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מבוא .1

במאיירסגיוינטמכון פותחה  הטיפול איכות של מתמיד ולשיפור למעקב להערכה, הרף שיטת
נקודות מארבע מורכב השיטה חזון הרווחה. במשרד לזקן השירות עבור 80 ה שנות בסוף ברוקדייל

עיקריות:

ועל ובנהליס בסטנדרטים עמידה על לפקח למשרד שתאפשר מערכת ליצור .1

המרבית. ביעילות הטיפול איכות
והמסגרות. השירות המשרד, ברמת מתמיד שיפור לעודד .2

איכות. הבטחת תהליכי באמצעות המסגרות של הפנימי הניהול יכולת את לחזק .3

ולקביעת האיכות לקידום צעדים לגבי הארצית ברמה לחשיבה מידע בסיס לספק .4

המערכת. להתפתחות בנוגע מדיניות
המשרד שירותי בכל הרף שיטת של היישום להשלמת אסטרטגית לתוכנית הצעה מהווה זה מסמך
מערך לכל וגם ישיר1 לטיפול הממשלתיים לשירותים גם מתייחסים שאנו להדגיש יש הבאות. בשנים
שתכלול עלמנת השיטה של להרחבה גם מתייחס המסמך המש"חים. במסגרת המופעל השירותים
והתאמת ב', דור לעקרונות בהתאם השיטה, חיזוק של תהליכים להשלמת וגם השירותים כל את
המתבטא דבר ושינויים, למידה המאפשרת מסגרת מהווה הרף ששיטת להדגיש יש המחשוב. מערכת
הכלים לפיכך ב'. דור עקרונות של ויישום פיתוח של המרכזי בשינוי והן בעבר שהוכנסו בשינויים הן

ושינוי. שכלול של מתמיד בתהליך ונמצאים דינמיים הם לפיקוח והמודלים
כנספחים מסמכים שני זה למסמך מצורפים האסטרטגיות. הסוגיות לכל בפירוט מתייחס לא המסמך
השונים בשירותים הרף ביישום שעולים לקשיים מתייחס 1 נספח מהסוגיות. חלק מפרטים אשר

ב'3. דור עקרונות לפיתוח המתווה את מפרט 2 ונספח היישומי' לקצב ובפרט
ועלות, זמן אחידות, מבחינת יעילה בצורה שירותים של רחב מגוון יישום עם להתמודד מנת על
לפתח לנסות אלא בנפרד, ושירות שירות כל לראות לא הוא שלה המרכזי שהלב אסטרטגיה גובשה
של השירותים את לחלק מאמץ הושקע זה לצורך דומים. שירותים מספר להכיל יכול אשר מודל
חמישה פותחו לכך בהתאם לו. המתאים מודל סוג לכל ולפתח מרכזיים סוגים למספר המשרד

:(1 (תרשים פקוח של בסיסיים מודלים

ביתיות. החוץ למסגרות .1

שירות ולפי בכלל המענים מערך את הכוללים המש"חים דרך הניתנים קהילתיים לשירותים .2

תומכים). (שירותים התמכרויות שיקום, ונוער, ילד כמו ייעודי

המברון שירותי האימוץ, שירותי הראשי: המשרד ידי על ישיר באופן אלא המש"חים ידי על לא הניתנים לשירותים מתייחס 1

משפחה. לענייני המשפט בתי שליד הסיוע ויחידות
2010 לדצמבר מעודכן הרף: של בפרויקטים (סטטוס) התקדמות דוח י

2010 ספטמבר, העבודה לתהליך והצעה ספרות סקירת המדדים, מיפוי מושגית, מסגרת ב': דור הרף שיטת J
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המש"חים. עבודת של (ניהולי) המערכתי להיבט .3

המש''חים. במסגרת היעודי והעו''ס המשפחה עו''ס לעבודת .4

ישיר. לטיפול הממשלתיים לשירותים .5

הקהילתי. בתחום חשובות התחלות ויש ברף כלולות כבר ביתיות החוץ המסגרות שרוב לציין יש

ותכניו: המסמן ארגון

פיתוח ותהליך (2 (פרק הרווחה במשרד שיטתי יותר פיקוח בהפעלת הצורך מוצג תחילה .
.(3 (פרק כה עד ויישומה במשרד הרף שיטת

.(4 (פרק ב' דור רף במסגרת והרחבתם הרף שיטת של עקרונות בהרחבה מוצג מכן, לאחר .
מפרט בי, דור ולפיתוח הבסיס עקרונות להרחבת והמניעים השיטה בחינת את מתאר 5 פרק .

האופרטיבית. משמעותם ואת העקרונות את

הרף. ליישום המודלים חמשת מוצגים 6 בפרק .
הרלוונטיים. השירותים כל סקירת תוך כיום השיטה של היישום מצב את מציג 7 פרק .

להנחות התייחסות תוך אפשרי, ולו"ז במשרד הרף של הפריסה להמשך תוכנית מציג 8 פרק .
על המבוססת תכנון מסגרת מוצגת בפרק הפריסה. תוכנית מאחורי שעומדות היסוד
מוצגת כן כמו חלופיות. תכניות יצירת המאפשרת התוכנית על משפיעים אשר פרמטרים
לשנת עד בי, דור עקרונות של יישום כולל כללמשרדית לפריסה קונקרטית לתוכנית דוגמא

תקציבית. הערכה וכן 2022

זו ממערכת העתידיות והדרישות הרף שיטת של המחשוב מערכת לפיתוח מתייחס 9 פרק .
השיטה. של השירותים בכל היישום להשלמת התכנון לאור

ועדת המלצות על וכן המשרד, של הפיקוח ועדת המלצות על השאר בין מסתמכת המוצעת התוכנית
אותן. ומשלימה למש"חים הרפורמה
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שיטתי יותר פיקוח בהפעלת הצורך .2

מן ללמוד והרצון הקיימות הפיקוח בשיטות חסרים ממספר נבע הרף שיטת את לפתח והדחף העניין
לפני הפיקוח מצב של תיאור רואים אנו 1 בלוח הפיקוח. בתחום בעולם המיטביות ההתפתחויות

ולאחריה. הרף שיטת הכנסת

הרף שיטת הכנסת ואחרי לפני במשרד הפיקוח תהליכי :1 לוח

הרף שיטת הכנסת אחרי הפיקוח | הרף שיטת הכנסת לפני הפיקוח

התאמות כולל ואחידים מדידים סטנדרטים סטנדרטים של כלליות הגדרות 1
בי לדור

אובייקטיביים מדדים על דגש סובייקטיביים מדדים 2

אחידים פיקוח ותהליכי פיקוח כלי אחידים לא פיקוח ותהליכי פיקוח כלי 3

הליקויים תיקון אחר מובנה מעקב ליקויים תיקון אחר מעקב אין 4

ממוחשב ממוחשב לא 5

שנתי פיקוח של מובנה תהליך הפיקוח תהליך של כללית הגדרה 6~

איכות על נתונים מסד איכות על נתונים מסד העדר 7

המטופלים מאפייני את הכולל נתונים מסד המטופלים מאפייני על נתונים מסד העדר 8

במסגרות ומובנה פנימי תיעוד במסגרות חלקי פנימי תיעוד 9

המטופל של המבט לנקודת מוגדר תפקיד המטופל של לקולו התייחסות אין 10

במשרד השירותים כלל בקרב אחידה גישה משלו וכלים מדיניות תהליכים, יש שירות לכל 7נ1

אחיד ובפורמט מובנות אישיות טיפול תכניות פורמט ובעלות מובנות לא אישיות טיפול תכניות 12

משתנה

אחיד בפורמט למסגרות, מובנות עבודה תכניות למסגרות, מובנות ולא שנתיות עבודה תכניות 13

משתנה בפורמט
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כה עד ויישומה השיטה פיתוח .3

לשירותים גס מאוד הורחב השיטה יישום השמונים, בשנות לזקן בשירות החלוץ פרויקט מאז
בשירותים חשובות התחלות ויש ביתיים החוץ השירותים כל את כמעט כולל היישום נוספים;
האינטנסיביות בפנימיות לזקן, השירות של האבות בבתי הרף יישום התמקד בתחילה הקהילתיים.
האגף של והצבוריים הממשלתיים במעונות הנוער, חסות רשות במעונות ולנוער, לילד השירות של

השיקום. באגף ביתי חוץ לטיפול ובמסגרות המפגר באדם לטיפול
פרויקט במסגרת קהילתיים, לשירותים גם הרף יישום הרחבת עם משמעותית תפנית חלה ב2003

יחודי פעולה שיתוף גם כלל הפרויקט ולנוער. לילד השירות שבפקוח בסיכון לילדים במועדוניות הרף
המשרדים. שני של משותף בפקוח הנמצאות במועדוניות החינוך משרד עם

בעקבות נוספים, לשירותים הרף להרחבת רבשנתית אסטרטגית תוכנית של ראשון שלב החל ב2007

להכנסת התייחסה זו תוכנית המשרד4. שירותי בכל הרף את לישם דאז הרווחה משרד מנכ''ל החלטת
פיתוח ,2007 שנת עד יחיד. למענה רק ולא מסוים שירות ידי על הניתנים המענים למכלול הרף שיטת
מענה נבחר לרוב כאשר שירות בתוך ספציפי מענה עבור או ביתיות החוץ המסגרות עבור היה הרף
אגף של שיקומיים יום מעונות או ונוער ילד שירות של המועדוניות כגון בשירות ומשמעותי מוביל

השיקום.
ועלות, זמן מבחינת יעילה בצורה השירותים מערך יישום עם להתמודד מנת על במבוא, שצוין כפי
השירותים לסוגי המתאימים פקוח של בסיסיים מודלים חמישה על המבוססת אסטרטגיה גובשה

המשרד: ידי על הניתנים השונים

(8 מתוך שירותים 5 כלולים (ברף ביתיות החוץ למסגרות .1

ייעודי: שירות לפי המענים מערך את הכוללים המש"חיס דרך הניתנים קהילתיים לשירותים .2

השירות עבור (פותח השמה/אבחון/הערכה ועדות וכן וכדי התמכרויות שיקום, ונוער, ילד
יעודייס) שירותים כ10 סה''כ קיימים משרדי. כפיילוט ולנוער לילד

פיתוח). תהליך (החל המש"חים עבודת של המערכתי להיבט .3

תכנון) של אחרונים בשלבים משפחה עו"ס (פרויקט היעודי והעוי'ס המשפחה עו'יס לעבודת .4

פותח). (טרם ישיר לטיפול הממשלתיים לשירותים .5

.1 מס' מתרשים ללמוד ניתן הכולל האתגר על

26 7.09 מתאריך אחרונה טיוטה החברתיים, והשירותים הרווחה משרד בשירותי הרף ליישום אסטרטגית תוכנית ראה 4
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הרף ליישום הכולל האתגר  המשרד שתתי :1 תרשים

/' י ץ

המשרד שרות1

i ^/
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(1 (מודל 1

^ J ( J

/ ץ // ץ
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מש"חים ממשלתיים
ישיר לטיפול

> /\ (5 ,/(מודל \(/' ץ /' \
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(3 (מודל

הע|0 ט.פול ] [ שירותים
(4 (מודל קהילת"ם

(2 (מודל
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הרף, להרחבת השירותים בין עדיפויות סדר של אסטרטגיה גובשה הרף יישום את לקדם מנת על
לאופי מתייחסת קהילתי לשירות ביתי חוץ שירות בין ההבחנה הקהילתיים. השירותים על דגש ששם
כולל שאינו או ביתי) חוץ (שירות מלאים מגורים כולל הוא האם במסגרת המטופל של השהיה

קהילתי). (שירות מגורים

שיקומיים יום למעונות ולנוער, לילד השירות של הקהילה שירותי לכל הרף הורחב זו במסגרת
עם באדם לטיפול היחידה השיקום, (אגף הרווחה משרד של משותף שבפיקוח נכויות, עם לפעוטות
בהיבט חברתיים לשירותים במחלקות הבריאות, ומשרד המפגר) באדם לטיפול והאגף אוטיזם

בהתמכרויות. לטיפול ובשירות המערכתיניהולי

שירותים ישנם בנוסף מטופלים. כ24,000 ובהן מסגרות 590 כ הרף במסגרת כלולות כיום, הכל בסך
גם הרף בנתוני התעניינות החלה במקביל מטופלים. וכ81,500 מסגרות כ1,500 ובהם בפיתוח
של עבודתה (לדוגמא הרף נתוני סמך על ודוקטורט מאסטר עבודות להתפרסם והחלו באקדמיה

.5(2006 שוורץ, עטר שלהבת

מלא באופן להבטיח יכולה אינה פיקוח שיטת אף מכך, כתוצאה מורכבת. היא הפיקוח משימת
באופן לפעול יש ולכן חמורות ותקלות חריגים אירועים לגמרי ולמנוע הסטנדרטים בכל עמידה
המוקדשים המשאבים היקף של פונקציה גם כמובן, היא, זו פעילות הפיקוח. מערכות לחיזוק מתמיד
מאמצים במקביל נעשים נוספים, לשירותים הרף של ההרחבה לתהליכי בנוסף כך, משום לפיקוח.
השיטה של ב' לדור שדרוג באמצעות נעשה החיזוק הרף. את מיישמים שכבר בשירותים הרף לחיזוק
האגף עם הדוק פעולה בשיתוף המתבצע המחשוב מערכת ושדרוג שוטף ועדכון (5 פרק להלן (ראה
בה והכניס הרף שיטת יישום לצורך ייחודית מחשוב מערכת פתח האגף במשרד. מידע למערכות
הקלדה יכולת ובהם: השטח מתוך שעלו המשתנים לצרכים בהתאם השנים, לאורך ותוספות שינויים

השירותים. לכלל אם") ("רף אחידה מערכת ויצירת הקצה משתמשי של דוחות והפקת

ופיתוח מחד ועדכון חיזוק מקבילים: ערוצים בשני מתבצעת ברף היום המתבצעת העבודה לפיכך
.(2 (תרשים מאידך והרחבה

נוער ובני ילדים של וחינוכי פסיכוחברתי תפקוד כמנבאים והפנימייה המשפחה הילד, של מאפיינים (2006 ש.( עטרשוורץ, s

לעבודה הספר בית בנבנישתי, רמי פרופ. בהנחיית דוקטור, תואר לקבלת חיבור ופוסטאשפוזיות. טיפוליות שיקומיות, בפנימיות
העברית. האוניברסיטה סוציאלית,
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הרף שיטת יישום במסגרת המתבצעים התהליכים סיכום 2 תרשים
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ועדת תוצאות, מיזם במשרד: מרכזיים תהליכים לשלושה מתחבר הרף יותר, רחב בקונטקסט
המתקבלים התוצאה בנתוני השימוש חיזוק הן: המרכזיות ההשקה נקודות הרפורמה. וועדת הפיקוח
תוצאות, מיזם לצורך הרף של המחשובית בתשתית השימוש בדיקת וכן השונות, הרף מערכות מתוך
בהיבט הן חברתיים לשירותים המחלקות פעילות על הפקוח והבניית לבקרה יעוץ בין התמהיל גיבוש
את ומחזקות הרף עקרונות את משלימות הפיקוח ועדת המלצות הטיפולי. בהיבט והן הניהולי

הרף. של היישום

הרף שיטת בהפעלת הבסיס עקרונות A

לסייע ובכך, בסטנדרטים עמידתם ואת השונים בשירותים הטיפול איכות את לשפר נועדה הרף שיטת
שדרוג באמצעות נעשה הטיפול באיכות השיפור אלה. בשירותים המטופלים של מצבם בשיפור
יותר תהיה כך שעקב מצופה יותר. ואחידה אובייקטיבית לשיטתית, והפיכתה הפיקוח מערכת
נקודות מארבע מורכב השיטה חזון כאמור המסגרות. עם לקשר יותר הוגן בסיס ויהיה שקיפות

עיקריות:

הטיפול איכות ועל ובנחלים בסטנדרטים עמידה על לפקח למשרד שתאפשר מערכת ליצור .1

המרבית. ביעילות
והמסגרות. השירות המשרד, ברמת מתמיד שיפור לעודד .2

איכות. הבטחת תהליכי באמצעות המסגרות של הפנימי הניהול יכולת את לחזק .3

מדיניות ולקביעת האיכות לקידום צעדים לגבי הארצית ברמה לחשיבה מידע בסיס לספק .4

המערכת. להתפתחות בנוגע

המלא ליישום בשירות. הרף שיטת של מלא ליישום להגיע מטרתנו רף פרויקט כל בסיום
מרכזיים: היבטים שלושה

השירות של המסגרות בכל יישום א.
שלביו כל על הפיקוח מחזור יישום ב.

והמטה המחוזי הפיקוח המסגרת, הרמות: בכל החלטות לקבלת הרף בנתוני שימוש ג.

משגרת לחלק שתהפוך כך בשירות השיטה עקרונות כל של מלאה להטמעה להגיע הוא הסופי היעד
ב' דור עקרונות את משלבים השיטה של הבסיס עקרונות ובמטה. במסגרות בפיקוח, העבודה
השוטף הפיקוח הגברת הפיקוח, במדדי השירותים בין האחידות של נוסף חיזוק שבהם: שהמרכזיים
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קישור ולמדיניות), לרישוי (כולל בנתונים השימוש העמקת חמורים, ללקויים המיידית והתגובה
תהליך את ונפרט נרחיב אנו הבא בפרק ומשני. עצמי ופיקוח וחוזים), (מכרוז נוספים לתהליכים

ב'. דור עקרונות של הפיתוח

הבאים: המרכיבים יהיו רף מערכת בכל

בחינת של מקיף תהליך מתבצע הרף במסגרת  משופרים ונהלים סטנדרטים .1

הרחבה עדכון, עוברים הסטנדרטים בשירות. הקיימים והנהלים הסטנדרטים
חדשים. ונהלים סטנדרטים נבנים אף רבות ופעמים הפיקוח לדרישות והתאמה
ברורים וסטנדרטים נהלים יהיו השירות בידי כי מצפים אנו זה תהליך בסיום
השירות. של העשייה תחומי כל את האפשר במידת המקיפים ומפורטים
המסגרות למנהלי הן מנחים קווים להוות אמורים והנהלים הסטנדרטים

המסגרת. התנהלות על שלהם בבקרה למפקחים והן השירותים בהפעלת
מדדים נגזרים המשופרים והסטנדרטים הנהלים מתוך  האיכות לאבחון כלים .2

סוגי שני ברף בשירות. המסגרות איכות לאבחון הכלים של הבניין אבני שהם
המערכתית ברמה המסגרת התנהלות על תמונה שנותנים היקפיים, מדדים מדדים:
המאפיינים שהם ומסמנים, וכוי) ניקיון פיזיות, תשתיות אדם, כוח (כמו:
המסמנים באמצעות הטיפול בדיקת בשירות. המטופלים אוכלוסיית של המרכזיים
אנו האבחון כלי בניית בעת הטיפולי. בהיבט האיכות מצב תמונת את משלימה

ל. שואפים
כגון השירותים לכלל המשותפים למדדים הניתן ככל גנרית ומדידה הגדרה .N

וכדי. ללקוח אישי תיק ניקיון, אדם, כוח מצבת
כך שלו האוכלוסייה ומאפייני שירות לכל ייחודים ופריטים מדדים בניית ב.

הטיפול איכות מצב את נאמנה לשקף שיוכלו
ותוצאות. תפוקות תשומות, הסוגים: משלושת מדדים הכללת ג.

לתפקוד שלהם הקריטיות ברמת שונים ומדדים פריטים בין הבחנה יצירת ד.

בפרט. המסגרת בתוך הלקוח ולתפקוד בכלל, המסגרת

כאשר לפיקוח, אחידה ותיעוד רישום למערכת להגיע מצפים אנו זה תהליך בסיום
כלים: סוגי חמישה יהיו המפקח בידי

(כגון: ומנהליים דמוגרפיים נתונים במסגרת: המטופלים כל על נתונים טופס א.

(המסמנים) המרכזיות הבעיות על ונתונים למסגרת), כניסה ותאריך גיל מין,
תוכנית (גיבוש הפרט ברמת החלטות לקבלת משמש הטופס ללקוח. שיש
משמשים כמוכן הארצית. וברמה המחוז ברמת המסגרת, ברמת טיפולית),

12



בעת בפרט הטיפול איכות בדיקת לצורך מטופלים של מדגם להפקת הנתונים
המקיף. הפיקוח ביקור

שנכללו במטופלים הטיפול איכות נבדקת זה שאלון באמצעות  פרט שאלון ב.
הלקוח עם ריאיון מקצוע, אנשי עם ריאיון האישי, תיקם בדיקת עלידי במדגם

ותצפית.

בהקשר הטיפול איכות של בדיקה נערכת זה שאלון באמצעות  מוסדי שאלון ג.

ציוד, כגון: השונים היקפיים במדדים המסגרת, התנהלות של המערכתי
ראיונות הם זה בשאלון המידע מקורות ופו'. אדם כוח מצבת מבנה, תשתיות,

ותצפית. תיעוד בדיקת והצוות, המנהל עם
הודעה ללא ביקור ביצוע בעת המפקח את משמש זה שאלון  פתע שאלון ד.

באופן אותם לבדוק שחשוב מדדים של מצומצם מספר ומכיל למסגרת מראש
זה.

במסגרת שלו ביקור בכל המפקח את משמש זה טופס  רציף לפיקוח טופס ה.
אותם נוספים מדדים וכן הגנריים הקריטיים המדדים של ליסט צ'ק ומכיל
ביקורי כל של תיעוד מאפשר הטופס רציף. באופן לבדוק השירות החליט

במסגרת. המפקח
כחלק  המסגרת וברמת הלקוח ברמת במסגרות אחידה ותיעוד רישום מערכת .3

אחידה מערכת גם נבנית הפיקוח כלי ועל והסטנדרטים הנהלים על העבודה מתהליך
אנו זה תהליך בסיום המסגרת. ברמת והן הפרט ברמת הן הפעילות ורישום לתיעוד
במידת המקיפים וברורים, מפורטים אחידים, טפסים יהיו שירות בכל כי מצפים
אירוע טופס טיפול, תוכנית אינטייק, טופס (כגון השירות פעילות תחומי את האפשר
ככל רבה גנריות ליצור ניסיון ישנו זה בתהליך גם ועוד). למסגרת קבלה טופס חריג,

השונים. לשירותים המשותפים בטפסים הניתן
בשיטת הנתונים איסוף  ורציף מובנה פיקוח ממחזור כחלק שיטתי נתונים איסוף A

לעיל: שהוצגו מרכזיים מודלים שני קיימים מובנה. פיקוח ממחזור חלק הנו הרף
.(6 (תרשים הקהילה על ולפיקוח (4 (תרשים המוסדות על לפיקוח

במסגרת הנאספים לנתונים מחשוב מערכת של פיתוח  החלטות תומכת מידע מערכת .5

על: שוטף מידע לקבל המאפשר ארצי כלל נתונים בסיס לבנות כדי הרף
שלהם המרכזיים המאפיינים על ונתונים דמוגרפיים נתונים המטופלים: פרופיל א.

(המסמנים)
המסגרות איכות על נתונים ב.

הפיקוח מערכת האם זמן נקודת בכל לדעת המאפשר  הפיקוח יישום על מידע ג.

שנקבעה. העבודה בתוכנית עומדת
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זמן, לאורך השוואות וכן המסגרת, וברמת הארצית ברמה נתונים מספקת המערכת
המאפיינים על דוח למשל: ומיונים. פילוחים במגוון דוחות מהם להפיק וניתן
הפערים על דוח או מגזר לפי ולנוער לילד השירות בפנימיות החניכים של (המסמנים)
אמורה המידע מערכת מחוז, לפי בפועל האדם כוח מצבת לבין אדם כוח תקן בין
על אמת בזמן התרעות כולל והמפקחים, השירות למנהלי שונות התרעות גם לספק

במסגרות. חמורים ליקויים

מקבלי את ישמשו אלה מידע בסיסי כי מצפים אנו  בנתונים אסטרטגי שימוש .6

שניתן הטיפול תוצאות במדידת המטה, רמת ועד המסגרת מרמת השונים, ההחלטות
טיפול, תוכניות בבניית שירותים, בתכנון מדיניות, בקביעת במסגרות, למטופלים
והשימוש לנתונים ההתייחסות כי מצפים אנו ועוד. ולפיקוח למסגרת עבודה תוכניות
לחשיבה לדיונים, בסיס יהוו השירות, מעבודת נפרד בלתי חלק להיות יהפכו בהם
נהלים לפי עבודה לאכיפת בסיס הנתונים ישמשו בנוסף הדרגים. בכל ולהתחדשות
שהמשרד גופים עם והתקשרויות מכרזים על והחלטות רישיון מתן אי או מתן כולל

איתם. עובד

של שיטתית שבדיקה מצופה השיטה יישום של מתקדם כשלב  ומשני עצמי פיקוח .7

לשירותים המחלקות של המשני הפיקוח באמצעות נוספים לגורמים גם תחלחל איכות
איכות הבטחת תהליכי שיבצעו במסגרות, השירות נותני של העצמי והפיקוח חברתיים
לבין החיצוני, הממשלתי, בפיקוח שנבדק מה בין הדוק קשר שיהיה מצופה פנימית.
מוחלטת זהות שתהיה הכרח אין כי אם והעצמי המשני בפיקוח שיבדקו המדדים
מצופה הממשלתי, הפקוח על בנוסף הללו הגורמים שני שיתוף באמצעות במדדים.
משגרת נפרד בלתי לחלק שיהפוך כך יותר, ויוטמע יואץ האיכות שיפור שתהליך

המעורבים. כל של העבודה
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ויישום אופרטיבית הגדרה העקרונות, פירוט ב' דור רף עקרונות .5

ואת העקרונות, של האופרטיבית ההגדרה את ב', דור עקרונות לפיתוח הרקע את נציג זה בפרק
ליישמם. כדי העבודה תהליך

בי דור רף במסגרת הבסיס עקרונות הרחבת 5.1
והחלטה המשרד שירותי בכל הרף את ליישם דאז הרווחה משרד מנכ"ל החליט 2007 בשנת כאמור,
את לבחון הוחלט זה, יישום לתהליך טובה בצורה להיערך מנת על הנוכחי. המנכ"ל ידי על אושררה זו

שפירו שמעון פרופ' ידי על בוצעה הבחינה לקחים. ולהפיק זמן נקודת לאותה עד הרף שיטת יישום
הרף שיטת בהם "בשירותים כי: עולה הבחינה מתוצאות אביב4. תל מאוניברסיטת פרומר דפנה וגב'
התפקידים בעלי כל על מקובלת והיא המסגרות, על בפיקוח הבקרה מרכיב את חיזקה היא מופעלת
והמעון, הפרט ברמת עבודה תכניות בבניית מסייע הרף בשיטת השימוש שנבדקו. בשירותים והעניין
הפיקוח את ועושה ואכיפתם, סטנדרטים בקביעת מסייע לפיקוח, המסגרות בין התקשורת את משפר

הומלץ: זו הערכה בסיס על יותר''. ומועיל לשיטתי

ולשירותים לתחומים ולהרחיבה ביתיים החוץ בשירותים הרף שיטת את ולהפעיל להמשיך א.
נוספים.

הרף שיטת את המיישמות ומסגרות שירותים בין הדדית ללמידה הזדמנויות יותר ליצור ב.

וממסגרת למפקח ממפקח לשירות, משירות עצמן את שהוכיחו פעולה דרכי ולהעתיק
למסגרת.

המשרד. דרגי כל בקרב החלטות תומכת כמערכת הרף בנתוני השימוש את להעמיק ג.

ובהם: המשרד ממטה צרכים מספר עלו השיטה הפעלת בעקבות בנוסף,

ובעיקר השיטה של ובתהליכים בכלים השירותים בין יותר רבה אחידות ביצירת הצורך א.
כקריטיים. המוגדרים במדדים

יצירת תוך המסגרות מול המפקח שעושה הפעולות לרצף השיטה של הפיקוח תהליכי הכנסת ב.

הליקויים. תיקון אחר במעקב לביקור ביקור בין המשכיות
הרף. במסגרת תוצאות מדידת של מרכיבים הרחבת ג.

התוצאות. ומיזם ומכרזים חוזים ובהם נוספים לתהליכים הרף שיטת תהליכי של חיבור ד.
הרשויות של והן עצמי) (פיקוח המסגרות של הן פנימיים איכות הבטחת תהליכי חיזוק ה.

