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עם קבלת ההודעה המשמחת מאת אגף תכנון מחקר והכשרה , המוביל תהליך של למידת 
מנהל  צבע  קותי  למר  פניה  יזמתי  הרווחה,  אוכלוסיות  למען  הטמעתו  לשם  הלוגי  המודל 

האגף, וביקשתי להצטרף למהלך:

המחוז, כידוע, הנו הרשות המבצעת של מדיניות המשרד. סברתי כי בהיות המחוז המסגרת 
שותף  יהיה  יחידותיו,  כל  על  שכולו,  הראוי  מן  המקצועי,  לשדה  ביותר  הקרובה  הארגונית 

למיזם חשוב זה. 

ובחינת  תוצאות  להשגת  המכוונות  עבודה  שיטות  בהתוויית  השפעה  יאפשר  המיזם 
אפקטיביות התוצאות המוצגות. 

המיוחד במהלך זה היה עצם היותו מהלך מחוזי מתכלל, המקיף את כל העובדים: מהנהלת 
המחוז, דרך המרכזים והמפקחים, מנהלי המחלקות לש”ח, ועד אחרון העובדים. לכולם יהיה 

ייצוג במיזם.

קיוויתי שמיזם תוצאות יסחוף אחריו את העובדים, ויוביל לדרך חדשה אשר טרם דובר עליה 
בזמנו: ניהול לפי יעדים ומדידתם. באמצעות המיזם נוכל ללמוד יחד שפה חדשה, החותרת 
ולתוצאות משופרות מול לקוחותינו. השפה החדשה מחייבת הסכמה  לעבודה אפקטיבית 
בין כל מנהל לבין עובדיו לגבי התוצאות והפעולות הדרושות להשגתו, העובדים יודעים מה 
מחייבת  זו  חדשה  שפה  הביצוע.  טיב  את  שאפשר,  כמה  עד  למדוד,  וניתן  מהם,  מצופה 
סקירת הביצועים במשותף, דיון נוקב, והחלטה מה לשמר, מה לשפר – וכיצד. שפה חדשה 
זו – תתרום לניהול אפקטיבי בכל דרג, ניהול שישפר את התוצאות אצל לקוחות הקצה שלנו.

עפ”י החזון, הנהלת המחוז תגדיר כל שנה את יעדיה ברמת תוצאותיהם : הן ברמת השרות 
יהיו אחראים לתוצאות ברמת השרות,  והן ברמה מתכללת- בין שרותית. מרכזי השירותים 

ומנהלת המחוז וסגניותיה אחראיות לרמת המחוז הכוללת.

במיזם תוצאות תהיה המסגרת ברורה, היעדים יוגדרו, המדידות יעשו והחשוב ביותר: המסר 
יועבר שוב ושוב לכל המערכת.

במהלך  פשוט.  ולא  מתמשך  בתהליך  מדובר  כי  התברר  מאומצת.  בעבודה  התחלנו  ואכן, 
העשייה  במיקוד  חדשה,  שפה  חדש,  עבודה  מודל  בהטמעת  עסקנו  האחרונות  השנים   6
בתוצאות ובחינת יעילותן . כיום ניתן כבר לומר כי ביצוע כל אלו הינו הישג מכובד, אשר שם 
את המחוז על המפה כארגון לומד, שאינו נח על זרי הדפנה אלא שואף למצוינות כל שנה 

מחדש.

כל שנה מחדש קיימנו דיונים והתייעצויות והפכנו לשותפי דרך עם מר יקותיאל צבע ואנשי 
אגף המחקר, תכנון והכשרה - בחתירה מתמדת לשיפור המיזם, ולהגדלת מספר העובדים 

הנוטלים בו חלק.

דבר מנהלת המחוז
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דבר מנהל אגף מתו“ה - 
אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה

עמיתות ועמיתים יקרים,

תל-אביב  מחוז  של  התוצאות  מיזם  של  ג'  בשלב  העוסקת  לחוברת  זו  הקדמה  כותב  אני 
התוצאות  ממיזם  חלק  היא  במחוז  התוצאתית  החשיבה  הטמעת  רבה.  ובגאווה  בשמחה 
שיישומם  העקרונות  את  היטב  מדגימה  והיא  והכשרה  תכנון  למחקר,  האגף  שיזם  הארצי 
הביא להצלחת המיזם. ראשית לכל, המיזם במחוז הצליח משום שהנהלת המחוז מחויבת 
והמאמץ המתמשך של  היוזמה של אריאלה שגב, מנהלת המחוז  כל ספק שללא  אין  לו. 
סגניותיה, מרינה שדה ולימור בר-טל, המיזם לא היה קורם עור וגידים. לכולן תודה והוקרה 

על המחויבות והמסירות. 

זאת ועוד, המיזם המחוזי מדגים עקרון נוסף של הטמעת החשיבה התוצאתית והוא שעליה 
עקרונות  את  יישם  המחוז  עבודתו,  של  השונים  בשלבים  ואכן,  הארגון.  רבדי  כל  על  לחול 
והן בקרב מפקחי  הן בתכניות שהפעילו המש"חים  עובדים במש"חים,  הן בעבודת  המיזם 
המחוז. עקרון שלישי שיושם בהצלחה במחוז תל-אביב הוא השימוש בשפה ובמתודולוגיה 
אחידה. העובדים, המנהלים והמפקחים שהיו שותפים למיזם למדו את המונחים והטמיעו 
את הכלים ובכך תרמו תרומה רבה להצלחת המיזם. עוד יודגש שהמיזם לא שימש למדידת 
העובדים  של  העצמית  הלמידה  על  דגש  שם  אלא  כפיפיהם  על  הממונים  של  תוצאות 

הסוציאליים השואפים לשפר את איכות השירותים שהם מעניקים לפונים אליהם.

פרסומה של חוברת זו, המסכמת את שלב ג' של המיזם המחוזי, מהווה עוד שלב בהטמעה 
היא  תוצאתית  חשיבה  של  מוצלחת  שהטמעה  משום  במחוז,  התוצאתית  החשיבה  של 
תהליך ממושך הדורש השקעה מתמדת בייעוץ ובליווי ובניית תשתיות טכנולוגיות וארגוניות. 
במערך  נוספים  וגופים  סופרים  קנאת  ושנרבה  זו  במשימה  יחד  להמשיך  ונשכיל  ייתן  מי 
תוצאתית  חשיבה  בקרבם  להטמיע  ויפעלו  המחוז  של  מהניסיון  ילמדו  הרווחה  שירותי 
לטובת הפונים לשירותיהם. זו גם ההזדמנות להודות לכל מי שסייע בהובלת המיזם בשלביו 
השונים ובמיוחד לד"ר טל ארזי שניהלה את המיזם הארצי במשך מספר שנים, לחגית סיני-

ולאורלי מנזלי שעל ההגה של המיזם  ויצמן-צברי שניהלו את המיזם המחוזי  ולמיטל  גלזר 
בשנים האחרונות. תודה למכון ברוקדייל על השותפות ארוכת השנים בהטמעת החשיבה 

התוצאתית בשירותי הרווחה. 

יקותיאל )קותי( צבע
מנהל אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה

איך התחלנו? בארבע השנים הראשונות פעלנו להטמיע את התפיסה המקצועית של המודל 
הלוגי בקרב המחלקות לש”ח. 

60 מחלקות לש”ח השתתפו במיזם בשלב א’ וב’ : מנהלים, מדר”צים , מרכזי נושא, ועו”סים 
מפקחי  הארגון.  או  הקהילה  המשפחה  הפרט,  ברמת  ביישומו  והתנסו  המודל  את  שלמדו 

המחוז היוו חלק והובילו את קבוצות העמיתים שהתארגנו עפ”י אזורים גאוגרפים.

בשנה האחרונה הטמענו את המיזם בקרב כל המרכזים והמפקחים במחוז במטרה להכשירם 
וללמדם את המודל הלוגי, ולהסתייע בהם כסוכני שינוי ומטמיעי השפה והתפיסה בשדה. 

ידנו עודנה נטויה, שכן תכנון שלב נוסף של המיזם הסתיים בימים אלה, ועומד להתבצע : 
בעיקרו מכוון שלב זה לשת”פ בין מפקחים ומחלקות בין שירותים במחוז , ויטמיע את השפה 

החדשה גם בקרב מפקחי הדיור החוץ ביתי ומפוקחיהם.

החוברת להלן תציג את המהלך כפי שהתרחש לאחרונה, בשנה החמישית של המיזם 
2017( בקרב מרכזי השרותים במחוז ומפקחיהם, וקרוי  ינואר  2015 עד  במחוז )סוף 

“מיזם תוצאות -שלב ג’”.

חשוב לציין כי מהלך זה מתחילתו הנו ייחודי ובלעדי למחוז ת”א והמרכז והוא מקור לגאווה.

תודה גדולה למר קותי צבע מנהל אגף תכנון מחקר והכשרה על שהוביל את המיזם במשרד 
ונתן רוח גבית למחוז בכל שלב משלבי המיזם, וכן לגב אורלי מנזלי , מנהלת המיזם הארצית, 

על מקצועיות ללא פשרות. 

ויצרה  לגב’ מרינה שדה, סגניתי, אשר הובילה את המהלך בתחילתו  אני מבקשת להודות 
יש מאין, בסיוען של גב’ טל ארזי וגב’ חגית סיני גלזר מאגף מחקר תכנון והכשרה. שלב זה 
התמקד במחלקות לש”ח. שלושתן יצקו את הבסיס האיתן למיזם כולו, ועל כך שאו תודה 

וברכה מכל הלב. 

השלב שהתמקד בהכשרת המפקחים והפיכת המחוז ל”מחוז מתכנן וחושב תוצאות” בוצע 
בהובלתן המסורה של גב’ לימור בר – טל, סגנית ואחראית על ניהול אסטרטגי, בסיוען של 
גב’ אילנה  ,ובסיוע  ויסמן צברי מאגף התכנון, שהופקדה על הכשרת המפקחים  גב’ מיטל 
לוי אשר השקיעה בהדרכת הצוותים במחוז . תודה גם למוטי טליאס אשר חיבר וערך את 

ההקדמה לשלב ג’ בחוברת זו.

לימור בר-טל הובילה את המיזם במחוז בשלב ב’ ו ג’, יצרה שיתופי פעולה מקצועיים, קידמה 
וסחפה את המיזם בתבונה רגישות ונחישות עד לסיומו המוצלח שפירותיו מוצגים בחוברת 

זו. 

מילת סיום למרכזי ומפקחי מחוז ת”א והמרכז – אתם מקור גאוותי וההוקרה הגדולה היא 
לכם!

אריאלה שגב
מנהלת מחוז ת"א והמרכז



"מסתכלים לתוצאות 
בעיניים"

סיפורו של מחוז
סיפור ההטמעה של 

חשיבה תוצאתית במחוז 
ת"א והמרכז במשרד 

העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

פרק א'

תוכן עניינים

פרק א': "מסתכלים לתוצאות בעיניים" – סיפורו של מחוז 

סיפור ההטמעה של חשיבה תוצאתית במחוז ת"א והמרכז במשרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים

למה לעסוק בחשיבה תוצאתית? א. 

מה עשו במחוז ת"א-מרכז?  ב. 

מה האתגר שבמהלך ומדוע מדובר במהפכה פוטנציאלית?  ג. 

כיצד התגברו על הקשיים?  ד. 

למה בכל זאת להיכנס לזה? ה. 

האם כל ארגון בשל לתהליך דומה?  ו. 

פרק ב': "מסתכלים לתוצאות בעיניים" – סיפורם של מפקחים

מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות

רקע א. 

מה ההבדל בין שלב ב' ושלב ג' במיזם? ב. 

מבנה התכנית  ג. 

סיכום ומסקנות  ד. 

מודל לוגי -הנהלת מחוז ת"א והמרכז ה. 

מפקחים מספרים

אגף השיקום  א. 

השירות לטיפול באדם עם אוטיזם ב. 

השירות לאזרחים ותיקים ג. 

תחום בכיר לארגון, ִמְנָהל וכוח אדם ברשויות המקומיות ד. 

התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון – 3600 ה. 

השירות לטיפול בהתמכרויות ו. 

תחום ההתנדבות ז. 

שירות ילד ונוער ח. 

השירות לעבודה קהילתית ט. 

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית י. 

שירות נוער צעירים וצעירות  יא. 

השירות לרווחת הפרט והמשפחה יב. 
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מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות

פרק א': "מסתכלים לתוצאות בעיניים"
סיפורו של מחוז

 סיפור ההטמעה של חשיבה תוצאתית במחוז ת"א והמרכז
במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

| מוטי טליאס1 |

יש להניח  והשירותים החברתיים,  אם תבקרו בקרוב במחוז ת"א-מרכז של משרד הרווחה 
שלא תבחינו על פני השטח בשום דבר חריג או בסימנים בולטים לשינוי. הבניין עדין אותו 
והסואנת.  יפו היפה  והמיקום עדין אותו מיקום בלב  וחן,  ועייף, גם אם מלא אופי  ישן  בנין 
למרות זאת, מתחת לפני השטח מתרחשת להערכתי תחילתה של לא פחות ממהפכה. כן, 
אני יודע, זה נשמע דרמטי. אבל עבורי, כמי שעוקב הרבה שנים אחר התפתחותו של משרד 
מדובר  זה  בשלב  אמנם  מדוע.  אסביר  גם  ובהמשך  ביותר,  משמעותית  בתזוזה  מדובר  זה 
היא  ותתרחב  תתפתח  שאם  היא  שלי  ההערכה  אבל  קטן,  ובהיקף  ממוקדת  במהפכונת 
גורמי  ובעבודה שלו מול  עשויה להביא אתה שינוי משמעותי בדפוסי העבודה של המחוז, 

המטה במשרד ומול המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. 

למחקר,  האגף  מוביל  אותה  תוצאות",  "מיזם  בשם  משרדית  כלל  ליוזמה  קשורה  זו  תזוזה 
תוצאות,  במונחי  חשיבה  כלומר  תוצאתית,  חשיבה  מקדם  המיזם  במשרד.  והכשרה  תכנון 
בעבודת השירותים החברתיים בישראל בכל הדרגים – מטה המשרד לשירותים חברתיים, 
ת"א  מחוז  הנהלת  המקומיות.  ברשויות  חברתיים  לשירותים  והמחלקות  המשרד  מחוזות 
המפקחים  של  העבודה  ביצוע  ובדרך  בתפיסה  לשינוי  הזדמנות  זה  במיזם  ראתה  והמרכז 

והמחלקות לשירותים חברתיים, ובשנת 2011 הצטרף המחוז למיזם. 

ההשתתפות במיזם דורשת ניתוח של מענה, שירות או אופן פעולה והתנהלות, קיימים או 
מתוכננים, ובחינה שלהם על בסיס מודל מארגן )"מודל לוגי"( מתוך מטרה להכניס שיפור. 
המהלך המחוזי, שנפרש כאמור על פני כשש שנים, כלל שלושה שלבי עבודה: עם מנהלי 
לשירותים  מהמחלקות  עובדים  עם  המקומיות,  ברשויות  חברתיים  לשירותים  המחלקות 

חברתיים, ועם מפקחי המחוז. סקירה זו מתמקדת בשלב האחרון במהלך.

מעבר לאנחות הרווחה של המפקחים, בעקבות סיום העבודה על המיזם, לא תמצאו בביקור 
שלכם במחוז ממצאים פיסיים גלויים על השפעותיו של מהלך תובעני זה. אבל אם תעמיקו את 
הבדיקה, כפי שעשיתי אני, ולאחר שתתגברו על שפת הסתרים של המודל הלוגי שאומצה כאן, 
לא תוכלו להישאר אדישים. במשך חודשיים פגשתי לשיחות את מפקחי המחוז ומנהליו, וקראתי 
את החומרים הרבים שנכתבו בעקבות העבודה. התוצרים מרשימים, ומעידים על עבודה קשה 
ופוטנציאל לשינוי עמוק. לכן, אין פלא מדוע המפגשים שקיימתי לוו בתחושות של שביעות רצון 

וגאווה גדולה על ההישג. מגיע לאנשי המחוז לחוש כך, והסיפור שלהם ראוי לתיעוד. 

מוטי טליאס הוא יועץ ארגוני בכיר במכון צפנת למחקר, פיתוח ויעוץ ארגוני  1
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סיפור המסגרת, המובא בחלק זה, מציג סיכום ביניים של העבודה ומאפשר הצצה פנימה 
לאלה המתעניינים ושוקלים ללכת בדרכו של המחוז. זהו מתאבן לדבר האמתי. את התוצרים 

המפורטים של המאמץ העצום שנעשה כאן, כדאי ומומלץ לקרא בחלק הבא.

א. למה לעסוק בחשיבה תוצאתית?

רווחה  שירותי  לבין  תוצאתית  חשיבה  שבין  במפגש  לחפש  יש  הסיפור  של  היסודות  את 
שבהם עוסק המחוז. אבל זהו סיפור-משנה ביחסים ארוכי השנים והמתוחים שבין המגזר 
הציבורי למגזר העסקי, בכל הנוגע למעמדן של תוצאות מדידות כמרכיב מנחה ומכוון את 
העבודה. מדובר בלא פחות מדרמה מקצועית. אין בה אמנם אהבות ובגידות, אבל יש בה 
בהחלט חומרים דרמטיים אחרים כמו תחרות וקנאה. אי אפשר לדלג על הסיפור, בין היתר 
כי הוא אחראי היסטורית להתפתחות של שני תחומי ידע נפרדים – מינהל עסקים ומינהל 
ציבורי – על אף שהם צאצאים ביולוגיים של עולם הניהול המתפתח כהורה משותף. למרות 

שהעלילה ראויה למספר פרקים, מטעמי מקום וכדי לא ליגע אציג אותה בקיצור.

ומובנה.  מתוכנן  באופן  מקצועית  עשייה  כל  על  התבוננות  משמעה  תוצאתית  חשיבה 
ביניהם  המחוברים  קרונות  חמישה  בעלת  רכבת  מעין  שהוא  מודל  על  מבוססת  החשיבה 
חיבור לוגי והתפתחותי: מאפיינים -- צרכים – תשומות -- תפוקות -- ותוצאות. מה שמכוון 
התוצאה  זו.  רכבת  של  הקטר  שמשמשת  רצויה  תוצאה  של  הגדרה  היא  ההתבוננות  את 
אמנם יכולה להיות מידית או ארוכת טווח, אולם כך או כך, עליה להיות מוגדרת ומובחנת. 
על  עבודה  ומתחילה  כפתרון,  התוצאה  מוגדרת  בעיה,  או  צורך  בהתחלה  שמזהים  לאחר 
וזיהוי אופני פעולה )תשומות(, אשר יתורגמו בהמשך לפעילויות )תפוקות(. כל אלה  ניתוח 

בשירות השגת התוצאה.

אני מניח שחלק מן הקוראים מרימים בוודאי כעת גבה בהפתעה. התיאור עד עכשיו נשמע 
כמו התנהלות טבעית באירועי חיים שונים: לימודים, תעסוקה, רכישת בית או רכב, ואפילו 
על  מכן  לאחר  ורק  התוצאה  על  כל  קודם  חושבים  אנו  תמיד  הרי  משפחתי.  לטיול  יציאה 
הדרכים להשיגה, ולא להיפך! נכון, זוהי לכאורה צורת חשיבה אינטואיטיבית. אבל בואו נודה 
על האמת שלא אצל כולנו, לא תמיד אנו מקפידים על כל השלבים, וכאשר מדובר בניהול 
פרויקטים מקצועיים מורכבים – שכוללים הרבה גורמים ותשומות, והרבה מהלכים מקבילים 
ומתמשכים – האתגר בכל זאת גדול יותר וחשיבה זו מקבלת משנה חשיבות. מכל מקום, 
חלקי  בין  הקשר  של  הכוללת  והתמונה  לוגי",  "מודל  המרשים  לשם  זוכה  זו  חשיבה  צורת 
היעדים  אבל  רכבות,  אותן  הרכבות  רכבת,  בתחנת  וכמו  שינוי".  "תיאוריית  מכונה  המודל 

הסופיים שונים. 

בעוד שדפוס חשיבה זה, גם אם לא באופן מובנה על פי המודל הלוגי, טיפוסי לעולם העסקי, 
הוא רחוק מלאפיין את העבודה של המערכות הציבוריות. למרות שמתחולל שינוי מסוים 
במגזר הציבורי בשנים האחרונות, עקב חלחול של אופנות ניהול הלקוחות מהעולם העסקי, 
ופחות  ומשאבים  תשומות  של  במונחים  לחשוב  הציבורי  המגזר  נטה  שנים  הרבה  במשך 
במונחים של תפוקות ותוצאות. על כך גם ספג ועדין סופג מגזר זה לא מעט ביקורת. במילים 
פשוטות, במקום לעסוק בשאלה 'מה אני רוצה להשיג?', ובהתאם לכך לברר מה המשאבים 

זו, התמקד המגזר הציבורי  וכיצד עלי לפעול על מנת להשיג תוצאה  והתפוקות הנדרשות 
בשאלה 'מה אני יכול להשיג'? כאשר התשובה מתבססת על המשאבים שעומדים לרשותו. 
יש הקושרים נטייה זו לעובדה שתקציבו של המגזר הציבורי מובטח, ושהוא נהנה ממעמד 
מונופוליסטי בתחומו וללקוחותיו אין חלופות. בתנאים נוחים אלה, החתירה להשגת יעילות, 
אפקטיביות, דיוק וחסכון בהתערבות, שבהם עוסקת החשיבה התוצאתית, סובלת מתמריץ 

נמוך. 

ומראש,  מדויק  באופן  התוצאות  בהגדרת  רק  מסתכמים  לא  הגישות  בין  ההבדלים  אבל 
באופן  הושגו.  המבוקשות  התוצאות  אם  לבדוק  שיאפשרו  מדדים  לניסוח  ביחס  גם  אלא 
לא מפתיע, היות והתקיים עיסוק מועט בשאלת התוצאות במגזר הציבורי, הרי שלא נדרש 
גם לפתח מדדים להערכת התוצרים. העבודה במודל החשיבה התוצאתית דורשת לא רק 
לחשוב מראש במונחי תוצאות, אלא גם להגדיר אותם באופן שיאפשר למדוד ולהעריך אם 

ההשקעה אכן השיגה את מטרתה.

ומלעסוק  תוצאה  במונחי  מלחשוב  להימנע  היא  הציבוריים  השירותים  בקרב  הנטייה  אם 
בבירור קפדני של התוצאות והאופן שבו ימדדו, הרי שבתחום השירותים החברתיים, ובכלל 
זה בתחום העבודה הסוציאלית, נטייה זו הינה חריפה במיוחד ויש שהפכו אותה לאידאולוגיה. 
ההסבר שניתן לכך לאורך השנים היה שמדובר בתחומים "רכים", שתוצאתם קשה למדידה, 
שהתוצאה הרצויה תלויה בפרשנות, ושלעיתים התהליך חשוב לא פחות מן התוצאה. הבעיה 
היא שקשיים אלו, שבחלקם אכן אובייקטיביים ובעלי בסיס, גרמו לדחייה כוללת של היסודות 
המים.  עם  נשפך  המסכן  התינוק  ולהתקדמות.  מקצועית  לעשייה  החיוניים  התכנוניים, 
החשיבה התוצאתית מנסה להתמודד עם נטייה זו, ובאמצעות מתן כלי עזר מציעה לעבור 

לעבודה על בסיס תהליך תכנון שיטתי, בהתחשב במגבלות המובנות בכל תחום פעולה. 

יסכימו  התוצאתית  החשיבה  ומומחי  חסידי  שאפילו  כך  כל  טוב  טוב.  נראה  הכל  כאן  עד 
שהדרך הנכונה והחלקה להפגיש את השירותים החברתיים עם תכנון מכוון תוצאות, היא 
לחשוף אותם לשיטה ולתת להם להתנסות בה. אבל היגיון כשלעצמו, כידוע, איננו עושה את 
החיים לקלים. למרות ההיגיון הרב שבשיטה, והתרומה הצפויה מאימוץ שלה, העבודה לפיה 
כרוכה בלא מעט ייסורים, ואימוץ המושגים של המודל למי שאינו מורגל בכך דומה לגריסת 

חצץ בשיניים, כמו שלמדו במחוז המרכז. 

ב. מה עשו במחוז ת"א-מרכז? 

המהלך במחוז ת"א- מרכז התנהל בשתי רמות: רמת הנהלת המחוז ורמת מפקחי השירותים. 
רמת הנהלת המחוז נוגעת במה שניתן לכנות הארכיטקטורה של כל המהלך. באופן התמציתי 
לוגי  ותכנון באמצעות מודל  ביותר, המהלך ברמת הנהלת המחוז היה במידה רבה חשיבה 
שתוצאתה היא הטמעת החשיבה התוצאתית והמודל הלוגי בקרב מפקחי השירותים במחוז. 
ניסוח קצת מסובך למהלך פשוט וחכם. על בסיס למידה וניתוח של שני השלבים הקודמים 
הוא  כאשר  כאן,  שמתואר  השלישי  השלב  נבנה  התוצאתית,  בחשיבה  המחוז  עסק  בהם 

עצמו משקף חשיבה ותכנון במודל לוגי. 
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לשירותים חברתיים, שלב  ועובדי המחלקות  במנהלי  הקודמים התמקדו  שני השלבים  אם 
מהווה  שהמחוז  הבנה  מתוך  זאת  יעד.  כאוכלוסיית  ובמפקחים  עצמו  במחוז  התמקד  זה 
חוליה חשובה בעבודת המחלקות, ולכן חשוב שיכיר את המודל ובכך ישמש גם סוכן שינוי 
של  בלמידה  התמקדו  הקודמים  השלבים  שני  אם  המחלקות.  בעבודת  המודל  להטעמת 
כאן  ההנחה  תוצר.  של  ויישום  התנסות  גם  במקביל  הדגיש  המחוז  ברמת  המהלך  המודל, 
הייתה שאין כמו חווית הצלחה לאנשי מקצוע משימתיים המחפשים לראות תוצר מוחשי 
לעבודתם. לא פחות חשוב היה הגדרת מסגרת זמן מראש של שנה לסיום, שפעלה ככדור 
הרגעה אל מול העומס של המפקחים וקוצר הסבלנות שנלווה איליו. למודל הלוגי הזה התלוו 
בצד התפוקות הכשרה, ובצד התשומות תמיכה מקצועית של סגנית מנהלת המחוז ויועצת 

ארגונית, ויחידות זמן מוגדרות וקבועות למפגש היוצרות רציפות עבודה. 

ברמת המפקחים בשירותים, המהלך החל בהכשרה מרוכזת בת מספר ימים בנושא המודל 
הלוגי והחשיבה התוצאתית. מטרת ההכשרה הייתה להכיר ולהתיידד עם המודל הלוגי, כאשר 
מוסכם על כולם שמדובר בטיפוס לא ידידותי בעליל. תוצר תהליך ההכשרה היה בחירה של 
נושא עבודה הכרוך בהובלת שינוי ארגוני, לכל אחד מ-12 צוותי השירותים הפועלים במחוז, 
ותרגומו לתכנית על בסיס המודל הלוגי: הגדרת המאפיינים, הצרכים, התוצאות, התשומות 

והתפוקות. 

הוא  ולמידה מתמשך.  אירוע חקירה  כולו  היה  למעשה, התהליך ברמת מפקחי השירותים 
החל בבחירה של נושא מבין מגוון נושאים, המשיך להגדרת הבעיה שקשורה בנושא וגבולות 
התפוקות,  נגזרו  והלאה  ומכאן  מדויק  באופן  משופרת  תוצאה  לניסוח  עבר  ההתערבות, 
גם  מסוימים  במובנים  היה  זה  תהליך  התוצאה.  להשגת  הנדרשות  והתשומות  המשאבים 
לקבוצת  מעבר  נוספים  גורמים  לתוכו  וגורר  משלימות  תשומות  המשלב  לימודי",  "הפנינג 
היא  לגבולות הקבוצה.  ככל שהוא מתקדם. בכל המקרים הלמידה לא הצטמצמה  המחוז 
מגוונים  באמצעים  העבודה  לצורך  במיוחד  שנאסף  ממידע  או  קיימים,  מנתונים  הוזנה 
מקצועיים  ממונים  כולל  חיצוניים,  מעגלים  מספר  שותפו  זו  בלמידה  ושאלונים.  כראיונות 

במטה, שותפי תפקיד במחוז או במחוזות אחרים, ודרג השטח למולו עובד הפיקוח. 

נושאי העבודה שנבחרו מציגים מגוון רחב של תחומים וסוגיות. גיוון זה מלמד על התרומה 
מעין  והתבוננות,  חשיבה  דרך  למעשה  מהווה  אשר  המודל,  של  הגדולה  הפוטנציאלית 
משקפיים לקצרי ראות עמם נמנים במקרה זה כולנו, ואשר מתאימים את עצמם ל"נופים" 
מקצועיים משתנים ואוכלוסיות יעד שונות. במקרה של מחוז ת"א-מרכז נופים אלו כללו, בין 
היתר: קליטה מיטבית של רכז התנדבות במחלקות לשירותים חברתיים, הפעלת מועדונים 
לקשישים, תמיכה בעובדים קהילתיים יחידים במחלקות לשירותים חברתיים, תפקיד מנהלי 
בין  העבודה  ותיאום   ,360 בתכנית  ונתונים  מידע  תשתית  על  עבודה  להתמכרויות,  יחידות 

הגורמים השונים המעורבים בסידור אמנה. 

אופן ההתערבות גם הוא מעורר ענין. במגבלות ההקשר של המגזר הציבורי, לא נמצא כאן 
, גם כאן ניתן  כמובן שיפורים באמצעות תמריצים כחבילת הטבות ובונוסים. יחד עם זאת 
או  נהלים  מהשירותים  חלק  פיתחו  ומשתף  משותף  עבודה  בתהליך  קטן.  לא  גיוון  למצוא 
תדריכים. שירות ילד ונוער יצר תדריך המסדיר תהליכי עבודה שיטתיים ומובנים בין מספר 

גורמים סביב שירות האומנה, שירות פרט ומשפחה יצר נוהל עבודה לתחנות טיפול משפחתי, 
ותחום ההתנדבות פיתח תדריך לקליטת רכז התנדבות.

בשדה  ומנהלים  לעובדים  תמיכה  מערכת  שיצרו  שירותים  נמצאו  השירותים,  כלל  בין 
באמצעות פורום הדרכה או מסגרת הכשרה )עבודה קהילתית והתמכרויות(, שירות שקידם 
תפיסת פיקוח משותפת למפקחי המחוז אל מול המחלקות )שיקום(, ושירות אחר שחיזק 
הן  נוספות  דוגמאות   .)360( בשדה  והמעקב  הבקרה  כלי  עם  העבודה  של  ההטמעה  את 
קידום הקמת מסגרות שירות חסרות )אוטיזם(, צמצום הפער בין התנהלות שירותים בשדה 
להוראות תע"ס ונהלי המשרד בתחומים שונים )אזרחים ותיקים וארגון ומינהל(, שיפור דרכי 
הפיקוח על תכניות השירות )נוצ"ץ(, וקידום היישום של מדיניות המשרד בתחום תעסוקה 
לאוכלוסיות מוגבלות )מש"ה(. בכל התחומים ניכר בירור יסודי ומעמיק של הסוגיה שנבחרה, 

ניסוח בהיר של המטרות, זיהוי ונקיטת מהלכים חיוניים ליישום. 

ג. מה האתגר שבמהלך ומדוע מדובר במהפכה פוטנציאלית? 

פוטנציאל  בעל  כאירוע  ת"א-מרכז  במחוז  שנעשה  המהלך  בתיאור  הסקירה  את  פתחתי 
מהפכני. נתליתי על עץ גבוה במיוחד, וכפי שהבטחתי עכשיו הגיע הרגע להסביר. מהפיכות 
בהקשר ניהולי נמדדות בשני סרגלים: גודל השינוי ופוטנציאל ההתנגדות. מדובר בשני כוחות 
תוצאותיו.  על  משפיעים  רבה  ובמידה  ארגוני,  שינוי  של  מהלך  בכל  זה  כנגד  זה  שפועלים 
נכון  להעריך  כדי  מדוברת.  לא  ובחלקה  הקלעים  מאחורי  שמתנהלת  קטטה  למעשה  זוהי 
את ההישג של מהלך שינוי, ראוי לבחון את עוצמתם של כוחות אלה. בשני הסרגלים הללו 

המהלך הנוכחי מקבל ניקוד גבוה, כפי שאסביר. 

נתחיל מפוטנציאל ההתנגדות. זה קשור לגודל השינוי והיקפו. בעוד שהיה קל יותר לעבוד 
עם חלק משירותי המחוז, ולעבוד אולי גם בהדרגה, בחר המחוז לשלב את כל השירותים ואת 
מרבית המפקחים. על היקף זה יש להוסיף את המאפיינים המאתגרים של אוכלוסיית היעד 
למהלך. זוהי קבוצה שבחלקה הגדול מאופיינת כוותיקה, מנוסה, ובעיקר הססנית וספקנית 
לגבי מהלכי שינוי יומרניים, לאחר שראתה לא מעט יוזמות שינוי נלהבות שהחלו בקול תרועה 
רמה ונעלמו כלעומת שבאו. אם לא די בכל אלה, הרי שלא מדובר בשינוי המצטמצם לגבולות 
המחוז. דרג המחוז למעשה מתווך בין הדרג הארצי לדרג השדה. כך שאם אין לו רצון לדבר 
עם עצמו, כל שינוי משמעותי שברצונו לחולל מחייב רתימה של שני הדרגים ולעיתים אף 
גורמים שותפים מחוץ לגבולות המשרד. כמובן שכל אחד מהדרגים והשותפים הללו איננו 

אגוז קל לפיצוח, ואיננו מתמסר בקלות. עד כאן חלק אחד, ועכשיו נעבור לחלק השני. 

האתגר  אבל  מאתגרים,  אמנם  הנ"ל  הפתיחה  תנאי  השינוי.  לעומק  מתייחס  השני  החלק 
יכול להיות קטן כאשר מדובר בשינוי שטחי או רדוד. אלא שבמקרה הנוכחי  שהם מציבים 
המודל  פי  על  ועבודה  תוצאתית  חשיבה  מוקצן,  בתיאור  מאוד.  עמוק  שינוי  להם  התווסף 
הלוגי עומדים כמעט בסתירה לחינוך הפרופסיונאלי של עובדים סוציאליים. בנקודת המוצא, 
הם מציגים התנגשות בין שתי תפיסות עולם מקצועיות. מדובר לכן, בשלב ראשון, במפגש 
בין שתי גישות ירוקות זו לזו שצריך לתווך ולקרב ביניהן. לא שאי אפשר, אבל נדרש מאמץ 

משמעותי. 
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מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות

מקצועית,  עשייה  לכל  קוד  שם  הוא  "תהליך"  ובעצם  תהליך,  מקדשת  שהפרופסיה  בעוד 
המודל הלוגי מכיר בתהליך אבל מדגיש תוצאה. בעוד הפרופסיה מדגישה את היחס האישי 
והקשר הטיפולי, המודל הלוגי מבקש לראות תכנים אלו במסגרת מבנית ומערכתית. בעוד 
הפרופסיה, כפרופסיה מסייעת, נוטה לגבולות רופפים מתוך הנחה שלכולם ניתן לעזור גם 
אם במידות שונות, המודל הלוגי חותר להגדרת גבולות כאמצעי מסייע ויוצר בהירות. בעוד 
עבודה סוציאלית כפרופסיה טיפולית מגדירה לכל היותר תפוקות )מתן כלים, סיוע, תמיכה(, 
וככל שהיא מגדירה תוצאות הרי שהן קשות לזיהוי, רגישות ועם הרבה אמפתיה )התקדמות, 
שיפור(, המודל הלוגי מבקש לנסח יעדים כמותיים ומדידים. למרות שהמודל הלוגי הוא רך 
והתאמה,  לגמישות  עצום  מרחב  ומותיר  מעמיקה  חשיבה  מזמין  כלומר  מבפנים,  ואלסטי 

הדימוי כלפי חוץ היא של טיפוס חסר לב, קשוח, תובעני ובלתי מתפשר. 

ד. כיצד התגברו על הקשיים? 

כמו בהובלה של כל שינוי מורכב אחר, החוכמה היא לא רק לזהות את הקשיים, אלא גם 
פתיחה  תנאי  משום  בחלקה  התאפשרה  הנוכחי  במקרה  ההתמודדות  עימם.  להתמודד 
מסייעים, ובחלקה בעקבות תכנון מושכל של המהלך. בצד תנאי הפתיחה המסייעים, תרמה 
בראש ובראשונה הרוח היזמית הכללית המאפיינת את הנהלת המחוז, והרצון לחפש אתגרים 
חדשים בתחום המקצועי והארגוני-ניהולי. לאחר שהוטמעה מערכת תכניות עבודה מחוזית 
בשנים האחרונות, הכנת תכניות על בסיס חשיבה תוצאתית הוצגה ונתפסה כצעד המשך 
לעולם  בהדרגה  מחלחלת  התוצאתית  שהשפה  העובדה  תרמה  זה,  לצד  ומשלים.  טבעי 
הרווחה, הן בשל נוכחותה הגוברת בשיח הניהולי והן כתוצאה מהמאמץ הנמשך של אגף 
למחקר, תכנון והכשרה להטמיע חשיבה זו. אחרי הכול, לא נעים להיות בסביבה מקצועית 
בתכנית  כיום  למצוא  ניתן  זו  שפה  לנוכחות  עדות  לך.  מוכרת  שאיננה  בשפה  שמדברת 

הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים העוסקת בנושא הבניית ההתערבות במחלקות.

ומשאבים תומכים שתרמו להשלמת המיזם בהצלחה. הם  גם תכנון מושכל  כאן  היו  אבל 
העבודה  לאחר  כאמור  נעשתה  המפקחים  עם  העבודה  ממדים.  בכמה  ביטוי  לידי  באו 
ויצרה כשלעצמה על המפקחים לחץ ותמריץ ללמוד את הנושא. התכנית  עם המחלקות, 
"נתפרה" באופן מהודק למאפיינים ולצרכים של המפקחים: ממוקדת, משימתית, תוצאתית, 
מוגבלת בזמן, ומכוונות לסוגיות משמעותיות על סדר היום שלהם. חשוב לא פחות היה הליווי 
הניהולי ההדוק של הנהלת המחוז )שאף התנסתה בעצמה בעבודה עם המודל הלוגי( והליווי 
האישי של סגנית מנהלת המחוז, והתמיכה המקצועית על ידי יועצת ארגונית, כאשר ברקע 

מלווה ומסייע כל העת האגף למחקר, תכנון והכשרה. 

ה. למה בכל זאת להיכנס לזה?

למרות שהתמודדויות כשלעצמן מוצגות לא פעם כיעד ראוי בפני עצמו, ובשפת הרווחה יתכן 
יהיה  הייתה המוטיבציה שהניעה את המחוז. לא  זו  זה היה מתקבל בחלקו, לא  גם שיעד 
זה. ארגונים קנאים לזמן  ולשכנע אחרים להיכנס למהלך דומה בטיעון  זה גם חכם לנסות 

ולמשאבים שלהם, ובצדק, ומבקשים לראות שהשקעת המשאבים הניבה תמורה מוחשית. 
רווחים ממשיים שכדאי  כאן  היו  לא מבוטלים, אבל  הושקעו משאבים  הנוכחי  גם במקרה 

להתמקד בהם ולפרט אותם. 

הרווחים הללו נוגעים לתרומות של המהלך כמעט בכל רמה אפשרית שניתן לחשוב עליה: 
ברמת המפקח כאיש מקצוע, ברמת השירות במחוז, ברמת השדה שכולל את המחלקות 
לשירותים חברתיים ולקוחותיהם, ברמת מטה המשרד ומעל לכל ברמת המחוז עצמו. מדובר 
וכן במשובים שהתקבלו בעקבות  כל המעורבים במהלך במחוז,  ידי  על  בתרומות מדווחות 
המהלך מצד דרג המטה והשדה, שיוצרים יחד קייס חזק למי ששוקל להיכנס לתהליך דומה. 

לדייק  בבהירות,  בעיות  להגדיר  היכולות  את  ומשפרת  מלמדת  ההתנסות  האישית  ברמה 
ולמקד אותן. היא מחזקת את המסוגלות האנליטית החיונית לכל איש מקצוע, וכבדרך אגב 
תהליך  היותו  לצד  שלו.  ושיפור  השגור  החשיבה  אופן  על  ורפלקציה  השתהות  מאפשרת 
של  ברשותם  המצוי  לידע  והוקרה  עצום  כבוד  מבטא  הוא  מעצים.  תהליך  גם  זהו  מלמד, 
מקצועי,  אתגר  לכל  פתרון  למצוא  שניתן  בטחון  להם  ומשדר  שצברו,  ולניסיון  המפקחים 

ושהפתרון מצוי ברשותם אם רק יעבדו באופן שיטתי לחלץ אותו. 

בבעיה  יסודי  טיפול  מתאפשר  הכול  לפני  מגוונות.  הן  התרומות  במחוז  השירות  ברמת 
התהליך  זמן.  וקוצר  עומס  בשל  חלקי  באופן  טופלה  או  שהוזנחה  ימים,  וארוכת  מורכבת 
מאפשר להתמקד בבעיה תוך התגייסות רחבה וחשיבה משותפת, חקירה שיטתית ויסודית 
ודיאלוג מול דרג המטה במשרד ודרג השדה. מעבר לכך, התהליך מסייע בגיבוש הצוותיות 
הפנימית, וכן ביצירת שפה וגישת עבודה משותפת. התרומה לשירותים במחוז בהקשר זה 
המחלקות  מול  להתמקם  לשירותים  מאפשר  המהלך  השטח.  למול  גם  משמעותית  היא 
פתרונות  המציע  ומסייע  קשוב  כגורם  גם  אולם  וכמנהיגים,  כמובילים  חברתיים  לשירותים 
וכלים לשיפור מקצועי. שיפור זה מתבטא לבסוף, כמובן, באיכות השירות שמקבלים לקוחות 

המחלקות. 

המחוז כמובן קוטף מלמעלה את כל הפירות. התהליך מקדם מקצועית את השירותים, יוצר 
להם שפה משותפת, מחזק את הזהות המחוזית כדרג מובחן, ומדגיש את התרומה הייחודית 
של המחוז כמי שמתווך בין המשרד קובע המדיניות לדרג השטח המבצע. כפי שהתבטאו 
תרומה  בעל  גורם  אלא  להשכיר",  "דירה  עוד  איננו  המחוז  זה  מהלך  בעקבות  המפקחים, 

ומשקל סגולי משלו. 

ו. האם כל ארגון בשל לתהליך דומה? 
נדמה לי שעד כה ביססתי לא רע את הטיעון בעד התנסות של ארגונים בחשיבה תוצאתית. 
כלומר  דומה,  מהתנסות  ותורמים  חשובים  תוצרים  להפיק  עשוי  ארגון  שכל  היא  ההנחה 
מספיק.  איננו  פוטנציאל  בחיים,  דבר  בכל  כמו  אבל  ארגוני.  צמיחה  פוטנציאל  כאן  שטמון 
ולכן השאלה המכריעה היא מה  פוטנציאל הוא הבטחה, וכאלה יש הרבה פזורים סביבנו, 
הסיכוי לממש אותו. הדבר האחרון אם כן שנותר לברר לפני סיום הוא האם כל ארגון בשל 
לתהליך דומה, ומה ניתן לקחת מהניסיון במחוז ת"א-מרכז כטיפים להתנסות במקום אחר. 

מקוצר היריעה אתמקד רק בארגוני רווחה.



