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  המחקר תמצית

   רקע. 1
בישראל המודעות בקרב הציבור ובקרב אנשי המקצוע לפגיעה בקטינים. בין היתר, עולה לאחרונה 

נובעת עלייה זו מהגברת המודעות בחברה הישראלית לזכויות האזרח ולזכויות הילדים בכלל, 

ולזכויות נפגעי עֵברה בפרט. מגמה זו מתבטאת הן בהרחבת ההגנה הציבורית על זכויות הילדים ובמתן 

  והן בבחינה מחודשת של מצבי סיכון. זכויות חדשות, 

הגברת מחויבותה של המדינה להגנה על קטינים במצבי סיכון וסכנה מתבטאת בחקיקה, בפסיקה של 

בתי המשפט ובפיתוח דרכי טיפול בקורבנות ובתוקפים כאחד. בישראל פקידות הסעד לחוק נוער  הן 

ולדאגה  הדיווחים לבדיקתבסיכון גבוה,  הגורם העיקרי האחראי על פי חוק לקבלת דיווחים על ילדים

. התמורות שהתחוללו במערך הגנת הילד בשנים האחרונות הטילו אחריות לילדיםלאמצעי הגנה 

נוספת ועומס רב על כתפיהן של פקידות הסעד לחוק הנוער וחייבו חשיבה מחודשת על דרכי 

ם בסיכון: מי הם הנושאים ההתמודדות והטיפול של מערכת הרווחה ושל הקהילה כולה לגבי ילדי

באחריות לטיפול ולהספקת מענים, מי הם בעלי סמכויות ההתערבות בשלבים השונים ומהי חלוקת 

  האחריות בין בעלי התפקידים. 

במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף "אשלים" ומרכז אנגלברג לילדים  שירות ילד ונוער

למידה על הסוגיות המעסיקות את מערך הגנת הילד בישראל, תהליך  כוערולנוער במכון ברוקדייל, 

כבסיס לגיבוש דרכים לשיפורו. על סמך תהליך זה נהגתה תכנית "מגן". מטרתה העיקרית היא קידום 

. בשלב הראשון מיועדת וושדרוג יצירתו של "מרחב מוגן" לילדים בסיכון, תוך שיפור מערך הגנת הילד

   ולאחר מכן ברמה המחוזית והארצית.התכנית לפעול ברמה המקומית 

  : . להלן פירוטםלשיפור מערך הגנת הילד שלושה רכיבים עיקריים "מגן"תכנית ל

 חים על ילדים בסיכון: פיתוח מנגנון לקביעת הגורם המטפל ודחיפות הטיפול, דיווהסדרת מערך ה

 י.ישוביח דיוומוקד ח ולמתן משוב למדווחים ולשותפים בטיפול. זאת על ידי הקמת דיוולתיעוד ה

 לבין שאר אנשי  1פיתוח מנגנונים ונהלים לעבודה משותפת ולחלוקת אחריות בין פקידות הסעד

  2.הצוות במחלקות לשירותים חברתיים

  גיבוש והטמעה של הגדרות ברורות יותר לתפקידי פקידות הסעד ברמות השונות ולמשימות

  שעליהן למלא.

. אשלים ומשרד הרווחה פנו מחלקות לשירותים חברתיים 22-ב 2008פיילוט התכנית הושק בינואר 

לעקוב אחר יישום התכנית, לבחון  הייתהמטרתו במחקר הערכה ש למכון בבקשה ללוות את הפיילוט

  נוגע בה ניתן ליישמה ולהפיצה ברחבי הארץ. רוב המידע המובא בדוח שאת השלכותיה ואת המידה 

                                                   
לאחרונה שונה שמן של פקידות הסעד לפי חוק נוער והוא מעתה עובדות סוציאליות לפי חוק נוער. במחקר זה  1

נוער. חלק גדול מהמחקר בוצע עוד לפני שינוי השם, וכדי למנוע כפילות נעשה שימוש בשם פקידות סעד לחוק 
  ובלבול  הוחלט לעשות שימוש בשם הקודם.

 פקידות סעד, מוקדניות, רכזות וכו'; לעתים נקטנו בלשון זכר, מטעמי נוחות. -על פי רוב מדובר בנשים  2
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המחלקות אר מצב ומתזה דוח מסכם במחלקות שהיו בתכנית הזו מראשיתה ועד סיום הפיילוט.  15-ל

נושאיו . לאחר יישומהבטרם יישומה, בשלבים הראשוניים ליישומה וכשנתיים  "מגן"השותפות ל

  העיקריים של הדוח מפורטים להלן:

  מגן"האתגרים בעבודת פקידת הסעד לחוק נוער לפני יישום". 

  ח; גיבוש והטמעה של הגדרות דיווקריים: הקמת מוקדי היעל שלושת רכיביה הע "גןמ"יישום

ברורות יותר לתפקידי פקידות הסעד; פיתוח מנגנון לעבודה משותפת של פקידות הסעד ושל שאר 

 .אנשי הצוות במחלקות לשירותים חברתיים

  והשפעותיה "מגן"תוצאות יישום. 

 אתגרים וסוגיות להמשך פיתוח התכנית. 

  מערך המחקר ואיסוף הנתונים. 2
  :אלונאספו באמצעות כלים  דוחהעליהם מבוסס שנתונים ה

  מגן"איונות עומק עם מגוון אנשי מקצוע מהמחלקות לשירותים חברתיים המשתתפות בתכנית ַר".  

 לתיעוד עבודת פקידות הסעד ("ניתוח עיסוקים") טפסים. 

  העבודה שלהן עומס על אודותסקר בקרב פקידות הסעד.  

 חדיווניתוח נתונים ממוקדי ה. 

  ח במוקדדיוולגביהם התקבל השמעקב אחר מדגם של ילדים. 

"; מגן"חשוב לציין כי מחקר זה מתייחס לאתגרים שעמדו בפני מערכת הגנת הילד טרם יישום תכנית 

מחקר זה לא לתהליך היישום ולהשפעות התכנית על פקידות הסעד והמחלקות לשירותים חברתיים. 

