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  תמצית

  עוציותיי- תכנית השדרוג של היחידות הטיפוליות
טיפולי והגנה מיידית לטווח קצר  מענהלתת  שתפקידםמרכזי חירום  אחד עשרפועלים  בישראל

שתי יחידות המשלימות זו את זו ופועלות  ישהחירום  ממרכזי בשמונהים בסיכון גבוה. תונהנ לילדים

התערבות קצרת מועד מתערבת ו מאבחנתהמספקת לילד הגנה,  , יחידההאינטרנית: היחידה זו לצד זו

וטיפול בילדים  הערכה(אקסטרנית), יחידת  ייעוצית-ויחידה טיפולית ולן בה; בעת שהילד שוהה

לתת מענה באמצעות טיפול  הנועד יעוציתי-הנמצאים בקהילה ובבני משפחתם. היחידה הטיפולית

 בסיכון תוןנבהם הילד ש) לילד ולבני משפחתו במצבים לאחר הארכה(שנה עד שנה וחצי  יחסיתארוך 

ההתערבות שאף סיכוי סביר יש מהבית ו תמיידיה תוהוצאאת  תמחייב ההסיכון אינ רמתגבוה, אך 

ביתית. לעתים היחידה -המקצועית במסגרת היחידה תוכל למנוע את הפניית הילד למסגרת חוץ

מסגרת להמשך ליווי המשפחה ולטיפול בה בתום תקופת השהייה של הילד  היא ייעוצית-הטיפולית

 המקצוע אנשי של היכולת שיפורא וה ייעוצית-של היחידה הטיפולית ףנוס תפקיד. האינטרניתביחידה 

  .והדרכה ייעוץבאמצעות  גבוה בסיכון ובמשפחות בילדים לטפל בקהילה

רכיהם של ילדים ומענה לצ נותןהותים רחב יותר הן חלק ממערך שיר עוציותיי-הטיפוליות היחידות

כוללות  מטרותיהןו ,רצף הסיכון בקצהשומשפחות בסיכון בקהילה. היחידות מספקות מענה לילדים 

טיפולית,  התערבותמקיפה ומעמיקה של יכולת המשפחה וסיכוייה להסיר את מצב הסיכון,  הערכה

ישנם שירותים נוספים המטפלים בילדים  ביתית.-ובמקרים מסוימים הכנת המשפחה להוצאה חוץ

מורכבות  יהןבעיותשאולם הם מטפלים במשפחות  ,הורים-ובמשפחות בסיכון כדוגמת מרכזי ילדים

ביותר. כמו כן,  המרובים הצרכים בעלותא במשפחות למוטיבציה ונכונות לשינוי, ושיש להן ופחות 

  ביתית.-להוצאה חוץ ןהכנתבמשפחות או של יכולת ה הערכתבהורים אינם עוסקים -מרכזי ילדים

 האינטרניותדגש על הפיתוח של היחידות  והושם השנים, התבסס מעמדם של מרכזי החירום לאורך

 ,באמצעות השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה ובסיוע אשלים ונעש ופיתוחו זה שירות הקמת. הםב

- היחידות הטיפוליות עומת זאת,ללהטמעה ולפיתוח סטנדרטיזציה ברמה ארצית.  ההובילהיא ו

שונות רבה  ןביניהיתה יוה מתמצומצ , פעולתן הייתהפעלו רק בחלק ממרכזי החירום ייעוציות

משאבי כוח ב, האינטרניתליחידה  הסמיכותמידת , בבמשאבים, בתשומות ובדרכי העבודה (למשל

בלי  בסיכון גבוהמשפחות למענה לילדים ובהמטופלים). שונות זו, לצד הצורך  במספרואדם ה

ולהקים יחידות  ייעוציות-הובילו להחלטה לשדרג את היחידות הטיפוליותהם ש ,להוציאם מהבית

  יחידות כאלה. בהם עדיין אין שנוספות במרכזי חירום 

  :תכניתה תומטר

 מענה לילדים ולמשפחות  במתן ייעוציות-הטיפוליות היחידות של יכולתן את ולשפר להרחיב

  ם מהבית. את הילדי מבלי להוציאבסיכון גבוה 

 ייעוציות-הטיפוליות היחידות להפעלת ,וכל היחידות יפעלו לפיש מודל ולהפיץ לנסח, לגבש: 

 אוכלוסיית יעד, מטרות, דרכי עבודה, תקנים ונהלים. 
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 :התכנית רכיבי
 פי מספר המשפחות המטופלות -שנתי של היחידות לתקצוב על-מתקצוב גלובלי חד מעבר 

  ייעוציות-הטיפוליות מהיחידות אחת בכלובעונה אחת  בעת המטופלות המשפחות מספרהגדלת ,

 משפחות  40-רוב לימשפחות בק 15-מ

 ייעוציותהרחבת-הטיפוליות היחידות להפעלת התקניםהגדלת מספר ו האדם כוח הרחבת 

, גבוה סיכון במצבי מטופלים עם בהתמודדותם היחידות לצוותי והתמיכה ההעשרה, ההכשרה

 היחידותשל ו בכלל המרכזים של והעיסוק הניהול תחומיב למנהלים הכשרה באמצעות

טפל בפגיעות מיניות במשפחה לבפרט, ובאמצעות הכשרת העובדים  ייעוציות-הטיפוליות

  ) ואשלים חרוב מכון, שוסטרמןנוספים (במימון קרן  םים רלוונטייעניינוב

 קבוצתי, טיפול באמנות או טיפול בעזרת בעלי כגון טיפול  ,מודלים חדשים להתערבות הפעלת

   התהליך ה שלתיעוד והערכב הומלּו ,חיים

 והרחבת הסיוע גם למסגרות נוספות  טיפול בילדים ומשפחות בסיכון גבוה לעהידע  הפצת

 בקהילה  

 בסיוע  האינטרנייםחדשות בסמוך למרכזי החירום  עוציותיי-טיפוליות יחידות שלוש הקמת)

 ביטוח לאומי)מוסד לאשלים וה

 עובדים ניוד באמצעות נוספים ישוביםיל מענה ולתת השירות את להרחיב האפשרות בדיקת 

 .בקהילה מקצועיים לגורמים ייעוץהן בושיעסקו הן בטיפול 

יחידות הובשלוש  היחידות הוותיקות בחמש יישוםל ויועדה שנים שלוש בת לתקופה תוכננה התכנית

  . שיוקמו במסגרתה חדשותה

פי מספר -שנתי שניתן בסוף שנה לתקצוב על-מתקצוב גלובלי חד ַמעבר כללה השדרוג תכנית כאמור,

גם הדרכות והשתלמויות ממן בתקציב הגלובלי ניתן היה ל *.)("הועדות" המטופלות ביחידה משפחותה

פי מספר הועדות -תקצוב על ;ביחידות הוריםייעוץ לאנשי מקצוע בקהילה והקמת קבוצות  וכן לצוות

 קיבלה השדרוג תכנית הפעלת עםיעוץ לאנשי מקצוע בקהילה. יולא ל ,משפחותבמיועד רק להתערבות 

להעסיק  אפשרבתקנים אלו  ;סוציאלי-תקני כוח אדם (לצוות פסיכו 3.5 עוציתיי-טיפולית יחידהכל 

  רפואיים).-הגם עובדים פר

  הערכההמחקר 
 לאור היחידות עבודת אתלבחון  נועדלוותה במחקר ש ייעוציות-הטיפוליות היחידות שדרוג תכנית

בשנים  נעשה המחקר. ירותהש ה שלהרחבהשיפור וה לעקבלת החלטות צורך לולספק מידע  תכניתה

 ובעת התקנים מספר הגדלת, אחרי התקצוב בשיטת השינוי אחרי בוצע המידעאיסוף  :2011–2008

  .ערכהההשאר הרכיבים יושמו בתקופת  .המטופלות המשפחות מספר לתגדלה הציפייה

   

                                                   
היחידה מחויבות למלא טופס השמה לכל משפחה המקבלת בה טיפול, והיא מקבלת  שבו תהליך איה הההֹועד  *

 פי מספר המשפחות המטופלות בה.-תשלום על
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  :שימשו במחקר ואיכותניים כמותיים כלים מגוון
 133 מולאו. )טיפול סיום(שאלוני  ההתערבות סיוםעם  משפחה אודותעל  ביחידה למטפל שאלון 

 ;משפחות 133 על שאלונים

 לאחר סיום ההתערבות ,משפחה בדעולאו  †נוערה חוקפי ל וציאליסה בדלעומעקב  שאלון  - 

 הטיפול תום לאחר חודשים תשעה עד כשלושה ,יםילד 71-ו משפחות 59 על שאלונים 59 מולאו

 ;ביחידה

 של שבועיים במהלך מולאו הטפסים -  )ניתוח עיסוקים טופסיפעולות של העובד ( תיעוד טופס 

 התכנית הפעלת לאחר וכשנתיים 2008 בנובמבר השדרוג תכנית הפעלת עם: מועדים בשני פעילות

 השני במועד ;ביחידות מטפלים 36 מתוך 33 טפסיםאת ה לאוימ הראשון במועד. 2010 יוני-במאי

 ;מטפלים 75 מתוך 60 טפסיםאת ה לאוימ

 (מחזור א') במשפחהלפגיעות מיניות  בהשתלמות והשתתפש המרכזים לעובדי משוב שאלון  - 

 ;ההשתלמות של הסיום במפגש המשתתפים כל ידי-על משוב שאלוני 13 מולאו

 עם ראיונות 5 נערכו התכנית הפעלת עם: מועדים בשני ביחידות מקצוע אנשי עם עומק ראיונות 

 סוציאליים עובדים עם ראיונות 16 נערכו התכנית הפעלת לאחר וכשנתיים ,היחידות מנהלי

 ;)2( עמותות ונציגי) 3( מטפלים), 3( יחידות רכזי), 5( יחידות מנהלי), 3( נוערה חוקפי ל מחוזיים

 כחצי שנה עד תשעה חודשים לאחר סיום  ,הורים עם ,למחצה בטלפון-ניםמובְ  עומק ראיונות

   .ראיונות) 12הטיפול (

  האוכלוסייה המטופלת וההפניה ליחידה
 נפשות(שלוש  חודש כלב בטיפול משפחות 40 של להיקף להגיע נדרשה יחידה כל - האוכלוסייה היקף

 למשרד היחידות מנהלי של החודשי הדיווח פי-על). נפשות 120-כ ולכהך סב – משפחה בכל בממוצע

 בכך. שטופלו בעת ובעונה אחת משפחות 40-ל 28 בין נע 2010 בשנת בחודש המשפחות היקף ,הרווחה

המטופלות ביחידות. עם זאת, לא כל היחידות הגיעו להיקף  ה משמעותית במספר המשפחותיעלי יש

  המשפחות המטופלות הנדרש. 

 לכל מתאים ואינו ביותר הוותיקה היחידה לפי נקבע הרצוי המטופלים היקףש תהיהי הטענות אחת

אלי בהם הם נדרשים לטפל אינו ֵר שוהמטופלים  המשפחות היקףחלק מהמרואיינים טענו כי  .היחידות

היקף תקני כוח האדם ביחידות. באחת היחידות שהצליחה להגיע להיקף  מביאים בחשבון אתאם 

 היקףכאמור,  .הכוח אדם נוסף העומד לרשותסטודנטים המהווים בזכות  בכך ההנדרש נטען כי הצליח

 ללא ,מטפל אחד לכל משפחהעל ו ,שלוש נפשות בממוצע בכל משפחהמבוסס על הרצוי  המשפחות

ולכך שלמשפחות מסוימות נדרש יותר  משפחות בקרב אוכלוסיות שונותהבדלים בגודל לה ותתייחסה

  .ממטפל אחד

- מהמשפחות המטופלות הן משפחות חד )50%( מחצית – ביחידות המטופלת האוכלוסייה מאפייני

 ,ארבעה ילדים ומעלה שבהן) הן משפחות גדולות 24%) אין הורה מפרנס, כרבע (28%( בכשלישהוריות, 

                                                   
 פקיד סעד לחוק נוער בשמו הקודם -  ח"ןלעו"ס  †
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 /נפש מחלת למשל בשל, כמבוגר בתפקודו בעיות יש לפחות ההורים אחד) ל26%( מהמשפחותכרבע וב

וכן  )6%( בכלא היישה אוזנות  /עבריינות), 6%( התמכרויות), 13%( התאבדותניסיון  /אישיותהפרעת 

הצרכים הנוגעים לילדים ולקשר בין  מלבדצרכים נוספים  להןיש ש במשפחות מדובר .)1%( פיגור בשל

צורך בשיקום תעסוקתי וצורך בטיפול בבעיות התפקוד של ההורים כמבוגרים.  כגוןההורים לילדים, 

 העלייה במספר המשפחות הוא לעומת העברהשינויים הבולטים  אחדאנשי המקצוע ביחידות,  לדברי

דורש זמן  בהן שהטיפול במשפחות ברשמדוחשים  ומקצוע אל אנשיבסכסוכי גירושין.  המאופיינות

  .ביחידות קיימיםלא תמיד ש ומענים מיוחדת התמחות, ףנוס

  הפניה ליחידהל םדרכיהסיבות וה
) מהמשפחות 66%יותר משני שלישים ( - לטיפול המשפחה להפניית שהובילו המשפחות מאפייני

על  )23%(, קרוב לרבע ות) על רקע הזנחה ועזובה קש29%הופנו על רקע תפקוד הורי כושל, כשליש (

) 68%משני שלישים ( יותר) על רקע התעללות מינית. 22%חמישית (כו ,רקע אלימות במשפחה

  ל יותר מבעיה אחת. בשמהמשפחות הופנו 

 כמעטנעשית  ייעוצית-הטיפולית ליחידההפניית משפחה  - ייעוצית- הטיפוליתפניה ליחידה הה דרכי

 . ועדה זובמחלקה לשירותים חברתיים ) לאחר דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה91%המקרים ( בכל

 הפניה. הזו טיפולית למסגרת משפחה של התאמתה אתומאשרת  ליחידה ותמשפח ייתהפנ על מחליטה

לאנשי המקצוע ביחידה יש שיקול דעת אם ו, נוערהחוק פי ל מחוזית סוציאלית עובדתכפופה לאישור 

הופנו ליחידה בצו מפורש של  15% ,טיפולאת החות שסיימו משפ 133-מלקבל את המשפחה לטיפול. 

  .האינטרניתלאחר טיפול ביחידה  14%-בית משפט ו

עד  ליחידה בפרק זמן של  נכנסוהמשפחות  רוב - ליחידה כניסתן עד המשפחות של ההמתנה זמן

חוסר  היוהמתנה ללעיכובים ו הסיבותשלושה חודשים מיום הדיון בוועדת טיפול תכנון והערכה. 

  ביחידה. ותפוסה מלאה עדהההוֹ שיתוף פעולה של המשפחה, בעיות בהסדרת 

  שלבי ההתערבות ודרכי העבודה
ליחידה מתקיימת בחלק תה של משפחה קבל עםהראיונות עולה כי מ - ליחידה המשפחה תקבל

 בדיחידה ועוהמנהל או רכז הבה משתתפים בני המשפחה, , וקבלה משולשת תמהיחידות פגיש

 היא המפגש מטרתבמחלקה לשירותים חברתיים.  במשפחה המטפלים הסעד ידהמשפחה או פק

ון על ציפיות המשפחה מהטיפול ימשפחה, דלראשונית בין המשפחה ליחידה, הצגת היחידה  היכרות

  והבטחת המחויבות של המשפחה להמשך הטיפול. 

 המטפלים עם המשפחה היכרות את להעמיקהיא " (ההערכה המקיפה) אינטייק"המטרת  - אינטייק

אנשי  לדברילשינויים.  משפחהה להעריך את מקומם של הילדים במשפחה ואת הכוחות והיכולות שלו

 "אינטייק".הביצוע  בדרךזו מזו  שונותיחידות ה ,המקצוע

טיפול, יקבל המשפחה  בנימי מ הקובעת טיפול תכנית - קביעת תכנית טיפול וחתימה על חוזה טיפולי

. מגובשת עם המשפחה העובדים המטפלים מי יהיוסוג הטיפול ו מה יהיההרכב הטיפול,  מה יהיה

 צוות איש, המטופלת המשפחה: השותפים שלושת של נוסף מפגש מתקיים עצמו הטיפול יחל בטרם
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. חברתיים לשירותים המחלקהמ נוערה חוקפי ל סוציאלי עובד/סוציאלי ועובד הטיפולית מהיחידה

  .המוצעת ההתערבות תכנית בסיס על הצדדים שלושת בין הטיפולי החוזה לחתימת מיועד מפגשה

) 34%() קיבלו טיפול פרטני, כשליש 82%מרבית המשפחות ( :הטיפולים הרכב - ביצוע ההתערבות

 )17%כחמישית (טיפול משפחתי וקיבלו ) 18%( כחמישיתילד יחד), ו (הורה דיאדיקיבלו טיפול 

  מהמשפחות קיבלו טיפול זוגי. 

. זכו לטיפול זה )78%מרבית המשפחות ( .טיפול בשיחות הוא סוג הטיפול השכיח :הטיפולים סוגי

פסיכודרמה או בלו טופ 2%לעומת זאת,  .באמנותטיפול קיבלו  14%-ו, 49%קיבלו  שחקטיפול במ

ו במתכונת קבוצתית. המרואיינים העלו את הצורך בהרחבת סוגי לפוט 1%באמצעות בעלי חיים ורק 

 הטיפולים.

ים, ויש אחדידי מטפלים -בהם הטיפול להורה ולילד ניתן עלשיש מרכזים  :במשפחה מטפליםה מספר

 בהםש המועטיםובמקרים  ,מטפל אחד בלבד ידי-על מטופלת משפחה כלכלל  בדרךבהם שמרכזים 

 אחד מהם יהיה מנהל המקרה. ,מטפלים כמה ידי-על מטופלת משפחה

 ומהילדים מהותימהא שלישים לשני מעל: הטיפולי לתהליך המשפחות של והמחויבות הפעולה שיתוף

) 58%( ממחצית יותר מעט לעומת, ביחידה לפגישות סדיר באופן הגיעו) בהתאמה, 70%-ו 72%(

הגיעו ) 43%( מהמשפחות משליש יותר שבסיום ה"אינטייק" נקבע כי ישתתפו בטיפול. מהאבות

בה ש שלושה חודשים עדחודש  בתתקופה  תהי) הי26%( לכרבע. במהלך כל תקופת הטיפול לפגישות

. המטפלים נקטו פעולות כאלו תקופות כמה) היו 23%( לכחמישית .בני המשפחה לא הגיעו לפגישות

פניות טלפוניות, פגישות עם המשפחות, פגישות התייעצות עם  :ם שיתוף הפעולה עם המשפחותודילק

 מקצועיות ואף ביקורי בית.-עובד המשפחה מהמחלקה לשירותים חברתיים, פגישות רב

אפשרות להארכה.  ויש ,הוא שנהידה ביחמשך הטיפול כאמור,  :הטיפול משך - סיום ההתערבות

 40%מהמשפחות סיימו את הטיפול במועד המקורי המתוכנן,  34%-שאלוני סיום הטיפול עולה שמ

  מהמשפחות הטיפול הוארך בחצי שנה.  22%-ולסיימו לפני המועד המקורי, 

יותר משליש  ואילו על הן,המטפלים שמשך הטיפול התאים לדיווחו  )51%( מהמשפחות מחציתביחס ל

   ) נטען שמשך הטיפול היה קצר מדי.36%(

סיום הטיפול עם טיפול הגובשה תכנית להמשך  מהמשפחות 65%-ל :טיפוללהמשך  תכנית גיבוש

המטפלים מהיחידה היו מעורבים בגיבוש תכנית הטיפול בוועדה לתכנון מהמקרים  90%-בביחידה. 

ההורים הוחלט על המשך מעקב וטיפול מ 76%-לביחס  .חברתיים לשירותים מחלקהטיפול והערכה ב

- ל ;משפחה עו"סהוצעו שיחות קבועות עם  27%-ל ;הוצע סיוע כלכלי 32%-ל ;הצורך לפיבמחלקה 

 סומכת הוצעו 10%-ל ;בתכניות הורים ףהשתתל הוצע 10%- ל ;הוצע מענה טיפולי מחוץ למחלקה 25%

-חוץ הוצאהילדים הוחלט על ל ביחסמענה או שירות אחר.  הוצעו נוספים 10%-ולעזרה ביתית או 

סידור  ,)54%( ן"חל"ס עומעקב  ,)69%(המשך מעקב וטיפול לילד במחלקה לפי צורך ), 24%( ביתית

 האינטרניתליחידה ). 25%מתן מענה טיפולי לילד מחוץ למחלקה (או  )31%במסגרות אחר צהריים (

  . 10% הופנו 
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 המשפחות כי נראה. המשפחות רוב לגבי בוצעו אכן ההחלטות רוב הסוציאליים העובדים דיווח לפי

  .בקהילה והתייחסות מעקב להמשך יםזוכ ביחידות שטופלו והילדים

 8%לטיפול ( יםמזמנם של המטפלים מוקדש 35% – ייעוצית-המטפלים ביחידה הטיפולית משימות

 ולדיונים להדרכה יםוקדשמ 18% ;)ישיר לטיפול 27%-[הערכה] ו""אינטייקביצוע לולקבלה ליחידה 

לקשר מיוחדים  9%-ו (תיעוד וכתיבת דוחות) סטרציהילאדמינמוקדשים  15% ;המשפחות עלפנימיים 

 המשפחות אחרי למעקב מוקדש המטפלים של מזמנם בלבד 1% .ביחס למשפחות עם גורמים בקהילה

כמו  גבוה יותר מזמנם של המטפלים.תה אמורה להיות מבוצעת באחוז ימשימה זו הי ;הטיפול בתום

 מקצוע לאנשי ייעוץ – ליחידות שהוגדרו המרכזיים מהתפקידים לאחד יםמוקדש מהזמן 3% רק, כן

  בקהילה.

 
 ייעוצית לגורמים מקצועיים בקהילה- הקשר ושיתוף הפעולה בין היחידה הטיפולית

מהמשפחות  43% הטיפול ביחידהבעת  - ייעוצית-הטיפולית ליחידה מחוץ קיבלו שהמשפחות מענים

 המחלקהמ בעיקר :בקהילה נוספים גורמיםגם מ) אחדים מהםאו  בני המשפחה (כלקיבלו טיפול 

 בית במסגרת );6%( )ימהות(בעיקר א הנפש לבריאות תחנותאך גם מה ;)25%( חברתיים לשירותים

   .בקהילה אחרים שירותים כמהכל אחד מב טופלו בודדים ואחוזים );4%( הספר

קשר עם יש מטפלים ביחידה ל - ליחידה מחוץ בילדים המטפלים גורמים עם פעולה ושיתוף קשר

 לשירותים מהמחלקה סוציאליים םעובדי עם בעיקרגורמים שונים לגבי המשפחות המטופלות, 

 עםמהמשפחות),  47%-ל ביחס( חינוכית ממסגרת גורם עםמהמשפחות),  98%-ל ביחס( חברתיים

  מהמשפחות).  8%-ל ביחס( במועדונית גורם ועםמהמשפחות)  12%-ל ביחס( "ישפ פסיכולוג

 לגבי ;לגבי המשפחות המטופלות המשפחה עובדי עם יחסית אינטנסיבי קשר ביחידות מטפליםל

 המחלקות עם ומהעבודה הפעולה משיתוף רצונם שביעות על דיווחו הם) 90%( המשפחות מרבית

 עם ומהעבודה הפעולה משיתוףדיווחו על שביעות רצונם  המשפחה עובדי גם. חברתיים לשירותים

  ).90%לגבי מרבית המשפחות ( ביחידות המטפלים

אין מודל ברור  - נוערה חוק פילהמחוזיות  הסוציאליות העובדות עםעבודה של היחידה הו הקשר

על היחידות, וגורמים שונים עוסקים כרגע  נוערה חוק לפיהמחוזיות  הסוציאליות העובדות שלפיקוח ל

  : שנייםל תפקידן את מחלקות נוערה חוק לפיהמחוזיות  הסוציאליות העובדות, כן-פי-על-אף בפיתוחו.

