחומים הרלוונטיים לארגון, אפשר נגישות אליו תשה בצור

 או פרויקטים.  מתחריםצרכנים, 

ובין רמות: בין פרטים בכמה העברת ידע בארגון מתרחשת  (:knowledge transfer) העברת ידע .3

 החוקר. הקבוצה לארגוןן פרטים לגורמים חיצוניים, בין פרטים לקבוצות, בין קבוצות, ומעצמם, בין 

ההעברה או הזרימה של ידע  תהליך את הבונים רכיביםובו חמישה  גופטהמציג את המודל של 

כלומר הנכונות שלו לשתף  ,( הנכונות של מקור הידע0 ;( הערך הנתפס של מקור הידע3והם:  ,בארגון

 ממנוש המקור ן( הנכונות של מקבל הידע לקבל את הידע מ5 ;( סוגי צינורות העברה הקיימים6 ;בידע

 ( יכולת הספיגה של מקבל הידע המוגדרת כיכולת לקבל ידע חדש ולהשתמש בו. 4 ;מגיע הוא

בין צינורות  , תוך הבחנההצינורות העבר ,השלישיברכיב מתמקדת המקצועית פרות הס רוב

לא פורמליים. יש הסוברים כי השימוש בצינורות לא פורמליים להעברה יכולים לצינורות פורמליים 

עברה צינורות הלעומתם, כי הידע יגיע לאנשים הנכונים.  , אך לא בהכרח יבטיחולהיות יעילים

יכולים לעכב יצירתיות. הטענה היא שצינור ך פורמליים יכולים להביא להפצה רחבה יותר של ידע א

מועבר. מערכות מידע יכולות לתמוך בדרכי ההעברה הריך להיות מותאם לסוג הידע העברה צ

 היצירת מפה ארגונית של המומחיות בנושאים שונים בארגון יכול ,השונות של הידע. כך למשל

 מקורות הידע הרלוונטיים. אל לסייע לפרטים בארגון להגיע 
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ביכולת הארגון לתרגם את הידע  יתנידע מותהיכולת ליישם  (:knowledge application) יישום ידע .4

ם הידע על ידי הבטחת שויביסטנדרטים ולתהליכים. מערכות מידע יכולות לסייע ללנהלים, 

 בלות החלטות בתהליך העבודה. קהנגישות לידע הרלוונטי ב
 

 להתרחשיכולים ככאלה ה אלא ,נם מוצגים כתהליכים לינארייםלעיל אישתוארו התהליכים  תעארב

 ידע חדש שנוצר יכול להיות מיושם לפני שהוא מאוחסן בארגון.  ,למשל כך. שונים רכביםבה
 

סוגיות ומציעים כמה סבורים כי יש מעט מאד מחקרים אמפיריים בנושא זה, ( 0003)אלאבי וליידר 

: כיצד נוצר ידע בארגון; האם יש תרבות , ובהןאלההים תהליכה ארבעהלמחקר אמפירי סביב אפשריות 

ארגונית המעודדת יצירת ידע; מהן הדרכים היעילות להעברת ידע בין יחידות בארגון; וכיצד יכול 

 הארגון לעודד יישום של ידע שמועבר.
 

 מחקרים בנושא ניהול ידע בעבודה סוציאלית ובשירותי רווחה 2.2

רגוני רווחה. חום העבודה הסוציאלית באתב ניהול ידע ואת מידת יישומןל( בוחן גישות 0009לאונג )

ידע ה תתפיס וביןע כאוביקט יד תפיסהוא מציע להתייחס לניהול ידע בעבודה סוציאלית כרצף בין  ת

ידע כאוביקט, המטרה היא ליצור ולהפיץ את הידע הארגוני על ידי ניהול יעיל ה תסכתהליך. לפי תפי

למערכות ש כךפרטים בארגון. אצל ה של בסיס הנתונים הארגוני ועל ידי קודיפיקציה של הידע המצוי

היא ידע הניהול  תרידע כתהליך, מטתפיסת הי בהעברת הידע. לפי ידע תפקיד מרכזמהתקשורת וה

 .רגונית תפקיד חשוב בניהול הידעאהלתקשורת כך ש ,לעודד שיתוף בידע ואינטראקציה בין אנשים

תפס כתהליך של שיתוף רכות התקשורת והמידע תפקיד מסייע בקידום תהליך זה. כאן הידע נלמע

 התפיסות,זמנית לשתי -בו תההתייחסות לידע בעבודה הסוציאלית מתייחסהכותב סבור כי ויצירה. 

  .הןבין שתי נמצא בתווך,ידע בעבודה הסוציאלית הניהול ו
 

עוסק בצעירים הארגון  – ות רווחה במלזיהביצע לאונג מחקר איכותני בשיראת התפיסה הזו כדי לבחון 

הביאו אותו לבצע את עיקריים שני מניעים  חציתם עובדים סוציאליים.מ ,עובדים 900-מועסקים כובו 

עלם הידע יי תםהתחושה שעם פריששיצרה גם את פרישתם של עובדים בכירים רבים  ,אחדה המחקר:

לאור השינויים שחלו בחברה , הצורך לפתח כישורים חדשים להפעלת שירותים אחרה הארגוני שנצבר.

הארגון מערכת ממוחשבת יצר אלה השינויים ה בעקבותובעקבות זאת הצורך ביצירת ידע חדש.  יניתהס

 . החדשהידע  ביןו נובי צר אינטראקציהיבמטרה לי ,ר הידע הארגוני הקייםומישלן וולאכס
 

  של הידע מאפיינים ארבעה 2.3

 המתאר( descriptive) ידע תיאורי :של ידע בין שלושה סוגים הבחנה – ((nature של הידע טבעו .1

 כגון העבודה את לבצע יש כיצד המתאר (procedural) תהליכי ידע; השירות מטרות כגון עובדות

 כגון קוד של פרקטיקה שעוזר לבעל התפקיד לקבל החלטות.   (reasoning) מסביר וידע; מדריכים

, המקצוע אנשי קהילות, הארגון ןידע מ :מקורות ישהבין חמ חנההב – ((source הידע מקור .2

 בשירות.  המשתמשים ןומ המחקר, המדיניות

  .גלוי ידעלעומת  האנשים אצלהמצוי  סמוי ידע – (mode) הידע סוג .3
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של  הסובייקטיביותמידת האוביקטיביות או  בין הבחנה – (orientation) של הידע האורינטציה .4

המתייחס לידע המושתת על , תחומי ידע – בין שלוש אורינטציות היא הבחנהה .הידע

המוגדר כידע  – יחסי ידע; וכדומה פסיכולוגיה, סוציאלית עבודה כגון האקדמית דיסציפלינה

 ערכי כגון ,לדרך הרצויה לביצוע העבודהבנוגע  האנשים בין שקיימות שהוא תוצאה של הסכמות

  .סיון האישי שלוינה , מתוךפרטאצל ה המצוי הידע – עצמי וידע; הסוציאלית העבודה

 שלושה ביןעל ידי הבחנה  שלו המושגיתהמסגרת  את לאונג מרחיב ,)ראו לעיל( כאוביקט הידע תלפי גיש

 סוגי ידע: 

 .לשירותים זכאותה תנאיל בנוגעשל צוות הארגון  עדכון כולל :information – אינפורמטיבי ידע  .1

 כגון הנחיות. ,מסוים תפקיד של ביצוע דרכי של הגדרה כולל :procedural – כתהליך ידע  .2

 ,מדיניות קובעי של הקהילה או המדעית הקהילה ןידע המגיע מ כולל : theoretical– תאורטי ידע  .3

 דיניות. כגון דוחות מחקר ומסמכי מ
 

 בין ארבעה סוגי ידע: מבחיןלאונג , ידע כתהליךה תגישלפי 

1. Skill enactment –  אמתייםמשחקי תפקיד או צפייה במצבי פרקטיקה מ המתקבלידע . 

2. Practice reasoning –  במצבי הדרכה או דיון בין  ,פנים אל פניםשל גשים המתרחש במפידע

רועים שהתרחשו וגיבוש תובנות חדשות על יעמיתים. כאן מתקיים דיון המאפשר הבהרות של א

 בסיס תגובות המשתתפים. 

3. Work process knowledge – זיקת את העובדים את מערך התפקידים בארגון וה של הבנו ידע

 . בארגון הגומלין בין פעולות שונות

4. Value sharing – ת געוונכיים של העבודה וקבלת החלטות הער םיכולל דיונים סביב רכיבידע ה

 לערכי העבודה. 
 

בהקשר ידע נועד לסייע בקביעת דרך ניהול הידע בתחום העבודה הסוציאלית. ה, מיון סוגי לאונגלדעת 

 אותודע הסמוי ריכוזית; מהו הייש לנהל בצורה אותו שהגלוי  סוגיות: מהו הידע כמה הוא מעלהזה 

לידע  תוהמשגבעת  ידע זה יות שליחודין הד חלק מי לאור הסכנה הטמונה באיבולהפוך לידע גלויש 

 י ליצור ידע חדש. ידע בארגון כדהחילופי  רשתותלשמר את יש כיצד וגלוי; 

 שני. הסוציאלית העבודה בתחום הידע מיון בדרךאף הוא  עוסק( 0005) ואחרים גרייסון של מאמרם

  :מוצגים בו מיון בסיסי

 ופיקוח בקרהלצורך , השל תואפקטיביה בדיקת לצורך התכנית שיפור כגון ,הידע תמטר לפי מיון .1

  .חברתיות תאוריות של בחינהלצורך ו

, הניהולי הדרגן מהמתקבל  רגוניא ידע: מקורות מישהח כולל דעהי של הארגוני המקור לפי מיון .2

 הרחבה הקהילהן מהמתקבל  מדיניות של ידע, הטיפול מתןמהמתקבל  המקצוע אנשי של ידע

 .בשירותים משימוש המתקבל תמשיםמש של וידע ימחקר דעי, החלטות מקבלי של
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. הידע ו שלבשינוי שחל באופי , תוך התמקדות( עוסק בניהול הידע בעבודה הסוציאלית0003פרטון )גם 

של מיון מנסה להסביר את התנהגות הלקוחות לגישה המתרכזת בהמגישה  לטענתו, התרחש מעבר

 התנהגות הלקוחות על מנת לספק להם שירותים מתאימים. 

, דבר (routinizationהבנייה )בודה הסוציאלית תהליך של העעברה בתחילת שנות התשעים , לכך וסףנ

העובדים נדרשו לנהל ולעקוב אחר המידע באמצעות על כן, יותר. פורמלי להידע בתחום  אופיאת שהפך 

העובד הסוציאלי מוקדש מעבודתו של אחוז ניכר כיום, מערכות ממוחשבות. מחקרים מצביעים על כך ש

התפתחות מערכות המידע העבירו את עם הלקוח. בהקשר זה,  הישיר עבודהלעבודה מנהלית לעומת 

ידע. כמו כן, התפתחות האינו תלוי בבעל יותר, שוביקטיבי אמידע ממידע הנמצא בידי עובד בודד להדגש 

זו השפיעה על דרך העבודה של העובד הסוציאלי. העובד הפך לגורם המעבד מידע ממקורות שונים לצורך 

מידע הפך להיות הכך  .של מערכות בקרה תןות. שינויים אלה קשורים גם לכניסניהול וקבלת החלט

 מוצר עצמאי, שניתן לשתף בו, לכמת אותו, לצבור אותו ולאחסן אותו במאגרי מידע. 

