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  תמצית מחקר

  רקע

.  לחוק הנוער ה� חוד החנית בהתמודדות ע� משימות הקשורות להגנה על ילדי� בישראל∗פקידי הסעד

והדבר מתבטא ה� בהכשרת� וה� בהיות� חלק מצוותי , ק ממערכת שירותי הרווחה הכלליי�ה� חל

פקידי הסעד פועלי� על פי שני חוקי� . הפועלי� במחלקות לשירותי� חברתיי�, העובדי� הסוציאליי�

  .�1977ז"לחוק העונשי� התשל'  ד368 וסעי� ��1960"התש) טיפול והשגחה(חוק הנוער : עיקריי�

  

 של ילדי� ושל בני נוער במצבי סיכו� �שרה השני� האחרונות עלתה מודעות הציבור לצורכיהע�בחמש

ה� בחקיקה וה� במער� , בעקבות זאת התחוללו תמורות רבות. ובה� ילדי� הזקוקי� להגנה, שוני�

שינויי� אלה הטילו אחריות נוספת על כתפיה� של פקידי הסעד . השירותי� לילדי� אלה ולמשפחותיה�

  . בדומה לנעשה במדינות אחרות בעול�, וק הנוער וחייבו שינויי� בדרכי עבודת�לח

  

אי� עדיי� בסיס , ולמרות הניסיונות לעשות כ�, בישראל לא נבדקה עבודת� של פקידי הסעד לעומק

.  שבטיפול� ועל מגוו� משימותיה�העל היק� האוכלוסיי, נתוני� על סוג ההפניות אליה� ועל היקפ�

ר המוצג בזאת הייתה לספק מידע שיטתי על עבודת� של פקידי הסעד ובעתיד יהוו ממצאיו מטרת המחק

: במחקר נבדקו הנושאי� הבאי�. ניסוי ושיפור של מערכת הגנת הילד בישראל, בסיס להמש� בחינה

עבודת� של פקידי ; מאפייני פקידי הסעד והכשרת�; הפניות והדיווחי� לפקידי הסעד והיקפ�מאפייני ה

שיטות העבודה ואופני שיתו� הפעולה בי� פקידי הסעד לבי� גורמי� ;  תפקידי� ומטלות� ד הסע

מקצועיי� מחו� למערכת הרווחה וחלוקת התפקידי� בי� פקידי הסעד לעובדי� הכוללניי� במחלקות 

   .לשירותי� חברתיי�

  

 שלוש ה� �ת  במחלקות הרווחה בארבע רשויות מקומיו2000דצמבר �הבדיקה נערכה בחודשי� יולי

�במסגרת הבדיקה נאס� מידע באמצעות . והרשות הרביעית היא עיר גדולה, רשויות בינוניות במרכז האר

שאלוני� וראיונות ע� פקידי הסעד וראיונות ע� , )דאז(טופסי הדיווח של משרד העבודה והרווחה 

 הניצבי� בפני נסקרה הספרות המקצועית בנושא האתגרי� והקשיי�, מלבד זאת. גורמי� בקהילה

כמו כ� רוכז מידע המתאר את מער� פקידי הסעד . מערכות הגנת הילד בעול� ומודלי� חלופיי� לעבודת�

  . ת שבה� ה� פועלי�את תפקידיה� ואת המסגרות הארגוניות והחוקי�, בישראל

  

  המחקרמטרות 

סיס לחשיבה על מטרת בדיקה זו הייתה לבחו� היבטי� שוני� של מער� פקידי הסעד ותפקידיה� כב

  :לש� כ� נבדקו הסוגיות הבאות. שינויי� במער� הגנת הילד בישראל

 ההיק� וסוג הפניות והדיווחי� לפקידי הסעד �
 מאפייני פקידי הסעד והכשרת� �

                                                   
,  זאת א� שהמשיבות היו�" פקידות סעד"ולא , כפי שמקובל לכנות תפקיד זה" פקידי סעד" לאור כל העבודה נעשה שימוש במונח  ∗

  .נשי�, רוב� ככול�
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 התפקידי� והמטלות שה� ממלאי� : עבודת� של פקידי הסעד �
 יי� מחו� למערכת הרווחהדרכי העבודה ואופני שיתו� הפעולה בי� פקידי הסעד לבי� גורמי� מקצוע �
 חלוקת התפקידי� בי� פקידי הסעד לבי� העובדי� הכוללניי� במחלקות לשירותי� חברתיי� �
  

שלוש מבי� . 2000 דצמבר –הבדיקה נערכה במחלקות רווחה בארבע רשויות מקומיות בחודשי� יולי 

�  . הרשות הרביעית הייתה עיר גדולה. הרשויות היו רשויות בינוניות במרכז האר

  

  שיטת המחקר

  : במסגרת הבדיקה נאס� מידע במגוו� כלי�

של משרד העבודה ' טופסי א(ניתוח מידע מטפסי� המתעדי� את הדיווחי� על הפניות לפקידי סעד  �

 ).  טפסי�258כ נמסרו "סה (2000 דצמבר –שנאספו מהמחלקות בחודשי� ספטמבר ) והרווחה
, התפקידי� שה� ממלאי�, הכשרת�, י פקידי הסעד שכללו מידע על מאפיינ–שאלוני� לפקידי סעד  �

השאלוני� הוכנו למילוי עצמי . קשרי� ע� גורמי� שוני� ועמדות כלפי היבטי� שוני� של תפקיד�

 ). שאלוני�33כ "סה(והועברו בדואר 
 פקידי הסעד התבקשו לתעד את עיסוקיה� ואת המשימות שאות� –ניתוח עיסוקי� של פקידי הסעד  �

�בחודשי� ספטמבר) לא רצופי�(ני� במהל� שבועיי� י יו� על גבי טפסי� מוְבה� ממלאי� מד

 ). פקידי סעד�25כ נאספו טופסי עיסוקי� מ"סה(דצמבר 
וראיונות עומק ע� )  ראיונות16כ "סה(ראיונות עומק ע� פקידי סעד בנוגע למקרי� מסוגי� שוני�  �

 ).  ראיונות20כ "סה(גורמי� שוני� בקהילה בנוגע לקשריה� ע� פקידי הסעד 
  

לאתגרי� ולקשיי� הניצבי� בפני פקידי סעד , נערכה סקירת ספרות ביחס לדרכי עבודה, בנוס� לכ�

