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 תמצית

שימת של משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: משרד הרווחה( מקדם בעת האחרונה מדיניות 

אליה מכוונת עבודת המשרד. תפיסת העולם שהפיכתה ליחידת היסוד של המשפחה במרכז ההתערבות ו

העומדת בבסיסה של מדיניות זו היא שלמשפחה משמעות מעבר לפרטים החברים בה. המשפחה נתפסת 

כמערכת דינמית, שחבריה משפיעים זה על זה ועל המערכת כולה, והיא משפיעה עליהם. מהלך זה מצוי 

 יקות מקצועיות, בכל רמות העבודה. עדיין בשלבים של פיתוח, קביעת מדיניות וניסוח פרקט

בד בבד,  מזה כמה שנים מתקיים במשרד הרווחה מהלך רחב היקף לקידום מדיניות של חשיבה תוצאתית 

בכל רמות העבודה )בקרב מטה המשרד, הדרג המנהלי והעובדים בשדה(. עקרונות החשיבה התוצאתית 

, נומקת, שיטתית ונתונה להערכה שוטפתמחייבים עבודה מתוכננת המכוונת להשגת תוצאות, שהיא מ

 (.accountable) יםמטרתם היא להבטיח מתן שירותי רווחה מקצועיים, מועילים, יעילים ואחריותיו

ברוקדייל בבקשה לסייע -ג'וינט-האגף לתכנון, מחקר והכשרה במשרד הרווחה פנה לפיכך למכון מאיירס

ת על בסיס עקרונות החשיבה התוצאתית. לצורך כך בגיבוש תובנות והמלצות בנוגע להתערבות עם משפחו

 נערכה סקירה מקיפה של ספרות מישראל ומן העולם בשני התחומים: המשפחה במרכז ותכנון התערבות. 

מטרת המסמך היא להרחיב ולהעמיק את ההסתכלות על התערבות מתוכננת עם משפחות, וזאת באמצעות 

קרונות הליבה העומדים בבסיסו, חשיפת המחלוקות הצגת מושגי המפתח השגורים בתחום, זיהוי ע

המרכזיות המעסיקות הוגים ואנשי מקצוע ולבסוף בחינה של הסוגיות והאתגרים שיש לתת עליהם את 

הדעת. כל אלה נועדו לסייע בגיבוש תורת עבודה ולשמש את הדרגים המקצועיים בבואם ליישם הלכה 

 למעשה את מדיניות משרד הרווחה בתחום זה. 

הנוגעות לתכנון התערבות עם סקירת הספרות הקיימת בתחום סייעה לנו לזהות כמה שאלות מפתח 

 מוצגים להלן. הכיווני פעולה להמשך. אללאורן להציע ו שחשוב לתת עליהן את הדעתמשפחות, 

 שאלות מפתח בתכנון התערבות עם משפחות

 ?מהי משפחה ומי במשפחה 

וחה עובדים עמן אינן מתאימות למודל ה"קלאסי" של כיום, רבות מן המשפחות ששירותי הרו

משפחה גרעינית שגבולותיה תחומים במשק בית משותף. הסיבות לכך מגוונות ובהן השינוי שחל 

-במושג המשפחה בחברה המערבית בעשורים האחרונים והיותה של החברה הישראלית חברה רב

 תרבותית שבה תצורות רבות של משפחות.  

  



3 

  ?מיהן המשפחות להתערבות 

למרות המדיניות המוצהרת ולפיה כלל עבודת שירותי הרווחה האישיים צריכה להיעשות מול 

משפחות, הניסיון בארץ ובעולם מעיד על כך שהתערבות מערכתית עם משפחות אינה מתקיימת בכל 

יש לרכז את  המקרים. לכן חשוב להגדיר בבירור מיהן המשפחות המתאימות להתערבות כזו: האם

עדיף להפנות משאבים גם או שהמשאבים במשפחות שלהן הצרכים המרובים והמורכבים ביותר? 

 למשפחות שאינן דווקא במצב משברי אקוטי וההתערבות עמן היא מניעתית בעיקרה?

 ?מהו מקומה של המשפחה בתהליך ההתערבות 

הספרות מצביעה על כך שניתן לראות במשפחה, על מערכות היחסים המתקיימות בתוכה, מוקד 

לשינוי העומד במרכז תהליך ההתערבות )"מערכת לקוח"(. לחלופין, אפשר לראות בעבודה עם 

המשפחה פלטפורמה לתמיכה ביצירת שינוי עבור אחד או יותר מחבריה )"מערכת פעולה"(. הספרות 

יבות של שתי נקודות מבט אלה ומתריעה מפני הצמדות לאחת מהן: מצד אחד, מצביעה על החש

התייחסות לכל פרט בנפרד ללא ראיית התמונה המערכתית עלולה להביא להתערבות שאינה נוגעת 

בליבת הבעיה והיא ממוקדת מדי, ומן הצד האחר, התמקדות יתר במשפחה כולה עלולה להביא 

 בתוכה.  להזנחת צרכים מהותיים של פרטים

 ?מהו מקומה של העובדת הסוציאלית המטפלת במשפחה: ניהול המקרה או התערבות ישירה 

(, ובקנה אחד עם החלטות 2012נבות, -; פאס וכהן2012און, -בהמשך לסקירות קודמות )בר

שהתקבלו בשירותי הרווחה בארץ בשנים האחרונות, גם מן הסקירה הנוכחית עולה כי קיימת 

 Caseר החשיבות של עו"ס המשפחה כמתכללת את הטיפול בה ובפרטיה )הסכמה גורפת בדב

Manager הדרישה לנהל התערבות מתוכננת ונתונה להערכה עבור המשפחה כולה מחזקת אף יותר .)

את הצורך בהמצאותו של גורם מוביל שאחראי על ראיית התמונה המלאה ועל התוויית הדרך, 

קיימת שונות להלכה, כמו גם למעשה, סביב השאלה האם בשותפות עם המשפחה. עם זאת נראה כי 

ובאיזו מידה על עו"ס המשפחה לעסוק גם בהתערבות ישירה. סוגיה זו רלוונטית למצבים שבהם 

אחד או יותר מבני המשפחה סובל מבעיה המצריכה ידע ומיומנויות ספציפיות )למשל התמכרות(, 

)למשל עוני והדרה חברתית( ומתחדדת ביתר  היא מתעצמת כשמדובר בבעיות המוגדרות משפחתיות

שאת כשהקשיים והבעיות ממוקדים במערכות היחסים במשפחה וכשההתערבות בהם מצריכה ידע 

 ומיומנויות מתחום הטיפול המשפחתי. 

 

 ?מהן המגמות שהשפיעו על כניסת התפיסה של התערבות מתוכננת לעבודה הסוציאלית 

העבודה הסוציאלית היא חתירה ליצירת שינוי מתוכנן התפיסה כי מהות ההתערבות באמצעות 

מלווה את הפרופסיה עוד משלבי התהוותה הראשוניים. עם זאת, אחיזה רחבה יותר של עקרונות 

העבודה המתוכננת התבססה בשלבים מאוחרים יותר, עם התרחבות מנעד המענים הניתנים על ידי 
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חות את התכנון השפיעו מגמות ערכיות מערך השירותים החברתיים. על התעצבות הגישות המנ

תכנון ממוקד אדם, גישת הכוחות, שותפות הלקוח ומקצועיות שעלו והתחזקו במהלך השנים, ובהן 

וכן גישות אקולוגיות ומערכתיות. כיום, תכנון נאמן לרוח  בקבלת החלטות וזכותו להכרעה עצמית

. מגמות חיצוניות שהשפיעו על העבודה הסוציאלית נתפס ככזה הנותן ביטוי לעקרונות הללו

מן המגזר הציבורי  הדרישה לאחריותיותהתכווננות המקצוע לעבר העבודה המתוכננת כוללות את 

ההולכת ותופסת תאוצה מזה כמה עשורים, לצד תמורות טכנולוגיות עולמיות והתפתחויות בתחום 

חה בארץ ובעולם חותרים האיסוף, הניהול והשימוש במידע. מגמות אלו הביאו לכך ששירותי הרוו

 עוד הידע הנצבר, בשימורוליצירת מנגנונים שלא יתמכו רק בעצם תכנון ההתערבות אלא גם בתי

   ובלמידה ברמה המערכתית לצורך שיפור מתמיד.

 

  ?מהם מקורות הידע לתכנון ההתערבות 

 בחירה מושכלת ומנומקת של דרך ההתערבות היא אחד מן העקרונות המרכזיים של החשיבה

התוצאתית. במהלך השנים פותחו במסגרת העבודה הסוציאלית והשדה החברתי בכלל דרכים 

ליצירת ידע מקצועי על אודות דרכי התערבות. ביניהם אפשר לציין את הגישות האלה: "פרקטיקה 

בחירה בתכניות ובדרכי התערבות שנבחנו אמפירית  –( Evidence Based Practiceמבוססת ראיות" )

תיעוד ואיסוף שיטתי וסדור של ידע  – (Practice Wisdom)אוששה; "חכמת המעשה"  ומועילותן

"סמוי" המצוי ברשות עובדים מקצועיים ומנוסים בנוגע לפרקטיקות שבהן הם עושים שימוש, 

 –(SCD-Single Case Design) ולמידת עמיתים על בסיס ידע זה; "מערך מקרה של מקרה יחיד" 

התערבות מסוים על פני ציר הזמן, והסקה מניסיונות קודמים על אודות  בחינה שיטתית של תהליך

דרכי התערבות מיטביות עם אותו לקוח. למרות תמיכת האקדמיה וקובעי המדיניות, עולה כי 

 אחיזתן של פרקטיקות אלו בקרב עובדי השדה לרוב אינה מבוססת. 

 

 ואת ערכי הליבה של העבודה  כיצד ניתן להביא לידי ביטוי את עקרונות החשיבה התוצאתית

  הסוציאלית בתכנון התערבות עם משפחות?

 מאפיינים( הערכת מצב המבחינה בין 1תכנון התערבות עם משפחות  כולל  את הרכיבים האלה: )

או בעיות הניתנים לשינוי  צרכיםשאינם ניתנים לשינוי אך משמעותיים לבחירת דרך ההתערבות ובין 

ומתוכם ייגזרו התוצאות הרצויות להתערבות. הערכת המצב כוללת גם זיהוי של הכוחות ושל 

( בחירת 3( הגדרה של התוצאות הרצויות להתערבות ושל אבני הדרך להשגתן; )2נקודות החוזק; )

 ל תוצאותיה. ( ניטור, מדידה והערכה של ביצוע ההתערבות וש4דרכי ההתערבות ויישומן; )

צריך  כל אחד מן הרכיבים בתהליך התכנוןהספרות מצביעה על כך שהתערבות עם משפחות, 

להיעשות בשתי הרמות יחד: ברמת כל פרט וברמת המשפחה כולה. עבודה בשתי הרמות במקביל 

נועדה לקיים התערבות העונה על צורכי המשפחה כמערכת, ומכירה בכך שלמערכת השפעה מהותית 
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היא נועדה לתת את תשומת הלב, במידת הצורך, לצרכים אישיים ולבעיות פרטניות מנגד, על חבריה. 

של בני המשפחה, ליצור מענים עבורם ולהעריך את מועילותם. כדי לאפשר גמישות ולבטא את 

המורכבות המאפיינת את חיי המשפחה, חשוב כי תהליך התכנון יהיה דינמי, וינוע בין הרכיבים 

ם. עליו לתת ביטוי לנסיבות המשתנות במעגל החיים המשפחתי ובכלל, וכן לתובנות חדשות השוני

העולות במהלך ההתערבות. על התכנון להתייחס להקשר התרבותי והקהילתי שבו חיה ופועלת 

המשפחה, וזאת בכמה היבטים: בהיבט של זיהוי המאפיינים והבעיות, בהגדרת התוצאות הרצויות 

שור לבחירת דרכי ההתערבות. התכנון חייב להתייחס גם לכוחות ולמשאבים ומדידתן ובכל הק

 העומדים לרשות המשפחה, להיעשות בשותפות עמה ולבטא את קולות השונים העולים בה.

 כיווני פעולה 

, מהלכים שונים סביב פיתוח ויישום מדיניות של התערבות מתוכננת הממוקדת במשפחהנעשים ששעה ב

ון את האופן שבו ניתן לשלב את עקרונות החשיבה התוצאתית במסגרת ההתערבות עם מסמך זה ניסה לבח

 משפחות. במסגרת זאת, ולאור ממצאי הסקירה, מוצעים כיווני הפעולה האלה:

  ראייה מתכללת והערכה של המהלך 

במסגרת יוזמות  , אםמהלכים להטמעת התערבות מתוכננת עם משפחות כמהנכון להיום מתקיימים 

רשימה נמנים: הברמה הארצית עם המהלכים הנעשים ברמה הארצית.  אםעצמאיות של רשויות מקומיות ו

התדריך להבניית ההתערבות הכולל גם מודל להערכת עוצמת הבעיה  ,נזקקויות ומאפייני רקעשל ההחדשה 

. ודיותופיתוח תכניות ייע פיתוח המערכת הממוחשבת לניהול תיק המשפחה ,כאמצעי למדידת תוצאות

תכלול מהלכים אלה לאום וילאור המובא בסקירה זו והמורכבות העולה ממנה, קיימת חשיבות מכרעת לת

 ולהערכה סדורה ושיטתית שלהם:

o שהם להבטיח כי הם עומדים בהלימה עם עקרונות ודגשים שנמצא אמטרת התיאום והתכלול הי 

בעלי חשיבות לקידום ההתערבות המתוכננת עם משפחות וכי הם מייצגים תפיסה סדורה 

 וקוהרנטית. 

o  את שיסייעו להעמיק ההערכה נועדה לבחון את היישום של מהלכים אלו בשטח ולהפיק תובנות

של אחד ליישום מהלך זה בכך מביא השטח ולשפרם על בסיס הממצאים. התאמתם לצורכי 

לפיו יש לשקוד על למידה מבוססת ידע ומידע לצורך ו ,ים בחשיבה תוצאתיתהעקרונות המרכזי

 בכל הרמות. ,שיפור מתמשך של תהליכי שינוי מתוכנן
 

  תפקיד עו"ס המשפחהשל  הגדרתוחידוד 

מצאות של י: שימת המשפחה במוקד ההתערבות מחייבת ה"משפחתי "טיפוללעומת "ניהול ההתערבות" 

התערבות ובתכלול ההתערבות של כלל בני המשפחה, המכיר גם את הדינמיקה איש מקצוע העוסק בתכנון ה

על איש מקצוע זה להיות אחראי על תכנון ההתערבות, על . בני המשפחההמשפחתית ונתפס כעובד עם כלל 

משפחה כמערכת אל הזאת בשותפות עם המשפחה. עם זאת, התייחסות כל ו ,עדכונהעל הערכתה השוטפת ו

ות ייעודית בטכניקות ובאסטרטגיות טיפול משפחתיות, כחלק מדרכי ההתערבות. לפיכך, מחייבת גם התמח

 ניתן לחשוב על תצורות שונות של עבודה בהקשר זה:
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o במקרה כזה תחום הטיפול המשפחתי נתפס כהתמחות  – בלבד התערבות תעו"ס המשפחה כמנהל

על הפניית  תא האחראייה ועו"ס המשפחה (שאינו אחראי על התכלול)ייעודית של גורם נוסף 

 המשפחה אליו במקרה הצורך.

o הכשרה ייעודית תעבור להחליט כי עו"ס המשפחה אפשר  –ית מומח תא גם מטפליעו"ס משפחה שה

ניהול , לצד עסוק בתחום זה במסגרת ההתערבות עם המשפחהתבתחום הטיפול המשפחתי ו

 .התערבותה

משפחתי( דורשת הכשרה מעמיקה וכישורים מתאימים. כל אחת מפרקטיקות אלו )ניהול התערבות וטיפול 

כדי שאף אחת מהן לא תהפוך לשולית בתהליך ההתערבות, נראה כי יש צורך בקיומם של שני בעלי 

התפקידים. עם זאת, לרשותה של עו"ס המשפחה כמנהלת ההתערבות צריכים לעמוד כלים לביצוע היבטים 

, להתייחס לתכנים משפחתיים שעולים תוך כדי בניית של טיפול משפחתי, כדי שתוכל, במידת הצורך

ההתערבות והמעקב אחריה ואחר תוצאותיה. בהקשר זה חשוב להבחין בין מצבים שבהם ניתן לקיים את 

הטיפול המשפחתי במסגרת ניהול ההתערבות בכללותה ובין מצבים שבהם עדיף להפנות את המשפחה 

י. חשוב להגדיר את אמות המידה להבחנה זו ולתווכן לגורם חיצוני המומחה בתחום הטיפול המשפחת

 לעובדים בשדה.

 ויצירת תשתית מושגית העמקת הידע המקצועי, כשרותההתאמת ה 

o והשירות לפרט ולמשפחה עו"ס המשפחה בקרב 

 בשנים האחרונות בתחום תפיסת המשפחה שחלו לאור השינויים מרחיקי הלכת . מושג המשפחה

לאמץ תפיסה עדכנית, תרבותיות המאפיינת את החברה הישראלית, חשוב -וכדי לתת ביטוי לרב

 תפתחויות בתחום. להתעדכן בהעובדים את הלעודד רחבה ורגישה תרבותית של מושג המשפחה ו

 דרכי התערבות שנמצאו מועילות למשפחות עלדע תאורטי ואמפירי . יש להעביר ידרכי התערבות, 

( EBPשימוש בפרקטיקות מבוססות מחקר )לכך, חשוב לעודד  נוסף .על פי תחומי בעיה ומאפיינים

חשוב לתווך לעובדים תובנות המתגבשות על בסיס המידע הנאסף במיוחד במשמעותן העדכנית. 

רלוונטיים לעבודתם בשדה בעת הנוכחית והן כדי שיוכלו הכדי לציידם בכלים הן מהם עצמם, וזאת 

 הנתונים בקנה מידה רחב.איסוף ממתוצרי העבודה המתוכננת ו יהנותל

 הנוגעתתכנון התערבות מכוון תוצאות הוא צורת עבודה וחשיבה . תכנון התערבות מכוון תוצאות 

טיפול במסגרת שירותי הרווחה. חשוב להמשיך לפתח ולקדם הדרכה ייעודית בתחום לכל היבטי ה

את המושגים ואת החשיבה הטמיע ל , כדיהמשפחה זה ולשלבה במערך ההכשרה לתפקיד עו"ס

 .יועקרונותיישם את לואמורים להוביל את המהלך ה םעובדיהבקרב 

 התערבות עם משפחות כרוכה לא פעם בעמידה בפני דילמות  .אתיקה בהתערבות עם משפחות

, שלהן גם היבטים סוגיות הקשורות לצנעת הפרטלנאמנויות וייחודיים הנוגעים לקטים יקונפלו

זיהוי ולניתוח מצבים  למובנים כלים מערך סדור של לצייד את העובדים ב לפיכךחשוב  אתיים.

ובדרכים להתמודדות עמם במישור החוקי והאתי. מוצע לפיכך לפתח מערך ייעודי בתחום , כאלה

 זה עבור עובדי המשפחה. 
 

o השירותים הייעודיים בקרב: 
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ות כלפי משפחות אינה צריכה תפיסת "המשפחה כמערכת" מציעה כי מכוונשימת הזרקור על המשפחה ו

דית של עובדי המשפחה. למשפחה מקום חשוב בהתערבות גם במסגרת עבודה עם עלהיות נחלתם הבל

פרטים בתחומי תוכן ייעודיים. במקרים אלו, מקומה של המשפחה בתהליך ההתערבות יהיה כ"מערכת 

 מרחבם קשיים ובעיות בפעילות לצמצובאמצעות פעולה" המסייעת בקידום ההתערבות עם הפרט, אם 

שענות על הכוחות המצויים במשפחה כמקור תמיכה יה באמצעותאם  ,המשפחתי המשפיעים גם על הפרט

ההתכווננות של כלל השירותים במערך הרווחה לתפיסת עבודה  בתהליך ההתערבות. לפיכך, חשובה

דים במערך הרווחה הכשרת כלל העובהמעודדת התערבות עם משפחות או במסגרת המשפחה. חשובה גם 

 .דרכי התערבות עם משפחות ככלי ליצירת שינוי אצל הפרטוללמידת  הסביבה המשפחתיתהכרת ל

 פיתוח מערכות ממוחשבות וכלים מובנים לתמיכה בהתערבות מתוכננת עם משפחות 

בימים אלו עובדות יחידות רבות במשרד הרווחה על פיתוח מערכות ממוחשבות לניהול ולתיעוד המידע על 

לקוחות שירותי הרווחה, ומתקיים מהלך רחב היקף לקידום המעבר לניהול תיק לקוח ממוחשב. בחינת 

פיתוח כלים  מסמכים העוסקים בסוגיות אלו במדינות שונות, שחלקם הוצגו במסגרת סקירה זו, מעלה כי

מובנים או מערכות ממוחשבות לניהול ההתערבות עם משפחות וכן פיתוח כלים לתכנון התערבות היא 

משימה מורכבת, המציבה בפני העוסקים במלאכה אתגרים לא פשוטים. המחיר הכרוך בפיתוח כלים לא 

ובערכים מקצועיים. כדי מתאימים יכול לנוע בין חוסר שימוש בהם, דרך שימוש לקוי ועד פגיעה בעקרונות 

ועל בסיס  במסמך זה,העקרונות שתוארו ברוח יתמכו בעבודה מתוכננת עם משפחות כלים ומערכות אלה ש

  אמות המידה האלה:על  בין היתר ענוהם יהחשיבה התוצאתית, חשוב ש

o הכוונה ליכולת של הכלים והמערכות לכלול את תמיכה בתהליך התכנון על פי החשיבה התוצאתית .

כל רכיבי תהליך התכנון וההערכה, ולהיות בנויים כך שיתאפשר מעבר בין הרכיבים השונים לפי סדר 

( הגדרת תוצאות רצויות על בסיס 2( הבחנה בין מאפיינים וצרכים; )1תהליך התכנון המכוון לתוצאות: )

( בחירת דרכי 3דרכים לאומדן מידת השגת התוצאות; )הצרכים שנבחרו להתערבות וכן הגדרת 

( מעקב תקופתי אחר מידת השגת התוצאות; 4ההתערבות שישרתו שירות מיטבי את השגת התוצאות; )

השגת התוצאות ועל פי שינויים שחלו במאפיינים או -( עדכון תכנית ההתערבות על פי השגת או אי5)

 בצרכים. 

o על הכלים והמערכות לאפשר. ועבור פרטיה כלל המשפחהור עבתכנון  יכולתם לאפשר ולעודד 

התייחסות להערכות מצב נפרדות וכן להערכת מצב כללית משפחתית, ולעודד ביצוע של הערכות מצב 

השגת התוצאות בכל ממד כזה בנפרד. תשתית אפשרית ליצירת תכנון של חוזרות ובדיקת ההתקדמות 

של  אלובחנה בין מאפיינים ונזקקויות של הפרט לבין כזה היא מערכת הנזקקויות החדשה, שבה ה

 .כיחידה שלמההמשפחה 

o  על המערכת המשרתת אותו , מבצע התערבות עם פרט בתוך ההקשר המשפחתיהאם מדובר בגורם

: אילו תוצאות היא מכוונת להשיג מול בני משפחה אחריםהמתבצעת התייחסות לפעילות  לאפשר

נוסף לכך, על המערכת לאפשר אבני דרך ביצירת השינוי עבור הפרט.  תוצאות אלו מהוותבאיזה אופן ו

"בעלי הקטגוריה של הגבלת -אי ,)למשל, במידת האפשר בני המשפחהה חופשית ודינמית של הגדר

 לתיאור מורכב יותר של המערכת המשפחתית(. אפשרותהתפקידים" במשפחה ומתן 
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o המערכות , על הכלים וה בזכות לפרטיותכדי להימנע ממצבים של פגיע .התייחסות לצנעת הפרט

 יתרללא חשיפת המידע על המבקש זאת, חשיפת מידע לאחד מבני המשפחה  ,מבחינה טכנית ,לאפשר

  .בני המשפחה

 

 אסף יהבטחת שימוש מתמשך במידע שי 

לצורך שיפור המענה הניתן להן על ידי מערך שירותי חשובה הטמעת התערבות מתוכננת עם משפחות 

במידע אגרגטיבי לצורך למידה דרך שבה אפשר להשתמש עם זאת, חשוב לתת את הדעת גם ל הרווחה.

. מסיבה זו חשוב לאסוף מידע ולנתחו ושיפור ברמת המקרו, קרי גיבוש מדיניות והקצאת משאבים

 בקביעות, הן על בסיס שאלות קבועות והן על בסיס שאלות העולות על פי צורכי השעה והנסיבות.

קיימא של -יווני הפעולה שהוצעו עשוי להוות אבן דרך משמעותית במהלך לקידום שינוי בריישום של כ

התרבות הארגונית, לעבר תרבות שבבסיסה ניצבים עקרונות העבודה המתוכננת, השיטתית והמנומקת, 

הנתונה בקביעות להערכה והמעודדת למידה ושיפור. הם משקפים את המורכבות של ההכרח לאזן בין אלו 

ין הרצון לשקף נכונה ולתת מענה מותאם לאופייה של המערכת המשפחתית, ובפרט של המשפחות וב

 המסתייעות במערכת שירותי הרווחה, שהיא מטבעה דינמית ולעתים אף כאוטית.

מומלץ לעבות ולהעמיק הנאמר, כל . נוסף לפנייה לשדה באמצעותהרחבת הלמידה כמו כן, חשוב לחתור ל

השדה וכן ן וני הפעולה באמצעות מהלך סדור של מתן ביטוי לקולות העולים מאת התובנות ואת כיו

לתוצרים שכבר פותחו בהקשר זה במסגרת שירותי הרווחה ברשויות המקומיות השונות. למהלך כזה 

 חשיבות בשני היבטים מרכזיים:

שה בהלימה עם תפיסת חכמת המעשה, בשדה נמצאת מומחיות ומקצועיות שהתגב – היבט המעשיב -

יומי שלהן. איסוף שיטתי של תובנות -םלאורך שנים של התערבות עם משפחות בתוך ההקשר הטבעי והיו

בתחום זה עשוי להעשיר את התמונה ולתרום להפצת דרכי עבודה מיטביות. כמו כן, בשדה פותחו לאורך 

ראת פיתוח מתוכננת עם משפחות, שניתן ללמוד מהם ולהיעזר בהם לק להתערבותהשנים כלים מעשיים 

 מערכות רחבות היקף.

כי קולם של עובדים סוציאליים המתמודדים יום יום עם המציאות לוודא ראוי וחשוב  – בהיבט  הערכי -

 בשטח יישמע ויבוא לידי ביטוי בעת ביצוע מהלכים רחבי היקף כגון זה.

מצריך  קידום מהלך סדור של הטמעת מדיניות המשרד, הקוראת להתערבות מתוכננת עם משפחות,

התייחסות מתכללת למגוון הרכיבים: התאמת המבנים הארגוניים, תהליכי ההכשרה לעובדים, התשתיות 

הטכנולוגיות והכלים הארגוניים, וכן עדכון של הוראות מנהליות. אנו מקוות כי התשתית המושגית שהוצגה 

מן הסוגיות שהועלו בולט  במסמך זה והתובנות שהועלו בו יסייעו בכך. מובן כי לאור מורכבותן של חלק

 הצורך בבחינה מעמיקה ונפרדת שלהן, לצורך המשך פיתוח מושכל, רגיש ומותאם של המהלך.

  



9 

 תודות

 . שסייע, תמך ותרם מי לכל להודות ברצוננו. ומעמיק מקיף עבודה פרי תהליך הוא זה מסמך

 על, החברתיים והשירותים הרווחה במשרד והכשרה תכנון, למחקר האגף ראש, צבע למר קותי

המסמך, על החשיבה המשותפת ועל הערותיו החשובות לתוצר המתגבש. תודה  ליצירת היוזמה

תודה  גם לאורלי מנזלי, מנהלת מיזם התוצאות על תמיכתה בתהליך הכתיבה והסיוע המעשי.

רות מאיר, מנהלת השי לאיריס פלורנטין, מנהלת האגף לשירותים אישיים וחברתיים, לאיילה

 ההתערבות בתחום תרומתן מפקחת עו"ס משפחה, על נקאש-וייסברג לפרט ולמשפחה, ולנורית

  משפחות והתייחסותן לחומרים הכתובים. עם

 שסייעו הארותהו הערותה על ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס במכון לעמיתינו להודות ברצוננו, כן כמו

. נבות ולמרים מרום-צמח המכון, לד"ר תמימנהל  חביב ק'לפרופ' ג: ולשיפורו המסמך לפיתוח

 הנוסח ביצירת הפעולה הפורה שיתוף ועל היסודית העריכה עבודת על נון-בן לרונית גם תודה

 .המסמך של הסופי

  תודה מיוחדת לפרופ' שמעון שפירו שתרם מזמנו, ניסיונו וחוכמתו לכל אורך הדרך.
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 מבוא .1

כיחידת ההתערבות  משפחהת היראיבהולך וגובר הדגש ששמים שירותי הרווחה בישראל בשנים האחרונות 

)להלן: משרד רווחה והשירותים החברתיים פנה משרד ה . על רקע זהתכנון ההתערבותהיבטים של וב

להתחקות אחר שמטרתה  ספרותסקירת  כתובלברוקדייל בבקשה -ג'וינט-מאיירסלמכון הרווחה( 

. לאורך השנים ישראל ובעולםבסוציאלית העבודה תחום הב שני נושאים אלהההתייחסות לשל התפתחות ה

מטרה נוספת של בו מתייחסים לנושאים אלה כיום. שהאופן להבנת מידע זה הוא כשלעצמו בעל ערך 

התשתית הרעיונית להאיר את להציע כיצד ניתן לשלב בין שני עולמות התוכן, ובאמצעות זאת היא הסקירה 

  .שום עקרונות ההתערבות המתוכננת עם משפחותייל

מובן הניסיון לשלב בין שני עולמות אלה הוא מאתגר מבחינות רבות. לכאורה, העיסוק במשפחה הוא כמעט 

יקטים יסודיים ערכיים, בקונפל כרוךו רגיש, שנוי במחלוקתמושג הוא מושג המשפחה אולם מאליו וברור, 

 יםגנמעו אופן ההתערבותהסיבות להתערבות ושהם מעבר לגישות מקצועיות. גם  ,תרבותייםו תפיסתיים

 הלכה למעשהיצור תפיסה שתחבר אפשר ל. אם כך, כיצד לשינוייםהנתונות בתפיסות ערכיות ותרבותיות 

מושג דינמי ושנוי ובין  ,והתנהלות סדורהעבודה שיטתית הדורשים  ,התערבותתכנון עקרונות של בין 

שמביאות עמן והייחודיות המורכבות את מטמיעים התערבות מתוכננת בלי לאבד כיצד ? הבמחלוקת ז

ובין השאר  ,זה מתח אינהרנטימשפחות בבואן לקבל שירות במערכת הרווחה? הסקירה תנסה להתמודד עם 

חקות אחר הסיבות לצד התהגורמים המקדמים כניסת רעיונות אלה לשירותי הרווחה את לצורך כך בחן ת

  .המקשות על הטמעתם

וזאת להרחיב ולהעמיק את ההסתכלות על התערבות מתוכננת עם משפחות, היא אפוא  המסמךמטרת 

חשיפת  ,זיהוי עקרונות הליבה העומדים בבסיסו ,באמצעות הצגת מושגי המפתח השגורים בתחום

גרים שיש לתת המחלוקות המרכזיות המעסיקות הוגים ואנשי מקצוע ולבסוף בחינה של הסוגיות והאת

לשמש את הדרגים המקצועיים בבואם ליישם ו תורת עבודהבגיבוש לסייע  עליהם את הדעת. כל אלה נועדו

  ם התערבות מתוכננת עם משפחות. ודימשרד הרווחה לקהלכה למעשה את מדיניות 

הוצגו חלקים ממנו להנהלת האגף לשירותים חברתיים ואישיים ולשירות פרט  המסמךכתיבת  במהלך

שעלו מן ומשפחה. בזיקה למהלכים משיקים המתקיימים במשרד הרווחה, נעשה שימוש בתובנות מרכזיות 

 ."משפחהמונח "לצורך יצירת הגדרה עדכנית להמסמך 

  המסמךמבנה 

 יחידת משפחההרואה בהתפתחות הגישה  נסקור את, (2)פרק  הראשוןבחלק המסמך יכלול שלושה חלקים. 

 הדגשתראשית ימיה של העבודה הסוציאלית כפרופסיה ועד ימינו, תוך מ, סוציאלית בעבודה ההתערבות

הקריאה לקידום שלמות המשפחה, להתמקדות בכוחות ולחתירה , ובהן עשורים האחרוניםשל המגמות 

נתייחס להתפתחות הייחודית של ההתמקדות בהתערבות עם  מכןלמימוש הזכות להכרעה עצמית. לאחר 

כיצד יש להגדיר את  . נוכח סקירה זו נציף ארבע שאלות שיש לתת עליהן את הדעת כיום:ישראלמשפחות ב

האם שירותי הרווחה מכוונים לטפל בכל  אליה מתייחסים כיחידת התערבות בשירותי הרווחה?שמשפחה ה

האם פרט  – היעד לשינוי במסגרת ההתערבות המשפחתיתמהו הלקוח ו מי בעצם המשפחות באשר הן?

מהו נבדוק  מסוים? האם כלל הפרטים במשפחה? האם המשפחה כולה כמערכת? כפועל יוצא משאלות אלה
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וליחסים למשפחה  יתמומח יאההאם  – תערבות הישירה עם משפחותעו"ס המשפחה בהשל  תפקידה

 ? ההתערבות תמנהל יאשהאו המתקיימים בתוכה 

 ,בנוגע למושג התכנון בעבודה סוציאלית בעולםסקירה היסטורית נציג ( 3)פרק  של המסמך השני ובחלק

בהמשך לכך נציג . ית מהות העבודה סוציאלית כ"פותרת בעיות" או כחותרת לשינוייבין השאר מרא הנובע

בות ועל מידת התבססותו של התער שהשפיעו על תפיסות הנוגעות לתכנוןלדיסציפלינה חיצוניות  מגמות

כרוך ה – (Person Centered Planningאדם ) ממוקד תכנון: הן , ואלהרעיון התכנון בעבודה סוציאלית

גישות  ;ההתערבות, גישת הכוחות, השותפות וזכות הלקוחות להכרעה עצמית ה ספציפית שלהתאמב

גישות המדגישות את חשיבותם של יחסי הגומלין של האדם עם המערכות  –מערכתיות ואקולוגיות 

ההתערבות מרכזי בתהליכי  גורםמהוות כמשמעותית על מצבו והן  הן ככאלה המשפיעותהסובבות אותו, 

במגזר שהשפעתו הולכת וגוברת  – (accountability) התחזקות מושג האחריותיות ;שינוילצורך השגת ה

תהליכים  –שימוש במידע הניהול והאיסוף, התמורות טכנולוגיות בתחום  ;אחרוניםהציבורי בעשורים ה

כלל עולמיים הניזונים מההתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות של העשורים האחרונים ומכונים 

המאמצים  שבו מתמקדים כיום ההקשר תהליכים אלו השפעות נרחבות גם על מגמות ו"מהפכת המידע". ל

העיקרון של מצוי בבסיס תכנון ההתערבות שהיות  וס פרקטיקות של תכנון התערבות.העיקריים לביס

 מקורות הידעמהם אותם שאלה הנוגעות למרכזיות גמות משלוש  נציג ,ומידע החלטות על ידעביסוס 

 (Practice Wisdom) "המעשה חכמת",  (Evidence Based Practice-EBP)ראיות מבוססת : פרקטיקהוהמידע

 .(SCD-Single Case Design) יחיד מקרה של מחקר ומערך

לה זכה שהתכנון לתפיסות יסוד בעבודה סוציאלית והתמיכה הרחבה רעיון התאמת  חרףעם זאת, 

קצב בנוגע לתמונה מורכבת  על מצביעות הספרות המקצועית  הןהמציאות בשטח והן באקדמיה ובממשל, 

בסקירת חלק זה נסיים ו ,משפיעים על התקבלותו שנמצאוהיבטים נציג התקבל בשדה. הוא לדרך שבהם ו

 בישראל.   וויישומ של תכנון ההתערבותהתפתחות ה

עם מתוכננת ושיטתית  דיון בדגשים ובסוגיות הכרוכים בהתערבותיכלול ( 4)פרק  והאחרון החלק השלישי

אלה המופיעים נשענים על  והעקרונות ליישומםמתוכננת העבודה ה רכיבי .לאור כל המידע שנאסףמשפחות, 

מערכת "להגדרת התייחסות  תכוללה – מצב : הערכת, ואלה הםתכנון התערבותבספרות העוסקת ב

 הגדרת ;שיהיו במוקד ההתערבות ותיעוד כל אלההצרכים , זיהוי מאפייניהעל , איסוף מידע "הלקוח

ביניים המהוות את אבני הדרך צרכים שזוהו, וכן הגדרת תוצאות על פי ה – להתערבות רצויות תוצאות

גורמים המשפיעים על בחירת ההתערבות והשיקולים תוך זיהוי ה ההתערבות דרכי בחירת ;לקראת השגתן

 תוצאות. ה תפוקות לצד הערכתה ניטורלרבות  – והערכה מדידה, ניטור ;המנחים לבחירה
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 המשפחה כיחידת ההתערבות בעבודה סוציאלית .2

 ויישומההתפתחות התפיסה  2.1

התפיסה כי התערבות בזירת העבודה הסוציאלית צריכה להיעשות בתוך ההקשר המשפחתי מלווה את 

. מרי (2012; שמאי וגירון, 2012)שפירו,  התמסדותה כפרופסיהלהימים הראשונים ן העבודה הסוציאלית מ

צירת התשתית מעמד המקצועי של העבודה הסוציאלית וביההדמויות הבולטות בביסוס ן ריצ'מונד, מ

טובות להתפתחות המקצוע, התייחסה לחשיבות העבודה בהקשר המשפחתי כאמצעי להשגת תוצאות 

 מתמשכות:ו

"באופן בו החברה מאורגנת כיום, איננו יכולים לרפא אנשים או לחנך אותם, לשלבם בתעשייה או 
" להצילם מתלות ממושכת, וזאת באופן חברתי באמת, בלי לקחת בחשבון את משפחתם

(Richmond, 1917, p. 134.) 