כתשומה לפיתוח מערכת שהוצגו לעיל גישות הן מהמושגים ון בחלק מהדוח ייעשה שימוש בהמשך 

 המטה של משרד הרווחה אל השטח. ן מושגית למיון הידע המועבר מ

ן מידע מבשני שירותים:  ,המטהן מיפוי ואפיון הידע המועבר מ. 3

 הניהולי וניתוח תוכן  הדרג

: בשני שירותיםאל השטח, מיפוי ואיפיון הידע המועבר ממטה המשרד  הואקר רכיבי המחמד אח

הדרג ן כך נאסף מידע מטיפול בהתמכרויות. לצורך להשירות משפחה והפרט והשירות לרווחת ה

 תקבלו. ההניהולי של שני השירותים ובוצע ניתוח תוכן של פריטי הידע ש

ממטה השירות שלהם  יםהידע המועברפריטי את למפות  ושני השירותים נתבקשבהדרג הניהולי חברי 

מידת לדרכי העברתם ולהפריטים,  ך התייחסות למאפייניתות זא .חברתיים ירותיםלש המחלקות אל

המועברים על ידי מסוגים שונים  פריטי ידע 37 מנוהמרואיינים כי  הניתוח עולהן מהם. השימוש ב

מסמכי מדיניות, תדריכים, חוקים, , מפקח הנחיותחוזר מנכ"ל, תע"ס,  והם: ,השירות שלהם לשטח

של שנתית  פעילות על סקירות, עיוןקהילת ידע, ימי אתר המשרד, מאמרים מקצועיים, דוחות מחקר, 

 היגוי ועדות סיכומי, הדרכותמידע, הכשרות, ימי עיון והשתלמויות,  חוברות, חוברת מחוז, שירותה

 שנישני השירותים. בעל ידי הדרג הניהולי זוהו  םפריטיהרוב יש לציין כי . ביקורי מפקחו ורומיםופ

על ידי השירות לטיפול בהתמכרויות  ולא והמשפחה הפרט לרווחת השירות ידי על רק שהוזכרו ריטיםפ

  .מידע וחוברות השירות של שנתית פעילות על סקירות: הם

 

בוחנים את  אם. שטחאל האליו הוא דרך העברת הידע  להתייחס תבקשהנוסף שהדרג הניהולי  נושא

 תהעבר דרך ביןותמיד קיימת הבחנה ברורה בין פריט ידע  לא, נמצא כי שלעילרשימת פריטי הידע 

פריטים אלה  .ידע להעברת דרך למעשה הם ידע כפריטי ידם על שהוצגו הפריטיםן מ חלק. הידע

 נוסף. הדרכותו הכשרות, השתלמויות, עיון ימי"ל, מנכ חוזרהמשרד, קהילת ידע,  אתר כוללים:

 שטחאל ההניהולי  הדרגן מ: דוא"ל נוספות העברה דרכי לשתילרשימה זו התייחסו המרואיינים 

 בדואר.  ומשלוח



8 

. ידם עלצוינו ש הידע פריטי של תוכן ניתוח גם בוצע הניהולי הדרגחברי  של תםראיי בחינתל נוסף

 הפרק בהמשך. פריט לאותו השייכים מסמכים של דוגמאות המחקר לצוות נמסרו הפריטיםן מ בחלק

 ולאחר הניהולי הדרג של התייחסותה תחילה מוצגת פריט כל. בנוגע לשזוהו הידע פריטי של ניתוח צגוי

   .התוכן מניתוח הממצאים מוצגים מכן

 (ע"סקנון לעבודה סוציאלית )התהת 3.1

 הדרג הניהולי בשני השירותיםן ממצאים מ 3.1.1

קובע את מדיניות ה ,רדפריט הידע המרכזי של המשכהתע"ס הגדיר את בשני השירותים הדרג הניהולי 

מסמך מחייב מבחינה מקצועית הדגישו כי זהו כל המרואיינים המשרד ואת דרכי הטיפול הרצויות. 

 ומשפטית. 

 "הוא  ,"ס הוא ביטוי למדיניות המשרד, כל מחלקה לשירותים חברתיים חייבת לעבוד על פיוהתע
 התנ"ך של שירותי הרווחה". 

 "במחלקות ציאליהסו בדו"ס הוא התורה והוא הבסיס לעבודת העהתע." 

 "שאוכל כזו פירוט ברמת כתוב להיות צריך ולכן מחייב והוא לשטח עבודה כלי ניי"ס הוא בעהתע 
 ."לפקח

  ס"התע"בג"ץ בודק אותנו על פי". 

 "ס מחייב ברמה משפטית". התע" 

 

לעתים נוצרים על ידי משרדי ממשלה אחרים, החוקים  .התע"ס כולל גם חוקים ותקנותלדעתם, 

 בשיתוף משרד הרווחה. 

 

בשני הוא היותו מסמך המתעדכן בהתמדה. די הדרג הניהולי שהודגש על י אחד המאפיינים של התע"ס

הדרג מן העובדים בשטח ון כלל מבדרך מגיעה יוזמה לשינויים בתע"ס השירותים סברו המרואיינים כי 

בשני השירותים התפיסה בלי החלטות במשרד. מקמת לעתים רחוקוו, של השירות הספציפי הניהולי

 הידע שנצבר בשטח:  של  היא שהתע"ס הוא תוצר

 "ס מהווה בסיס לדיאלוג בין המטה לשטח כל הזמן. אני מקבלת הערות של השטח התע"
"ס בתע)מחלקות/יחידות ועמותות( דרך המפקחים המחוזיים לגבי דברים שדורשים תיקון 

יושבת יחד עם מנהלת השירות ומחליטות מה צריך לתקן, להוסיף, לעדכן ולשנות. אחר כך 
 שטח באמצעות הפיקוח להערות".שולחת ל

  השטח של והניסיון הידע על נשען אבל"ס, התע"השירות אחראי על כתיבת." 

  ס כאל מסמך חי שכל הזמן ניזון מהשטח".לתע"אנו בשירות מתייחסים" 

  של משוב בעקבות ניסוח של נויי"ס אינם דרמטיים, אלא בעיקר שהתע"רוב העדכונים של 
 ."השטח
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  ס או לנהלים. הדוח מאתר דברים שאין להם מענה לתע"כל ביקורי הפיקוח יכולים להיות בסיס"
ולא בנהלים ואז עובר להנהלת השירות שמוצאת לנכון אם לתת מענה  ס"בתעלא בחוק לא 

 "ס או בנהלים".בתע

 שירותה של הצורך לפיהוא מתבצע  כי המרואיינים סברו"ס, התע של העדכון תדירותל בהתייחסותם

 השירותים שני בין משמעותי הבדל נמצאהיחודיים.  וובצרכי השירות של ביוזמה מותנהו הספציפי

זהו מסמך שצריך להתעדכן  כיהניהולי  הדרג סברלטיפול בהתמכרויות  שירותב. העדכון בנושא

 :תדירות

 "ס אצלנו הוא מסמך חי, המפקחים עובדים לפיו ואנחנו כל הזמן מעדכנים אותו";התע" 
  "ס מתעדכן כל חצי שנה כתוצר של עבודה משותפת ושוטפת עם השטח"  .התע"

 אחת לכמה שנים.על התע"ס להתעדכן סברו כי משפחה הופרט רווחת הבשירות ל

   "ס חדשה"  .תע"ס מתעדכן כל כמה שנים, כאשר יש שינוי שמחייב הוראת התע" 

האחראית על התע"ס איון עם יהרן מגם עלו קיומם של ההבדלים בין השירותים בתדירות העדכון 

   :. היא סברה כיבמשרד

 "ס. כל שירות מחליט לעצמו. לפעמים אני התעתהליך מוסדר וברור מתי ואיך לעדכן את  אין"
 מתריעה בפני השירות שצריך לעדכן אם יש הוראה מאוד ישנה". 

  ס".התע"יש הבדל בין השירותים מבחינת קצב העדכון שלהם את"  

עדכוני התע"ס, הצביעו המרואיינים אשר ל. אל השטחהמרואיינים נשאלו על דרכי ההעברה של התע"ס 

ציינו כי העדכונים מועברים  םהלכך עיקרית. נוסף ההעברה הכדרך  מנכ"להחוזר בשני השירותים על 

ות שירמרואיינים מן ה. הדרג הניהולי של השירותן מ דוא"לגם דרך אתר האינטרנט של המשרד וב

מפגשים עם השטח, הכשרה גם שימוש בדרכי העברה נוספות, והן: ציינו לטיפול בהתמכרויות 

  והדרכות:

  אנו עושים מפגשים במחוזות )מחלקות, יחידות ופיקוח( על מנת לחשוף בפניהם את התיקונים"
 של בגדר אליהם מגיע זאת בכל רק אבל אותם מחייב לא עדיין זה"ס. לתעשאמורים להיכנס 

 ".מעודכנים שיהיו, וידעו שיכירו מידע

  שעות שלושבפני עצמה. כיום  כמודולה"ס נכנס התע"מדי קורס בסיסי בבית הספר המרכזי 
 ".שלם יום ובעתיד

  ס בנושא מסוים ולראות התע"ס. יש לפתוח קודם כל את התע"ההדרכה היא דרך ליישם את"
 "ס". לתע"ס בנושא ואז מחברים את ההדרכה התעמה אומר 

 "...חדשים מודלים להשיק, מקצועי ידע להעביר"ס, התעמספר מטרות: להטמיע את  ןוהעי לימי 
 ".עבודה של

  ס אצלם בתיק ועם הטיוטה של התיקונים". התע"המפקחים מגיעים לשטח עם" 
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נוקט דרכים מגוונות יותר  שירות לטיפול בהתמכרויותה ,במשרדהאחראית על התע"ס גם לפי 

 :שטחה אל"ס התע להעברת

 ס מאחר ומנהלת השירות רואה בזה התעיש יותר הטמעה של  בהתמכרויות לטיפול שירות"ב"
 מנהלת"ס בנוכחות התעיום עיון בנושא  וזחשיבות. לדוגמא הם ערכו לעובדי הרשויות בכל מח

השירות, הסגנית, המפקחת הארצית והמפקח המחוזי. ביום העיון מנהלת השירות שמה דגשים 
 "ס השונות במטרה להבהיר לעובדים שכך עובדים".התעעל הוראות 

 ןתוכה מניתוח ממצאים 3.1.2

"ס של שני השירותים שונה במידה התעעיקריים: הוראות ונספחים.  רכיבים"ס כולל שני התע סמךמ

מתוכן  00-ול, הוראות 65 כולל משפחההו פרטה רווחתס של השירות ל"התע – ומבחינת היקפניכרת 

 הוראות ארבעהשירות לטיפול בהתמכרויות  "ס שלבתע, ולעומת (,בנספח 3 לוח ראויש נספחים )

 . (נספחב 3 לוח ראו) נספחים יש כולןלו

 "ס נעשה ניתוח נפרד של ההוראות ושל הנספחים.התע בבחינת

  "סהתעההוראות של  ניתוח .1

, ההוראות של והרצף הסדר, של ההוראה עדכוןה מועד הםוב ,היבטים כמהמ נבחנו ההוראות

  הכלולים והמרכיבים ההוראה מתייחסת אליוש הסיוע סוג, בהוראה הכלולים הנושאים היקף

  .ההוראות  בכל

  מהוראות  34%נמצא כי  השפחבשירות לרווחת הפרט והמ – ההוראהשל עדכון המועד

מן  04%-ו ,שנים 30-3מהן עודכנו לפני  30%-התע"ס עודכנו בחמש השנים האחרונות, כ

עודכנו , כל ההוראות לטיפול בהתמכרויותשנים. בשירות  30-מיותר עודכנו לפני ההוראות 

 . 0030בשנת 

 של ב רמספר  ,כאמור ,בשירות לרווחת הפרט והמשפחה יש – ההוראותשל רצף הסדר וה

ת שלהן. כך רציפובת וולא ניתן לזהות עיקרון מארגן ברור בסדר ההוראנמצא כי . הוראות

 וכיו"ב( דיור ,אלימות במשפחה, בריאות)נמצא כי הוראות השייכות לאותו תחום  ,למשל

 . ואינן מופיעות בסמיכות זו לז

  שונה היקף  המכסותהוראות  ובשני השירותים נמצא – בהוראההכלולים היקף הנושאים

כוללות יש הו ,כגון שירות מסוים ,יש הוראות קצרות וממוקדות בנושא ספציפי :נושאיםשל 

 מגוון של נושאים.