16מיזם תוצאות מחוז ת"א והמרכז

מבחינת הבשלות הארגונית, חיוני לבדוק עד כמה קיימים תנאים תומכים לבצע מהלך שכזה. 
הארגונית,  לסביבה  נוגעים  ואשר  ת"א-מרכז,  במחוז  שפעלו  התומכים  התנאים  מן  חלק 
רלוונטיים גם לארגוני רווחה אחרים, ובמיוחד כאלה שקשורים עם משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים: הנוכחות המתגברת של השפה התוצאתית בעולם הרווחה, השימוש המתרחב 
בגישה בתכניות שונות ובעיקר בתכנית הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים, זמינות של 
והמחקר בשיתוף  ידי אגף התכנון  וידע מקצועי מותאם לתחום הרווחה שפותח על  מידע 

פעולה עם מכון ג'וינט-ברוקדייל, ותמיכה מקצועית המוצעת על ידם. 

תנאים תומכים אחרים קשורים למצבו ומאפייניו של כל ארגון באופן ספציפי. כאן צריכים 
מוטיבציה  להיות  ועשויה  ענין  יש  כמה  עד  זה:  לכניסה למהלך מסוג  להיבחן תנאי המוצא 
לעסוק בנושא, כולל השקעת משאבים ארגוניים וניהוליים נדרשים. לאור המקרה של מחוז 
ת"א-מרכז יש להניח שתנאי המוצא הללו אינם מושלמים. עבודה סוציאלית כפרופסיה אינה 
נוטה באופן טבעי לעבוד בחשיבה תוצאתית, ומערכות הרווחה עמוסות ועסוקות כמעט בכל 
זמן נתון. לכן השאלה נוגעת יותר למוכנות לפנות זמן, להשקיע ניהולית בגיוס הארגון, להניח 
את הנושא על סדר היום ולתת לו דגש ועדיפות. זאת מתוך הבנה שבסופו של חשבון הרווח 

יעלה על ההשקעה, והתהליך יביא עמו חסכון, יעילות ושיפור מקצועי. 

למידות בעלות ערך, שכדאי לקחת  לא קטן של  הניסיון של מחוז ת"א-מרכז מציג מספר 
בחשבון ולהתחשב בהן בתכנון מהלך דומה במקומות אחרים. לא כדאי להמציא את הגלגל 
זה מלמד שנדרשת השקעה  ניסיון  יש לעשות התאמות.  גם אם כמובן  קיים,  זה כבר  אם 
המהלך  את  המנהל  לדבר"  "משוגע  ההנהלה  מטעם  נציג  וההנהלה,  הצוות  של  ומחויבות 
להיכנס  בקנאות,  עליו  ולשמור  לנושא  ייעודי  זמן  לפנות  נדרש  להרפות,  מבלי  אותו  ודוחף 
לנושא באופן הדרגתי כאשר את העבודה מקדים פרק למידה והכשרה, להעניק ליווי ותמיכה 
מקצועית, לכוון לתוצרים מוחשיים ולהגביל את המהלך בלוחות זמנים מוגדרים. ואולי הכי 
חשוב, לכוון את המהלך כולו לעסוק בסוגיות בוערות ובעלות ערך לצוות. כך העיסוק בנושא 
לא ייתפס כמטלה מעיקה ומיותרת, כי אם עבודה בשירות המשימה הארגונית. קריאה של 
מסמך זה על ידי הצוות בארגון כרקע מכין לעבודה על חשיבה תוצאתית יכולה לתרום לגיוס 

להובלת השינוי, ובהזדמנות זו גם לפרגן למחוז ת"א-מרכז על המהלך החלוצי. 

בהצלחה!

"מסתכלים לתוצאות 
בעיניים"

סיפורם של 
מפקחים

מפקחים מתכננים 
ומשיגים תוצאות

פרק ב'
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| לימור בר-טל1 | אילנה לוי2 |

א. רקע

זה  שלב  התוצאות.  מיזם  של  א’  שלב  והמרכז  תל-אביב  במחוז  הושק   2009 שנת  בשלהי 

תוך  התוצאתית,  החשיבה  לעקרונות  חברתיים  לשירותים  מחלקות  בחשיפת  התמקד 

בשנת  שונות.  והתערבויות  תכניות  של  ולמידה  מדידה  תכנון,  בתהליכי  ראשונית  התנסות 

הייתה  תכליתו  במחוז.  המיזם  של  ב’  שלב  הושק  המיזם,  של  התפתחות  בתהליך   ,2012

שונים  בדרגים  תפקידים  בבעלי  מודעת  בחירה  ידי  על  למיזם  הנחשפים  מספר  הגדלת 

קהילה  קבוצה,  משפחה,  פרט,  שונות:  התערבות  ברמות  התוצאתית  בחשיבה  המתנסים 

וארגון. שלב זה הסתיים בראשית שנת 2015. על רקע זה, ובזיקה למהלך ארצי כולל במטה 

יישום  על  הוחלט  לבצע תהליכים של השגרה של החשיבה התוצאתית,  המשרד שביקש 

שלב ג’ אשר יתמקד בהטמעת החשיבה התוצאתית בקרב מפקחי המחוז.

ייעודית מרוכזת  2015 עברו כל מפקחי הקהילה במחוז הכשרה  בחודשים נובמבר ודצמבר 

ייחודי.  הטמעה  תהליך  באמצעות  נעשו  במודל  וההתנסות  התרגול  הלוגי.  המודל  ללמידת 

בתהליך זה התבקש כל שירות )מרכזת וצוות( לבחור נושא, ולגבש לגביו תכנית עבודה הכוללת 

 ,2016 ינואר  חקירה של הנושא על בסיס המודל. גיבוש תכניות העבודה הושלם עד לסוף 

כחודש מסיום ההכשרה. בשלב זה יצאו השירותים לדרך, ופעלו להשלמת התכנית לאורך כל 

השנה. כל שרות זכה לליווי חודשי של ייעוץ ארגוני שמטרתו התעדכנות, שיח צוותי, שחרור 

צוות הוציא לפועל תפוקות, התקדם להשגת  כל  ועוד.  חידוד של תכנית העבודה  חסמים, 

תוצאות הביניים וגיבש תוצרים ראויים לציון. חלק מהשירותים התנסו במדידה והערכה של 

התקדמותם באמצעות מדידה כמותית, שהתבססה על שאלונים שהועברו ונתונים שנאספו. 

פרויקט  כתיבת  של  עצמאית  צוותית  בעבודה  התנסה  שרות  כל  המשימה,  לקידום  מעבר 

והוצאתו לפועל, שמשמעו הובלת תהליך של שינוי הקשור במעבר ממצב מצוי למצב רצוי. 

שותפים  עם  עבודה  מראש,  נצפו  שלא  לאתגרים  בהיחשפות  כרוכה  הייתה  זו  התנסות 

כללית  וחוויה  המפקח,  תפקיד  על  רפלקטיבית  התבוננות  לו,  ומחוצה  במחוז  רלוונטיים 

המורכבת ממגוון רחב של רגשות ומחשבות הקשורות בעבודה עם המודל הלוגי. 

לימור בר-טל היא סגנית מנהלת מחוז תל והמרכז של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החבריים  1

אילנה לוי היא יועצת ארגונית שליוותה את שלב ג’ של מיזם התוצאות המחוזי  2

פרק ב': "מסתכלים לתוצאות בעיניים"
סיפורם של מפקחים

מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות
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במהלך שנת 2016 הפכנו להיות “ארגון לומד”. כלומר, מחוז החוקר את עבודתו, ובהתבסס 

סיום  עם  כיום  עבודתו.  לשיפור  ומהלכים  כלים  פיתוח  מקדם  חדש  ידע  ואיסוף  ניסיונו  על 

המיזם, ולאחר שנה של עבודה, אנו מבקשים לתעד את המסע שעבר כל שרות בהיבטים 

שונים, ולהציג את תוצרי העבודה. תוצרים אלה הם קודם כל מקור לגאווה, אולם הם גם 

עשויים לשמש מקור השראה ולמידה לגורמים במחוזות האחרים ובמשרד המבקשים לקדם 

חשיבה תוצאתית ועבודה עם המודל הלוגי. 

ב. מה ההבדל בין שלב ב’ ושלב ג’ במיזם?

החלטנו  ב’,  שלב  לאחר  שלו  הערכה  בסיס  ועל  המיזם,  של  ההתפתחות  מתהליכי  כחלק 

לעשות מספר שינויים אשר מפורטים להלן. 

1. אוכלוסיית היעד 

ג'  שלב  חברתיים,  לשירותים  במחלקות  התמקדו  ו-ב'(  )א'  הראשונים  המיזם  שלבי  בעוד 

מניתוח  זה מתבסס על אחת המסקנות  שינוי  בלבד.  של המיזם התמקד במפקחי המחוז 

לבין  חברתיים  לשירותים  המחלקות  עובדי  בין  ידע  פערי  נוצרו  לפיה  הראשונים,  השלבים 

להטמיע את המודל  ובקשו  הלוגי  במודל  לשלוט  עובדי המחלקות החלו  בעוד  המפקחים. 

בעבודתם, המפקחים שלא נחשפו למודל התקשו להנחותם ונמנעו מלעודד אותם לעשות 

כן. הטמעת עקרונות החשיבה התוצאתית בקרב המפקחים נועדה לצמצם את הפער הנ"ל. 

מתוכננת,  עבודה  על  שיתבסס  כך  הפיקוח  תפקיד  בביצוע  לשינוי  להביא  הייתה  מטרתה 

וישתמשו במידע שנאסף  ינטרו את תוצאות עבודתם  וכן שהמפקחים  ומנומקת,  שיטתית 

לצורך שיפור בעבודה שלהם ושל המחלקות.

ככל  שינוי.  כסוכני  והיא תפקיד המפקחים המחוזיים  נוספת,  זה מתבסס על הבנה  מהלך 

שמשרד הרווחה מבקש להטמיע תפיסה של עבודה מתוכננת ומוכוונת תוצאות בקרב עובדי 

המחלקות לשירותים חברתיים, הרי שלמפקחים המחוזיים תפקיד מכריע בכך. המפקחים 

פועלים כרגולטורים מול היחידות והעובדים שבפיקוחם במחלקות, ולכן משפיעים על אופן 

עבודתם. ככל שהמפקחים המחוזיים ידברו את שפת התכנון והתוצאות ויפעלו על פיה, הרי 

זו. המפקח המחוזי מהווה אם כן ציר  יידרש להגיב ולהתאים את עבודתו לשפה  שהשטח 

מרכזי וחשוב בהטמעת תפיסת החשיבה התוצאתית והפיכתה לשגרת עבודה. מעבר להכל, 

עמדה לנגד עיננו גם ההנחה שכדי לייצר שינוי מקיף אין די בהכשרת העו"ס הבודד במחלקה 

או בקומץ מנהלים "משוגעים לדבר", אלא יש להרחיב את המעגל ההכשרה לכל בעלי הענין. 

מכל הסיבות הללו נבעה ההחלטה כי כל מפקחי מחוז ת"א והמרכז ישתתפו במיזם בשלב 

ג', שיכלול תהליכי הכשרה ויישום, ויסייע ביצירת תשתית ארגונית במחוז התומכת בתכנון, 

מדידה ולמידה. עם זאת, בשל סיבות שונות נאלצנו לצמצם את מספר המשתתפים. אילוץ 

זה דרש מאיתנו להחליט מי מבין המפקחים ישתתפו במיזם ומי לא. החלטנו לבחור במפקחי 

הקהילה )כ-60 איש(, והתחייבנו כי בשלב הבא במיזם המחוזי נשלים את המהלך לכל מפקחי 

המחוז הנותרים )מפקחי דיור חוץ ביתי ומפקחים בתחומי תוכן ייחודיים(. 

2. אבחנה בין תהליכי הכשרה ויישום

בשלבים א' ו-ב' של המיזם הוקדשו תהליכי הליווי הקבוצתיים ללימוד המודל הלוגי ואימון 

וסיוע בתהליכי מדידה של התכניות או ההתערבויות  ניתנו הכוונה  ובשלב א' גם  בכתיבתו, 

המשתתפים  כל  כי  מצאנו  ב',  שלב  בתום  המיזם  התקדמות  הערכת  בסיס  על  שנכתבו. 

בקבוצות הלמידה התנסו אמנם בכתיבת תכניות או התערבויות בהתאם למודל הלוגי, אך 

ותרגולו,  המודל  בלימוד  הושקע  המאמץ  עיקר  לפועל.  התכנית  את  הוציאו  מהם  מעטים 

ופחות בסיוע ומעקב על ביצועו. משכך, חווית ההצלחה של המשתתפים הייתה ממוקדת 

במידת יכולתם להבין את המודל הלוגי ולתכנן תכנית בהתאם לעקרונותיו, ופחות התבססה 

ובחינת האפקטיביות שלהן. לאור  , מימוש התוצאות שהוגדרו  על הוצאת התכנית לפועל 

זאת, החלטנו להשלים את שלבי תהליכי למידת המודל הלוגי ותרגולו, בשלבי יישום, ביצוע 

מדידה והערכה. בהתאמה לשינוי זה, נבנתה מתודת ליווי שונה )יפורט בהמשך(.

3. הגדרת זמן קצוב לפעילות המיזם 

שלבי המיזם הראשונים לא נתחמו בגבולות זמן מוגדרים. הליווי בקבוצות ניתן ככל שנדרש: 

כגון  כוח אדם, מסיבות  נוכח שינויי  נכפה  והערכתה )בשלב א'( או סיום  עד סיום התכנית 

יציאה לחל"ת, עזיבת מקום עבודה, וכיו"ב )בשלב ב'(. במהלך שלב ב' הבנו שרצוי לתחום 

את משך השלב במיזם, ולהגדיר תאריך יעד לסיום, משום היתרונות בכך. תאריך יעד לסיום: 

מניע לפעילות ומדרבן התקדמות. •

מאפשר צמתים מובנים לביצוע מדידה והערכה של התקדמות. •

ידוע שיש תאריך לסיום, אין שהות לשקוע בסבכי הבעיות  • מאיץ שחרור חסמים. כאשר 

והקשיים המתעוררים בכל תהליך של שינוי, והדבר מייצר פרו-אקטיביות ליציאה ממצבי 

תקיעות.

תחנת סיום קבועה וידועה מראש מאפשרת לייצר "טקס" חגיגי לסיום ולהצגת התוצרים. •

ובשני  ידועים מראש  זמן  בפרקי  הוגדר מלכתחילה  המיזם  ג’ של  זו, שלב  להבנה  בהתאם 

יישום  ותקופת   ,2016 דצמבר  לבין   2016 נובמבר  בין  שתימשך  הכשרה  תקופת  שלבים: 

התכנית שנכתבה שתימשך בין ינואר/פברואר 2016 לבין ינואר/פברואר 2017.

4. מדידה והערכה 

כידוע, מדידה והערכה הנם אחת מעקרונות החשיבה התוצאתית. ההערכה מאפשרת לבחון 

את המידה בה הושגו התוצאות המבוקשות, וכן את מידת האפקטיביות של התוצאות ביחס 

לצרכים שהוגדרו. בשלב ב' של המיזם "נגענו" בנושא עם המשתתפים אולם לא התבצעו 

תהליכי מדידה של התכניות וההתערבויות. בשלב ג' לעומת זאת, המדידה נלמדה כיחידת 

למידה עצמאית. מפקחים שבקשו לבצע מדידה לתכנית שיישמו קיבלו ליווי ומשאבים לכך. 

בהתבסס על ארבעת התובנות לעיל יצאנו לדרך במיזם תוצאות שלב ג'.
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ג. מבנה התכנית 

התכנית שפעלה במחוז בשלב ג' כללה ארבעה שלבים כפי שמפורט להלן. 

1. הכשרה 

כ-60 מפקחי המחוז חולקו לשני מחזורי לימוד. בכל מחזור השתתפו 30 מפקחים. כל מחזור 
בבית הספר המרכזי בחסות האגף  למידה מלאים, אשר התקיימו  ימי  כלל שלושה  לימוד 
לתכנון מידע והכשרה. תכנית הלמידה נבנתה על ידי הגב' מיטל ויסמן-צברי וגב' לימור בר-

מרצים  בשיתוף  וייסמן-צברי  מיטל  הגב'  הייתה  המרכזית  והמנחה  ההכשרה  מרכזת   . טל 
אורחים בתחומי תוכן ייחודיים. לימור בר-טל, סגנית מנהלת המחוז, נכחה בכל ימי הלימוד 
והייתה  והיוותה את החוליה המקשרת בין תכנון ההכשרה והביצוע, ליוותה את השיעורים 

שותפה לשיפורים שנעשו תוך כדי ימי הלמידה ובין המחזורים השונים.

התנסות  ובין  תיאורטי  ידע  הקניית  בין  שילוב  על  הוחלט  המנחה,  ההכשרה  בתפיסת 
מעשית תוך כדי ימי ההכשרה. נושאי ההכשרה שנלמדו כללו :

רקע ורציונאל: כניסת החשיבה התוצאתית למשרד, והתפתחות מיזם התוצאות במשרד  •
ובמחוז.

גורמים מקדמים ומעכבים להטמעת החשיבה התוצאתית. •

עקרונות ומושגים של המודל הלוגי. •

מודלים לוגיים ארגוניים. •

עקרונות בסיסיים במדידה. •

תכניות עבודה.  •

השפעת המודל הלוגי על עבודת המחלקות לשירותים חברתיים.  •

בין המפגשים הופצו חומרי עזר שונים בנושאים שנלמדו, כגון מצגות ומושגים, וכן סיכום של 
כל מפגש.

ההתנסות המעשית שנדרשה במהלך שלב ההכשרה, הייתה כתיבה של תכנית עבודה לשנת 
ועצמאית,  אורגאנית  כקבוצה  ומפקחיו  השירות  מרכז  את  הכולל  במחוז,  שירות  כל   .2017
התבססה  זו  תכנית  מחוזית.  שירותית  עבודה  תכנית  ההכשרה  ימי  במהלך  לכתוב  נדרש 
על המודל הלוגי, ונכתבה בתהליך חקרני ובזיקה לתכנית העבודה של מטה השרות. נושא 
כדי  זאת  השרות,  לעבודת  רלבנטיות  בעל  להיות  נדרש  העבודה  לתכנית  הנבחר  העבודה 
דוהר  סוס  נכניס  לא  "בואו  המפקחות:  אחת  שאמרה  כפי  ליישומו.  ומוטיבציה  עניין  שיהיו 

לזירה, אלא נבחר את אחד הסוסים הדוהרים ונתמקד בו".

בכל יום הכשרה הוקצה זמן ראוי לתרגול בקבוצות השרות, כאשר מיטל ולימור מלוות את 
הקבוצות, מסייעות ומקדמות תוצר סופי. בסיום כל יום הכשרה, כל שרות קיבל משוב על 

המודל שכתב ונדרש להתקדם בהתאם למשוב שקיבל עד למפגש הבא. בסיום שלושת ימי 
ההכשרה מרבית השירותים החזיקו תכנית עבודה מבוססת על המודל הלוגי ומוכנה ליישום. 
מי שנדרש להשלים קיבל סיוע פרטני בסיום ההכשרה, אולם כאלה היו מעטים ביותר. בינואר 

2017 ניתן היה לעבור לשלב ביצוע ויישום, כיאה לתכנית עבודה שנתית.

2. יישום המודל הלוגי על ידי ביצוע תכנית העבודה 

כאמור, תהליך היישום הוגדר לפרק זמן קצוב, ולמשך שנה מיום סיום ימי ההכשרה. נקבעו 
מראש פגישות עבודה צוותיות לכל שירות בנפרד יחד עם מובילי התכנית במחוז. בשלב זה 
הובילו את התכנית במחוז סגנית מנהלת המחוז הגב' לימור בר-טל, והיועצת הארגונית הגב' 
אילנה לוי. מטרת המפגשים הייתה לעבוד עם הצוותים על הטמעת החשיבה התוצאתית 
באמצעות המודל הלוגי, הן ברמת הפרדיגמה ותפיסת העולם המקצועית, הן ברמת ביצוע 

התפקיד. על חווית הליווי ראו מסגרת "סיפורו של יום ליווי טיפוסי" בהמשך. 

שלושה  על  בו-זמנית  עבודה  נדרשה  התוצאתית,  החשיבה  של  והפנמה  הטמעה  להשגת 
רגשי.  וממד  קוגניטיבי, ממד התנהגותי  להלן: ממד  כפי שמוצג בתרשים  ממדים הכרחיים 
ממדים אלו משלימים האחד את האחר, וביחד מביאים את הלמידה, ההכשרה והיישום לכדי 

הטמעה. 

ממדי הטמעה אצל הפרט

תפיסות
אני מאמין

יעוד
חזון

ערכים
הנחת יסוד

אמונה ביכולות
דימוי עצמי
בטחון עצמי

גמישות
נכונות לעשייה

תחושת מסוגלות

מוכנות
נסיון
ידע

כלים
נהלים

מיומנויות
יכולות

רגשי

התנהגותי קוגנטיבי
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והתובנה  ההבנה  הלמידה  אם  רק  תושג  השינוי  הפנמת  בתרשים,  המוצג  למודל  בהתאם 

יתגבשו לכדי ערכים ותפיסה קוגניטיבית, ובמשולב עם האמונה ותחושת המסוגלות ביכולת 

הביצוע יובילו שניהם לשינוי בהתנהגות הפרט.

 תהליך היישום הוגדר לפרק זמן של שנה מיום סיום ההכשרה. נקבעו מראש פגישות עבודה 

צוותיות יחד עם מובילות התכנית במחוז, שמטרתן הייתה: 

מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה. •

זיהוי החסמים והכוחות הבולמים את הצוות בהתקדמות היישום. •

פתרון בעיות. •

חשיבה וסיעור מוחות. •

וונטילציה והכלה. •

למידה והעשרה. •

הובלת  של  בתהליך  הנדרשות  שונות,  במיומנויות  המפקחים  התנסו  הלוגי  המודל  ביישום 

שינוי. לדוגמה: 

חשיבה תוצאתית )מודל לוגי(. •

תכנון ומעקב אחר ביצוע. •

טיפול בהתנגדויות. •

ניהול פרויקט צוותי באופן שיטתי ומתוכנן: חלוקת עבודה ומשימות, האצלת סמכויות. •

ניהול תהליכים מקבילים: התבוננות על אוכלוסיית המפוקחים ועלי כמפקח, זהות ותפיסת  •

התפקיד שלי כמפקח תוך הסקת מסקנות אופרטיביות לגבי שינוי בשתי הרמות.

וזיהוי  • מעבר מהתקדמות בציר הליניארי לחשיבה מסתעפת, כנגזר מתהליך ההתקדמות 

החסמים.

הפעלת סמכות, עוצמה והשפעה בתפקיד המפקח. •

סיפורו של יום ליווי אופייני

סדר  מוציאה את  לימור’,  ו’דורית של   ,8:45 יום חמישי. השעה  בוקר  ויהי  ערב  ויהי 
הפגישות. זהו סדר יום עמוס פגישות ללא הפסקה, והכל כדי לעמוד בעומס. אנחנו 
הפגישות  בלוח  שאינם  במפקחים  פוגשות  ובדרך  הראשונה  לפגישה  רצות  אצות 
לאותו יום. מפקחים אלו מופתעים ומודאגים: “מה, אתן אלינו? יש לנו פגישה? לא 
בדאגה,  תחילה  מתחלפת  מסדרון  בפגישת  שמחה  של  הפנים  קבלת  התכוננו....”. 
ולבסוף תופסת את מקומה תחושת הקלה הנובעת מעוד שבוע בלי עמידה במטלות 

המיזם.

העבודה  מעולם  חוויות  סביב  נע  השיח  ל’הפשרה’.  מוקדש  מפגש  כל  של  תחילתו 
פיקוח  ביקור  “היה  כגון  וביטויים  מתסכלים  פיקוח  ביקורי  סביב  לעיתים,  השוטפת. 
קשה, מתנגד, בודק גבולות...”. לעיתים זו חוויה מציפה הקשורה לעומס בכלל ולמיזם 
המיזם  את  צריכים  אנחנו  בעצם  למה  “אז  מסוג:  תגובות  שגורר  בפרט,  התוצאות 
הזה?”. לעיתים מדובר דווקא בחוויות משמחות ומלוות בהישגים: “היה מפגש מצוין 

עם מנהלי התחנות, התוצרים מצוינים, ואנחנו ומתקדמים”.

לאחר כל מפגש תהינו אנחנו המלוות, מה היה תפקידנו. מצאנו עצמנו בתפקידים 
שונים. לעיתים הכלת תחושת הקושי הסובייקטיבית של מי שמביע אותה, הקשבה 
ושתיקה. לעיתים הצגת שאלות הבהרה להרחבת היריעה כדי לשקף, כדי לאזן, כדי 
לסייע בציור התמונה המערכתית הריאלית ולזהות חסמים, כגון: מה תלוי בי? האם 
האילוץ ניתן לעקיפה? האם זהו קושי הניתן לאכיפה בתוקף תפקידי כמפקח? האם 
לתפקיד  נגעו  נוספות  שאלות  סמכות?  להפעיל  והאומץ  הרצון  היכולת,  את  בי  יש 
ולתפיסת התפקיד, כגון: מה ‘הכובע’ שעמו אני בא לפגישת הפיקוח? האם אני יזם 
ומפתח שירותים, האם סוכן שינוי, האם רגולטור ובקר, או אולי גורם מסייע לפתרון 

בעיות? 

עסקנו הרבה בלימוד והעשרה באמצעות תיאוריות ארגוניות-ניהוליות, ותיאוריות של 
יישום שינוי. המשתתפים נדרשו להתנסות בהפעלת מיומנויות שונות, חלקן קיימות, 
והשגת  ההצלחה  בשירות  זאת  וכל  חיזוק,  או  לרענון  נדרשות  חלקן  חדשות,  חלקן 
התוצאות. ובסוף כל מפגש נדרשנו לקבל החלטות על איך ומה עושים בין המפגשים.

3. מדידה והערכה 

ההכשרה  את  המעשי.  החלק  מן  התיאורטי  החלק  הופרד  שהתגבשה,  למתודה  בהתאם 
בפרק זה גיבשו והנחו צוות מומחים ממכון מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, בראשותה של ד"ר 
היווסדו.  ארזי, המלווה את המהלך כחלק מהיותו שותף במיזם התוצאות הארצי מאז  טל 
המפקחים התחלקו לשני מחזורי לימוד, האחד ב- 29.6.2016 והשני ב-6.7.2017, וכל מחזור 

זכה לאותו מערך למידה ביום מרוכז אחד.

יסוד בתחום  ההכשרה בנושא כללה חלק תיאורטי אשר נועד להקנות למשתתפים מושגי 
המדידה וההערכה. אולם, כמו בשלב לימוד המודל הלוגי, שולב גם בפרק זה חלק מעשי. כל 
שירות נדרש לסיים את יום ההכשרה כשהוא מגבש אינדיקטורים )סמנים( לבחינת השגת 

התוצאות בתכנית העבודה שגיבש, ועם המלצות על דרך המדידה המתאימה. 
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בסיום ההכשרה מופו צרכי המדידה של המשתתפים. שלושה שירותים נזקקו להמשך ליווי 

שלהם.  ההתערבות  החלה  שכבר  לאחר  שנעשתה  כמותית,  מדידה  ביצוע  לצורך  מקצועי 

שירותים אלה קיבלו המשך ליווי על ידי ד"ר רנטה גורבטוב מבית הספר המרכזי. הליווי כלל 

סיוע בבניית שאלון הערכה, עיבוד נתונים וניתוחם.

4. סיום וסיכום המהלך

12 השירותים  כל  מיזם התוצאות המחוזי.  לסיומו  הגיע   2017 פברואר  עד  ינואר  בחודשים 

ועל  כצוות  שעברו  התהליך  על  בגאווה  להסתכל  יכולים  כולם  כאשר  הסיום,  קו  אל  הגיעו 

הינם בעלי משמעות לאוכלוסיות אותם הם  התוצרים שייצרו בכוחות עצמם. תוצרים אלו 

משרתים: קשישים במועדוני מופ"ת שאמורים לקבל שירות איכותי יותר, ילדים ומבוגרים עם 

אוטיזם שנפתחו למענם מועדוניות לשעות אחר הצהריים, ילדים במשפחות אומנה, ועוד.

תכנית העבודה שבנה כל שירות בנושא ייחודי המתאים לו, רלוונטי לעיסוקו והכרחי לשינוי, 
סיכם את התהליך  שירות  כל  עבודה שנתית.  לתכנית  כיאה  עבודה  בחלוף שנת  הושלמה 
זו הנה התורה  ופרש את הישגיו. חוברת  ביצע הערכה של מידת השגת התוצאות  שעבר, 

שבכתב שתישאר כעדות לתהליך שהסתיים.

את תוצאות המהלך ניתן לסכם באופן מרוכז באמצעות הנקודות הבאות: 

התנסות בחשיבה תוצאתית, תוך כדי התקדמות. •

התנסות ביישום שינוי מתוכנן. •

העמקת הקשר והשיח הצוותי בין מפקחים מתחומים שונים בתוך אותו שירות או משירותים  •
שונים במחוז.

תוצרים בשירות ארגון לומד חוצה מטה, מחוז ומחלקות. •

שנים-עשר תוצרים הנלווים למיזם של כל שירות, אשר מופיעים בתמצית בטבלה שלהלן  •
ובאופן מורחב בהמשך חוברת זו. 

סיכום תוצרים: מיזם תוצאות מחוז תל אביב והמרכז

שם
השירות

נושאים
שנבחרו

אוכלוסיית היעד 
הישירה: מפקח, 

מחלקות, פונה

תפוקות ותוצרים
שהושגו

שיקום קבלת תמונת 1. 
מצב טובה 

יותר של צורכי 
המחלקות 

בתחום השיקום 
על ידי הטמעת 
כלי פיקוח חדש 

תחום השיקום 
במחלקות 

בוצע פיילוט והוצע להנהלת 
השירות לבצע שינויים בכלי 

הפיקוח; התגבשה תמונת מצב 
רשותית בתחום השיקום בחלק 
מהמחלקות, המאפשרת הנחת 
תשתיות להמשך פיתוח; חידוד 

תפיסת התפקיד של מפקחי 
שיקום

אדם עם   .2
אוטיזם

הקמת מועדוניות 
לילדים ובוגרים 

עם אוטיזם 
ברשויות 

המקומיות

מנהלי המחלקות 
לשירותים חברתיים 

ומרכזי תחום 
המוגבלויות במחלקות

לאחר מיפוי הרשויות, נבנתה 
תכנית פיקוח מותאמת בזכותה 

הוקמו 6 מועדוניות במחוז בשנת 
2016

אזרחים   .3
ותיקים

צמצום הפער 
הקיים בין הוראות 

התע”ס בנוגע 
למועדוני מופ”ת 

ובין הנעשה 
בשטח

יום אוריינטציה והכשרה למנהלי מועדוני מופ”ת
מחלקות לשירותים חברתיים 

ומנהלי מועדוני מופ”ת ברשויות 
להשלמת ידע חסר על הוראות 
התע”ס ותיאום ציפיות; הוגשה 

למטה השרות הצעה לטופס בקרה 
מותאם למרכזי מופת; 

פעילות מול המטה לעדכון התע”ס 
בהיבטים נדרשים

ארגון ומינהל יישום מדיניות 4. 
המשרד בנושא 

שכר עובדים 
במחלקות 
לשירותים 

חברתיים ברשויות 
המקומיות

עו”ס ועובד זכאות 
)עו”ז( במחלקות 

לשירותים חברתיים 

נבנה מודל פיקוח ייחודי; בוצע 
פיילוט ב-6 רשויות, שתרם 

לצמצום משמעותי של הפער 
בין התשלומים שמעביר המשרד 

לעובד ובין מה שמשולם לו בפועל; 
המודל אומץ על ידי הנהלת 

השרות; 

חוזק הידע המקצועי של מנהלי 
המחלקות לשירותים חברתיים 

האחראים לדיווחי כוח אדם 
והגורמים הרלבנטיים במנגנון 

הרשות המקומית
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שם
השירות

נושאים
שנבחרו

אוכלוסיית היעד 
הישירה: מפקח, 

מחלקות, פונה

תפוקות ותוצרים
שהושגו

תכנית   .5
לאומית 3600

הטמעת כלי 
למדידת תוצאות 

התערבות )תמ”י( 
ברשויות

מנהל יישובי של 
התכנית

ביצוע פיילוט בשתי רשויות ללימוד 
החסמים; התמודדות עם החסמים 

ומתן מענה לפתרון; שינוי באופן 
ההטמעה תרם למילוי איכותי 

יותר של הכלי ועליה בהתייחסות 
לנתונים כחלק מתהליך קבלת 

ההחלטות

התמכרויות חיזוק תפיסת 6. 
תפקיד מנהל 

היחידה 
להתמכרויות 

בהתאם להוראות 
החוק והתע”ס, 

וחיזוק מיומנויות 
הניהול

מנהלי היחידות 
להתמכרויות ברשויות 

המחוז

נבנה מערך הדרכה ייחודי למנהלי 
היחידות להתמכרויות במחוז, שאף 

הוכר לגמול השתלמות

התנדבות קליטת רכזי 7. 
התנדבות חדשים 

באופן מיטבי 
ומקיף

רכזי התנדבות 
ברשויות

תדריך למפקח לקליטת רכז 
התנדבות חדש; קבוצת עמיתים 
לרכזי התנדבות חדשים, ומערכי 

המפגשים בהתאם לצרכים 
שאותרו; המודל אומץ על ידי 

הנהלת התחום; בוצעה מדידה 
כמותית

ילד ונוער מחלקות לשירותים תחום האומנה8. 
חברתיים, עמותות 

אומנה, מפקחים

תדריך המסדיר את תהליכי 
העבודה בין המחלקות לשירותים 

חברתיים לבין גופי האומנה תוך 
זיהוי צמתים לעירוב הפיקוח, 

לצמצום מצבים של קריסת אומנה; 
הרחבת הידע של המפקחים 

בנושא אומנה, שינוי עמדות וחיזוק 
שיתוף פעולה בין מפקחי השרות

עבודה   .9
קהילתית

חיזוק הזהות 
המקצועית 

של עו”ס 
קהילתיים יחידים 
ברשויות ושיפור 

המיומנויות והידע 
שלהם ביחס 

לתפקידם

עו”ס קהילתיים 
במחלקות

הוקמה קבוצת עמיתים של 
עו”סקים יחידים,

תכני הקבוצה פותחו בהתאם 
לצרכים שזוהו במודל הלוגי

בוצעה מדידה כמותית

שם
השירות

נושאים
שנבחרו

אוכלוסיית היעד 
הישירה: מפקח, 

מחלקות, פונה

תפוקות ותוצרים
שהושגו

מוגבלות   .10
שכלית 

התפתחותית 
)מש”ה(

קליטת אוכלוסיית 
מש”ה המתגוררת 

בדיור חוץ 
ביתי בקהילה 

והנחת תשתיות 
לתעסוקה

מנהלי המחלקות 
לשירותים חברתיים

נעשה מיפוי מחוזי, ואותרו חסמים 
להסדרת תעסוקה בקהילה שהוצגו 

בפני הנהלת האגף; נפתחו השנה 
מע”שים ברחבי המחוז; נוצר 

שיתוף פעולה בין מפקחי דיור חוץ 
ביתי ומפקחי הקהילה

נוער צעירים   .11
וצעירות 

)נוצ”ץ(

שיפור עבודת 
הפיקוח והגברת 

תחושת החוללות 
העצמית 

המקצועית של 
המפקח על ידי: 

שיפור ארגון 
המידע סביב 

תכניות מופעלות 
ברשויות, פיתוח 

ובניית כלי 
לריכוז התכניות 

הפועלות 
ביישובים ותכנון 

סדור של עבודת 
המפקח

נבנו שני כלים לשיפור עבודת מפקחי השרות במחוז
הפיקוח: הראשון אומץ בהנהלת 

השירות, השני מבוצע כפיילוט 
ברמת המחוז; הכלים הוצגו בפני 

מפתחי הכלי לתיעוד ביקור פיקוח 
במטרה להטמיעם במערכת

פרט   .12
ומשפחה

בניית מתווה 
לניהול 

ההתערבות בתיק 
הטיפול, בתחנה 

לטיפול משפחתי 
וזוגי

עו”ס ומנהל התחנה 
לטיפול משפחתי וזוגי; 

כלי בקרה למפקח 

מתווה לניהול שלבי ההתערבות 
בשותפות עם מנהלי התחנות 
במחוז; מתווה הוגש להנהלת 
השרות כהצעה לפרק בתע”ס

ד. סיכום ומסקנות 
בחלק מסכם זה ברצוננו להציג תובנות במספר תחומים. תחילה נציג תובנות כלליות, ולאחר 

מכן ביחס למודל הלוגי ולבסוף ביחס לבחירת הנושאים למיזם.

1. תובנות כלליות

משישים  ולמעלה  במחוז  שירותים   12 בו-זמנית  מעורבים  היו  בו  המחוזי,  התוצאות  מיזם 
מכנה  ויצרה  המיזם  את  הובילה  המחוז  הנהלת  לומד’.  ל’מחוז  המחוז  את  הפך  מפקחים, 
מפקחים  של  מקצועי  פיתוח  שתכליתו  בתהליך  המפקחים,  כל  בין  למידה  של  משותף 
ובחינה של אפקטיביות  בתוצאות  עבודה מתוכננת, התמקדות  תוך הטמעת עקרונות של 

ההתערבות.
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קובעי  של  קלה  החלטה  הייתה  לא  דווקא,  עבודה  ובתכניות  במפקחים  ההתמקדות 
הייתה  הראשונות  המיזם  בשנות  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  הראשונית,  השאיפה  המדיניות. 
ולהביא לשיפור ההתערבויות למענם.  להתמקד באוכלוסיית הלקוחות של משרד הרווחה 
את  להיטיב  שבקשו  שירותים  נבחרו  הארצית  ברמה  הראשונים:  בשלביו  המיזם  נבנה  כך 
מצב האוכלוסיות על יד בניית מודלים של עבודה עם אוכלוסיות יעד )נשים מכורות, מטופלי 
עובדים  של  קבוצות  נבחרו  המחוזית  וברמה  וכדומה(,  מינית  פוגעים  נערים  וצעירים,  נוער 

סוציאליים מהמחלקות לשירותים חבריים במחוז. 

ההחלטה לאפשר למידה של המודל הלוגי דרך עיסוק במודל הארגוני )תשתיות, כוח אדם, 
וכד’( הייתה מבחינתנו בגדר ‘חשיבה מחוץ לקופסה’, והגמשה של תפיסת  שיטות עבודה 
ארגוני  מנגנון  הנו  והמחוז  היות  כי  ההבנה  התגבשה  הלוגי.  המודל  הטמעת  של  ההפעלה 
שייעודו להבטיח מתן שירותים מגוונים ואיכותיים ללקוחותיו, יש חשיבות גם לבחינת מנגנון 
על  ומשפיעים  קשורים  הארגוניים  הדרגים  כלל  דבר,  של  בסופו  שכן,  המיזם.  במסגרת  זה 
צרכים  קיימים  כי  זיהה  ונוער  ילד  שרות  למשל,  כך  הקצה.  לקוחות  הניתן  השירות  איכות 
החסכים  את  למפות  אפשרה  הלוגי  המודל  באמצעות  שגיבש  התכנית  האומנה.  בתחום 
בין המפקחים בשירות  ליצירת שיתופי פעולה  והתדריך שפיתח תרם  זה,  והבעיות בתחום 
במחוז וִהיבנה את הקשר עם המחלקות בנושא זה. בסופו של יום, המיקוד במפקחים ובנוהל 

יוכל לסייע בצמצום מצבים של קריסת אומנה של ילדים.

2. תובנות ביחס למודל הלוגי עצמו 

המודל הלוגי נחווה על ידי המפקחים ככלי מורכב הדורש השקעת אנרגיות רבות. רובם ציינו 
וכי הם זקוקים להמשך  כי חסרה עדיין תחושת בטחון ומסוגלות לכתיבת מודל למשימות, 
תרגול וליווי בכך. עם זאת, רוב המפקחים ציינו כי הפנימו את עקרונות החשיבה התוצאתית 

והמושגים שבבסיס המודל הלוגי, ועושים בכך כבר שימוש בעבודה ומחוצה לה. 

כותרת.  או  שם  שכתבו  למודל  להעניק  למפקחים  שניתנה  בהנחיה  רבה  חשיבות  מצאנו 
מתן השם, סייע למפקחים לדייק את התוצאה המבוקשת ואוכלוסיית היעד לשינוי. המעבר 
לשלב היישום, דרש בניית תכנית עבודה משלימה למודל הלוגי, שכללה לוח זמנים, אחריות 

ביצוע, שיהוי ושיתוף שחקנים מרכזיים משפיעים ומושפעים. 

זיהינו כי חקירה של בעיה בנושא/תחום מסוים מעלה הרבה מאד קשיים. המלצנו למפקחים 
לפרוס את רשימת הצרכים ולהבחין בין צרכים במוקד ההתערבות בשנה זו, וצרכים נוספים. 
לאורך השנה בתהליך יישום תכנית העבודה מצאנו את עצמנו חוזרים, לא אחת, לרשימת 
הצרכים והשיקולים שהנחו את ההחלטה במה להתמקד בשנה זו כמצפן מקצועי שסייע לנו 
ולא ללכת לאיבוד. יתרה מכך, הגדרת צורך במרכז ההתערבות  להתמקד בתוצאה מוגדרת 
בשנה זו סייע בקבלת החלטה על עדיפויות לפעילות שירותית במציאות שיש בה עומס וריבוי 

מטלות.

3. תובנות בנוגע לבחירת נושא המיזם 

ההנחיה כאמור הייתה, לבחור צורך שהנו בזיקה לתכנית העבודה השירותית, שהוא רלבנטי 
לעבודת השירותים ושהתמקדות בו תביא לתועלת ממשית בעבודתם היומיומית כמפקחים. 

בליבת  נושאים הנמצאים  והנושאים הנבחרים העלתה  מיפוי המאפיינים, רשימת הצרכים 
עבודת הפיקוח ובסביבת עבודתו במספר מעגלים:

ייעוץ  בין  תמהיל  כגון  תפקידו,  ותפיסת  עצמו  למפקח  הנוגעות  סוגיות  המפקח:  רמת  א. 

תוצאות  מובנים.  בקרה  כלי  של  התאמתם  מידת  או  היעדרם  נחיצותם,  וכן  והבקרה, 

ושינוי  מתוכננת,  מערכתית  שיטתית,  עבודה  ובקרה,  עבודה  כלי  לפיתוח  הביאו  המיזם 

בתפיסת תפקיד המפקח.

רמת המטה: רמה זו נוגעת למערכת יחסי הגומלין בין המטה למפקח מחוזי. היא עוסקת  ב. 

בסוגיות כגון מרחב שיקול הדעת הניתן למפקחים בנוגע להחלטות המתקבלות ברמת 

מטה, ומעמדם של המפקחים בהעלאת הצורך לשינוי מדיניות שנקבעה או לחסרים בה. 

היא נוגעת עוד להיעדר סטנדרטיזציה מספקת לניהול עבודת המפקח, ובקשה להמשגה 

ברורה ומעודכנת של מדיניות המשרד בנושאים תחת פיקוחם .

התוצרים המיידיים של המיזם תרמו לשינוי בסוגיות הללו. נוצר דיאלוג עם המטה )הנהלת   

השירות( באשר לצרכים והחסכים הקיימים, וביחס תוצרים שהופקו. תוצרים אלו, שהיו 

יצירתיים וחדשניים ועוגנו בתהליך סדור ושיטתי, אומצו בחלקם ברמה הארצית  ברובם 

ואף הופצו בקרב המפקחים במחוזות האחרים. גם מעורבות בלתי אמצעית של הנהלת 

המחוז בעבודת המפקחים תרמה לענין. מעורבות זו כללה חשיפה לעולמות התוכן של 

המפקחים, והתוודעות לסוגיות וקשיים בעבודתם לצד מודעות למאפייני כל שירות ייחודו, 

הכוחות הפועלים בו וסגולותיו.

רמת המחוז: המהלך תרם למערכת יחסי הגומלין בין המפקחים השונים באותו שירות,  ג. 