משני). (פיקוח המקומיות

הרווחה משרד הוצאת החברתיים. והשירותים הרווחה משרד של בפנימיות הרף שיטת יישום (2008) ד. ופרומר, ש. שפירו, 6
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2009 בסוף פותחה מהמטה, שעלו לצרכים ובהמשך ממנו שעלו וההמלצות ההערכה תהליך בעקבות
של בי דור עקרונות הנקראים כיוונים במספר הרף שיטת חיזוק של בתהליכים שהתמקדה תוכנית

הבסיס: לעקרונות שלהם הזיקה ציון תוך העקרונות רשימת להלן הרף.

(2 בסיס עקרון של (הרחבה הרף בשיטת הנבדקים מדדים של ובמדידה בהגדרה גנריות .1

(2 עקרון של (הרחבה גנרית בראייה קריטיים מדדים .2

(4 שלעקרון (הרחבה רציף פקוח .3

ו5) 2 עקרונות של (הרחבה גנרית בראייה חמורים ליקויים על מיידית nvmn .4

מעבר המש"חים) (של משני ופיקוח השירותים) מפעילי (של עצמי פיקוח של המרכיבים חיזוק .5

(7 עקרון של (הרחבה המשרד של לפקוח

(2 עקרון של (הרחבה והתפוקות התשומות בדיקת לצד תוצאות מדידת על הדגש חיזוק .6

(6 עקרון של (הרחבה לרישוי ברף השמוש חיזוק .7

השירותים למפעילי המשרד בין שנחתמים והחוזים המכרזים מדרישות כחלק הרף הכנסת .8

(6 עקרון של (הרחבה

מנהלי ובקרב בפקוח השירות, במטה הרמות: בכל בנתונים וניהולי אסטרטגי שימוש על דגש .9

.(6 עקרון של (הרחבה וצוותיהן המסגרות

אתגר הנו עצמו בפני עקרון כל למשרד. מאוד גדול אתגר מהווה אלה עקרונות של ויישומם פיתוחם
הפיתוח בנוסף, ובעולם. בישראל פיקוח במערכות מקבילות לו ואין כמעט אשר וייחודי מורכב
שירות כל במסגרת נעשו ברף הפיתוח תהליכי כה עד אינטנסיבית. אגפית בין עבודה מחייב והיישום
נוצרו כאשר וגם מסוים) שירות על אגפים מספר של משותפת אחריות יש בהם מקרים (להוציא לחוד
ולפי לצרכיו בהתאם הללו העקרונות את יישם שירות כל השירותים, לכל משותפים עקרונות ויושמו

הבנתו.

האגפים כל של המשותפת העבודה שבה מסגרת ליצור צורך היה אגפי הרב האתגר עם להתמודד כדי
שיקום, (תקון, אגפים מ5 בכירים 16 המונה אגפית בין ועדה להקים הוחלט כן על ביטוי. לידי תבוא
תכנון מחקר אגף נציגי מידע), מערכות ואגף המפגר באדם לטיפול האגף וחברתיים, אישיים שירותים

המכון. ונציגי והכשרה

הראיונות ממצאי ומחוזות. אגפים שירותים, מנהלי עם שנערכו בראיונות החל העבודה תהליך
מדדי של מיפוי העקרונות, של מפורטת מושגית הגדרה כלל המסמך היקף. רחב למסמך בסיס שימשו
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שונות במדינות ויישומם ב' דור עקרונות של מרכזיים מרכיבים על מקיפה ספרות סקירת הרף,
.(2 (נספח הבינאגפית הוועדה עם יחד גובשה אשר , העבודה לתהליך והצעה בעולם,

שלבים: ארבעה כולל ב' דור מעקרונות אחד כל על הוועדה של העבודה תהליך

עקרון. כל של המשמעות על דיון א.
אלה. עקרונות של הביצוע דרכי על המלצה ב.

השירות. לצרכי והתאמתן דיון לצורך השונים לשירותים ההמלצות העברת ג.

כולל העקרונות ביצוע את לאפשר כדי הממוחשבת המערכת של והעדכון הפיתוח תהליך ליווי ד.

שירות. לכל הייחודיות ההתאמות

בתוך המרכזיים המטה אנשי של הפניות במידת מאוד תלוי הרף שיטת של הפיתוח שקצב להדגיש יש
ליצור היה הגדול והאתגר אגפי בין בתיאום הצורך נוסף אגפית הבין בוועדה השונים. השירותים

אלה. בתנאים ורציפה אינטנסיבית עבודה

שלו האופרטיבית למשמעות עקרון, כל של לרציונל נתייחס בי: דור בעקרונות נתעמק הבא בפרק
כה. עד הביצוע התקדמות את ונציג

יישומם ודרכי האופרטיבית הגדרתם בי, דור עקרונות פירוט 5.2
ומעבירה יישומם ובדרכי האופרטיבית בהגדרתם בי דור בעקרונות כאמור, דנה, אגפית הבין הוועדה
את מפרט זה סעיף .(3 (תרשים שירות לכל התאמתם לצורך השונים לשירותים המלצותיה את
 בתהליך או הוועדה ידי על כבר שבוצע ובמידה הפעלתם של האופרטיבית המשמעות ואת העקרונות

בסוגריים. מצוין הדבר
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ב' דור עקרונות על העבודה תהליכי : 3 תרשים

בי דור עקרונות של אופרטיבית הגדרה

[ גברית מחשוב מערכת בניית לצרכיו שירות כל של התאמה *

1 לצרכי המחשוב התאמת *t00**^
[ השירותים ,

^^*^ ( " /^^ן והכנת למפקחים הדרכה
[ nmonn

T
בשטח בצוע

,14 בעקרונות לטפל בוועדה הוחלט לעקרון. בהתאם דיפרנציאלית היא הוועדה בעבודת ההתקדמות
כבר ו7 14 עקרונות לגבי ההחלטות רוב יותר. מאוחר בשלב ו89 ,56 ובעקרונות הראשון בשלב ו7

צעדים נעשים כן, כמו התאמות. ביצוע לשם לשירותים כרגע מועברים והחומרים התקבלו,
למיזם הקשר את ולהדק ,(6 (עקרון הרף מערכות בתוך התוצאות מדידת את לחזק אופרטיביים
התייחסות יקבלו ו9 8 עקרונות קהילה. רף של מהתכנון חשוב חלק הוא 5 עקרון יישום תוצאות.

בהמשך. מרכזית

קריטיים מדדים והגדרת המדדים של גנריות .1+2
ליצירת מתייחס זה עקרון  הרף בשיטת הנבדקים מדדים של ובמדידה בהגדרה גנריות א.
המדידה בסולמות אותם, הבודקות השאלות בניסוח המדדים, בשמות במדדים: אחידות

מדדים. באותם לקוי לקביעת ובקריטריונים
רב משקל מוענק להם מדדים הינם קריטיים מדדים  גנרית בראייה קריטיים מדדים ב.

ואיכות שירות ספק של התקינה התנהלותו בבדיקת אחרים למדדים בהשוואה יותר
שעות. 24 תוך לתקנו שיש כזה הוא קריטי שמדד החליטה הוועדה נותן. שהוא השירות
גבוה, משקל עם מדדים חשובים, מדדים זה: בהקשר מונחים מספר מופיעים בספרות
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כאלה קריטי: כמדד מדד להכללת קריטריונים שני ישנם ועוד. איכות לבדיקת דגשים
מקרי או ובטיחות ביטחון נושאי כגון: המטופלים רווחת על מכרעת השפעה להם שיש
המסגרת של התקינה התנהלותה על המשפיעים למדדים מתייחס השני הסוג התעללות.

אנוש7. משאבי או ניהול כגון: השירות ניתן בה
אופרטיביים: צעדים

הגנריים המדדים רשימת שמתוך המדדים פיתוח עם להתחיל שיש הוחלט הוועדה במסגרת
במשותף. נעשה הפיתוח כן ועל הקריטיים המדדים ייגזרו

פעולות: מספר חייבה בפרט הקריטיים ובמדדים בכלל במדדים גנריות יצירת
את לבחון מנת על השונים בשירותים הרף שיטת של בכלים המופיעים המדדים כל מיפוי א.
המדדים של מיפוי נערך (בוצע: השונים בשירותים הקיימים המדדים בין והשונה הדומה
כ100 ובהם מרכזיים נושאים 8 נמצאו סה''כ הרף. שאלוני 43 ב הנמצאים השונים

פריטים). 1000 וכ מדדים
מדדים אילו לבחון מנת על המחוזות ומנהלי האגפים השירותים, מנהלי כל עם ריאיון ב.

(בוצע). קריטיים שהם גנריים מדדים ומתוכם גנריים שיהיו להם חשוב
המדדים ברשימת שיכללו המדדים קביעת לצורך במיפוי שזוהו המדדים רשימת תיעדוף ג.

(בוצע). הגנריים הקריטיים
זה בתהליך (בוצע: כקריטיים להגדיר יש אותם המדדים על אגפי בין קונצנזוס גיבוש ד.

שעות). 48 תוך לתקנו שיש ככזה הוגדר קריטי מדד פריטים. 19 נבחרו

ובפרט אדם כח הינו רבה לב לתשומת שזכה הנושאים אחד התיעדוף תהליך במסגרת ה.

אחר ועקבית סדירה בצורה לעקוב יש כי החליטה הוועדה במסגרת. אדם כח תקינת
כל על מידע השאר בין יש שבה מערכת אופיינה כך לצורך במסגרת. האדם כח תקינת
וכן חירום בזמן תפקידם לתפקיד, והכשרתם השכלתם משרתם, היקף המסגרת, עובדי
אדם כח ותחלופת העובדים ותק בפועל, אדם כח למצבת תקן בין השוואה כגון פרמטרים

(בוצע).

הממוחשבת. המערכת עדכון ליווי ו.

רציף פקוח .3
במגוון המפוקחת המסגרת על המפקח הגוף של פעילויות רצף של לקיומו מתייחס זה עקרון
מתועד הרצף כל כאשר וכר ליקויים תיקון אחר מעקב תיעוד, אחר מעקב ביקורים, דרכים
של המבט מנקודת האחד, היבטים: משני רציף'' "פקוח למונח להתייחס ניתן וממוחשב.
בקורי של התדירות מבחינת יותר, תכוף המפוקחת המסגרת עם שהקשר ככל המפקח: הארגון
כך המסגרת, של התעוד אחר מעקב או הלקויים) תיקון אחר ומעקב נתונים (איסוף הפקוח

The National AtferSchool Association. Brown, V. 8c Hotron, T. (2006). Endorser Manual, 20062007 7
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של רצף יש כמה עד המפוקח: הגוף של המבט מנקודת הוא השני ההיבט יותר. רציף הפיקוח
המפוקחת. המסגרת על עצמי) או משני חיצוני, (פקוח שונים גורמים מטעם פקוח פעילויות

אופרטיביים: צעדים

כל את להכניס הוחלט (בוצע: רציף בפיקוח לבדוק שיש והפריטים המדדים קביעת א.

הקריטיים). המדדים
אחיד טופס בניית ב.

הטופס של מוקדם מבחן ג.

המיחשובית התשתית הכנת לווי ד.

לקויים על התרעה .4

משמעויות: מספר יש זה לעיקרון כה, עד בוועדה התפתח שזה כפי
והמעקב הרגיל הפיקוח ביקורי במסגרת או שזוהו קריטיים ליקויים על מיידית התרעה .1

אחרים. מזדמנים בביקורים או הרגיל
לוח לגביהם שנקבע הרגיל הפיקוח במחזור שהתגלו ליקויים של תיקון יעדי על התרעה .2

בהתאם. בוצעו לא או תוקנו לא והדברים זמנים
וכוי). משוב מקיף, ביקור ביצוע אי (למשל הפיקוח תהליך של בלו"ז עמידה אי על התרעה .3

אופרטיביים: צעדים

(בוצע). ההתרעות סוגי של הגדרה א.

של הנמענים מי התדירות, מה מה, על ואיך להתריע צריך שעליהם הנושאים פירוט ב.

(בתהליך). השונות ההתרעות
(בתהליך). ההתרעות של הממוחשבת המערכת אפיון ג

הממוחשבת. המערכת עדכון ליווי ד

המשרד של לפקוח מעבר מישגי ופיקוח עצמי פיקוח של המרכיבים חיזוק .5

פיקוח סוגי שני ישנם השונים, השירותים על חיצוני פיקוח שהוא הממשלתי, לפיקוח בנוסף
הרשויות ידי על הנעשה משני ופיקוח עצמן המסגרות ידי על נעשה אשר עצמי פיקוח נוספים
פנימיים תהליכים של חיזוק וגם הפנימי התיעוד של חיזוק גם המש"חים. במסגרת המקומיות
לעקוב יהיה ניתן באמצעותם לדוגמא, פנימי. פיקוח לבצע המסגרות של היכולת את מחזקים
במעורבות צורך כל ללא השנתיות, העבודה ותוכניות האישיות הטיפול תוכניות ביצוע אחר
כמו המרכזיים, הקהילתיים השירותים עבור הרף מערכות שבפיתוח להדגיש יש חיצונית.
הפיקוח. בתהליכי הלשכות שיתוף על דגש הושם קהילה, רף במסגרת התומכים השירותים

משפחה. עו"ס רף של התכנון מתהליך חשוב חלק תהיה הזאת האפשרות בחינת
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אופרטיביים: צעדים
כולל: זה חיזוק ברף. היום הקיימים ומשני עצמי פיקוח של המרכיבים חיזוק א.

המידע במערכות השימוש חיזוק ובעיקר וברשויות במסגרות התיעוד חיזוק 

הקיימות. הפנימיות
על המבוססות אישיות טיפול תוכניות בניית ובהם פנימיים עבודה תהליכי חיזוק 

המטופל. נתוני טופס
שגובשה הליקויים לתיקון השנתית התוכנית על המערכות של הפנימי המעקב חיזוק 

הפיקוח. עם
ברף: היום כלולים שאינם נוספים תהליכים ב.

בהנחיות/נהלים המתבטאות ומשני עצמי פיקוח תהליכי של נוספות דרישות הגדרת
בהם. התומכים והכלים

והרשויות. המסגרות לרשות שיעמדו ומשני עצמי לפיקוח נוספים כלים בניית ג.

או בלבד פנימי הוא כמה ועד הפנימי בפיקוח שנאסף המידע מעמד לגבי בהירות יצירת ד.

אליו. גישה יש החיצוני הפיקוח שלגורמי

והתפוקות התשומות בדיקת לצד תוצאות מדידת על הדגש חיזוק .6

התקדמות". חלה הארגון של מטרותיו במימוש "האם השאלה על לענות באה תוצאות מדידת
בתוכניות, וחוזקות חולשות זיהוי ידי על תוכניות של מתמשך לשיפור משמשת היא כן כמו
המדידה דיווחים. לצורך וכן אדם כוח משאבים, בגיוס הצלחה לשיפור המידע, בסיס לחיזוק
חוו הנבדקת החברתית התוכנית משתתפי בה המידה אחר וסדיר שיטתי מעקב על מתבססת
במצב לשינוי מתייחסת תוצאות .מדידת התוכנית8 מכוונת אליהן והתועלות השינויים את
מיזם במסגרת האחרונות בשנים במשרד תאוצה לתפוס החל זה נושא הארגון. או הלקוח

הארגוני. מהשיח חלק ויותר יותר להיות והופך התוצאות
אופרטיביים: צעדים

מצבו (בדיקת המטופל מצב ברף: היום הקיימים התוצאה במדדי השימוש חיזוק א.
הפיזיים החיים לאיכות הקשורים שונים נושאים למסמנים), ומעבר המסמנים במסגרת
והנושא בוועדה עקרונית הסכמה יש המטופל. רצון ושביעות במסגרת האווירה במסגרת,

התוצאות. מיזם במסגרת ביצוע בתהליך נמצא
הרף של כפלטפורמה שימוש ידי על במשרד התוצאות מיזם לבין הרף שיטת בין חיבור ב.

המיזם). מול ביצוע (בתהליך שוטף באופן נוספות תוצאות למדידת
המשרד. של השירותים בסקירת הרף בנתוני שימוש ג.

וקווים לקחים שירות: במערכות תוצאות של מתמשכת מדידה של ופרקטיקה תפיסה פיתוח ,(2010) י. צבע, גי חביב, אלסטר,ס., 8

ברוקדייל. מכון מאיירסגיוינט מהספרות מגחים
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לרישוי ברף השימוש חיזוק .7

הרף, ממצאי על שיסתמכו כך מסגרות, לרישוי הקריטריונים בעדכון לצורך מתייחס זה עקרון
הפקוח מחזור בין סנכרון כולל שוטף לשימוש החדשים הקריטריונים להכנסת תוכנית בניית

הרישוי. ומיחשוב הרשיון חידוש לתאריך
אופרטיביים: צעדים

מהשירותים). בחלק (בוצע הרף על בהתבסס לרישוי קריטריונים הגדרת א.
ביצוע). (בתהליך לרישוי המיוחדת המחשוב מערכת של העדכון ליווי ב.

הרישוי. תהליכי ובין הנתונים איסוף תהליכי בין סנכרון ג.

השירותים למפעילי המשרד בין שנחתמים והחוזים המכרזים מדרישות כחלק הרף הכנסת .8

העולות בדרישות לעמידתו המתייחסים המפעיל עם ההתקשרות לחוזה סעיפים הכנסת
במשרד. המשפטית המחלקה עם תיאום תוך מהרף,

אופרטיביים: צעדים

שהתהליכים כך המסגרות מפעילי מול והחוזים המכרזים מדרישות כחלק הרף הכנסת א.
האדם כח מערכת עדכון ובהם: מסגרת של ההפעלה מדרישות חלק יהיו ברף המתבצעים
בניית אישיות, טיפול תוכניות בניית לשנה, אחת מטופל נתוני טופס מילוי הממוחשבת,
הפיקוח, ביקור בעת המפקח עם פעולה שיתוף הליקויים, לתיקון שנתית עבודה תוכנית

ועוד. הפיקוח בביקורי שימצאו הליקויים תיקון
המשרד. של המשפטית הלשכה עם התייעצות ב.

הרמות בכל בנתונים וניהולי אסטרטגי שימוש על דגש .9

בכל הרף ממערכת המתקבלים בנתונים וניהולי אסטרטגי שימוש על לדגש מתייחס זה עיקרון
וצוותיהן. המסגרות מנהלי ובקרב בפקוח השירות, במטה הרמות:

ולהעמיק להרחיב הוא והאתגר הללו השימושים כל של אלמנטים השונים בשירותים יש

השונים השירותים מול המעשית בעבודה אך בוועדה לדיון הגיע לא עדיין הנושא אותם.
אלה. מרכיבים לחיזוק פועלים אנו פרטני באופן

אופרטיביים: צעדים
הארצי: והמפקח השירות מנהל א.

נוספים דוחות לבקש וכן הפיקוח מחזור בתום המתקבלים הארציים הדוחות על לעבור
הבאות: הפעולות ביצוע בעת שימוש בהם לעשות מנת על לצרכים בהתאם

ליקויים לתיקון הדרכים לגבי הארצית ברמה פתרונות הצעת .1

ארציות תוכניות וליווי פיתוח .2
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אחרים תפקיד ובעלי המפקחים של המקצועית ההשתלמות ותכנון מקצועי פיתוח .3

ההשמה תכנון .4

חדשות מסגרות הקמת/סגירת של ותכנון יוזמה .5

במשאבים חריגות אישור .6

הפיקוח מדיניות גיבוש .7

י הסטנדרטים שדרוג .8

מחזור לסיכום המסגרות ומנהלי ההנהלה המפקחים, כלל של במפגש השתתפות .9

] הבא במחזור העבודה מכיווני כחלק השירות של הדגשים והצגת הפיקוח,
הנתונים לאור למסגרת רישיון שלילת / למתן הנוגעות החלטות בקבלת מעורבות .10

המחוזי: המפקח ב.

לעשות מנת על ארציים הכלל הנתונים על וכן שבפיקוחו המסגרות של הנתונים על לעבור
הבאות: הפעולות ביצוע בעת שימוש בהם

לתיקון שנתית עבודה תוכנית בבניית וסיוע המסגרת למנהל הפיקוח ממצאי העברת .1

הליקויים.
העבודה. לתוכנית בהתאם הליקויים תיקון אחר מעקב .2

המטופלים. של למסמנים התאמתן ומידת הטיפול תוכניות בדיקת .3

בהתאם וחברתיות טיפוליות תוכניות של כולל מערך בבניית המסגרת למנהל סיוע .4

המטופלים. למאפייני
ולמנהל הארצי למפקח המטופלים ונתוני הפיקוח ממצאי על דיווח הצורך, במידת .5

השירות.

שיתופי ולקדם מצליחות ממסגרות ללמוד מנת על סוג מאותו מסגרות השוואת .6

פעולה.
המסגרת: מנהל ג.

הפעולות ביצוע בעת שימוש בהם לעשות מנת על הפיקוח ממצאי על וכן המטופלים נתוני על לעבור
הבאות:

הליקויים תיקון את הכוללת שנתית עבודה תוכנית בניית .1

והכשרתו במסגרת האדם כח מבנה תכנון .2

והפעילויות החוגים מערך תכנון .3

הטיפול תוכניות בניית אחר מעקב .4

והחדשות הקיימות הרף מערכות בתוך העקרונות יישום 5.3
רוחבית עבודה תתבצע ב', דור מעקרונות אחד כל על אגפית הבין הוועדה עבודת סיום לאחר
הוועדה לעבודת לפיכך, השירות. לצרכי להתאימן כדי שירות, בכל לדיון יובאו וההחלטות
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להכניס צורך שיהיה המרכזיים הנושאים השירותים. של העבודה תוכנית על השלכות תהינה
הוועדה: מעבודת כתוצאה שירות כל של העבודה לתוכנית

הכלים התאמת .

המודל של החדשים המרכיבים הטמעת .

המחשוב מערכות התאמת .

של היישום תהליך להשתלב יצטרך נוספים, לשירותים הרף הרחבת של הזמנים לוח בתוך
היבטים: שני זה לתהליך בי. דור עקרונות

באופן פיתוח: בתהליכי נמצאים או פותחו שכבר בשירותים והשינויים ההרחבות הכנסת א.
בששת ב' דור עקרונות הכנסת את ולהשלים פותחו שכבר השירותים בארבעת מלא

היום. שבפיתוח השירותים

בעתיד. בפיתוח שיתחילו השירותים של פיתוח בתהליכי ב' דור עקרונות של מראש שילוב ב.

מערכות ליצירת למחשוב הנושא מועבר לשירותים, בי דור עקרונות להתאמת במקביל
מעבירים הם ההתאמה את מסיימם השונים שהשירותים לאחר הנדרשת. הגנרית המחשוב
סיום לאחר במערכת. הנדרשים השינויים לביצוע המחשוב ליחידת הייחודיות דרישותיהם את

בשדה. לביצוע ומשם הדרושים התהליכים לביצוע השטח להכנת הדרכות לבצע יש זה, שלב
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הרף ליישום המודלים תיאור .6

הפיקוח. למודל הבסיס את מהווים ב' דור עקרונות כולל (4 בפרק (שהובאו הרף שיטת עקרונות
בהיבט המש"חים על הפיקוח של המודל ולאחריו ביתיות החוץ במסגרות הפיקוח מודל יוצג תחילה
חייבה בקהילה לשירותים הרף של ההרחבה פיתוח. תהליך של בעיצומו שנמצא והמערכתי, הטיפולי
היום עד פותחו לפיכך, ביתיות. החוץ במסגרות קיים שהיה לזה מעבר נוסף, פיקוח מודל של גיבוש

בקהילה. לשירותים והשני ביתיות החוץ למסגרות האחד בסיסיים: מודלים שני
של והרבגוניות מהמורכבות הנובעים הייחודים לאתגרים כמענה נבנה לקהילה הפיקוח מודל
הפיקוחי והאתגר מענים סוגי של רבות עשרות בתוכו מכיל קהילתי שירות כל בקהילה. השירותים
המחלקות ידי על לרוב ניתנים שהמענים לעובדה להתייחס הכרח היה בנוסף, עצום. הוא עליהם
ההשלכות אחת ביתיות. החוץ במסגרות כמו המשרד, עלידי ישירות ולא חברתיים לשירותים
לבין המחלקות בתוך (מערכתיים) מנהליים תהליכים בין להבחין הצורך היא מכך הנובעות

ולנוער). לילד בשירות קהילה רף (דוגמת הטיפוליים התהליכים

המערכתי ההיבט מרכזיים: היבטים לשני מתחלק חברתיים לשירותים המחלקות על הפיקוח
תרבות כגון בנושאים המחלקה פועלת בו לאופן מתייחס המערכתי ההיבט הטיפולי. וההיבט
נושאים על לפקח שאמור המפקח ומבנה. תשתיות חירום, אדם, כח במחלקה, ארגוניים ותהליכים

הפיקוח. בועדת גיבוש, בתהליך נמצאת תפקידו שהגדרת המערכתי המפקח הוא אלה

ידי על הן למטופלים, שניתן הטיפול על מפקחת המחלקה בו לאופן מתייחסים הטיפולי בהיבט
קהילתיים שירותים  טיפוליים מענים ידי על והן ישיר, באופן המשפחה ועו"ס הייעודיים העו"סים
ובין המחלקה ידי על ישירות מופעלים הם אם בין שירותיים), או (מיוחדים המש"חים דרך שניתנים
אחראים אלה נושאים על פרטי. גורם או עמותה עלידי כלומר חוץ, במיקור מופעלים הם אם

וכד'). ונוער ילד שירות מפקח שיקום, מפקח (כגון הייעודיים המחוזיים המפקחים

עבור קהילה רף הוא אחד מהלך הטיפולי. החלק עבור רף לפתח שמטרתם מהלכים שני קיימים כיום
כבר שנמצא הקהילתיים, השירותים על הפיקוח עם להתמודדות דגם המהווה ונוער, ילד שירות
משפחה, עו"ס רף הוא השני המהלך .6 בתרשים גם ויתואר 6.2 בסעיף נדון הוא מתקדם. בשלב

הייעודיים. לעו''סים דגם גם להוות ויכול המשפחה עו"ס של לעבודה המתייחס

ישיר לטיפול ממשלתיים לשירותים שיתייחס לפיקוח נוסף מודל של בפיתוח צורך שיהיה יתכן בעתיד
המבחן). שרותי (כגון
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הביתיות החוץ במסגרות הפיקוח מודל 6.1

המפקח עבודת על המסגרת. על המחוזי המפקח של ישיר פיקוח מתבצע ביתיות החוץ במסגרות
משימות ביצוע על ישירות האחראי במחוז, הרלוונטי השירות מרכז גורמים: שני מפקחים
הארצי המפקח המפקח. מעל המקצועית הסמכות שהוא השירות, של הארצי והמפקח הפיקוח,

.(4 (תרשים הדדי דיווח של בקשר נמצאים במחוז השירות ומרכז

ביתיות החוץ במסגרות הפיקוח מודל :4 תרשים

במחוז השירות מרכז  ארצי מפקח

I

1nnn /7/79/2

מסגרת:
טיפוליים תהליכים .
מנהליים תהליכים .

וציוד תשתיות .

