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 הקדמה 

 מאת מוטי וינטר 

 הרווחה והשירותים החברתיים וראש האגף לשירותים אישיים וחברתיים העבודה, משרדב בכיר לשעבר סמנכ"ל

במדינת ישראל שלטה שנים רבות הגישה התכליתית והמעשית אשר גרסה כי בעבודה קשה ובשכל ישר 

אפשר להתמודד גם עם משימות לאומיות כבדות. כך התנהל השירות הממשלתי מאז קום המדינה ובהצלחה 

 לא מבוטלת.

להיות אחראי ולקבל החלטות כבדות משקל בנוגע נדרש נהל הציבורי, ובעיקר הממשלתי, מנהל במ  

שברוב המקרים אינן נשענות על איסוף מידע שיטתי או  ,לעיצוב מדיניות ו/או לפיתוח תכניות לאומיות

 על מחקר מתמשך. 

, ניצבתי בפני מציאות 80-מנהל השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה בסוף שנות הבתור שהתחלתי לכהן כ

בה ההחלטות שהייתי אמור לקבל והמדיניות שנדרשתי לגבש היו מורכבות ביותר ונגעו לגורלם שחדשה, 

 ולעתידם של ילדים והורים רבים.

לנתב בצורה הטובה ביותר למען  שקלים שהיינו צריכים ייתר על כן, החלטות אלו התייחסו למאות מיליונ

 הילדים בסיכון והוריהם.

התחוללו בארץ אירועים חמורים של רצח ופגיעות קשות בילדים, שמיקדו את תשומת הלב  80-בסוף שנות ה

, שהיווה לדעתי מעין קו פרשת 1989סביב נושא ילדים בסיכון, ובעקבותיהם נחקק חוק חסרי ישע בשנת 

הרווחה, החינוך  מים בהתייחסותה של המדינה לילדים ובני נוער בסיכון. חוק זה עורר את כל מערכות

והבריאות לתת תשומת לב מחודשת לנושא ובעקבות כך התחילו להקצות משאבים משמעותיים לפיתוח 

 הוריהם.לשירותים ומענים לילדים ובני נוער בסיכון ו

כך גם התחילה להיווצר התעניינות ציבורית רבה בכלי התקשורת ובארגוני החברה האזרחית ומטבע 

שהועלתה שוב ושוב בכנסת. אנו נדרשנו לתת תשובות מיידיות ומעשיות הדברים עלתה גם ביקורת 

 לתופעות אלו.

במשרדנו למחקרי בסיס ולמחקרי הערכה היו בלתי משמעותיים ולא אפשרו שעמדו על אף זאת, המשאבים 

האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרדנו, להסתייע במכון עם לעשות כמעט דבר. בצר לנו פנינו, בתיאום 

ברוקדייל(, -ג'וינט-מרכז המחקר לילדים )היום מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון מאיירס –דייל ברוק

ו כדי לבצע מחקרים על הפרויקטים הרבים שהתחילו להתפתח בשירות לילד ולנוער )שאחר כך התרחב

 ועוד(. תקון, השירות למען הילד, שירותי המשפחההפרט ורווחת השירות לל

שנה ויצרה מודל לא שכיח של שותפות אמתית בין מכון ברוקדייל לבין  20-לפני למעלה משותפות זו נוצרה 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
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המחקרים המתוארים בחוברת זו האירו לנו במידה רבה את הדרך וסייעו בתהליך עיצוב מדיניות רווחת 

ם אשר הוקמו בידי שירותי ילד ונוער, הילד שהתפתחה במהלך השנים, וכן בפיתוחם של השירותים המרכזיי

 חלקם בשותפות עם "אשלים", שרובם ככולם לוו במחקרי הערכה של מכון ברוקדייל.

מאוחר יותר הסתייענו במכון בעריכת מחקרים מעצבים כאשר הבנו את החשיבות של כלי זה לליווי 

", "עם הפנים לקהילה", 0200פיתוח של פרויקטים גדולים תוך כדי בנייתם ופיתוחם, כגון "קהילה 

 ועוד. "ונוער בסיכוןהתכנית הלאומית לילדים  - 0360"

אני הייתי אחד הלקוחות המרכזיים של המכון ואני מבקש להדגים בתמציתיות את ההשפעות שהיו 

 למחקרים אחדים )כמו גם לאחרים( על התפתחות המדיניות.

