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  תמצית מחקר

  רקע. 1
שירותים החברתיים בישראל את היישם השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה ו 2004טמבר בספ

מדיניות זו מכוונת להפחית את היקף הסיכון בקרב ילדים ובני נוער  ."עם הפנים לקהילה"מדיניות 

באמצעות מתן אפשרות לרשויות מקומיות ומחלקות לשירותים חברתיים לנצל באופן יעיל יותר את 

על מנת לתת מענים מועילים יותר לצורכיהם של ילדים , הממשלתיים העומדים לרשותןהמשאבים 

הגבלת משך שהייתם של : שני צירים" עם הפנים לקהילה"ל .ובני נוער אלה ומשפחותיהם בקהילה

ומתן אפשרות למחלקות לשירותים חברתיים ; מרבית הילדים בסידורים חוץ ביתיים לארבע שנים

השתמש במשאבים שנועדו בעבר למימון סידורים חוץ ביתיים בלבד ולספק ברשויות מקומיות ל

  .  בעזרתם שירותים בקהילה למספר גדול יותר של ילדים לצד מתן מענה לילדים החוזרים לקהילה

ההערכה מיועדת לשמש בסיס הן לעיצוב . המחקר בוחן את תהליכי יישום המדיניות ואת תוצאותיה

והן לקבלת החלטות על המשך התוכנית והפצתה לתחומים ולשירותים , תוך כדי ביצועה, המדיניות

  . אחרים

  שיטות. 2
  :להלן פירוט, הנתונים שעליהם מבוסס דוח זה נאספו באמצעות מגוון כלים

  

של מפקחים , עמדותיהם של אנשי המטה במשרד הרווחהכדי ללמוד על  .ראיונות פנים אל פנים .1

של אנשי מטה במשרד האוצר ושל חברי כנסת כלפי , מטעם משרד הרווחה במחוזות השונים

 .פנים אלראיונות עומק פנים  23 עמם נערכו" עם הפנים לקהילה"תוכנית 

כדי ללמוד על  .טיפול והערכה, סקר בקרב מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים ורכז ועדות תכנון .2

רכז ועדות תכנון טיפול סקר בקרב מנהלי מחלקות ובוצע  ,תהליך היישום של המדיניות במחלקות

 .המחלקות בישראל ך כלמחלקות מתוך ס 122מדגם של ב) ועדות החלטה(והערכה 

כדי ללמוד לעומק על התהליך שהתרחש  .ראיונות עומק וקבוצות מיקוד בשישה יישובים .3

על הקשיים שעלו בתהליך ועל תרומת התהליך למחלקות השונות נבחרו שישה ישובים , במחלקות

גורמים , רכזי ועדות תכנון טיפול והערכה, ראיונות עומק עם מנהלי מחלקות 26בהם בוצעו 

כמו כן התקיימו קבוצות מיקוד עם . משירותים אחרים בקהילה וגורמים מהרשות המקומית

 .עובדי המחלקות

שפותחה בשירות לילד ולנוער במשרד הרווחה על מתוך מערכת התכנון והמעקב  מידע מנהלי .4

 .חוץ ביתיותון שירותים ויישומם ועל הילדים החוזרים ממסגרות תכנ, המרת מכסות

השפעת המדיניות על הילדים ללמוד על  כדי .סקר הורים לילדים שחזרו ממסגרות חוץ ביתיות .5

 .החוזרים והוריהם בוצע סקר הורים
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כדי ללמוד על השפעות החזרה הביתה על . ראיונות עם ילדים שחזרו ממסגרות חוץ ביתיות .6

ראיונות עומק מובנים למחצה בטלפון עם בני נוער שחזרו  12נערכו , ועל התהליך שכולוהילדים 

 .2007-2005מפנימיות הביתה בשנים  

בשל תהליך , המדגם בסקר הורים אינו מייצג: חשוב לציין את אחת המגבלות העיקריות של המחקר

דים שהוריהם הסכימו אחוזי ההיענות מסך המדגם ומאפייני היל(הפנייה להורים ותוצאותיו 

חלק , עם זאת). המחלקות לא פנו להוריהם/להתראיין לעומת אלו שהוריהם לא הסכימו להתראיין

וח במערכת המידע של סקר ההורים דומים לממצאים ברמה הארצית שעליהם דּו גדול מממצאי

  .השירות לילד ולנוער

  ממצאים . 3

  התוכנית ומימושה על פי תפיסת אנשי המטה. א
לצד הסכמה ותמיכה רחבה בחזון התוכנית ובמטרותיה . תהייתה אמביוולנטי המרואייניםם של עמדת

 -  השימוש בביזור  ;נושאי המחלוקת כללו את דרך הגשמתן של מטרות אלו. היו  גם חילוקי דעות

-  למחלקות לשירותים חברתייםמהמטה העברת סמכויות ההחלטה על הקצאת משאבים , כלומר

  . ומידת הריכוזיות בכל הקשור לעיצוב התוכנית" מלמעלה למטה"ניהול התוכנית  ,ובהמרת המכסות

ציינו שהודות להמרת המכסות אפשר להעביר חלק מהתקציבים לטובת הילדים  מאנשי המטהחלק 

עוד הם אמרו כי השינוי .  וכך להגדיל את מספר הילדים בסיכון הזוכים לטיפול, הנשארים בקהילה

אחרים לעומתם . חד ביישובים קטנים אשר תקציבם הקהילתי בעבר היה קטןבמיו, היה משמעותי