( /

הבאים: התהליכים שוטף באופן מתבצעים הרף שיטת לפי הפיקוח בתהליך

בניית דוחות, והפקת המטופלים נתוני ניתוח המטופלים, על נתונים איסוף המסגרת: ברמת 1

עבודה תוכנית בניית אדם), כח נתוני (כגון: נוספים נתונים איסוף אישיות, טיפול תכניות
עבודה שנת בכל מתרחשים אלה תהליכים פנימיים. איכות הבטחת ותהליכי למסגרת שנתית

המסגרת. של
נושאים בוחן המפקח בהם המפקח של שוטפים פיקוח ביקורי מתקיימים הפיקוח: ברמת .2

ומבצע קריטיים מדדים בודק לתקן, צורך שיש ליקויים אחר עוקב המסגרת, בעבודת שוטפים
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עם תיאום ללא או המסגרת עם בתיאום להיעשות יכולים אלה ביקורים נוספות. משימות
זה תהליך המסגרת. על המפקח של מקיף פיקוח תהליך מתקיים לתקופה אחת המסגרת.
תוכנית נבנית שבעקבותיו משוב פגישת מקיף, פיקוח ביקור מרכזיים: שלבים שלושה כולל
מתן לגבי החלטות מתקבלות בנוסף הליקויים. תיקון אחר ראשוני ומעקב למסגרת עבודה

.(5 (תרשים השירות. ידי על שנקבעו זמן בפרקי למסגרת רשיון
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הרף שיטת לפי שנתי רב פיקוח :5 תרשים

רשיון מתן לגבי הוול0ות .7 9^^1^^<
למסגרת ף^

המטופלים נתוני איסוף .1
ביקורם ( 

של שוטפים 
המפקח

^

גיקיי'0 | המטופלים נתוני ניתוח .2
של שוטפים
המסקח דוחות והפקת

^ ___^_, ע
מקיף: בקרה תהליך יש שבה בשנה .5 ג,יןן,ם

_1_"" למסגרת משוב של ^שוטפים , """ י""" ^ ^ף . = שנתית. עבודה ! ^ ן
S '' יי ^ ^ '' טי0ול תכניות בניית .3

מקיף: בקרה תהליך ללא בשנה .5 [ ^ ע
Tt1T\\\u ,it/ji/ תכנית בניית J יגיקור'ם ■** ביקורם .' שלץ" D'oonu

של שוגלים על נוספים נתונים איסוף .4 המקקח
המפקח י ן

1 המסגרת תפקוד j 

^ ^ מקרא:
הפיקוח ברמת תהליכים !■■I
המסגרת ברמת תהליכים [ 1



ביתיות: החוץ במסגרות הפיקוח מחזור פירוט

המסגרת: ברמת תהליכים
עלידי המבוצע מקדים שלב הוא זה שלב  בתרשים) 1 (מספר המטופלים נתוני איסוף .1

הטופס במסגרת. המטופל דייר כל על דייר נתוני טופס למלא מסגרת כל על המסגרות.
הטופס מצבו. על המעידים (מסמנים) נוספים ומאפיינים דמוגרפיים נתונים מספק
שייבדק המדגם לבחירת כבסיס וכן דייר לכל אישית טיפול תוכנית לבניית משמש

המקיף. הפיקוח בביקור
נתוני איסוף סיום לאחר בתרשים) 2 (מספר דוחות והפקת המטופלים נתוני ניתוח .2

המטופלים מאפייני על מידע המכילים דוחות ומופקיס הנתונים מעובדים המטופלים,
ברמת המסגרת, ברמת החלטות לקבלת משמשים האגרגטיביים הנתונים במסגרת.

הארצית. וברמה המחוז

כל על הנאספת לאינפורמציה בהתאם בתרשים) 3 (מספר אישיות טיפול תוכניות בניית .3

ולקשיים לחוזקות ומתייחסת לצרכיו המתאימה אישית טיפול תוכנית לו נבנית מטופל
, ומטרות יעדים כוללת הטיפולית התוכנית מתמודד. הוא עמם (מסמנים) העיקריים

הצוות. אנשי בין אחריות וחלוקת טיפוליות פעולות
שונים צוות אנשי אוספים העבודה במהלך בתרשים) 4 (מספר נוספים נתונים איסוף A

ניהול אדם, כח תקני בטיחות, כגון: נושאים במגוון המסגרת תפקוד על אינפורמציה
ומבנה. ותשתיות שוטף

בסיס מהווה המקיף הביקור בתרשים) 5 (מספר למסגרת שנתית עבודה תוכנית בניית .5

קבעה אותה והשיפור הפיתוח יעדי את המכילה למסגרת שנתית עבודה תוכנית לבניית
הקרובה. לשנה לעצמה המסגרת

של שונות פעולות עושה המסגרת בתרשים) 6 (מספר פנימיים איכות הבטחת תהליכי .6

בתוכנית לעצמה הציבה אותן והשיפור הפיתוח ביעדי לעמוד מנת על איכות הבטחת
השנתית. העבודה

המפקח: ברמת תהליכים

המפקח של שוטפים ביקורים מתקיימים הפעילות שנת כל לאורך  שוטפים ביקורים .1

של בדיקה עורך העבודה, תוכנית והתקדמות הליקויים תיקון אחר עוקב הוא בהם
נושאים במגוון למסגרת יעוץ ונותן רציף פיקוח לקיים הוחלט עליהם נוספים מדדים
הטופס ימולא (אז מראש הודעה עם בחלקם יתבצעו אלה ביקורים ומנהליים. טיפוליים

הפתע). שאלון ימולא (אז מראש הודעה ללא ובחלקם רציף) לפיקוח



בתרשים): 5 (מספר מרכזיים שלבים 3 הכולל מקיף בקרה תהליך .2

ברמת הן במסגרת הטיפול איכות על נתונים אוסף המפקח בו  מקיף פיקוח ביקור א.
המסגרת ברמת והן מטופלים) מדגם על הממולא הפרט שאלון (באמצעות הפרט

המוסדי). השאלון (באמצעות כמערכת והתנהלותה
ונתוני הממצאים דוח  לשיפור שנתית עבודה תוכנית וקביעת למנהלים משוב ב.

וצוותו. המסגרת למנהל המפקח בין משותפת לפגישה כבסיס משמשים המטופלים
הקרובה, לשנה עבודה תוכנית ונקבעת הפיקוח ממצאי על משוב נערך זו בפגישה
או זה ליקוי תיקון ייבדק מתי ההחלטה פיתוח. ומיעדי הליקויים מתיקון המורכבת

לביצוע. האפשרי הקצב ולפי הדחיפות מידת לפי נקבעת אחר
העבודה, תוכנית ובניית המשוב ביקור לאחר הליקויים תיקון אחר ראשוני מעקב ג.

ותיבחן הליקויים תיקון אחר ראשון מעקב יערוך בו יעד תאריך המפקח קובע
העבודה בתוכנית שגובשו והשיפור הפיתוח ביעדי לעמידה המסגרת מחויבות

המפקח. עם במשותף שנבנתה
 בתרשים) 7 (מספר הצורך במידת אחרות וסנקציות רישיון מתן אי או מתן על החלטות .3

לקביעת בסיס מהווים הקריטיים למדדים המתייחסים אלה ובמיוחד הפיקוח ממצאי
אחרות. סנקציות על להחלטה בסיס וכן המסגרת של הרישוי סטטוס

המטה: ברמת תהליכים
שאלונים ונשלחים למפקחים מוסדות של ההצבה את המטה מעדכן מחזור, כל בתחילת
המחזור שלבי ביצוע אחר מעקב מתנהל המחזור במהלך הפיקוח. לביצוע לו"ז כולל למפקחים
מהמערכת נתון רגע בכל הפיקוח מחזור התקדמות לגבי המצב תמונת את לקבל ניתן השונים.

הממוחשבת.

מהצוות חלק גם (ולעתים המסגרות מנהלי כל של פגישה להתקיים אמורה מחזור כל בסוף
את לסגור כדי נועדה זו פגישה הפיקוח. מחזור לסיכום המטה ונציגי המפקחים הטיפולי),
הפיקוח מחזור ממצאי מוצגים בפגישה חדש. פיקוח מחזור ולפתוח שהסתיים הפיקוח מחזור
בנושאים ולהעמיק ובהשלכותיהם בממצאים לדון הזדמנות גם זו הבא. למחזור ודגשים

לשירות. החשובים מסוימים
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קהילה רף  המש"חים דרך הניתנים הקהילתיים השירותים 6.2

מהשירותים אחד כל ידי על הניתן הטיפול בין להפריד יש הקהילתיים, לשירותים בהתייחסות
המשפחה. עו''ס עלידי הניתן הטיפול לבין הייעודיים

פיילוט לשמש אמור והוא הדגם לפיתוח כבסיס ונוער ילד של הייעודי השירות נלקח המודל, בפיתוח
בשלב לדחות הוחלט ולנוער לילד בשרות בקהילה. היעודיים הטיפוליים השירותים שאר עבור משרדי
תהליכים מספר ועל המענים על בפיקוח ולהתרכז העו"ס, עבודת על הפיקוח של החלק פיתוח את זה

מרכזיים.

אופיים: בשל ייחודיים אתגרים מספר מציבים במשרד הייעודיים הקהילתיים השירותים

סוגי כ30 קיימים ולנוער לילד בשירות לדוגמא,  בקהילה הניתנים המענים ומגוון היקף א.

האוכלוסייה. ולמאפייני לגודל בהתאם משתנה רשות בכל המענים של היקפם מענים.
המטופלת. האוכלוסייה של רחב היקף ב.

בה האוכלוסייה והיקף מבנה גודל, מבחינת חברתיים לשירותים המחלקות בין רב שוני ג.

המחלקה. מטפלת
המחוזי. המפקח של המעורבות מידת מבחינת המחלקות בין רב שוני ד.

ומועדונית). ספר בית (לדוגמא, בלקוח המטפלים גורמים מספר של מעורבות ה.
חוץ. במיקור המענים במספר עלייה ו.

הפיקוח מודל בבסיס העומדים מרכזיים, עקרונות שלושה גובשו לעיל, שצוינו האתגרים על כמענה
בקהילה:

כלי באותם משתמשים שניהם כאשר והמחלקות, המפקחים בין הפיקוחית העבודה חלוקת א.
המענים. ומגוון היקף עם להתמודד כדי פיקוח,

מענים ידגמו שנה בכל (כלומר, מענים של מתחלף מדגם על יתבסס המפקחים של הפיקוח ב.

של הרחב וההיקף המחלקות בין השוני המענים, ומגוון היקף עם להתמודד כדי וזאת אחרים)
המטופלת. האוכלוסייה

המחלקה חוץ: במיקור מענים לגבי הפיקוח מבחינת אינטנסיביות של שונות דרגות יהיו ג.

בלבד. מענים מדגם לקחת יכולים שהמפקחים בעוד המענים, כלל על לפקח צריכה

המודל וחלקי. ראשוני עודנו אשר הטיפולי בהיבט המש''חים על הפיקוח למודל תורגמו אלה עקרונות
(תרשים פיקוח רמות שלוש כולל והוא והמחלקות, המפקחים שותפים בו משולב, מודל הוא שפותח
אינטנסיבי. פחות פיקוח מקווקו אדום ובקו אינטנסיבי פיקוח מלא אדום בקו מציין התרשים .(6

פיקוח: רמות שלוש במודל

31



משותפת. הדדית עבודה קיימת הללו הגורמים שני בין במחוז: השירות ומרכז ארצי פיקוח (1

במחוז השירות ומרכז המחוזיים, המפקחים מול המקצועית הסמכות הוא הארצי המפקח
הפיקוח. משימות ביצוע על ישירות אחראי

פיקוח: סוגי שלושה מבצע המחוזי המפקח (2

המחלקה. שעושה הפיקוח על פיקוח א.
שהמחלקה מענים ועל והערכה טיפול תכנון ועדות על מענים, פיתוח על אינטנסיבי פיקוח ב.

מספקת.
הטלת שמשמעותו חוץ, במיקור מענים על יותר) קטן (מדגם אינטנסיבי פחות פיקוח ג.

מענים. של זה סוג על בפיקוח המחלקה על יותר רבה אחריות

מענים מספקת, שהיא המענים על תפקח המחלקה חברתיים: לשירותים המחלקה של פיקוח (3

המענים. פיתוח על וכן והערכה טיפול לתכנון הועדות חוץ, במיקור
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ועדות המענים, על פיקוח הקהילתיים: השירותים עבור שפותח הפיקוח מודל :6 תרשים
ונוער) לילד בשירות פיילוט (בשלב המענים ופיתוח והערכה טיפול תכנון

אחריותעל:
ארצי .פיקוח

במחת השירות .מרכז

ו

המפקח של פיקוח
1 ■rinnn :

I ;

המחלקה של פיקוח I

חברתיים לשירותים 1

מענים: פתוח תכנון ועדות מענים שהמחלקה מענים
ויישום תוכניות והערכה1 טיפול גמיקורחוץ מספקת

אינ0נ0יבי פחות פיקוח = מקרא:

זה פיילוט פיילוט. לקראת ונמצא ולנוער לילד השירות עבור פותח בקהילה הרף של הפיקוח מודל
מיוחדת וועדה לכנס הוחלט במקביל המשרדית. הפיקוח ועדת עבור משרדי כפיילוט גם משמש

ארצי. הכלל היישום לקראת בצעדים שתדון למנכ"ל המשנה בראשות

ביתיות. החוץ שבמסגרות לזה בעיקרו דומה יהיה הייעודיים הקהילה בשירותי הפיקוח מחזור
יהיו: הדומים ההיבטים

המטופלים נתוני איסוף א.
פיקוח ביקורי ב.

דוחות והפקת נתונים ניתוח ג.

הליקויים לתיקון תוכניות ובניית משוב מתן ד.
הליקויים תיקון אחר מעקב ה.

הנאספים הנתונים כל מחשוב ו.
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חמורים ליקויים על שוטפות התרעות ז.

בקהילה: הפיקוח למחזור ייחודיים עקרונות כאמור ישנם זאת, עם

ממצאי את יחד מנתחים המחלקה ונציגי המפקח והמחלקה. המפקח פיקוח: של רמות שתי .1
הפיקוח.

והמענים. התהליכים על בלבד) המפקח (של מדגמי פיקוח .2

בסיס שיהוו עקרונות מספר גובשו אך השירות עם סופית גובשה לא עדיין הדגימה לגבי ההחלטה
המענים. ברמת והן התהליכים ברמת הן הפקוח תחומי כל מופו תחילה להחלטה.

סוגים: לשלושה מחולקים התהליכים
והערכה טיפול תכנון ועדות א.

עושות שהמחלקות הבקרה על פיקוח ב.
היישובי השירותים מערך תכנון ג.

סוגים: לשלושה מחולקים הס גם המענים
ומועדוניות) יום מעונות (כגון שהייה מרכיב עם טיפוליות מסגרות א.
הורים) ילדים מרכזי (כגון שהייה מרכיב ללא טיפוליות מסגרות ב.

וקבוצתיים) פרטניים טיפולים מטפחים, (כגון משתנה במיקום שירותים ג.

מועדוניות, (למשל שונים מענים של מגוון קיים שהייה) מרכיב עם מסגרות (למשל מענה סוג בכל
מספר ילדיםהוריס, מרכזי מועדוניות, מספר (כגון יחידות מספר מכיל מענה כל וכד'); יום מרכזי

ופו'). מטפחים

המענים. ולמגוון המענים לסוגי ולא ליחידות רק תתייחס הדגימה כי עולה להיום, נכון שמסתמן ממה
משתנה) במיקום ומענים שהייה בלי שהייה, (עם המענים סוגי שלושת כל ייבדקו במדגם כלומר,
יתכן יחידות. של משתנה מספר יידגמו המענים מגוון בתוך סוג. בכל הקיימים המענים ומגוון

יחידות. רק ולא מענים גס יידגמו שבעתיד

ל. בהתאם ייקבע היחידות בקרב המדגם גודל

לרשותם העומדים הזמן משאבי מבחינת והמחלקות המפקחים של התפקוד יכולת 

השירות צרכי 

המענים מגוון כל של ייצוג 

יותר רב משקל יקבלו דומיננטיים מענים המענה: של דומיננטיות 

המתודולוגיה כללי 

המחלקה בגודל התחשבות 
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(ניהולי) המערכתי ההיבט  המש"חים על הפיקוח מודל 6.3
החל חברתיים לשירותים המחלקות עבודת של המערכתי ההיבט על לפיקוח והכלים התהליכים גיבוש
המפקח ידי על להתבצע אמור הפיקוח תהליך פיתוח. בתהליך עדיין נמצא הפיקוח מודל .2010 בשנת

סופית. גובש לא עדיין שכאמור, תפקיד המערכתי
תעדוף. של רחב תהליך לאחר המערכתיניהולי, בהיבט איכות מדדי של אחידה מערכת פותחה כה עד
המשרד, ידי על סטנדרטים נקבעו טרם כאשר במחלקות נבדק זה שתחום הראשונה הפעם זו תהיה
לעידוד כבסיס למנהלים המפקחים בין שיח לפתוח היא ראשון בשלב המטרה להתבסס. ניתן עליהם
מנהלי של מבט מנקודת שיפור הטעונים הנושאים ואת החוזקות את ולאתר שיפור, תהליכי

בו. השימוש ויועמק הצורך במידת הכלי יורחב שני, בשלב המחלקות.

המשח"ים במסגרת הייעודי והעו"ס המשפחה עריס עבודת על הפיקוח מודל 6.4
שונות לאוכלוסיות ייעודי ועו"ס המשפחה עו"ס סוגים לשני לחלק ניתן במחלקה העו''ס עבודת את
כעת נמצאים המשפחה עו"ס עבודת על לפיקוח והכלים התהליכים גיבוש וכד'). מוגבלים (קשישים,
בהמשך יגובשו זה, לתפקיד שייבנו והכלים המודל על בהסתמך ותכנון. חשיבה של ראשוניים בשלבים

הייעודי. העו"ס עבודת על פיקוח ותהליכי כלים גם

ישיר לטיפול הממשלתיים השירותים על הפיקוח מודל 6.5
מודל פותח ולא החלה טרם המבחן) שירותי (דוגמת הארציים הקהילתיים השירותים עם העבודה

הקיימים. העקרונות מתוך רלוונטיים עקרונות יכלול הוא כי צפוי עבורם. מיוחד
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הרף שיטת של היישום מצב .7

לא שעדיין ושירותים ברף הכלולים השירותים הרף: שיטת של היישום מצב תמונת תוצג זה בסעיף
דרך הניתנים בקהילה שירותים ביתיים, חוץ שירותים של חלוקה לפי להיום, נכון ברף כלולים
המערכתי בפיקוח הרף יישום מתואר בנוסף, ארציים. קהילה ושירותי חברתיים לשירותים המחלקות

חברתיים. לשירותים המחלקות על

ביתי החוץ השירות 7.1
נרף; היום הכלולים השירותים

מיושם  ונוער לילד השירות פנימיות .1

מיושם  לזקן השירות של האבות בתי .2

מיושם  השיקום אגף של ביתיות החוץ המסגרות .3

מיושם  הנוער חסות רשות מסגרות .4

יישום מתבצע לא כיום אך פותחו, הכלים  המפגר באדם לטיפול האגף של הפנימיה מעונות .5

המשך הסכם חתימת לקראת בשירות השיטה של
בפיתוח  בהתמכרויות לטיפול השירות של ביתיות החוץ המסגרות .6

הרף: במסגרת לא שעדיין שירותים
לקראת  המפגר באדם לטיפול והאגף ולנוער לילד השירות השיקום, אגף של האומנה שירותי .1

הסכם חתימת

אוטיזם עם באדם לטיפול היחידה .2

רחוב) לדרי מסגרות מוכות, לנשים (מקלטים ומשפחה פרט שירות של ביתיות החוץ המסגרות .3

המש"חים דרך הניתנים הקהילתיים השירותים 7.2

כגון שירות בתוך ספציפי מענה עבור נעשה הרף פיתוח ,2007 שנת עד במשרד הרף יישום שנות במהלך
כניסתו עם ,2007 שנת מאז השיקום. אגף של שיקומיים יום מעונות או ונוער ילד שירות של הפנימיות
דומה פרויקט החל לאחרונה שלם. ייעודי שירות על המודל את להפעיל ניתן קהילה רף פרויקט של

בהתמכרויות. לטיפול בשירות

ברף; היום הכלולים שירותים
כמכלול: יעודיים טיפוליים שירותים

מתקדם. בפיתוח נמצאים קהילה) (רף ולנוער לילד השירות של הקהילה שירותי .
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התחלתי. בפיתוח נמצא בהתמכרויות לטיפול השירות .

כולל: שירותים מערן בתוך ספציפיים קהילתיים שירותים
שיקומייםבפיתוח. יום מעונות .

חוזה. חתימת לזקןלקראת יום מרכזי .

הרף; במסגרת לא שעדייו כמכלול שירותים
חוזה חתימת לקראת  לזקן השירות .

בפיתוח כאמור, שיקומיים, יום מעונות שיקום שירותי .
המפגר באדם לטיפול שירותים .

אוטיזם עם באנשים לטיפול שירותים .

במצוקה וצעירים לנוער שירותים .
סעד) פקידי רחוב, דרי במשפחה, אלימות (נפגעי ומשפחה פרט שירות .

קהילתית לעבודה שירות .

חברתיים לשירותים המחלקות עבודת של (ניהולי) מערכתי היבט 7.3

תהליך וגובש המחלקה למנהל ושאלון למפקח שאלון פותח במסגרתו א', שלב הושלם זה בשירות
אלה. בימים להתחיל אמורה ההמשך תוכנית המוקדם. המבחן ביצוע

המש"חים במסגרת היעודי והעו"ט המשפחה עו"ס עבודת 7.4
ילדים (כמו אוכלוסיה סוג לפי שירותים אשכול על האחראים ייעודיים, עו"סים קיימים במחלקה
ראשון בשלב השונים. העו"ס בתפקידי כה עד עסק לא הרף משפחה. ועו"ס נכים) קשישים, ונוער,
תפקיד זהו הרציונל; הייעודיים. לעוי'סים מודל לשמש יוכל אשר המשפחה עו"ס בנושא לטפל מוצע
המשפחה עו"ס בתפקיד המתוכננת הרפורמה לאור אותו. לשדרג מעוניין והמשרד במחלקה מפתח
במחלקות. העו"סים של ההפעלה וצורת התפקידים מתכנון כחלק הרף את לשלב רצוי היעודי, והעו"ס

ישיר לטיפול הממשלתיים השירותים 7.5

הם: השירותים ישיר. לטיפול הממשלתיים בשירותים הרף יישום הוחל לא עוד
לנוער מבחן שירות .1

למבוגרים מבחן שירות .2

האימוץ שירותי .3

משפחה לענייני המשפט בתי שליד הסיוע יחידת .4
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השיטה ויישום פיתוח להמשך תוכנית .8

בהם מיושם הרף אשר השירותים כל את ופירט הרף שיטת של היישום מצב את הציג הקודם הפרק
מסגרת מוצגת זה בפרק לפרויקט. להיכנס עתידים ואשר יושם טרם הרף בהם השירותים מגוון ואת
מאפשר בפרמטרים שינוי התוכנית. על משפיעים אשר פרמטרים על המבוססת הרף לפריסת תכנון
עד כללמשרדית, לפריסה קונקרטית לתוכנית דוגמא מציג הפרק כן כמו חלופיות. תכניות יצירת
זמנים בלוח לעמידה ההכרחיים לתנאים זמנים, ללוח מתייחסת התוכנית .(4 ולוח 3 (לוח 2022 לשנת

בהמשך. יפורטו אשר הפרמטרים לגבי ספציפיות הנחות על מבוססת התוכנית תקציבית. ולהערכה

הם: אליהם להתייחס שעלינו העיקריים הפרמטרים
הרף את להפעיל יש שבהם השירותים מספר .1

בתהליך שהם השירותים להשלמת זמנים לוח .2

שנה כל שיכנסו חדשים שירותים מספר .3

החדש שירות כל להשלים הזמן תקופת A

חדש שירות כל של לשנה העלויות .5

הסתיימה הראשונה וההפעלה שהפיתוח אחרי שירותים בליווי ההשקעה מידת .6

על להתבסס האסטרטגית מההחלטה מושפע מאוד ועלויות זמנים לוח חישוב לפרמטרים, בנוסף
היא העבודה הנחת הקודמים. בפרקים במסמך והוגדר הובהר שזה כפי גנריים, מודלים מספר
סוג. מאותו נוסף שירות כל של הפיתוח של הממוצעת העלות את מוזילה הגנרי המודל של שהקביעה

הרף את להפעיל יש שבהם השירותים מספר 8.1
של לשלב המכון; של המעורבות אופי ולפי נמצאים הם שבו השלב לפי השירותים בין מפרידים אנו

שוטף. ליווי של ולשלב פיתוח

פיתוח של בשלב שירותים

עיקריים: שלבים שני כולל הפיתוח

הוא הזה השלב משך עליהם: פיילוט ועריכת המחשוב ומערכות התהליכים הכלים, של פיתוח .1

שנתיים.

מקיפה זו ראשונית הפעלה שנה. במשך ארצי מידה בקנה המערכת של ראשונית הפעלה ליווי .2

תלוי שלו והקצב יותר מאוחר בשלב מבוצע המלא היישום חלקי. באופן השירות מסגרות את
שלו. ההיערכות וביכולת השירות בגודל
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אלו שירותים של הביצוע השלמת של העלות .2 או 1 בשלב או בפיתוח שירותים 16 ישנס כיום
הקיימים. בחוזים שנקבעו העלויות מתוך שירות פר הממוצעת העלות על מבוססת

סוף עד שיסתיימו אלה, בשירותים השוטף הלווי והתחלת הפיתוח השלמת מועדי את מסכם 2 לוח
.2013 שנת

שוטף ליווי של בשלב שירותים

ולהתאים להתעדכן נדרשת קיימת מערכת כל שוטף. ליווי של לשלב שירות כל נכנס הרביעית מהשנה
ולהתפתחויות האוכלוסייה בצורכי השירותים, של ההפעלה בצורת בסטנדרטים, לשינויים עצמה את
לכלל היישום הרחבת ליווי וכן בנתונים בשימוש סיוע גם כולל השוטף הליווי המחשוב. בתחום

שירות. אותו של המסגרות

שירותים) 25 (בסה"כ הרף את להפעיל יש שבהם השירותים מספר 8.2

כאלה. שירותים 6 קיימים כיום פיתוח: בשלב שירותים א.
על ברף להכליל יש אותם שירותים ב16 מדובר בפיתוח: ואינן מופעלות שאינן חדשות תכניות ב.

הפריסה. את להשלים מנת
שירותים 3 קיימים כיום לצורך: בהתאם שוטף ליווי רק מבצע והמכון מופעלות שכבר תכניות ג.

נוספים. בשירותים הפיתוח השלמת עם מתמיד באופן יגדל מספרם אך שוטף בליווי

המתייחס ואחד ביתיות החוץ למסגרות המתייחס אחד פרויקטים: כשני מחושב בהתמכרויות לטיפול בשירות הרף פרויקט
הקהילתיים. לשירותים
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בפיתוח הנמצאים השירותים של ההשלמה מועדי :2 לוח

20131 2012 1 2011 1 שנה ^^

^^ השירות שם
שוטף לווי ראשונית הפעלה כלים פיתוח סיום יום מעונות

והפעלה ותהליכים שיקומיים
ראשונית

שוטף לווי כלים פיתוח סיום כלים פיתוח בתי לזקן: השירות
והפעלה ותהליכים ותהליכים אבות

ראשונית

שוטף לווי ראשונית הפעלה כלים פיתוח סיום לטיפול השירות
ותהליכים בהתמכרויות:

קהילה

שוטף לווי ראשונית הפעלה כלים פיתוח סיום לטיפול השירות
ותהליכים בהתמכרויות:

מוסדי

שוטף לווי ראשונית הפעלה כלים פיתוח סיום קהילה רף
ותהליכים

שוטף לווי ראשונית הפעלה מש"חים רף
מערכתי

כלים פיתוח ותהליכים כלים פיתוח לזקן* יום מרכזי
ותהליכים

כלים פיתוח ותהליכים כלים פיתוח האומנה* שרותי
ותהליכים

חוזה חתימת *לקראת
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בפיתוח ושאינם מופעלים שאינם השירותים של הפריסה לתיכנון הפרמטרים קביעת 8.3

שירותים) 16)

שאינם השירותים של הפריסה תהליך לתיכנון הפרמטרים לקביעת מתייחסים אנו זה בסעיף
לרף. חדשים שירותים של כניסה כלומר בפיתוח, ושאינם מופעלים

חוזה: חתימת לקראת 2 מתוכם שירותים, ל16 מתייחסים אנו הפריסה בתהליך כאמור, .1

(3) ביתיים חוץ שירותים .
1(7) יעודיים קהילתיים שירותים .

(4) ישיר לטיפול ממשלתיים שירותים .
המשפחה עו"ס תפקיד עבור הרף של פיתוח .
הייעודיים העו"סים עבור הרף של פיתוח .

הבאות: ההנחות את מניחים אנו .2

בשנה. ייכנסו חדשים שירותים 2 בהדרגה: יכנסו אלה שירותים א.
ותפקיד לנכים ייעודיים קהילתיים שירותים שניים: (למעט שנים 3 ימשך חדש שירות כל ב.

ה'). בסעיף הסבר ראה  הייעודי העו''ס
בהפעלת העבר מנסיון שוטף. ליווי של לשלב שירות כל נכנס הרביעית מהשנה כאמור, ג.

חסות ורשות ולנוער לילד השירות השיקום, אגף של ביתיות החוץ במסגרות התוכנית
בתכנון בחשבון זאת ולקחת זה לנושא מיוחדים משאבים להקצות שיש עולה הנוער,

יגדלו הזה בתחום הצרכים הרף, בתוכנית שירותים יותר שיהיו ככל העבודה. תוכנית
של הרגיל הפיתוח מתהליך חלק יהווה בי דור עקרונות יישום 2013 שמשנת מניחים אנו ד.