טיפול  נוןהמחקר הראשון שעורר תשומת לב רבה היה המחקר על "ועדות החלטה" )בשמן הנוכחי: ועדות תכ

מקצועית( לקבלת החלטות -והערכה(. עד פרסום המחקר שימשו ועדות ההחלטה כצוות מקצועי )ועדה בין

של ילדים מחוץ לבית ובמקרים מסוימים בנוגע לבניית תכנית טיפול מיוחדת לילדים להוצאתם  בנוגע

 מצוקהבראש ובראשונה את השביצעו ט. דולב, פרופ' ר. בנבנישתי וא. טימר( חשף )בקהילה. המחקר המקיף 

הגדולה שהייתה בשדה בנוגע למציאת מענים טיפוליים בקהילה, ואת השימוש הרב שעשו ועדות ההחלטה 

 ביתיים בשל היעדר משווע של פתרונות בקהילה.-בסידורים חוץ

תוצאות מחקר זה חשפו בעוצמה רבה את המחסור האדיר בשירותי קהילה מחד ואת חשיבותו הגדולה של 

וסד" ועדות ההחלטה, המשמש כ"לב" המקצועי של המחלקות לשירותים חברתיים בנושא ילדים ונוער "מ

 בסיכון בנוגע לאסטרטגיות טיפול מומלצות ותשתית מידע לתכנון שירותים חדשים.

וער, באגף לנהנהלת המשרד בשירות לילד ו קרבלדעתי, מסקנות מחקר זה עוררו תשומת לב רבה ב

וחברתיים, והביאו מאוחר יותר לפיתוחן המואץ של ועדות תכנון, טיפול והערכה, לשירותים אישיים 

" ששימשה אבן דרך מרכזית לפיתוח 2000ולרפורמה הגדולה שנערכה בהן, וכן לפיתוח תכנית "קהילה 

 מדיניות "עם הפנים לקהילה". 

וך המשפחה. בעקבות בדבר חובת הדיווח על מקרי התעללות בתחוק חסרי ישע נחקק כאמור  1989בשנת 

 (הנוער חוקפקידי סעד לוק נוער )בשמם הקודם: עו"סים לחכך התחלנו להקים מרכזי חירום והוספנו 

 אזוריים וישוביים. 

בעקבות החוק והצרכים בשטח, הקמנו את מרכז החירום הראשון ע"ש שוסטרמן בירושלים. בתום שנה 

כי ילדים  מצאלותו של מרכז החירום. מחקר זה לפעילותנו ביצע מכון ברוקדייל מחקר הערכה על פעי

הילדים רבים מן כי  המחקר חשףשסיימו שהות של כחצי שנה במרכז החירום הופנו לפנימיות או לקהילה. 

למרכז החירום לאחר שהובהר כי לשירותי הקהילה בירושלים לא שוב הופנו , שהופנו חזרה הביתה לקהילה

 היו מענים כדי להתמודד עמם. 

זה חידד את הצורך בפיתוח מענים רגישים, משמעותיים ו"כבדים" יותר כדי להתמודד עם ילדים  מחקר

הורים והחלטנו להרחיב את התחנות האקסטרניות -אלה. בעקבות כך, הקמנו מאוחר יותר מרכזי ילדים

גרי במרכזי החירום כדי לאפשר להורים לקבל טיפולים אקסטרניים בקהילה. טיפולים אלה מיועדים לבו
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האגף האינטרני ו/או לילדים שהיו זקוקים לטיפול בהתעללויות אך לא הייתה סיבה לקלוט אותם במרכזי 

 החירום האינטרני.

ים כי -נקלענו למשבר קשה ופתאומי עם פקידי הסעד לחוק הנוער שטענו בכנס שהתקיים בבת 2008בשנת 

בגין חוק הנוער, חוק חסרי ישע ועוד.  הם מצויים בקריסה מוחלטת נוכח המטלות הרבות המוטלות עליהם

בעקבות משבר זה פנינו מיד למכון ברוקדייל לבצע סקר שימפה את עבודתם של פקידי הסעד לחוק הנוער. 

 המכון נערך מיד וביצע סקר בשמונה יישובים ברחבי הארץ. 

סעד הייתה תוצאות הסקר מיקדו את תשומת ליבנו לכך כי אחת הסיבות המרכזיות לעומס על פקידי ה

שהם ביצעו בפועל, במקרים רבים, את תפקידיהם של העו"סים הכוללניים בנוגע למטופליהם, ובמקביל 

לא היו מעורבים במידה מספקת בעבודתם של פקידי הסעד לחוק הנוער שהיו )מדריכי הצוותים(  מדר"ציםה

 .מדר"ציםחלק מצוות השכונה שעליו היו ממונים ה

באמצעות מוקדן,  דיווח יישוביממצאי המחקר הניעו אותנו לפתח את תכנית "המגן" שבה הופעל מוקד 

מקצועי, שהקל במידה רבה על עבודתו של פקיד הסעד. כמו כן, נוסחו נוהלי עבודה חדשים -עובד סמך

וללני ומשותפים וחלוקת עבודה שהגדירה את האחריות המשותפת והנפרדת בין פקיד הסעד, העו"ס הכ

 וראשי הצוותים השכונתיים.  