הם טענו שלמען טובת הילד . ציינו שההמרה נעשתה מחוסר בררה והיא בבחינת בררת מחדל

זאת גם . יש לבחון גם דרכים אחרות להגדלת התקציב לבניית שירותים במסגרת הקהילה, ומשפחתו

המסייע לבנות תוכניות , המרת המכסות הוא מנוף קטןהמנוף הכלכלי של , משום שלדבריהם

אך פחות לילדים עם , סטנדרטיות המתאימות בעיקר לילדים שיש להם בעיות חינוכיות ורגשיות קלות

  . צרכים מרובים ומורכבים

הודות , לגבי הביזור סברו אנשי המטה שהתוכנית אפשרה ליצור שותפויות על בסיס מקומי

תרמה התוכנית באופן , לדעתם, בנוסף לכך). accountability( תיווחיּולהתמקצעות ולשיפור בד

משמעותי לשימוש בכלים מקצועיים ובאיסוף נתונים שיטתי על הילד ומשפחתו לפני ביצוע ההחלטה 

תהליך הביזור התרחש גם ברשויות מקומיות שלא המירו מכסות ולכן ניתן . על הטיפול המתאים

מבחינה זאת הגשים הביזור חלק גדול . ל הרשויות המקומיות בארץלקבוע בוודאות שהוא תרם לכ

יש שטענו שעל אף שלתהליך הביזור ,  לעומת זאת.  מהציפיות והפריך את חששותיהם של המתכננים

לאור חולשתן של הרשויות המקומיות , יש לבחון את הבחירה באסטרטגיה זו מחדש, יש יתרונות רבים

לא כולם הסכימו שהביזור הוא הכלי המתאים ביותר , בנוסף לכך. והמשבר הכספי המלווה אותן

  .  אמינות ואחריות מקצועית, למימוש החזון הקהילתי במונחים של עלות תועלת

התוכנית עיצבה מחדש את תפקידיהם של מפקחי הקהילה ממשרד הרווחה ואת תפקידם של עובדים 

לצד ההעצמה שניתנה לגורמים אלו  .סוציאליים בלשכות לשירותים חברתיים ששותפו בתוכנית
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גם , בהפעלת התוכנית קיימת טענה שדרגי השדה לא שותפו במידה הראויה בעיצוב התוכנית ובבנייתה

נראה כי יש מקום לחשיבה מחודשת לגבי מעורבותם בעיצוב התוכנית . ם הביצוע הוטל עליהםא

  .דיםכמו גם להגדלת התמיכה וההכשרה הניתנת לעוב,  ובעדכונה השוטף

, התוכנית השפיעה גם על הפנימיות ועל התנהלותן המקצועית מול הלשכות לשירותים חברתיים

אנשי המטה חשבו שהפנימיות . מפקחי משרד הרווחה וכמובן מול הילדים ובני משפחותיהם

לצד תהליך זה ניכרת הדאגה . התקרבו לקהילה וחיזקו את הקשר עם משפחות הילדים, התמקצעו

  .הפנימיות להמשך קיומן נוכח הפעלת התוכניתוהחרדה בקרב 

מסגרות של הה השלמכ" עם הפנים לקהילה"מאחר שרוב אנשי המטה רואים ותופסים את מדיניות 

גם הפנימיות וגם מסגרות האומנה . החוץ ביתיות ולא כתחליף מלא להן נראה שאין מקום לחשש זה

  .יך ולטפח גם את המסגרות החוץ ביתיותימשיכו לשמש ילדים עם צרכים מורכבים ועל כן יש להמש

בסיום שלוש שנות הפעלתה של התוכנית חשבו אנשי המטה שיש לבחון מחדש את דרכי ביצועה 

  .ובמקביל לשמור על ההישגים ועל התוכניות שכבר פותחו

  תהליך יישום המדיניות . ב
   הפצת המדיניות והטמעתה

מרבית מנהלי המחלקות : ת המנהליםמרמת המטה לרמ ,ידוע והטמעת המדיניותיתהליך ה

חשו ) 18%(לא חשו שותפים להחלטה על המדיניות ורק חלק קטן )  71%(לשירותים חברתיים במדגם 

גם ברמת המטה והפיקוח נטען כי דרגי השדה לא שותפו במידה הראויה בשלב  .שותפים לעיצובה

אנשי , הם משתפים ומקשיבים לעומת אנשי הנהלת השירות לילד ונוער שחשו כי; עיצוב התוכניות

 .השדה לא חשו כך

מרכזי ועדות תכנון  62%(רורים היו בליישום המדיניות שהנהלים דיווחו ) 89%(רוב מנהלי המחלקות 

הם טענו . הייתה שונהשרואיינו התרשמות אנשי המטה ). טיפול והערכה דיווחו שהנהלים היו ברורים

  ".תוך כדי תנועה"רים וניכר שהם פותחו במהירות ושעובדי השדה הרגישו שהנהלים לא היו ברו

 כמות המכסותמכך ש ,הושילובם ב קהילהלהחזרת הילדים ממהמנהלים חששו ) 63%(אחוז גבוה 

הבדלים בין ). 59%( העומס שיוטל על עובדי המחלקהמו) 61%(להמרה העומדת לרשותם קטנה יחסית 

מצאו בשלושה מתוך ארבעת התחומים שבהם הובעו מחוז והרכב אוכלוסייה נ, מנהלים לפי גודל יישוב

ביישובים במחוז הצפון  וביישובים ערביים חששו אחוזים גבוהים , ביישובים קטנים ובינוניים. חששות