, התחזקותן של גישות פסיכואנליטיות התערבות עם משפחותלההתחלה ן מלמרות החשיבות שיוחסה 

הביאה להתמקדות בקונפליקטים ברמת הפרט  עשריםהעבודה הסוציאלית ברבע השני של המאה התחום ב

חלו בהמשך, תהליכים חברתיים ש (.Strean, 1974ובפרקטיקות טיפוליות מתחום הפסיכותרפיה האישית )

 ,קדמת הבמהשיבו אל הוהביאו להתפתחויות בזירת העבודה הסוציאלית, שנייה בעקבות מלחמת העולם ה

החלו חלק מארגוני הסיוע  40-תפיסות של חשיבות העבודה עם המשפחה. לקראת סוף שנות ה ,בין היתר

 המשיכהשאחריו ות עם ילדיהן, ובעשור של עבודה עם אימהות כחלק מהתערב רכיביםבשימוש טמיע לה

 .1(Strean, 1974) התערבות עם משפחותלהתבסס חשיבות ה

על אומצו והן טכניקות לטיפול קבוצתי ומשפחתי,  הפסיכולוגיה התפתחו בשדה 70-וה 60-במהלך שנות ה

 (.2012וגירון, שמאי ; Strean, 1974ידי עובדים סוציאליים קליניים כחלק מ"ארגז הכלים" של המטפל )

חוקים דומים, ובהמשך ל פי לפיה כל המשפחות פועלות עואוניברסלית -תחילה מתוך הגישה הפוזטיביסטית

השקפה מה של המערער על קיו ,הפוסט מודרניזםן הושפעה מ . גישה זומתוך הגישה ההומניסטית

רואה את משפחתו הוא בו שאופן בותפיסת הסובייקט ביקטיבית אחת על העולם, ולפיכך שמה דגש יאוב

 (. 2004)דאלוס ודרייפר, 

שהתפתחה בתוך העבודה הסוציאלית  התערבות עם משפחותלפיה האוריינטציה לובספרות קיימת גם טענה 

 ותה השראה להתפתחות גישות של טיפול משפחתי ולפיתוח של טכניקות להתערבות עם משפחותוהיא שהי

שהובילו לשילובן הן בין התחומים השונים ההדדיות נראה כי השפעות בין כך ובין כך, . בשדה הפסיכולוגיה

הטיפול במשפחות בעבודה הסוציאלית )שמאי וגירון, מסגרת של טכניקות מתחום הטיפול הקבוצתי ב

2012.) 

נתפסת בו שאופן הנוגעת לצמחה גישה תאורטית מורכבת יותר העשרים, סביב אמצע המאה אותה עת, ב

במדעי הטבע, זכתה לכינוי  עתת המערכות שהתפתחה באותה יששאבה השראה מתאוריגישה זו,  .משפחהה

                                                   
הכוחות בין שני  מערךעיסוק בפרט ובמשפחה החל עיסוק נפרד בתחום הקהילתי ובהתערבויות קהילתיות. הלצד  1 

 ;יפלינות נפרדותצדיסשתי הם נותרו כיוונים שונים לאורך השנים, אך ניתן לומר שככלל, ב ההזרמים האלו השתנ
 לעבודה עם הפרט, ולא לעבודה עם הקהילה. השניםעבודה עם משפחות קושרה לאורך 
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מתייחסת ליחידה המשפחתית כיחידה אחת, המסתגלת כל  הגישה(. family systems"המשפחה כמערכת" )

 רכיביםהזמן לשינויים ולהתפתחויות של רכיביה הפרטניים, ליחסיהם ולהשפעות חיצוניות. ההשפעות של ה

רקורסיביות: כל פרט בתוך המשפחה משפיע על כערכת אינן נתפסות כלינאריות והיררכיות, אלא בתוך המ

המערכת כולה וגם מושפע ממנה. כך, למשל, לא רק הורים משפיעים על ילדיהם, אלא גם הילדים משפיעים 

ספת על קה של המערכת המשפחתית בכלל, וכל השפעה כזו מניעה בתורה השפעה נודינמיעל ההורים ועל ה

 ,Hartmanהיה אטי וחלקי ) האל(. התבססותן של גישות Walker & Crocker, 1988המערכת ועל הפרטים )

העובדים המשיכו וממשיכים עד היום להחזיק בתפיסות מקצועיות ן בין היתר משום שרבים מ ,(1981

 (.Social Exclusion Task Force, 2008ות )דינמי-ילד ובתפיסות פסיכו-הממוקדות ביחסי הורה

 מגמות בעבודה הסוציאלית עם משפחות בעשורים האחרונים 2.2

צריכה לעמוד  התערבות עם משפחותלפיה והמגמה בעשורים האחרונים הלכה והתחזקה ברחבי העולם 

ואף התפתחה  בכל מדינהביטוי באופן מעט שונה  ודה הסוציאלית. מגמה זו באה לידיעבבמוקד ההתערבות ב

 התערבות עם משפחותתחום הל המרכזיות שמידת דוגמאות הממחישות את כמה בפרק זה יובאו עם הזמן. 

 .השונים אליורווחה יחסם של שירותי הואת חבי העולם בר

על רקע עלייה חדה בהוצאות  ,של המאה הקודמת 80-ותחילת שנות ה 70-בסוף שנות ה ,ארצות הבריתב

עלייתן של גישות המעדיפות את הטיפול על רקע ביתיים ו-חוץהממשלה על שהות של ילדים בסידורים 

התערבות כלפי  הגישהעל ניכרת  השפעההייתה לה שחדשה מגמה הופיעה  ,בקהילה על פני הטיפול המוסדי

השארת ילדים בתוך המסגרת  ובמוקדהעידוד שלמות המשפחה" כונתה ". מגמה זו משפחותעם 

 המשפחתית. מגמה זו הפגישה את המשפחות עם התמודדויות קשות יותר בתוך ההקשר המשפחתי וחייבה

מענים שמהותם חיזוק המשפחה באופן שיאפשר את השארת הילדים בביתם  ןאת אנשי המקצוע לפתח עבור

(Nelson & Allen, 1995). ם ורגישי תרבות יים נרטיביים, פמיניסטי, עם התגברות השפעתם של זרמלכך נוסף

(Nichols & Schwartz, 2005 ועם העמקת העיסוק בשנים אלה באתיקה יישומית וההכרה כי לעתים קרובות )

ההכרעה חשיבותה של ה תעל, 2החלטות בנוגע לאופן ההתערבות עם ילדים נגועות בשיפוטיות תרבותית

לפיה יש לשתף את המשפחה כולה בתהליך והתפיסה התחזקה ( ובעקבות זאת self determinationהעצמית )

 (.Social exclusion task force, 2008קבלת ההחלטות בנוגע להתערבות עם הילד )

 ם.התערבות לאורבזיהוי כוחותיה של המשפחה והושם בהדגש בתכניות שפותחו בשנים אלו עבור משפחות 

ם המומחים לחייהם ולפיכך עליהם להיות שותפים בני המשפחה הולפיה התפיסה  הבבסיס התכניות עמד

ועל אף שמחקרים בתחום הראו כי הדרכים  ,מלאים בהצבת המטרות ובבחירת דרך ההתערבות. עם זאת

חיזוק כוחות באמצעות סיוע בפיתוח משאבים,  ,כאמור ,האפקטיביות יותר להתערבות עם משפחות כוללות

מרבית התכניות התמקדו ובפיתוח נגישות לשירותים, בפועל במציאת גורמי תמיכה טבעיים בתוך הקהילה 

 .(Nelson & Allen, 1995)בעבודה הקלינית המסורתית 

                                                   
הערכת הסיכון של ילדים ל בנוגעמחקר עדכני בנושא הטיות בתהליך קבלת החלטות של עובדים סוציאליים ל 2 

 :ורא ,והוצאה מחוץ לבית
Enosh, G. & Bayer-Topilsky, T. (2014). Reasoning and Bias: Heuristics in Safety Assessment and Placement 

 10.1093/bjsw/bct213 doi:. orkWocial SThe British Journal of Decisions for Children at Risk,  



16 

מצביעה על כך שהעיסוק ( 2012נבות )-שנסקרה בהרחבה על ידי פאס וכהןגם הספרות העדכנית יותר 

הילד. עבודה ממוקדת נעשה בעיקר במסגרת השירותים לרווחת צות הברית באר התערבות עם משפחותב

 כמהכוללת  ,הילד לרווחת הלאומי כפי שהיא מוצגת על ידי המרכז ,(Family Centered Practiceמשפחה )

 עקרונות מפתח:

 הרווחה שירותי של ההתערבות מוקדהיא  כיחידה המשפחה 

 הערכתהבו ביצועהבהטיפול,  תכנית בקביעת מלאה ושותפה מעורבת המשפחה 

 חיזוקםבו המשפחהשל  כוחותה זיהויב הוא הדגש 

 המשפחה העצמת 

 (.2012נבות, -בקהילה )פאס וכהן מקיפים ושירותים תמיכה למערכות המשפחה חיבור 

מתן המצדדות בשימוש בגישות נמצא משפחה בהקשר של הגנה על ילדים,  לצד התערבויות ממוקדות

יותר )פאס  ותעצמאיהיות כדי לעניות הזקוקות לסיוע  התערבות עם משפחותשירותים למשפחה כולה גם ב

, שימת של המאה העשרים 60-החל משנות ה ,בארצות הבריתלראות כי אפשר בהקשר זה (. 2012נבות, -וכהן

 ,Johnsonהבריאות והחינוך ) מיבתחוגם  אלאתמקדות במשפחה התחזקה לא רק בתחומי הרווחה הבהדגש 

2000 .) 

נעשית בעיקר בהקשר של עבודה עם ילדים  עם משפחותהתערבות ה באנגליה גם, רצות הבריתאבדומה ל

העבודה והבטחת רווחתם. הילד מוגדר מושא ההתערבות, לונת להגנה על הילדים ומכּו , והיאבסיכון ובסכנה

כך שקבלת ההחלטות נעשית לפי שיקול  ,עם המשפחה בכללותה נתפסת יותר כאמצעי לקדם את שלומו

. מתוך זווית הסתכלות זו התפתחו גישות המתמקדות בבני המשפחה Parker & Bradley, 2010)טובת הילד )

והתמקדות  ,גם מחוץ להקשר המשפחתי כל אחד מבני המשפחהכמקורות תמיכה וכוח, ומכאן גם בקידום 

(. "חוק הילדים" 2012נבות, -כמערכת )פאס וכהן הבמערכות היחסים בתוך המשפחה ובכוחות המצויים ב

(, אף קובע כי ניתן להעניק שירותים לכל אחד מבני המשפחה, במטרה להגן The Children Act, 1989הבריטי )

(. מתוך הבנה כי לא ניתן על פי רוב להפריד בין צרכיו של ילד 17.3על הילד או לקדם את רווחתו )סעיף 

לל גם ( כוassessmentרקע לכך, תהליך הערכת מצבו של ילד )המהווים בסיכון לבין אלו של בני המשפחה 

 (.DoH, 2000את הערכת מצבם של בני משפחתו )

, בעקבות ממצאי כוח משימה שבחן את הנושא ומצא כי הטיפול במשפחות על ידי 2008-2007בשנים 

השירותים השונים באנגליה מאופיין בפרגמנטציה ואינו מתואם, התגבשה יוזמה לרפורמה בשירותים 

מתייחסת אל המשפחה כיחידת  ,Think Familyנתה , שכויוזמה זו .החברתיים הניתנים למשפחות

תיאום בין השירותים השונים המטפלים בה באופן שייצור בההתערבות המרכזית, ומעבר לכך שמה דגש 

אף  2009בעייתיות. בשנת -רכיהן של משפחות רבומערכת שירותים רציפה וכוללת המאפשרת לענות על צ

הטמעה של ללכל רשות מקומית תקציבים ייעודיים לפיתוח והורחבה מסגרת הרפורמה ובמסגרתה הוקצו 

(. אולם שוב, על אף המדיניות המכוונת לעבודה עם המשפחה 2012נבות, -מענים למשפחות )פאס וכהן

(, השירותים נותרו במידה רבה Morris, 2012שהיא מושא ההתערבות ושותפה לשינוי ) ,כיחידה שלמה

דרך נקודת המבט הזו. קרי, תפיסתם של בוגרים  תהות למשפחה נעשוההתייחס ,ממוקדים בילדים בסיכון
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דרך תפקודם כלפי הילדים או ההשפעה עליהם. יש אף שסברו כי נכון יותר  נעשובמשפחה והטיפול בהם 

 Think Family (Social Exclusion Task Force, 2008 .)ולא   Think Parentingלכנות את הגישה הרווחת בשטח

מגוון אוכלוסיות יעד  בקרב התערבות עם משפחות נעשתהסביב רווחת ילדים,  עם משפחות התערבותלצד 

(. 2012אנשים עם מוגבלויות )להרחבה ראו שמאי וגירון, ו ותחומי קושי ובהם קשישים, חולי נפש, מכורים

טיפול בו המשפחה מתגייסת לשעבודה זו באופן התמקדה ואולם בדומה למתואר בתחום רווחת הילד, לרוב 

בו אפשר לחזק את המשפחה כדי שתהיה ערוכה יותר להעניק שבפרט המזוהה כסובל מבעיה או באופן 

 (.(Social Exclusion Task Force, 2008טיפול כזה 

בעיקר אמצעי בשירות ההתערבות עם הפרט,  משמשתבעקבות ההבנה כי בפועל ההתערבות עם משפחות 

החלו שירותים שונים באנגליה לפעול במרץ למיסוד תכניות ששמות את המשפחה כולה במרכז. התפיסה 

מעוגנת התפיסה כי אין "דלת שגויה" למשפחה שבה עבודה הוליסטית ולא מפוצלת,  הדגישההחדשה 

פונה אחד מבני המשפחה לטיפול עשויה להיות פתח או  כל בעיה שבגינה מופנה – סיועולקבל כנס דרכה ילה

היא הכוונה להתמקד בכוחות, בנכסים המשותפים ה אל לתכניותלהתערבות משפחתית. עוד משותף 

ובמערכות היחסים של בני המשפחה כאמצעי לקידומה. עם זאת נטען כי בשטח ממשיכה במקרים רבים 

 (. Clarke & Hughes, 2010הנטייה לפרגמנטציה במתן השירותים )

 The Troubledבין יתר התכניות המופעלות בשנים האחרונות באנגליה כדאי לציין תכנית רחבת היקף בשם 

Families Programme .אחד מבני לפחות בהן שהתכנית מכוונת למשפחות בסיכון ובסכנה,  ,מוצהרב

רבים  ,ן אבטלה. בפועלוכ תדירותחוק, ילדים מנותקים ממסגרות או נעדרים מהן הוא עובר המשפחה 

ממשתתפי התכנית אינם עוברי חוק, סובלים דווקא מנכויות ומוגבלויות ומצויים בעוני. אופן הפעולה של 

עבודה הוליסטית מול כלל הפרטים  – (case management)התערבות התכנית כולל עבודה בסגנון של ניהול 

תכלול מול ועקרון הפעולה המרכזי כולל  ,ערכתהתפיסה המרכזית היא של המשפחה כמ, במשפחה. כלומר

נמצאת בקשר. עדויות שנאספו עד כה מעידות כי התכנית היא עמם שכלל הסוכנויות ונותני השירותים 

אחד לפחות בהן שבמעגל העבודה )במשפחות בוגרים לשלב מחדש ילדים במסגרות ולשלב מצליחה בעיקר 

 Department for Communities and Local)נמצא שיפור גם בנושא זה חוק כמבני המשפחה מתנהג שלא 

Government, 2012). 

בולטת ההתייחסות לחשיבות שבחיזוק ההורים והמשפחה כולה כחלק ממדיניות  באוסטרליהגם 

 Children, Youth and Families-חוק הבביטוי לכך אפשר למצוא ההתערבות של השירותים לרווחת הילד. 

Actמגדיר את המסגרת החוקית להתערבות עם ילדים ונוער בסיכון ובסכנה 2005וק זה, אשר נחקק בשנת . ח 

(Bromfield, Sutherland & Parker, 2012). 

בניית נרטיב משפחתי מבוסס ובטוח המדגישה ייחודית גישה  2000-בתחילת שנות האומצה  בניו זילנד

בולט לארצות מערביות אחרות שנסקרו כאן,  בהשוואה בעיקרזו, . בגישה המשפחהבני טחון לישיקנה ב

מעוגנות בתוך התרבות המשפחתית. גם הת, לממד הרוחני של חיי המשפחה ולמטרות המקום שניתן למסור

ן הטרמינולוגיה המשמשת לעיסוק במשפחות כוללת הן את המונחים המוכרים באנגלית והן מונחים מ

. למשל, התייחסות התרבות המאוריתתר את הוויית החיים של יואופן מדויק מתארים ב, ההשפה המאורית

מהוות את יחידת הבסיס של החברה המאורית ה ,whanauליחידות המכונות הן ( וfamiliesלמשפחות )הן 
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של החברה מזה זאת מתוך הכרה במבנה משפחתי השונה דוריות. -והן למעשה משפחות רב המסורתית

 Family)יום של הפרט -חיי היוםבשיש לה רב המשקל רחבת ובהמומשפחה המערבית, בחשיבותה של ה

Services National Advisory Council, 2004.) 

במעבר מהיר מחברה מסורתית כפרית לחברה עירונית נמצאת מדינות רבות כיום ל אשר בדומה, בסרי לנקה

"פגיעות"  משפחותהתערבות עם מדיניות מקיפה לבשנים האחרונות בעלת סממנים מערביים, גובשה 

(vulnerableהצורך בעבודה כזו תואר כנובע מתהליכים המשנים את פני החברה הסרי לנקית .),  הדומים

הצטמצמות  . בכללם,עשריםברות המערביות בתחילת המאה הבמובנים מסוימים לתהליכים שעברו הח

-במסגרת הביתית וינה עם משימות שבעבר היוהצורך להתמודד כחברה וכמד המשפחה ומספר הילדים

שיטתי ת. לגיבוש המדיניות קדם מהלך מקדים של מיפוי ומשפחתית כגון דאגה לקשישים ולבעלי מוגבלוי

 זוהו גורמי סיכון כגון משפחותמסגרתו בושל הצרכים והמאפיינים העיקריים של אותן משפחות "פגיעות", 

בני המשפחה עובד במדינה אחרת, בהן אחד מש בראשן עומדת אישה המצויות בסיכון לעוני, משפחותש

בהן יש קשישים ומשפחות עניות. נראה כי במדינה זו, אולי שמוגבלות, משפחות אדם עם יש בהן שמשפחות 

עדיין בתפר בין חברה מסורתית למודרנית, גם צרכים שנתפסים הנמצאת בשל היותה מדינה מתפתחת 

 (.Family Policy for Sri Lanka, 2010ם המשפחתי )כנחלת הפרט )כגון מוגבלות( מוצגים קודם כל בתוך הקשר

דרכי עבודה שונות. לכוון עשויה ל, והיא קריאה רחבה ורבת פניםאפוא קריאה להתמקד במשפחה היא ה

משפחה אפשרות נוספת היא להתייחס ל .משפחה כולה יחידה שאליה מחויביםאפשרות אחת היא לראות ב

. במקרה כזה המשפחה עשויה בעיהעם פרט במשפחה של בחשבון בעת התמודדות הביאו כגורם שיש ל

להשגת  אמצעיה וות עם משפחה תה, ואז ההתערבוחסם לומהווה מקדם את השינוי או הגורם להיתפס כ

בעיות הקשורות במישרין למערכות אפשרות שלישית היא להעמיד במוקד ההתערבות  תוצאות עבור הפרט.

 נעמוד בהמשך.העולות מהן הסוגיות על תפקודים הנכללים בה. על הבחנות אלה והיחסים במשפחה ול

 בישראל התערבות עם משפחות 2.3

 העבודה הסוציאליתשל תחום התגבשות העוד מראשית , בדומה לנעשה במדינות אחרות, גם בישראל

של המאה  30-היש להתייחס להקשר המשפחתי. הנרייטה סאלד קבעה כבר בשנות  ולפיההתבססה תפיסה 

העיקרון הקובע כי  הקודמת, כי ראשון לעקרונות היסוד שצריך להנחות את העבודה הסוציאלית בארץ הוא

 .(2012)שפירו, "יחידת היעד של הסיוע והמעורבות היא המשפחה" 

ואת השלכותיה  90-נות ה( את התפתחות מושג המשפחה בחברה הישראלית עד ש1989בסקירתה של אלבק )

על כך שחרף תהליכים חברתיים שונים שגרמו לפגיעה הכותבת מצביעה  ,התערבות עם משפחותעל ה

התהליכים המערערים  עםביציבות המשפחה בארצות מערביות, המשפחה בישראל נותרה יציבה יחסית. 

לאת המשפחה, חילון שהביאו לצמצום בתפקידים שממ את יציבות המשפחה נמנו תיעוש ואורבניזציה

דמוקרטיזציה ושהביא עמו שינויים בכל הקשור לתפיסה ולהתנהגות מינית ובתפיסת מושג המשפחה, 

וטיפוח הליברליזם האינדיבידואלי )עידוד האוטונומיה של הפרט לעומת ערכים של קונפורמיות וחובה(. 

בה ומדינה קטנה ה שישראל היא העובדטחוני מעורער, מרכזיות הדת והמסורת וילצד זאת נטען כי מצב ב

 תרמו ליציבות המשפחה הישראלית.אשר פיקוח חברתי חזק הם מאפיינים ייחודים לחברה הישראלית 
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המשפחה  ,במבנה המשפחה ובמעמדהשחלו אף הסיקו מכך כי למרות השינויים  (1991שרלין, כץ ולביא )

העבודה הסוציאלית צריכה לתת מענה על כן , וואולי אף יותרעשרים ואחת תהיה חשובה גם במאה ה

חוקרים את המאפיינים והבעיות המרכזיות של בעבודה נוספת שלהם, מיפו אותם ה לצרכים המשתנים.

ומצאו כי חינוך לבניית משפחה יציבה מגיל  90-תחילת שנות ההרווחה בשירותי ממענים משפחות שקיבלו 

בעייתי -מונע וכבלם להתדרדרות המשפחה למצב רב ווי משפחות בשלבי התהוותן מומלצים כטיפוליצעיר ול

במיוחד (. כותבים אלה ואחרים מדגישים את הצורך להתמקד בחיזוק משפחות ו1994שרלין ולביא,  ,)כץ

במאמרו "רשתות חברתיות בלתי פורמליות  ,(1989. גם קטן )משברמצבי בלזהות את הכוחות שיש בהן 

על החשיבות של ראיית מערכות תמיכה הכוללות בני משפחה, צביע ה ,ומקומן בזירת שירותי הרווחה"

לשירותי  חלופיים,ולעתים  ,מקור חיוני לאספקת שירותי רווחה משלימיםכקרובים, שכנים וידידים אחרים 

 הממסד. 

גישה זו מצאה את ביטויה גם בתהליכי ההכשרה של עובדים סוציאליים בישראל ששמו לאורך השנים דגש 

המועצה לעבודה סוציאלית הכירה אף  1996שנת . בהתערבות עם משפחותטודנטים להכשרת סבמיוחד 

 (.2012)שמאי וגירון, התערבות עם משפחות כתחום מומחיות ב

עם זאת ולמרות ההסכמה הגורפת בקרב קובעי המדיניות וחוקרים שונים כי יש לתת משקל לחיזוק 

שמאי -נבו, אטיאס ובן-א חלקי בלבד. קרומרמשפחות, נראה כי הביטוי לכך בשדה שירותי הרווחה הו

ממדית עם המשפחה בכללותה דווחו -על כך שעל אף שתכניות המתבססות על עבודה רב הצביעו( 2002)

הן נותרו בגדר תכניות מיוחדות )פרויקטים( המצויות מחוץ לשגרת דרכי ההתערבות המקובלות  ,כמוצלחות

 חל לזרם המרכזי של דרכי התערבות. במחלקות לשירותים חברתיים ולא הצליחו לחל

בשירותי הרווחה בארץ, מצאה כי בפועל,  התערבות עם משפחותנושא הועדת לביא, שמונתה לבחינת 

המענים הניתנים במסגרת מערך השירותים החברתיים הם מבוזרים, מתמקדים בפרט ובבעיות ספציפיות 

משבר  ההתערבויות הן מוכוונות רים. היא אף מצאה כי ברוב המקולא במשפחה כיחידה להתערבות

. יתר על כן, הוועדה הצביעה על הפער שבין ההבנה אינו מספק עיסוק במניעת משברים ובחיזוק המשפחותהו

לבין הפרקטיקה בשדה. לדברי  התערבות עם משפחותהתאורטית וההתייחסות הרעיונית לחשיבות ה

"היענות לצרכים דחופים"  ,הן "אילוצי השטח" לפערלות העולים מן השדה, הסיבות הוועדה, ועל בסיס הקו

 . (2008)לביא, הגישה התאורטית והרעיונית ן ו"היעדר משאבים", שמכתיבים התנהלות בפועל השונה מ

(, 2010אומצו על ידי הוועדה לרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים )צבע,  אף, שועדת לביאהמלצות 

למשפחות כיחידת ההתערבות. בתוך כך קראה הוועדה להרחבת מכוונות לעיבוי משמעותי של המענים 

המענים הניתנים למשפחות אל מעבר להתמודדות עם מצבי משבר אקוטיים ומצבי חירום. הוועדה קראה 

לעבודה יותר הוליסטית ומתמשכת, שמטרתה מניעת משברים והגברת היכולת להתמודדות עם מצבי חיים 

מטרות לובזיקה הדוקה  ,נו להגדרה של "משפחות מצוקה". בתוך כךקשים, וזאת בעיקר עם משפחות שיע

 הטמעת התערבות מתוכננת עם משפחות וחיזוק השותפות עמן. אף מדגישות המלצות הוועדה אלה, 

ממצאי דוח לביא והמלצות הוועדה מוצאים את ביטויים במהלכי היישום של הרפורמה במחלקות 

חיזוק העבודה עם המשפחות. בכלל זה הקריאה להעמיד את ת המדגישים בעיקר אלשירותים חברתיים, 

הכשרתו לתפקיד להסדיר את תפקיד עו"ס המשפחה ולבסס ולמצב את המשפחות במוקד ההתערבות, 
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(. החשיבות המיוחסת לכך ניכרת בין היתר גם בהקצאת כוח אדם מקצועי לפיתוח 2011שגיב, -)וינטר ומורלי

(. על רקע זה 2012נבות, -ידע, למשל על ידי סקירות ספרות )פאס וכהןהעמקת הבפיתוח ובהנושא ובהמשך 

רכי הפרט, ורשימת הנזקקויות המעודכנת בקובץ נתוני היסוד, שהתמקדה עד אז בצבמסגרת הוחלט לכלול 

כמו כן,  (.2014צרכים ובעיות המתייחסות למשפחה כמערכת )משרד הרווחה והשירותים החברתיים, גם 

תחומי עוסקות באשר תכניות ייעודיות כמה בשנים האחרונות מפתח משרד הרווחה, בשיתוף גופים שונים, 

ת "נושמים ולמנות את התכניביניהן אפשר במוקד את המשפחה כיחידת ההתערבות. ושמות תוכן שונים 

. תכניות חום האומנה(, "משפחה בשביל הצמיחה" ו"משפחה מיטיבה קבועה" )בתלמשפחות בעוני לרווחה"

 .יישוםתחילת נמצאות בשלבים שונים של פיתוח ואלה 

 התערבות עם משפחותדגשים וסוגיות ב 2.4

מעלה כי למרות העיסוק רב השנים  ,ובעולם , בישראלסקירת התפתחותה של הקריאה להתמקד במשפחה

(. Social Exclusion Task Force, 2008כמו גם למעשה, תחום זה עדיין נמצא במידה רבה בחיתוליו ) ,להלכה

בו עבודה כזו מתקיימת עומדות שסוגיות מהותיות שלהכרעה בהן עשויה להיות השפעה נרחבת על האופן 

עובדים בשטח. בסוגיות אלה הכוונה בראש ובראשונה לשאלה מהי ועדיין לפתחם של הוגים, קובעי מדיניות 

? ובהמשך, מה מקומה של המשפחה בהתערבות אליהן מתייחסתהקריאה משפחות שאותן משפחה? מיהן 

תפיסות ערכיות ומקצועיות למושגי יסוד כמו גם להישירה? שלוש שאלות אלה נמצאות בזיקה הדוקה 

המקום ו "מערכת הפעולה"ל "מערכת הלקוח"בכללן רגישות תרבותית, ההבחנה בין ו ,בעבודה הסוציאלית

ידע גם לומכאן  ,ת להגדרת התפקיד של עו"ס המשפחהשאלות הנוגעועוד עולות  .שניתן לחוסן ולכוחות

באסטרטגיות של טיפול משפחתי  נתומיומלמשפחה  יתמומחעו"ס ; להכשרה אליוו למילוי התפקידהנדרש 

  .את הטיפול במשפחה על כל פרטיה תהמתכלל התערבות תמנהל מול

 מהי משפחה ומי במשפחה?
מגוון קריטריונים  , המציגותסוציולוגיות, מנהליות ואחרותמילוניות,  – יש הגדרות שונות למושג משפחה

אידאולוגיים, דמוגרפיים, היסטוריים, , ובהם מניעים לתיאור המושג. הגדרות שונות נובעות ממניעים שונים

 כלכליים. ו חברתיים, דתיים

חתי משפהמבנה את המשפחתיות ובתוך כך בעיקר מדגיש  עודנו הדומיננטי השיחבחברה הישראלית, 

ביז'ואי, -נישואין הנתפסים כחלק אינטגרלי ממסגרת לגיטימית להבאת ילדים )פוגל לרבותמסורתי, ה

Fogiel-Bijaoui & Rutlinger-Reiner, 2013;1999למשל  ,התע"סל פי ע)שירותי הרווחה  ,(. כך, נכון להיום

, כולל מי 18עד גיל  כ"יחידה משפחתית הכוללת הורים וילדיםמשפחה מגדירים  (2009 ,3.16בהוראה 

המשרתים שירות חובה בצה"ל או בנותיהם בשירות  18ביתית וכן ילדים מעל גיל -שמתחנכים במסגרת חוץ

( מגדירה משפחה כשני אנשים או יותר הגרים 2014לאומי". כמו כן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

ולמרות לכך, ו כהורה וילד. נוסף באותו משק בית, וקשורים זה לזה כבני זוג נשואים או לא נשואים א

( הרחיבה לכאורה את מושג המשפחה והבחינה בין "משפחה" לבין 2002) שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הגדרת משפחה לפי הלמ"ס עדיין  "משק בית", ואף בין "משק בית משפחתי" לבין "משק בית לא משפחתי",

הוא "משפחתי", אך "משפחה" יכולה להתייחס רק מחייבת חיים במשק בית משותף )כך שלא כל משק בית 

 לאנשים החולקים משק בית משותף(.
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מתייחסות למסגרות משפחתיות מסורתיות, מושג המשפחה עבר שינויים עדיין בעוד שההגדרות הפורמליות 

מרחיקי לכת, הכוללים ערעור על הזהות בין הגבולות הגאוגרפיים, הפיזיים, החוקיים, הכלכליים 

גיים שאפיינו את מוסד המשפחה בעבר. שינויים בחברה המודרנית הביאו לשינויים במבנה המשפחה והביולו

 ,Cabrera, Tamis-LeMonda, Bradley, Hofferth & Lambהופעת סוגים "פוסטמודרניים" של משפחות )לו

 יםהמאפשר ,איותהתפתחויות בטכנולוגיות הרפובכן בשינויים ערכיים ופוליטיים ו ,בין היתר ,מדובר (.2000

-Fogielתרבותי מאפשר )-שהאקלים החברתיכמה להפריד בין נישואים, פריון, הורות והקמת משק בית עד 

Bijazoui & Rutlinger-Reiner, 2013חלופיים יה בשכיחותם של מבנים משפחתיים י(. כל אלה מביאים לעל

יחיד בוגר החי לבד תקופה ארוכה לתפיסה המסורתית של משפחה המבוססת על גבר ואישה נשואים, כגון 

מגורים משותפים מיניים ו-הוריות, זוגות חד-משפחות חדומתנהל כיחידה עצמאית )"רווקות מאוחרת"(, 

על ציר הזמן, והמושג אינו מתאר עוד בהכרח אף יותר ים דינמי. גבולות המשפחה נעשים (קוהביטאציה)

 (. Cornford & Baines, 2013יחידה רציפה ומוגדרת לאורך תקופת חיים שלמה )

מרחיבות יותר של מושג המשפחה, המכסות  בשנים האחרונות הגדרות התפתחולנוכח שינויים אלה, 

הסדרים, יחסים וסידורי מחייה מגוונים ומדגישות את ההיבטים החווייתיים וההתנהגותיים של משפחה 

הגדרת המשפחה היא סובייקטיבית ונשלטת שעובדה על פני תיאור מבני פורמלי. בכך הגדרות אלו מכירות ב

מתייחס ל"כל ה(, Harris, 2008מגוון כוחות חברתיים. דוגמה להגדרה כזו של משפחה מציע האריס )ל ידי ע

חולקים חוויות וקשרים הזוג אנשים או יותר הקשורים זה לזה בקשר של לידה, נישואים, אימוץ או בחירה, 

ועדת לביא הציעה לאמץ היא  ותהם שונים". הגדרה רחבה אחרת שארגשיים וחברתיים ומחויבויות מסוגי

 או שניים של צירוף משפחה מוגדרת "כל ולפיה(, 2008לביא,  )אצל  Vanier Institute of the Familyזו של

 מקבלים ואשר אימוץ, או/ו לידה הסכמה הדדית, של בקשר זמן לאורך ביניהם המקושרים ,אנשים יותר

 חברים של הקבוצה; הוספה לחברי פיזי וטיפול דאגה :הבאים מן לכמה הדדיות מחויבויות עצמם על

 צריכה ,החברים; ייצור של חברתית ילדים; בקרה של אימוץ; סוציאליזציה או הולדה באמצעות חדשים

  .רגשי אהבה" וטיפוח ושירותים; דאגה מצרכים וחלוקת

הבעייתיות ן חלק מלנותנת מענה אכן היא ו ,כיוםות מתאימה יותר למציאההגדרה המוצעת בדוח לביא 

הסכמה, מחויבות והדדיות כבסיס להגדרת משפחה חושפת הדגשה של שבהגדרות המסורתיות. עם זאת, 

"משפחה" ולהישארות במסגרת זו עשויים להיות גורמים של מסגרת בבעייתיות מסוג אחר. להתכנסות 

הסכמה הדדית בהווה היא רק אחד מהם. כאמור, למוסד המשפחה משמעויות רגשיות, מחויבות ורבים, ש

בהם לעתים המוסד ממשיך להתקיים גם בהיעדר מחויבות שלמצבים מביאות החברתיות וגם חוקיות, 

קשה  ,המשפחות המאופיינות בקונפליקט מתמשךן , ברבות מלכך הדדית או בהיעדר הסכמה מרצון. נוסף

לא כל שכן קשה להגדיר הדדיות בקשרים בין קטין להוריו או בין חסר ישע וות" בקשרים לדבר על "הדדי

 לאחראים עליו.