בתחום החוץ-ביתי וקהילתי. התוצאה היא העמקת שתוף פעולה בין המפקחים וקידום 

גיבוש  שונים,  תחומים  על  האחראים  שירות  באותו  מפקחים  בין  המערכתית  העבודה 

וחיזוק השיח הצוותי בחלק מן השירותים. עוד רמת המחוז, המהלך תרם לחיזוק ההיכרות 

בין השירותים השונים במחוז וללמידה ההדדית ביניהם, כאשר מפקחים ממספר שירותים 

למדו יחד במסגרת ההכשרה. 

והמחלקה לשירותים  בין המפקח  הגומלין  יחסי  נוגעת למערכת  זו  רמה  רמת השטח:  ד. 

המטה  מדיניות  ליישום  ואחריות  סמכות  בעל  כגורם  המפקח  של  ולמעמדו  חברתיים, 

המפקח  בין  עבודה  ובנוהלי  עבודה  בתהליכי  לשינוי  הביאו  המיזם  תוצאות  בשטח. 

למחלקה לשירותים חברתיים או תחנת שירות במסגרת.

4. תובנות ביחס לפרק המדידה

ההכשרה בנושא המדידה הופרדה מלאכותית משלושת ימי ההכשרה הראשונים. יום הכשרה 

ייעודי לנושא המדידה בוצע כחצי שנה לאחר ההכשרה, ותוך כדי שלב ביצוע תכנית העבודה. 

בדיעבד, נכון היה להוסיף יום כזה להכשרה הראשונית ולבנות את הסמנים )אינדיקטורים( 

כבר בשלב התכנון ולא בשלב היישום והביצוע של תכנית העבודה. זאת, על מנת לאפשר 
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מדידה לפני יישום ההתערבות או בתחילתה כדי שאפשר יהיה לזהות את השינוי שהתחולל 

בעקבותיה. את השאלה מה ייחשב מבחינתך כהצלחה, מה התוצאה שהנך מבקש להשיג 

וכיצד ניתן למדוד אותה, ניתן וכדאי היה לשאול כבר בשלב התכנון .

ליווי בתחום המדידה אינו זמין ומידי במשרד. אנו סבורים כי כאשר מתבצע מהלך להטמעת 

וייתמך  שילווה  חשוב  זה  מהלך  מחוז,  כדוגמת  ארגונית  יחידה  במסגרת  תוצאתית  חשיבה 

באופן רצוף ושוטף על ידי איש מקצוע מיומן.

הוא מתחבר אסוציאטיבית  יש משמעויות מלחיצות.  ‘מדידה’  למושג  כי  כן התרשמנו  כמו 

למחקר, חישובים וטבלאות אקסל. אנו ממליצים לאמץ במקומו את המושג ‘הערכה’, בהיותו 

מושג שגור בקרב עובדים סוציאליים, ידידותי ופחות מאיים.

זה.  בשלב  התוצאות  במיזם  השתתפו  אשר  במחוז  השירותים   12 של  סיפורם  יובאו  להלן 

קוראים המעוניינים לקבל מידע נוסף אודות התהליך ותוצריו מוזמנים לפנות למרכז השרות 

או הנהלת המחוז.

תודות

על  לקח  הרווחה אשר  היחיד מטעם משרד העבודה,  הוא המחוז  והמרכז  מחוז תל-אביב 

עצמו ביוזמה עצמית משימה ייחודית של הטמעת החשיבה התוצאתית ואימוץ עקרונות של 

תכנון, מדידה, למידה ושיפור מתמיד. משימה זו התווספה לשלל המשימות והאתגרים עמם 

מתמודד מחוז בשגרה. 

ברצוני להודות למספר גדול של אנשים שליוו, תמכו וסייעו לאורך כל הדרך, ושיש להם חלק 

משמעותי בהצלחת המיזם במחוז: לאריאלה שגב מנהלת המחוז על היוזמה, ההתעקשות 

והשאיפה לקדם ‘מחוז מתכנן ועושה תוצאות’ ולהפוך את המחוז ל’מחוז לומד’ החורט על 

שותפות  לדרך,  שותפות  על  המחוז  מנהלת  סגנית  שדה,  למרינה  וחדשנות;  מצוינות  דגלו 

לחשיבה ורעיונות נהדרים. 

הליווי  המשאבים  התנאים,  את  שספק  והכשרה  מחקר  תכנון  אגף  מנהל  צבע  ליקותיאל 

והתמיכה המקצועית בשש השנים האחרונות על אמונתו במחוז ומחויבותו להמשך. 

והיותה קשובה  לאורלי מנזלי מנהלת תחום תכנון מדיניות שמקצועיותה, חדות מחשבתה 

וגמישה אפשר לנו ליהנות מהמסע כמו מתוצאותיו. 

למיטל וייסמן-צברי על השותפות בתכנון שלב ג’ והובלת ההכשרה למפקחים בכריזמטיות 

ובמקצועיות רבה. 

לאילנה לוי, יועצת ארגונית יחידה ומיוחדת שהבנה מעמיקה של תהליכים, שליטה בעולמות 

ידע מגוונים, מנהיגות ורגישות פצחו את הנוסחה של הובלת שינוי ויישומו בהצלחה. 

למוטי טליאס, יועץ ארגוני, שהסכים להתבונן על התהליך ברטרוספקטיבה ולתארו מנקודת 

מבט מרעננת ובהירה. 

לד”ר טל ארזי וצוות מכון מאיירס-גו’ינט-ברוקדייל: נועה שר ומיכאל פיליפוב, תודה גדולה על 

תכנון ההכשרה בנושא המדידה והוצאתה לפועל, ולטל שראתה מיד את הפוטנציאל והערך 

בהשקעה במפקחים והאמינה במהלך מראשיתו.

לדורית גריידי, מזכירה הנהלה, שהייתה אחראית על קידום המיזם וארגונו בהיבט המנהלי 

ועשתה זאת בסבלנות ויסודיות ראויים להערכה.

ואחרונים חביבים אך החשובים מכל, מרכזי ומפקחי השירותים במחוז ת”א והמרכז. ברצוני 

להביע הערכה עצומה ותודה גדולה על התגייסותכם בלב חפץ ובראש פתוח לתהליך של 

ולייצר תהליך של  למידה ועשייה אינטנסיביים, מתוך רצון לקחת אחריות לפעול, להשפיע 

למען  יותר  טוב  ולעשות  יותר  טובים  להיות  והתייעלות. השאיפה  שיפור  ככולו  שינוי שרובו 

אוכלוסיות הרווחה, בחדשנות, ביצירתיות ובנחישות, הנה דוגמה למצוינות וראויה להוקרה!

תודה למרכזי השירותים במחוז אשר מנהיגותם ומחויבותם הניעו את התהליך עד הגיעו לקו 

הסיום. אני גאה בכם!

לימור בר-טל
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ה. מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות
מודל לוגי - הנהלת מחוז תל אביב והמרכז

מאפיינים

חזון מנהלת מחוז ת"א   .1
והמרכז להטמיע בקרב עובדי 

המש"ח ובקרב הפיקוח 
המחוזי עבודה מתוכננת 
שיטתית, המבוססת על 

תכנון- מדידה ולמידה. 
)כוחות(.

התכנית האסטרטגית של כל   .2
המהלך הינה בהובלה ומימון 
של אגף בכיר למחקר תכנון 

והכשרה.

מחוז ת"א מוביל ומטמיע   .3
מזה 5 שנים את הטמעת 

התפיסה , באמצעות המודל 
הלוגי במחלקות לשירותים 

חברתיים במחוז )להלן מיזם 
תוצאות שלב א' ושלב ב'( 

)כוחות(.

המחוז הסתייע בשני   .4
השלבים במנהלת תכנית.

בשלב ב' לא התקיים מערך   .5
הכשרה והתנסות בתחום 

המדידה. 

6 מפקחים וקבוצת המרכזים   .6
היו שותפים למיזם תוצאות 

א' וב'.

אין כיום במטה המשרד   .7
גורם האחראי על הסדרת 

עבודת המפקחים בהיבט של 
הכשרתם, שיטות העבודה 
וכלי פיקוח )בהיבט הגנרי( 
בעיקר בתחום הפיקוח על 

הקהילה.

קיים מיזם תוצאות ארצי   .8
העובד בעיקר עם מטה 
המשרד. אגף שירותים 

חברתיים ואישיים פחות היה 
מעורב במיזם.

צרכים )בעיות, קשיים(

עבודת פיקוח מתאפיינת   .1
בתגובתיות.

מיעוט מהמפקחים   .2
מכיר/שולט בשפה 

תכנונית )המבוססת 
על המודל הלוגי ( ובעל 

יכולת להשתמש בו 
בעבודתו.

מרבית המפקחים   .3
אינם שולטים בידע 

והבנה בתחום המדידה 
וההערכה.

תכנית עבודה נקבעת   .4
במטה וכל שרות במחוז 

עושה התאמות מחוזיות 
כלליות. חסר תהליך 
חקרני מחוזי לכתיבת 

תכנית עבודה מכוון 
תוצאות ומדיד.

תשומות

בהיעדר מנהלת מיזם   .1
מחוזית - התיכלול, הליווי 

וההובלה יהיו באחריות 
לימור כ-250 שעות 

בשנה 

מימון ההכשרות   .2
באחריות אגף תכנון 

מחקר והכשרה.

מימון יועצת ארגונית   .3
לליווי שלב ההטמעה 

220 שעות לפחות.

מימון תמיכה במדידה.  .4

תפוקות )התערבויות(

חשיפת המהלך בפני   .1
כל המפקחים והמרכזים 
וקבלת הסכמה לתהליך 

)נוב' 15(.

2.  60 מפקחי קהילה ב-12 
שירותים יעברו הכשרה 

בשני מחזורים בחודשים 
נוב'-דצמבר בביס 

המרכזי . 3 ימים בלבד 
לכל מחזור )אילוצי הריון(.

במהלך ההכשרה כל   .3
שרות יתרגל ויבנה מודל 

לוגי במסגרת תכנית 
עבודה שנתית לנושא 

נבחר.

בסיום ההכשרה תתכנס   .4
ועדה מחוזית לדון 

בקשיים בשיטת העבודה 
להטמעה.

כל שרות יטמיע הלכה   .5
למעשה את התכנית 

שבנה ויקבל ליווי מיועצת 
ארגונית להתמודדות עם 

חסמים וקשיים ביישום.

מדידה- תושלם   .6
ההכשרה של המפקחים 

בנושא מדידה ותהליך 
המדידה יהיה בליווי 

מקצועי חיצוני.

תיעשה חשיבה לגבי   .7
דרכי מיסוד.

כנס מחוזי לקראת סיום   .8
השנה לסיכום שלב ב 

+ג. 

תוצאות

תוצאות ביניים: 
המפקחים נחשפים ולומדים את שפת התכנון )המודל הלוגי(.  .1

לכל שרות במחוז תהיה תכנית עבודה שירותית ובה נושא אחד   .2
לפחות, שייבנה בהתאם למודל הלוגי.

כל תכנית שירותית תיכלול מערך מדידה לתהליך ההטמעה   .3
)כפוף להכשרה מתאימה בנושא וקבלת ליווי(.

כל שרות יתנסה ויפעל ליישום התכנית שבנה.  .4

המפקחים נחשפים למושגי יסוד בתחום המדידה ולכלי מדידה   .5
ומתנסים )כפוף לליווי(.

קיימת הכרה בחשיבות ובתועלת של החשיבה התוצאתית   .6
ובמדידה. 

תוצאות סופיות:
הנחת תשתיות עבודה לעבודת מפקחים המאופיינת בתכנון   .1
סדור, ביצוע, מדידה ולמידה באופן שוטף, זאת לטובת שיפור 

מתמיד של עבודתו. 

בשלב הבא : מיסוד והשגרה באמצעות נהלים ומנגנונים   .2
התומכים בחשיבה התוצאתית 

קיימת הכרה בחשיבות ובתועלת של החשיבה התוצאתית   .3
ובמדידה.

הנחת תשתיות עבודה לעבודת מפקחים המאופיינת בתכנון   .4
סדור, ביצוע, מדידה ולמידה באופן שוטף, זאת לטובת שיפור 

מתמיד של עבודתם. 

בשלב הבא : מיסוד והשגרה באמצעות נהלים ומנגנונים   .5
התומכים בחשיבה התוצאתית. 



3637מיזם תוצאות מחוז ת"א והמרכז

מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות

מפקחים מספרים

אגף השיקום: א. 
נושא נבחר: הטמעת דו"ח פיקוח שנתי על ידי מפקחי השיקום בקהילה, ככלי 
למיפוי ואיסוף נתונים, לבניית תשתית לפיתוח שירותים ויישום תכנית עבודה 

שנתית במחלקות לשירותים חברתיים

מובילי התכנית במחוז
אלה סלמן )מרכזת השירות(, דליה גטרייטמן, חמדה צוקרמן, ליליה פנחס, ורדי עמיר

רקע על אגף השיקום

היעד  לאוכלוסיית  שיקומיים  רווחה  שירותי  ותקצוב  פיקוח  תכנון,  על  אמון  השיקום  אגף 
חושית,  נכות  פיזית,  נכות  נכות:  מצבי  של  רחב  טווח  עם   62/67 עד  לידה  גילאי  הכוללת 
אינטליגנציה גבולית, לעיתים בשילוב לקות למידה ו/או קשיי תפקוד והסתגלות ו/או בשילוב 

הפרעות אישיות והתנהגותיות, ותסמונות שונות.

רקע לבחירת הנושא

לשירותי  ומרוכז  מסודר  צרכים  מיפוי  שאלון  הינו  במטה,  שפותח  השנתי,  הפיקוח  דו"ח 
הקהילה של אגף השיקום הניתנים ברשויות. בשל החשיבות שאנו מייחסות לכלי הפיקוח 
קהילה,  שירותי  בתחום  המחוז  יעדי  על  ועדכני  שלם  מיפוי  לתת  האמור  השנתי(,  )הדו"ח 
וכן דו"ח מעקב על סטטוס השגת היעדים לפי תכניות העבודה, בחרנו בנושא זה לעבודה 

במסגרת מיזם התוצאות המחוזי.

מהשיח המשותף בצוות, התחוור לנו כי קיימת שונות רבה בין המפקחות בהטמעת הכלי, וכן 
קשיים בשימוש בו. נעזרנו במיזם על מנת לאתר את החסמים המונעים שימוש בכלי בקרב 

המחלקות והמפקחות, ולבנות שיטת עבודה אחידה.

התהליך שעברנו

תהליך העבודה על דו"ח הפיקוח השנתי נערך בכמה צירים מקבילים: •

יידוע מנהלת השירות ביוזמה ובמהלך לקבלת ברכתה וסיועה לאורך הדרך.  •

שפה  • לבסס  במטרה  מסודרות,  בפגישות  הקהילה  מפקחות  צוות  של  משותפת  עבודה 
ופרשנות אחידה לדו"ח, ולבנות מתודה להטמעת כלי הפיקוח והשימוש בדו"ח. 

התאמת דו"ח הפיקוח השנתי לצרכים שעלו מצד המחלקות לשירותים חברתיים במחוז,  •
תוך התחשבות בקשיים הכרוכים במילוי הדו"ח.

העבודה המשותפת של הצוות הניבה את התוצאות הבאות:

והצרכים  • במחוז,  הפיקוחיות  דרכי העבודה  על  הנהלת השירות במטה  דיאלוג פתוח עם 
הייחודיים העולים מהשטח.

ייעול ושיפור העבודה בצוות הפיקוח באמצעות שיח והכרות עם עבודת העמיתים, החלפת  •
ידע, וכן השוואה והערכה הדדיים. 

ביסוס שפה אחידה ושיטתית בקרב הצוות, וגם בקרב מפקחות שירותי המוגבלויות הנוספים  •
)אוטיזם ומש"ה(, באשר לשימוש בדו"ח השנתי ככלי פיקוחי. להלן הרחבה על תוצאה זו. 

ביסוס השפה האחידה בנוגע לשימוש בדו"ח השנתי ככלי פיקוח, בא לידי ביטוי בשתי רמות. 
תהליך  נדונו  זה  בהקשר  המחלקה.  מול  המפקח  של  העבודה  תהליך  היא  אחת  רמה 
הזרימה של השימוש בדו"ח, הזמן הנכון לשליחת הדו"ח, וכן גיבוש תפיסת הפיקוח בנוגע 
לשימוש בכלי. בנוגע לתפיסת הפיקוח, מצד אחד היינו שותפים ליתרונות של השימוש בכלי. 
וסולל את הדרך לעבודה משותפת עם  ציין שהכלי הפיקוחי הנ"ל מצמצם חסמים  הצוות 
ה"סרבנים" למילוי הדו"ח. ההנחה הייתה כי במחלקה עמה שיתוף הפעולה היה לוקה בחסר, 
השימוש בכלי מהווה מנוף לחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה. זאת ועוד, התהליך משפיע על 
מיצוב השיקום בתוך המחלקה. מצד שני, מצאנו שונות בשימוש שנעשה בדו"ח. תפיסת 
הושפעה  היא  אולם  משותפת,  פיקוחית-מקצועית  אמנם  באג'נדה  התאפיינה  התפקיד 
בחירת  הוא  זו  ברמה  שנדון  אחרון  נושא  המחלקה.  עם  המפקח  של  מהקשר  לעיתים 

המחלקות שבהם יועבר הדו"ח המתוקן כפיילוט. 

היא  השנתי  בדוח  לשימוש  בנוגע  האחידה  השפה  ביסוס  ביטוי  לידי  בא  שבה  שניה  רמה 
לשאלון ככלי הפיקוח. בהקשר זה גובשו המלצות להתאמת דו"ח הפיקוח השנתי  בנוגע 
לצרכי הפיקוח והמחלקות לשירותים חברתיים. הצוות בחן את טופס הפיקוח השנתי, ותוך 
הנאספים  בנתונים  יותר  ממוקד  שימוש  המאפשרת  להתייחסות  הצורך  עלה  עבודה  כדי 
מהדו"ח. לצורך מיקוד זה נבנה טופס נוסף ומקוצר, עם נתונים המותאמים לצרכי המפקחות 

והמחלקות במחוז.

הטופס המקוצר מרכז את הנתונים העולים מדו"ח הפיקוח השנתי, בצורה בה ניתן לזהות 
נתונים ספציפיים, כגון: נתונים הקשורים במעמסות תיקי שיקום על עו"סים במחלקות, וכן 
ניצול תקציבי מותאם לצרכי אוכלוסיית היעד של האגף ברשות. למעשה מהווים נתונים אלה 
שיקוף של שירותי השיקום הניתנים ברשות, ומצביעים על המקום שתופס תחום השיקום 

במחלקת הרווחה ברשות.

סיכום התהליך

קיום  דרך  בעיקר  הצוות,  לגיבוש  תרם  הוא  ותורם.  משמעותי  מאד  היה  העבודה  תהליך 
תחום  ולקידום  הדדית,  ולמידה  מקצועי  לסיוע  מרחב  היוו  אשר  מסודרות  עבודה  פגישות 

השיקום במחלקות, וכל זאת לטובת לקוח הקצה.

בין  הקשר  את  הדגיש  הוא  משותפת.  צוותית  בחשיבה  הצורך  את  חידד  העבודה  תהליך 
זה הודגש  ובין עבודת המחוז לעבודת המטה. בהקשר אחרון  העבודה של כל המפקחות, 
בעיקר הצורך להגדיר ולהעלות את צרכי המחוז למטה בצורה מקצועית, על מנת לקבל גיבוי 

לעבודת מפקחות השיקום במחוז ולמענה על צרכיו הייחודיים.

שירותי  למיפוי  התחלתית  תשתית  להוות  ימשיך  השנתי  הפיקוח  טופס  כי  מאמינות  אנו 
השיקום במחלקות הרווחה במחוז. אולם במקביל, הטופס המקוצר שנבנה יהווה כלי פיקוחי 
אמצעי  ומהווה  רשות,  לכל  הייחודיים  השיקומיים  הצרכים  את  מדגיש  זה  כלי  נוסף.  חשוב 
חשוב להידברות בין הפיקוח להנהלת המחלקה, לצורך קבלת החלטות על שינויים מבניים 

נדרשים ולמיצוב תחום השיקום ברשות.



3839מיזם תוצאות מחוז ת"א והמרכז

מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות

בנימה אישית

חשוב לנו לומר כי למרות שהתהליך בתחילה היה אמורפי ולא ברור, כיום ברור לנו כי בזכות 
המיזם נוצרו דברים חשובים. נוצר פורום ישיבות צוות מפקחות הקהילה, שהינו חשוב ללמידה 
ועבודה משותפת, ונוצרה יצירה שהיא אישית ושלנו, אשר מהווה כלי שנכון לנו להשתמש בו.

באשר למודל התוצאות עצמו, אנו חשות כי החשיבה התוצאתית מוטמעת היום יותר בתוכנו. 
המודל לימד אותנו לחשוב באופן מסודר, ובצורה ישימה ומתפתחת, על תכניות העבודה. 

למרות שבתחילה לא הבנו, התבלבלנו, לקח לנו זמן להתגבש לכדי קבוצה עם גישה אחת 
משותפת, אנו מרגישות כיום כי תחום השיקום בקהילה, ואנו כמפקחות המייצגות תחום זה, 

קיבל מקום ממוקד, חשוב וחזק יותר.
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מאפיינים

במחוז 5 מפקחות קהילה,   .1
וכולן אמונות על פיקוח 

כוללני בתחום עבודת אגף 
השיקום.

צוות המפקחות שונה בוותק,   .2
ידע ובניסיון בעבודה.

העבודה נעשית עפ"י תע"ס,   .3
הנחיות מטה, הנחיות מנכ"ל.

כלי הפיקוח להטמעה פותח   .4
במטה, והינו שאלון מיפוי 

צרכים מסודר ומרוכז לשירותי 
הקהילה של אגף השיקום 

הניתנים ברשות.

השאלון כולל כ-5 עמ' אשר   .5
רכזות השיקום במחלקות 

צריכות למלא. 

מחסור בכוח אדם לתחום   .6
השיקום במחלקות לשירותים 

חברתיים.

ישנו תקציב מוגדל לפיתוח   .7
שירותי קהילה. לא היה עד 

היום.

צרכים )בעיות, קשיים(

חסר מנגנון עבודה   .1
צוותית פיקוח קהילה. 

זה משפיע על פרשנות 
שונה באופן מילוי הכלי.

הפרשנות השונה   .2
להטמעת הכלי יוצרת 
סגנונות עבודה שונים. 

מחסור בידע שיקומי   .3
במחלקות, שדורש ליווי 
והדרכת מפקח לצורך 

הטמעת הכלי.

חסר מיפוי שיטתי,   .4
מובנה ומעודכן של 
ידע ומיפוי הצרכים 

השיקומיים ברשויות.

5.  אין סינכרון בין תכנון 
עבודה תקציבית של 

המשרד לתכניות 
עבודה תקציביות של 

המחלקות.

תשומות

הקדשת זמן/סטינג קבוע   .1
לפגישות צוותיות של 

המפקחות.

הקדשת תוספת זמן   .2
פיקוח למחלקות 

שמתקשות להטמיע את 
הכלי.

תפוקות )התערבויות(

פגישת צוות מפקחות   .1
קהילה במחוז אחת 

לחודש זמן ע"מ לעבור 
על הכלי לצורך פרשנות 

אחידה.

להגדרות/ביסוס מאגר   .2
מידע אחיד/ביסוס דרכי 

תקשורת

פגישה עם מנהלי   .3
מחלקות לשירותים 

חברתיים על משמעות 
תחום השיקום/תכניות 

תקציב שנתי וכ"א.

ייעוד פגישות ייחודיות   .4
במחלקות להטמעת 

הכלי

קיום פורומים אזוריים   .5
לרכזות השיקום 

במחלקות. 

פגישות עבודה אישיות   .6
עם המרכזת על נושא 

הטמעת הכלי.

תכנון מפגש עם המטה   .7
על קשיים ודילמות 

בהטמעת הכלי.

חיבור רכזות השיקום   .8
לעבודה קהילתית לצורך 

סיוע בפיתוח שירותים

הסבר על הכלי בפורום   .9
רכזות שיקום מחוזי.

תוצאות

תוצאות ביניים: 
ביסוס שפה שיקומית ופרשנות אחידה לכלי, בקרב המפקחות   .1

ובקרב רכזות השיקום במחלקות.

בניית מתודות העבודה בין המפקחות להטמעת הכלי.  .2

זיהוי הצרכים השיקומיים במש"ח.  .3

ביסוס דרכי עבודה ותקשורת בין המפקחות ובינן למרכזת.  .4

תוצאות סופיות:
ביסוס מאגר מידע ותמונת מצב כוללת של צרכים/מענים   .1

בתחום השיקום.

תכנון עבודה תקציבית שנתית מותאמת לצרכי המחלקות.  .2

הטמעת דו"ח פיקוח שנתי על ידי מפקחי השיקום בקהילה, 
ככלי למיפוי ואיסוף נתונים, לבניית תשתית לפיתוח שירותים 

ויישום תכנית עבודה שנתית במחלקות לשירותים חברתיים
מודל לוגי - אגף השיקום
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השירות לטיפול באדם עם אוטיזם ב. 
נושא נבחר: התמודדות עם חסמים של רשויות מקומיות להקמת מועדוניות 

לילדים ובוגרים הנמצאים על רצף האוטיזם

מובילי התכנית במחוז

)עברה  נייגר  גלית  הרפז,  יוספה  לוי,  עמית  ברינקר,  מיכל  השירות(,  )מרכזת  שניצר  אמירה 

באמצע התהליך לפיקוח הארצי(

רקע על השירות לטיפול באדם עם אוטיזם

למי שלא יודע, השרות לטיפול באדם עם אוטיזם קיים רק כ-19 שנה. ביחס לשאר שירותי 

משרד הרווחה הוא נחשב לשירות צעיר. מדובר בשירות שאחוז הצמיחה של האוכלוסייה 

ידו והדורשת את שירותיו גדל מידי שנה באופן ניכר. בעקבות כך, אנו כפיקוח  המוכרת על 

משקיעים מאמץ בפיתוח שירותים בקהילה.

רקע לבחירת הנושא

אמירה: "יש לי בשורה משמחת"

מפקחות: "מה קרה?"

אמירה: "רמת גן מתכננים לפתוח מועדונית!"

אם תקראו עד הסוף, תבינו איך שיח זה מיצג בתמצית את התהליך שעברנו ביישום מיזם 

התוצאות בשירות שלנו בשנה שעברה.

בקושי  משתפות  בפרט,  ואוטיזם  בכלל  מיוחדים  צרכים  עם  ילד  שלהם  רבות,  משפחות 

להעסיק את הילד בשעות אחר הצהריים. הדבר כרוך בידע, פניות, התאמת תכניות, מציאת 

כדי להקל עליהם במציאת  כבד שנופל על ההורים.  כלכלי  ובנטל  אנשי מקצוע מתאימים 

פתרון  שתהווה  שיקומית,  מועדונית  של  מודל  הרווחה  במשרד  פותח  זה,  לצורך  מענה 

מקצועי, חברתי וקבוע עבור שעות הפנאי. 

עד לא מזמן, משרד הרווחה היה האחראי על פתיחת המועדוניות. אך לפני כשנתיים הוחלט 

שהאחריות תעבור אל הרשויות המקומיות עצמן. אנחנו בפיקוח חשבנו, שמהלך זה יקל את 

מעמסת העבודה הרבה שיש עלינו. למרות שכך חשבנו, המציאות בשטח הוכיחה אחרת.

רשויות רבות לא נענו לאתגר ולא פתחו את המועדוניות המיוחלות, והשאלה היא למה? גם 

אנחנו ניסינו להבין מהם החסמים להתפתחות זו, ולכן כשהחל התהליך של מיזם התוצאות 

החלטנו שנקדיש אותו לנושא "ההתמודדות עם החסמים של הרשויות המקומיות להקמת 

מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם". חשבנו, שאם נצליח לבנות מודל שיעזור בהפחתת 

החסמים, נוכל להתחיל להניע תהליך שיגדיל את האפשרות לפתיחת מועדוניות ברשויות 

המקומיות שבהן אין מועדוניות. חשבנו, שאם אפילו שלוש רשויות מקומיות בינוניות-גדולות 

יפתחו בעקבות התהליך הזה מועדונית, תחשב השנה מבחינתנו כהצלחה.

התהליך שעברנו

מועדוניות  להקמת  מקומיות  רשויות  של  החסמים  בהפחתת  שיעזור  מודל  לבנות  הרעיון 

לילדים ובוגרים עם אוטיזם נשמע טוב וקל, נכון? האמת שלנו היו חששות רבים מהתהליך. 

שוב להתעסק בתחום שחשבנו שירד מאתנו, עוד מעמסה לעבודה השוטפת שגם אותה 

איננו מספיקים לעשות, תוספת עומס רגשי ופיזי הדורשים זמן התמודדות, ועוד.

לנו עוד קורס שגוזל מאתנו  מעבר לכך, אם להודות על האמת, חשבנו לעצמנו שמציעים 

ימי עבודה יקרים, שבטח יהיה תיאורטי, יבש ומרוחק מהצרכים שלנו. אך השירות שלנו לא 

מתייאש בקלות. משנסים מותניים וניגשים לעבודה. פותחים את הראש ומכניסים קצת חוש 

מאמינות  באמת  אנו  כי  להתגייסות,  עזר  גם  מועדוניות  פתיחת  של  הנושא  בחירת  הומור. 

בחשיבות ובצורך בו. ואפילו זהו תחום שקל למדוד בו הצלחה בפרק זמן של כשנה.

אז יאללה לעבודה! לומדים ומתרגלים את השפה החדשה של חשיבה תוצאתית: תפוקות, 

תוצאות ביניים, תוצאות סופיות, תשומות... בנית שאלון מיפוי צרכים ושליחתו, ופניה לרשויות 

שנבחרו כמתאימות לפתיחת מועדונית.

כל מה שתלוי בנו היה קל יחסית. אך כמה מתסכל היה כאשר הרשויות לא חזרו עם תשובות 

אפילו לשאלון הקצר ששלחנו אליהם למילוי. אז שלחנו שוב ותזכרנו, וקבענו פגישות, והכל 

בזמן לא רב, העיקר כדי שנצליח כשירות לעמוד ביעדים שנקבעו בתכנית המיזם.

והנה סנוניות ראשונות של הצלחה מתחילות להגיע אלינו. יש רשויות שמתחילות לגלות עניין, 

ויש אפילו שממש מתגייסות לתהליך. עם אלו שהביעו רצון, הוחלט שנמשיך ונשקיע בהן, 

ונקבעו פגישות/שיחות חודשיות כדי לוודא התקדמות בתהליך. העידוד של מיטל, התמיכה 

של לימור והרעיונות של אילנה היו נקודות אור בתהליך.

אבל הכי כיף היה לצאת מפגישת עדכון בחיוך ותחושת סיפוק שהנה יש פירות לעמלנו, ויש 

התקדמות, ונראה שמועדוניות אכן עומדות להיפתח. המחשבה על הילדים שיוכלו ליהנות 

מהשירות החשוב הזה נותנת מוטיבציה להמשיך.

תובנות ומחשבות

התהליך עזר לנו לבנות מודל מסודר הנדרש להקמת מועדוניות ברשויות. זה חשוב במיוחד 

לשירות שלנו שנמצא כעת בקליטה של מפקחות חדשות. נשאר רק לסיים ולבנות תרשים 

זרימה שנוכל לשלוח לרשויות שיביעו עניין בעתיד בפתיחת מועדוניות.

לא פחות חשובה היא השפה. השפה של חשיבה תוצאתית עוזרת ליישם תהליכי עבודה 

נוספים בשירות ובחיים בכלל.

למדנו  מטרה.  וממוקדות  מאוחדות  חרוצות,  עובדות  כאן?  לנו  היה  מה  לרגע,  נסכם  אם 

ויישמנו את השפה התוצאתית, בנינו מודל ישים לעתיד שישמש אותנו כפיקוח ואת הרשויות 
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הוכחנו  חשוב,  והכי  בדרך.  עלינו  ש"נכפה"  האיכות  מזמן  ליהנות  אפילו  למדנו  המקומיות. 

לעצמנו שאם רוצים הכל אפשרי. הגענו ליעד שנבחר ונפתחו אפילו יותר משלוש מועדוניות.

שיש  חשבנו  בה  רשות  היתה  גדולה  מקומית  כרשות  גן  רמת  הפתיחה,  לדברי  נחזור  אם 

צורך לפתיחת מועדונית. למרות זאת, הרשות לא התפנתה לתהליך מסיבות שונות, וטענה 

יותר משנה של  והנה, לאחר קצת  ובניגוד לדעת הפיקוח, שלא תפתח מועדונית.  בתוקף 

תהליך, גם זה קורה. יגעת ומצאת - תאמין! 

מאתנו, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם. השירות הכי שווה!

אחרי חלק זה יבוא המודל הלוגי של האוטיזם – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

ב-5 השנים האחרונות הוכפלה אוכלוסיית האוטיסטים המוכרים   .1
בשירות.

נכון להיום יש 14 מועדוניות לאוטיסטים במחוז מרכז.  .2

קיימות 4 רשויות בינוניות )60-150 אנשים( שאין בהן מועדוניות   .3
ו-8 רשויות גדולות )150-530 אנשים( שאין בהן מועדוניות.

בסקר שנשלח לרשויות נמצא כי רוב הרשויות הגדולות והבינוניות   .4
לא הביעו נכונות )על סמך מיפוי צרכים שנעשה ב-01/2015( 

לפתח מועדונית ברשות ולא עקב מגבלה תקציבית.

לאור הספקטרום הרחב של האוטיזם, קיים קושי בהקמת קבוצות   .5
הומוגניות שהן תנאי להקמת מועדונית.

קושי בהקמת מועדוניות ברשויות קטנות ובינוניות עקב השונות   .6
במאפייני האוכלוסייה.

ע"פ התע"ס אין תקצוב להסעות למועדוניות. משפחה אמורה   .7
לדאוג להסעה.

לחלק מהאוכלוסייה יש קושי להשתלב בתכניות פנאי בקהילה   .8
ועל כן נזקקת למענה סגרגטיבי.

הרשויות מתקשות בהקצאת מבנים מתאימים למועדוניות.   .9
הפונקציות האחראיות בכל רשות על הקצאת מבנים הן שונות.

יש קושי בהוצאת מכרזים רשותיים ו/או הפעלת המועדונית בשל   .10
חוסר בידע, פניות ועומסים גדולים של העובדים ברשות.

קיים שירות מקביל - סמך בבית המשפחה. אין כפל תקציבים   .11
והשירות יותר נגיש למשפחה אך פחות מקצועי.

צרכים )בעיות, קשיים(

עבודת פיקוח מתאפיינת   .1
בתגובתיות.

קושי בהסכמת הרשות   .2
להקצות מבנה מתאים 

למועדונית.

העדר ניסיון וידע של   .3
העובדים בכתיבת 

מכרזים.

פיתוח מועדוניות אינו   .4
בראש סדר העדיפויות 

ברשויות.

לא קיים ברשויות   .5
מיפוי מדויק של צרכי 

אוכלוסיית היעד בנוגע 
להקמת מועדוניות.

תשומות

3 שעות עבודה על בניית   .1
טופס מיפוי ושליחתו 
ל-12 רשויות גדולות 

ובינוניות.

6-8 שעות עיבוד טופס   .2
המיפוי.

6-8 שעות לתאום וקיום   .3
פגישה בכל מחלקה 

עם מנהלת המח' ורכזת 
התחום.

6-8 שעות לקיום ועדות   .4
היגוי ברשויות שהביעו 
נכונות לתהליך - לכל 

מחלקה.

5.  4-6 שעות ליווי התהליך 
עד פתיחת המועדונית - 

לכל מחלקה.

תפוקות )התערבויות(

בניית טופס לצורך מיפוי   .1
אוכלוסיית היעד.

שליחת הטופס   .2
למחלקות בינוניות 
וגדולות שאין בהן 

מועדוניות.

עיבוד נתוני הטפסים.  .3

כל מפקחת תפנה   .4
ל-2-3 רשויות שנמצאו 

מתאימות ותקבע פגישה 
ברשות עם מנהלת 

המחלקה ורכזת תחום 
אוטיזם.

קבלת אישור המחלקה   .5
על הסכמה של מינימום 

5-6 משפחות ,לפני 
הנעת התהליך.

קביעת ועדת היגוי   .6
משותפת של כל 

הפונקציות הרלוונטיות 
לתהליך ברשויות 

שיביעו נכונות להקמת 
מועדונית.

הנעת המחלקה להחליט   .7
על אופי הפעלת 

המועדונית: בהפעלת 
הרשות או על ידי מכרז 

פנימי.

ליווי המחלקה בתהליך   .8
הקמת המועדונית 

)מקצועית, פרסום מכרז 
או בחירת צוות וכו' (.

תוצאות

תוצאות ביניים: 
גיוס המחלקה לתהליך   .1

הקמת מועדונית ברשות.

גיוס הפונקציות הנוספות   .2
ברשות ) מנכ"ל, א. מבנים 

וכדו'(.

תוצאה סופית:
הקמת מועדוניות ב-3 רשויות 

לפחות.

התמודדות עם חסמים להקמת מועדוניות לילדים ובוגרים על 
רצף ה-ASD ברשויות גדולות ובינוניות

מודל לוגי - השירות לטיפול באדם עם אוטיזם



4849מיזם תוצאות מחוז ת"א והמרכז

מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות

השירות לאזרחים ותיקים ג. 
מופ"ת  מועדוני  להפעלת  התע"ס  הוראת  בין  הפער  צמצום  נבחר:  נושא 

ליישומה בפועל

מובילי התכנית במחוז

אביטל לובוצקי )מרכזת השירות(, נעמי אטיאס, ליאת אביב, מירי בן יעקב דודו, אורנה בנצור

רקע על השירות 

אחד  האוכלוסייה.  הרכב  על  המשפיעים  דמוגרפיים  בשינויים  מתאפיינת  ישראל  מדינת 
השינויים הבולטים הוא, גידול בשיעור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים באוכלוסייה הכוללת. 
וירידה  החיים  תוחלת  התארכות  שהן  משולבות,  דמוגרפיות  מגמות  משתי  נובע  זה  שינו 
בשיעורי הילודה. אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל )בני 65 ומעלה( מנתה בסוף שנת 
2035 מספר  939,000 נפשות, שהן 11.1% מכלל האוכלוסייה. הערכות הן כי בשנת   2015

הזקנים צפוי לעמוד על כ-1,660,000 נפשות, שהן 14.6% מהאוכלוסייה.  

השירות לאזרחים ותיקים הוא חלק מהאגף לשירותים אישיים וחברתיים שבמשרד הרווחה. 
השירות שם לעצמו למטרה לסייע לכלל ציבור האזרחים הוותיקים, גברים מעל גיל 67 ונשים 
מעל גיל 62. בעדיפות גבוהה של השירות נמצאים זקנים בודדים ללא עורף משפחתי, זקנים 
שסובלים מירידה בתפקוד, זקנים החיים בעוני, זקנים ניצולי שואה וכאלה הסובלים מהזנחה 

או התעללות פיזית, נפשית או כלכלית.

נעשים  אנו  זה,  בגיל  בקשיים.  מלווה  להיות  עשוי  טבעי,  שהינו  הגם  ההזדקנות,  תהליך 
שירותים  הכוללת  תומכת,  סביבה  יצירת  המצריך  דבר  ואובדנים,  למחלות  יותר  חשופים 
הוותיק  לאזרח  ויאפשרו  הולם  מענה  שיספקו  ותרבותיים,  תעסוקתיים  חברתיים,  אישיים, 
להזדקן בכבוד. כדי לתת מענה לצרכים אלו, השירות לאזרחים ותיקים עוסק בפיתוח שירותים 
תומכות,  קהילות  חברתיים,  מועדונים  יום,  מרכזי  ובקהילה:  בבית  לזקן  ומותאמים  תומכים 
השמה  נופשונים,  סיעוד,  חוק  יישום  וקבוצתי,  פרטני  טיפול  חמים,  בתים  תעסוקה,  מרכזי 
האזרחים  מן  שכ-97%  העובדה  נוכח  ביותר,  חיוניים  בקהילה  השירותים  ועוד.  אבות  בבתי 

הוותיקים מתגוררים בקהילה.

בראיה לעתיד, חזון השירות לאזרחים ותיקים מכוון לכמה יעדים: אזרחים ותיקים החיים בכבוד 
לאוכלוסיית  חברתיים-טיפוליים  איכותיים  מענים  של  מגוון  רצף  מתן  ובמסגרות;  בקהילה 
לצרכיה  ומענים  שירותים  התאמת  וכן,  הייחודיים;  לצרכיה  בהתאם  הוותיקים,  האזרחים 

המתפתחים של האוכלוסייה ולשינויים המתחוללים בסביבה.

הרקע והנסיבות לבחירת הנושא

מועדוני מופ"ת )מועדון מועשר פלוס תזונה( פותחו כמענה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים 
הסובלים מבדידות ומתזונה לקויה. שירות זה הוקם בתקופתו של שר הרווחה לשעבר, מר 
מאיר כהן, כפועל יוצא של ועדת הכנסת למלחמה בעוני. בחודש פברואר 2014 יצאה התכנית 

לפועל, ומחוזות משרד הרווחה נדרשו ליישמה בשטח, אף שלא היו מעורבים בפיתוחה. 

לצורך יישום השירות של מועדוני מופ"ת, יצא המנכ"ל דאז ב"קול קורא" לרשויות המקומיות 

בשלושה מועדים שונים. האחרון שבהם היה בפברואר 2015. בעקבות המענים שהתקבלו 

לפתיחת  המרכז.  במחוז   46 מתוכם  הארץ,  ברחבי  מופ"ת  מועדוני   250 אושרו  זו,  לפניה 

ורובם  ותיקים,  לאזרחים  השירות  של  הארצי  הפיקוח  מטעם  גורף  אישור  ניתן  המועדונים 

המועדונים  פתיחת  שודרג.  בהם  השירותים  סל  כאשר  קיימים  מועדונים  בסיס  על  נפתחו 

והפעלתם הייתה באחריות הרשות המקומית, גם אם חלקם אינם מופעלים ישירות על ידה, 

כי אם באמצעות עמותות. 

בשלב הראשוני התבססה התכנית למועדוני מופ"ת על ה"קול קורא". פרסום זה קבע הנחיות 

אי-בהירות.  ויצרו  לפרשנות  נרחב  מקום  הותירו  אשר  המועדונים,  להפעלת  בלבד  כלליות 

כתוצאה מכך, תוך כדי יישום התכנית והפעלתה התעוררו דילמות מקצועיות מהותיות רבות, 

ולא היו נהלים מגובשים והנחיות ברורות. מדיניות משרד הרווחה  שלא קיבלו מענה, היות 

לעניין המועדונים התפתחה בהדרגה, במקביל להפעלת המועדונים, ובעקבות הצורך לתת 

מענה לדילמות שנוצרו. 

לאחר  משנה  יותר   ,2015 במאי  ורק  תע"ס,  הוראת  ללא  החלה  מופ"ת  למועדוני  התכנית 

יציאתה לדרך, התווסף לתע"ס פרק 4.12 בשם ב"מועדונים ופעילות פנאי לזקנים", המתייחס 

הפעלת  זמני  קבלה,  נוהל  היעד,  אוכלוסיית  ממדים:  של  רב  במספר  מופ"ת.  למועדוני 

המועדון, סל השירותים, כוח אדם, מבנה והצטיידות, נוהל הגשת בקשה לפתיחת מועדון, 

נוהל הפעלה וניהול התכנית, מטרות המועדון ואמות מידה להערכתם. בכתיבתו של התע"ס 

השתתפו המפקחת הארצית והמפקחים המחוזיים. עבודת הפיקוח על המועדונים דרשה 

תשומות ומשאבים של זמן וכוח אדם נוספים על הקיים, ללא תקינה מותאמת. 