 וחלוקת הצוות ארגוןבעיקר  – וותיקותביחידות ה :היחידות הפעלת בתכנון ושותפות ליווי 

 גיוס בעיקר – החדשות ביחידות ;ייעוצית-יחידה הטיפוליתל האינטרניתהעבודה בין היחידה 

  . עובדים

  למחלקות לשירותים  היחידות בין הקשר על, ןאיכות ועל במרכז העבודה דרכי על ובקרה פיקוח

  ליחידות. ותהמגיע משפחותסוג החברתיים ועל 
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  ייעוצית לבין היחידות האינטרניות  -תויחסי הגומלין בין היחידות הטיפולי
ואחיד  מחייבבהיעדר מודל ארגוני  - השונות ביחידות הקיימיםארגוניים - המבניים המודלים

התפתח בכל מרכז מודל על  האינטרניתיחידה בין הל ייעוצית-הטיפולית היחידה בין הגומלין ליחסי

בסיס ניסיון היחידה. ברוב היחידות המנהלים רואים במודל שהתפתח אצלם את המודל העדיף ליחסי 

 בזו זו המשולבות יחידות שתישל  מודלנמצאים על רצף שבין  המודליםיחידות. הגומלין בין שתי ה

 לבין) יםמשותפ והדרכות צוות, משותף ניהול, משותף במבנה מיקום( אחת מבנית יחידה יחדיו ומהוות

  ות בתהליך התפתחות ולמידה.תונכי היחידות עדיין נ  חשוב לזכור. לחלוטין נפרדות יחידות שתי

 : צוות הטיפוליהלדעת מנהלי היחידות ו ותהיחידבין  שילובבעד  נימוקים
 נקבע כי יחזרו  האינטרניתשבתום השהות ביחידה  ילדים: טיפולי לרצף האפשרות חיזוק

 ,אותו מטפלמ עוציתיי-להוריהם ויקבלו טיפול יוכלו להמשיך לקבל טיפול ביחידה הטיפולית

דרדר יוכלו להמשיך לקבל טיפול יומצבם ה תייעוצי-ילדים שטופלו ביחידה הטיפולית ואילו

 אותו מטפל. מ האינטרניתביחידה 

 שילוב היחידות מאפשר לאנשי המקצוע החירוםלמרכז  תוייחודיוהתמחות  התמקצעות פיתוח :

ילדים בו מתעללות במשפחותבמרכז החירום לפתח התמחות ייחודית בטיפול בילדים בסיכון, 

 ביתית.-המועמדים להוצאה חוץ

 גיוון מקצועי ומניעת שחיקה בקרב הצוות של למוביליות אפשרותארגוניים: -פנים יתרונות ,

 של הדדית העשרה מאפשרות המשותפות ותוהצ וישיבות ההדרכה. הדדית העשרהכן והצוות 

, גיוון ושוני בין מטפלים על כך נוסף. ביחידות טיפול תחומיכל מיני ב מומחיות שפיתחו מטפליםה

 מטפלים השונים זה מזה. מגוון ה מתוךהמטפל למשפחה  ה שלוהתאמ מאפשר בחירה

 שילוב בין היחידות משמעו קרבה פיזית בין היחידות לטיפול המשפחות של המחויבות קידום :

יעוציות לאפשרות של צורך בהוצאת הילד י-בטיפול היחידות הטיפוליותוחשיפת המשפחות 

 פעולה.השל חוסר שיתוף מהבית במקרה 

    :לדעת מנהלי היחידות והצוות הטיפולי היחידות בין הפרדהבעד  נימוקים

 מסגרות היחידות בשתי הרואים יש :משלה ייחודית התמחות לפתח יחידה לכל אפשרות מתן 

 המטפלים מאפייני, הנדרשות הטיפול שיטות, מטופלתה האוכלוסייה מבחינת זו מזו שונות

 זהותו התמחות לפתח אפשרותבו ןניהבי בהפרדה צורך ישהם סבורים ש ולכן ,הנדרשת וההכשרה

  .יחידה לכל מתאימים מקצוע אנשי מראש לבחור אףו לכל אחת מהן וייחודית ברורה מקצועית

 תפניּו וחוסר עומס של תחושהלהפחית מה עשויה היחידות בין הפרדה ארגוניים:-פנים יתרונות 

  . משותפות צוות ישיבות לתיאום המוקדש היחסי הזמןאת  צמצםלו הצוות של

 מרכז החירום: חיבור בין שתי היחידות חשף את ל הנובע מהחשיפה המשפחות של הקושי מניעת

ויצר חשש  האינטרניתלמתרחש ביחידה  עוציתיי-המשפחות המגיעות לטיפול ביחידה הטיפולית

  מרכז.ב ביקורלקראת  ןוחוסר נוחות בקרב
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  השדרוג תכניתצוות היחידה והשינויים בעבודתו לאור 
 .סוציאליים עובדיםמו קליניים מפסיכולוגים בעיקר מורכב ביחידות הטיפולי הצוות - מאפייני הצוות

 הם מעשירית פחות קצת .ניש לתואר סטודנטיםשהם  או שני תואר בעליהם  מהם יםשליש כשני

 .ומשפחות ילדים עם בעבודה שנים 7.7 של ניסיון חברי הצוותל יש בממוצע. ראשון לתואר סטודנטים

 מדובר, כלומר. בעבודה ניסיון שנות 28-ל) הסטודנטים בקרב(בעיקר  0 בין נע הניסיון שנות טווח

עובדים גם ביחידה  יםלשני שליש מעל .וילדים משפחות עם בעבודה רב ניסיון בעלי בעובדים

  .האינטרנית

 של השדרוג תכנית יישום - עבודתועל רכיבי תכנית השדרוג על צוות היחידה ו יישום ה שלהשפעה

כלל רכיבים אחדים: שינוי שיטת התקצוב של היחידות ומעבר לתקצוב  ייעוציות-הטיפוליות היחידות

פי מספר משפחות ביחידה, הרחבת מספר המשפחות המטופלות ביחידה, הרחבת מספר התקנים -על

 כמו כן,. סוג הטיפולים ביחידות אתניסיון לגוון ושניתנו לכל יחידה, מתן הכשרה למנהלים ולעובדים 

ל יישובים רחוקים מהמרכז באמצעות ניוד ש בעיותיהם את לפתורהאפשרות  במסגרת התכנית נבדקה

 עםהראיונות עם המטפלים ביחידות ומ. מרכזים שניניסיון כזה נעשה בינתיים רק בואולם  ,עובדים

    ת היחידה ועבודתו:רכיבים על צווה יישוםשל  אלהמנהלי היחידות עלו ההשפעות ה

 היה) קיימת יחידה הרחבת או חדשה יחידה(הקמת  טיפולית יחידה של פיתוחה: מקצועית התפתחות

, במסגרת תכנית על כך נוסף .במרכזסוציאלי -הפסיכו הצוות של מקצועית להתפתחות הזדמנות

יתה שביעות רצון מהקורס יה .קורס בנושא פגיעות מיניות במשפחהביחידות הצוות השתתף השדרוג 

  והמשתתפים ציינו כי הם מיישמים את הנלמד. 

ביחידה גם ו האינטרניתביחידה  גםהיחידה חייב את הצוות לעבוד  פיתוחש במקומות: בעבודה גיוון

  .הטיפול אופןבו המטופלות המשפחות מבחינת סוג גיוון אפשרתה ייעוצית-הטיפולית

 נפשית מעמסה, עומס חוו ביחידותסוציאליים -הפסיכו הצוותים: ושחיקה מעמסה, עומס תחושת

 בהקמת העיסוקבשל , מהיחידות ובחלק ,המטופלות המשפחות היקף הרחבת בשל בעיקר ,ושחיקה

   .חדשה יחידה

 היחידות בשתי המטפלים של העבודה היקף הרחבת :"כובעים שני"ב עבודההקושי של  החרפת

 תאח בכל, בין השאר משום שןניהבי חלקהתל הקושי את החריפה) עוציתיי-וטיפולית אינטרנית(

 היא התוצאהכי  דיווחוש מרואייניםיו ה. ייחודיות תוונפשי מקצועית יכולות נדרשות יחידותמה

  .אשמה ותחושת תיּופנִ  חוסר, רגשית מעמסה

 המטפלים ושל היחידות בשתי המטפלים של העבודה היקף הרחבת בעקבות :בדידות של תחושה

כל  ייעוצית-ביחידה הטיפוליתתחושת בדידות.  אצלם הנוצר ייעוצית-הטיפולית ביחידה רק העובדים

אמנם הוא מלווה בהדרכה וישנן ישיבות צוות, אך כובד האחריות  ;לובטיפומטפל אחראי למשפחות ש

תחושה שכל הצוות נושא באחריות מאופיינת ב האינטרניתיחידה לעומת זאת ה מוטל על כתפיו.

  .עמיתים בפורום הצורך את העלו המרואייניםלשלומם של הילדים המטופלים. 

 ,מקבלים הדרכה פרטנית וקבוצתית ייעוצית-הטיפולית ביחידה המטפלים: והדרכה בהכשרה צורך

  .כדי לשפר את כישוריהם המקצועיים נוספות הם מרגישים צורך בהדרכה והכשרהאך 
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בלבד דיווח על ירידה בשכר  ייעוצית-הטיפולית ביחידה לעבוד שעבר צוות: הצוות של ההעסקה תנאי

 ייעוצית-הטיפולית ביחידה עבודהה ,כמו כן שעות נוספות.בעבור שאין כוננויות ואין תגמול  משום

  ערב.באחר הצהריים ו –פחות נוחות בשעות גם מתבצעת 

 :העבודה מעמסת הגדלת - ועל עבודתם מרכזי החירום מנהליתכנית על ה רכיבי יישום ה שלהשפעה

עקבות בלעסוק בהם  מנהליםעל הש המשימותשל ו המשפחותשל  ,המטפלים ם שלבמספרגידול ה

  הגדיל את מעמסת העבודה על כתפיהם של מנהלי מרכזי החירום. ייעוציות-הטיפולית היחידה פיתוח

 כלל הוספתלא  ייעוציות-הטיפוליות היחידות שדרוג: ייעוצית-טיפולית ליחידה רכז בתפקיד הצורך

בראש מרכז חירום  דועמל הוטל עליהםש מנהליםהיו וכך קרה ש ,תקן לניהול היחידה המתפתחת

 צורך וישלפעול כך  נכון אל ארגונית שמבחינה חושבים ואל. מנהלים מקבילות נהל שתי יחידותלו

  .ייעוצית-הטיפולית היחידה לוהינל ברכז

 מעורבים היו בעבר כי העידו היחידות מנהלי: העובדים עם היחסים ובמערכת הניהול בצורת שינוי

 כזו מעורבות מונעת והמטופלים המשפחות מספר הרחבתואילו עתה , המקרים בכל בטיפול לחלוטין

, חל שינוי במערכת היחסים עם העובדים. בחלק כמו כן .שלהם הניהול בצורת שינוי יוצרת כן ועל

. יהעל והפיקוח העבודה ויסות סביב סובבעם המטפלים  הםכי הקשר שלהמנהלים מהמקומות דיווחו 

  .לוא תחושות ן שללעיבוד הזמן נמצא תמיד ולא, המטפליםחלק מ בקרב תסכול מעורר זה מצב

-הטיפולית היחידה של הרחבה או הקמהבעקבות  המנהל בתפקידי השינויים: מקצועית התפתחות

  דרשו מהמנהלים כישורים מקצועיים חדשים הן בתחום הניהולי והן בתחום הטיפולי. ייעוצית

  ייעוציות- הטיפוליות יחידותה מהתערבות רצונן ושביעות המשפחות במצב שינויים
 המטפלים חברתיים לשירותים מהמחלקות הסוציאליים העובדים - וההורים הילדים התקדמות

התבקשו להעריך את מידת ההתקדמות של הילדים וההורים בעקבות ההתערבות ביחידה.  במשפחות

  : על אודות הילדים יהםדיווח לפי

 הרגשי בתחום כלשהי התקדמות חלה מהילדים 63% בקרב.  

 לאם הילד ביחס כלשהי התקדמות חלה 54% בקרב.  

  הלימודי בתחום כלשהי התקדמות חלה 41% בקרב.  

  לאב הילד ביחס התקדמות חלה 40% בקרב.  

 הילדים עם אחיהם.  ביחסי התקדמות חלה 38% בקרב  

  :ההורים התקדמות על עובדי המשפחה דיווחו עוד

 ם להתמודד עם התנהגות הילדים ולהציב להם גבולות ההורי בעיקר ביכולת חלה התקדמותה

  בהתאמה.  ,60%-61% –ובקשריהם עם הילדים 

  מהמשפחות חל שינוי כלשהו בקשר של ההורים עם המסגרות החינוכיות 49%בקרב.   

 ביכולתם לדאוג שהילד יקבל את השירותים הנחוצים לו. שינוי  חל מההורים 48% בקרב  

 מהמשפחות חלה התקדמות כלשהי במניעת התעללות פיזית, נפשית או מינית 39%-44% אצל.  
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 60%, ביחידה מהטיפול המשפחות התועלת שהפיקות שנשאלו על מיד ביחידות המטפלים של לדעתם

 הפיקולא או  תועלת שום הפיקו לא כמעט מהמשפחות 33%ואילו רבה מאוד) או  הפיקו תועלת (רבה

לדעתם של העובדים הסוציאליים מהמחלקות לשירותים  לא ענו על השאלה). 7%( כלל תועלת

 17%, ולעומתם ביחידה מהטיפולרבה מאוד) או  (רבהמהמשפחות הפיקו תועלת  70%חברתיים, 

  ).המשפחות את התועלת שהפיקו לא יכלו להעריך 13%( תועלת שום הפיקו לא כמעט

 שנה עד תשעה חודשים לאחר סיום הטיפול ביחידה חציזכור, ככ – מהיחידה ההורים רצון שביעות

שביעות רצון כללית מכל  עלדיווחו  הוריםבוצעו ראיונות עומק עם הורים שקיבלו טיפול ביחידה. ה

 קביעותה, המפגש אורך, הטיפולים הרכב, השירות ונגישותרכיבי הטיפול ביחידה: התנאים הפיזיים 

תיארו שינויים שחלו  הם סוציאלי.-הפסיכו הצוותמצד  יחסהו האווירהכן ו המטפל שליציבות וה

 צורך להם יש עדייןש וגישרהיו בהם שה, זאת עם. וכמבוגרים כהורים ובתפקודםבתפקוד ילדיהם 

  .ותמיכה ליווי, בטיפול
  

  לאנשי המקצוע בקהילה מייעץגורם כהיחידה 
מתפקדות בעיקר כיחידות טיפוליות ולא כגורם ייעוצי לאנשי המקצוע  ייעוציות-הטיפוליות היחידות

וקיימו ימי עיון והדרכות קבוצתיות  שימשו בתפקיד הייעוצי, גם יחידות שבעבר על כןיתר . בקהילה

שירותים חברתיים או יועצות לעובדים סוציאליים מהמחלקות  גוןכ ,ופרטניות לאנשי מקצוע בקהילה

למעשה ברוב המקומות אין כיום  .השדרוג תכניתבתי ספר, צמצמו את העשייה מסוג זה מאז החלה 

אך  מייעצים,. המטפלים ביחידות אמנם ייעוץ לאנשי המקצוע בקהילהתכנית עבודה מסודרת הכוללת 

 לא פורמליים. מקצועייםקשרים תוקף מאליהם היא  יהוהפני מדובר בייעוץ לגבי מקרים ספציפיים

כל פיתוח ידע, מתן ייעוץ, למידה והדרכה של קבוצות עובדים ב לשהיחידות לא הפכו עדיין למרכז 

ת של יּונִ וחוסר הּפ הייעוציתהפונקציה משפחות בסיכון גבוה. חוסר תקצוב של בילדים והקשור ב

 הפחתתהצוות ביחידות, העוסק כרגע בפיתוח הפונקציה הטיפולית, הן שתי הסיבות המרכזיות ל

  ייעוץ לאנשי המקצוע בקהילה מאז הפעלת תכנית השדרוג.ה

   רצויים פעולה כיווני 
  :להלן ההמלצות עולות ממצאיםהמ

 יותר  רחבתי לשירות קהיל המעבר 

 של בהרחבה הוָ לּואף ש .ביחידות המטופלות המשפחות היקף גדלתכנית השדרוג  בעקבות 

 אם לבדוק מקוםתחושות של עומס ומעמסה רגשית בקרב המטפלים. יש  , ישנןאדם כוח תקני

 . מתאיםהוא יחס המטופלות  המשפחות לבין מספר האדם כוח תקני היקף בין היחס

 והממצאים ביחידות המטופלת האוכלוסייההצרכים של  מורכבות בשלהטיפול:  משך 

שליש מהמשפחות משך הטיפול היה קצר בשו הוארך הטיפול מהמשפחות שבכרבע יםידהמע

יש לבחון אם משך  ,)העובדים הסוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים (לטענת מדי

 .המטופלות למשפחות מתאים שנקבעהטיפול 

 כגון  ,בתכנית השדרוג היה הפעלת מודלים חדשים להתערבות הרכיבים אחדטיפולים:  מגוון

בסוג  מספיק כי אין גיוון עלה הממצאיםמבעלי חיים. וטיפול ב טיפול קבוצתי, טיפול באמנות
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הטיפול למשפחות המטופלות ביחידות. יש לחשוב על דרכים להרחבת מגוון סוגי הטיפול. 

 הורים קבוצות הקמתעולה השאלה אם יש צורך בקידום  הורים קבוצות בהקמת קושי בשל

  ביחידות.

 ה במספר המשפחות המגיעות ליחידות יהעלי בשלגירושין:  בסכסוכיעם משפחות  עבודה

משפחות הלתת את הדעת על קבלת  חשובגירושין,  סכסוכירקע של  ולהן ייעוציות-הטיפוליות

. טיפול באוכלוסייה זו מחייב והטיפול בהן משפחות אלואצל ההתערבות על ליחידה ו

 .לה תאמיםוהתמחות מיוחדת ומענים מ

 ניהול מיומנויות בפיתוחהממצאים עלה הצורך של מנהלי היחידות מהיחידות:  ניהול 

, כמו כןהשינויים בצורת הניהול המתחייבים מכך. עם היחידות ו הגדלתלהתמודדות עם 

היחידה גם את ו האינטרניתאת היחידה  גםל בהם מנהל יחיד, המנהשבמרכזי חירום 

 את ולייעל החירום מרכז מנהל את עבודת להקל כדי רכז לתקצב מומלץ, ייעוצית-הטיפולית

 .המרכז

 בעקבות התכנית: במערך השירותים בקהילה לילדים ולמשפחות בסיכון מקומה של היחידה, 

 חשוב שירותל נעשתה. היא ותו לא האינטרניתהיחידה אינה עוד שירות הפועל לצד היחידה 

 של הכולל במערך היחידה משתלבת כיצד לחשוב יש. בקהילה בסיכון לילדים מענה הנותן

 בקהילה. בסיכון ולנוער לילדים שירותים

 ביחידות הצוות 

שהתראיינו דיווחו על עומס רגשי רב ותחושה של קושי להבטיח מוגנות לילדים  עובדים -

קשיים המיוחדים הכרוכים בטיפול במשפחות עם האת הדעת על  לתת חשובבטיפולם. 

 ליווי והדרכה מתאימים.  למטפלים הציעצרכים מורכבים במסגרת של שירות קהילתי ול

 עודל נזקקים ביחידות המטפלים ,מיניות בפגיעות לטיפול הקורס של תרומתו לע נוסף -

 נחוצות מקצועיות מיומנויות רכושל כדי עמיתים בקבוצות והשתתפות הדרכה, ותהכשר

 .בתפקיד הכרוכים הרגשיים הקשיים עם התמודדלכדי ו

 ביחידות לעבודה מודל הבניית 

  להתערבות בשלבים השונים, במיוחד בשלבים  גישות שונותביחידות השונות פותחו

לתת את הדעת על הצורך בהבניית  יש"אינטייק". ההראשונים של קבלה ליחידה וביצוע שלב 

 מודל להתערבות ביחידה.