והעריך את תכנית "המגן", למדנו כי התכנית גרמה להורדת שבט לאל ו-במחקר שערכו מאוחר יותר סבו

הלי המחלקות לשירותים מנל ,מדר"ציםעומסי העבודה של פקידי הסעד והעבירה אחריות רבה יותר ל

 .הלקוחותהעבודה מול  הכוללניים, והתוצאה הייתה התייעלות ולעו"סיםחברתיים 

" ו"עם הפנים 2000, "קהילה "הורים-מרכזי ילדים"מחקרים מרכזיים נוספים שנערכו, כמו המחקר על 

 שך גם תשתית לפיתוחלקהילה", אפשרו לנו לנסח מדיניות ברורה בנוגע לעבודה בקהילות, ששימשה בהמ

  . "ונוער בסיכוןהתכנית הלאומית לילדים  - 0360"

לפרט את כל ההשלכות של המחקרים המובאים בחוברת זו, אולם אין ספק שדגם השותפות  תקצר היריעה

משרד הרווחה למכון ברוקדייל, וכמובן גם עמותת "אשלים", שהייתה  –שהתפתח בין השירות לילד ולנוער 

המונחות  לא עוד חוברות מחקרמרכיב חשוב בשותפות בפיתוח השירותים, השפיע מהותית על עבודתנו. 

  ומעלות עובש, אלא משאב ידע משמעותי בעיצוב מדיניות רווחת הילד. 

שותפות זו יצרה חוקרים שרואים מיד כיצד תוצרי המחקר שלהם מיושמים בשטח ובמקרים רבים שותפים 

המדיניות במשרד מקבלים נתונים ומחקרים בזמן אמת, במקרים רבים  מעצבי ,ומאידך פרויקטים.לתכנון 

תוך כדי עבודה, כדי שיוכלו לעצב מדיניות ומפעלים חברתיים אמינים ומקצועיים יותר, והעיקר, הולמים 

  את צורכי הלקוחות.

לסיום אומר שאנו עדיין חסרים מחקרים אנתרופולוגיים מעמיקים שיעשירו את תחומי הדעת שלנו בהבנת 

 תופעות שטרם פיצחנו לעומק, כגון: 

 תהליכי העומק שחווים הורים שילדיהם מוצאים מן הבית.  ( 1)

 ם ובתי המשפט לנוער.יחסי גומלין מיוחדים שנוצרים במערך העבודה בין עו"סים לחוק הנוער, לקוחותיה ( 2)
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השלכות המעבר של ילדים לאימוץ על המשפחות הביולוגיות, על הילדים המאומצים ועל המשפחות  ( 3)

 המאמצות.

בהן. התקדמנו  אין ספק שיש צורך בכלי מחקר נוספים כדי להתמודד עם התופעות הסבוכות שאנו עוסקים

 ו לנו להבין טוב יותר את צורכיהם של לקוחותינו.שיסייע רגישיםרבות ונקווה שנמצא עוד ועוד כלי מחקר 

ן ומבט לעתיד. אני מציע לעצמנו ללמוד משהו מדפוסי העבודה של החקלאות בישראל, הנחשבת מ

העובדה שהחקלאים לוו עשרות בשנים ן המתקדמות בעולם. אחת הסיבות להצלחת החקלאות נובעת מ

מכון  הואש –ידי מכון וולקני בברסיטה העברית וידי הפקולטה לחקלאות באוניבבעבודת מחקר רצינית 

המתקדמות בעולם המערבי. הגיע הזמן שהעו"סים ן אחת מ אמחקר יישומי. מערכת הרווחה בישראל הי

ידי מכון ביומית, כפי שלוו החקלאים -םילוו בעבודתם במכון מחקר יישומי דוגמת מכון ברוקדייל, ברמה יו

 וולקני. 

תח בעתיד רק בעזרת חדשנות רצופה בטכנולוגיות התערבות חדשניות. זו תוכל מערכת הרווחה תוכל להתפ

לסייע בהתמודדות עם הבעיות החברתיות המורכבות. החדשנות מחייבת הכרה רצופה של התפתחויות של 

טכנולוגיות והתערבויות בעולם הרחב והתאמתן לתנאים המקומיים. לעו"סים בשדה יש שפע רעיונות 

הערכה. העבודה הסוציאלית לפיתוח ולניפוי, לופיתוחים. ההצעות זקוקות לבדיקה,  והצעות לחידושים

צריכה להמציא את עצמה מדי דור כך שתהיה מותאמת לצרכים המשתנים. כדי להבטיח עבודה חדשנית 

 אפקטיבית, כאמור, יש צורך בליווי שוטף של מחקר והערכה, שיהיו צמודים לשדה. 