 המשפחות בטיפול המחלקות לשירותים חברתיים.של בחן את השפעות התכנית על מצבם של הילדים ו

  

  עיקרי הממצאים. 3

  ""מגן תכנית לפני יישום אתגרי מערך הגנת הילד  3.1
 אתגרים ברמת פקיד הסעד  .א

, נמצא כי פיילוטבמחלקות ה יישום התכניתלפני ממידע שנאסף : הסעד תפקידמאפייני משרת 

 יאחוז מוגדר. לא היהבעיקר בחצי משרה ומטה או שהיקף משרתן  עבדובמחלקות אלה פקידות הסעד 

ים ישוביגם במחלקות ב םקייהיה מצב זה  ים הקטנים, אךישוביבבעיקר לא הוגדרו המשרה 

תפקיד זה ב בדרך כלל שימשופקידות הסעד ו קיימת הייתהלא תופעה הים הגדולים ישוביב ;הבינוניים

  חצי משרה ומעלה. ב

 ןרובבמחלקות הקטנות והבינוניות  , אבלתפקיד נוסף מילאו לאבמחלקות הגדולות רוב פקידות הסעד 

מדובר בעיקר  ., ולעתים אפילו שלושהלפחותשני תפקידים  –ה במחלקתפקידים נוספים  לאוימ) 85%(

  בני נוער או למשפחות., ללילדים ובמידה פחותה בעבודה שקשורה משפחה עובדבעבודה כ
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הן על פקידות הסעד והן על הגורמים  קשהִה התיקים  עומסחוסר ההגדרה של אחוזי המשרה ו

עשוי לגרום לטשטוש בין התפקידים, היה ו ומנהלת) ראש צוותם עליהן (רכזת חוק נוער, יהאחראי

ברור מתי פקידות הסעד חובשות כובע של פקידת סעד היה שהרי לא תמיד  ;בלבוללחוסר בהירות ול

  ןבין תפקידיה ת הסעדופקידמחלוקת הזמן המצופה  ה, עו"ס נערות וכדומה.משפחומתי של עובדת 

תכניות את תכנן לו ביניהןהעבודה  לנתב אתתקשה ה יהןוהגורם האחראי על להן,ברורה הייתה לא 

  מצבת התקנים.  לפיהעבודה 

ילדים  10-נע מפקידות הסעד מספר הילדים שהיו בטיפולן של : רך הגנת הילדהעבודה במע עומס

ככל . הפעלת התכנית לפניילדים  58-כל עובדת טיפלה ב  ; בממוצעלעובדת ילדים 200עד לעובדת 

בממוצע במחלקות ביישוב  39עלה ( הבאחריותשילדים הממוצע של ה םמספר ,גדול יותרהיה שהיישוב 

בדלים בין אחוזי המשרה של פקידות הסעד שהה יש לצייןביישוב גדול).  157-ביישוב בינוני ו 54קטן, 

ילדים המספר ב בין היישוביםפער הגדול ב ,חלקית מוסברים, לפחות ,שובים מגודל שונהיבי

עם גורם נוסף, יחד מטפלות במשפחה פקידות הסעד ברוב המקרים  סעד.הפקידת  ה שלבאחריותש

  ים הגדולים.ישוביבמיוחד ב

  לה ומחוצההעבודה כפי שציינו גורמים שונים במחלקה  עומסהשלכות 

כל משפחה טיפול מעמיק והעבודה לא יכלו להעניק לפקידות הסעד  :פגיעה באיכות הטיפול .1

ת, לעתים קרובות בצורה של ודיהמימשימות עיסוק בבודחופים מענה לצרכים מתן ב תמצתהה

   ."שרפות"כיבוי 

לשירותיהן של שנזקקו ילדים  היו: דרדריעלול לההיה ומצבם טיפול  לא קיבלו ילדים ומשפחות .2

הן לא לעתים . לטפל בהםהגיעו לא  ןמדובר במקרים דחופים ועל כן האין פקידות הסעד, אך 

עלול להפוך למצב של סכנה היה מצב הסיכון  , ובמקרים אלולמשפחות ולילדים במועדהגיעו 

   ית.מיד

 היאנטל העבודה השוטפת  בגללת הצדה י: משימה חשובה הנדחשל ההתערבות חוסר תיעוד .3

  . תיעוד התערבות במקרים

לעתים קרובות  ,םומורכבותהמקרים : בשל דחיפות פגיעה בתפקידים האחרים של פקידת הסעד .4

 חשו הסעד פקידות .במסגרת תפקידן הנוסף ןהימשימותלמלא את ספיקו ה פקידות הסעד לא

  שלון ושחיקה.יתסכול, תחושת כ

העבודה, ההדרכות של פקידות הסעד נפגעו. הצורך  עומס: בשל פגיעה בהדרכות ומעקב ראש צוות .5

מספיק אפשרות פשר ניתוח מעמיק של מקרים ואין לדון ולטפל במקרים הדחופים, לא ִא 

המקרים הפחות  - כל משפחה  בעניינה של דוןל משום שלא הייתה אפשרותנטילציה. כמו כן, ולו

למידה של בביכולת הפיקוח של ראש הצוות ו שפגעלידיעת ראש הצוות, דבר  הובאוקשים כלל לא 

 .פקידת הסעד

: למרות הקידום וההטבות הכרוכות במינוי לתפקיד פקידת הסעד, מחסור במועמדים לתפקיד .6

  לתפקיד פקיד הסעד לחוק נוער.מתאימים עמדים וממספיק אין  שבוצב העבודה מובילה למ עומס
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ייעוץ ועד לנכפקידות סעד פקידות הסעד  יהן שלגבוה ממשימותאחוז  ודרכי התערבות: משימות

). 7%תם () מאשר בקבל16%יותר במתן ייעוץ והדרכה ( עסקו הן ,). באופן בולט23%הדרכה (לו