 ליחידה  האינטרניתלחשוב אם יש צורך בהבניית מודל אחיד ליחסי הגומלין בין היחידה  ראוי

, והמנהלים . מהממצאים עלו היתרונות והחסרונות של המודלים הקיימיםייעוצית-הטיפולית

שאין צורך בהבניית מודל אחיד יש לתת אם תתקבל החלטה  .השונים מחזיקים בדעות שונות

 מענה לאתגרים שעולים מהעבודה במודלים השונים, כגון: 

הם  בהםש במרכזיםמטפלים על  יםטלהתמודדות עם כפל התפקידים והדרישות המו -

 .היחידות בשתי במקביל עובדים
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 זה נושא לבדוק יש - יעוציותי- ביחידות הטיפוליות המטפלים של העסקהה בתנאי פגיעה -

 .אתו להתמודד דרכים על ולחשוב

 של העובדות הסוציאליות המחוזיות לפי ית מודל ברור יותר לתפקיד הפיקוח יצורך בהבנ יש

 .היחידה ן עםקבלת מקרים ליחידות ועבודתנוער על החוק 

  לאנשי מקצוע בקהילה היחידה כגורם מייעץ 

מתפקדות בעיקר כיחידות טיפוליות ולא כגורם ייעוצי לאנשי  ייעוציות-הטיפוליות היחידות

ת של הצוות יּונִ וחוסר הּפ הייעוציתה יחוסר תקצוב של הפונקצ בשל בעיקר ,המקצוע בקהילה

 תפקידה למימוש דרכים על לחשוב ישכרגע בפיתוח הפונקציה הטיפולית.  עיסוקו בשלביחידות, 

 .בקהילה מקצוע לאנשי ייעוצי כגורם היחידה של

 ייעוציות-הטיפוליות היחידות של התקצוב שיטת   

 משפחות מספר פי-על לתקצוב שנתי-חד גלובלי מתקצובהיחידות עברו  ,תכנית השדרוג בעקבות

בגודל משפחות  הבדליםביא בחשבון זה אינו מ תקצובלמשפחה).  נפשות 3-כשל  בהנחה( בטיפול

  . בקהילה מקצוע לאנשי ייעוצי כגורם היחידה של תפקידהאת מימוש ו באוכלוסיות שונות
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  מבוא. 1

- קצרמענה לתת  יםמאפשר ים אלובני נוער. מרכזלהם חלק ממערך ההגנה לילדים וחירום ה ימרכז

 ולאפשר יםעל הילדפיזית להגן  ונועד הם. יםהגנה מיידילזקוקים לטיפול והלילדים בסיכון גבוה טווח 

כדי  הםעם הורי הםהאינטראקציה שלשל ו םמצב משפחתשל , םסוציאלי מקיף של מצב-אבחון פסיכו

 גם החירום במרכזי זוכיםומשפחותיהם  ים. הילדםעבורבלהעריך מהי ההתערבות המתאימה ביותר 

מופעלים  כיום). 1997, ואחרים דולב( המרכזים של מקצועי-הרב הצוות באמצעות מועד קצר לטיפול

  . מרכזי חירום עשרהבארץ 

ת: היחידה עת ובעונה אחבמרכזי החירום פועלות שתי יחידות המשלימות זו את זו ופועלות ב

ויחידה ; הב ןהה ולושבזמן שהילד  מועד מספקת לילד הגנה, אבחון והתערבות קצרת האינטרנית

בני לבקהילה וילדים מיועדת ל ,טיפולו הערכהיחידת שהיא  ,(אקסטרנית)עוצית יי-טיפולית

  . לאנשי מקצוע בקהילה גם מייעצתו םיהתומשפח

  עוציות.יי-שמונה יחידות טיפוליות בארץכיום פועלות 

(שנה מהיחידה האינטרנית לתת מענה באמצעות טיפול ארוך יותר  הנועדייעוצית -יתלהטיפו ההיחיד

אינם שבסיכון גבוה אך נתון בהם הילד שבני משפחתו במצבים ל) לילד ולאחר הארכה עד שנה וחצי

-הטיפולית היחידה במסגרת המקצועית ההתערבות כיסביר ו מהבית תו המיידיתהוצאאת מחייבים 

מסגרת להמשך ליווי היא תים היחידה לע .ביתית-חוץ למסגרת הילד פנייתתוכל למנוע את ה ייעוצית

ה ההפניה ליחידאת טיפול בה בתום תקופת השהייה של הילד ביחידה האינטרנית. לוהמשפחה 

 ועליו )נוערה לחוקמחוזי פקיד סעד ( נוערהחוק פי מחוזי ל וציאליסבד עו מבצעייעוצית -הטיפולית

בוחנת את . ועדה זו במחלקות לשירותים חברתייםעדת תכנון טיפול והערכה ו ה שלאישורלקבל את 

גורם  אמורה להיותהטיפולית  ה, היחידעל כך נוסף טיפולית.המידת ההתאמה של הילד למסגרת 

  ילדים ומשפחות בסיכון גבוה.בקרב התערבות בכל הקשור במייעץ ומדריך לאנשי מקצוע בקהילה 

רכיהם של ילדים ויעוציות הן חלק ממערך שירותים רחב המספק מענה לצי-היחידות הטיפוליות

 ן הןמטרותיהו ,בקצה רצף הסיכוןשומשפחות בסיכון בקהילה. היחידות מספקות מענה לילדים 

התערבות טיפולית,  ,יכולת המשפחה וסיכוייה להסיר את מצב הסיכון הערכה מקיפה ומעמיקה של

דים ישנם שירותים נוספים המטפלים ביל .ביתית-חוץובמקרים מסוימים הכנת המשפחה להוצאה 

מורכבות  יהןבעיותשל הם מטפלים במשפחות בא ,הורים-מרכזי ילדיםלמשל  ,ובמשפחות בסיכון

כמו  ).2009, ריבקין( ביותר במצבים הקשיםא במשפחות למוטיבציה ונכונות לשינוי, ושיש להן ופחות 

  ביתית.-להוצאה חוץ ןהכנתבמשפחות או  ן שליכולת הערכתהורים אינם עוסקים ב-כן, מרכזי ילדים

מודל אחיד  חסרונו שלעל  וצביעההצוות המפעיל של מרכזי החירום והגורמים המעורבים בניהולם 

לילד  השירות הפוטנציאל שלהן. בשל כך יזמו מיצוי-ועל אי יעוציותי-הטיפוליותלעבודה ביחידות 

היחידות שדרוג של ללהרחבה ו תכנית, אשליםעם יחד  החברתיים והשירותיםולנוער במשרד הרווחה 

עוציות נוספות במרכזי החירום יי-להקים יחידות טיפוליות נועדה תכניתהייעוציות. -הטיפוליות

הייעוצי  ןפהאת  לחזקו משפחותיהם בני עםו בסיכוןמודל אחיד של עבודה עם ילדים  ליצורהקיימים, 

מכון -ינטג'ו-צוות מאיירס ביצע אותו ;ערכההשדרוג לוותה במחקר ה תכנית. לקהילה המקצועית
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היחידות פעילות נועד לבחון את והוא  ,2011–2008שנים , באשליםשל ביזמה ובמימון  ,ברוקדייל

 ו של. מטרתבעתיד ולספק מידע שיסייע לתהליך זההשדרוג  ייעוציות לאור יישום תכנית-הטיפוליות

   מחקר.הלהציג את הממצאים שעלו מ שלפנינודוח ה

מטרתן, אוכלוסיית  – ייעוציות-הטיפוליות היחידות במסגרת כיום הניתן השירות את נתאר בהמשך

 שנבחרוהשיטות  אתת מטרות המחקר ואנפרט  3 בפרקשטומנת בחובה תכנית השדרוג.  נויוהשיהיעד 

את  יפרט 5 פרקתאר את האוכלוסייה המטופלת ואת דרכי ההפניה שלה ליחידה וי 4 פרק. לביצועו

 6. בפרק המטפלים על המוטלות המשימות אתו הדרכי יישומ, את ביחידה הננקטתשלבי ההתערבות 

את יחסי הגומלין בין  7ובפרק  ,את הקשר בין היחידה לבין גורמים מקצועיים אחרים בקהילה נציג

נתאר את השפעת תכנית השדרוג על  8 בפרק. האינטרנית הלבין היחיד ייעוצית-היחידה הטיפולית

 ןרצונ ושביעות המשפחות במצב השינוי את 9 ובפרק המטפלים ומנהליהם, ובו, היחידהצוות 

נבחן כיווני  פרק האחרוןמייעץ, וב גורםבתפקידה של היחידה בתור  נדון 10 בפרק. יחידההמהתערבות 

   לעתיד. ואפשריים רצוייםפעולה  

  עוציות: תיאור השירותיי-. היחידות הטיפוליות2

  ייעוציות-מטרות היחידות הטיפוליות 2.1
  ייעוציות הוגדרו שתי מטרות עקריות:- הטיפוליותליחידות 

בני משפחתו וטיפול ישיר בילדים הנתונים בסיכון גבוה אך יכולים של הערכה מקיפה של הילד ו .א

הסרת מצב ידי לשאר בקרב משפחתם. זאת, כדי למנוע את הוצאתם מהבית וכדי להביא ילה

  במשפחה. נתון הילד  שבוהסיכון 

 :משנה מטרות הוגדרו זה לצורך

 להסיר את מצב הסיכון בעזרת התערבות  וסיכוייהיכולת התפקוד של המשפחה  הערכת

 טיפולית 

 אום עם יתר יבת להפעלהלמשפחות בסיכון גבוה,  מתאימות טיפול תכניותיישום של ו פיתוח

  תנים למשפחות אלויהשירותים הנ

 ל מרכז החירוםש ביחידה האינטרנית לאחר שהייה הבטחת רצף טיפולי לילד ולמשפחתו 

  )ביתית- חוץ למסגרת עובר אינו שהילדהוחלט  אם(

  השתתפות בהכנת הילד ומשפחתו לכניסה ליחידה האינטרנית במרכז החירום ו/או למסגרת

 חוץ ביתית

 באמצעות גבוה בסיכון ומשפחות ילדים אצל להתערב בקהילההיכולת של אנשי המקצוע  שיפור .ב

 בקהילה לצוותים והדרכה ייעוץ

  מטרות משנה:  הוגדרו זה לצורך

  הנחלת הידע שהצטבר במרכזים בעקבות הניסיון שנרכש בעבודה עם ילדים בסיכון גבוה

  ומשפחותיהם לאנשי מקצוע אחרים המתמודדים עם אוכלוסיות דומות
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 עם מודלים חדשניים ודרכי התערבות טיפוליות בעבודה עם ילדים בסיכון גבוה ו פיתוח

  הקהילה המקצועית הרלוונטיתלמען צוותי המרכזים והן למען משפחותיהם, הן 

  ייעוציות -ת היעד של היחידות הטיפוליותואוכלוסי 2.2
נחשפו שילדים ב רמדוב - הוריהםגבוה" ו בסיכוןהמוגדרים "ילדים  14לידה עד  מגיל ילדים. א

הוריהם או ניצול מיני. המשפחות של  מצדלמצבים רגשיים ופיזיים קשים בשל הזנחה, התעללות 

 ).2005ואחרים,  פריד" (בעייתיות-ורב גבוה בסיכוןהילדים מוגדרות "משפחות 

הצביעו על לן יהפעלוייעוציות -ת היחידות הטיפוליותים אמעורבים ביזמה להקשהיו אנשי מקצוע 

  ייעוציות:-המתאימות לטיפול ביחידות הטיפוליות ילדים ארבע קבוצות

שיש  אךלטיפול ביחידה האינטרנית  תםהמתאימים מבחינת הפרופיל שלהם ושל משפח ילדים .1

 יםמתגורר םכאשר ה םמשפחתעם ם ומלעבוד עאפשר להגנה פיזית וכי  יםזקוק םסבירות כי אינ

 ; בבית

סבירות שהם מתאימים להוצאה מהבית, אך הגורמים המטפלים אינם בטוחים בכך  שישילדים  .2

במקרה כזה  .מביתו על הוצאת הילד בטרם יחליטון את התנהלות המשפחה מעוניינים לבחוהם ו

 ;סוציאלית מקיפה-מסגרת פסיכוכן מסגרת הערכה והיא ייעוצית -היחידה הטיפולית

אך ההוצאה מהבית נתקלת בהתנגדות קשה  ,להוציאם מהביתשצריך  הסבירות גבוה שישילדים  .3

 יכול לשמשהסמוכה למסגרת האינטרנית,  ,יעוציתי-הטיפול במסגרת הטיפולית :ההורים של

אינטרנית הסמוכה ליחידה חשיפת ההורים למסגרת הלעתים,  לאבחון והערכה."פרוזדור" 

נוע את ההוצאה של הילד רצון למבשל הייעוצית מעודדת את ההורים לשתף פעולה -הטיפולית

 ; תותפעל לטוב מהביתהילד  תהוצאשהכרה ידי אותם ל הביאיא מתים המהבית ולע

צורך בהמשך ליווי טיפולי להם  יששהו במסגרת האינטרנית ושבו לביתם ושילדים  .4

 משפחותיהם.לו

קשר עם שיש להם קהילת אנשי מקצוע  - ובהוריהם גבוה בסיכון בילדים ליםהמטפ אנשי מקצועב. 

  .יחידותלהפיק תועלת רבה מהחשיפה לידע שנצבר אצל הצוותים ב יםעשוישילדים ו

   ייעוציות-הטיפוליות היחידות של השדרוג תכנית 2.3
דגש על פיתוח של היחידות האינטרניות  והושםלאורך השנים התבסס מעמדם של מרכזי החירום 

רות לילד ולנוער במשרד הרווחה ובסיוע של הג'וינט יבאמצעות הש ונעש ופיתוחהקמת השירות ום. הב

. לעומת זאת, היחידות ולהטמעתה ארציתהפיתוח סטנדרטיזציה ברמה ל והוביל םהו ,אשליםושל 

שונות רבה יתה יוה ,מתמצומצ פעולתן הייתהובחלק ממרכזי החירום רק פעלו ייעוציות -טיפוליותה

סמיכות ליחידה השל אופי בו המידב –בתשומות ובדרכי העבודה (למשל  ,במשאבים – ןביניה

שטח ק שעלה מההדוחהיקף המטופלים). שונות זו, לצד הצורך באדם והח ומשאבי כבהאינטרנית, 

ם מהבית, הובילו להחלטה לשדרג את הילדי משפחות בסיכון גבוה בלי להוציאלמענה לילדים ולתת 

נוספות במרכזי חירום  יחידותשלוש ולהקים יות הקיימות צהייעו-יחידות הטיפוליותהחמש את 

  יחידות כאלה.  לא היובהם עדיין ש
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להפעלה בחמש היחידות  יועדהו) 2011–2008(שנים  שלושלתקופה בת  תוכננההשדרוג  תכנית

  יחידות חדשות. ובשלוש הוותיקות

  :תכניתה תמטר

מענה לילדים ולמשפחות  במתן ייעוציות-הטיפוליות היחידות של יכולתן את ולשפר להרחיב .א

  ם מהבית. את הילדי בסיכון גבוה מבלי להוציא

מבחינת אוכלוסיית יעד,  – ייעוציות-הטיפוליותלגבש, לנסח ולהפיץ מודל להפעלת היחידות  .ב

  .יפעלו לפיו כל היחידותש –מטרות, דרכי עבודה, תקנים ונהלים 

 :רכיבי התכנית

 פי מספר המשפחות המטופלות -שנתי של היחידות לתקצוב על-מתקצוב גלובלי חד מעבר .1

, ייעוציות-הטיפוליות מהיחידות אחת בכלובעונה אחת  בעת המטופלות המשפחות מספרהגדלת  .2

 משפחות  40-רוב לימשפחות בק 15-מ

 ייעוציות-הטיפוליות היחידות להפעלת התקניםהגדלת מספר ו האדם כוח הרחבת .3

 סיכון במצבי מטופלים עם בהתמודדותם היחידות לצוותי והתמיכה ההעשרה, ההכשרה הרחבת .4

 היחידותשל ו בכלל המרכזים של והעיסוק הניהול תחומיב למנהלים הכשרה באמצעות, גבוה

טפל בפגיעות מיניות במשפחה לבפרט ובאמצעות הכשרת העובדים  ייעוציות-הטיפוליות

 ) ואשלים חרוב מכון, שוסטרמןנוספים (במימון קרן  םים רלוונטייעניינוב

כגון טיפול קבוצתי, טיפול באמנות או טיפול בעזרת בעלי  ,מודלים חדשים להתערבות הפעלת .5

   התהליך ה שלתיעוד והערכמלּווה ב ,חיים

והרחבת הסיוע גם למסגרות נוספות  טיפול בילדים ומשפחות בסיכון גבוה לעהידע  הפצת .6

 בקהילה

(בסיוע  האינטרנייםחדשות בסמוך למרכזי החירום  עוציותיי- טיפוליות יחידות שלוש הקמת .7

  ביטוח לאומי)מוסד לאשלים וה

 עובדים ניוד באמצעות נוספים ישוביםיל מענה ולתת השירות את להרחיב האפשרות בדיקת .8

 .בקהילה מקצועיים לגורמים ייעוץשיעסקו הן בטיפול הן ב

תקני כוח אדם  ארבעה לחמישה בין מרכז לכלהיו הפעלת תכנית השדרוג,  לפני ,בעברלציין כי  חשוב

תקני כוח אדם  3.5 ייעוצית-טיפולית יחידה כל קיבלה. עם הפעלת תכנית השדרוג יחד לשתי היחידות

תקני שלושה  לענוסף רפואיים), -הגם עובדים פר תקנים אלובניתן להעסיק ו ,סוציאלי-פסיכוה(לצוות 

שנה השנתי בסוף -גלובלי חדמעבר מתקצוב גם תכנית השדרוג כללה  .ביחידה האינטרנית כוח אדם

   .משפחה)בנפשות שלוש  יש(בהנחה ש המשפחות המטופלותפי מספר -לתקצוב על

ייעוץ לאנשי מקצוע בקהילה להשתלמויות צוות, להדרכות ולגם תקציב הגלובלי עבר שימש הב

היחידות מחויבות  ,במסגרת תכנית השדרוגעם המעבר לפעולה אך  .הורים ביחידות הקמת קבוצותלו

היחידה פיהם -על רקו – ת טיפול ביחידהוהמקבל ותמשפחכל אחת מהל טופס – השמה ילמלא טופס
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ולא למימון  במשפחה להתערבות רקתקצוב מיועד ההיא ש הדבר משמעות). עדההוֹ מקבלת תשלום (

   גורם ייעוצי לאנשי מקצוע בקהילה.בתור הפעילות של היחידה 

   ההערכה מחקר. 3

  ושאלות המחקר מטרת המחקר 3.1
יעד האוכלוסיית את , במרכזי החירום עוציותיי-תאר את היחידות הטיפוליותל יתהמטרת המחקר הי

שיפור והרחבה ל קשרבקבלת החלטות בהשדרוג ולספק מידע שיסייע  תכניתדרכי העבודה לאור את ו

  . רותישל הש

  : ןהעוסק בערכה הדוח השהשאלות להלן 

  ומה הסיבות להפנייתם? הילדים והמשפחות המטופלים ביחידותמאפייני הם ה מ .1

הן ה מ ?(מה מספר המשפחות המטופלות ?ביחידותפעולה ההיקף העבודה ודרכי הם מה  .2

מה משך הטיפול וכיצד מתבצע תכנון המשך  ?הן שיטות הטיפולה מ ?התשומות לילדים ולהורים

  )?הטיפול לקראת סיום

 משפחות המטופלותקשר למשותפת בהעבודה מתבצעת הבאיזה אופן ועם אילו גורמים בקהילה  .3

 ?ביחידות

 ייעוצית לבין היחידות האינטרניות?-ותמה יחסי הגומלין בין היחידות הטיפולי .4

  ?שינויים שחלו בעבודתו לאור תכנית השדרוגהמה מה מאפייני הצוות ביחידות ו .5

(מה השפעת ההתערבות ביחידה על הילד  ?השינויים שחלו במצב הילדים והמשפחותמה  .6

לשירותים  במחלקותים המטפלים במשפחה וציאליסבדים ההעו התוומשפחתו, כפי שמעריכים א

 )?מה מידת שביעות הרצון של ההורים מן ההתערבות ביחידה חברתיים?

 ?גורם ייעוצי לאנשי מקצוע בקהילהבתור היחידה כיצד פועלת  .7

את הרחבת השירות ואת  ,השינויים שחלו בעבודתםדות את כיצד תופסים אנשי הצוות ביחי .8

   אחרים של תכנית השדרוג?הרכיבים ה

  שיטה 3.2

איסוף המידע בוצע  ייעוציות.-הטיפוליותהיחידות  שמונהאת  כללוחצי ושנים כשלוש  נמשךהמחקר 

המשפחות להגדלת מספר  יהיפיהצ בעתהשינוי בשיטת התקצוב והגדלת מספר התקנים ו אחרי

כלים כמותיים במחקר בהשתמשנו  רכה).עהתקופת ה בעתשאר הרכיבים יושמו ( המטופלות

   כלי המחקר ודרך איסוף המידע:ואיכותניים. להלן פירוט 

   כמותילאיסוף מידע  כלים

כדי ללמוד  - )(שאלוני סיום טיפולההתערבות סיום לאחר המשפחה  עלשאלון למטפל ביחידה  )1

על תהליך ההתערבות בוצע סקר בקרב המטפלים על מטופלת ביחידה וההאוכלוסייה מאפייני על 

כלל  ןהשאלומשפחות שסיימו טיפול ביחידה. הסקר בוצע באמצעות שאלון למילוי עצמי.  אודות
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על הגורם המפנה, על , לטיפול המשפחה להפניית סיבותעל ההילד והמשפחה, מאפייני על שאלות 

שיתוף הפעולה עם גורמים מקצועיים על מספר הפגישות), (למי ניתן, סוג הטיפול,  הטיפול שניתן

להמשך טיפול לאחר  תכנית גיבושעל ומטרות הטיפול  השגתעל אחרים ביחס לילדים ולמשפחה, 

בסך . משפחות 400-כ טיפולאת הבשנים הללו סיימו  ,החפי נתוני משרד הרוו-על .סיום ההתערבות

את סיימו כי דווח לצוות המחקר שמכל היחידות משפחות  133שאלונים על  133ל מולאו והכ

לא ברור עד כמה משפחות אלו מייצגות את כלל המשפחות המטופלות  .2010–2009טיפול בשנים ה

  ביחידות.

כדי  - תלאחר סיום ההתערבו ,עובד משפחהלנוער או החוק  וציאלי לפיסבד לעושאלון מעקב  )2

אודות על טלפוני בוצע סקר  המחלקות לשירותים חברתייםללמוד על הקשר בין היחידה לבין 

עובדי או  1נוערהעובדים סוציאליים לפי חוק  בקרב . הסקר בוצעמשפחות שטופלו ביחידות

 ,חודשים לאחר תום הטיפול ביחידה שלושה עד תשעהכקשר עם המשפחות להם  היהש משפחה

של או   המשפחה עובדשל קשר העל טיפול במשפחה לפני הגעתה ליחידה, ה עלשאלות  כלל והוא

הקשר עם על ך הטיפול ושיחידה במהצוות עם עם המשפחה ו נוערהסוציאלי לפי חוק העובד ה

 71-ו משפחות 59שאלונים לגבי  59ל מולאו ובסך הכ המשפחה לאחר סיום הטיפול ביחידה.

 2.62%ענות עמד על יההשיעור  ילדים.

מגוון המשימות כדי ללמוד על  - )ניתוח עיסוקיםטופס ( ביחידה פעולות של העובד לתיעודטופס  )3

 הם.יד משימותועיתל "טופס עיסוקים"מילאו המטפלים סוגן והיקפן,  ,של המטפלים ביחידות

המטפל (מקצוע, שנות השכלה, שנות ניסיון בעבודה עם  ם שלמאפיינידיווח על גם הטופס כלל 

כרותם יהבהתאם לו תכניתמטה הנציגי הטפסים פותחו על בסיס ראיונות עם ילדים ומשפחות). 