אופן  קרי  ה"שטח",  בין  הלימה  העדר  הייתה  מענה  לתת  רצינו  עליה  העיקרית  הבעיה 

התנהלות המועדונים בפועל, לבין הוראת התע"ס בעניין זה. חוסר ההלימה בא לידי ביטוי 

במגוון של היבטים: בארוחות, בהסעות, בתמהיל האוכלוסייה שהתקבלה למועדונים, בגובה 

ההשתתפות הכספית של המבקרים, וכן בהיקף ימי ההפעלה ובפעילויות. נוכחנו לדעת, כי 

לצוותים חסר ידע בנוגע להוראות התע"ס והכשרה לביצוען. פערים אלו הובילו גם לחוסר 

בעבודת  ולקונפליקטים  לקשיים  וכן  המועדונים,  מול  בעבודתם  המפקחים  בין  אחידות 

המפקחים מול המועדונים. 

במהלך שנת 2016 יצא מחוז ת"א והמרכז במשרד הרווחה בתכנית "מיזם התוצאות". לנוכח 

הצרכים שצוינו לעיל, בחרנו בשירות לאזרחים ותיקים להתמקד במועדוני מופ"ת. התוצאה 

אליה חתרנו הייתה צמצום הפער בין הוראת התע"ס בהפעלת מועדוני מופ"ת לבין היישום 

בפועל. 

התהליך שעברנו

בשלושת  הייתה  התוצאתית,  החשיבה  והטמעת  התוצאות  מיזם  של  הפתיחה"  "יריית 

מפגשי הכשרה מרוכזים בביה"ס המרכזי לעבודה סוציאלית ברמת גן. לאחר שהוצגה בפנינו 
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התיאוריה של החשיבה התוצאתית והמודל הלוגי, בחרנו במועדוני מופ"ת לנשוא העבודה 

זמן למיזם, היו  והפיסית ממטלות היומיום והקדשת  ויצאנו לדרך. ההתפנות הרגשית  שלנו 

ועזיבה של מפקחות,  אתגר לא פשוט מבחינתנו. נדרשנו לעשות זאת תוך כדי הצטרפות 

כאשר המחסור בתקינה מורגש, מטלות חדשות נוספות חדשות לבקרים, וכשהתחושה היא 

שהכל דחוף ומידי. עם זאת, מהר מאוד הבנו, כי הזמן שנקדיש היום עשוי לחסוך זמן בעתיד. 

תוצאות הביניים שהשגנו בדרך עודדו ותמרצו אותנו להתקדם עם המודל. 

השלב הראשון ביישום המודל הלוגי היה יצירת קשר עם המפקחת הארצית וקיום פגישה 

לעדכון, תיאום ציפיות ועמדות, קבלת ברכת הדרך שלה ושל מנהלת השירות וגיוסן לתהליך. 

המטרה  להשגת  משותפת  והתגייסות  פעולה  שיתוף  של  באווירה  התקיימה  הפגישה 

המבוקשת. 

מחלקות  למנהלי  מופ"ת  מועדוני  הפעלת  בנושא  עבודה  מפגש  ארגון  היה  הבא  השלב 

הרווחה ומנהלי המדורים לזקן. מטרת המפגש הייתה הטמעת הוראת התע"ס, תוך מתן דגש 

וצהריים(,  )בוקר  נושא הארוחות  וועדות הערכה,  היגוי  וועדות  קיומן של  היעד,  לאוכלוסיית 

הפעילויות וההסעות. בתחילה נמסר לנו מהמטה כי לרשותנו תקציב מכובד לארגון המפגש. 

התלהבנו, העלנו רעיונות, גילינו יצירתיות וביקשנו הצעות מחיר. אולם אז המציאות טפחה 

על פנינו, כאשר נמסר לנו שאין אישור מנכ"ל. 

אירוע זה היה שיעור חשוב בדחיית סיפוקים. הוא דרש גמישות מחשבתית והבנה שיש רצוי 

ותוך שימוש במשאבים  לנו,  ובעקבותיו עשינו תפנית חדה. בתקציב שלבסוף אושר  ומצוי, 

את  ותציג  התע"ס  הוראת  את  שתקיף  מצגת  הכנו  העבודה.  מפגש  את  ארגנו  קיימים, 

וותיקים, את המפקחת  גייסנו את מנהלת השירות לאזרחים  הדגשים, הבעיות והאתגרים, 

לכל  הזמנה  הפצנו  ובדיון.  בהרצאות  פעיל  חלק  שייקחו  המשרד,  דיאטנית  ואת  הארצית 

הרשויות שמפעילות מועדוני מופ"ת, שלחנו הודעות בדואר האלקטרוני, התקשרנו ועודדנו 

את המחלקות לשלוח נציגות. 

המפגש שהתקיים אפשר דיאלוג ותקשורת פתוחה, העברת מסר אחיד של מדיניות המשרד 

לצוותי המחלקות והיווה מעין "יישור קו". המשתתפים קבלו העתק של הוראת התע"ס וכלים 

והופצו  הזקנה,  של  הידע  בקהילת  פורסמו  אחרים  רלוונטיים  וחומרים  המצגות  ליישומה. 

בדואר אלקטרוני לכל הרשויות במחוז. 

עלינו  מיטבית,  בצורה  הפיקוח  עבודת  את  לבצע  שכדי  הרגשנו  העבודה,  מפגש  לאחר 

לערוך מספר שינויים והתאמות בטופס הפיקוח. גיבשנו הצעה ושלחנו אותה לאישורה של 

המפקחת הארצית, שבירכה על השינויים והוסיפה כמה שינויים משלה. כל מפקחת עשתה 

אמור  שגובש  הפיקוח  טופס  נוסף.  שיפורים"  "מקצה  ערכנו  שבעקבותיו  שימוש,  בטופס 

להתפרסם בהוראת התע"ס שתצא בקרוב. 

במקביל, בנינו טבלה למיפוי המועדונים, תוך התייחסות למרכיבים מרכזיים בדרישת הוראת 

התע"ס, וכל מפקחת בחרה מדגם מייצג מבין מועדוני המופ"ת באזור שלה. בחירת המדגם 

מקומית,  מועצה  הערבי,  המגזר  החרדי,  המגזר  השונים:  למגזרים  ביטוי  מתן  תוך  נעשתה 

ועיר גדולה. את הטבלה מילאנו פעמיים: פעם אחת בתחילת השנה, לפני  מועצה אזורית 

מפגש העבודה עם מנהלי המחלקות, ופעם שנייה לקראת סוף השנה. ההשוואה בין שתי 

הפעמים אפשרה לנו להעריך את תוצאות המיזם, את היעילות ואת האפקטיביות שלו. 

מבחינת השגת התוצאה המבוקשת, ניכרת התקדמות בצמצום הפער בין הוראת התע"ס 

בהפעלת מועדוני מופ"ת לבין היישום בפועל. יחד עם זאת, צוות השירות לאזרחים ותיקים 

במחוז ת"א והמרכז מצוי עדיין בעיצומו של תהליך ההטמעה.

בנימה אישית

ממוקדת  שיטתית,  בצורה  עובדים  אנחנו  שכאשר  היא  מהתהליך  שלנו  המסקנות  אחת 

ומתוכננת, כאשר ברור לנו מה אנחנו רוצים להשיג ולאן אנו רוצים להגיע, קל לנו יותר להעביר 

את המסר לדרג שמעלינו ולמפוקחים, ולגייס אותם לתהליך. עוד למדנו, שאתגרים שנראים 

לנו בלתי אפשריים הופכים לאפשריים בעזרת עבודת צוות, התגייסות משותפת, התמקדות 

וזיכוך המטרה. נוכחנו לדעת שפיקוח מיטבי, שיטתי, מובנה ועקבי, משפיע לטובה גם על 

רמת השירות ואיכות המועדון, וגם על מעמד המפקח ומקצועיותו.

הליווי של הייעוץ הארגוני תרם רבות ועזר לנו לקדם את התהליך. שאלת השאלות הנכונות, 

תוך היכרות מרשימה עם עבודת השירות לאזרחים ותיקים ברמה הארגונית וברמת התוכן, 

מסוגלות  של  מסר  ובהעברת  מקצועיים,  טיפים  במתן  הבעיות,  במיקוד  בהמשגה,  עזרה 

ויכולת להשיג את המטרה.

אחרי קטע זה יבוא המודל של אזרחים ותיקים – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

בחודש פברואר 2014   •
יצאה לדרך תכנית של 

מועדוני מופ"ת ע"י 
הנהלת משרד הרווחה 

ללא שיתוף המחוזות.

המנכ"ל יצא בשלושה   •
"קול קורא" לרשויות 
שהאחרון בהם היה 

ב-2/15. 

אושרו 250 מועדוני   •
מופ"ת ברחבי הארץ. 46 

מתוכם במחוז המרכז. 

ניתן אישור גורף מטעם   •
הפיקוח הארצי לכל 

המועדונים. 

התכנית החלה כוכנית   •
ניסיונית וללא הוראת 

תע"ס. 

רק במאי 2015 הוסיפו   •
לתע"ס 4.12 "מועדונים 
ופעילות פנאי לזקנים" 

פרק שמתייחס למועדוני 
מופ"ת ומגדיר את: 

אוכלוסיית היעד, נוהל 
קבלה למועדון, המטרות, 

אמות מידה, עדיפות, 
זמני הפעלת המועדון, 

סל השירותים, כוח אדם, 
מבנה והצטיידות, נוהל 

הגשת ואישור הבקשות 
ונוהל הפעלת וניהול 

התכנית.

בכתיבת התע"ס   •
השתתפו המפקחת 
הארצית והמפקחים 

המחוזיים. 

צרכים )בעיות, קשיים(

צרכים במוקד ההתערבות
העדר הטמעה של   •

הוראת התע"ס:

העדר הלימה בין   •
האוכלוסייה שמבקרת 

בפועל במועדוני מופ"ת 
לבין ההגדרה בתע"ס.

העדר התאמת חלק   •
מהמבנים לצרכי 

הקשישים וסל השירותים

חוסר ידע בחלק   •
מהמועדונים לגבי הוראת 

התע"ס.

העדר הכשרה למרכזי   •
המועדונים.

העדר ידע בנושא הוראת   •
התע"ס בקרב עובדים 
סוציאליים במחלקות 

הרווחה.

אי קיום ועדות קבלה   •
במרבית ממועדוני מופ"ת 

כפי שנדרש בתע"ס.

אי קיום ועדות היגוי   •
במרבית מועדוני מופ"ת 

כפי שנדרש בתע"ס.

העדר הנחיות ברורות   •
בהפעלת סנקציות.

מיפוי צרכים:
העדר מיפוי הליקויים   •

במועדוני מופ"ת בצורה 
מאורגנת.

תפוקות )התערבויות(

תתואם פגישה עם המפקחת הארצית   •
בה יוצג בפניה המודל הלוגי שנבחר, 
הפעילויות המתוכננות ע"י הפיקוח 

המחוזי והאכיפה. יעשה עמה תיאום 
עמדות. 

תעשה פנייה בכתב למנהלת השירות   •
לקבלת אישורה לסדרי העדיפות במחוז.

צוות השירות ינסח מכתב המפרט את   •
הדרישה לקיום שלוש ועדות היגוי במהלך 

השנה וביצוע ועדות קבלה לדיירים 
חדשים החל מינואר 2016.

המכתב יציין כי מדובר בהוראת תע"ס,   •
יתייחס להרכב הועדות )אילו בעלי 

תפקידים צריכים להשתתף בכל ועדה( 
וידרוש תיוק ועדות הקבלה בתיקי 

המבקרים.

מזכירת השירות תפיץ את המכתב   •
למנהלי המחלקות ברשויות שיש בהן 

מועדוני מופ"ת.

המפקחת הארצית על מועדוני מופ"ת   •
תהיה מכותבת על המכתב. 

יקויימו שני מפגשי הטמעת נוהל התע"ס   •
למנהלי המחלקות לזקן :אחת למועצות 

מקומיות/ אזוריות, והשנייה לערים 
גדולות. 

צוות השירות יכין את תכני המפגשים על   •
פי הוראת התע"ס.

תוצאה סופית

תוצאות ביניים: 
קיום שלוש ועדות היגוי במהלך השנה   •

בכל מועדון.

קיום ועדות קבלה החל מינואר 2016   •
עבור כל מבקר חדש.

הטמעת הוראת התע"ס בקרב מנהלי   •
המחלקות .

השתלמות "ידע וכלים לתפקיד רכזי   •
מועדוני מופ"ת": 10 מפגשים, 60 

שעות הוראה בפועל במשך 5 חודשים 
בביה"ס המרכזי בדימול.

מיפוי הליקויים בהפעלת מועדוני   •
מופ"ת. 

תוצאה סופית:
צמצום הפער בין הוראת התע"ס   •

להפעלת מועדוני מופ"ת לבין היישום 
בשטח. 

צמצום הפער בין הוראת התע"ס בהפעלת מועדוני מופ"ת 
לבין היישום בפועל

מודל לוגי - השירות לאזרחים ותיקים

תשומות

שעות עבודה של   •
המפקחים בהתאם 

לתפוקות.

שעות עבודה מזכירת   •
השירות.

כיבוד למפגשי ההתמעה.  •
אולם למפגשי ההטמעה  •
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תחום בכיר לארגון, ִמְנָהל וכוח אדם ברשויות המקומיות ד. 
נושא נבחר: יישום מדיניות המשרד בנושא שכר עובדים במחלקות לשירותים 

חברתיים ברשויות המקומיות

מובילות התכנית במחוז

רון שביט )מרכז השירות, החליף בתפקיד ובתכנית את אהרון יעקובוביץ שפרש לגמלאות(, 
זהבה טורסקי וורדה אלימלך.

רקע על התחום 

תחום בכיר ארגון, ִמְנָהל וכוח אדם אחראי על המעטפת הארגונית-ניהולית והמנהלית של 
המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. התחום עורך בקרות על יישום מדיניות 

המשרד, אשר באה לביטוי בתע"ס ובחוזרי מנכ"ל. 

בין תפקידיו של התחום: 

בקרה על מתן סיוע חומרי ללקוחות המחלקות, בהתאם למדיניות המשרד. •

בקרות כוח אדם ומבנים ארגוניים במחלקות. •

הדרכת המחלקות על שינויים בהוראות התע"ס. •

הקצאת ייעוץ ארגוני למחלקות בהן קיים צורך. •

הקצאת סדנאות הגנה על עובדי המחלקות לרשויות. •

שדרוג התשתיות הפיסיות במחלקות: הקמת מבנים חדשים ושיפוץ מבנים קיימים, סיוע  •
בהצטיידות ובאמצעי בטיחות ומיגון.

שותפות בצוותים מלווים מחוזיים למחלקות במשבר. •

ריכוז ועדות מחוזיות: ועדות חריגים וועדות הגנה על עובדי רווחה. •

הצגת המועמדים המחוזיים המומלצים לקורסי מנהלים ומדריכים ראשי צוותים. •

הוראה בקורס להכשרת עובדי מנהל וזכאות. •

רקע לבחירת הנושא

התחום מקיים בקרות על עמידת המחלקות במדיניות המשרד בתחומו, באופן מתמיד, קבוע 
ועל פי מודל מפורט ושקוף בפני המחלקות. הבקרה כוללת את הנושאים הבאים: 

דו"ח  • לפי  הכרחי(,  )תנאי  מקומית  רשות  עובדי  במחלקות  העובדים  של  היותם  בדיקת 
הנקרא ברשויות דו"ח 66. 

בדיקת רכיבי שכר מול תלושי שכר של העובדים. •

בדיקת איוש משרה כנדרש בתע"ס. •

בדיקת המבנים הארגוניים.  •

הסיבה  במחלקות.  שכר  רכיבי  בקרת  בנושא  התוצאות  מיזם  במסגרת  התמקד  הצוות 
לבחירת הנושא היא היותו נוגע לנתח התקציב הגדול ביותר של המחוז - כ-220 מיליון ₪ 
נטו, המהווים כ-12% מהתקציב המחוזי. התוצאה שביקשנו להשיג היא יישום טוב יותר של 

הנחיות הבקרה בנושא זה על ידי הרשויות המקומיות.

ידי  על  המשולמים  השכר  רכיבי  בין  ההתאמה  חוסר  הוא  מענה  לתת  ביקשנו  עליו  הצורך 
המקומית  הרשות  ידי  על  לעובד  המשולמים  שכר  רכיבי  לבין  השכר,  הסכמי  לפי  המשרד 

בפועל. זיהינו כי בעיה זו כנובעת ממספר מקורות: 

כך  במלואם.  הליקויים  ותיקון  הבקרות,  לממצאי  המחלקות  של  הולמת  תגובה  היעדר   .1
למשל, כאשר משרדינו מתריע שהוא מעביר שכר לעובדת לפי דרגה גבוהה יותר מהרשות 
לעיתים  מתעלמת  רטרואקטיבי,  תשלום  ומתן  הדרגות  השוואת  תובע  והוא  המקומית, 

הרשות מנושא התשלום הרטרואקטיבי. 

היעדר שיתוף פעולה מלא, בחלק מהרשויות, בין הבקרים של המשרד לנושא כוח אדם   .2
ומבנים ארגוניים לבין יחידת משאבי אנוש ברשות המקומית. 

חוסר ידע מספק של הגורמים המפוקחים )מחלקה לשירותים חברתיים/ מנגנון הרשות(,   .3
בחלק מהרשויות, לגבי כלי הפיקוח על משמעויותיו השונות. 

התוצאות שביקשנו להשיג 

סופיות.  ותוצאות  ביניים  תוצאות   - סוגים  לשני  חילקנו  להשיג  שביקשנו  התוצאות  את 
חברתיים,  לשירותים  המחלקות  מנהלי  של  המקצועי  הידע  חיזוק  כללו  הביניים  תוצאות 
הבנה  המקומית;  הרשות  במנגנון  הרלוונטיים  הגורמים  ושל  אדם,  כוח  לדיווחי  האחראים 
מלאה של כלי הפיקוח על ידי הגורמים המפוקחים הנ"ל; וכן, הגברת שיתוף הפעולה ביננו 
לבין היחידות למשאבי אנוש ברשויות המקומיות. שיתוף פעולה זה דורש מצד יחידות אלו 
מסירת הנתונים המבוקשים לצורך הבקרה, מענה על הבקרה )תיקון הפערים או מתן הסבר 
לפערים שלא ניתן לתקנם(, שיפור באיכות הדיווחים למשרד, וכן מתן התגמולים המגיעים 

לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים. 

את התוצאות הסופיות ביקשנו להשיג תחילה במסגרת הפיילוט שנערך בשנת 2016 ב-6 
רשויות מקומיות נבחרות. ברשויות אלו רצינו לראות צמצום משמעותי של הפער בין שיעור 
רכיבי שכר שמעביר המשרד בגין העובד לבין המשולם לו בפועל על ידי הרשות. בטווח הארוך 
עוד יותר, וביחס לכלל הרשויות, כוונתנו להגיע אל היעד שבו מערך תגמולי העובדים בכלל 

הרשויות המקומיות במחוז נמצא בהלימה מקסימלית להסכמי השכר ולמדיניות המשרד.

תוצאות התהליך

התהליך השיג את התוצאות לשמן גובש. המיזם סייע לצמצם את הפערים בין רכיבי שכר 
עובדים המשולמים מטעם המשרד, לרכיבי שכר עובדים המשולמים בפועל ברשויות. זאת 
ועוד, המיזם הוביל לשיפור הבקרה והרגולציה שמפעיל המשרד, משום שהוא התבסס לא 
והסברה  מיטביים  עבודה  בקשרי  הטמונה  העוצמה  על  גם  אלא  מינהלית  סמכות  על  רק 
לרשויות. חיזוק קשרים אלה הוביל לכך, שמרכיב שיתוף הפעולה בעבודת התחום גבר על 

הצורך באכיפה חד-צדדית. 
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סיכום התהליך 

כוח האדם  התהליך התבסס על אמונה שלמה שלנו בנחיצות השינוי, למען שיפור מערך 
ת"א  מחוז  עבר  שפותח  ייחודי  עבודה  מודל  על  התבסס  התהליך  בארץ.  הרווחה  בשירותי 
והמרכז, ואומץ על ידי המשרד הראשי בירושלים כמודל עבור יתר המחוזות. מכאן שהתהליך 
יחידה", אשר גיבשה אותנו כצוות, ותרמה לתחושת המשמעות שאנו מפיקים  יצר "גאוות 

מעבודתנו.

התחזק הקשר המקצועי בין תפקיד מפקח ארגון ומינהל לתפקיד ראש ענף כוח אדם במחוז, 
תוך השלמה הדדית של ידע ומקצועיות. התחזקו קשרי העבודה ביננו כשירות מחוזי, לבין 
למטרות  הן  תרם  הדבר  המקומיות.  ברשויות  אדם  כוח  מדיניות  ומובילי  ההחלטות  מקבלי 

המיזם והן לנושאים נוספים אשר באחריות השירות.

בסיוע התהליך, התחזק עוד יותר מיצובו של השירות בעיניי המחלקות לשירותים חברתיים 
והשפעתו עליהן. בכך התעצם גם הביטחון המקצועי של נציגי השירות. העובדה כי הבקרה 
נעשית מתוך מודל מקצועי ושיטתי, הופכת אותה לנהירה יותר למבוקרים, ומחזקת אצלם 

את המחויבות לעמוד בדרישות הנלוות לה. 

בנימה אישית 

ההתמקדות שחייב התהליך, הפנה אלומת אור כלפי אחת הפינות המקצועיות החשובות 
בעבודתו של השירות. מיקוד זה חידד את החשיבה, וסייע בחיפוש דרכים ופתרונות יצירתיים 

להתמודדות עם קשיים תוך כדי התהליך. 

תשומת הלב שהוענקה על ידי מובילי המיזם, סגנית מנהלת המחוז גב' לימור ברטל והיועצת 
להצלחת  שלהן  הרבה  באכפתיות  חשנו  ביותר.  חשובה  הייתה  לוי,  אילנה  גב'  הארגונית 

התהליך, וברצונן בהצלחתנו. על כך תודתנו העמוקה.
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מאפיינים

רוב תקני המחלקות לש"ח . 1
ברשויות המקומיות הם 

במימון משרד הרווחה.

המחלקות מדווחות למשרד . 2
)אל ראש ענף כוח אדם 

מחוזית בדו"ח הקרוי "דו"ח 
מצבת עובדים"( על איוש 

התקנים וכן על כל שינוי 
ברכיבי השכר.

המשרד מממן את התקנים . 3
בשני אופנים: א. מרכיבים 

גלובליים שאינם נגזרים 
מדיווח למשל שעות נוספות, 
דרגת רכב, ותק(. ב. מרכיבים 

טעוני דיווח והם ספציפיים 
לעובד המאייש המשרה. 

למשל עו"ס לחוק נוער 
שאושרו לו 96 שעות כוננות 

מדווח שמית למשרד + 
אסמכתא והמשרד מעביר 

לרשות הגמול בהתאמה.

המשרד מחייב את הרשויות . 4
כי התקנים )הן המשרדיים 

והן במימון רשות( יהיו 
במסגרת מבנים ארגוניים 
מאושרים על פי הוראת 

התע"ס 1.20 ו-2.4. למשל 
אישור משרת סגן מנהל 

דורש אישור משרד למבנה 
ארגוני הכולל לפחות 3 

צוותים אזוריים מאושרים 
ו- 24 משרות עו"ס לפחות 

בצוותים.

צרכים )בעיות, קשיים(

חוסר התאמה בין רכיבי השכר 
המשולמים מאת המשרד לפי הסכמי 

השכר לבין רכיבי שכר המשולמים 
לעובד ע"י הרשות המקומית בפועל:

חוסרים בתגובות יסודיות של א. 
המחלקות לממצאי הבקרות ותיקון 

הליקויים במלואם. כך למשל כאשר 
משרדינו מתריע על כך שהוא 

מעביר שכר לעובדת לפי דרגה 
גבוהה יותר מהרשות המקומית 

והוא תובע השוואת הדרגות ומתן 
תשלום רטרואקטיבי. לעיתים 

מתעלמת הרשות מנושא התשלום 
הרטרואקטיבי.

חוסר בסנקציות מהותיות כאשר ב. 
קיים חוסר הלימה בין רכיבי השכר 
המשולמים ע"י הרשות המקומית 

בפועל לבין הנדרש במדיניות המשרד 
)המבוססת על הסכמי השכר(.

בחלק מהרשויות: היעדר שיתוף ג. 
פעולה מלא בין הבקרים של המשרד 

לנושא כוח אדם ומבנים ארגוניים 
לבין יחידת משאבי אנוש ברשות 

המקומית. 

בחלק מהרשויות: חוסר ידע מספק ד. 
של הגורמים המפוקחים )מחלקה 

לש"ח/מנגנון הרשות( על כלי הפיקוח 
על משמעויותיו השונות.

תפוקות )התערבויות(

בחירת 6 רשויות כפיילוט לביצוע המיזם ב-2016 )2 
רשויות למפקח( ובהן ייערכו:

ביצוע בקרות התאמה:. 1

לפי טבלת קריטריונים מוגדרת ושיטתית  •
המבוססת על הסכמי השכר ועל התשלומים 

שהמשרד מעביר )להוציא קריטריונים של 
ותק בעבודה, מענק יובל, תוספת פיצול שהן 

תוספות הניתנות על בסיס קריטריון אוניברסלי 
ולא פרטני(. 

הבקרות תתבצענה ע"י ראש ענף כוח אדם  •
ומפקח מחוזי לאו"מ או לעיתים ע"י רע"ן כ"א 

או המפקח בנפרד. 

ביצוע בקרות יישום ומעקב אחר ביצוע ההנחיות . 2
שנלוו לבקרות.

נקיטת סנקציות על אי ביצוע: התראות למנהלי . 3
משאבי אנוש, הפחתת רכיבי שכר כגון דרגה, קיזוז 

כספי רטרואקטיבי.

ביצוע הדרכות למדווחי כוח אדם ברשויות . 4
המקומיות.

ביצוע התייעצויות מקצועיות שיטתיות בין רע"ן כוח . 5
אדם והמפקחים לבין מדווחי כוח אדם במחלקות 

לש"ח והמנהלים של המחלקות לש"ח.

ביצוע פגישות הסברה, הנחייה והדרכה לגורמים . 6
הרלוונטיים ברשות המקומית )כגון: מנכ"ל רשות/
מנהל משאבי אנוש( על מנת להטמיע את הכלי 

ושיפור ההבנה לגבי תכניו ומשמעויותיו בהיבט 
הרשות המקומית.

תוצאות

בכל רשות שתיבחר כפיילוט ובה 
תיערך בקרת כוח אדם מובנית על 

פי הכלי הנבחר יהיה בסוף 2016 
יישום מלא של כל הערות הבקרה.

)הערות הבקרה מתועדות 
בתרשומות רשמיות של המשרד 

על גבי כלי העבודה הנבחר(.

אחריות ביצוע:
מפקח מחוזי + ראש ענף כוח 

אדם מחוזית.

לו"ז לסיום הפרויקט: 1.1.17

יישום מדיניות המשרד בנושא שכר עובדים במחלקות 
לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

מודל לוגי - תחום תחום או"מ וכ"א במחוז ת"א ובמרכז

תשומות

עלויות שכר . 1
עבודה: מפקחים 
+ רע"ן כוח אדם.

עלות הדרכות . 2
נקודתיות )מימון 

משרד ראשי(.

הפקת חומרי . 3
הדרכה )מימון 
משרד ראשי(

עדכון ושדרוג . 4
תכנת כוח אדם 
המשרדית )לפי 
תוצאות הניטור 

שיועברו למשרד 
הראשי בבקשת 

ביצוע(.
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התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון – 3600 ה. 
התערבות  תוצאות  למדידת  כלי  בסיס  על  עבודה  הטמעת  נבחר:  נושא 

ביישובים )תמ"י( במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון - 3600

מובילות התכנית במחוז

רוני מולה, ממונה מחוזית, ושירה זילברמן, סגנית ממונה מחוזית ואחראית גיל רך.

רקע על התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 

360 היא תכנית בין-משרדית המשותפת לחמישה  התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 
משרדי ממשלה, ומובלת בידי משרדי הרווחה והחינוך. התכנית פועלת משנת 2008 בכ-190 
32 רשויות במחוז מרכז. התכנית נועדה לצמצם את מספר  רשויות מקומיות בארץ, מתוכן 
מבוססת  התכנית  ילדים.  מצויים  שבהם  הסיכון  מצבי  ואת  ומשפחותיהם,  בסיכון  הילדים 
על כמה עקרונות, כולל עבודה בין-משרדית ובין-מקצועית, אחריות של הרשות על מערך 
המענים הניתנים לילדים בסיכון ולהוריהם, יצירת תשתית מידע יישובית )המכונה תמ"י( על 
הילדים המקבלים מענה במסגרת התכנית הלאומית, ולאחר מכן עבודה על בסיס הנתונים 

העולים מהתמ"י.

בהתאם לעיקרון המנחה שעניינו הובלה של הרשות, בכל רשות פועלים כמה בעלי תפקיד: 
ממונה יישובי מטעם הרשות, לרוב מנכ"ל או מנהל אגף בכיר; מנהל יישובי מטעם התכנית 
הלאומית, המקבל מהממונות המחוזיות הדרכה מקצועית שוטפת; וכן אחראי מענה מטעם 
הרשות, המרכז את התהליכים בכל מענה ומענה. כל תכנית ביישוב מלווה בידי צוות מלווה 
בין-מקצועי, שבו משתתפים אנשי מקצוע שונים שאמורים ללוות את יישום התכנית. ברמה 
נציגי חמשת המשרדים השותפים לתכנית הלאומית,  ועדה שבה חברים  המחוזית פועלת 
יישום עקרונות התכנית הלאומית ביישובים. מנהלת מחוז המרכז  ותפקידה הוא בקרה על 

של משרד הרווחה גב' אריאלה שגב משמשת יו"ר הוועדה.

תשתית המידע היישובית )תמ"י( מבוססת על כלי ממוחשב המאגד בתוכו מערך של שאלות 
שכתבו נציגי חמשת משרדי הממשלה השותפים לתכנית, ואשר בוחנות מהם מצבי הסיכון 
שבהם נתונים הילדים. הזנה איכותית של תשתית המידע לכלי הממוחשב בשתי נקודות זמן 
תאפשר מעקב אחר השפעת המענה על צמצום במצבי הסיכון של הילדים המשתתפים בו 
וזיהוי מצבי סיכון חדשים שלא הוכרו קודם לכן. התמ"י מאפשר עוד העלאה של נושאי רוחב 
לדיון, שאמור להתקיים בצוותים מלווים בין משרדים, שצריכים להתקיים עבור כל מענה ומענה.

רקע לבחירת הנושא 

אף על פי שהעבודה עם המערכת הממוחשבת שמאגדת את תשתית המידע היישובי החלה 
לכדי  מהתמ"י  שעולה  המידע  את  לתרגם  מתקשים  מהרשויות  בחלק  שנים,  כשלוש  לפני 
עשייה רשותית משמעותית. תהליך הזנת המידע אינו איכותי; נראה כי הוא נועד לרצות את 
הממונות ואת מטה התכנית, ואינו נעשה מתוך הבנה והכרה במשמעות הכלי עבור העשייה 
ניתוק ממשמעות  חל תהליך של  כן,  על  יתר  סיכון.  ונוער במצבי  ילדים  למען  של הרשות 
הכלי, שמטרתו ייצוג מצבי הסיכון של הילדים המשתתפים בתכניות, ונוצר שיח המתייחס 

ל"טפסים": כמה טפסים יש וכמה טפסים מולאו. דבר זה צמצמם עוד יותר את נכונותם של 
המנהלים ואנשי המקצוע לייצר תשתית מידע משמעותית.

לפני כשנה נתבשרנו שמטות משרד הרווחה והחינוך מכירים בערכה של התמ"י ומעוניינים 
להשתמש במערך המידע לתכניות נוספות שאינן חלק ממערך התכניות הפועלות במסגרת 
360 )דוגמת תכניות של שרות נוצ"ץ(; שימוש כזה יחייב הן את הרשויות והן את המנהלים 
להשתמש בכלי בצורה רחבה מזו שנעשתה עד כה. הבנה זו, לצד ההזדמנות שנפלה בחלקנו 
למדידת  בכלי  השימוש  הטמעת  בנושא  לבחור  לנו  גרמה  התוצאות,  במיזם  להשתתף 
תוצאות  אחר  המעקב  שתהליכי  היא  המטרה  )תמ"י(.  ביישובים  התערבות  תוצאות 
הרשות  עבור  משמעותיים  איכותיים,  יהיו  זה  בכלי  שייבחרו  התכניות  בכלל  ההתערבות 

ויאפשרו שיח בין-משרדי שיקדם את מצבם של הילדים בסיכון ושל משפחותיהם.

התהליך שעברנו 

המורכבות  למרות  הלוגי.  למודל  בנוגע  בהכשרות  מולה  רוני  השתתפה  הראשון  בשלב 
כיוון שהתמודדנו  יחסית,  קל  לכאורה  היה  בנושא  עצמו, תהליך הבחירה  שבהבנת המודל 
עמו ביום-יום. אולם, ככל שהתחלנו להעמיק במשמעות המודל הלוגי, ולאחר הצטרפותה 
של שירה זילברמן לתהליך, הבנו שעלינו לבחון אילו מרכיבים נוכל ליישם כדי למקסם את 
של  ומההתמודדויות  היום-יומיים  מהתהליכים  המנותקת  תוצאה  לבחור  ולא  התוצאות, 

המנהלים ברשויות. 

הרשויות  עבור  תמ"י  חשיבות  את  תפיסתנו  שבין  הפער  הייתה  שהתעוררה  נוספת  סוגיה 
לבין האופן שבו המנהלים בשדה חוו את הכלי. אנחנו כמחוז הדגשנו את הערך המקצועי 
של מערך הנתונים לרשות כבסיס מידע חשוב להוצאת ילדים ממעגל הסיכון ואת חיוניותו 
לניהול התקציב )הרשאה תקציבית מותנית בהזנת נתוניהם של 80% מהילדים המשתתפים 
במעני התכנית הלאומית במערכת התמ"י(, אולם חלק מהמנהלים התייחסו להזנת הנתונים 
יודעים.  כבר  שהם  מה  על  נוסף  מידע  לקבל  מאפשר  שאינה  כזו  וכמסורבלת,  כמעיקה 
מעל הכול נתפסה התמ"י כסוג של מכשול במיצובם החיובי של המנהלים ברשות וכגורם 
שמרחיק שותפי תפקיד, כפי שציין אחד מהם: "רק רואים אותי אז בורחים כי לא רוצים שאני 
אשאל מה עם התמ"י". יתרה מזו, כמו בכל מערכת חדשה, גם מערכת תמ"י סבלה מכשלים 
טכניים דוגמת טפסים שלא נקלטו במערכת וחייבו מילוי מחדש. גם דבר זה הוסיף לתסכול 
הממוחשבת  המערכת  האחרונות  בשנים  זאת,  עם  מהכלי.  הרשויות  ואנשי  המנהלים  של 

השתפרה, אפשר ללמוד ממנה ולקבל החלטות מושכלות.

כדי שנוכל לקדם את הטמעת התמ"י בחנו את כלל הזירות שבהן אנו פועלות כיום: מפגשים 
משותפים עם כלל המנהלים, הפקת דוחות מעקב באמצעות מערכת ממוחשבת, שיחות 
מלווים  הצוותים  או  הוועדות  במפגשי  והשתתפות  ביישובים  התכנית  מנהלי  עם  אישיות 
נוכל לקדם את הנושא באופן מעמיק בכלל  המתקיימים ברשויות. מתוך הכרה בכך שלא 
תהליך  להתחיל  בחרנו  מהמנהלים,  חלק  של  ההתנגדות  בשל  במיוחד  בעת,  בה  הרשויות 
העמקה והטמעה עם שתי מנהלות משתפות פעולה במחוז ובנינו תכנית עבודה. המטרה 
הייתה מצד אחד לקדם אותן, ומן הצד האחר לייצר באמצעות התהליך שנעבור איתן מודל 

להטמעת התמ"י שאותו נוכל להחיל בכל הישובים.
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שלבי העבודה

השונים  המעגלים  עם  נפגשנו  כך  לשם  החסמים.  של  למידה  היה  בעבודה  ראשון  שלב 
השותפים לתכנית 360 ומשתמשים בתמ"י: כל המנהלים ואנשי המקצוע בתכנית הלאומית 
קיימנו שיחות עם שתי  כן  כמו  והצוותים המלווים אותם.  שמזינים תכנים לתמ"י ברשויות, 
המנהלות ביישובים שבהם בחרנו להתעמק )פתח תקווה ורחובות(. באמצעות מפגשים אלו 
גיבשנו רשימה של חסמים שעלינו להתייחס אליהם )ראו להלן(, וגישה כיצד אפשר "לפצח" 

אותם בדרך להטמעת השימוש בכלי. 

וקיום מפגש  ניתוח והסקת מסקנות. לאחר איסוף המידע על החסמים  השלב השני היה 
הדרכה עם גב' אילנה לוי היועצת, ניתחנו את הגורמים השונים שהרכיבו את רשימת החסמים 
יצר  זה  ארגון  בשליטתנו.  שאינם  וחסמים  שבשליטתנו  חסמים  לשניים:  אותם  וחילקנו  שלנו 
מהשטח,  הקולות  כל  עם  להתמודד  שלנו  היכולת  מידת  של  בתפיסה  ראשוני  שינוי  אצלנו 
שחלקם תסכלו אותנו משום שלא יכולנו לתת להם מענה. מחלוקה זו הבנו שכל החלק הטכני 
)היעדר קליטה או מחיקה של טפסים שנשלחו למערכת( איננו בשליטתנו ולכן עלינו לקבל אותו 
כפי שהוא, וכי עלינו למקד את עיסוקנו בחסמים הקשורים במהות ובאיכות המידע הנאסף 
באמצעות הכלי, כגון העובדה שהנתונים נותנים תמונה כוללת על הילדים ולא תמונה פרטנית, 
המקצוע  שאנשי  מדדים  של  היעדרם  אחרים,  לכלים  בהשוואה  בתמ"י  איכותי  במידע  חוסר 
תופסים כחשובים, וסולם תשובות שאיננו רגיש למנעד רחב מספיק של שינויים במצב הילדים. 

האפשר.  ככל  להם  מענה  ומתן  החסמים  מכלול  עם  התמודדות  היה  השלישי  השלב 
נוספים  נציגים  עם  וכן  הלאומית,  התכנית  מנהלת  דולב,  טלל  גב'  עם  נפגשנו  זה  בשלב 
הלאומית.  בתכנית  הממוחשבת  המערכת  על  האחראי  שושן,  בן  רונן  מר  ובהם  מהמטה 
הפגישה נועדה להעמיק את הבנתנו אשר לאופן ההתמודדות עם החסמים שזיהינו. בעקבות 
השיחות עמם התחדדה לנו המהות החשובה של הנתונים בעבודה עם ילדים בסיכון בתכנית 
התכנית  על  מתמשכת  בקרה  בסיכון,  הילד  של  בין-מקצועית  הוליסטית  ראייה  הלאומית: 
ועל מידת התאמתה לילדים המשתתפים בה, וכן הטמעת שפה משותפת ובסיס לקבלת 
ילד  על  נועדו לתת תמונה  לא  בילדים. הנתונים  והטיפול  ביחס להמשך התכנית  החלטות 
בודד, אלא תמונה כוללת על מצב הילדים בתכנית. "המחיר" של ראייה הוליסטית רחבה כזו 
של כלל הילדים וכלל תחומי הסיכון הוא שאי אפשר לבחון באמצעות הנתונים התערבות 
ספציפית במצבו של ילד )לדוגמה: שיחות של העו"ס עם ההורים של הילד(, אלא רק את 

מצב כלל הילדים בתכנית, בכל תחומי הסיכון ולאורך תקופה נתונה. 

במידה מסוימת, הבנה זו הובילה לשינוי התפיסה שלנו ביחס לתפקיד הייחודי של התכנית 
הלאומית ולחשיבותם של הנתונים בתפקיד זה. שינוי התפיסה אפשר לנו להתמודד בצורה 
טובה יותר עם הפער בין מה שהשטח מחפש בתוצאות המתקבלות ממדידת תכניות בשתי 
נקודות זמן, לבין מה שאנו רוצות שיראו. בעוד השטח מבקש לקבל מידע ספציפי על הילד 
שלגביו הוזנו נתונים, אנו רוצות שיקבלו התייחסות למכלול תחומי הסיכון של כלל הילדים 

בתכנית ומבט כולל על מערך שיתופי הפעולה ברשות לטובת הילדים בסיכון. 

למידה נוספת הייתה קשורה ביכולת שלנו לנתח את התנהלותנו בתהליך הנחלת העבודה 
מנהל  של  העבודה  בתהליכי  חלק  עוד  בכלי  ראינו  אנו  המנהלים,  על  כממונות  הכלי.  עם 

יישובי ברשות. לכן, התנגדויות המנהלים התקבלו על ידינו בעיקר כסוג של "כפירה" בעיקרי 
ראייה  בפנינו  נתונים. תהליך ההכרה בחסמים פתח  לעבודה מבוססת  התכנית, המכוונים 
על  מחדש  לחשוב  אותנו  וחייב  הטמעתו,  ועם  הכלי  עם  המנהלים  התמודדות  של  אחרת 

הדרך שבה אנו רוצות להטמיע אותו בעבודת המנהלים ברשויות. 

ומסקנותיו  בעקבות תהליך הלמידה  יישום התובנות בשטח.  היה  הרביעי במהלך  השלב 
ישימות. ראשית, החלטנו לפצל את תהליך הטמעת הכלי  לדרך עם כמה החלטות  יצאנו 
למנהלים לקבוצות למידה קטנות. ההבנה שתהליך מורכב אינו יכול להתקיים בקבוצה של 24 
מנהלים כיוונה אותנו לקיים מפגשים מצומצמים עם המנהלים סביב דוחות דומים. לדוגמה, 
שישה מנהלים המפעילים, כל אחד ביישובו, תכנית "חדר שלווה" )חינוך( או תכנית "נתיבים 
להורות" )שירות ילד ונוער, רווחה(. על סמך תהליך הלמידה, בין היתר, פתחנו מפגשים אלה 
באמירה הזאת: "אנו מודעות לקשיים שיש בהטמעת הכלי, אך אנחנו לא נעסוק בפן הטכני. 
ניתן לרכז את הבעיות הטכניות, ונעביר אותן לאחראי על התחום, אבל אנחנו נתמקד באיכות 
גם במפגשים  דוחות  לניתוח  זמן  להקדיש  שנית, החלטנו  בכלי".  ובמהות השימוש  המידע 
הפרטניים שלנו עם שאר המנהלים, וביקשנו מהם להביא למפגשים דוחות לתהליך למידה 
משותף. פעולה נוספת שביצענו הייתה להקדיש במפגשי מנהלים מכל המחוז חלק שנועד 
לדוגמה, במפגש שעסק  ביישובים שלהם.  יישום התמ"י  לגבי  בין המנהלים  לשיתוף מידע 
בהצגת יוזמות של מנהלים הציג מנהל התכנית בעיר בני ברק מידעון שיופץ ביישוב על ידי 
אחראי מענה של תכנית, ובו פורטה הפעילות בתכנית זו. תמ"י הייתה חלק חשוב בעשייה 

ובהצגת התכנית. 

נוסף על כך קיימנו פגישת ליווי והדרכה משותפת של שתי המנהלות ברשויות שבהן בחרנו 
להתעמק. הפגישה הוקדשה לרפלקציה בעניין תהליך הטעמת הכלי והדרכים שבהן אפשר 

לבחור לעבוד בעזרת הכלי במסגרת הצוותים המלווים שלהם. 