לילדים  אנגלברגמנהלת מרכז  לשעברלפרופ' ג'ק חביב, מנהל מכון ברוקדייל, לטלל דולב,  , תודהלבסוף

לקותי צבע מנהל אגף תכנון מחקר  ,אנגלברגהיום את מרכז  שמנהלתלמרים נבות,  ,ברוקדיילונוער במכון 

 ותיםלשיר אגףבוהכשרה במשרדנו, לחוקרים הבכירים והצעירים במכון ברוקדייל ואחרונים לעמיתיי 

 הגדול.מעשה לדורותיהם שהיו שותפים ל וחברתיים אישיים

 מוטי וינטר
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 תמצית

בנוגע לדרכים שניתן לספק  רבותבשני העשורים האחרונים מתמודדת מערכת שירותי הרווחה עם סוגיות 

יותר לילדים בסיכון ולמשפחותיהם, תוך עשיית שימוש יעיל במשאבים בהן שירותים אפקטיביים 

מרכז אנגלברג לילדים ולנוער צוות המחקר בביצע , פרק זמן זההמוגבלים העומדים לרשות המערכת. ב

ברוקדייל מעל עשרים מחקרים הנוגעים להיבטים שונים בטיפול בילדים בסיכון -ג'וינט-במכון מאיירס

והשירותים  הרווחה העבודה, במשרד ות האגף לשירותים אישיים וחברתייםבשירותים שתחת אחרי

כבסיס להבנה  שיטתי ועדכני,מידע  לספק ה. מטרת מחקרים אלה הייתהחברתיים )להלן משרד הרווחה(

 ם יכולה לפעול כדי להעניק מעניםמערכת השירותיומשפחותיהם, ושל הדרכים בהן  של צורכי הילדים

 בפיתוחזמות חדשות של מדיניות לאומית, וובפיתוח יתמך המידע  לצורכי הילדים.הולמים ואפקטיביים 

 . מודלים חדשים להספקת שירותים

ברוקדייל באופן שמאפשר למידה על התפתחות -ג'וינט-מכון מאיירסצע ישבמחקרים  23נסקרו  זהבדוח 

מערכת שירותי הרווחה לילדים בסיכון בשני העשורים האחרונים, על ההישגים של המערכת ועל הקשיים 

 .מידע על המחקרים הנסקרים בדוח זה מופיע בנספחהעומדים בפניה כיום. 

 ההישגים המרכזיים

במאמצים ניכרים לפיתוח מדיניות ורפורמות חדשות, לפיתוח  ןהתאפיי הפרק זמן זמן הסקירה עולה כי 

 שירותים חדשניים וליישום מודלים וכלים לשיפור דרכי העבודה.

שיפור במערך הגנת הילד: שיפור הטיפול בדיווחים לעו"ס לחוק הנוער והגדרת חלוקת העבודה והאחריות 

ים שנבחנו הראו כי במהלך השנים הוסדרו נוהלי המחקר –המשותפת בינם לבין עו"ס המשפחה במחלקות 

הטיפול בדיווחים לחוק הנוער וחל שיפור במקצועיות הטיפול בהם. נוסף על כך, גובשו והוטמעו הגדרות 

ברורות לתפקידיהם של העו"סים לחוק הנוער ופותחו והוטמעו נהלים לחלוקת האחריות בינם לבין אנשי 

 לה. צוות אחרים במחלקות וגורמים בקהי

 שבחנו מן המחקרים –בוועדות תכנון טיפול והערכה  ההתערבות ובתכנון ההחלטות קבלת בתהליכי שיפור

 ותכנון ההחלטות קבלת תהליך כי עולה האחרונות בשנים והערכה טיפול תכנון ועדות של עבודתן  את

 הפרדה שתהיה כך הדיון הבניית: יותר ויעיל אחיד, כמושכל גם אך יותר נתפס כמורכב בוועדות ההתערבות

לאיסוף  הכלים ערכת יותר; ומקצועיים לממוקדים הדיונים את הפכה המענים והצעת הצרכים הבנת בין

רחבה ושיטתית וזו  תמונה לפריסת מסייעת הילד ומשפחתו, והשירותים שהמשפחה קיבלה אודות מידע על

 . והמשפחההטיפול לצורכי הילד  תכנית והתאמת ההחלטות קבלת תורמת לתהליך

על ועדות תכנון  1997ממצאי המחקר שנערך בשנת  –שיפור בשיתוף ההורים בתכנון תכנית ההתערבות 

ועדות החלטה( העלו כי אין שיתוף מספק של ההורים בתהליכי תכנון  –טיפול והערכה )בשמן הקודם 

וף ההורים בוועדות הטיפול וכי עמדתם אינה נשמעת. מחקרים מאוחרים יותר שבחנו, בין היתר, את שית

הראו כי חל שיפור בשיתוף ההורים, המתבטא בנוכחותם בדיון; בהתייחסות בדיון לצורכי המשפחה )ולא 
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רק לצורכי הילד(; בהצגת תפיסותיהם של ההורים על צרכים ומענים רצויים; ובהשתתפות ההורים בתכנון 

 הטיפול ובתכנון המשך הטיפול לאחר סיום ההתערבות. 