התייחסות לשונות בהגדרת גבולותיה של המשפחה, בהסדרים המכוננים אותה ככזו ובמהות תפקודיה 

כגון בותית מקבלת משנה חשיבות כאשר מדובר בחברות שבהן יש קבוצות נבדלות תרהיא אך  ,חשובה ככלל

. המקיימות דפוסים ייחודיים של מבנה משפחה ,קבוצות אתניות, דתיות, אוכלוסיית מהגרים וכדומה

יה בשכיחות של יבישראל, למשל, גלי העלייה הגדולים ממדינות חבר העמים לשעבר ומאתיופיה הביאו לעל

ואף גורמים אחרים בהם הסבתא והסבא, שדוריות, ולמודלים משפחתיים -הוריות ורב-משפחות חד
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. מערכות השירותים המקצועיות הם המטפלים העיקריים )או הבלעדיים( בילדים ,במשפחה המורחבת

וכך מתקשות עוד יותר  ,לעתים אינן מודעות לקיומן של צורות משפחתיות ייחודיות בקרב קבוצות אלו

אינם שירותי הרווחה (. Social Exclusion Task Force, 2008בזיהוי המערכת המשפחתית הרלוונטית )

שאינם מתייחסים או , שונים של משפחות וקהילות בקרב בני תרבויות שונותבנים מכירים די הצורך מ

פונות לשירותים אלו  אינןקבוצות של מיעוטים המשתייכות למשפחות נתק ולכך שאליהם. מצב זה מוביל ל

 (.Clarke & Hughes, 2010מענה ראוי )מהם מקבלות שאינן או 

עם בקנה אחד עם תפיסות עדכניות או  אינן עולותבין הגדרות פורמליות שאפוא מערך הרווחה נותר 

לי אהמשקפות מצב שהוא יותר איד ,מציאות בשטח, לבין הגדרות תאורטיות רחבות יותר אך עמומותה

 ונת למשפחותמאשר מצוי. וזאת דווקא כשעולה הקריאה להתמקד במשפחה ולהגדיר מדיניות המכּו

(Gauthier,1996) .מגמה זו, כפי שצוין לעיל, ניכרת גם בישראל . 

, מעלה את השאלה הבסיסית מהי משפחה השינויים שחלים בההקריאה להתמקד במשפחה, לאור מכאן ש

 ,Cornford & Baines; 2008המשפחתית )לביא, מערכת הן מהם הגורמים שניתן או שרצוי לראותם כחלק  ומי

2013 ;Morris & Featherstone, 2010 מהי שאלה ל בנוגע(. השינויים במבנה המשפחה ובתפיסות החברה

יומי -םיוומשפחה "לגיטימית" מאתגרים גם את תפיסותיהם של העובדים הסוציאליים, שלהם מגע ישיר 

עלה כי השנעשה בישראל בנושא זה . מחקר אליהןעם מגוון סוגי משפחות ואשר מקבלים החלטות הנוגעות 

אכן מחזיקים בתפיסות מכלילות ומרחיבות יותר מאשר מרבית הציבור בנוגע דים הסוציאליים עובה

 (. Gavriel-Fried & Shilo, 2015;Gavriel-Fried, Shilo, & Cohen, 2014משפחה )כלהרכבים שייחשבו בעיניהם 

ותיים בחייהם עדויות מתחום קבלת החלטות באשר לטיפול והגנה על ילדים מראות שילדים ואחרים משמע

מיקום גאוגרפי, קשרי דם וקרבה אינם בהכרח  .מזהים רשתות משפחתיות כנטולות גבולות באופן יחסי

(. לכן עולה הטענה Morris et al., 2008משפחתית )ההילד לרשת של שייכות המידת את הגורם המרכזי שקובע 

בכל מקרה,  .ולהציע שרשת משפחתית היא מושג המשתנה מילד לילד הנזילהגדרה כי עדיף להגדיר משפחה 

הגדרת המשפחה )כפי שעולה במרבית היוזמות המכונות "משפחתיות"( להורי הילד ועוד את אין לצמצם 

 (.Morris, 2012מידיים של אוכלוסיות פגיעות )המהות או למטפלים ייותר מכך לא

גבולותיו של המושג ותוכנו התפקודי עד  בדבריבורית רחבה בהיעדר הגדרה מקצועית מקובלת או הסכמה צ

(, עולות שאלות רבות סביב פיתוח ויישום Cornford & Baines, 2013כדי ערעור על עצם היכולת להגדירו )

מדיניות ממוקדת משפחה בשירותי הרווחה. כך למשל, ניתן לשאול מה מעמדם של הסדרים פורמליים 

מעמדן של תפיסות חברתיות או אישיות של הפרטים בה. או למשל, מהו  לצורכי הגדרת משפחה לעומת

בבית המשפחה )ילדים בוגרים, הורים ביולוגיים  תמקומם של בני משפחה ביולוגיים שאינם נמצאים פיזי

משפחה גם את המשפחה המורחבת. במסגרת הבאיזו מידה ובאילו תנאים יש לכלול או החיים בנפרד ועוד( 

מסיבה הגדרה מדויקת שתשרת את העובד בשטח. חסרה  ,ות הדרישה להתמקד במשפחותכך יוצא, שלמר

גם בפני העובד הבודד בבואו לבנות תכנית התערבות עבור משפחה ובנסיונות  ניצבותשאלות דומות זו, 

אלה מכניסות מורכבות לא מעטה שחשוב לתת  .ליישם את המדיניות הקוראת לעבודה עם המשפחה כולה

 דעת בתהליך תכנון ההתערבות.עליה את ה
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 עם מי? – עבודה ממוקדת משפחה

עמן יש לבצע התערבות ששאלה נוספת שעולה סביב הבחירה להתמקד במשפחות נוגעת לזיהוי המשפחות 

לכלל הנעזרים בשירותי הרווחה. הדבר נכון הן  נוגעתהקריאה לעבודה משפחתית לכאורה, "מערכתית". 

(. עם זאת, בשני המקרים המיקוד בפועל הוא 2008( והן בישראל )לביא, Clarke & Hughes, 2010באנגליה )

צרכים מורכבים יותר. בדוח לביא הוזכרו כמוקד  כבעלותנתפסות האלה  –קבוצה מבין כלל המשפחות -בתת

קביעות אותן משפחות שאינן במצב משברי אקוטי אך מצויות ב –להתערבות המשפחות ה"שבריריות" 

עולה אם כן הצורך להגדיר  עקב ריבוי חסמים ובעיות לצד מחסור במשאבים ובגורמי תמיכה.בסיכון למשבר 

, על בסיס מה הן צריכות להיות מזוהות ובאיזו שעמן יש לקיים התערבות משפחתיתמה מייחד משפחות 

 (. Clarke & Hughes, 2010מנע מתיוג ומיצירת התנגדויות )יטרמינולוגיה כדאי להשתמש כדי לה

 התערבות עם משפחות( גיבשו נהלים והמלצות לBromfield et al, 2012) עמיתותיהברומפילד ו ,למשלכך 

נדרשו לסוגיה זו )אם כי מתוך נקודת המבט של סיוע לילדים בסיכון ואוסטרליה בעבור שירותי רווחת הילד 

 multiple andומורכבים )עמן יש לעבוד כבעלות צרכים רבים שובסכנה(. הן הגדירו את אותן משפחות 

complex עולמות תוכן שונים )כגון מצב מרבים,  חסמיםבבעיות ובהמתאפיינות  היא למשפחות(. הכוונה

בו שזו בזו. התפיסה היא שהמצב כרוכות כרוניות ולעתים קרובות הבעיות הן  ,כלכלי, חברתי ובריאותי(

יניהן ובנסיבותיהן, המחייבת התייחסות ייחודית. כי קיימת שונות רבה בו דינמיהוא הללו נתונות המשפחות 

 פרטנית לכללהתייחס קוראות קטגוריה אחידה של משפחות "בעייתיות" אלא הן אינן מגדירות לפיכך, 

 .  על בסיס מכלול צרכיה ,משפחה

 מהו מקומה של המשפחה בתהליך ההתערבות הישירה?
שתפסה אחיזה רעיונית רחבה, הרי שהיא לובשת כאמור לעיל, על אף ששימת המשפחה במרכז היא גישה 

וההתייחסות למשפחה , תצורות שונות וברוב המקרים מתורגמת לפרקטיקה שבה עומד פרט מסוים במרכז

 מטרותהולשתפו לצורך קיום ההתערבות או לצורך השגת  להתחשב בוגורם בעל השפעה שיש כאל היא 

 עבור אותו פרט.

בסקירת ספרות מקיפה שביצע כוח המשימה להתמודדות עם הדרה חברתית מטעם הממשלה הבריטית 

והוצגה גם אצל פאס (, Social Exclusion Task Force, 2008במערך הרווחה ) התערבות עם משפחותבנושא 

 בות:התערתהליך הלתפיסת מקומה של המשפחה בבנוגע  גישותשלוש למוצעת חלוקה (, 2012נבות )-ןוכה

  התערבויות הממוקדות בפרט אך רואות בבני משפחתו שותפים פוטנציאליים לביצוע ההתערבות אם

 .וכאשר יש להם את הכוחות המתאימים

 יש לחתור ליצירת שינוי בקרב  והתערבויות הממוקדות בפרט אך מכירות בכך שכדי ליצור שינוי אצל

 .בני משפחתו והסביבה המקיפה אותו

 בתוכה ובצרכים המשותפים של שות במשפחה השלמה, במערכות היחסים התערבויות המתמקד

 .חבריה
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קרי ככזו שיש לקיים עמה את ההתערבות  ,שתי הגישות הראשונות מתייחסות למשפחה כ"מערכת פעולה"

על  ,הגישה השלישית רואה את המשפחה עצמהואילו שהוא הלקוח,  ,הפרטאצל לסייע ביצירת שינוי כדי 

 שאליה מחויבים.  ,כ"מערכת הלקוח" ,מערכת הקשרים שמתקיימת בתוכה

אינם נתפסים כמוקד האחרים בני המשפחה  הראשונהשתי הגישות הראשונות נבדלות זו מזו בכך שבגישה 

עם הרי ששיש לקוח "ראשי", אף שנייה, בגישה הואילו  ,משאב לשינויהם לשינוי ושיתופם הוא רק אם 

הגישות נטועה בשיח ן . כמו כן, כל אחת מללקוחותכל בני המשפחה גם מעשה הופכים לת תחילת ההתערבו

שיח של פתולוגיה עוגנת יותר בשל כוחות ומשאבים, השנייה מ שונה: בעוד שהראשונה מבוססת על שיח

ובעייתיות. כדאי לציין כי למרות צמיחתה של גישת הכוחות בתוך העבודה הסוציאלית והתבססותה במשך 

עשורים, גם היום שולטת בשטח הגישה השנייה, ועובדים מתקשים לעתים לראות במשפחה מוקד של  מהכ

כאשר העיסוק העיקרי במשפחות נעשה מנקודת מבט של  במיוחדכוח. זאת, לכוח או מקור פוטנציאלי 

 ,Social Exclusion Task Force;2012נבות, -פאס וכהןאוכלוסיות חסרות ישע אחרות )של ילדים בסיכון או 

2008; Morris, 2010 .)דווקא מאחר שאחד המניעים למעבר לעבודה מול משפחות הוא  החשוב הבחנה זו

היכולת לאפשר התמקדות במניעה ולא רק בהתמודדות עם משברים, על ידי בניית המשפחה כמוקד חוסן 

(Social Exclusion Task Force, 2008( בהקשר זה, דוח ועדת לביא .)קרא לגישה מרחיבה יותר מזו 2008 )

כיום באשר לנסיבות שבהן רצוי להתערב עם משפחות, כך שיכללו גם  בישראלהקיימת בשירותי הרווחה 

עם משפחות שאינן במצב משברי מובהק. אולם גם בדוח זה הקריאה היא התערבות התערבות מניעתית ו

ריות" המצויות בסיכון למשבר ובמטרה למנוע אותו, והיא אינה מתבססת על להתמקדות במשפחות "שברי

 שיח הרואה במשפחה מקור של כוח. 

היבטים שונים שעלולים מדגישה שונה ו בצבעהגישות הללו צובעת את ההתערבות ן חשוב לציין שכל אחת מ

היעדר למת לב או על כוחות עלולה לגרום לחוסר שי בלבדית. הסתכלות האחרד על חשבון לבוא אח

צרכים של בני משפחה אחרים שעשויים להתגלות תוך כדי התערבות. לעומת ללבעיות ומספקת התייחסות 

 ,Hughמשפחה )בתוך ההקיימים שיח של צרכים ובעיות עלול להוביל להתעלמות ממקורות כוח וחוסן  ,זאת

2010 .) 

 משפחה עצמה "מערכת הלקוח"רואה ב היאבכך שבדלת מן השתיים האחרות נ ,כאמור ,הגישה השלישית

 & Clarkeקלארק ויו )ולפיכך מתמקדת בצרכים המשותפים ובמערכות היחסים המתקיימות בתוכה. 

Hughes, 2010פרטים  של זיהוי צרכים מהותיים של פרט או -סכנה של איכך ומדגישים את ה( מתייחסים ל

ייחודיים. לכן הם מציעים ה וים או לצרכיהפרטמן מתן מענים מספיקים למצב אקוטי של אחד -אישל ו

מחליפה את ראיית שאינה משלימה גישה ( whole family approachלראות בגישת המשפחה השלמה )

מותאם פרטני והפרטים ותפקידיהם הייחודיים )"הורה", "ילד"(, וקוראים למצוא את הדרך להעניק מענה 

 בתוך ההקשר המשפחתי.

בהם לא שאת הדילמה סביב מחויבויות סותרות של העובד המטפל במצבים  עודהגישה השלישית מחדדת 

קיימת הלימה בין רצונותיהם או טובתם של פרטים שונים במשפחה. בני משפחה יכולים להגדיר באופן 

, את השינוי הרצוי ואת העדפותיהם באשר לדרכים להביא לאותו שינוי ואת עוצמתן שונה את מהות הבעיות

(. חשוב להדגיש כי סוגיה זו אינה שמורה רק למצבי  Reamer, 1983, 1998; 2001שניט, ; 2001)גוטמן, 
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הקונפליקט החריפים שבהם נדרשת פעולה להגנה על אחד מבני המשפחה תוך פגיעה בזכויותיו או בטובתו 

 רלוונטית למגוון רחב של מצבים המתקיימים במשפחות ושלגביהם לרוב לאאלא היא של בן משפחה אחר, 

 קיימות הנחיות פורמליות המכוונות את שיקול הדעת. 

 מומחיות מול עבודה כוללנית
, מחזירה אל קדמת הבמה את "מערכת לקוח"ובעיקר זו הרואה במשפחה  ,הקריאה להתמקדות במשפחה

לזהות אפשר  . לאורך השניםעבודה כוללניתוהיא מומחיות מול  ,אחת מסוגיות היסוד בעבודה הסוציאלית

און -ברבפרט.  התערבות עם משפחותתנועת מטוטלת בין שתי גישות אלה בעבודה הסוציאלית בכלל וסביב 

מצא כי מודלים שונים של ניהול התערבות נבדלים זה מזה בין היתר ו( עסק בנושא ניהול ההתערבות 2012)

אצל פאס גם סוגיה זו נדונה . ם כגון תיווך וסנגורנימעל, נוסף גם התערבות ישירה בה הם כולליםשבמידה 

באיזה תמהיל על עו"ס המשפחה לעסוק גם בהתערבות הישירה הכריע ל . שם הוצג הצורך(2012) נבות-וכהן

ים ילעובדים סוציאלמשפחות להחלטה מתי יש להפנות אמות המידה מה יהיו ו ,לצד ניהול המקרה

 . בתחומי בעיה מסוימים מומחיםה

ין בני על רקע ההבנה כי התמקדות במשפחה מכוונת גם למערכות היחסים ב יותרסוגיה זו מתחדדת 

( של case manager" )התערבות"מנהל רק ככך למשל, ניתן לראות את תפקיד עו"ס המשפחה משפחה. ה

אמון על תכלול היהיו בעיות הפרטים בה אשר יהיו,  ,המשפחה, קרי מי שמחויב לרווחת כל בני המשפחה

במקרה  כלל הגורמים המעורבים בעניינם.ביניהם ובין ניהול הממשק על ל בני המשפחה וההתערבויות עם כ

מערכות היחסים המשפחתיות, יבטיח עו"ס המשפחה קבלת מענה  הואכאשר מוקד הקושי או הבעיה זה, 

התערבותו מאופיינת בשימוש באסטרטגיות , שמאיש מקצוע האמון על הטיפול משפחתי כמומחה בתחום

; לביא, 2012און, -; ברHartman, 1981) םת השאובות מגישת "הטיפול המשפחתי" על זרמיו השוניטכניקובו

השניים מהווה תחום התמחות ן לפיה כל אחד מונעת מתפיסה חלוקה כזו מּו(. 2012 נבות,-; פאס וכהן2008

דורש אחד מהם כל שהעבודה היקף סוג התשומות ו. כמו כן, בפני עצמו ומצריך כישורים והכשרה ייעודיים

 ייעודי. מחייב איש מקצוע

 התערבות עםהתפיסה דיכוטומית מעין זו היוצרת חיץ ברור בין "המטפל המשפחתי" לבין "מנהל עם זאת, 

מסגרת ב תערבות עם משפחותישימה בזירה המורכבת של ה עלולה שלא להיות( case manager-" )המשפחהה

להדרש לתת מענה לתכנים הנוגעים למערכות היחסים במשפחה עשויים התערבות . מנהלי שירותי הרווחה

ולעשות שימוש במיומנויות מתאימות לכך, הן מאחר שתכנים אלו עולים באופן טבעי במסגרת העבודה עם 

-כאהןלדוגמה ראו ) בני המשפחה והן מאחר שלעתים המשפחות נרתעות מלערב גורם מטפל נוסף בעניינן

  .(בנושא תכנית "מעטפת" של שירות המבחן לנוער 2014סטרבצ'ינסקי, שר ולוי, 

נתפס כמעין שילוב תפקיד עו"ס המשפחה כיום בישראל י השירות לפרט ולמשפחה, פלבהקשר ישיר לכך, 

 ". המיקוד הואהפרט או המשפחה מול "העולםאת  "להחזיק" ואהעו"ס המשפחה תפקיד בין השניים. 

בין מוקדי  במסגרת זאת, גורמים חיצוניים.ובין הן בתוך המשפחה והן בינה  ,מערכות יחסיםבעיקר ב

 בתחום מומחה שלסיוע לפרט במשפחה או למשפחה כולה להגיע לטיפול ה של עו"ס המשפחה נמצאהעיסוק 

אישי -הביןגם ברובד האישי,  הסרת חסמים הנוגעים לכך, . סיוע זה כולל לעתיםרות ממומחהיאו לקבל ש

 המערכת המשפחתית, ומצריך מיומנויות התערבות משפחתיות.   או זה של



26 

 המשפחה כיחידת התערבות בעבודה סוציאלית  :סיכום 2.5

התערבות בתוך ההקשר . משפחהמתמקדת בעולה כי העבודה הסוציאלית מראשיתה ועד ימינו ה סקירן המ

תפיסות וכתואמת את ה ,השגת תוצאות ברמת הפרט, המשפחה והחברה כולהחשובה לכנתפסת המשפחתי 

הן מקרב גורמי מדיניות והן ברחבי העולם מתחזקות בשנים האחרונות קריאות  ערכיות.המקצועיות וה

בו יש לעשות זאת אינו מוסכם שהאופן  נראה כי ם זאת,ע .להתמקד במשפחותמקרב גורמים פרופסיונליים 

פער בין גישות תאורטיות ואף לעתים ים כמו כן, נראה כי בתחום זה קי .תצורותיש כמה  עבודה כזולכי ו

 שדה.בין הפרקטיקה של העובדים הסוציאליים בוהצהרות מדיניות 

סוגיות. של כמה  ובחינההכרה כי הקריאה לעסוק במשפחה במסגרת ההתערבות דורשת אפוא נראה 

 "משפחה"גבולות המושג על היעדר הגדרה מקצועית מקובלת או הסכמה ציבורית רחבה היא הראשונה 

פיתוח מקשה על  הברורה. היעדר הגדרה תוכנו התפקודי, אפילו בקרב העובדים הסוציאליים עצמםעל ו

לעמימות סביב  תורמיםומהווה את אחד הגורמים ה ויישום מדיניות ממוקדת משפחה בשירותי הרווחה

בעשורים האחרונים.  . סוגיה זו מקבלת משנה חשיבות לנוכח השינויים החברתיים שחלוגיבוש מדיניות כזו

קבוצות שונות המקיימות דפוסים ובה תרבותית -חברה רב קיומה של כמו בארצות אחרות, ,בישראל

ונת הקריאה למי מכּוהשנייה מתייחסת לשאלה הסוגיה . מציב אתגרים נוספים ,ייחודיים של מבנה משפחה

ואם  'ת בסיכון"משפחו"לתים חברתיים או רק : האם לכלל הפונים למחלקות לשירולהתמקד במשפחה

: האם הפרט עצמו מהו מוקד ההתערבותלצורך לחדד  נוגעתהשלישית הסוגיה כך, מה מגדיר אותן ככאלה? 

המשפחה  ,גורם שיכול לקדם או לעכב את טובתו של הפרט, או לחלופיןאל כ היאואזי ההתייחסות למשפחה 

של מקומו מהו לבסוף, והיעד לשינוי? מה עצהיא  , על צרכיה המשותפים ועל מערכות היחסים שבה,כולה

העובדים עם משפחות הם בראש "סים האם העובתהליך ההתערבות עם משפחות?  עו"ס המשפחה

מתכללים של תכנית ההתערבות מול הגורמים השונים, או הם וככאלה  ,ובראשונה מנהלי הטיפול במשפחה

 .בה ישירות מהווים את הגורם המומחה לעבודה משפחתית ומי שמטפליםשהם 

 תכנון התערבות בעבודה סוציאלית .3

של העבודה הסוציאלית כפרופסיה, ושמור לו מקום מרכזי בספרות  היסודאחת מאבני  ואהתכנון התערבות 

-Bloom, 1975; Hepworth & Larsen, 1986; Hollis, 1964 ; ;Kirstהמכוננת העוסקת בהכשרה למקצוע )

Ashma n & Hull, 2006 Pincus & Minahan, 1973; Siporin, 1975.) 

השאלה מהו תכנון בעבודה סוציאלית משיקה לשאלה מהי עבודה סוציאלית בכלל. התפיסה של תכנון 

 & Parkerכבסיס להתערבות נובעת מגישות הרואות את מהות העבודה הסוציאלית כ"פתרון בעיות" )

Bradley, 2010( לקוחהיחד עם העובד הסוציאלי  –יותר העובד הסוציאלי )ובגישות מאוחרות  ו של(. תפקיד

 הפונה וליצור מתווה שיקדם את פתרונן. ו שלהוא לזהות את הבעיות בחיי

הגדירו את ההתערבות של העובד הסוציאלי כ"שינוי מתוכנן" ( Pincus & Minahan, 1973)פינקוס ומינהאן 

(planned change לדבריהם, המילה "מתוכנן" נבחרה בקפידה כדי .) להבהיר שהכוונה לתכנית התערבות בעלת

עבודה הסוציאלית מאמץ מודע, בהשגת מטרה או יעד. הם רואים  למען משמעות, שהוקדשה לה מחשבה רבה

מכוון ובעל משמעות ליצירת שינוי מתוכנן. לפי תפיסה זו, התכנון הוא האמצעי שנועד ליצור את החיבור בין 



27 

גם אחרים  ו.ובין אלה לבין הצעדים שיינקטו כדי להשיג ,הנדרש הבעיה או הצורך של הפונה לבין השינוי

עבודה לאור מטרות או תוצאות רצויות בשהתייחסו למושג התכנון או ניסו ליצור קווים מנחים לביצועו ראו 

לקיומו של תכנון )לבנה, , כלומר, קביעת מטרות או תוצאות רצויות היא תנאי בסיס לעבודה המתוכננת כולה

1986.) 

יום, תכנון התערבות מבוסס על ההכרה כי ההתערבות המקצועית היא תהליך שיטתי, מודע, שתפני, מונחה כ

ידע מקצועי וניסיון, נתון להערכה ומהווה בסיס ללמידה רפלקטיבית מתמדת. התכנון נערך בנקודת  על ידי

ערבות להשגת השערות מקצועיות בדבר התאמתה ומועילותה של תכנית ההתעל  , ומתבססזמן נתונה

הנתון לשינויים בעקבות מידע חדש, הרחבה  דינמי, אולם מדובר בתהליך עבור הלקוח התוצאות הרצויות

 ,Hepworth; 2010; רוזן, 1989)רוזן, אלדן, ברק, רוזניק ושפר,  והעמקה של ההבנה או שינוי בנסיבות

Rooney, Rooney & Strom-Gottfried, 2013.) 

  3ויישומההתפתחות התפיסה  3.1

הניסיון להטמיע עבודה מתוכננת ושיטתית בקרב עובדים סוציאליים מלווה את הפרופסיה שנים למרות ש

יטויים שונים ונתקל בקשיים ובהסתייגויות שונות. בפרק זה נסקור את בקיבל הוא במהלך השנים רבות, 

המגמות עו עליו ואת החיצוניות שהשפיהתמורות את התפתחות תכנון ההתערבות בעבודה סוציאלית, 

 המרכזיות שעיצבו את ביטויו.הפרופסיונליות 

כבר בכתביה של מרי נמצאו יסודות לעבודה שיטתית ולאור מטרות בהתערבות עם הפרט והמשפחה 

 Socialהחתירה לייסד פרופסיה עם פרקטיקות עבודה סדורות. בספרה "אבחון חברתי" )ן ריצ'מונד, כחלק מ

Diagnosisאת המושג החדש שטבעה:כך ה (, היא מסביר 

 "המאמצים להשגת העובדות הבסיסיות המתקשרות לקשייו החברתיים של אדם כונו לרוב "חקירה"

(investigation) יתרון בכך שכבר מהשלב הראשון הוא  –אבחון חברתי  –. למונח המובא כאן כתחליף

 .(Richmond, M.E., 1917, p.26) מכוון את התפיסה של העובד לעבר המטרה שלנגד עיניו"

ות לבסס את מעמדן כשיטות ההתערבות דינמי-החלו גישות פסיכושל המאה הקודמת  20-עם זאת, בשנות ה

גישות אלו אינן כוללות תכנון הואיל ו(. Kadushin, 1959; 2012המועדפות על עובדים סוציאליים )שפירו, 

 עשורים. כמהוהעשייה למשך  העיסוק בכך ירד ממוקד הדיון ,מקצועי-שיטתי בבסיסן הערכי

העבודה הסוציאלית, בהיקף מצומצם, גישות אל החלו לחלחל  העשרים בתחילת המחצית השנייה של המאה

הצבת מטרה ממוקדת ובניית ההתערבות לאורה. מאחר שבטיפול המדגישות  טיפול התנהגותיות

גם פעלו על פי גישות אלו אימצו תכנון והערכה שיטתיים, עובדים סוציאליים שבההתנהגותי מושם דגש רב 

                                                   
יש לציין כי הכתוב בפרק מתייחס לתכנון בעבודה עם פרטים ומשפחות ולא לעבודה קהילתית. תכנון בעבודה  3 

פרקטיקה רווחת ומרכזית לאורך כל השנים, שזכתה לקונצנזוס ולא עוררה קונפליקטים. ייתכן כי  היהקהילתית 
עבודה מתואמת בין גופים שונים, שחלקם אף מדיסיפלינות בהצורך הברור יותר בשפה אחידה ון מ תנובע עובדה זו

שונות או מארגונים שונים. התכנון בעבודה קהילתית מיועד בעיקר לקבלת החלטות בדבר חלוקת ההתערבות בין 
גופים שונים ותיאום ביניהם, ופעילות התכנון ממוקדת בעיקרה בתיווך ובתיאום הפעילויות השונות בין העובדים 

פיתוח תכניות מעבר ל(. כמו כן, הפרק אינו מתייחס לתכנון מדיניות או 1986במתן השירות )לבנה, המעורבים 
 לרמת הפרט או המשפחה.
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על זרמיה  ,תדינמי-רוב העובדים הסוציאליים הוסיפו לטפל בגישה הפסיכו ,את עקרונות התכנון. עם זאת

וקישרו את הרעיון של תכנון טיפול, ובוודאי את הרכיב המתייחס להערכת מידת השגת השינוי  ,השונים

(evaluation),  (.1986)לבנה,  סלדוהם לגישות התנהגותיות שמהן 

, החלו להיכנס לשימוש נרחב יותר שיטות טיפוליות נוספות כמו 60-לקראת סוף שנות ה ובמיוחדבהמשך, 

טיפול קבוצתי ומשפחתי, וכן אסטרטגיות נוספות של התערבות שאינן "טיפוליות" במובן המקובל, כמו 

פעילות מניעה. הרחבת "ארגז הכלים" של העובדים, לצד התגבשות התובנה כי אין גישה ואקטיביזם חברתי 

אחת המתאימה לכלל הפונים ולכלל הנסיבות, העלתה את הצורך לבחור את אסטרטגיית ההתערבות ובתוך 

 (.Kadushin, 1959; Strean, 1974)ה ולנמקאת הבחירה כך גם את הצורך לעגן 

ות, העבודה הסוציאלית התמקדה בעיקר דינמיובזיקה לגישות הפסיכו ,60-במילים אחרות, עד שנות ה

 מטופל, ושיטות העבודה כללו בעיקר שיח על הבעיות ומקורן ופחות-בהערכת מצב מעמיקה וביחסי עובד

החלו לצמוח תפיסות שראו בליבת העבודה  60-משלהי שנות ה .מחוץ לחדר הטיפולבעולם ש הפעול

  (.Coulshed & Orme, 2012, p. 152-153שינוי" )הסוציאלית את מושג ה"

ן כניסת רעיון ה"שינוי" כבסיס לעבודה הסוציאלית היא למעשה המקור לראיית התכנון כחלק מ

מהו השינוי הרצוי, מהן הדרכים הפרקטיקה המקצועית. הציפייה ליצירת שינוי פתחה פתח לניסיון להבין 

תהליך תכנון  ת. שלוש שאלות אלו הן למעשה ליבאם הוא הושגלדעת כיצד אפשר האפשריות להגיע אליו ו

 ההתערבות.

ביסודן תכנון ההתערבות ו ,החלו להתגבש "תורות עבודה" מעודכנות בעבודה סוציאלית 70-במהלך שנות ה

-הכותבים התייחסו לפעולת התכנון כאירוע חדן . למרות שחלק מ4(assessmentעל בסיס "הערכות מצב" )

 ,אחריםכותבים , יומהבתחילת ההתערבות ומגיע לכדי השלמה עם ביצוע "הערכה" בס פעמי שמתרחש

שכאמור ראו בעבודה הסוציאלית מהלך של "שינוי ( Pincus & Minahan, 1973)פינקוס ומינהאן  ובראשם

ת ומתמשכת והדגישו את החשיבות שבביצוע "הערכות המצב" שוטפות דינמיתכנון פעילות ראו במתוכנן", 

 ;Hepworth & Larsen, 1986; Hollis,1964לצורך עדכונה ושיפורה. תורות עבודה אלו ) ,התערבותהכדי  תוך

Kirst-Ashman & Hull, 2006; Pincus & Minahan, 1973  עליהם ש( הפכו להיות הטקסטים העיקריים

 במהדורות המתחדשות. ,עובדים סוציאליים עד היוםההכשרה של מבוססת 

עם זאת, למרות חזרתה של התפיסה המעודדת תכנון ועבודה שיטתית לשיח של תאורטיקנים ושל העוסקים 

. עובדים סוציאליים התנגדויותובנתקלה בקשיים יישומיים ובהכשרה, התקבלותה בשטח הייתה חלקית 

תערבות "מדע" חשו שהגדרת תהליכים רציונליים ולינאריים כבסיס לה ולאשראו במקצוע "אמנות" 

י עובד כחשו אף בו תהליכים בעולם הטיפול מתרחשים. עובדים שחוטאת למהות המקצוע וזרה לאופן 

 Pincus) פחותרגשית פחות ולכנה ללקוח בין הוהופך את התקשורת בינו סדורה שמגיע לטיפול עם תכנית 

& Minahan, 1973.) 

                                                   
כ"הערכה". עם זאת, רצינו להבחין כאן בין הערכה הנעשית בסיכום  assessmentבעברית נהוג להתייחס למונח  4

לתה ויכולה להיעשות גם בהמשך כחלק מתהליך מעגלי לבין הערכת מצב שנעשית בתחיו, evaluationההתערבות, 
 ודינמי, כבסיס ליצירת שינויים בתכנית ההתערבות, ולאו דווקא בנקודת הסיום.



29 

 90-הו 80-במהלך שנות האך בר קודם, כהתקיימה כאמור, התשתית לעבודה מתוכננת ומוכוונת תוצאות 

לתכנון, מדידה  הוליצור מסגרת חשיבבדים הסוציאליים את עבודת העואף יותר עלו קולות שהציעו להבנות 

ונקראת התערבות  (Rosen, 1993רוזן ) והערכת תכניות התערבות. דוגמה למסגרת כזו מתוארת על ידי

. המטרה ביצירת המסגרת הייתה הכוונת (Systematically Planned Intervention)שיטתית ומתוכננת 

תאפשר מעקב אחר השגת תוצאות והערכה שוטפת. לפי אף העובדים לעבודה מודעת ומנומקת יותר ש

, תכנון ההתערבות אמור ליצור חיבור בין מאפייני הלקוח, בעיותיו, החשיבה מסגרתשל עקרונות ה

יניים המהוות את אבני הדרך להשגתן ודרכי ההתערבות. התוצאות הרצויות בהתערבות עמו, תוצאות הב

בחירות והחלטות בכל שלב בתהליך צריכות להיות מנומקות. הניטור המתועד הוא שאמור לאפשר הן 

 ביקורת ובקרה )בראש ובראשונה עצמית, אך גם חיצונית( והן עריכת שינויים והתאמות במידת הצורך.

בקרב השירותים והארגונים החברתיים  והןבספרי הלימוד  הןגש, נראה כי הד 2000-מתחילת שנות ההחל 

עשויים להתייחס כלים הליצירת כלים להבניית תכנון התערבות על היבטיה השונים,  בעיקרעבר  ,עצמם

(. כלים Kirst-Ashman & Hull, 2006 ;Parker & Bradley, 2010לתהליך התכנון כולו או לחלקים ממנו )למשל 

במעבר  תמוךלהם נועדו לסייע והיות ממוחשבים או לא ממוחשבים, והמשותף להם הוא שכאלו עשויים ל

 דרך שלבי התכנון השונים. 