הרשויות לא יוסיפו את חלקם על פי ההסדרים התקציביים ולא יעמדו /יותר מכך שהמשרד

קומות הרחוקים מהמרכז ובקרב היישובים נראה כי במ. בהתחייבויותיהם הכספיות כלפי המחלקות

) שגם הם במובן מסוים רחוקים מהמרכז ובחלק ניכר מהם הרשות שרויה במצוקה כלכלית(הערביים 

  .מרבית החששות שציינו אנשי השדה צוינו גם בידי אנשי המטה .הרשות/יש יותר חוסר אמון במשרד

ימי עיון ועבודה של כל , ר ואשלים במחוזהכנת המחלקות ליישום כללה הכשרה מטעם שירות ילד ונוע

לקראת השינוי הייתה הכנה הש מהמנהלים ציינואחוז גבוה . מפקח עם המחלקות שבאחריותו
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גם אנשי . מספקת הייתההמנהלים דיווחו שההכנה לא ממחצית כ: ים הערבייםיישובלא כך ב. מספקת

  .ה לכל הצרכים שהתעוררו בשטחהיא לא ענת, המטה ציינו כי אף על פי שההכשרה הייתה מבורכת

בסך הכול נראה כי אף על פי שרוב המנהלים חשו שלא השתתפו בקבלת ההחלטות על המדיניות ואחוז 

הם הרגישו שבסך הכול נעשתה הכנה מספקת , עיצוב המדיניות/גבוה חשו שלא היו מעורבים בגיבוש

לרוב , גוד לחששם של אנשי המטהבני, בנוסף לכך. כדי לתמוך בשינוי וכי הנהלים החדשים הובהרו

רובם דיווחו על , להפך. המנהלים לא היו חששות הקשורים ליכולת הביצוע שלהם ושל עובדיהם

  .תחושת יכולת גבוהה שלהם ושל עובדיהם לעמוד במשימות הקשורות ליישום המדיניות

כנה ותמיכה ה, נעשתה עבודת הטמעהבשני שלישים מהמחלקות : תהליך הטמעת המדיניות במחלקות

) מפגשים אישיים עם עובדים וכדומה, ישיבות צוות, במסגרת ימי עיון לעובדי המחלקה( בעובדים

מעל לשליש . נמצאו הבדלים בין מחלקות לפי גודל. ובשליש מהמחלקות לא נעשתה כלל הטמעה

ל מהמנהלים במחלקות הקטנות דיווחו כי לא בוצעו פעולות הטמעה כלל בעוד שברובן המכריע ש

  . המחלקות הבינוניות והגדולות בוצעו פעולות הטמעה

במחצית מהמחלקות היו גורמים שסייעו . רבות מהמחלקות נותרו ללא סיוע חיצוני בהטמעת השינוי

אולם המשמעות היא שביותר ממחצית מהמחלקות . לרובן סייע מפקח ילד ונוער, בפעולות ההטמעה

ייתכן שהדבר קשור לעומס על המפקחים בעקבות  .המפקח לא היה מעורב כלל בפעולות ההטמעה

  .ריבוי תפקידיהם והדרישות מהם

  התמודדות עם הסמכויות החדשות

, מכלל המחלקות לשירותים חברתיים בישראל המירו מכסות 61%בשנה הראשונה : המרת מכסות

 .מגמה זו המשיכה גם בשנים הבאות. 73%-ל השיעור בשנה השנייה עלה

. סות התבצעה בצוות של אנשי המקצוע העוסקים בילדים בסיכון במחלקהההחלטה על המרת מכ

מה שמצביע על ; שבעים ושמונה אחוזים מהמנהלים דיווחו על שיתוף מפקח קהילה משירות ילד ונוער

, ראש רשות: כגון(בכמחצית המקרים שותפו גורמים מהרשות , בנוסף לכך. חשיבות תפקידו בתהליך

מצביע על תפיסתה של הרשות כשותפה באחריות על הילדים בסיכון דבר ה; )מנהל אגף ברשות

  .ביישובים הללו

נראה כי האמון . שיקוליהם של המנהלים בהמרת מכסות היו דומים בשנה הראשונה והשנייה

בהשפעתה החיובית על הילדים ועל היכולת לפתח שירותים חדשים הם , בתוצאות המדיניות

שיקולים הקשורים ליכולת מקצועית של . טה על המרת המכסותהשיקולים שהנחו את מרביתם בהחל

כוח האדם במחלקות או קבלת סיוע ותמיכה מגורמים בקהילה צוינו על ידי אחוז מועט מהמנהלים 

ההחלטה לא ) ובשנה השנייה/בשנה הראשונה או(בקרב המחלקות שלא המירו מכסות ). 1%-6%(

  ). תחושה שאין מספיק מכסות להמרה(שאבים להמיר מכסות הושפעה בעיקר מתחושת מחסור במ

רוב המחלקות אספו מידע על הילדים המועמדים ועל הילדים : שימוש במידע לצורך קבלת החלטות

במסגרות חוץ ביתיות ושלחו את המידע לניתוח לצורך קבלת החלטות על היקף ההמרה  המסודרים
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שישים אחוזים השתמשו בניתוח . המידערבע מהמחלקות דיווחו על  קושי באיסוף . ותכנון שירותים

  .ניתוחםבקשיים בהבנת הנתונים ו ןשית מהמחלקות טענו שהיו להיכחמ. המידע

ר ועדות החלטה "יו: באחוז גבוה מהמחלקות היו שותפים רבים מתוך המחלקה בניתוח הנתונים