  ניתן להבחין בין שלושה סוגים עיקריים של  – ההוראהעוסקת  שאליו מתייחסתהסיוע סוג

כולל דרכי ה)עי תייחסות: הוראות שעוסקות בסיוע מקצוהן מאליו שלפי סוג הסיוע  ,הוראות

חומרי והוראות העוסקות בחוקים. בשירות  סיועטיפול ושירותים(, הוראות העוסקות ב

ורבע הם  חומרי סיועבעוסקות  מהן, שליש מקצועי יועבסלפרט ומשפחה מחציתן עוסקות 

 אחת הוראהו מקצועי בסיוע עוסקות הוראות שלוש. בשירות לטיפול בהתמכרויות חוקים

 (. בנספח 3 לוח ראו)מקצועי וחומרי  יועבס עוסקת
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 בוצע לא זה ניתוח. בהןהכלולים  התכניםנבחנו  אותההור ןמ אחת כלב – ההוראה כניות 

ההוראות בתחום הסיוע המקצועי והסיוע החומרי זוהו  תבבחינ .חוקים שהן הוראות עבור

 : והם ,עיקריים נושאים שהש

דנה ההוראה )כגון  ובשהנושא את התופעה או בדרך כלל מסביר את  – רקע מקצועי -

 .האלימות וסוגיה( תהגדרת תופע

 .טיפול בנדוןלירות או מי זכאי לשאליהן מתייחסת ההוראה, ש – אוכלוסיית יעד -

המפעיל  אדםה כוחומי  בו ניתנים שירותים אילו ,לנשים מקלט ומה כגון – השירות תיאור -

 .אותו

)כגון דרכי מתן השירות והטיפול דרכי הקובעים את  – ארגוניים-מקצועיים הלי עבודהונ -

  .קליטה בשירות(התהליכי ו ההפניה

 .ותתעריף וזכא -

 רלוונטיים למתן השירות או הטיפול. – חוקים ותקנות -

 

מראה כי בשירות לרווחת הפרט והמשפחה רוב  ולאהנושאים שת הות לפי שראהוה ניתוח

 ראו) עבודה ותהליכי ותהשיר תיאור, היעד אוכלוסיות של לנושאים מתייחסות אותההור

 גםרובן כוללות  כי נמצא המקצועי הסיוע בתחום קותהעוס בהוראות(. בנספח 6-ו 0 לוחות 

.  (בנספח 6-ו 0  לוחות)ראו בתחום הסיוע החומרי  ההוראות ןמ מחצית לעומת ,מקצועי רקע

, מקצועי רקע: אלהה ניםהתכ את כוללותההוראות  כלבשירות לטיפול בהתמכרויות נמצא כי 

  (.נספחב 4 לוח ראו) עבודה הליותיאור השירות ונ ,היעד אוכלוסיות

 

  ניתוח הנספחים של התע"ס .2

היקף הנספחים התייחסנו לנוסף לניתוח ההוראות בוצע גם ניתוח של הנספחים. בניתוח הנספחים 

 בהם הם עוסקים.ולנושאים ש

 הוראות יש ה 65מתוך  00-המשפחה להפרט ובשירות לרווחת  כאמור, – היקף הנספחים

 ההוראות ןמ למחצית. נספחים 38-ל אחד נספח בין נע אחת להוראה נספחיםנספחים. מספר ה

 . (בנספח 3לוח  ראו) נספחים 3-5יש 

 הנספחים מספר. נספחים 50 לוהכ-סך, הוראה לכל נספחים יש בהתמכרויות לטיפול שירותב

 .להוראה נספחים 38-ל שניים בין נע

 והם:  ,ו ארבעה תכנים עיקריים הכלולים בנספחיםזוה – הנספחים עוסקים בהםש התכנים

ון: "טופס החלטה על השמה במסגרת" ו"טופס הזמנת שירות כג – ים( טפסים/שאלונים/כל3

גון: "נוהל יציאת אישה וילדיה את המקלט", "נוהל כ – ההלי עבודו( נ0לעובד סמך מקצועי"; 

 ,"התגרשו או נפרדו שהוריהם ילדים לטובת תסקיר לכתיבת", "הנחיות דרכההשתלמויות וה

( זכויות/קריטריונים 6"ס לבין המשתתף בסדנא לחיי המשפחה בתנאי נופש"; העו"חוזה בין 

בשכר דירה  לסיוע לזכאותוקריטריונים  עקרונות – דירה בשכר סיוע"הסדר  :כגון – לסיוע

 : "חוק ההוצאות לפעול"  ו"חוק גיל הנישואין".  גוןכ – ( חוקים5לקבוצות נזקקות" 
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 כלים/שאלונים/בטפסים עוסקיםה נספחיםכוללות  ההוראותהשירותים נמצא כי רוב  בשני

 (.   בנספח 5לוח  ראו) עבודה הליוונ

הנספחים. כך  לנושאי ההוראה סוג בין קשר יש כי נמצאלרווחת הפרט והמשפחה  בשירות

הלי עבודה, ופחים העוסקים בנההוראות בתחום הסיוע המקצועי יש נסן ניכר מ חלק ,למשל

נמצא כי ברוב  לעומת זאת מרי. תחום של סיוע חובמן הנספחים לעומת חמישית וזאת 

עוסקים בזכויות/קריטריונים ים מסמכים ההנספחים כולל ,ההוראות בתחום הסיוע החומרי

 וע מקצועי.  בהוראות בתחום של סיבלבד לעומת מקרה אחד  לסיוע

 ומה ברור לא. הנספחים כניות ובין ההוראות כניות בין חפיפה יש לעתים כי מראים אלה ממצאים

  .והאל מותוהמק מן באחד כןות למקם מחליטים לפיוש המבחין קרוןיעה
 

   הנחיות/נהלים 3.2

 הניהולי  ן הדרגמממצאים  3.2.1

 שתי יש להנחיות כי סברו םה. חשוב כפריט זה ידע לפריט התייחסו השירותים בשני המרואיינים כל

( 0  ;מספיק ברורים אינם הדברים בוש במקום ס"התע את ולהבהיר להשלים( 3: עיקריות מטרות

 שירות או חדשה יעד אוכלוסיית נוספה בהםש במקרים למשל ,ס"תע לעדכוני ביניים מסמך וותלה

 וארוך מורכב הוא ס"התע של העדכון תהליךש מאחר בעיקר נוצרים הם כי סבורים המרואיינים. חדש

 . רצויות עבודה דרכי לגיבוש בשטח מידי צורך קייםש ומאחר

  טיוטה'"ס אני מוציאה מסמך שרשום עליו בתעלפעמים עד שמעודכן "משום שלוקח הרבה זמן' 
ואני נותנת אותו למפקחים. זהו מצב ביניים של חומרים שעדיין לא הגיעו לרחל ולכן לא מופיעים 

 ."סלתע"ס אבל שהשירות החליט לשנות או להוסיף שהם יכנסו בתע

 "ס זה תהליך ארוך ולכן כשלב מקדים יש נהלים פנימיים כאשר מדובר בתכניות חדשות. התע"
 . ס""בתעעד שייכתב  יםזמני הם הנהלים

 הנחיות אילול בנוגע ברורים קריטריונים קיימים ולא ס"התע לעדכוני נכנסות ההנחיות כל לא ,לדעתם

 :  לא ואילו ס"לתע נכנסות

  ס".לתע"ס, אין קריטריונים למתי נוהל הופך תע להיות הופך נוהל"לפעמים" 

  ס לוקח הרבה זמן, בעת הצורך מורידים הנחיות לשטח שאינן כלולות בשלב תע"מאחר ולעדכן"
 "ס".תעל "ס אבל גם לא בטוח שיכנסבתעראשון 

  ס. צריך לדאוג שהשטח יוכל לקיים את הנוהל לפני שמכניסים לתע"לא כל נוהל חדש נכנס"
 "ס מחייב ברמה משפטית".התע"ס כי לתע

שירות לרווחת סוג נוסף של נהלים שלא הוצג בהצביעו על התמכרויות טיפול בשירות למרואיינים מן ה

מחייבים את  אלהנהלים  ,לדעתם. שאינן בקהילהמיועדים למסגרות הוהם נהלים  ,הפרט והמשפחה

"הנהלים מחייבים את המסגרות כי לפי זה "ס מחייב את עובדי המחלקות. שהתעהמסגרות כפי 
 צביון בחינתמ "ס".לתען חקיקה ולכן הנהלים מקבילים משלמים להם. בעבודה מול עמותות אי

 : יותר מפורטת בצורה כתובות כי אם ס"לתע דומות הנחיותה כי המרואיינים סברו ההנחיות
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 "ס מנוסח באופן התע"ס לא מפורט כמו הנהלים שם יש ירידה לרזולוציה של העשייה. התע"
 כללי ברמה של עקרונות ומטרות לעומת הנהלים שמנוסחים באופן ספציפי ויורדים לפרטים. 

 "ס לא מספיק לשטח ולכן יש נהלים והנחיות ברמה אופרטיבית"התע". 

 אמירות כלליות ויש כל מני ניואנסים קטנים שמולידים נהלים.  "ס הוא עמוד שדרה, יש בוהתע
 הנוהל הוא ספציפי לגבי מצב מסוים". 

שטח המחייב את ההמרואיינים בשני השירותים התייחסו באופן שונה לסטטוס של ההנחיות כמסמך 

 :כמו התע"ס כמחייבותההנחיות הוצגו  לרווחת הפרט והמשפחה בשירותלפעול לפיו. 

 ס מחייב את העובד הסוציאלי באותה מידה, גם אם לא מחייב בתעהנחיה שלא  "נוהל או"
 מבחינה משפטית".

 :ס"לתע נכנסו לא עוד כל מחייבות כלא נתפסות הן התמכרויותב טיפולל בשירות

  ס זה עדיין לא מחייב אותם אבל רק בכל זאת מגיע אליהם בגדר של מידע בתע"מה שעדיין לא"
 . "מעודכניםשיכירו וידעו, שיהיו 

 "ס באינטרנט מחייב את העובדים"שבתעמה  רק". 

 השירות של הניהולי והדרג בשטח העובדים  הוא ההנחיות  של הידע יצירתל המקור, המרואיינים לדעת

 :  (ההנחיות  לכתיבת מביאים אשר אלה הם בשטח שהצרכים היא התפיסה)

  המידע את מקבל הפיקוח. בשטח נולד הכל, השטח עם באינטראקציה הכל, מעגל הוא"הידע 
 ".הנחייה או נוהל של בצורה המקרו ברמת לשטח בחזרה אותו ומחזיר מהשטח

  נוהל של בצורה לשטח אותו מחזיר כך אחר אותו מעבד מהשטח מידע אוסף"המטה." 

  להתבטא יכולה התוצאה. חדש ידע ולהבנות מהשטח ללמוד שמטרתם ייעודיים פורומים"יש 
  ."חדשים עבודה בנהלי

  במסגרת הפורום מעלים סוגיות לדיון בנושא מסוים ואז יוצא מסמך שמופץ בכל הארץ וזה"
 מתוך צורך שעלה בשטח וזה חוזר כהנחיה לשטח". 

  ועדת, מסוכנות להערכת ועדה למשל. בוועדה עבודה לדרכי בנוגע החלטות מתקבלות"בוועדות 
 ".הועדה במסגרת לעבוד נכון הכי איך של נוהל תגבש ההיגוי

  ושם לשנה אחת נפגשים. אזורית או מקומית ברמה האלימות מרכזי של היגוי ועדת גם"יש 
 ".אדם וכוח עבודה דרכי לגבי החלטות מתקבלות

, כגון דרכים כמה פציםמו הם כי דיווחוהשירותים  שניב המרואיינים ,לשטח הנהלים העברתל אשר

לא קיים הליך מוסדר של דרך העברה וההטמעה של  כי סברו חלקם זאת עם. הדרכותו עיון ימי, "לדוא

 :הנהלים

  לכך מובנה הליך היום אין, וגם גם או מפגשיםבאו  מיילב"הנהלים יורדים לשטח." 

  קריטריונים אין כאן גם. המחלקות מנהלי תמיד לא הרלוונטיים לגורמים מופצים"הנהלים 
 ".ברורים
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 החדשות ההנחיות ואתעיון מעבירים לעובדים את השינויים בשרות   בימי" . 

  חיבור לנהלים  שוי מקצועית סוגיה מעלים, הקבוצה במסגרתו קבוצתית הדרכה מקבל"כל עובד
 ".הגזרה גבולות הגדרתב העוזרים

 ממצאים מניתוח תוכן 3.2.2

 – כדוגמאות לנהלים ,השירותיםהדרג הניהולי של ן משהתקבלו כלל חמישה מסמכים התוכן ניתוח 

טיפול השירות לן מם יניוששלושה מתחום אלימות במשפחה בשירות לרווחת הפרט והמשפחה 

  התמכרויות.באנשים עם 
 

 

 ומשפחה הפרט לרווחת בשירות נהלים. 1

בשירות זה עוסקים בנהלים הנוגעים למרכזים למניעה וטיפול באלימות  שנבדקוהמסמכים  תשלוש

קצרים מאד  מסמכים הםושלושתם  ,המפקחיםן מ מכתבהפריטים הוא  שלושתכל אחד מבמשפחה. 

 בין עמוד לשלושה עמודים.   –

 :שונים םושאיבנ עוסקים המסמכים כי נמצא התכנים מבחינת

  המסמך . 0033 ,ריגים במרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה"ח במקרים מתשלום"פטור

 הנחיות לזכאות לפטור במקרים חריגים.  והוא מאד ממוקדבנושא  עוסק

  המסמך .0033 ,"במשפחה באלימות ולטיפול למניעה המרכזים עבור והנחיות נהלים"רענון 

 ,נושאים לכמהמוגדר מסמך שנועד לרענן נהלים קיימים בהפעלת המרכזים. הנהלים מתייחסים 

ד בתיק המטופל, עבודה דיווח על עזיבת מטופלים, גביית התשלום, פטור מתשלום, תיעוהם וב

  .התערבות בחירום ואיסוף נתוניםו עם עו"ס המשפחה

 "המסמך  .0036 ,"מודל טיפולי נייד לעולים חדשים בתחום מניעה וטיפול באלימות במשפחה

ומפרט את  ,מודיע על פיתוח של שני מודלים לטיפול באלימות במשפחה עבור עולים חדשים

מציג אף  המסמך מימון.הדרכי את עלויות ואת האדם, הכוח את , בהן הם מתבצעיםשהרשויות 

הפעלת שם המקומית לברמה )רווחה וקליטה(  הנחיות להקמת פורום של נציגי שני המשרדים

התפיסות המקצועיות של המודל מציג את של אנשי הקשר. המסמך אינו הפרטים את והמודלים 

 המוצע.  