בהיקף הטופס מולא פעמיים כדי לבחון שינוי המשימות העומדות בפני המטפלים ביחידות.  את

. המטפלים מילאו את הטפסים השדרוג יתתכנהמטפלים בעקבות  עלשהוטלו המשימות של ובסוג 

) 2(; 2008נובמבר  -הפעלת תכנית השדרוג  עם) 1של פעילות בשני מועדים: ( שבועייםבמהלך 

 36-מ 33טפסים את הלאו יבמועד הראשון מ .2010מאי/יוני  -כשנתיים לאחר הפעלת התכנית 

 אלו יםמספר( מכל היחידותמטפלים  75-מ 60טפסים את הלאו יבמועד השני מ; ביחידותמטפלים 

 .מנהלים) יםכולל םאינ

 - במשפחות שחוו פגיעות מיניות  לטיפולשאלון משוב לעובדי המרכזים משתתפי השתלמות  ) 4

, מכון חרוב, קרן שוסטרמן ואשלים מטעם(מחזור א') משתתפים בהשתלמות לופץ ההשאלון 

על שביעות הרצון של המשתתפים, על משוב על ההשתלמות,  תלקבל ונועדבתום ההשתלמות, 

לעבודתם במרכזים בכלל וביחידות  ההשתלמות של מידת הרלוונטיותעל הידע שרכשו ו

מילאו את שאלוני  כל המשתתפים במפגש הסיום של ההשתלמותבפרט.  ייעוציות-טיפוליותה

  .שאלוני משוב 13מולאו בסך הכול  .המשוב

                                                   
  פקיד סעד לחוק נוער. –עו"ס ח"ן (עובד סוציאלי לחוק נוער) ובעבר  1
סוף  משפחות שעליהן דווח שסיימו את הטיפול עד 133מתוך משפחות  126שאלון המעקב היה אמור להקיף  2

 18- וב, במחקר להכלילן אפשר היה לא ולכן, המטפל"ס העו פרטי צוינו לא משפחות 126-מ 13 על אך, 2010
מהמשפחות טיפלו עובדים שכבר מילאו שאלון לגבי משפחה אחרת (הוחלט שכל עו"ס מתראיין על אודות 

 הניסיוןמשפחות בלבד שלגביהן נעשה ניסיון למלא שאלון מעקב.  95-משפחה אחת בלבד) ולכן מדובר ב
   .מקריםמה 62%-ב, כלומר, משפחות 59 לגבי צלח למלא שאלונים
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   איכותני מידע לאיסוף כלים

 תכניתלבחון את יישום ללמוד על עבודת היחידות וכדי  - עם בעלי תפקידים ראיונות עומק )1

בשני נערכו ראיונות עומק עם גורמים שונים  היחידות שלוהאתגרים הסוגיות את והשדרוג 

 )ב(. מנהלי יחידות 5נערכו ראיונות עם  2008בסוף  השדרוג תכניתעם הפעלת  )א(: מועדים

עובדים  3 בעלי תפקידים: עם 16עם  נערכו ראיונותהחלה לפעול  תכניתנתיים לאחר שהכש

 3עם  ,עוציותיי-יחידות טיפוליות רכזי 3 עם מנהלים, 5 עם ,נוערהסוציאליים מחוזיים לחוק 

  3.נציגי עמותות 2עם ו מטפלים

ההורים את ההתערבות ביחידה  איך תופסיםכדי ללמוד  - ראיונות עם הורים בסיום ההתערבות )2

סיימו שלמחצה עם הורים ממשפחות -ניםמובְ  טלפונייםראיונות עומק  12ואת השפעותיה נערכו 

ההורים נשאלו שאלות פתוחות . קודם לכןחודשים  הכחצי שנה עד תשע את הטיפול ביחידה

סוג  בענייןושאלות סגורות תרומתו להם ולילדיהם על שביעות רצונם מהטיפול ו עלשהוכנו מראש 

רכי ומטפלים במשפחה, מעורבות עובד המשפחה והתאמת הטיפול לצההטיפול, אורכו, מספר 

 םכדי לקבל את הסכמת להורים הם שפנו העובדים הסוציאליים של המשפחותהמשפחה. 

 .להתראיין

 של פרוטוקוליםממידע  נאסףה תודילמות המלוות אעל ו תכניתיישום הכדי ללמוד על  - תיעוד ) 3

  .המלוות את התכנית ועדות ההיגוי וועדות הביצוע

נערכו תצפיות  השדרוג תכניתהתשתיות לביצוע על תהליך היישום ועל כדי לקבל מידע  - תצפיות   )4

  .על פורום מנהלי המרכזיםועל ועדות הביצוע 

  האוכלוסייה המטופלת וההפניה ליחידה . 4

וכן בדרכי  ציותועיי-הטיפוליותשל האוכלוסייה המטופלת ביחידות  במאפייניםופרק זה דן בהיקף 

ת דרכי העבודה והפעולה של היחידות ין אלהבכדי מידע זה חשוב . הפנייתה אל היחידה ובסיבות להן

  .שדרוג היחידותשל מטרות ה עד כמה הושגובהמשך ון לבחכדי ו

  היקף האוכלוסייה המטופלת 4.1
הרחבת היקף  ואה ייעוציות-הטיפוליות היחידות של השדרוג בתכנית המרכזיים הרכיבים אחד

 חודשכל במטופלות משפחות  40כל יחידה נדרשה להגיע להיקף של  האוכלוסייה המטופלת ביחידה.

  נפשות).  120-כ סה"כ - (שלוש נפשות בממוצע בכל משפחה

נע בין  2010בשנת המשפחות בחודש היקף  ,פי הדיווח החודשי של מנהלי היחידות למשרד הרווחה-על

 במספר המשפחות משמעותית היעלי ובכך יש, תבעונה אחועת משפחות המטופלות ב 40-ל 28

 דאחעם זאת, לא כל היחידות הגיעו להיקף המשפחות המטופלות הנדרש. המטופלות ביחידות. 

אינו מתאים שהוא ו ביותרפי היחידה הוותיקה -היקף המטופלים הרצוי נקבע עלש ההסברים לכך היה

בהם שהמשפחות המטופלים ושל  מספרם שלטענו כי  בעלי התפקידים שרואיינומחלק  לכל היחידות.

באחת היחידות  ,כך .היקף תקני כוח האדם ביחידותבהתחשב באלי הם נדרשים לטפל אינו ֵר 

                                                   
 רום ברחבי הארץ הן עמותות למיניהן.מפעילות מרכזי החי 3
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 – היחידה כוח אדם נוסף העומד לרשותההצלחה נסמכת על שהצליחה להגיע להיקף הנדרש נטען כי 

  סטודנטים. כפי שהסביר המנהל:

בשנה שעברה, אבל זה הודות לסטודנטים שיש לנו. רק הודות  ...משפחות 40-לנו ב"טיפ
   ".לסטודנטים. יחידה אחרת שאין לה סטודנטים, העמידו אותה בצרה צרורה

היחידות ציינו כי מספר ההפניות ובהתאם לכך מספר המשפחות המטופלות משתנה לאורך  רובב

  . סיפר אחד המנהלים:השנה

קייס 'יש רגעים בשנה שאני קצת מרגיש חוסר אונים שאין מספיק מטופלים, כי אנחנו ב"
מלא של מטפלים, בשש וחצי משרות. ויש רגעים שאני קצת בחרדה שיש יותר מדי ' לוד

ים ואין לי מטפל בשבילם והמטופלים האלה צריכים לחכות. בין נובמבר לאפריל מטופל
  " ...בלבד 30ספטמבר אנחנו מגיעים לשפל של -אפשר להכניס סיכה, מצד שני ביולי-אי

בחלק  ,א הקמת קבוצות הורים. ואכןיאחת הדרכים להגדיל את היקף המשפחות המטופלות ה

   ף המשפחות המטופלות ביחידה.יקאפשרות להגדיל את המהיחידות רואים בהקמת קבוצת הורים 

נפשות שיש שלוש נקבע על בסיס ההנחה היקף המשפחות הנדרש שתה ישנשמעה בראיונות הי טענה

  .למיניהןלהבדלים בגודל משפחות באוכלוסיות  מבלי לתת את הדעתבכל משפחה 

  המטופלת  יההאוכלוסי מאפייני 4.2
 14–0 םילדים בגילייתה יה ,כפי שהוגדרה מראש ,ייעוציות-הטיפוליותאוכלוסיית היעד של היחידות 

רגשיים ופיזיים קשים בשל הזנחה,  במצביםילדים . מדובר בוהוריהם גבוה בסיכוןהמוגדרים ילדים 

- התעללות מצד הוריהם או ניצול מיני. המשפחות של הילדים מוגדרות משפחות בסיכון גבוה ורב

 . )2005ואחרים,  פריד(בעייתיות 

עולה כי  הטיפול אתביחידות על משפחות שסיימו  המטפלים שמילאו הטיפול שאלוני 133מניתוח 

) אין הורה מפרנס וכרבע 28%הוריות, בכשליש (-מהמשפחות המטופלות הן משפחות חד )50%(מחצית 

  )1(לוח  .ויותרארבעה ילדים שיש בהן ) הן משפחות גדולות 24%(

לוקה בחסר בשל אחת אחד ההורים לפחות של כמבוגר תפקודו מהמשפחות  26%-, בעל כך נוסף

 /עבריינות/זנות), 6%(), התמכרויות 13%מחלת נפש/הפרעת אישיות/ניסיון התאבדות (: הסיבות להלן

שיש לתת  מורכביםצרכים  ןלהיש אם כך ברור כי מדובר במשפחות ש .)1%, פיגור ()6%ה בכלא (יישה

  הצורך בשיקום תעסוקתי ובטיפול בבעיות התפקוד של ההורים כמבוגרים. הלדוגמ ,עליהם את הדעת

עוצית למאפייני האוכלוסייה יי- מאפייני האוכלוסייה המטופלת ביחידות הטיפוליות ה ביןהשווא

במרכזי  מהמשפחות) 53%עלה כי המאפיינים דומים: כמחצית (מהורים -המטופלת במרכזי ילדים

הן  )20%( וחמישיתמשפחות גדולות הן ) 23%כחמישית ( הוריות,-ת חדמשפחו הןהורים - ילדים

  ).2009 ,ריםואח בקיןיאחד ההורים לפחות סובל מבעיות בתפקודו כמבוגר (ר ןבהשמשפחות 
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    )באחוזים(ייעוציות -: מאפייני המשפחות המטופלות ביחידות הטיפוליות1לוח 
  133=N  

  50  הוריות -משפחות חד
 28  אין מפרנס 

 24  +)4משפחות גדולות (
 18  עולים 

 13  התאבדל שניסה או אחד ההורים לפחות סובל ממחלת נפש/הפרעת אישיות
 6אחד ההורים לפחות סובל מהתמכרויות

 6אחד ההורים לפחות עוסק בעבריינות/זנות/שוהה בכלא
 1פיגורלוקה באחד ההורים לפחות 

  טיפולסיום מידע: שאלוני המקור 

, צרכים רביםשיש להן גם מהראיונות עם גורמים שונים ביחידות עולה כי מדובר במשפחות  ,ואכן

  במחלקות לשירותים חברתיים:ללא הצלחה טופלו בעבר  ןשחלקהסיכון משפחות בקצה רצף 

לא רובן, הן משפחות שהרווחה  אנחנו מתעסקים עם משפחות שברובן הגדול, כולן"
  .(רכז)" .אנחנו הקרש האחרון במובן מסוים ..סוחבת כבר שנים.

   :או
אלינו מגיעות המשפחות שהן ממש בקצה הרצף. הרבה משפחות שהתייאשו מהן . "..

טיפול כאלה ואחרות, משפחות שההורים או  תכניותבלשכות, הרבה משפחות שניסו 
לפחות אחד מההורים ממש בחוסר תפקוד, סמים, כלא, אלימות מאוד קשה. הרבה 

ין וסכסוכי גירושין, הורים שבאמת לא פנויים לילדים. הרבה משפחות משפחות של גירוש
  .רכז)שיש לי שאלה לגבי המוגנות של הילדים בבית..."(

ים: שיקום רבצרכים בתחומים  ןלהיש כי מדובר במשפחות שלה ויונות עם ההורים עאמרגם 

  : אימהות ותעסוקתי, תמיכה כלכלית ועוד. סיפר

   לי את הכוח הזה כמו שהיה לי פעם... " " אין לי איך לעבוד, אין

  או:

" לפני חמש שנים התגרשתי, ולפני שנתיים וחצי נשרפה לי הדירה. נשארתי רק עם אוטו 
   ".היה לי איפה לגור או לישון אליסינג ושלושה ילדים. ל

א והבשנים האחרונות אחד השינויים הבולטים במאפייני האוכלוסייה המטופלת מהראיונות עולה כי 

דורש התמחות  ןות בסכסוכי גירושין. מדובר במשפחות שהטיפול בהתונהעלייה במספר המשפחות הנ

  ביחידות. תיארה אחת המנהלות: ןמיוחדת, משאבי זמן נוספים ומענים שאי

ואני כן , ]של הורים בסכסוכי גירושין[אני עכשיו פתחתי את השירות לכמה מקרים "
מצד שני אלה משאבים אחרים לגמרי..  פגועים...חושבת שיש שמה לפעמים הרבה יותר 
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לתת  5משפחתית הֹועדהאפשר על -אי. .. 4אתה עושה את הביקורים ומשלב מרכז קשר
  .."..כאלה שירותים. זה תמיד מלווה בתהליכים משפטיים

עד כמה מתאים שהיחידה הטיפול במשפחות בסכסוכי גירושין העלה התלבטות בחלק מהיחידות 

התלבטות דומה עלתה . ןבשל הצרכים המיוחדים שלה הנתונות בסכסוכי גירושין, משפחותתטפל ב

  טיפול בפוגעים מינית. בקשר ל

    הפניה ליחידהם לסיבות ודרכי 4.3
  הפניה הסיבות  4.3.1

טיפול ביחידות ל הופנומשפחות שטיפלו במהמחלקות לשירותים חברתיים שהעובדים הסוציאליים 

קולים שעמדו לנגד עיניהם בהחלטה להפנות משפחה ליחידה יהיו הש מה נשאלוטיפול את הסיימו שו

 ).2(לוח בריאות הנפש  שירותי הורים או-כגון מרכז ילדיםעוצית ולא למסגרת חלופית יי-הטיפולית

משפחה ליחידה הוא מומחיות היחידה בטיפול בילדים שהשיקול העיקרי להפניית עולה מהנתונים 

, מומחיות הצוות בטיפול במצבים קשים )86%(היותה מסגרת לאבחון תפקוד המשפחה בסיכון גבוה: 

. לגבי )70%(מומחיות היחידה באבחון היתכנות הוצאה של ילד מהבית  ,)78(%של הזנחה והתעללות 

התנסות קודמת חיובית בטיפול בילדים ומשפחות  שהשיקול היה וחדו )61%( שלישים שניל קרוב

 ,רות אחר שיתאיםיליחידה כי לא היה ש המשפחה הופנתהווח ש) ד34%(שליש בי לג .במצבים דומים

רבו להוצאת הילדים יההורים סש ווןיליחידה מכהופנתה  שהמשפחה דווח) 27%יותר מרבע (לגבי ו

  .מהבית

ולא לחלופות טיפוליות  ייעוצית-להפניית משפחה ליחידה הטיפוליתהעיקריים : השיקולים 2לוח 
  *)באחוזים(אחרות 
 N=59  מספר המשפחות

  86תפקוד המשפחה של מסגרת לאבחון  היאהיחידה 
  78הצוות מומחה בטיפול במצבים קשים של הזנחה והתעללות

  70ילד מהבית תהוצאשל תכנות יהיחידה מומחית באבחון ה
  61 משפחות במצבים דומיםבהתנסות קודמת חיובית בטיפול בילדים ו

  34שיתאיםרות אחר יאין ש
  27  רבו להוצאת הילדים מהביתיההורים ס

  19רותים אחרים שיכלו לסייע אינם זמיניםיש
  14מסגרת טיפולית מוכרת למשפחה היאהיחידה 

  14  אחר 
לבחור יותר  היה שאפשר פנימ 100%-* האחוזים אינם מסתכמים ל  עו"סמעקב לשאלוני  :מידעהמקור 

  מתשובה אחת.  

                                                   
מרכזי הקשר הם מסגרת שהמחלקות לשירותים חברתיים מפעילות במטרה לספק הגנה, תמיכה וטיפול  4

מקצועי הדרושים לצורך קיום מפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה, על רקע 
 פירוד, גירושין או אלימות וסיכון.

פיו היחידה מקבלת תשלום. לכל משפחה הנכנסת ליחידה יש להוציא -טופס השמה של משפחה ביחידה שעל 5
 .הועדה
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היה ללמוד על אפשר משפחות שטופלו ביחידות  133 אודות הטיפול שמולאו עלמשאלוני סיום 

) הופנו על רקע 66%: יותר משני שלישים (לטיפול להפניית המשפחה שהובילו המשפחות מאפייני

, קרוב לרבע על רקע אלימות במשפחה ות) על רקע הזנחה ועזובה קש29%תפקוד הורי כושל, כשליש (

) מהמשפחות הופנו 68%יותר משני שלישים ( ).3על רקע התעללות מינית (לוח ) 22%) וחמישית (23%(

 על רקע יותר מבעיה אחת.

  *)באחוזים(לטיפול  ןיתלהפני מאפייני המשפחות שהובילו: 3לוח 
  133=N  

  66  תפקוד הורי כושל
  29תהליכי פירוד וגירושין קשים

  27  ותהזנחה ועזובה קש
  23  אלימות במשפחה
  22  התעללות מינית
  18  התעללות פיזית

  14  נפשית התעללות
  26   אחר

  טיפול סיום שאלוני  :מידעהמקור 
  שאפשר היה לבחור יותר מתשובה אחת.   פנימ 100-האחוזים אינם מסתכמים ל *

  ייעוצית-ליחידה הטיפולית הפניההדרכי  4.3.2

ועדה זו  .לאחר דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכהנעשית ייעוצית -ליחידה הטיפוליתהפניית משפחה 

טיפולית. מתוך ניתוח האת התאמתה למסגרת ליחידה ומאשרת ת המשפחה יהפני חליטה עלמ

לגבי משפחות שטופלו מהמחלקות לשירותים חברתיים לאו העובדים הסוציאליים יהשאלונים שמ

הופנו ליחידה אחרי דיון בוועדת תכנון ) אכן 91%המשפחות ( כמעט כלעולה כי משפחות)  59(ביחידות 

 .בצו מפורש של בית משפט ליחידה הופנוטיפול את השסיימו המשפחות  133-מ 15% 6.טיפול והערכה

  ביחידה האינטרנית.טיפול הופנו לאחר  14%

, ולאנשי נוערהחוק פי עובדת סוציאלית מחוזית להפניית משפחה לטיפול ביחידה כפופה לאישור של 

לאחר שבקשת ההפניה המקצוע ביחידה יש שיקול דעת בהחלטה אם לקבל את המשפחה לטיפול. 

 לבין חברתיים ירותיםמהמחלקה לש וציאליס בדעו ביןפגישה  ישמועברת ליחידה, בחלק מהיחידות 

  .רכז מהיחידה

לאו העובדים י. מהשאלונים שממתעכבת לעתים יחידהמסגרת הבבמשפחה טיפול תחילת ה

תכנון המיום הדיון בוועדת המתינה משפחה שהיה ללמוד מה היה משך הזמן אפשר הסוציאליים 

) 27%כרבע ( :רוב המשפחות המתינו עד שלושה חודשים. יחידהל קבלתהועד  הערכההוטיפול ה

) 12%יותר מעשירית ( ,) המתינו בין חודש לחודשיים44%נו פחות מחודש, קרוב למחצית (יהמת

נו יים ציוציאליסבדים המהמשפחות העו )17%( מחמישית פחות קצת לגביו ,מתינו שלושה חודשיםה

  . שאינם יודעים מה היה משך ההמתנה

                                                   
ארבע משפחות לא הופנו ליחידה דרך ועדת תכנון טיפול והערכה, ואלה הסיבות שצוינו לכך: באותה עת לא  6

בצו ביניים ולכן לא היה צורך  היה מקובל לעשות זאת בדרך זו ולא הקפידו על כך; הילד הוצא בעבר מהבית
 בוועדה שוב. 
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), בעיות בהסדרת 45%היו חוסר שיתוף פעולה של המשפחה ( צוינו בשאלוניםשהסיבות לעיכובים 

עלו הסיבות העומק עם אנשי המקצוע איונות בר גם ).17%ביחידה ( מותמקובר וחסמ) ו35%עדה (ההוֹ 

ערמת תיקים  כיח:תיארה מצב ש היחידות מנהלותמ. אחת המתנת משפחותלו הללו לעיכובים

יכולה להעריך  אינהעדה והיא אך הם ממתינים להעברת ההוֹ  ,מולה מונחת הפנייתם ליחידה אושרהש

   .זמן יידרש לשם כךכמה 

  אחד מנציגי העמותות שרואיינו: ו שלרותיאלהלן 

ההפניה  ל"אם יש מצב שפקיד הסעד מאוד עמוס, ולא יכול להתפנות לחתום ע 
, לא בגלל שאין לנו לא בתפוסה מלאה במרכזלאקסטרני, אז יכול להיות מצב שאנחנו 
  ".חתימה יהפניות אלא כי זה תקוע ומחכה לאיזושה

    עבודתה ודרכי של היחידה ההתערבות שלבי. 5

דרכי את תפקודן ו יש לבחון את ,עה על היחידותיהשפאיך תכנית השדרוג ו כדי להבין איך יושמה

גורם המטפל במשפחות ובילדים בסיכון גבוה. בפרק זה נתאר את השלבים בתור עבודתן של היחידות 

מתאר את חמשת  1יחידה ועד סיום ההתערבות. תרשים קבלתה למרגע משפחה עוברת דרכם ש

 דרכי העבודה ואופן הטיפול במשפחות ובילדיםמתוארים  ךבהמשהמרכזיים בהתערבות. השלבים 

  .בכל שלב

  

  עוציתיי- : שלבי ההתערבות ביחידה הטיפולית1תרשים 
    

 

  

 

 

 

  

  

   

 ליחידה ת המשפחהקבל

 אינטייק

המשך טיפול 
  בקהילה

הארכה לחצי 
 נוספתשנה 

 טיפול וחתימה על חוזה טיפולי תכניתקביעת 

 ביצוע ההתערבות

הוצאה 
 -לסידור חוץ

 ביתי

מעקב 
 תקופתי

 ועדה לתכנון טיפול והערכהודיון בוסיום ההתערבות 
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  שלבי ההתערבות 5.1

  ליחידה המשפחה קבלת: I שלב

בחלק יחידה מתקיימת תטופל בשהמשפחה ההחלטה עם עולה כי עם אנשי המקצוע מהראיונות 

בד יחידה ועוהרכז או  מנהלהשפחה, בני המ בה משתתפיםו ,משולשתת קבלה פגישמהיחידות 

מטרת  המטפלים במשפחה במחלקה לשירותים חברתיים. נוערהחוק פי עובד סוציאלי להמשפחה או 

לדון על ציפיות המשפחה מהטיפול  יחידה,כרות ראשונית בין המשפחה לבין היהמפגש לערוך ה

מעורבות המחלקה לשירותים  ה שלהדגשב ,להמשך הטיפול המשפחה של המחויבותלהבטיח את ו

  המחלקה. מידע בין היחידה לבין החשיבות התיאום והעברת של חברתיים ו

  )מקיפה הערכה( אינטייק: II שלב

משך ישאמורה לה (הערכה מקיפה לפני תחילת הטיפול ביחידה המשפחה עוברת תהליך "אינטייק"

העובד המעריך יפגוש ", . במסגרת ה"אינטייק)כל המשפחהאת כשלושה חודשים וכוללת את הילד ו

גם יפגוש  תיםנטראקציות בין בני המשפחה. לעאת המשפחה בהרכבים שונים ויבחן את הקשרים והאי

אם עדיין נותרו סימני שאלה  ,במקרים חריגיםבקהילה המכירים את המשפחה. גורמים מקצועיים 

- ערך גם אבחון פסיכויי ,י המשפחהבנתצפיות על האינטראקציה בין ההמפגשים עם ההורים ולאחר 

  דיאגנוסטי לילדים. 