גבוה מהמחלקות  באחוז). 35%(ראש צוות , )68%(עובדי משפחה , )74%(פקיד סעד לחוק נוער , )83%(

המפקח גם היה שותף לניתוח הנתונים ובשליש המחלקות היו גורמים מחוץ למחלקה ) 60%(

   .שהשתתפו

גורמים מתוך המחלקה ) לפחות באחת מהשנים(ברוב המחלקות שהמירו : םתכנון השירותים ופיתוח

שותפו  40%-וב ביותר ממחצית שותפו גם גורמים משירותים אחרים. היו שותפים בתכנון השירותים

השיקולים שהנחו אחוז גבוה מהמנהלים בפיתוח השירותים היו קשורים למאפייני . המפקחים

פחות . למצב השירותים ביישוב ולכוחות ולמשאבים הקיימים במחלקה, אוכלוסיית המטופלים

 .מהמנהלים ציינו קבלת מימון נוסף כשיקול) 46%(ממחצית 

. ו לגייס מימון נוסף לכספי ההמרה וכמחציתן אכן הצליחו בכךתכננ, רוב המחלקות שתכננו שירותים

 2006-2005מהמענים שפותחו ויושמו בשנים  22%הנתונים ממערכת המידע המנהלי מראים שעבור 

  ).השותפות באה לביטוי לא רק במימון כספי(גויסו שותפים מארגונים אחרים 

. יבי כאחד הקשיים בפיתוח שירותיםכמחצית מהמחלקות שתכננו שירותים ציינו את הקושי התקצ

ציינו שותפות עם גורמים אחרים כקושי  29%, למעלה משליש ציינו גיוס משתתפים לתוכניות כקושי

השגת , חוסר בכוח אדם, חוסר במבנה: ציינו קשיים הקשורים להפעלת השירותים 11%-20%-וכ

המרה לבניית שירותים קשיים אלה עלו גם מתוך המעקב אחרי השימוש בתקציבי ה(אישורים 

הקושי בגיוס משתתפים לתוכניות מעלה את ). 2006בקהילה בקרב כל המחלקות בישראל בסוף שנת  

השאלה בדבר מידת התאמתם של התוכניות והשירותים שפותחו לצרכים ולהעדפות של המשפחות 

  . והילדים

קיום , הכנת ההורים ,ההיערכות לחזרת הילדים כוללת את הכנת הילד: היערכות לחזרת הילדים

הורי הילדים . ועדת תכנון טיפול והערכה הדנה במצב הילד ומתאימה לו תוכנית לטיפול בקהילה

עם כרבע . החוזרים דיווחו כי לגבי רוב הילדים נעשתה אחת מפעולות ההכנה סביב חזרת הילד הביתה

  . הילדים לקהילהגם מדיווחי המנהלים עולה כי המחלקות נערכות לחזרת  .נעשתה הכנה מלאה

עם חלקם לא . חלק מהילדים שרואיינו בראיונות עומק מובנים למחצה דיווחו שהם נעזרו בהכנה

יש שחשבו שיש צורך בהכנה . דעות הילדים לגבי הצורך בהכנה היו חלוקות. נעשתה כלל פעולת הכנה

היו שלא הבינו  .בהתמודדות עם חברה חדשה ובניצול שעות הפנאי, הממוקדת במעבר לבית ספר חדש

. שהרי כאשר היו בפנימייה רובם היו מגיעים הביתה בחופשות, מדוע יש צורך בהכנתם לחזרה הביתה

כאשר ההורים נשאלו על מידת שביעות רצונם מהכנת המשפחה לחזרת ילדם רק כשליש היו שבעי 

לד חזר של קשיי המשפחה ושל התמיכה שהיא מקבלת לאחר שהי, בחינת מצבם של הילדים. רצון

שלמרות פעולות ההכנה הרבות שנעשות עם המשפחות לקראת החזרה ייתכן  מצביעה על כךלקהילה 

  . אינן מספיקות או מתאימות לכל המשפחות הללוש
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  השפעת יישום המדיניות ותוצאותיה. ג
  השפעת המדיניות ברמה הארגונית

המנהלים חשים שהם  ,בניגוד לחששות: השינוי בעבודת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים

המקצועיות מתבטאת בבדיקה מעמיקה ובאיסוף מידע על . ועובדיהם פיתחו מיומנות וגילו מקצועיות

כמו כן . במעקב אחרי החלטות שהתקבלו בתיעוד ובשקיפות תהליכי העבודה, כל הילדים במשפחה

עובדים במחלקות חלק מה. נטען כי העובדים חשים שיכולתם רבה יותר והם חשים יצירתיות וגאווה

הסבירו כי הוצאת ילד מחוץ לבית משדרת להורה מסר שהאחריות על הילד עוברת לגורם אחר 

. והאפשרות של החזרת ילד לקהילה או מניעת הוצאתו משמעותה שהאחריות על הילד חוזרת להורים

משפחות עומס המוטל על העובדים שצריכים לטפל ביותר : הם גם ערים להשפעות השליליות, עם זאת

בטווח הארוך . ולפתח מענים) פיתוח תוכניות חדשות במחלקות הביא לפנייה של משפחות חדשות(

שלא ניתן לנצל את כספי ההמרה לגיוס כוח אדם , חשוב לציין(עומס זה עלול לפגוע במשפחות ובילדים 

   ).נוסף

יים שחלו בתפקודה רכזי הוועדות מצביעים על מספר שינו: השינוי בוועדות תכנון טיפול והערכה

מעל למחצית מהרכזים סבורים שהמענים שהוועדה מציעה : טיפול והערכה, ובמעמדה של ועדת תכנון