מסגרת ניסוי ב – המקומית ברמה משאבים והקצאתם מבוססי מידע של תכנון שירותים יכיתהל ימוץא

', ולאחר מכן במסגרת מדיניות 'עם הפנים לקהילה', פותחו והוטמעו כלים, מתודולוגיות 2000'קהילה 

והנחיות לתכנון שיטתי של שירותים ברמה היישובית. מרבית המחלקות לשירותים חברתיים בישראל 

תהליכי תכנון על בסיס איסוף שיטתי של מידע על צורכיהם של הילדים בסיכון ועל מערך  קיימו

 על ודיווחו באיסוף נתונים וניתוחם חדשות מיומנויות פיתחו ועובדיהן המחלקותמנהלי   .השירותים

 והקצאת תכנון ם מובנים ושיטתיים של איסוף מידע,תהליכי. וגאווה יכולת, מקצועיות של תחושה

 הלאומית התכנית 0360'גם במסגרת  אומצו משרדית,-, על בסיס עבודה ביןתמקומי ברמה ביםמשא

שני כב ', וסיפקו בפעם הראשונה מידע רב ומקיף על צורכי הילדים ובני הנוער בסיכוןבסיכון ונוער לילדים

 .  הרשויות בישראלן שליש מ

בשני העשורים האחרונים  –לילדים ולמשפחותיהם, הרחבתה וגיוונה  חיזוק מערכת השירותים בקהילה

והוגדלו המשאבים העומדים  הרחבה משמעותית הורחב היקף השירותים בקהילה בעבור ילדים בסיכון

' ומדיניות 'עם הפנים לקהילה' אפשרו בחלק מן המחלקות 2000לרשות המערכת לצורך זה. ניסוי 'קהילה 

שלא היה קיים קודם, ובמחלקות אחרות עיבוי היקף השירותים הקיים, ויצירת  הקמה של מערך שירותים

גיוון במערכת השירותים כך שיתאימו למאפייני הילדים והמשפחות, סוגי הצרכים שלהם, חומרתם 

צליחה ה' בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית 0360, 'זאת ועודוההעדפה של הילדים והמשפחות. 

מספר הילדים בסיכון המטופלים בקהילה ואף הצליחה לשים דגש רב יותר על הטיפול בילדים  תא לילהגד

פותחו מודלים חדשים של שירותים בקהילה, שמטרתם הייתה לאפשר לילדים בגיל הרך. נוסף על כך, 

ל ביתיות, וכן להעניק טיפו-בסיכון להמשיך לגדול עם משפחתם ולספק אלטרנטיבה לשילובם במסגרות חוץ

 ותמיכה לילדים ולמשפחות בעלי קשיים שונים. 

חלה מגמה  2012-2000מן המחקר שבחן את שירותי האומנה  עולה כי בשנים  –שיפור בשירותי האומנה 

של הרחבת השימוש במענה האומנה לעומת הפנימיות, במיוחד בקרב ילדים בגיל הרך, וזאת בהתאם 

האומנה בישראל יציבים לעומת המצב שמדווח במדינות  עוד עולה כי סידורי .למדיניות משרד הרווחה

אחרות שיש בהן מעבר של ילדים בין משפחות אומנה רבות. על פי דיווח של אנשי מקצוע וקובעי מדיניות, 

חל ייעול בשירותי האומנה בכמה היבטים: תהליכי  2001בעקבות תהליך ההפרטה החלקית שהחל בשנת 

י ההשמה וההתאמה בין ילדים לבין משפחות האומנה; תהליכי הליווי הגיוס של משפחות האומנה; תהליכ

למשפחות האומנה; מתן מענים נוספים על ידי הגופים המפעילים; ופיתוח מומחיות וידע בקרב אנשי 

 .המקצוע העוסקים בתחום

במהלך השנים נעשו ניסיונות להתמודד עם הצורך במתן תמיכה למשפחות  –שיפור בשירותי האימוץ 

המאמצות. כמו כן, כדי להרחיב את האפשרויות למתן בית קבוע לילדים שאינם יכולים לגדול בבית הוריהם, 

נבחנו שני מודלים חדשניים באימוץ: אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות, זאת באמצעות הפעלת 

 'מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ'.  התכנית
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במחקרי ההערכה שבחנו זאת,  –הילדים והמשפחות מצאים על שביעות הרצון של מקבלי השירותים ומ

נמצאה בסך הכול שביעות רצון גבוהה של ההורים מקבלי השירותים. מחקרים שבחנו את השינויים במצב 

דיווחו, ככלל, על שיפור במצב הילדים. בשני הילדים והמשפחות על פי הערכת ההורים או אנשי המקצוע 

מחקרים נבחנו תוצאות ההתערבות באמצעות מערך ניסויי, אשר בחן את הקשר בין הטיפול בשירות 

תוך השוואה בין קבוצת מקבלי הטיפול לקבוצה דומה לה שלא קיבלה טיפול זהה. מחקרים אלה  ,לתוצאות

מחקרים שבחנו את תוצאות הטיפול בשירותים למשפחות  הצביעו על תוצאות חיוביות בשירותים שנבדקו.