מיוחדים. צעדים נקיטת ידרוש ולא השירותים
שנים: 3 במקום שנים 5 שיקחו מניחים שאנו שירותים שני יש ה.

ייעודיים. עו"סים סוגי 8 כוללים אשר הייעודיים העו"סים עבור הרף פיתוח .1

שיקום, שירותי אוכלוסיות: תת מספר (כוללים בקהילה בנכויות לטיפול השירותים .2

אוטיזם). עם באדם לטיפול והשירות שכלי פיגור עם באנשים לטיפול שירותים
מרכיבים גם יהיו אך משותפים, מרכיבים אמנם יהיו אלה שירותים שלשני מניחים אנו

נוסף. זמן ידרש שלפיתוחם דיפרנציאליים,

יכלול: הללו השירותים בשני העבודה תהליך

הכלים של גנרי לפיתוח שנתיים .

במניין המדובר השירות של היעד לאוכלוסיית בקהילה הניתנים השירותים למכלול מתייחס ייעודי קהילתי בשירות פרויקט כל 1

.7 ה מתוך אחד כפרויקט נכללו בקהילה המוגבלים לאוכלוסיית השירותים כל אלה שירותים



שירותי ושל הייעודיים העו"סים של התחומים מן אחד לכל התאמות של שנה .
השונות לנכויות הקהילה
ראשוני יישום של שנתיים .

בפני עומד היה ייעודי עו''ס שירות/תפקיד כל אילו כלומר, זו, הנחה שללא לציין יש
העו"ס של במקרה למשל, שירות. לכל נפרדות עבודה שנות 3 מחייב היה הדבר עצמו,

.5 במקום (8*3) שנים 24 נדרשות היו היעודי,
יישום בשנת או פיתוח בשנת הרף של אחד שירות של למשרד הממוצעת השנתית העלות ו.

.:₪ 130,000 כ היא ראשוני
.₪ 85,000 כ היא שוטף ליווי בשלב הנמצא לשירות למשרד הממוצעת השנתית העלות ז.

ב2022. יסתיים הפריסה תהליך האלו, להנחות בהתאם .3

לתהליך הכניסה סדר על להחלטה קריטריונים 8.4

האסטרטגי במסמך שנקבעו הקריטריונים על להתבסס אפשר לתהליך הכניסה סדר על בהחלטה
:2006 משנת

השירות נכונות .1

בש"ח מטופל פר עלות .2

הפיקוח הבניית חשיבות .3

בהווה השירות רמת על המשרד עמדת .4

היעד לאוכלוסיית המשרד של עדיפויות סדרי .5

התעריף את למכרז כוונה שיש המידה .6

מחשוב מבחינת ישימות .7

הרף שיטת יישום המשך מרכיבי כל של תקציבית והערכה זמנים לוח 8.5
בין: מפרידים אנו כאמור,

השירותים לכל הפיתוח תהליכי השלמת .1

המופעלות המערכות של שוטף ליווי .2

השירותים לכלל הפיתוח השלמת של ועלות זמנים לוח 8.5,1
הכלים פיתוח שלב את הכוללת השירותים, בכל הפיתוח להשלמת התוכנית את מציג 3 לוח
בסעיף שהוגדרו הספציפיות ההנחות על מבוססת התוכנית הראשונית. ההפעלה שלב ואת והתהליכים
מציג הלוח חדשים. שירותים ולכניסת הפיתוח תהליך באמצע שהם לשירותים מתייחס הלוח .8.3

העו"סים בפרויקט גם ובעתיד ויתכן משפחה עו'יס מפרויקט כחלק שיכנס התוצאות מדידת רכיב את כולל אינו זה סכום 1

הייעודיים.
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אשר למשרד, והעלות העלות (סה"כ שנתית רב כוללת עלות וכן שנה לכל עלות הערכת זמנים, לוח
מבלי היום, של מחירים של במונחים מוצגת העלות המכון). של 250/0 של השתתפות על מבוססת

השנים. לאורך במחירים הגידול מקדם את בחשבון לקחת
עד התוכנית של הראשונות בשנים יגדל בפיתוח שנמצאים השירותים מספר כי רואים אנו מהלוח
כמיליון של לשיא ב2011 ₪ אלף מ490 תעלה למשרד השוטפת העלות ויצטמצם. ילך ובהמשך ,2015

לאפס. תרד כך ואחר ב20142016, ₪

המשרד שירותי בכל הרף שיטת של הפיתוח השלמת של והעלות הזמנים לוח :3 לוח

למשרד עלות 1 כוללת עלות 1 בפיתוח שירותים מספר 1

(750/0) ₪ במיליוני
₪ <^<<3a ; הפעלה:, כלים פיתוח שנה

ראשונית ותהליכים

20.49 065 0 5 2011

30.78 104 6~ 12 2012

039 052 0 4" 2013

1107 L43 2" 9 2014

107 143 2 9" 2015

098 130 3 7 2016

088 117 3 6 2017

078 104 2 6 2018

059 078 2 4 2019

039 052 2 1 2020

020 026 2 0" 2021

000 000 0 0 2022

7!62 1014 201122 סה"כ

חוזה. רותימת לקראת הנמצאים לזקן היום ומרכזי האומנה שירותי את כולל 1

הקיימים. ברווזים תוקצב כבר זה סכום .2

.₪ 660,000 תוקצבו כבר זה סכום מתוך 3
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השוטף והליווי השירותים לכלל הפיתוח השלמת של ועלות זמנים לוח 8.5.2
כמובן ביחד. השוטף והליווי הפיתוח סה"כ ואת השוטף הליווי של העלות את מוסיפים אנו 4 בלוח
תהיה השוטף בליווי ההשקעה כיום. הרף מופעל בהם השירותים כל גם נכללים השוטף שבליווי
או שנה פר הסכום צמצום ידי על לצמצמו יהיה וניתן זה לנושא שתיוחס החשיבות של פונקציה
שירותים של הפיתוח השלמת עם יותר. גדולים זמן במרווחי במערכת עדכונים ביצוע על להחליט
קבוע, באופן גדלה השוטף הליווי עלות ולכן שוטף, לליווי שירותים ויותר יותר נכנסים נוספים,
העלות הכל, בסך שירותים. 25 עבור למשרד, לשנה ₪ מיליון 1.59 של 2022 בשנת לשיא ומגיעה
תקציבי כאשר ב2022, ל1.59 וגדלה ,₪ מליון 0.97 היא ב2012 ולווי לפיתוח למשרד השנתית

הליווי. בתקציבי מוחלפים הפיתוח
המשרד שירותי בכל השוטף והליווי הפיתוח השלמת של והעלות הזמנים לוח :4 לוח

והליווי הפיתוח עלות סה"כ | ₪ במיליוני שוטף ליווי עלות 1 בפיתוח שירותים מס'
₪ במיליוני השוטף

1 עלות 1

למשרד עלות למשרד שירותים מס' הפעלה כלים פיתוח
(750/0) סה"כ 750/0 סה"כ שוטף בלווי ראשונית ותהליכים שנה

*068 091 009 026 3 5 2011

*097 129 019 026 3 6 12 2012

096 L29 057 0.77 9 0 4 2013

1^8 211 051 068 8 2 9 2014

1771 228 064 085 10 2~ 9 2015

1774 2152 077 1.02 12 3 7 2016

1X3 £45 096 L28 15 3" 6 2017

1786 2!49 1.08 1.45 17 2 6 2018

1180 2746 721נ 1.62 19 2 4 2019

1773 1$י2 04 1779 21 2 2 2020

1766 222 1147 196 23 2 0 2021

L59 213 159 213 25 0 0 2022

18.12 24.17 10.52 14.03 סה"כ
201122

י 1.1וען13א1ו. ובמוצא מש"חים רף את כ/על לא ח1;ה. חתימת ליראת החצאים \{jo dim ומרכ!י האומנה שירוו!' את כ1לל 1 י

הקיימים. בחוזים תוקצב כבר זה סכום .2

.₪ מיליון 1.2 של בסכום תקציבים אושרו כבר זה סכום 3,מתוך
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המתוכנן בלו"ז לעמידה הכרחיים תנאים 8.6
של והיישום הפיתוח בתהליך להתקיים שצריכים תנאים מספר ישנם המתוכנן בלו"ז לעמוד מנת על

השיטה:

השירות. הנהלת של ומחויבות למהלך להיכנס השירותים נכונות א.
להעמיד מנסה אשר ונוער ילד שירות עבור שפותח קהילה רף של הפיקוח מודל על הסתמכות ב.

פיקוח. של חסכוני תהליך
לחודש. אחת יהיה שירות כל של הפיתוח ועדת של הפגישות קצב ג.

הפצתם. מיום ימים 5 תוך מסמכים/שאלונים על משוב יקבל המכון ד.

חודשים. 3 על יעלה לא הפילוט ביצוע משך ה.

לקראת המאוחר לכל מוכנה ותהיה מידע מערכות אגף עלידי תפותח המחשוב מערכת ו.

להקלדה זמני מענה לתת יוכל המכון הפיילוט בשלב שירות. כל של ארצי הכלל היישום
הדוחות. ולהוצאת

הזמנים. ללוח בהתאם תתבצע החוזים סגירת ז.

הזמנים בלוחות לעמידה בעיקר הקשורים בקשיים נתקל השיטה יישום השנים כל לאורך כי לציין יש
שכללו צעדים מספר על הוחלט בעקבותיו, .(1 (נספח הסטטוס בדוח מלא באופן פורטו אשר

.2011 ביוני המשרד מנכ"ל עם בעניין התייעצות

הרף שיטת של המחשוב מערכת פיתוח .9

הרף לצורך ייחודית מחשובית מערכת המכון בליווי פיתח המשרד של מידע מערכות אגף
חדשה לפלטפורמה הרף מערכות כל של העברה מתבצעת כשנתיים, לפני שהחל במהלך
של הקלדה אפשרות עם השירותים בין אם") ("רף אחידה מערכת ליצור המאפשרת

החדשה: המערכת של המרכזיים היתרונות הקצה. משתמשי
חדשים שירותים עבור המיחשובית המערכת של הפיתוח זמן קיצור .1

והקלדתם. שליחתם נייר, טפסי שבמילוי הסרבול מניעת .2

מיידי. באופן דוחות להוציא ומפקחים) (מסגרות הקצה משתמשי של יכולת .3

זמן. לאורך נתונים להשוות אפשרות .4

יותר. ידידותית בצורה הנתונים הצגת .5

יותר. ומהירה קלה בצורה השטח, צרכי מתוך המתחייבים שינויים, להכניס ניתן .6

לשני המחשוב למערכת המשימות את לחלק יש הרף, פיתוח בתוכנית לתמוך מנת על

מישורים:

בשנה) מערכות (שתי לרף שיכנס שירות לכל המערכת התאמת א.
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כך ברף הכלולים שירותים יותר שיש ככל קיימות מערכות של שוטפים עדכונים ב,

בכל כי היא העבודה הנחת ויגדל. ילך הקיימות המערכות של העדכונים היקף
פיקוח. מחזור בכל כלשהו עדכון נדרש מערכת

/ מידע מערכות אגף עם יחד אלה משימות לתקצב יש

.20122013 ב בי דור רף של הפיתוח המשך של מיחשוב לצורכי להשלכות גם להתייחס יש 1
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2010 לדצמבר מעודכן הרף: של בפרויקטים (סטטוס) התקדמות דוח :1 נספח

הרף: של בפרויקטים (סטטוס) התקדמות דו''ח
2010 לדצמבר מעודכן



העניינים תוכן

2 תמצית

ך ולנוערסטטוס לילד השירות בפנימיות הרף פרויקט

9 הנוערסטטוס חסות ברשות הרף פרויקט

12 ביתיסטטוס החוץ השירות השיקום: באגף הרף פרויקט

15 סטטוס  השיקומיים היום במעונות הרף פרויקט

19 ולנוערסטטוס לילד בשירות קהילה רף פרויקט

24 סטטוס  מש''חיס רף פרויקט

25 סטטוס ב' דור הרף שיטת פי על הפיקוח מערכת לשיפור הפרויקט

27 בהתמכרויותסטטוס לטיפול בשירות הרף פרויקט
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תמצית

מהשירותים. אחד כל לגבי הרף פרויקט של (סטטוס) התקדמות דו"ח התשלום, מועד בעת בשנה, כפעמיים שוטף באופן מגיש המכון .1

ברף. הכלולים השירותים כל של מקיפה בדיקה ערכנו השונים בשירותים הרף התקדמות על ,25.11.10 ב שנערך הדיון בעקבות
ביצוע. לאי הסיבות ניתוח וכן ,2010 לדצמבר נכון השירותים, כל לגבי התמונה את מרוכז באופן מציג שלהלן המסמך

מעונות ביתי, החוץ השירות השיקום אגף הנוער, חסות רשות ונוער, ילד פנימיות הבאים: לפרויקטים מתיחסיס ההתקדמות דוחות .2

בהתמכרויות. לטיפול והשירות בינאגפית, ועדה מש''חים, רף קהילה, רף שיקומיים, יום
הבאים: הנתונים מופיעים פרויקט כל עבור .3

העבודה. בתוכנית שמופיעות כפי  הדרך/המשימות אבני א.
התאריכים כל הוזזו החוזה חתימת בזמן שהיה עיכוב בשל החוזה חתימת לתאריך בהתאם מעודכן ותאריך מוצע מקורי תאריך ב.

קדימה. חודשים 6 ב המקוריים
בתהליך או בוצע לא בוצע,  סטטוס ג.

המשימות. בביצוע העיכובים על הסברים בלו"ז לשינוי סיבות ד.
העבודה תוכנית ביתי החוץ השירות השיקום ואגף הנוער חסות רשות ונוער, ילד פנימיות ביתיים: החוץ הותיקים בפרויקטים A

ברשות מעודכנים. ותקציבים עבודה תוכניות נשלחו ובעקבותיהם סטטוס פגישות תקיימו .2009 בספטמבר הסתיימה המקורית
תקציב. יועבר ובקרוב המעונות על הממונה ידי על אושרה העבודה תוכנית הנוער, חסות

אשר להמשך עבודה תוכנית נבנתה .2010 בספטמבר הסתיימה המקורית העבודה תוכנית השיקומיים: היום במעונות הרף בפרויקט .5

.15.9.10 ב האגף מנהל עם יחד נערך סטטוס דיון הפרויקט. להמשך תקציב והוגש השירות ידי על אושרה
חצי של באיחור החוזה חתימת עקב אך 2012 במרץ מסתיים המקורי (ההסכם 2012 ספטמבר עד הוא ההסכם קהילה: רף בפרויקט .6

ל6.2.11. דיון המשך ונקבע 16.12.10 ב סטטוס דיון נערך קדימה). זז הלו"ז שנה
ל10.1.2011. דיון נערך .31.12.12 עד הוא ההסכם בהתמכרויות: לטיפול השירות בפרויקט .7

להמשך. ותקציב עבודה תכנית לצחי נשלחו משחים: רף בפרויקט .8

.31.3.11 להסתיים צפויה אשר הראשונה הדרך אבן על העבודה החלה .1.12.10 בתאריך נחתם החוזה אבות: לזקןבתי השירות .9
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היענות היתה לא יישום, להמשך עבודה תוכנית לקבוע המאמצים למרות ב31.3.08. הסתיים ההסכם המפגר: באדם לטיפול האגף .10

הוקפא. באגף הרף יישום בפועל, האגף. מצד

הפרויקטים: בביצוע לעיכובים העיקריות הסיבות סיכום .11

להלן השירותים. בכל כמעט עצמן על חוזרות הסיבות רוב השונים. בשירותים המשימות בביצוע לעיכובים עיקריות סיבות מספר ישנן
בהמשך: יפורטו ספציפיים לשירותים ייחודיות סיבות לעיכובים. המרכזיות הסיבות סיכום

השירות. ידי על פגישות של ודחיות ביטולים השירותים עם הפגישות קצב א.
בפרויקטים העבודה. לתוכניות מותאם אינו המחשוב לתהליך השירותים הכנסת קצב מידע מערכות מאגף הגובעים עיכובים ב.

נוספים. עכובים היוצרות לצפוי, מעבר רבות, תקלות יש מחשוב בתהליך נמצאים שכבר
משימות לבטל או לדחות, להקפיא, לעיתים מחליט השירות העבודה במהלך השירות ידי על משימות הקפאה/דחייה/ביטול ג,

המקורית. העבודה בתוכנית שנקבעו
הערות בהעברת מתעכבים השירותים רבות פעמים שונים ומסמכים כלים על מהשירותים והערות משובים בקבלת עיכוב ד.

שפותחו. וכלים מסמכים על ומשובים
מחייבים המסגרות של ההקמה תהליכי השיקום) ובאגף שיקומיים יום במעונות (בעיקר המסגרות בהיקף משמעותית הרחבה ה.

היישום. תהליכי את מאיטה ולכן המפקחים של גבוהה מעורבות
אירגוגיות: סיבות ו.

הפיקוח לביצוע הדרושים תקנים איוש אי .
הנוער) בחסות המעונות על הממונה משרת (איוש במטה אדם כוח תחלופת .
קהילה) (רף המטה ברמת בשירות חדש תקן ביצירת הקשורים תהליכים .

הוקפאה/נדחתה/בוטלה זו משימה וכאשר קודמת משימה של בביצוע תלויות מהמשימות חלק בזו זו התלויות משימות ז.

לא שפותחו הכלים על מוקדם מבחן הושלם לא עוד כל לדוגמא, כך נוספות. משימות ולבצע להמשיך ניתן לא ג'), בסעיף (כמתואר
פיתוחם. הושלם לא עוד כל הכלים את למחשב ניתן לא או: המסגרות, בכל מלא יישום לעשות ניתן
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עוד כל מסכם. ודוח מדריכים כתיבת כגון סיכום משימות מוגדרות מהפרויקטים אחד בכל הפרויקט בסיום הקשורות משימות ח.
מבוצעות. לא אלה משימות סיום, בשלב נמצא אינו הפרויקט
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:2010 לדצמבר נכון הנוכחית, הבדיקה מתון שעולה כפי מהשירותים אחד בכל המצב תמונת סיכום .12

לא אחת ומשימה בתהליך הן משימות 4 משימות, 23 בוצעו היום עד להתבצע צריכות שהיו משימות 28 מתוך ונוער: ילד פנימיות א.
המשימה. את לבצע שלא החליט השירות כן אם אלא ההמשך. לתוכנית הועבר בוצע שלא מה בוצעה.

לא משימות ו12 בתהליך, אחת משימה משימות, 16 בוצעו היום עד להתבצע צריכות שהיו משימות 29 מתוך הנוער: חסות רשות ב.

לעיכובים המרכזית הסיבה המשימה. את לבצע שלא החליט השירות כן אס אלא ההמשך, לתוכנית הועבר בוצע שלא מה בוצעו.
ארגוניות בעיות שיצר מה הרשות, על ממונה היה לא בו ממושך זמן אחרי לתפקידה שנכנסה המעונות על הממונה חילופי היא

שונות.
בתהליך, אחת משימה משימות, 25 בוצעו היום עד להתבצע צריכות שהיו משימות 31 מתוך השיקום: באגף ביתי החוץ השירות ג.

המשימה. את לבצע שלא החליט השירות כן אם אלא ההמשך, לתוכנית הועבר בוצע שלא מה בוצעו. לא משימות ו5

ו14 בתהליך, הן משימות 17 משימות, 4 בוצעו היום עד להתבצע צריכות שהיו משימות 35 מתוך שיקומיים: יום מעונות ד.
מתעכב וכן האגף ידי על משימות חלקי של ביטול השירות, עם פגישות בקביעת משמעותיים עיכובים היו בוצעו. לא משימות

בגידול קשור הדבר עליהם. המוטל העומס לאור המשימה לביצוע המפקחים התנגדות עקב המסגרות בכל המלא היישום
של רבות זמן תשומות השאר, בין שחייב, מעונות) 80 ל עונות 50 (מכ הפרויקט במהלך בשירות המסגרות במספר משמעותי

המשימה. את לבצע שלא החליט השירות כן אם אלא ההמשך, לתוכנית הועבר בוצע שלא מה המפקחים.
בוצעו. לא משימות ו24 בתהליך, הן משימות 10 משימות, 9 בוצעו היום עד להתבצע צריכות שהיו משימות 43 מתוך קהילה. ףף ה
האטה בפרויקט. הנדרשים התהליכים לביצוע המטה ברמת אדם בכח מחסור עקב הפרויקט התקדמות את להאט ביקש השירות

(עד נמשך עדיין כאמור, הפרויקט, הפיילוט. ובדחיית הפיתוח וצוות המוביל הצוות של הפגישות מספר בצמצום התבטאה זו
.(30.9.12

בוצעו. הפרויקט של א' שלב של הפעולות כל מש"חים: רף ו.
לגבש צורך שיהיה נקבע ומראש הוועדה לעבודת טנטטיבי בסיס הייתה שנבנתה המקורית העבודה תוכנית ב': דור הרף שיטת ז.
המשימה בתהליך. נמצאת ואחת שתיים בוצעו היום עד להתבצע צריכות שהיו משימות 10 מתןך הוןעדה ךיןני לאןר אןתה

וממתינה בזמן בוצעה המדדים ומיפוי העבודה תוכנית לגבי ההשלכות המושגית, המסגרת את הכולל מסמך כתיבת של הראשונה
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אגפי) (בין גנרי מסמך ניסוח של שלישית משימה התעכבה. אך בוצעה, המדדים תעדוף מסמך כתיבת של שנייה משימה להערות.
המדדים פיתוח את מסיימת אינה שהוועדה שעד מכירן וזאת בוצעו לא משימות שבע בתהליך. נמצאת הקריטיים למדדים
שאלון (ובהם למסמכים בתגובות עיכובים הס לדחייה הסיבות המשימות. שאר את להמשיך יכולה אינה היא הקריטיים

כן אם אלא ההמשך, לתוכנית הועבר בוצע שלא מה בוועדה. המשתתפים מבכירות נובע והדבר יתכן הפגישות. וקצב התיעדוף)
חדשות. משימות נוספו וכן המשימה את לבצע שלא הוחלט

הקיים, המצב 1א,סקר משימה לשניים: חולקה 1 משימה .2010 מאי באמצע התחיל הפרויקט בהתמכרויות: לטיפול השירות ח.
דחייה והייתה היות בוצעה לא המוביל הצוות והכשרת תכנון 1ב, משימה השירות. מנהלת לאישור וממתינה בזמן בוצעה

לועדה הרצוי ההרכב על השירות מנהלת של התלבטויות בעקבות הפרויקט של ההיגוי וועדת של הראשונה בפגישה משמעותית
למסגרות היקפיים ומדדים מסמנים גיבוש ,2 משימה .10.1.11 לתאריך נקבעה הועדה של הראשונה הפגישה מועד. לקבוע וקושי

.(31.12.12 (עד נמשך עדיין כאמור, הפרויקט, 1ב. משימה בהשלמת תלויה והיא היות בוצעה לא הפנימייתיות,
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אחד כל לגבי מפורטים (סטטוס) התקדמות דו''חות
הרף: של מהפרויקטים
2010 לדצמבר מעודכן
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(סטטוס) התקדמות דוח 2010 לדצמבר מעודכן ולנוער לילד השירות בפנימיות הרף פרויקט

בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס תאריך תאריך הדרך אבני אבו
מעודכן מקורי דרך
בהתאם מוצע מס':
לתאריך
חתימת
החוזה

מערכת של ותוכנה חומרה תקלות רתרליד 31.3.08 30.9.07 במתכונת לפנימייה העבודה תוכנית והטמעת פיתוח 11 המחשב1. ' ''■"11 אינטרנטית

בוצע 11 פיקוח מחזור ליווי 311

בוצע א' שלב  השאלונים עדכון 21

בוצע הנתונים איסוף שלב  תשסי'ז שנתון הפקת 111

בוצע א' שלב  השיטה להטמעת פגישות 1111

.."._ דרישת לפי נתונים של מיוחדים ניתוחים הפקת 2111
בוצע א' הלקוחשלב
בוצע 30.9.08 31.3.08 השאלונים עדכון 21 .2

בוצע תשס"ז נתונים שנתון הפקת 111

בוצע א' שלב  המחשוב מערכת של העדכון ליווי 31

בוצע שלב  הפנימיות של הרישוי לניהול מערכת בניית 41
א'

בוצע א' 12שלב פיקוח מחזור ליווי 411

בוצע ב' שלב  השיטה להטמעת פגישות 1111

יץ"11 דרישת לפי נתונים של מיוחדים ניתוחים הפקת 2111
בוצע ב' שלב  הלקוח
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ולנוער לילד השירות פנימיות המשך

בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס מעודכן תאריך תאריך הדרן אבני אבן
בהתאם מקורי דרך
לתאריך מוצע מס':

החוזה חתימת

זה בשלב להקפיא החליט השירות בתהליך 31.3.09 30.9.08 מדריכים כתיבת UV .3

בוצע 12 פיקוח מחזור ליווי 411

בוצע ב' המחשובשלב מערכת של העדכון ליווי 31

זה בשלב להקפיא החליט השירות בתהליך ב' שלב  הפנימיות של הרישוי לניהול מערכת בניית 41

בוצע אי שלב  תשס''ח נתונים שנתון הפקת 211

בוצע אי 13שלב פיקוח מחזור ליווי 511

בוצע ג' השיטהשלב להטמעת פגישות 1111

בוצע ג' הלקוחשלב דרישת לפי נתונים של מיוחדים נתונים הפקת 2111

הסתיים לא הפרויקט לא 30.9.09 31.3.09 מסכם דוח 2VIכתיבת .4
בוצע

בוצע המחשוב מערכת של העדכון ליווי 31

זה בשלב להקפיא החליט השירות בתהליך הפנימיות של הרישוי לניהול מערכת בניית 41

בוצע תשס"ח נתונים שנתון הפקת 211

בוצע 13 פיקוח מחזור ליווי 511

בוצע השיטה להטמעת פגישות 1111

בוצע הלקוח דרישת לפי נתונים של מיוחדים נתונים הפקת 2111

בחוזה כלולות שלא נוספות פעולות
תזונה. שאלוני עדכון .1

התזונה. על מפקחת של פיקוח ביקור נערך בהן המסגרות של הנתונים והקלדת תזונה לשאלוני ידני ממצאים דוח בניית .2
תזונה. לנושא בדוח חדש פרק והוספת העבודה) תוכנית (לפי הממצאים דוח שינוי .3
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(סטטוס) התקדמות דוח 2010 לדצמבר מעודכן הנוער חסות ברשות הרף פרויקט

בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס תארין תאריך דרך אבני אבן
מעודכן מקורי דין
בהתאם מוצע מס'

לתארין
חתימת

החוזה

בוצע 31.3.08 30.9.07 רכים" איכות "מדדי פיתוח 11 1

בוצע הרצון שביעות שאלוני שיפור 21

בוצע אי שלב 9 מחזור ליווי 211

להקפיא החליט השירות בוצע לא (סקר עובדים רצון שביעות סקר וביצוע בתכנון ליווי 311
(3 מס'

בוצע הנהלים השלמת 31

בוצע 8 מחזור לקחי לאור הפיקוח שאלוני שיפור 41

בוצע במעון משברי מצב של המדדים שיפור 51

בוצע 8 מחזור ליווי 111

מידע מערכות אגף ידי על נדחה בוצע לא א' שלב  למעון השנתית העבודה תוכנית מחשוב 61

"  בוצע לא א' (תמ"ר)שלב תפוקות רף מערכת חיבור 81

 "  בוצע לא א' שלב  המחשוב מערכת של ההתאמה ליווי 91

בוצע א' תמ"רשלב בנושא ולרכזים לעו"סים הדרכה ימי 1111
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הנוער חסות רשות המשך

בלו"ז לשינוי סיבות 1 סטטוס מעודכן תאריך "אייל דיל אבני א1ן
בהתאם . מקורי חתימתייד לתאריך מס'
החוזה מוצע

מערכות אגף ידי על נדחה ^ ^ ^8 למעון השנתית העבידה תוכנית מחשוב 61 2

מידע

בוצע לא ב' שלב  (תמ"ר) תפוקות רף מערכת חיבור 81

בוצע לא ב' שלב  המחשוב מערכת של ההתאמה ליווי 91

בוצע בי שלב  תמ"ר בנושא ולרכזים לעו"סיס הדרכה ימי 1111

בוצע ב' שלב  השיטה להטמעת מפגשים 2111

בוצע א' שלב  ומעקב עדכון ולרכזת להנהלה למפקח, מדריכים: כתיבת J/V

" בוצע 31.3.09 30.9.08 9 מחזור לקחי לאור הפיקוח שאלוני שיפור 71 3

. .."._ ^ (תמ"ר) תפוקות רף מערכת חיבור מערכות81 אגף ידי על נדחה בוצע לא 11
מידע

בןצע לא המחשוב מערכת של ההתאמה ליווי 91

בןצע 9 מחזור ליווי 211

לרכזת למפקח. המדריך נכתב בתהליך ימעקב עזכיו ולרכזת להנהלה למפליח מדייכים: כתיבת 1TV
השלמת עד לכתוב ניתן לא

המחשוב מערכת ,_ TWבוצע א' מסכםשלב דוח כתיבת 2IV

בכך צןךך ראה לא השירןת בוצע לא ג' תמ"רשלב בנושא ולרכזים לעו"סים הדרכה ימי ח11

בןצע ג' השיטהשלב להטמעת מפגשים 2111

י הנוער חסות רשות המשך
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בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס תאריד תאריך דףן אבני 1 אבן
מעודכן מקורי ךין
בהתאם מוצע מס,
לתאריך
חתימת

החוזה

בכך צורך ראה לא השירות בוצע לא 30.9.09 31.3.09 תמ"ר בנושא ולרכזים לעו"סים הדרכה ימי 1111 ^
בוצע השיטה להטמעת מפגשים 2111

הסתיים לא הפרויקט | בוצע לא | כתיבתדוחמסכםשלבב' 2IV

בחוזה: כלולות שלא נוספות פעולות

8 מחזור לסיכום דוח הוצאת .