ורוכז מידע קיי� המתאר את מער� , המוצעי� לעבודת פקידי הסעד, ושל מודלי� אלטרנטיביי�, בעול�

 .� ה� פועלי�את תפקידיה� ואת המסגרות הארגוניות והחוקיות שבה, פקידי הסעד בישראל
  

  :למחקר מספר מגבלות

דבר המגביל את היכולת להחיל את הממצאי� לגבי , הבדיקה תוכננה לארבעה יישובי� בלבד, מראש �

יש להניח שבמסגרת , בגלל השימוש במגוו� רחב של מקורות מידע, ע� זאת. כלל פקידי הסעד

 בחשיבה על שיפור מער� הבדיקה עמדנו על חלק גדול מהסוגיות המרכזיות הדורשות תשומת לב

  . פקידי הסעד בישראל

לא נכלל . כללה הבדיקה שלושה יישובי� בינוניי� במרכז האר� ועיר גדולה אחת, בניגוד למתוכנ� �

ולא נכללו יישובי� קטני� המרוחקי� ) עקב חילופי פקיד סעד ביישוב שנועד לבדיקה(יישוב ערבי 

 .שלא באו לידי ביטוי בבדיקה זו, ות נוספותייתכ� שביישובי� אלה היו עולות סוגי. מהמרכז
ברשות העירונית הגדולה . אול� לא מלא, שיתו� הפעולה של פקידי הסעד ברוב הרשויות היה טוב �

ג� ברשויות האחרות לא ברור . עיסוקי��או מטופסי ניתוח' התקבל מידע חלקי מאוד של טופסי א

 א� כי נית� להניח שהועברו באופ� –המחקר מולאו והועברו במלוא� לצוות ' באיזו מידה טופסי א

ה� ) 33 מתו� 22(חשוב לציי� כי רוב פקידי הסעד שהשתתפו במחקר , בנוס� לכ�. כמעט מלא

 .מהרשות העירונית הגדולה וייתכ� שיש לכ� השפעה מסוימת על התוצאות
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ה חסר מידע  לגבי חלק גדול מהמשתני� הי. 'נתגלו מגבלות בסוג ובאיכות המידע שנכלל בטופסי א �

דבר זה מקשה על קבלת תמונה . ללא הפירוט הנדרש" אחר"ובחלק גדול מהמקרי� צוינו קטגוריות 

כמו כ� יש מגבלות הנובעות ממיעוט פרטי המידע הכלולי� . מדויקת ביחס למידע הכלול בטפסי�

קר נעשה ג� בכלי המחקר שהוכנו על ידי צוות המח. בטפסי� ומכ� שחלק מהקטגוריות אינ� ברורות

, לכ�. ובגלל קוצר הזמ� לא נבחנו במחקר מקדי�, שימוש לראשונה בקרב פקידי סעד במחקר זה

 ).בעיקר בטופסי העיסוקי�(במקרי� מסוימי� לא נכללו בכול� פרטי המידע הנדרשי� 
  

  עיקרי הממצאים

  היק וסוג הפניות לפקידי הסעד

פשרת לגבש אומד� מהימ� של היק� הפניות הבדיקה אינה מא, בגלל המגבלות שצוינו: היק� הפניות

בשתיי� משלוש הרשויות הבינוניות שמה� התקבלו דיווחי� מלאי� למדי . לפקידי סעד ברמה הארצית

 0�17 מכלל הילדי� בני 1%וח לפקידי הסעד הוא נמצא שהאומד� השנתי למספר הילדי� שעליה� מד�

 מהילדי� ברשות המקומית �0.5%שכברשות השלישית האומד� שנער� העלה . ברשות המקומית

השונות הגדולה בי� הרשויות הקשתה לאמוד את מספר הילדי� באופ� . מדווחי� לפקידי סעד על פני שנה

  . אמי�

  

לגבי שלושה רבעי� מהילדי� היה זה הדיווח : פניות חוזרות ופניות של ילדי� מוכרי� למחלקות

, ע� זאת. לא היה קשר ע� מערכת הרווחה בעברלכמחצית מהילדי� והמשפחות . הראשו� לפקיד הסעד

 �14% מהילדי� ה� ממשפחות שמוכרות במחלקות ו40%, מחצית מהילדי� כבר היו מוכרי� למערכת

שנית� היה , ייתכ� א� כ�. יה לפקיד הסעד בעברייתה לגביה� פניא� ה, נוספי� לא היו מוכרי� למחלקות

ביטוי .  שהיה משבר והיה צור� בהתערבות פקיד סעדדרדר אוילאתר חלק מהילדי� עוד לפני שמצב� ה

  :יה שהצביעו על מגוו� מצבי� משפחתיי� שוני� שקדמו לפניותילכ� נמצא ג� בתיאורי נסיבות הפנ

 על ידי ו שינוי או משבר ודווח עלי� וחל בחייהמחלקותמשפחות שאינ� מוכרות ב, משבר פתאומי �

 . לפקידי הסעד� פנו ביוזמת�גור� אחר או שה
 . על ידי שו� גור� מקצועיואינו מטופל לאור� זמ�  במצב שקיי�תהידרדרו �
משפחות שחיות ע� , ומטופל באופ� קבוע או חלקי במחלקות לאור� תקופה  במצב שקיי�תהידרדרו �

 .� במצבתבעיות מסוימות לאור� תקופה וה� מטופלות וחלה הידרדרו
 ותו� כדי טיפול מתגלה מצב שהיה קיי� שמטופלות על ידי גור� מקצועי שאינו במחלקהמשפחות  �

 .לאור� תקופה ולא טופל או אותר

 
 �11% התעללות נפשית ו14%,  התעללות פיזית35%: כמחצית הפניות ה� בגי� התעללות: סוגי הפניות

 מהפניות ה� כתוצאה מבעיות חינו� �17%כ. כחמישית מהפניות ה� בגי� הזנחה. התעללות מינית

  . והתנהגות של הילד

  

. ואחוז נמו� יחסית ה� בגיל הר�, 17�13אחוז גבוה מבי� הילדי� שלגביה� מולאו הטפסי� ה� בני 

מהשוואת התפלגות גיל הילדי� שהופנו לפקידי הסעד להתפלגות הגיל של כלל הילדי� המוכרי� 
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ק�  חלק� של הילדי� מכלל הפניות מעט גבוה יותר מחל17�13שבעוד שבגיל הר� ובגיל , למחלקות עולה

