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דברי תודה

מסמך המתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקה לשרותים חברתיים 
ברשויות המקומיות שלפניכם, הוא תוצר של עבודה מאומצת של רבים, ואנו מודות 

להם מקרב לב. בראש ובראשונה, לעובדים הסוציאליים הממלאים מגוון תפקידים 
במחלקות לשרותים חברתיים שהשתתפו בקבוצות מיקוד, ולאלו שלמדו את המסמך 
ושלחו את התייחסויותיהם; למפקחי המשרד במטה ולמפקחי השרות לרווחת הפרט 

והמשפחה במטה ובמחוזות, שתרמו מהידע ומניסיון שלהם למסמך זה; לעמיתים 
מהאקדמיה והמגזר השלישי המלווים את העשייה בתחום המשפחה, שנתנו 

הארות והערות על המסמך והעשירו אותו, ובמיוחד לפרופ' מיכל קרומר נבו מבית 
הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב,  המפתחת את פרקטיקת 

ההתערבות של עבודה סוציאלית מודעת עוני, על הליווי בחשיבה - ובכתיבת 
המסמך; ולבסוף לאגף מחקר, תכנון והכשרה על הסיוע בעריכת הלשון.
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פתח דבר: השבת עטרה ליושנה – מחזון למציאות

משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים משמש חוליה מרכזית במדינת 
הרווחה הישראלית. ייעודו לעסוק, בשיתוף עם משרדים וגופים אחרים, באיתור, 

במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים 
במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי 

תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה, ניצול וסטייה חברתית )משרד העבודה, 
הרווחה והשרותים החברתיים, 2016(. זרוע מרכזית במימוש ייעודו היא המחלקות 

לשרותים חברתיים ברשויות המקומיות הפועלות מכוח חוק שרותי הסעד 
התשי"ח – 1958 )משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים, הוראת תע"ס 

.)1.36

 העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים מקדם בשנים האחרונות רפורמה משרד
 מקיפה בעבודת המחלקות לשרותים חברתיים במטרה לספק שרותים איכותיים

 וברוח דו"ח(. במסגרת הרפורמה 2011יב,גומקצועיים ללקוחותיהן )וינטר ומורלי-ש
 ( הפקיד המשרד שני תחומים באחריות השרות לרווחת הפרט2008לביא )וועדת 

והמשפחה:

•  קידום תפיסה אידיאולוגית מקצועית ומדיניות המדגישה את מרכזיּות המשפחה 
הן כמטרה והן כמשאב בהתערבות ואת הצורך בחיזוק המשפחה.

•  ביסוס תפקיד עו"ס המשפחה כגורם המקצועי המרכזי בצוות האזורי במחלקה 
לשרותים חברתיים האחראי לניהול ההתערבות במשפחה.

את התפיסה של מרכזיות המשפחה משרד העבודה, הרווחה והשרותים 
החברתיים מטמיע במגוון מענים חדשניים למען המשפחות, בדגש על אלו שחיות 

בעוני והדרה ומשפחות וילדים בסיכון גבוה: "תכנית מפ"ה"- משפחות פוגשות 
הזדמנות, "נושמים לרווחה במרכז עוצמה", "משפחה קבועה מיטיבה", "משפחה 

בשביל הצמיחה", "מיזם מפגש" ועוד )להרחבה על התכניות השונות ראו בסקירת 
השרותים החברתיים משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים, 2016(. 