כיום  רואות  אנו  כשנה בתהליך  לאחר  תוצאות ההתערבות.  בחינת  היה  השלב החמישי 
שינוי ניכר במערך העבודה על בסיס הנתונים העולים מהתמ"י. ראשית, מילוי הכלי נעשה 
בצורה איכותית יותר: המנהלים מצליחים בתהליך ההכשרה להעביר למזינים את הכלי את 
משמעות הנתונים עבור מערך העבודה העתידי ברשות, ואת חשיבות הדרך שבה יאספו מידע 
וימלאו את הכלי. שנית, גוברת ההתייחסות לנתונים כאל חלק מתהליך קבלת  על הילדים 
יישוביות.  ההחלטות ברשות. דבר זה משתקף בפרוטוקולים של צוותים מלווים ושל ועדות 
של  המלווים  הצוותים  לגבולות  מעבר  בהם  והשימוש  הנתונים  הצגת  היא  נוספת  תוצאה 
התכנית הלאומית, כגון בישיבות רשותיות ובחומרי פרסום עירונים. מלבד התוצאות שהוזכרו, 
ידי  גם ביישובי הפיילוט, אפשר היה לראות את השינוי בדרך הובלת הצוותים המלווים על 
המנהלות. הדיונים התבססו על הנתונים יותר מתמיד, והדבר בא לידי ביטוי בקבלת החלטות 
מבלי לחשוש מביקורת של חברי הצוות על הממצאים, ומכך שהם אינם משקפים במדויק 
את חווייתם לגבי תהליכי העבודה עם הילד ומשפחתו. לבסוף, חל שינוי בדרכי העבודה שלנו 
כממונות במחוז בכל הקשור לעבודה עם מנהלי היישוביים על תהליכי הטמעת הכלי ועבודה 
עם תוצאות התמ"י. מובן שתהליך העבודה לא הסתיים ויש צורך בעבודה רבה נוספת בשל 

תחלופת מנהלים במחוז וכן בשל התרחבות התכנית והתווספות של אנשי מקצוע למעגל.
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סיכום התהליך

כאשר יצאנו לדרך עם מיזם התוצאות, התחלנו אמנם בחשיבה שנשענה על המודל. אבל 
ההערכה כי אפשר לחולל באמצעותו שינוי ניכר בהטעמת העבודה על בסיס הכלי למדידת 
תוצאות ההתערבות ביישובים )תמ"י( נראתה לנו מרוחקת ובלתי ראלית. ככל שהתמודדנו 
בעזרת המודל עם דיוק התוצאה שאליה שאפנו להגיע, והתחברנו יותר ויותר לצורך האמתי 
שלנו, התחזקה האמונה בדרך וחלה התגייסות שסייעה לנו לצלול לתהליך. ואמנם, הצלחנו 
לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו לגבי שתי הרשויות שנבחרו למיקוד, והרווח שלנו מהתהליך 
היה גדול פי כמה. השינוי המרכזי שהתרחש בתהליך היה השנוי שאנחנו עברנו: הבנו את 
שלנו  למנהלים  והתחברנו  שבשליטתנו  מה  את  לקדם  שלנו  היכולת  את  זיהינו  החסמים, 
לנו ליצר תהליכי עבודה אשר ללא  זה סייע  ביום-יום. שינוי  בשטח שמתמודדים עם הכלי 
ספק ישרתו אותנו בהמשך, הן בהטעמה מול מנהלים ותיקים והן בתהליכי קליטת מנהלים 

חדשים.

בנימה אישית

והעמקה  ההנחיה  התמיכה,  על  לוי  אילנה  לגב'  להודות  ההזדמנות  את  לנצל  רוצות  אנו 
בתכנית 360, וללימור בר טל על הליווי והתמיכה בתהליך. 
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מאפיינים

תכנית לאומית חדשה ומתפתחת ולכן  •
כל העת משתנה ונבנית וכך גם הכלים 

שלה. במהלך השנים הדרישות של 
התכנית הלכו וגברו דבר שיצר עומס על 

המנהלים ביישובים ואנשי המקצוע.

עבודה עם נתונים הינה מרכיב חשוב  •
ומרכזי בתכנית הלאומית בכל השלבים 

של התכנית. אנשי מקצוע נדרשים 
לעסוק בכך והוא מופיע כתנאי בהסכם 

עם הרשויות.

לכל תכנית יש אחראי מטעם הישוב  •
שתפקידו לדאוג לאסוף מידע ביחס 

לילדים המשתתפים. הדבר נעשה ע"י 
איש מקצוע שמכיר את הילד או ע"י 

אחראי מענה עצמו. המדידה הינה ב-2 
נקודות זמן בתחילת תכנית ובסיומה.

כלי המדידה מקוון נבנה ע"י התכנית  •
הלאומית והוא משותף לתכניות של 
5 משרדי ממשלה. הכלי מופעל זה 

כשנה.

כלי המדידה אינו עונה על מכלול  •
הצרכים של אנשי מקצוע. הוא נותן 

מידע על כלל המשתתפים ולא על כל 
ילד בנפרד ועל כן נתפס על ידי אנשי 

המקצוע ככלי שאינו מספק. כמו כן 
לטענת חלקם מדובר לעתים בכפילות 

של כלי מדידה.

בתכנית עובדים 32 מנהלים  •
הכפופים מקצועית לממונה מחוזית 

ואדמיניסטרטיבית מדובר בניהול 
תהליכים ואין להם כפיפים ביישוה.

המנהלים אמורים להכשיר את אנשי  •
המקצוע בשימוש במידע, להדריכם 

ולעקוב אחר איסוף המידע .

תפקיד הממונה היישובי מטעם  •
הרשות- אחריות מטעם הרשות על 

יישום התכנית הלאומית ביישוב.

צוות המחוז כולל 2 ממונות )אחת  •
מרכזת( וכן אחראית על המערכת  

הממוחשבת והתקציבים. בנושא 
ההטמעה של הכלי  כל צוות המחוז 

מעורב .

צרכים )בעיות, קשיים(

מדידת התוצאות בפועל היא חלקית. •

אין תמונת מצב מלאה ביחס לתוצאות  •
ההתערבות שנעשית בתכניות השונות.

אנשי המקצוע חוששים ממתן מידע על  •
מצב הסיכון של הילדים.

יש קושי של חלק מהאנשים בהתחברות  •
לנתונים ונטייה להסתמך על תחושות 

וניסיון אישי.

מנהלי התכנית המכשירים את אנשי  •
המקצוע נוטים לעיתים להזדהות עם אנשי 

מקצוע המתנגדים לכלי .

הם מתקשים להוביל תהליך הטמעת  •
הכלי. 

ממונים יישוביים אינם לוקחים אחריות  •
מספקת על השימוש בכלי. 

איש המקצוע הממלא נתונים רואה  •
באיסוף הנתונים מעמסה .

אין תשתית פיזית ביישובים לעתים לעבודה  •
הנדרשת עם מחשב ואינטרנט לה נטו.

יש בעיה טכנית בהפעלה המערכת בחלק  •
מהיישובים.

כוחותכוחות

ראשי רשויות והצוות הניהולי הבכיר ברשות מעוניינים  •
בשימוש בנתונים ובמדידת תוצאות.

לתכנית הלאומית סמכות להתנות מימון המשך תכנית  •
בעמידה בדרישות התכנית ועקרונותיה. 

אנשי המקצוע מעוניינים להמשיך יישום תכנית לאומית  •
ומכירים בערכה של התכנית על כל מרכיביה.

כלי המדידה מאפשר ללמוד על מגמות וכן מאפשר  •
ללמוד על השפעת התכניות ביחס לתחומי הסיכון של 

הילדים.

המנהלים מעוניינים להצליח ולמצב את עצמם ביישוב. •

 עבודה עם נתונים הינה ייחודית לתכנית והשליטה  •
שלהם בכלים מעניקה

תפוקות )התערבויות(

בדיקה ב- 6102/1 במערכת הממוחשבת מצב מילוי  •
הנתונים בשלב ראשון )ממונות( קבלת טבלה שתמלא 

ע"י המנהלות ביחס למצב המילוי התמ"י בכל אחת 
מהתכניות ביישוב, ניתוח המידע.

מפגש פרטני של כל ממונה  עם כל המנהלים לניתוח  •
המצב בישוב שלו: כיסי ההתנגדות לכלי ביישוב. מיפוי 

החסמים והגורמים המעכבים של אנשי המקצוע .

בשיחות קבוצתיות עם מנהלים יושם דגש על חיזוק  •
תפיסת התכנית,  יעדיה ועקרונותיה וכן התועלות 

והחשיבות של כלי התכנית עבור המנהלים היישוביים.

במפגשים הקבוצתיים עם המנהלים תערך הדגמה של  •
כלי מאחד היישובים וכן למידת עמיתים סביב ההתנסות 

של חלק מהמנהלים עם מדידת תוצאות.

איתור יישובים בהם אין תשתית אינטרנט ובדיקת  •
פתרונות בכל ישוב.

התייעצות עם מנהל היישוב ואחראי המחשבים בתכנית  •
הלאומית  לפתרון בעיות טכניות.

תוצאות

תוצאות ביניים : 4/2016

קבלת תמונת מצב מלאה ביחס לשימוש  •
בכלי המדידה ביישובים.

תמונה מקיפה ביחס לגורמים המעכבים  •
והבולמים ביישובים בהטמעת הכלי.

המנהלים מגלים מוטיבציה גבוהה יותר  •
בקידום הכלי .

פתרון לבעיות הטכניות. •

תוצאות סופיות:12/2016

מנהלים רואים את עצמם  •

כסוכני שינוי. •

העלאת איכות המידע הנאסף ביחס  •
לילדים.

אנשי המקצוע במרבית היישובים  •
מקבלים החלטות על התכניות בהתאם 

לתוצאות המדידה ולא רק על סמך ניסיון 
אישי או אינטואיציה.

מרבית הממונים היישוביים מובילים את  •
תהליך המדידה.

אנשי המקצוע רואים במדידות תוצאות  •
כלי חשוב בטיפול בילדים ואינם חוששים 

מחשיפת מידע.

הגברת השימוש בכלי ביישובים גם ביחס  •
לתכניות אחרות שאינן במסגרת התכנית 

הלאומית.

הטמעת כלי למדידת תוצאות התערבות ביישובים. התכנית 
הלאומית לילדים בסיכון, אוכלוסיית יעד: מנהלי תכנית לאומית

מודל לוגי - התכנית הלאומית לילדים בסיכון

תשומות

15 שעות 
עבודה 

של צוות 
המחוז

15 שעות

15 שעות

2 שעות

2 שעות
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השירות לטיפול בהתמכרויות ו. 
ברשות  בהתמכרויות  לטיפול  היחידה  מנהל  תפקיד  הבניית  נבחר:  נושא 

המקומית

מובילי התכנית במחוז

יעל וייס )מרכזת השירות(, אתי גלוון, לינור סופר ישראל, יוליה ניצן

רקע על השרות לטיפול בהתמכרויות 

והימורים  אלכוהול  סמים,  נפגעי  באוכלוסיית  מטפל  בהתמכרויות  לטיפול  השירות 
 18-25 בני  צעירים   ,12 גיל  מעל  נוער  בני  גיל:  קבוצות  לשלוש  ובחלוקה  ומשפחותיהם, 
ומבוגרים. מטרת השירות לסייע לאוכלוסייה זו להפסיק את ההתמכרות, ולקדם את שיקומם 

ויכולתם להשתלב בחברה.

למלחמה  הרשות  חוק  ביניהם:  הסוציאלית,  העבודה  ותקנות  חוקים  על-פי  פועל  השירות 
הסמים  פקודת  סמים;  בנפגעי  טיפול  שרותי  להקמת  בסיס  שהינו   ,1988 משנת  בסמים 
לטיפול  המוסדות  על  הפיקוח  חוק  האסורים;  החומרים  רשימת  את  המגדירה  המסוכנים 
ותקנון העבודה  במשתמשים בסמים, המהווה בסיס רישוי למסגרות הטיפול של השירות; 
הסוציאלית )תע"ס( של משרד הרווחה, המגדיר תקנות לעבודת השירות ברשויות המקומיות.

השירות שם דגש על שילובם של נפגעי התמכרויות בתכניות קהילתיות ייחודיות ובמסגרות 
חוץ ביתיות הנותנות מענים מותאמים לצרכים. כמו כן, השירות שוקד על הקמת שירותים 
ייעודיים נוספים לצורכי האוכלוסייה. מעני השירות כוללים: יחידות לטיפול במבוגרים נפגעי 
נפגעי  יחידות לטיפול במבוגרים  יום לנשים, מרכזי ערב לצעירים,  יום, מרכזי  סמים, מרכזי 
תעסוקה,  מרכזי  "אפשר"(,  עמותת  ובאמצעות  המקומיות  )ברשויות  והימורים  אלכוהול 
יחידות לטיפול בנוער נפגעי התמכרויות )ברשויות המקומיות ובאמצעות עמותת "אל סם"(, 

מרכזי יום לנוער, יחידות איתור ומסגרות חוץ ביתיות המכונות "קהילות טיפוליות". 

רקע לבחירת הנושא 

בביקורי הפיקוח ביחידות לטיפול בהתמכרויות ברשויות המקומיות ובעבודה השוטפת מול 
היחידות, נוכחנו לראות שקיימים קושי, ולעתים אף מחסור, בכישורים חיוניים בקרב מנהלי 
היחידות לטיפול בהתמכרויות. מדובר בכישורים כגון: מיומנויות ניהול, התמודדות עם מצבים 
חריגים, קבלת החלטות, לקיחת אחריות וגילוי סמכות, ניהול תקציב, יכולת לתעדף משימות 

ולהוביל את הצוות.

ציפיית השירות שמנהלי היחידות לטיפול בהתמכרויות יהיו בעלי כישורים אלה נובעת מכך 
שהם כלולים בדרישות התפקיד שלהם, כפי שמופיע בתע"ס התמכרויות מספר 11. למרות 
זאת, כאמור, בפועל נצפה פער בין דרישות אלו לבין תפיסת תפקיד המנהל ויכולותיו. לאור 
מדיניות  בהטמעת  המשמעותיים  המובילים  הם  היחידות  מנהלי  כי  החשיבה  ולאור  זאת, 
הנושא:  המחוזי  התוצאות  מיזם  בתהליך  נבחר  היעד,  לאוכלוסיית  המענים  ובמתן  השרות 

“הבניית תפקיד מנהל היחידה לטיפול בהתמכרויות ברשות המקומית".

התהליך שעברנו 

המיזם.  של  המחוזי  מהמהלך  חלק  והיווה  מעמיקה,  למידה  כלל  שעברנו  העבודה  תהליך 
תכנית ההתערבות בנושא שבחרנו נבנתה על פי שלבי העבודה של המודל הלוגי. תחילה 
ורכזי היחידות לטיפול בהתמכרויות במחוז. הדיון במגוון  נערך מיפוי של מאפייני המנהלים 
המאפיינים סייע להבין באופן מדויק יותר את הצורך בהבניית תפקיד המנהלים ואת החשיבות 
בהעצמתם. הצוות בחן את הצרכים ואת הקשיים עימם מתמודדים מנהלי היחידות במסגרת 

ביצוע משימות ניהול שעומדות לפתחם, ומתוך כך נגזרו התוצאות הרצויות.

חשיבה  במחוז  הפיקוח  מצוות  ודרש  משותפת,  התדיינות  של  שעות  כלל  העבודה  תהליך 
והשקעה, שהיו מלווים גם בחילוקי דעות. חילוקי הדעות התבטאו לדוגמה בעמדות שונות 
לגבי תפיסת תפקיד מנהל היחידה. במהלך העבודה, התבהרה לצוות התובנה, כי מתקיים 
תהליך מקביל בין תפקיד מנהל היחידה לבין תפקיד המפקח בשירות, לגבי הגדרת תפקידו 

וציפיות המשרד ממנו.

התהליך לווה על ידי סגנית מנהלת המחוז, גב' לימור בר טל והיועצת ארגונית, גב' אילנה לוי, 
במטרה לחדד ולמקד את הסוגיות שעלו. הן סייעו בנוסף, גם במיקוד הקשיים והאתגרים, 

ובהטמעת החשיבה התוצאתית. 

המצופות.  ולתוצאות  שעלו,  לצרכים  כמענה  תפוקות  מגוון  ופותחו  נבנו  העבודה  בתהליך 
לדוגמה: 

פיתוח כלי לדיווח על ניהול תקציב.  •

פגישת עבודה של הפיקוח המחוזי עם המנהלים בנושא התקציב. •

שימוש בכלי לדיווח על מצבת מטופלים. •

ליווי עבודת המנהלים בביקורי פיקוח. •

הקמת קבוצת הדרכה למנהלי היחידות בנושא מיומנויות ניהול, עליה אנו מבקשים להרחיב  •
להלן.

קבוצת הדרכה למנהלי היחידות בנושא מיומנויות ניהול 

במטרה לענות על הצורך לחזק את כישורי הניהול של מנהלי היחידות נבנתה תכנית הדרכה 
 10 2017. השתתפו בה  2016 לפברואר  10 מפגשים. התכנית התקיימה בין ספטמבר  בת 
ממנהלי היחידות, והיא עסקה במגוון רחב של נושאים ומיומנויות ניהול. צוות הפיקוח היה 
בפועל.  מהמפגשים  בחלק  ונכח  התהליך  את  ליווה  המפגשים,  תכני  גיבוש  בשלבי  שותף 

התכנים תאמו את רשימת הצרכים שעלו במהלך העבודה.

להתייעצויות.  ניהוליות  סוגיות  הבאת  וכן  תיאורטי  חומר  של  למידה  כללו  ההדרכה  מפגשי 
מר  ע"י  רשויות-  תקצוב  המשרד:  צוות  ידי  על  שהועברו  מקצועיים  תכנים  שולבו  כן,  כמו 
גב' מיטל  ידי  – על  וחשיבה תוצאתית  וגזברות,  גדי מירזיוב, תקציבן, תחום פיקוח תקציבי 
וייסמן, ממונה על ניהול ידע, אגף בכיר מחקר תכנון והכשרה. מפגשי ההדרכה לוו בתהליך 
הערכה. המנהלים מילאו שאלון אישי להערכת יכולות ניהוליות במפגש הראשון, ובהתאמה 
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גם במפגש האחרון )ראו טבלה מסכמת להלן(. במסגרת ההדרכה הגישו המנהלים תרגיל 
יישומי מסכם שנכתב על פי המודל הלוגי. 

הערכת יכולות ניהוליות על ידי מנהלי היחידות

עד כמה אני...

בטווח 1 )במידה מועטה מאד( עד 5 )במידה רבה 
מאוד(

ציון ממוצע 
בתחילת 
ההדרכה

ציון ממוצע 
בסוף 

ההדרכה

3.564.0עורך סדרי עדיפויות בתפקידי כמנהל 

3.223.94מרגיש שיש לי את הכלים לקבל החלטות ניהוליות 

3.223.61מנהל את הזמן שלי בצורה יעילה ואפקטיבית 

3.894.22מניע את העובדים שלי לעבודה מיטבית 

3.564.0מפעיל סמכות מול העובדים 

3.563.89מנהל קונפליקטים לכדי פתרון ראוי

3.333.89מכין תכנית עבודה שנתית 

3.893.89מיישם לפחות 80% מתכנית העבודה 

3.673.94מתמודד עם אירועי חירום באופן מיטבי וממצה 

3.443.78מבצע תהליכי בקרה והפקת לקחים

4.444.89מכיר את מבנה אגף הרווחה והרשות המקומית בה אני עובד

3.563.33משתתף באופן קבוע בישיבות ניהוליות באגף

3.784.22מקדם פרויקטים חדשים ביחידה 

3.113.44יוצר שיתופי פעולה בין אגפים ברשות 

3.223.89יוצר שיתופי פעולה בתוך אגף הרווחה

סיכום התהליך 

שינוי  בפועל  לראות  כבר  ניתן  התהליך,  מתחילת  כשנה  לאחר  זה,  מסמך  כתיבת  בשלב 
בתפקוד מנהלי היחידות ובתפיסת התפקיד שלהם, כמי שמהווים חלק ממערך ארגוני כולל. 
ביחידות  שנתיות  עבודה  תכניות  נכתבו  בצוות,  מהמנהלים  חלק  של  במיצוב  שיפור  נצפה 
עשו  מהמנהלים  חלק  המשימות.  תעדוף  לנושא  מודעות  וקיימת  הלוגי,  למודל  בהתאם 
כלי העבודה  והעשירו את  ביחידות  ניהול  שיגרות  הניהול שלמדו, קבעו  במיומנויות  שימוש 
ההדרכה  בקבוצת  שהשתתפו  המנהלים  רוב  אצל  כי  נמצא,  הפיקוח  בביקורי  הצוות.  מול 

ניכרת עליה בתחושת המסוגלות והיכולת להתמודד עם אתגרי התפקיד. 

ומה הלאה? בראיה קדימה התכנית כוללת: 

המשך יישום התפוקות על פי התכנית שנבנתה. •

שימור התוצאות שהושגו, וקידום השגת התוצאות הרצויות שטרם הושגו. •

המשך ליווי מקצועי של קבוצת המנהלים שהשתתפו בקבוצה. •

קיום קבוצת הדרכה למנהלי יחידות שטרם השתתפו. •

שימת דגש בביקורי הפיקוח על ביצוע תפקידי ניהול ויישומם. •

בנימה אישית 

התהליך תרם רבות לגיבוש הצוות, ולניהול שיח בשפה אחידה סביב מטרה משותפת, שהיא 
כן,  כמו  בהתמכרויות.  לטיפול  השרות  מטופלי  למען  היחידות  מנהלי  של  מיטבית  עבודה 
התהליך סייע להתבונן על כלל מרכיבי תפקיד הפיקוח, לרבות בקרה, פיקוח, ייעוץ, העברת 

ידע, ועוד.

היחידות  מנהלי  לבין  במחוז  השירות  צוות  בין  ופתוח  רציף  שיח  התקיים  העבודה  במהלך 
יחסי  ונבנו קשרי עבודה אמיצים המבוססים על  ציפיות הדדיות,  זה הועלו  בשירות. בשיח 
אמון, מקצועיות וכבוד הדדי, וכל זאת תוך שמירה על ביצוע התפקידים של כל צד על פי 

הגדרתם.

ולו יהא זה שכרינו!

אחרי קטע זה יבוא המודל של השירות לטיפול בהתמכרויות – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

22 מנהלי יחידות אמבולטוריות   .1
לטיפול בהתמכרויות.

אחריות על 3-15 עובדים.  .2

אחריות על מגוון מענים   .3
לאוכלוסייה.

הגדרת תפקיד המנהל עפ"י   .4
החוק/ הוראות התע"ס )נספח(.

ותק בעבודה סוציאלית בכלל   .5
ובתחום ההתמכרויות בפרט.

ניסיון בתחום ההתמכרויות.  .6

בעלי הכשרות ייחודיות בתחום   .7
הטיפול בהתמכרויות.

מדריכים את העובדים הכפופים   .8
להם ביחידה.

בעלי מחויבות למתן מענים   .9
לאוכלוסיות  היעד.

בחלקם עו"סים שהתמנו   .10
למנהלים ונבחרו שלא תמיד 
בהתאם לכישורים הניהוליים.

הסביבה הארגונית בה עובד   .11
המנהל מורכבת ממחויבות 

היררכית ומקצועית, הן לשירות/
משרד הרווחה והן לרשות 

המקומית.

דרישות המשרד מהמנהלים   .12
מאופיינות באופן יותר מדיד/נבחן 

תוצאתי  ויותר דגש על בקרה

צרכים )בעיות, קשיים(

עמדות:
פער בין תפישת התפקיד   .1
בעיני המנהל לבין הגדרת 
התפקיד בחוק ובהוראות 

התע"ס.

חוסר שביעות רצון מעבודת    .2
הניהול אצל חלק מהמנהלים.

חוסר בכלים:
חוסר יכולת תעדוף וקבלת    .3

החלטות.

4.  חוסר ידע בעבודה בתוך 
סביבה ארגונית המורכבת 

מגורמים שונים.

קושי ביצירת שת"פ וייצוג    .5
היחידה בקהילה ומחוצה לה.

חוסר במיומנויות מספקות    .6
בניהול והובלת צוות.

קושי בהפעלת סמכות כלפי    .7
העובדים.

העדר פיקוח על עבודת    .8
העובדים.

קושי בקביעת תכנית עבודה    .9
וביצועה.

קושי בהתמודדות בשעת משבר   .10
ואירועים חריגים.

קושי בפיתוח ויצירת מענים עבור   .11
צרכים משתנים של האוכלוסייה.

קושי בניהול ידע בהתאם לצרכי   .12
המטופלים.

חוסר בידע:
קושי בניהול תקציב ועריכת   .13

מאזן.

תפוקות )התערבויות(

הטמעת נושא התע"ס והחוק בביקורי    .1
הפיקוח.

קבוצת הדרכה בנושא מיומנויות ניהול.   .2

פיתוח כלי דיווח לניהול תקציב.   .3

פגישת עבודה של הפיקוח המחוזי עם   .4
המנהלים בנושא התקציב.

עבודת פיקוח שוטפת הכוללת ביקורים    .5
וכתיבת דו"חות.

ליווי עבודת המנהלים והיחידות ע"י    .6
הפיקוח באופן שוטף ובשעת משבר.

עידוד מנהלים לשילוב העובדים    .7
בהכשרות ובקורסים של השירות.

שיתוף המנהלים בקביעת מדיניות    .8
השירות באמצעות השתתפות בפורומים 

ובדיונים.

פיתוח כלי דיווח ואיסוף נתונים.   .9

תיווך בין מנהלי היחידות לבין גורמים   .10
בקהילה ובמשרד הרווחה.

11.  שילוב העובדים בהדרכה עפ"י נוהל 
ההדרכה בשירות.

השתתפות הפיקוח במכרזים לבחירת   .12
מנהלים ברשויות.

תפוקה עתידית- יצירת מערך מנטורינג   .15
בין מנהלים ותיקים לחדשים.

תוצאות

תוצאות ביניים:
צמצום הפער בין תפיסת התפקיד בעיני המנהל   .1

לבין הגדרת התפקיד בחוק ובהוראות התע"ס.

שביעות רצון גבוהה יותר בקרב המנהלים   .2
מעבודת הניהול

יכולת תעדוף וקבלת החלטות  .3

יכולת לעבודה בתוך סביבה ארגונית   .4
המורכבת מגורמים שונים

יכולת ליצירת שת"פ וייצוג היח' בקהילה   .5
ומחוצה לה

יכולת בניהול ובהובלת צוות  .6

יכולת הפעלת סמכות כלפי העובדים  .7

יכולת פיקוח על עבודת העובדים  .8

קביעת תכנית עבודה וביצועה  .9

יכולת התמודדות בשעת משבר ואירועים   .10
חריגים

יכולת פיתוח ויצירת מענים עבור צרכים   .11
משתנים של האוכלוסייה

יכולת לניהול ידע בהתאם לצרכי המטופלים  .12

יכולת לניהול תקציב ועריכת מאזן  .13

תוצאות סופיות:
קיימת הלימה בין תפישת התפקיד בעיני   .1

המנהל ובין ההגדרה בחוק ובהוראות 
התע"ס.

מנהלים בעלי מיומנויות ניהול.  .2

מנהלים מועצמים ושבעי רצון מעבודתם.  .3

הבניית תפקיד מנהל היחידה לטיפול בהתמכרויות ברשות 
המקומית-מחוז ת"א והמרכז

מודל לוגי – השירות לטיפול בהתמכרויות

תשומות

צרכים/תוצאות במוקד ההתערבות=מודגש הערה: 
צרכים/תוצאות עתידיים=רגיל  
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השירות להתנדבות ז. 
נושא נבחר: בניית תהליך קליטה מיטבי לרכז התנדבות חדש

מובילי התכנית במחוז

כפיר רייך, סופי קרוטר

רקע על השירות להתנדבות

תחום התנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים הוקם על מנת להוביל את פיתוח 
ההתנדבות בישראל, תוך שיתוף פעולה עם החברה האזרחית והמגזר העסקי. התחום פועל 
המוחלשת,  האוכלוסייה  למען  הציבור,  של  רחבה  התנדבותית  ומעורבות  מודעות  ליצירת 
באמצעות פיתוח כלים, תשתיות ותכניות המאפשרים שילוב מספר גדול מתנדבים ופעולה 

באיכות מקצועית גבוהה. תפקידיו המפורטים של השירות הם: 

והדגשת  הכרה  תוך  ובכלל,  הרווחה  בתחום  הישראלית  בחברה  התנדבות  וקידום  הרחבה 
ערכה של ההתנדבות.

קידום שיתופי פעולה עם שירותים נוספים במשרד הרווחה לצורך קידום פרויקטים ותכניות 
התנדבותיות לטובת אוכלוסיות היעד של המשרד, ושילוב אוכלוסיית היעד בהתנדבות ככלי 

שיקומי. 

פעילות משותפת עם גורמים וארגונים מהמגזר השלישי, בהפעלת יוזמות ותכניות.   •
הכשרה והשתלמויות לרכזי התנדבות ברשויות המקומיות.   •

פיקוח, בקרה וליווי של עבודת רכזי ההתנדבות ברשויות המקומיות.   •
מתן שירות למיצוי זכויות לכלל האוכלוסייה באמצעות תחנות שי"ל.  •

גיוס, קליטה וליווי מתנדבים המגיעים מחו"ל ושיבוצם במסגרות חוץ ביתיות.   •
הכשרת רכזים ומתנדבים לשעת חירום, על שלל מצביו.  •

רקע לבחירת הנושא

מחלקות לשירותים חברתיים, בסיוע השירותים במחוז, מתמודדות באופן תקופתי עם נושא 
הן  עובדים  לתחלופת  הסיבות  במחלקה.  חדש  עובד  וקליטת  קיים  עובד  של  תפקיד  סיום 
עובדים  פיטורי  חדש,  לתפקיד  עובדים  עזיבת  לגמלאות,  עובדים  פרישת  וכוללות  רבות, 
ואופן  ועוד. עם האתגר של תחלופת עובדים מתמודדות כל המחלקות, ללא קשר לגודלן, 

ההתמודדות עם אתגר זה משפיע במידה רבה על קליטתו של העובד החדש במחלקה. 

עם  שלנו  מהכרות  ההתנדבות.  לתחום  גם  כמובן  נוגע  חדש  עובד  של  הקליטה  תהליך 
השדה, זיהינו כי מדובר בחוליה חלשה בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים, ולכן החלטנו 
להתמקד בו בתכנית מיזם התוצאות. הבחירה בנושא קליטת רכז התנדבות חדש במחלקות 
לשירותים חברתיים, נעשתה במקביל לקליטתו וכניסתו לתפקיד של מר כפיר רייך כמפקח 
ובמודל הלוגי נפתחה  התנדבות חדש. למעשה, ההכשרה בעקרונות החשיבה התוצאתית 

ביומו הראשון במשרד. קליטתו של כפיר והכשרתו לתפקיד, במהלך חצי השנה הראשונה 
לתחום  אף  רלוונטי  היה  שנבחר  הנושא  זאת,  לאור  קרוטר.  סופי  ידי  על  נעשה  בתפקידו, 

ההתנדבות במחוז בעצמו.

התהליך שעברנו

בעקבות מפגש ההכשרה הראשון, ועל מנת לאסוף מידע הכרחי להשלמת החלק הראשון 
במודל הלוגי )מאפיינים(, הועבר סקר אינטרנטי קצר בקרב רכזי ההתנדבות במחוז. בסקר זה 
נשאלו הרכזים על תהליך קליטתם לתפקיד. התמונה שעלתה מן הנתונים הצביעה באופן 
לא  לא עברו חפיפה,  רובם המכריע של הרכזים  קליטה מסודר.  על העדר תהליך  מובהק 
קיבלו תיק קליטה, ונקלטו ברוב המקרים זמן רב לאחר שקודמם בתפקיד סיים את תפקידו. 

והניסיון  כי מנהלי המחלקות לא מקפידים לרוב על שמירת הידע  עוד עלה מנתוני הסקר 
הנצבר בשירות בתחום ההתנדבות, ועל העברתו לרכז החדש. נוסף על כך, קורס ההכשרה 
לרכזי התנדבות רשותיים, המאורגן על ידי תחום ההתנדבות נפתח אחת לשנה, ולכן רכזים 
חדשים נאלצים להמתין לעתים מספר חודשים רב עד להשתתפותם בקורס. מממצאים אלו 
הבנו, כי קיים צורך משמעותי בסיוע לקליטת רכזים חדשים. בהתחשב בעובדה כי משאבי 
יש  כי  ההכרה  התבססה  מסגרות,  כ-90  על  אחריותם  בשל  מוגבלים,  במחוז  המפקחים 

לחשוב כיצד לערב בתהליך את המחלקות ואת הרכזים הוותיקים במחוז.

וכתחום,  כמפקחים  שלנו  הכוחות  ואיתור  המאפיינים,  על  הרלוונטי  המידע  איסוף  לאחר 
ניגשנו לחשיבה על צרכי המחלקות. הבנו כי מלבד חסרונו של תהליך קליטה מסודר, והיעדר 
מודעות מספקת מצד מנהלי מחלקות הרווחה לחשיבות קליטה מקצועית ומהירה של רכז 
חדש וליוו שלו בתפקידו, נעדרים גם דברים חיוניים נוספים: מאגר ידע ממנו יכול הרכז החדש 
בתיעוד  חוסר  חיוניים, בשל  עבודה  כולל מסמכי  על התחום,  רלוונטי  מידע  ולהשיג  ללמוד 
מתמשך של עבודת היחידה. על כך יש להוסיף את חסרונם של מנגנוני ליווי, הדרכה ותמיכה 

לרכזי התנדבות חדשים, טרם פתיחת קורס הכשרה. 

בשלב הבא עברנו להגדיר את התוצאות הרצויות, כאשר הבחנו בין תוצאות סופיות לתוצאות 
תוצאות  בעוד  התנדבות,  רכז  של  מקצועית  בעבודה  מתרכזות  הסופיות  התוצאות  ביניים. 
הביניים עוסקות בתהליך סיום תפקיד נכון של רכז יוצא וקליטה מיטבית של רכז נכנס. מכאן 
מנת  על  הנחוצים  )תשומות(  ולמשאבים  )תפוקות( המתאימות  לזיהוי ההתערבויות  עברנו 
להוציא אותן לפועל. שלב זה דרש חשיבה לא מעטה, וכלל התכתבויות רבות עם המנחות. 
כיצד אנו מדמיינים את התנהלות הרכז שעבר קליטה מיטבית,  האתגר היה טמון בהבנה 

וכיצד התוצאות נשארות ברורות ומנוסחות בקצרה ובבהירות. 

בתכנון ההתערבויות )תפוקות( הגדרנו שני מענים: 

יתייחס לכל השלבים הקשורים בתחלופת רכזים:  זה  תדריך לקליטת רכז חדש. תדריך   .1
החל מסיום תפקיד רכז קודם, דרך הכנת מנהל המחלקה לשירותים חברתיים לקליטת 
רכז חדש, הכנת חומרים רלוונטיים לתיק חפיפה, ועד לקליטת הרכז החדש עצמה )ראו 

התדריך בנספח(. 
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קבוצת הדרכה ולמידת עמיתים. קבוצה שתיועד לרכזים חדשים במחוז, ושתהווה מנגנון   .2

למידה, ליווי, הדרכה ותמיכה לרכזים חדשים באמצעות רכזים ותיקים שיוכשרו לתפקיד.

בתחום התשומות, לא נדרש דבר מלבד השקעת הזמן שלנו כמפקחים. סייעה בידנו העובדה 

והטמעת התדריך דרשו משאבים תקציביים.  ולא פיתוח  זה, לא קבוצת ההדרכה  שבשלב 

דרישה שכזו הייתה באופן טבעי, מצריכה זמן ואישורים נוספים.

יישום ההתערבויות

לאחר השלמת המודל התחלנו לעשות שימוש בתדריך במספר מקרים של פרישה וקליטה 

של רכזים במחוז. כאשר עמדה רכזת לפני פרישה, נפגשנו עמה והסברנו לה על החשיבות 

ידי המחלקה בתקופת  של גיבוש תיק קליטה, איתרנו את הנושאים החשובים לטיפול על 

המעבר, וכיצד לעדכן בצורה נכונה את השותפים לגבי השינוי הצפוי. כאשר נכנסה לתפקיד 

הרכזת  עם  חפיפה  לגבי  האידיאלי,  הקליטה  תיק  הרכב  לגבי  אותה  הכוונו  חדשה,  רכזת 

היוצאת ולגבי מפגשי למידה עם רכזים מובילים במחוז. למדנו שוב עד כמה נושא זה הוא 

ללא  החדש,  הרכז  של  פורמאלית  לקליטה  לרוב  מכוונת  המקומית  המערכת  וכי  חשוב, 

הרכז  של  לחפיפה  משותפים,  מסודרת  לפרידה  הפורש,  הרכז  בידי  המידע  לריכוז  הנחייה 

הנכנס ולאיתור הנושאים הדורשים תשומת לב בתקופת המעבר. 

קבוצת ההדרכה הורכבה מחמש רכזות התנדבות חדשות, מהיישובים גבעתיים, קריית אונו, 

יחידת ההתנדבות מהוד  וגני תקווה. את הקבוצה הנחתה מנהלת  בני ברק, גבעת שמואל 

השרון, שהיא ותיקה ונחשבת לאחת מהמנהלות המובילות בארץ, שאף זכתה באותה שנה 

)שפותח  שאלון  הקבוצה  לחברות  הועבר  הראשון  המפגש  לאחר  מתנדבת.  קהילה  באות 

ידי השירות להתמכרות ועבר התאמה לצרכינו(, במטרה לאתר תחומי למידה עיקריים  על 

לקבוצה. 

השאלון עסק מצד אחד בהערכה עצמית של הרכזות את יכולתן בתחומי ליבה של עבודתן, 

כגון תכנון והוצאה לפועל של פרויקט חדש, בניית שיתופי פעולה בתוך הרשות, זיהוי יחסי 

הכוחות בין בעלי התפקיד השונים, שימור והוקרת מתנדבים ועוד. מצד שני עסק השאלון 

התוצאות  בסיס  על  וניסיונן.  ידיעותיהן  את  להרחיב  ירצו  הרכזות  בהם  התחומים  בזיהוי 

משאלון זה, נבנו תכני ההדרכה שנלמדו בקבוצה. הקבוצה עסקה בין היתר בנושאים הבאים: 

פוליטיקה ארגונית, שיווק, פיתוח פרויקט, גיוס מתנדבים ועוד. היות והקבוצה עדין בעבודה 

בעת כתיבת מסמך זה, ומדידה שניה צפויה רק במפגש האחרון, אין בידינו עדין נתונים על 

תרומת ההדרכה למשתתפים. 

התוצאות שהשגנו 

וצפוי  התדריך שנכתב לקליטת רכז התנדבות חדש, כבר היה בשימוש בקרב שש רשויות, 

רכזים חדשים למחוז. המשובים  כניסתם הצפויה של עוד עשרה  רלוונטי עם  להיות מאוד 

שקיבלנו עד כה היו טובים. הם הדגישו כי התדריך "עשה סדר" בדברים. תדריך הקליטה אף 

הועבר למספר מנהלות מחלקה, ואנו מחכים להתייחסותן. 

למידת  והמשך  המדריך  עקרונות  הטמעת  של  במהלך  עדיין  נמצאים  אנו  כי  לציין  חשוב 
כי  הבחנו  לאחרונה  לדוגמה,  נמשך.  בתהליך  כרוכות  הפעולות  שתי  וכי  בשטח,  הצרכים 
במספר רשויות הזמן בין הודעת העובד על סיום תפקידו ובין פרסום המכרז היה ארוך, וגרם 
למרווח זמן משמעותי בין עזיבת הרכז הקודם לכניסת הרכז החדש לתפקיד. מכאן למדנו כי 
חשוב שאנו כמפקחים נאיץ במנהלי המחלקות לדאוג לפרסום המכרז, תוך הדגשת חשיבות 

קיצור הזמן של המחלקה ללא רכזת התנדבות. 

וסייעה להן  לגבי הקבוצה, למדנו מתגובות המשתתפות כי הקבוצה הייתה מאד רלוונטית 
רבות. קריית אונו אף זכתה לאות קהילה מתנדבת לשנת 2017. מהבחינה האדמיניסטרטיבית, 
רב  צורך  יש  וכי  כמפקחים,  שלנו  גבוהה  מעורבות  דורשת  כזו  קבוצה  הפעלת  כי  למדנו 
בקביעת תאריכי כלל הפגישות מראש, על מנת להימנע מהקשיים הכרוכים בתיאום לאורך 
תקופת הפעילות עם שש בעלות תפקיד עסוקות. מהקשיים האדמיניסטרטיביים וממשובי 
המשתתפות הגענו למסקנה כי המודל האידיאלי הוא מפגשי מנטורינג, אחד על אחד, של 

רכזת מנוסה עם רכז מתחיל. 

סיכום התהליך

כלי  ובחשיבה מכוונת תוצאות העניק לטעמנו למשתתפי ההכשרה  השימוש במודל הלוגי 
תכנון ישים למגוון רחב של פעולות, מתכנון פרויקט רחב היקף ועד לקביעת מטרות לפגישת 
כיום, כפי שאנו מזהים, הוא תרגול השימוש במודל הלוגי  פיקוח שוטפת. האתגר העיקרי 

מעבר לנושא שנבחר במיזם התוצאות, והטמעתו בעבודתנו השוטפת. 

בעקבות הידע שצברנו, הוזמנו להעביר הרצאה על תכנון פרויקט בפני תלמידי שנה ב' בקורס 
שיטות התערבות בבית הספר לעבודה סוציאלית, שעבורה גיבשנו חומרים מתאימים. אנו 

מתכננים להעביר תורה זאת גם לרכזי פרויקטים התנדבותיים מתנדבים ברחבי המחוז. 

לרכזי  מתקדם  קורס  פתחה  במשרד  התחום  הנהלת  שהקמנו,  ההדרכה  קבוצת  בעקבות 
בין היתר, במיומנויות הנחייה. המשתתפים בהכשרה מתחייבים  ותיקים העוסק,  התנדבות 
לשמש מנטורים לרכזים חדשים, אם בקבוצות קטנות ו/או באופן פרטני. תדריך קליטת רכז 
אומץ גם הוא על ידי התחום במשרד, ונמצא כיום בשימוש על ידי מפקחי התנדבות במחוזות 
כי המודל  אנו למדים  האחרים. מהתגובות שקיבלנו ממפקחים מחוץ לתחום ההתנדבות, 

יכול לסייע בטיוב תהליך הקליטה של בעלי תפקיד משירותים אחרים.

בנימה אישית

לתהליך  זמן  דורש  בשטח  הטמעתו  אל  הלוגי  מהמודל  המעבר  כי  למדנו  האישית  ברמה 
הדרגתי אישי שבו יהפוך לחלק אינטגראלי מעבודתנו. חשוב לנו לציין גם את המתח שליווה 
את התהליך בעיקר בראשיתו, בין הכתיבה וגיבוש המודל לבין יישומו. מתח זה נבע לדעתנו 
מהיותנו אנשי שטח שרצים מהר ליישם רעיונות, במיוחד כאשר עוד בשלבים הראשונים של 
גיבוש המודל, ועוד לפני שהמודל הלוגי זוקק וגובש סופית, היו כבר מקרים של סיום תפקיד 
וקליטת רכזים חדשים. כאן, שוב, הליווי על ידי גב' לימור בר-טל, גב' מיטל ויסמן ודב' אילנה 
לוי סייעו לנו להקדיש את הזמן הדרוש לתהליך התכנון ולא לרוץ מהר מדיי לשטח לפני תום 

כתיבת המודל. 
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בתקופה  רב  זמן  דורש  הוא  כי  הייתה  התחושה  מאתגר.  היה  הלוגי  המודל  פיתוח  תהליך 
בה עומס העבודה גדול. אולם עם הזמן, ומשהבנו שהמודל הלוגי מסייע למקצועיות שלנו 
ולהצלחתו.  והתחזקה תחושת האחריות לתהליך  כמפקחים, עלתה רמת המעורבות שלנו 
רציפה  בצורה  לפעול  לנו  סייעו  לוי  אילנה  וגב'  בר-טל  לימור  גב'  עם  האישיים  המפגשים 
ועקבית, לעקוב אחר ההנחיות והסיכומים, ולבצע את המשימות הנדרשות על מנת להתקדם 

בתהליך. 