  . נמו� יותר12�7 של הילדי� בני �ייצוג, רי� למחלקות! הילדי� המ�תכלל אוכלוסייב

  

ככל שהגיל , כצפוי. חו� מהתעללות מינית,  יורד אחוז הפניות בגי� התעללויות,ככל שגיל הילדי� עולה

  .ת של הילדי�דיווחי� בגי� בעיות בחינו� והתנהגוהועולה אחוז ,  יורד אחוז הדיווחי� בגי� הזנחה,עולה

  

. באחוז הפניות החוזרות ובהתפלגות גיל הילדי� המופני�, נמצאה שונות בי� המחלקות בסוג הפניות

אול� ייתכ� מאוד שהמידע , שונות זו עשויה להעיד על דגשי� אחרי� המושמי� בכל אחת מהערי�

 .שנאס� אינו מספיק לש� ייצוג� של הילדי� המופני�
  

  אחוז גדול יחסית : � הופנו לפקידי הסעד על ידי גורמי� משירותי� שוני�מרבית הילדי: פנהגור� ַמ

 על 13%,  מהילדי� הופנו על ידי המשטרה16%. מעונות/גני�/ידי בתי הספר�של ילדי� הופנו על) 22%(

ברוב� המכריע של המקרי� מדובר בגור� טיפולי המועסק בשירות (ידי גורמי� טיפוליי� שוני� 

  . פניות ה� מגורמי בריאותה מ�7% ו) הציבורי

  

הופנו על ידי גורמי� שאינ� , )כשליש(אחוז לא מבוטל , א� שמרבית הילדי� הופנו על ידי אנשי מקצוע

' חברי� או קרובי משפחה שסומנו בטופסי א, כרבע מהילדי� הופנו על ידי שכני�: אנשי מקצוע

, חשוב לציי�. מהילדי� פנו בעצמ� �2%ידי הציבור ו�  דווחו לפקיד סעד על9%". אחר"ית היבקטגור

שהפניות של גורמי� שאינ� אנשי מקצוע עשויות להיות מורכבות יותר לחקירה ומבוססות פחות על 

  .שיקול דעת מקצועי

  

במיוחד בקשר להיק� ההפניות , נית� היה לראות הבדלי� בי� המחלקות השונות בדפוסי ההפניה

ביע על הבדלי� באופי הקשר ודפוסי שיתו� הפעולה ייתכ� שהדבר מצ. מהמשטרה ומגורמי הבריאות

  .השוני� ע� המשטרה וחלק מגופי הבריאות בי� הערי� השונות

  

מפתיע היה לראות כי רק במחצית מהפניות : ידי פקידי הסעד בעקבות הפניות�הפעולות הננקטות על

 הסעד חלה חובה על פקידי. ההחלטה הראשונית של פקידי הסעד בעקבות הדיווח היא לפתוח בחקירה

 מהמקרי� ההחלטה �16%ב. לדווח למשטרה בכל מקרה שבו ה� חושדי� שנעברה עברה פלילית

ווחו י מהמקרי� שפקידי הסעד פתחו בחקירה ה� ג� ד�19%ב. הראשונית היא על דיווח למשטרה

  ). פקיד הסעד ג� פתח בחקירה,  למשטרההיה דיווח מהמקרי� שבה� �63%ב(למשטרה 

  

נקיטה בפעולה מידית כגו� הוצאת צו חירו� ,  רבי� ההתערבות היא במצבי סיכו� מידיי�א� שבמקרי�

  . מהמקרי� מיד בעקבות ההפניה�6%או צו ביניי� או נקיטת פעולת חירו� אחרת נעשית רק ב

  

 מהמקרי� פקיד �17%וב, ס ולמעקב פקיד סעד"המקרה חזר לטיפול העו, )24%(כמעט ברבע מהמקרי� 

;  מהטפסי� לא צוינה ההחלטה הראשונית של פקיד הסעד�9%ב. ולה אחרת שלא צוינהצע פעיהסעד ב

 נפתחהבמחצית מבעיות החינו� וההתנהגות של הילד .  חקירהנפתחהברוב מקרי ההתעללות וההזנחה 

בכל המקרי� של התמכרות הורה . וחזרו לטיפול עובד כוללניהחקירה ואחוז גבוה של מקרי� 
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וחזר הטיפול לעובד ה, וברוב המקרי�,  פעולת חירו�הטנקנביניי� או /א צו חירו��ָצהאלכוהול /לסמי�

ביניי� או /�ָצא צו חירו�הובאחוז גבוה ,  חקירההפתחנ, אחראילא היה במקרי� רבי� שבה� . הכוללני

  .וחזר לעובד כוללניההטיפול ) ילד/הורה(ברוב המקרי� של מחלות ובעיות נפשיות .  פעולת חירו�הטנקנ

  

בחינת ההחלטות הראשוניות של פקידי הסעד לפי הגור� המפנה העלתה כי באחוז גבוה של מקרי� בה� 

ההפניה נעשתה על ידי גורמי� מקצועיי� נפתחה חקירה בעוד שרק בכמחצית מהמקרי� שהופנו על ידי 

יה ג� לגבי ההחלטות הראשוניות של פקידי הסעד נית� ה.  חקירההפתחנגורמי� שאינ� מקצועיי� 

  . למצוא הבדלי� בי� המחלקות השונות

  

  מאפייני פקידי הסעד והכשרת�

. ית ויותר משליש בעלי תואר שני או מעבר לכ�קדמכל פקידי הסעד ברשויות שנבדקו ה� בעלי השכלה א

 5 שני� וכפקידי סעד 8הוותק הממוצע כעובדי� סוציאליי� הוא . פקידי הסעד ה� ג� ותיקי� יחסית

� י מרכזי הוועדות ה� עובדי� סוציאלי9%( זי ועדות החלטה !מַרמד משכילי� יותר פקידי הסע. שני�

הוותק הממוצע כעובדי� ( א� ותיקי� פחות ,) בעלי השכלה מעבר לתואר ראשו��20%כשירי� ו

יש לציי� ע� זאת שבמחקר השתתפו פקידי סעד ).  שני�14זי ועדות החלטה הוא !סוציאליי� של מַר

  .תכ� שבאזורי� אחרי� המצב שונהממרכז האר� ויי

  

ככל ששנות .  בווהשתתפ בנוס� לקורס פקידי הסעד שרוב� ,קורסי� שוני�ב משתלמי�פקידי הסעד 