לצד זה המשרד מבסס ומגדיר את תפקידו המתחדש של עו"ס המשפחה במחלקה 
לשרותים חברתיים, כמומחה בהתערבות עם משפחות בדגש על ניהול ההתערבות 

בהתאם להמלצות הוועדה לרפורמה במחלקות לשרותים חברתיים )צבע, 2010(. 
כמו כן, המשרד בחר להטמיע ולפתח את מדיניות "משפחה במוקד ההתערבות" 

ואת מרכזיות תפקיד עו"ס המשפחה, תוך הישענות על עקרונותיה של פרקטיקת 
עבודה סוציאלית מודעת עוני )קרומר-נבו, 2015(. פיתוח זה עולה בקנה אחד עם 

•
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ההכרה של המועצה לעבודה סוציאלית כבר בשנת 1996 בתחום המשפחה כתחום 
מומחיות בעבודה סוציאלית )שמאי וגירון, 2012(. בשנים האחרונות מופעלת גם 
תכנית ההכשרה לתפקיד עו"ס המשפחה בהובלת מנהלת הרפורמה בשותפות 

עם בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשרותי הרווחה והשרות לרווחת הפרט 
והמשפחה. כמו כן נעשות פעולות של השרות להטמעה של התפיסה במשרד 
ובמחלקות לשרותים חברתיים, ומתקיים תהליך של הבניה והגדרה של הידע 

בתפקיד.

אנו רואות את תפקיד השרות לרווחת הפרט והמשפחה בהובלת פיתוח הידע 
ובהרחבה של המיומנויות לביצוע התפקיד של עו"ס המשפחה, בפיתוח כלים 

לביצועו, בהעשרת המענים העומדים לרשותו בבואו לחולל שינוי בחיי המשפחות 
ובהשפעה על מיצוב תפקידו, זאת תוך שותפות עם גורמים נוספים באגף ובמשרד. 

מסמך זה הוא פעולה משמעותית נוספת בדרך הארוכה שלפנינו למלא אחר 
המחויבות העמוקה שלנו בקידום עבודתו של עו"ס המשפחה במחלקות לשרותים 

חברתיים ולבניית מערך כלים וידע פרקטי שישמשו אותו בעבודתו הייחודית.

בהזדמנות זו אנו מבקשות להביע את תודתנו והערכתנו הרבה לעו"ס נורית 
ויסברג נקאש- מפקחת ארצית בתחום משפחה על התמדה חסרת פשרות 

בקידום תפקידו של עו"ס המשפחה ושל מדיניות משפחה בכלל, על יכולתה 
לראות למרחוק מחד ולפעול ביצירתיות ובמגבלת משאבים בטווח המידי והקצר 

מאידך. כתיבה והפקת המסמך שלפניכם- המתווה דרך לעו"ס המשפחה ברוח 
העידן הנוכחי, היא אחת מהדוגמאות המשמעותיות לפועלה.  

אנחנו מקוות כי מסמך זה ישרת אתכם נאמנה ויהווה נדבך נוסף לקידום העבודה 
עם משפחות במחלקות לשרותים חברתיים ולביסוס תפקיד עו"ס המשפחה, שאנו 

רואות בו את תפקיד ליבה החשוב שיש להשקיע בו ובפיתוחו. 

מאחלות לכם המשך עבודה פורייה והנאה בעשייה!

רבה,       בברכה

 איילה מאיר - עו"ס, מנהלת השירות
לרווחת הפרט והמשפחה

 איריס פלורנטין - עו"ס, סמנכ"לית בכירה
מנהלת האגף לשירותים אישים וחברתיים
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מבוא: על הִמתווה

המתווה להתערבות עובדים סוציאליים למשפחה )להלן: עו"ס משפחה( מציג 
את התפיסה הערכית והמקצועית שבבסיס עבודתם מנגיש בעבורם מודלים 

וכלים רלוונטיים. מסמך זה מתווסף לתהליכי פיתוח הידע בעבור עו"ס המשפחה 
ולמקראה לתלמידי ההכשרות לתפקיד עו"ס משפחה שהופקה בשותפות עם 

מנהלת הרפורמה ועם בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשרותי הרווחה 
)בירן-דקלבאום ולאור, 2015(. הוא מתבסס על ידע וניסיון רב שנים שצברו 

עובדי המחלקות לשרותים חברתיים )להלן: המחלקות( ומשרד העבודה, הרווחה 
והשרותים החברתיים )להלן: המשרד( ונסמך על הגישות העדכניות ביותר 

במקצוע העבודה הסוציאלית.