כרות של המטפלים עם המשפחה, להעריך את מקומם של יתהליך זה היא להעמיק את ההבהמטרה 

ולהציע תכנית טיפול  שינוייםהתמודד עם הילדים במשפחה ואת הכוחות והיכולות של המשפחה ל

ה"אינטייק", כל יחידה מעצבת את אין מודל אחיד ומובנה לביצוע  המרואיינים ציינו כי. מתאימה

  ה ביחידות. יבני בשלבינמצא המודל כיום  .לה יםתאמהמודל ה

בחלק מהיחידות נעשה ניסיון לפתח טופס מובנה לביצוע ה"אינטייק" כדי לשפר את התהליך ולבצע 

 ,כז היחידה מלווה את העובד המבצע את תהליך ה"אינטייק"ַר משבהן יחידות יש יותר.  הערכה טובה

  יטפל במשפחה בהמשך. הוא שה"אינטייק"  מבצע שבהןיחידות ויש 

המשפחה אינה מתאימה לטיפול ביחידה וצריך שקבע יבתום תהליך ה"אינטייק" יייתכן כי  תיםלע

  אחד הרכזים: להפנותה לטיפול במסגרת אחרת בקהילה. סיפר

   "...יכול להיות שבסוף תהליך ההערכה נאמר: תפנו לבריאות הנפש, לא שייך אלינו" 

  טיפולי חוזה על וחתימה הטיפול תכנית קביעת: III שלב

טיפול  תכניתבסיום שלב ה"אינטייק" מגובשת עם המשפחה  ,פי הראיונות עם אנשי מקצוע-על

  :שעניינןהכוללת החלטות 

 לו טופבני המשפחה שי  

 הטיפוליות בפגישות המשפחתי ההרכב  

 ינתןיסוג הטיפול ש  

  העובדים המטפלים במשפחה  
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היחידה או מנהל העובד שהעריך את המשפחה ורכז  יםהטיפול מקבל תכניתבעניין ההחלטות  את

סוציאלי במסגרת ישיבות הצוות -שאר חברי הצוות הפסיכו גםתים קרובות מרכז החירום, ולע

  :מתארת אחת המרואיינותלכך. המיועדות 

זה מובא לישיבת צוות שהיא רק של היחידה הטיפולית. ושם אנחנו מדברים, ממש " 
   ".טיפולית מתאימה תכניתפותחים מרחב לדבר על המשפחה, ועל איזה 

היחידה איש צוות מהמשפחה המטופלת, טרם הטיפול מתקיים מפגש נוסף של שלושת השותפים: 

מפגש ה. חברתיים לשירותים המחלקהנוער מהחוק  לפי סוציאלי עובדאו  סוציאלי ועובדהטיפולית 

להסדרת  וכן המוצעתההתערבות  תכניתהחוזה הטיפולי בין שלושת הצדדים על בסיס מיועד לחתימת 

  טיפול במסגרת היחידה. ד בבד עם ההתפקיד של המחלקה לשירותים חברתיים בטיפול במשפחה ב

  הטיפולית ההתערבות: IV שלב

 :ההתערבות מתחיל שלב ביצוע ההתערבות תכניתחרי החתימה על החוזה הטיפולי וקביעת א

 הטיפול שנקבעה.  תכניתפי ל התוהמטפל עובד ִא  ,ליחידה ההמטופלת מגיע ההמשפח

  טיפוליםב משפחתיה הרכבה .א
הטיפול נקבעים גם ההרכבים של מקבלי הטיפול במשפחה. מניתוח השאלונים  תכניתקביעת  עתב

 בני) קיבלו 82%מרבית המשפחות (בטיפול ביחידות עולה שאת המשפחות שסיימו ה 133למטפלים על 

שית י, כחמ(הורה וילד יחד) קיבלו טיפול דיאדי )34%( מהמשפחותכשליש  ;טיפול פרטני משפחה

משפחה יכלה לקבל ( טיפול זוגיניתן מהמשפחות  )17%כחמישית (ול ,משפחתיטיפול קיבלו ) 18%(

  ) 4(לוח  .רכבים שונים)הטיפולים ב

  *)באחוזים(הרכב טיפולים  – שלב ביצוע ההתערבות: 4לוח 
  133=N

  82  טיפול פרטני 
  34  טיפול דיאדי

  18  טיפול משפחתי 
  17  טיפול זוגי

   מידע: שאלוני סיום טיפולהמקור 
  .היה לציין יותר מטיפול אחד שאפשר פנימ 100-*האחוזים אינם מסתכמים ל

  . שהתקבל מהראיונות עם ההורים המידעעולים בקנה אחד עם  הללוהנתונים 

הטיפול תרם להם ואף הגביר את שיתוף הפעולה של הילדים. מקבלי ההורים ציינו שהגיוון בהרכב 

  אימהות:  וסיפר

שכל פגישה היה הרכב אחר של המשפחה. כי אף ילד לא היה "מה שהיה טוב בטיפול הוא 
  " .מוכן לטיפול פרטני לבד

  או:

"יש לכל אחד טיפול פרטני ועוד חצי שעה ביחד כי אני מאמינה שטיפול משפחתי עוזר 
  ".גם
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   טיפולה כלי .ב
 14%, מהמשפחות 49%טופלו  ). במשחק78%סוג הטיפול השכיח ( יההטיפול באמצעות שיחות ה

 1%ורק  ,דרמה או בבעלי חיים-פסיכוטופלו במהמשפחות  2%, . לעומת זאתבאמנותקיבלו טיפול 

 )  5(לוח  .7)"חמלה" תכניתבמתכונת קבוצתית ( טופלומהמשפחות 

  *)באחוזים(כלי טיפול  - שלב ביצוע ההתערבות : 5לוח 
  133=N

  78  טיפול בשיחות 
  49  טיפול במשחק 
  14  טיפול באמנות

  2  דרמה -פסיכו
  2   ייםחלי טיפול בבע

  1  "חמלהתכנית "
  למקור מידע: שאלוני סיום טיפו
  .היה לציין יותר מטיפול אחדשאפשר  פנימ 100-*האחוזים אינם מסתכמים ל

ווחו י. רוב ההורים דביחידות הטיפול בסוגי רב גיוון אין כי עלה ההורים עם הראיונות מתוך גם ואכן

. אחת האימהות מספרת מסוג הטיפול עות רצוןיזאת, ההורים הביעו שבעל שיחות עם המטפל. עם 

   :למשל

, ואיך אנחנו צריכים להיות אתו. מי ..."רוב הטיפול היה בשיחה. דיברנו על הילד שלנו
  " .אנחנו אתו שנה, שנה וחצי ואני מרגישה שיפור ...שעזר היה פסיכולוג. 

. הביעו שביעות רצון מסוג הטיפולטיפול באמנות ותנועה  להן ניתןמשפחות שהמעט ההורים בגם 

  : אומרת אחת האימהות

"ובכלל היו הרבה טיפולים יצירתיים לילדים: טיפולים בתנועה, באמנות הכנו תיקייה 
  ".לכל ילד ובאמת, היה תהליך מאוד יצירתי ומעניין

המרואיינים העלו  ביחידות קיבלו שהמשפחות הטיפוליםשל סוגי  המגוון המצומצם יחסית נוכחל

 באמנותבדרמה,  טיפולסוגי הטיפולים:  במגוון השימושבהרחבת מהיחידות ומהעמותות את הצורך 

שיעבדו במסגרת תקציב לשכירת מטפלים מומחים  קצות. כמו כן הוצע להחיים בעלי ובאמצעות

מאחת  רה מרואיינתבהם אין למטפלים ביחידה הכשרה או מומחיות. הסבישתחומי טיפול ב "פרילנס"

   :העמותות

אחוז, כי לפעמים  20, 10ך לתת את הגמישות הניהולית בשוליים על י"אני חושבת שצר
משפחות עם בעיות מסוימות וכל ההכשרות שהכשרנו  חמשיכול להיות מצב שיבואו נניח 

גבול פסיכיאטרי  לסוגיה חדשה, פעם זה אוכלוסייה ע ולא מתאימות כדי לטפל באיז ןה
הורים גרושים, ובכל דבר צריך קיצוני של ופעם זה פגיעות מיניות ופעם זה ניכור 

  ".התמחות

                                                   
  תכנית "חמלה" היא תכנית קבוצתית לתיעול כעסים ולמניעת אלימות בקרב הורים וילדים. 7
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עם זאת ). "חמלה"רק במיעוט היחידות מתבצע טיפול במתכונת קבוצתית (כאמור, מהנתונים עולה כי 

 מחלקותבהקבוצתי  הטיפול שילובהמגמה של  נוכח, לבטיפול מסוג זה ביחידות לא ברור אם יש צורך

  ביחידות:אחד הרכזים עם  ןאיוימרלמשל לשירותים חברתיים. כפי שעלה 

זה לא כל כך פשוט. אני עכשיו נמצא במגעים עם  "איזה קבוצות אפשר להקים פה?...  
הלשכות סביב הקמת קבוצות. יש הרבה מכשולים סביב העניין של למה להפנות ולשלם 

  ".וד מעט פותחים אצלנו קבוצהעכשיו על קבוצה, הנה אנחנו ע

  משפחהל מטפליםה מספר .ג
מטפלים בכל ה אנשי המקצוע מספר מהו אחת השאלות המעניינות לגבי תהליך ההתערבות היא

טפל במשפחה מ . אחד המנהלים ציין כי לרובשונה במרכזי החירום השוניםמספר ה ,משפחה. כצפוי

 ןבהש יחידותתים רחוקות אף ארבעה מטפלים (אחד מהם סטודנט). יש יותר ממטפל אחד ולע

הוחלט שבכל משפחה  בהןשיחידות יש  בילד;גם בהורה ו יטפל גם מטפל אותואם ראוי ש מתלבטים

מנהל המקרה.  המטפליםאחד יהיה  ,של כמה מטפליםהמועטים ובמקרים  ,יטפל מטפל אחד בלבד

  סיפרה מטפלת:

את התכנית הטיפולית של המשפחה שאני עובדת  ]לבצע[' להחזיק'"אני בעיקר משתדלת 
אני רואה אותם במקביל ועושה את החוזה המתאים. ואם  ,גם אם זה הורים וילד .תהִא 

אז אני עושה את זה. חוץ מזה שאם יש אחים שונים שצריכים  ,זה הרכב משפחתי
    ".אחד הילדים פסיכותרפיה פרטנית אז אני מבקשת ממטפל נוסף להצטרף ולקחת את

שבטיפולם של ההחלטה על זהות המטפל במשפחה יכולה להיות מושפעת ממספר המשפחות 

בהרכבים המשפחתיים  ,באחד מסוגי הטיפול הםמתחום ההתמחות שלו ה עתבאות יםהמטפל

  פגיעה מינית).למשל (משפחתי, זוגי, דיאדי) או בתחום טיפולי מסוים (

לצורך הערכה ועדכון. המשפחות  אודות עלמקצועיים -דיונים רבים נערכבמהלך שלב ההתערבות 

 70%לגבי  טיפול עלה כיאת המשפחות שסיימו  133על  ותמטפלים ביחידלאו הישממתוך השאלונים 

  . מקצועיים לצורך הערכה ועדכון- היו דיונים רב ןמה
  
  לטיפול  המשפחה בניהסדירה של  ההגעה .ד

- ו 64%מהות ומהילדים (ילטיפול. שני שלישים מהא ותבסדירים באהמטפלים נשאלו אם ההורים 

לעומת מעט יותר  ,כמעט תמיד) או תים קרובותלפגישות ביחידה (לע ותירהגיעו בסד ), בהתאמה62%

תה ימהאבות השאלה לא הי )32%כשליש (ראוי לציין שלגבי עם זאת,  .האבותכלל ) מ35%משליש (

) 53%ועל כן ניתן לומר שמעל למחצית האבות ( הוריות)-משפחות חדבבעיקר מדובר ( רלוונטית

ו בא כמשתתפים בטיפול) "אינטייק"(אבות שהוגדרו בסיום ה תה רלוונטיתישלגביהם השאלה הי

 – 39% – לשליש(מעל  )26%( האבותכלל וכרבע מ) 25%(מהות ירבע מהא. ותבסדיר לפגישות ביחידה

לפגישות (כמעט לא או לעתים  ותו בסדירבאלא השאלה רלוונטית) הייתה  קשר להםבשמהאבות 

   ) 6(לוח  .רחוקות) 
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   )=133N( )באחוזים(של בני המשפחה לטיפול ביחידה סדירה : הגעה 6לוח 
 לא ידוע   לא רלוונטי  כמעט תמיד-לעתים קרובות  כמעט ולא, לעתים רחוקות  סה"כ  

  3  8  64  25  100  האם 
  7  32  35  26  100  האב

  14  6  62  18  100  הילד/ים
  שאלוני סיום טיפול  :המידע מקור

 ).7(לוח  פחה לפגישות שנקבעואף אחד מבני המש באאם היו תקופות שבהן לא המטפלים נשאלו 

) 26%רבע (כ. לןו לפגישות שנקבעו להבא ןוה ,לא היו תקופות כאלה )43%( מהמשפחותפחות מחצי ל

 כמההיו  מהמשפחות) 23%לכחמישית (בין חודש לשלושה חודשים. שנמשכה  כזו הייתה תקופה

  תקופות כאלה.  

  )באחוזים(לפגישות שנקבעו  אף אחד מבני המשפחה בא: תקופות שבהן לא 7לוח 
  133=N

  43  לא היו תקופות כאלה 
  26  תה תקופה אחת יכן, הי

  23  תקופות כמה כן, היו 
  8   ידועלא 

  שאלוני סיום טיפול  :המידע מקור

. אחדותהמטפלים ביחידה דרכים נקטו  האלה לידי השתתפות סדירה משפחותכדי להביא את ה

בד עועם או  וציאליסבד ההעועם המטפל קשר טלפוני עם המשפחות, יצר ) 88%(במרבית המקרים 

התקיימו פגישות התייעצות עם  )38%מעט יותר משליש ( אצלהמטפל במשפחה.  נוערהלחוק  וציאליס

) 11%( כעשיריתהיו גם פגישות עם  לשירותים חברתיים. העובד המטפל במשפחה במחלקה

 המשפחה ענייןב מקצועיות-רב פגישות, הטיפוליות הפגישות הסדרת הייתה שמטרתן ותהמשפחמ

 או מטפלת, מחנכת ובהם ,בקהילה גורמים עם פגישות ואף מהמשפחות) 11%( לכעשירית בקשר

 ביקרוהמטפלים , מהמשפחות) 3%(אחוז קטן אצל . מהמשפחות )9%(לעוד כעשירית  בקשר סומכת

  בית.ב

תקופות כמה ו לפגישות במשך תקופה/באשלא משפחות גרום לכדי ל המטפלים: פעולות 8לוח 
  *)באחוזים(במפגשים  ף בקביעותלהשתת

  65 N= 
  8  אנשי המקצוע למכתבים למשפחות ו

  88   במחלקה לשירותים חברתיים בד המטפל במשפחהטלפונים למשפחות ולעו

  38  פגישות התייעצות עם עובד המטפל במשפחה במחלקה לשירותים חברתיים 

  11  פגישות עם המשפחה ביחידה

  9  פגישות עם גורמים בקהילה (מחנכת, מטפלת, סומכת)

  11  מקצועיות-פגישות רב

  3  ביקורי בית  

נסיעות הוצאות החזר בקשת  יותר, שינוי מועדי הפגישות,נגיש אחר (הצעת מקום 
  8  , תזכורת לפני יום הפגישה)מחלקה לשירותים חברתייםמה

  שאלוני סיום טיפול :המידע מקור
  אחוז מפני שאפשר היה לענות יותר מתשובה אחת. 100-* לא מסתכם ל 
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הטיפול כללה  , תכניתביחידה הטיפול אתמשפחות שסיימו  עלדיווח העובדים הסוציאליים לפי 

שהן עם סיום הטיפול הוחלט  במרבית המקרים ).11ילדים (לוח ה) ו10הורים (לוח בעניין ההחלטות 

 במחלקההוחלט על המשך מעקב וטיפול : ההורים והן הילדים זקוקים עדיין להמשך טיפול ותמיכה

עובד שיחות קבועות עם ; )32%( הוצע לכשליש סיוע כלכלי; )76%( הוריםהבעבור רוב  ,הצורך לפי

 מענה טיפולי מחוץ למחלקה); 27%ליותר מרבע ( הוצעו סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים

הוצעה  )10%עשירית (ל; הורים תכניותב ףהשתתהוצע ל )10%עשירית (ל; )25%( לרבע הוצע

פי דיווח העובדים -על. יםמענה או שירות אחרהוצעו  )10%עשירית (לסומכת/עזרה ביתית ו

  .בוצעואכן הסוציאליים רוב ההחלטות 

  *)באחוזים(הורים בסיום הטיפול ביחידה ללמשפחות או בקשר חלטות העיקריות הה :10לוח 
  59=N  
  76  משך מעקב וטיפול להורים במחלקה עפ"י הצורך ה

  27  שיחות קבועות עם עו"ס המחלקה
  25  למחלקהמענה טיפולי להורים במסגרת אחרת מחוץ 

  10  משפחתיות  תכניותבהורים או  תכניתשילוב הורים ב
  7  הורים-טיפול במרכז ילדים

  10  עזרה ביתית או  תומכת למשפחה ,סומכת
  32  מתן סיוע כלכלי למשפחה

  10  מענה או שירות אחר
   "סלעו מעקב שאלוני : המידע מקור

  מתשובה אחת.  יותר לענותשאפשר היה  משום 100-ל מסתכמיםהתשובות אינם  אחוזי* 

), 54%מעקב פקיד סעד (על ), 69%צורך (הלפי  ,מעקב וטיפול במחלקההמשך  לגבי הילדים הוחלט על

 25%-כ). 25%( מתן מענה טיפולי לילד מחוץ למחלקהועל  )31%מסגרות אחר צהריים (סידור בעל 

יש לשים לב שאחת  הופנו ליחידה האינטרנית. 10%-ו יהיפנימאו ל לאומנהא ימהילדים הוחלט להוצ

בהכנת הילד ומשפחתו ליחידה האינטרנית או למסגרת  ףהשתתל אממטרות המשנה של היחידות הי

   לפי דיווח העובדים הסוציאליים רוב ההחלטות אכן בוצעו לגבי רוב המשפחות.ביתית. -חוץ

  משך מעקב והתייחסות בקהילה.לה יםנראה כי המשפחות והילדים שטופלו ביחידות זוכ

  *)באחוזים(ילדים בסיום הטיפול ביחידה בעניין הההחלטות העיקריות  :11לוח 
  71=N 

  13  שיחות קבועות של הילד עם העו"ס במחלקה 
  54   נוערהחוק פי ל וציאליסבד עו

  69  פי הצורך למעקב וטיפול לילד במחלקה 
  25  מענה טיפולי פרטני או קבוצתי לילד מחוץ למחלקה 

  3  תכליתי/משפחתון  -מעון רב מעון/
  31  ים (מועדונית או צהרון)ימסגרת אחר צהר

  17  חונך/תומך/מטפח 
  14   העשרהחוגים/

  13  עזרה או אבחון לימודי
  7   אומנה יומיתה יומית/יפנימי

  24  הפניה לאומנה/פנימייה
  10  האינטרנית הפניה ליחידה 

  ס"לעו מעקב שאלוני : המידע מקור
   מתשובה אחת.  יותרשאפשר היה  לענות  משום 100-ל מסתכמיםהתשובות אינם  אחוזי* 
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לא קיבלו מענים ש יש משפחותשעולה טיפול ביחידה את ה שסיימוהראיונות עם הורים מעם זאת, 
, עזרה כלכלית, יפסיכולוג טיפול גוןלשירותים שונים כ ותעדיין זקוק ןלאחר סיום הטיפול ביחידה וה

  : אחת האימהות סיפרה מועדונית לילדים.או 

  ".."הדבר היחיד שאני עדיין רוצה ולא קיבלתי זה מועדונית לילדים.

   המטפלים משימות 5.2
משימות של מגוון הההיקף, הסוג וללמוד על העבודה ביחידות היא לבדוק את  הדרכים אחת

 פעמייםמילאו טופס  מטפליםה .המשימותד ועיתל "טופס עיסוקים" באמצעות נו זאת. בדקהמטפלים

 )2010יוני -מאי(כשנתיים לאחר הפעלת התכנית  ).2( ;)2008נובמבר (עם הפעלת תכנית השדרוג ). 1( –

לאו ימ מטפלים מכל היחידות 33בסך הכול במועד הראשון  ם שבועיים למילויו.הובכל פעם הוקצו ל –

וון שלא נמצאו הבדלים ימכ. לאו טפסיםימ מטפלים מכל היחידות 60. במועד השני טפסים

פי -על). 12משמעותיים בין שתי נקודות הזמן תוצג התפלגות המשימות בנקודה השנייה בלבד (לוח 

דיונים פנימיים ללהדרכה ו יםוקדשמ 18%, ישיר לטיפול יםדשוקמ מזמנם 27% ,דיווח המטפלים

לקשר עם גורמים  9%, דוחות)ה של סטרציה (תיעוד וכתיביאדמינלמוקדשים  15%, משפחהבעניין ה

מזמנם של  1%רק  ."אינטייק"לליחידה ו ת משפחותלקבלמוקדשים  8%- ו משפחותבעניין הבקהילה 

אחד ל יםמהזמן מוקדשבלבד  3%-ו ,המטפלים מוקדש למעקב אחרי המשפחות בתום הטיפול

   .ייעוץ לאנשי מקצוע – כפי שהוגדר במטרות השירות של היחידה יםמרכזיה יהתפקידמ

יש שטענו  אבלטיפול הישיר צריך היה להיות גבוה יותר. הזמן המוקדש לגורמים במטה סברו שאחוז 

הדרכה , "אינטייק"קבלה ליחידה ומשימות רבות נוספות קשורות לטיפול הישיר במשפחה, כגון כי 

  .יותר גדול לטיפול המוקדש הזמן נתחבפועל,  ,ועל כן ,משפחהודיון על 

   *)באחוזים( ביחידות מטפליםה: התפלגות משימות 12לוח 
  100%  

    עבודה עם משפחות
  8  "אינטייק"קבלה ליחידה ו

  27  טיפול ישיר
  18  מקרה עלהדרכה ודיונים פנימיים 

  9  קהילה לגבי מקרה הקשר עם גורמים מ
  1  טיפול המעקב בתום 

  15   אדמיניסטרציה (תיעוד וכתיבת דוחות)

    פעילות כללית
  5  הדרכות צוות ודיונים (לא על מקרה)

  8  ישיבות צוות
  3  עוץ לאנשי מקצוע יי

  4  השתלמויות
  2  אחר
    פסי עיסוקיםו: טהמידע מקור

    יהימטפלים שמילאו את הטפסים בנקודת הזמן השנ 60 פיל*
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ייעוצית לגורמים -הקשר ושיתוף הפעולה בין היחידה הטיפולית. 6
   בקהילהמקצועיים 

למשפחות ולילדים בסיכון. ההפניה  קהילהמסגרת הב הניתן שירותייעוציות הן -היחידות הטיפוליות 

בשיתוף גורמים נוספים בקהילה שטיפלו או מטפלים במשפחות  יםה נעשמסגרתגם הטיפול בוליחידה 

דרכי  לבחירת ,שר ולעבודה המשותפת חשיבות רבה להצלחת הטיפול במשפחותובילדים. לק

הפניית המשפחות לשירותים לההתערבות המתאימות למשפחות לאחר סיום ההתערבות ביחידה ו

שהמשפחות מקבלות מחוץ  ציג את המענים. פרק זה יןרכיהוהעשויים להיות רלוונטיים ביותר לצ

 קשרעם גורמים בקהילה ב ותוהעבודה המשותפת של היחידאת הקשר טיפול וה בזמן ותליחיד

  . הןלמשפחות המטופלות ב

  יעוצית בעת הטיפול ביחידהי-פחות קיבלו מחוץ ליחידה הטיפוליתמענים שהמש 6.1
מהמשפחות טופלו (כל/חלק מבני המשפחה) במקביל  43%-ניתן ללמוד ששאלוני סיום הטיפול מתוך 

 .)25%ידי המחלקה לשירותים חברתיים (-בעיקר עלונוספים בקהילה, ידי גורמים -עללטיפול ביחידה 

 טופלובמסגרת בית הספר ואחוזים בודדים  4%אם), הבעיקר בתחנות לבריאות הנפש (טופלו  6%

, מרכז קשר, שירות מבחן, מכון הורים-בשירותים אחרים בקהילה (פסיכולוג פרטי, מרכז ילדים

   .)13החינוכי) (לוח  שירות הפסיכולוגיהלגמילה מסמים ו

 הגורם לפי, ליחידה מחוץ גורמיםידי -גם על שמטופלותביחידה  המטופלות המשפחות: 13לוח 
 (באחוזים) המטפל

  133=N  
  25  המחלקה לשירותים חברתיים

  6    תחנות לבריאות הנפש
  4   גורמים בתוך בתי הספר (יועצת)

  2   פסיכולוג פרטי
  2  מכון גמילה מסמים

  2   קשרמרכז 
  1   שירות מבחן

  1  השירות הפסיכולוגי החינוכי
  57  ליחידה מחוץ שירותים מקבלים לא

  : שאלוני סיום טיפולהמידע מקור

מחוץ   בילדיםגורמים המטפלים העם  של המטפלים פעולההקשר ושיתוף ה 6.2
 ליחידה

המשפחות המטופלות, בעניין  ליחידה מחוץקשר עם גורמים הם יש לדיווחו שהמטפלים ביחידה 

), עם גורם מהמשפחות 98% בענייןמשפחה מהמחלקה לשירותים חברתיים (הבעיקר עם עובדי ו

גורם עם ) ומהמשפחות 12% בענייןפסיכולוג שפ"י (עם ), מהמשפחות 47% בענייןממסגרת חינוכית (

  )14(לוח  . )מהמשפחות 8% ענייןבבמועדונית (



 לפי, 

 המשפחה 

ם (במידה 
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 .  