כמחצית סבורים שיותר הורים משתתפים בוועדות , רבים יותר ותוכניות הטיפול שלה הולמות יותר

מהרכזים טענו כי יש רק שליש  אך, ושיש יותר פניות מגורמים מחוץ למחלקה לקיום דיונים בוועדות

הרוב דיווחו כי הם מרוצים ממגוון אנשי , עם זאת. גורמים מחוץ למחלקה בדיונים בהשתתפותשינוי 

המקצוע השותפים בדיונים ומההיבטים השונים הנוגעים לעבודת הוועדות ומעט יותר ממחצית 

  .מהרכזים מרגישים שמעמד הוועדה עלה

יותר ממחציתם דיווחו כי הם מייחדים זמן רב יותר : תפקודםהרכזים מצביעים גם על שינויים שחלו ב

כתוצאה מכך כמחציתם דיווחו שהם מתקשים למצוא זמן למילוי תפקידיהם . לתפקידם כרכזי ועדות

מחציתם מרגישים . מן הרכזים חשים שתפקיד הרכז נעשה משמעותי יותר 59%, בסך הכול. האחרים

  .שהם בעלי סמכות גדולה יותר -וכשליש , כי הם בעלי אחריות גדולה יותר במחלקה

עם "בחינת תפקידו של המפקח בתהליך יישום מדיניות : שינוי בתפקיד מפקחי השירות לילד ולנוער

מידת מעורבותו הייתה שונה . הראתה כי המפקח היה מעורב בשלבים שונים בתהליך" הפנים לקהילה

בשלב היידוע על המדיניות ובשלב ההחלטה היא הייתה גבוהה : בשלבים השונים ובמחלקות השונות

היו מנהלים . על ההמרה ונמוכה יותר בשלב של הטמעת המדיניות במחלקה ובשלב  פיתוח שירותים

מהמחלקות המפקח  5%-ב. שביקרו את המפקח על כך שמעורבותו לא הייתה מספקת, ועובדי מחלקה

  . לא היה שותף כלל בתהליך

, ברוב המחלקות יותר מעורבות: ותי בעקבות יישום המדיניותתפקיד המפקח השתנה באופן משמע

משמעות השינוי . סיוע בביצוע משימות חדשות וביצוע מעקבים בצורה שיטתית על פי כלים מובנים

נראה כי  המפקח , בנוסף לכך. כמו גם בתחושות העצמה, ה בתחושת עומסוָ הייתה ריבוי תפקידים שלּו

, אחד הוא היה חייב להעמיד דרישות שונות של ההנהלה לשטח מצד. מצא עצמו בין הפטיש לסדן

  . ומצד אחר הוא נדרש להתמודד עם תסכול וכעס שעלה מהשטח
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מתוך הראיונות עם גורמים משירותים אחרים : הקשר בין המחלקה לשירותים אחרים בקהילה

ההיכרות שלהם עם  אך הם נבדלו במידת, בקהילה עולה כי כל המרואיינים ידעו על השינוי במדיניות

כולם דיווחו כי  המדיניות הוצגה להם בכנס או בפגישה אישית עם מנהל המחלקה . פרטי המדיניות

והיו אף , חלקם חששו מתוצאות אפשריות של המדיניות, עם זאת. וכולם ציינו שהם בעד המדיניות

 . שפחותכאלו שטענו שצריך לבדוק את תוצאות המדיניות ואת השלכותיה על הילדים והמ

חמישים ושבעה אחוזים מהמנהלים דיווחו על שיתוף גורמים מהקהילה בשלב כלשהו בתהליך יישום 

אחוז לא מבוטל לא שיתפו אף לא שירות אחד מחוץ למחלקה ביישום המדיניות , כלומר. המדיניות

  ). לא בדיונים על פיתוח שירותים ולא באיגום משאבים, לא בדיונים על ההמרה(החדשה 

ורק מעט יותר משליש , המחלקות לא שיתפו גורמים מהקהילה בשלב ההחלטה על המרה רוב

חשוב לציין כי לא בכל המחלקות (מהמחלקות שיתפו גורמים מהקהילה בתכנון ובפיתוח שירותים 

כך שרק מחצית מהמחלקות שעברו את השלב הזה שיתפו , היה שלב של תכנון ופיתוח שירותים

כמחצית : ות השירותים האחרים בקהילה התבטאה באיגום משאביםשותפ). גורמים מהקהילה

מבנה או /כלומר גורמים  בקהילה תרמו ציוד, מהמחלקות דיווחו על מידה כלשהי של איגום משאבים

על השימוש ) ממערכת המידע המנהלי(גם מתוך הנתונים הארציים . משאבים כספיים או כוח אדם

 .פשר איגום משאבים משירותים אחרים בהיקף משמעותיבתקציבים נלמד כי יישום המדיניות א

שימש כמנוף ליצירת תוכניות חדשות התקציב הגמיש שעמד לזכות המחלקות לשירותים חברתיים 

 .שותפויותאמצעות יש מחלקות שהכפילו את הסכום המקורי ב. בשיתוף עם גורמים שונים

  השפעת יישום המדיניות על הילדים והמשפחות

בעקבות ההמרה גדלו תקציבי שירותי הקהילה בסוף   :קבלי השירותים בקהילההרחבת היקף מ

הרשויות . פשר גם לאגם משאבים משירותים אחרים בהיקף משמעותיהמהלך ִא . 40%-ב, 2006

 26,000-שהמירו הצליחו לנצל את מרבית התקציבים לצורך פיתוח שירותים בקהילה ופיתחו למעלה מ