מכלל המשימות של פקידות  חמישה עשר אחוזיםהתערבויות טיפוליות.  יוימות הכחמישית מהמש

חים, דיווכאחראיות על הפעלת חוק הנוער (כגון: חקירה וקבלת  ת לתפקידןדימשימות ייחו והסעד הי

של ילד בו מצמעקב אחר  12%כתיבת דוחות והכנת חומר,  15%, ן בבית משפט)ודיהוצאת צו חירום, 

ואחוזים בודדים  יםמקצועיגיוס שיתוף פעולה עם גורמים  9%, ית טיפולשהיה בטיפול/יישום תכנ

  להסדרת מענים. הוקדשומהמשימות 

  

הגבוהה יחסית של  ןהתבצעו המשימות השונות מראה כי למרות שכיחותשבו בחינת משך הזמן 

תערבות לההזמן שהוקדש משך הדרכה, משך הזמן שהוקדש להן היה קטן יותר מהייעוץ והמשימות 

פקידות הסעד משך הזמן שת לפקידות הסעד. לכן, לא ניתן לומר שודייחויטיפולית ולמשימות ה

להתערבות טיפולית או למשימות שהוקדש  היה ארוך יותר מזההקדישו למשימות ייעוץ והדרכה 

  ת לעבודתן.דיהייחו

  אתגרים בעבודה בתוך המחלקה. ב

פקידות הסעד  עבדועל פיו שמודל אחיד  היהלא : בודה משותפת של פקידות הסעד ועובדי המשפחהע

. הגדרת התפקידים, חלוקת העבודה וצורת העבודה המשותפת בין פקידות הסעד יחד ועובדי המשפחה

  .אתגר ווה עדייןלעובדים הכוללניים מה

להתמודד עם מקרים  חששועובדים רבים  כי נמצא: העצמת עובדי המחלקה בנושא ילדים בסיכון

ישירות  הועברוחוק נוער קשורים לשאינם בהכרח  . לכן, מקריםילדים בסיכוןבהם מעורבים ש

מיומנות לטיפול בילדים  ולא פותחה הוגברעל פקידות הסעד  לפיכך, העומס .לאחריות פקידות הסעד

מתח וקונפליקט בין פקידות הסעד לחוק  נוסף לכך נוצר אחרים במחלקה.בסיכון בקרב העובדים ה

מעורבים היו ילדים הבהם שמקרים האחריות על בנושא ההן  – סדרי דיןהסעד ללבין פקידות נוער 

   .גירושין והן על אופן הטיפול בילדים בסכסוכי

במספר מחלקות בינוניות וגדולות פועל רכז חוק נוער. : הגדרת תפקידו ומעמדו של רכז חוק נוער

ת מעמדו מוגדר כמומחה לנושא חוק נוער וכמי שמדריך את שאר פקידות הסעד מקצועימבחינה 

חוק נוער לבין  בין רכז לא ברורה חלוקת העבודה ,לכך מוגדר. נוסף אינובנושא זה, אך מעמדו המנהלי 

   ראש הצוות בהדרכת פקידות הסעד.

  גורמים מחוץ למחלקה עםאתגרים בעבודה . ג

עם ובעבודתן פקידות הסעד ציינו מספר קשיים בתקשורת : פתקשיים בתקשורת ובעבודה המשות

אנשי המקצוע האחרים לא תמיד  ,אין אחריות משותפת על הילדים בסיכוןגורמים מחוץ למחלקה: 

ופקידות הסעד אינן מעדכנות ונותנות , ואת דרכי העבודה במחלקה תפקיד פקידת הסעדמבינים מהו 

   עורכי דין.כלים לעבודה מול , עלה צורך במתן לכך משוב לאנשי המקצוע. נוסף

פקידות הסעד ציינו את הצורך בעבודת הסברה נרחבת : חדיווצורך בעבודת הסברה סביב חובת ה

הגורמים  - חדיוויתר על מקרים שאינם נמצאים תחת חובת ההח דיוולאנשי המקצוע בקהילה לאור 
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חים חלקיים ואי שמירה דיווח על מקרים בזמן, העברת דיווחוסר  ולאור ,להצפת פקידות הסעד לשווא

  ח בכתב.דיוועל נוהל מסירת ה

  

  "מגן" יישום 3.2
   הפיילוט במהלך שחלו שינויים –. המחלקות המשתתפות ב"מגן" א

מחלקות. במהלך הפיילוט ליישום התכנית חלו שינויים במספר  22עם הפעלת "מגן" השתתפו בתכנית 

יצאו אחרות הצטרפו לתכנית בשלב מאוחר יותר ו אחדות בתכנית. מחלקותהמחלקות השותפות 

חודשים לפני סיומו הפורמלי של הפיילוט (בעיקר המחלקות מהיישובים הקטנים). בסוף  כמה ממנה

. במתכונתה 2011מחלקות. תכנית "מגן" במתכונתה כפיילוט הסתיימה בינואר  15התכנית כללה  2010

יישובים תוך התחברות לתכנית האיתור וההגנה הכלל ממשלתית שתחל  15-החדשה התכנית תפעל ב

בהם פעלה שבהם תמשיך התכנית לפעול הם היישובים שהיישובים  15. 2012-2011לפעול בשנת 

  התכנית במתכונתה כפיילוט.