9 מחזור לסיכום דוח הוצאת .
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(סטטוס) התקדמות דוח 2010 לדצמבר מעודכן ביתי החוץ השירות השיקום: באגף הרף פרויקט

בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס תאריך תאריך דרך אבני דרך אבן

££ 'יי
לתאריך מוצע
חתימת
החוזה

בוצע 30.9.07 31.3.07 שמיעה בלקויי חדשים ופיתוח קיימים מסמנים עדכון 11 1

בוצע שמיעה ללקוי חדשים דייר נתוני טופסי בניית 21

בוצע בהתאם שמיעה לקויי של הפיקוח שאלוני עדכון 31

החדשים למסמנים

בוצע ראייה בלקויי חדשים ופיתוח קיימים מסמנים עדכון 41

בוצע ראייה ללקוי חדשים דייר נתוני טופסי בניית 51

בוצע א' שלב  הממוחשבת המערכת של העדכון ליווי 81

בוצע א' שלב  למידה וליקויי פיזיים נכים של 4 מחזור ליווי m

בוצע א' שלב  השיטה להטמעת פגישות 1111

בוצע א' שלב  צוות ולאנשי למנהלים הדרכות 2in
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ביתי החוץ השירות השיקום אגף המשך

בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס מעודכן תאריך 1 תאריך דרך אבני דיד אבי
לתאריך בהתאם מקור> מס'
החוזה חתימת

מוצע

בוצע 31.3.08 30.9.07 למסמנים בהתאם ראייה לקויי של הפיקוח שאלוני עדכון 61 2

החדשים

השירות החלטת עקב בוצע לא רפואי הרפואיפרה לתחום פקוח כלי הכנת 71

בןצע הממוחשבת המערכת של העדכון ליווי 81

בןצע א' שלב  הנהלים השלמת 91

בוצע ב' שלב  למידה וליקויי פיזיים נכים של 4 מחזור ליווי ח1

בוצע א' הרישוישלב מודל של ראשונית הרצה 211

בוצע א' שלב  וראייה שמיעה ליקויי של 2 מחזור ליווי 311

בוצע ב' שלב  השיטה להטמעת פגישות 1111

בוצע ב' שלב  צוות ולאנשי למנהלים הדרכות 2111

בןצע  במטה הרף ולמרכזת למפקח מדריכים: כתיבת HV

א' שלב
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ביתי החוץ השירות השיקום אגף המשך

בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס תאריך תאריך דרך אבני אבידיד
מעודכן מקויי מס'
בהתאם
לתאריך מוצע
חתימת
החוזה

המכון ללא לבצע ביקש השירות בוצע לא 31.3.08 30.9.07 הנהלים השלמת ^~ 3

השירות בהחלטת נדחה לאבוצע הרישוי מודל של ראשונית הרצה 211

דחיית בשל הוצא לא למרכזת המדריך בתהליך במטה הרף ולמרכזת למפקח מדריכים: כתיבת 1IV

חדשה מיחשובית לפלטפורמה ההעברה
למפקח המדריך מידע. מערכות אגף ע''י

בוצע.
בוצע ג' למידהשלב וליקויי פיזיים נכים של 4 מחזור ליווי 111

בוצע ב' שלב  וראייה שמיעה ליקויי של 2 מחזור ליווי 311

בוצע ג' שלב  השיטה להטמעת פגישות 1111

בוצע ג' שלב  צוות ולאנשי למנהלים הדרכות 2111

בוצע 30.9.09 31.3.09 למידה וליקויי פיזיים נכים של 4 מחזור ליווי fir 4

בוצע וראייה שמיעה ליקויי של 2 מחזור ליווי 311

בוצע השיטה להטמעת פגישות 1111

היה ולא השירות, דרישת לפי מבוצע לאבוצע צוות ולאנשי למנהלים הדרכות 2111

צורך
הסתיים לא הפרויקט לאבוצע מסכם דו"ח כתיבת 2IV
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(סטטוס) התקדמות דוח 2010 לדצמבר מעודכן השיקומיים היום במעונות הרף פרויקט

בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס תאריך תאריד דין אבני אבן
מעודכן מקורי דרן
בהתאם מוצע מסי
לתאריך
חתימת
החוזה

בוצע 31.3.08 30.9.07 הצוות והכשרת תכנון הקיים, המצב הערכת 1 1

המוביל

לפתח שלא השירות החלטת בשל מסמנים גובשו לא עדיין בתהליך נכות היקפיים: ומדדים מסמנים גיבוש 21

זה בשלב מסמנים כללית/פיגור

פעוט נתוני טופס נבנה לא עדיין מוכנים, והמוסד הפרט שאלוני בתהליך א' שלב כללית/פיגור נכות הפקוח: שאלוני פיתוח 31
זה בשלב מסמנים לפתח לא השירות החלטת בשל

גובשו לא עדיין באוטיזם. המטפלים למעונות התאמות נערכו בתהליך א' שלב אוטיזם היקפיים: ומדדים מסמנים גיבוש 41
זה בשלב מסמנים לפתח שלא השירות החלטת בשל מסמנים

פעוט נתוני טופס נבנה לא עדיין מוכנים. והמוסד הפרט שאלוני בתהליך א' שלב אוטיזם הפיקוח: שאלוני פיתוח 51
זה בשלב מסמנים לפתח לא השירות החלטת בשל

יש ההיקפיים במדדים השירות. של העבודה קצב בשל העיכוב בתהליך שמיעה לקות היקפיים: ומדדים מסמנים גיבוש 61
בלקויי המטפלים למעונות נוספות מעטות התאמות לעשות אי שלב

לפתח שלא השירות החלטת בשל מסמנים גובשו לא עדיין שמיעה.
זה כשלב מסמנים

והמוסד הפרט שאלוני השירות. של העבודה קצב בשל העיכוב בתהליך אי שלב שמיעה לקות ■ הפקוח שאלוני פיתוח 71
למעונות נוספות מעטות התאמות לעשות יש מוכנים, כמעט

בשל פעוט נתוני טופס נבנה לא עדיין שמיעה. בלקויי המטפלים
זה. בשלב מסמנים לפתח לא השירות החלטת

יש ההיקפיים במדדים השירות. של העבודה קצב בשל העיכוב בתהליך ראיה לקות היקפיים: ומדדים מסמנים גיבוש 81
בלקויי המטפלים למעונות נוספות מעטות התאמות לעשות אי שלב

לפתח שלא השירות החלטת בשל מסמנים גובשו לא עדיין ראייה.
זה בשלב מסמנים
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שיקומיים יום מעונות המשך

בלו"ז לשינוי סיבות 1 סטטוס 1 תאריך תאריד דרך אבני אב11,יד
מעודכן מקורי w
בהתאם מוצע
לתאריד
חתימת
החוזה

המערכת בבניית התחיל לא עדיין המשרד בוצע לא א' שלב המיחשוב מערכת של ההקמה לווי 131 המשך 1

הפתוח בהשלמת תלוי זה שלב לאבוצע אי השיטהשלב הטמעת *"

הפיקוח שאלוני השירות. של העבודה קצב בשל העיכוב בתהליך 30.09.08 31.3.08 כללית/פיגור נכות הפקוח: שאלוני פיתוח 31 2

פעוט נתוני טופס למעט מוכנים
לא עךיין באןטיזם המטפלים למעונןת התאמות נערכו בתהליך אוטיזם  היקפיים ומדדים מסמנים גיבוש 41

מסמנים לפתח שלא השירות החלטת בשל מסמנים גובשו
זה בשלב

לא עךיין באןטיזם המטפלים למעןנןת התאמןת נערכן בתהליך אוטיזם  הפיקוח שאלוני פיתוח 51

מסמנים לפתח שלא השירות החלטת בשל מסמנים גובשו
זה בשלב

במדדים השירות. של העבודה קצב בשל העיכוב בתהל,ך שמיעה לקות היקפיים: ומדדים מסמנים גיבוש 61

למעונות נוספות מעטות התאמות לעשות יש ההיקפיים
בשל מסמנים גובשו לא עדיין ראייה. בלקויי המטפלים

זה בשלב מסמנים לפתח שלא השירות החלטת

במדדים השירות. של העבודה קצב בשל העיכוב בתהליך שמיעה לקות הפקוח: שאלוני פיתוח 71

למעונות נוספות מעטות התאמות לעשות יש ההיקפיים
בשל מסמנים גובשו לא עדיין ראייה. בלקויי המטפלים

זה בשלב מסמנים לפתח שלא השירות החלטת

במדדים השירות. של העבודה קצב בשל העיכוב בתהליך ראיה לקות היקפיים: ומדדים מסמנים גיבוש 81

למעונות נוספות מעטות התאמות לעשות יש ההיקפיים
בשל מסמנים גובשו לא עדיין ראייה. בלקויי המטפלים

זה בשלב מסמנים לפתח שלא השירות החלטת
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שיקומיים יום מעונות המשך

בלו"ז לשינוי סיבות סטטוס תארין תאריך דרך אבני 1 דויד אבן
מעודכן מוצע מקורי מס'
בהתאם
לתאריד
חתימת
החוזה

הפרט שאלוני השירות. של העבודה קצב בשל העיכוב בתהליך א' שלב ראיה לקות ■. הפקוח שאלוני פיתוח 91 2
מעטות התאמות לעשות יש מוכנים, כמעט והמוסד (המשן)
לא עדיין שמיעה. בלקויי המטפלים למעונות נוספות
שלא השירות החלטת בשל פעוט נתוני טופס נבנה

זה בשלב מסמנים לפתח

שאלונים של ייחודי פיתוח על לוותר החליט השירות בוצע לא רפואיות בעיות = היקפיים ומדדים מסמנים גיבוש 101
זו לאוכלוסייה א' מורכבותשלב

שאלונים של ייחודי פיתוח על לוותר החליט השירות בוצע לא מורכבות רפואיות בעיות הפקוח: שאלוני פיתוח 111
זו לאוכלוסייה א' שלב

בוצע אי שלב והסטנדרטים הנהלים התאמת 121

המערכת בבניית התחיל לא עדיין המשרד בוצע לא ב' שלב המיחשוב מערכת של ההקמה לווי .131

הטמעה תהליכי החלו לא עדיין בוצע לא ב' שלב  השיטה הטמעת 311

השירות של העבודה קצב בשל הסתיים לא עדיין בתהליך 31.3.09 30.9.08 והסטנדרטים הנהלים התאמת 121 3

המערכת בבניית התחיל לא עדיין המשרד בוצע לא ג1 המיחשובשלב מערכת של ההקמה לווי 131

בוצע א' שלב  מעונות 10 ב מוקדם למבחן יציאה 141

הטמעה תהליכי החלו לא עדיין בוצע לא ג' שלב  השיטה הטמעת 311
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שיקומיים יום מעונות המשן

ו ו ו י ~ " בלו"זו לשינוי סיבות סטטוס תאריך מקורי תאריד , דרך אבני דין אבן
מעודכן מוצע מס'
בהתאם
לתאריך
חתימת
החוזה

המערכת בבניית התחיל לא עדיין המשרד בוצע לא 30.9.09 31.3.09 המיחשוב מערכת של ההקמה לווי 131 4

בוצע מעונות 10 ב מוקדם מבחן 141

בלבד חלקי יישום יבוצע כי החליט השירות בתהליך המעונות בכל ליישום הכנה 111

הטמעה תהליכי החלו לא עדיין בוצע לא ד' שלב  השיטה הטמעת 311

לכתיבת חומרים באיסוף להתחיל מוקדם עדיין בוצע לא במטה הרף ולמרכז למפקח מדריכים: כתיבת 1111

לא עדיין הנתונים איסוף ותהליכי הכלים . מדריכים ראשונה טיוטא
סופית גובשו

לכתיבת חומרים באיסוף להתחיל מוקדם עדיין בוצע לא 31.3.10 30.9.09 במטה הרף ולמרכז למפקח ■ מדריכים כתיבת 1111 5

לא עדיין הנתונים איסוף ותהליכי הכלים . מדריכים
גובשו.

בלבד חלקי יישום על החליט השירות בתהליך א' שלב המעונות בכל יישום 211

היישום בהתקדמות מותנית ההטמעה בוצע לא ה שלב  השיטה הטמעת 311

הסתיים. לא עדיין הפרויקט בוצע לא ראשונה טיוטא ל מסכם דוח כתיבת 2111

66



(סטטוס) התקדמות דוח  2010 לדצמבר מעודכן ולנוער לילד בשירות קהילה רף פרויקט

בלו"ז לשינוי סיבות תאריך
מעידכו תאריד סטטןסאבן בהתאם מקורי הדרך אבני דרך
לתאייד מוצע מס':
חתימת
החוזה

בוצע 31.3.08 30.9.07 והכשרת תכנון הקיים, המצב הערכת א11 j
ההיגוי צוות

בוצע מסמנים גיבוש .■ החלטה ועדות א21
א' שלב  היקפיים ומדדים

בוצע שלב  הכלים פיתוח החלטה: ועדות א31
א'

בוצע של ההקמה ליווי החלטה: ועדות א61
א' שלב  המחשוב מערכת

בוצע 30.9.08 31.3.08 מסמנים גיבוש החלטה: ועדות א21 .2
היקפיים ומדדים

בוצע הכלים פיתוח .■ החלטה ועדות א31

השירות אנשי עם הפגישות קצב בתהליך הנהלים התאמת  החלטה ועדות א41
א' שלב  והסטנדרטים

חדש מועד נקבע וטרם השירות ידי על נדחה בוצע לא שלב  מוקדם מבחן החלטה: ועדות א51
א'

מידע מערכות אגף ידי על המערכת של הפיתוח קצב בתהליך של ההקמה ליווי החלטה: ועדות א61
א' שלב  המחשוב מערכת
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קהילה רף  המשך

לשינוי סיבות ~"2י1 מעודכו!"" תאריד בלו"זאבן ".,",_ בהתאס מל.וי| הדרך אבני טטטוסדרך לתאריך ^יי מס':
חתימת
החוזה

י השירות של העבודה קצב בתהליך *^* 30908 ^יו"הסטנלרט^^^יי^י0 3

^ ^ ^ ^ השיךןת יךי על נדחה בוצע לא מוקדם מבחן  החלטה יעדות א51

מ>דע ^רכות ™* ^י "י ובייייההקמה יעמ;ירתכתחהמטחהש ""

בהחלטת בוצע לא שעדיין המוקדם המבחן בטייס תליי ביצע לא ^ 'יי"י0 ירע;^ותשטלבאה'כנה א111
השירות

בוצע מסמנים גיבוש שהייה: עם מסגרות ב11
א' שלב היקפיים ומדדים

^^ עם לתאס ןהצןרך השיךןת של העבןדה קצב בתהליך  הכלים פיתוח  שהייה מסגרותעם ב21

המוסדי החלק על אחראי ויהיה שיתכן

ש* יי"י "י מי" מעינית "י ביצע יא SSr.™:^"י™"י 513
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קהילה רף  המשך
לשינוי סיבית תאריד |

בלו"ז "^י תאריך אבו
סטטוס "Kg מקורי הדרך אבני דר?

חתימת מוצע מס':
החוזה

בהחלטת בוצע לא שעדיין המוקדם המבחן בסיום תלוי בוצע לא 30.9.09 31.3.09 ב24 ליישום הכנה  החלטה ועדות א111 4
השירות רשויות

של העבודה קצב בשל תכליתיים רב מעונות עבור בוצע לא בתהליך מסמנים גיבוש שהייה: עם מסגרות ב11

השירות היקפיים ומדדים

לגבי התמ"ת משרד מול השירות של בירור בשל עיכוב חל בתהליך הכלים פיתוח שהייה: עם מסגרות ב21
תכליתיים רב מעונות

בהחלטת בוצע לא שעדיין המוקדם המבחן בסיום תלוי בוצע לא רשויות ב24 יישום  החלטה ועדות א211
השירות אי שלב

השירות של העבודה קצב בתהליך הנהלים התאמת שהייה: עם מסגרות ב31
אי שלב  והסטנדרטים

חדש מועד נקבע וטרם השירות ידי על נדחה המבחן בוצע לא ב5 מוקדם מבחן  שהייה עם מסגרות ב41
אי שלב  רשויות

ב21 שלב בהשלמת תלוי בוצע לא של ההקמה ליווי  שהייה עם מסגרות ב51
ב' שלב  המחשוב מערכת
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קהילה רף  המשך

לשינוי סיבות תאריך
גלו"ז מעודכ1 תאריך אגן

סטטוס JSSHS מקורי הדרך אבני דרך
!חת^מתד מיצע מסי:
החוזה

בשירות העבודה קצב בתהליך 31.3.10 30.9.09 הנהלים התאמת שהייה: עם מסגרות ב31 5
והסטנדרטים

חדש מועד נקבע וטרם השירות ידי על נדחה המבחן בוצע לא ב5 מוקדם מבחן ל שהייה עם מסגרות ב41
רשויות

בנושא עבודתו החל טרם מידע מערכות אגף בוצע לא של ההקמה ליווי ל שהייה עם מסגרות ב51
המחשוב מערכת

בהחלטת בוצע לא שעדיין המוקדם המבחן בסיום תלוי בוצע לא  רשויות ב24 יישום ל החלטה ועדות א211
השירות בי שלב

בהחלטת בוצע לא שעדיין המוקדם המבחן בסיום תלוי בוצע לא ליישום הכנה ל שהייה עם מסגרות ב111

השייית א' רשויותשלב ב24

השירות עם העבודה קצב בוצע לא גיבוש ל במחלקה שירותים תכנון ג11
א' שלב  היקפיים ומדדים מסמנים

ג11 בשלב תלוי בוצע לא פיתוח ל במחלקה שירותים תכנון ג21
אי שלב  הכלים

ג21 בשלב תלוי בוצע לא ליווי ל במחלקה שירותים תכנון ג51
אי שלב המחשוב מערכת של ההקמה

1 1 1 1 ו
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קהילה רף  המשך

לשינוי סיבות מעודכן תאריך תאריך אבן
^ סטטוס לתארין בהתאם * מקורי הדרן אבני דרך

ז ביי החוזה חתימת מוצע מס':
שעדיין המוקדם המבחן בסיום תלוי בוצע לא 30.9.10 31.3.10 רשויות ב24 יישום החלטה: ועדות א211 6

השירות בהחלטת בוצע לא

שעדיין המוקדם המבחן בסיום תלוי בוצע לא רשויות ב24 ליישום הכנה = שהייה עם מסגרות ב111
השירות בהחלטת בוצע לא

השירות עם העבודה קצב בוצע לא ומדדים מסמנים גיבוש במחלקה: שירותים תכנון ג11
היקפיים

ג11 בהשלמת תלוי בוצע לא הכלים פיתוח במחלקה: שירותים תכנון ג21

השירות עם העבודה קצב בתהליך א' שלב  השיטה הטמעת החלטה: ועדות א311

שעדיין המוקדם המבחן בסיום תלוי בוצע לא א' שלב  רשויות ב24 יישום = שהייה עם מסגרות ב211
השירות בהחלטת בוצע לא

השירות עם העבודה קצב בוצע לא הנהלים התאמת במחלקה: שירותים תכנון ג31
א' שלב  והסטנדרטים

ג21 בהשלמת תלוי בוצע לא רשויות 5 ב מוקדם מבחן במחלקה: שירותים תכנון ג41
א' שלב

ג21 בהשלמת תלוי בוצע לא מערכת של ההקמה ליווי כמחלקה: שירותים תכנון ג51
ב' שלב  המחשוב

בוצע ומדדים מסמנים גיבוש שהייה: ללא מסגרות ד11
אי היקפייםשלב

בוצע א' שלב  הכלים פיתוח שהייה: ללא מסגרות ד21

עבודתו החל טרם מידע מערכות אגף בוצע לא המחשוב מערך של ההקמה ליווי שהייה: ללא מסגרות ד51
בנושא | | אי שלב |

להתנסות מפקח לכל לאפשר כדי ל15 מ5 המוקדם במבחן המחלקות מספר את להגדיל הוחלט בביצוע): לא (עדיין בחוזה כלולות שלא נוספות פעולות
בתהליך.
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(סטטוס) התקדמות דוח 2010 לדצמבר מעודכן מש"חים רף פרויקט

^ | תאיידיעד 1 המשימות פירוט אבוייד

סט פיתוח

בוצע 1512.09 אפשריים מדדים לגבי ראשונית ספרות סקירת .1 מדדים
ראשוני

בוצע 31.12.09 מהספרות מדדים עם המחוזות מנהלי ידי על שהועלו למדדים הצעות השוואת .2

בוצע 31.12.09 ושליחתם ראשוניים/כלליים ומפרטים המדדים רשימת השלמת הספרות, סקירת סיום .3
המחוזות לעיון

בוצע 15.1.10 קריטריונים קביעת לתעדוף, המדדים רשימת את לסגור מנת על ראשונה עבודה סדנת A
התעדוף ותהליך לתעדוף

בוצע 31.1.10 על העבודה והמשך התעדוף על התשובות ריכוז המחוזות, ידי על התעדוף בצוע .5

המכון ידי על המפרטים
בוצע 15.2.10 סט של סופי וגיבוש התעדוף במחוזות, העבודה תוצאות על לדיון שנייה עבודה סדנת .6

מדדים

בוצע 28.2.10 ותקציב מסר יסוד, נתוני מתוך הצגתם וצורת הלשכות על נבחרים נתונים קביעת .7

בוצע 15.3.10 סופיות הערות קבלת תוך שאלון למדדיםגיבוש המפרטים של סופית סגירה .8

מהמשתתפים

בוצע jj j 10 סופי למסמך החומר עיבוד .9
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(סטטוס) התקדמות דוח 2010 לדצמבר מעודכן ב' דור הרף שיטת פי על הפיקוח מערכת לשיפור הפרויקט

הערות 1 סטטוס 1 תארידיעד 1 המשימות פירוט 1 דרך אבן
מקורי

30.5.10 בתאריך נשלחה ראשונה טיוטא בוצע 31.5.10 תוכנית לגבי ההשלכות המושגית, המסגרת את הכולל מסמך .1.1
המדדים ומיפוי העבודה

בתאריך1.7.10 נשלחה שנייה טיוטא
ל פגישות 4 מ  במקור המתוכנן הפגישות במספר שינוי (בוצע

13.9.10 בתאריך נשלחה שלישית טיוטא הזמנים) בלוח שינוי ללא פגישות, 11

בתאריך11.10.10 נשלחה אחרונה טיוטא
צחי של בהערותיהם עיכוב מ: נבעו עיכובים
על הערות התקבלו לא עדיין למסמך. וקותי

שהוגשה. האחרונה הטיוטא

בוצע 30.6.10 ויש שירות פר מדדים כ300 (קיימים המדדים תעדוף מסמך .2.1 מדדים פיתוח .2
עדיפויות). סדר ליצור קריטיים

(בראייה
גנרית)

מ: נובעים עיכובים בתהליך 31.7.10 הקריטיים. למדדים אגפי) (בין גנרי ניסוח מסמך .2.2

7 (מתוך הועדה של פגישות 3 ביטול 
.(4 התקיימו שנקבעו

במילוי השירותים של דלה הענות 
11) הקריטיים למדדים התעדוף שאלון

.(30 מתוך
התחלת לפני הכלי בניית את לסיים יש בוצע לא 31.10.10 לקראת הנדרשים והדוחות הכלי של האפיון לווי .2.3

המחשוב מחשוב.
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ב' דור הרף שיטת  המשד

, , m... ו..,._.., המשימות פירוט | ייד אבו
rwx*r\ סטטוס תאריןיעד

מקורי
 l/vf7 י* 31 8 10 ליקויים על מיידית להתראה המדדים תעדוף 31מסמך ?!!?!.?1ית1?ה 3

2 דרך אבן בסיום תלוי בוצע לא ט31.8.1 י חמורים ליקויים על מיידית
(בראייה חמורים

גנרית)

31 סעיף בסיום תלוי בוצע לא 31.10.10 המדדים סביב עבודה תהליך וגיבוש דווח כלי בניית .3.2

3.2 סעיף בסיום תלוי בוצע לא 31.311 לקיאת הנדישים יהדיחות הכלי של ^אפייו " 1

tZ7ZT 0ל7^ רציף. לפיקוח הגנרי הכלי גיבוש .4.1 פיקוח פיתוח Aלסיים מההחלטה נובע העיכוב בוצע לא 30.9.10 י דיווח רציף:
. ,_ מהביקורים

המדדים פיתוח את כל קידם מעבר השוטפים
הסתיים שלא כיון הקריטיים. הפיקוח לביקור

להמשיךהמקיף היה ניתן לא עדיין, 1

בפיתוח

4.1 סעיף בסיום תלוי בוצע לא 30.9.10 בשיייתים שיתבצע הפייליט עקיינות ^ידםתכניו A2

4.2 סעיף בס>ום תלוי בוצע לא 31.3.11 הפילוט על השירותים של המשוב לגבי מסכם מסמך .4.3
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(סטטוס) התקדמות דוח 2010 לדצמבר מעודכן בהתמכרויות לטיפול בשירות הרף פרויקט
בלו"ז לשינוי סיבות 1 סטטוס 1 תאריד | תאייד 1 דרך אבנ>

מעודכן מקורי
בהתאם מוצע*

לתאריך
חתימת

החוזה

15.9.10 30.4.10 פיתוח .1

אישור את קיבל לא אך מוכן המסמך בוצע הקיים המצב הערכת 1א.
השירות.

בוצע לא המוביל הצוות והכשרת תכנון בוצע לא המוביל הצוות והכשרת תכנון 1ב.
הפגישה מועד את דחה והשירות היות
ל10.1.11. ההיגוי ועדת של הראשונה

1ב' סעיף בסיום תלוי בוצע לא 15.11.10 30.6.10 פנימייתיות מסגרות היקפיים: ומדדים מסמנים גיבוש .2

האמבולטוריות) המסגרות עם להתחיל (הוחלט
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ב24.1.11 שנערכה הרף שיטת סטטוס בנושא פגישה סיכום
פרץ וחלי צמחמרום תמי פיין, צחי לוינשטיין, פנינה צבע, קותי השתתפו:

קצב את להגביר דרכים על ולחשוב המכון שהעביר הסטטוס בדו''ח לדון הייתה הפגישה מטרת .1

השונים. בשירותים השיטה של והיישום הפתוח
שיהיו כך לידי ולהביא האפשרית במהירות הפרויקטים את לקדם משותפת מטרה ולמכון לאגף .2

איכות ואת הפקוח את שישפרו שטתיים, עבודה ותהליכי ואחידים טובים כלים השירותים בידי
הטיפול.

כי: עולה המצב מניתוח .3

יכול שאינו העובדה בשל גם עיכובים, ולמנוע הפרויקטים את לקדם רב אינטרס יש למכון א.
העבודה קצב את לקבוע סמכות לו אין זאת, עם יחד מתעכב. הפרויקט כאשר תשלום לקבל

השירותים. של
מתאפשר. הדבר תמיד לא אך הבצוע את להאיץ סמכות יש לשירותים ב.