כולל מודלים (השירותים כוללים הרחבה ניכרת של מערך המועדוניות . יםיחידות שירות לילדים ולהור

הפניית חלק מהמשאבים לילדים בגיל , )טיפוליים חדשניים למתבגרים ולילדים עם הפרעות התנהגות

התפתחות בולטת נוספת היא הרחבה ניכרת של . הרך ועלייה ניכרת בהיקף התמיכה והטיפול בילדים

  .םהיקף ההתערבויות להורי

הנתונים על השינוי בהיקף השירותים שפותחו בקהילה ובסוגם מצביעים על כך שיש יותר ילדים 

באחוז הילדים וההורים הנהנים  2006לשנת  2005המקבלים שירות בקהילה ויש עלייה משנת 

  ).2006-הורים ב 10,438-ילדים וכ 15,675לעומת  2005 - הורים ב 4,000-ילדים וכ 7,000(מהשירותים 

רוב הילדים  2006-2005בשנים  )ממערכת המידע המנהלי( על פי הנתונים הארציים :ילדים החוזריםה

כרבע חזרו בשל . הוריהם או ביוזמת םתחזרו לקהילה ביוזמ יםכשני שליש, בני נוער והחוזרים הי

חזרו בשל החלטת המסגרת  10%, )החלטת המחלקה לשירותים חברתיים/ל"חוזר מנכ(המדיניות 

תופעה זו של ילדים החוזרים ביוזמתם או ביוזמת , על פי דיווח השירות לילד ולנוער .ביתיתהחוץ 

  .הוריהם הייתה קיימת שנים רבות
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לא נמצאו הבדלים (מדיווחי ההורים עולה כי מעל מחצית מההורים לא חששו מחזרת ילדם הביתה 

החלטת /בשל המדיניותיוזמת הוריהם לילדים שחזרו /משמעותיים בין ילדים שחזרו ביוזמתם

  .  רווחתו והטיפול ההורי בו, תפקודו: עיקר החששות נגעו לילד עצמו). מחלקה

על פי : רוב הילדים החוזרים נקלטו בקהילה והם נמצאים כיום בבית, בניגוד לחששם של אנשי המטה

ערבות הייתה הת 23%לגבי , חוץ ביתיתיצאו שוב למסגרת  12% 2006-2005הנתונים הארציים משנת 

מתוך הילדים שלא נקלטו (מהילדים לא נקלטו במערכת החינוך  17%-התערבות פקיד סעד ו/חירום

 14% -התערבות פקיד סעד ו/במערכת החינוך לגבי מעט יותר משליש הייתה התערבות חירום

הנתונים הללו דומים לדיווח . )מהילדים שלא נקלטו במערכת החינוך הוצאו שוב למסגרת חוץ ביתית

ייתכן שהדבר , על פי דיווח ההורים כרבע מהילדים לא נקלטו במערכת החינוך, עם זאת. וריםהה

מכאן שיש צורך . מצביע על כך שכעבור זמן לילדים החוזרים יש בעיות בבית הספר והם נושרים

נתון מעניין נוסף הוא ההבדל בהשתלבות ילדים בקהילה על פי  .במעקב אחר הילדים ובמתן תמיכה

על פי הנתונים הארציים רוב הילדים החוזרים נמצאים כיום בבית ולא נמצאו הבדלים . זרתםסיבת ח

עם . הוריהם וילדים שחזרו בשל סיבה אחרת/משמעותיים בין הילדים שחזרו בעקבות החלטה שלהם

שיעור הילדים שלא נקלטו במסגרת חינוכית גבוה במיוחד בקרב הילדים שחזרו עקב החלטת , זאת

ונמוך יותר בקרב הילדים שחזרו בעקבות הנחיות , )18%(או מרצונם ) 42%(וץ ביתית המסגרת הח

  ).3%(או עקב החלטת המחלקה ) 6%(המדיניות 

חושבים שלילדיהם טוב יותר כיום להיות בבית וכמחציתם שבעי רצון ממצבו של ) 73%(רוב ההורים 

, כצפוי. ביתה וציינו כי טוב להם בביתגם רוב הילדים שרואיינו הביעו שביעות רצון מחזרתם ה. הילד

לרוב הילדים שחזרו יש קשיים בתחומים שונים וכשני שלישים מההורים דיווחו על קשיים שונים 

מעל למחצית מהילדים החוזרים סובלים גם מקשיים בטיפול ההורי וגם מקשיים . בטיפול ההורי

  . בתפקודם

תראיין לסקר ההורים למצבם של ילדים מהשוואה בין מצבם של הילדים שהוריהם הסכימו לה

שהוריהם סירבו להתראיין או שהעובדים לא הגיעו אליהם עלה כי מצבם של הילדים שהוריהם 

נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות (הסכימו להתראיין טוב יותר בכל המאפיינים שנבדקו 

הישגים , התנהגות הילד התמודדות ההורים עם, קשר רגשי של הילד עם הוריו: במאפיינים הבאים

בין הקבוצות נמצאו הבדלים גם במידת השתלבותו של הילד . לימודיים והתנהגות לימודית של הילד

, אף על פי שרוב ההורים שהסכימו להתראיין רואיינו, בנוסף לכך). אך הם לא היו מובהקים, בקהילה

בוצת ההורים שהשתתפו המשמעות היא שק. רק כשליש מההורים שעלו במדגם הסכימו להתראיין

ברור כי לסך , בסקר אינה יכולה לייצג באופן מלא את ההורים לילדים שחזרו לקהילה ואף יותר מכך