הראו כי  –ילדים ומחקר ההערכה של יחידות הסיוע -המחקר על מרכזי קשר הורים –בסכסוכי גירושין 

 בחלק גדול מן המקרים השירותים מצליחים להגיע לתוצאות הטיפול הרצויות, שהוגדרו מראש. 

 דים בסיכוןקשיים העומדים בפני מערכת השירותים לילה

 – פערים בין היקף הצרכים והיקף המענים וקושי במימון פעולות נלוות לשם ייעול ההתערבות והרחבתה

מחקרים שונים מצביעים על כך שבצד העלייה בהיקף השירותים בקהילה, קיימים עדיין פערים ניכרים 

לצרכים חדשים, במחקרים בין היקף הצרכים להיקף המענים. נוסף לפערים אלה, ולצורך בפיתוח מענים 

של אנשי המקצוע, שאינן שונים עלה כי התקציבים הקיימים אינם מספיקים למימון פעולות נוספות 

, השתתפות בהדרכות ובישיבות משותפות עם נציגי שירותים יישוגבבחינת טיפול ישיר בלקוחות, כגון 

פעולות שיקדמו שימוש בשירותים, ה; כמו כן, זוהו קשיים בתקצוב אחרים וייעוץ לאנשי מקצוע בקהיל

  כגון הסעת ילדים לפעילויות. 

עיקרון שיתוף ילדים  –קושי ביישום עיקרון שיתוף ילדים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם 

לאומית בדבר זכויות -בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם הוא אחד מעקרונות היסוד באמנה הבין

בטא בזירות שונות, כגון ועדות תכנון טיפול והערכה והליכי גירושין. הערכת הניסוי (, ויכול להת1989הילד )

בשיתוף ילדים בהליכי גירושין ביחידות הסיוע העלתה שהדבר ניתן ומביא לתוצאות חיוביות. ואולם, 

 בנושא זה טרם גובשו הנחיותממצאי מחקרים אחרים העלו שיישום עיקרון השיתוף נמצא רק בתחילתו וכי 

 מטעם משרד הרווחה. אחידות 

מן המחקרים שליוו רפורמות ותכניות שונות עולה כי  – הורים ל ידישירותים מומלצים ע ה שלצריכ-אי

. ממצאים אלה תחלקיצריכה חלק מן ההורים אינם צורכים את השירותים שמוצעים להם או צורכים 

בהתערבויות עם הורים ולעלייה במגוון יכולים להעיד על כך שבצד ההתקדמות החיובית במודעות לצורך 

השירותים המוצעים להם, יש צורך בהתאמה נוספת של מערך השירותים לצרכים, להעדפות ולמאפיינים 

  השונים של ההורים.

במחקרים השונים עלה צורך להגביר את זמינותם ונגישותם  –קשיים בהספקת שירותים זמינים ונגישים 

  האוכלוסייה הערבית. ן ת והן מבחינה תרבותית, במיוחד למשפחות משל השירותים הן מבחינה פיזי

בחלק מן המחקרים עלה צורך בהרחבת ההכשרה  –צורך בהרחבת ההכשרה המקצועית וההדרכה השוטפת 

המקצועית של מפעילי השירותים לפני הפעלתם, ובחלקם עלה צורך ביותר הדרכה וליווי שוטף במהלך 

 דים. ההתערבות עם המשפחות והיל
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במחקרים השונים שנסקרו  –בעובדים הסוציאליים ובאנשי המקצוע  צורך בהרחבת התמיכה הרגשית

עלה כי העובדים הסוציאליים ואנשי המקצוע האחרים חווים לעתים עומס רגשי רב ומעוניינים בתמיכה 

 רגשית מתמשכת. 

במקביל, ובהבטחת רצף טיפול במעבר משירות  הניתנים מענים ביןשיתוף פעולה השגת קשיים ב

במקביל.  ניתנים שונים מענים כאשר ארגוני-בין פעולה שיתוף מחייבת מגוונת שירותים מערכת –לשירות 

במחלקות לשירותים  העובדים הסוציאליים בין הפעולה בשיתוף קשיים עולים מן המחקרים בחלק

 למערכת מחוץ מקצוע גורמי עם המשותפת עולים גם בעבודה אחרים. קשיים רווחה גורמי לבין חברתיים

 הרווחה, למשל, ממערכות החינוך והבריאות, ובמיוחד סביב השתתפותם בוועדות תכנון טיפול והערכה. 