 75% עניין

 שפחה
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9
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עומדי פליהן
   * ם)
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את , במקום, לראות ולבחון את דרכי העבודהזה לנסות לבקר יותר  ]פיקוח ובקרה[ "...
אבל לעשות את זה יותר שיטתי. לעשות ביקורים יותר ממוקדים התיעוד שקיים במרכז, 

  .".על דרכי עבודה ופחות על מקרים.

משפחות, לקחת פעם בחצי שנה  30להיות בקרה, יש להם " ... העבודה שלי צריכה 
חמישה מקרים, לבדוק אותם, ללוות אותם, לראות מה נעשה בהם. צריך לבנות שאלון 

  ".לא השיגו אותם/  ד ברור, מה היו המטרות, מה היו היעדים, האם השיגו אותםומא

שחלק מרכזי בעבודתן  אמנםינו ציינו ישרוא נוערהחוק פי המחוזיות ל וציאליותסבדות ההעו

פנויות די אינן ש אך עם זאת אמרו יחידות,הת עבוד ה שלהבקרה על איכות עם היחידות הוא

  למילוי תפקיד זה.

"התפקיד שלי, שאני לא מגיעה אליו כמובן, הוא באמת לעשות איזושהי בקרה על איכות 
היה לי זמן פנוי העבודה, אבל אני מוכרחה לומר שאת זה אני לא עושה. אני חושבת שאם 

  זה מה שהייתי צריכה לעשות..."

  חברתיים לשירותים למחלקות המרכז בין הקשר .ב

 המרואיינות: אמרה אחת

"לי היה חשוב הנושא של שיתוף הפעולה בין המרכז לבין המחלקות, שהוא נושא מאד 
ועובד משפחה מתי הם באים, איזה חוזה עבודה  עו"ס לפי ח"ןשותפות, של . לא פשוט..

  ..." ונים עם המרכז, מה חלוקת העבודה, איך לא נותנים למרכז להיות הקובע בכל דברב

 ביחידה לטיפול משפחות קבלת אישור .ג
 נוערהחוק פי להמחוזיות העובדות הסוציאליות של  בתפקידן זה רכיב הכללת בעניין הדעות

לראות את כל  להןמשום שיש בו כדי לאפשר חשוב בעבודתן  רכיב והשז שטענו היוחלוקות.  היו

  .המקרים ברמה המחוזית

  : חוק נוערהמחוזיות ל וציאליותסבדות המהעואחת  ציינהכפי ש

, ]לגבי קבלת מקרים ליחידות[. ..נה"אני עדיין חושבת שהראייה המחוזית היא הנכו
  " .שאחד הקריטריונים של קבלה זה מי יותר צריך..

 המיומנותכיום  ישהערכה הטיפול ותכנון מיותרת כי לוועדות  עבודהמדובר בש שטענו היוו

  :בעניין קבלת המשפחות לטיפול ביחידה טילהחל והיכולת

, זה עוד ניירת שצריך עו"ס מחוזי לח"ןיה כזאת שצריכה לעבור את האישור של י"כל פנ
 אז אתה צריך לקרוא את כל הפניות האלה וזו דרך לסנן לקרוא אותה ולאשר אותה...

הרי בכל מקרה זה עובר ועדת תכנון טיפול... . השאלה באמת אם זה רצוי ונכון. אותן
אבל כל מקרה שצריך לעבור דרכנו, אני לא בטוחה שזה נכון. זה היה נכון לתקופת 

וגם המחלקות.  ,אני חושבת גם שהיחידות האקסטרניות הן מספיק מקצועיות. ההרצה..
ליט על מועדונית, הם יכולים להחליט על מרכז נותנים להם להחליט, הם יכולים להח

  "?!הזאת תכניתהורים... אז למה אני צריכה גם לאשר את ה- ילדים
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ייעוצית לבין היחידות - סי הגומלין בין היחידות הטיפוליתיח. 7
    האינטרניות

יחסי לקשור דווקא למודל הארגוני ועוציות יי-אחד הנושאים המרכזיים בהפעלת היחידות הטיפוליות

ייעוצית. -חידה האינטרנית והיחידה הטיפוליתשל מרכז החירום: הי הגומלין בין שתי היחידות

של היחידה. ברוב היחידות  נהעל ניסיושהתבסס בהיעדר מודל ארגוני מובנה, התפתח בכל מרכז מודל 

דות. המנהלים רואים במודל שהתפתח אצלם את המודל העדיף להבניית יחסי הגומלין בין שתי היחי

כל מרכז חירום עדיין  שלפיו פועלוהמודל  ,ות בתהליך התפתחות ולמידהתונעם זאת, היחידות עדיין נ

  ו סופי. נאינ

בין שתי  יש מידות שונות של שילוב והפרדהארגוניים ביחידות -המבנייםניתוח המודלים פי -על

ביניהן ד שילוב וחיבור יחידות. בפרק זה נציג את המודלים שהתפתחו ביחידות ואת הנימוקים בעה

  לעומת הנימוקים בעד פיצול והפרדה.

  ארגוניים ביחידות - המודלים המבניים 7.1
בין היחידה האינטרנית לבין היחידה  ארבעה קריטריונים קובעים את מידת השילוב או הפיצול

  )  5(תרשים  :צורת העבודהבתנאים הפיזיים ושיתוף או להפרדה בקשורים להם וייעוצית, -הטיפולית

 היחידות  משכנן של  קוםמ 

 ניהולי המבנה ה 

 סוציאלי -עבודת הצוות הפסיכו 

  צוותההדרכת.   

 ןמשולבות: הבו שתי היחידות  .מרכז חירום אחדיש רק השילוב בין היחידות בקצה אחד של רצף 

סוציאלי -הפסיכוהצוות , שתי היחידותלבראש המרכז עומדת מנהלת אחת , נמצאות במבנה משותף

שעובדים רק  אחדים מטפליםחוץ מרוב המטפלים עובדים בשתי היחידות ( ,משותף לשתי היחידות

יחידה  ייעוצית), והצוות מקבל הדרכה משותפת. בקצה השני של הרצף נמצאת-ביחידה הטיפולית

צוות ו נפרדת לחלוטין: היחידה נמצאת במבנה נפרד, יש לה מנהל משלה אחת ייעוצית-טיפולית

  בנפרד. ודרךה ומעניינישמטפל רק ב

נמצא  ,משולבותהמרכז בו שתי יחידות ששאר המרכזים: קרוב לקצה מפוזרים בין שני הקצוות ברצף 

יש לו סגן האחראי ובו היחידות נמצאות במבנה משותף, בראשו עומד מנהל אחד (שמרכז חירום 

  משותף וההדרכות משותפות.ייעוצית), הצוות ברובו -לקבלת משפחות ליחידה הטיפולית

 הןיחידות נמצאות במבנה אחד, יש מנהל משותף לשתיהבהם ששני מרכזי חירום יש בהמשך הרצף 

עוצית, הצוות ברובו משותף ועובד בשתי היחידות ומקבל הדרכה יי-רכז האחראי ליחידה הטיפוליתמו

אמנם בו היחידות שמשותפת. בהמשך הרצף, קרוב יותר לקצה של יחידות נפרדות, נמצא מרכז חירום 

קבלת עובדים וסוגיות מערכתיות, צוות למעט  לגבי  ,נמצאות במבנה משותף, אולם הניהול נפרד

 יויחידותשמרכז חירום הרצף יש  ההדרכה נפרדת. בהמשךמטפל אחד) ומלבד המטפלים נפרד (
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כמו ; עובדות גם במשותף עם זאת היחידות, אך נפרד, הצוות ברובו נפרדבו במבנים נפרדים, הניהול 

 ההדרכה אך ,מדריכים ביחידה האינטרנית במרכז זה ייעוצית-, המטפלים מהיחידה הטיפוליתכן

עובדים  קבלתלמעט לגבי צאות במבנה נפרד, הניהול נפרד נמ היחידותנוסף  במרכז. נפרדת לצוותים

  8.דרכה נפרדתההצוות ברובו נפרד וה ,מערכתיות סוגיותו

                                                   
-תיאור רצף יחסי הגומלין בין היחידות במרכזים מבוסס על הלוח "הפרדה או חיבור בין היחידה הטיפולית 8

 , מנהל מרכז החירום שוסטרמן בירושלים.דאמורהאינטרנית", שהכין אופיר ליחידה  ייעוצית
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    היחידות בין: מרכזי החירום על רצף בין חיבור להפרדה 5תרשים 
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   : לשלב או לפצל?ייעוצית והיחידה האינטרנית-היחידה הטיפולית  7.2
  היחידות ביןשילוב וחיבור בעד נימוקים  7.2.1

לשילוב מספר הראיונות עם אנשי מקצוע עולים נימוקים ממתוך הספרות העוסקת במרכזי החירום ו

  :עוציתיי-וחיבור בין היחידה האינטרנית ליחידה הטיפולית

  ששילוב היחידות מאפשר רצף  טוענים )2009( דאומור אביטל, גנור - אפשרות לרצף טיפוליחיזוק

האינטרנית יחזרו בתום השהות ביחידה נקבע כי ילדים ש ,כךו ;טיפולי לילדים ולמשפחותיהם

שטיפל  מטפלמהעוצית יי-יוכלו להמשיך לקבל טיפול ביחידה הטיפולית ,להוריהם ויקבלו טיפול

דרדר יוכלו יייעוצית ומצבם ה-וילדים שטופלו ביחידה הטיפולית; בהם ביחידה האינטרנית

 .ייעוצית-שטיפל בהם ביחידה הטיפולית מטפלהמלהמשיך ולקבל טיפול ביחידה האינטרנית 

  שילוב היחידות מאפשר לאנשי המקצוע  - ת למרכז חירוםוהתמקצעות והתמחות ייחודיפיתוח

פיתוח התמחות ייחודית בטיפול בילדים בסיכון לצורך ה רחבה ומקיפה יבמרכז החירום ראי

הנושא עלה גם  ).2009, ואחרים גנור( בפרטביתית -בכלל וילדים המועמדים להוצאה חוץ

 . ראיונותב

 :נהליםאמר אחד המ

"העובד שמטפל בשתי היחידות מפתח התמחות שהיא ייחודית למרכז החירום, וזאת 
השאלה של מתי צריך להוציא ילד מהבית. הוא מטפל בילדים לפני ההוצאה מהבית 
ובילדים ואחריה, במשפחות כאלה ובמשפחות כאלה. הוא מכיר מסגרות כאלה וכאלה, את 

את הכוחות והחולשות של שני סוגי המשפחות. זו  היתרונות והחולשות של סוגי המסגרות.
שמחליטים מתי נכון להוציא ילד מהבית. ואכן כבעצם תבנית הערכה שצריכים לעשות 

  עובד של מרכז חירום שעובד בשתי היחידות, אני חושב שיש לו את התובנה הכי עמוקה..."

  ,בצוות גדול מאפשרת עבודה  - שיתוף פעולה בין מטפליםוה יררכייהיאפשרות למוביליות

 כל אלו אינם .ידי שני מטפלים)-תרפיה (טיפול על-קוו , שיתוף פעולה בין מטפליםמוביליות

, ואחרים גנור( קטניםצוותים שני וצרים , משום שבעקבותיה נבהפרדה לשני צוותים יםמתאפשר

 אחד המנהלים: סיפר. בראיונות גם עלה הדבר). 2009

להחזיק צוות אחד ולא לפרק את זה לשני צוותים  "אחת הסיבות שאני חושב שצריך
נפרדים, זה שצוות אחד מאפשר מוביליות, מאפשר הדרכה פנימית. זאת אומרת, שאם אני 
עובד רק ביחידה האקסטרנית אז אני לא יכול לקבל הדרכה ממישהו שעובד ביחידה 

  " .הייררכייהאינטרנית. העובדה שהצוות גדל אפשרה סוג כזה של ה

  מאפשרת למטפלים יחד העבודה בשתי היחידות  - מקצועי, ריבוי מקרים ומניעת שחיקהגיוון

מונע שחיקה ובכך שו עניין וש בגדול ומגוון שי נפח עבודהגיוון מקצועי, ריבוי של מקרים ויצירת 

 ).2009, ואחרים גנורלאורך זמן (להישאר בו אנשי מקצוע  ומושךמקדם את מקצועיות המרכז 

 בסיס שהן, משותפות צוות וישיבות הדרכה גם משמעו היחידות שתי בין חיבור - הדדית העשרה 

 גנור( היחידות בשתי טיפול של שונים בתחומים מומחיות שפיתחוהדדית של מטפלים  להעשרה

 ).2009, ואחרים
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  שוני הגיוון והחיבור בין שתי היחידות מגדיל את מספר המטפלים ואת ה - "אישית"התאמה

 גנור( להאת המטפל המתאים משפחה לבחור לכל  ותאפשרה את ך הוא מחזקכבו ,םניהבי

 ).2009, ואחרים

 מסבירים כי הידיעה  )2009( דארומו אביטל, גנור - לטיפול המשפחות של המחויבות קידום

 הורותהקשיי מביתם יכולה לעמת את ההורים עם  הוצאוישנם גם ילדים אשר  שירותשבאותו 

גם  לגייס אותם להתחייב לטיפול.ש בה אולי כדי וי ביתהילד מהצאת האפשרות להועם שלהם ו

 . המרואיינים התייחסו לנקודה זו

 :אמר אחד המטפלים

".. כאשר האקסטרני ואינטרני באותו מבנה... לפעמים יש תגובה ראשונית של הורים 
 ? אבל זה יכולישמגיעים לאקסטרני: הנה ילדים שהוציאו אותם מהבית, מה הקשר אלי

  " .להיות גם מסר להורים שיתחילו לעבוד

  ואחד המנהלים אמר:

ממתינה לתחילת הטיפול באקסטרני והיא שומעת קולות  ,יושבת בסלון ,"מגיעה משפחה
  ".ואז ההורה יכול להגיד לילד: אם לא תתנהג טוב גם אתה תהיה פה ,מתוך האינטרני

  היחידות ביןוהפרדה פיצול בעד נימוקים   7.2.2

 מבחינת  זו מזו יש הרואים בשתי היחידות מסגרות שונות - דה התמחות ייחודית משלהלכל יחי

ולכן  ,מטופלת, שיטות הטיפול הנדרשות, מאפייני המטפלים וההכשרה הנדרשתההאוכלוסייה 

 . ייחודיתאפשרות לפתח התמחות בצורך בהפרדה בין היחידות ולדעתם יש 

 מדברי אחת המטפלות:

צריכים לפתח את  אחר בראייה של המשפחה בקהילה... "אני חושבת שיש משהו
ם איזה עין להיות על עכוחות לבדוק ו ההמיומנות של להבין מה צריך באינטייק ואיז

משפחה כשהיא בקהילה ואיך לעזור לה להשתמש בשירותים של הקהילה. זה שונה לגמרי 
ים אחרים לעיסוק וצריך להכשיר אנש. מטיפול מוסדי, בטיפול מוסדי יש חשיבה אחרת..

מרכז חירום אינטרני הוא בהגדרתו חודרני. הוא קצר מועד, ילדים מוצאים אליו . הזה..
  כדי לטפל טוב ביחידה האקסטרנית צריך אורך נשימה אחר..." . והוא עסוק בחירום..

תאפשר פיתוח התמחות וגיבוש זהות מקצועית ברורה טוענים כי בין היחידות הדוגלים בהפרדה 

לכל יחידה, הדרכה ממוקדת  ספציפית מתאימיםהבחירה מראש של אנשי מקצוע  ןכודית וייחו

  ).2009, ואחרים משימות דומות, אחידות ושותפות בין חברי הצוות (גנורבבסוגי טיפול ו

  ומכאן  ,משמעה ריבוי משימותעת ובעונה אחת עבודה בשתי היחידות ב - תיּונִ תחושת ּפְ ביסוס

 ת. יּופנִ  תחושה של עומס וחוסר

העומסים הם מאוד גדולים. יש הרגשה  "התחושה היא של ריבוי משימות, שונות מאוד...
אני חושבת שזה היתרון של . שגם היחידה הזאת נפגעת וגם היחידה הזאת נפגעת..

ת באמת לראות איזה תכניות או הבנות או איזה יישומים אפשר יּונִ הּפְ  –... ההפרדה
  "..שמגיעות לכאן.לעשות באמת עם המשפחות 



 

30  

  הפרדה בין היחידות ועבודה  - ישיבות צוות משותפותלם ומילתיאוהנדרש צמצום הזמן היחסי

ואת היקף ההשתתפות  הנדרשיםשל הצוות ביחידה אחת בלבד מצמצמת את התיאומים 

 והדרכה תיאום שעות ופחות המטופלים עם ישיר מגע של שעות יותר יהיו לעובדיםבישיבות. 

 ).2009, ואחרים גנור(

 אחד - הבית וצוות הפנימייה עם האינטרנית ביחידהסוציאלי -הפסיכו הצוות של הקשר חיזוק 

 הואבו  נתוןסוציאלי העובד בשתי היחידות במסגרת משולבת -הפסיכו שהצוות לעומסהביטויים 

גם  ,ואכן ).2009, ואחרים גנורבמרכז ( ולמדריכים הבית לצוות ולהקשיב להתפנות היכולת-אי

הצוות הטיפולי ביחידה  בעקבות חוסר זמינות מספקת שליתיות יהבע הינובראיונות צ

 האינטרנית למדריכים:

המדריכים פעם אחר פעם, הם אלה שנושאים בעול, הם אלה  .."המערכת כולה נפגעת.
 .".שעובדים מול הילדים וטוענים שהצוות הטיפולי פחות זמין להם.

 חיבור בין שתי היחידות  -הנובע מהחשיפה ליחידה האינטרנית ות מניעת הקושי של המשפח

צר ועוצית למתרחש ביחידה האינטרנית וייי-יחידה הטיפוליתה טיפולשבשף את המשפחות וח

 .החירום מרכזהנלווים לביקור בנוחות -ואיחשש  משפחותב

  של אם הבניסיון לשחזר תחושת סיפרההמטפלות אחת: 

לו לעמוד מול הדלת הזאת. המקום הזה מוכר ויש לו שם כזה "אני לא מרגישה בנוח אפי
כנס, איך אני נתפס, זה מסמן: אני והילדים שלי יוכזה, מה המשמעות של זה עבורי לה

  בסיכון, אני הורה אולי מסכן..."

  והשינויים בעבודתו לאור השדרוג צוות היחידה .8

השינויים בעבודת את הצוות ביחידה ויתה לבחון את מאפייני יהערכה ההאחת המטרות של מחקר 

הם מאפייני הצוות (מקצוע, שנות השכלה וניסיון בעבודה עם ה מתכנית השדרוג:  הצוות לאור

סוציאלי ועל -השלכותיה על הצוות הפסיכומה מה השפעת תכנית השדרוג ו)? משפחות וילדים

  ? רכי הצוות בעקבות תכנית השדרוגוהם צה מוכן,  ?המנהלים

  

  מאפייני הצוות  8.1
להעסיק אפשר מתקן זה  .סוציאלי-תקני כוח אדם של צוות פסיכו 3.5עוצית יש יי- לכל יחידה טיפולית

  רפואיים.-הגם עובדים פר

מטפלים ביחידות (לא כולל מנהלים) למדנו כי הצוות הטיפולי  60לאו ישמ העיסוק טופסימתוך 

  ) 6 (תרשים .ועובדים סוציאלייםביחידות מורכב בעיקר מפסיכולוגים קליניים 
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  )באחוזים( סוציאלי ביחידות-הצוות הפסיכושל  קצועותהמ: התפלגות סוגי 6תרשים 

  

עוציות מציינים כי יי-המתארים את הצוות באחת מהיחידות הטיפוליות )2005( וחיות וינטראוב

אבחון ילדים בסיכון גבוה ש פסיכולוגים קליניים מבטא את התפיסהעובדים סוציאליים והצירוף של 

מחייבים בראש ובראשונה התייחסות מעמיקה לעולמם הפנימי של הילדים וההורים וטיפול נכון בהם 

 מציאות החיצונית.התחשבות בגם אך 

). 7 תרשיםהשכלה גבוהה יחסית (בעלי בחינת השכלתם של המטפלים מעידה כי מדובר באנשי מקצוע 

הם סטודנטים  8%-), ו10%הלומדים לתואר הם סטודנטים לתואר שני (הם בעלי תואר שני או  67%

מבחינת הן  ,קשר עם האקדמיהלחשיבות רבה  יש) 2005וינטראוב וחיות (לדעת לתואר ראשון. 