הילדים החוזרים יש יותר קשיים ממה שנמצא בסקר הורים שהרי בסקר מיוצגים הילדים שמצבם 

   .פחות קשה

קה יש קשר עם כל הילדים שחזרו רוב המנהלים ביישובים שבהם ילדים חזרו לקהילה דיווחו שלמחל

אחוז גבוה מהמנהלים דיווחו שיש מעקב , כמו כן. וקשר עם גורמים אחרים המטפלים בהם בקהילה

אף על פי שהנתונים הארציים מצביעים על כך שיש מעקב ברוב , עם זאת. הילדים החוזרים כלאחרי 

מהמחלקות מתקשות  ציתכמח, כשלושה חודשים לאחר חזרתםהמחלקות אחרי הילדים החוזרים 
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האם הילדים נקלטו  –הדבר מעורר את השאלה . לאורך זמןלבצע מעקב אחר הילדים החוזרים 

או שהמחלקות אינן מצליחות לקיים מעקב , בקהילה וניתקו קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים

קב בטווח ייתכן כי העדר מחשוב במחלקות מקשה לבצע מע .לאורך זמן, ולספק תמיכה לילדים אלה

באמצעות הטמעת מערך המעקב ומחשוב המחלקות יהיה אפשר לקבל תמונה מדויקת יותר ו הארוך

 . על השתלבותם של הילדים ולספק להם מענים הולמים יותר

. יש פער ניכר בין אחוז הילדים החוזרים שלהם יש קשיים לבין העזרה שהם או הוריהם מקבלים

רוב הילדים והוריהם אינם מקבלים כיום , ועם זאת, ם יש קושימדיווח ההורים עולה כי לרוב הילדי

עזרה שהן /כך שאין זה מפתיע שאחוז נמוך מהמשפחות הביעו שביעות רצון מהתמיכה. עזרה/תמיכה

הילדים (תמיכה /קיבלו עזרה 2006-2005מהילדים שחזרו בשנים  44%, בסך הכול. מקבלות

חזרו שלא (בוה יותר בקרב ילדים שחזרו באופן מתוכנן כאשר שיעור קבלת השירותים ג). והוריהם/או

הנתונים הללו לצד הנתונים על שינוי בהיקף השירותים בקהילה ). ביוזמתם או ביוזמת הוריהם

והעלייה באחוז הילדים וההורים הנהנים משירותים מצביעים על כך שאף על פי שיש גידול משמעותי 

ילדים החוזרים ממסגרות חוץ ביתיות אינם מנצלים , לרוב, בהיקף השירותים לילדים בסיכון בקהילה

  .שירותים אלו

הקשיים העיקריים שעליהם דיווחו מנהלי המחלקות לגבי חזרתם של ילדים לקהילה נוגעים לשיתוף 

לגבי  עולה שעל פי דיווח העובדים 2006-2005מהנתונים הארציים לשנים . הפעולה עמם ועם הוריהם

הילדים או (יותר ממחציתם אינם מקבלים שירותים משום שהם , ותיםאלו שאינם מקבלים שיר

יוזמת (סיבה זו שכיחה יותר בקרב הילדים שחזרו באופן לא מתוכנן . אינם מעוניינים בהם) הוריהם

אין ספק שממצאים אלה מצביעים על הצורך בהתמקדות בצורכיהם של הילדים ). הילד או הוריו

כולל התייחסות (כך שהם והוריהם ירצו להיעזר בהם , שירותיםהחוזרים והוריהם ובהתאמה של ה

  ).  לאוכלוסיית הילדים וההורים שפועלים באופן שונה מהמלצת אנשי המקצוע וחזרו לקהילה ביוזמתם

עובדי המחלקות לשירותים חברתיים לאחר חזרת  שלם הקשיילגבי הנתונים לגבי קשיי ההורים ו

ליווי , הכנת המשפחות לקראת חזרת הילדים: במספר תחומים מצביעים על הצורך בשיפורהילדים 

שיתוף ההורים בהחלטות הקשורות לתהליך החזרה והתאמת המענים , המשפחות לאחר החזרה

עקב (ייתכן שההכנה נעשית בעיקר לילדים החוזרים באופן מתוכנן . הניתנים לצורכי המשפחות

ברור כי יש צורך בליווי . ה אינה מספיקהייתכן שההכנ, )הנחיות המדיניות או החלטת המחלקה

בשיתוף ההורים ובהתאמה טובה יותר של מענים לצורכי , ההורים והילדים גם לאחר שהילד חזר

  .המשפחה

  :מתוך הניתוח עולות הנקודות הבאות

  בניגוד לתפיסתה של הנהלת שירות ילד ונוער כמשתפת את אנשי השדה בתהליך עיצוב מדיניות

 .רק חלק קטן ממנהלי המחלקות לשירותים חברתיים אכן חשו שותפים, "להעם הפנים לקהי"

  מנהלי המחלקות הרגישו שבסך הכול נעשתה הכנה לשינוי והנהלים הקשורים להפעלת המדיניות

 .הובהרו

 הכנה ותמיכה בעובדים, בשני שלישים מהמחלקות נעשו עבודת הטמעה. 
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 אחוז גבוה מהמחלקות : שהועברו להם בסך הכול העובדים התמודדו עם הסמכויות החדשות

אחוז גבוה עשו שימוש בניתוח . אספו מידע על הילדים ושלחו את המידע לניתוח, המירו מכסות

המחלקות שהמירו מכסות הצליחו לנצל . המידע ולרובם לא היה קושי בהבנת הנתונים וניתוחם

 .את מרבית התקציבים לצורך פיתוח שירותים בקהילה

 ההורים . ו על פעולות שונות שנעשו במסגרת ההערכות לחזרת ילדים לקהילההמחלקות דיווח

עם כרבע נעשתה פעולת הכנה . לילדים חוזרים דיווחו כי עם רובם נעשתה איזושהי פעולת הכנה

 .מלאה

 פיתוח מיומנויות חדשות ומקצועיות לצד : מנהלי המחלקות דיווחו על שינויים בעבודת המחלקה

 .דיםעומס המוטל על העוב

 אחוז גבוה מרכזי ועדות תכנון טיפול והערכה דיווחו על שינוי במעמדם ומעמד הוועדות. 