מטרה נוספת של איסוף מידע ואגרגציה )איגום( של נתונים  ישלא אחת כאשר מדובר בכלים ממוחשבים, 

לצורך למידה ברמת המטה. פיתוחן של מערכות כאלו שמטרתן היא דואלית )לשרת הן את רמת המטה והן 

לשימוש שימוש או -את העובדים בשטח( נתקלה במקומות שונים בקשיים שהובילו להטמעה חלקית ולתת

אזן בין הצרכים הנוסחה לבניית מערכת אחת שיכולה ל רכזי הוא פענוחהאתגר המנראה כי שאינו מיטבי. 

 ;Husskonen & Vakkari, 2010; Pithouse, Hall, Peckover & White, 2009) והשימושים של הדרגים השונים

Savaya, Monnickendam & Waysman, 2006; Savaya, Spiro, Waysman & Golan, 2004; Shaw et al, 2009 .)  

יכום, ברמה הרעיונית לפחות נכנס התכנון כאבן יסוד בתהליך ההתערבות, והעיסוק של התאורטיקנים לס

בתחום עבר לרבדים שונים של התכנון ולתצורותיו השונות. בהתאמה, מסמכי מדיניות והנחיות לעובדים 

ו לרכיביו כחלק השנים האחרונות, כמו גם ספרי לימוד בתחום, משלבים התייחסות לתכנון אן סוציאליים מ

 Children's Workforce Development Council, 2009; Kirst-Ashman ההתערבות עצמה )למשלן בלתי נפרד מ

& Hull, 2006 ;DoH, 2000 NASW, 2013;.) 

העבודה בתחום שחלו בעקבות תמורות  צמחוש ,סקרו מגמות מרכזיות הנוגעות לתכנון התערבותילהלן י

את קובעי  ותהמנחהושפעו משינויים בתפיסות העולם מגמות אלו סוציאלית בעשורים האחרונים. ה

המדיניות, מהלכי רוח באקדמיה ומהתגבשותן של תפיסות פרופסיונליות חדשות. חלק מתמורות אלו הן 

)כאשר  בו הוא מבוצעשבו הוא נתפס, על האופן שבעלות ממשק ישיר לתכנון ההתערבות והשפיעו על האופן 

 שקנומגמות מקצועיות וערכיות יתוארו  בתחילההוא מבוצע( ועל הכיוונים להמשך התפתחות התחום. 

שאף להן וכן התפתחויות חיצוניות למקצוע  ,אחיזה בפרופסיה, המצויות בזיקה הדוקה לתכנון ההתערבות

 שים לתכנוןמגמות הנוגעות למקורות הידע המשמ לאחר מכן יוצגו תכנון ההתערבות. השפעה על

 .התערבויות
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 מגמות מקצועיות וערכיות בתכנון התערבות 3.2

שהיה בהן כדי ליוו התפתחויות בתוך הפרופסיה ומחוצה לה התכנון בעבודה הסוציאלית את צמיחת רעיון 

שינויים חיצוניים בתפיסות הניהול  ,תפיסות מקצועיות וערכיותאלו כוללות  .התכנוןתפיסות להשפיע על 

דרכים על ה הןעל עצם מגמת התכנון והן השפיעו במגזר הציבורי ותמורות טכנולוגיות. התפתחויות אלו 

. על חלקם תחום התכנוןהעוסקים בבפני תגרים ייחודיים התפתחויות אלו מציבות א ו.והדגשים ליישומ

  .בפרק זהלעמוד ננסה 

 Person Centered Planning) תכנון ממוקד אדם )
, אך צברה תאוצה בעיקר בעשורים של המאה העשרים 70-גובשה בשנות ה ת "תכנון ממוקד אדם"גיש

לאנשים הינתן צריכים ל אינםשירותים ומענים  גישה זו ובקנדה. לפי צות הברית האחרונים, בבריטניה, באר

"קטגוריות" )למשל בעלי נכות או מחלת נפש( אלא להיות מותאמים אישית על בסיס חלוקה ל  אחיד,באופן 

 . (King, Raymond, Perez & Weinstein, 2006)לאדם ולהיבחר בשותפות עמו 

בעבודה  ,"גישת הכוחות"המכונה גם  ,הדוק לרעיונות של "גישת החוסן"קשר תכנון ממוקד אדם קשור 

לשילוב של כוחות ולא רק של צרכים, בבסיס תכנון  הסוציאלית. התבססותה של גישה זו הביאה

כוללת אף אלא ראייה הוליסטית יותר ש בעיה למענהההתערבות: לא עוד חיבור ישיר בין קטגוריית 

בחירת ראייה זו מסייעת ב .כוחות שיסייעו להתמודד עם הצרכיםכן למאפיינים נסיבתיים והתייחסות ל

 ,King, Raymond, Perez; 2012 ; בוכבינדר,2005; כהן ובוכבינדר, 2000)כהן,  ומותאמים יותרמענים נכונים 

& Weinstein, 2006 .) 

ערך ההכרעה את אלה שמות במרכז העשייה המקצועית את ערך השותפות עם הלקוחות וה הגישותשתי 

(. 1995המעוגנים כערכים מנחים בקוד האתיקה של העובדים הסוציאליים ) ,(Self determinationהעצמית )

עליו  ;כ"מומחה לחייו"הוא נתפס ו ,לקבל הכרעות הקשורות לגורלו הזכותלקוח לעל פי הערכים המנחים, 

להיות שותף מלא בתכנון ההתערבות על כל היבטיה ובכלל זה להיות שותף בהגדרת הצרכים, בהצבת 

 .Kirst-Ashman & Hull, 2006)סוגי המענים ובהערכת השינוי ) המטרות, בבחירת

השונים של תהליך תכנון ההתערבות כולו מוצאת ביטוי  רכיביםמגמה הרואה בלקוחות שותפים מלאים בה

(. בחלק מספרי הלימוד העדכניים בתחום העבודה assessmentבראש ובראשונה בצומת הערכת המצב )

הערכת המצב צריכה לשקף באופן מובחן וברור את תפיסת ולפיה פיסה הסוציאלית מוצגת בבירור הת

 Milnerהכוחות והמשאבים העומדים לרשותו )ועל  וצרכיעל העולם והערכים של הלקוח וכן את נקודת מבטו 

& O'Byrne, 2009; Parker & Bradley, 2010  האופן שבו תופס הלקוח (. זאת גם ובעיקר כשאין הלימה בין

 דיניותהאופן שבו תופס אותם העובד, וכן כשתפיסת הלקוח עומדת בסתירה למבין ווהסיכונים  הצרכיםאת 

 (.Dalrymple & Burke, 2006; Milner & O'Byrne, 2009חוק )למשל או ל

כאיש מקצוע  בד הסוציאליכשתפקיד העו ,גישת האדם כמומחה לחייו מיוצגת גם בשלב בחירת ההתערבות

לקבל  כדיכל אחת מהן,  עלמרב המידע ולספק לו את לופות השונות להתערבות לקוח את החהציג ללהוא 

דווקא  ההתחזקות של גישות הרואות בלקוח שותף בבניית ההתערבות הביאההחלטה משותפת ומודעת. 

 המקלהיא בתוך תהליך העבודה עם הלקוח, הואיל ו (EBPפרקטיקה מבוססת ראיות )של  המקומלהדגשת 
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(. יתר על כן, על פי תפיסות Gibbs & Gambrill, 2002על שיתופו בידע ובמידע הנחוץ לצורך קבלת ההחלטות )

להעדפותיו ולעמדותיו  רב, ניתן משקל של המונח המרחיבות את משמעותו המקורית EBPעדכניות יותר של 

 ,Regehr, Stern & Shlonskyקבלת ההחלטות )התבסס עליו בתהליך של הלקוח כמקור ידע חשוב שיש ל

 . על כך יורחב בהמשך.(2007

התכנון וכבסיס לו, יש ניסיונות ן גם בתהליכי ההערכה של ההתערבות, הנתפסים כחלק בלתי נפרד מ

 ל ידידיווח עצמי ואם ע ל ידיאם באמצעות מתן העדפה לקולו של הלקוח ע ,להגברת השותפות עם הלקוחות

מציעה לבנות יחד עם הלקוח  ,למשל ,(2005נבו )-וצאות. סלוניםהגדרה משותפת של הסמנים להשגת הת

שפתו, רמת הבנתו, מצבו הנפשי ומידת נכונותו להשקיע בביצוע המדידה. על פי "מדדים לעיגון עצמי", 

, מותאמים לרגשות הלקוחות ולמחשבותיהם ומגבירים את תחושת העוצמה של להערכתהמדדים כאלו, 

 ך בנייתם ובתהליך המדידה עצמו.הלקוחות בשל שיתופם בתהלי

המדגישה את השותפות עם הלקוח  ,חשוב לציין כי למרות ההגות הפילוסופית והאתית בעבודה סוציאלית

; 2001גוטמן,  ; 1995, הזכות להכרעה עצמית כערך מרכזי )איגוד העובדים הסוציאליים בישראלאת ו

(Reamer, 1998, המתחילה לחלחל גם למסמכי מדיניות רשמיים  ,ולצד התייחסות לכך בספרות המקצועית

(DoH, 2000 ההתייחסות לשותפות עם הלקוחות עדיין נעדרת מרבים מספרי ההכשרה או שהיא חלקית ,)

לפיה עצם וקיימת טענה  (.Crisp, Anderson, Orme, & Lister, 2006מאוד ואינה כוללת היבטים מעשיים )

(. Gambrill, 1999מאפשר יצירת שיח שתפני יותר עם הלקוח ) המעבר לבחירה מנומקת של דרכי ההתערבות

 כךאדם צריך להיות מובנה  , חשוב להדגיש כי תכנון התערבות היוצא מתוך גישות ממוקדותבכל מקרה

ביטוי עמדותיו מקום למתן שיעודד ויחייב דיאלוג עם הלקוח כחלק אינטגרלי מתהליך התכנון, למשל על ידי 

הכלים תומכי התכנון ן ם התומכים בתכנון ההתערבות. נראה כי לפחות בחלק מכליההלקוח בתוך של 

במקרים שבהם  אפילולא קיימת לא מיושמת או כלל התייחסות כזו לא זוכה למקום בולט,  ,שפותחו בעולם

 (.Shaw et al., 2009ביטוי ברמה ההצהרתית )למשל יש לה 

 גישות אקולוגיות ומערכתיות
ותוארו בהרחבה בפרק  ,המערכתיות שהולכות ומתבססות בשדה העבודה הסוציאליתהגישות האקולוגיות ו

ומדגישים את החשיבות שבים ספרי הלימוד . כך, ההתערבות בסקירה זו, באות אף הן לידי ביטוי בתכנון 2

שמשים מהמפותחים בשנים האחרונות וכלים ההתערבות; לתכנון התייחסות למערכת הסובבת כמפתח ל ש

ולקשרים המתקיימים בתוך  כוללים לרוב התייחסות לרובד הסביבתי והמשפחתיהלקוחות להערכת מצב 

; מתרחבת מגמה של תכנון התערבות משותף על ידי רשויות וגורמים המערכת המשפחתית ומחוצה לה

עדות תכנון ווב ,למשלבישראל, )יותר גישה הוליסטית ביסוס משדות שונים שמטרתה הרחבת נקודת המבט ו

 Children's Common Assessment-תחומי כמו ה-מערכת מושגית לשיח רבגם בפיתוח לעתים מגובה ה ,(טיפול

Framework ( הבריטיתDoH, 2000);  תכנון משותפים עבור גורמי מקצוע מתחומים שונים כליבפיתוח ואף .

התכנון עלולה להיתקל בחסמים תחומית ומשותפת סביב -עם זאת, חשוב לזכור כי חתירה לעבודה רב

גם את  .(Kärki, Laaksonen, & Hyppönen, 2012) ובראשם סוגיות של צנעת הפרט וחסיון מידע ,מובנים

( כאחראית על תכלול מגוון ההתערבויות ובנית case manager" )ההתערבותהתבססות תפקיד "מנהלת 

 .(2012און, -בר) תכנית התערבות כוללת ניתן לייחס בין השאר לגישות אלו
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 (accountabilityתכנון כאחריותיות )
לעתים סוציאלית מתוכננת נמצא הקישור שנעשה עבודה בין התימוכין המשמעותיים המובאים לטובת 

אחריותיות בין ובשנים האחרונות בין עבודה מתוכננת, מוכוונת תוצאות ונתונה להערכה  קרובות

(accountabilityשל העוסקים במקצוע. ל )( מעשה, רכיב ההערכהevaluation הנתפס כיום כחלק בלתי נפרד )

הרצון של אנשי מקצוע ומנהלים לקדם את ן הצורך ומן מהתערבות מתוכננת, נובע במידה רבה מ

 ושל הארגונים הפועלים בשדה העבודה הסוציאלית.הסוציאליים האחריותיות של העובדים 

המושג "אחריותיות", הנמצא בשימוש הולך וגובר במגזר הציבורי בעשורים האחרונים, למעשה טומן בחובו 

איש המקצוע או את לדין וחשבון חיצוני שחייב התייחס המונח בעבר בעוד שמשמעויות רבות ורחבות. 

ם אחרים בין כיום מדובר במושג רחב בהרבה המקיף גם סוגי יחסי ,לגוף ממונה כלשהולמסור הארגון 

כולל מצבים של אחריותיות המושג כיום אף  .כלפיו הוא נושא בהשהגורם בין והגורם הנושא באחריותיות 

סטנדרטים מנגנוני פיקוח עצמי ועמידה בישיר, ובמקום זאת נוסדים פנימית שבהם לא נדרש דין וחשבון 

 (.Mulgan, 2000מתוך מחויבויות מקצועיות ואישיות )

מיוחד ב, (Hooge & Wilkoszewski, 2012כלפי יותר מגורם אחד ) היארים רבים האחריותיות במקזאת ועוד, 

תכנון בין והעבודה הסוציאלית. בהתאם לכך, גם הקישור בינה זירת בזירה מורכבת ורווית בעלי עניין כמו 

כלפי הפרופסיה, העיקריים בהם הם: אחריותיות העובד כלפי הלקוח, אחריותיות ומופיע בהקשרים שונים, 

 ואחריותיות כלפי הציבור, הגורם המממן והממשל.

המושג "לקוח" החליף את המושגים "מטופל" או "פונה" שהיו מקובלים בעבר  .אחריותיות כלפי הלקוח

משקף שינוי תפיסתי רחב יותר המבטא התחזקות של תפיסת והוא רותי הרווחה, ילתיאור מקבלי הסיוע מש

(. כלקוח, מקבל השירות 2011וראייה בו כבעל יכולת וזכות לקבוע את גורלו )זעירא, זכויות מקבל השירות 

ומצד המערכת הסוציאלי , כלומר, הוא זכאי לקבל מצד העובד שהאחריותיות מופנית כלפיונתפס כגורם 

 כולה דין וחשבון המעיד על כך שהפעולות שנעשות עבורו הן מיטביות. בישראל למשל, קובע חוק העובדים

אודותיהם בתיק -עלכי הלקוחות זכאים לקבל מידע פורמלי שנצבר  1996שנת הסוציאליים שנחקק ב

 ,השירותים שהם מקבליםאת והמתקבלות בעניינם את ההחלטות שיוכלו לבקר כדי בין היתר  ,האישי

זו, על (. כדי לאפשר אחריותיות מעין 2001; שניט, 2010; צבע, 2000)גולדשטיין ורוזנר,  יהםולפקח על

תהליך התכנון. זאת ועוד, העומדים בבסיס היבטים  – החלטות העובד להיות מנומקות, מוערכות ומתועדות

בהתייחס להדגשת ערך השותפות עם הלקוח, אחריותיות כלפיו עשויה לבוא לידי ביטוי בכך שהעבודה 

מתי קבלת ההחלטות ו( בצinformedהמתוכננת מאפשרת פריסה של מגוון האפשרויות ובחירה מיודעת )

 (.King et al., 2006בתהליך ההתערבות )

הטיעון הנוגע להיבט זה מתייחס לעצם העבודה המתוכננת הכוללת הנמקה,  .אחריותיות כלפי הפרופסיה

שיטתיות וניטור שוטף כפרקטיקה אחראית ומקצועית יותר, התורמת לחיזוק ולעיגון מקצועי של העבודה 

(. עבודה מתוכננת, הכוללת Kadushin, 1959; 2010שאינה של בעל מקצוע )רוזן  הסוציאלית לעומת התערבות

ידע וקידום תהליכי למידה של העובד עצמו, של הארגון  תצביר( מאפשרת evaluationגם רכיב של הערכה )

היא מחובתו של איש המקצוע כחלק מחיזוק הפרופסיה )זעירא, על כן הוא פועל ושל הפרופסיה בכלל, ושבו 

2011.) 
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הקופה ן שירות ציבורי הממומן מ היאהעבודה הסוציאלית בעיקרה  .והממשל אחריותיות כלפי הציבור

 הידגם אם אינה מסופקת על  ,האחריות הממשלבנמצאת ברובה המוחלט  היאבישראל  .הציבורית

במישרין. בהקשר זה, העבודה המתוכננת נתפסת כאמצעי להציג לממשל ולציבור את הקשר שבין פעילותם 

השגת השינוי הרצוי, הנעשה תוך ניצול יעיל של המשאבים בין והמקצועית של העובדים הסוציאליים 

ההתקדמות (. במלים אחרות, עבודה המאפשרת הצבה של תוצאות רצויות ובחינה מתמדת של 2000)זעירא, 

גיבוי לכך שההתערבויות הנבחרות הן אכן הדרך הטובה ביותר להשגת השינוי העניק לעבר השגתן עשויה ל

 שיפור.בהרצוי או להצביע על צורך בשינוי או 

ובעולם מחופש  ישראלבעובדים סוציאליים "נהנו" של המאה הקודמת  70-היסטורית, עד סוף שנות ה

קרה. הדרישה לאחריותיות של עובדים סוציאליים כלפי הממשל תפסה פעולה רב ובמידה רבה מהיעדר ב

תאוצה במדינות שונות בעשורים האחרונים, והיוותה לעתים קרובות חלק ממהלך רחב יותר שהתבצע 

בריאות. זאת בין השאר כחלק מהתפשטותן של תאוריות ו כלל תחומים נוספים כמו חינוךובמגזר הציבורי 

( שדגלו בשקיפות ביצועית ובהגברת הדיווח במגזר הציבורי New Public Managementניהוליות חדשות )

(Munro, 2004 דרישה זו נפלה על קרקע פורייה בקרב אנשי מקצוע מתוך הפרופסיה, שראו בעבודה שיטתית .)

הניתנת לבחינה והמתנהלת בשקיפות התפתחות רצויה של המקצוע וביטוי לאחריותיות גבוהה יותר כלפי 

 (.Munro, 2004ור )הציב

הקולות שנראה שבעוד  ,הצטלבו בתקופה מסוימת ,מתוך המקצוע ומחוצה לו ,הקריאות לאחריותיותאף ש

להציע את המענה הטוב ביותר  כדיההתערבויות של )אפקטיביות( מועילות ההפנימיים נבעו מרצון לבחינת 

ולשפר את בסיס הידע, הרי שהקולות החיצוניים דחפו בעיקר לכיוון של בחינת יעילות העבודה של שירותי 

(. Munro, 2004; 2010הרווחה כדי לאפשר בקרה על הקצאת המשאבים הציבוריים )אלסטר, חביב, וצבע, 

של הנמקה, תיעוד  רכיביםצמה מאופיינת בבשני המקרים, אחריותיות מתאפשרת רק כאשר העבודה ע

כדי להנהיג עבודה המושתת על מתוכננת. לפיכך, עבודה מנפרדים  לאוהערכה המהווים כאמור נדבכים 

את ההטמעה של עבודה מוערכת ומתועדת בעבודה מלווים הכל הקשיים אחריותיות יש להתמודד עם 

 (.Mizrahi & Davis, 2008סוציאלית )

במגוון סוגיות ערכיות מצריך הכרעה אחריותיות בעבודה סוציאלית בין ובין תכנון התערבות  זה חיבור

. אשר לסוג לתעד ולדווחאותו יש סוג המידע ש , הגורמים שאליהם מדווחים וכןאופן הדיווח, כגון ומעשיות

מדידה ודיווח על  ביןלניטור ודיווח על תפוקות )אילו פעולות בוצעו?(  עולה הצורך בהבחנה בין המידע,

על עבודת השדה, הרי שדיווח  בעוד שדיווח על תפוקות עשוי לסייע בפיקוח ;תוצאות )אילו שינויים חלו?(

נוסף לדיווח על התפוקות, עשוי לסייע בבחינת המועילות של ההתערבויות ולבטא באופן הניתן על תוצאות, 

 מלא יותר את משמעות האחריותיות.

נעשו מאמצים להטמיע גם דיווח על  צות הבריתבארואילו תפוקות, בבעוד שבבריטניה מתמקד הדיווח 

-(. עם זאת, יש לזכור שהGPRA( )Munro, 2004במסגרת החוק הממשלתי לביצוע ולתוצאות )זאת  ,תוצאות

GPRA .כוון לתכניות התערבות שהן מעבר לרמת הפרט 

מקיפה של יוזמות ברחבי העולם להטמעת מדידת תוצאות בזירות  הספרות העדכנית בתחום עוסקת בבחינה

שונות. ספרות זו מציעה ניתוח של החסמים הארגוניים, התרבותיים והרגשיים לצד חסמים טכנולוגיים 
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קיימא של מדידת תוצאות שוטפת בשירות הציבורי ובמגזר -תויישומיים המונעים הטמעה מבוססת וב

 ,Mayne, 2007 The Urban Institute. 2004; ;Davis;אלה ) חסמיםכים להתגבר על מציעה דרלכך ונוסף  ,השלישי

2002; Plantz, Greenway & Hendricks, 1997  ,2010; טברסקי, ברסט, ברוקס וג'ביץ.) 

 תמורות טכנולוגיות
לא ניתן , מגמת התכנון בעבודה סוציאלית יה ועל היקפה שלגורמים המשפיעים על אופידנים בכאשר 

מתמורות בעיקר  יםנובע. אלה שעובר העולם כולו סביב סוגיות של מידעשינויים מרחיקי לכת להתעלם מ

בראש ובראשונה השפיעו  האל ות רחבות היקף שהתרחשו ומתרחשות בשני העשורים האחרונים.יטכנולוג

, כניסתם ולוגיים. יתר על כן, השינויים הטכנוהשימוש בעל דרך ו , על היקפועל סוג המידע שיכול להיאסף

איסוף מידע ל הנוגעות תפיסות ובציפיותשינויים בגם הביאו עמם אודותיהם -עלוהשיח יום -היוםלחיי 

  הגלומים באיסוף מידע ובשימוש בו. האפשרויות והסיכוניםהתחדדה ההבנה בדבר  בה בעת. שימוש בולו

סוגיות העולות עם תחומים אחרים, גם שדה השירותים החברתיים נדרש להתמודדות בבדומה לנעשה 

ות בחובן הזדמנויות משמעותיהנושאות  ממהפכת המידע. מצד אחד, לאור אפשרויות טכנולוגיות תאורטיות

מהלכים של מיסוד עבודה הנעזרת בטכנולוגיה ובעיקר למיסוד , מתחדדת הציפייה לחדשנותלהתמקצעות ול

היבטים מובנים בתחום מערכות של איסוף נראה כי  ן הצד האחר,של איסוף וניהול ידע ומידע. מות מערכ

עומדים בסתירה  ,מידע )לצורך ריכוזו( , כגון הצורך בכימות ובפרגמנטציה של וניהול מידע רחב היקף

 ,.Shaw et al) לתפיסות העולם הרווחות בתחום העבודה הסוציאלית, הדוגלות בראייה הוליסטית ונרטיבית

חלק מעקרונות הליבה של  השלכות עלבמערכות כאלו הבלתי נמנע שימוש כי להטוענים . יש אף (2009

בצורה , מאחר שהן מקדמות העדפה של סוגי התערבויות וסוגי מידע שניתנים לתיעוד העבודה הסוציאלית

  .(Parton, 2008) במערכות לאיסוף נתוניםפשוטה 

מגמות טכנולוגיות ותפיסתיות הקשורות לתחום ניהול ואיסוף המידע  של תןבולטת השפעבהקשר של תכנון, 

הוא הניסיון לשלב  אחרוה ,על שני היבטים מרכזיים: האחד הוא החתירה להטמעה של כלי תכנון מובנים

פיקוח בין איגום מידע לצורך זיהוי מגמות, ביצוע בקרה וובין תיעוד של מידע הנאסף במסגרת תכנון פרטני 

לשני היבטים אלו עשויות להיות הן השפעות חיוביות על השגת תוצאות. בנוגע לואף אכיפת אחריותיות 

בדרך  מערכות כאלולבנות ולהטמיע הוא נראה כי האתגר כיום על כן הן השפעות שליליות, והתכנון ו

נתקל לא אחת  , מיסוד והטמעה של מערכות כאלוישראלכמו גם ב ,חשוב להדגיש כי בעולם מיטבית.

 ;Husskonen & Vakkari, 2010)לעיל והן בהיבטים המהותיים, כפי שצוין  בקשיים, הן בהיבטים הטכניים

Pithouse, Hall, Peckover & White, 2009; Savaya, Monnickendam & Waysman, 2006; Savaya, Spiro, 

Waysman & Golan, 2004; Shaw et al., 2009).   

 מקורות הידע כבסיס לתכנון ההתערבותגעות למגמות הנו 3.3

התבססות ההכרה כי אין גישה אחת והתפתחותן של גישות התערבות שונות ובתוכן אסטרטגיות מגוונות, 

להידרש לסוגיה של חייבו את העובדים  המתאימה לכלל הלקוחות, תחומי הבעיות והמטרות הרצויות

תהליך מנומק ומתועד, חייבת המלצד התחזקות תפיסת האחריותיות תהליך זה,  .התערבותהדרך ל בחירת

החזירו לקדמת הבמה את רעיון התכנון. השאלה על מה לבסס את הבחירה בדרך התערבות אחת על פני 

תאורטיקנים בתחום העבודה הסוציאלית. בחירה היוריסטית, המתבססת על מרבה להעסיק האחרת 
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גיון בריא של המטפל היא כנראה הפרקטיקה הרווחת )זעירא, ית ועל ההאפשרויות הזמינות, על אינטואיציו

קרי שאינה מביאה לידי ביטוי את הערך המוסף של  ,(, אך יש הרואים בה גישה שאינה "מקצועית"2000

העובד הסוציאלי על פני אדם מן היישוב שאמור להישען בהחלטותיו על גוף ידע מקצועי מבוסס וייעודי 

 (. ;2010Kadushin, 1959)רוזן 

מידע ובבניית בסיס ידע מקצועי בשירות העבודה הסוציאלית, שיטתי של התשתית הרעיונית לצורך באיסוף 

. בתקופה זו שלאחר מלחמת העולם 50-, החלה להתפתח כבר בשנות הים עצמםהסוציאליהעובדים על ידי 

 20-סביבתי, שנזנח בשנות ה-השנייה חדר לתוך העבודה הסוציאלית עולם המושגים של ההקשר החברתי

לטובת התמקדות בנפש ובאישיות כמוקד הבעיה ולפיכך כמוקד ההתערבות. הוספת  של המאה העשרים

גישות האישיותיות אלא נוסף להן, ובאופן הרואה את הלא תפס את מקומן של סביבתי -ההקשר החברתי

ך החלה הפרופסיה לאמץ בסיסי האינטראקציה בין האדם לסביבתו כבעל חשיבות כשהוא לעצמו. בתוך כ

ידע לא רק מעולם הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה אלא גם מתחום מדעי החברה, שזכה להתפתחות מואצת 

 ורחבה במהלך המלחמה ובעקבותיה.

האטיולוגיה של בעיות חברתיות ובהם כניסת מודלים אינטגרטיביים והרחבת תפיסה של שינויים ב

( תרמו אף הם להרחבת Azar, Povilaitis, Lauretti & Pouquette, 1998ים )ההסתכלות על מקור הבעיות והצרכ

רחבה זו הוסיפה ממד של בחירה שחייב הנמקות מקצועיות. הדרך ה .ויות ההתערבותההסתכלות על אפשר

החלו להתפתח מאמצים של מחקר על כן שענות על גוף ידע מצטבר. ילבסס הנמקות כאלו הייתה העיקרית ה

. מרכזי הסוציאליים העבודה הסוציאלית, שמטרתם להעשיר את גוף הידע העומד לרשות העובדיםבשדה 

מחקר ייעודיים לכך החלו לקום באוניברסיטאות מתוך הנחה כי אי אפשר להטיל על העובד בשטח את 

צריכים למלא זה התפקיד את ההאחריות העיקרית לעיסוק באיסוף שיטתי, בהמשגה ובאישוש הידע, וכי 

 (.Kadushin, 1959חוקרים )

למקורות שצריכים לשמש את העובד בבחירת דרכי נוגעות שגישות  כמההשנים התפתחו  במהלך

שענות על ידע מוצהר )אקספליציטי( מסוגים שונים כמנחה ההחלטה. יהמשותף לכולן הוא הו ,ההתערבות

 (;Evidence Based Practice -EBPבולטות בתחום זה: פרקטיקה מבוססת ראיות ) גישותכמה צגו להלן יו

  (.Single Case Design( ומערך מחקר של מקרה יחיד )Practice Wisdomחוכמת המעשה )

 ( Evidence Based Practice –EBP) "פרקטיקה מבוססת ראיות"
 כניסת המושג לתוך העבודה הסוציאלית

ן ידע ייחודי וייעודי, כחלק מ העבודה הסוציאלית צריכה להתבסס על גוףולפיו כאמור, ניצני הרעיון 

. לקראת 50-כבר בשנות ה במהלך המאה העשרים, לצמוח וההצדקות לקיומה כפרקטיקה מקצועית, החל

התחזקו קולות מצד אנשי אקדמיה הקוראים לצבירת גוף ידע  80-ותחילת שנות ה 70-סוף שנות ה

ם ממחקרים רחבי היקף שהטילו ולהתבססות עליו בבחירת ההתערבויות. זאת בין היתר על רקע ממצאי

עשורים  כמהספק באפקטיביות של שיטות ההתערבות המקובלות בעבודה הסוציאלית שהתבססו במשך 

(. השילוב בין Munro, 2004; Sheldon, 1983 :אצל Fischer, 1976, 1986ות )ליבנה, דינמי-על גישות פסיכו

חלופות הרצון להציע ובין  אינן אפקטיביות השיטות הקיימותכך שבדיקה אמפירית העלתה כי האכזבה מ

 .ההוכחדרכים שהצלחתן רק בהשתמש דרכי התערבות ול אמפיריתלקריאה לבחון הובילו מועילות, 
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( או "פרקטיקה EBP" )Evidence Based Practice"-יובא לתוך העבודה הסוציאלית מושג ה 90-בשנות ה

 Evidence Basedמתוך מקצועות טיפוליים אחרים ובראשם הרפואה )שם הוא מכונה  ,מבוססת ראיות"

Medicine  אוEBMזו קוראת להכפפת הבחירות הנעשות בצמתים שונים במהלך ההתערבות  (. גישה

להוכחות להצלחה קודמת, שהושגו באופן שיטתי ומדעי, כך שתיבחר האפשרות שנמצאה כמועילה ביותר 

רעיונית עם הקריאות המוקדמות  האל תוך העבודה הסוציאלית התמזג EBP-ניסת הבמקרים דומים. כ

(. ממצאים מתחום Mullen, Shlonsky, Bledsoe & Bellamy, 2005לעבודה סוציאלית מדעית ושיטתית יותר )

קבלת החלטות אינטואיטיבית ושאינה כי  הראו מאותה תקופה הפסיכולוגיה החברתית והקוגניטיבית

בסיס מחקרי שיטתי נוטה להיות מוטה ולהדגיש שיקולים שאינם דווקא השיקולים החשובים מעוגנת ב

כינון תהליך קבלת החלטות מובנה ומודע יותר בתוך תכנון של חשיבות החיזקו את תובנות אלו  .ביותר

מרחב אפשרויות ההתערבות והשיקולים השונים לבחירה ביניהן )רוזן, על איסוף ידע הכולל גם  ,ההתערבות

(. במלים אחרות, הקריאה היא להפנות את הזרקור לאותו חלק בתכנון ההתערבות שבמקרים רבים 2010

 דרך הנכונה לבצעו.בנוגע למובנה, ולהציב סטנדרטים מקצועיים  לאנעשה כבדרך אגב ובאופן 

טענה כי  ,הסוציאליתעבודה למונח זה כנסת לההייתה אחראית במידה רבה , ש(Gambrill, 1999)גמבריל 

מועילות של התערבויות, אין למעשה תוקף ל בנוגעבהיעדר הצדקות המבוססות על ממצאים אמפיריים 

עושים. יתרה מכך, לשיטתה, השגתם של הם ולבחירות ש בדים סוציאלייםמקצועי להחלטות שמקבלים עו

יצדיק את השימוש בהם כגורם מכוון חייבת לעמוד בסטנדרטים מחמירים של ממצאים כאלו באופן ש

של המאה הקודמת  80-הוסיפה וטענה כי אותם מחקרים שנעשו במהלך שנות ה אףשיטות מחקר. היא 

 לערוךיש צורך על כן מבחינה מתודולוגית והיו לקויים במטרה לבסס גוף ידע עבור העבודה הסוציאלית 

  .להתבססעליהם מחקרים קפדניים יותר ו

ראתה בהתבססות על ממצאים אמפיריים קו מנחה בבחירת התערבויות חובה מקצועית וגם חובה היא 

תפקיד העובד הוא לשתף את הלקוח במידע  ,רפואהתחום הבדומה לנעשה ב ,אתית כלפי הלקוחות. לגישתה

ההחלטה עצמה, לדבריה, צריכה אמנם  .רבותאודות מועילותן המבוססת מדעית של חלופות ההתע-על

ההתערבות, אך זאת רק מבין ן ועל מערכת הציפיות של הלקוח מעל ההעדפות  ,להישען גם על עולם הערכים

 .הוכחהאפשרויות שנבדקו ושהצלחתן 

צבר תאוצה בתוך העבודה הסוציאלית בעשורים שחלפו מאז,  הפרקטיקה מבוססת ראיות אודות-עלהשיח 

(. בעיני גורמים רבים בתחום, בעיקר באקדמיה, הוא הפך לתו Satterfield et al., 2009) לך ומתחזקוהוא הו

זכה גם הוא להכרה ולתמיכה, כך השיח בה זכה שתקן של איכות להתערבויות. עם זאת, באותה מידה 

להטמעתו  נההנכוהנוגעות לדרך ואלה הובילו לשינויים משמעותיים בתפיסות  ,להתנגדויות ולביקורת

 יתוארו בהמשך.. אלה בפרופסיה ואף לשינויים בהגדרת המושג עצמו

 הגישהכלפי ביקורת 

לחלק לביקורת מעשית ולביקורת עקרונית.  אפשרבעבודה סוציאלית  EBP-גישת ה את הביקורת כלפי

יים ממצאים אמפיר עלרואים בפנייה לספרות המחקרית ובחיפוש מידע  EBP-מבחינה מעשית, המתנגדים ל

ההכשרה המתאימה בכל צומת של קבלת החלטות גזרה שלא ניתן לעמוד בה מבחינת הזמן הדרוש, 

התנאים והמשאבים העומדים לרשות העובדים בשטח. הטענה היא כי עיסוק כה נרחב באיסוף ידע ומידע ו
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נוספת העובדים את הזמן הקצוב ממילא המוקדש לעבודה ישירה עם הלקוחות. ביקורת מעשית ן יגזול מ

נוגעת למחסור בממצאים אמפיריים בתחומים רבים באופן שאינו מאפשר עבודה סדורה המונחית על ידי 

יש הרואים בתהליך גיבוש גוף הידע בעבודה סוציאלית  ,. בהמשך לכך(Mullen & Streiner, 2004)ממצאים 

ם כי יש לחתור ולהעשיר תהליך הנמצא בחיתוליו, ולכן בשלב זה לא ראוי להסתמך עליו באופן מוחלט, א

תפקיד משמעותי יותר בגיבוש תכניות התערבות  מלאכדי לדיו אותו כדי שיוכל בעתיד להוות בסיס איתן 

(Cnaan & Dichter, 2008.) 