 ההתערבות תוצאות רלשמלשירות. כדי  משירות במעבר גם רציפות מחייבת מגוונת שירותים מערכת

 ילדים אחר שיטתי מעקבקיום התערבות בצורה מסודרת ויום היש חשיבות בס, טיפול רצף ולהבטיח

מורכבים ובמיוחד כשמדובר על חזרה  במקרים במיוחד. רצף טיפול חשוב שירותים בין במעבר משפחותהו

 השירותים בין המידע העברת סביב קשיים העלו שונים מחקרים ממצאי ביתי. אולם-לקהילה מסידור חוץ

ת נוספת נובעת מן העובדה שהטיפול בילדים ומורכב .זמן לאורך במשפחות הטיפול אחר וסביב המעקב

בסיכון ובמשפחותיהם נמצא באחריות יחידות שונות בתוך האגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד 

הרווחה, שהמרכזיות בהן הן השירות לילד ולנוער, השירות לרווחת הפרט והמשפחה והשירות למען הילד. 

זוק שיתופי הפעולה בין יחידות אלה בהפעלת תכניות, נראה שיש מקום להמשך גיבוש בצד המגמה של חי

 מדיניות מתואמת בנוגע לטיפול במכלול הצרכים של הילדים והמשפחות, תוך שיתוף בידע ובמשאבים. 

למרות ההכרה הגוברת בחשיבות האיסוף השיטתי של  –הטמעה חלקית של כלים לאיסוף מידע ותיעוד 

ך תכנון, מעקב ושמירה על רצף הטיפול, והפיתוח של כלים מובנים לאיסוף מידע במסגרות שונות,  מידע לצור

עדיין יש קשיים בהטמעה מלאה של כלים אלה. בשל כך, על פי רוב יש תיעוד חלקי ולא אחיד של צורכי 

  .   ילותיעהילדים והמשפחות והעבודה עמם, המקשה על האפשרות להפיק מידע מסכם ולהשתמש במידע ב

הצורך  על הצביעו אחדים מחקרים –ובמשפחותיהם  גרושים להורים בילדים התמיכה את להרחיב צורך

 שיהיו נוספים טיפוליים מענים לפתח הוריהם; של הגירושין רקע על נפשי לטיפול הזקוקים ילדים לזהות

ולעוצמתו;  הסכסוך להתמשכות לגילם, בהתאם הילדים של הייחודיים לצרכים ומותאמים ונגישים זמינים

בעקבות  גבוהה. בעצימות בעימות נתונים ההורים שבהן ובמיוחד להרחיב את התמיכה בילדים ובמשפחות

מתחילה בימים אלה תכנית ניסיונית לתיאום הורי בין הורים גרושים  ,הדיון בסוגיה זו בוועדת סילמן

טיפול ולהורות בכל הנוגע לביניהם המתקשים לקיים את הסכם הגירושין  ,הנתונים בעימות בעצימות גבוהה

 במחקר הערכה. ת התכנית צוות מכון ברוקדייל מלווה אבילדים. השוטף 

ביתי ואין עבודה אינטנסיבית -קושי ביישום מדיניות 'הבית הקבוע': ילדים שוהים לאורך זמן בסידור חוץ

המצב הטוב ביותר בעבור ילד הוא לגדול מדיניות משרד הרווחה על פי  –עם הוריהם כהכנה לאיחוד מחדש 

בבית הוריו, אך זאת בתנאי שהוריו אינם פוגעים בו או מסכנים את שלומו ושיש ביכולתם לספק לו סביבה 

מיטיבה ובטוחה. אם לא ניתן לחזק את התפקוד ההורי לרמה המאפשרת את הישארות הילד בביתו או 

יות משרד הרווחה דוגלת בזכותו של כל ילד למשפחה קבועה באמצעות אימוצו. אזי מדינ –חזרתו הביתה 

 ביתיות-מסגרות חוץב גדליםאלא אינם מועברים לאימוץ  הילדים אשר הוצאו מחזקת הוריהםרוב בפועל, 
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למשך שנים רבות, עד לבגרותם, או שהם חוזרים למשפחתם לאחר מספר שנים, מבלי שנעשתה עם המשפחה 

 נסיבית לשיפור מצבה. עבודה אינט

עדר הנחיות יהממחקרים שונים שנערכו במכון ברוקדייל עולים מספר גורמים אפשריים למצב זה, ובהם: 

עבודה לקים, בידע ובתכניות יחסור במשאבים מספמלביצוע המדיניות;  הרווחהברורות מטעם מטה משרד 