לפחות). מסוימת (במידה סמכות וגם אינטרס גם יש לאגף ג.

קהילה רף מקרה: גתות .4

פורומים: בשלושה מתבצעת זה בפרויקט העבודה א.

יועץ מהמטה, נוספים נציגים רוטפוגל, ורד שדה, לב דליה חברים שבו מוביל צוות .
הפרויקט את ולהוביל הבאים המהלכים על לחשוב הצוות תפקיד והמכון צחי ארגוני,

הפילוט דחיית (כמו: עיכובים על ההחלטות גם התקבלו זה בפורום שלביו. כל על

פעמיים).
העבודה הכלי. סוג לפי נוספים תפקיד ובעלי הפקוח נציגי אנשים: 4 שבו פיתוח צוות .

יחסית. מהירים פתוח לתהליכי הביאה מצומצם בצוות
הפקוח בתהליכי הדנה והפיקוח הרשויות המטה, נציגי נמצאים שבה היגוי ועדת .

הפיתוח. בצוות שפותחו ובכלים
הסתיים. הראשון לשלב הרלוונטיים הכלים פיתוח ב.

מהמצופה. ארוך היה המחשוב מערכת של הפיתוח וזמן חלקי באופן נעשה הכלים מחשוב ג.

יתכן זה, לאור בהם. תלוי היה שהרף טיפול לתכנון בוועדות נוספים תהליכים היו במקביל ד.

מלכתחילה. ריאלי היה לא והלו"ז
היה: הרציונל במטה. אדם כוח של סיוע שיקבל לאחר רק בפיילוט להתחיל החליט השירות ה.

גם שיוביל מי שיש ברור שיהיה מבלי בשטח, כאלה וחדשניים מורכבים מהלכים להתחיל לא
היישום. המשך את

תובנות: .5



וההטמעה. היישום המחשוב, בשלבי מאוד מתעצמים הם אך השלבים בכל עיכובים יש א.

את להאיץ תמריץ לו אין ולכן בפרויקט העיכובים של הכספיות בהשלכות נושא אינו השירות ב.
העבודה. קצב

ומקדמת וההטמעה היישום הפיתוח, בתהליכי להאצה מביאה השירות של גבוהה מחויבות ג.

הזמנים. בלוח העמידה את

כמו: ההתקדמות את מעכבים אוביקטיביים תנאים אך השירות של מחויבות קיימת לעיתים ד.
במטה. או בפקוח תקנים איוש אי

להמשך. חשיבה כווני .6

הזמנים. לוחות לצמצום מאמץ ריכוז המרכזי: היעד א.

הזמן את מירבית בצורה לנצל כדי שלם, יום של עבודה סדנאות של השיטה את להמשיך יש ב.

השירות. לרשות העומד
השונים. הפרויקטים בהובלת האגף של יותר רבה מעורבות של האפשרות את לבחון יש ג.

חירום במצבי וכן השוטף ובניהולן תוכניות מגוון של בפיתוח עמוסים תמיד השירותים
השטח. מן העולים דחופים בנושאים ובטיפול

על ולהחליט ביעדים עומד לא ומי עומד מי לרבעון, אחת אולי קצוב, לזמן אחת לבחון יש ד.
בהתאם. פעולה כיווני

לצורך. בהתאם פרויקטים בין כספים לנייד האפשרות את לבדוק יש ה.

במחשוב, המעכבים הגורמים את לבדוק יש ו.

(דוגמת הבקבוק צווארי את לפתור מנת על מעכבים בגורמים משאבים השקעת לבדוק יש ז.
המחשוב).

את להמחיש כדי האסטרטגי, ולמסמך ב' דור למסמך הפרקים ראשי הוצגו האסטרטגי: המסמן .7

את יכלול שהמסמך כתוב שבה ב', דור של העבודה תוכנית הוצגה כן כמו ביניהם. ההבדלים
קותי, לדברי העבודה. לתוכנית וההשלכות המדדים מפוי ספרות, סקירת המושגית, המסגרת

העבודה. בתוכנית האמור למרות ציפיותיו את תואם אינו ב' דור מסמך
הוחלט: לסיכום .8

בפגישה. שהועלו הכוונים על לחוד יחשבו והמכון האגף א.
ימים. כעשרה בעוד דיון להמשך שוב יפגש זה פורום ב.
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והצעה ספרות סקירת המדדים, מיפוי מושגית, מסגרת בי דור הרף שיטת :2 נספח
העבודה לתהליך

. .><*■ גי'1

החברתיים והשירותים הרווחה משרד ברוקדייל מאיירסג'וינטמכון
והכשרה תכנון מחקר, אגף

בי: דור הרף שיטת
המדדים, מיפוי מושגית, מסגרת

העבודה לתהליך והצעה ספרות סקירת

2010 ספטמבר, תשע"א תשרי,
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!!♦ השיטה ויישום לפיתוח ומתווה כללי רקע הרף שיטת נספח

מבוא א.
שירותי לכלל הרף יישום את להרחיב החברתיים והשירותים הרווחה משרד מנכ''ל להחלטת בהמשך
ביןאגפית הגוי וועדת להקים הוחלט השיטה, של בי דור במסגרת בשיטה השמוש את ולהעמיק המשרד

להלן: המובאים מרכזיים היבטים תשעה על יתבסס השדרוג ב'. לדור השיטה בשדרוג תעסוק אשר
הרף בשיטת הנבדקים מדדים של ובמדידה בהגדרה גנריות .1

גנרית בראייה קריטיים מדדים .2

רציף פקוח .3

גנרית בראייה חמורים ליקויים על מיידית התראה .4

לפקוח מעבר המש"חים) (של מישני ופיקוח השירותים) מפעילי (של עצמי פיקוח של המרכיבים חיזוק .5 ,

המשרד של
והתפוקות התשומות בדיקת לצד תוצאות מדידת על הדגש חיזוק .6

לרשוי ברף השמוש חיזוק .7

השירותים למפעילי המשרד בין שנחתמים והחוזים המכרזים מדרישות כחלק הרף הכנסת .8

מנהלי ובקרב בפקוח השירות, במטה הרמות: בכל בנתונים וניהולי אסטרטגי שימוש על דגש .9

וצוותיהן. המסגרות ו

כפי השיטה של בי דור מרכיבי של עומק למידת ידי על הוועדה לעבודת תשתית להוות הנה המסמך מטרת
את למפות וכן בספרות עולים שהם וכפי והמחוזות האגפים השירותים, מנהלי ידי על נתפסים שהם
השונים. בשירותים הפיקוח בשאלוני היום קיימים שהם כפי הרף של והמסמנים ההיקפיים המדדים
של השונים ההיבטים לגבי בפגישות שהועלו הנקודות סיכום יובא הראשון בחלק חלקים 4 כולל המסמך
לדיון בסיס יהווה אשר הרף בשאלוני והמסמנים ההיקפיים המדדים מיפוי יוצג השני בחלק ב', דור רף
ליקויים על התראה כמו בי דור רף של נוספים להיבטים תשתית היא זו תפיסה הרף. של הגנרית בתפיסה
להיבטים המתייחסת ספרות סקירת תובא השלישי, בחלק קריטיים. מדדים פיתוח או חמורים

אגפית. הבין הוועדה של העבודה לתהליך הצעה תובא האחרון ובחלק בי דור רף של המרכזיים

/
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הפגישות בסבב שעלו נקודות סיכום המושגית: המסגרת ב.
של ההיבטים את המחוזות ומנהלי אגפים מנהלי שירותים, מנהלי תופסים שבו האופן על ללמוד מנת על
התבקשו פגישה כל בסוף הרלוונטיים. הגורמים עם נפרדות פגישות נערכו שלהם, באגפים ויישומם בי דור
פגישות 10 נערכו סה"כ עבודתה. את לבצע אגפית הבין הוועדה על לדעתם כיצד להציע המרואיינים
נוער בהתמכרויות, לטיפול השירות לזקן, השרות הנוער, חסות ונוער, ילד השירותים: מטות את שכללו
אישיים שירותים תקוו, שיקום, ■. האגפים מנהלי וכן המפגר באדם לטיפול באגף פנימיה מעונות וצעירים,
יוני ינואר החודשים במהלך התקיימו הפגישות המחוזות. כל ומנהלי המפגר באדם טיפול וחברתיים,

.2010

מובאות עקרון כל עבור בי. דור מעקרונות אחד לכל התייחסות תוך שהתקיימו הפגישות סיכום להלן
השירות/אגף ציון תוך שונים לשירותים ייחודיות ונקודות השירותים כל או לרוב משותפות נקודות

הנקודה. את שהעלה

הרף: בשיטת הנבדקים מדדים של ובמדידה בהגדרה גנריות .1

המדד, בשם ליצור שניתן האחידות למידת מתייחסת הרף בשיטת המדדים של ובמדידה בהגדרה גנריות
מדד. באותו לקוי לקביעת ובקריטריונים המדידה בסולמות אותו, הבודקות השאלות בניסוח

כי: עולה המשרד נציגי עם מהמפגשים
האפשר. במידת גנריות בעד הגדול הרוב .1

המשרד: לכל המתאימים גנריים מדדים לפתח ניתן לגביהם אשר שעלו נושאים .2

רצון) שביעות טיפול, תוכניות רפואי, טיפול (כולל בפרט טיפול 
לצוות) והשתלמויות הדרכות אדם, כח מצבת (כולל אדם כח 

ותשתיות מבנים תקינות 

תזונה 

האוכל וחדר מטבח 

בקהילה גורמים עם קשר 
ציוד 

לחירום והיערכות מיגון 
בטיחות 

רישוי) (כולל ואישורים מסמכים 
במסגרת העבודה שגרת 

ספציפיים: לשירותים ייחודיות נקודות
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קלינאות פיזיותרפיה, בעיסוק, ריפוי השונות: במסגרות פרארפואיים תחומים על פיקוח .
המפגר). באדם לטיפול (האגף רופא אחות תקשורת,
השיקום). אגף המפגר, באדם לטיפול (האגף תעסוקה .

וגם אפשרי בלתי וכמעט היות הגנריות. מפני מזהיר ולנוער לילד בשירות שעלתה הסתייגות .
אחרת התבוננות מגדירה השונה והמטרה שונה מטרה יש מסגרת לכל במקום. דריכה ייצור

שירות. בכל אחר הוא בילד הנדרש השינוי הפרט. על גם

נקודה העלה וחברתיים אישיים לשירותים האגף מנהל : ציבוריעסקי ניהול תשתיות .
את המפעילות העמותות של הפורמלי הניהולי הצד את ולבחון לפקח לצורך המתייחסת
קשר יש כי הזה הנושא על החשבות עם יחד משותף במעקב צורך יש השונים. השירותים

בכלל. התפקוד ובין התקציבי המצב בין הדוק

גנרית: בראייה קריטיים מדדים .2

מהם החלטה כקריטייס, לראותם שיש המדדים סוג לגבי קונספציה גיבוש היא זה בעיקרון המטרה
ומיחשובם. מדדים אותם

כי: עולה המשרד נציגי עם מהמפגשים
אפשריות: תשובות מספר התקבלו קריטי מדד להגדיר ניתן כיצד השאלה על .1

הדייר של הבסיסית החיים לאיכות הקשורים מדדים 
הדייר של והפיזי האישי בטחונו לשמירת הקשורים מדדים 

המסגרת של הבסיסי לתפקוד הקשורים מדדים 
השירות של העשייה בליבת המסגרת של העמידה למידת הקשורים מדדים 

כי לראות היה ניתן קריטי מדד של ההגדרה בתוך לכלול ניתן אותם המדדים מהם לפרוט בניסיון .2

רשימת להלן כקריטיים. להגדיר ניתן אותם מדדים ישנם המסגרת בפעילות הקשור נושא בכל
הפגישות: במהלך שעלו המפורטים המדדים

הולמת. תזונה פרטיות, חמים, מים בסיסית, תחזוקה רמת נקיון, צפיפות, הולם דיור 
אדם. כח מצבת מול תקן 

במסגרת. האדם כח איכות 

במסגרת. חריגים אירועים מספר 

במסגרת. חריגים באירועים הטיפול איכות 

ובטיחות. בטחון 
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לחירום. היערכות 
וכד'). תקין ניהול אישור תברואה, (כבאות, המסגרת להפעלת בסיסיים אישורים של קיומם 

לצורך. בהתאם רפואי טיפול נתינת 
למפקח. עבודה תוכנית 

הפרט. ברמת תוצאות בדיקת  הטיפול תוכנית יעילות 
ספציפיים: לשירותים ייחודיות נקודות

שיקומיים). יום מעונות לזקן, (השירות הרלוונטיות ובתקנות בחוקים המסגרת עמידת .
הקהילתיים. לצרכים השירותים פיתוח והתאמת קהילתי חוסן מדדי .

רציף. פיקוח .3 .3

במגוון המפוקחת המסגרת על המפקח הגוף של פעילויות רצף של קיומו היא רציף בפיקוח הכוונה
מתועד הרצף כל כאשר ופו' ליקויים תיקון אחר מעקב תיעוד, אחר מעקב ביקורים, דרכים

וממוחשב.

כי: עולה המשרד נציגי עם מהמפגשים
ביקור. כל של תיעוד להתבצע חייב .1

במסגרת. המפקח של ביקור בכל הקריטיים המדדים את לבדוק יש .2

של מדגמית אקראית ובדיקה הקריטיים הפריטים את לכלול צריך הרציף הפיקוח שאלון .3

המסגרת. מטופלים
הקודם. בביקור שעלו הליקויים תיקון של בדיקה ידי על הביקורים בין המשכיות ליצור יש A

ספציפיים: לשירותים ייחודיות נקודות
ואומנה פנימיות לזקן, השירות (התמכרויות, ביקור כל תיעוד של נוהל קיים בהם שירותים ישנס .

ונוער). ילד בשירות

השירותים מנהלי הארציים, המפקחים אל הרציף הפיקוח תוצרי יעברו בו האופן על לחשוב יש .
מחוזות). (מנהלי אליהם להעביר יש אינפורמציה ואיזו והאגפים

לזקן). (השירות המפקח דעת מחוות שעולה כפי מצבה על כללי ציון תקבל המסגרת ביקור שבכל כדאי .
על בשמירה אדירה חשיבות יש המפקח. של היעוצי והתפקיד הבקרה תפקידי בין איזון למצוא יש .

על ישתלטו הבירוקרטיות הדרישות בו מצב ליצור ולא ביעוץ גם לעסוק המשרדי הפיקוח של המסורת
וחברתיים). אישיים לשירותים האגף (מנהל המפקח עבודת
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גנרית: בראייה חמורים ליקויים על מיידית התראה A

המדדים מתוך חמורות או בחריגות לראותן שיש התופעות סוגי לגבי קונספציה לגיבוש מתייחס זה עקרון
תדירות. ובאיזה למי אלה, תופעות ידווחו בהם הדרכים וקביעת הקריטיים

כי: עולה המשרד נציגי עם מהמפגשים

הקיים, המידע לכל נגישות תהיה ולמפקחים השירות לרכזי הארציים, שלמפקחים צורך יש .1

שירות. לאותו הרלוונטי
מיידית: עליהם לדווח שיש נושאים .2

המקצועי. בדרג רבה תחלופה 

במסגרת. אלימות
בטיחות. בדרישות עמידה אי 

ותברואה. כבאות אישורי תקופת סיום על התראות 

אדם לחיי חשש 

למסגרות. פידבק להחזיר מנת על במיוחד חיוביים נתונים על גם דיווח .3

מסוימת במסגרת שעלו חמורים בליקויים טיפל לא שהמפקח כך על דיווח A

ספציפיים: לשירותים ייחודיות נקודות

במסגרות ארציים ומפקחים שירותים מנהלי ובקהילה. ביתיות חוץ מסגרות על פיקוח בין שוני ישנו .
שלהם במסגרות שעולה דבר כל על מיידיים דיווחים ולקבל מעודכנים להיות רצון הביעו ביתיות חוץ
 המפגר באדם לטיפול האגף ולנוער, לילד השירות פנימיות ביתי, החוץ השירות השיקום (אגף
המסגרות שמספר טענו קהילתיות במסגרות ארציים ומפקחים שירותים מנהלי ביתי). החוץ השירות
כל עם להתמודד דרך אין השירות למנהל או בשירות הארצי ולמפקח גדול הוא בקהילה
שירות של קהילתיות מסגרות השיקום, באגף קהילתיות (מסגרות מהמפקחים שמגיעה האינפורמציה

ונוער). ילד
המנהלים לטענתם: הפיקוח, ממצאי על מיידי דיווח מקבלת הסתייגות הביעו המחוזות מנהלי .
שכזה מיידי שדיווח החשש את העלו המנהלים בתחומם. המעונות על האחראים אינם המחוזיים
נועדו הפיקוח דוחות לדעתם עליהם. רב עומס תיצור אשר המעונות, על אחריות אליהם יעביר

המסגרות. של וחולשה חוזק נקודות אחר מעקב פעולה, דפוסי להבניית עזר ככלי למפקחים,
(דברים מיידי דיווח דורש מה יסמנו הממצאים, על יעברו שהמפקחים הציעו המחוזות מנהלי .
אפשר מה ועל דחוף, פחות מה השרות), ולמנהל השרות למרכז מיידי דיווח דורשים מאוד קריטיים

תקופתית. בפגישה רק לדווח
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המקומית): הרשות (של משני ופיקוח המסגרות) (של עצמי פיקוח .5

פיקוח סוגי שני על לדבר ניתן השונים, השירותים על חיצוני פיקוח שהוא הממשלתי, לפיקוח בנוסף
המקומיות. הרשויות ידי על הנעשה משני ופיקוח עצמן המסגרות ידי על נעשה אשר עצמי פיקוח נוספים

כי: עולה המשרד נציגי עם מהמפגשים
המפקחים. ידי על להעשות צריך העיקרי הפיקוח .1

ולא רב בעומס נמצאות המקומיות הרשויות למצוי. הרצוי בין הבחנה נעשתה המשני הפיקוח לגבי .2

ועל זאת לעשות אחריות להן יש זאת עם יחד שלהן, השירותים על פיקוח לעשות שיצליחו סביר
הפיקוח. בתהליך חלק שיטלו רצוי כן

השונים. השירותים עבודת את לבדוק כיצד הרשויות את להדריך גם הוא הפיקוח תפקיד .3

הרשויות. ובין במטה השירות בין השירותים על בפיקוח תפקידים וחלוקת עבודה נהלי ליצור יש .4

שונה. בצורה פועלת רשות כל כיום
הנאספים הנתונים ובין מהרשות השירותים על שמגיעים נתונים בין המשכיות ליצור צריך .5

המשרד. של הפיקוח בתהליך
השירותים. על בפיקוח המקומיות הרשויות את שישמשו דיווח מערכות ליצור יש .6

ISO כמו איכות בקרת בתהליכי שנמצאות היום מסגרות ויש רצוי הוא המסגרות של עצמי פיקוח .7

אלה. לתהליכים גם נגישות תהיה שלפיקוח חשוב וכדי.
ספציפיים: לשירותים ייחודיות נקודות

הרשות בפיקוח להיות צריכים הרשות ידי על שהופרטו שירותים האם השאלה עלתה השיקום באגף .
המשרד. בפיקוח או

יחד הפיקוח גבולות בנושא שעסקה זכלינסקי אסתר ד"ר של שמה את העלה המחוזות ממנהלי אחד .
עמה. להתייעץ והציעה והמרכז אביב תל מחוז עם

את כולל הפיקוח בקהילה בשירותים משני. בפיקוח צורך יש בקהילה וגם ביתי חוץ בשירות גם .
השיקום). (אגף הקהילתיים לשירותים מגיעים אכן השירות שמקבלי לוודא הצורך

המילוי בין והשוואה השאלון מילוי ידי על הפיקוח בתהליך עצמן המסגרות את לערב לשקול ניתן .
השיקום). (אגף המפקח של למילוי שלהן

תוצאות: מדידת .6

במשרד תאוצה לתפוס החל זה נושא הארגון. או הלקוח במצב לשוני מתייחסת תוצאות מדידת
הארגוני. מהשיח חלק ויותר יותר להיות והופך התוצאות מיזם במסגרת האחרונות בשנים

כי: עולה המשרד נציגי עם מהמפגשים
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תוצאות. למדוד חשוב כי הסכמה יש .1

רמות: בשלוש למדידה וסטנדרטים קריטריונים להגדיר יש .2

פרטנית: .

הפרט. ברמת הטיפול תוכניות יעילות הלקוח, של במצבו שיפור חל האם 

המסגרת: עבור .

וכד'. בצפיפות שיפור התזונה, במצב שיפור כגון המסגרת של תוצאות 

על המתקבלות והקבילות התלונות וסוג מספר כולל ומשפחתו, הלקוח של רצון שביעות מדדי 
המסגרת.

= מערכתית אסטרטגית .

תוצאות. בדיקת של משותפת שפה יצירת 

סוציאלית לעבודה הספר ובבתי המרכזי הספר בבית גם שימוש תוך תוצאות למדידת חינוך 

זה. נושא להדגשת
ספציפיים: לשירותים ייחודיות נקודות

סופניים, קשישים כגון טיפוליות תוצאות עבורן להגדיר ניתן שלא האוכלוסיות על גם לחשוב יש .
מחוזות). (מנהלי וכד' ניווניות מחלות עם אנשים

בוגרי אחוז נורמטיבית: התנהגות אימצו המסגרת בוגרי האם לדוגמא ארוך לטווח תוצאות מדידת .
שנכנסו המכורים אחוז ולנוער), לילד (השרות השירות את ומסיימים לצה"ל המתגייסים פנימיות

להתמכרויות). (השירות מסמים נקיים והם העבודה לשוק חזרה
עבור וישימות פרטניות עבודה תוכניות לעשות אמיתית אפשרות יש אם ולבחון ריאליים להיות צריך .
זאת לעשות מאפשרת אינה בלשכות היום הקיימת האדם כח כמות בקהילה. בטיפול שנמצא פרט כל

ולנוער). לילד (השירות מלאה בצורה
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ולחוזים: למכרזים לרישוי, קישור .7

בניית הרף, ממצאי על שיסתמכו כך , מסגרות לרשוי הקריטריונים בעדכון לצורך מתייחס זה עקרון
חידוש לתאריך הפקוח מחזור בין סנכרון כולל שוטף לשמוש החדשים הקריטריונים להכנסת תוכנית
המשרד בין שנחתמים והחוזים המכרזים מדרישות כחלק הרף להכנסת וכן הרישוי מיחשוב הרשיון,

במשרד. המשפטית המחלקה עם תיאום תוך השירותים למפעילי
כי: עולה המשרד נציגי עם מהמפגשים

ליקויים בגלל רישיון מתן ובאי בסגירה מסגרת על לאיים כדאי לא מסגרות, לסגור הקושי בשל .1

אותו. לממש שיקשה איום שזהו כיון ברף, שעולים
פורמליים. אישורים רק ולא באיכות שקשורים מרכיבים גם הרישוי בתוך לכלול חשוב זאת, עם .2

הרף. של הפיקוח למחזור רישוי חידוש תהליכי בין סנכרון ליצור חשוב .3

ביעדים עמידה על מפעילים גופים לתגמל גם כמו מסגרות על סנקציות להטיל דרך למצוא יש .4

נוספים. למכרזים ניגשים הם כאשר ליקויים ותיקון
המשרד. של המשפטי היעוץ מול הנושא את לבחון כדאי .5

שלו. כנספח או המכרז מדרישות כחלק הרף דרישות הכנסת לשקול כדאי הבאים במכרזים .6

ספציפיים: לשירותים ייחודיות נקודות

חשוב ולכן קיימים מפעילים אצל ומכרזים חוזים של התחדשות אין המפגר באדם לטיפול באגף .
גופים. אותם על ותגמולים סנקציות להטיל דרך ולמצוא מצוינות של סטנדרטים ליצור

כל קודם יש המשרד. מול לעבוד ממשיכות ועדיין רישוי ללא שעובדות מסגרות ישנן השיקום באגף .
לרישוי. הרף בין החיבור לפני זו, לבעיה פתרון למצוא

והומלץ הרישוי נושא שעסקה ועדה בראש שעמדה וייגלר רינת של שמה עלה להתמכרויות בשירות .
בנושא. אתה להתייעץ

בנתונים: אסטרטגי שימוש .8

בכל הרף ממערכת המתקבלים בנתונים וניהולי אסטרטגי שימוש על לדגש מתייחס זה עיקרון
וצוותיהן. המסגרות מנהלי ובקרב בפקוח השירות, במטה הרמות:

כי: עולה המשרד נציגי עם מהמפגשים
היכן ולזהות האוכלוסייה לצרכי המתאימים מענים לפתח מנת על בנתונים להשתמש כדאי 1

השירותים. ברמת פערים קיימים
זמן. לאורך מסוים שירות נותן על או מסוימת מסגרת על נתונים של אינטגרציה ליצור חשוב .2

הלקוחות. של בבעיות לטפל ביותר הטובות הדרכים בגיבוש לסייע יכולים הנתונים .3

ספציפיים: לשירותים ייחודיות נקודות
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של התעריפים בין הקשר המסגרתבחינת על התקציבי הפיקוח את להגדיל מנת על בנתונים שימוש .
השיקום). (אגף מצבם ובין המטופלים

ולהפוך בשירות העשייה לתוך הנתונים את להביא שיוכלו נתונים מנתחי שירות בכל להכשיר יש .
וחברתיים). אישיים לשירותים האגף (מנהל היומיומית לעבודה למשמעותייס אותם

הרף בשאלוני המופיעים המדדים מיפוי ג,

צורך כל קודם יש לגנריים הרף בשיטת הנבדקים מהמדדים חלק להפוך האפשרות את לבחון מנת על
השונה את לראות ניתן המיפוי באמצעות כיום. הרף בשאלוני הקיימים והמסמנים המדדים את למפות
הנדרשים הצעדים על המיפוי מתוך ולהסיק השונים בשירותים הנבדקים והמסמנים המדדים בין והדומה
כך ואחר הרף בשיטת היום הקיימים המדדים מהם להסביר היא זה פרק מטרת גנריות. ליצור מנת על

כיום. בפרויקט המשתתפים השירותים בכל אלו מדדים על שנעשה המיפוי את להביא
מדדים: סוגי שני נבדקים הרף בשיטת

בעלי מדדים הם המסמנים לו. שיש הבעיות או הלקוח של מצבו את המתארים מדדים מסמנים .1

מקצועית אבחנה הלקוח, רווחת על משמעותית השפעה להם יש רבה, חומרה לחלופין או גבוהה שכיחות
לגבי תמונה קבלת מאפשר השונים כמסמנים הטיפול בדיקת טיפול. של וסטנדרטים ונהלים מוגדרת
והישגים והתמצאות ניידות בינאישיים, יחסים למסמנים: דוגמאות הפרט. ברמת הטיפול איכות

בלימודים.
כגון: המערכתית ברמה הטיפול איכות את הבודקים יותר כלליים מדדים הם היקפיים מדדים .2

הדיירים/חניכים. משפחות עם וקשר ניקיון הצוות, אנשי הכשרת
מדדים, מספר נושא בכל אדם). כח (כמו הרחבים התחומים שהם לנושאים מקובצים ההיקפיים המדדים

הצוות). אנשי השכלת או כ"א מצבת (למשל הכללי הנושא של יותר ספציפיים היבטים כלומר
יהיו הצוות השכלת המדד עבור לדוגמא, כך פריטים. של משתנה מספר באמצעות להיבחן יכול מדד כל

וכדי המדריכים השכלת העו"ס, השכלת המנהל, השכלת כגון: פריטים מספר
(מבלי והמסמנים ההקפיים המדדים של מיפוי נערך השירותים בין האחידות מידת את לבחון במטרה
שבאים כפי ההיקפיים המדדים של המיפוי יובא תחילה בשאלון). הפריטים של הפירוט לרמת להיכנס
אגף ביתי, החוץ השירות השיקום אגף שירותים: בשמונה המוסדיים בשאלונים ביטוי לידי באים שהם
הנוער, חסות רשות ביתי, החוץ השירות המפגר באדם לטיפול האגף שיקומיים, יום מעונות השיקום
ולנוער לילד השירות של הורים ילדים ומרכזי ולנוער לילד השירות מועדוניות ונוער, ילד פנימיות
ומה הזהים המדדים הם מה לבחון כדי השוואה נערכה נושא כל עבור לזקן. בשירות ביתי החוץ והשירות

המסמנים. לגבי המיפוי יובא מכן לאחר שירות. בכל הייחודיים המדדים
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ההקפיים המדדים מיפוי א.