וויכוח היסטורי של ה היא הביטוי העכשוויבעבודה סוציאלית  EBPהביקורת העקרונית כלפי עבודה לפי 

"מדע". המצדדים בגישת תפיסתו כנוגע לתפיסת המקצוע כ"אמנות" לעומת , הבקרב העוסקים בתחום

המרחב היצירתי של העובדים לפיתוח אסטרטגיות מצמצמת את הדרך עבודה  EBP-רואים ב ה"אמנות"

 ,Cnaan & Dichterבקשר הבלתי אמצעי עם הלקוח ) פוגעתהאינטואיציה ואת  מבטלתהתערבות חדשות, 

ן ת ככזו שלא נותנת מקום להגות תאורטית ורעיונית, המהווה חלק אינטגרלי מ(. כמו כן היא נתפס2008

 (.Adams, Matto, & LeCroy, 2009הידע הנדרש לעבודה סוציאלית טובה )

, סוג ההחלטות (Webb, 2001ווב )למשל  טענה אחרת, שאחד הקולות הבולטים המשמיעים אותה הואלפי 

ממדיות מכדי לאפשר פריטה שלהן -נעשות בה הן מורכבות ורבהמתקבלות בעבודה סוציאלית והבחירות ש

הסוציאלית עבודה היא כי ה אמירה נוספת בהקשר זה. בנפרדניתן לבדוק מועילותם את מידת ש רכיביםל

פרקטיקה יותר רפלקטיבית ופרטיקולרית, שלא ניתן לעבוד בה עם "ספר מתכונים" המציע פתרון אחד היא 

(. גישות קיצוניות יותר בכיוון זה אף פוסלות שימוש באלמנטים Mullen & Streiner, 2004נכון לכל בעיה )

לפיה תהליך ו, EBP-עליה נשענת השרציונליים בתוך העבודה הסוציאלית, ואינן מקבלות את הנחת היסוד 

(. גישות Webb, 2001ההתערבות הוא תהליך לינארי שיש בו סיבה ומסובב המקיימים ביניהם קשר ישיר )

ה אף טוענות כי שימוש בידע שמקורו בתפיסת עולם פוזיטיביסטית הוא זר לערכי המקצוע ומשקף אל

גישות רדיקליות יותר אף רואות בפנייה  (.2010, אצל רוזן, Tyson 1995, p. 97השתלטות של שיח כוחני )

הנוגעות  מאחריות, כאשר הראיות ל"הצלחה" מחליפות תפיסות ערכיותשל הדיסציפלינה בריחה  -EBPל

 (.Dominelli, 1996התערבויות הרצויות והנכונות )ל

הרלוונטיות של תובנות הנשענות על הסקה סטטיסטית לצורך תכנון מידת כיוון נוסף של טענות יוצא נגד 

מאותן התערבויות. לפיכך, בדיקות  אחרתהתערבות ברמת הפרט. לפי טענות אלו, אנשים שונים מושפעים 

לבחינת התאמתה דיו ות על בחינת ההשפעה הממוצעת של תכנית אינן מדד טוב ת המתבססמועילּושל 

בפרט כאשר לא כל משתני הרקע שעשוי להיות להם חלק ביצירת השונות . זאת להתערבות עם אדם מסוים

בחשבון בתהליכי הניתוח הסטטיסטי. טענות נוספות בהקשר זה יוצאות  מובאיםולפיכך גם  ,הזו ידועים

מידת הצלחתה  עלמידת הצלחתה של תכנית בהקשר סביבתי מסוים  עלממצאים ן הלהקיש מנגד היכולת 

היכולת לבודד משתנים שהובילו להצלחה של תכנית התערבות אחת ולא אחרת, שהם  עלבהקשר אחר, ואף 

 הלקוח.בין וקה הנוצרת בין העובד דינמימעבר ל

שאינו והפוליטי ומתריעות מפני שימוש שאינו רגיש וטענות אחרות נוגעות לחששות במישור האתי, הארגוני 

תפגע בערך ההכרעה העצמית והשותפות עם הלקוח  EBPהחשש שעבודה לפי  ,. כך למשלEBP-מושכל דיו ב

ישמש בידי קובעי המדינות ובעלי עניין  -EBPכי הנוסף הוא חשש . בחירת ההתערבותתהליך לבכל הקשור 
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 & Cnaan & Dichter, 2008; Gibbs & Gambrill, 2002; Mullen; 2010בתקציבים )רוזן, אמצעי לקיצוץ 

Streiner, 2004; Otto, Polutta & Ziegler,2009.) 

בגלגוליו  -EBPשהיווה את גולת הכותרת של רעיון ה ,בנוגע ליצירת בסיס מידע המבוסס על מערכים ניסויים

לשיטת התערבות  תות "מוקצים" רנדומליבהם הלקוחשהראשונים, נטען גם כי עריכת ניסויים מבוקרים 

 (. Epstein, 2009אינה עולה בקנה אחד עם העקרונות האתיים של המקצוע )

 התפתחויות בגישה

או בפרשנות לא של הכוונה כי מדובר בעיוות  ,בגישהמצדדים הטענות של המתנגדים מגיבים הן על חלק מ

גרסאות להציע  EBP-מצדדי ה הביאו את  ועצמתןטענות ה ריבוי ,(. עם זאתMullen & Streiner, 2004נכונה )

בעבודה הסוציאלית. גרסאות אלה אינן מגבילות את  השל, המכירות במורכבות היישום שלה מתונות יותר

אודות מועילות מוכחת של -עלעליו יש להישען בתהליך קבלת ההחלטות לממצאי מחקרים שבסיס הידע 

ים העומדים בסטנדרטים המתודולוגיים המחמירים. בתוך כך, ניתן לא למחקרשתכניות התערבות ובוודאי 

הסלמתן של בעיות. לצד הידע לגורמי הסיכון להיווצרותן ו עליותר מקום לידע אמפירי רחב יותר, למשל 

לשיקול הדעת, לניסיון, למומחיות גם מקום מרכזי ניתן  EBP-הגלגולים המאוחרים יותר של ב ,האמפירי

הלקוח, ולידע מקצועי שנאסף בדרכים אחרות שאינן של עמדות לעובד וכן לרצונות ווליצירתיות של ה

 ,Gilgun, 2005; Pollio,2006; Rosenשתוזכר בהמשך ) גישת ",חכמת המעשה" .בהכרח מחקר אמפירי קפדני

מציגות את ההסתמכות על מידע אמפירי  EBP-. למעשה, התייחסויות מאוחרות יותר ל, היא אחת מהן(2003

כים להיות מובאים ( בקבלת החלטות בתכנון התערבות רק כרכיב אחד מיני רבים שצרי"evidence"מוכח )

חשובים לא פחות כמו מומחיות וניסיון העובד וכן ערכיו וציפיותיו של הלקוח  רכיביםשקילת לצד בחשבון, 

 (.Mullen et al., 2005; Regehr, Stern & Shlonsky, 2007; Shlonsky & Gibbs, 2006)למשל 

, מונח הלקוח אף הוא מתחום EIP - Evidence Informed Practiceבמונח   EBPהמונח היו שהציעו להחליף את

במסגרתה ממצאי מחקרים אמפיריים הם רק אחד שלשקף את הראייה הרחבה יותר  כדיהרפואה, 

 ;Epstein, 2009במהלך קבלת ההחלטות בתכנון ההתערבות )המקורות העשויים לעמוד לרשות העובד 

McNeill, 2006; Nevo & Slonim-Nevo, 2011 .) ,נראה כי שני המונחים נמצאים בשימוש, ובכל מקרה כיום

מנומקת ומושכלת בעבודה סוציאלית אינה יכולה ואינה צריכה  ,רווחת ההכרה כי קבלת החלטות מיודעת

 מועילותן של תכניות.העוסקים ברים אמפיריים להיות מוגבלת לממצאי מחק

( מתייחס 2010השימוש בידע. רוזן )בין והיא הממשק בין יצירת ידע  EBPאחת הסוגיות המעניינות סביב 

. EBP-ה לכך שאיסוף ותיעוד שיטתי לצורך המשך בניית בסיס הידע הוא חלק אינהרנטי מעבודה לפי גישת

( רואים את האינטראקציה בין שני המהלכים, באופן Gredig & Sommerfeld, 2008)וסומרפלד  גגרדי

אידאלי, כמעגלית: שימוש בידע אמפירי ומוכח צריך להנחות התערבויות, אך אלו מצדן צריכות להיות כל 

הזמן נתונות לבחינה באופן שיאפשר זיהוי של נסיבות מתאימות יותר ופחות לשימוש בהן. כך יתאפשר 

של בסיס הידע, ויצירה של ידע מותאם יותר, רגיש יותר ומורכב יותר המאפשר התייחסות עדכון מחודש 

 להקשרים שונים.
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בין התערבות ו EBPהזמן נוצר חיבור רעיוני הדוק בין במהלך לתכנון התערבות.   EBPהממשק ביןנובע מכאן 

עבודה שיטתית ומתועדת הכוללת גם ממד של הערכה או מדידה נתפסת  ,מתוכננת ושיטתית. מצד אחד

; 2010, מאחר שהיא עשויה לאפשר יצירת גופי ידע במידה וייאספו מספיק נתונים )רוזן, EBP-כבסיס ל

Proctor & Rosen, 2007ן הצד האחר,(. מ EBP בעיקר במובן העדכני והרחב יותר של המונח, מתייחס לכלל ,

מסייע בשקילת חלופות לבחירה מושכלת של דרכי ההתערבות, כגון ידע מקצועי, ממצאי סוגי המידע ה

אחת מאבני יא ה החלופות להתערבותה מודעת, מנומקת ומושכלת של העדפות הלקוח. בחירו מחקרים

 היסוד של ההתערבות המתוכננת.

עבודה הסוציאלית בשדה ב להשתרש בהתערבות ישירה מול הלקוח לא הצליחEBP חשוב לציין כי שילוב של 

(. לעומת ;Mizrahi & Davis, 2008; Mullen et al., 2005; Pollio, 2006; Proctor & Rosen, 2007 2010)רוזן, 

בין היתר  ,(Mullen & Streiner, 2004אחיזה רחבה ) קנההוא ופיתוח תכניות גיבוש מדיניות בתהליכי זאת, 

 ם אלהבתהליכיפחות בתכנון התערבות ישירה רלוונטיות  EBP-ההתנגדויות לשימוש בן משום שרבות מ

בגיבוש תכניות הוא העיסוק ש(. למשל, מגבלות הזמן ואילוצי השטח מצומצמים יותר מאחר 1986)לבנה, 

העבודה השוטפת עם לקוחות ונעשה על ידי דרגים בכירים יותר. כמו כן, הבעייתיות ן פעמים רבות נפרד מ

ונות לגבי מקרה יחיד מצטמצמת, מאחר שבחיפוש אחר תכניות שבהסקה מממצאים שיש בהם ש

. עם זאת, כפי שצוין קבוצות בעלות מאפיינים ידועים דומיםממוצעות על  תוצאותסיק מאפקטיביות ניתן לה

 לעיל, מסמך זה אינו עוסק בתכנון מדיניות אלא בהתערבות הישירה.

 (Practice Wisdom) "חכמת המעשה"

רואה בעבודה לפי ידע אמפירי כלי להתגברות על הטיות ונטיות לב של עובדים ה ,EBP-גישת ה שלא כמו

חכמת גישת (, 2010לטובת הבנייה נכונה יותר ובעלת פוטנציאל הצלחה רב יותר של התערבויות )רוזן, 

הידע הסמוי שמנחה את העובדים כבסיס ללימוד ולשיפור העבודה. הרעיון מדגישה דווקא את המעשה 

חורי תפיסה זו הוא שהעובדים הסוציאליים צוברים במהלך שנות עבודתם ידע מקצועי עשיר מאהעומד 

מודע או סמוי. ידע זה הוא שמנחה אותם לרוב בבחירותיהם והוא הבסיס להחלטות  לאגם באופן  ,ומעמיק

ייע שויה לסחשיפה ותיעוד של אותו ידע מעובדים רבים עעל פי גישה זו, המכונות "אינטואיטיביות". לפיכך, 

שיסייע לעובדים אחרים בקבלת החלטות במסגרת ההתערבויות שלהם  בהבניית גוף ידע מובנה וגלוי

וונה לעבודה שיטתית ומתועדת, באופן הכ  א יה (. אחת הדרכים להפיכת הידע הסמוי לגלוי2000)זעירא, 

החלטות אלו וזיהוי מתי קבלת החלטות, מיפוי שיקולים שונים שהשפיעו על ושמאפשר התמקדות בצ

פרקטיקות שעובדים נוקטים להתמודדות במצבים שונים. על הטיעונים העקרוניים בדבר חשיבות הידע 

, מאחר EBP-לפיו גישה זו תעורר פחות התנגדות מו ,וערכו בתכנון ההתערבות נוסף גם הרכיב הפרגמטי

על בסיס הפנומנולוגיה של עובדי שהיא נותנת מקום לחוויה של העובד ולראיית העולם שלו. היא נעשית 

 (.Rosen & Zeira, 2000; 2000, זעירא)השטח ולא על ידי יצירת סטנדרטים חיצוניים הנחווים על ידם כזרים 

 (SCD–Single Case Design) "מערך מחקר של מקרה יחיד"

ות על מקרים המשותף להן הוא ההסתמכ .צור גוף ידעיחכמת המעשה הן דרכים להן גישת ו EBP-הן גישת ה

בשונה מהן, קודמים, אם על ידי מערך מחקרי ואם באמצעות איסוף ידע סמוי מבעלי ניסיון והפיכתו לגלוי. 

מנסה להתמודד עם הבעייתיות שבהסקה ממקרים שונים היא גישה ה (SCD) "מערך מחקר של מקרה יחיד"
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 SSD (Single Subjectהמכונה גם  ,SCD (Single Case Design)ומגוף ידע כללי לטובת מקרה ספציפי. המונח 

Design),  גישה הרואה כל התערבות כמעין מערך מחקר של נבדק אחד, שבו התוצאות נבחנות עבור מתאר

אותו מקרה בנקודות זמן שונות, באופן שאמור לאפשר זיהוי של שינויים בעקבות ההתערבות שבוצעה. 

תכניות אודות -עלו עובדים בשטח מממצאים שהתקבלו המצדדים בגישה זו ראו בה פתרון לריחוק שחש

כל מקרה כבעל מאפיינים ייחודיים , וכן דרך המאפשרת לראות התערבות שהתקיימו בהקשרים אחרים

תואם את המעבר שנעשה  ,, המתמקד באדם ספציפימחקר כזה(. מערך Howe, 1974קה ייחודית לו )דינמיו

ייחודיות התערבות המתמקדת בעיה ובגורמים לה אל בבהמתמקדת התערבות מבעשורים האחרונים 

 הפרקטיקה הרווחתבעוד ש .de Shazer, 1985; Lowenberg, 1998)) ופתרונות המועילים לבכוחותיו ובהאדם, 

העובדים מדברים על המקרה או מעלים על הכתב חוות דעת  בעבודה סוציאלית היא איכותנית, כלומר

המקרה וההתפתחויות בו צריכה  ת, בחינSCD-על פי גישת ה לאורך תקופה, המאפשרות בחינה של שינויים

. למידע הכמותי יתרון בכך שהוא מאפשר השוואה ביתר קלות, דבר שיכול לסייע כמותיתעשות גם היל

עשוי לסייע בבחינת כזה שבזיהוי התקדמות, דריכה במקום או נסיגה. כימות הבעיות והצרכים נתפס כ

 ,Sheldonשיאפשר גם פתח להתבוננות מעמיקה יותר הכוללת גם מידע שאינו כמותי )השינוי בהם, דבר 

לגורמים מנהלים או מפקחים, ולכן עשוי לסייע בזיהוי מגמות  ניתן בקלות להעברהאף (. מידע כמותי 1983

 (.2005נבו, -רחבות ובגיבוש מדיניות )סלונים

-שיח על תוצאות לעבודה הסוציאלית בסוף שנות המדידת תוצאות החל עם כניסת הבין ו SCDהחיבור בין 

ך למידה עצמית ושיפור . בשנים אלו גם נוצר החיבור בין איסוף מידע כמותי לצור90-ותחילת שנות ה 80

הרצון לאגד מידע המתקבל מעובדים שונים לצורך העשרת גוף הידע של  ובין בהתערבות הספציפית המענים

מוסדות החלה לחייב מועצה האמריקאית לחינוך לעבודה סוציאלית ה ,1992העבודה הסוציאלית. בשנת 

המלמדים לתארים בעבודה סוציאלית ללמד את הסטודנטים להעריך את עבודתם באופן שיטתי באמצעות 

SCD( ובכך גם לתרום ידע לתחום כולו ,Thyer & Thyer, 1992 .) רוזן(Rosen, 2003 הציע ליצור חיבור בין )

לפי גישה זו, באמצעות תיעוד נכון, ההתערבות  .עקרונות ההתערבות השיטתית והמתוכננתבין ו SCD-ה

עשויה להוות תשתית למערך מחקר של  ,המתוכננת, הכוללת תכנון, מעקב אחר תוצאות ועדכון התכנית

 יהם שלהשפעותבחינה של שינוי לאורך זמן ושל מקרה יחיד. באופן כזה, עבודה מתוכננת עשויה לסייע ב

 .שונים על התערבות רכיבים

להכות שורש בתוך הפרופסיה, בין היתר בשל מורכבות  הלא הצליחיא , הזו למרות המאמץ להטמעת גישה

התהליך ותובענותו ובשל הסתייגות של העובדים משימוש בכלים שיאפשרו בחינה והערכה מתמדת של 

עובדים יש מוטיבציה להימדד כדי ל הלפיו SCD-בבסיס ההעומדת עבודתם. זאת בסתירה להנחת היסוד 

 ,Robinson, Bronson, & Blythe; 2011להציג אחריותיות כלפי הלקוח, כלפי הציבור וכלפי המקצוע )זעירא, 

1988.) 

את הניסיון הראשון להחדיר לפרופסיה  ובשטח, ניתן לראות ב SCD-למרות חוסר ההצלחה בהטמעת ה

נה וללמידה שיטתית עצמית מתוך הפרקטיקה. זהו גם החיבור טרמינולוגיה של תוצאות מדידות ככלי לבחי

יצר הפרדה בין שני אלו והותיר  EBP-העובד בשטח. שכן כאמור, הבין והראשון בין איסוף המידע וניתוחו 

את איסוף המידע, עיבודו וניתוחו בידי אנשי המחקר, כאשר העובד נתפס רק כספק המידע לחוקרי 

להבנתנו, ניתן לראות בחלק ממערכות המידע  כזה המייצר את הידע.האקדמיה וכצרכן שלו ולא כ
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כל על ברמת העובד בשטח הנעשית המפותחות כיום במשרד הרווחה, הכוללות מדידה כמותית תקופתית 

, בשותפות עם הלקוח, מתעד באופן שוטף ,. העובדSCD-בטיפולו, מעין פיתוח עדכני של רעיון השמקרה 

איגום  תמאפשר. שיטה זו נתונים שונים הקשורים ללקוח ולהתערבויות עמו ,במערכת ממוחשבת ,כמותית

 של המידע ועיבודו לצורך זיהוי מגמות רחבות יותר ולמידה מערכתית.

  בשדה תקבלותהההיבטים המשפיעים על תכנון התערבות:  3.4

ננת לתפיסות יסוד בעבודה המתוכ ההתערבותלמרות תמיכת האקדמיה ועל אף התאמתם של עקרונות 

הסוציאלית, תהליך התקבלותם בשדה הוא אטי ומורכב. חוקרים בתחום ניסו לבחון את  ההתקבלות של 

התייחס לתסכול  (Pollio, 2006) פוליוהתכנון בקרב עובדים סוציאליים, וכן את הגורמים המשפיעים על כך. 

כאשר המודל נפגש , התערבות שיטתית מתוכננתלרבות שנוצר בקרב עובדים בעבודה לפי מודלים מובנים, 

להשתנות עקב שינויים  יםאסטרטגיות ההתערבות הנבחרות עשויוהמטרות, הצרכים, בה שעם מציאות 

 בנסיבות. 

מצא כי  . הואיישום ההתערבות המתוכננת בקרב קבוצת עובדים ומנהלים בחן את( Rosen, 1993רוזן )

הגברת היכולת לארגן, להבין ולהתייחס לסוגיות מורכבות בעבודתם העובדים שהתנסו בה התייחסו ל

עבודה דרך וליצור תכנית התערבות מורכבת יותר על ידי זיהוי השלבים והתהליכים המתרחשים במסגרתה. 

וח כי הסיפוק הרב רוזן דיוזו אף תרמה לתחושת המקצועיות של העובדים ולהעלאת הערך העצמי שלהם. 

ייחסו לה ערך רב ביכולת לפקח על אלה  ;שיטתית והמתוכננת היה בקרב מנהליםהעבודה הן ביותר מ

 העבודה ובסיוע להנחיית עובדים בשטח.

, סוציאליים עלול לעורר קשיים ומתחים בקרב עובדים להתערבות מתוכננתמצא כי המעבר )שם( מנגד, רוזן 

רבים מהם חלטות נתפסה על ידי קבלת הההעומדים בבסיס הדרישה להנמקה ולחשיפה של השיקולים שכן 

השינוי שבגישת העבודה החדשה, וכי עובדים שיוכשרו ן החידוש ומן כאיום. רוזן סבר כי תחושות אלו נבעו מ

 .ךטבעית של עבודה לא יחוו אותה כדרך לכך מלכתחילה ויראו בכך 

את הוא בחן אף  (Savaya, Altschuler & Melamed, 2013סויה, אלטשולר ומלמד ) מחקר מאוחר יותר שערכו

העובדים חששו המחקר העלה כי במעבר למודל עבודה מתוכנן ושיטתי. סוציאליים חששות של עובדים ה

בעיקר מהגברת הפיקוח ומהגברת משקלם של שיקולים כלכליים בקבלת החלטות, באופן שיפגע במקצועיות 

 בנוגעים הביעו גם ציפיות חיוביות מצאו כי העובדהחוקרות . מנגד, הםההתערבות ובאחריות המקצועית של

ויסייע להם להעניק שירות טוב יותר ולהתמודד טוב יותר עם  םשינוי, ובעיקר שהוא יתרום להעצמתל

 לחצים חיצוניים.

סוציאליים גורמים שונים על מידת הנכונות של עובדים של השפעות האת בחנו רכו מחקרים נוספים שנע

( מצאו כי מידת 1997המתוכננת והשיטתית. בין היתר, שטראוס, ברגל ורוזן ) ההתערבותלפעול לפי עקרונות 

למעבר הוא חיוב העובד )בכפוף להחלטה קבוצתית של  ההקשרהנכונות של העובדים גבוהה יותר כאשר 

; כאשר עמדות העובד כלפי עבודה שיטתית הן חיוביות יותר; כאשר העובד אישית עובדים( לעומת התנדבות

; ושל תמיכה רבה יותר מצד המדריך ויש לשסבור וא הכאשר ו כבעל ניסיון רב יותר בארגון וצמתופס את ע

כאשר העבודה נעשית בצוות שכולו מורכב מעובדים סוציאליים. כמו ; וכאשר העובד עובד במשרה מלאה

עצמם מעבר התערבות ישירה( הראו נכונות רבה יותר לקבל על לכן, עובדים שלהם גם תפקידי ניהול )נוסף 
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מתוכננת, ואילו עובדים העוסקים בהדרכה )נוסף על ההתערבות הישירה( הראו את הנכונות התערבות ל

( 1986הנמוכה ביותר. שלא כמצופה, תפיסת עומס העבודה לא נמצאה כגורם בעל השפעה משמעותית. לבנה )

ת מקצוע העבודה מתוכננת קשור גם לתפיסתם אהתערבות מצאה כי השימוש של עובדים בכלים של 

תופסים את העבודה הסוציאלית יותר כאמנות נטו לעבוד באופן פחות מתוכנן העובדים  ;הסוציאלית

  תופסים אותו כמקצוע המבוסס על ידע מדעי.עובדים הושיטתי מ

מצאו כי שילוב של עובדים בתהליך הפיתוח של מודל העבודה  (,(Savaya et al., 2013 סויה ועמיתותיה

( הציגו מקרה מבחן של סדנה לבניית יכולות  (Levin & Hamama, 2013לוין וחממה חששותיהם. מצמצם את

מצאו כי הכשרה סדורה ו, עבודה שיטתית ומתוכננת שהועברה לתלמידות לתואר שני בעבודה סוציאלית

 .מתוכננתושיטתית להתערבות הנותנת מקום לחששות מצמצמת במידה ניכרת את ההתנגדויות 

 ן התערבות בישראלתכנו 3.5

גורמים שונים רואים היא לרוב כה חופפת עד כי  EBP-בישראל, ההתייחסות למונחים תכנון התערבות ו

( וזאת למרות שלא היו כך במקור ולמרות שהמונח Levin & Hamama, 2013)חופפים מושגים בהם לעתים 

EBP, כעשור לאחר תחילת העיסוק עבודה הסוציאלית עולם הנכנסו ל ,לצד התפיסה העומדת מאחוריו

  בתכנון התערבות.

גורמי ההכשרה )אוניברסיטאות( וקובעי המדיניות ברמה הארצית לבחון ניסו  80-כבר לקראת סוף שנות ה

ראו  רווחה. מחנכיםהבשירותי  ,EBP, ובהמשך גם של ם פרקטיקות של תכנון התערבותליישאת האפשרות 

קובעי , ויות ולקידום האחריותיות של העוסקים במקצועלהגברת המקצועיות של ההתערבו ךדר ןבה

להגברת המועילות והיעילות של חלוקת המשאבים בטווח הארוך. עם  יתפוטנציאלדרך  ןראו בה המדיניות

התאורטי המקומי כמו גם יישומו בשדה  םסטטיים, ופיתוחאלה  םתחומינותרו לאחר מכן שזאת, בעשור 

  .מאוד היה אטי

משרד הרווחה לדרג הניהול בשירותים החברתיים, ו החלו תפיסות אלו לחלחל 2000-ה בראשית שנותרק 

. גורמי התקצוב וההקצאה של שירותים חברתיים החלו EBP-עבודה מתוכננת ולפי עקרונות ההחל לדרוש 

(. כיום, Levin & Hamama, 2013) החלו להיחשף אליהם במסמכי עבודהעובדים בשטח והם לדרוש זאת,  אף

אותן הם שהעובדים הסוציאליים בישראל להוכיח כי ההתערבויות מצדם של גוברת הולכת וימת דרישה קי

 (.2010מבצעים נשענות על גוף ידע מוצק ומבוסס מחקר )צבע, 

, תכנון התערבות בישראל, בעיקר כזה המתבסס על ממצאים אמפירייםשל  ההטמעהלמרות מגמות אלו, 

דויות אף מעבר לאלו המאפיינות את התחום בעולם. קושי אחד הוא ששדה נתקלת בקשיים ייחודיים ובהתנג

ור במקורות קושי אחר הוא מחסומאוד ונתון לשינויים תכופים,  דינמיהעבודה הסוציאלית בישראל הוא 

שני גורמים אלו מותירים את גוף הידע בנוגע להתערבויות בישראל מצומצם מאוד באופן  .מימון למחקרים

אחרות אינו בהכרח רלוונטי מדינות המקשה על מציאת מחקרים להתבסס עליהם. כמו כן, ידע מיובא מ

העובדים הסוציאליים ן ומצריך התאמות, וכן אינו מתורגם לעברית, דבר המקשה את הנגישות של רבים מ

(. לפיכך, גם, ואולי בפרט בישראל, נוצר הכרח לאמץ דרכי למידה ארגונית אחרות, שאינן 2010ליו )צבע, א

על ממצאים אמפיריים אלא מביאות לידי ביטוי גם צורות אחרות של ידע נצבר. ניסיונות מלואן מתבססות ב

מיוחד שנים וב כמהזה מתקיימים מבישראל הטמעה של מהלכים ליצירה ולהפצה של ידע בשירותי הרווחה 
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(. ממצאי 2010)צבע,  בשנים האחרונות, למשל באמצעות קהילות הידע המקוונות שמפעיל משרד הרווחה

נוגעים להשגת אכן  ןמרבית השימושים בהעל כך שהצביעו הרווחה מחקר עדכני על קהילות הידע של משרד 

 (.2014און, -מידע )לב

לפתח כלים מובנים לתמיכה  נעשים ניסיונותבשנים האחרונות  עולם,מדינות נוספות בכמו ב ,גם בישראל

סביב שירותים ספציפיים במשרד אם ו אם ברמה הארצית, אם ביוזמות מקומיות. בתכנון התערבות

 היוזמות כוללות גם מחשוב של הכלים באופן שאמור לאפשר לאורך זמן ניהול של הידען הרווחה. חלק מ

טרם חדר באופן נרחב הוא בחיתוליו וכיום תן לומר כי תהליך זה מצוי . עם זאת, ניתוצאות תואף מדיד

 לעבודת כלל מערך הרווחה והשירותים החברתיים.

 רקע, מגמות, התפתחויות ותמורות :סיכום תכנון התערבות בעבודה סוציאלית 3.6

נתפס כאחד הצירים הוא ו ,מאבני היסוד של העבודה הסוציאלית המקצועית תאח הואתכנון התערבות 

פעילות אנושית אלטרואיסטית של עזרה שאינה בין והמרכזיים המבחינים בין עבודת איש המקצוע המסייע 

(. Siporin, 1975 ;Hollis, 1964 ;Bloom, 1975; Hepworth et al ,2013; Pincus & Minahan, 1973פרופסיונלית )

ני, מונחה על בסיס ידע מקצועי וניסיון, נתון תהליך שיטתי, מודע, שתפכ נתפסתהתערבות המקצועית 

 ,בנקודת זמן נתונה בעבר נתפס התכנון כפרקטיקה המתבצעת להערכה ומהווה בסיס ללמידה מתמדת.

הנתון לשינויים בעקבות מידע חדש, הרחבה  דינמימדובר בתהליך  ,אולם על פי הגישות הרווחות כיוםו

  (.Hepworth et al., 2013; 2010; רוזן, 1989והעמקה של ההבנה או שינוי בנסיבות )רוזן, 

עם מעברה של הפרופסיה  אחיזתו של מושג התכנון בעבודה סוציאלית התבססה כי מעלהבחינה היסטורית 

בלבד לפרופסיה הנותנת מקום  ותוע באמצעות שיחסי מהגשתו אישיותיות הערכת מצב הממוקדת בבעיותמ

 כדיבזירות שונות  לפעולהושימוש בדרכי התערבות מגוונות ל, לכוחותיו ,ללקוח בהקשרים השונים בחייו

לקדם שינוי. מגוון דרכי ההתערבות שאתגרו את ההגמוניה של ההתערבות הפסיכודינמית הצריכו לנמק את 

 .אותו מנסים ליצורשבין השינוי ודרך ההתערבות בין ת ולקשור הבחירה בדרך התערבות אחת על פני אחר

ניתן למנות אופן יישומו ו את ועיצבסוציאלית אל העבודה הרעיון התכנון  על כניסתשהשפיעו  בין הגורמים 

כגון תכנון ממוקד אדם, גישת  ,מגמות ערכיות ומקצועיות שהשפיעו על עצם התכנון והדגשים בישומו

והדרישה  גישות אקולוגיות ומערכתיות ,הכוחות, שותפות הלקוח בקבלת החלטות וזכותו להכרעה עצמית

שימוש הניהול והאיסוף, הויות בתחום תמורות טכנולוגיות עולמיות והתפתח חלו גםן לצד. לאחריותיות

הנוגעות למקורות המידע  ,וציאלית, בעיקר ברובד האקדמיהעבודה הס מגמות בתוך חלו אלהל נוסףבמידע. 

מערך מחקר של מקרה "ו "חכמת המעשה", "פרקטיקה מבוססת ראיות"כגון  ,לשם בחירת אופן ההתערבות

ואנשי מקצוע החותרים לבסס את עקרונות העבודה עומדות לפתחם של קובעי מדיניות כיום  ."יחיד

לשלב תפיסות  אפשרבו ש. סוגיות אלו נוגעות לאופן סוגיות מהותיות המתוכננת בתוך העבודה הסוציאלית

התמודדות עם השלכות שליליות העלולות ל העולם ערכיות ומקצועיות בתוך תהליך התכנון וכן לחשיבות ש

, היערכות מודעת להתמודדות עם השלכות אלו עשויה לתרום להתלוות למהלכים כאלו. לתפיסתנו

 לצמצומן.

כפרקטיקה , בקרב עובדים סוציאליים העוסקים בהתערבות ישירה כאמור, הניסיון להטמיע את התכנון

היבטים שונים השפיעו על ו ,מלווה את הפרופסיה שנים רבות בשדה כמו גם כתפיסת עולם, המיושמת
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לא היו עם זאת אלה ו ,תצורות וביטויים שוניםהתכנון קיבל הנכונות לאמצו הלכה למעשה. לאורך השנים 

 – שכן הטמעת ההתערבות המתוכננת התקבלה תוך הסתייגויות ,פעם תאורטיים הרבה יותר מיישומיים

  ו השונים.חלקן מכוונות לרעיון התכנון בכללותו וחלקן ממוקדות ברכיבי

 משפחות עםבהתערבות יסודות התכנון  .4

כפי  ,עד כה סקרנו את התשתית התאורטית והרעיונית להתערבות ממוקדת משפחה ולתכנון התערבות

נועד לתכלל את הידע התאורטי לכדי הנוכחי לידי ביטוי בהגות של העבודה הסוציאלית. הפרק היא באה ש

הרווחה האישיים בשירותי תובנות ולקחים שיסייעו בהמשך פיתוח תורת העבודה להתערבות עם משפחות 

 ישראל. ב

מהלכים אסטרטגיים המתקיימים כיום במשרד לבזיקה ליוזמות שונות ונכתב חשוב לציין כי פרק זה 

נדבך בחיזוק העבודה הסוציאלית  יותלה יםנועדלהתמקדות במשפחה ובו בזמן  יםקורא. אלה הרווחה

ומקצועיים  מתאפיינים באחריותיותהשירותים החברתיים למבוססי מידע, בהפיכת ו ,בישראל כפרופסיה

; 2011שגיב, -וינטר ומורלי) יותר. בין מהלכים אלו ניתן למצוא את הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים

משרד הרווחה, אגף מחקר, תכנון והכשרה בשותפות ) מיזם התוצאותאת , (2010צבע, ; 2013שגיב, -מורלי

מכון ברוקדייל -ג'וינט-)מאיירס פיתוח דור ב' של שיטת הרףאת , (2013מכון ברוקדייל, -ג'וינט-עם מאיירס

הנזקקויות הניסוח המחודש של רשימת את ו( 2013והאגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה, 

לצד אלה ניתן למנות גם . (2014משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ) שבמערכת נתוני היסוד של המשרד

שירותים מסוימים במשרד הרווחה. מוגבלות לכאלה האו  במחוזות או ברשויות מקומיות יוזמות מקומיות

לצורך קידום  מנומקתושיטתית, מתועדת כוונת תוצאות, מּוהטמעת עבודה שמטרתם מהלכים הם כל אלה 

  .ההתערבותלמידה ושיפור ה

החשיבה בנויים על התשתית הרעיונית של  ,כפי שהם מוצגים בפרק זה ,יסודות תכנון ההתערבות

במשרד המושגים המובאים כאן נשענים על ההמשגה המקובלת ן ומאורגנים על פיה. גם חלק מ התוצאתית

. להבנתנו, ניתן ליצור 5המרכיבה את כלי "המודל הלוגי" וית, ובפרט זסביב החשיבה התוצאתהרווחה 

בקנה אחד עם עקרונות החשיבה התוצאתית ועל בסיס  להכוונת משפחות העותשתית לתורת עבודה מּו

עם להתערבות הייחודיים  ורכיביאך יש לשים לב למורכבות התהליך ולתת את הדעת להמודל הלוגי, 

 משפחות.