נהלים המובאים במכתבים אלה זיקה בין ההתייחסות לין מעניין לציין כי בשלושת המסמכים א      

סעיף  6.08זים אלה )  הוראה מרכ תת להפעלומתייחסוההנחיות המופיעות בהוראת התע"ס ובין 

 הנוסח של התע"ס.  ן כתיבה של מסמכים אלה שונה מהנוסח נוסף לכך, (. 34

 התמכרויותבנהלים בשירות לטיפול . 2

 זה הם: שנבדקו בשירותמסמכים השני 

 המתייחסים לנושא – נהלים :הנוהל כולל שני חלקים – "0030דרכה מתוקן פברואר "נוהל ה 

רקע המקצועי על הנושא, אוכלוסיית היעד, תכנים וסוגי את הההדרכה וכוללים בין השאר 

 הכוללים ארבעה טפסים. – נספחים, דרכי ביצוע ופיקוח על ההדרכה; ההדרכה



15 

 הו מסמך מפורט מאוד הכולל מגוון רחב של תחומים. ז – "0033יות מ"קובץ נהלים למסגרות פני

ההפעלה של  ארגוניים ונועדו להנחות את דרךבהם עוסקים נהלים אלה הם שתחומים רוב ה

ן, מנהל ומשק ושל המטופלים, כוח אדם, בריאות ומזיום -היוםניהול חיי הם וב ,מסגרות אלה

 .טחוןיוב

אינן כרויות מבשירות לטיפול בהתראות התע"ס הקיימות כי הוהעלתה הזיקה לתע"ס בחינת 

של התע"ס לעומת  סגנוןנמצא כי שני המסמכים כתובים בנוסח וב)מתייחסות לנושאים אלה 

 .  (כךמשפחה שאינם כתובים הפרט ובשירות לרווחת ההמסמכים 

 

  המדיניותמסמכי  3.3
  הדרג הניהולין מממצאים  3.3.1

המרואיינים תיארו  .לטיפול בהתמכרויותבשירות על ידי חברי הדרג הניהולי  רקזה הוזכר ידע פריט 

כל שירותי  לש םתהנוגעים לעבודנושאים כלליים בבעיקר כולל מסמכים העוסקים כזה הכ אותו

 המרואיינים בהתייחסותם ציינו .םשירות מסויושאים הקשורים למדיניות של נבהמשרד ולאו דווקא 

אתר בקהילת ידע, דרך דוא"ל, דרך הה. מסמכי מדיניות מועברים לשטח קר את מסמכי הרפורמבעי

 ימי עיון. בבהשתלמויות ו ,אינטרנט של המשרדה

 תוכןה מניתוח ממצאים 3.3.2

 התוכן של פריט זה כלל  שני מסמכים שנבחרו על ידי צוות המחקר:  ניתוח

 ועוסק  0033החברתיים לשנת  מופיע בפרסום של המשרד בסקירה של השירותיםמסמך ה

  ."0036-0038מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים לשנים "ב

   המחאה בעקבות מדיניות וצעדי עקרונות  – לישראל חדשהכלכלית -ברתית"אמנה החמסמך 
 . שני המסמכים נלקחו מאתר המשרד. "החברתית

מסמכי המדיניות מציגים תפיסות ועקרונות מערכתיים וכוללניים המנחים את עבודת משרד הרווחה. 

בשונה מפריטי הידע הקודמים שנותחו, מסמך זה מתייחס למכלול השירותים של המשרד ולא 

חינת התכנים של שני מסמכים אלה מראה כי בשניהם יש התייחסות לשני בלשירותים ספציפיים. 

רציונל לגיבוש המדיניות, המתייחס להתפתחויות ההוא  קריים: המרכיב האחדמרכיבים עי

מציג עקרונות  לגיבוש המדיניות המוצעת; והמרכיב השניות, ערכיות, מערכתיות ומקצועיות החברתי

יש ודרכי פעולה כלליות בהערכות המשרד למתן מענה להתפתחויות אלה. יחד עם זאת נמצא כי 

דרכי הפעולה המוצעות. המסמך הראשון מתווה  שלהבדלים בין שני המסמכים במידת היישומיות 

עושה  השני מסמך, ואילו הדרכי פעולה קונקרטיות וספציפיות ליישום עקרונות המדיניות המוצעים

בה הם שהמידה ינת מבח, יות.  הבדל זה מראה כי קיימים סוגים שונים של מסמכי מדינזאת פחות

 ליישום המדיניות.  ותקרטיקונעבודה הדרכי לים ותהליכלתייחסים מ
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 תדריכים 3.3

 הניהולי הדרג ןמ ממצאים 3.3.1

 ןמ מחצית ידי ועלהפרט והמשפחה  לרווחתהוזכר על ידי כל המרואיינים בשירות  זה מידע פריט

 להוותנועד  התדריךהשירותים  בשניהמרואיינים  לדעת לטיפול בהתמכרויות. בשירות המרואיינים

 היבטים ,עבודה של מודליםומציג דרכים לפרקטיקה מקצועית  הוא שכן ,בשטח לעבודהכלי מקצועי 

 "ס:בתעמופיעים  שאינם

  ."התדריך מיועד לאדם שמטפל בסוגיה מסוימת. מה לעשות במצב מסוים. נותן מערך עבודה" 

  מסוים בתחום העבודה את לבצע איך והבהרות הנחיות שנותן לשטח עבודה כלי"זה." 

  חדשה טיפול תפיסת בשטח ולהנחיל לגבש וצריך משתנה הטיפול תפיסת כאשר תדריך"כותבים. 
 ן ניסוי(".התדריך הוא מודל מקצועי שבודקים אותו )מעי

 .כשאני יושבת בוועדה אני עסוקה גם בתהליך  למשל "התע"ס לא מתייחס לתהליך והתדריך כן
מה ק בפתרונות שהוועדה דנה בהם )תוכן(. אני רואה שיש הרבה שמתרחש בוועדה עצמה ולא ר

 להתנהל" .  הלאיך צריכה ועד פירוטולכן כותבת תדריך שייתן  לשפר

  ,זה כולל תכנים שאין בתע"ס, זה ממש הפרקטיקה, מה מצופה מהעובד מה נכון ומה לא נכון"
 איך צריך לעבוד". 

 להקים תכנית בנושא מסוים. לפעמים אחרי שיש פיילוט  תדריך נותן את דרכי הביצוע, למשל מי שרוצה
 יש גם תדריך. התדריך אומר מה צריך לעשות על בסיס הניסיון שהצטבר מהעבודה בנושא מסוים".

 חברים ובו ,מסוים נושא סביב היגוי ועדת או פורום עבודת של תוצרכ התדריך תא תיארו המרואיינים

 גם יחד.  השטח ןומ המטה ןמ נציגים

  שלי בשירות כאלה פורומים שישה לפחות יש. ושטח מטה של נציגות עם עבודה של פורומים"יש .
 ".כתדריך  לשטח דבר של בסופו יעברו הפורום שמפתח החומרים

  אבחון בנושא ידע לפיתוח חיצוני ארגוני יועץ בליווי מצמתומצ היגוי קבוצת הייתה שנתיים"במשך 
 לשטח עבודה כלי זה. זוגית בין אלימות לאבחון תורה שהוא מסמך נוצר. במשפחה אלימות של

 ".ובמחלקות במרכזים הטמעה בשלבי אנמצ כיום. אלימות לאבחן איך והבהרות הנחיות שנותן

האינטרנט של  אתרב, בדואר"ל, בדוא: בעת הב דרכים בכמה לשטח מועברים התדריכים כי סברו הם

 . הדרכותבו עיון ימיבהמשרד, 

  יום עיון שבו הצגנו  ,לדוגמא. עבודה של חדשים מודלים להשיק היא ןוהעי ימי של תמהמטרו"אחת
 מלמד איך לחזר אחרי מטופלים צעירים". –את מודל העבודה עם צעירים לפי התדריך בנושא 

 תוכן המניתוח ממצאים  3.3.2

 . עוסקים בנושא האלימות במשפחהתדריכים הנותחו שני  לרווחת הפרט והמשפחהבשירות 

 שונית: הערכת מסוכנות ודרכי הגנההתערבות רא ,אלימות בין בני זוג" .(0005)נג קי-אורלי אינס– 
  . תדריך לאנשי מקצוע"

 חברות וזוגיות ללא אלימות" .(0030) מ. גניחובסקי, ח. ברנע. ש. צימרמרן וא. רוקח"  
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התדריכים עוסקים בשני  סוגנן ואטרקטיבי.מ ,בל  ספר מעוצשני התדריכים יצאו לאור בפורמט ש

צד לתחומים שונים: האחד עוסק בפיתוח והפעלה של כלי אבחון והשני הוא תדריך להפעלת תכנית. 

רכיבים  שניכוללים בנה שלהם. שניהם במדמיון  נמצא ,תדריכיםהומי העיסוק של שני תחין השוני ב

ן רשימת מקורות מ לפיתוח התדריך )כוללומחקרי ששימשו  תאורטית של רקע עיקריים: תשתי

בשונה תכנית. ה ם שליוהנחיות מקצועיות מפורטות ליישום ולשימוש בכל הספרות המקצועית(;

 ארגוניות. -הנחיות אלה הן הנחיות מקצועיות טיפוליות ולא מקצועיותמהנחיות התע"ס, 

 

בין  הזיקה נבחנה ,"סבתעעבודה שאינם  ככלי הניהוליהוצגו על ידי הדרג  שהתדריכיםלאור העובדה 

"ס נמצא הכלי התעבאחד הנספחים של הוראות  כילציין  חשוב"ס. תעה ובין אלהה תדריכיםהשני 

 "ס. התעהופך לכלי עבודה מחייב על פי  בתדריךשפותח  ידעהש כך על מצביעה, מסוכנותלהערכת 

 

 נותחו שלושה תדריכים:  בהתמכרויות לטיפול בשירות

  אקטיביים פסיכו לחומרים החשופים נוער בני לאיתור מנחים"קווים" 

  0005אוגוסט -0006ספטמבר  ,שיםבנ לטיפול"פורום" 

  התמכרות ושימוש 04עד  38בוגרים צעירים בני  – . "הבגרות המתהווה0033דר ר. רנץ  וש. כהן :
 לרעה"

דרך בחינה של ערוך כחוברת. אינו מעוצב ושאינו  מסמך פנימישת התדריכים הם בפורמט של שלו

הם השניים הראשונים הם תוצר של פורום עבודה של אנשי שטח והעלתה כי יצירת התדריכים 

משקפים בעיקר את חוכמת המעשה, ואילו השלישי הוא תדריך שנכתב על ידי שני אנשי צוות מבית 

 הספר להכשרת עובדים בשירותי הרווחה.  

, תאורטיהרלוונטית. נוסף לרקע ה ת והמחקריתתאורטיבשלושת התדריכים יש התייחסות לספרות ה

הנחיות ביצועיות שיטתיות ליישום. התדריך  לאמציגים שלושת התדריכים כיוונים ועקרונות לפעולה ו

משני התדריכים האחרים. התדריך בנושא הבגרות יותר קונקרטי ויישומי בנשים  א טיפולבנוש

 פעולה. יך תדר ופחותרלוונטיים לנושא החומרים המקראה של הוא  המתהווה

 ,תדריכים דגמים שונים שלמצביעים על קיומם של  בשני השירותיםניתוח התדריכים מממצאים 

 .קונקרטיים מקצועיים עבודה תהליכימתווים  הםבה שידה מבקר לים בעיהנבד

 מאמרים מקצועיים ודוחות מחקר 3.3

 נועדו אלו פריטים, לתפיסתםהשירותים.  בשני המרואייניםן מ מעט ידי על הוזכרו אלה פריטים

ם. עם זאת סברו המרואיינים כי השימוש עבודתבפק להם יידע שיסייע ולס העובדים את להעשיר

  יותר בהם את השטח להשתמש ודד לעכי רצוי  הציעוהוא מועט וחלקם שטח ב ואלים בפריט

  ידע גופי עם שירות זהו. הידע להעשרת זמן מאוד מעט יש ולכן מענים בלספק עסוק"השטח 
 ."גדול מאוד ידע ועומס רציניים
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 בה הם שוהמידה עתי צריך להעריך עובדים על פי המידה שבה הם עושים שימוש במאגרי הידע "לד
 אני גם יודעת שיש מדד כזה אבל לא כל כך משתמשים בו".  משתמשים בחומרי עזר מקצועיים.