  והפעלתם חדיווהקמת מוקדי ה – חיםדיווה מערך הסדרת .ב

להקים מוקד. כיום,  ניסו "מגן"המחלקות המשתתפות בברוב ח): דיווח (מוקדי הדיווהקמת מערך ה

הוא  ,בינונייםהגדולים והים ישוביכל המחלקות בבכמעט  המוקד פועל באופן מלא ובהתאם להנחיות

חים בעיקר אליו. עם זאת, בחלק דיוואת המפנים מוכר לגורמים שונים בקהילה וחלקם הגדול 

להקים מוקד ולעבוד על פי ההנחיות, אולם זה לא צלח. קיומו של  ניסומהמחלקות ברשויות הקטנות 

היה  חים הקטן שבהם דיוומוקד והנהלים הנלווים לא התאימו למבנה הארגוני במחלקות ולהיקף ה

מעט עובדים שחלקם מבצעים מספר תפקידים. בסופו של שבהן עליהם לטפל. מדובר במחלקות קטנות 

  ח.דיווא הקימו מוקדי המחלקות ברשויות הקטנות ל ,דבר

ים מקצועיהגורמים ה מולהן בתוך המחלקה והן הוטמע ח דיוומערך ה: חדיוותהליך הטמעת מערך ה

תהליך  וה בהתנגדות משמעותית.מהיר יחסית ולא לּו היהברוב המחלקות תהליך ההטמעה  בקהילה.

ות ובפגישות מקצועי-ביןח בוועדות הדיווההפצה וההסברה מחוץ למחלקה כלל את הצגת מערך ה

  שיועדו לנושא. חלק מהמחלקות הפיצו חומרים בכתב לגורמים שונים בקהילה. 

שאר ו ,בארבע מהמחלקות במלואומן את תפקיד המוקדן ימשרד הרווחה מ: איוש תפקיד המוקדן

נחו למנות מוקדן מתוך מצבת כוח האדם שלהן או מתקציב ייעודי שיגייסו לצורך כך. הּו המחלקות

 סמך), עובדת(מזכירה/עובדת זכאות/ מקצועילתפקיד המוקדן מונה ברוב המקרים עובד לא 

בשל  ,ובמיעוטם עובד סוציאלי מהמחלקה. במחלקות הקטנות לא הוקצה עובד ייחודי להפעלת המוקד

עם כניסתם  הוכשרו לתפקידםנה הארגוני של המחלקות. רוב המוקדנים חים והמבדיווהיקף ה

למרות החששות מכך  .םילדים בסיכון מתוקף תפקידם הקודהנושא את  כבר הכירוכולם . לתפקיד

בהם המוקד הופעל על ידי שחים יהיה עובד ללא הכשרה טיפולית, במקומות דיוושהגורם המקבל את ה

זכו בדת זכאות, נראה היה כי יש שביעות רצון מתפקודה. ככלל, ת/מזכירה/עומקצועיעובדת סמך 

הן בקרב אנשי המקצוע במחלקה והן בקרב הגורמים  – ולהערכה על תפקודן עובדות אלו לשבחים 

   המדווחים.
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בהן המוקדנית היא עובדת סמך/מזכירה/עובדת זכאות, הודגשה חשיבות השמירה על שבמחלקות 

נראה כי בדרך כלל  יחות עם המדווחים לא יגלשו למרחב הטיפולי.שהש ; ועל כךגבולות תפקידה

ליווי מתן תמודדות הרגשית המתחייבת מתפקיד המוקדן מעלה את הצורך בהה .אינם נחציםהגבולות 

  תמיכה רגשית למוקדנים.ו

בהן הוקם שברוב המחלקות  :השימוש בכלי לאיסוף מידע על האירוע המדווח וקביעת רמת דחיפותו

הכלי עם זאת, ינת מידת הדחיפות להתערבות פקיד סעד. לבח סטנדרטי בכלי השתמשומוקד דיווח, 

, לא בכל המוקדים משתמשים באותה גרסה לכך עדיין אינו חלק ממערכת ממוחשבת מרושתת. נוסף

  של הכלי ולא בכל המוקדים ממלאים את כל חלקי הכלי. 

ניתן היה ללמוד על מאפייני הדיווחים המגיעים : הדיווחמאפייני הדיווחים המגיעים למוקדי 

  ). 2010מארס שובים במהלך חודש אחד (יי 9-דיווחים שהגיעו למוקדים ב 156למוקדים מתוך ניתוח 

המדווח בעלי תפקידים מהמסגרות החינוכיות (מורה/מנהלת/יועצת) הם הגורם  :המדווח הגורם

 8%מהמחלקות לשירותים חברתיים,  18%העיקרי. כמחצית מהדיווחים מגיעים ממסגרות אלו, 

  . צויןלא  9%ממערכת הבריאות (רופא, אחות),  4%מהמשטרה,  5%מהמשפחה, 

בילדים.  ם) מדובר בדיווחים על רקע בעיות בטיפול ההורי88%ברוב המקרים ( :המדווח האירוע מהות

) מדובר בדיווחים על רקע בעיות בתפקוד הילדים. באחוז קטן יחסית 60%באחוז גבוה מהמקרים (

  . )6%מהמקרים מדובר בדיווחים על רקע בעיות בתפקוד ההורים, כולל אלימות במשפחה (

של  ובשלב הראשון המוקדן קובע מהי רמת דחיפות :אופן הטיפול הראשוני בדיווחים במוקדי הדיווח

הוגדרה  םכמחצית של גבוהה מאוד, הוגדרה שליש מהדיווחיםרמת דחיפותם של נמצא כי   ;הדיווח

מתוך הנתונים עולה כי,  .צוינהלא מהמקרים  15%רמת דחיפותם של נמוכה. כ 4%של  בינונית ורקכ

 חמישיתנמצא כי לפקיד הסעד לא הועברו כלל כ לפקיד סעד.הועברו כצפוי, אחוז גבוה מהדיווחים 

 מהדיווחים שלישכברמת דחיפות בינונית ומהדיווחים  חמישיתכ, דחיפות גבוההרמת מהדיווחים ב

 37%על אף הנוהל, רק לגבי  .הדיווח את המקבלים הנוספים בגורמים גיוון ישדחיפות נמוכה. רמת ב

   .כנדרש נשלח משוב למדווחצוין כי חים דיוומה

המשפחות ונקבע אותרו המקרים  כמעט בכלש עלהחים שהגיעו למוקד דיוו 105אחרי שנעשה מעקב מ

חים האחראי הוא עו"ס משפחה בליווי פקיד סעד לחוק דיוומה 39%-ב אחראי לטיפול במשפחה:ה