צוות היחידה. ההכשרה במסגרת מבחינת יחידות במסגרת הכשרתם והן הנמצאים בהסטודנטים 

ן שאיוגיה להיחשף לאוכלוסייה ולגישות טיפוליות היחידה מאפשרת לדעתם לסטודנטים לפסיכול

במקומות הכשרה אחרים. לסטודנטים לעבודה סוציאלית ההכשרה  ןחשף אליהילה הזדמנות

האפשרות להדריך מעבר לכך, התנסות בעבודה טיפולית, אינטנסיבית ומעמיקה. למאפשרת 

  חידה.צוות הימבחינת סטודנטים מאפשרת התפתחות מקצועית וגיוון בעבודה 

   

סים"עו
70%

פסיכולוגים
19%

מטפלים
באמנות

8%

מטפלים
ח"באמצעות בע

3%
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  )באחוזים( סוציאלי ביחידות-: שנות הלימוד של הצוות הפסיכו7תרשים 

  

בעבודה עם ילדים ומשפחות. טווח שנות הניסיון נע   11שנים 7.7סיון של ילצוות היחידה יש בממוצע נ

עובדים יש סיון בעבודה עם ילדים ומשפחות. כלומר ישנות נ 28-(בעיקר בקרב הסטודנטים) ל 0בין 

  ניסיון רב בעבודה עם משפחות וילדים. בעלי

(כזכור, במחצית מהמרכזים הצוות  מהמטפלים עובדים גם ביחידה האינטרנית יםמעל לשני שליש

. לא נמצאו ה יש מטפלים שעובדים בשתי היחידות)יברובו משותף לשתי היחידות וגם במחצית השני

בין כאלו העובדים רק ביחידה טרנית לנהבדלים בין מטפלים העובדים במקביל גם ביחידה האי

  מקצוע, שנות השכלה וניסיון בעבודה עם ילדים ומשפחות.כגון ייעוצית מבחינת מאפיינים -הטיפולית

  תכנית השדרוג יישום רכיבים מהשפעת  –סוציאלי -פסיכוצוות הה 8.2
   :אחדים כללה רכיביםייעוציות -הטיפוליותתכנית השדרוג של היחידות יישום כאמור, 

 ביחידה משפחות מספר פי-על לתקצוב ומעבר היחידות של התקצוב שיטת שינוי 

  הרחבת מספר המשפחות המטופלות ביחידה 

 יחידה לכל שניתנו התקנים מספר הרחבת 

 ולעובדים למנהלים הכשרה 

 ביחידות  הניתנים הטיפוליםסוג  אתלגוון  ניסיון 

 בסיוע  האינטרנייםחדשות בסמוך למרכזי החירום  ייעוציות-טיפוליות יחידות שלוש הקמת)

 ביטוח לאומי)ל מוסדאשלים וה
                                                   

 שנים. 8.6ממוצע שנות הניסיון בעבודה עם ילדים ומשפחות בקרב הצוות, בלי להכליל את הסטודנטים, הוא  11

  -סטונדנטים 
תואר ראשון

8%

תואר ראשון
25%

  -סטודנטים 
תואר שני

10%

תואר שני
57%
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 ניסיון כזה נעשה  עובדים ניוד באמצעות מהמרכז רחוקים שוביםימענה לי תתל האפשרות בדיקת)

  .)בלבד מרכזים בשני בינתיים

מנהלי היחידות,  עם  –ראיונות עומק  17נעשו על הצוות רכיבים אלו  של םמיישוכדי ללמוד על השפעת 

נציגי עמותות. עם מטפלים וומנהלים, רכזים, עם , חוק נוערמחוזיות ל וציאליותסבדות עועם 

  : סוציאלי ביחידות- על הצוות הפסיכו מגוונת ההשפעהייתה  התכנית יישום רכיבילכי ראיונות עלה המ

  השפעות חיוביות  8.2.1

יישום רכיבי התכנית אפשר את הרחבת היחידה הן מבחינת מספר המשפחות  - מקצועית התפתחות

בכך והוקמו שלוש יחידות חדשות.  ,המטופלות והן מבחינת היקף כוח האדם ביחידות הוותיקות יותר

  סוציאלי במרכזים.- הזדמנות להתפתחות מקצועית של הצוות הפסיכו ניתנה

  כפי שהסבירה אחת המטפלות:

איזשהו יכולת להתפתח, ; ראיתי גם בזה איזשהו סוג של התפתחות "אני ברמה האישית
  ".להישאר בתוך המערכת ולהתפתח לכיוונים חדשים שאתגרו לעשות משהו שונה מבעבר

- 2007ואוקטובר  2007יולי -בשני מועדים (אפריל ,במסגרת תכנית השדרוגמכון חרוב ואשלים הציעו 

תה שביעות רצון יל היו. בסך הכלצוות ביחידותבמשפחה קורס בנושא פגיעות מיניות  ),2008אפריל 

  והמשתתפים ציינו כי הם מיישמים את הדברים שנלמדו.  ,מהקורס

פשר גיוון מבחינת סוג המשפחות ִא הרחבת מספר המשפחות המטופלות ביחידות  - בעבודה גיוון

  המטופלות ואופן הטיפול. 

  כפי שהסביר אחד המנהלים:

שלהם יותר מעניין ' קייס לואד'ל שיש למטפלים מזה הוא שהל הרווח הגדוו"בסך הכ
ויותר מגוון. וזה דבר שהוא ברכה עבור מטפל. זה מאתגר מאוד וקשה, אבל זה מעניין 

  ".ומאוד תורם להתפתחות המקצועית

  אתגרים  8.2.2

מתוך הראיונות עולה כי ישנה תחושה של עומס ומעמסה נפשית  - ושחיקה מעמסה, עומס תחושת

כדי ליצור חוברים יחדיו אחדים סוציאליים ביחידות. גורמים -ושחיקה בקרב הצוותים הפסיכו

   תחושות אלו:

 גדל מספר עובדי היחידות ציינו כי בעקבות תכנית השדרוג  - המשפחות המטופלות גידול במספר

(שנה עם אפשרות  ם, הזמן הפורמלי שהוקצב לטיפול בכל משפחההמשפחות והמטופלים. לטענת

 , למשללבצע לצד הטיפול הישיר במשפחה הצוות שלל המשימות שעלמספיק לאינו להארכה) 

, כתיבת דוחות, קשר עם עובדי המחלקות לשירותים חברתיים, טיפול הישיבות צוות והדרכ

הזמן בין משימות המטפלים עלה שרק במשברים מול המשפחה. כזכור, כאשר בחנו את חלוקת 

דיונים שלא ללהדרכת צוות ו יםעדוימ 13%ואילו לטיפול ישיר במשפחות  יםמיועדמזמנם  27%

יהיו שיטענו כי עם זאת, (לאדמיניסטרציה (כתיבת דוחות)  15%-ישיבות צוות וכן לעל מקרים ו
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קדש לטיפול במשפחות רב חלק מתהליך הטיפול ועל כן סך הזמן המו ןכתיבת דוחות והדרכות ה

  ים:הל. כפי שתיאר אחד המנ)יותר

- ן. טלפונים, ניירת, אי.."העומס פה, ההשקעה הרגשית בכל משפחה מעבר לשעות הטיפול 
עצרו ; כן באים לא באים; האמא עשתה ככה והאבא עשה ככה; סוף טלפונים לפקיד סעד

  את האבא והילד נחקר..." 

 מהיחידות הטיפוליות הן יחידות חדשות. הקמת יחידה חדשה חלק  - תהליך הקמת יחידה חדשה

בהקמת  ותכרוכש סדר-איגם בהירות ולעתים -וכן תחושות של אי רבות יותר משמעה משימות

  .בשלב מעבר זה את תחושת העומס והמעמסה הנפשית בקרב צוות המטפלים ותהיחידה ומגביר

 לטיפול ביחידה האינטרנית העובדים בניגוד  - חוסר מוגנות של הילדים המטופלים ביחידה

עוצית אין להם יכולת לראות את הילד בכל שעות היום ולדאוג יי-מרגישים שביחידה הטיפולית

  לשלומו. 

שים באקסטרני זו דאגה הרבה יותר גדולה, כי אין לך את י"אני חושב שמה שאנחנו מרג
הילדים . לעומק.. יכול להכיר אותו .... שאתה נמצא אתו כל הזמן.הראייה של ילד.

וזה  ,באקסטרני הם גם כן בסיכון גבוה, אבל אין לך את השליטה כמו שיש לך באינטרני
  האחריות מאוד כבדה.." . מעמיס ומלחיץ..

 במרכזים שבהם אותם מטפלים עובדים בשתי היחידות - "כובעים"שני ב עבודה של הקושי החרפת

ייעוצית. דילמות העולות -העבודה ביחידה הטיפוליתהגדלת היקף בהרחבת מספר התקנים התבטאה 

ייעוצית -וון של חיבור בין היחידה האינטרנית לבין היחידה הטיפוליתימעבודה במודל הנוטה יותר לכ

כל מקום נדרשות יכולות מקצועיות ול ,חריפות. המטפלים נדרשים לחלק עצמם בין שני המקומותמ

  ת ותחושת אשמה. ה היא מעמסה רגשית, חוסר פניּווהתמודדות נפשית מסוג אחר. התוצא משלו

  :מטפל שרואייןכפי שתיאר 

איפה להשקיע יותר . "..אתה צריך לחלק את עצמך בצורה מסוימת, שזה קשה לעשות..
צריך לחלק . יש ילדים באינטרני שאתה צריך להשקיע בהם כל הזמן, וצריך לאזן.. .ופחות

ת נפשיים כובע אחר לטפל באקסטרני, דורש כוחו עצמך לשני מקומות, עם שני כובעים, זה
  " .בצורה אחרת

  או כפי שהסביר אחד המנהלים:

לעבודה האינטרנית הטוטלית והלוחצת מוסיפים למטפל גם משפחות באקסטרני והוא "
הם חיים ככה . ת של המטפל..יּוצריך להיות גם וגם, זה קשה ברמה הרגשית ופוגע בפנִ 

  " .ל נפגע בסופו של דברול דבר והכמכבהרגשה שאתה עושה קצת 

ייעוציות -הרחבת היקף העבודה ביחידות הטיפוליותמהראיונות עולה כי  - בדידותתחושה של  הגברת

ביחידה זו בלבד עשויה להגביר את תחושת הבדידות של של מטפלים של מטפלים בשתי היחידות או 

יחד ישנה תחושה שכל הצוות (מנהל, מטפלים, צוות הפנימייה) נושא  . ביחידה האינטרניתהמטפלים

ייעוצית כל מטפל אחראי -ביחידה הטיפולית ,באחריות לשלומם של הילדים המטופלים. לעומת זאת

ה בהדרכה וישנן ישיבות צוות, אך עדיין כובד האחריות מוטל על וֶ . אמנם הוא מלּו"שלו"למשפחות 
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התחושה של מחסור הגביר תחושה זו בקרב המטפלים.  ייעוציות-יפוליותפיתוח היחידות הטכתפיו. 

  בקרב מטפלים שאינם עובדים גם ביחידה האינטרנית.  בעיקר עלתהבקבוצת עמיתים 

  :המטפלותאחת  תיארה

ופתאום פה ביחידה האקסטרנית היה הרבה  ...זה היה באמת מתוך עבודה בצוות שלם"
בד, של בדידות. המשפחות הן שלי, הן לא משפחות של עבודה של ל. יותר בתחושה שלי ..

  " .היחידה האקסטרנית. רק אני מטפלת בהן, רק אני מכירה אותן

 .בטיפול המשפחות והגדלת מספרבעקבות פיתוח היחידות גורם נוסף לתחושת הבדידות הוא העומס 

מקור  תמהווכאלו  שיחות .מספיק לשיחות לא פורמליות בין חברי הצוותפנאי  יםמאפשראלו אינם 

   חשוב ולא פורמלי לתמיכה רגשית.

כמה . נפגשים בסלון... "..פתאום קלטנו כמה זמן לא ישבנו יחד. שלא בישיבת צוות..
. מטפלים וקצת צוחקים וקצת מקטרים. סתם משהו שקורה בכל ארגון. אין את זה יותר..

  " .אתם תשחקו יותר מהר את האנשים. האנשים לא יעמדו בלחץ הזה

פורום עמיתים שיעזור בהתמודדות עם תחושת הבדידות, המעמסה  עלתה הצעה להקיםמהראיונות 

  הרגשית ותחושת השחיקה. 

עוצית מקבלים הדרכה פרטנית וקבוצתית. יי-המטפלים ביחידה הטיפולית - והדרכה בהכשרה צורך

רכה והכשרה כדי צורך ביותר הדת מספר המשפחות המטופלות עלה ביתר שאת הגדלעם העם זאת, 

  לשפר את כישוריהם המקצועיים.

  אמרה נציגת אחת העמותות:

"בנו את האקסטרני והגדילו את האוכלוסייה, אבל ההכשרות הולכות בקצב יותר 
   איטי..."

  :מטפלת ולדברי

ידי מטפלים -"אני חושבת שהמקום מחויב להיות מתוקצב בהכשרות קליניות טובות על
שזה משאב מנוסים. וזה לא יכול להיות משהו ככה מינורי. יש לנו הדרכה ככה מערכתית 

וזה לא מאפשר לנו לבנות את  ,מאוד חשוב, אבל הוא מצומצם מדי. זה פעם בשבועיים
  " .ייהזהות המקצועית כמו שצריך. זה מאוד מקוטע וכלל לא מספיק בעינ

ייעוציות והרחבת תקני כוח האדם -עם פיתוח היחידות הטיפוליות - הצוות של העסקהה בתנאי פגיעה

ם עובדים רק ביחידות הללו. וה ,גדלייעוציות -ישנם מטפלים שהיקף עבודתם ביחידות הטיפוליות ,הןב

יחידות מבחינת המטפלים האלה השינוי גרם לפגיעה בתנאי העסקתם בהשוואה לעובדים ב

עסקה קשורה בשני גורמים האו לעובדים סוציאליים במקומות אחרים. הפגיעה בתנאי ה ותאינטרניה

  מרכזיים: 

  שאין כוננויות ואין תגמול לשעות נוספות משוםירידה בשכר 
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  המטפלים ביחידה נדרשים לעבוד  - פחות, שעות אחר הצהריים והערבנוחות עבודה בשעות

 למטפלים.פחות משפחות, אך נחשבות נוחות המתאימות ל , שעותבשעות אחר הצהריים והערב

 :הרכזיםכפי שהסביר אחד 

תעבוד בתנאים הרבה יותר 'אנחנו רוצים שצוות טוב ובכיר יעבוד פה, אז אתה אומר לו "
  ".'קשים, יותר משפחות ופחות כסף. כי לא יהיו לך כוננויות. יש כאן איזשהו דיסוננס

   השדרוג רכיבים מתכנית יישוםהשפעת  – המנהלים 8.3
יישום ייעוציות. כאמור, -תכנית השדרוג משפיע גם על מנהלי היחידות הטיפוליותיישום רכיבים מ

השירות הן מבחינת מספר מקבלי השירות והן מבחינת מצבת כוח כלל הרחבה של  תכנית השדרוג

מרכז ש אחת ההשלכות היאמציינים כי  )2009( דאומור אביטל ,גנור. היחידותהאדם הכפופה למנהלי 

מארגון קטן בעל משימות ברורות, ידועות והשדרוג, עם תהליך ההרחבה  ,בהדרגההפך החירום 

משימות  מגוון להםיש ומשותפות לכל צוות העובדים, לארגון בגודל בינוני עם אנשי צוות רבים יותר ש

היחידה הטיפולית. להלן יוצגו הממצאים שעלו  יגם על מנהל, ובכך היה כמובן כדי להשפיע מורכבות

  .הרלוונטיתהספרות ממהראיונות עם גורמים ביחידות ובעמותות ו

-הקמה או הרחבה של היחידה הטיפוליתבעקבות השינויים בתפקידי המנהל  - מקצועית התפתחות

  ם הטיפולי. הן בתחום הניהולי והן בתחו ,של המנהלים כישורים מקצועיים חדשים יםחייבמעוצית יי

  :תיאר זאת כך אחד המנהלים

"מבחינה מקצועית המנהל היה צריך לגדול בארבע קומות ביום אחד. ואני יכול להעיד על 
עצמי שזה לא עובד ככה שאתה קונה חליפה יותר גדולה ובגלל זה אתה גם מתאים לה. 

  ".אתה צריך לגדול לתוך החליפה הזו

ואחרים  יוקורס. היו מנהלים שבירכו עללמנהלים הנדרשת זכו ה התפתחות המקצועיתהלצורך קידום 

  שהפיקו ממנו תועלת.  הרגישולא 

מטפלים, מלווה, יועץ של המנהל בתור אחראי למתוקף תפקידו  - המנהל על העבודה מעמסת הגדלת

. גם הגידול במספר המטפלים ביחידה ל העומס עליו הנובע מגידול במספר המשפחות, גֵד ומדריך

יותר שעות של פגישות אישיות, פגישות עבודה ועבודת חיבור בין הצוותים במרכז את המנהל ל יךמצר

, ואחרים גנור( סוציאלי-סטרציה והצוות הפסיכויהחירום: צוות הבית, צוות המדריכים, עובדי אדמינ

כגון פיתוח הזהות  ,עוציתיי-למנהל משימות הקשורות לפיתוח היחידה הטיפולית תנוספו ).2009

המקצועית של היחידה, פיתוח דרכי העבודה, הטמעת השינויים הארגוניים והמקצועיים ומשימות של 

  תכנון וויסות בין שני חלקי מרכז החירום. 

  אחד מנציגי העמותות תיאר זאת:

ועושה קצת  ל את האינטרניו"השינוי הדרמטי הוא בין זה שמנהל הוא מנהל קודם כ
במקביל הוא פתאום צריך לנהל  ה...יזמנית של פנימי-אקסטרני, לבין זה שהוא מנהל בו

יותר עובדים לנהל, זה יותר מחייב לתכנן גם למי אתה נותן מה, איך . קליניקה גדולה..
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אתה מווסת בין רמות הקושי בטיפול, בין כמות המקרים שעובד יכול להכיל, יותר קשר 
שזה בעיקר הרבה עבודה של  חה, עם בתי משפט, עם ים של עבודה נוספת,עם לשכות הרוו
   ".תכנון וויסות

נכון  שלאמהראיונות עלה כי המנהלים חושבים  - ייעוצית-טיפוליות ליחידה רכז בתפקיד צורך

שתי יחידות ויש צורך ברכז שינהל את היחידה  עת ובעונה אחתמבחינה ארגונית שמנהל ינהל ב

  לכך תקן.יוחד במסגרת השדרוג לא ואולם  ,ייעוצית-הטיפולית

  אמר נציג עמותה:

מטופלים,  40-ל"בתעריפים שנתנו לא מכירים בכך שאם מקימים קליניקה שנותנת שירות 
הטעינו את  אז צריך להיות מישהו שינהל את זה כקליניקה, גם אם תחת המנהל הראשי...

זה על כתף די מלאה בעבודה של המנהל הקיים והוא צריך לתמרן עם עוד ים של 
  ." .עבודה.

 :ולדברי מנהל

.. על כתפיו של מנהל .להחזיק את כל מרכז החירום החדש, עם האקסטרני והאינטרני"
  " .אחד זה לא נכון, זה לא בריא, זה גם לא מאפשר למרכז להתפתח

ה קריאה שמעונ, הםבכל מרכזי החירום, אולם בפועל מונה רכז רק בחלק מ הצורך בתפקיד רכז עלה

פירושו של דבר שהרי כיום מינוי רכז מתאפשר רק על חשבון תקן טיפולי ו, תקן זהמסודר של ב ולתקצ

  המעמסה על המטפלים. הוא הגברת 

  אומרת אחת הרכזות:

וון שאני מבזבזת את יבעייתי, מכ"אני גם יושבת על תקן של כוח אדם טיפולי. זה בכלל 
וכמובן זה עוד יותר גורם ללחץ על המטפלים.  ,האפשרות שיהיה פה עוד תקן של טיפול

  " .ויש פה לחץ מטורף

המנהלים ביחידות העידו כי בעוד בעבר היו  - העובדים עם היחסים ובמערכת הניהול בצורת שינוי

 המשך תאפשרמ אינהר המשפחות והמטופלים מעורבים לחלוטין בטיפול בכל המקרים, הרחבת מספ

  שינוי בצורת הניהול שלהם.  יצרההיא ו ,זו ברמה מעורבות

  אמרה אחת המנהלות:

מי . "ביחידה האקסטרנית אני עסוקה רק בשאלות מלמעלה, באמת בקביעת מדיניות..
ובזה באמת יש לי חלק  ,המטופלים, איזה מענים טיפוליים, איזה מענים הדרכתיים

הגעתי למצב שאני אפילו לא קוראת את . משמעותי. אני אפילו לא יודעת מי המשפחות
ואני לא רוצה להכיר. אני מרגישה  ,אני באמת לא מכירה אפילו את כל התיקים הדוחות...

   שזה יותר מדי בשבילי..."
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, ופחות יההפיקוח עלסביב ו המקומות הקשר עם המטפלים הפך להיות סביב ויסות העבודהקצת במ

סביב תמיכה מקצועית ורגשית. מצב זה מעורר תסכול בקרב המטפלים, ולא תמיד נמצא הזמן לעיבוד 

  .יהם אלותחושותשל 

  אומר מנהל:

רגשית גם  פנוי"זה בעיקר להיות עסוק. זה מלחמה מאוד קשה מצדי להשאיר את עצמי 
עמים קטנוניים, של כמה אנשים עובדים זה להיות המון עסוק בחישובים, לפ לאנשים...

וכמה מספיקים וכמה משפחות יש להם, האם כל השעות שלהם עד הדקה האחרונה 
ת ומתי הם הלכו הביתה. זה משפיע על מערכת היחסים עם העובדים. יש יותר ומנוצל

כעסים, יש יותר תחושות קשות שאנשים מסתובבים אתן, יש פחות אפשרות לעבד את 
  "..המקום הזה.

ביחידות התערבות הושביעות רצונן מ שינויים במצב המשפחות .9
  ייעוציות -הטיפוליות

 הןמידת שביעות הרצון שלכן וטיפול ביחידות את ה השינויים במצב המשפחות שסיימובפרק זה יוצגו 

  . יחידהההתערבות מ

     התקדמות הילדים וההורים 9.1
עובדי המשפחה התבקשו להעריך עד כמה הילדים שטופלו ביחידות התקדמו בתחומים שונים. 