המתווה להתערבות עו"ס משפחה במחלקה מיועד לכוון את העוסקים במלאכת 
ההתערבות עם לקוחות המחלקות בעבודתם בהתאם להגדרת תפקידם:

•  יסייע לעו"ס משפחה במחלקה בהכוונה בעבודתם בשגרה בעת התלבטויות 
מקצועיות. 

•  יספק למנהלי המחלקות ולמדריכים של ראשי הצוותים המקצועיים 
)מדר"צים( הנחיות למדיניות של עבודת עו"ס המשפחה ותמיכה בתהליכי 

ההדרכה והבקרה על עבודתם. כמו כן, יסייע למנהלי המחלקות לבחון התאמת 
תכניות שונות למדיניות המשרד בנוגע להתערבות עם משפחות ולתפקיד עו"ס 

המשפחה. 

•  יעזור לעובדים סוציאליים ייעודיים במחלקה ולשרותים מומחים להכיר את 
התפקיד המצוי בליַּבת המחלקה על מרכיביו השונים ואת הציפיות מהם. 

•  יסייע למפקחים במשרד להבין את תפקיד עו"ס המשפחה ולבצע את עבודת 
הפיקוח והבקרה בהתאם.

•  יציג בפני קובעי המדיניות במשרד וברשויות המקומיות, כמו גם בפני ארגוני 
החברה האזרחית, את תפקיד עו"ס המשפחה במחלקה כך שישכילו לפתח 

מענים בהלימה למאפייני התפקיד.
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המסמך כולל שלושה פרקים. בפרק הראשון נציג את תפקיד עו"ס המשפחה: 
ַהגדרת התפקיד, זירות הפעולה, ליּב ת התפקיד ואוכלוסיית היעד.

בפרק השני נסקור את הנחות היסוד ואת עקרונות הפעולה המכוונים את עו"ס 
המשפחה בביצוע תפקידו וכן את מחויבותו לתהליכי ניהול הידע והמידע ברמת 

הלקוח. בפרק השלישי נתמקד בהיבטים הארגוניים של עו"ס המשפחה במחלקה 
ובקהילה ונגדיר את כפיפותו, את תחומי אחריותו ואת הממשקים עם עובדים 

סוציאליים ייעודיים המצויים בתהליך עיצוב בשיתוף הרפורמה והשרותים 
המקצועיים הרלוונטיים. בפרק זה יוצגו גם מערך ההכשרה וההדרכה בתפקיד 
ונתיבי ההתפתחות המקצועית של עו"ס המשפחה במחלקה. נציין שפרק זה 
יציג תמונת מצב קיימת, ויניח לפתחם של השרות לרווחת הפרט והמשפחה 

)להלן: השרות( ושל גורמים אחרים במשרד את האתגר להרחיבה ולדייקה.

המסמך המוגש לכם עתיד להשתנות בהתאם לשינויים במדיניות וכן לתובנות 
ולהארות שלכם שאותן תוכלו להעביר למפקחי השרות במחוז ולנורית ויסברג-

.nuritw@molsa.gov.il נקאש, מפקחת ארצית תחום משפחה, בדוא"ל

מסמך זה מהווה תשתית להתערבות עו"ס משפחה במחלקה ואליו עתידים 
להצטרף תדריכים במגוון תחומי התערבות ופרקטיקות שחיוניות להתערבות 

של עו"ס משפחה.

נציין כי עו"ס המשפחה ממונה על התערבות עם פרטים ועם משפחות. 
בכתיבה השתמשנו הן במונח "משפחה" הן במונח "לקוח". בחרנו במונח 

"משפחה" כשרצינו להדגיש את התפקיד של עו"ס המשפחה בהתייחס ליחידה 
המשפחתית, ובמונח "לקוח" כשדנו בסוגיות כלליות בהתערבות. עוד נעיר כי 

בשל אילוצי השפה העברית התייחסנו למושג "עו"ס משפחה" בלשון זכר, כאשר 
הכוונה היא כמובן לשני המינים.