, עו"ס משפחה/עו"ס נערות/נוער 21%-חים האחראי הוא פקיד סעד לחוק נוער, בדיוומה 33%-בכנוער, 

 מרכז, מבחן(שירות  למחלקה מחוץ גורמים 2%-ב, נוער לחוק סעד פקיד בליווי נערות"ס עו 2%-ב

  ח מטופלות כיום על ידי גורם כלשהו.דיוועליהן התקבל שמהמשפחות  88%. צוות ראש 1%-ב), קליטה

 הפצה והטמעה –מודל לעבודה משותפת בין פקיד הסעד לעו"ס המשפחה . ג
ותפות בטיפול בילדים הלי השומגדיר את נלעבודה משותפת בין פקידות הסעד לעו"ס משפחה המודל 

לטפל במקרים בשותפות,  ותאמור ועובדות המשפחהפקידות הסעד  י נוהל זה,על פובמשפחותיהם. 

המודל  סמכויות פקידת הסעד.על פי סוג המקרים ו על פי ,עבודההתפקידים וחלוקת התוך הגדרת 

"; המקרההל "מנ הולקבוע מיקובע שהתערבות במשפחה שיש בה יותר מגורם מטפל אחד מחייבת 
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ח על קטין בסכנה דיווכאשר מדובר ב "מקרה מנהל"ישמש כסעד העובד המשפחה. פקיד זה בדרך כלל 

או  ;אינם משתפים פעולהשהוריו קטין נזקק ; כאשר מדובר במידחמורה המחייבת התערבות הגנתית 

 מתייחס גםרת במחלקה. הנוהל ּכהמשפחה אינה מּוכאשר ח על פי חוק חסרי ישע ודיווכאשר מדובר ב

  מחלוקת בעניין. כאשר ישתפקיד ראש צוות המדריך את פקיד הסעד וקובע מי יהיה מנהל הטיפול ל

  

המודל הופץ במחלקות בצורה לא פורמלית וההתייחסות לנהלים שנכתבו היא כאל נהלים  הנמצאים 

במחלקות ה מסודרת. הנוהל בצורהוטמע ברמת טיוטה סופית. למרות זאת, בחלק מהמחלקות 

לחלק מהעובדים, היו ישיבות לכלל העובדים וישיבות  "מגן"השתלמות על  הנערכהגדולות והבינוניות 

נוספות לעובדי משפחה, והנהלים רועננו מדי פעם בהדרכות המשותפות עם פקידת סעד עירונית, ראש 

ודרת, אך המסר של עבודה בחלק מהמחלקות הנוהל לא הוטמע בצורה מסצוות, עובדים ופקידי סעד. 

  במעורבים. לעתים משותפת על פי הנהלים קיים ומימושו תלוי

  תפקידן של פקידות הסעד המחוזיות. ד

מדריכות, מלוות, יועצות, מפקחות ומגשרות בין  "מגן"בתכנית הסעד המחוזיות שימשו  פקידות

הן היו  .בתכנית שאינן המחלקות מול ,האחרים תפקידיהן שאר יחד עם וזה הרווחה למשרדהמחלקה 

 הפעלתה  בשלבי יומי של התכנית.-הטכני היום מההלי העבודה והן ביישוושותפות הן בחשיבה על נ

מאוד בהפצת נוהלי העבודה  אינטנסיבי אופןהראשונים של התכנית במחלקות הן היו מעורבות ב

מעורבותן פחתה. הן שימשו מפקחות ויועצות לגבי סוגיות וקשיים שעלו עם  ,ובהטמעתם. בהמשך

 מחלקות מול בעבודתן כי ציינו המחוזיות הסעד פקידות ההפעלה המלאה של התכנית והטמעתה.

הן הגיעו יותר למחלקות והיו שותפות לפגישות עם גורמים  .מזמנן יותר להשקיע נדרשו הן "מגן"

גם הן היו למומחיותן כפקידות סעד אלא רק שהן עסקו בהן לא היו קשורות  שונים. כמו כן, הסוגיות

הן  , בשל חוסר זמן,ורבותן בתכניתבעקבות מעהיו פקידות סעד מחוזיות שציינו ש סוגיות ארגוניות.

צורך ציינו כי יש . חלקן חי חירום שמגיעים אליהןדיווטיפול בלמשל,  ,תפקידים אחריםהזניחו 

  .אליהן המגיעים החירום חידיוובגם  "סדר לעשות"להן  שתאפשרבמערכת תמיכה 

  והשפעותיה "מגן" תוצאות 3.3
  תוצאות והשפעות  -ח דיווהפעלת מערך הא. 

  ברמת פקיד הסעד  תוצאות
חים דיווהמוקד והעברת האחריות על קבלת ההקמת  :העבודה של פקידת הסעד עומסהורדת 

את הצורך בקבלת  ותריִ הם  פקידות הסעד בכמה מישורים: עלהקלו והטיפול הראשוני בהם למוקדן 

 ;מתן משוב למדווחיםל את האחריות ו; הסירחיםדיוו סינון ו; אפשרחים ואיסוף מידע ראשונידיוו

ניתוח מ.  העבודה בין פקידות הסעד עומסחלוקה שוויונית יותר של לותרמו את ויסות ההפניות  ושיפר

ואף  ,שינוי משמעותי במספר הילדים המטופלים על ידי פקידות הסעדכי לא חל עלה המידע הכמותי 

ייתכן שהורדת חים על ידן. דיוויותר מכך, נראה כי חלה עלייה בביצוע משימות של חקירה וקבלת ה

הקצתה  ,קבלת הפניות, איסוף מידע ראשוני ומתן משוביםלמשל,  ,מטלות שונות מפקידות הסעד

ת להן כמו חקירה. ייתכן גם שהטיפול דילביצוע משימות הייחוהנדרש  זמןלפקידות הסעד את ה

חים שנדחו או לא טופלו וגרם לכך שנעשו יותר דיווחים מנע מקרים של דיווהראשוני היעיל יותר ב