ביחס הילד לאם,  54% ,הרגשי בתחום 63%: התחומים במרביתהעובדים העריכו שהילדים התקדמו 

  . ביחסיהם עם אחיהם 38%-ביחס הילד לאב ו 40%בתחום הלימודי,  41%

, ולגבי כחמישית דווח על התחומים בכללגבי כרבע עד שליש מהילדים דווח על התקדמות רבה 

בעת הגעת המשפחה קושי  היהלא חשוב לשים לב שישנם תחומים שבהם  ).15(לוח  התקדמות מועטה

  .שישתנויה יפייתה ציועל כן לא ה ,םהלא נעשה ניסיון לטפל בשאו לטיפול 

   )באחוזים( ים שסיימו טיפול ביחידהשינוי בתפקוד הילד: 15לוח 

  
 

N  
  

  סה"כ
התקדמות רבה 

   מאוד/רבה 
התקדמות 

  מועטה 
לא חל 
  *שינוי

חלה 
  הרעה 

לא יכול 
  להעריך 

  10  10  17  29  34  100  66  תחום רגשיב
  15  -  44  19  22  100  54  בתחום הלימודי

  14  2  41  20  23  100  64  חברתיהתחום ב
  6  5  35  23  31  100  65  ביחס הילד לאם
  10  4  46  17  23  100  52  ביחס הילד לאב 
  11  4  47  15  23  100  53  ביחס הילד לאחיו

   : שאלוני מעקב לעו"ס המידע מקור
  .ל ופילא נעשה ניסיון טאו  לא דווח על קושי מסוימיםתחומים ב* 

חלה התקדמות בעיקר ביכולתם להתמודד עם התנהגות להורים דיווחו עובדי המשפחה כי  קשרב

) 49%. בקרב כמחצית (בהתאמה) 60%-61%להם גבולות ובקשריהם עם הילדים ( הילדים ולהציב
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 כמחציתם קרבבקשר של ההורים עם המסגרות החינוכיות וב ה התקדמות כלשהימהמשפחות חל

   )16(לוח  .להםאת השירותים הנחוצים  וליקב יםיכולתם לדאוג שהילד השתפרה) 48%(

ל ועל כן לא בכל ופיתחומים שלגביהם לא דווח על קושי או לא נעשה ניסיון טחשוב לשים לב שישנם 

  לשינוי. ציפייהתה יהתחומים הי

   )באחוזים( בקרב הורים שסיימו טיפול ביחידה ם בילדיםבטיפול ההורי: שינויים 16לוח 

  סה"כ  N  השינוי
 התקדמות רבה

   מאוד/רבה 
התקדמות 

  מועטה 
לא חל 
   *שינוי

חלה 
 הרעה 

לא יכול 
  להעריך 

  9  -  51   18  22  100  45  בטיפול הפיזי

  9  6  45   17  23  100  53  בהשגחה על הילד

  8  3  29   26  34  100  65  בקשר בין ההורה לילד

התמודדות עם התנהגות ב
  8  3  28   26  35  100  65  הצבת גבולות בהילד ו

בדאגה שהילד יקבל את 
  7  2  44   12  36  100  59  השירותים הנחוצים 

בקשר של ההורה עם 
  5  5  40   16  33  100  55  המסגרת החינוכית 

במניעת התעללות ופגיעה 
  7  4  43   17  30  100  54  נפשית בילד

במניעת התעללות ופגיעה 
  14  -  42   8  36  100  36  פיזית בילד

במניעת התעללות ופגיעה 
  11  -  50   18  21  100  28  מינית בילד
  : שאלוני מעקב לעו"סהמידע מקור

  .ל ופילא נעשה ניסיון טאו  בהם לא דווח על קושיש*ישנם תחומים  

 הלמחצה עם הורים ממשפחות שסיימו את הטיפול כחצי שנה עד תשע-ניםעומק מובְ בראיונות 

דיווחו על השינויים שחלו בתפקוד ילדיהם  גם הם ,הטיפולהמקורי של סיום מועד החודשים לאחר 

  . אמרו אימהות: ובתפקודם כהורים

  ." ."..כל הילדים קיבלו שיפור בהתנהגות שלהם בעזרת היחידה. 

עושה עם המטפל אבל אני יודעת שזה עובד. יש שיפור  ]הילד["אני לא יודעת בדיוק מה 
  "..בתפקוד. ... אני מאוד מרוצה מהטיפול.

"... זה תרם לילדה כי אנחנו כמו אמא ובת. זה בעיקר תרם לי באיך להסתדר ולהתנהג עם 
 ".הילדה. מה שאני קיבלתי זה היה טוב מאוד

כי  ,שיבטא את עצמו – זה דרך להגיע אל הילד ,ואכן קיבלתי ,"מה שחשוב לי בטיפול הזה
  " .עד עכשיו היו מתחים וחוסר תקשורת בינינו

וזו הסיבה  ,זה מכוון אותי בהדרכת הילד "השיחות עם המטפל שלי מאוד עוזרות לי,
  " .שהגענו למרכז
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  :אימהותה. ושוב מדברי ההורים ציינו גם כי הטיפול ביחידה תרם להם כמבוגרים וכהורים

"הייתי חזקה יותר אחרי הפגישות. נתנו לי לדבר מה שצריך. איך להתנהג, איך להסתדר 
  " .וזה עזר לי מאוד

  "."ממש עזרו לי להעלות את הדימוי העצמי שלי ולהבין דברים אחרת

וזה היה נפלא. והייתי בסדנה  ,להכין ארוחות משפחתיות ביחדגם לימדו אותנו איך "
  " .שלימדה אותי להתמודד עם רגשות של כעס

מהטיפול (רבה/רבה מאוד) מהמשפחות הפיקו תועלת  60% ,המטפלים ביחידותלדעתם של ל, ובסך הכ

נו על לא ע 7%( מהמשפחות כמעט לא הפיקו שום תועלת/לא הפיקו תועלת כלל 33%ואילו  ,ביחידה

מהמשפחות הפיקו  70%, מהמחלקות לשירותים חברתיים לדעתם של העובדים הסוציאליים .השאלה)

לא יכלו  13%( כמעט לא הפיקו שום תועלת 17%ואילו  ביחידה מהטיפול(רבה/רבה מאוד)  תועלת

  .להעריך)

. המוצעטיפול לבין ההמשפחה  ה ביןהתאמהתועלת מטיפול ביחידה קשורה גם למידת  הפקת

 18%-אך לא ל  ביחידה המטופלותמהמשפחות  72%-ל התאים הטיפול ציינו כיהמטפלים ביחידות 

 םיחידה התאימהמחלקות לשירותים חברתיים הטיפול בגם לדעתם של העובדים הסוציאליים ן. מה

  ). 71%לרוב המשפחות (

: צורך במסגרת לצורכי משפחות טיפול ביחידההשל  ההתאמה-איל אפשריות המטפלים ציינו סיבות

כוחות), מיעוט ), קשיים של ההורים שפגעו ביכולת לטפל בהם ביחידה (חוסר אמון, 56%אחרת (

  )17לוח ( .)16%מהניתן ביחידה (יותר ינטנסיבי ), צורך בטיפול א20%(מרכז לא נוחה לנגישות 

  :. סיפר אחד המטפליםמשפחות ליחידה ן שלהתאמת- איגם בראיונות צוינו הסיבות ל

-םטיפול לא היה מוצלח והיה קצר. נראה שמסגרת זו פחות התאימה לאם שקשייה היו"ה
   " .יומיים היו רבים

  )באחוזים(  התאמת היחידה לטיפול במשפחה-: סיבות לאי17לוח 
  25=N  

  56  צורך במסגרת אחרת 
  20   ילהגיע בגלל המרחק הגאוגרפשל המשפחה קושי 
  32  כוחות)  העדראמון, -איעבודה אתם (ב פגעוהורים ש קשיי

  16  פעם בשבוע מיותר אינטנסיבי צורך בטיפול 
  : שאלוני סיכום טיפול מידע מקור

   מהיחידהשביעות רצון ההורים  9.2
נשאלו אם היו שבעי רצון מרכיבי הטיפול השונים שהם וילדיהם קיבלו  הורים הםהבראיונות עם 

 ,ת המטפל, קביעּוושעות המפגשים ותהפגיש אורךנגישות השירות, התנאים הפיזיים, ביחידה: 

  . המשפחות דיווחו על שביעות רצון כללית מכל רכיבי הטיפול ביחידה.  האווירה ויחס הצוות
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הקשורים לתנאים הפיזיים מהיבטים ההורים היו שבעי רצון  -השירות ונגישות הפיזיים התנאים

 האימהות דיווחו: .הפיזיים במקוםהתנאים ו, שעות המפגשים נגישות השירות: מקום השירותלו

  "השעות היו נוחות. המקום בסדר..."

זה גם מוסיף לאווירה. היה . "מונית הלוך ומונית חזור שלוקחים אותנו ומחזירים אותנו..
  " .מאוד נוח בין שבע לתשע

ציינה אחת  .כל המשפחות שרואיינו היו מרוצות מאורך המפגשים הטיפוליים -המפגש אורך

  :ותאימהה

"....היו לי שיחות לבד עם העו"סית. שעה עד שעה וחצי פעם בשבוע. התאימו לי מספר 
  ".השעות

והייתה אף  ,חלק מהמשפחות שרואיינו ציינו שקיבלו טיפול של בין שעתיים לשעתיים וחצי בשבוע

דקות עד  45 טיפול של אך היו גם מעט משפחות שקיבלו, משפחה שקיבלה שלוש שעות טיפול שבועיות

   .והן לא היו שבעות רצון מאורך המפגשים ,שבועבשעה 

ווה אותם לאורך כל הטיפול ביחידה. ירוב ההורים דיווחו כי אותו מטפל ל -המטפל של/יציבות קביעות

ביטחון ותרמה לבניית האמון ולחיזוק שיתוף  תחושת הןבה סכניציבות המטפל המשפחות דיווחו ש

  מדברי אימהות:הפעולה. 

סית... וביום שעזבנו את המרכז אני והבת שלי ממש ""אני והבת שלי נורא נקשרנו לעו
  ".יתה מקסימה, רגישה ומאוד תומכתיבכינו... ה

טחון עצמי. לא קיבלנו שום דבר נוסף. לא היה יעו"ס. תרם מבחינת ב "היה רק מטפל אחד
  " .צורך במשהו אחר

הביעו את שביעות רצונם מיחס הצוות, מהאוירה  ההורים -סוציאלי-הפסיכו הצוות ויחס האווירה

  ביחידה ומגמישות המטפלים והתאמתם למשפחות. כפי שהדבר בא לידי ביטוי בראיונות:

ואם זה לא  ,תה פעם בשבוע"אני מאוד מרוצה מהשירות שקיבלנו. הייתי מצפה לפגישה ִא 
ל ו. קודם כתי יום אחריתה מתאימה את עצמה אליי וקובעת ִא יהיא ה ,היה מתאפשר

  ".ואז אני. הייתי יוצאת משם עם חיוך ,בנפרד, תה נכנסתיהילדה הי

היו  ..צחקנו כל היום. אנשים נחמדים, אווירה חמה, ל...ואני מרוצה מאוד מהכ"
  " חברותה.

חייהם  שרוב ההורים דיווחו על שביעות רצונם מהטיפול ביחידה ועל תרומת היחידה לתחומי אף

חודשים לאחר סיום הטיפול ביחידה)  ה(חצי שנה עד תשעמרגישים עדיין חלקם  ,כהורים וכמבוגרים

. כפי וון שהם מתמודדים עדיין עם קשיים רביםימכ ,צורך בטיפול, ליווי ותמיכה יש להםעוד ש

  מהות:ישהסבירה אחת הא

 ,שאר עצבני, זה לא הוקוס פוקוס. זה לא משנה את המצב בביתיבנאדם עצבני י"
ין יאבל העצבים עד ,לית לא הרבה משתנה. אני טיפה יותר רגועהומהבחינה הכלכ

  ".והמצב הכלכלי הוא קשה ,מחלחלים בי
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  היחידה כגורם ייעוצי לאנשי המקצוע בקהילה. 10

 ושנצטברוהמומחיות הפצת הידע  ואעוצית היי-יחידה הטיפוליתל ושנקבעאחד התפקידים המרכזיים 

משפחות בסיכון גבוה. בפרק זה נבחן בטיפול בילדים והקשור בבכל בקרב אנשי מקצוע בקהילה,  בה

  את יישומה של פונקציה זו של היחידה.

תכנית יישום לאחר  מטפלים ביחידות כשנתיים 60שמילאו  העיסוקים ניתוח טופסיפי -כאמור, על

מזמנם של המטפלים ביחידה מוקדש למשימות הקשורות לייעוץ לאנשי המקצוע  3% השדרוג, רק

גם יחידות , על כןיתר היחידות מתפקדות בעיקר כיחידות טיפוליות. שהראיונות עלה מגם בקהילה. 

וקיימו ימי עיון והדרכות קבוצתיות ופרטניות לאנשי מקצוע הייעוצית פונקציה את השבעבר מילאו 

צמצמו את  ,שירותים חברתיים או יועצות בתי ספרלעובדים סוציאליים מהמחלקות  כגון ,בקהילה

תכנית עבודה מסודרת אין כיום ברוב המקומות  ,למעשה .השדרוג תכניתהעשייה מסוג זה מאז החלה 

 ,ספציפייםמקרים אך מדובר בייעוץ ל מייעצים,אמנם המטפלים ביחידות הכוללת ביצוע תפקיד זה. 

  . לא פורמליים מקצועיים- אישייםה אליהם היא בתוקף קשרים יהפניו

. יש ייעוץ בזה ששולחים חומר ומבקשים שאני אעבור על זה. אבל 'פורמלי-בלא'"יש ייעוץ 
יש ייעוץ על בסיס חברי, אבל לא איזשהו סמינר '. האם להגיע ליחידה או לא'בעיקר לגבי 
  שהם תהליכי למידה."ה קבוע, איז

להצטמצמות ו ייעוץ לאנשי מקצוע בקהילהירידה בהיקף הסיבות מרכזיות ל שתי ותלמהראיונות עו

  :תכנית השדרוג הוחל ביישוםמאז ה הייעוצית יפונקצה

 שמשמעותה  ,עדות"עם השדרוג והמעבר לשיטת ה"הוֹ  - ה הייעוציתיהפונקצ לא מתקצבים את

 .תמתוקצב הלקהילה אינמשפחה, עובדי היחידה מרגישים שהפונקציה של ייעוץ -רתקצוב ּפֶ 

 :כך על העידו אחדים מרואיינים

ים. זה באמת לא מתוגמל יאת כל החלקים הייעוצ. "בשנתיים האחרונות נישלנו מעצמנו..
   )מנהלמדברי (." .משום מקום.

אם המשרד יחליט על סמל תעריף . אין לזה סמל תעריף... הייעוץ לא מתורגם כספית"
  ) רכזמדברי ( ".נתחיל לעבוד על הייעוץ ממחר

 ותלא עוש ןל מתומחר. הו. כי הכההיחידות מתומחרות ולא עושות עבודה אקסטר ."..
לגבי עבודה עם ילדים ומשפחות, כל  ןכל המידע והידע שהצטבר אצל. עבודה מול הקהילה

ימי עיון. זה לא מתומחר אז אין לזה  ותלא עוש ןה. לא מועברת לקהילה ,ןהמומחיות שלה
  )לחוק נוער מחוזית עו"סמדברי " (..מקום. ובעבר היה את זה.

 הצוות ביחידות עוסק כרגע בפיתוח הפונקציה הטיפולית ואינו  -  פיתוח היחידה כגורם טיפולי

  מתפנה לחלק הייעוצי.

 :הצוות חברי אומרים

אז זה לא  ]כיחידה טיפולית["כל זמן שאנחנו לא סיימנו את תהליך ההתמקצעות שלנו 
  מנהל)מדברי (" .רלוונטי
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מדברי ( "."יש לי הרגשה שזה בשלב הבא, אחרי שנתייצב ביחידה הטיפולית ולא לפני
  ) מנהל

הייעוץ שיועד את תפקיד חשוב לציין כי המנהלים ואנשי הצוות ביחידות מצרים על שאינם ממלאים 

יתרונות רבים במתן ייעוץ והדרכה רואים הם ו הנדרשים, הם חושבים שיש להם הידע והיכולת .להם

השנים עם הידע המקצועי שרכשו אפשר להם להפיץ את יש בכך כדי ללצוותים בקהילה. ראשית, 

   לקהילה.ולתרום 

  סיפרו רכזים:

  ".נשמח לייעץ לצוותים "אנחנו מובילים בתחום...

  " .תנו לנו זמן וכסף. יש לנו את הידע ואת היכולתינחנו יכולים לעשות את זה אם י"א

אפשרות להתפתחות  ייעוץ לאנשי המקצוע בקהילה במתןהמנהלים ואנשי הצוות רואים  שנית,

  . תםגיוון בעבודלמקצועית ו

  :ציינו מרואיינים ה

  (מנהלת)".טוב"זו גם הזדמנות לצוות ללמוד ולהתפתח. ללמד זה הלימוד הכי 

ה של עוד משפחה ועוד י"מבחינת הצוות זה נותן עשייה אחרת קצת, לא רק עשי
  (רכז)".משפחה

יתרון רביעי  .יעוציתי-היחידה הטיפוליתשל ירום ומרכזי הח ם שלדרך לשיווקהייעוץ הוא , שלישית

  .הייעוץבעקבות  עם אנשי המקצוע בקהילה העבודה המשותפתשיפור בגם הוא 

  רצויים ני פעולהכיוו .11

  :מתוך הממצאים עולות ההמלצות להלן

 יותר  רחבתי לשירות קהיל המעבר 

 של בהרחבה הוָ לּואף ש .ביחידות המטופלות המשפחות היקף גדלתכנית השדרוג  בעקבות 

 אם לבדוק מקוםתחושות של עומס ומעמסה רגשית בקרב המטפלים. יש  , ישנןאדם כוח תקני

 . מתאיםהמטופלות הוא יחס  המשפחות לבין מספר האדם כוח תקני היקף בין היחס

 והממצאים ביחידות המטופלת האוכלוסייההצרכים של  מורכבות בשלהטיפול:  משך 

שליש מהמשפחות משך הטיפול היה קצר בשו הוארך הטיפול מהמשפחות שבכרבע יםידהמע

ן אם משך יש לבחו ,)העובדים הסוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים (לטענת מדי

 .המטופלות למשפחות מתאים שנקבעהטיפול 

 כגון  ,בתכנית השדרוג היה הפעלת מודלים חדשים להתערבותהרכיבים  אחדטיפולים:  מגוון

כי אין גיוון מספיק בסוג  עלה הממצאיםמבעלי חיים. וטיפול ב טיפול קבוצתי, טיפול באמנות

הטיפול למשפחות המטופלות ביחידות. יש לחשוב על דרכים להרחבת מגוון סוגי הטיפול. 

 הורים קבוצות הקמתעולה השאלה אם יש צורך בקידום  הורים קבוצות בהקמת קושי בשל

  ביחידות.
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 ידות ה במספר המשפחות המגיעות ליחיהעלי בשלגירושין:  בסכסוכיעם משפחות  עבודה

לתת את הדעת על קבלת  חשובגירושין,  סכסוכירקע של  להןשיש  ייעוציות-הטיפוליות

. טיפול באוכלוסייה זו והטיפול בהן משפחות אלואצל ההתערבות על משפחות ליחידה וה

 .לה תאמיםומחייב התמחות מיוחדת ומענים מ

 ניהול מיומנויות בפיתוחהממצאים עלה הצורך של מנהלי היחידות מהיחידות:  ניהול 

, כמו כןהשינויים בצורת הניהול המתחייבים מכך. עם היחידות ו הגדלתלהתמודדות עם 

היחידה גם את ו האינטרניתאת היחידה  גםבהם מנהל יחיד, המנהל שבמרכזי חירום 

 את ולייעל החירום מרכז מנהל את עבודת להקל כדי רכז לתקצב מומלץ, ייעוצית-הטיפולית

 .המרכז

  בעקבות התכנית, : במערך השירותים בקהילה לילדים ולמשפחות בסיכון של היחידהמקומה

 חשוב שירותל נעשתה. היא ותו לא האינטרניתהיחידה אינה עוד שירות הפועל לצד היחידה 

 של הכולל במערך היחידה משתלבת כיצד לחשוב יש. בקהילה בסיכון לילדים מענה הנותן

 בקהילה. בסיכון ולנוער לילדים שירותים

 ביחידות הצוות: 

שהתראיינו דיווחו על עומס רגשי רב ותחושה של קושי להבטיח מוגנות לילדים  עובדים -

קשיים המיוחדים הכרוכים בטיפול במשפחות עם האת הדעת על  לתת חשובבטיפולם. 

 ליווי והדרכה מתאימים.  למטפלים הציעצרכים מורכבים במסגרת של שירות קהילתי ול

 נזקקים לעוד ביחידות המטפלים ,מיניות בפגיעות לטיפול הקורס של תרומתו לע נוסף -

 נחוצות מקצועיות מיומנויות לרכוש כדי עמיתים בקבוצות והשתתפות הדרכה, ותהכשר

 .בתפקיד הכרוכים הרגשיים הקשיים עם התמודדוכדי ל

 ביחידות לעבודה מודל הבניית 

  ד בשלבים ויחיבולהתערבות בשלבים השונים,  גישות שונותביחידות השונות פותחו

לתת את הדעת על הצורך בהבניית  יש"אינטייק". ההראשונים של קבלה ליחידה וביצוע שלב 

 מודל להתערבות ביחידה.

 ליחידה  האינטרניתלחשוב אם יש צורך בהבניית מודל אחיד ליחסי הגומלין בין היחידה  ראוי

, והמנהלים היתרונות והחסרונות של המודלים הקיימים. מהממצאים עלו ייעוצית-הטיפולית

אם תתקבל החלטה שאין צורך בהבניית מודל אחיד יש לתת  השונים מחזיקים בדעות שונות.

 מענה לאתגרים שעולים מהעבודה במודלים השונים, כגון: 

הם  בהםש במרכזיםהתמודדות עם כפל התפקידים והדרישות המוטלים על מטפלים  -

 .היחידות בשתי ילבמקב עובדים

 זה נושא לבדוק יש -עוציות יי- המטפלים ביחידות הטיפוליות של העסקהה בתנאי פגיעה -

 .אתו להתמודד דרכים על ולחשוב

 של העובדות הסוציאליות המחוזיות לפי ית מודל ברור יותר לתפקיד הפיקוח יצורך בהבנ יש

 .היחידה ן עםעבודתבקבלת מקרים ליחידות ובכל הקשור בנוער החוק 
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  לאנשי מקצוע בקהילה היחידה כגורם מייעץ 

מתפקדות בעיקר כיחידות טיפוליות ולא כגורם ייעוצי לאנשי  ייעוציות-הטיפוליות היחידות

ת של הצוות יּונִ וחוסר הּפ הייעוציתה יחוסר תקצוב של הפונקצ בעיקר בשל ,המקצוע בקהילה

. יש לחשוב על דרכים למימוש תפקידה כרגע בפיתוח הפונקציה הטיפולית בשל עיסוקוביחידות, 

 של היחידה כגורם ייעוצי לאנשי מקצוע בקהילה.

 הטיפוליות  היחידות של התקצוב שיטת 

 משפחות מספר פי-על לתקצוב שנתי-חד גלובלי מתקצובהיחידות עברו  ,תכנית השדרוג בעקבות

בגודל משפחות  הבדליםביא בחשבון זה אינו מ תקצובלמשפחה).  נפשות 3-כשל  בהנחה( בטיפול

 . בקהילה מקצוע לאנשי ייעוצי כגורם היחידה של תפקידהאת מימוש ו באוכלוסיות שונות
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