קורס למדריכי� ולראשי צוותי� ב. �ה� משתתפיה� בג� כמות הקורסי� שגדלה כ� , הוותק רבות יותר

, אול� ככל שפקידי הסעד ותיקי� יותר, ו רק פקידי סעד ותיקי� יחסיתהשתתפמרכזי ועדות החלטה לו

ייתכ� שנתו� זה משק� מגמה של שינוי במש� השני� לגבי . עברו קורס לטיפול משפחתימה� פחות 

וייתכ� שנתו� זה משק� תחושה של ביטחו� וניסיו� , החשיבות של טיפול משפחתי בהתערבות פקיד הסעד

  .השיש לוותיקי� יותר שאינ� מרגישי� צור� בקורס מעי� ז

  

קבלת החלטות בצוות רב , קבלת החלטות קליניות( רב בתחומי� שוני� �לפקידי הסעד היה ניסיו

הכישורי� , רוב� חשו שיש לה� הידע). טיפול במשברי� ועוד, טיפול ישיר בהורי� ובילדי�, מקצועי

  .והמיומנויות הנדרשי� לעבודת�

  

לתגבור ולהשלמה למיומנויות , להדרכהרוב פקידי הסעד דיווחו שה� זקוקי� , למרות האמור לעיל

ייתכ� שזאת משו� שעבודת פקידי הסעד דינמית ויש צור� בלימוד מתמיד ." רבה מאוד/במידה רבה"

בנוס� זו עבודה שמבחינת האחריות ואופי המקרי� דורשת ונטילציה וחלוקה באחריות ע� . ומתמש�

  . מדרי�/ראש צוות

  

  ידי סעדתפקידי� משימות ודרכי התערבות של פק

מה� ) 64%(אחוז גבוה . מלבד תפקיד� כפקידי סעד, פקידי הסעד ממלאי� לעתי� תפקידי� נוספי�

 עובדי� בתפקיד של פקידי  מכלל פקידי הסעד כמחצית.רבעי משרה� עובדי� במחלקה בהיק� של שלושת

� ממלאי� תפקידי� נוספי� ורובמכלל פקידי הסעד מחצית . רבעי משרה�סעד בהיק� של שלושת

. יש הבדלי� גדולי� בי� הרשויות בתפקידי� הנוספי� של פקיד הסעד. ממלאי� תפקיד של עובד כוללני
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 או שהבדלי� אלה ה� תוצאה של שיקולי נוחות של עבודהנשאלת השאלה הא� מדובר במודלי� שוני� 

  .והקצאת כוח אד�

  

  : ממצאי� הבאי�התפקידי� והמשימות של פקידי הסעד העלתה את ה, בחינת דרכי ההתערבות

 של החקירה חשיבותהלמרות . פקידי הסעד הוא ביצוע חקירות לשי� בולט� ההתפקידימאחד : חקירה

המידע עולה בקנה אחד ע� , ע� זאת. מיוחד לביצוע חקירות) 11%(רק חלק קט� מזמנ� , בתפקיד

ברו שה�  מפקידי הסעד ס12% ,ע� זאת.  חקירההוחי� נפתחקרי� המד�מ מה�52% העובדה שרק ב

   .צריכי� לעסוק יותר בבדיקה יסודית של דיווחי� ובחקירות מעמיקות

  

באמצעות פגישות ) 43%(כמחצית . מגע ע� גורמי� אחרי�נוצר מזמ� החקירות בתשעי� אחוזי� 

הילדי� וגורמי� ,  בשיתו� ההורי�מתנהלהחקירה חלק ניכר מזמ�  .בשיחות טלפו�) 44%(ומחצית 

רק מיעוט .  לקשר ע� גורמי חינו�מיוחד) 20%(הזמ� הרב ביותר ,  בקהילהמבי� הגורמי�. במחלקה

  . גורמי� רפואיי�קשר ע�  ליוחדמ) 5%(מהזמ� 

  

וכי חקירות ה� " חקירה"כי יש קושי להגדיר מה� הפעולות הנכללות בהגדרת , מהראיונות הפתוחי� עולה

  .בעלות משכי זמ� שוני� זו מזו

 
המערכת המשפטית אמורה להיות אחד מתחומי מומחיות� של פקידי  עבודה מול :הליכי� משפטיי�

 מהזמ� 9%רק . רק מיעוט מהעיסוקי� של פקידי הסעד מתמקדי� בתחו� המשפטי, ע� זאת. הסעד

אחוז גבוה יחסית מפקידי הסעד דיווחו שאי� לה� ידע , כמו כ�. מיוחד לדיוני� ולהליכי� משפטיי�

 להליכי� משפטיי� מעורבי� ג� גורמי� מיוחד מהזמ� ה�76% ב. ומיומנויות מספיקי� בתחו� זה

 , כצפוי.שותפי� הילדי�) 46% (�ובכמחציתההורי� שותפי� ) 58% ( ההליכי�מחציתמביותר . אחרי�

, א על פי חוק ה� שותפי� באחוזי� המשמעותיי�ו הגורמי� שהקשר את� ה,מבי� הגורמי� המקצועיי�

  ).וותבעיקר ראש צ(א� ג� גורמי� מהמחלקה 

 
 להליכי התערבות יוחד חלק ניכר מזמנ� של פקידי הסעד מ":לאור חוק"התערבות טיפולית על פי חוק ו

 מהזמ� מוקדש 18%.  לפעילויות אלויוחדמהזמ� מ) 31%(ל כשליש ובס� הכ. על פי חוק ולאור חוק

  . להליכי� טיפוליי� לאור חוק�13% להליכי� טיפוליי� על פי חוק ו

 
�ל העדר תפיסה ברורה של פקידי הסעד לגבי מידת מעורבות� בתהליכי התערבות ארוכיהמידע מצביע ע

.  מפקידי הסעד ציינו טיפול כוללני כמשימה שבה ה� עוסקי� ושאינ� צריכי� לעסוק בה12%. טווח

 מפקידי הסעד הצביעו על טיפול ארו� טווח ע� הילד ומשפחתו כמשימה שאינ� עוסקי� 18%לעומת� 

מוקדי , מבחינת דרכי ההתערבות, הנתוני� מצביעי� על דפוסי התערבות מגווני�. עסוק בהבה ועליה� ל

  . ההתערבות ומש� ההתערבות

  

באחוז משמעותי שותפי� ההורי� .  גורמי� אחרי�מטפלי� בשיתו� ע� לטיפול יוחד מהזמ� המ�88%ב