בפרט הטיפול .1
השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי
החוץ
ביתי המדד

+ + + + + מסמכים המלל אישי תיק
+ + + רלוונטיים
+ + + + טיפול תוכנית של קיומה

+ + המתייחסת טיפול תוכנית
+ הדייר/חניך של למסמנים

+ + + מקצועית תעסוקה
+ + + + + רפואי* טיפול
+ + + + + + אישית הגיינה

+ + + + לחניך/דייר ציוד
+ + + ++ + + לימודים

+ + + + רצון שביעות

בלבד: מעטים בשירותים המופיעים ייחודיים מדדים
לזקן) (השירות הזקן זכויות מיצוי .

באופן הרפואי הטיפול לנושא המתייחסים שאלונים פותחו המפגר באדם לטיפול ובאגף לזקן בשירות .
מפורט.
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אדם כח .2

השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגי
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי
החוץ
ביתי המדד

.+ + + + + + + מצבתכחאדם
+ + + הצוות השכלת

+ + + + + + + לצוות והשתלמויות הכשרה
+ + + עובדים הערכת

. לכל אישי תיק של קיומו
+ + + + עובד

+ כ"א תחלופת
+ + + יושר תעודת אישורים

+ על חתימה ומסמכים
סודיות המופיעים

, + + + + + + העדר העובד: בתיק
מין עבירות

+ + + אישורים
רפואיים

הערות:

הצוות. איש של עבודה שעות במספר ולעיתים משרה בהיקף לעיתים נמדדת האדם כח מצבת .
הכשרות הפעילות, פתיחת לפני לצוות אוריינטציה ל: מתייחסות לרוב לצוות והשתלמויות הכשרות .

מתנדב. כי'א להדרכת גם ולעיתים ראשונה ועזרה החייאה הדרכות הטיפולי, בתחום מקצועיות
בלבד; מעטים בשירותים המופיעים ייחודיים מדדים
המפגר) באדם לטיפול (האגף השירות נהלי עם היכרות .

ולנוער) לילד השירות מועדוניות המפגר, באדם לטיפול (האגף נעדר מטפל החלפת .
הנוער) (חסות הצוות של מקצועית רמה חופשים, נוספות, שעות נוכחות, מעקב .

המפגר) באדם לטיפול (האגף עובדים קליטת .
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ותשתיות מבנים תקינות .3

השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי

החוץ
ביתי המדד

+ + + + + + + וקירור חימום
+ + + החשמל מערכת תקינות

+ + + ומעקים מדרגות תקינות
+ + + מעליות
+ + + + + + + + ניקייו
+ + + המבנה חזות
+ + + + + + + ייעודיים חדרים
+ + + + נגישות
+ + + + תאורה

+ + + חצר
+ + גדר

+ + + + אוורור
+ + + + חמים מים
+ + + סניטאריים מתקנים מספר
+ + + + + השירותים אבזור

והאמבטיות
+ + + + טיפוח
+ + + צפיפות

בלבד: מעטים בשירותים המופיעים ייחודיים מדדים

הנוער) חסות (רשות שילוט .
ילדים) הורים ומרכזי (מועדוניות המיס מערכת תקינות .

לזקן) השירות המפגר, באדם לטיפול (האגף לדיירים פרטיות .
לזקן) השירות המפגר, באדם לטיפול (האגף כביסה שירותי .
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אוכל וחדר מטבח A f

השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגר
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות /
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי 4

החוץ
ביתי המדד 1

+ + + + + האוכל חדר אבזור *

+ + + המטבח אבזור 1

צפיפות ן

+ + + ניקיון
, + חירום לשעת מזון מלאי י.

בלבד: מעטים בשירותים המופיעים ייחודיים מדדים
הנוער) חסות (רשות כשרות . :

לזקן) (השירות האוכל חדר נגישות .

תזונה .5

השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות* המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי
החוץ
ביתי* המדד

+ + + + + + שבועי תפריט !
+ + + המזון של אסטטיקה 1

+ + + מאוזן תפריט
+ + + + ארוחות זמני

התזונה בנושא נפרד שאלון קיים אלה בשירותים .

: בלבד מעטים בשירותים המופיעים ייחודיים :>דדים

שיקומיים) יום ומעונות שיקום (אגף מוגבלויות לבעלי ייחודיים האכלה כלי .
המפגר) באדם לטיפול והאגף שיקומיים יום (מעונות ייחודיים תזונתיים לצרכים מענה .

לזקן) (השירות ומקבליהן דיאטות רשימת . |
לזקן) (השירות מזון סוגי בין בחירה אפשרות .
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בקהילה גורמים עם קשר .6

השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ ;

השירות ביתי

החוץ
ביתי המדד

+ + + + + + + הורים/משפחה
+ + + + ביה"ס
+ + + + + משפחה בקהילה/עו"ס עו"ס

+ + + + בקהילה* נוספות מסגרות

(מועדונית) וכד' עמותות מתנ''ס, כגון המסגרת נמצאת עמם בקהילה מסגרות סוגי של רב פירוט יש ♦לעיתים
השיקום). (אגף בלבד כללית שאלה ישנה ולעיתים

ציוד* .7

השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי

החוץ
ביתי המדד

+ + + + + + + ריהוט
+ + + + + למידה ציוד

+ + + פנאי ציוד
+ + + מולטימדיה

+ + מתכלה משרדי ציוד
+ + + ניקוי חומרי

+ + + + + אישי ציוד
+ + + + לשירות מיוחד ציוד
+ ++ + + + + רפואי** ציוד

במסגרת לאוכלוסיה הציוד התאמת נבדקת לעיתים תקינותו. וגם הציוד קיום גם נבדק השירותים ברוב *

(מועדוניות).
שלה. הרפואיים ולצרכים האוכלוסייה לסוג בהתאם לשירות משירות משתנה הנבדק הרפואי הציוד **

החייאה. וציוד ראשונה עזרה תיק נבדק השירותים בכל
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לחירום והערכות מיגון .8

השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ :

השירות ביתי
החוץ
ביתי המדד

. + + + + + + + תקין ממ"ד/מקלט
+ + + + + בטחון נאמן

+ + לפינוי הערכות ,

+ + + חירום מצבי תרגול
, , ■ + לרשות המסגרת בין תיאום

+ + + + + המקומית
+ + + למסגרת חיוני מפעל אישור

+ + + + לשעת טלפונים רשימת
חירום

בלבד: מעטים בשירותים המופיעים ייחודיים מדדים

ונוער). ילד פנימיות לזקן, (השירות חירום תיק של קיומו .
בטיחות .9 >

השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי
החוץ
ביתי המדד ;

+ + השונים בחדרים בטיחות f

+ + + סורגים
+ + + + + מצוקה לחצן
+ + + + וטלפון

+ + + + מבוקר שער
+ + תרופות אחסון

+ + + + + + + אש .כיבוי
+ + + שמירה

+ + + + + נהלי עם הצוות הכרות
הבטיחות

+ + אופן עם הצוות הכרות
בטיחות אביזרי של התפעול

+ + ניקוי חומרי אחסון
בלבד: מעטים בשירותים המופיעים ייחודיים מדדים

הנוער) (חסות נשק כלי אחסון .
הנוער) (חסות ופציעות תאונות .
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המפגר) באדם לטיפול (האגף כריזה מערכת .

ואישורים מסמכים .10
השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער* ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי ;

החוץ

ביתי המדד
+ + + + + + + כבאות
+ + + + תברואה

+ + + + רישיון
+ + מבוקר מאזן

במסגרת העבודה שגרת .11
השירות מרכזי מועדוניות רשות השירות האגף אגף אגף
לזקן ילדים השירות חסות לילד לטיפול השיקום השיקום

הורים ולנוער לילד הנוער ולנוער באדם יום מעונות השירות
פנימיות המפגר שיקומיים החוץ

השירות ביתי
החוץ
ביתי המדד

+ + + + קבוע יום סדר
+ + + + כתובים נהלים של קיומם

(כללי)
^ + + + + + פנאי פעילות

+ + + + חריג אירוע
+ + חופשות

+ סודיות שמיות
+ + + + + + חניך/דייר קליטת
+ + + + + + נוכחות
+ + בלילה תפקוד נהלי

+ חניכים כספי ניהול
+ בידוד חדרי

+ פעילות וימי שעות
+ + + + + + + צוות +++++ישיבות + + + חדש עובד קליטת

+ + + צוות אנשי נוכחות
+ + קשר/דיווח מחברת
+ + + הסעות

בלבד: מעטים בשירותים המופיעים ייחודיים מדדים

ונוער) ילד (פנימיות מסגרת עזיבת נוהל .
הורים) ילדים מרכזי ונוער, ילד (פנימיות משפחות עזיבת או חניכים נשירת אחר מעקב .

לזקן). (השירות למסגרת הדייר בין הסכם חתימת .
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מועדוניות) הורים, ילדים (מרכזי בית ביקורי .

לסיכום

אדם,הכשרה כח מצבת (ניקיון, השירותים בכל נבדקים אשר מעטים מדדים ישנם כי לראות ניתן ככלל ..

ישנם צוות). וישיבות טיפול תוכנית לדייר/חניך, אישי תיק תקין, מקלט המשפחות, עם קשר לצוות, והשתלמויות ;

ועוד), שבועי תפריט רפואי, ציוד ריהוט, וקירור, חימום מערכות (כגון: השירותים בכל כמעט שנבדקים מדדים .

הדמיון כי ניכר בנוסף, השונים. בשירותים נושא אותו תחת מופיעים שהם למרות אחידים אינם המדדים רוב אך
דמיון יש כך, שירות. אותו של האוכלוסייה וממאפייני ביתי) חוץ או (קהילתי השירות בסוג מדמיון נובע במדדים .

ביתית, חוץ במסגרת נוער בבני המטפלות הנוער חסות ופנימיות ונוער ילד בפנימיות המדדים בין יחסית רב ■

בסיכון ומשפחות בילדים בעיקר המטפלים הורים, ילדים ומרכזי ולנוער לילד השירות מועדוניות של במדדים |
לטיפול האגף של ובמעונות לזקן השירות במעונות השיקום, באגף ביתי החוץ השירות של ובמדדים בקהילה |
במעונות המדדים ביתית. חוץ במסגרת ופיזיים מנטליים קשיים בעלות באוכלוסיות המטפלים המפגר באדם !

והאגף השיקום אגף למעונות ובחלקם לילדים) בקהילה (שירות למועדוניות בחלקם דומים השיקומיים היום ]

ומנטלית). פיזית פגיעה עם (אוכלוסייה המפגר באדם לטיפול
נושא, אותו תחת המופיעים המדדים כל את לבחון השירותים כל את יחייב לגנריים, המדדים הפיכת של תהליך
הבסיס את ירכיב אשר זה והוא השירותים בכל לאחיד להפוך יש אותם מדדים של "גרעין" על יחד להחליט י

אחר. נושא או נושא אותו תחת יכנסו אשר שירות באותו ייחודיים נוספים מדדים גם יהיו שירות בכל לנושא. /

הבאים: הנושאים ארבעת את בחשבון לקחת יש לגנריים חלקם את או המדדים כל את להפוך מנת על בנוסף, 1

רב שוני יש רבות פעמים הנבדקים, מהמדדים בחלק הדמיון למרות בשאלון השאלות או הפריטים ניסוח .1 

נוסחים איחוד גם לעשות האם לשקול יש הפריטים. בניסוח
.I

האינפורמציה נשאבת מהם אפשריים מידע מקורות של מגוון ישנו מהפריטים, אחד בכל המידע מקורות .2 |

יש מידע. מקורות מספר בין שילוב גם קייס ולפעמים הלקוח) עם ראיון צוות, איש עם ראיון תצפית, (רשומה, י

האינפורמציה. תאסף ממנו המידע למקור באשר השירותים בין לאחידות להביא האם להחליט צורך {

תקין/לא דיכוטומיים להיות יכולים המדידה סולמות מדידה. סולם קיים בשאלון פריט לכל המדידה סולם .3 (

(כמו: פריט אותו להערכת דרגות חמש של סולם או תקין לא / חלקי תקין/  דרגות שלוש בעלי או תקין, !

נמדדים דומים פריטים מאוד). מועטה ובמידה מועטה במידה בינונית, במידה רבה, במידה מאוד, רבה במידה $

המדידה. בסולם גם אחידות ליצור האם לשקול יש שונים. סולמות באמצעות השונים בשאלונים

לקביעת שונות פונקציות וקיימות מסוים, בפריט ליקוי יקבע כיצד החליט שירות כל כיום, ליקויים קביעת A

לפריטים אחיד נוסח ליצור ויוחלט במידה מידע. מקורות של ריבוי יש בהם במקומות בעיקר ליקויים,
j
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באופן גם אחידות ליצור האם לשקול יש המדידה וסולמות המידע מקורות של איחוד גם שיכיל הרלוונטיים
ליקוי. נקבע בו

להפעלת אחידים סטנדרטים ליצור המשרד של ביכולת רבה חשיבות בעלת הנה גנריים מדדים יצירת
זאת, עם אלה. שירותים על השוואתיים נתונים ולקבל אחידים פיקוח תהליכי להבנות השונים, השירותים
בעת בחשבון לקחת כדאי אותן אשר השלכות מספר ישנן גנריים מדדים יצירת של זה לתהליך כי לציין חשוב

לגנרי: מדד של הפיכה אי או הפיכה על החלטה קבלת
השונים. השירותים אנשי של רבים זמן משאבי דורשת לגנרי מדד הפיכת א.

עם אותו להשוות יהיה ניתן לא המדידה וסולם הפריטים ברמת חדש מדד גנרי מדד של היותו בשל ב.
קודמים. פיקוח במחזורי שנאספו מדד, אותו על קודמים נתונים

והמפקחים השירותים אנשי של הערכות ותדרוש מורכבת תהיה הגנריים במדדים השימוש הטמעת ג.

הרלוונטיים.
לכל התייחסות תוך לגנרי מסוים מדד בהפיכת והחסרונות היתרונות את לשקול כדאי אלה, השלכות לאור

בנפרד. מדד

המסמנים מיפוי ב.
פותחו, בהן, הניתן הטיפול ואיכות המסגרות תפקוד לבחינת שירות בכל שפותחו ההקפיים למדדים מעבר
במצבו בשינויים ולהבחין לעקוב ומאפשרים לקוח כל של מצבו את הבוחנים מסמנים גם השירותים ברוב כאמור,

במסגרת. שלו השהות לאורך
הורים ילדים ובמרכזי השיקומיים היום (במעונות שירותים בחמישה המסמנים של מיפוי מופיע הבאה בטבלה
ביתי, החוץ השירות המפגר באדם לטיפול האגף ביתי, החוץ השירות השיקום אגף מסמנים) פותחו לא עדיין
המסמנים הנוער חסות (ברשות הנוער חסות ורשות ולנוער לילד השירות מועדוניות ולנוער, לילד השירות פנימיות

הרף). משיטת כחלק ולא "תפוקות" מערכת במסגרת פותחו והם ממדים נקראים
של החניך/דייר נתוני בטופס מופיע שהוא כפי מסמן כל של הייחודי והשם הכללי הנושא צוין מסמן כל עבור

השירות.
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נושא לפי המסמנים מפגי

"י"' י'"""""'י ,r,^ ■rrssr ™<. ה^ך
יץביתי י ביו יקשר י ^;י "™1see """"" הילד=י הורי עם קשר הוריסחניך גבולות . למשפחתו ימשפחתי .

הכיתה) (מחנכת מעון הורים יחסי .
הקשר תפיסת .

המשפחתי י0י0י ד,,,,ר . בסיסיות מיומנויות הרגלים
חיים הרגלי . עצמי טיפול . הזנחה גילויי בסיסית הגיינה . בסיסיים ■

י ,"_, חיצונית עצמי בסיסיים.טיפוח בינאישיים יחסים . חביתי תפקיד
חביתי י"קיי . חברתית הסתגלות י ^י"י ^יי תקשורת .

במועדונית תוקפנות * בינאישית** י
תוקפנית התנהגות . ."£""'ת"קפ™ יגשית. הסתגלות . רגשי תפקוד
אישירגשי תפקוד . רגשית הסתגלות * ה י ו התנהגותית
עצמית מסוגלות . חרדה .
וחרדה* דכאון . דכאוו *

כעס .

אמון חוסר .
בגרות . למודי תפקוד

לגיל בהתאם בסיסיות
יכולות מימוש .
קוגניטיביות*"

בבית הילד תפקוד . בלימודים התנהגות . תקין לא .תפקוד ה^""^יי1 " הלימתיתסגית
הספר . ב"סגרת

הלימודים בתחום בעיה בתחום. בעיה . י1""1" *
המיני* בתחום בעיה י מינית התנהגות . בתחום בעיה . המיני המיני

המיני .,<< * שימוש
סיגריותי עישוי . התמכרויות . אלכוהול שתיית . אלכוהיל שתיית * ZZ^בחומרים . בסמים שימוש בסמים שימוש ממכי,ם ,

בסמים* "שימוש גניבות גניבות
. נוימטיבית התנהגות * "יבות * רי^דרויי , היעדרויות

בריחות* בייחית ' מר^סגרתללא ללא מהמסגרת
תיאום .",,.,,תיאים ^". ".""". =

אובדנית מקצןעיתת1\ייו!י הכשךן. . תעסוקה ,

בעבודה התנהגות * ותעסוקה
אקטיבית תנןעתיןת # יכןלת מימןש , פיזית יכולת

פיזית*** והתמצאות■ ניידות .~^ '"'"י היטנה :=יית י™" 3י
אכילה**** .

אכילה* בעיות נשימה בעיית .ניידןת
פסיכיאטריות בעיית * והתמצאות

אכילה . בעזרי שימוש .
השתתפות * תקשורת
בפעילויות

בלבד ימיעה ליקייי בשאלי " בל1י למ"בגיית י1"'™™ .נ^;נ^0י^^ת>הגית .

ראייה. לליקויי בשאלונים ****
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לסיכום
שירות ובכל השירותים לרוב משותפים מהמסמנים רבים כי לראות ניתן המסמנים בטבלת מהתבוננות
מסמן להפוך מנת על השירות. לאוכלוסיית המתאים התוכן בעולם ונוגעים אחר מעט שם מקבלים הם
נובעים בפריטים ההבדלים האם ולבדוק המסמן את המרכיבים הפריטים בין השוואה לעשות יש לגנרי
משותף התוכן עולם כמה עד לבדוק יש בנוסף התוכן. עולם של שונה מהגדרה או בלבד ניסוח מהבדלי

השירות. לאוכלוסיית ייחודי או לכולם
וחשוב יתכן ולכן לשירות משירות אדם של במעבר ביותר כמשמעותית נראית במסמנים גנריות יצירת
מסמנים יצירת לשקול יש כך, חייו. לאורך אדם אותו לשרת שיכולים שירותים בין רק במסמנים גנריות
ייחודיים מסמנים יצירת תוך כמובן תקון, אגף ולשירותי ולנוער לילד השירות של המענים לכל גנריים
של השונות ולמסגרות השיקומיים היום למעונות גנריים מסמנים ליצור ובהתאם מענה. ולכל שירות לכל

השיקום. אגף של השונות ולמסגרות המפגר באדם לטיפול האגף

בי דור רף של שונים להיבטים הנוגעת ספרות סקירת ד.
הם בו האופן את ולבדוק הרף של ב' דור של היבטים במספר הידע את להרחיב היא ספרות סקירת מטרת
אנגליה, הברית, בארצות פיקוח מערכות נבדקו כך לשם בעולם. פיקוח במערכות ביטוי לידי באים

ושבדיה. צרפת סקוטלנד,

המופעל הממשלתי הפיקוח שהוא חיצוני, פיקוח  פיקוח סוגי שלושה על לדבר נהוג בארץ הרווחה במשרד
האיכות בקרת שהוא עצמי ופיקוח המקומיות, הרשויות של משני פיקוח השונים, השירותים ממטה
לראות יש כי אם שנסקרו, השונים הגופים בסיווג אותנו תשמש זו חלוקה השירות. ספק שעושה הפנימית
המעניקים אקרדיטציה גופי של הוא בקרה של נוסף סוג מדינה. אותה של בהקשר השונים הגופים את
יותר עוסקת וכן ובמידה בארץ קיימת ולא כמעט רווחה בנושאי אקרדיטציה שונים. בתחומים הסמכה

(ISO ה (דוגמת מערכתי הניהול בתחומי

חיצוני: פיקוח גופי

הפדרלית: ברמה בארה"ב, א.

ACF  Administration ofr Children and Families 
SAMHSA  The Substance Abuse and Mental Health Services Administration _

NIAAA National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism _

המדינה: ברמת בארה"ב, ב.

DCFS  Department of Children and Family ServicesIllinois 
OCFS  Ofifce ofChildren and Family Services, New York _
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הלאומית: ברמה פיקוח באנגליה, ג.

CSCI  Commisiion for Social Care Inspection 
NTA  National Treatment Agency for Substance Misuse 

בסקוטלנד: ד.

SWIA  Social Work Inspection Agency 
בצרפת: ה.

IGAS  Inspection Generale des Affairs Sociales 
בשבדיה: ו.

NB  The National Board of Health and Welfare 

משני: פיקוח גופי

אנגליה: א.

Hampshire County Council 
צרפת: ב.

MRIICE  Les Mission Regionales et Interdepartmentales d'Inspection de 
Controle et d'Evaluation

שבדיה; ג.

SALAR  Swedish Association of Local Authorities and Regions 
Stockholm Municipality 

אקרדיטציה: גופי

הברית: בארצות א.

COA  Council on Accreditation 
NAA  National After School Association 

שירותים: נותני  עצמי פיקוח
הברית: בארצות א.

JBFCS  Jewish Board of Family and Children Services 
FEGS  Federation Employment and Guidance Service 
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JCCA  Jewish Child Care Association 
באנגליה: ב.

Jewish Care 

Norwood 
בשבדיה: ג.

The Jewish Nursing Home in Stockholm 
עצמי פיקוח קריטיים, מדדים פיתוח הרף: של ב' דור של היבטים ארבעה נבדקו שלעיל הפיקוח גופי בכל

תוצאות. ומדידת רציף פיקוח ומשני,

קריטיים מדדים .1

התנהלותו בבדיקת אחרים למדדים בהשוואה יותר רב משקל מוענק להם מדדים הינם קריטיים מדדים
מדדים זה: בהקשר מונחים מספר מופיעים בספרות נותן. שהוא השירות ואיכות שירות ספק של התקינה
כאלה נושאים: של סוגים לשני מתייחסים אלה מדדים ועוד. איכות לבדיקת דגשים משקלות, חשובים,
הסוג התעללות. מקרי או ובטיחות ביטחון נושאי כגון: המטופלים רווחת על מכרעת השפעה להם שיש
או ניהול כגון: השירות ניתן בה המסגרת של התקינה התנהלותה על המשפיעים למדדים מתייחס השני
מהאחרים יותר חשובים מדדים אילו ההחלטה .(Brown, Sc Horton, 2006 ,Kane, 2007) אנוש משאבי
מתן כי עולה הספרות מסקירת אליו. הקשורים והסטודנטים ומהנהליס השרות ממאפייני מושפעת

פיקוח: גופי בהרבה רווח מסוימים למדדים יתר משקל
נושאים בעיקר בודק ניויורק, במדינת רווחה שירותי מגוון על האחראי הברית, בארצות OCFS ה .
,JCCA ב גם (Carrion, 2007) רישוי למתן חשובים כמדדים השירות של ויציבות בטיחות של

על מכרעת השפעה בהם לליקוי יש אשר מדדים קיימים בארה"ב רווחה שירותי המספק יהודי ארגון
.(JCCA website) אומנה הורי התעללות על דווח לדוגמא רישוי, מתן

בעלי מדדים יש באנגליה, החברתיים השירותים על המופקד הלאומית ברמה פיקוח גוף ,CSCI ל .
.(2008 מרום, (צמח במיוחד רב משקל יש ההנהלה ולאיכות לבטיחות כאשר שונים, משקלות

איכות לבדיקת מדדים סט פיתחה בסקוטלנד, הסוציאלית העבודה על לפיקוח הסוכנות ,SWIA ה .
האחרים למדדים ביחס במיוחד רב משקל להם מדדים נבחרו תחום בכל תחומים. לעשרה המאוגדים
רב משקל כבעלי הבאים המדדים הוגדרו הפונים עם הראשוני הקשר בתחום לדוגמא: תחום. באותו
הנחוצים. השירותים זמינות וכן במהירות קבלתו והשלמת הפונה של מצבו הערכת מאחרים: יותר
של המוטיבציה את הבודק למדד רב משקל קיים המסגרות בעובדי והתמיכה הניהול בתחום
הפונה נמצא בו הסיכון הערכת ותהליך ההמתנה זמני הוגדרו השירותים מתן בתחום העובדים.
בתחום העובדים. ואיכות בגיוס ליקויים הודגשו בעובדים והתמיכה הניהול בתחום רב. משקל כבעלי
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משמעותיים; כמדדים המשאבים על והשליטה פיננסי התכנון הוגדרו היכולות ובניית המשאבים
SW1A, ) במיוחד רב משקל כבעלי ברורים יעדים של וקיומם החזון הודגשו המנהיגות ובתחום

.(2009

ארגון ,COAn למשל שונים. משקלות בעלי מדדים למצוא ניתן אקרדיטציה בארגוני גם .
לילדים למועדוניות המיועד אקרדיטציה ארגון ,NAA11 ,(COA, 2006) לאומי בין אקרדיטציה
בטיחות, כמו: נושאים קריטיים כנושאים סווגו NAA ב הברית. בארצות הלימודים שעות לאחר

.(Brown, <ef Horton, 2006) אקרדיטציה קבלת מונע אלה בנושאים ליקוי אנוש. ומשאבי תזונה

מאשר גבוהים וחשיבות משקלים מסוימים למדדים נותנים שונים ארגונים כי לראות ניתן לסיכום,
בארגון. הקיימות לתפיסות בהתאם הארגונים, בין משתנים המדדים וכי אחרים, למדדים

ומשני עצמי פיקוח .2

משני: פיקוח א.

קיים כן כמו תוצאות. ובדיקת שנתיים פיקוח ביקורי הכולל עירוני פיקוח קיים בניויורק .
נוסף בתקציב מזכה ביעדיו שעמידה איכות, לשיפור וולונטרי מקביל תהליך העיר מטעם

.(JCCA website)

הממשלתיים, מאלו גבוהים סטנדרטים מציב Hampshire county council באנגליה, .
.(2008 מרום, (צמח תקציבים ביותר מזכה ביעדיו ועמידה

הפיקוח תוכנית את להכין תפקידו MRIICL ה המחוזי הפיקוח על אחראי בצרפת .
עזרה ולתת במחוז שונים גופים בין לקשר העבודה, יישום אחר לעקוב השנתית, המחוזית
Direction Regionale et Directions Departmental ) השונות הפיקוח במשימות טכנית

.(des Affaires Santiaires et Sociales, 2009; La MRICE, 2010

רשות וכל השונות, המקומיות הרשויות בין האיכות בדיקת באופן אחידות אין בשבדיה .
בתדירות פתע, ביקורי של במתכונת הם הפקוח ביקורי לרוב שלה. הפקוח כלי את מפתחת
הרשויות של פיקוח קיים בנוסף, שנים) בחמש לפעם בשנה פעם בין כלל (בדרך משתנה
באופן להגיש השירות נותני שעל ודוחות מסמכים באמצעות השירות נותני על והמחוזות
Swedish Association of Local Authorities and Regions, ;2008 מרום, (צמח קבוע

.(2007

עצמי: פיקוח
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רבעונית עמיתים בקרת על המתבססת עצמי, לפיקוח מערכת קיימת באילינוי DCFS2 .
כל מחוזיות עבודה קבוצות ויצירת ועובדים, הורים ילדים, של רצון שביעות נתוני גם וכוללת

.(Kane, 2007) רבעון

נערכים ניויורק, באזור הנפש בריאות ושירותי חברתיים שירותים המספק ,JBFCSn .
עמיתים בקרת וכן האקרדיטציה, לביקורי כהכנה השירותים מנהלי ידי על עצמיים מבדקים

.(2007 מרום, (צמח

סטנדרטים קיימים ניויורק, באזור ורווחה בריאות שירותי הוא גם הנותן ,FEGS^ .
שנתיים, פיקוח ביקורי מבצע הארגון לבדיקתם המדינה. של מאלו הגבוהים איכות להבטחת
ונותנים דוח מוציאים הביקור בעקבות המדינה. מטעם הפיקוח ביקורי לפני לקיימם בשאיפה

.(2007 מרום, (צמח למפוקחים משוב
של מסודרת מערכת קיימת באנגליה, ליהודים ובריאות רווחה שירותי ספק ,Jewish Care ב .
פתע ביקורי האיכות, בתחום פעילויות על לצוות דיווח טפסי הכוללת עצמית, איכות הבטחת
לתוכניות חצישנתיות ביקורות משובים, לקבלת וקרוביהם לקוחים עם פגישות חודשיים,
Jacob, ) הנהלים ולשמירת התיעוד לבדיקת החשבונות, לספרי שנתית וביקורת העבודה

.(2010

עוסק השירותים מנהל באנגליה, רווחה שירותי המספק נוסף יהודי ארגון ,Norwoodn .
איסוף אין אך פעם, מדי לקוחות של מיקוד קבוצות נערכות וכן תפקידו, במסגרת באיכות

.(2008 מרום, (צמח מהם שיטתי מידע
פקוח של מפותח מנגנון קיים שנסקרו המדינות בכל בפקוח, הקיימת השונות אף על כי ניכר לסיכום,
מטעם החיצוני, ולפיקוח המשני לפיקוח הכנה רבה במידה מהווה העצמי הפיקוח עצמי. ופיקוח משני

המדינה.