  משימות של חקירה.
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  תוצאות ברמת העבודה במחלקה
ה עלתוחים דיווהלי הטיפול בונ הוסדרוהפעלת המוקד  בעקבות: חיםדיווב מקצועיקידום טיפול 

קבלת  .2חים מטופלים; דיווחים וכל הדיווית לכל המידיש התייחסות . 1 ות הטיפול בהם:מקצועי

חים דיוומתבצע תיעוד מסודר של ה .3ח לצורך המשך ההתערבות; דיוומידע מלא והכרחי עם קבלת ה

ן ודיקיום  .5תכנון; יצירת בסיס נתונים לצורכי בקרה, פיקוח ו .4יעילות; של ויש תחושה של שליטה ו

ראשי הצוותים בטיפול  ם שלמעורבותעלתה בחלק מהמחלקות  .6ח; דיוורב משתתפים על ה מקצועי

  חים.דיווב

  

סביב הטיפול  הסדרת העבודה המשותפת וחלוקת התפקידים בין פקיד הסעד ועובד המשפחה
התפקידים וצורת חלוקת ח המצריך התערבות פקיד סעד. דיוו לגביהאבחנה חודדה  חים:דיווב

חלוקת  .בשל מעורבות ראש הצוות בין העובדים אינם נתונים עוד למשא ומתן העבודה המשותפת

  . ברורה יותר גם מול השירותים האחרים בקהילה עובד משפחהופקיד הסעד התפקידים בין 

חים והעברת טיפול בילדים בסיכון גם לעובדי דיווהאפשרות לניתוב : עובדת המשפחההעצמת 

ומאפשרת להם  את תחושת היכולת שלהם תמחזק ,את הסמכות והאחריות אליהם המחזיר משפחהה

   .לרכוש ניסיון וידע נוסף בנושא

בקידום העבודה חים ודיוובניתוב לראש הצוות תפקיד מרכזי  :הדגשת מקומו של ראש הצוות

 המשותפת בין פקידי הסעד ועובדי המשפחה.

  תוצאות ברמת הקשר עם הקהילה
ת עם גורמים מקצועי-ביןחל שיפור במערכת היחסים ה התקשורת עם הגורמים בקהילה:שיפור 

ישנו גורם  ובנוסף, .חיםדיוולהעברת הונגישה ים ישנה כתובת אחת זמינה מקצועיגורמים הלבקהילה. 

  .שאחראי על מתן משוב למדווחים

 הםעבודת ההסברה שנעשתה בקהילה, קיומה של כתובת זמינה ומתן משוב : חיםדיוועלייה במספר ה

חים היא תוצר של דיוויה במספר היעלהשגם . אולם, ייתכן חיםדיוולעלייה במספר השניתנו  סיבותה

 .חים אך לא כולם נספרו)דיוו(כלומר, קודם היו יותר  שכלול התיעוד

השינוי בצורת העבודה  בקהילה: ייםשיפור התדמית הציבורית של המחלקה לשירותים חברת

במחלקה חיזק את האמון בעבודת המחלקה בקרב אנשי המקצוע בקהילה ושיפר את התדמית 

  הציבורית שלה.

  תוצאות והשפעות –העבודה המשותף של פקידות הסעד ועובדי המשפחה  מודל .ב

הטמעת מודל העבודה המשותף של פקידות  :של עובדים שונים במחלקה תפקידהחידוד הגדרות 

פקידות סעד,  –הסעד עם עובדי המשפחה חידדה את הגדרות התפקיד של כל הגורמים המעורבים 

  עובדי משפחה, ראשי צוותים ופקידות סעד עירוניות ומחוזיות. 

העבודה בשל הבהרת  ִאפשרו לייעל אתמודל העבודה המשותפת והטמעתו : עול העבודה במחלקהיי

   תפקידים במחלקה.ה
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הגדרת התפקידים והעבודה המשותפת הקלה על פקידות : ל פקידות הסעדשחלוקה באחריות ובעומס 

הסעד המרגישות שיש להן שותף באחריות על המקרה. בנוסף, היא הורידה מעל פקידת הסעד את 

  האחריות לשילוב עובדי המשפחה במקרים שיש בכך צורך והעבירה זאת לראש הצוות. 

הטמעת המודל מדגישה את מקומו  כולל קבלת הדרכה מראש צוות: ,גשת מקומו של ראש הצוותהד

וקידום השותפות ביניהם,  של ראש הצוות בניהול חלוקת העבודה בין פקידת הסעד לעו"ס המשפחה

חוסר בהירות לגבי תפקיד ההדרכה  יצר הדברעם זאת, לעתים  .ובליווי, ייעוץ והדרכה לפקידת הסעד

  הצוות לעומת ההדרכה מפקיד הסעד המחוזי. מראש 

  

  אתגרים, סוגיות וכיווני פעולה  – "מגן". 4

  כיום התכנית בפני העומדיםאתגרים ו סוגיות 4.1
 כיום, המחלקות הקטנות אינן שותפות  בעבור המחלקות הקטנות: "מגן"מודל של  פיתוח

   בפיתוח מודל מתאים.ויש צורך  המודל הקיים אינו מתאים למחלקות הללו. "מגן"ב

 תשתית פיזית מתאימה  ישלא בכל המחלקות  :בתשתית פיזית ומחשוב לצורך היישום צורך

מערכת מידע ממוחשבת לבחינת מידת , העיכוב בפיתוח לכך . נוסףממוחשב חדיוולהקמת מוקד 

הצלבת מידע בין , במעקבב פוגע ,גורם לסרבול במילוי הכליהדחיפות להתערבות פקיד סעד 

  ממקורות אחרים ובתכנון על בסיס נתונים.  מידעו ווחיםיד

 ממשרד הרווחה קיבלו תקציב מיוחדבתכנית מחלקות מבין הארבע  :תקצוב תפקיד המוקדן 

לגיוס מוקדן והשאר גייסו מוקדן ומימנו את עבודתו מתקציב המחלקה או מינו גורם מתוך 

עלתה המחלקה. במחלקות בהן המוקדן לא תוקצב על ידי משרד הרווחה התעוררו קשיים רבים ו

  .השאלה לגבי המשך תקצוב משרתו

 דרת תפקידו של א הגואחד הנושאים שעדיין לא ברורים ה :פיתוח תפקידו של המוקדן והגדרתו