כי  גילינו  לרשויות.  שלנו  והמענים  הכלים  ארגז  את  להרחיב  לנו  אפשר  התוצאות  מיזם 
ההכוונה שלנו את המחלקות בנושא סיום תפקיד של רכז התנדבות וקליטה של רכז חדש, 
וקיום קבוצת ההדרכה לרכזים חדשים, ממצבת אותנו כאנשי מקצוע אל מול הרכזים, מנהלי 
העלה  גם  אלו  מענים  פיתוח  ההתנדבות.  תחום  והנהלת  המחוז  הנהלת  ומול  המחלקות, 
את הביטחון בתפקיד שלנו כמפקחים, המזהים חוסרים וחסמים בדרך לתפקוד מיטבי של 

רכזים, ופועלים על מנת לתת להם מענה.

חשוב לנו להגיד תודה ללימור, אילנה ומיטל על הפרגון, הליווי האישי והמקצועי ועל האמונה 
בנו ובמודל שבחרנו.

| נספח – התנדבות |

מדריך למפקח בנושא קליטת רכז התנדבות חדש

מטרת המדריך היא לסייע לרכז התנדבות חדש בהשתלבותו המקצועית והחברתית במחלקה 
לשירותים חברתיים. ההנחה העומדת מאחורי פיתוח המדריך היא, שהשתלבות מהירה של 
הרכז החדש בצוות ובעבודה, תגדיל את היעילות ותאפשר מיצוי פוטנציאל הטמון בו, יכולותיו 
וכישוריו. מתוך מחשבה זו, בנינו תהליך קליטה "ארוז", באופן המאפשר לעובד ללמוד בסדר 
ולהיעזר  בתפקיד,  הקליטה  של  הקריטי  לשלב  החיוניות  האינטראקציות  את  לנהל  הגיוני, 

במידע חיוני לקיום צעדיו הראשונים בעבודה.

המדריך מורכב מהנחיות לקיום שלוש פגישות, המייצגות שלושה שלבים בתהליך, שתכולתן 
מפורטת בהרחבה בהמשך: 

עם מנהלת האגף והרכז היוצא.. 1

עם הרכז הנכנס.. 2

עם הרכז הנכנס ומנהלת האגף.. 3

טרום קליטה: פגישה בין ממונה ישיר והרכז היוצא עם מפקח ההתנדבות   .1

מטרות:  1.1

הסדרת בניית תיק קליטה על ידי הרכז היוצא. •

השגת הסכמה לחפיפה של הרכז הנכנס על ידי הרכז היוצא. •

היערכות אופטימאלית של היחידה לקראת קליטת רכז חדש. •

מועד:  1.2

הפגישה תתרחש בסמיכות גדולה ככל האפשר להודעת הרכז על סיום תפקידו.

תכני הפגישה:  1.3

החלטה על עדכון כולל של ארגוני ההתנדבות והשותפים על פרישת רכז ההתנדבות. •

איתור נושאים דחופים לטיפול והחלטה על אופן העבודה בתקופת הביניים, מינוי  •
איש קשר למקרים דחופים וכו'.

העלאת נושא ניהול וניצול התקציב בתקופת הביניים עד למינוי רכז חדש.  •

ריענון הגדרת תפקיד רכז התנדבות רשותי, על מנת להבטיח שהמכרז שיפורסם  •
יהיה מותאם להגדרת התפקיד.
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הצגת מבנה יחידת התנדבות מיטבי בפני מנהל האגף )מופיע בחוברת הפרויקטים(.  •

הצגת בקשה להשתתפות הפיקוח במכרז לקליטת רכז חדש. •

הסבר על המשמעות התקציבית האפשרית של תקופה ללא רכז. •

הנקלט,  • הרכז  עם  הפורש  הרכז  של  לפחות  אחד  חפיפה  מפגש  על  הסכמה 
ואפשרות לפניה טלפונית בהתאם לצורך.

הסבר על חשיבות הכנת תיק חפיפה על ידי הרכז היוצא.  •

פירוט תכני התיק:  1.4

חומרים הקשורים לפיקוח ההתנדבות:  1.4.1

הגדרת תפקיד רכז התנדבות רשותי •

תע"ס התנדבות. •

דוחות פיקוח קודמים. •

ביטוח  • נלווים: טופס תביעה של  וטפסים  ביטוח לאומי  ביטוח מתנדבים של  נוהל 
לאומי, טופס הפנייה, דוגמה לרשימת אקסל.

נוהל ניצול תקציב הניתן על ידי משרד הרווחה. •

מאגר מידע בנושא התנדבות. •

חוברת פרויקטים של תחום ההתנדבות. •

חוברת שיווק יחידת ההתנדבות של תחום ההתנדבות במשרד. •

מסמכים פנימיים של יחידת ההתנדבות:  1.4.2

מיפוי צרכים ויכולות בתחום ההתנדבות ביישוב.  •

כרטיסי פרויקט לכלל הפרויקטים. •

תיאור תפקיד לכל תפקידי המתנדבים. •

תיק חירום. •

וסטטוס  • השותפות  תיאור  קשר,  איש  פרטי  הכוללת  מלאה  שותפים  רשימת 
השותפות.

סיכומי פגישות ופרוטוקולים. •

רשימת ארגונים ועמותות שותפים. •

תקציב מפורט. •

רשימת נושאים פתוחים לטיפול. •

תכניות עבודה קודמות. •

חומרי שיווק וחשיפה. •

)מש"ח,  הרכז  פועל  מתוכה  היחידה  פעילות  על  וחומרים  מסמכים   1.4.3
מתנ"ס, חברה עירונית וכד'(:

תכניות עבודה של היחידה. •

נהלי ודרכי עבודה ביחידה. •

מסמך מדיניות היחידה. •

רשימת בעלי תפקידים.  •

קליטה ואוריינטציה: פגישת היכרות של הפיקוח עם הרכז הנכנס  .2

אפילו  להימשך  העשוי  המעשי,  הקליטה  שלב  מתחיל  במחלקה  הרכז  של  הראשון  ביומו 
כמה שבועות. שלב זה חשוב ביותר ויש לו השפעה ישירה על הצלחתו העתידית של העובד 
ההיבט   – עיקריים  היבטים  לשני  לחלק  ניתן  המעשי  הקליטה  שלב  את  העבודה.  במקום 

האישי-חברתי וההיבט המקצועי.  

הערכות לקליטת הרכז הנבחר:    2.1

הערכות זו דורשת קיום שיחת טלפון בין המפקח לממונה הישיר לאחר בחירת הרכז ולפני 
קליטתו במחלקה. בשיחה זו יתבקש המנהל לפגוש את הרכז ביומו הראשון במחלקה ולקוט 

את הצעדים הבאים: 

מתן הגדרת תפקיד מעודכנת. •

מתן הסבר על מבנה האגף ומבנה הרשות המקומית ומדיניותם.  •

עריכת סיור והיכרות עם בעלי תפקידים רלוונטיים באגף. •

וידוא קיום חלל פיסי לעבודת הרכז והציוד הנדרש לעבודתו. •

קביעת פגישות קבועות דו-שבועיות בין המנהל/ראש צוות לרכז.  •

ארגונים שותפים  • באגף,  פרויקטים המבוצעים  כגון  פעילות האגף,  על  מידע  מתן 
וכד'.

העתידי  • הרכז  וצירוף  באגף,  והליווי  העדכון  ההדרכה,  ההכשרה,  מסגרות  הצגת 
לישיבות הצוות של האגף.

העברת פרטי הקשר של הרכז הקודם לתיאום מפגש חפיפה. •

פגישת הכרות של הפיקוח עם הרכז הנכנס סמוך למועד כניסתו לתפקיד   2.2

מטרות:  2.2.1

היכרות ראשונית עם המפקח ועם פעילות ומבנה תחום ההתנדבות. •
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העברה של חומרים מקצועיים ונהלים.  •

הכנת תכנית כניסה לתפקיד. •

תכנים:  2.2.2

הצגה אישית )ברמת קורות חיים(. •

עבודת  • אופן  אחריות,  תחומי  מבנה,  הרווחה:  במשרד  ההתנדבות  תחום  הצגת 
המפקחים וממשק העבודה עם הפיקוח.

מין,  • עבירות  ביטוח, העדר  נהלי פעילות:  ועל  מעבר משותף על תע"ס התנדבות 
תקציב.

הסבר על מסגרות ההכשרה והפיקוח:  •

קבוצת למידה רכזים חדשים  ○

מפגשי מנטורינג ○

מפגשים מחוזיים ○

קורס הכשרה בסיסית ○

פגישות פיקוח ותדירות ○

סקירה משותפת של תיק החפיפה והנחיות להשלמת חוסרים. •

העברת חומרי התנדבות: מדריכים, ספר פרויקטים וספרים אחרים, מצגות. •

הכוונה לגיבוש תכנית כניסה לתפקיד יחד עם מנהלת האגף. •

התרשמות, נקודות למעקב וסיכום הישיבה. •

מסמכים נדרשים ותאריך ביקור פיקוח הבא.  •

פגישה משותפת של המפקח עם המנהל הישיר והרכז הנכנס  .3

מטרות  3.1

השגת מחויבות המנהלת לתהליך קליטת הרכז.. 1

הסכמה על הצעדים שעל המנהלת לנקוט על מנת להבטיח קליטה מיטבית.. 2

תכנים  3.2

הכוונה להכנת תכנית הכניסה לתפקיד והשלמת תיק החפיפה.  •

תיאום פגישות עם בעלי תפקידים רלוונטיים ברשות כגון מנכ"ל, דובר, מנהל אגף  •
חינוך, מנהלי מתנ"סים, רכזת התנדבות נוער, אחראי חירום, עובדת זכאות רפרנטים 

חשובים וכו'.

הנחיית הרכז לעריכת היכרות עם ראשי ארגוני מתנדבים ומתנדבים ותיקים. •

וידוא הצטרפות הרכז לישיבות צוות ושאר מסגרות האגף הרלוונטיות. •

הישיר:  • המנהל  בפני  התחום  של  שנתי  הרב  ההכשרה  ומסלול  מסגרות  הצגת 
מנטורינג, קורס הכשרה בסיסי, ביקורי פיקוח, וובינרים, קורסים מתקדמים וכנסים 

ארציים, ווידוא הסכמת המנהל להצטרפות הרכז למסגרות אלו.

פריסת חזון המנהלת ליחידת ההתנדבות וציפיותיה מהרכז והפיקוח. •

גיבוש משותף של תכנית כניסה לתפקיד הכוללת יעדים קצרי טווח. •

תכנון עריכת שיחת משוב ראשונית לאחר חצי שנה בתפקיד. •

אחרי קטע זה יבוא המודל של השירות להתנדבות – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

רכזי התנדבות נקלטים הרבה לאחר סיום 
תפקידם של קודמיהם. 

מנהלי אגפי רווחה לרוב לא מקפידים על 
שמירת הידע והניסיון הנצבר בשירות ועל 

העברת ידע זה לרכז

הכשרה בסיסית נפתחת אחת לשנה ולכן 
רכזי ההתנדבות חדשים צריכים לעיתים 

להמתין מס' חודשים עד לתחילת הכשרה.

מבין 10 רכזים חדשים רק שלושה עברו 
חפיפה, וחמישה מכהנים מס' חודשים 

מבלי שעברו עדיין הכשרה

שאלון קצר שהופץ לרכזים מצביע כי רובם 
המכריע לא עבר תהליך קליטה מסודר, 

אם בכלל, ולא קיבלו

 מסמכים החיוניים לעבודתם. 

מס' גבוה של פעילויות ברמת מטה ולכן 
פחות זמן למפקחים להגיע ליישובים.

תקציב נמוך של התחום.

כוחות:
עובדים

מוטיבציה גבוהה לשינוי בקרב המפקחים.

קיים ידע נרחב ועשרות שנות ניסיון בקרב 
המפקחים 

מפקחים חדשים עם רעיונות חדשים, 
חלקם מחוץ לשירות המדינה.

הארגון במחוז
מחוז מרכז בונה תכנון אסטרטגי. 

הכשרה למפקחים שיוצאת בקרוב

מטה
מנהל שירות חדש שתפקד כמפקח אזורי 

ומודע לפערים.

תחום
שירות בהתחדשות.

התנדבות הופכת לפרופסיה.

צרכים )בעיות, קשיים(

היעדר תהליך סיום תפקיד 
ותהליך קליטה מסודר לרכזי 

התנדבות מצד הפיקוח. 

היעדר מאגר ידע ממנו ניתן 
להשיג מידע רלוונטי על התחום, 

טפסים ונהלי פעילות.

היעדר הגדרת תפקיד ברורה 
לרכזי התנדבות.

היעדר תיעוד קבוע של עבודת 
היחידה וחוסר במסמכי עבודה 

חיוניים. 

היעדר מודעות מצד מנהל 
מחלקת רווחה לחשיבות קליטה 
מקצועית ומהירה של רכז חדש 

וליוויו בתפקידו.

היעדר מנגנוני למידה, ליווי, 
הדרכה ותמיכה לרכזי התנדבות 

חדשים טרם פתיחת קורס 
הכשרה.

זמן התמקצעות רכז ארוך יתר 
על המידה.

פגיעה בעבודת השירות 
להתנדבות בעקבות העדר 

הסדרה מיטבית ומהירה של 
קליטת רכז חדש:

שותפויות של השירות נותרות  •
ללא ניהול במשך זמן רב.

עצמם  • מוצאים  מתנדבים 
ללא ליווי והכוונה.

השונים  • בפרויקטים  פגיעה 
שנותרים ללא מנהל.

חודשים  • מספר  של  עצירה 

בגיוס ושימור מתנדבים.

תפוקות )התערבויות(

תפוקות )התערבויות( )נספחים 
מצורפים( 

חדש  • רכז  קליטת  תדריך  בניית 
הכולל: 

בניית תיק קליטה •

ישיבת תיאום עם מנהל המחלקה  •
והרכז היוצא

עם  • הפיקוח  של  היכרות  מפגש   
הרכז הנכנס ומנהל המחלקה

מפגש עם הרכז הנכנס •

ומנהל  • הנכנס  הרכז  עם  מפגש 
חודשים   3 לאחר  המחלקה 

בתפקיד

מנהלי  • בקרב  התדריך  הטמעת 
התנדבות  רכזי  מחלקות, 

ומפקחים 

בנייה והנגשה של מאגר ידע הכולל  
טפסים, תשתיות ידע מקצועי, 

ונהלים בנושא התנדבות

גיבוש הגדרת תפקיד ברורה עם כל 
הפיקוח ברמת מטה

בניית תכנית מנטורינג הכוללת קורס  
הכשרה באימון )קואצ'ינג( שתהווה 
מנגנון למידה, ליווי, הדרכה ותמיכה 

לרכזים חדשים באמצעות רכזים 
ותיקים שיוכשרו לתפקיד

הקמת קבוצת למידה מודולרית 
לרכזים חדשים בליווי הפיקוח עד 

לפתיחת הכשרה 

תוצאות

תוצאות ביניים: 
קיים תהליך סיום תפקיד של רכזים פורשים ותהליך קליטה 

שיטתי של רכזים חדשים המוטמע בקרב המפקחים 
והמחלקות לרווחה

קיימת תכנית לשימור מתנדבים והבטחת רציפות פרויקטים 
מוכנת ע"י הרכז היוצא

קיום מאגר ידע רלוונטי לתחום ולתפקיד המונגש לכלל 
הרכזים

קיימת הגדרת תפקיד ברורה ומנהל מחלקת הרווחה עושה 
בה שימוש בתהליך קליטת רכז

קיימים מסמכי עבודה חיוניים לרכז החדש אותם ערך הרכז 
היוצא.

קיימת מודעות בקרב מנהלי מחלקות רווחה לחשיבות 
תהליך קליטה מקצועי ותפקידם בתהליך

קיימת מעטפת מקצועית רחבה לקליטת רכז חדש הן מצד 
הפיקוח, הן מהמחלקה הקולטת וממעגל הרכזים הוותיקים 

)מנטורינג( 

קיימת רציפות מלאה של פעילות היחידה בתקופת השינוי 
בבעלי תפקידים

הרכז הנכנס בטוח ביכולתו להוביל ולפתח את תחום 
ההתנדבות ביישובו

תוצאות סופיות:
רכזי התנדבות מקצועיים ומיומנים

רכזים חדשים נקלטים באופן מיטבי ומקיף

קיימים דרכי עבודה ותיעוד של העובדים בשטח כוח אדם 
מיומן, איכותי ומקצועי בתפקיד רכזי התנדבות קליטה 
מיטבית לרכזים חדשים והמשכיות מלאה של השירות 

הניתן.

בניית תהליך קליטה מיטבי לרכז התנדבות חדש
מודל לוגי - תחום ההתנדבות

תשומות

משאבי זמן של 
הפיקוח

כ-10 שעות עבודה 
לקליטת כל רכז 

חדש כולל הכנה 
ופגישות. סה"כ 

60 שעות לקליטת 
שישה רכזים.

כ20 שעות לארגון 
קבוצת המנטורינג 

והשתתפות 
הפיקוח בשני 

מפגשים.

עלות קורס 
אימון )קואצ'ינג( 

להכשרת 
מנטורים. 

כ-15,000 ₪ 

עלות אכסניה 
למפגשי ההכשרה 

למנטורים

עלות הרצאות 
מקצועיות למפגשי 
מנטורינג:. כ2,000 

 ₪

עלות כיבוד 
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שירות ילד ונוער ח. 
נושא נבחר: תיאום בין גורמי הפיקוח השונים בשירות ילד ונוער במחוז בנושא 

האומנה לילדים

מובילי התכנית במחוז

מיכל רבין )מרכזת השירות(, נעמי זריז, איילת מנשה, מיכל מילשטיין-בוקובסקי, אמה רחמים, 
יעל ירום, תמי בלדב, תמר הורוביץ, עמית לוי, שרית ספיר, דניאלה כהן, רינה חסילביץ, מיטל 

ברוך, עמליה בן-שוהם.

רקע על השחרות לילד ונוער 

שירות ילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער 
בכל  או  מגוריהם  בקהילת  במשפחותיהם,  וסכנה  סיכון  במצבי  נמצאים  אשר   ,18 גיל  עד 
מקום אחר. מטרתו המרכזית של השרות היא לאתר אוכלוסייה זו, לטפל בה ולהציע להם 

ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון. 

השירות לילד ולנוער מציע שירותים משני סוגים: 

שירותים קהילתיים: התערבויות טיפוליות מגוונות לילדים והוריהם, ובכללם שילוב במסגרות . 1
קהילתיות מתאימות - כמו מועדוניות ומעונות רב-תכליתיים - אשר נותנות מענה לבעיות 
של הילד והוריו, ככל שניתן בסביבה הקרובה למקום מגוריהם. שירותים אלו ניתנים על ידי 
ידי  עובדים סוציאליים מטעם המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, וכן על 

עמותות ציבוריות הפועלות מטעמן של המחלקות.

המופעלים . 2 חרום  ומרכזי  חרום  קלטי  אומנה,  משפחות  פנימיות,  ביתיים:  חוץ  שירותים 
ונוער. ההפניה למסגרות  לילד  בפיקוח השרות  ופרטיות  ציבוריות  ידי עמותות  על  בעיקר 
ברשויות  חברתיים  לשירותים  במחלקות  סוציאליים  עובדים  ידי  על  נעשית  ביתיות  החוץ 
המקומיות, לאחר שהילד והוריו עברו דיונים בוועדות תכנון, טיפול והערכה )ועדות החלטה(.

רקע לבחירת הנושא

עד  ילדים  השמת  העדפת  בדבר   80 מספר  מנכ"ל  חוזר  פורסם   ,2015 ספטמבר  בחודש 
8 במשפחת אומנה. פרסום החוזר הציף מצד אחד קשיים אובייקטיבים ואופרטיביים,  גיל 
ומצד שני הסתייגויות ערכיות ותרבותיות. מסרים שהגיעו מהמחלקות לשירותים חברתיים 
ביטאו חוסר אמון בגישה המוצגת בחוזר, קושי להתמודד עם התנגדות הורים, חשש מהעדר 
משפחות מיועדות לאומנה, ושיקפו משקעים סביב קריסות סידורי אומנה. תרמה לתגובתם 
גם היסטוריה של עבודה מתוחה עם שירותי האומנה והפיקוח במשרד. בנוסף, בוטא כעס 
מצד המחלקות על פרסום הנוהל ללא הכנתן, מהלך שהדגיש מבחינתן את חווית הנתק בין 

קובעי המדיניות במטה לבין השטח. 

הבעיה הראשונה אליה התייחסנו כמפקחים, הינה הקושי וההתנגדות ליישום הנוהל בקרב 
 .6 המחלקות. זאת לאור קבלת פניות רבות לאשר השמות חריגות בפנימיות לילדים מגיל 
במהלך הדיון הצוותי בניסיון לזהות את מאפייני הבעיה, נוכחנו כי אחד החסמים המרכזיים 
של  מקביל"  "תהליך  גילתה  בסוגיה,  נוספת  העמקה  אולם  בשטח.  העובדים  עמדות  הינו 
התנגדות לזה של עובדי השטח בקרב מפקחי שירות ילד ונוער. זיהינו חוסר בהירות בקרב 

בין המחוז למחלקות, ומעט מאוד ממשקים משותפים  המפקחים בנוגע לגבולות אחריות 
בעבודת המפקחים עם המחלקות. לאור זאת, הוחלט כי בכדי להגיע לתוצאה הסופית יש 

להגדיר תוצאות ביניים שמתמקדות תחילה במפקחי ילד ונוער. 

שתי התוצאות המרכזיות אותן ביקשנו להשיג הן: 

חיזוק הידע בתחום האומנה בקרב מפקחי ילד ונוער. . 1

כתיבת נוהל/תדריך שיסדיר את תהליכי העבודה בין מחלקות לשירותים חברתיים לבין גופי . 2
האומנה, תוך זיהוי צמתים מרכזיים למעורבות הפיקוח. 

תהליך העבודה שעברנו

מן ההתחלה הוחלט כי כל מפקחי השירות יהיו חלק מהתהליך, מתוך הבנה שכלל התחומים 
קשורים, משפיעים ומושפעים משינוי המדיניות. החלק הארי של התהליך נעשה בשיתוף 
המפקחים הנמצאים בקשר ישיר עם המחלקות )נפגעי עבירה, חוק נוער, קהילה, אומנה(. 
בחלק זה הוצגו עמדות, תפיסות, צרכים, קשיים, נעשתה העמקה בסוגיות טכניות ורגשיות, 
עיבד את התמות  צוות מצומצם מקרב המפקחים, אשר  נבחר  פעולה.  כיווני  על  וחשיבה 
המרכזיות ותירגם אותן לכדי תכנית פעולה. את העבודה ליוו מפגשי הכשרה ולמידת המודל 
הלוגי, אשר סייעו לשיים תהליכים, לחדד מושגים, למקד מטרות ותוצאות רצויות ואת הדרך 

להשגתן. 

במטרה להשיג את התוצאות הרצויות ואת השינוי המיוחל, התקיימו הפעולות הבאות:

קהילה  • נוער,  חוק  מפקחי  את  שכללו  מהמחלקות,  בחלק  משתתפים,  מרובות  ישיבות 
וכן להציף סוגיות וקשיים  ואומנה. מטרתן היתה להעמיק את הידע, להבהיר את הנוהל, 

בעבודה המשותפת. 

נציגי  • ועם  והמחוזית,  ועדות תכנון עם מפקחת האומנה הארצית  יושבי ראש  מפגש של 
תכנית מימ"ד.

ישיבות צוות של מפקחי המחוז, ממוקדות בנושא האומנה תוך הרחבת סוגיות רלוונטיות. •

העברת שאלון עמדות למפקחים בנושא האומנה, באמצע התהליך. •

למידה ממקרי אומנה אשר הוגדרו על ידי המחלקות כמוצלחים, וכאלה שהוגדרו כפחות  •
הגיעו למחלקות  לצוותים מצומצמים, אשר  כללה חלוקת המפקחים  מוצלחים. הלמידה 
ולגופי האומנה בכדי לבדוק תיקי אומנה שנקבעו מראש. צוות הביצוע הכין מבעוד מועד 
טופס ובו שאלות מנחות לבדיקת התיקים. לאחר הבדיקה נערך דיון עם הצוות המטפל 
בכדי לחדד ההבנות לגבי ההתנהלות במקרה, ולהבין את הגורמים המעכבים והמקדמים 
בהתנהלות במקרי השמת ילד באומנה. הבנה זו נועדה לאפשר בניית נוהל/תדריך מתאים. 

יום מרוכז של כל צוות ילד ונוער, במטרה לבנות את עיקרי התדריך.  •

ההנחה היא שצמצום קריסות האומנה יגרמו לשינוי העמדות של עובדי המחלקה והפיקוח  •
ביחס להשמה באומנה ולשם כך נכתב התדריך.

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ChildrenUnder12
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeChildren
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/ExtraHomeAssigning
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התדריך שהכנו 
בנושא  המעורבים  המקצועיים  הגורמים  כל  בין  בקשר  סדר  ליצור  נועדה  התדריך  כתיבת 
האומנה. ההנחה היא שהסדרה זו תתרום לצמצום מקרי הקריסה של סידורי אומנה, ובכך 
יגרמו לשינוי עמדות חיובי ביחס להשמה באומנה בקרב עובדי המחלקות לשירותים חברתיים 

והמפקחים. על בסיס הנחה זו, הוגדרו לתדריך שתי מטרות: 

כולל  • האומנה,  לבין  חברתיים  לשירותים  המחלקות  בין  המשותפת  העבודה  את  להסדיר 
חלוקת תפקידים.

לסמן צמתים מרכזיים בהם נדרשת מעורבות הפיקוח. •

שוטף  טיפול  השמה,  הפניה,  באומנה:  בהשמה  מהשלבים  אחד  לכל  מתייחס  התדריך 
וגוף  בכל אחד מהשלבים מודגשת האחריות המשותפת של המחלקה  סיום האומנה.  וכן 
השותפות וחלוקת התפקידים ביניהם. בתדריך מודגש כי בכל שלב בתהליך ההשמה, כאשר 

נתקלים בקושי ביישום וחילוקי דעות, יש לערב את הפיקוח. 

התדריך מאיר את חשיבות העצירה לחשיבה לאורך הדרך בצמתים השונים, וכן את הצורך 
לבחון עירוב של הפיקוח לאורך כל תהליך ההשמה ולא רק במצבי משבר אקוטיים. זאת, על 

מנת לצמצם מצבי סיום אומנה שאינם מתוכננים, קרי קריסות האומנה. 

סיכום התהליך
אנו מתארים את התהליך כמעבר "מבלבול לשכלול". עם קבלת המשימה הייתה תחושה 
של עייפות ותסכול מעודף משימות, ולכן היא התקבלה בכבדות. הייתה הרגשה שהיוזמה 
איננה שייכת לנו, שכן מדובר ביוזמה מחוזית, שלא נבעה מצורך או בקשה שלנו. לכך התווסף 
ניסיון עבר שבו פרויקטים החלו והסתיימו ללא תוצאות. עם זאת, מרגע שהצלחנו להתמקד 

בנושא רלוונטי המשמעותי לכולנו ניכרה התגייסות. 

במפגש  שנערך  מהשיח  ולהקיש  התוצאתית,  השפה  את  לדבר  התקשינו  הדיונים  במהלך 
להטמיע  הצלחנו  המודל,  למידת  מפגשי  ובסיוע  בהדרגה,  במודל.  המופיעות  הגדרות  לכדי 
את שפת המודל הלוגי. המפגשים הראשונים, שנועדו לאפיון הבעיה והכרת העמדות, היו 
סוערים. בוטאו בהם תחושות ועמדות שבחלקם עוצבו על ידי ניסיון העבר. במהלך העבודה, 
בעמדות,  התקרבות  ניכרה  פעולה,  ובדרכי  רצויה  בתוצאה  ההתמקדות  לתהליך  ובמקביל 
פעולה,  שיתופי  ריבוי  שכלל  בשטח,  מהותי  שינוי  נראה  זה  בשלב  כבר  ושותפות.  לכידות 
האומנה.  ולגופי  למחלקות  המפקחים  ובין  עצמם  לבין  המפקחים  בין  ממשקים  הגברת 
המפקחים החלו להגיע למחלקות בתדירות גבוהה ובמשותף, בכל מקרה של משבר, לצורך 

התייעצות וחשיבה משותפת. 

דוגמה לשינוי ניתן למצוא במקרה שבו היו חילוקי דעות מהותיים ותכופים בין עובדי המחלקה 
לבין מנחת האומנה, ובין משפחת האומנה לאם הילד. הילד הוגדר על ידי המחלקה כמקרה 
של "אי הצלחה" על פי הגדרות המיזם. מתוצאות הבקרה שנערכה בגופי האומנה ובמחלקה 
והפיקוח תהיה קריסה מוחלטת  כל הגורמים  ברור, שללא עריכת מפגש משותף של  היה 
של האומנה. השיח המשותף שהתקיים היווה קרקע שאפשרה הבנה, שותפות מקצועית, 
והתקרבות בין משפחת האומנה לאם. בפועל, האומנה לא קרסה, ונבנתה תכנית הדרגתית 
להחזרת הילד לאמו בהתאם לצרכי הילד ומשפחתו. כפי שאמרה האם האומנת: "הבנתי 

שכדי לחבק את הילד שלי אני צריכה לחבק את אימא שלו". 

| נספח |

תדריך לעבודה משותפת בין מחלקות לשירותים חברתיים לבין עמותות האומנה, 
ולזיהוי צמתים מרכזיים למעורבות הפיקוח

מטרות התדריך 

בין המחלקות לשירותים חברתיים לבין עמותות האומנה, . 1 להסדיר עבודה משותפת 
כולל חלוקת התפקידים בין הצדדים. 

לזהות צמתים מרכזיים בהם נדרשת מעורבות פיקוח.. 2

הבסיס החוקי של התדריך

חוק האומנה.. 1

ילד עד גיל שמונה, שלגביו יתקיים דיון בוועדת . 2 80 הקובע כי כל  חוזר מנכ"ל מיוחד 
תכנון טיפול באשר להוצאתו מסביבתו המשפחתית, יופנה למשפחת אומנה.

הפניה לאומנה א. 
ההפניה לאומנה תהיה לאחר שהתקיים דיון בוועדת תכנון טיפול. במקרה שקיימת משפחה   .1
מיועדת לאומנה, יש לגבש את המלצת המחלקה, לאחר בדיקה ראשונית של המשפחה 
על ידי גוף האומנה. הסידור באומנה יעשה ככל הניתן בהשגת הסכם חתום בין המחלקה 

לבין ההורים הביולוגיים, בתוך חודש ממועד הוועדה. )סעיפים ד', ה' בחוק האומנה(. 

כל  לאורך  אינטנסיבית  טיפולית  עבודה  לעשות  יש  לאומנה,  הורים  התנגדות  יש  כאשר   .2
תהליכי ההפניה וההשמה. ניתן להסתייע בשירותי האומנה כבר בשלב זה. במידת הצורך, 

ובכפוף להחלטות ועדת תכנון טיפול, תיעשה פנייה לבית משפט. 

הוועדה  ממועד  שבוע  עד  אומנה,  למפקחת  המחלקה  מן  יועבר  ומעודכן  מלא  חומר   .3
לתכנון טיפול, או לחילופין מיום קבלת החלטה שיפוטית. החומר יכלול את מירב הפרטים, 
לרבות השתייכות דתית, רמת ההקפדה על הלכות הדת, התייחסות לתהליך של ההורים 
האומנה  לטווח  התייחסות  לסידור,  ההורים  הסכמת  מידת  שיקום,  פרוגנוזת  הביולוגים, 
המשוער, לטיב הקשר עם ההורים הביולוגים ותדירותו. הכרחי שהמחלקה תתייחס לסוגיית 
ומנומקת  ישנה סיבה מפורטת  החיסיון. ככלל, משפחות האומנה אינן חסויות, אלא אם 
יש  היטב. בכל מקרה, החלטה על חיסיון מתקבלת בבית המשפט או בהסכמה. בנוסף, 
לבין  האומנת  המשפחה  בין  המפגשים  ותדירות  למקום  בנוגע  התייחסות  בחומר  להציג 

המשפחה הביולוגית.

מפקחת האומנה תעביר החומר לעמותות האומנה, בתוך שבועיים מיום קבלת החומר.   .4
קבלת  מיום  שבועיים  בתוך  המחלקה,  עו"ס  עם  קשר  ליצור  האומנה  עמותת  באחריות 
החומר, ולשוחח עמה אודות הקטין ומשפחתו. זאת במטרה לחדד את ההבנה באשר לצרכי 
הקטין, ולדייק ככל הניתן את התאמת המשפחה האומנת. בנוסף, עמותת האומנה תיידע 
את מפקחת האומנה באשר להיתכנות ההשמה, עד שלושה שבועות מקבלת החומרים. 
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מרגע הפניית החומרים ועד שלב ההשמה, על המחלקה לעדכן את עמותת האומנה בכל   .5
יישום  ועל  ההשמה  תכנון  על  האומנה,  התאמת  על  להשפיע  כדי  בו  שיש  רלוונטי  שינוי 

תכנית הטיפול. 

באם מדובר בסידור בדיעבד, כלומר מקרה בו הילד כבר שוהה במשפחה חלופית ביוזמת   .6
משפחתו הביולוגית, וקיימת מחלוקת ביחס להתאמת משפחה חלופית זו לשמש אומנת 
כי איננה מתאימה  בין עמותת האומנה למחלקה לשירותים חברתיים )העמותה מוצאת 
והמחלקה סבורה שיש להשאיר את הקטין - יש לפנות למפקחת קהילה, בבקשה לקיים 

דיון בראשות מרכזת שירות ילד ונוער במחוז. 

כאשר מוצעות מספר משפחות פוטנציאליות על ידי מספר גופי אומנה, על המחלקה לקבל   .7
החלטה מי המשפחה שעל פי נתוניה )מרחק גיאוגרפי, מספר וגיל ילדים, גיל ההורים, וכד'( 

היא המתאימה ביותר לתת מענה לצרכי הילד.

ייפגשו  ומנחת האומנה  לאחר קבלת החלטה על משפחה פוטנציאלית, עו"ס המחלקה   .8
יחדיו עם המשפחה האומנת, על מנת להתרשם מהתאמתה לקטין המיועד. 

במידה שישנם קשיים בשלב ההפניה - כגון אי הסכמות בין המחלקה לבין עמותת האומנה   .9
על פרופיל המשפחה המתאימה, או שלא נמצאת משפחה תוך פרק זמן סביר - יש לפנות 
לפיקוח האומנה להתייעצות. פיקוח האומנה יערב, במידת הצורך, את פיקוח קהילה או 

חוק נוער. 

10. במידה שהמחלקה דחתה מסיבות שונות שלוש משפחות אומנה פוטנציאליות, מפקחת 
האומנה תיזום דיון בשירות ילד ונוער במחוז בראשות מרכזת השירות. 

בכל שלב ובכל מקרה, תמיד ניתן להיוועץ טלפונית עם הפיקוח הרלוונטי – אומנה, קהילה   .11
או חוק נוער.

השמה באומנהב. 
הילד  לצרכי  ומותאמת  הדרגתית  השמה  תכנית  תיבנה  מתאימה,  משפחה  מציאת  עם   .1
תוך  ומנחת האומנה,  עו"ס המחלקה  ידי  על  תיבנה במשותף  הביולוגיים. התכנית  והוריו 
בין  )הקשר  הביולוגיים  ולהורים  לילד  מענים  ולמתן  ביניהן,  האחריות  לחלוקת  התייחסות 

הילד להוריו, צורך בחיסיון, ועוד(.

באחריות עו"ס המחלקה לתכנן יחד עם מנחת האומנה את הבניית הקשר בין הורי האומנה   .2
להורים הביולוגיים כשותפים, כולל הכנסת תכנית מימ"ד. במידת הצורך, יש למצוא מקום 

במרכז קשר הקרוב למשפחת האומנה.

מנחת האומנה תתחיל את הליווי של משפחת האומנה מהרגע בו המשפחה אושרה.   .3

על  הביולוגיים  ומנחת האומנה עם ההורים  עו"ס המחלקה  פגישה משותפת של  תערך   .4
מנת לתת תיאור כללי של משפחת האומנה, להפחית חששות, לעדכן על דרכי עבודה, 

דרכי התקשרות, התנהלות בחופשות, התנהלות במקרים חריגים, ועוד. 

תהליך ההיכרות של הילד עם משפחת האומנה יהיה הדרגתי ויימשך כשבועיים לכל היותר,   .5
תוך התחשבות בצרכיו ובטובתו.

עו"ס המכירה את הילד תהיה נוכחת בפגישה הראשונה שלו עם משפחת האומנה.  .6

עו"ס המחלקה ומנחת האומנה ישוחחו בחודש הראשון להשמתו של הילד, לפחות אחת   .7
לשבוע, בכדי לוודא השמה והשתלבות מיטבית.

עו"ס המחלקה תבקר במשפחת האומנה את הילד לכל היותר עד חודש מיום השמתו,   .8
ובתאום עם מנחת האומנה.

עו"ס המחלקה תעדכן את ההורים הביולוגיים על תהליך ההיכרות של הילד עם משפחת   .9
האומנה והיקלטותו בה.

למנחת  המחלקה  עו"ס  בין  אי-הסכמה  כגון   - ההשמה  בשלב  קשיים  שישנם  במידה   .10
האומנה, קשיים מהותיים בתהליך העברת הילד לאומנה, ועוד - מנחת האומנה תיפנה 

למפקחת אומנה, ועו"ס המחלקה תיפנה למפקחת קהילה/ עו"ס מחוזית לחוק הנוער.

שגרת העבודה סביב האומנה ג. 
זו שמחזיקה ברצף . 1 )case manager(. היא  ככלל, עו"ס המחלקה היא מנהלת הטיפול 

לוודא  האחריות  מוטלת  שעליה  היא  המשמעות  הדברים.  אחר  לעקוב  ועליה  הטיפולי 
שהתכנית ממומשת, ועליה לעדכן את הגורמים השונים בקשיים, עיכובים ופערים. 

יש לקיים ועדת תכנון טיפול לילדים בסידור אומנה בפרקי זמן קבועים: אחת לחצי שנה . 2
לקטינים עד גיל שש, ואחת לשנה, לכל הפחות, לקטינים מעל גיל שש.

הסידור . 3 בהמשך  הצורך  את  לבחון  יש  טיפול,  תכנון  בוועדת  הנדונים  מהנושאים  כחלק 
באומנה, ובמסגרת זאת לנמק מדוע לא יכול הילד לשוב לבית הוריו. כמו כן, יש להתייחס 

להסדרי הראייה, חיסיון האומנה, תכנית הטיפול לילד ותכנית הטיפול להורים.

עד לתום שלושה חודשים מיום השתלבות הילד באומנה, מנחת האומנה תעביר למחלקה . 4
הוריו  עם  הן  הילד,  עם  הן  טיפולית  התערבות  תכלול  זו  תכנית  מפורטת.  טיפול  תכנית 
הביולוגיים והן עם האומנים, בהתאם לנסיבות ולטובתו של הקטין. העתק מתכנית הטיפול 
עיכוב של כחודש בקבלת תכנית הטיפול,  יועבר למפקחת אומנה במחוז. במידה שיחול 

המחלקה תערב את הפיקוח הרלוונטי.

באחריות העו"סית המטפלת במחלקה לבדוק את יישומה של תכנית זו. עיכוב ביישומה או . 5
ביישום חלקים ממנה, באופן שאינו מניח את הדעת, יובא לידיעת פיקוח האומנה. 

או . 6 בדוא"ל  עו"ס המחלקה,  עם  חודש  ומידי  קבוע  ליצור קשר  האומנה  מנחת  באחריות 
בטלפון, ולהעביר עדכונים בדבר שינויים, קשיים, התלבטויות וכל מידע רלוונטי אחר. כאשר 
חוסר  משום  טלפונית  לפתור  ניתן  שלא  ומדאיגים,  חירומיים  חריגים,  בדיווחים  מדובר 

הסכמות או כל סיבה אחרת, יש לחתור לפגישת היוועצות וחשיבה משותפת.

עם . 7 בתיאום  בבית האומנים,  ביקור  לפחות אחת לשנה  לקיים  עו"ס המחלקה  באחריות 
מנחת האומנה.

בכל קושי בתיאום, במצב של חילוקי דעות, או כאשר מדובר באירועים חריגים בלתי פתירים . 8
– יש לערב את הפיקוח הרלוונטי. 
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סיום אומנה  ד. 

סיום מתוכנן:  ד.1. 
המלצה על סיום אומנה יכולה להיות הן של המחלקה והן של האומנה.. 1

החלטה על סיום אומנה תתקבל בוועדת תכנון טיפול. החלטה זו תכלול תכנית הדרגתית . 2
להוצאת הקטין ממשפחת האומנה, בהתייחס לסדרי ראייה, זמן חזרה התואם את צרכי 

הילד והתנאים המשפחתיים. 

ייקבע מועד לסיום האומנה. המועד יהיה תוך פרק זמן שבין חודש . 3 עם קבלת ההחלטה 
עד חצי שנה לכל היותר, בהתייחס לנסיבות, לגיל הילד ולצרכיו. באם המועד שנקבע הינו 
במחצית  והאומנה  המחלקה  של  היוועצות  ישיבת  לקיים  יש  שנה(,  )חצי  המקסימאלי 

התקופה, לאחר שלושה חודשים. 

מנחת אומנה ועו"ס המחלקה יקבעו תכנית אופרטיבית לתהליך פרידה מתוכנן, תוך הגדרת . 4
תחומי אחריות וחלוקת תפקידים ביניהן. 

לאחר סיום האומנה על המחלקה ומנחת האומנה לדווח על עזיבה למיכון.. 5

בעת מחלוקות, פערים וקשיים יש לערב את הפיקוח.. 6

סיום בלתי מתוכנן:  ד.2. 
במידה שמתקיימות נסיבות המצריכות הוצאה דחופה ובלתי מתוכננת של הקטין ממשפחת . 1

האומנה, תיעשה פנייה לפיקוח הרלוונטי, לצורך עדכון וחשיבה משותפת. 

במידה שמתאפשר, ומוקדם ככל שניתן, יש לקיים ישיבה משותפת למחלקה ולאומנה על . 2
מנת להתוות את ההתערבות. 

 

אחרי קטע זה יבוא המודל של שירות ילד ונוער – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

החל מה-51.9.1 ילדים עד גיל 8  •
יוצאים לאומנה. לפני כן-  עד גיל 6.

מדיניות המשרד הינה להגדיל את  •
מס' השוהים באומנה מבין סך 

השוהים בחוץ ביתי.

במחוז- מפקחת אחת על תחום  •
האומנה. 

קושי במציאת מגוון משפחות אומנה. •

קשיים בהשמה לאומנה: •

קריסת אומנה וכתוצאה מכך  ○
הוצאת ילדים למרכזי חירום

מאפייני ילדים: ילדי עובדים זרים,  ○
דת, מגזרים שונים,  השמת 

מספר אחים במשפחה אחת, 
ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

ושונות בין אחים. 

שונות בעמדות המקצועיות של  •
מפקחים ביחס להוצאת ילדים בחוק 

לאומנה.

מדיניות לא מוסדרת ביחס לחיסיון  •
משפחות אומנה. *מדיניות לא 

מוסדרת ביחס לשמירת קשר עם 
משפחות ביולוגיות.

אלימות תקשורתית כלפי עו"סים  •
בהקשר של הוצאת ילדים מהבית.

דיווח למפקחים על התנגדות הורים  •
להשמה באומנה.

היסטוריה של התנסות לא מוצלחת  •
בהשמת אומנה )פיקוח, עובדים, 

אומנה(.

כעסים והתנגדויות בקרב העו"סים  •
לאומנה בכלל ולא רק לעניין הרחבתו 

הגילאית.

צרכים )בעיות, קשיים(

העדר ידע מספק  •
ואחיד בקרב מפקחי 

ילד ונוער בנושאים 
הקשורים לדרכי עבודת 

האומנה: איתור, השמה, 
פיקוח על המשפחות, 
אומנת קרובים, אומנה 

טיפולית, דרכי עבודה של 
העמותות בממשק עם 

המחלקות והפיקוח )ח"נ, 
קהילה(.