ליצור עם משפחות הוא הצורך ההתערבות תורת ובין התכנון  יסודות חיבור ביןבהטמון האתגר המרכזי 

, תוך שימור ההכרה במורכבות ת כמו המשפחהדינמימערכת מורכבת ו עםתשתית לעבודה סדורה ושיטתית 

באמצעות פרק זה ינסה לעסוק בו  .הצמתים בדרךן בכל אחד מבא לביטוי והתמודדות עמה. אתגר זה 

החיבור, ההתערבות המתוכננת.  רכיביכל אחד מעם המערכת המשפחתית בהעבודה ות לייחודיות התייחס

פרופסיונלים וערכיים, שעלו כחוט השני לאורך שני  ,כפי שבחרנו לעשותו כאן, נשען על עקרונות מארגנים

                                                   
 פעילויות, תשומות, צרכים, מאפיינים של ומרכזיים ספציפיים רכיבים גרפית כלי עבודה המציג הואהמודל הלוגי  5 

 את שמבהירה דרכים מפת מעין מהווה הוא. רכיביםה אותם בין קשרה את ומדגים התערבות תכנית של ותוצאות
 .הצפוי הפעולה אופן
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יוצגו הפרק בתחילת לפיכך,  .ושאותם בחרנו להדגיש במסמך זה הפרקים התאורטיים של סקירה זו

 עם משפחות.התערבות מהלך ההתערבות המתוכננת בהקשר של בהמשך ייבחן עקרונות מארגנים אלו, ו

 במסגרת החשיבה התוצאתיתתכנון התערבות עקרונות מארגנים ל 4.1

בו ש גישות הרואות בתהליך התכנון תהליך לינארישלא כמו  – ולא לינארי דינמיתהליך תכנון התערבות כ

רואה בתכנון העומדת בבסיס מסמך זה שלב קודם, הגישה השלב המתבצע לאחר השלמת הוא כל רכיב 

קודמים, מתוך  רכיביםולבחון מחדש שוב בכל עת ובהתאם לנסיבות אפשר וחשוב ל. ומשתנה דינמיתהליך 

 ,הבנה שהן נסיבות חיצוניות והן ההתערבות עצמה עשויים לחולל שינויים המשפיעים על מטרות ההתערבות

בחרנו , . כמו כן, בניגוד לגישות המציעות לקיים הערכה כסיכום לתהליךועל הדרכים להשגתן תוצאותיה על

מדידה מעגלית, המתחקות אחר שינוי במצב ושזורות בומעגלית הערכה דוגלת בהגישה להתמקד ב

אור ל ,עיקרון זה מקבל משנה חשיבות כאשר מדובר במשפחה כחלק בלתי נפרד ממנה. ,התערבות עצמהב

כניסה לשלבי ו ההשפעה המכרעת שיש למעגל החיים המשפחתי )כגון מעבר לחיים זוגיים, מעבר להורות

 .הסביבהוהמשפחה בין  םיחסיה, על המשפחה כמערכת ועל חיים שונים( על חברי המשפחה

קרון מרכזי בהתערבות המתוכננת יע – לצורך שיפור בתוך מקרה ובין מקרים ,ון למידהמכּותכנון התערבות 

הוא האפשרות לבצע למידה תוך כדי ההתערבות ולהקיש מהתערבות אחת לאחרת. הלמידה מתאפשרת 

שהוא גם מתועד, המעודד בחינה מחודשת והסקת ומוערך מנומק רפלקטיבי, באמצעות קיום תהליך 

ברמה  הןודד )פרט או משפחה( וברמת המקרה הבהן לאפשר למידה  כדיתוצאות ההתערבות. על פי מסקנות 

מידע באופן שיאפשר יש לאסוף מערכתית יותר )הצוות, המחלקה, השירות או שירותי הרווחה בכלל(, ה

וזאת לצד איסוף ותיעוד  ,הבנה מעמיקה של התהליך בקרב השותפים בהתערבות )העובד, הלקוח/המשפחה(

במידע )ממונים וקובעי יוכלו להשתמש פולי גם גורמים שמחוץ לקשר הטיכך שאחידות וכימות  יםהמאפשר

 מדיניות(. 

התכנון אינו נעשה על ידי העובד  –( self determination)והכרעה עצמית תכנון התערבות המבוסס על שתפנות 

שניהם. בכל שלב בתהליך נשמע קולו של הלקוח וניתן ביטוי  לבעבור הלקוח, אלא כתהליך משותף ש

או בהקשר המשפחתי בין הלקוח, ולתפיסת עולמו ולערכיו. אם קיימים פערים או חילוקי דעות בין העובד 

חשוב לתת להם ביטוי ברור כשהוא לעצמו, לקיים דיאלוג על כך ובמידת האפשר להגיע בני המשפחה, בין 

ואף מחייב דרך פעולה מכריע השותפות וההסכמה נסוגים במקרים שבהם החוק ערכי מובן ש .להבנות

 מסוימת או כשקיימת סכנה משמעותית והלקוח אינו מעוניין לנקוט צעדים כדי להתמודד עמה.

החתירה להתערבות רגישת תרבות מציבה לא פעם  – רגישות תרבותיתתכנון התערבות המבוסס על 

עקרון השותפות וההכרעה העצמית, המקבל משנה חשיבות לאור  אחד המוקדים של אוהי ,אתגרים

 ההטרוגניות של החברה הישראלית בכלל ובהקשר של שירותי הרווחה בפרט. תכנון ההתערבות עם לקוח

ולהשתלב  ,בה הם חייםשמשפחה צריך להיעשות באופן המכבד את הסביבה התרבותית והקהילתית או עם 

עם ואליה משתייכת המשפחה שתרבות הרון זה הוא היכרות מעמיקה עם בתוכה. תנאי הכרחי לכיבוד עיק

בהקשר המשפחתי חשוב לשים לב לכך שההיבט התרבותי משפיע אף על  .תפועלהיא ההקשרים שבהם 

חשוב תכנון ההתערבות במסגרת  .התפקידים שבתוכהעל המבנה שלה ועל הגדרתה העצמית של המשפחה, 

 התהליך כולו.לאורך בהם , ויש להתחשב היבטים אלהלזהות 
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התערבות מתוכננת כוללת מידה רבה של איסוף  – סודיות, פרטיות וצנעת הפרטתכנון התערבות השומר על 

מידע, תיעודו והעברת חלקים ממנו לגורמים שונים, הן לצורך יישום ההתערבות עם הלקוח ועבורו והן 

דיניות מבוסס מידע וידע. איסוף המידע, אופן תיעודו ואופן בקרה ושימוש במידע לתכנון מ, לצורך פיקוח

העברתו וכן ההחלטה איזה מידע מועבר לאילו גורמים, צריך להיעשות תוך התחשבות בזכותו של הלקוח 

 יותר בשירותי הרווחה. אלה מתחדדים  אודותיו-עלובזכותו לדעת מה המידע שנאסף  לצנעת הפרט

והאתיות הקשורות באיסוף המנהליות  ,הרשאות החוקיותיר את היש להכלפיכך משפחה. מדובר בכש

 . , ולהבין אותןהעברתוהמידע וב

בעשורים האחרונים מדגישה העבודה הסוציאלית את  – חוסן וכוחותתכנון התערבות המביא בחשבון 

נת מקומם של כוחות וחוסן אישי, משפחתי וקהילתי בהתערבויות כתנאי ליצירת שינוי. התערבות מתוכנ

לצד קשיים ובעיות, גם זיהוי כישורים אישיים, מערכות תמיכה ומשאבים  מדגישה,מתוך גישת חוסן 

 גיוס מאמצים לחיזוקם של כוחות כאלו במסגרת תהליך ההתערבות.וכן העשויים לקדם את יצירת השינוי, 

מערכת "והן כשההתייחסות אליה היא כ "מערכת לקוח"אלה רלוונטיים הן כאשר מדובר במשפחה כ

 , קרי כאשר המשאבים והכוחות שבמסגרת המשפחה מגוייסים לשירות ההתערבות."פעולה

הגישה הרווחת בעבודה הסוציאלית מזה  – גישות אקולוגיות ומערכתיותתכנון התערבות המביא בחשבון 

בו חי הפרט או חיה המשפחה, כבסיס להבנת הרקע שעשורים רואה חשיבות בהתייחסות להקשר כמה 

קיימא. חשוב להדגיש כי גם כאשר -וכן כמקור אפשרי לכוחות וכמפתח להתערבות בת םיות ולקשיילבע

היא פועלת, למערכות שבו המשפחה כולה, יש חשיבות להקשר הקהילתי והסביבתי  יאיחידת ההתייחסות ה

 בו היא נתפסת על ידה. שהקשרים שלה עם הקהילה ולאופן 

 שפחותרכיבי ההתערבות המתוכננת עם מ 4.2

מטרות  על פיון להבנות את ההתערבות ישירה הוא מהלך המכּו בהתערבותכפי שצוין בפרק הקודם, תכנון 

המקצועית תהליך ההתערבות. הספרות  יוםאליו רוצים להגיע בסשהמוגדרות לפי המצב  ,נבחרות מראש

. המתייחסת לתהליך כמכלולצדה הגות מקצועיים ואתיים בתהליך ול היבטיםהעוסקת בכוללת הגות ענפה 

ואף  מדגישים היבטים שונים בו, רכיבי התהליך לשחלוקות שונות  קובעיםונים כותבים שבתוך כך, 

 & Hepworth et al., 2013; Milner; 2005נבו, -משתמשים במונחים מסוימים באופן שונה )למשל סלונים

O'Bryne, 2009; Parker & Bradley, 2010; Rosen, 2003)לומר כי אין מודל אחיד ומוסכם  אפשרמעשה, . ל

המשגה שהציע הפיתוח פרי  םה ,יוצגו להלןכפי ש ,תכנון ההתערבותרכיבי להבניית התערבות מתוכננת. 

דיון  תוך ,(systematic planned practice( לתיאור מתודה של התערבות שיטתית מתוכננת )Rosen, 2003רוזן )

 . 6מקורות נוספיםעל בסיס  בכל סוגיה הרחבהו

 :ם של תכנון ההתערבותרכיביה

 (assessment. הערכת מצב )1

                                                   
, ובהם ההדגשים "תכנון ההתערבותפרק זה מתייחס רק לרכיבי ההתערבות השייכים ל"מעגל לציין כי חשוב  6

שהתכנון על כל נוספים רבים וחשובים  היבטים. במסגרת תהליך התערבות יש הייחודיים להתערבות עם משפחות
אותם, כגון בניית מערכת יחסי האמון עם הלקוח, או שהם משתלבים בתוכו, כמו  רכיביו משתלב בהם ומשלים

  כל אלו אינם נדונים בעבודה זו. במקרה של חוזה טיפולי והתחייבויות הלקוח.
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 . הגדרת מטרות/תוצאות רצויות2

 תכנית ההתערבות גיבוש. 3

 .(monitoring, measurement & evaluation. ניטור, מדידה והערכה )4

הראשונים  רכיביםלעתים שלושת ה .שלעיל רכיביםחלוקות שונות של העולות המקצועית ספרות מן ה

  הגדרת הצרכים או הבעיותבו זיהוימושם ב, ועיקר הדגש בתהליך assessment ,כותרת אחתבמאוגדים 

 ,Milner & O'Bryne, 2009; Parker & Bradleyניית תכנית ההתערבות )למשל בבו תוצאותגדרת הופחות בה

מופיעים כל אחד נוספים ה רכיביםהראשונים ושני ה רכיבים(. במקורות אחרים יש חיבור בין שני ה2010

הערכת תהליך בעוד שמר כי וככלל ניתן ל (.Hepworth et al., 2013; Kirst-Ashman & Hull, 2006בנפרד )

רווחת, הרי שהגדרת  הפרקטיק ואהתפס אחיזה רחבה ו, ןהגדרתללזיהוי הבעיות ו והמתייחס בעיקר ,מצבה

וכך גם מעקב שיטתי אחר יישום תכנית ההתערבות ואחר פחות ת( רווחת מטרוההתוצאות הרצויות )או 

 .Milner & O'Bryne, 2009; Parker & Bradley, 2010 Morris, 2012)) תוצאותיה

בשדה שירותי הרווחה ברמת הפרט והמשפחה  לפיתוח מודלים להבניית התערבות הקיימות יוזמותגם ב

למשל תיעוד ראו ובדגש הניתן לכל אחד מהם ) רכיביםהתהליך לקיימת שונות באופן החלוקה של ישראל ב

שבעקבותיו  ,2013רווחה והשירותים החברתיים, משרד ה – מפגש קבוצת מיקוד בנושא ניהול התערבות

  (.חברתיים לשירותים במחלקות חשיבה תוצאתית מכוונתת התערבות ילהבנימעשי מדריך נוסח 

בסביבות העבודה של עובדים . הוא טוען כי (Pollio, 2006וליו )פ בהקשר זה כדאי לציין את טענתו של

סוציאליים לעתים קרובות לא מתאפשרת עבודה לפי ה"סדר" המופיע בספרי הלימוד, כלומר גיבוש תכנית 

שהיא לרוב  ,בתכניתביישום מידי של התערבות ההתערבות רק לאחר ביסוס הערכת המצב, אלא מתחילים 

התאמות עריכת ליותר פונים איסוף המידע וגיבוש הערכת המצב, ומאוחר  המשך לצד, יותר כללית

ות של המציאות החיצונית והן בזו דינמי. חשוב להדגיש כי תהליך תכנון המכיר מלכתחילה הן בושינויים

 בתכנון אלא אף משפר אותו.פוגע באופן שאינו  רכיביםהכרוכה בתהליך הטיפולי עצמו מאפשר תנועה בין ה

עדכון הערכת המצב, הגדרת התוצאות, גיבוש  –שונים  רכיביםבין  דינמילכן חשובה האפשרות למעבר 

 תכנית ההתערבות והערכתה. יש לתת את הדעת על כך בהבניית כלי עזר התומכים בתהליך התכנון.

תערבות תכנון הה יתהבנישל הכלים הזוכים להתייחסות בשנים האחרונות בהקשר מן אחד חשוב לציין כי 

אומץ על ידי משרד הרווחה ככלי מרכזי להבניית תכנון ההתערבות  אף, ש(Logic Modelהוא המודל הלוגי )

במטרה לתמוך של המאה העשרים  70-כלי זה פותח במקור בשנות ה במסגרת עקרונות החשיבה התוצאתית.

העומדת ית השינוי יורבהערכת תכניות בתחום החינוכי והחברתי. המודל הלוגי הוא אמצעי להמחשת תא

בין ותכנית לענות נועדה העליהם שההתערבות, והוא מציג את הקשרים הלוגיים בין הצרכים בבסיס 

 התוצאות הרצויות, באופן שגם מסייעהתכנית מנסה לענות על צרכים אלו ולהשיג את  םבהשהאמצעים 

התגבשה ההבנה כי ניתן לעבוד  90-התחקות אחר מידת ההתקדמות לעבר השגת התוצאות. במהלך שנות הל

זיהוי נעזרים בו עוד בשלב גיבוש תכנית ההתערבות. בשלב זה ניתן להתחיל מזיהוי אם , ןעמו גם ככלי תכנו

עליהם מנסה ההתערבות לתת מענה, להמשיך להגדרת התוצאות שהצרכים מאפייני מערכת הלקוח, הגדרת 

פעילויות שנועדו לקדם את השגתן ואת התשומות האת הרצויות ולאחר מכן לגזור מהן את התפוקות או 

למרות  .Millar, Simeone & Carnevale ,2001);(McLaghulin & Jordan, 1999  הנדרשות לקיום התפוקות
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, בפועל (2010)ויסמן וסויה,  פותח במקור עבור "תכניות מדף" וזה שימושו העיקרי עד היוםהמודל הלוגי ש

, ולכן עשוי לשמש כאןכפי שהוצגו  ,רכיבי התכנון של ההתערבות הישירה אתכלי זה תואם במידה רבה גם 

ישירות עם הפרט או המשפחה מודל הלוגי לתכנון התערבויות בהשימוש כיום, . תוך ביצוע התאמותגם בה, 

נלמד ככלי עבודה בשירות העובד הסוציאלי במסגרת תכניות ו ,ישראלצובר תאוצה במסגרת יוזמות שונות ב

 )למשל באוניברסיטת תל אביב ובמכללת ספיר(.לימוד 

 הערכת מצב

, איסוף "מערכת הלקוח"של  ה"הערכה", כולל הגדר שנכתבו בעברית הטקסטים מרבית במכונה ה, זה רכיב

הצרכים של תיעדוף וכן  ,והכוחות והמשאבים שלרשותו צרכיו, מאפייני הלקוחאודות -עלמדי מ-רבמידע 

 .להתערבות

באנגלית, ולא  assessmentלמונח  שקולמונח ", כהערכת מצבלהשתמש במונח " מכווןזה בחרנו ב מסמךב

רמז על מצב סטטי, ואילו עלול להמונח "הערכה" כי  ,. ראשית-evaluationגם להשקול  ,"הערכה"מונח ב

שונים דורש בחינה מחודשת ועדכון בשלבים , הדינמיאת הראייה של רכיב זה כ "הערכת מצב" מדגיש

. ביניהםלהבחין יש שש שוניםהם תהליכים  -evaluationו assessment-ש משום ,שנית .התערבותתהליך ב

  assessmentאפשר לומר כי  בחנה הרווח בטקסטים בעברית העוסקים בנושא עלול להטעות.החוסר ה

למידה עצמו ו מתייחס להערכה של תהליך ההתערבות evaluationמתייחס להערכה של מצב הלקוח ואילו 

 הושגו תוצאותיו. שבה 

, "הערכת מצב" עשויה לשמש גם להערכת תוצאות ההתערבות, מאחר שכאשר אידאליתנציין כבר כעת כי 

היא נעשית בנקודות זמן שונות היא עשויה לשקף שינויים שהתרחשו בעקבות ההתערבות. עם זאת, ברור 

. על כן, להיות בעלי השפעה משמעותית על מצב הלקוחכי גורמים שונים מלבד ההתערבות עצמה עשויים 

 ,ל הערכת מצב חוזרת אינה יכולה להסתפק בניטור השינויים שהתרחשו בצרכים המזוהים של הלקוחכ

שנויים אלה  .שהם המוקד להתערבות, אלא היא צריכה להתחיל ראשית בבחינה של שינויים במאפיינים

ניטור עליה לכלול את לכך  נוסףו ,או דווקא להפחיתם מצבי סיכון משקפים נסיבות חיצוניות העלולות ליצור

 .שינויים שחלוובין השניתן יהיה לצור זיקה בין ההתערבות  כדיערבויות עצמן התה

 סוגיות בהערכת המצב

 זיהוי "מערכת הלקוח"א. 

במסגרת הקבוצה או הקהילה שהם מושא השינוי הרצוי המשפחה, האדם, את  כוללת "מערכת הלקוח"

בראש (. Pincus & Minahan, 1973) ותהליך ההתערבות, ופועלים בשותפות עם סוכן השינוי כדי להשיג

מדיניות משרד הרווחה כיום היא לראות במשפחה תוכה? מי נכלל בלהידרש לשאלה אפוא ובראשונה יש 

(, 2011שגיב, -ורלי, וזאת על רקע הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים )וינטר ומ"מערכת לקוח"כולה 

 (.2008( ודוח ועדת לביא )לביא, 2010 ברוח דוח ועדת הרפורמה )צבע,ו

נוגע לשאלה מהי משפחה, מי נכלל בה ומהם גבולותיה.  "מערכת הלקוח"משפחה כהאתגר מרכזי בהגדרת 

 .מחשבה להלהקדיש  ראויטריוויאלית ו אינההמשפחה ן חלק מייחשב ההגדרה מי  ,2וצג בפרק הכפי ש

לצורך זכאות , שירותי הרווחהרמלית על ידי האופן שבו משפחה מוגדרת פו בחשבון אתלהביא בתוך כך יש 
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הדגיש את הצורך לאת  . כמו כן יש להביא בחשבוןמדיניות, נהלים ותקנות ארגונייםקביעת לקבלת שירות, 

 . הטיפולי תהליךביטוי בלידי בוא תששחשוב  ,גבולות משפחתםבאשר לההגדרה העצמית של בני המשפחה 

האם הקריאה להתמקד במשפחה מתייחסת לראייתה כ"מערכת לקוח" או כ"מערכת נוספת היא שאלה 

חשוב שבמסגרת נראה כי לפיכך, (. 2פרק  או)ר מחיריםיתרונות והבחירות ן שצוין, לכל אחת מ. כפי פעולה"

במקרים  "מערכת לקוח"שפחה כלצד התייחסות למשירותי הרווחה יתקיימו שתי התצורות. כלומר, 

 ,תהיה התייחסות למשפחה גם בהתערבות המכוונת לפרטים במשפחה עם בעיות ממוקדות ,שיוגדרו ככאלה

כן להיבטיה התפקודיים ולמערכות היחסים בתוכה ותתקיים התייחסות בכלל זה . כ"מערכת פעולה"וזאת 

 במוקד התערבות.הנמצא משפיעים על הפרט  , קשיים או כוחות,בו אלהשאופן ל

  "מערכת הלקוח"אודות -עלאיסוף ושימוש במידע ב. 

ת את תהליך . מידע זה נועד לשר"מערכת הלקוח" עלנדבך מרכזי בתהליך הערכת המצב הוא איסוף מידע 

רצויות או מטרות ההתערבות ההתערבות בחידוד המוקדים להתערבות, בהגדרת התוצאות ה תכנון

כלל על על רקע הקריאה להתמקד במשפחה, חשוב לאסוף מידע הן  מה.תכנית ההתערבות עצ חירתבבו

דנה בהערכת ההספרות יתר על כן,  .שבהעל מערכות הקשרים  ,המשפחה כיחידה שלמהעל והן  בנפרד החברי

על גישה את הצורך לאסוף מידע המייחסת חשיבות רבה להקשר החברתי, מדומצב בעבודה סוציאלית, 

, או או משמרים אותה שיש ללקוח עם מערכות נוספות, היוצרים את הבעיההתפקוד והאינטראקציות 

-Hepworth et al, 2013; Kirst) פורמליות הן מערכות לאמערכות פורמליות והן  – עשויים לסייע בהתערבותש

Ashman & Hull, 2006.)  

 ?"מערכת הלקוח"איזה מידע נאסף במסגרת הערכת המצב על ( 1)
פיינים, מא חלקים: שלושהלחלק ל אפשרבמסגרת הערכת המצב  "מערכת הלקוח"על את המידע הנאסף 

 .וצרכים כוחות

 ,החייםאת נסיבות ו הפרט או המשפחהאת , כלומר "מערכת הלקוח"נתונים המתארים את  – מאפיינים

י הם אף כ בחשבון בעת תכנון ההתערבות להביאםיש  .אשר לעתים עלולים לגרום להיווצרות של נזקקות

-ג'וינט-משרד הרווחה, אגף מחקר, תכנון והכשרה בשותפות עם מאיירס)י אינם מוקד להתערבות ולשינו

, לפחות על פי קבועים(. יש מאפיינים 2014משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ; 2013מכון ברוקדייל, 

אירועים בעלי  ,ישתנו במהלך תהליך ההתערבות )מין, תרבות מוצא, מגבלות גופניות שונות הםרוב, ו

תוך כדי בהם שחל שינוי ים ולדינמייש מאפיינים רבים שהם  ,ועוד(. לעומתם משמעות שהתקיימו בעבר

 סטטוס משפחתי, מחלות שונות, מקום מגורים, שלב התפתחותיתהליך ההתערבות עשוי להיות משקל רב )

משל "ההורים", "האחים"( או נים יכולים לתאר פרטים שונים במשפחה, כמה בני משפחה )ליהמאפי (.ועוד

, מבנה משפחה מורכב, ניתהורות יחיד הם למשל . מאפיינים המתייחסים למשפחה כולהאת המשפחה כולה

רשימת הנזקקויות החדשה,  אובעברה של המשפחה )ר אירועי דחקו ולה או מוגבלאחריות לבן משפחה ח

 (.2014משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

 המשפחה(או  )הפרט "מערכת הלקוח"משאבים אישיים, חברתיים וקהילתיים המצויים ברשות  – כוחות

; 2015בוכבינדר, כהן ולסייע בהתקדמות בתוך תכנית ההתערבות )אף בתפקוד עשויים לה והמסייעים 

Saleebey, 1996 .)אליה ש, חברים, קהילה מורחבת קיומה של מערכת תמיכה )בני משפחהמשל, ל
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מאבני היסוד של אחת  אחשיבות ההתייחסות לכוחות היניסיון מקצועי. או  ים(, יכולת לבקש עזרהמשתייכ

האחרים. חשוב לשלב את זיהוי סיוע מקצועות הותה ויש הגורסים שהיא מייחדת א ,העבודה הסוציאלית

יהיה להם מקום בהמשך תהליך התכנון שלהבטיח כדי הכוחות כבר בתוך שלב הערכת המצב הראשוני 

אינם סטטיים והם נתונים על פי רוב וביישום ההתערבות. כמו כן, ובדומה לסוגי המידע האחרים, כוחות 

ואם באופן מכוון במהלך תהליך ההתערבות )שעשוי להתמקד בשלב ראשון  בלתי תלוילשינוי, אם באופן 

או למשפחה לאדם  יכולות אישיות סייעו לואירר לבוא אפיש (. םחיזוקבאו של כוחות ומשאבים יצירה ב

זיהויים של כוחות במערכת המשפחתית (. Hepworth et al., 2013למצב הנוכחי ) שהביא מה השתנהו בעבר

התערבות בגם והקהילתית משמעותיים בשתי התצורות של ההתייחסות למשפחה בתהליך ההתערבות. 

לא רק כמקור לפתולוגיה אלא גם  תהיהממוקדת בפרט עם בעיה מסוימת חשוב שההתייחסות למשפחה ה

 אפשרי לכוחות ולמשאבים שישרתו את תהליך ההתערבות.כמקור 

המייצגים את הפער בין המצב הקיים  "מערכת הלקוח"החסרים, הקשיים, הבעיות והדאגות של  – צרכים

שינוי. יש גישות הגורסות כי במסגרת הגדרת הצרכים יש ההתערבות וה למצב הרצוי ועשויים להיות במוקד

לא תתקיים אם  ,בעיות נוספותלהיווצרותן של בחשבון גם סיכון להסלמת בעיות קיימות או הביא ל

את  לבחוןהוגים מרכזיים בתחום מדגישים את הצורך (. Milner & O'Byrne, 2009התערבות מניעתית )

זירות היא מתקיימת;  לובאימי ואיך מעורבים בבעיה;  הבכללו תממדי-רבבחינה  הבעיותאת צרכים או ה

מעותה בעיני הפונה שממהי  ;רמת הסכנה הנשקפת מהימשכותהמהי ; כהומש ה, תדירותת הבעיהעוצממהי 

תהליך תכנון נכון עשוי לכלול  (.Woods & Hollis, 2000; Hepworth et al., 2013) ההשלכותיו את תפיסתמהי ו

גם התייחסות לצרכים עתידיים צפויים, למשל כאלו הנובעים משינוי נסיבות או משינוי במאפיינים 

צפוי המצב גופני או  להתמודד עצמאית עם סוגית הדיורידרש קטין שעתיד להפוך לבגיר בקרוב וי ,)לדוגמה

מתוך תפיסה מערכתית של המשפחה, חשוב לייחד  ר(.טומן בחובו צרכים נוספים ומורכבים יותהו דרדרתלה

 :את אלה ניתן למיין לשני סוגים עיקרייםהתייחסות לקשיים ולבעיות הנוגעים למערכת המשפחתית כולה. 

כמו עוני  ,בעיות שהגישות העדכניות מתייחסות אליהן במהותן כקשורות למערכת המשפחתית כולה האחד,

קונפליקטים  כמו ,הממוקדות במערכות היחסים בתוך המשפחה עצמהבעיות האחר, והדרה חברתית. 

להרחבה ראו רשימת הנזקקויות החדשה, ) חוסר יציבות של ההרכב המשפחתיו )לרבות אלימות(, נתקים

 (.2014משרד הרווחה והשירותים החברתיים,  .אשכולות משפחה

התערבות מתוכננת, ולכן אותה ת את כל מה שאינו נתפס כמוקד לשינוי במסגרמאפיינים יש הרואים ב

את מוקד ההתערבות קשיים שיהוו ו זה כבעיות נתפסים בהקשר הצרכיםבחשבון רק כרקע, ואילו  מובא

הסיוע חלק ממקצועות שלא כמו העבודה הסוציאלית,  ,עם זאת(. 2010)אלסטר, חביב וצבע, הנוכחית 

של תיווך והפנייה למסגרות אחרות, סנגור פעולות  גםשתכלול , מגדירה התערבות באופן רחב כך האחרים

חשוב להגדיר את המאפיינים  שכך,מ. (2011גל וגל, -)וייס הממסד, פרקטיקה של מדיניות ועוד מול מערכות

צרכים הם  ואילותהא אשר תהא,  ,רק כנתונים, מצבים ונסיבות שאינם ניתנים לשינוי בעקבות התערבות

, גם אם לא במסגרת תכנית ההתערבות הנוכחית או אפילו במסגרת כאלה הניתנים לשינוי על ידי התערבות

שירותי הרווחה. לפי גישה זו, המיקוד בצרכים שיהיו מושא להתערבות הנוכחית נעשה רק בשלב הבא, 

כמו , הצרכים על ידי תיווך למערכות אחרותן יכולת לסייע במתן מענה לחלק מבנוגע לנעשית חשיבה לצדו ו

  חינוך.רכת המעו בריאותמערכת ה
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בחנה בין כוחות ליצור ה כדי ,ומשאבים וץ של אותה הבחנה בהתייחס לכוחותבהקשר זה, יש לשקול אימ

למעשה חלק הם כוחות שבנייתם או חיזוקם ובין ת תכנית ההתערבות יבניעת ב התחשב בהםרצוי לש

לייחד לכך  התערבות. ניתןכרכיב מהותי בתוך תהליך ית כוחות ימודגשת החשיבות שבבנכך מאותה תכנית. 

 כאל "הזדמנויות". לאותם כוחות שבנייתם או חיזוקם מהווה חלק מתכנית ההתערבותהתייחס מונח ול

. הכוונה בעיקר ההיסטוריה הטיפולית על סוג מידע נוסף שחשוב להתייחס אליו בהערכת המצב הוא מידע

במסגרות טיפוליות או  בכלל תי הרווחהלניסיונות התערבות קודמים במסגרת אותה יחידה, במסגרת שירו

 מקבל משנה חשיבות בהתערבות עם משפחותאף . מידע זה (Bromfield et al., 2012)ראו לדוגמה  משיקות

על רקע השכיחות הגבוהה של משפחות המטופלות במחלקות לשירותים  ובעיקר ,המטופלות לאורך זמן

 .דורותזה כמה  חברתיים

 המידע?מתי אוספים את ( 2)

מתחיל לפניו  מסוימיםאיסוף מידע רלוונטי מלווה את תהליך ההתערבות לכל אורכו, ובמקרים  ,למעשה

ות חשוב נקודות ציון לכמהסתיים אחריו. עם זאת, במסגרת תכנון ההתערבות חשוב לשים לב יכול להו

 לאסוף מידע:שבהן יש 

 להתערבות, הגדרת התוצאות הרצויות לפני ההחלטה על מיקוד התחומים ה או ההפניה ויבעת הפני

 ובניית תכנית ההתערבות

 בהקשר המשפחתי יש לתת את הדעת הלקוח ו שלחייבנסיבות או  בעקבות שינוי בהתערבות עצמה .

 מות בן משפחה.ו , נישואין וגירושיןותכמו ליד ,לנקודות מפתח במעגל חיי המשפחה

  מידת השגת תוצאותיה. שלב לבחון את ההתערבות ובו מעוניינים לבצע הערכה של תכנית שבכל שלב

מראש, למשל כעבור תקופה מסוימת, לקראת סיום התערבות או דרך שנקבעה כזה יכול להתבצע ב

 קבלת החלטות הנוגעות להמשך ההתערבות.של אחריה, או בכל צומת 

מאפיינים,  לשלושת החלקים שתוארו לעיל: מתייחסגם זה הנעשה במהלך ההתערבות, איסוף המידע, 

אבים יכולים להשתנות. כוחות ומש מחלהכוחות וצרכים. כאמור, מאפיינים מסוימים כמו מצב משפחתי או 

לשני אלה חשיבות מכרעת  .יםכנית ההתערבות ואם בשל גורמים חיצוניאם בעקבות ת ,יםדינמיאף הם 

אלה שאליהם הן ף של הצרכים, שינויים בעוצמה ובהיק על. איסוף מידע עדכונהבו דרך ההתערבות תבבחיר

במידה רבה מעקב אחר תוצאות ההתערבות לצורך קבלת , הוא נוספיםהן צרכים כנית ההתערבות וונה תכּו

 .באשר לעתידההחלטות 

 מקורות המידע והדרכים לאיסופו( 3)
חשיבות ה בהקשר זה חשוב להדגיש את. דווביולעמשמעותי לאיסוף מידע  מגוונותדרכים  מתוארות ספרותב

מאפיינים ה, כאמצעי להבנה טובה יותר של הצרכים, המידעשבהתבססות על מגוון שיטות לאיסוף 

; מקורות המידע השכיחים ביותר הם: מסמכי רקע או טפסים שהלקוח מלא .הקשרים הסביבתייםהו

הסקה צפייה ישירה ו (;אירועים וכו' ,עמדות, מחשבות ,סטוריהיה)יהם ראיונות עם לקוחות על בעיות

קרובים, כגון  נוספיםממקורות  מידע ;צפייה ישירה באינטראקציות בין בני משפחה; התנהגות לא ורבליתמ

אישיות  חוויות ;או כלי אבחון םמבחני ;ובעלי מקצוע אחרים , כוהני דתחברים, רופאים, מורים, מעסיקים

  .((Hepworth et al., 2013; Kirst-Ashman & Hull, 2006 של המטפל בעקבות אינטראקציה ישירה עם הלקוח
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תמונה מכלל בני המשפחה ולא רק ממי שפנה לשירות, כדי לקבל בהקשר המשפחתי, חשוב לאסוף מידע 

. כמו כן, אפשר אחד מבני המשפחהשל כל התייחסותו את וולהבין את מקומו  ,נקודות מבט שונותרחבה, מ

מאפשר לקבל המידע על המשפחה כגון הג'נוגרם, ייעודיים לאיסוף ולארגון ורצוי לעשות שימוש בכלים 

בין בני מערכות היחסים  עלתמונה ברורה יותר של המשפחה ורכיביה ועשוי להוות נקודת התייחסות לדיון 

מגוון כלים לאיסוף ולארגון מוזכרים בספרות . (Bromfield et al., 2012)המשפחתית קה דינמיההמשפחה ועל 

סוגי על המשפחה לצורך הערכת מצב, ובהם גם כלים המאפשרים עדכון ובחינה מחדש. להרחבה  עלמידע 

 ,.Johnson et alג'ונסון ועמיתים )( וכן 2012נבות )-פאס וכהןשימוש בהם ראו ה רציונלעל הכלים הקיימים ו

2006.) 