פיקוח, שהרי המוקדן צריך בקרה ולעבודת המוקדן יש גוון של לכך,  ו. נוסףיתיוהמוקדן וסמכו

חים, אולם לא ניתנו לו סמכויות דיוולהיות בקשר עם עובדי המחלקה ולעקוב אחרי הטיפול ב

י ולעקוב אחר כך שיוכל למלא את תפקידו יש צורך בהגדרת סמכויות המוקדן פיקוח.בקרה ו

חשוב לזכור שכאשר תהיה מערכת ממוחשבת, אפשר יהיה לחייב את עובדי  חים.דיווהטיפול ב

   .לדווח על המשך הטיפולהמחלקה לעדכן ו

 שביעות רצון מתפקודם  עולהממצאי המחקר מ :מקצועי-עובד סוציאלי או עובד סמך – מוקדן

ו לגבי תפקיד המוקדן נדונכמוקדנים. עם זאת, אחת הסוגיות ש יםמקצועיסמך  םשל עובדי

משמעיות. -צריך להיות עובד סוציאלי. הדעות לגבי סוגיה זו לא היו חד ואהאם ה הייתה

היתרונות של מינוי עובד סוציאלי לתפקיד המוקדן ברורים: הכרת הנושא, יכולת זיהוי ואבחון, 

ים מקצועיים הדיונהשתתף השתתפות מלאה ב, יכולת לכלפיהם יהתואמפ רגישות למדווחים

עם זאת יש גם חים ועוד. דיווקבלת ההחלטות בנוגע להתערבות הראשונית והטיפול בתהליך בו

 היא העבודה ;זה לתפקיד פנוי יהיה ולא אחרות רבות במטלות עסוק סוציאלי עובד: חסרונות

 בעבודה ניםמעוניי ים בדרך כללסוציאליה יםעובדואילו ה אדמיניסטרטיבית עבודה בעיקרה

   .תואחר אולי יעדיפו משימות ולכן טיפולית
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 המוקדנים עברו קורס הכשרה לקראת תפקידם ורובם שיבחו את  :ומתן תמיכה הכשרת  המוקדן

, הם ציינו את הקושי שנבע מהרכב המשתתפים ההטרוגני עם זאתמרציו. את כני הקורס וות

הנתונים בקורס. הועלה צורך במתן הכשרה נוספת למוקדנים כדי שהם יבצעו את ניתוח 

צוין , לכך ח ויוכלו להשתמש בתוכנה לניתוח הנתונים כשתפותח. נוסףדיווהנאספים במוקדי ה

הקמת קבוצת תמיכה, שתאפשר למידה אפשרות נוספת היא  .צורך במתן ליווי ותמיכה למוקדנים

  מקום לוונטילציה רגשית.תייחד והפריה הדדית ו

  בחלק  :הדחיפות להתערבות פקיד סעד כלי לבחינת מידתב לא אחידשימוש התמודדות עם

 המחלקה עובדימשמש את כלי לבחינת מידת הדחיפות להתערבות פקיד סעד המהמחלקות 

 אתדי בבלהם אינם מתייחסים אליו ככלי הקובע באופן אך כאינדיקציה לקבלת ההחלטות 

 בהבהרתנראה שיש צורך  .חדיוועד הטיפול הראשוני בי ּבהמַר עדוף הטיפול ומשך הזמן ִת 

והשימוש היעיל בכלי ולהטמיע זאת של בעלי התפקידים השונים הציפיות מהכלי, שיקול דעת 

   במחלקות.

 חים מתוך המחלקה לא תמיד דיוו ,מחלקותהבחלק מ הלי העבודה:וצורך בהטמעה מלאה של נ

ת חוסר אחידו . בנוסף, ישכלי לבחינת מידת הדחיפותב תיעודמועברים למוקדן או מועברים ללא 

בין המחלקות השונות במתן המשוב למדווחים. יש להבהיר את נוהלי העבודה ולהטמיעם 

  במחלקות.

 אחת התוצאות של הקמת מוקד  :שינוי בתפקיד ראש הצוות בנושא חוק נוערההתנגדות ל

דרך ראשי הצוותים ותפקידם בהדרכות  וחים עברדיוושכל ה הייתהח, כפי שתוארה לעיל, דיווה

  בקרב חלקבנושא חוק נוער הורחב. השינוי בהגדרת התפקיד בנוגע לחוק נוער עורר התנגדות 

פקידות הסעד. בחלק מהמקומות דווח שפקידי הסעד עדיין מעדיפים מ חלקראשי הצוותים ומ

 דרכת ראשי הצוותים.לקבל הדרכה מפקידי הסעד המחוזיים או העירוניים ופחות סומכים על ה

של ראש הצוות שינה גם את דרך עבודתו של פקיד הסעד שכעת נאלץ  וד, השינוי בתפקילכך  נוסף

כדאי לשתף  תמימי דעים לגבי הפעולה שיש לנקוט. יוהלעבוד תחת שני אחראים שלא תמיד 

  נציגות של ראשי הצוותים בתהליך ולחשוב על דרכים להסדיר את תהליכי ההדרכה. 

 כללי העבודה  הוטמעויש מחלקות שבהן : נוהל העבודה המשותפת עם עובד המשפחה וםייש

קושי ביישום המודל בשל מחסור בעובדים במחלקה, קושי של פקידי היה המשותפת ועם זאת 

  הסעד ל"שחרר" ולהעביר אחריות לעובדי המשפחה וחשש מטיב עבודתם.