� מהמחלקה וגורמי� הגורמי� המקצועיי� השותפי� באחוזי� הגבוהי� ה� גורמי. ובכשליש הילדי�
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גורמי� רפואיי� וגורמי� משירותי� , במיעוט מהזמ� שותפי� גורמי� אחרי� כמו בתי הספר .טיפוליי�

  . קהילתיי�

 
בגיוס , פקידי הסעד עוסקי� באיתור) 26%(באחוז גבוה מהזמ� : הסדרת מעני� לילדי� ולמשפחותיה�

ית שפקידי עיקרבקהילה הייתה המשימה ההסדרת מעני� . ובהסדרת מעני� עבור הילדי� ומשפחותיה�

אחוז משמעותי ציינו ג� שאינ� צריכי� לעסוק ). 33%(אינ� צריכי� לבצע שהסעד ציינו שה� מבצעי� ו

גיוס ה, איתורה מזמ� 87%).  12%( עבור הילדי� הבמציאת מסגרות חו� ביתיות סידורי אומנה ופנימיי

בכמחצית .  בשיחות טלפו��43%ו תבצע בפגישות מ41%.  מתבצע ע� גורמי� אחרי��מעניהוהסדרת 

, מבי� הגורמי� המקצועיי�. מהזמ� המוקדש לפעילות זו שותפי� ההורי� וברבע מהזמ� הילדי�

רק במיעוט מהזמ� המוקדש . הגורמי� במחלקה וגורמי� טיפוליי� ה� השותפי� באחוזי� משמעותיי�

  . � וגורמי� משירות קהילתיהסדרת מעני� שותפי� גורמי� רפואיילגיוס ול, לאיתור

 
 מזמנ� בקבלת �9% פקידי הסעד עוסקי� ב:קבלת ייעו� ומת� ייעו� והדרכה והחלטה על דרכי טיפול

�פיה� רוב פקידי הסעד אמרו שה� זקוקי� להדרכה �שעל, נתו� זה מתקשר לממצאי� הקודמי�. ייעו

 .ת רבה לתפקוד� של פקידי הסעדנראה כי לייעו� ולהדרכה יש חשיבו." רבה מאוד"או " במידה רבה"

.  מזמנ� במת� ייעו��10%פקידי הסעד עוסקי� ב. אחוז משמעותי מהייעו� נית� על ידי ראש הצוות

  .הגור� העיקרי המקבל את הייעו� הוא העובד הכוללני

  

 מהזמ� ההתלבטות נעשית �95%ב.  מזמנ� עוסקי� פקידי הסעד בקבלת החלטה על דרכי טיפול�16%ב

גורמי� , ה� גורמי� במחלקות להתלבטויות אלו פי�� העיקריי� השותמיהגור. ורמי� אחרי�בשיתו� ג

מצאי� אלו מדגישי� את ההשקעה הרבה בחשיבה ובהתלבטות ביחס לדרכי מ. טיפוליי� וההורי�

  .  לילדי� ולמשפחות שבטיפול�נוגעההתערבות ולפעולות שיש לנקוט ב

  

 אינ� מתמקדי�מותיה� מעידי� על כ� שפקידי הסעד הממצאי� לגבי תפקידי פקידי הסעד ומשי

 ג� על ידי תולמעשה ה� מייחדי� זמ� רב לפעילויות שיכולות להיעשו, במשימות המייחדות את תפקיד�

  .גורמי� אחרי� במחלקה

  

  דרכי העבודה ואופני שיתו הפעולה בי� פקידי הסעד והגורמי� המקצועיי� מחו� למערכת הרווחה

הקשר ע� הגופי� השוני� . י� בקשר ע� גופי� רבי� המסייעי� לה� במילוי תפקיד�פקידי הסעד נמצא

המחייב אנשי מקצוע ואזרחי� בחובת דיווח לפקידת סעד או , �1989 הוא על פי התיקו� לחוק העונשי� מ

, הגורמי� השוני� מתחומי החינו�, בנוס� לחוק. למשטרה בכל מקרה שיש חשד לפגיעה בקטי�

  . פי הנחיות�ה והפרקליטות פועלי� בקשריה� ע� פקידי הסעד ועלהמשטר, הבריאות

  

.  לפקידי הסעד יש קשר ע� מגוו� רחב של גורמי�:היק� הקשרי� של פקידי הסעד ע� גורמי� שוני�

דיווחו שה� מקיימי� קשר ע� כל הגורמי� שביחס אליה� נשאלו ) 82%�97%(רוב פקידי הסעד 

תחנה לבריאות (גורמי� טיפוליי� , גורמי בריאות, � גורמי חינו�מה; ) גורמי��20קרוב ל(בשאלוני� 

  . המשטרה וגורמי� הקשורי� למערכת המשפט, )שירותי אומנה ועוד, י"שפ, הנפש
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,  למרות המגוו� הרחב של הגורמי� שאת� ה� נמצאי� בקשר:אינטנסיביות הקשר ומסגרות הקשר

   גבוה מפקידי הסעד רק ע� עובדי נוער במשטרה ידי אחוז�יומי צוי� על�  כמעט יו–קשר אינטנסיבי 

)64% (�לגבי רוב� המכריע של הגורמי� האחרי� צוינה תדירות ). 49%(ביתיות  וגורמי� ממסגרות חו

לחמישית מפקידי הסעד יש מסגרת קבועה לקשר ע� גורמי� . קשר של שלוש פעמי� עד פע� בחודש

  .ות ויועצי�גננ/מורות, גורמי� מבית משפט, אומנה/מפנימיות

  

, במשימותיה� השונות הייתה איתור הסעד ישל פקיד המטרה השכיחה ביותר :ומטרות הקשר ומאפייני

ג� כשמדובר היה בגורמי� , הדבר נכו� ללא קשר מי היה השות� למשימה. גיוס והסדרת קבלת מעני�

ה קבלת החלטה המטרה השנייה בשכיחותה היית, לגבי הגורמי� הטיפוליי�. פי חוק�שהקשר את� על

  .על דרכי טיפול ולאחריה טיפול על פי חוק

  

ע� רוב הגורמי� המאפיי� של הקשר . לקשר של פקידי הסעד ע� הגורמי� השוני� יש מאפייני� שוני�

אצל אחוז גבוה , מאופיי�, )י ובריאות הנפש"פסיכולוג שפ(הקשר ע� חלק מגורמי� אלו . הוא קבלת מידע