היעדר הסדרה של  •
העבודה המשותפת 
בין מפקחי שירות ילד 
ונוער במקרים חריגים 

ומורכבים ובמצבי משבר 
כמו קריסת אומנה, קשיי 

השמה.

תחושות תסכול  •
מתמשכת של 

המפקחים של ילד 
ונוער, על רקע תחושה 
שהגדרת הפונה, בכל 

תחום, שונה.

תפוקות )התערבויות(

מפגשי עבודה של מפקחי ילד ונוער 

ללמידה ודיון בדרכי עבודה משותפות יכללו את 
השלבים הבאים:

ישיבת צוות - מפגש מפקחי שירות ילד ונוער על . 1
תכנית "מימד"; טיפול דיאדי באומנה הורה ביולוגי 

–ילד. הצגת הנושא על ידי דורית לוינזון מנהלת 
הפרויקט מטעם אשלים ונציגי עמותות האומנה.

מידה ממקרים מורכבים ו/או  מקרים  של קריסת . 2
אומנה.  ניתוח ולמידה יתבצעו מהמקרים הבאים 

:

2  מקרי הצלחה, 

2 מקרים בהם האומנה סבורה שהמחלקה 
לא פעלה כהלכה,

2 מקרים בהם המחלקה סבורה שהאומנה 
לא פעלה כהלכה .

ייקבע צוות אשר יתכנן ויבחר את המקרים . 3
ללמידה. בצוות תהיה נציגות של כל אחד 

מהענפים בשירות יל ד ונוער במחוז.

סיכום התובנות מהלמידה.. 4

בניית נוהל שיסדיר דרכי עבודה בשגרה, כמו גם . 5
במקרים  מורכבים ובמצבי משבר .

תוצאות

מפקחי ילד ונוער  במחוז יהיו בעלי ידע  •
בתחום האומנה.

נוהל שיסדיר תהליכי העבודה של  •
מפקחי שירות ילד ונוער בתחומים 

הרלוונטיים, במהלך העבודה השוטפת, 
במקרים מורכבים ובמצבי משבר.

תיאום בין גורמי הפיקוח השונים במחוז בנושא אומנה
מודל לוגי - השירות לילד ולנוער

תשומות

ליווי מקצועי  •
של המחוז את 

תהליך הלמידה של 
המפקחים בשירות 

.שעתיים בחודש

חמישה ימי עבודה  •
לצוות קהילה, אומנה 

וחוק נוער בנושא 
האומנה. 

21 שעות מזכירות  •
לתיעוד החומרים 

שנאספו מהדיונים 
השונים

מקום פיזי  •

כיבוד •

התאוריה הקטנה:
עבודה בצוותים של מפקחי שירות ילד ונוער תוביל להכרות טובה יותר של שירות האומנה, תחזק את האמון 
ביכולת של שירותי האומנה לתת שירות מיטבי לקטינים, תחזק את האמון בין הענפים, תצמצם קונפליקטים 

ותגביר את התיאום בין המפקחים ובין המפקחים ועמותות האומנה. הידע של המפקחים בנושא האומנה, 
ופיתוח דרכי עבודה יאפשרו מתן מענה טוב יותר לקונפליקטים בין עמותות האומנה למחלקות וייטיב את 

השירות שמקבל הילד במשפחה האומנת והוריו.
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השירות לעבודה קהילתית ט. 
לא  מקצועית  וזהות  מקצועית  בדידות  תחושת  עם  התמודדות  נבחר:  נושא 
מגובשת דיה בקרב עו"סים קהילתיים יחידים במחלקות לשירותים חברתיים 

במחוז המרכז

מובילת התכנית במחוז 

לימור מוסייל 

רקע על השירות לעבודה קהילתית 

השרות לעבודה קהילתית אמון על פיתוח קהילתי, ומתן כלים לתושבים להתארגנות לקידום 
הסוציאלית  העבודה  מתודת  את  מוביל  השרות  השונים.  החיים  במישורי  חייהם  רווחת 
הקהילתית ככלי התערבות לקידום קהילות, מתוך הבנה שלהקשר החברתי, הכלכלי והפיזי 
קהילות  עם  עובד  השרות  המישורים.  בכל  תפקודן  על  ישירה  השפעה  ישנה  חיות  הן  בו 
גיאוגרפיות ופונקציונליות )קהילות המאופיינות במאפיין קריטי משותף(, ובשיתוף פעולה עם 

השירותים הנוספים במשרד.

רקע לבחירת הנושא

72 מחלקות לשירותים חברתיים. מתוכן, ב-61 מחלקות  פועלות  והמרכז  במחוז תל אביב 
קיימת עבודה קהילתית בווריאציות שונות, כאשר מתוך קבוצה זו ב-19 מחלקות ישנו עו"ס 
כמפקחת  משמשת  אני  יחידי(.  )עו"ס  לתחום  מרכז  ללא  משרה  או  משרה  בחצי  קהילתי 
הקהילתית  העבודה  על  ובקרה  יעוץ  פיקוח,  על  ואחראית  במחוז,  יחידה  קהילתית  עבודה 

במחלקות. 

במחלקות  במחוז  כמפקחת  בתפקיד  הראשונה  בשנתי  שערכתי  הפיקוח  ביקורי  במסגרת 
גדול מהעו"סים הקהילתיים היחידים  לשירותים חברתיים, עלו תחושות דומות בקרב חלק 
ברשויות. תחושות אלו כללו בדידות מקצועית, העדר הפריה הדדית ושייכות, וזהות מקצועית 
הקהילתיים  שהעו"סים  בכך  היתר,  בין  מקורן,  אלו  תחושות  מספיק.  מחודדת  שאיננה 
במחלקות לשירותים חברתיים מהווים יחידה נפרדת ועוסקים בתחום שאינו מוכר לחלק ניכר 
מעמיתיהם במחלקה, העוס"ים הפרטניים. מתודה זו של עבודה סוציאלית קהילתית לעיתים 
אף אינה מוכרת למנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים. תחושת הבדידות מתחזקת נוכח 
משאר  ונפרד  שונה  פיזי  במיקום  נמצאות  קהילתית  לעבודה  מהיחידות  שחלק  העובדה 

המחלקה.

העו"סים הקהילתיים עוברים קורס הכשרה בסיסי בשנים הראשונות עם כניסתם לתפקיד 
זכאים עובדים אלה להדרכה מטעם מנחים  במסגרת השרות לעבודה קהילתית. במקביל, 
של השרות לעבודה קהילתית במשך שנתיים. בשנתיים האחרונות לא ניתנת ההדרכה עקב 

תהליכים בירוקרטיים, דבר שמותיר את העו"סים הקהילתיים ללא הנחייה וליווי מקצועי. 

הצורך המרכזי שאיתרתי היה בדידות מקצועית של העו"סים הקהילתיים במחלקות לשירותים 
חברתיים, תחושת שייכות מוגבלת למחלקה וזהות מקצועית שאיננה מגובשת דיה. על רקע 
קהילתיים  סוציאליים  עובדים  משתתפים  בה  עמיתים  קבוצת  כשנתיים  לפני  הוקמה  זה 

יחידים ברשויות, אשר מונחית על ידי כמפקחת עבודה קהילתית. הקבוצה מונה 15 עו"סים 
קהילתיים הנפגשים אחת ל 3-4 חודשים, כל פעם ברשות אחרת. כל מפגש כולל 3 חלקים: 
העשרה  הרצאת  בסוגיה,  קבוצתי  ודיון  המשתתפים  אחד  ידי  על  מקצועית  סוגיה  הצגת 
מקצועית על ידי מנחה חיצוני המגיע בהתנדבות או במימון השרות לעבודה קהילתית, וחלק 

שלישי הכולל העברת מידע, עדכונים והבהרות, וסיכום היום.

התהליך שעברתי על קצה המזלג 

בהכשרה  השתתפתי  המיזם  במסגרת  המחוזי.  התוצאות  למיזם  הצטרפתי  כשנה  לפני 
למפקחים בה למדנו את המודל הלוגי. לאחר מכן בחרתי להתמודד עם הצורך שאיתרתי 
זה שותפו העו"סים הקהילתיים בקבוצה  לוגי סביבו. בשלב  ושתואר לעיל דרך בניית מודל 
בכך. התחלתי בתהליך של התבוננות ואיסוף מאפייני אוכלוסיית היעד, משם יצאתי להגדרת 

התוצאות הרצויות, תוצאות הביניים וגזירת התפוקות והתשומות הנדרשות. 

הנושא שבחרתי בהתחלה היה רחב מאוד. הוא כלל אוכלוסיות יעד שונות מקרב העו"סים 
בליווי  במחוז.  הקהילתית  העבודה  תחום  מיצוב  של  הנרחבת  בסוגיה  ועיסוק  הקהילתיים, 
מקצועי של גב' לימור בר- טל וגב' מיטל ויסמן, חודד וצומצם הנושא הנבחר לנושא מדויק 
יחידים במחלקות לשירותים  ובר-השגה. אוכלוסיית היעד שנבחרה היא עו"סים קהילתיים 

חברתיים. 

התוצאה שביקשתי להשיג

זהות  בעלת  במחוז  קהילתיים  עו"סים  של  פעילה  קהילה  היא  להשיג  שביקשתי  התוצאה 
מעניקה  בה,  למשתתפים  ורגשית  מקצועית  לתמיכה  מקור  המהווה  מגובשת,  מקצועית 

תחושת שייכות ומסייעת בהפגת הבדידות המקצועית.

התהליך שעברתי 

במסגרת המיזם התחדדה בקרבי ההבנה כי על מנת לקדם את השגת התוצאות הרצויות, יש 
לקדם תפוקות נוספות מעבר לזו שכבר מתקיימת )קבוצת העו"סים הקהילתיים היחידים(. 

לפיכך הוגדרו התפוקות הנוספות הבאות:

עריכת שלושה מפגשים של קבוצת עמיתים במהלך 2016 .. 1

השתתפות חברי קבוצת העמיתים בסדנת שיווק קהילתי שתוכננה לרכזי עבודה קהילתית.. 2

קיום מפגש משותף של העובדים הקהילתיים היחידים עם רכזי עבודה קהילתית ללמידה . 3
הדדית.

גיבוש צוות עבודה, הכולל שלושה נציגים מקבוצת העו"סים הקהילתיים היחידים ושלושה . 4
מקבוצת רכזי העבודה הקהילתית, לשם בניית תשתית רחבה ליצירת קשר והעברת מידע 

בין הקבוצות השונות.

בחינת אפשרות לפיילוט מנטורינג, שבו יתמכו חלק מרכזי עבודה קהילתית את העו"סים . 5
הקהילתיים היחידים החדשים. 
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לחודש  אחת  שהתקיימו  המשותפות  בפגישות  הלוגי,  המודל  בניית  על  העבודה  במהלך 
במחוז בהנחיית הצוות המלווה – הגב' לימור בר טל סגנית מנהלת המחוז, והגב' אילנה לוי 
היועצת הארגונית - התחוור לי כי יש לערוך התאמה ודיוק בין התכנים המועברים בקבוצה 
שאחת  למרות  כי  העובדה  את  חידדה  הלוגי  המודל  על  העבודה  שהוגדרו.  התוצאות  ובין 
מענה  ניתן  לא  התפקיד,  תפיסת  וחידוד  המקצועית  הזהות  חיזוק  הינה  הקבוצה  ממטרות 
ספציפי לנושא במפגשים שהתקיימו. לפיכך הוחלט להקדיש שני מפגשים בשנה זו לנושא 
אתי  ד"ר  ידי  על  שהועברה  תפקיד  תפיסת  סדנת  הקהילתי:  העו"ס  של  התפקיד  תפיסת 
אבלין, והמשך עבודה על תפיסת התפקיד בסדנא שהועברה על ידי גב' פנינה מילוא, שהיא 
לעבודה  המחלקות  ורכזי  הקהילתיים  העו"סים  השתתפו  כן  כמו  ומאמנת.  קהילתית  עו"ס 

קהילתית בסדנא בנושא שיווק קהילתי בהנחיית הגב' חגית קובה. 

במהלך התהליך בחרתי להתמקד בביצוע של שתי התפוקות הראשונות. זאת, מתוך הבנה 
2016 את כל  שבמסגרת עבודתי כמפקחת יחידה במחוז, לא אוכל להתפנות ולבצע בשנת 
השירות  של  הארצי  למטה  לתכנית  המלצה  להוות  יכולות  מהתפוקות  חלק  וכי  התפוקות, 

לעבודה קהילתית.

משנעשתה בחירה מודעת זו לגבי המיקוד, התחלתי בתהליך הערכה ומדידה של אפקטיביות 
התפוקה הראשונה. זאת מתוך מטרה לבדוק האם השתתפות בקבוצת העו"סים הקהילתיים 
היחידים אכן מסייעת להגברת השייכות, חיזוק הזהות המקצועית והקטנת תחושת הבדידות 
הקבוצתית  הפעילות  צריכה  נוספים  ודגשים  תכנים  אילו  לבדוק  רציתי  בנוסף  המקצועית. 
האמור  לאור  המשתתפים.  צרכי  על  ולענות  התוצאות  השגת  את  לדייק  מנת  על  לכלול 
לעיל, נבנה שאלון הערכה ומדידה שהועבר בקרב משתתפי הקבוצה לצורך הערכת תוצאות 

הביניים של התהליך )הקבוצה מתוכננת להתקיים גם בשנת 2017(. 

עד להעברת השאלון התקיימו בסה"כ שישה מפגשים קבוצתיים. השאלונים מולאו על ידי 
13 מ-15 חברי הקבוצה, כאשר שתיים נעדרו עקב חופשת הריון, ועובדו על ידי ד"ר רנטה 
גורבטוב מאגף מחקר, תכנון והערכה במשרד. מהממצאים עלה כי רוב המשיבים הם העוס"ים 
הקהילתיים בעלי ותק וניסיון, ורובם סיימו את הקורס הבסיסי לעבודה סוציאלית קהילתית. 
מחצית מן המשיבים )6( נמצאים בקשר עם העמיתים, והמחצית השנייה לא. הקשר הוא 
 WhatsApp-וגם דרך תכתובת מסרונים ב בעיקר מקצועי, ומתבצע דרך דואר אלקטרוני 

בקבוצה שהקמנו בתהליך העבודה. 

עוד עלה מן הממצאים כי הקבוצה מהווה עבורם מקום חשוב להתייעצות, וכי חשוב להם 
העמיתים?'  בקבוצת  ההשתתפות  לך  חשובה  כמה  'עד  השאלה  בפעילותה.  חלק  לקחת 
בסולם של 1 עד 5 )גבוה( נענתה בתשובה בעלת ציון ממוצע של 4.3, והשאלה 'האם הנך 

מרגיש שיפור בתחושת המסוגלות המקצועית?', נענתה בציון ממוצע של 3.7. 

כמו כן, על סמך הציונים שנתנו המשיבים לשאלה בדבר 'מידת השיפור ביכולת המקצועית 
בעקבות השתתפותך בקבוצת העמיתים?' )ממוצע 3.7, שלושה משיבים נתנו ציון 3(, ניתן 
נוסף  ממצא  תומך  אלו  בממצאים  במלואו.  תפקידה  את  מיצתה  טרם  שהקבוצה  ללמוד 
שלושה  כאשר   ,)3.9 )ממוצע  הכללית  המקצועית  המסוגלות  לתחושת  בקשר  שנתגלה 

גם  נדרשו  המשיבים  ו-1.   ,2  ,3 בסולם:  הנמוכות  הדרגות  את  ציינו  מהקבוצה  משתתפים 
להתייחס באופן פרטני לנושאים הקשורים במסוגלות מקצועית, ושבהם נדרש שיפור. שלושת 
הנושאים שזכו לדירוג גבוה הם: גיוס פעילים )ממוצע 3.5(, שיווק קהילתי )ממוצע 3.5(, וכן 
המשיבים  אלו  נושאים  על   .)3.8 )ממוצע  אינטרסים  רווית  בזירה  שותפויות  וקידום  פיתוח 
כתבו גם בהערות הפתוחות. הרוב המוחלט )11( של המשיבים ציינו שהם מעוניינים בקבלת 

ידע ומיומנויות נוספים.

להלן ציטטה מייצגת מתוך שאלוני המשוב: "הקבוצה מאד חשובה לי להתפתחות מקצועית, 
ויצירת קשרים עם עו"סים קהילתיים  משום שהיא מאפשרת קבלת תכני מידע מקצועיים 
יותר, במיוחד עקב העבודה שאני עו"ס קהילתית  נוספים. חבל שהיא לא בתדירות גבוהה 

יחידה בלי ליווי והכוונה מקצועית ספציפית בתחומי, ובלי הדרכה קהילתית קבועה". 

שהוגדרו:  התוצאות  השגת  את  לקדם  מצליחה  הקבוצה  כי  ניכר  השאלונים  מתוצאות 
המקצועית  הזהות  לחיזוק  הדדית,  להפריה  העובדים  עבור  חשוב  משאב  מהווה  הקבוצה 
ומיומנויות  ידע  לקבל  מעוניינת  הקבוצה  כי  ללמוד  ניתן  כן  כמו  השייכות.  תחושת  ולחיזוק 

נוספות בנושאים שונים.

תובנות ומחשבות

הרגישה מסורבלת  לעיתים  זאת,  עם  יחד  ומאתגרת.  מעניינת  הייתה  הלוגי  המודל  למידת 
כי  העובדה  לי  מתבהרת  לאחור  בהתבוננות  מבוטלים.  לא  זמן  משאבי  השקעת  ודרשה 
למידה  בתוכו  המשלב  ארוך,  למסע  יציאה  עבורי  הייתה  התוצאות  למיזם  ההצטרפות 
מתמשכת של כלי משמעותי, תוך התבוננות פנימית ומקצועית על תהליכי עבודה והממד 

הרגשי שבעבודתי .

במהלך הפגישות החודשיות המונחות במחוז, חודדו התוצאות סופיות אליהם נשאף להגיע, 
תוצאות הביניים הרצויות ואלו תפוקות ותשומות יסייעו להשגת התוצאות שהוגדרו. פגישות 
וייעוץ, תרמו  אלו, שכללו הפריה הדדית, התבוננות משותפת תוך שאילת שאלות הבהרה 
הדומה  העבודה,  תהליך  התכנית.  של  הלוגי  המודל  וכתיבת  בבנייה  ודיוק  לזיקוק  מאוד 
למשפך חשיבתי, תרם להגדרת התפוקות בצורה מדויקת, סייע בידי להקדיש תשומות של 
זמן ומחשבה לתהליך הקבוצתי, וקידם ביצוע התאמות תוך כדי תנועה. המיזם תרם להבנה 
כי על מנת לטפל בנושא בצורה מיטבית יש להרחיב את ההתבוננות, ולפעול לקידום מספר 

תפוקות שונות שיסיעו בהשגת התוצאות.

במהלך התהליך, נעשיתי ערה לעובדה כי מתקיימים תהליכים מקבילים סביב סוגית הבדידות 
התבוננות  אפשר  המקצועי  הליווי  וביני.  היחידים  הקהילתיים  העו"סים  בין  המקצועית 
רפלקטיבית והתמודדות עם סוגית הבדידות המקצועית. ליווי זה תרם מאוד להפגת תחושת 

הבדידות המקצועית שלי , כמו גם לחוויה של למידה מתמדת והתפתחות מקצועית. 

הבדידות  להפחתת  ככלי  עמיתים  קבוצת  יעילות  על  המעידים  המשוב,  שאלוני  תוצאות 
המקצועית והגברת הזהות התפקידית, מלמדים להערכתי כי קבוצת עמיתים יכולה לשרת 

שירותים נוספים בהם ישנם עובדים סוציאליים יחידים בתחומם במחלקות.
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במתודת העבודה הסוציאלית הקהילתית ניתן מקום של כבוד לתהליכי מיפוי, איסוף נתונים 
ותכנון. אף על פי כן, תהליך בניית המודל הלוגי חידד עבורי ביתר שאת את חשיבות איסוף 
המאפיינים והתבוננות בהם, לפני שיוצאים לתכנית עבודה. האיסוף והתבוננות במאפיינים 

סייעה מאוד בדיוק התכנית שפותחה, גם אם הדבר בא במחיר של האטת קצב התהליך.

להגברת  תרומה  יש  לכך,  זמן  תשומות  והקדשת  הכתיבה  דרך  התיעוד,  לעצם  גם  לדעתי, 
המקצועיות והדיוק בתכנית. 

כמפקחת.  הכלים  לארגז  משמעותי  כלי  לי  העניקה  בו  וההתנסות  הלוגי  המודל  למידת 
יציאה  מאפשרת  בהשגתן,  לסייע  שיוכלו  התפוקות  דיוק  תוך  תוצאות  להגדרת  השאיפה 
תוצרי  ספציפי,  באופן  המענה.  של  מתמשך  ושיפור  מענים  לגבי  האוטומטית  מהחשיבה 
שאלון המשוב מסייעים לי בימים אלו ממש בדיוק עבודתי כמנחת הקבוצה, והם ישפיעו על 

התכנים שיועברו בהמשך, בהתאם לצרכים שהעלו המשתתפים. 

השימוש  דרך  התוצאתית.  השפה  נוספת,  בשפה  מצוידת  הנני  לרשויות  כיום  בהגיעי 
זו בביקורי הפיקוח, אני מקווה כי מתחילה הטמעה של השפה בקרב המפוקחים,  בשפה 
הצורך בהגדרה מדויקת של תוצאות וחשיבות איסוף המאפיינים תוך התבוננות במערכות 

ובהקשרים.

בנימה אישית 

בנימה אישית, ברצוני להודות להנהלת המחוז, לגב' לימור בר טל וליועצת הארגונית אילנה 
לוי על הליווי המקצועי החכם והחם לאורך כל התהליך, למנהל השרות לעבודה קהילתית, מר 
ברוך שוגרמן על התמיכה המקצועית והתקציבית בהפעלת הקבוצה, ולד"ר רנטה גורבטוב 

על עיבוד השאלונים.

אחרי קטע זה יבוא המודל של עבודה קהילתית – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

מרבית העובדים הסוציאליים הקהילתיים 
בוגרי עבודה סוציאלית קהילתית 

137 עובדים סוציאליים קהילתיים  ב-62 
רשויות המחוז, מתוכם 19 רכזי  מחלקות 
לעבודה קהילתית 19+ עו"סים בעיר ללא 
אלימות+10 עוס"קים במרכזי עוצמה )יש 

הכשרה נפרדת עבורם מטעם תכנית 
נושמים - מרכזי עוצמה(.

19 עוס"קים יחידים ברשויות כפופים ישירות 
למנהלת הרווחה.

עוס"ים עיר ללא אלימות משתתפים 
בקבוצה המונחית  ע"י מנהל התכנית 

המחוזי.

godrednu  - היחידות לע"ק בדר"כ  •
קטנות ועוסקות בתחום שאינו מוכר דיו 
לחלק ניכר מהעוס"ים הפרטניים במח'. 

היחידות נמצאות רובן מחוץ למיקום 
הפיזי של המחלקה לש"ח  או מרוחקות 

תודעתית.

קיימות 2 קבוצות פעילות: 
1. קב' רכזי עבודה קהילתית במחוז - קב' 
עצמאית. 2. קב' עו"סקים יחידים- 13 

משתתפים. מונחית על ידי.

מפקחת יחידה במחוז על 73 רשויות מתוכן 
62 יחידות פעילות בע"ק.

חלק מהעו"ס הקהילתיים  היחידים 
משתתפים בקורס עו"ס קהילתיים  בסיסי 

מטעם השרות בדימול.

כוחות:

יזמים ודינמיים •

מלאי אמונה ותחושת שליחות •

מחוברים לקהילה. •

יש קהילת ידע ארצית.  •

יש תחילת עבודה על מתווה  •
התפתחות והכשרת עובדים ברמה 

הארצית כוחות..

צרכים )בעיות, קשיים(

צרכים להתערבות   .1
מידית-

עו"סקים יחידים ברשויות  

העדר זהות מקצועית 
מגובשת ומיומנויות ברמה 

גבוהה בע"ק

העדר תשתית רחבה 
ליצירת קשר והעברת מידע 
שוטף בין העוס"קים במחוז 

העדר תמיכה והפריה  •
הדדית 

שימוש חלקי במנגנון 
קבוצת העמיתים.

תפוקות )התערבויות(

עו"סקים יחידים וחדשים: •

קיום 3 מפגשי קבוצת עמיתים לעו"קים יחידים 
במהלך שנת 2016

סדנת שיווק קהילתי- ב - 18/5/16  ישתתפו 
העוק"ים היחידים בסדנת שיווק קהילתי מחוזית 

יחד עם רכזי עבודה קהילתית 

תפוקות להמשך: •

קיום מפגש בין קבוצות  העו"סקים היחידים לקב' 
רכזי עבודה קהילתית  ללא אלימות( לתמיכה 

ולמידה הדדית בסוף 2016.

גיבוש צוות עבודה הכולל  6 נציגים מהקבוצות 
השונות לבניית תשתית רחבה ליצירת קשר 

והעברת מידע   שוטף בין הקבוצות השונות. 
נובמבר 2016

בחינת אפשרות לפיילוט לתהליך מנטורינג 
להגברת רמת המיומנויות המקצועיות של 

העו"קים דרך מנטורינג שיתבצע ע"י רכזים 
ותיקים 2- רכזי ע"ק ותיקים יאמצו 2 עו"קים 

יחידים.

אוקטובר –נובמבר 2016.

תוצאות

תוצאות ביניים: 

הגברת השימוש במנגנוני קבוצות  •
למידת עמיתים.

הגברת התמיכה הרגשית והמקצועית  •
בקרב עו"ס קהילתיים יחידים. 

הגברת המיומנויות בעבודה קהילתית.  •

גיבוש זהות מקצועית בקרב העו"ס  •
הקהילתיים היחידים.

הגברת השתתפות העו"ס הקהילתיים   •
בקורסי הכשרה שעורך השרות לעבודה 

קהילתית.

הבניית תשתית רחבה ליצירת קשר  •
והעברת מידע בין העו"ס הקהילתיים 

היחידים  במחוז באופן שוטף. 

תוצאות סופיות:

קהילה פעילה של עו"ס קהילתיים   •
במחוז  למתן תמיכה מקצועית ורגשית

הגברת רמת מקצועיות של עוס"קים  •
יחידים במחוז

הגברת הידע על הנעשה ברשויות  •
אחרות במחוז בע"ק.

זהות מקצועית מגובשת בקרב העו"ס  •
הקהילתיים היחידים במחוז.

הפחתת תחושת הבדידות והגברת  •
תחושת השייכות בקרב עוס"קים 

יחידים.

חיזוק הזהות המקצועית והגברת הקשר בין העוס"ים 
הקהילתיים היחידים במחלקות לשירותים חברתיים

מודל לוגי - עבודה קהילתית מחוז ת"א והמרכז

תשומות

עו"סקים יחידים
3 מפגשי קב עו"סקים 

יחידים

שעות מפקחת- 
3*6=18 ש

כיבוד - נקנה ע"י 
המשתתפים בסבב, 
הנחייה - המפקחת

הרצאות - מגויסות 
בהתנדבות עפ"י הצורך 

ע"י המשתתפים 
והמפקחת, חדר למפגש 

- כל פעם מתארחים 
ברשות אחרת.

סדנת שיווק קהילתי: 
הנחייה חיצונית- 1,500 
₪ ממטה השרות לע"ק

חדר- במחוז

יום עבודה של מפקחת- 
8 ש'

כיבוד – יגויס.

אביזרים לסדנא- ברקו, 
בריסטולים ועוד....

 

התאוריה הקטנה:
בניית קהילה מקצועית פעילה בקרב העו"סקים היחידים במחוז תתרום  למיצוב מקצועי ורגשי של העוקי"ים 

היחידים. 
־שיח מקצועי מתמשך בין עו"סקים יגביר ידע ומיומנויות בעבודה סוציאלית קהילתית ובתחומי התוכן שהש

רות מקדם ברמה המחוזית
־הבניית תשתית ליצירת קשר שוטף בין   העו"סקים היחידם וחיבורם לקב' קיימות(  יקטין את תחושת הבדי

דות ויגביר את הידע על הנעשה בתחום במחוז  
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האגף למוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( י. 
נושא נבחר: קליטה מיטבית של כ-250 דיירים יוצאי מעונות פנימייה במסגרות 

התעסוקה בקהילה במהלך שלוש השנים 2016-2019

מובילי התכנית במחוז

הדס אביסדריס )מרכזת(, מפקחות קהילה- אסתי ברבש, חגית בוכריס, לטיפה מנסור, סילבי 
אוחיון )מפקחי קהילה(, מפקחי דיור- מוחמד אגברייה, מיכל גרינברג, מיטל פוליט עוזרי, קרן 

זינגר )מפקחי דיור(. 

רקע על אגף מש"ה

שכלית  מוגבלות  עם  אדם  לכל  משמעות  בעלי  חיים  לאפשר  מבקש  מש"ה  אגף  חזון 
התפתחותית בישראל. האגף מתחייב לפעול לשיפור מתמיד של איכות חייו, רווחתו וקידומו 
ובשיתוף  ורצונותיו,  יכולותיו  של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהתאם לצרכיו, 
בני משפחתו והקהילה. כל זאת תוך הקפדה על ערכי כבוד האדם, בחירה אישית, פרטיות, 

הכלה בקהילה, ותוך חתירה למקצועיות, חדשנות ויזמות.

כחצי אחוז מאוכלוסיית הנולדים בשנה בישראל מאובחנים, בשלב מוקדם או מתקדם של 
חייהם, כאנשים עם מש"ה. אבחנה זו משמעה, שבטווח השנים שבין לידה לגיל 18 התגלו 
אצל האדם בו-זמנית מוגבלות אינטלקטואליות וקשיים בהתנהגות מסתגלת. האבחון ודרכי 
על  פועל  האגף  אבחון.  ועדת  ידי  על  ונקבעים  חוק,  על  מבוססים  זו  באוכלוסייה  הטיפול 
מוגבלות שכלית  לטיפול באנשים עם  חוק הסעד  חוקים, שהעיקריים בהם הם  פי מספר 
התפתחותית )1969( ותקנותיו, וחוק הפיקוח על המעונות )1965( ותקנותיו. האגף פיתח 
מגוון רחב של שירותים, הניתנים כיום לכ-25,000 מתוך 35,000 אנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית החיים בישראל. השירותים ניתנים לאנשים בכל הגילאים, בכל רמות התפקוד, 

לאורך כל מעגל חייהם, בשירותים בקהילה ובמסגרות חוץ-ביתיות.

העקרונות המנחים את עבודת אגף מש"ה הם: 

להבטיח לאדם ומשפחתו רצף ומכלול שירותים, ולאפשר מעבר גמיש ביניהם.. 1

לפעול למיצוי זכויות אוכלוסיית מש"ה בכל תחומי חייהם.. 2

לפתח תכניות התערבות מותאמות, לתמיכה וקידום אישי, בשיתוף האדם ומשפחתו.. 3

לפעול לשיפור מתמשך ברמת איכות החיים ואיכות הטיפול של אוכלוסיית מש"ה.. 4

לתת עדיפות למתן שירותים בבית ובקהילה.. 5

לפתח מערכת שירותים ומענים בכל תחומי החיים של האדם.. 6

ליזום ולעודד פעילות לשילוב האדם בקהילה ובחברה.. 7

לעודד חדשנות, יזמות ופיתוח ידע בתחום.. 8

וקידומו . 9 לפיתוחו  בהתמדה  לפעול  בתחום,  העוסק  האנושי  המשאב  בחשיבות  להכיר 
המקצועי.

רקע לבחירת הנושא

 7 ובחברה, כפי שמופיע בעקרון  שילוב האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה 
זו  מטרה  הקרובות.  השנים  לשלוש  האגף  העבודה של  בתכנית  מרכזית  מטרה  הינו  לעיל, 
תואמת את רוח האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות, ומגמות רווחות בעולם 
ביחס לאוכלוסייה זו. על רקע זה בחרנו להתמקד בקליטה של יוצאי מעונות פנימייה במסגרות 

תעסוקה בקהילה.

התהליך שעברנו

בעבודה על המודל הלוגי, עברנו כצוות מספר תהליכים משמעותיים. ראשית, קיבלנו מהאגף 
900 דיירים לקהילה בכל הארץ. כתוצאה  והיא הוצאת  משימה שאינה מוגדרת עד סופה, 
מכך נדרשנו במקביל להבין ולהכיר את המודל הלוגי ולהבין את המשמעות ואופן העבודה 
על תהליך היציאה של הדיירים לקהילה. שנית, העבודה על נושא התעסוקה במסגרת מיזם 
בנפרד  עבד  שירות  כל  הדיור.  ללא מפקחי  בלבד  בקרב מפקחי הקהילה  התוצאות החלה 
למען אותה המטרה. מתוך הבנה כי הטיפול בנושא דורש שיתוף פעולה צמוד בין מפקחי 
זה. כחלק מהעבודה  והדיור, אחד האתגרים הבסיסיים היה לקדם שיתוף פעולה  הקהילה 
על המיזם שולבו מפקחי הדיור בתהליך, והיום מתקיימות ישיבות משותפות משלב איתור 
הדיירים ועד לשלב השמתם במסגרות תעסוקה בקהילה. עבודה משותפת זו כוללת חשיבה, 
ובדיור  בקהילה  והמסגרות  הרשויות,  גיוס  וכן  לקהילה,  ליציאה  מתאימים  אנשים  איתור 

לטובת התהליך. 

שלבי ומרכיבי המהלך:

צוות המחוז עם מפעילי המע"שים התעשייתיים1 במטרה  • התקיימו סדרת מפגשים של 
לעודד ולמנף פיתוח שירות זה. 

התקיים מפגש של כל מפעילי המע"שים התעשייתיים והמעונות במחוז, במטרה לחשוף  •
את השירות בפני מנהלי המעונות, ולהגביר את שילוב הדיירים המתאימים בתעסוקה זו. 

ואכן במהלך השנה נפתחו מספר מע"שים תעשייתיים ברחבי המחוז.

את  • להם  להבהיר  מנת  על  הדיור  מסגרות  מפעילי  עם  מפגשים  נערכו  האגף,  ברמת 
מחויבותם לתהליך המעבר של דיירים למגורים בקהילה.

הנהלת האגף זימנה את כל מנהלי אגפי הרווחה ברשויות, על מנת להציג את התכנית.  •
במקביל, נעשתה פניה למרכז השלטון המקומי, בכדי לגייס את שיתוף פעולתן של הרשויות. 

דיירים  • ייעודי לנושא מעבר  וגייס מפקח  יצר תקן ארצי  כחלק מבניית הפרויקט, המשרד 
ייעודיים עבור תחום הקהילה והדיור בנפרד.  לקהילה. המשרד הכין שאלוני מיפוי צרכים, 
שני  בין  ולשלב את העבודה  יותר,  עוד  ולדייק את התהליך  למקד  עזרו  תוצרי השאלונים 

התחומים אשר התנקזה לבסוף לוועדות העירוניות.

יצירת פורומים עירוניים בהובלת הרשות )בשלב זה עדיין בהובלת הפיקוח( ובהשתתפות  •

המע"ש התעשייתי משלב קבוצת אנשים בעבודה בשוק החופשי בליווי של מדריך. הדיירים משתלבים כקבוצה   1

בתוך מפעל קיים. מדובר "מע"ש ללא קירות", שאינו דורש מהרשות ומהמשרד תקצוב לשיפוץ מקום פיזי.
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הגורמים הבאים: מפקחי המחוז מתחום הדיור והקהילה, מעונות ומפעילי הדיור, מסגרות 
תעסוקה, פנאי, בריאות וחינוך. מטרת הפורומים הינה הטמעת התכנית וקליטת האנשים 

בפועל בקהילה, תוך צמצום התנגדויות צפויות. 

לצורך צמצום ההתנגדויות, הגדרנו שכל מעון יוציא בשלב ראשון שישה דיירים בלבד אשר  •
ישולבו בדירה אחת. המטרה הייתה לאפשר התנסות של הרשויות בקנה מידה קטן, שאיננו 

מרתיע. לאור ההצלחה אנו נמשיך ונרחיב את היציאה. 

מוגבלת  • עם  האנשים  לרשות  העומדות  התעסוקה  אפשרויות  את  למקסם  רצון  מתוך 
לציין  יש  רב-נכותיים.  מוגנים  במפעלים  לשירותים  מצטרפים  אנו  והתפתחותית,  שכלית 

שמגמה זו מתאימה מאד לתהליך שמניע המשרד להקמת מנהל מוגבלויות.

בשלב זה נקבע, כי אוכלוסיית היעד ליציאה לקהילה הינה דיירים ברמת תפקוד גבוהה וללא  •
בעיות התנהגות, המתאימה להשתלב ברצף התעסוקה של המע"ש, ולא דיירים טיפוליים 
זו אין צורך עדיין בהגדלת מרכזי היום. ראוי לציין שהמודל עליו עבדנו,  סיעודיים. מסיבה 
מאפשר לנו להמשיך את תהליך העבודה, כאשר ישולבו דיירים ברמת תפקוד נמוכה יותר 

בדיור בקהילה. 

התוצאות שהשגנו

בתחומי  עדכני  נתונים  מאגר  קיום  כוללים:  אלו  במלואן.  הושגו  שסומנו  הביניים  תוצאות 
התעסוקתי  ברצף  פנויים  מקומות  קיום  התעסוקתיים;  הצרכים  לגבי  והדיור  הקהילה 
המתואמים לצרכי האוכלוסייה השונים בקרבת מגוריהם; עבודה בשיתוף פעולה בין מחלקות 
הרווחה לפיקוח המחוזי ביצירת מענים תעסוקתיים; וכן, קיומו של שיתוף פעולה פורה בין 
מפקחי הדיור והקהילה. השגת תוצאות הביניים, הובילה לתחילת השגת התוצאה הסופית. 
שכן, החל שילוב דיירי המעונות במסגרת שלוחות, דירות ותעסוקה בקהילה, נפתחו מע"שים 

תעשייתיים ברחבי המחוז, והחלה יציאה למע"ש התעשייתי. 

מעונות  מפעילי  תעודד  זו  בשורה  כי  צופים  ואנו  תעריפים,  פיצול  על  נתבשרנו  לאחרונה 
נוספים להשתלב בתהליך. המשמעות היא תחזית להוצאה ממעונות וקליטת דיירים נוספים 
פנימייה  ממעון  שיוצאים  לאנשים  נפרד  תעריף  מתן  משמעותו  תעריפים  פיצול  בקהילה. 
שני  )סך  ולפנאי  לתעסוקה  נפרד  ותעריף  המעון  במסגרת  לשהות  תעריף  בקהילה,  לדיור 

התעריפים יהיה גדול מהתעריף הקיים לדיירים הנשארים במעון פנימיה(.

תוצר לוואי חשוב ומיוחד היה חיזוק הקשר ושיתוף פעולה בין צוות מפקחי הקהילה לצוות 
מפקחי הדיור, באופן שוטף וברמה צמודה יותר. 

בנימה אישית

העבודה במודל הלוגי עזרה לנו להעמיק את תהליך העבודה, ועם זאת לפשט אותו, וכן למקד 
את הקשיים והצרכים שלנו בפרויקט המעבר לקהילה. בנוסף, העבודה לפי המודל עזרה לנו 
להעביר את הצרכים הן כלפי מטה לדרג השטח, והן כלפי מעלה לדרג המטה. לקח לנו זמן 
לזקק את המשימה ולהבין מה נדרש על מנת לבצע אותה על הצד הטוב ביותר, ולהגדיר את 
המטרה מחדש תוך מיקוד ביעד שהוא בר ביצוע. בתהליך זה שאבנו עזרה מהמודל הלוגי. 

אנו מעריכים גם, שלמידת המודל הלוגי שינתה תהליכי חשיבה ותכנון בפרויקטים נוספים.

אחרי קטע זה יבוא המודל של אגף משה – מוגבלות שכלית התפתחותית – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

אוכ' היעד: כ-052 דיירים בוגרים  •
)פוטנציאליים ( במעונות פנימייה 

שאמורים לצאת לקהילה בהתאם 
למדיניות המשרד, תוך 3 שנים.

האוכלוסייה המיועדת, ברובה ברמה  •
טיפולית.

קיים לחץ ציבורי חזק על האגף  •
לביצוע השינוי הנדרש, מעבר דיירים 

מפנימיות לקהילה.

האחריות על פיתוח מסגרות שירות  •
בקהילה – על הרשויות.

מסגרות הדיור הרלוונטיות ממוקמות  •
בכל רחבי המחוז.

למפקחי הקהילה ידע וניסיון בפיתוח  •
שירותים.

קיימים נתונים מדויקים )מיפוי( בנוגע  •
למסגרות תעסוקה ופנאי בקהילה.

עפ"י חוק, חובה לספק תעסוקה  •
לאדם עם מש"ה עפ"י החלטת ועדת 

האבחון.

תכנון הקמת המנהל המאוחד  •
למוגבלויות – גורם לבלבול.

עלות גבוהה לרשויות -להרחבה או  •
פתיחת מסגרות תעסוקה בקהילה 

)לאנשים שאינם תושבי הרשות( 
ולהפעלת כ"א לליווי המסגרות.

מדיניות העברת הדיירים לקהילה-  •
בהחלטת האגף ולא הרשות 
המקומית או משפחת הדייר.

ביצוע ההעברה מותנה בהסכמת  •
הדייר ומשפחתו.

טרם נבנה מודל תעריף מותאם  •
לפיצול מכסה לצורך מימון תעסוקה 

בקהילה בנוסף לדיור.

צרכים )בעיות, קשיים(

חוסר בנתונים מדויקים   .1
של המועמדים לצאת 

ממעונות הפנימיה 
)מספר, מיקום, 

מאפיינים..(

העדר מקומות פנויים   .2
בכל הרצף התעסוקתי. 

כמו כן, התשתיות 
הפיזיות הקיימות אינן 

הולמות את צרכי 
האוכלוסייה.

מחלקות הרווחה אינן   .3
שותפות לתהליך.

היעדר תהליך מובנה של    .4
שיתוף פעולה בין מפקחי 

הדיור והקהילה.

תוצאות

תוצאות ביניים: 
קיום מאגר נתונים עדכני   .1

בקהילה ובמסגרות הדיור לגבי 
הצרכים התעסוקתיים

קיימים מקומות פנויים ברצף   .2
התעסוקתי המותאמים לצרכי 

האוכלוסייה השונים בקרבת 
מקום המגורים.

3. עבודה בשיתוף פעולה בין 
מחלקות הרווחה לפיקוח 

ביצירת מענים תעסוקתיים. 

מתקיים שת"פ הדדי ופורה בין   .4
מפקחי הדיור והקהילה.

תוצאה סופית- 
קיום מאגר מקומות תעסוקה 

בקהילה לשם שילוב מיטבי של   
דיירי מעונות בקהילה.

קליטה מיטבית של כ -250 דיירים יוצאי מעונות-פנימייה 
במסגרות תעסוקה בקהילה במהלך 3 שנים בהיבט התעסוקתי

מודל לוגי - צוות פיקוח קהילה מש"ה

תשומות

משאבי זמן של  •
הפיקוח המחוזי 

והארצי.

תקציבי פעולה  •
ובניה 

מכסות. •

תפוקות )התערבויות(

הכנת מיפוי מדויק ועדכני של אוכלוסיית היעד - ע"י  •  .1
פניה בכתב לאיסוף מידע מהרשויות ומסגרות הדיור.   

חיתוכים סטטיסטיים ממערכת האבחון  •
איסוף ועיבוד נתונים הקיימים במחוז, בנוגע למסגרות   •

ואוכלוסיית היעד.

איתור חניכים המתאימים לתעסוקה נתמכת ומע"ש  •  .2
תעשייתי.   

מיפוי של מסגרות תעסוקה קיימות )היכן יש מקומות   •
פנויים  ומתאימים (

איתור מקומות תעסוקה רלוונטיים בשוק החופשי   •
והוצאת חניכים מהמע"שים  למע"ש תעשייתי. 