 סיוע , יותר מעורבות ברוב המחלקות: תפקיד מפקחי השירות לילד ולנוער עבר שינוי משמעותי

 .בביצוע משימות חדשות וביצוע מעקבים בצורה שיטתית על פי כלים מובנים

 ו על שיתוף גורמים מהקהילה בשלב כלשהו בתהליך יישום מדיניות מעל מחצית מהמנהלים דיווח

אחוז לא מבוטל לא שיתפו אף לא שירות אחד מחוץ למחלקה , עם זאת". עם הפנים לקהילה"

 .בדיונים על פיתוח שירותים ובאיגום משאבים, בדיונים על ההמרה

 חלקהבאחוז גבוה מהמחלקות יש עלייה בעבודה המשותפת עם גורמים מחוץ למ. 

 יש גידול משמעותי בהיקף השירותים הקיימים לילדים בסיכון בקהילה. 

 כשני שלישים מהילדים החוזרים חזרו לקהילה ביוזמתם או ביוזמת הוריהם. 

  החלטת המחלקה לשירותים /ל"חוזר מנכ(כרבע מהילדים החוזרים חזרו לקהילה בשל המדיניות

 ).חברתיים

 עם זאת. מסגרות החוץ ביתיותם נקלטו בקהילה ולא חזרו לַ רוב הילדים החוזרי, בניגוד לחששות ,

ייתכן שבטווח הארוך לילדים . כרבע מהילדים לא נקלטו במערכת החינוך, על פי דיווחי ההורים

 .החוזרים יש בעיות בבית הספר והם נושרים

 אולם חלק , ברוב המחלקות יש מעקב אחרי הילדים החוזרים כשלושה חודשים לאחר חזרתם

 .חלקות מתקשות לבצע מעקב אחר הילדים החוזרים לאורך זמןמהמ

 ויש פער ניכר בין אחוז הילדים החוזרים שיש , לרוב הילדים החוזרים יש קשיים בתחומים שונים

מתוך דיווח העובדים לגבי יותר ממחצית . להם קשיים לבין העזרה שהם או שהוריהם מקבלים

הסיבה לאי קבלת השירותים היא שהם או הוריהם עולה כי , מהילדים שאינם מקבלים שירותים

 .אינם מעוניינים בכך
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  כיווני פעולה. ד
  :אפשריים מתוך הממצאים נגזרים כמה כיווני פעולה

 שימוש במידע בתהליך קבלת ההחלטות: מחלקות בנושאים הבאים/מתן הכשרה ליותר מנהלים ,

  .שיתוף ועבודה עם גורמים מחוץ למחלקה

  בהן לא נעשתה עבודת הטמעהשבשליש מהמחלקות מדיניות עזרה בהטמעת המתן. 

 חיזוק הכנת ההורים לחזרת ילדיהם . 

 המחלקות למעקב אחרי כל הילדים החוזרים לאורך זמן עידוד. 

 הילדים הם של צורכילו יהםהתוכניות הנבנות להעדפות/בדיקת מידת התאמת השירותים

 .הילדים בשירותים המתוכנניםוהמשפחות וזאת כדי להגביר את השימוש של ההורים ו

  מתן ליווי ותמיכה רבה יותר לילדים ולמשפחות של הילדים החוזרים בכל התחומים וזאת לאור

 .הפער הניכר בין קשיי המשפחות לבין המענים אותם הם מקבלים

 יותר ממחצית המנהלים ביישובים . שונה למחלקות ביישובים ערביים כדאי לשקול התייחסות

עבודה צמודה /הכשרה/יש צורך בהכנה נוספת -ו שלא נעשתה הכנה מספקת לשינוי ערביים דיווח

מנהלים מיישובים ערביים שלא המירו מכסות ציינו את החשש . יותר עם מפקח ביישובים אלו

יש לחשוב איך להכשיר  -שלא יקבלו סיוע מגורמים אחרים בקהילה כאחד השיקולים לאי המרה 

אחוז גבוה , בנוסף לכך. לה ולקבל את הסיוע של גורמים אלואותם לעבוד עם גורמים בקהי

יש   -מהמנהלים ביישובים הערביים ציינו כי ההורים התקשו להתמודד עם הילדים החוזרים 

 .לספק להם  כלים נוספים שיעזרו לעובדים בהתמודדות עם ההורים המתקשים

 בסיכון ילדים עבור לשירותים המיועדים המשאבים היקף הרחבת של למדיניות תרמו המחקר ממצאי

 הלקחים. החלטהה ועדות שדרוגלו ולבקרה לתכנון בכלים השימוש היקף הרחבתל, בקהילה

 בסיס מהוויםהם ו בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התוכנית לגיבוש בסיס גם היוו מהמדיניות

 . ליישומה
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