ע� חלק . תיאו� טיפול והתערבות משותפת, כמו העברת מידע, ספי�במרכיבי� נו, מפקידי הסעד

/ גור� באומנה: משפט וגורמי� טיפוליי�� בית, עובד נוער: פי חוק�גורמי� שהקשר אית� על(מהגורמי� 

  . העברת מידע היא המאפיי� היחיד בקשר) פנימייה

  

די הסעד מצביע על דפוסי קשר בי� הגורמי� השוני� לפקי) מטרות ומאפייני�(השוני בי� תוכני הקשר 

מאפייני הקשר ע� רוב הגורמי� הטיפוליי� מלמדי� על תפיסת פקידי הסעד את תפקיד הגורמי� . שוני�

הקשר . עבור חלק גדול מפקידי הסעד זהו קשר בי� גורמי� שיכולי� להיות שותפי� בטיפול עצמו. הללו

גורמי� אלו בעוד ש.  גורמי� אלו ופקידי הסעדנתפס באופ� שונה על ידיע� הגורמי� מהחינו� והבריאות 

חלק מפקידי הסעד ציינו שהקשר הוא , טועני� שבעיני פקידי הסעד הקשר הוא בעיקר של קבלת מידע

לגבי גורמי� שאת� הקשר על פי חוק נראה כי פקידי הסעד רואי� בה� גור� . קשר בי� גורמי� שותפי�

  .ושצרי� למסור לו מידע ולא שות� בטיפול עצמ

 
 בס� הכול מובעת שביעות רצו� רבה מהקשר ע� הגורמי� השוני� :קשיי� בקשר ע� גורמי� השוני�

נית� לחלק את . הממצאי� מצביעי� על קיומ� של קשיי� שוני�, למרות זאת. ומצד גורמי� אלה

  : הקשיי� בשיתו� הפעולה לשלושה סוגי�

  .ד וסוכנויות אחרות הסעיהקשורי� לשיתו� הפעולה בי� פקיד, גורמי� ישירי� .1

: את דחיפות הטיפול במקרי�של פקידי הסעד והמטפלי� מסוכנויות אחרות ראייה שונה  �

נטע� ) מרכז לטיפול בילד ובמשפחה, סי� בבתי חולי�"עו, בתי הספר(בשירותי� מסוימי� 

שפקידי הסעד לא רואי� את דחיפות המקרה כמוה� וה� פועלי� לאט מדי ולעומת זאת פקידי 

שרות למע� , מדור נוער במשטרה, חוקרי ילדי�(רותי� אחרי� יתיארו באותה צורה שהסעד 

 ). הילד

ידי �קושי זה צוי� בעיקר על: ומכא� ג� בחלוקת העבודה, אי בהירות בהגדרת התפקידי� �

 . של התפקידי� ואופני שיתו� הפעולה, ס"השירותי� שלגביה� אי� הגדרה ברורה בחוק או בתע

 . הרצויות והפתרונות המתאימי�טיפול ס לטובת הילד ומה� דרכי ההבדלי תפיסות ביח �



 

  ix

פקידי הסעד כמו ג� נציגי , לעתי�: תפיסה של קיו� קונפליקט בי� טובת הילד לטובת ההורה �

המיוצג על ידי פקידי הסעד לחוק , "טובת הילד"קונפליקט בי� נוצר שירותי� אחרי� חשי� ש

 . תי� על ידי הגורמי� המטפלי� האחרי�שמיוצג לע, "טובת ההורה" לבי� ,הנוער

לדברי אנשי מקצוע : רותי� המפני�י פקידי הסעד לשמצדמיעוט ואי סדירות של משוב  �

טיפול  על המידע,  שהפנו אליה� את הילדי�,פקידי הסעד לא מוסרי� לגורמי�, משירותי� שוני�

מהסוכנויות האחרות המטפלי� . ג� כאשר אות� גורמי� פוני� לקבלת משוב,  ותוצאותיובילד

לכעס , הדבר גור� לתסכול. לא יכולי� לערו� מעקב אחרי הילד מרגע שהועבר דיווח לפקיד הסעד

 .ולחוסר רצו� לדווח לפקידי הסעד

 . העבודה של פקידי הסעדולתנאי  הגורמי� הקשורי� לסביב .2
ית נתפסי� ג� חוסר במעני� ובמשאבי� וסביבת העבודה הפיז, נפשיהפיזי והלח� המתח וה, העומס

 הסעד ונותני� ישל פקידרותי� האחרי� כפוגעי� בזמינות� ובעבודת� המקצועית יעל ידי הש

חוסר רצו� בקרב המטפלי� לעתי� הדבר מעורר . חוסר אפקטיביות וחוסר אוני�תחושה של 

 . רותי� השוני� לדווח לפקידי הסעד על מקרי� שבה� ה� נתקלי�יבש

 . פסי� הגורמי� השוני� את איכות עבודת� של פקידי הסעדקשורי� לאופ� שבו תוקשיי� ה .3

 , כגור� משמעותיצוינה, המידה בה פקיד הסעד הוא בעל ניסיו� וזוכה להכשרה ולליווי בעבודתו �

 של פקיד הסעד לעבוד בצורה מקצועית ולבנות קשרי� טובי� ע� מטפלי� וע על יכולתיהמשפ

 . ועובדי� בסוכנויות האחרות

 . מהקונפליקט בי� היות פקידי הסעד גור� מטפל וגור� סמכותי המפעיל חוקקשיי� הנובעי� �

שאמור , בי� איש חוק) כפי שהוא נתפס על ידי חלק מהגורמי� בשירותי� האחרי�(הפרדוקס 

י אופני נ לש,לדברי חלק מאנשי השירותי� האחרי�,  גור�,להפעיל ולייצג את החוק ובי� המטפל

 ,בהתנהגות�" חספוס"ל דבר הגור� , בעיקר את החוקי�מפעיל� חלק: פעולה בקרב פקידי הסעד

 .את הזמ� הנדרש לש� טיפול ראוי ואמיתי� אול� אי� לה, י� כמטפלי� פועל�וחלק

 
כי , נית� לומר, מתו� ניתוח סוגי הקשיי� ואופי הסוכנויות שהעלו את הקשיי� השוני�,  לכ�בנוס�

כמו ( א� ה� אינ� מספקי� טיפול במוב� הפסיכולוגי ,בשירותי� שבה� ניתני� מעני� שוני� לילדי�

מועדוניות וגני , טיפת חלב, לשכה לסיוע משפטי, משפט�בתי, שירות מבח� לנוער, משטרה, חולי��בתי

 אלו לבי� פקידי הסעד ברורה יותר ובדר� כלל ג� חלוקת �הגדרת התפקידי� בי� שירותי, )ילדי�

תחנה , מרכז לטיפול במשפחה ובילד: כמו, � הטיפוליי�ע� רוב השירותי, לעומת זאת. התפקידי�

 אי בהירות בהגדרת התפקידי� ומכא� ג� בחלוקת שוררת, י"שירותי אומנה ושט, לבריאות הנפש

  . העבודה

  

  חלוקת התפקידי� בי� פקידי הסעד לבי� העובדי� הכוללניי� במחלקות לשירותי� חברתיי�

אינטנסיבי ,  לפקידי הסעד קשר קרוב: לעובדי� הכוללניי�היק� ואינטנסיביות הקשר בי� פקידי הסעד

מרבית משימותיה� של פקידי הסעד נעשות בשיתו� ע� .  ע� העובדי� הכוללניי� במחלקותיו� יומיו

ההסבר לכ� הוא שיצירת הקשר ע� העובדי� . עובדי� כוללניי� יותר מאשר ע� אנשי מקצוע אחרי�

ושני הגורמי� חולקי� , יומי הבלתי פורמלי מאפשר יותר נגישות� המפגש היו�, במחלקה קלה יותר פיזית
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כל זה מאפשר תנאי� נוחי� יותר לתקשורת . גישות ודרכי עבודה דומי�, אתיקה מקצועית, ֲערכי�

  .עבודה משותפתלו

  

הסדרת , העברת מידע, קבלת מידע, תיאו� טיפול( מטרות הקשר מגוונות :ומטרות הקשר ומאפייני

  . בחלק מהמקרי� מתבצעת ג� התערבות משותפת. )שירותי� ועוד

  

שביעות .  לרוב פקידי הסעד שביעות רצו� גבוהה מהקשר ע� העובדי� הכוללניי�:שביעות רצו� מהקשר

 .רצו� זו הייתה גבוהה ג� יחסית לשביעות הרצו� מהקשר ע� גורמי� אחרי�
  

רבע מפקידי הסעד לא היו ,  לעיל למרות האמור:חלוקת התפקידי� בי� פקידי סעד ועובדי� כוללניי�

לא . ו היה חוסר בהירות לגבי התפקידי�צוינאחד הקשיי� ש. מרוצי� מהקשר ע� העובדי� הכוללניי�

הסבר אפשרי לממצאי� הוא כי מצד . תמיד ברור מה ההבדל בי� תפקיד� לתפקיד העובדי� הכוללניי�

שהרי ג� חלק� משמשי� , לניי�אחד פקידי הסעד מרוצי� וסומכי� על עמיתיה� העובדי� הכול

ג� פקיד הסעד וג� העובד הכוללני , מצד אחר ההבדל בי� התפקידי� אינו כה חד. כעובדי� כוללניי�

לגבי פקידי הסעד שה� ג� עובדי� . בגיוס ובאיתור מעני�, טווח�עוסקי� בטיפול וא� בטיפול ארו�

עובדה שמגבירה ,  ומתי של עובד כוללניכוללניי� ייתכ� ולא ברור מתי ה� חובשי� כובע של פקיד סעד

  .את הבלבול ואי הבהירות לגבי התפקידי� השוני�

  

הצביעו על צור� בהגדרה ברורה יותר של תפקיד� כ� שפקיד הסעד ) 58%(אחוז גבוה מפקידי הסעד 

פקידי סעד עוסקי� , כפי שנאמר קוד�. יעסוק יותר במשימות הקשורות לחוק ופחות בעבודה כוללנית

מצאנו דעות שונות . ק גדול מזמנ� במשימות שיכולות להיות חלק מתפקיד� של עובדי� כוללניי�בחל

א� חלק גדול סברו שאי� ה� , בקרב פקידי הסעד ביחס למידה שבה עליה� לעסוק בעבודה טיפולית

 הסדרת מעני� עבור הילדי� –י� של עבודה כוללנית עיקריצריכי� לעסוק באחד הרכיבי� ה

 . ומשפחותיה�
  

רי� במחלקה הופנו לפקיד הסעד על ידי העובדי� !כחמישית מהילדי� המ�, על פי ממצאי המחקר

. הכוללניי� וכחמישית מהילדי� שהופנו בעבר לפקיד הסעד מופני� שוב על ידי העובדי� הכוללניי�

קידי פ( קשה במצב� המחייבת טיפול בחוק או מעורבות של מומחה תהיא הידרדרולכ� ייתכ� שהסיבה 

, וייתכ� שההסבר נעו� בכ� שחלוקת העבודה לא תמיד ברורה בי� הגורמי�, )הסעד משכילי� ומנוסי�

  .מקרי� קשי� לפקיד הסעד" להעביר"מה שמאפשר לעובדי� הכוללניי� 

  

  :נית� לציי� את המאפייני� הבאי� לעבודת� של פקידי הסעד, לסיכו�

  שלה� ע� מערכת הרווחההראשו�ו המפגש שזה) התעללות( משמעותי של דיווחי� קשי� היק� �
  הסעד נתפס כבעל האחריות וכמומחהפקיד �
   מגוו� תפקידי� בעלי דרישות שונות ביצוע �

   הנובע מה� כבדהרגשי העומס אול� ,חודיותיי למשימות יוחד מועט יחסית מזמ� �

  מעני�והסדרת התערבות : למשימות של עבודה כוללניתיוחד רב יחסית מזמ� �



 

  xi

 אינטנסיבי ומאופיי� בקשיי� הנובעי� אינוא� הקשר , בקהילהשר ע� מגוו� גורמי�  של קקיו� �

  ותפיסותמהבדלי ציפיות 

  וקיו� של קשר אינטנסיבי ע� צוות המחלקהצור� �
  עובדי� הכוללניי� במחלקההחוסר בהירות בתפקיד וחלוקת העבודה בי� פקידי הסעד ו �

  

   לד הקיימים בעולםהמודל הישראלי לעומת מודלים למערכות הגנת הי

חובת :  ברכיבי� שוני�זו מזובדלות נבחינת המודלי� הקיימי� בעול� העלתה שמערכות הגנת הילד 