פתיחה ו\או הרחבה של מכללות תעסוקתיות.  •
התאמת חלק ממבני המע"שים למרכזי יום טיפוליים-  •

סיעודיים.

הובלת תהליך הקמת מסגרות חדשות\הרחבה   •
והתאמת קיימות מול הרשויות: פגישות יזומות עם 
מקבלי החלטות ברשות, השתתפות בוועדות היגוי 

וקבלת אישור הנהלת האגף לתהליך.

גיוס הנהלת האגף להתוויית מדיניות של עבודה  •  .3
משותפת עם השלטון המקומי באמצעות מפגש   

הסברה ארצי עם ראשי רשויות.    
איתור וגיוס אנשי מפתח ברשויות ומחלקות הרווחה   •

לתהליך. קיום פגישות עבודה בין הפיקוח המחוזי 
לאנשי מפתח ברשות. 

זימון מרכזי תחום מש"ה לכנס הסברה מחוזי.  •
מיסוד וקיום מנגנוני שיח בין עובדי השטח לבין   •

ההנהלה כגון: קבוצות חשיבה משותפות, ישיבות 
קבועות.

קיום פגישות תקופתיות בין מפקחי הדיור והקהילה  •  .4
על בסיס גיאוגרפי, אחת לחודשיים.   

קיום סיורים משותפים במסגרות קהילה ודיור לצורך   •
היכרות ותכנון עבודה משותפת.

קיום ישיבות צוות דיור וקהילה אחת לרבעון.  •
יציאת כל צוות הפיקוח ליום עבודה משותף פעמיים   •

בשנה
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יא. שירות נוער צעירים וצעירות )נוצץ(
נושאים נבחרים:

שיפור דרכי הפיקוח על תכניות השירות המופעלות בשותפות עם עמותות   .1
וארגונים

שיפור דרכי הפיקוח על תכניות השירות במימון המשרד ובאחריותו  .2

מובילי התכנית במחוז

שושנה גורדון )מרכזת(, ירון נסגי, רונית דוש , קרן אביאלי, יעל בוקאי

רקע על שירות נוצץ

)למעט   13-25 בגילאי  וצעירים  צעירות  מתבגרים,  הם  נוצץ  שירות  של  היעד  אוכלוסיות 
מפגרים בשכלם, חולי נפש ומכורים לסמים ולאלכוהול( המצויים במצבי מצוקה וסיכון, וחוו 
אירועים טראומתיים רגשיים, נפשיים וחברתיים. טיפולו של השירות באוכלוסיות אלו מכוון 
חיוביות  התנסויות  וצבירת  חיזוק  אישית,  העצמה  הכוללים:  יעדים,  של  רחב  מגוון  להשגת 
עם  תקינה  יחסים  מערכת  בניית  וקשיים;  לחצים  עם  להתמודדות  יכולות  לבנות  במטרה 
המשפחה; חיזוק היכולות לפתח קשרים חברתיים נורמטיביים עם קבוצת השווים; הקניית 
ידע ומיומנות ליצירת מערכות יחסים עם בני המין השני המבוססים על כבוד הדדי וערך עצמי; 
הקניית יכולות ועידוד להשתלבות במסגרות נורמטיביות ופורמליות, חברתיות ותעסוקתיות; 
וכן  סוגיה  כל  והאלימות על  וצעירים, ממעגל הפגיעות המיניות  הוצאת מתבגרים, צעירות 

מיצוי ושימוש במשאבי קהילה.

קיימת  להם,  הניתנים  ובמענים  אלה,  אוכלוסיות  בקרב  השירות  של  ההתערבות  בפעולות 
וצעירים. דרכי ההתערבות של השירות הם: איתור  נערים  לבין  וצעירות  נערות  בין  הפרדה 
תוך  חוץ-ביתיות  למסגרות  הפנייה  הצורך  ובמקרה  וסכנה,  חירום  במצבי  התערבות  ישיר, 
ייחודיים, מותאמי  ומיזמים  ליווי ומעקב. השירות עוסק עוד בפיתוח שירותים, כלים  המשך 

מגדר ורגישי תרבות, עבור אוכלוסיית היעד שלו. 

הרקע והנסיבות לבחירת הנושא

של  ממתמשכת  מגמה  גם  קיימת  תכניות.  של  ועשיר  גדול  במספר  מתאפיין  נוצץ  שירות 
מלווה  זו,  מפעילות  הנובעות  והאתגר  הגאווה  תחושות  לצד  תכניות.  והתרחבות  התרבות 
אותנו המפקחים גם חוויה של עומס וריבוי משימות, וכן רגשות אשם הנובעות מאי-עמידה 
במילוי משימות הפיקוח הנדרשות. על רקע תמונה זו, יצאנו לדרך עם שני מיזמים, שמטרתם 
ידנו נבעו ממוטיבציה עמוקה  לייעל את עבודת הפיקוח. שני המיזמים שנבחרו על  הייתה 
לעשות סדר בעבודתנו, באמצעות יצירת סדרי עדיפויות והבניית עבודה שיטתית, שיאפשרו 

לנו להקיף את כלל משימות הפיקוח העומדות בפנינו. 

במסגרת ההכשרה למיזם התוצאות, למדנו במליאה עם מפקחים משירותים נוספים אודות 
את  מיפינו  נוצץ,  כצוות  שירותים.  פי  על  דיון  לקבוצות  התפצלנו  בהמשך,  הלוגי.  המודל 
מוחות  סיעור  קיימנו  להגיע.  שואפים  אנו  אליה  המטרה/תוצאה  את  וזיהנו  שלנו,  הצרכים 
מהר  זאת,  עם  שנעבוד.  רצוי  עליהם  רעיונות  הרבה  האוויר  לחלל  נזרקו  שבמהלכו  מעניין, 

מאד הלכה והתגבשה עמדה משותפת לגבי הצורך בהתמודדות עם תחושות העומס והעדר 
שליטה מספקת ביחס למשימות הפיקוח עליהן אנו מופקדים. 

ואי הנחת מהאופן בו אנו מבצעים את עבודת  בשיחה ביננו בלטו מאוד תחושות התסכול 
הפיקוח. תחושות אלו, שנקשרו בהעדר שיטתיות בעבודתנו, מתבטאת בהיענות למשימות 
דחופות אשר צצות חדשות לבקרים. החוויה לה כולנו היינו שותפים הייתה היא, כי במקרים 
מסוימים אנחנו מובלים ולא מובילים את עבודתנו באופן מתוכנן. היות שכך, הבחירה הייתה 

להתמקד בעצמנו המפקחים כאוכלוסיית היעד. 

תכניות  כלל  על  הפיקוח  בהסדרת  להתרכז  עלינו  האם  דיון  התקיים  זה  מיקוד  בעקבות 
בסופו של  וארגונים.  ידי עמותות  על  רק בתכניות המופעלות  או שמא להתמקד  השירות, 
דבר הוחלט שנעסוק בשני התחומים, ומכאן צמיחת שני המיזמים שנבחרו, שכל אחד עוסק 
בתחום אחר. ביקשנו לקחת על עצמנו משימה ממוקדת ומצומצמת, הכוללת התחלה וסיום 
בצורה  מאתנו  הנדרשות  המשימות  של  מדויק  וזיכוך  צמצום  כלל  התהליך  לכן,  מוגדרים. 

מתוכננת ושיטתית. להלן פירוט המיזמים שבחרנו. 

המיזמים שבחרנו

שיפור דרכי הפיקוח על תכניות השירות המופעלות בשותפות עם עמותות וארגונים.. 1

עלינו  ולשטח.  לעמותות  המטה  בין  מקשרת  חוליה  לשמש  תפקידנו  אלו,  לתכניות  ביחס 
המושמים  כמות  לגבי  מעודכנים  ולהיות  לשטח,  אותן  לשווק  התכניות,  במהות  לשלוט 
בתכניות השונות. בדיונים שנסבו אודות מיזם זה, הבנו כי לא רק שאיננו שולטים בתוכנן של 
התכניות, אלא שאין סטנדרטיזציה באשר לאופן הפיקוח הנדרש שלהן. על רקע זה, הבנו כי 
עלינו לאסוף מידע מהנהלת השירות והמפקחים הארציים באשר למהות התכניות, ובאשר 

לדרישות הפיקוחיות בנוגע לכל תכנית ותכנית.

מפקח  כל  ברור.  הדורשות  השונות  התכניות  את  במחוז  המפקחים  ביננו  לחלק  החלטנו 
התבקש ליצור קשר עם המפקח הארצי הרלוונטי, ולברר מה הדרישות והכלים הפיקוחיים 
ביחס לתכניות. בתהליך איסוף המידע מהמפקחים הארציים הצפנו את עובדת העדרם של 
לקבל  וביקשנו  וכו'(,  היגוי  לוועדת  מועדים  התכנית,  להפצת  מועדים  )לדוגמה  סטנדרטים 

מידע בנוגע לכך.

לאחר איסוף המידע הנ"ל יצרנו טבלה הכוללת את כלל התכניות. התכנון העתידי היה ליצור 
הייתה שמלוח העבודה  הכוונה  לה.  למידע הרלוונטי  ותכנית  כל תכנית  בין  קישור",  "היפר 
ייעשה חיבור אל המידע הרלוונטי של  או אחרת,  זו  יצוין מתי לפרסם תכנית  השנתי, שבו 

התכנית.

על  ברכה  השירות  הנהלת  במחוז.  שהתקיימה  השירות  הנהלת  בישיבת  המיזם  את  הצגנו 
ברמה  אותו  ולהפיץ  לשדרג  שפיתחנו,  המיזם  את  קדימה  לקחת  רשותנו  את  וביקשה  כך, 
הארצית כמוצר מוגמר. בבירור שערכנו לאחרונה, נמסר לנו על ידי סגנית מנהלת השירות כי 
המוצר עומד לקראת סיום והפצה. חשנו שביעות רצון מקבלת ההנהלה את המיזם שפותח, 

ומהחלטתם להמשיך ולפתח אותו למען המפקחים במחוזות האחרים.
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שיפור דרכי הפיקוח על תכניות השירות במימון המשרד ובאחריותו הישירה. . 2

למיזם הקודם שהוצג. השוני  דומה  הייתה  זה,  מיזם  הוקם  התשתית המוטיבציונית שעליו 
במיזם זה הוא, שבמסגרתו התרכזנו בתכניות המופעלות באופן ישיר על ידי השירות. הסוגיה 
אחר  למלא  וקושי  פיקוח  ומשימות  תכניות  ריבוי  הוא,  מענה  לתת  זה  מיזם  בא  שעליה 
המשימות באופן סדור ועקבי. בשל העובדה כי תכניות רבות מפותחות כל העת, אנו מוצאים 
עצמנו נדרשים למשימות דחופות תוך דחיקת ו/או דחיית משימות שגרתיות שמהותן פיקוח 

עקבי ומסודר אודות תכניות ותיקות. 

בשלב הראשון, ובעקבות הסדר החשיבתי לו נדרשנו בתהליך המיזם, החלטנו כי כל מפקח 
זה היה  ישובים. מטרתו של מסמך  פי  ומיזמים על  ריכוז תכניות  ייצור לעצמו קובץ הכולל 
ישוב, דבר  לנו לקבל תמונה מקיפה של כל התכניות בכל  כלי עבודה שיאפשר  לנו  לספק 

שיבטיח שאמצעי הבקרה והפיקוח שלנו יופעלו באופן סדור ביחס לכל התכניות בישובים. 

מעבר לכך, נדרשנו לכלי עבודה אשר יאפשר לנו לעשות בקרת עומק אודות תכניות השירות 
באופן מובנה ומתוכנן. זה כולל: יצירת סטנדרטיזציה בנוגע לקיומם של ועדות היגוי, ועדות 
וכן קביעת מועדים לפעילות בנושאים אלה על  וכד',  ישיבות שוטפות  ביצוע, ביקורי פתע, 
פני לוח השנה. המוטו שהוביל אותנו בהקשר זה הוא "להיות מוביל ולא מובל". כלומר, עלינו 
להיות מתוכננים ומסודרים מבחינת עמידה בלוחות זמנים במועדי הבקרות שאנו מחויבים 

לעשותם, כחלק מתכנית עבודה שנתית.

זמנים  לוח  על טבלה המשלבת  גאנט שנתי, המבוסס  לוח  הוא  זו  הכלי שפיתחנו למטרה 
ופעילות. במקרה שלנו הטבלה כוללת את חודשי השנה, ובתוכם משובצים מועדי הפגישות 
המתוכננות. בתחתית הטבלה, יצרנו מקרא של כל תכניות השירות, והדרישות הפיקוחיות 
ותכנית. לצורך בניית המקרא, בררנו עם המפקחים הארציים מה נדרש  ביחס לכל תכנית 
ותדירות הבקרה,  הייתה דרישה מוגדרת של אופן  ובמקומות שבהן לא  מבחינת פיקוחית, 
העלינו את הצורך להבהרה כלפי הנהלת השירות וקיבלנו מענה. בהמשך לכך, כל אחד ואחד 
מאתנו יצר קשר עם הישובים וקבע תאריכים לפגישות הנדרשות )ועדות היגוי, ועדות ביצוע 

וכד'(. תאריכים אלו מוקמו בטבלת הגאנט על פני לוח השנה. 

 לאחר השגת התוצר המתואר, המשכנו לפתח את הכלי לשלבים הבאים. בנקודה זו הפיתוח 
התמקד בצד המילולי ולא הביצועי, משום שהצד הביצוע דורש תמיכה טכנית מורכבת של 

מערכת המחשוב. תכנית הפיתוח כוללת שלושה מרכיבים:

שילוב תזכורות )"פופ אפ"(, שיתזכרו אותנו מבעוד מועד על כל פגישה צפויה, תקציבים, . 1
וכו'.

קבלת מידע בלחיצת כפתור על כל תכנית, בנושאים כגון סמל מסגרת, מספר מושמים, . 2
ניצול תקציבי ועוד.

לחיצת כפתור על התכנית גם תאפשר לקבל עדכון לגבי ועדות ההיגוי שהתקיימו, וכן מתי . 3
וכמה עוד מפגשים נדרש לקיים השנה.

התהליך שעברנו 

בכל  דיאלוג מתמיד. באופן בלתי מתוכנן,  ותוך  רבה  בוצעה בתמיכה הדדית  עבודת הצוות 
פעם נטלו את ההובלה שני מפקחים מהצוות, וכאשר התעייפו, שניים אחרים החליפו אותם. 
משימותינו,  שאר  על  נוספת  מטלה  זו  הייתה  שכן,  פשוטה.  הייתה  לא  למיזם  ההתגייסות 
ולרוב גזלה משאבי זמן בימי חמישי שהינם עמוסים בלאו הכי. הדחף לעבוד על המיזם היה 

בעיקר מתוך רצון להגביר את השליטה על עומס התכניות, ולנסות וליעל את עבודתנו. 

בה,  ולדון  זמן  עבורה  לפנות  צוותית,  משימה  על  לעבוד  לגיטימציה  לנו  שניתנה  העובדה 
ולהבין אותן לעומק. היה  לנו פלטפורמה לשוחח אודות תחושותינו, להגדיר אותן  אפשרה 
לצעדים  שלנו  התחושות  את  להמשיג  לנו  סייע  אשר  ומאתגר,  משחרר  משהו  זו  בחוויה 
אופרטיביים שיסייעו לנו בהתמודדות עמן. התחושה "אין מה לעשות עם העומס", התחלפה 
בתחושה שיש לנו אפשרות להכניס שליטה בעבודה. גם אם עדיין אנו סבורים שהעבודה 

אינה מידתית, לפחות יש לנו כלי לאמוד אותה ולהציג את העומס בפני ההנהלה. 

מדובר על שינוי של תרבות ארגונית, המכוונת לעבודה מתוכננת וארוכת טווח, ועל בסיס לוח 
זמנים מסודר. שינוי זה משמעו, שאנחנו אלו שאוחזים במושכות וקובעים לעצמנו את סדרי 

העדיפויות.

בידיעה  נפשי,  שקט  של  מידה  והשגת  האשמה,  תחושת  הפחתת  הינו  חשוב  רגשי  הישג 
שהבקרה הינה מוסדרת ושוויונית בין הישובים. בנוסף, קביעת הפגישות באופן מתוכנן מראש 
ומרווחת את הימים הנדרשים ליציאה לשטח, כך שלמעשה  יוצרת סדר  לאורך כל השנה, 

נותרו יותר ימי משרד )שמגבירים עוד יותר את תחושת השליטה(.

אחרי קטע זה יבוא המודל של נוער וצעירים – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

ריבוי תכניות המופעלות  •
בשותפות עם עמותות 

וארגונים )תכניות 
של המשרד בשיתוף 

עמותות( .

שונות במאפייני  •
הרשויות, גודל, כלכלית, 
פיזור גיאוגרפי, נגישות.

תכניות נישתיות •

תפקיד המפקח כחוליה  •
מקשרת בין המטה 

לעמותות ולשטח )שיווק, 
פרסום, גיוס(

כוחות:
נותנים מענה רחב  •

לאוכלוסיית היעד

רצון לחדשנות  •
והתחדשות 

ראייה מערכתית של  •
המפקח

 עבודה בשותפויות •

 הכרה של הפיקוח  •
בתרומתן של התכניות 

לשיפור מצב האוכלוסייה 
המטופלת

מוטיבציה של המפקחים  •
להרחיב ולהכיר את 

התכניות, לשווקן ולסייע 
לרשויות בגיוסן.

.

צרכים )בעיות, קשיים(

קושי בשליטה במידע  על 
ריבוי התכניות המופעלות 

בשותפות עם עמותות 
וארגונים:

א.  קושי בתהליך השיווק  
לרשויות וגיוס אוכלוסיות 

היעד לתכניות.

העדר עבודה מתכננת  ב. 
ורציפה לאורך השנה 

בשיווק לאוכלוסיית היעד.

העדר מידע מרוכז על כל  ג. 
התכניות הללו.

תחושת אשמה של  ד. 
המפקחים )מול 

ההנהלה, מנהלי תכניות 
ורשויות( על אי קיום 

התכניות או גיוס בלתי 
מספק. 

תחושת חוסר רלבנטיות  ה. 
במצבים מסוימים- 

כרסום במעמד/מיצוב  
המפקח. 

צורך להיות רלבנטי תמיד  ו. 
לרשויות ולעמותות.

תפוקות )התערבויות(

איסוף המידע  על התכניות  המופעלות  א. 
בשותפות עם עמותות וארגונים, וריכוז 
המידע בטבלה/אוגדן בעל קריטריונים 
אחידים )שנבנו במשותף על ידי צוות 

מפקחי המחוז בשרות ועפ"י צרכיו(.

דיון משותף בנושא עם מנהלת השירות  ב. 
ומפקחים ארציים. 

קבלת מידע מהפיקוח הארצי על  ג. 
התכניות ועדכונים שוטפים  וזמן 

ההצטרפות לכל תכנית 

ד.  מיפוי של כל התכניות-הועבר לביצוע ע"י 
סגנית מנהלת השרות.

קביעת מפקח מחוזי, רפרנט לכל תכנית.  ה. 

במהלך השנה, יוזמנו נציגי העמותות/ ו. 
ארגונים לפורומים השונים של השרות . 

מחשוב האוגדן והמידע – בסיוע ירון  ז. 
המפקח בתוכנת ההאוטלוק..

תוצאות

תוצאות ביניים: 

הגברת השליטה של המפקחים על המידע  •
אודות תכניות המופעלות בשותפות עם 

עמותות. וארגונים.

 אוגדן מידע למפקח- עם מידע עדכני, זמין  •
ונגיש אודות התכניות 

הגברת ההבנה של  נוהלי הפיקוח על הנדרשים  •
תכניות אלה. 

גיוס הנהלת השרות לנושא. •

יצירת שיח שוטף בין הנהלת השרות למפקחי  •
המחוז

תוצאות סופיות: 

הגברת הידע  של המפקח אודות משימות  •
הפיקוח בתכניות המופעלות בשותפות עם 

עמותות וארגונים.

הגברת היכולת של המפקח בשיווק וגיוס  •
לתכניות. 

 שיפור ביכולת התכנון והרציפות בשווק  •
התכניות. 

הגברת יכולת המפקח לסייע לרשויות במתן  •
מענים למטופלים. 

 הגברת רגשות השליטה של המפקחים ושיפור  •
בתחושת החוללות המקצועית והאישית. 

שיפור דרכי הפיקוח על תכניות השירות המופעלות 
בשותפות עם עמותות וארגונים

מודל לוגי - השירות לנערות ונערים, צעירות וצעירים

תשומות

15 שעות עבור איסוף   .1
המידע.

16 שעות להזמנת   .2
העמותות לפורומים 

השונים.

4 שעות לעבודת   .3
המזכירות

6 שעות למחשוב האוגדן   .4
ותזכורות קופצות.

תיקיות לאוגדן כולל   .5
עריכה למשך 4 שעות.

07/01/16 ישיבת מעקב.  .6

ישיבת הנהלת שרות/  .7
פקוח ארצי ]שעתיים[

הדרכת מחשב ]4   .8
שעות[.

התאוריה הקטנה:
ככל שיש  יותר ידע, נגישות ושליטה על מידע למפקח, אזי, הוא יכול להעביר זאת לעובדים בשטח 

במהירות, לחבר ולגייס אותם לתכניות השונות, דבר שיוביל לחיבור ומחויבות הן של המפקחים והן של 
העובדים לתכניות ולהגדלה במספר ההפניות לתכניות, דבר שיוביל לתחושת רווחה למפקחים
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מאפיינים

מאפיינים:

ריבוי תכניות ומשימות  •
פיקוח.

שונות במאפייני  •
הרשויות, גודל, כלכלית, 
פיזור גיאוגרפי, נגישות.

תכניות נישתיות •

תפקיד המפקח כחוליה  •
מקשרת בין המטה 

לעמותות ולשטח )שיווק, 
פרסום, גיוס(

פיתוח מואץ של תכניות  •
בשרות, והרחבת 

שירותים רבים. 

כניסתם של מפקחים   •
ארציים חדשים 

בשרות אשר מכניסים 
נהלים חדשים  ובקרה 

צמודה על  התכניות 
שבאחריותם. 

כוחות:

נותנים מענה רחב  •
לאוכלוסיית היעד

רצון לחדשנות  •
והתחדשות 

ראייה מערכתית של  •
המפקח

עבודה בשותפויות •

הכרה של הפיקוח  •
בתרומתן של התכניות 

לשיפור מצב האוכלוסייה 
המטופלת

מוטיבציה של המפקחים  •
להרחיב ולהכיר את 

התכניות, לשווקן ולסייע 
לרשויות בגיוסן.

צרכים )בעיות, קשיים(

קושי בשליטה במידע  על 
ריבוי התכניות ומשימות 

הפיקוח  השונות:

א.  העדר עבודה מתכננת 
ורציפה לאורך השנה .

העדר מידע מרוכז על  ב. 
כל התכניות הללו ודרכי 

הפיקוח המצופות.

העדר סטנדרטיזציה  ג. 
מלאה ואחידות בין 

המפקחים לגבי דרכי 
הפיקוח. 

העדר כלי פיקוח  ד. 
ספציפיים לגבי כל תכנית 
ותכנית )מה מצופה? מה 

מהות הכלי? לדוגמה- 
מה מצופה בתוך ועדת  

היגוי , דוח פיקוח וכו' 
( כלומר-  סוג הפיקוח 

הנדרש, תדירות הפעלתו 
ומהות השימוש בו.

תחושת אשמה של  ה. 
המפקחים ביחס לאופן 

הפיקוח .

תפוקות )התערבויות(

ריכוז שלל התכניות המופעלות בשרות  א. 
נוצ"ץ. 

ריכוז משימות הפיקוח המצופות  ב.   
)בהתאם לתע"ס, נהלים וכו'( ביחס לכל 

תכנית. 

ריכוז     שלל  התכניות והמשימות עליהן  ג. 
מופקד כל מפקח בהתאם ליישובים. 

הדרכת בתחום  מחשוב  לשיפור דרכי  ד. 
הפיקוח על התכניות. 

יצירת טבלה מרוכזת של כל המידעים  ה. 
בצורה ממחושבת  ונוחה באאווטלוק 

)הודעות קופצות(. 

תוצאות

תוצאות ביניים: 

הגברת הידע  של המפקח אודות  •
משימות ודרכי פיקוח מצופות בתכניות 

השונות .  

יצירת סטנדרטיזציה ואחידות בין  •
המפקחים ביחס למשימות הפיקוח 

השונות. 

הגברת תחושת השליטה של  •
המפקחים על עבודת הפיקוח שבתחום 

אחריותם.

שיפור בתחושת החוללות המקצועית  •
והאישית. 

תוצאות סופיות: 

עבודת פיקוח מתכננת לאורך השנה  •
מול הרשויות והתכניות השונות. 

הגברת יכולת המפקח להבטיח מתן  •
מענים הולמים ואיכותיים לאוכלוסיית 

היעד באמצעות פיקוח מובנה ושיטתי.

שיפור דרכי הפיקוח על תכניות השירות במימון המשרד ובאחריותו
מודל לוגי - השירות לנערות ונערים, צעירות וצעירים

תשומות

5 שעות עבור איסוף   .1
המידע.

6 שעות למחשוב האוגדן   .2
ותזכורות קופצות

4 שעות ישיבות צוות   .3
לדיון בסוגיות השונות 

וליצירת האחידות. 

3 שעות יצירת הכלי    .4
הפרטני של כל מפקח 

)הכנסת התכניות 
הקיימות בכל יישוב(

הדרכת מחשב ]3   .5
שעות[

התאוריה הקטנה:
ככל שיהיה למפקח יותר ידע, נגישות ושליטה על מידע, אזי תיווצר סטנדרטיזציה לגבי אופן ואיכות הפיקוח 

על התכניות ומשימות הפיקוח השונות.
פיקוח מקצועי ומתכנן יותר יאפשר הבטחת מתן שרות איכותי יותר ללקוחות.
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השירות לרווחת הפרט והמשפחה יב. 
נושא נבחר: תחנות לטיפול משפחתי

מובילי התכנית במחוז

ניבה מילנר )מרכזת השירות(, נחמה דותן, חגית פריידס, נירית פרגר, ציפי אשבל, רות מוזס, 
יעל עמר, רחל סגל זלבינגר, אביטל סופר, ציון טוסון, כרמל עמיר-הלפרין. 

רקע על השירות 

אוכלוסיית היעד של השרות לרווחת הפרט והמשפחה כוללת: משפחות ויחידים במצוקה, 
העבודה  עקרונות  בריאותי.  או  תעסוקתי  כלכלי,  רקע  על  בסיכון ובמשבר  והדרה,  בעוני 

המנחים של השירות הינם:

המשפחה במרכז ההתערבות. •

היחידה המשפחתית מהווה את המסגרת המשמעותית לגדילה והתפתחות של חבריה. •

הלקוחות הם בעלי כוחות ומסוגלות לפעול למניעת התדרדרות ולקידום אישי. •

תכניות ההתערבות מכוונות להעצמת הלקוחות תוך שיתופם בתהליך. •

השרות לרווחת הפרט והמשפחה הינו שירות ליבה אשר משיק לשירותים אחרים במשרד 
ונוער, השרות למען הילד, השירות לאזרחים ותיקים, שירות נוער צעירים  הרווחה כגון: ילד 

וצעירות, אגף השיקום, והאגף למוגבלות שכלית והתפתחותית. 

רקע לבחירת הנושא

כשהתבקשנו כצוות השירות לבחור נושא למיזם במסגרת העבודה בתכנית מיזם התוצאות, 
עלו מספר אפשרויות. אולם על רקע הצרכים העולים מעבודתנו היומיומית, התכנסו מהר 
מצד  שבה  המציאות  לאור  זאת,  למיזם.  כיעד  משפחתי  לטיפול  בתחנות  לבחירה  מאוד 
אחד התחנות מתנהלות באופן מאוד מקצועי, ומנגד אינן נמצאות תחת פיקוח השרות בגין 

היסטוריה המפורטת במיזם, העדר הוראת תע"ס מעודכנת וחסרונו של מתווה עבודה.

במחוז,  עצמאי  באופן  שיזמנו  פיילוט  במסגרת  קודמת  עשייה  להרחיב  לנו  אפשר  המיזם 
ניתן  זה  בענין  )הבהרה  משפחתי  לטיפול  תחנות  של  חלקי  למימון  תקציב  קבלת  בעקבות 
להפנות  נוספת  אפשרות  במיזם  ראינו  למיזם(.  הלוגי  המודל  של  מאפיינים  בסעיף  למצא 
זרקור לתחנות לטיפול משפחתי, לאור הבנתנו כי הם חוליה משמעותית ביותר ברצף הטיפול 
אוניברסלי,  יותר  לשרות  התחנות  נחשבו  כה  שעד  אף  על  חברתיים,  לשירותים  במחלקות 

שאפשר להסתדר גם בלעדיו.

על רקע ההיסטוריה של התחנות, הבנו כי אנו זקוקים למהלך שיאפשר גיוס מנהלי התחנות 
לתהליך ובניית כלי שישמש לכמה מטרות: ישרת את מנהלי ועובדי התחנות, יאפשר ביטוי 
מוסדר לעבודה הטיפולית, יאפשר פיקוח על עבודת התחנה ויאפשר מידה של סטנדרטיזציה 
ואופן השתלבותה  ותחנה  בן התחנות תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים של כל תחנה 

במחלקה וברשות המקומית.

התהליך שעברנו
מטה  של  דרך  ברכת  קבלת  היה  לעבודה,  הנושא  בחירת  לאחר  בתהליך,  הראשון  השלב 
התחנות  מנהלי  בפני  אותו  והצגנו  ראשוני,  לוגי  מודל  בגיבוש  עסקנו  הבא  בשלב  השירות. 
מנהלי  עם  המפגש  בעקבות  לתהליך.  הסכמתם  את  לקבל  מנת  על  משפחתי,  לטיפול 

התחנות, ולאחר עבודה נוספת של צוות המפקחים גובש המודל הלוגי הסופי.

משותף עם  עבודה  לתהליך  התגייסו המנהלים  מנהלי התחנות  עם  מחוזי  עבודה  במפגש 
את  לנהל  לעו"ס  שיאפשר  מקצועי  כלי  בניית  של  והמטרה  הרציונל  הבנת  מתוך  הפיקוח, 
ולמפקח לעשות בקרה. במפגש מנהלים התחלקנו  המקרה, למנהל לעקוב אחר העבודה 

לשלוש קבוצות סביב שלושה מוקדים בשלבי ההתערבות: 

טרום קבלה לטיפול – הגדרת אוכלוסיית היעד ודרכי הפניה ופניה.. 1

תהליך הקבלה לטיפול – אינטייק והגדרת מטרות לטיפול.. 2

סיום הטיפול – אבחנה בין מקרים שהופנו מהרווחה למקרים עצמאיים.. 3

והובא להמשך עבודה עם מנהלי התחנות. העיבוד נעשה  החומר שנאסף בקבוצות עובד 
בעבודה משותפת של צוות הפיקוח עם נציגות מתנדבת מקרב מנהלי תחנות. תוצרי העיבוד 
תורגמו למתווה עבודה, והוא הוצג בפני מליאת מנהלי התחנות. בעקבות מפגש זה הוכנסו 
האחרון  השלב  ומאושר.  סופי  נוסח  והתגבש  המשתתפים,  כל  דעת  על  במתווה,  שינויים 
החומרים  כי  הסכמה  וגיבוש  המורחבת,  השירות  הנהלת  בפני  התוצר  הצגת  כלל  בתהליך 

שהוצגו יילקחו בחשבון בתע"ס המתגבש. 

סיכום התהליך
ניתן אולי להתרשם כי מדובר בתהליך מתבקש ופשוט, שנבנה ברצף וללא קשיים והפרעות, 
למיזם,  להתגייס  כצוות  נדרשנו  כאשר  ראשית,  אחרת.  התרחשו  הדברים  במציאות  אך 
והבנו שעלינו להקדיש מספר ימי עבודה ולמידה ובהמשך זמן נוסף לכתיבת תכנית, עלתה 
חשיבה  כי  הבנה  הייתה  זאת,  עם  יקר.  זמן  מאתנו  ש"גוזלים"  כעס  ואף  טבעית  התנגדות 
תוצאתית, עבודה לפי תכנית, ומסגרת לבחינת תוצאות העשייה הינם כלים ראויים וחשובים 

בעבודתנו.

כעובדים מסורים ומקבלי סמכות התגייסנו לתהליך. אמנם בתחילה הגיוס לווה בהתנגדות 
ורטינה, אולם בהמשך, משבחרנו את הנושא והבנו את היתרונות של התהליך, התגייסנו כולנו 

לעשייה מתוך בחירה ורצון להצליח.

ניתן להבחין כי התקיים תהליך מקביל בין ההתגייסות שלנו כמפקחים לתהליך, לבין עמדתם 
והתגייסותם של מנהלי התחנות לתהליך. גם הם בטאו תחילה התנגדות, משום שחשו כי 
הם עובדים כהלכה ולא נדרשת התערבות חיצונית והכנסת שינויים. אך בהתקדם התהליך, 
ועם ההבנה כי מדובר בכלי שמביא לביטוי את צרכיהם ועמדותיהם, שישרת אותם וישפר 

את תהליכי העבודה שלהם, התגייסו גם הם באופן מלא לתהליך.

חשוב לציין כי לאורך כל הדרך הדגשנו כי אין בכלי כל ממד של התערבות בעולמות התוכן. 
כלומר, הוא אינו עוסק בעבודה המקצועית שנוגעת למהות הטיפול ולשיקולים המקצועיים 
בתוך חדר הטיפולים, אלא למסגרת המארגנת המסדירה את העבודה. אין לנו ספק כי הכבוד 
והערכה המקצועית שנשמרו לכל אורך הדרך כל כלפי מנהלי התחנות, סייעו בהתגייסותם 

לתהליך ובהגעה לתוצרים של המיזם.
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 נספח  

מתווה לעבודה בתחנות לטיפול משפחתי

לטיפול . 1 יתקבלו  לא  משפחה.  או  זוג  הם  התחנה  של  היעד  אוכלוסיית  היעד:  אוכלוסיית 
נפש  או מחלות  בעיית התמכרות פעילה  וטרור, עם  פיזית  מטופלים המפעילים אלימות 

פעילות.

או . 2 בקהילה,  טיפול  גורם  דרך  עצמאי,  באופן  להגיע  יכולה  לתחנה  פניה  המפנה:  הגורם 
פנייה  טופס  גבי  על  תעשה  הרווחה  במחלקת  טיפולי  מגורם  הפניה  הרווחה.  ממחלקת 

מסומן ב-1.

אופן הטיפול בפנייה חדשה לתחנה: מנהל התחנה לטיפול משפחתי הוא הגורם הקובע . 3
את דרכי קבלת מקרה חדש: דרך מזכירה, עו"ס, מנהל או גורם אחר. כל תחנה תגדיר את 
דרכי הטיפול שלה בפנייה באופן עצמאי. התחנה תפתח תיק טיפול לכל משפחה. במקרים 

שבהם מדובר במפגש חד-פעמי, תתויק הפניה בקלסר.

והעלות . 4 בתשלום  כרוך  הטיפול  כי  מופנית  או  הפונה  המשפחה  את  ליידע  יש  תשלום: 
נקבעת בהתאם להכנסת המשפחה. מצ"ב טופס מסומן ב-2 שיש לתייקו בתיק המשפחה 
עד  זמני  גביה  נוהל  )מצ"ב  מפגש  בכל  התשלום  גביית  על  המידע  את  למלא  ולהקפיד 

לפרסום התע"ס החדש מסומן 2א’(.

שיעשה . 5 או  המטפל  הגורם  ידי  על  יבוצע  האינטייק  באם  יקבע  התחנה  מנהל  אינטייק: 
אינטייק  בגיליון  ויסוכם  מפגשים,  ל-4  אחד  מפגש  בין  יארך  האינטייק  נפרד.  אינטייק 
מסומן כ-3. לאחר האינטייק, ובמידה שהמקרה לא יימצא מתאים לטיפול בתחנה, ינמק 
מנהל התחנה בכתב את סיבת הדחייה ויתויק בתיק )או בקלסר(. במידה ומתחיל טיפול, 

והמשפחה איננה מוכרת במחלקה הרווחה, יש למלא טופס נתוני יסוד. 

מעבר מאינטייק לטיפול: מצופה כי האינטייק יערך במועד מוקדם ככל שניתן, ותיקבע זהות . 6
המטפל )במידה ויש הפרדה בין האינטייק והטיפול( בהקדם האפשרי, וזאת כדי ליצור ככל 
הניתן רצף בין האינטייק לטיפול. במידה וצפויה המתנה בין האינטייק לטיפול, יש להוציא 
הודעה מסודרת למשפחה, ובמידת הצורך גם לגורם המפנה. במידה וההמתנה מתארכת 

יש לעדכן את המשפחה.

יש לבנות תכנית טיפול בהתאם למטרות שנקבעו. בתום . 7 תכנית טיפול: בתום האינטייק 
4, אשר משמש  חצי שנה של טיפול יש לבצע הערכת ביניים המסוכמת בטופס מספר 
בתיק  כל המפגשים שנערכים עם הפונה/פונים  יש לתעד את  טיפול.  סיכום  כטופס  גם 

המשפחה.

הערכת הטיפול והארכתו: כל חצי שנה יש לערוך הערכת טיפול. הערכת ביניים זו תסוכם . 8
וחצי  השנה  במהלך  טיפול.  סיכום  כטופס  הצורך  ובמידת  גם  ישמש  אשר   ,4 בטופס 
הראשונות של הטיפול, תהליך ההערכה, וההחלטה אם להפסיק או להאריך את הטיפול, 
הינם באחריות מנהל התחנה באופן עצמאי. מעבר לזמן זה, יש לקיים דיון עם המפקח 
המחוזי, שבסמכותו להאריך את הטיפול ב-6 חודשים נוספים. במקרים חריגים ניתן לשקול 

הארכה נוספת.

סיום טיפול: יש לסכם את הטיפול בטופס 4. במידה והמשפחה הופנתה על ידי מחלקת . 9
הרווחה, יש לעדכן את המחלקה על סיום הטיפול.

הגומלין . 10 ויחסי  בה,  הפרטים  להתפתחות  בסיס  מהווה  המשפחתית  המערכת  סיכום: 
יכולת השינוי של חברי המשפחה. מתוך הבנה  במשפחה הם המשפיעים העיקרים על 
זו, אנו רואים בתחנה גורם מטפל משמעותי וחשוב ברצף הטיפול של המחלקה לשירותים 

חברתיים, ומצפים כי לפחות 50% מהמקרים המטופלים בתחנה יהיו מקרב מטופליה. 

אחרי קטע זה יבוא המודל של פרט ומשפחה – ולמחוק שורה זו
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מאפיינים

במחוז פועלות כ 33 תחנות, מתוכן 11 תחנות מקבלות מימון כ 1/2 
משרת עו"ס )מזה 5 שנים(. התקציב מיועד לטיפול באוכלוסיית שירותי 

הרווחה.

התחנות התפתחו כשרות אוניברסלי מתקיימות מכספי הגבייה   .1
שאפשרו העסקת פרילנסרים ומתמחים.

*** נדרשת מומחיות המחייבת תהליך הכשרה ארוך שעד כה נעשה 
ע"ח העובד.

עד כה האינטרס שלהן היה לקבל לטיפול משפחות שיכולות לשלם 
את התעריף הגבוה כדי שיוכלו לתפקד ולממן את כוח האדם.

הזיקה למחלקות הרווחה הייתה מצומצמת, חלק מהתחנות 

לא נתפסו כחלק אינטגרלי מרצף השירותים הטיפוליים במחלקה, 

התחנות נתפסו כיחידה שעובדת בתנאים שונים מהמחלקות.

מבחינה פיזית חלק מהתחנות ממוקמות בנפרד ורחוק משרותי הרווחה.

תע"ס ישן – משנת 1992 – ללא תורה מקצועית וללא מתווה.

בעבר הרחוק נתנו תקנים למיעוט תחנות אשר "נבלעו" במחלקות. 

לא הייתה הכשרה משרדית לטיפול משפחתי.

הוקמו מודלים שונים של תחנות – אין אחידות, מבחינת אוכלוסיית היעד. 

קיימת שונות רבה במבנה הארגוני של התחנות, חלקן מהוות חלק 
מהמחלקה לשירותים חברתיים וחלקן שרות עצמאי ובהמשך קיימת 

שונות בזיקה בין תחנות למחלקות.

קיימת שונות באוכלוסיות היעד של הטיפול ובבעיות הדורשות טיפול.

)חלק מהתחנות מטפלות רק טיפול זוגי ומשפחתי, חלק עושות הדרכה 
הורית וחלק לא, חלקן מטפלות גם פרטנית וחלקן לא( שנים רבות לא 

התקיים פיקוח שיטתי על התחנות.

תהליך הכניסה לפיקוח מסודר החל לפני 5 שנים עם קבלת תקציב 
שחולק בין 11 תחנות והחל תהליך פיילוט.

הפיילוט הוביל להנחלת סטנדרטים בעבודת התחנה ועורר את התחנות 
שלא נכנסו לפיילוט להקים קבוצת עמיתים מקבילה שנפגשה ללא 

הפיקוח.

עם סיום הפיילוט אוחדו 2 הקבוצות והוקמה קבוצת עמיתים לומדת 
ומפתחת אשר נפגשת בהובלת הפיקוח 4 פעמים בשנה.

בתפיסה שלנו, התחנות הן חלק משמעותי וחשוב ברצף השירותים 
העומדים לרשות עו"ס המשפחה ולכן בחרנו מכל הנושאים הרבים את 

התחום הנ"ל בתקוה שהתהליך שאנו מקדמים יהיה בעל  השפעה ברמה 
המחוזית וברמה הארצית, בהמשך לתהליכים שכבר החלו.

צרכים )בעיות, קשיים(

העדר סטנדרטיזציה לניהול 
תיק למטופל בתחנה, אין 

תע"ס שמתייחס לניהול תיק.

צורך עתידי
נוהל עבודה ותאום מספק 

בין התחנה למחלקה.

תפוקות )התערבויות(

יום מרוכז של שיתוף  •
מנהלי התחנות בבניית 

נוהל תיק מטופל 
בתחנה:

גיוס לתהליך. ○

חשיבה משותפת. ○

יצירת תשתית  ○
בסיסית לנוהל.

עיבוד החומר שייאסף  •
ביום זה.

הצגתו למנהלי התחנות  •
וקבלת הערות.

שיתוף מנהלי המחלקות. •

גיוס המפקח הארצי  •
לתהליך.

הפניית הנוהל למטה  •
עם המלצה להשלמת 

הנוהל.

פיילוט לצורך הטמעה. •

תוצאות

תוצאה סופית

מודל עבודה אחיד  •
לניהול התערבות 
בתחנה שיאפשר 

למפקח עבודת פיקוח 
תואמת.

הבנייה ראשונית של  •
תשתית ליצירת רצף 
מיטבי  בין המחלקה 

לש"ח לבין התחנה.

תוצאות ביניים:
בניית שלבים לניהול 

התערבות בהתאם לאבני 
הדרך הבאים:

תהליך הפניה טרם   .1
קבלה לטיפול.

אופן תיעוד האינטייק   .2
ומהלך הטיפול.

סיום טיפול ואופן   .3
סגירת הטיפול.

הסדרת אבני הדרך לניהול ההתערבות בתחנות לטיפול 
משפחתי וזוגי

מודל לוגי - שירות פרט ומשפחה

תשומות

הקצאת משאבי זמן  •
פיקוח ייחודי.

קידום נושא ההכשרות  •
למנהלים.

)נדרשת התייחסות נוספת, 
בישיבה הקרובה(.

התאוריה הקטנה:
הנחת היסוד היא שאם יפעלו סטנדרטים אחידים לניהול תיק בתחנה, נבטיח עבודה מקצועית ושיטתית של 

העו"ס בתחנה באופן מיטבי לטובת הלקוחות.