 על מידת החשיבות שיש לעידכון ידע  צריך לעשות לזה סוציאליזציה, כמו שיש אצלך רופאים
 .מתמיד"

  .יש קבוצות עמיתים שנפגשות ארבע פעמים בשנה. אפשר ללמוד אחד מהשני מהניסיון המצטבר"
 של אחרים וגם הרחבת גוף הידע מתוך מאמרים".   קריםגם למידה מתוך מ

קהילת הידע, אתר  :דרכיםכמה מרואיינים על ההצביעו  ,אשר לדרכי העברה של פריטים אלה

 האינטרנט של המשרד, הכשרות, ימי עיון, השתלמויות והדרכות. 

 

  שירותהשל שנתית הת הפעילועל סקירות  3.3

  הדרג הניהולין מממצאים  3.3.1

. מרביתם ציינו אותו  משפחההפרט ולרווחת השירות על ידי מרואיינים מן הפריט ידע זה הוזכר רק 

 עלמכילות סיכומים של נתונים יוצאות אחת לשנה ו ,רותספציפיות לשיהסקירות הן וטענו כי 

הם ראו בו מסמך חשוב שירות. על ידי ה שבוצעו ותכניות  עולותפ על ואוכלוסיות שקיבלו שירותים 

 באמצעותטח הסקירות מעוברות לשהמרואיינים ציינו כי המספק תמונה כוללת על הנעשה בשירות.  

 אתר האינטרנט של המשרד.   דוא"ל ובאמצעות

 תוכן   הניתוח ממצאים מ 3.3.2

  .משפחההפרט והשירות לרווחת הן משהתקבלו פריטים  שני נותחו

  0030"השירות לרווחת הפרט והמשפחה נתוני". 

המספקת נתונים כמותיים רבים ומגוונים על היקף הפעילות בכל אחד  ,עמודים 340 ובה חוברת      

כגון דרי רחוב, פעילות בתחום מניעה וטיפול באלימות  ,עוסק השירותבהם שהתחומים ן מ

ין, מרכזי קשר, נפגעי ומשפחה, שירות סמך מקצועי, עובדים סוציאליים לחוק הסעד וסדרי ד

 .'יחדיו'ותכנית  'אשל חייל'כנית אובדנות, ת

התפלגותם לפי על לקוחות, ההנתונים המובאים בכל תחום כוללים בין השאר נתונים על מספר       

נתונים על סוגי פעילויות והתערבויות וכן היקף הלקוחות שסיימו טיפול, על אפיונים שונים, 

 ת. תאורטיהנתונים מוצגים בתרשימים אם כי רובם מוצגים בצורה ן שבוצעו. חלק מ

ן לק מהמסמך כולל גם עדכונים ודיווחים על פעולות שבוצעו לפיתוח שירותים או להרחבתם. בח      

התייחסות גם לשינויים  מובאת ובחלקם הנושאים מוצגים נתונים השוואתיים לשנה הקודמת

 מתוכננים לשנה הקרובה. עתידיים ה

עוסק שהמסמך הצגת הנתונים בתחומים השונים של גם מידת האחידות  נבחנה המסמךבניתוח       

המבנה, התכנים הכלולים בו  . באופן כללי עולה כי קיימים הבדלים בין התחומים מבחינתבהם

כולל מדיניות  ,רקע לתחוםשבהם מוצג תחילה התחומים  יש ,ודרך הצגת המידע. כך למשל

; יש הבדלים במאפייני הלקוחות שהתחומים יש תחומים שבהם אין הצגה כזוו ,ואוכלוסיות יעד
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 המופיע נהמתוכננים לשנה הקרובה איההשוואה לשנה קודמת ולשינויים גם בוחרים להציג; 

 בכל תחום.  

 0033 ,"תכניות בתחום המניעה והטיפול  באלימות במשפחה והטיפול בנשים במעגל הזנות".    

מסמך הוא עמודים ו 50מסמך  בפעילות בשירות זה רק עבור תחום אחד. את המסכם המסמך       

. ותכניו מבנהו מבחינת הקודם למסמך דומה זה מסמך כללי באופן פנימי ולא חוברת כרוכה.

 יש כי נמצא. הםבשני המופיעים בנושאים לקודמו זה מסמך בין השוואה נעשתה הניתוח לצורך

המופיעים בשני  ,ם למניעה ולטיפול באלימות במשפחהכגון הנושא של המרכזי ,נושאים

כגון דירות שהייה לגברים אלימים  ,את יש נושאיםדומה למדי. לעומת זאורח המסמכים ב

במסמך הקצר יש  ,יש הבדלים  בין שני המסמכים. כך למשל הםשב ,)של"ב( הביתן המורחקים מ

מסמך התייחסות לרקע לשירות הכולל מטרות, אוכלוסיית יעד ודרכי פנייה, שאינם מופיעים ב

 בוו לקוחותעל מאפייני ה, התסקיר הקודם כולל מידע מעט מפורט יותר לכך . נוסףהארוך יותר

 הקצר.  מסמךב ופיעותמ שאינן גרפיות הצגות גם

 חוברות מידע ללקוחות 3.3

   הניהולי הדרגן מ ממצאים 3.3.1

. מרביתם ציינו אותו .לרווחת הפרט והמשפחה השירותן מ ניםהמרואיי ידי על רק הוזכר זה ידע פריט

לפי בתחום מסוים.  יהםזכויות על או שירותים על חיוני מידע ללקוחות לספקאלה נועדו  חוברות

 המשרד.  שלהאינטרנט  אתר דרךוכן  להפצה ללקוחות זה מועבר בדואר כמסמך כתוב פריט ,המרואיינים

    תוכןה מניתוח ממצאים 3.3.2

. החוברות שונות השירות לרווחת הפרט והמשפחהן בלו משנתק)חוברות( נעשה ניתוח של שני מסמכים 

 ובסוג המידע הכלול בהן.  ןבצביונ

  0030מהדורה רביעית,  ,"והדרום ירושלים מחוז ביישובי במשפחה האלימות בתחום"שירותים. 

חוברת קטנה בפורמט של ספר כיס ומטרתה לספק מידע על מכלול השירותים העשויים  זוהי

והם:  ,משפחה. החוברת מציגה מידע לפי תחומי שירותב לאלימות הקשורים במקרים לסייע

קווי חירום, שירותי הגנה טיפוליים, שירותי טיפול, ייעוץ ומידע, שירותים משפטיים ושירותים 

בשירותי  ,וט של השירותים הרלוונטיים. כך למשלרפי מובאהתחומים ן רפואיים. בכל אחד מ

כל המסגרות המטפלות כגון מקלטים, דירות מעבר לנשים והוסטל  ותהגנה וטיפול מפורט

אוכלוסיית היעד, אופן הפנייה, השירותים הניתנים,  מפורטתכל שירות בנוגע ללימים. לגברים א

ממוקדת בדרך  ,קצרהבמוצגים התכנים טלפון. הומספרי  השירות עלות לפונה, מיקום

על שימוש בה והדבר המורה על ריבוי  ,רביעית של חוברת זוהמהדורה הואינפורמטיבית. זוהי 

 עדכונה. 

 מהדורה שישית ,0036", פחות חד הוריות"חוברת מידע למש.  

הוריות -משפחות החדבקרב מודעות הלהעלות את זוהי חוברת מידע גדולה יחסית שנועדה       

; את 'הורית-משפחה חד'המושג  תהגדראת . החוברת כוללת ןכיצד לממש ןולהנחות ןלזכויותיה

הזכויות בכל  פירוט הםשונים ובהחוק למשפחות חד הוריות; זכויות והסדרים במשרדי ממשלה 

התחבורה( והתהליך ו משרד )כגון ביטוח לאומי, משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך, הבריאות
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כולל הטפסים הדרושים והמסמכים שיש להגיש על מנת לממש את הזכויות;  למימוש הזכויות,

קד בעיקר במתן מידע זכויות והסדרים משפטיים )כגון מזונות, אבהות, צוואות וירושות( המתמ

החלקות לשירותים ן על נושאים אלה; מידע על גורמים המסייעים בקהילה )רשויות מקומיות ומ

, אם הבנים(. החוברת ויצוהמעניקים סיוע למשפחות אלה )נעמת,  חברתיים( ומידע על ארגונים

דבר  ,זו חוברת של שישיתה מהדורההומתומצתת. זוהי  ענייניתמציגה כל נושא בצורה בהירה, 

  .עדכונההרב שנעשה בה  ועל  השימושהמורה על 

 סיכומי ועדות היגוי ופורומים 3.3

 הדרגמכינים חברי הוועדות  סיכומי את. זהבשני השירותים התייחסו לפריט  המרואיינים ןמ מחצית

 ובפורומים ועדותוב מדובר כלל בדרך. לשטחהם אף אלה שמפיצים אותם ו השירות של הניהולי

 העברת תבראייתם את מטריש הבדל בין שני השירותים נמצא כי השטח. ן בהם גם נציגים מ שחברים

הדגישו המרואיינים בעיקר את המטרה של יידוע שירות לטיפול בהתמכרויות שטח: בהסיכומים אל ה

  :השטח על שינויים שמתרחשים בשירות

  את המחלקה למנהל מעבירה, יםפרוטוקול, ישיבות סיכום – הרפורמה בנושא חומרים"למשל 
 העובדים לב תשומת את להסב רוצה כי, להעביר דואגת אני. לשירות שקשורים הדברים
  ".האלה לחומרים

 : חמפת שהמטה חומריםל בנוגעשיתוף השטח וקבלת משוב  על הדגש הושם משפחההו פרטה שירותב

  סיכומים מופצים לפעמים מסוים בתחום מסוימת היגוי בוועדת מפקחים של מפגש"לאחר ,
 אותו ויתייעצו השטח את ישתפו לשטח שמגיעים המפקחים. פרוטוקולים או מקצועיים חומרים
 ."משוב ויקבלו

 .אמצעות הדוא"לזה מעובר לשטח ב ידע  פריטוח המרואיינים, דיו לפי

 הודעות וחדשות 3.3

הודעות אלה כוללות מינויים חדשים במשרד, רוב המרואיינים בשני השירותים התייחסו לסוג ידע זה. 

ובעי ק ,מגיעות ממקורות שוניםת הודעוהודעות דרושים, לוח ארועים וכדומה. ממועדים של ימי עיון, 

: חוזר בה בעתדרכים כמה ות במועבר, ומדיניות במשרד, הדרג הניהולי של השירות או העובדים בשטח

 ובאתר האינטרנט של המשרד.דוא"ל מנכ"ל, קהילת ידע, חוברת מחוז, 

 

 סיכום  3.13

 שנבדקו השירותים בשני השונים הפריטים של התוכן ומניתוח הידע פריטי של המיפוי ןמ הממצאים

 הדמיון צדל. המחלקות אל השירותים של ההמט ידי על המופץ פריטים לש גדול מגוון קיים כי מראים

 שירות ידי על המופקים פריטים יש כי נמצא ,שירותים שני ידי על המופקים פריטיםה יןב שנמצא הרב

 השונים הידע לפריטי בהתייחסותם השירותים בין הבדלים יש כי נמצא ,כן כמו. האחרעל ידי  ולא אחד

 של ההעברה לדרכי שרא(. התדריכים בין ההבדל כגון) הפריטים ציוןבו במבנה ,(מפקח להנחיות כגון)

כדרך להעברה וכי פריטים דוא"ל ב רבנמצא כי בשני השירותים יש שימוש שטח, אל הריטים הפ

 .בה בעת דרכיםכמה במועברים  מסוימים
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ם את הידע המועבר ילשירותים חברתי ותמנהלות המחלקראיית . 3

 ממטה משרד הרווחה אל המחלקה

שונות בחמש רשויות מקומיות  נאסף מידע ממנהלות המחלקות לשירותים חברתייםבמסגרת המחקר 

שירותים שנבדקו ב. הדרג הניהולי אשדוד, רחובות, הוד השרון, כפר קאסם ומטה יואבוהן:  בגודלן,