נורית ויסברג-נקאש – עו"ס בכירה
     מנהלת תחום עו"ס משפחה 
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פרק 1: תפקיד עו"ס המשפחה

1.1 הגדרה

עו"ס משפחה הוא עובד סוציאלי במחלקה שעבר הכשרה ייעודית לתפקיד 
ומשמש איש המקצוע המרכזי בצוות האזורי האמון על התערבות במשפחות. הוא 

האחראי לניהול ההתערבות עם הלקוח - פרט או משפחה ועל המגעים עם כל 
הגורמים המעורבים במשפחה. מתפקידו לבנות התערבות לשיפור מצב המשפחה, 

לנהלה, להפעיל בעצמו פרקטיקות שונות של התערבות, להעריכה ולסיימה, 
בשיתוף עובדים סוציאליים ייעודיים, שרותים מומחים ושרותים תומכים במחלקה 

ובקהילה, זאת במטרה לקדם את המטרות שנקבעו בשותפות עם המשפחה. 
ייחודו של עו"ס המשפחה הוא בתפקידו – מתכלל ההתערבות המשמש איש 

מקצוע קבוע, זמין ונגיש למשפחה במחלקה )וינטר ומורלי-שגיב, 2010(.

ַּיבת התפקיד 1.2 ל

ליבת התפקיד של עו"ס המשפחה היא לנהל ולתכלל את ההתערבות במשפחה, 
המתמקדת בשלושה תחומים:

. 1 1.  טיפול ישיר בלקוח

2.  הנגשת משאבים – הפניית הלקוח לעובדים סוציאליים בתחומי תוכן ייעודיים, 
שרותים מומחים, שרותים במחלקה  ובקהילה, סיוע חומרי ומיצוי זכויות.
3.  ניהול מערך הידע והמידע ברמת הלקוח )להרחבה ראו בר-און, 2011(.

)וינטר  ההתערבות  לתכנית  בהתאם  סיוע  ומקבלים  במחלקה  המּוכרים  מהפרטים  אחד  כל  הוא  1 לקוח 

ומורלי- שגיב, 2010(.

ניהול הידע 
והמידע

 טיפול
ישיר

הנגשת 
המשאבים

עו"ס משפחה – מנהל ההתערבות 
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1.3 זירות הפעולה

1.  זירת היחסים עם הלקוח )פרט או משפחה( – עו"ס המשפחה הוא איש 
המקצוע המרכזי המטפל במשפחה. מתוך כך הקשר ביניהם מאפשר לו להעריך 
את צרכיה ומאפשר למשפחה לפתח ולהביע רצון לשינוי ולהתפתחות. תפקידו 

של עו"ס המשפחה לשמר קשר זה לאורך זמן כדי ללוות ולקדם את תהליכי 
השינוי של המשפחה.

2.  הזירה המערכתית – עו"ס המשפחה, בהלימה לתכנית ההתערבות, ינהל את 
מכלול ההתערבויות של השרותים ואנשי המקצוע למען המשפחה והתפתחותה 
וישפיע על מדיניות ארגונית, חברתית, מקומית ולאומית כרכיב מובנה בעבודתו 
המקצועית, לאור הערכים שבבסיס העבודה הסוציאלית- שותפות וצדק חברתי 

)וייס-גל, גל ואברמי, 2009(.

•  המרחב המתהווה בין זירת היחסים עם הלקוח לבין הזירה המערכתית – עו"ס 
המשפחה אחראי לקדם את יכולתו של הלקוח להביע את עצמו, להציג את 

צרכיו ולפתור בעיות וכן לקדם את יכולתם של שרותים, מערכות ומדיניות בזירה 
המערכתית להתאים את עצמם באופן מיטבי ללקוחות.