רציף פיקוח .3

ככל המפקח: הארגון של המבט מנקודת האחד, היבטים: משני רציף" "פקוח למונח להתייחס ניתן
ומעקב נתונים (איסוף הפקוח בקורי של התדירות מבחינת יותר, תכוף המפוקחת המסגרת עם שהקשר
הוא השני ההיבט יותר. רציף הפיקוח כך המסגרת, של התעוד אחר מעקב או הלקויים) תיקון אחר
חיצוני, (פקוח שונים גורמים מטעם פקוח פעילויות של רצף יש כמה עד המפוקח: הגוף של המבט מנקודת
יחד פיקוח. של רציפות יותר יש מפקחים, גורמים יותר שיש ככל המפוקחת. המסגרת על עצמי) או משני

המסגרת. של מתכללת ראייה ואין תלויים בלתי כלל בדרך הם השונים הפקוח סוגי זאת, עם
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רציפות. אותה מושגת שבו האופן הוא הפקוח רציפות של בתחום הדעת את עליו לתת שיש נוסף נושא
יכול רציף פקוח כלומר השירות. ספק עלידי לפיקוח המוגשים מסמכים באמצעות גם לפקח ניתן

NAA1 למשל שנהוג כפי במסגרת, ביקור בהכרח מחייב ולא מסמכים אחר מעקב באמצעות גם להתנהל
.(Brown 8c Horton, 2006 ;2008 (צמחמרום, בשבדיה SALAR וב הברית בארצות

חיצוניים: גורמים של רציף פיקוח א.

פיקוח ביקורי לערך שנים 4 כל מבצעים אילינוי, מדינת של קהילה שירותי ספק ,IXTS ב .
מטעם המפקחים הממצאים לפי הפדרלי. הפיקוח עם יחד כתוב, תיעוד ובדיקת ראיונות הכוללים
Kane, ) השירות לגבי למסקנות במשותף מגיעים הפדרלי) והפיקוח המדינה של (זה הגופים שני

.(2007

ביקורי מקיימים הברית, בארצות ניויורק במדינת רווחה שירותי מגוון על האחראי OCFSn .
במהלך וכן בערך), שנתיים (כל רשיונם סיום לקראת השירות נותני הארגונים בקרב פיקוח
אם יום. 30 תוך להגיב ועליו כתוב, משוב מקבל השירות נותן הביקור מיום ימים 10 תוך התקופה.
עובר השירות עוזר, לא היעוץ ואם ביעוץ, סיוע מקבל השירות מספקת תשובה מתקבלת לא

.(2007 מרום, (צמח אכיפה של למסלול

לשירותים המקום: לטיב בהתאם משתנה הממשלתי, הפיקוח גוף ,CSCIn של הפיקוח באנגליה, .
סמך על מבוצע עליהם הפיקוח הזמן ובשאר שנים, ל3 אחת פיקוח לביקורי מגיעים טובים
מספר גס מגיעים ירודה באיכות למקומות זאת, לעומת השירות. נותן שעושה העצמית הבקרה
סמך על להגיב. ימים 28 להם ויש המסגרת, להנהלת דוח שולחים הביקור בעקבות בשנה. פעמים
קצרים, רנדומליים ביקורים קיימים בנוסף, הבא. הביקור מועד נקבע ביקור כל תוצאות
שהתקבלו תלונות לבדוק ו/או המקיף, בביקור שנמצאו הליקויים תוקנו האם לבדוק שמטרתם

.(CSCI, 2006 ;2008 מרום, (צמח

בעזרת בליקויים הטיפול אחרי עוקבים המפקחים הפיקוח ביקור לאחר בסקוטלנד, SWIA ב .
.(Smith, email, 2010) שוטף באופן מתועדות והפגישות הסוציאלית, העבודה מחלקת

כאשר שנים), 5 עד ל1 (אחת משתנה בתדירות פיקוח ביקורי קיימים לאנגליה, בדומה בשבדיה, .
נעשים מעקבים הן. גס משפיעות ותלונות יותר, הדוק רווח למטרות פרטיים שירותים על הפיקוח

.(2008 מרום, (צמח מסמכים באמצעות בעיקר

ליקויים תיקון אחר מעקב מבצע הרווחה, שירותי על המרכזי הפיקוח גוף ,IGASn בצרפת, .
של וההנהלות המפקחים עם נפגשת הוועדה בחודש. פעמיים או פעם מעקב ועדת כינוס באמצעות
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Ministere du ) הליקויים לתיקון שנקטו הצעדים על לדווח המפוקחים ועל המפוקחים, הגופים
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarity et de la ville, and

.(Ministere de la sante et des sports, 2009

עצמי: רציף פיקוח ב.

ילדים, של רצון שביעות נתוני גם הכוללת עמיתים, בקרת רבעון כל מבצעים העו"סיס DCFSn .
מתבצעת רבעון כל שכן בליקויים, הטיפול לבדיקת מעקב ביקורי מתבצעים לא ועובדים. הורים
הנושאים, כל את בודקים רבעון בכל בהם מקומות ישנס למעקב. גס המשמשת בדיקה, שוב
המדינה של בסטנדרטים לעמוד שיצליחו ובלבד שונים, נושאים בודקים רבעון בכל ובאחרים

.(Kane, 2007)

פיקוח ביקורי מקיים באנגליה, ליהודים ובריאות רווחה שירותי ספק ,Jewish Caren ארגון .
.(Jacob, 2010) כתוב תיעוד ובדיקת תצפיות ראיונות, הכוללים השונים, בסניפיו חודשיים

שתדירותו חיצוניים, גורמים ידי על הפיקוח בין להבדיל ניתן רציף, פיקוח של בהקשר כי נראה לסיכום,
כן, כמו יותר. גבוהה שתדירותו עצמה, המסגרת או השירות נותן מטעם העצמי לפיקוח יחסית, נמוכה
טובות פחות (במסגרות הבעלות לסוג או הטיפול לאיכות מותאמת הפיקוח תדירות בהם מקומות ישנס

יותר). רציף פקוח  פרטיות ו/או

תוצאות מדידת .4

היא כן כמו התקדמות''. חלה הארגון של מטרותיו במימוש "האס השאלה על לענות באה תוצאות מדידת
המידע, בסיס לחיזוק בתוכניות, וחוזקות חולשות זיהוי ידי על תוכניות של מתמשך לשיפור משמשת

דיווחים. לצורך וכן ולקוחות, אדם כוח משאבים, בגיוס הצלחה לשיפור
את חוו הנבדקת החברתית התוכנית משתתפי בה המידה אחר וסדיר שיטתי מעקב על מתבססת המדידה

.(2009 וצבע, חביב (אליסטר, התוכנית מכוונת אליהן והתועלות השינויים

שאינם מתערבים חיצוניים גורמים בשל לתוצאה הטיפול את בוודאות ליחס קושי קיים תוצאות במדידת
שחלק הוא נוסף קושי (BenDor <cf Savaya, 2007) התוצאה על הטיפול השפעת את לבודד מאפשרים
לקחת יש לפיכך .(2001 וסויה, (ויסמן הטיפול תום לאחר הרחוק, בטווח רק לראות ניתן מהתוצאות
מאפיינים מצוינים (2009) ושות' אליסטר של במאמרם המבוקשת. התוצאה למדידת הדרך את בחשבון

כמו: תוצאה, למדדי במיוחד מועילים הנחשבים
התוצאות למדידת אמפירית דרך קיום .

רבה במידה משמעית חד היא המדד משמעות .
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נמוכות ומדידה פיתוח עלויות .
מצופה אמינות או ומהספרות מהעבר מוכחות אמינות .

לצרכיהם. בהתאם שונים, באופנים תוצאות למדידת מערכת יצירת עם התמודדו שונים מסוגים ארגונים
החל תוצאות, למדידת שלבים שלושה בעל תהליך ביצעו באוסטרליה הנפש בריאות שירותי לדוגמה,
והכשרת מידע מערכות פיתוח לתהליך, המעורבים הגופים רתימת דרך תוצאות, מדדי ופיתוח ממחקר
ברמה והצרכים השירותים הערכת לצורך התוצאות מדדי של מעמיק לניצול ועד מתאים, אדם כוח
בסיס על והמקומית: הלאומית ברמה יושם אשר לאומי תהליך בוצע באנגליה והמקומית. הלאומית
מגדירה ובהתאם הלאומית, ברמה ותוצאות תפוקות תשומות, של מדדים מערכת המגדירה תוכנית
האמצעים לגבי המקומית ברמה האחראיים הגורמים עם הסכמים גיבשו כמותיים, מדדים של מערכת
ידי על היא תוצאות למדידת מערכת יצירת עם להתמודדות נוספת דרך שלהם. והיעדים התוצאות להשגת
הסוכניות את חייב אשר מ1993, ארה"ב של הפדרלי הממשל של והתוצאות "הביצוע חוק כמו חוק,
בצורה עליהם ולדווח לתוצאות, המכוונים ארוך לטווח יעדים עם אסטרטגיות תוכניות לפתח הפדראליות
של המשאבים גיוס תהליכי לבין המבצעת הזרוע ביצוע של ותכנון מדדים בין קישר החוק שנתית.
בפיתוח לצורך מודעות תוך התוצאות מדידת חשיבות את והדגיש ותקצוב תכנון בין קשר יצר הקונגרס,

.(2009 וצבע, חביב (אליסטר, רבים מדדים

הנוגעים תוצאות מדדי מגדירים ארגונים בפניהם, העומדות ולאפשרויות השונים לצרכיהם בהתאם
ונושאים: תחומים של למגוון

הלקוח: למצב המתיחסים תוצאה מדדי א.

בארצות SAMHSA למשל, הלקוח. ברמת למדדים מתייחס תוצאה מדדי של יחסית רווח סוג .
(NOMs  National Outcome Measures) ארציות תוצאות למדידת סט פיתחו הברית
של הצריכה בכמות לשינויים התייחסות יש היתר בין הלקוח. ברמת שינויים על המסתמך
Rawson. ) החברתיים ובקשריו הבית, ביציבות לימודי, התעסוקתי/ במצבו ממכרים, חומרים

.(Gonzales, Brecht, CrevecoeurMacPhail, and Hemberg, 2008

מדדי הברית, בארצות ולאלכוהוליזם באלכוהול לרעה לשימוש הלאומי המכון ,NIAAA n .
בתפקוד ושיפור האישית בבריאות שיפור הממכר, מהחומר בניקיון התמדה כוללים התוצאה
מערכת בתוך בהתמכרויות לטיפול גוף ,NTAn גם כך .(Garnick, Horgan, and Chalk, 2006)

אחיד כמדד (Treatment Outcomes Proifle) TOPn ממד את פיתח אנגליה, של הבריאות
פיזית בריאות ממכרים, בחומרים השימוש מידת המדדים: בין בהתמכרויות. הטיפול ליעילות

.(NHS, 2009) חברתי ותפקוד הלקוח של ונפשית
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בודקים הברית בארצות NAA ב הלקוח: ברמת תוצאות מדדי נפוצים אחרים רווחה בתחומי גם .
הקשורים ממדדים נמנעים הם בלימודים. מצבו שיפור כמו: הילד למצב הקשורים תוצאות מדדי

.(Brown, V. 8c Horton,T. 2006) ההורים לבית

הגדירו פורטסמות1, של העיר ומועצת בהמפשייר, "Children Services" ,CSCI ה באנגליה, .
מתייחסים כולם לילדים. רווחה לשירותי הפרט ברמת תוצאות מדדי יחסית דומה באופן

וחופש חיים לאיכות בנוסף מתייחס CSCIn והישגים. הנאה כלכלית, רווחה ביטחון, לבריאות,
בקביעת חלק לקיחת ויכולת לימודי פוטנציאל מיצוי גם הגדירו בפורטסמות1 והטרדה. מאפליה
Children's services, 2007; CSCI, 2007; CSCI, ) תוצאה כמדדי האישית ההתפתחות

.(anknown; Hutchinson, 2005

נמדדים למשל, הקשישים באוכלוסיית האוכלוסייה. לסוג גם כמובן קשורים התוצאה מדדי .
כמות לחץ, פצעי כגון: תוצאות בשבדיה (SALAR) המחוזות ארגון מטעם הפיקוח במסגרות

Swedish Association of Local Authorities ) קשישים של נפילות ומספר הניתנת התרופות

.(and Regions, 2007

התוצאות במדדי כוללים הברית בארצות NIAAA ה חברתית: אוריינטציה מהמדדים לחלק .
SAMHSA גם .(Garnick, Horgan, and Chalk, 2006) הציבור בשלום בפגיעה ירידה שלהם

העבריינות, מידת את שלהם התוצאה במדדי הגדירו באנגליה NTA ה וגם הברית, בארצות

NHS; Rawson, Gonzales, Brecht, Crevecoeur) חברתי ותפקוד בפשיעה מעורבות

ושיפור לחברה חיובית תרומה הם זה בתחום נוספים מדדים .(MacPhail, and Hemberg, 2008

.(Children's services, 2007; CSCI, 2007) האישי הביטחון

הטיפול: לתהליך המתיחסים תוצאה מדדי ב.
תוצאה כמדדי אלה מדדים גם מגדירים שונים גופים אך בתפוקות יותר מדובר מסוים במובן

.(outcomes)

בודק הברית, בארצות מלכ"ר ,FEGS ה למשל, טיפול: יעדי להשגת המתיחסים תוצאה מדדי .
.(2007 מרום, (צמח לקוח כל של משנה, מטרות כולל אישיים, טיפול יעדי השגת

השלמתו, לפני מטיפול נשירה אחוז מודד בשבדיה, הלאומי הפיקוח גוף NBn הטיפול: משך .
כמה ותוך אומנת במשפחה ילד של השהות משך כמו תוצאות מודד בניויורק העירוני והפיקוח

.(JCCA website; Socialstyreslen website) מאמץ. לבית או לביתו חוזר הילד זמן
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לקוחות כמה כלומר רצידיביזם, אחוז מודד בשבדיה, הלאומי הפיקוח גוף NBn רצידיביזם. .
.(Socialstyreslen website) נוסף לטיפול חוזרים

הילד האם למשל, כמו טיפולית לפעילות מתייחסים הברית בארצות ACFn הטיפולית: הפעילות .
בודקים הם אף DCTS ה בדומה, הספר. בבית קושי לו שיש במקרה הנוהל פי על עזרה מקבל

.(Ksne. 2007 ;2007 מרום, (צמח הוריו לבית חזר הילד האם כמו: תוצאות
רצון: שביעות מדדי ג.

של קבועה בדיקה קיימת שונים בארגונים תוצאה. מדד של סוג היא אף מהווה רצון שביעות .
וב 0CF ב גם רבעון. כל רצון שביעות נתוני נאספים DCFS ב למשל, הלקוחות. רצון שביעות

;2007 מרום, (צמח רצון שביעות בודקים באנגליה, JewishCare21 הברית, בארצות JCCA

.(Jacob, 2010; JCCA website; Kane, 2007

מתוך זה בתחום מדדים פתחו רבים גופים תוצאות, במדידת הקשיים למרות כי לראות ניתן לסיכום,
רצונו. ובשביעות הלקוח במצב מתמקדים התוצאות מדדי לרוב, חשיבותו. ראיית

הביןאגפית ההיגוי ועדת של העבודה לתהליך הצעה ה.
דעתם לחוות הנוכחים התבקשו המחוזות, ומנהלי האגפים השירותים, אנשי עם פגישה כל בסיום כאמור,
זו. שאלה על להשיב התקשו מהאנשים חלק הביןאגפית. הוועדה במסגרת הרצוי העבודה לתהליך אשר

שהועלו: העיקריות ההצעות להלן
פיקוח גנרית, בראייה קריטיים מדדים הבא: הסדר לפי היבטים שלושה לבחור ראשון בשלב .1

לכל יחודייס נושאים בהמשך. תעשה ההיבטים שאר על העבודה תוצאות. ומדידת רציף
השירות. במסגרת יותאמו שירות

אחד בכל ביטוי לידי באים המדדים כיצד ולראות הקריטיים המדדים על לעבוד להתחיל .2

רישוי גנרית, בראייה חמורים ליקויים על מיידית התראה רציף, פיקוח ב' דור של מהיבטים
ופו'

גנרית בראייה קריטיים מדדים מרכזיים: היבטים שני לשלב ראשון בשלב מציעים אנו זה, סמך על

הן: הללו ההיבטים שני לבחירת הסיבות רציף. ופיקוח
השירותים. אנשי עלידי כחשובים הועלו אלה היבטים .1

נוספים להיבטים הקשור ליבה נושא מהווה האפשר) (במידת גנריים קריטיים מדדים פיתוח .2

נעבוד עליו הרציף, הפיקוח (למשל: עליהם. עבודה להמשך תשתית לשמש ויכול ב' דור רף של
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השמוש חיזוק חמורים, לקויים על מיידית התראה הקריטיים, המדדים גיבוש תום עם מיד
והמכרזים). החוזים מדרישות כחלק הרף הכנסת או לרשוי ברף

:2011 פברואר סוף עד עבודה מתווה
הפיקוח. במחזור השונים השלבים על דיון הבסיסי: הפיקוח מחזור מבנה גיבוש .1

ל הקריטיים המדדים פתוח .2

קריטי. למדד ההגדרה גיבוש א.

השירותים ראשי עם המפגשים ממצאי על המתבסס לשירותים התעדוף שאלון העברת ב.
.(10 ע"מ (ר1 והאגפים
התעדוף. נתוני ניתוח ג.

והפריטים. המדדים של ההיקף קביעת ד.

דיון קיום כולל וכד'). אדם כוח תזונה, בטיחות, (לדוגמא: הקריטיים המדדים קביעת ה.
אלה. מדדים על בפיקוח ליקויים על וההתראות הרציפות לנושא המתייחס

שנקבעו. הקריטיים במדדים הפריטים מיפוי ו.

וכד'). שבועי תפריט החלונות, על סורגים (לדוגמא: מדד כל המרכיבים הפריטים קביעת ז.

הלקויים. לקביעת והקריטריונים המדידה סולם פריט, לכל המידע מקורות קביעת ח.
לצורך: בנפרד שירות כל עם פגישות ט.

השירות לצרכי הגנריים הקריטיים המדדים התאמת .
שירות. לכל הגנריים הקריטיים המדדים של הפריטים התאמת .

מהשירותים. המשוב לאור הקריטיים והפריטים המדדים של סופי גיבוש י.
שיתקבל: התוצר

השירותים. לצרכי התאמות עם גנריים קריטיים מדדים

:2011 דצמבר ועד 2011 מפברואר העבודה להמשך כללי מתווה
הקריטיים: המדדים על עבודה המשך .1

הקריטיים. המדדים לגבי שיתקבלו להחלטות בהתאם השירותים בכל הפקוח שאלוני תיקון א.
הקריטיים. המדדים לגבי ההחלטות לאור הצורך, במידת השירותים לנהלי תקונים הכנסת ב.

רציף: לפקוח טופס פתוח .2

רציף בפיקוח לבדוק שיש ופריטים מדדים על החלטה קבלת א.
כח מצבת כגון: השונות מהמסגרות שוטף דיווח עליהם לקבל שיש המדדים רשימת גיבוש ב.

וכד'. חניכים מצבת אדם,
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רציף. לפיקוח גנרי טופס בניית ג.

לצורך: בנפרד שירות כל עם פגישות ד.

לשירות הטופס התאמת .

אגפית הבין ההגוי לוועדת כמשוב הגנרי לטופס הערות מתן .
הגנרי. הטופס של סופי גיבוש ה.

השירותים. בכל רציף לפקוח הטופס על פילוט ו.

הרציף. לפקוח המיחשובית התשתית הכנת לווי ז.

השירותים. לצרכי התאמות עם רציף לפיקוח גנרי טופס שיתקבל: התוצר

שגובשו הגנריים הקריטיים המדדים לאור מעודכנים ונהלים פיקוח שאלוני שיתקבל: התוצר
בועדה.

הבין ההיגוי ועדת בשיתוף ב' דור רף של נוספים הבטים פיתוח להמשך עבודה תוכנית הכנת .3

אגפית.

העבודה: תוכנית לגבי הבאים המיידים הצעדים

למתווה הביןאגפית ההגוי ועדת אישור את לקבל .1

המכון עלידי ותקציב עבודה תוכנית הכנת .2
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השיטה ויישום לפיתוח ומתווה כללי רקע הרף שיטת נספח ז.
המרכז עלידי לראשונה פותחה  הטיפול איכות של מתמיד ולשיפור למעקב להערכה, הרף שיטת
ניסיונית חומש תכנית של המוצלחת הפעלתה לאחר ברוקדייל. במאיירסג'וינטמכון איכות להבטחת
כשיטת הרף שיטת מיושמת ה80, שנות מסוף החברתיים.החל והשירותים הרווחה במשרד לזקן בשירות

השירות. של השגרתי בפיקוח הרשמית הפיקוח

על: מתבססת הרף שיטת

בדיקת באמצעות הלקוח מצב על ללמוד ניתן לפיה  הטיפול איכות לבדיקת המסמנים גישת ■

אותו. המאפיינות נבחרות בעיות במספר הטיפול

תקון אחר ומעקב ניתוחם נתונים, איסוף של תהליכים הכוללים  איכות הבטחת עקרונות ■

מובנה. פיקוח מחזור בתוך הליקויים
וברמת הפרט ברמת רמות: בשתי במסגרת הניתן הטיפול איכות את המפקחים בודקים זו, שיטה לפי
מדדים נבדקים המסגרת, ברמת לקוחות. של במדגם כמסמנים הטיפול נבדק הפרט ברמת המסגרת.
וכוי). תברואתי מצב בטיחות, האדם, כח (כגון: בכללותה המסגרת לתפקוד המתייחסים היקפיים
רשומות בדיקת הלקוח, ראיון במסגרת, צוות אנשי ראיון מידע: מקורות מארבעה נאספים הנתונים
לאיתור נוסף מאפשר ותוצאות תפוקות תשומות, של בהיבטים מידע של השיטתי האיסוף ותצפית.
את ולנקוט הליקויים תיקון אחר לעקוב לתיקונם, התערבות תכניות להציע גורמיהם, את לגלות ליקויים,

תיקונם. לאכיפת הדרושה הפעולה

לשם האגף/שירות. אנשי לבין ברוקדייל מאיירסג'וינטמכון בין מלא פעולה שיתוף תוך נעשית העבודה
ויחד ומפקחים, חוקרים של מקצועיים צוותים הפיקוח ממערכות אחת בכל מוקמים התכנית, של יישומה
החוקרים שירות/אגף. כל של הייחודיים ולתנאים לצרכים המתאימים פקוח והליכי כלים מפתחים הם
ואנשי בפרויקט והמחקרי המתודולוגי ההיבט על אחראיים ברוקדייל ממאיירסג'וינטמכון
שתפקידה היגוי ועדת קיימת המפקחים פורום על בנוסף בשטח. היישום על אחראיים השירות/האגף
שירות/אגף בכל מוביל צוות של פגישות נערכות השיטה, בהטמעת ולסייע העיקריים המהלכים את לנווט
הפעולה שתוף ואת לנושא זיקתם את לחזק כדי המסגרות צוותי עם לעת מעת המתקיימים ומפגשים

השיטה. בהטמעת ומסייע מהפרויקטים בחלק התהליך את מלווה ארגוני יועץ שלהם.
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להלן התוכנית. וסיכום והטמעה יישום פיתוח, :3 ל מתחלק השיטה של וההטמעה הפיתוח תהליך
הנובעים לשינויים נתון זה מתווה השונים. השירותים עם המתבצע העבודה תהליך של כללי מתווה

הפיקוח: ומצרכי השירות ממבנה

הפעולות פירוט | פעולה 1 שלב
רלוונטים, ומסמכים כלים ומיפוי איסוף בשטח, וסיורים היכרות פגישות המצב הערכת .1 פיתוח .1
המוביל הצוות עם עבודה פגישות מטה, ואנשי מפקחים עם עומק ראיונות והכשרת תכנון הקיים,

הפקוח. תפיסת וגיבוש המוביל הצוות
בנושא. מסמך וכתיבת בחו"ל מקבילים שירותים על חומר בדיקת ספרות סקירת .2

וקבלת המכון ע"י טיוטות כתיבת המעורבים, הגורמים עם חשיבה פגישות מסמנים גיבוש .3
הסופי הנוסח לגיבוש עד המעורבים מהגורמים הערות

וקבלת המכון ע"י טיוטות כתיבת המעורבים, הגורמים עם חשיבה פגישות מדדים גיבוש .4
הסופי הנוסח לגיבוש עד המעורבים מהגורמים הערות היקפיים:

לקבוע כדי השירות אנשי עם פגישות המכון, ע''י שאלון טיוטת כתיבת שאלוני פיתוח .5
טיוטות כתיבת בשטח, לגורמים הטיוטא העברת שאלה, לכל מידע מקורות הפיקוח

ההיגוי ועדת אישור קבלת עד נוספות
מצומצם צוות עם פגישות הפקוח, לדרישות הנהלים של ההתאמה בדיקת התאמת ליווי .6
ועדת לאישור הטיוטא העברת קיימים, נהלים ולשפר נהלים להוסיף כדי והסטנדרטים הנהלים

ההיגוי
תכנון אגפי, והבין משרדי הבין התאום לתכנון הצרכים, לגיבוש פגישות של ההקמה לווי .7

של והנחיה לווי האיפיון, מסמך בהכנת סיוע והארציים, המעוניים הדוחות המיחשוב מערכת
של איכות בקרת הקליטה, מסכי בדיקת במשרד, מידע מערכות אגף צוות

. הדוחות
הנתונים ניתוח המוקדם, המבחן בצוע הדרכות,לווי המוקדם, המבחן תכנון על מוקדם מבחן .8

והכלים התהליכים ובחינת שפותחו הכלים

הישום, תכנון המוקדם, המבחן לקחי לאור והתהליכים הכלים שיפור בכל ליישום הכנה .1 ישום .11
והמסגרות המפקחים של הדרכות המסגרות והטמעה

ולאור המוקדם המבחן לקחי לאור המיחשוב מערכת של ההתאמה לווי של העדכון ליווי .2
השירות ידי על הפרויקט במהלך הנדרשים ועדכונים שינויים המיחשוב מערכת

והפקת ההקלדה תהליך של שוטף לווי שלביו, כל על הפקוח מחזור לווי בכל הישום ליווי .3
בעיות ופתרון במסגרות הדרכות המתקבלים, הדוחות בדיקת הדוחות, המסגרות

הישום במהלך הצצות
בכל היומיומית בעבודה הרף ושילוב בנתונים שמוש על דגש עם פגישות השיטה הטמעת .4
וצוותיהם המסגרות מנהלי המפקחים, השירותים, הנהלות הדרגים:

המדריכים טיוטת הכנת הפורמט, לגבי להחלטות המפקחים עם פגישה מדריכים: כתיבת 1 ןןך
במשרד), מידע מערכות אגף אנשי עם יחד יכתב במטה הרף למרכז (המדריך הרף ולמרכז למפקח סיכום

ההערות לאור המדריכים תקון להערות, ההגוי לועדת העברה במטה התוכנית

המסכם הדוח כתיבת להערות, ההגוי לועדת העברה הדוח, טיוטת הכנת מסכם דוח כתיבת .2
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