אספקת , הערכה ותכנו� טיפול, חקירה ראשונית, סינו�, דיווח(שלבי� שוני� בתהלי� הגנת הילד , דיווח

אותו עובד ממער� (מי� השוני� המידה שבה האחריות לביצוע שלבי� אלה מתחלקת בי� הגור, )שירותי�

שירותי הרווחה לעומת ; עובדי הגנת הילד לעומת עובדי רווחה אחרי�; הגנת הילד או עובדי� אחרי�

, מעורבות גורמי� אחרי� בקבלת החלטות ובמת� הטיפול, )חלק� וולונטריי�, שירותי� אחרי�

  . די�ותפקידה של מערכת הגנת הילד בהליכי� פליליי� כנגד הפוגעי� ביל

  

 וקיימי� בו רכיבי� , לא לאחד מהמודלי� הקיימי� במדינות אחרותהמודל הישראלי אינו זהה א�

  :הלקוחי� ממודלי� שוני�

 פקידי הסעד בישראל ה� חלק בלתי נפרד ממער� שירותי הרווחה �

 המחייבת קיו� תהלי� של סינו� הדיווחי�, בישראל נהוגה חובת דיווח �

אלא לצור� שמירה על , א� לא לצור� איסו� ראיות, קירה הפליליתפקיד הסעד מעורב בתהלי� הח �

  טובת הילד

 סמכותי של פקיד הסעד לתפקידו הטיפולי/אי� הפרדה ברורה בי� תפקידו ההגנתי �

דר� ,  החל מהסינו� הראשוני�במקרי� רבי� פקיד הסעד אחראי לביצוע כל השלבי� בתהלי�  �

ספקת השירותי� ומת� טיפול  התכנו� הטיפול וא� , ביצוע פעולות בחוק במקרה הצור�, ההערכה

  לילד ולמשפחה, ישיר ארו� טווח

  

ובה� יצירת , מהמחקר עולה כי לשילוב של מער� הגנת הילד במערכת הרווחה הכללית יתרונות רבי�

מצב זה מוביל ג� לאי בהירות בי� תפקידי , ע� זאת. רצ� טיפולי וגמישות בי� דרכי טיפול שונות

בנוס� לצור� להתמודד ע� דרישות המערכת המשפטית וע� גורמי� , זאת. שוני� במחלקההגורמי� ה

  .יוצר עומס רב על פקידי הסעדשבקהילה 

  

תחומי .  הסעד שהשתתפו במחקרישל פקידבתפקיד נית� להבי� את ההצעות לשינויי� , לאור זאת

 עובדי� סוציאליי� כוללניי� חלוקת תפקידי� ברורה יותר ע�: השינויי� הבולטי� ביותר שצוינו היו

קיו� יותר עבודת צוות , )46%(קבלת יותר הדרכה והשתלמות , )ו נושא זהציינ מפקידי הסעד 58%(

וסיוע בענייני� ) 21%(קבלת ליווי ותמיכה רגשית , )36%(ועבודה בשיתו� פעולה ע� גורמי� שוני� 

  ).15%(טכניי� 

  

בדרכי הפעולה שננקטו . לק מהקשיי� קיימי� ג� בה�כי ח, מסקירת מערכות הגנת הילד בעול� עולה

אפשר למנות את המרכיבי� , לש� התמודדות ע� קשיי� במערכת הגנת הילד, במדינות שונות בעול�
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על פי סוגי , יצירת מסלולי התערבות, הפרדת שלב הסינו� משלב החקירה ואספקת השירותי�: הבאי�

 ובמשפחותיה� לשותפי� מקצועיי� בשירותי הרווחה המקרי� והעברת מקצת האחריות לטיפול בילדי�

  .ובשירותי� האחרי�

  

  כיווני הפעולה העיקריים העולים מהממצאים ומסקירת הספרות

 להמש� פיתוח � מלמידת דרכי עבודת� של פקידי הסעד בישראל ובמדינות אחרות עלו כמה כיווני פעולה 

  :ואלו ה�, מער� פקידי הסעד בישראל

לצד הדרכה מקצועית שוטפת לפקידי הסעד ומת� אפשרות לתמיכה , ותגבורהמש� מת� הכשרה  �

  . רגשית ולימוד הדדי

שיפור דפוסי שיתו� הפעולה בי� פקידי הסעד לבי� המטפלי� מהשירותי� האחרי� הפועלי� למע�  �

 :על ידי, ילדי� בסיכו�

 .סכמותפיתוח הגדרות ברורות יותר של תפקידי פקידי הסעד ועיגונ� בדרכי עבודה מו � 

כדי ללב� בעיות ולהבהיר הבדלי תפיסות , יצירת דיאלוג בי� השירותי� השוני� במגוו� ערוצי� � 

  . ה� ברמה הכללית וה� ברמת המקרה הפרטי�וגישות לטיפול 

יצירת מנגנוני� לשיתו� באחריות ומשוב בי� מער� פקידי הסעד לבי� כלל השירותי� בקהילה  � 

 .הפועלי� למע� ילדי�

יה� ומשימותיה� של פקידי הסעד בנוגע לגורמי� השוני� שאת� ה� עובדי� הבהרת תפקיד �

כחלק מחשיבה , כל זאת. במחלקות לשירותי� חברתיי� ובמיוחד בנוגע לעובדי� הכוללניי�

מחודשת על מבנה המער� להגנת הילד ועל חלוקת התפקידי� בי� פקידי הסעד לבי� הגורמי� 

 .השוני�

, מת� משוב, לצורכי מעקב,  בסיכו� ובניית מערכת מידע מנהלי מהימ�הסדרת מער� הדיווח על ילדי� �

  .פיקוח ומחקר

  

שינויי� מסוג זה עשויי� להוביל ה� להפחתת העומס התפקידי והרגשי על פקידי הסעד וה� למת� 

  .אפשרות לטיפול כוללני ומתוא� יותר בי� הגורמי� השוני� במחלקת הרווחה ובקהילה

  

בשיתו� ,  צוות מטה השירות לילד ונוער במשרד העבודה הרווחה וע� אשלי�ממצאי המחקר נדונו ע�

ליצירת מרחב " המג�"הוחלט במשרד הרווחה על הפעלת תוכנית , על בסיס ממצאי� אלה.  עובדי השדה

  התוכנית מופעלת כניסוי .  תו� שיפור ושדרוג רכיבי� שוני� במער� הגנת הילד,מוג� לילדי� בסיכו�

  .  באר� יישובי��15 בכ
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