 לאהמטה ן הצביע על המחלקות לשירותים חברתיים כאוכלוסיית היעד העיקרית להעברת הידע מ

אל המטה ן הידע מ דרכי העברתעל על היקף הידע המגיע למחלקות,  נשאלו המנהלות שטח.ה

  שביעות הרצון מהם.על המטה ון פריטי הידע המגיעים מעל דרך קליטת הידע במחלקות, על חלקות, מה

תה יהי המחלקותמנהלות נות עם דות בראיוהדרג הניהולי, ההתמקן הראיונות שנערכו עם בשונה מ

ידע רק את השרד ולא מחלקה ממכלול השירותים של המאל ההכוללת את הידע המגיע  תןיראי תבבחינ

: ראשית, עיקריותשתי סיבות נובעת מזו ה יבראיחלטה להתמקד הה. והמגיע משני השירותים שנבדק

דלים בין המחלקות ביש ה ,ושנית ;בין הידע המגיע משירותים שוניםיש להן ראייה כוללת והשוואתית 

ולכן לא המחלקות( קיים בכל  לאבמערך השירותים הקיימים בהן )למשל שירות לטיפול בהתמכרויות 

 . ניתן היה לבחון כל שירות בנפרד

   למחלקותהמגיע היקף הידע  3.1

לא כל הידע המוזרם אליהן רלוונטי שכי מאחר הן הדגישו  .שהמטה מזרים ידע רב ציינוכל המנהלות 

מחויבות  מןקן ציינו שהן רואות  עצחל .תהן מסננות את הידע לפי מידת הרלוונטיו, למחלקה שלהן

 : למחלקה רלוונטי שאינו לידע ולא למחלקה רלוונטיהלידע 

  לכל ידע שמקבלת בתנאי שהתוכן שלו רלוונטי למחלקה שלי".  יבתומח"אני 

  אני כלליים שהם מיילים לעומת אותם אפתח ותמיד שלנו המחלקה אל מכוונים שהם מיילים"יש 
 המייל אם. בעיני מחייבים פחות תמיד והם אלינו ונטיורל לא זה פעמים הרבה כי פותחת פחות
 ".לא או לי רלוונטי זה אם לחשוב צריכה ולא להגיב חייבת שאני יודעת אני אלי מופנה הוא

  אלינו שמגיעים הנהלים תמיד לא למשל, אלינו רלוונטיים שלא חומרים לנו שולחים"לפעמים 
 ".שלנו לרשות רלוונטיים

  חומרים מקבלת הזמן כל לזה מעבר. החוזה על חתמתי אני. הרפורמה על חומרים"מקבלת 
 רלוונטי לא ולכן אחרות רשויות מאשר שונה בשלב נמצאת שלי הרשות. אלי נוגעים שלא כללים

 "שולחים שהם מה אלי

  בספרייה שמה או שומרת אני שרלוונטי מה של באופן אלי שמגיע/ידע המידע את מסננת"אני 
 .זורקת אני שלא ומה

לרשות  התוכן של הרלוונטיות מידתשל הידע לפי  סינון יותרהמנהלות רצוי היה שהמטה יעשה  לדעת

 :המחלקות לכל גורפת הפצה יפיץולא  ,הספציפית

  וכל הרשויות מקבלות. במקום זה הייתי מצפה שהמטה יעשה  טואנ"המפקחים שולחים בתפוצת
 סינון ומה שלא רלוונטי אלינו לא יגיע אלינו".



22 

 "לא כל דבר צריך להעביר לשרות". –חושבת שחלק מהסינון צריך להיות ברמת המטה  אני 

  אלינו יגיע לא אלינו רלוונטי שלא ומה סינון יעשה שהמטה מצפה"הייתי." 

 מחלקות ה אלהמטה  ןת הידע מהעבר כידר 3.2

 לעתים היוצר דבר ,המטה ידי על ידע תלהעבר כדרך"ל דואב שנעשההרב  שימושלהתייחסו  המנהלות

 פעולה כל יוזם אינו והוא אליו זורם הידע, כלומר פסיבי הוא הידע קולטבמקרה זה  .הצפה של תחושה

 .ידע לחיפוש

 מייל-איב מאוד גדולה הצפה מרגישה אני. בדואר לא דבר שום, מייל-איב אלי מגיע לו"הכ." 

  שלי התחושה. פעמים כמה מייל-אי. לפעמים אני מקבלת את אותו מייל-איב הצפה מרגישה"אני 
. אבחנה אין, דחיפות רמת באותה אלי מגיעים חשובים לא חומרים וגם חשובים חומרים שגם

 ."שולחים פשוט פעמים חושבים לא, הצפה יש וכן מידע להעביר קל נורא מייל-איב

  ידע של ים מקבלת... מייל-איה את לי סותמים מייל-איב אלי שמגיעים"המסמכים". 

על אתר המשרד  יותר סתמךולה"ל בדוא העברההכי ניתן היה לצמצם את  סברו המנהלות ןמ חלק

 של יזומה פעילות. יש מנהלות הנוקטות שטחה אל המטה ןמ המועבר הידע ןחלק ניכר מ ,לדעתן, שבו

 ומאתר כיוזם נתפס הואתפקיד אקטיבי,  ישבמקרה זה לקולט הידע  .ידע עדכוני אחר באתר חיפוש

 .וביוזמת ידע

  גם לקבל צריכה לא אני באתר שיש מה. לראות יכול אחד וכל המשרד באתר יש"ל, מנכ"חוזרי 
 ".מייל-איב

  להתעדכן כדי ביום פעם בממוצע המשרד לאתר הרבה די נכנסת"אני." 

  שיהיה מאגר לכל נושא ואם אני צריכה אני אכנס למאגר, למשל מאגר בנושא קורות חיים, ולא"
 ".מייל-איב דברים במייל-אילקבל סתם 

  מקצועיים לחומרים שקשור מה בכל הידע בקהילת משתמשת אני. הידע בקהילת חברים"כולנו ,
 ".מעניין ספר או מאמר

  דרך קליטת הידע במחלקות 3.3

את הידע שמגיע אליהן  מעבירותהן  כידרך קליטת הידע במחלקות, כמעט כל המנהלות ציינו  מבחינת

. המנהלות ראו חשיבות בהעברת הידע קודם רלוונטי הוא הידע שעבורהלעובדים במחלקה  המטה ןמ

 הרלוונטיים במחלקה.  לתחומים אותו וןוומכ מסנןהכל אליהן וראו את תפקידן כגורם 

  שלהם להתמחות בהתאם לעובדים מעבירה  אני חומר מקבלת אני"כאשר" 

 "מיידעת את העובדות כל אחת לפי התחום עליו היא אחראית )נוער, סדרי דין, קהילה  אני
 (".'וכותומכת 

  מעבירה אני שירות מדיניות, רווחה מדיניות כמו לכולם שקשורים נושאים, כמסננת פועלת"אני 
 ."לקשישים מעבירה אני קשישים כמו מסוימת למחלקה שקשורים נושאים. לכולם
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 הידע מהמשרד חייב לעבור דרכי ואני מעבירה אותו לגורמים הרלוונטיים  "אני מאמינה שכל
אני יודעת מה קורה  –באגף. אני מכירה ויודעת הכי טוב באגף שלי את מי הידע הזה יכול לשמש 

 .באגף ואני צריכה להחליט למי להעביר"

 הפורטל. בדיםהעו כל של הבית דףהמשמש  הרשות של פורטל קיים כי המנהלת הבמחלקה אחת ציינ

 שמגיעים החומרים. לעובד רלוונטיה מקומיה ידעה את וגם המטה ןמ המגיע הידע כל את מכיל

 :העובד של ביוזמתו תלויה החדש בידע ההתעדכנות וכך לפורטל מוכנסים למחלקה

  מהם דורש, אליו להתייחס ומחויב הפורטל את רואה ישר בבוקר מחשב שפותח עובד"כל 
 מקבלים שאנו מקצועיים חומרים יש. לוהכ יש בפורטל. בפורטל חדש מה ולראות להסתכל
 אנו תדריכים. לפורטל והכנסו  אותה סרקנו תוצאות מיזם של חוברת כמו לפורטל ומכניסים
 ומכניסים סורקים טפסים, לפורטל מכניסים הנחיות כמו במייל מסמכים, ומכניסים סורקים

 ".לשם נכנס הכל

  ושביעות הרצון מהםהמטה ן מהידע המגיעים  פריטי 3.3

הנחיות כפריטי ידע מרכזיים המנחים את עבודת המחלקות. התייחסו בעיקר לתע"ס ולהמנהלות 

 אליהם הן התייחסו הם תדריכים, מאמרים מקצועיים ודוחות מחקר. שפריטי ידע נוספים שלושה 

 התע"ס וההנחיות 3.3.1

ראו  כלי עבודה מרכזיים לעבודת המחלקות. הןמהווים התע"ס וההנחיות להערכת המנהלות  ,כאמור

 בהנחיות כלי עבודה מחייבים באותה מידה כמו הוראות התע"ס. 

  ס בחדר. אצל עובדי תע. לכל מנהל מחלקה יש משמעי-ד"ס והנהלים חהתע"אנו עובדים לפי"
 "ס מאוד שימושי ברמה היומיומית.התעהזכאות 

 ארצי מפקח של הנחיות המקרים ברוב"ס. בתעא "אנו תמיד פועלים לפי ההנחיות גם אם הן ל 
 ".חדשים חוקים יש כי רלוונטיים מאוד הם אבל נהלים המון יש בפיגור. מחייב וזה בתקציב מלוות

ת אותם לעובדים ומתעל ן והןהמנהלות התייחסו לכך שגם בנושא התע"ס העדכונים מגיעים אליה

 . עבורם רלוונטישהידע 

 שלהן לתחום זה של הרלוונטיות לפי, "סהתעמתווכת לעובדות את  אני" 

  ס אני מעבירה לעובדת שזה רלוונטי אליה".תע"כאשר אני מקבלת הוראת" 

 לקהנחיות בקרב עובדי המחהתע"ס וההבהטמעת ברוב המחלקות הצביעו המנהלות על השקעה רבה 

 פורומים וישיבות צוות.  כגון,המקצועיים של העובדים  המפגשיםבמסגרת 

 "ס לעובדיםהתעהמנהלים מסבירים את  בהדרכות""  

  ברור שלא מעבירים עדכונים רק במייל אלא גם מדברים על זה. גם בפורום עובדי קשישים"
"ס, בפורום פקידי סעד לסדרי דין ואצל עובדי משפחה בישיבות הצוות מדברים התעמדברים על 

 "ס".התע"ס. בפורומים הללו דנים בעדכונים של התעעל 

  ס בישיבות צוות".בתע"אנו מעדכנים לגבי הוראות חדשות" 
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ה נושאים שרצוי לתת עליהם את הדעת בקביעת עמנהלות ארבההשימוש בתע"ס וההנחיות העלו לצד 

 הלי עבודה למחלקות:ונ

, מידי הוא בידע הצורך כן ועל מאוד דינמיתסברו כי עבודת המחלקות  המנהלות – העדכון קצב .1

 של הצורך ביןפער  קיים לדעתן. שטח אל ולהעבירובעוד שלמטה לוקח זמן לפתח את הידע 

   .המחלקה אלולהעבירו  הידע אתשלוקח למטה לפתח  הזמן ובין דעיבקבלת  המחלקה

  הידע מבחינת המטה של הקצב לבין בעיריות המערכות פועלות שבו הקצב בין גדול פער"יש 
 ".אלינו מוריד שהוא

  דינמי מאוד השטח. שנים כמה או חודשים כמה אחרי ולא ועכשיו כאן הידע את צריך"השטח 
 ".למענים נזקק הזמן וכל

 ולא יותר יםיכלל עבודה הליוהמטה צריך לקבוע נ כי שסברו מנהלות היו – הרצויה רמת הפירוט .2

 המופנות הדרישות בשלובכך לאפשר יותר חופש פעולה למחלקות. זאת גם  ,מדי ספציפיות הנחיות

 .  המשרד מטהמעבר לאלו המגיעות מ ,המקומית הרשות ןמ למחלקות

 "או צריכה אני בדיוק מה לומר ולא יםינהלים אבל כלל – מידה אמות לקבוע צריך המשרד 
 לי לעזור יכול לא וגם מתמודדת אני בעיות אילו אם יודע לא המטה. לתושב לתת צריכה לא

 ".הבעיות עם להתמודד

  בקולן להתחשב  צריך והמשרד הממשלה מול קול יש לרשות. פעולה חופש להיות צריך"לרשות 
 ".הנהלים בקביעת הרשויות של

הידע על תהליכי העבודה המגיעים  כימנהלות שסברו  היו – המקומית ולתרבות לצרכים התאמת .3

 :ותרבות צרכים מבחינת המקומית לרמה מותאמים להיות צריכים המטה ןמ

  לא כל הנחיה מתאימה חרדיה למגזר התאמה אין למשל, לשטח התאמות מספיק"אין ,
לחרדים צריך לעשות התאמות לנורמות והערכים של השטח. התאמות נוספות צריך לעשות 

 לדרוזים, בדואים, עולים". 