 מיקוד הצרכים להתערבות( 4)
עבורם יוגדרו אלה שמיקוד לים להתערבות ותעדוף הצרכל מתייחסהאחרון של הערכת המצב  השלב

ההתערבות. שלב זה מכונה לעתים קרובות בספרות "הגדרת הבעיה". עם  אליהן תכווןשתוצאות רצויות 

בה מתמקדים עשויה שכמו כן חשוב להבין שהבעיה )או הבעיות( בעיות ו כמהעתים להתמקד בזאת, ניתן ל

 המתרחשים בעקבות ההתערבות או מכל סיבה אחרת.שינויים עקב להשתנות במהלך ההתערבות, 

להתמקד. שבהן יש בחירת הבעיה או הבעיות לאין שיקול אחד מכריע באשר לתעדוף הבעיות להתערבות ו

ביחס ללקוח היחסית מידת חשיבותם את בחשבון ולדרג  להביאשעל העובד רבים קיימים שיקולים למעשה, 

 משכה,את , סכנה הנשקפת מהתמשכותהאת הו חומרת הבעיה תבחשבון אלהביא יש בין השאר הספציפי. 

ואת  המשמעות המיוחסת להאליה, את התגובה הרגשית את אליה, המודעות עיתויה, שכיחותה, 

זיהוי הכוחות לצד זאת . כל עם הבעיהחסרים להתמודדות המשאבים כמו כן יש לזהות את ה .השלכותיה

על במידה רבה מבוססת  בחירה במה להתמקד. ה(Hepworth et al., 2013)עמה התמודדות העשויים לסייע ב

כך למשל יכול העובד לבחור להתמקד בבעיה הקלה ביותר להתערבות  שיקול הדעת המקצועי של העובד.

הוא  ולשינוי כדי לבסס תחושת הצלחה ולהגביר את המוטיבציה להתמודד גם עם בעיות אחרות. לחלופין

מערכת "רכבת להתערבות, שקיומה או המשכותה עלולים להוות סכנה ליכול לבחור להתמקד בבעיה מו

או לסביבה. שיקול נוסף בבחירת בעיה להתמקדות עשוי להיות היותה "בעיית מפתח" שנתפסת  "הלקוח

 (. Sheafor & Horejsi, 2006) כבעיה ששינוי בה עשוי להביא לשיפור משמעותי בהתמודדות עם בעיות אחרות

רווחת הגישה הקוראת לשיתוף מלא של הלקוח בשלב הגדרת הבעיות, כחלק מהותי מתהליך  םכיו

יש  , ובפרט במקרה של סיכון וסכנה,עם זאת, במקרים מסוימים (.Kirst-Ashman & Hull, 2006ההתערבות )

 חותהתערבות עם משפב .Bromfield et al, 2012)לחתור להתמקדות בבעיות המחייבות מענה מידי )הכרח 

רצון בנוגע לאו בנוגע אליה הבחירה בבעיה להתערבות יכולה להתבסס על מידת ההסכמה שמתקיימת 

מגדירים חשוב לציין כי פעמים רבות חוקים ונהלים להתמודד עמה בין פרטים שונים במשפחה. עם זאת, 

ת העולם את המשקל היחסי שיש לתת לאינטרסים של פרטים במשפחה. כך למשל, בישראל וברוב מדינו

לפיה הגנה על קטינים וחסרי ישע קודמת לחירותם ולרצונותיהם של בני משפחה וקיימת הכרעה ערכית 

 (.; 2001Bromfield et al, 2012; Reamer, 1995אחרים )שניט, 

זוכות משמעותיות של פרטים בה אינן שימת הדגש על המשפחה מביאה לכך שבעיות בו שזהר ממצב ייש לה

אחת הדרכים להתמודד עם סוגיה זו היא (. Clarke & Hughes, 2010) ולעתים אף אינן מזוהותהתייחסות ל

 . בעיותיה של המשפחה כמערכת ותיהם של הפרטים במשפחה והןבעי מהלך סדור שבו נבחנות הןהבניית 
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 הערכת המצב הבניית( 5)

לחלוטין  נרטיביות בין פורמט הערכת המצב. אלו נעההבניה של  קיימות פרקטיקות שונות הנוגעות לאופן

, בקצה על סיווג שיטתי ואחיד ותהמבוסס גישותלבין  ,אחדה)העובד כותב לעצמו בשפה חופשית( בקצה 

נעשה בשירותי הרווחה  מערכת סיווג שיטתית. המאמץ המשמעותי ביותר לפיתוח סוג כזה של האחר

שבוצע על ידי האיגוד האמריקאי הלאומי לעובדים  ,((PIE Person in Environment-במסגרת פיתוח מערכת ה

. מערכת סיווג זו כוללת שיטת קידוד מספרית מורכבת המתארת 90-וה 80-( בשנות הNASWסוציאליים )

למרות  )ובמידה מוגבלת גם את כוחותיו(, וכן את נסיבות ההתערבות.צרכיו את ואת מאפייני הלקוח 

, הטמעתה בשדה הפרקטיקה הייתה מוגבלת מאוד ונראה כי מאמצים ניכרים שהושקעו בפיתוח המערכת

 (. (Corcoran & Walsh, 2010לא נעשה בה שימוש וכיום כמעט 

טוענים כי ארגון המידע הנאסף צריך להתבצע  (Rosen, Proctor & Staudt, 2003)רוזן, פרוקטור וסטאודט 

לחלוטין  נרטיביתיעוד  התכנית להשגתן.לפי הגדרת התוצאות הרצויות להתערבות ובאופן שישרת את בניית 

שימור של ידע. מערכת סגורה לחלוטין על אמנם מאפשר לעובד לבטא את התרשמותו, אך מקשה על העברה ו

 באופן שמאפשר שימוש  ארגוניתמידע וכן אגרגציה של מידע ברמה הבמאפשרת אמנם שיתוף  -PIEכמו ה

עלולה להקשות על העובד בשטח להתייחס זו , אך יםלמשל לגיבוש מדיניות ופיתוח שירות ,רחב יותר

הלקוח הספציפי. היתרון בתיעוד חצי מובנה )תיעוד מילולי כמענה לשאלות קבועות של מצב הלמורכבות 

מתאפשר שיח אחיד יחסית בין עובדים, למשל בהבאת הטופס להדרכה או בעת בדרך זו בכך שטמון מראש( 

חופש יחסי להביע את פרשנותו ולשקף את האופן העובד זוכה ב בזמן בותחלופת כוח אדם בקרב העובדים, ו

עם זאת, לצורך שימוש בנתוני הערכת  .המצב מורכבות ואתמשפחה הפרט או הבו הוא תופס את מצב ש

לא רק שיטתיות בארגון המידע  הדרוש ,ממושךבקנה מידה רחב או לאורך פרק זמן והשוואה המצב למדידה 

בין שני קטבים אלו ניתן למצוא מגוון  .להלן( 4.2.4סעיף  או)ר לכדי הערכה כמותית אלא גם אפשרות לכנסו

 .(2012)נבות -כלים להבניית הערכת המצב המשפחתית. כלים כאלו נסקרו בהרחבה אצל פאס וכהן

ארגונים רבים בשדה העבודה הסוציאלית פיתחו טפסים מובנים או חצי מובנים שנועדו לתעד את בישראל, 

 תיעוד), ואף התמקדו במשפחה המצב ולשמש בסיס להגדרת מטרות ולבניית תכנית ההתערבות הערכת

חשוב לציין  (.2013, החברתיים והשירותים הרווחה משרד – התערבות ניהול בנושא מיקוד קבוצת מפגש

 שמטרתה, יסודהבהקשר זה את היוזמה לניסוח מחודש של רשימת הנזקקויות והמאפיינים שבטופס נתוני 

של פרטים ואת תחומי הקושי והבעיה של  תושיטתיהגדרה סדורה להגדיר לאפשר לשירותי הרווחה 

הבחנה בין נזקקויות של פרטים לבין אלו של משפחות ברשימת הנזקקויות קיימת  .משפחות המטופלים

 (.2014)משרד הרווחה והשירותים החברתיים,  כמערכת

תפיסת לעומד בהלימה  ,בני המשפחה ועל הקשרים ביניהםכולל מידע על כל ה ,ב"תיק משפחה"תיעוד ה

בעיקר על רקע עיגון זכויותיהם של  ,אולם יש בו סכנה לפגיעה בצנעת בני משפחה שונים .המשפחה כמערכת

לחוק העובדים הסוציאלים(.  7סעיף  או)ראודותיהם -עלהמידע שנאסף  ולקוחות שירותי הרווחה לדעת מה

אחד או יותר מבני המשפחה עלול על בהם מידע שלתת את הדעת למצבים  מחייבמכאן שתיעוד המידע 

 ;2000ורוזנר, גולדשטיין  אורה זו ילהרחבה בסוגי) לפגוע או לגרום נזק אם יגיע לידיעת בן משפחה אחר

  .(2001שניט, 
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 הגדרת תוצאות רצויות
מתוכננת, מאחר שהמטרות הן שנותנות את הכיוון התערבות ב יסודאבן  היאהגדרה של מטרות להתערבות 

מטרות היא הגדרת התוצאות הרצויות בסוף  תומהן נגזרת בניית התכנית. אחת הדרכים להגדרלפעולה 

לפיכך הן מהוות במידה ו הצרכים שהוגדרו במסגרת הערכת המצבן מ נובעותהתהליך. התוצאות הרצויות 

 מוקד ההתערבות.רבה את תמונת הראי של הבעיות שהוגדרו כ

היותן למשל,  .מציגים עקרונות לבחירת התוצאות הרצויות (Hepworth et al., 2013)הפוורת' ועמיתיו 

כאלה שיקדמו הגדרת תוצאות על ידי לקוחות שאינם נמצאים  ,מוסכמות ורצויות על ידי הלקוח והעובד

נות בהיותן ו הארגונית שבה הוא פועלמותאמות ליכולת הלקוח, העובד והמערכת היותן , בתהליך מבחירה

בקנה אחד עם העקרונות  עוליםהשגה, מנוסחות באופן חיובי וניתנות להערכה. בעוד שחלק מעקרונות אלה 

המארגנים והערכיים של תכנון התערבות כפי שהוצגו )שותפות והכרעה עצמית, גישת הכוחות(, הרי שביחס 

על פי השיקול של בחירת תוצאות רצויות  ,כך למשללחטוא להם. עלולים לאחרים כדאי לסייג ולציין כי הם 

של  מערכתית תפיסה ההוליסטיתאינה עומדת בהלימה עם הליכולת העובד והארגון היותן מותאמות מידת 

אסטרטגיות ובו ממדי -כמהלך רבבעבודה סוציאלית כמתכלל ההתערבות ושל ההתערבות  הסוציאלי העובד

להגדיר אפשר תפיסה זו, ל פי עזכויות, פרקטיקה של מדיניות וכיוצא באלו.  של תיווך, סינגור, מיצוי

כאשר העובד בנסיבות אלה יסייע בתיווך  ,תוצאות רצויות גם אם אינן מותאמות ליכולת העובד והארגון

ניסוח התוצאות הרצויות באופן עיקרון של בנוגע ל .ארגון שזה תחום התמחותולעובד או הפניית הלקוח לבו

שתפסה אחיזה רחבה בעבודה  גישת הכוחותאת ו הסלוטוגני זרםתואם את החיובי, על אף שהוא לכאורה 

שבה לעתים העובדים הסוציאליים מורכבות  ., הרי שהוא מתעלם ממורכבותה של המציאותהסוציאלית

בהפחתת התנהגויות או במניעת התפתחות  פועלים כסוכני פיקוח חברתי, ומתוקף תפקידם זה עליהם לסייע

 .למשל ,ולא הגברת מיומנויות התקשורת הפסקת שוטטות או מיגור אלימותכמו , מצבי סיכון וסכנה

 סוגי תוצאות

תכנון התערבות ישירה. במסמך זה בחרנו להביא חלוקה של יש חלוקות שונות של סוגי תוצאות במסגרת 

 (:Rosen, 1993)רוזן המבוססת על הצעתו של  

 ( תוצאות סופיותultimate outcomes )–  למעשה, משהושגו ניתן  .ההתערבות תכליתהשגתן מהווה את

 .התערבות מוצלחת ולהחליט על סיומהבה לראות 

 ( תוצאות בינייםintermediate results )–  תוצאות המהוות אבני דרך להשגת התוצאות הסופיות, ולכן

הגדרה ברורה של תוצאות הביניים הערכות שוטפות. ות לקיים ומסייעשלבי ההתערבות מבנות את 

תוצאות כאלו עשויות להיות מוגדרות . מביאה לידי ביטוי את תאוריית השינוי שבבסיס ההתערבות

, ברמת העובד או ברמת הקשר ביניהם, ובפרט "מערכת הלקוח"הפרטים המהווים חלק מברמת 

וצאות הסופיות. תוצאות ביניים עשויות להתקיים שיתייחסו לנקודות ההכרחיות בדרך להשגת הת

מהווים אבן או שינויים אצל העובד בו שינויים מבניים ואחרים בארגון שגם ברמה הארגונית, במצב 

  (.; שר וארזי, בהכנה2010)אלסטר, חביב, וצבע,  "לקוחמערכת ה"דרך בתהליך הסיוע של הארגון ל

מתמקדת . הבחנה זו תוצאות לטווח קצר לתוצאות לטווח ארוךהבחנה בין הדרך אחרת למיון תוצאות היא 

(. חשוב לציין כי בעבר נעשה שימוש 2010במשך הזמן הנדרש כדי לחולל את השינוי )אלסטר, חביב, וצבע, 
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 ,Rosen(, אך הוא מתייחס במידה רבה למתואר אצל רוזן )1986במונח תוצאות אינסטרומנטליות )לבנה, 

 וצאות ביניים.יום כתכ( ומקובל 1993

, שבמוקד ההתערבות ות, ראשית חשוב, כמו במקרה של זיהוי הצרכים והגדרת הבעיבהתייחס למשפחות

יכולים  גם כאן ,כמו בהגדרת הבעיות .להגדיר תוצאות הן עבור פרטים במשפחה והן עבור המשפחה כמערכת

למשל, סביב בעיה של  את השינוי הרצוי.בדרכים שונות ולהגדיר אחרת בני משפחה שונים לתפוס 

קונפליקטים בין הורים למתבגרים, יכולים ההורים להגדיר את התוצאה בשינוי התנהגות של המתבגר 

דרישותיו, בעוד שהמתבגר יגדיר את התוצאה בהפחתת הדרישות והפיקוח עליו. בלעמידה בכללי הבית ו

הגברת ההבנה של בני לרות מזמן את האפשהוא אודות מהות השינוי ומגמתו חשוב הואיל ו-עלהשיח 

קדם את ערך ההכרעה שיח זה חשוב גם בזכות יכולתו ל .המשפחה השונים את נקודות המבט של האחר

 .בין העובד למשפחה יצירת שיח שתפני יותרהעצמית על ידי 

 ,מדגישה את ההשפעות ההדדיות של בני משפחה זה על זה ועל המערכת כולההגישת המערכות על פי שנית, 

בחשבון כי השגת תוצאה עבור פרט אחד להביא בעת הגדרת התוצאות הרצויות וגם במעקב אחר השגתן יש 

קה דינמיאצל פרטים אחרים ולשנות את ה לא רצוייםאולי גם שינויים רצויים יותר והניב עשויה ל

עמדות בעיקר בקרב מגזרים הדבקים ב ,הגברת העצמאות הכלכלית של אישה ,כך למשלהמשפחתית כולה. 

 השינוי במארג יחסי הכוחות במשפחה.ן עלולה להביא עמה בעיות וקשיים הנובעים מ ,ותמגדר מסורתי

החתירה ליישום גישות אקולוגיות בתהליך התכנון עצמו מציפה את החשיבות שבהסתכלות  ,לכך נוסף

ייחסות, המתכאלה מערכתית רחבה יותר. כך, יש לשקול סביב הגדרת התוצאות הרצויות להתערבות 

התערבות  ,כך למשל חיה המשפחה. הבפורמלית ש לאהפורמלית והסביבה בבמידת הצורך, גם ליצירת שינוי 

קונפליקטים משפחתיים על רקע נשירה גלויה או סמויה מבית הספר מחייבת לתת את ונת להפחתת המכּו

 נדרש שינוי.  שאפשר ספרית ככזו שבה -הדעת גם על המערכת הבית

 ההתערבות בחירת דרכי
האירה את הצורך ההכרה כי אין גישה אחת המתאימה לכלל הפונים ולכלל הבעיות , 3כפי שתואר בפרק 

 ת. ות התערבות מותאמותכני בנייתבתהליך מושכל ומנומק של 

מי יבצע  את  :מגוון נושאיםבנוגע לכוללת קבלת החלטות כל אדם או משפחה עם  התערבות בחירת דרכי

 ?הגישה הטיפוליתמהי  ?בו תתמקד ההתערבותשעולם התוכן מהו  ?מסגרת היא תתקיים ההתערבות ובאיזו

מהו המרחב שבו  ?להתערבותהשותפים מיהם  ייעשה שימוש? התערבותכניקות טואסטרטגיות באילו 

משך או תדירות על , סמכות על פי חוקמידה והיקף השימוש ביש להחליט על הכן כמו  תתקיים ההתערבות?

לעתים למרות זאת, . מידת הכוללניות שלה, כלומר עד כמה היא נוגעת בתחומי חיים שוניםועל  ההתערבות

קרובות תכנית ההתערבות המיושמת, על האסטרטגיות והטכניקות הספציפיות שבה, היא תולדה של כוח 

 היא נעשית ומבוססת על מה שהעובד רגיל או יודע לעשות או על ההנחיות והנורמות בארגון שבהיא ההרגל, ו

בחירה שאליה מתייחס מסמך זה נועדה לבסס  (. התערבות מתוכננתMilner & O'Byrne, 2009; 2000זעירא, )

בהן ייעשה שימוש כדי לחולל את השינוי ששל דרכי ההתערבות ושל הטכניקות ומנומקת מודעת, מושכלת 

 הרצוי.
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תפוקות נבחרות הרצויות. כלומר,  יהתוצאותבין ו ן דרכי ההתערבותבי קושרתלמעשה ההתערבות  תכנית

להאמין כי הן יקדמו את הלקוח לקראת השגת תוצאות הביניים והתוצאות הסופיות טובה שלעובד יש סיבה 

 הרצויות.

 ההתערבות חירתבבנקודת המוצא 

 ההתערבות: בחירתמתייחסות לנקודת המוצא בתפיסות שתי 

  המשאבים הקיימים ובחירה ביניהן העולות מן פריסת האפשרויות  –המצוי על פי 

  גזירת המטרות או התוצאות הרצויות מתוך הצרכים, וגיבוש אפשרויות התערבות  –הרצוי על פי

 ן.המתאימות ביותר לצורך השגת

חסר  זיהוי של וכן השנייה נתפסת כנכונה יותר, מאחר שהיא מאפשרת התאמה מדויקת יותרהדרך אף ש

 רלוונטית רק במקריםהיא שהיא אינה ישימה מאחר לפיהן וטענות נגד פיה כלוצורך בפיתוחם, יש  במענים

משקף את המצב בשירותי רווחה  אינומענים, דבר שלעתים קרובות הלפיתוח  בהם קיימים משאביםש

(Parker & Bradley, 2010.) 

 ההתערבות? חירתלו גורמים משפיעים על ביא

המתוכננת היא להעלות את  ההתערבותמטרת  .רביםשיקולים מובניית התערבות מושפעת מגורמים 

ועמיתיו על פי הפוורת' מושכלת. ובחירה מנומקת ולהשפעתם כדי להבטיח המודעות לגורמים אלו 

(Hepworth et al., 2013),  יש לבחור התערבות שנמצאו עדויות שהיא מועילה לטיפול בבעיות מסוימות בקרב

( או מבוססות על ידע "פרקטיקה מבוססת ראיות") להיות מחקריותהעדויות יכולות . אוכלוסיות מסוימות

על בסיס ניסיונו המקצועי של העובד, היכרותו עם אך גם  (,"חכמת המעשה"שנצבר אצל אנשי המקצוע )

 , מהלך כזהבניסיונות קודמים עם אותה משפחה )בחינת , וכן על בסיס ל ממנהבהמשפחה והמידע שהתק

, כמו ים המנחיםלשיקוהן חלק מ .("מערך מחקר של מקרה יחיד", אפשר לראות מובניתדרך הנעשה ב

המערכת של תלויים במאמץ של העובד או הצלחתן הוכחה, ש התערבויותעל על בסיס מידע  הבחיר

חשוב פועל העובד, הם תלויי נסיבות ושבו . גורמים אחרים, כמו ההקשר הארגוני הארגונית לאסוף מידע כזה

 .השלכותיהםא בחשבון אותם ואת תבי הבחירהש

( הציעו מודל המתאר את ההיבטים המשפיעים Regehr, Stern, & Shlonsky, 2007)  רגהר, שטרן ושלונסקי 

 ,Haynes, Devereaux  (מוקדם יותר מודל זה הוא הרחבה של מודל  .(1)ראו תרשים  על בחירת ההתערבות

&  Guyatt, 2002 ,)רגהר ועמיתיו  עבור בחירת התערבויות ברפואה. המודל שלשהוצע  ,מוכר יותר בספרות 

משקף הוא ולכן  המשפחתיים והקהילתייםבכך שהוא נותן ביטוי להקשרים זה המובא כאן מוסיף על מודל 

 יותר, להבנתנו, את המכלול המורכב של ההשפעות על תהליך הבחירה בעולם העבודה הסוציאלית.
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 (2007בבחירת ההתערבות: רגהר ועמיתיו )גורמים משפיעים : 1תרשים 

 

 
 

שיש  המושג (, במובן המרחיב שלEBP) "פרקטיקה מבוססת ראיות"דוגמה לעבודה לפי הוא זה מודל 

הידע, המתייחס לא רק לממצאים אמפיריים אלא למכלול  ,Evidence Informed Practiceהמכנים אותו 

. עם זאת, ניתן להתייחס אליו גם כמסגרת מושגית (3)ראו פרק בחשבון להביאם שיש  המידע והשיקולים

מאפשרת לבחון את מגוון השיקולים המודעים ושאינם בהכרח מודעים המשפיעים על בחירת ההתערבות. ה

 כאן מובא פירוט של שיקולים אלו בתוך ההקשר של תהליך התכנון כולו.

 שיקולים המנחים את העובד בבחירת ההתערבות

  המיון והערכת  רכיבבמסגרת לצרכים ולמאפיינים שהוצגו  שקול .משפחהה/הפרטמצב ונסיבות

הקשר  איפיון כןהמצב. כאן נכללים גם ההיסטוריה האישית של הלקוח, ניסיונות התערבות קודמים ו

מדובר אשר כאמור, כההתערבות. מתקבלת ההחלטה באשר לסוג בה שהטיפולי בנקודת הזמן 

גם לים נכטגוריה זו בק. הקיימת חשיבות רבה לזיהוי מערכות הקשרים והיחסים בין חברי ,במשפחה

 .השגת תוצאותיהאת או  רכיבי החוסן והחוזקות, קרי הכוחות, העשויים לשרת את יישום ההתערבות

 מתוך עיקרון של שותפות עם הלקוח, רכיב חשוב בבחירת ההתערבות הוא  ./המשפחההעדפות הלקוח

לפרוס א ובשלב הזה ה איש המקצועשל  משימותיוהשונות. חלק מ חלופותכלפי העמדותיו העדפותיו ו

במידת האפשר בידע מקצועי בנוגע ליתרונות ולשתפו י הלקוח את האפשרויות העומדות בפניו נבפ

. מדגישה היבט זה במיוחד EBP-העוסקת בולחסרונות של כל אחת מדרכי ההתערבות )ספרות עדכנית 

עו"ס על  ,זה מזה פרטים שוניםמורכבת ממשפחה מאחר ש (.Gibbs & Gambril, 2002ראו למשל 

יש לשאוף יחס להעדפות ולמאפיינים השונים העשויים לכוון לדרכי התערבות שונות. להתי המשפחה

או  "מערכת הלקוח"בו העמדות וההעדפות של כל אחד מבני המשפחה המהווים את שליצירת שיח 
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עת בפרט תערבות ובהההגדרת תוצאות בחשבון עוד בזמן מובאות מושמעות ו "מערכת הפעולה"את 

 בחירת דרך ההתערבות. 

 לאו דווקא לבסס את בחירת ההתערבות על ממצאים של מחקרים ניסויים היא הכוונה  .הקיים ידעה

אין מידע רלוונטי לכל כי מכסה נסיבות רבות ו אינוכיום ברור כי המחקר . קבוצת ביקורת( שבהם)

תחומי ערבויות המתאימות למקרה. עם זאת, רצוי כי העובד יכיר את הספרות העדכנית הקשורה להת

מבוסס ויתבסס בהחלטותיו גם על ידע מקצועי  ,המאפיינילו משפחהה ם הייחודיים שלצרכיהבעיה, ל

על ספרות מקצועית רלוונטית עשויה לכלול גם כזו המבוססת על "חכמת המעשה" ו שהצטבר בתחום.

 תובנותיהם של אנשי מקצוע שהתמודדו עם מצבים דומים בעבר.

  ההבנה היא כי שיקול הדעת המקצועי של העובד, המבוסס על  .מקצועית של המטפלמומחיות

בנוגע לתובנות להגיע מידע ולתכלל ולעבד את ההוא שמסייע לו  ,נצברניסיון על כמו גם מומחיות 

אפשרויות ההתערבות הרצויות ביותר. חשוב לזכור שהמטפל מגיע לא רק עם ניסיון מקצועי אלא גם ל

לא במודע, על שהן, במודע או  אף, המשפיעות מסוימותגישות טיפוליות והעדפה ל עולםתפיסות  עם

ומטפל עשוי לפנות  שתנות ולהתפתחהמומחיות המקצועית יכולה כמובן לה תהליך הבחירה.

 אותן הוא מנהל.שלהתייעצויות עם עמיתים וכן להשתלם בנושאים ספציפיים הנוגעים להתערבויות 

 היבטים תרבותיים וחברתיים  .ובמסגרתה מתקיימת ההתערבות פחהה המשחישבה  הקהילה

הביא יש להמאפיינים את הקהילה עשויים להיות בעלי משמעות לסוג ההתערבויות המתאים. כמו כן, 

הקיימות בה העשויים להיות רלוונטיים תשתיות את הוכוחות המצויים בקהילה בחשבון את ה

 .להתערבות

 וה במערך מייעץ ומלּו שגובשה ובד הסוציאלי כפוף למדיניותהע ,בשירותי הרווחה .הדרכה ופיקוח

  בבחירה ולפקח על החלטותיו.ותו הנחות אתווך את המדיניות, לומפקח האמור ל

 לכל ארגון בשדה  .העובד הסוציאלי אינו פועל בחלל ריק. הוא תמיד חלק מארגון .המנדט הארגוני

או ענים שהוא רשאי וטווח מוגדר של סמכויות המשפיע על סוג המהעבודה הסוציאלית מנדט שונה 

להתערבות אצל גורם  הלקוחמעוניין להציע. העובד צריך להיות מודע לכך, ואף לשקול להפנות את 

אינה פועל הוא במסגרת הארגונית שבה ההתערבות הניתנת במצבים שבהם , יש אפשרות כזואם , אחר

 או שאין בארגון מענה המצריך מומחיות בעולם תוכן או באסטרטגיות התערבות מסוימות.  מתאימה

 אילוצים בשירותי הרווחה פועלים שבה במציאות  .מבחינת יכולת ביצוע משאבי הארגון ומגבלותיו

תכנית ההתערבות כפופה למידת האפשרות לגייס עבורה בחירה של תקציביים משמעותיים, ברור כי 

ראשון בבחירת שיקול המנחה ים הנדרשים. עם זאת, חשוב כי שיקול זה לא יהיה האת המשאב

 .את הצורך בכך ההתערבות, שכן לעתים יש אפשרויות להרחבת המשאבים, בפרט כאשר ניתן לנמק

 מערכת לושהם מעבר לקשר הטיפולי  ,רחבים יותרההקשרים לבחון גם את ה יש .נסיבות חיצוניות

במודע או שלא במודע על תהליך קבלת ההחלטות  עלהשפי. להקשרים אלה יכולת הוא מתקיים השב

 של העובד. 



59 

 ניטור, מדידה והערכה
לוודא שתכנית ההתערבות אכן מצד אחד שילוב של ניטור, מדידה והערכה בתכנון ההתערבות נועד 

חליט אם יש צורך כדי לה, תוצאותיהלבדוק האם היא משיגה את  ן הצד האחרמתקיימת כפי שתוכננה, ומ

מערכת "יכולים להיעשות ברמת  תהליכי ניטור, מדידה והערכהבעדכון התכנית, בסיומה או בהפסקתה. 

ה יבהתייחס לכלל האוכלוסי ,ארגון כולוואף ההארגונית או ברמת היחידה ( או משפחהפרט ) "הלקוח

תנאי הכרחי לשימוש בנתוני הערכה ברמה הארגונית הוא שאיסוף  שבטיפולו או לחלקים מובחנים בתוכה.

 .שוניםלקוחות עם שנעשות מהתערבויות  של נתונים באופן שמאפשר אגרגציההמידע מתבצע 

 ניטור תפוקות

מתכנית ההתערבות שהוגדרה  רכיבים הימצאותהמונח ניטור מתייחס, בהקשר הזה, למעקב אחר 

תכניות או ב במפגשים חלק מחבריהשל משפחה או אלו עשויים להיות השתתפות של ה רכיבים)תפוקות(. 

ועוד. ניטור התפוקות הוא חשוב  ,קשר של העובד עם שירותים שונים לצורך תיווך או סנגורהמסוימות, 

קשה לומר מה הביא למצב הנוכחי )השגת התוצאות הרצויות  ,מאחר שללא ידיעה ברורה מה התקיים בפועל

על כן לא התקיימו, ייתכן כי יש מגבלות המונעות את קיומן ו מסוימותהשגתן(. כמו כן, אם תפוקות -איאו 

 תכנית.ערוך שינויים ביש צורך ל

את נקודת המבט גם שתשרת פרטים מתוכה, עבור עבור המשפחה כולה או  ,עם זאת, אגרגציה של תפוקות

מוגדרת. נכון להיום ו שבתוכה קלסיפיקציה ברורהמוסכמת מחייבת קיומה של רשימה  המערכתית הרחבה

והניטור, אם בכלל מתבצע, נע בין קטגוריות כלליות מאוד כמו רמות ההתערבות  ,טרם התגבשה רשימה כזו

 )פרט, משפחה, קהילה(, דרך אסטרטגיות התערבות )"התערבות ישירה", "ניהול מקרה", "מיצוי זכויות"

השונות למרות  .מקובלות או ציון שמותיהן של "תכניות מדף" ציפיותוכיו"ב( ועד טכניקות התערבות ספ

בהשוואה לביצוע תפוקות קל יותר כמותי של ניטור עות ממנו, בוהבעיות הנובסוג הנתונים הנאספים 

עלולים להתרכז  שמערכות ציבוריות וגופים חברתייםהסיכון הטמון בכך הוא ואולם להערכת תוצאות. 

ללא בחינה של מידת המועילות שלהן  ן,ביצועבנתונים המספריים של להתמקד ו בניטור כמותי של תפוקות

ובה רמה נמוכה  ,על חשבון התייחסות למדידת תוצאות שהיא מורכבת יותר. מיקוד זה בא עבור הלקוחות

מדידת בין ומשלבת בין ניטור תפוקות הזו אפוא היא (. הערכה נכונה Munro, 2004) יותר של שליטה וודאות

 הקשרים ביניהם. עלתוצאות, ומנסה לגבש מסקנות 

סוגיה מעט יותר מורכבת קשורה לבקרת איכותן של תפוקות. כזו יכולה להיעשות על ידי מערך פיקוח 

. האיכות ל מה ייחשב תפוקה "איכותית"קריטריונים שנקבעים מראש לאחר גיבוש הבנה שעל פי ובקרה, 

על פי למודל התערבות קיים ומבוסס, על סמך נהלים וסטנדרטים או  על סמך נאמנותקבע ייכולה לה

 ת דעת של מומחים בתחום.וחוותאוריות, תפיסות מקצועיות 

 הערכת תוצאות

הערכת התוצאות בוחנת את ואילו ניטור תפוקות מסייע בהתחקות אחר יישום התכנית שהוגדרה, 

לעבר פתרון הבעיות שהוגדרו במסגרת הערכת להתקדם  משפחהבאיזו מידה היא מסייעת ל ;המועילות שלה

היא יכולה לשמש קריאת כיוון במהלך ההתערבות, ולהצביע  משכך,. התוצאות הרצויותלהשיג את או  המצב

הערכת תוצאות  שהפרקטיקה הרווחת בשדהבעוד  על צורך בעדכון התכנית ואף על אפשרות לסיימה.

הערכת התאורטיקנים בתחום וב ר, (3 )ראו להרחבה פרק ונרטיבית היא מילולית חופשית בותההתער
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. אחת הדרכים התערבותתוצאות מקדמים גישה של שילוב סוגים שונים של הערכה מובנית בתוך תהליך ה

הכולל לרוב גם הערכה  (,Single Case Design) "יחידשל מקרה מחקר מערך "לקיים הערכה כזו היא במסגרת 

; 2011; זעירא, 2005נבו, -)למשל סלונים 3 שהרקע והרציונל להתפתחותו הוצגו בהרחבה בפרק כמותית,

Rosen, 2003).  גם ללא רכיב כמותי, ניתן להבנות במידה מסוימת הערכה מילולית ולהפוך אותה לשיטתית

 שאלות קבועות מראש.על ידי שימוש ב יותר,

, יבחנו בתוצאות הרצויות שהוגדרו יתבוננו יחד עובד והמשפחההעבודה השתפנית חשוב כי כחלק מעיקרון ה

 השגתן.-השגתן או איכלפי  יהםתחושותל יתייחסולאחר מכן ואת מידת השגתן על בסיס הסמנים שנבחרו 

  מדידה כמותית של תוצאות התערבות

מגמות שתוארו בהרחבה שלוש  תוצר שלמדידה כמותית בעבודה סוציאלית הוא ב שימושניתן לומר כי 

החתירה להגברת צבירת מידע באופן ההתפתחויות הטכנולוגיות לאיסוף מידע ועיבודו,  פרק הקודם:ב

לביסוס מתוך הפרופסיה ומחוצה לה קריאות ו (EBP) ידע ומידעשיטתי המאפשר עבודה מבוססת 

 הציבור והממשל.הלקוחות, האחריותיות של שירותי הרווחה מול 

בתהליך  התקדמותהבבחינת  משפחה האת ו "סהעועשויה לשרת היטב את  ערכה מילולית של ההתערבותה

לקוח אחד. לעומת זאת, שילוב של מדידה הבוחנת יותר מ ,רחבה אינה מאפשרת הסתכלותהיא השינוי, אך 

על של נתונים חיבור לבצע לקוחות, ואף  מכמהעשוי לשמש לאיסוף נתונים  הערכת התערבותבכמותית 

מדידה כמותית של  שילובלפיכך, . קיימת תשתית מחשוב מתאימהאם  ,)אגרגציה( מספר גדול של לקוחות

אוכלוסיות שלמות, כגון כלל הלקוחות של  בקרב ובזיהוי התהוותן של מגמותעשוי לסייע בהפקת תובנות 

 ותמבעילקוחות הסובלים , כלל העובד מסוים ואף כלל הלקוחות ביישוב, במחוז או בשירות כלשהו

יתרונות למדידה כמותית של תוצאות , 3 כפי שהוסבר בפרקכמו כן,  .או בעלי מאפיינים ייחודיים תומסוימ

נוח ו ניתן להשוואה ביתר קלות, הוא להטיות ולפרשנות סובייקטיביתפחות מועד  : המידע הכמותינוספים

 .הלאה העבירול

לצורך זיהוי מגמות והסקת  לאגם מידע הכאמור ביכולתטמון של המדידה הכמותית  ערכהש, אף לכך נוסף

על ידי הפרטני את התהליך הטיפולי גם לשרת  , במקרים מסוימים,מדידה כמותית יכולה, מסקנות כלליות

-הצגה ברורה של התקדמות, לצד זיהוי נקודות של נסיגה או דריכה במקום, מול הלקוח ובשיתופו )סלונים

 (.2005בו, נ

)למשל להערכת מצבים לפרט או למשפחה כלים קיימים שימוש בעל להתבסס המדידה הכמותית יכולה 

, דוגמת הסירקומפלקס , להערכת היחסים במשפחה והיבטים משפחתייםחברתי תפקודכמו דיכאון או 

Olson, 1986; 1993במיוחד כלים שפותחו שימוש בעל  או (2012נבות, -. לדוגמאות נוספות ראו פאס וכהן

כלים כאלו היא יצירת "מדדים לעיגון בנות . אחת הדרכים להובשיתופ או המשפחה הספציפית עבור הלקוח

בהם ש מסוימיםמצבו בתחומים את את תחושותיו או  תבהם העובד מסייע ללקוח להגדיר כמותישעצמי" 

מקריים ושיטות -רכים חדעוסקת ההתערבות. שיטה זו מתוארת בהרחבה בספר "הערכת טיפול: מע

(. העבודה בשיטה זו מאפשרת ללקוח להיות שותף מלא לא רק בהתייחסות 2005נבו, -נוספות" )סלונים

שייבחנו זאת, וכן מאפשרת התייחסות ממוקדת למטרות ההתערבות.  סמניםלמצבו אלא גם בבחירת ה
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ת שונים )אלא במונחים כלליים בשיטה זו הוא שהיא אינה מאפשרת אגרגציה של נתונים מלקוחו החיסרון

 של התקדמות/דריכה במקום/נסיגה(. 