 פרויקטור במימון "אשלים" שלקח חלק הן בפיתוח : יישום התכנית לווה על ידי הטמעת התכנית

סיים יישומה והטמעתה במחלקות. כשנה וחצי לאחר הפעלת התכנית ליווי התכנית והן ב

הפרויקטור את תפקידו. לאחר עזיבתו נראה היה שבחלק מהמחלקות היה קושי בהמשך הטמעת 

משך קידום התכנית יש לחשוב על ליווי מתאים למחלקות בהים השונים של התכנית. רכיבה

  והטמעתה ברמה הארצית.

  אתגרים נוספים העומדים בפני מערכת הגנת הילד 4.2
 שיפרה וייעלה הקמת המוקד מתוך הראיונות עולה כי  העובדים במחלקות:עומס על פקיד סעד ו

ח, אולם דיוואת העבודה ונתנה מענה לצרכים מסוימים. המוקד נתן מענה לטיפול הראשוני ב



xi 

 עומסיש צורך בבחינת כמו כן,  ות השיפור, העובדים חווים מעמסה בטיפול במקרים.עדיין, למר

העבודה של פקידות סעד לחוק נוער. בחינה מסוג זה לא נעשתה עד כה, אולם ברור כי יש לבחון 

העובדה שבמקרים רבים הם מהווים גורם בשל מורכבות תפקידם ובשל סוגיה זו וזאת במיוחד 

  בלעדי האחראי להתערבות. מקצועי

 הילדים  ם שלשיפור מוגנות הייתהבטווח הארוך  "מגן"אחת ממטרות  :מוגנות קהילתית

על ידי שילוב ושיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים המטפלים בילדים  ,בין השאר; בקהילה

ביחס  הכוללת התפיסהשה ּבאולם עדיין לא גּו. במערכת הרווחה ובמערכות האחרות בקהילה

ציינו רכיביה. למרות זאת, לא גובשו ו המדויקת ההגדרהנוסחה  לא, למוגנות הקהילתית

הדעות לגבי השגת מטרה זו חלוקות. היו שטענו ו ,קהילתיתהמוגנות הנושא את המרואיינים 

הטיפול בשל חים מהקהילה ודיווהמוגנות הקהילתית עלתה בשל העלייה במספר הרמת ש

מתן  :נוספים ליצירת מוגנות בקהילהמשמעותיים חים הללו. יש שטענו שחסרים רכיבים דיווב

  טיפול ומענים מגוונים בקהילה לילדים שזוהו ואותרו כזקוקים להגנה ולטיפול. 

בתחום רווחת  חדשות יוזמותעל על רפורמות ו "מגן"השלכות הלמידה מתכנית  4.3
  הילד

בחינת תוצאותיה יש חשיבות רבה גם ליישום ליישום התכנית ולסוגיות ולאתגרים שעלו במהלך 

  על סדר היום במערכת רווחת הילד בישראל:העומדות רפורמות ויוזמות נוספות 

  ממשלתית, שאחת מהמלצותיה היא הקמת מוקדי -הכללהפעלתה של תכנית האיתור וההגנה

ח. ביישום תכנית זו יש לשים ודיוחים על ילדים במסגרת חוק חובת הדיוואליהם יגיעו גם שח דיוו

ח ביישובים השונים והסוגיות דיוולב לממצאי המחקר הנוכחי המתייחסים להקמת מוקדי ה

 והאתגרים שעלו עם הפעלתם.

  יים תלקדם ראייה משפחתית במחלקות לשירותים חבריישומה של רפורמת עו"ס משפחה הבאה

מתכנית  .במחלקות העובדים השונים להסדיר את חלוקת העבודה ושיתוף הפעולה ביןומתוך כך 

הגדרה ברורה של תפקידי העובדים וחלוקת עבודה שבעל החשיבות  ובחינתה ניתן ללמוד "מגן"

על מקומו החשוב של ראש  ;השותפות בין פקידי הסעד ועובדי המשפחהעל  ;ברורה ביניהם

רכים ליישום על הדו ניהול מצבים לא ברורים בחלוקת העבודה ; עלהצוות בניתוב המקרים

 .והטמעתה הרפורמה

 ים במחלקות לשירותים חברתיים. ממצאי מקצועיה- הסמך םהיוזמה לפיתוח תפקידים לעובדי

ה יפה. יש לשים לב ולתת תים כמוקדנים עלמקצועי-סמך םעובדי פעלתההערכה מלמדים כי ה

- סמך םבהקשר זה בהמשך פיתוח תפקידים לעובדי "מגן"מענה לסוגיות ולאתגרים שעלו ב

ים (אתגרים כמו הצורך בהגדרה ברורה של תפקיד וסמכויות, הצורך בהכשרה, מתן ליווי מקצועי

 והדרכה שוטפת לעובדים).

 
מספר השתנה ים. במהלך תקופת המחקר ישובימגוון בכשלוש שנים פועלת  "מגן"תכנית  ,לסיכום

לא התאים התכנית ל שאשר המודל המחלקות המשתתפות בעיקר בעקבות פרישת המחלקות הקטנות 

, בחינת עם זאתפני התכנית. ל. בחינת יישום התכנית מצביעה על אתגרים רבים שעדיין עומדים להן

השפעת התכנית מעידה על התמודדות התכנית עם חלק מהאתגרים שעמדו בפני מערכת פקידות הסעד 
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יישום התכנית. באופן כללי, ניתן לומר כי בעקבות התכנית חלו שינויים משמעותיים וחיוביים לפני 

כי ו סיכוןהנמצאים בקצה רצף הנוער בבני הטיפול בילדים ושל ות מקצועיהארגון העבודה ומבחינת 

אנשי . ים נוספים כפי שתוכנן על ידי הנהלת השירות לילד ולנוערישוביש מקום להרחיב את התכנית לי

ציינו כי אלו שינויים המשמעותיים שחלו בעקבות יישום התכנית וציינו את ה המקצוע שרואיינו

 ."לא רואים דרך חזרה"הם כי שינויים מהותיים מבחינתם ו
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