  ולצרכים לתרבות התאמות שעושה היא הרשות אבל כוללת מדיניות להיות צריכה"למשרד 
 ".המקומיים

 אל שמגיעות להנחיות בנוגעציינו כי אין אחידות בין השירותים  המנהלות – שירותים בין םתאו .4

 והנוהל שירות כל – תקציב בנושא למשל, נושא ובאותו שונה נוהל להנהיג. כל שירות יכול המחלקה

 :מסוים נושאל בנוגעבין ההנחיות של שירותים שונים  סתירה אף יש לעתים. שלו

  בנושא ולא הדיווח בנושא לא השירותים בין בהתנהלות אחידות אין, אחרת מתנהל שירות"כל 
 תקציב להעביר שלו הדרך את יש שירות לכל תקציבים בנושא למשל. תקציב אישורי של

להיות נהלי עבודה אחידים לכל השירותים לאיך מאשרים תקציב  כיםצרי. למחלקה מהמשרד
 לרשויות". 

  במשרד ששירות אחד ידע מה קורה אצל השירות השני, שיהיה תיאום בין  מתכלל"שיהיה גוף
 השירותים, שהנחיות של שירות א' לא יתנגשו עם הנחיות של שירות ב".
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 תדריכים 3.3.2

שמנהלת , בעוד ידע חשובהם אתה בההתייחסות של המנהלות לתדריכים הייתה מועטה. מנהלת אחת ר

 כןקה שלה אפים לו וכי המחלשהעובדים צריכים להיות שותסברה כי התדריכים הם תוצר  אחרת

 .העובדים עם בשיתוף עצמהמפתחת כלי עבודה משל 

  צוותים לראשי אותם ומחלקת תדריכים מקבלת"אני". 

  לא שהעובדים בכלים מאמינה לא אני. מקבלים העובדים אולי, תדריכים מקבלת לא"אני 
 מהמפגשים בחלק כאשר כלי ופיתחנו ידע ניהול של תהליך עשינו אנו. בפיתוחם שותפים

 "שותפה הייתה המפקחת

  מאמרים מקצועיים מחקרים וחומרי עזר מקצועיים 3.3.3

הצביעו על הצורך פיק פריטי ידע מסוג זה וסמעביר מאינו המטה התייחסו בעיקר לכך ש המנהלות

מחלקות, נתונים על נושאים נתונים השוואתיים בין , ובהם מקצועיים כלליים לקבל פריטי ידע

 :מקצועיים כנסים ושל סיורים של וסיכומים, ייםחברת

  דוחות את שולחים מהשירותים חלק. עושה שהוא מחקרים מספיק לשטח מעביר לא"המשרד 
 ".לא וחלק המחקר

  נתונים או חדש שירות פתחו אם, אחרות מחלקות מאגפי נתונים שיפרסמו רוצה"הייתי 
 נתונים לראות מעניין היה, סוציואקונומיים לאשכולות מחולקת הארץ. מחלקות בין השוואתיים
 ".עוני על נתונים למשל, השוואתיים

 הכנסה ממוצעת במשק, נתונים חברתיים לקבל  – שאין למשרד וכן הייתי רוצה לקבל "מידע
 בצורה מרוכזת".

  נתונים הם לא נותנים "לא שולחים לנו בסוף שנה סיכום סטטיסטי ארצי למרות שאספו מאתנו
לנו פידבק חזרה, איפה הרשות שלנו עומדת יחסית לרשויות אחרות. יוצא שהם אוספים את 

 המידע לעצמם כי זה לא מגיע אלינו חזרה".  

  לא מספרים לנו מה היה  ל"לחו משלחות – שיעביר רוצים והיינו לנו מעביר לא שמהשרד ידע"יש
 "לאיבוד הולך והוא שמצטבר בידע מדובר, שם

  הם יצאו למשלחת ולמדו,  – אצלם שנצבר הידע את אתנו לחלוק מחוייבים להיות צריכים"הם
 הם צריכים לסכם את מה שלמדו ולהעביר לנו".

  לידיעת מביאים לא למה, לנו מונגש מספיק שלא ידע זה, שונים בתחומים ועדות מקיים"המשרד 
 ".להצטרף רוצה מי ושואלים הרשויות כל

 יכוםס 3.3

 מבטדת מספקים נקומנהלות המחלקות לשירותים חברתיים ן הראיונות שנערכו עם מממצאים ה

הממצאים מראים כי המנהלות רואות המטה. ן ובה של הגורמים הקולטים את הידע המועבר מחש

 כמהמצביעות על , ועם זאת הן חשיבות רבה לידע המועבר על ידי המטה לביצוע העבודה במחלקות

 . והעברת דרכי עלו למחלקהכיוונים לשיפור הידע המועבר 
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 ממטה המועבר הידע ולמיון לאיפיון מושגית למערכת הצעה. 3

 שטחה אל המשרד

. השטח אלהרווחה  משרדזה מוצגת הצעה למערכת מושגית לאיפיון ולמיון הידע המועבר ממטה  בפרק

 הספרות שהוצגו בפרקים הקודמים.  סקירתעל ו הממצאים על מתבססת המוצעת המושגית המערכת

הדנה בניהול ידע בארגון שניתן להשתמש בהם לפיתוח  המקצועית הספרותן מ מושגים שלושהיש 

 המערכת המושגית. 

 בין ידע גלוי, המוגדר כידע כתוב וניתן להפצה, לבין ידע סמוי, המוגדר כידע המצוי בידי  ההבחנה

 אקציה בין הפרטים. פרטים בארגון וניתן להעבירו רק באינטר

 התפיסה  ביןו ,ץהידע הוא אוביקט שהארגון יוצר ומפי הלפיולידע, בחנה בין הגישה הטכנית ה

שתי גישות אלה להידע הוא תהליך של יצירה ושיתוף.  הלפיו יה האנושית לידעאורינטצהבעלת 

 על דפוסי הניהול של הידע בארגון.  השלכה

  יצירת ידע, אחסונו, ההתייחסות לניהול ידע בארגון כבנוי על ארבעה תהליכים והם: תהליך

 העברתו ויישומו.  

ההתמקדות במחקר הנוכחי הייתה מצביעה על כך שהמחקר על רקע ההבחנות שלעיל  ממצאיבחינת 

השטח. במלים בניהול הידע הגלוי בארגון תוך התייחסות לידע כאל אוביקט המועבר ממטה הארגון אל 

אחרות, המטרה הייתה לבחון כיצד הידע הקיים בארגון מועבר ומופץ לשטח ופחות בתהליכים 

 המביאים ליצירת ידע זה. 

 

תוך שימוש במיון  עה לשתי מערכות מושגים, האחת למיון סוגי הידע המועבר לשטחהצ תוצג בהמשך

נו התייחסות בספרות לנושא זה. . לא מצאלמיון אסטרטגיות  להעברת הידעהיא השניה  בספרות.

 את זיקת הגומלין ביניהן. תיבחן המושגים לאחר הצגת שתי מערכות 

 

 מערכת מושגית למיון סוגי הידע 3.1

בגישה מוצע להשתמש  ותםלמיין א אל השטח .כדיבמחקר זיהינו עשרה פריטי ידע שונים המועברים 

וידע אינפורמטיבי.  תאורטי, ידע ידע תהליכישל ידע: סוגים המבחינה בין שלושה  (0009) ונגלאשל 

 של שני השירותים. דרג הניהולי הן ה הבחנה דומה מתבתיאור פרטי הידע במסגרת המיפוי על

 להםויסיעו  םאותשטח עקרונות ודרכי עבודה שינחו עובדי הידע אשר נועד לספק ל – ידע תהליכי 

  השימוש בידע זה מחייב את העובדים. לרוב, מדיניות המשרד. ליישם את 

  הוא בדרך כלל  ו השימוש בידע אשר נועד להעשיר את העובדים מבחינה מקצועית.  – תאורטיידע

 אופציונלי ונתון לשיקול דעתו של העובד. 

 לשיקול דעתו של אף הוא השימוש בו נתון . יידע את העובדיםידע אשר נועד ל – ידע אינפורמטיבי

 .העובד
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 ם חברתיים י: מודל למיון סוגי הידע המועברים ממטה המשרד אל המחלקות לשירות1 תרשים

 

 

 

 

 

 

 כל פריטהשלב הבא הוא לנסות למיין את פרטי הידע שהוצגו בסעיפים הקודמים, לפי הסיווג הזה. 

יותר. נמצא דומיננטי אחד שהוא ידע יכול לכלול יותר מסוג ידע אחד, אולם על פי רוב יש בו סוג ידע 

שעלו יחד עם זאת הממצאים  .(3לוח ראו ) העיקריהפריטים לסוג ידע ן לשייך כל אחד מהיה כי ניתן 

 םסיכו :כגון ,ידע מסוג זה ובהעברתו לשטחדווקא ב חלקות מראים כי יש ענייןהמ ממנהלותמדבריהן 

המודל המוצע כי הדבר ממחיש שיטות וגישות טיפוליות חדשות.  בנושאמקצועיים בחו"ל  ריםסיו

 מבחינת סוגי הידע המועברים.  ,חינה של המצב הרצויכיום כמו גם  מאפשר גם בחינה של המצב הקיים

  

 העיקרי לפי סוג הידע ,: הצעה למיון פריטי הידע שזוהו במחקר1לוח 

 הפריט סוג מטרה

 תע"ס* תהליכי

 הנחיות*

 מסמכי מדיניות*

 תדריכים*

 ארגוני -אמרים מקצועיים ודוחות מחקר בנושאים ארגוניים בתחום ניהולי*מ תאורטי

 מאמרים מקצועיים*

 דוחות מחקר בתחום פרופסיונלי*

 על פעילויות שנתית של שירותסקירות * אינפורמטיבי

 חוברות מידע ללקוחות *

 

  העברת הידעדרכי מערכת מושגית למיון  3.2

 עולות מן הממצאים . אל השטחהעברת הידע  דרכיל המערכת המושגית מתייחס לש השני המרכיב

לדרך  הידע סוג בין קשר נמצא לאאו כאקטיבי.  כפסיבי לקולט התייחסות: ידע העברתל םדרכי שתי

הדרג הניהולי, אתר ן מ דוא"ל)כגון: קהילת ידע,  שונות םידע עובר בדרכי וגשכן אותו ס ,העברת הידע

 . המשרד, הדרכות וימי עיון(

 )מטרות( הידע סוגי

 ידע תאורטי ידע תהליכי ידע אינפורמטיבי
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)הידע  פסיביכ קולטבדרך העברת ידע הרואה את ה יותר משתמש המטה כיום כי הראו יםהממצא

וש בשימ עניין הביעו מחלקותהשמנהלות  בשעה, זורם אליו והוא אינו יוזם כל פעולה לחיפוש ידע(

  .(יוזם ומאתר ידע ביוזמתו) על ראיית הקולט כאקטיבייותר באסטרטגיות המושתתות 

 הערות לסיכום . 3

. אל השטחידע ממטה משרד הרווחה החלוצי הבוחן את נושא העברת גישוש מחקר זה הוא מחקר 

 ביצועו היווה אתגר מקצועי לכל הצדדים המעורבים.