כפי , תוצאההשל תחומי הבעיה/ תמוסכמוה אחידהגדרה אפשר להתמודד חלקית באמצעות סרון זה יעם ח

אשר ביחס , (2014משרד הרווחה והשירותים החברתיים, )החדשה  יותשנעשה למשל ברשימת הנזקקו

הגדרת צרכים נפרדים עבור פרטים  לעיגון עצמי.ם יהספציפי סמנים והמדדיםה יכולים להיבנותאליהן 

הרשימה החדשה, מאפשרת גם מעקב כמותי שמאפשרת שונים במשפחה ועבור המשפחה כמערכת, כפי 

כמו כן, אם רוצים לתת ביטוי למורכבות שבנקודות המבט השונות של הלקוח ושל מובחן אחר התוצאות. 

המשפחתי, יש אף לשקול הערכה טיבית, יש לאסוף נתונים אלו בנפרד. בהקשר המטפל גם ברמה האגרג

בהתייחסות בני שת לצמצם את השונּואפשר שעם זאת, ייתכן כל אחד מבני המשפחה. המתייחסת בנפרד ל

המידה שבה הושג המשפחה השונים על ידי הגדרה ברורה מלכתחילה של סמנים )אינדיקטורים( שיעידו על 

 י. השינוי הרצו

 מי מבצע את ההערכה?

במשותף, על ידי העובד בלבד  משפחהיכולה להתבצע על ידי העובד וה ההערכההקשר, הסוג ההערכה ועל פי 

ביצוע הטמונים ב( מדגישה את היתרונות 2005נבו )-סלוניםנימוק הערכי, נוסף על האו על ידי גורם חיצוני. 

תחושת השותפות בהתערבות, אפשרות לבחון במשותף . אלה כוללים חיזוק של הערכה בשותפות עם הלקוח

את ההתקדמות ולהשפיע על החלטות בנוגע להמשך ההתערבות, העלאת הדימוי העצמי ותחושת ההעצמה 

 ;חשוב להדגיש כי שותפות אין משמעה בהכרח הסכמההמטפל. בין ושל הלקוחות וכן ביסוס האמון בינם 

, העשויה םמבטלסייע בקבלת תמונת המצב מנקודת  ולהיכבתהליך ההערכה ומשפחתו השתתפות הלקוח 

קיומם של סמנים   נקודות המבט השונות.על דיאלוג אפשר תהליך להלהיות שונה מזו של המטפל, וכך עשוי 

את מנהלת ה העו"סהם תורמים לתיאום הציפיות בין  מוסכמים מראש עשויה לסייע גם במקרה זה, שכן

 באשר למידת השגת התוצאות.ביניהן ההתערבות לבין המשפחה, ומקלים על הסכמה רחבה יותר 

 מי מקבל את ממצאי ההערכה?

בראש ובראשונה  .בעלי העניין כלפי אחריותיותלבסס את הותהליך ההתערבות  ההערכה נועדה לשרת את

ממצאים הם המדריך, יין בעשויים לגלות ענש. גורמים נוספים שותפיםעוד בולעתים  משפחהמדובר ב

המנהל או המפקח, וכן גורמים מממנים, מטה השירות, מטה המשרד ואף גורמים ממשלתיים חיצוניים 

כפוף ב ,תהליך ההתערבותהנוגע לכל מידע בדומה ל ,העברת ממצאי ההערכה ,לרובכי יש לציין למשרד. 

יותר הם נתונים  יםהגבוהדרגים כי הנתונים שיועברו ל מובן. כללי הפרטיות ושמירה על צנעת הפרטל

 ;לעשות בה שימושאמורים שגורמים על פי צורכיהם של היש לבנות את מערך ההערכה על כן אגרגטיביים. 

גם במצב כזה עשויים , אף שהערכה שמשרתת את הלקוח והעובד בלבד יכולה להיות "רכה" ומילולית יותר

 שינויהשל יותר שהיא ממוקדת יותר ומאפשרת זיהוי ברור  ,ואף כמותיתתית להיות יתרונות להערכה השיט

, ואם מדובר בגורמים המעוניינים ואחידה מועברת לגורמים אחרים חייבת להיות שיטתיתה. הערכה הרצוי

  לקוחות, עליה להיות כמותית.בנוגע ל תמונת מצב רחבהקבלת בזיהוי מגמות וב

 מתי מבצעים הערכה?

ההתערבות,  יוםהמתבצע לקראת סשלב אסית בתחום תכנון ההתערבות התייחסה להערכה כהספרות הקל

ספרות מאוחרת יותר בתחום  .(Compton, Galaway, & Cournoyer, 1989)למשל  משוב על הישגיה ספקלכדי 
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לאפשר למידה, שינוי ושיפור במהלך  כדירואה בהערכה פרקטיקה שצריכה להתבצע תוך כדי ההתערבות, 

 בפרקי זמן שבהם צפוי לחול השינוי ,בועים מראשפרקי זמן קההתערבות עצמה. ניתן לבצע את ההערכה ב

; 2010; רוזן, 1989)רוזן, אלדן, ברק, רוזניק ושפר, שינויים בנסיבות או לקראת קבלת החלטות  על פיאו 

Hepworth et al., 2013). 

 תקופתית כפרקטיקה של הערכההערכת מצב 

אפשר שאלות שמציבים המעריכים. עם זאת,  ועל פינפרד מהערכת המצב בהערכת תוצאות יכולה להיעשות 

(. הערכת המצב אמורה evaluation( כך שתוכל לשמש בסיס להערכה )assessmentלבנות את הערכת המצב )

כך, לשקף את מצבו של הלקוח בכל התחומים הרלוונטיים להתערבות, שמהם נגזרות התוצאות הרצויות. 

מצבו של הלקוח ובחינת על עדכון המידע  –עשויה לשרת את שתי המטרות  חזרה שיטתית על הערכת המצב

 תתבצעאם הערכת המצב מת. מאז הערכת המצב הקודמת ובהשוואה לתחילת ההתערבושחלו השינויים 

לא ששינוי שחל בהם )או של הולקוחות השירות מצבם של של  עדכנית  התמונלקבל אפשר בקנה מידה רחב, 

הרי , דתיותנכנסות לתמונה מגוון השפעות נקו פרטיחל בהם( במהלך ההתערבות. בעוד שבכל מקרה 

של העשייה רחבה  הלצייר תמונ הת עשוישינויים במהלך תכנית התערבות בקרב מספר רב של לקוחו תבחינש

ושירותי ואף להעשיר את הידע המקצועי בתחום העבודה הסוציאלית  ותההתכנית בכללשל של השירות או 

 .בתחומי בעיה שונים התערבויות שונותמועילות של מידת הבנוגע להרווחה 

 ברוח החשיבה התוצאתית ,עם משפחותיסודות התכנון בהתערבות  4.3
מפות העומדים בבסיס תהליך תכנון ההתערבות, ל הערכים והעקרונותבפרק זה נעשה ניסיון להציג את 

לשלב בתוכם את ההתייחסות  אפשרולבחון את האופן שבו  רכיבי ההתערבות המתוכננתאת ולהמשיג 

של  תדינמיהמורכבת, המערכתית והכיחידת ההתערבות, כך שתישמר התפיסה  התערבות עם משפחותל

בקנה אחד עלה ות ,את העוסקים במלאכה שתשרת תורת עבודהל תשתית כל זאת, במטרה ליצורהמשפחה. 

עם עקרונות החשיבה התוצאתית המדגישים עבודה מתוכננת, מנומקת, מתועדת ונתונה להערכה שוטפת 

 .המקדמת למידה ושיפור

באופן  הןוהלקוח ך כדי עבודה עם תוהן המתבצע תהליך  ואבו הוא מוצג כאן השתכנון התערבות באופן 

ון לבחינה נתמתוכנן, מערכתי ורחב יותר. למידה כזו עשויה להיות מושגת אם תהליך ההתערבות יהיה 

 אתכדי לשקף הבחירות הרבות שנעשות תוך כדי ליווי ההתערבות. על מלווה ברפלקציה וולבדיקה, מתועד 

, דינמילהיות בעצמו  התכנון על תהליך וכדי לתת לה ביטוי, ות של מערכת משפחתיתדינמיהמורכבות וה

של שינויים בנסיבות על פי ולאפשר בחינה מחודשת ועדכון של התוצאות הרצויות ושל דרכי ההתערבות 

 התפתחויות במעגל החיים המשפחתי.לאור המשפחה ו

העומדות במוקד  תפיסותעם על תהליך זה לעמוד בהלימה עם ערכי ליבה של העבודה הסוציאלית ו

 הפרופסיה בשנים האחרונות:

  שותפות והכרעה עצמית 

  רגישות תרבותית 

 סודיות, פרטיות וצנעת הפרט 

  גישת החוסן והכוחות 



63 

 גישות אקולוגיות ומערכתיות.  

 ,התערבות עם משפחות נת במיוחדמאפיי יאההתערבות, של מאפיינת כל תהליך אף שקבלת החלטות 

מהי  ,במשפחה מושא ההתערבותהו מהותיות, כגון מיהחלטות קבלת ני כבר בשלב הראשוהמחייבת 

עבור התערבות המסגרת המשפחתית ומהו מקומה של המשפחה בתהליך ההתערבות. אתגר ייחודי בתכנון 

יצירת ן הצד האחר ומ ,לפרטים הזקוקים לכך על התייחסות אישיתמצד אחד שמירה משפחות הוא 

בה עבודה ועל חשיבה  שמירה על עשויה לסייע בכךמכוונת גם לרמת המערכת המשפחתית. ההתערבות 

: הערכת המצב, הגדרת התוצאות הרצויות, בחירת דרכי מישורים לאורך כל רכיבי ההתערבותהבשני בעת 

 . מדידה והערכה של ההתערבות ,ההתערבות וניטור

  לקחים ותובנות –סיכום: תכנון התערבות עם משפחות  .5

שני להתייחסות , בעולםישראל ובבשחלה לאורך השנים, התפתחות הלהתחקות אחר  נועדהסקירה זו 

סוציאלית ובשירותי המושג התכנון בעבודה ונושאים עיקריים: ראיית המשפחה כמוקד להתערבות 

מתמקדת במשפחה ורואה את סוציאלית מראשיתה ועד ימינו הסקירה עולה כי העבודה הן הרווחה. מ

רבות בתוך ההקשר המשפחתי כבעלת חשיבות לשם השגת תוצאות ברמת הפרט, המשפחה והחברה ההתע

. עם זאת, ניכר כי הקריאה של הפרופסיה עם תפיסות מקצועיות וערכיות עולה בקנה אחדתפיסה זו  .כולה

ת מיושמהיא ובפועל  ,זוכה לפרשנויות שונות במשפחה בעבודת שירותי הרווחה , הלכה למעשה,להתמקד

 בלבד.  םמצומצ יישום

לא תואמת הלכי רוח  בתע"סמושג המשפחה הגדרת  ,ראשית כי: מצאנולהתערבות עם משפחות בהתייחס 

של  תוכנו התפקודילגבולותיו ול בנוגעהסכמה ציבורית רחבה יתרה מכך, לא קיימת  ותמורות עדכניות.

זיהינו כי  ,באשר לקריאה לעבודה משפחתית אפילו בקרב העובדים הסוציאליים עצמם. שנית, ,המושג

מיושמת בעיקר עם משפחות היא  עם זאת בפועלו ,לכאורה היא מתייחסת לכלל הנעזרים בשירותי הרווחה

בסיכון למשבר עקב ריבוי חסמים ובעיות לצד  קביעותמצויות ב בעלות צרכים מורכבים יותר,כשנתפסות 

מצאנו שלוש קטגוריות מרכזיות בסכנה של ממש. שלישית,  שמצויותמחסור במשאבים ובגורמי תמיכה או 

התערבויות  בחינת מקומה של המשפחה בתהליך ההתערבות הישירה:בנוגע להנידונות בספרות 

הכוחות לכך; רשותם בהינתן כי עומדים ל ,הממוקדות בפרט, כשבני משפחתו מהווים שותפים פוטנציאליים

ליצור שינוי אצלו חותרים ליצירת שינוי בקרב בני משפחתו וסביבתו; כדי התערבויות הממוקדות בפרט, אך 

כל  ובצרכים המשותפים של חבריה.שבה והתערבויות המתמקדות במשפחה השלמה, במערכות היחסים 

היבטים ומפנה זרקור ל בצבע אחרצובעת את ההתערבות  הגישות הללו יוצאת מנקודת מבט שונה,ן אחת מ

יש חוסר הלימה ניכר כי במצב הדברים כיום, , לכך נוסף. אחרעל חשבון ה שונים שעלולים לבוא אחד

. למשל, בעבודתםהעובדים הסוציאליים  מנחים אתהנוגעים לערכים ולפרקטיקות ש סותריםמסרים ו

הרואה אחרת, דרישה מוצהרת להתמקד בכוחות של הלקוחות כאשר בפועל גם היום שולטת בשטח גישה 

. דוגמה אחרת של אותה בעיה שימורהלואף תורמת להיווצרותה או  עם בעיה במשפחה כמי שסובבת פרט

בפועל החלטות המדיניות אולם  ,מניעת משבריםאמצעי להתערבות מערכתית היא במהותה העובדה כי היא 

לבסוף, ניסינו לזהות וסכנה, קרי, בעת משבר. בסיכון ובבמשפחות  בעיקרהפרקטיקה בשטח מתמקדים ו

 – הדיון הנוגע לתפקיד העובדות והעובדים הסוציאליים העובדים עם משפחותעל האם ניתן להסיק מכך 
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 משפחהבלעבודה משפחתית ומי שמטפלים  יםהמומח מיםגור ,או לחלופין התערבותיהוו מנהלי שאם נכון ה

אלה עלול להתקל בהתנגדות  תצורות תיץ ברור בין שיתפיסה דיכוטומית היוצרת חיכי נראה ישירות? 

אולם יש שתי התצורות, שילוב על החלטה לאור זאת מובנת חשיבותה של  .בשדה ולהוות חסם ליישום

 .בטיפול משפחתי למומחיםיש להפנות את הלקוחות מתי בכל זאת להכריע וביניהן תמהיל את הלבחון 

מעבר של העם  התבססה סוציאליתההתכנון בעבודה אחיזתו של מושג  כי העלתההיסטורית הבחינה ה

סיוע באמצעות שיח בלבד  מהגשתו אישיותיות הערכת מצב הממוקדת בבעיותבמהתמקדות הפרופסיה 

בזירות  ,שימוש בדרכי התערבות שונותלו לראייה שלמה יותר של והלקוח ושל הקשרים שונים בחייו

שאתגרו את ההגמוניה של ההתערבות הפסיכודינמית  לקדם שינוי. מגוון דרכי ההתערבותכדי  ,מגוונות

בין השינוי ות ולקשור ביו דרך ההתערבות הצריכו לנמק את הבחירה בדרך התערבות אחת על פני אחר

 .השיגאותו מנסים לש

נמנות עיצבו את אופן יישומו ששהשפיעו על כניסת רעיון התכנון בעבודה סוציאלית והתפתחויות ה עם

כגון תכנון ממוקד אדם, גישת הכוחות,  ,קצועיות שצמחו בתוך העבודה הסוציאליתערכיות ומתפיסות 

של  מושכלשילוב  .וגישות אקולוגיות ומערכתיות שותפות הלקוח בקבלת החלטות וזכותו להכרעה עצמית

תואם התפיסות אלו בתוך תורת התכנון, בכלי התכנון ובמדיניות המקצועית עשוי ליצור מערך שלם יותר, 

וכן לזכות לתמיכה רבה יותר מצד עובדי השדה. לעתים  ,יותר את ערכי המקצוע כפי שאלו נתפסים כיום

דרש אליהם כאשר מנסים להטמיע תפיסות ופרקטיקות עבודה יקרובות שילוב כזה מציב אתגרים שיש לה

 . של תכנון

ך בעלות השפעה נרחבת בולטות גם התפתחויות חיצוניות למקצוע אהערכיות והמקצועיות התפיסות צד ל

במגזר הציבורי ובשדה החברתי ותמורות טכנולוגיות  הדרישה לאחריותיות ,. בראשןועל התכנון עליו

הזדמנויות לחיזוק רעיון  מביאות עמןאלו  .שימוש במידעהניהול והאיסוף, ה נתפסבו ששהשפיעו על האופן 

עלולות להיות להן גם תוצרי לוואי שליליים הפרופסיה בתחום זה. עם זאת, התכנון, למיסודו ולהתמקצעות 

בעייתיים ותוך בחינה מתמדת של הקונפליקטים החשוב לבצע את המהלכים תוך מודעות להיבטים על כן ו

 בין ערכי היסוד של המקצוע. ובינן 

מקורות פרקטיקות שפותחו )בעיקר באקדמיה( סביב למגמות בתוך תחום התכנון עצמו נקשרות בעיקר 

חכמת ", (evidence based practice) "פרקטיקה מבוססת ראיות"כגון  ,לשם בחירת אופן ההתערבותהמידע 

ן של . נמצא כי שילוב(single case design) "מערך מחקר של מקרה יחיד"ו (practice wisdom" )המעשה

שנעשו בעבר  הלכה למעשה בעבודה השוטפת הוא מוגבל מאוד, ולכן כדאי ללמוד מניסיונותפרקטיקות אלו 

 .כיום העבודה הסוציאלית זירתלמן להתאי כיצד אפשרולבחון 

בקרב עובדים סוציאליים העוסקים מבחינה רעיונית ויישומית כאמור, הניסיון להטמיע את התכנון 

ל אופן היבטים שונים השפיעו על הנכונות לאמצו ועו ,בהתערבות ישירה מלווה את הפרופסיה שנים רבות

בתחום זה קיים לא פעם פער בין האחיזה הרחבה שתפס התכנון הן בקרב נראה שמעשה. היישום הלכה ל

 התערבות המתוכננתשכן הטמעת המידת השתרשותו בשטח, ובין חוקרים והן בקרב קובעי המדיניות, 

 התקבלה תוך הסתייגויות לעצם רעיון התכנון או לחלופין באשר למרכיביו השונים. 
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אשר ו רכיביהלו התערבות מתוכננתל תפיסות הקשורות, אשר לבסקירה זולאור תמונת המצב שחשפנו 

עקרונות את ה, בחלקו השלישי של המסמך הצגנו התערבות עם משפחותסוגיות הייחודיות הקשורות לל

לקידום התערבות מתוכננת, מנומקת, נתונה  ,החשיבה התוצאתית ברוח עם משפחותת התערבו הבנייתל

העיקריים שזוהו להתערבות  רכיביםעל פי ארבעת ה אלה הוצגו .ידה ושיפורמקדמת למהלהערכה שוטפת 

(, תוך Rosen, 2003על סמך פיתוח של המשגה שהציע רוזן ) ,(systematic planned practice)מתוכננת שיטתית 

דיון והרחבה בכל סוגיה על בסיס מקורות נוספים. בתוך תיאור תהליך הבניית ההתערבות שזרנו את 

המלווה בתהליכי ליישם התערבות מתוכננת מבקשים אלה ההאתגרים העומדים לפתחם של את הדגשים ו

 בישראל.של ימינו בשדה העבודה הסוציאלית  ,בקרב משפחותמדידה ולמידה 

 כיווני פעולה

, מהלכים שונים סביב פיתוח ויישום מדיניות של התערבות מתוכננת הממוקדת במשפחהנעשים ששעה ב

בו ניתן לשלב את עקרונות החשיבה התוצאתית במסגרת ההתערבות עם שלבחון את האופן ניסה  מסמך זה

 :האלהולאור ממצאי הסקירה, מוצעים כיווני הפעולה  ,משפחות. במסגרת זאת
 

  ראייה מתכללת והערכה של המהלך 

במסגרת יוזמות  , אםמהלכים להטמעת התערבות מתוכננת עם משפחות כמהנכון להיום מתקיימים 

רשימה נמנים: הברמה הארצית עם המהלכים הנעשים ברמה הארצית.  אםעצמאיות של רשויות מקומיות ו

התדריך להבניית ההתערבות הכולל גם מודל להערכת עוצמת הבעיה  ,נזקקויות ומאפייני רקעשל ההחדשה 

. לאור יתוח תכניות ייעודיותפו פיתוח המערכת הממוחשבת לניהול תיק המשפחה ,כאמצעי למדידת תוצאות

תכלול מהלכים אלה לאום ויהמובא בסקירה זו והמורכבות העולה ממנה, קיימת חשיבות מכרעת לת

 ולהערכה סדורה ושיטתית שלהם:

o בעלי  שהם להבטיח כי הם עומדים בהלימה עם עקרונות ודגשים שנמצא אמטרת התיאום והתכלול הי

 משפחות וכי הם מייצגים תפיסה סדורה וקוהרנטית.  חשיבות לקידום ההתערבות המתוכננת עם

o   את שיסייעו להעמיק ההערכה נועדה לבחון את היישום של מהלכים אלו בשטח ולהפיק תובנות

של אחד העקרונות ליישום מהלך זה בכך מביא השטח ולשפרם על בסיס הממצאים. התאמתם לצורכי 

למידה מבוססת ידע ומידע לצורך שיפור מתמשך לפיו יש לשקוד על ו ,המרכזיים בחשיבה תוצאתית

 בכל הרמות. ,של תהליכי שינוי מתוכנן

 

 

  תפקיד עו"ס המשפחהשל  הגדרתוחידוד 

מצאות של י: שימת המשפחה במוקד ההתערבות מחייבת ה"משפחתי טיפול"לעומת ההתערבות" ניהול "

קה דינמיהמשפחה, המכיר גם את האיש מקצוע העוסק בתכנון ההתערבות ובתכלול ההתערבות של כלל בני 

על איש מקצוע זה להיות אחראי על תכנון ההתערבות, על . בני המשפחההמשפחתית ונתפס כעובד עם כלל 
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כמערכת משפחה אל הזאת בשותפות עם המשפחה. עם זאת, התייחסות כל ו ,עדכונהעל הערכתה השוטפת ו

ל משפחתיות, כחלק מדרכי ההתערבות. לפיכך, מחייבת גם התמחות ייעודית בטכניקות ובאסטרטגיות טיפו

 ניתן לחשוב על תצורות שונות של עבודה בהקשר זה:

o במקרה כזה תחום הטיפול המשפחתי נתפס כהתמחות  – בלבד התערבות תעו"ס המשפחה כמנהל

על הפניית המשפחה  תהאחראיא יהועו"ס המשפחה  (שאינו אחראי על התכלול)ייעודית של גורם נוסף 

 אליו במקרה הצורך.

o  הכשרה ייעודית תעבור להחליט כי עו"ס המשפחה אפשר  –ית מומח תגם מטפלא ישהעו"ס משפחה

ניהול , לצד בתחום זה במסגרת ההתערבות עם המשפחהעסוק תובתחום הטיפול המשפחתי 

 .התערבותה

. ת הכשרה מעמיקה וכישורים מתאימיםוטיפול משפחתי( דורשהתערבות כל אחת מפרקטיקות אלו )ניהול 

בעלי שני לא תהפוך לשולית בתהליך ההתערבות, נראה כי יש צורך בקיומם של מהן כדי שאף אחת 

כלים לביצוע היבטים עמוד צריכים לההתערבות ת מנהלעו"ס המשפחה כרשותה של התפקידים. עם זאת, ל

שעולים תוך כדי בניית משפחתיים כנים להתייחס לת, במידת הצורך, וכלתשל טיפול משפחתי, כדי ש

בין מצבים שבהם ניתן לקיים את להבחין חשוב בהקשר זה ההתערבות והמעקב אחריה ואחר תוצאותיה. 

את המשפחה בהם עדיף להפנות שהטיפול המשפחתי במסגרת ניהול ההתערבות בכללותה ובין מצבים 

 כןלתווואת אמות המידה להבחנה זו חשוב להגדיר  .בתחום הטיפול המשפחתי מומחההלגורם חיצוני 

 לעובדים בשדה.

 ויצירת תשתית מושגית העמקת הידע המקצועי, כשרותההתאמת ה 

o משפחהלפרט ולשירות הו עו"ס המשפחה בקרב: 

 בתחום תפיסת המשפחה בשנים האחרונות שחלו לאור השינויים מרחיקי הלכת . מושג המשפחה

לאמץ תפיסה עדכנית, תרבותיות המאפיינת את החברה הישראלית, חשוב -וכדי לתת ביטוי לרב

 תפתחויות בתחום. להתעדכן בהעובדים את הלעודד ורחבה ורגישה תרבותית של מושג המשפחה 

 דרכי התערבות שנמצאו מועילות למשפחות עלדע תאורטי ואמפירי יש להעביר י. דרכי התערבות, 

( EBPשימוש בפרקטיקות מבוססות מחקר )חשוב לעודד , לכך נוסף .על פי תחומי בעיה ומאפיינים

חשוב לתווך לעובדים תובנות המתגבשות על בסיס המידע הנאסף במיוחד במשמעותן העדכנית. 

רלוונטיים לעבודתם בשדה בעת הנוכחית והן כדי שיוכלו הכדי לציידם בכלים הן מהם עצמם, וזאת 

 הנתונים בקנה מידה רחב.איסוף ממתוצרי העבודה המתוכננת ו יהנותל

 הנוגעתתכנון התערבות מכוון תוצאות הוא צורת עבודה וחשיבה . תכנון התערבות מכוון תוצאות 

טיפול במסגרת שירותי הרווחה. חשוב להמשיך לפתח ולקדם הדרכה ייעודית בתחום לכל היבטי ה

את המושגים ואת החשיבה הטמיע ל , כדיהמשפחה ולשלבה במערך ההכשרה לתפקיד עו"סזה 

 .יועקרונותיישם את לואמורים להוביל את המהלך ה םעובדיהבקרב 
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 התערבות עם משפחות כרוכה לא פעם בעמידה בפני דילמות  .התערבות עם משפחותאתיקה ב

, שלהן גם היבטים סוגיות הקשורות לצנעת הפרטלנאמנויות וייחודיים הנוגעים לקטים יקונפלו

זיהוי ולניתוח מצבים  למובנים כלים מערך סדור של לצייד את העובדים ב לפיכךחשוב  אתיים.

לפתח מערך ייעודי בתחום מוצע לפיכך במישור החוקי והאתי. עמם ובדרכים להתמודדות , כאלה

 זה עבור עובדי המשפחה. 

 

o השירותים הייעודיים בקרב: 

תפיסת "המשפחה כמערכת" מציעה כי מכוונות כלפי משפחות אינה שימת הזרקור על המשפחה ו

של עובדי המשפחה. למשפחה מקום חשוב בהתערבות גם במסגרת דית עהבלצריכה להיות נחלתם 

עבודה עם פרטים בתחומי תוכן ייעודיים. במקרים אלו, מקומה של המשפחה בתהליך ההתערבות 

פעילות לצמצום באמצעות בות עם הפרט, אם יהיה כ"מערכת פעולה" המסייעת בקידום ההתער

שענות על הכוחות יה באמצעותאם  ,המשפחתי המשפיעים גם על הפרט מרחבקשיים ובעיות ב

כלל של התכווננות ה המצויים במשפחה כמקור תמיכה בתהליך ההתערבות. לפיכך, חשובה

. סגרת המשפחהאו במ התערבות עם משפחותהשירותים במערך הרווחה לתפיסת עבודה המעודדת 

דרכי וללמידת  הסביבה המשפחתיתהכרת הכשרת כלל העובדים במערך הרווחה לחשובה גם 

 .ככלי ליצירת שינוי אצל הפרט התערבות עם משפחות

 לתמיכה בהתערבות מתוכננת עם משפחות פיתוח מערכות ממוחשבות וכלים מובנים 

תיעוד המידע למערכות ממוחשבות לניהול ועל פיתוח הרווחה בימים אלו עובדות יחידות רבות במשרד 

ומתקיים מהלך רחב היקף לקידום המעבר לניהול תיק לקוח ממוחשב.  ,לקוחות שירותי הרווחהעל 

מעלה כי  ,סקירה זושחלקם הוצגו במסגרת  במדינות שונות,עוסקים בסוגיות אלו המסמכים  בחינת

כלים לתכנון פיתוח וכן  ות עם משפחותהתערבמערכות ממוחשבות לניהול האו  כלים מובניםפיתוח 

הכרוך המחיר אתגרים לא פשוטים. העוסקים במלאכה , המציבה בפני מורכבתמשימה  אהתערבות הי

עקרונות פגיעה בועד לקוי , דרך שימוש בהם פיתוח כלים לא מתאימים יכול לנוע בין חוסר שימושב

העקרונות ברוח ה מתוכננת עם משפחות יתמכו בעבודמערכות אלה כלים ושכדי  ובערכים מקצועיים.

  אמות המידה האלה:על  בין היתר ענוהם יועל בסיס החשיבה התוצאתית, חשוב ש במסמך זה,שתוארו 

o כלול ליכולת של הכלים והמערכות ל הכוונה .החשיבה התוצאתיתל פי בתהליך התכנון ע תמיכה

השונים לפי  רכיביםמעבר בין הולהיות בנויים כך שיתאפשר  ,רכיבי תהליך התכנון וההערכהאת כל 

הגדרת תוצאות רצויות ( 2; )הבחנה בין מאפיינים וצרכים( 1: )סדר תהליך התכנון המכוון לתוצאות

בחירת ( 3; )השגת התוצאות לאומדן מידתעל בסיס הצרכים שנבחרו להתערבות וכן הגדרת דרכים 

מעקב תקופתי אחר מידת השגת ( 4; )את השגת התוצאות מיטבישירות דרכי ההתערבות שישרתו 

שחלו ינויים על פי שאי השגת התוצאות ואו  השגתעל פי עדכון תכנית ההתערבות ( 5; )התוצאות

 במאפיינים או בצרכים. 
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o לאפשרהכלים והמערכות על . פרטיהעבור ו כלל המשפחהעבור תכנון  יכולתם לאפשר ולעודד 

התייחסות להערכות מצב נפרדות וכן להערכת מצב כללית משפחתית, ולעודד ביצוע של הערכות 

השגת התוצאות בכל ממד כזה בנפרד. תשתית אפשרית ליצירת של מצב חוזרות ובדיקת ההתקדמות 

תכנון כזה היא מערכת הנזקקויות החדשה, שבה הבחנה בין מאפיינים ונזקקויות של הפרט לבין 

 .שלמהכיחידה שפחה של המ אלו

o  המשרתת אותו על המערכת , התערבות עם פרט בתוך ההקשר המשפחתימבצע האם מדובר בגורם

: אילו תוצאות היא מכוונת להשיג מול בני משפחה אחריםהמתבצעת התייחסות לפעילות  אפשרל

רכת נוסף לכך, על המעאבני דרך ביצירת השינוי עבור הפרט.  תוצאות אלו מהוותבאיזה אופן ו

הקטגוריה של הגבלת -אי ,)למשלבמידת האפשר , בני המשפחהה חופשית ודינמית של הגדרלאפשר 

 לתיאור מורכב יותר של המערכת המשפחתית(. אפשרות"בעלי התפקידים" במשפחה ומתן 

o המערכות ול הכלים , עכדי להימנע ממצבים של פגיעה בזכות לפרטיות .התייחסות לצנעת הפרט

ללא חשיפת המידע על  המבקש זאת,חשיפת מידע לאחד מבני המשפחה  ,מבחינה טכנית ,לאפשר

  .בני המשפחה יתר

 

 אסף יהבטחת שימוש מתמשך במידע שי 

לצורך שיפור המענה הניתן להן על ידי מערך שירותי חשובה הטמעת התערבות מתוכננת עם משפחות 

במידע אגרגטיבי לצורך למידה ר להשתמש דרך שבה אפשהרווחה. עם זאת, חשוב לתת את הדעת גם ל

לאסוף מידע ולנתחו מסיבה זו חשוב  .ושיפור ברמת המקרו, קרי גיבוש מדיניות והקצאת משאבים

 .רכי השעה והנסיבותוהעולות על פי צעל בסיס שאלות על בסיס שאלות קבועות והן בקביעות, הן 

קיימא של -שינוי בר םודימשמעותית במהלך לקדרך ן עשוי להוות אב של כיווני הפעולה שהוצעויישום 

עקרונות העבודה המתוכננת, השיטתית והמנומקת, ניצבים תרבות שבבסיסה לעבר התרבות הארגונית, 

הכרח לאזן בין אלו ל הלהערכה והמעודדת למידה ושיפור. הם משקפים את המורכבות שבקביעות הנתונה 

בפרט של המשפחות וה של המערכת המשפחתית, יפיבין הרצון לשקף נכונה ולתת מענה מותאם לאוו

 ת ולעתים אף כאוטית.דינמיהמסתייעות במערכת שירותי הרווחה, שהיא מטבעה 

מומלץ לעבות ולהעמיק הנאמר, כל נוסף ל. פנייה לשדה באמצעותהרחבת הלמידה כמו כן, חשוב לחתור ל

השדה וכן ן ביטוי לקולות העולים מאת התובנות ואת כיווני הפעולה באמצעות מהלך סדור של מתן 

לתוצרים שכבר פותחו בהקשר זה במסגרת שירותי הרווחה ברשויות המקומיות השונות. למהלך כזה 

 חשיבות בשני היבטים מרכזיים:

בהלימה עם תפיסת חכמת המעשה, בשדה נמצאת מומחיות ומקצועיות שהתגבשה  – המעשיהיבט ב -

יומי שלהן. איסוף שיטתי של -םתוך ההקשר הטבעי והיוב התערבות עם משפחותלאורך שנים של 

תובנות בתחום זה עשוי להעשיר את התמונה ולתרום להפצת דרכי עבודה מיטביות. כמו כן, בשדה 

מתוכננת עם משפחות, שניתן ללמוד מהם ולהיעזר  להתערבותפותחו לאורך השנים כלים מעשיים 

 בהם לקראת פיתוח מערכות רחבות היקף.
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כי קולם של עובדים סוציאליים המתמודדים יום יום עם לוודא ראוי וחשוב  – הערכיבהיבט   -

 המציאות בשטח יישמע ויבוא לידי ביטוי בעת ביצוע מהלכים רחבי היקף כגון זה.

מצריך הקוראת להתערבות מתוכננת עם משפחות,  ,מהלך סדור של הטמעת מדיניות המשרדקידום 

התאמת המבנים הארגוניים, תהליכי ההכשרה לעובדים, התשתיות : םרכיביהלמגוון  התייחסות מתכללת

התשתית המושגית שהוצגה כי אנו מקוות וכן עדכון של הוראות מנהליות.  ,הטכנולוגיות והכלים הארגוניים

הסוגיות שהועלו בולט ן מובן כי לאור מורכבותן של חלק מ בכך.והתובנות שהועלו בו יסייעו מסמך זה ב

 ומותאם של המהלך.רגיש מושכל, הצורך בבחינה מעמיקה ונפרדת שלהן, לצורך המשך פיתוח 
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