בכל אחת מן הזירות הללו עו"ס המשפחה עוסק בהערכת מצב המבוססת על 
איסוף מידע, בתכנון ההתערבות, ביישומה, בהערכתה, במדידתה ובבקרה עליה.

סים
היח

ת 
זיר

קוח
ם הל

ע
הזירה 

המערכתית

המרחב
המתהווה
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1.4 אוכלוסיית היעד

אוכלוסיית היעד שבאחריות עו"ס משפחה היא זו של המחלקות: פרטים 
ומשפחות המצויים במצבי משבר ומצוקה, ביניהם כאלה החיים בעוני ובהדרה 

חברתית – ילדים, בני נוער וצעירים במצבי סיכון, משפחות במשבר זמני או 
מתמשך, משפחות במצוקה כלכלית וחברתית, נשים הסובלות מאלימות 

במשפחה, זקנים עריריים, בני אדם עם מוגבלויות ועוד )משרד העבודה, הרווחה 
והשרותים החברתיים, 2016(. אלו יכולים להיות נשים, גברים, מבוגרים וילדים 

השייכים למגוון התרבותי והאתני המאפיין את החברה הישראלית, עולים, 
ותיקים, בעלי זהות או נטייה מינית מגוונת, עם מגוון בעיות וקשיים המוכרים 
ברשימת הנזקקויות של המשרד ועל פי הוראות ותקנות התע"ס, רובם חווים 

מוחלשות כלכלית ומשתייכים לקבוצות אתניות, מעמדיות, מגדריות המחזקות 
את מעמדם החברתי השולי )קרומר-נבו, 2006(. הצטלבות מיקומי השוליים 

מעצבת את זהותם, את ההזדמנויות החברתיות הפתוחות בפניהם ואת 
הסיכונים החברתיים הייחודיים שהם נדרשים להתמודד עמם.
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פרק 2: תפיסה מקצועית – הנחות יסוד ועקרונות פעולה 

בפרק זה נציג חמש הנחות יסוד בהתערבות בעבודתו של עו"ס המשפחה, ותחת 
כל הנחת יסוד את עקרונות הפעולה הנגזרים ממנה.

הנחות יסוד הן השקפות המוסכמות על המשתתפים בארגון מסוים המהוות 
את הבסיס הערכי של התרבות הארגונית )סמואל, 1996(. עקרונות פעולה הם 

האמצעים לתרגום הנחות היסוד והמטרות הערכיות לעשייה מקצועית, ומהווים 
התחייבות מקצועית לדרכי פעולה מסוימות )סדן, 2009(.

2.1 הנחת יסוד: המשפחה במוקד ההתערבות

המשפחה היא מסגרת החיים המרכזית של פרטים. אף שלאורך ההיסטוריה 
שינתה המשפחה את פניה, זו עדיין היחידה החברתית הבסיסית והמרכיב 

המשמעותי ביותר במרקם החברתי בתרבות האנושית )שרלין, כץ ולביא, 1992(. 
המשפחה קובעת את המעמד הכלכלי והחברתי של חבריה ומשפיעה בכך 

על ההזדמנויות הפתוחות בפניהם. היא גם מעצבת במידה רבה את היחסים 
הבין-אישיים, את המציאות הנפשית של חבריה, את הפרשנות ואת חוויות 

החיים שלהם. המשפחה כולה – על יחסי הגומלין בין חבריה, בין בני הזוג, בין 
הורים לילדיהם, בין האחאים וכן בין המשפחה לבין סביבותיה – היא הלקוח 

ומוקד ההתערבות של עו"ס המשפחה. משמעותה של הנחת יסוד זו היא ראיית 
המשפחה כולה כיחידת ההתערבות בתהליך השינוי )משרד הרווחה והשרותים 

החבריים, טרם פורסם(.