)וזאת  הזנחה חמורהלנטנסיבית הנדרשת לעבודה עם הורים שילדיהם בסכנה ממשית להתעללות או יהא

עיקר המאמצים של  הפניית; (באופן כללי הורים עם העבודה בהיקףשהוזכרה קודם  העלייהעל אף 

ו ולא למשפחות שילדיהן הוצא, בקהילה החייםגבוה המחלקות לשירותים חברתיים לטיפול בילדים בסיכון 

קשיים בשיתוף הפעולה בין העובדים הסוציאליים ביתיים; -מרשות הוריהם ושולבו בסידורים חוץ

במחלקות המופקדים על הטיפול במשפחות, לבין מנחות האומנה וצוותי הפנימיות, המופקדים על הטיפול 

שנובע ים של עובדות המשפחה במחלקות לשירותים חברתי קושיביתיים; -בילדים הנמצאים בסידורים חוץ

  .לשקול אפשרות של שילוב הילד באימוץ ,יהןתפיסותמומעמדותיהן 

לאחרונה, בצד המאמצים להרחבת היקף ומגוון השירותים בקהילה, מושקעים בישראל מאמצים ליישום 

בשיתוף השירות לילד ולנוער, השירות לרווחת  שתי תכניות מופעלות 2016מדיניות 'הבית הקבוע'. משנת 

במשרד העבודה, הרווחה והשירותים  לעבודה קהילתית שירותוההפרט והמשפחה, השירות למען הילד 

: תכנית ניסיונית 'משפחה מיטיבה וקבועה' )בעבור ילדים בגיל הרך, אשלים-החברתיים וכן ג'וינט ישראל

(, וכן יאומצואו  עם הוריהם המולידים שיוכלו להישארית הבן השוהים באומנה או שנשקלת הוצאתם מ

'משפחות בשביל הצמיחה' )בעבור ילדים מגיל בית ספר יסודי שיוכלו  –תכנית ניסיונית לשיקום משפחות 

ביתיים שיוכלו לחזור לביתם מוקדם יותר(. -להישאר בביתם ובעבור ילדים שכבר נמצאים בסידורים חוץ

לעבודה עם כל משפחה; יינתן לכל יותר חו לעובדים הסוציאליים שעות רבות במסגרת תכניות אלה יובט

 לקנות מחלקה לשירותים חברתיים המשתתפת בתכנית סל משאבים גמיש שבאמצעותו אפשר יהיה

ים נוספים מענ להציע כדי תוהמקומי תיוברשו הקיימים השירותים; ויורחבו שירותים בעבור המשפחה

  .המשפחות לצורכי בהתאם
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  דברי תודה

מנהל האגף לשירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה, ו בכיר סמנכ"לתודה חמה למוטי וינטר, לשעבר 

 שיזם ועודד עבודה זו.

איריס פלורנטין. תודה חמה במשרד הרווחה תודה מיוחדת למנהלת האגף לשירותים אישיים וחברתיים 

למנהלת השירות לילד ולנוער, דליה לב שדה; למנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה, איילה מאיר; 

ולמנהלת השירות למען הילד, אורנה הירשפלד, וכן לעובדים הבכירים במטה משרד הרווחה והשירותים 

ולתרום לנו מן התובנות שלהם בנוגע החברתיים על תמיכתם במחקרים השונים, ועל נכונותם להתראיין 

 ברוקדייל לפיתוח מערכת השירותים. -ג'וינט-לסיוע של מחקרי מכון מאיירס

אנחנו מודים מאד ליקותיאל )קותי( צבע, מנהל האגף למחקר, תכנון והכשרה ולד"ר יוסף )אסי( אהרונוב, 

ם של המחקרים ועל המחויבות מנהל תחום מחקר, האגף למחקר, תכנון והכשרה, על העזרה בשלבים השוני

לד"ר רמי סולימני, מנכ"ל אשלים,  רבהשלהם לקדם את המחקר במשרד ואת הידע של אנשי המקצוע. תודה 

ולצוות אשלים על תרומתם בפיתוח מודלים חדשים לטיפול בילדים בסיכון בישראל, ועל הכרתם בחשיבות 

 המחקר והשימוש בו.

ברוקדייל ולטלל דולב, לשעבר מנהלת מרכז -ג'וינט-"ל מכון מאיירסתודה מיוחדת לפרופ' ג'ק חביב, מנכ

לעמיתינו  גםתודה אנגלברג לילדים ולנוער במכון, על תרומתם לפיתוח תחום המחקר וקידום השימוש בו. 

 ממכון ברוקדייל, שהשתתפו בביצוע המחקרים הרבים הנסקרים בעבודה זו. 

לננסי הקרמן מארה"ב על התרומה המיוחדת לביצוע עבודה זו. תודה חמה
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