 עיקריות:  מטרותהיו שלוש הגישוש למחקר 

 .העברתם דרך אתוהשטח  אל המטה ןמ המעוברים הידע פריטי את ולאפיין פותלמ .1

 .בו השימוש מידתלו המועבר מידעל בנוגעאת ראייתם של מנהלי המחלקות  לבחון .2

 לשטח המשרד ממטה המועברים הידע פריטי סוגי למיון מושגית למערכתיוונים כ להעלות .3

 .העברתם דרכי בחינתלו

  :כיביםרארבעה  כלל הגישוש מחקר

 .סקירת ספרות .א

הדרג ן על פי מידע מ ,שטח בשני שירותים של המשרדאל הוגי הידע המועברים מיפוי ואיפיון ס .ב

 .תוכן של פריטי ידע ניתוחועל פי  הניהולי 

ן הידע המועבר מ כלפי ןעמדותיהבנוגע למנהלות המחלקות לשירותים חברתיים  ראיונות עם .ג

 דרכי העברתו., וכלפי המטה

 ומן הספרות מסקירת המידע. הידע סוגימושגית ראשונית למיון  למערכת כיוונים העלאת .ד

מושגית ראשונית  מערכת לפיתוח תשומהממקורות המידע השונים שימשו  שנאספו הממצאים

  .השטח אל המטה מן המעוברים הידע סוגילמיון 

  :עיקרייםעניינים שלושה במסגרת העיסוק בסוגיה הנדונה, המחקר קידם 

אותם נתבקשנו לבחון. על החוקרים שידע הבתחילת המחקר לא הייתה בידינו רשימה של פריטי  .א

היה ללמוד באמצעות המרואיינים על הפריטים המועברים ועל מאפייניהם. ניתוח זה מספק 

פשר הנחיות( ומאלתע"ס המידע על נקודות הדמיון והשוני בין פריטי הידע השונים )כגון בין 

השוואה בין שני השירותים מבחינת הדמיון והשוני בפריטי הידע הקיימים, צביונם ודרכי 

 . אנו למדים כי יש מספר רב של פריטי ידע אשר בחלקם יחודיים ובחלקםאל השטחהעברתם 

 בין שני השירותים. מאוד גם למדים על הבדל גדול  .טי ידעיחופפים סוגים אחרים של פר

מזויות ראיה שונות על מגוון פריטי ידע שזוהו במיפוי נה מידע מעמיק מספק לראשוהמחקר  .ב

קרי הדרג הניהולי  הן על פי תפיסת "מעביר הידע", :אל השטחכפריטים המועברים ממטה המשרד 

של השירותים, והן על פי התפיסה של "קולט הידע", קרי מנהלות המחלקות לשירותים חברתיים. 

 אשר חשוב לתת עליהם את הדעת. , המטה והשטחשל גישות האנו למדים כי קיימים הבדלים בין 
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ן מערכת מושגית למיון סוגי הידע ולמיון אסטרטגיות להעברת הידע מכיוונים ל מציעהמחקר  .ג

ן התפיסות העולות מ ובין  הספרות המקצועיתן תוך שילוב בין גישות מ ,שטחאל ההמטה 

יון סוגי הידע הקיימים לסייע למשרד בממיועדת מושגית המערכת ה. השטחן מ ,הממצאים

 המדיניות באשר לסוגי הידע הרצויים. ובהכוונת 

 :, ובהןהמחקרן מסוגיות עולות כמה 

  ?האם קיימים פריטי ידע נוספים בשירותים האם יש רציונל לקיום של כל סוגי הפריטים שנמצאו

 אחרים שלא אותרו במחקר?

  זיקת הגומלין בין שלושת  האם יש. הנבדלים לפי המטרות שלושה סוגי ידעהמחקר זיהה

 מה האיזון הרצוי בין המטרות האלו? התהליכי, התיאורטי והאינפורמטיבי?  –שזוהו  המטרות

 בסוגי הידע בחנו משקף שונות גדולה בין כלל השירותים נהאם השוני בין שני השירותים ש

ניתן למצוא רציונל לשונות זו הקשור לאופי השירות או  עד כמה ?המופקים והמועברים לשטח

  לרצון לשמר שיקול דעת של מנהלי השירותים? עד כמה יש לשאוף לאחידות בין השירותים? 

 והאם ות להעברת ידע? אקטיביובין דרכים עברת ידע הם פסיביות להאיזון הרצוי בין דרכי ומה

 זה תלוי בסוג הידע?
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 ותעוסק ןה: מיון הוראות התע"ס לפי הנושאים שבהם נספח

 ןההוראות לפי הנושאים שבהם השל מיון , ומציגים השירותיםן בנספח זה אנו מתייחסים לכל אחד מ

 טיפולללשירות  מתייחסים 3-ו 4 לוחותו מתייחסים לשירות לפרט ולמשפחה 5-3לוחות . ותעוסק

  .בהתמכרויות

  הוראותה נושאלפי  ההוראות מיון: משפחההו הפרט לרווחת השירות"ס של התע ניתוח: 1 לוח
  הנספחים מספר על ונתונים

 מספר
 ההוראה   שם הוראה

 מספר ההוראה נושא
 נספחים
N=156 

 סיוע
 מקצועי 

 סיוע
 חוקים חומרי   

  7 11 11 (הוראות 33"כ  )סה 

      מדיניות משרד הרווחה בתחום תכנון המשפחה 6.3

     35 נוהלי הפעלת עובדים סמך מקצועי* 6.6

      שירותים סמך מקצועיים 6.5

    4  השתתפות בהוצאות בתחום הדיור  6.4

    3  צרכים רפואיים 6.3

      חוק הבטחת הכנסה 6.9

     38 טיפול בנשים נפגעות אלימות וילדיהן השוהים במקלטים 6.8

      אישורים רפואיים 6.7

    6  תשלום עבור ייעוץ וטיפול בחיי המשפחה * 6.30

      מיצוי חוק המזונות  6.30

    3  ריפוי שיניים + תעריפים לטיפול שיניים -צרכים רפואיים 6.35

      שירותי צרכים המיוחדים למשפחה  

     4 צרכים מיוחדים למשפחה בקהילה * (6.33)

      ייעוץ והכוונה בשאלות של הפסקת הריון  6.39

    5  קביעת הנחות בשכר דירה  6.37

     35 תפקידו ודרכי עבודתו של פקיד סעד  6.00

6.03 
תעריפי השירותים הניתנים באמצעות השירות לרווחת 

      הפרט והמשפחה )

     3 טיפול בבני נוער וצעירים* 6.00

      חוק למניעת אלימות במשפחה 6.06

      כוננות פקידי סעד לחוק סדרי הדין 6.05

      חוק הטיפול בחולי נפש 6.03

     30 מניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה* 6.08

      חוק ביטוח בריאות ממלכתי 6.07

      חוק משפחות חד הוריות  6.60
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    6  גימלה לילדים נטושים* 6.63

     4 סדנאות להעשרת חיי המשפחה* 6.60

     3 הטיפול באוכלוסיית דרי הרחוב* 6.66

      חוק בית המשפט לענייני משפחה 6.65

     6 תכנית יחד"ו  6.64

     3 ילדים +תעריפים*-מרכז קשר הורים 6.63

     3 ועדות מחוזיות לגילוי עריות ואלימות במשפחה  6.69

      חוק זכויות החולה 6.68

6.67 
נהלים להפניית לקוחות לוועדה המחוזית בנושא הערכת 

     4 פוטנציאלי המסוכנות באלימות במשפחה 

      הוסטל לגברים אלימים  6.50

     6 דירות קלט לנשים מוכות וילדיהן* 3.42
 נספח בלבד ולא הוראה הוא  6.33** סעיף 
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 בסיוע העוסקות הוראותהניתוח  :משפחההו פרט"ס של השירות לרווחת ההתע ניתוח: 2 לוח
 ההוראה נושאלפי  ,מקצועי

 מספר
 ההוראה  שם הוראה

 ההוראה נושא
 רקע

 מקצועי
 אוכלוסיות

 יעד
 תיאור
 ים/השירות

 תהליכי
 תעריף עבודה

 חוקים
 ותקנות

 14 13 14 14 4 3 (N=18מקצועי  ) סיוע 

           המשפחה תכנון 6.3

          סמך מקצועי 6.6

         סמך מקצועי 6.5

6.8 
נשים נפגעות אלימות וילדיהן 

            השוהים במקלטים

6.34 

שירותי הצרכים המיוחדים 
למשפחה בקהילה )השלמת 

          ציוד בסיסי ביתי(

        הפסקת הריון  6.39

            פקיד סעד לחוק סדרי הדין 6.00

           בני נוער וצעירים 6.00

6.05 
כוננות פקיד סעד לחוק סדרי 

           הדין

            אלימות במשפחה 6.08

6.60 
סדנאות להעשרת חיי 

           המשפחה

            דרי רחוב 6.66

          תכנית יחד"ו 6.64

6.63 
ילדים -מרכז קשר הורים

           +תעריפים

          גילוי עריות ואלימות במשפחה  6.69

          אלימות במשפחה  6.67

           הוסטל לגברים אלימים  6.50

6.50 
דירות קלט לנשים מוכות 

           וילדיהן
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 ,חומרי בסיוע העוסקות אותהורהניתוח  :משפחההו פרט"ס של השירות לרווחת ההתע ניתוח: 3 לוח
 לפי נושא ההוראה  

 מספר
 ההוראה שם הוראה

 ההוראה נושא

 רציונל
 אוכלוסיית

 היעד
 תיאור
 השירות

 תהליכי
 עבודה

 תעריף
 וזכאות

 חוקים
 ותקנות

 4 6 6 7 3 2 (N=10)סיוע חומרי   

6.4 
השתתפות בהוצאות בתחום 

            הדיור

            צרכים רפואיים 6.3

         אישורים רפואיים 6.7

6.30 
וטיפול בחיי תשלום עבור ייעוץ 
          המשפחה והנישואין

          מיצוי חוק המזונות  6.30

6.35 
ריפוי שיניים +  -צרכים רפואיים

            תעריפים לטיפול שיניים

           הנחות בשכר דירה 6.37

6.03 

תעריפים השירותים הניתנים 
באמצעות השירות לפרט 

         ולמשפחה

           ילדים נטושים 6.63
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הוראות לפי נושא משפחה: מיון ההו פרטה רווחתל השירות של"ס תעב ספחיםנה יתוחנ: 4לוח 
  ההוראה

מספר 
 שם ההוראה הוראה

 נושא ההוראה

 טפסים/
 שאלונים/
 כלים

 הליונ
 עובדה

 זכויות/
קריטריונים 

 לסיוע
חוקים 
 ותקנות

 14 12 1 4 (N=15)סיוע מקצועי   

       סמך מקצועי 6.6

6.8 
נפגעות אלימות וילדיהן נשים 

        השוהים במקלטים

       צרכים מיוחדים למשפחה בקהילה ** 6.33

         פקיד סעד לחוק סדרי הדין 6.00

      בני נוער וצעירים 6.00

        אלימות במשפחה 6.08

       ילדים נטושים 6.63

       סדנאות להעשרת חיי המשפחה 6.60

       דרי רחוב 6.66

       יחד"ותכנית  6.64

       ילדים +תעריפים-מרכז קשר הורים 6.63

       גילוי עריות ואלימות במשפחה  6.69

      אלימות במשפחה  6.67

       הוסטל לגברים אלימים  6.50

      דירות קלט לנשים מוכות וילדיהן 6.50

 -- 3 1 4 (N=5)סיוע חומרי   

       השתתפות בהוצאות בתחום הדיור 6.4

      צרכים רפואיים 6.3

6.30 
תשלום עבור ייעוץ וטיפול בחיי 

      המשפחה והנישואין

6.35 
ריפוי שיניים +  – צרכים רפואיים

       תעריפים לטיפול שיניים

       הנחות בשכר דירה 6.37

 אחד *בהוראה מסוימת יכולים הכלל נספחים המתייחסים ליותר מנושא 

 ויש רק נספחזה **לא קיימת הוראה למספר סעיף 
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הן מיון ההוראות לפי הנושאים שבהם  : התמכרויותלטיפול בהשירות התע"ס של ניתוח  :3 לוח
   עוסקות

 רמספ
 שם הוראה   ההוראה 

 ההוראה עוסקת בהםש הנושאים
 רקע

 מקצועי
 אוכלוסיית

 היעד
 תיאור
 השירות

תהליכי 
 עבודה

תעריף 
 וזכאות

  4 4 4 4 2 

33.3 
הטיפול בנפגעי מדיניות 

          התמכרויות

33.0 

הנחיות לטיפול בנוער נפגע 
התמכרויות במסגרת 
המחלקות לשירותים 

           חברתיים 

33.6 
הנחיות לטיפול בנפגעי  6

           התמכרויות בקהילה

33.4 

מרכז יום סוציאלי טיפולי 
אמבולטורי לטיפול בנפגעי 

          התמכרויות

 
נושאים הההוראות לפי מיון  :התמכרויותטיפול בשל השירות ל תע"סבנספחים ניתוח ה: 6 לוח

 תוהן עוסק בהםש

 מספר
 ההוראה שם ההוראה

 /דוחות/טפסים
 /כליםשאלונים

 הליונ
 תעריפים עובדה

 חוקים
 ותקנות

  3 3 3 1 

      מדיניות הטיפול בנפגעי התמכרויות 33.3

33.0 

הנחיות לטיפול בנוער נפגע 
התמכרויות במסגרת המחלקות 

        לשירותים חברתיים 

33.6 
הנחיות לטיפול בנפגעי  6

        התמכרויות בקהילה

33.4 

מרכז יום סוציאלי טיפולי 
אמבולטורי לטיפול בנפגעי 

        התמכרויות

 *באותה הוראה יכולים להיות נספחים שונים העוסקים בנושאים שונים 
 

 

 