 עקרונות הפעולה הם:
 2.1.1 הפרקטיקה של המשפחה במוקד ההתערבות

 2.1.2 שותפות עם המשפחה
2.1.3 היכרות עם ההיסטוריה של הלקוח ועם מציאות חייו הממשית
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2.1.1 עקרון פעולה: הפרקטיקה של המשפחה במוקד ההתערבות2

ההמשרד, בדומה למדינות כמו ארצות הברית ואירלנד שיזמו בעשור האחרון 
שינויים במדיניות הטיפול במשפחות מקדם מדיניות של הצבת המשפחה 

במוקד ההתערבות והפיכתה ליחידת היסוד שאליה מכוונת עבודתו. שינויים 
אלה תכליתם לעבור מהתמקדות בפרט להסתכלות משפחתית כוללת.  דיינו, 
מתמקד בצרכים המשותפים ובמערכות היחסים בתוכה כשבו בעת הוא רואה 

את הפרטים בה ותפקידם הייחודי ומאפשר מענה פרטני שמותאם להקשר 
המשפחתי )ארזי, שר וויסמן, 2016; פאס וכהן-נבות, 2012(.

עו"ס המשפחה יתייחס לכלל הצרכים של היחידה המשפחתית ולכוחותיה לספק 
לחבריה מענה בתחומי החיים – קשר והתקשרות, גבולות, דיור, בריאות, חינוך, 

תעסוקה ויציבות כלכלית, וכן להשפעות ההתערבות על כל בני המשפחה. בבואו 
לבצע בתכנון ההתערבות עם המשפחה, ביישום ובהערכה עליו:

•  לברר ולהגדיר עם המשפחה מי נכלל ביחידה המשפחתית.

•  להכיר את כל בני המשפחה.

 •   למפות את מערך היחסים ואת קשרי הגומלין בין חברי המשפחה ובינה
לבין סביבתה.

בהקשר זה נציין כי המציאות מצביעה על כך שמרבית הלקוחות הצורכים את 
שרותי המחלקה בפועל הן נשים, ולעו"ס המשפחה יש תפקיד חשוב להנגיש את 

שרותי המחלקה לכלל בני המשפחה, דהיינו גם לגברים ולילדים.

עו"ס המשפחה נדרש כאמור להכיר את כל בני המשפחה, ולגייסם לתהליך 
השינוי וההתערבות במישרין, גם במצבים שבהם אינם יוזמים פנייה לעזרה. 

מניסיון, ביקורים בבית המשפחה מהווים הזדמנות לפגוש את כלל בני המשפחה 
– גברים וילדים, וליצור איתם היכרות, אמון וקשר מיטיב.

ביישום פרקטיקה של המשפחה במוקד ההתערבות, עו"ס המשפחה פוגש 
את המתח בין צורכי הפרטים השונים ותפקידיהם הייחודים במשפחה. אלו 

במקרים מסוימים יכולים לעמוד בסתירה זה לזה. לדוגמה, הורים לנער מתבגר 
עשויים להגדיר את התוצאה המצופה מההתערבות בשינוי התנהגותו כעמידה 
בכללי הבית ובדרישותיו, בעוד שהמתבגר עשוי להגדיר את התוצאה בהפחתת 

הדרישות והפיקוח עליו. בהקשר זה לקשר עם המשפחה חשיבות רבה וגם 
לאפשרויות להיוועץ עם  עובד סוציאלי ייעודי כגון עובד סוציאלי נוער וצעירים. 

ְובנים. לפירוט נוסף ראו סעיף 2.4. 2 עקרון פעולה זה משותף גם להנחת היסוד המתמקדת בפערי הכוח המ
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לצד זה, הגישה המערכתית מדגישה את ההשפעות של בני משפחה זה על זה 
ועל המערכת כולה, ולכן יש להתחשב בכך שלעתים השגת תוצאה עבור פרט 

אחד עשויה לחולל שינויים – רצויים יותר או פחות – אצל פרטים אחרים ולשנות 
את כל הדינמיקה המשפחתית. כך למשל הגברת העצמאות הכלכלית של אישה,

בעיקר במגזרים הדבקים בעמדות מגדר מסורתיות, עלולה לגרום למתחים 
במשפחה הנובעים מהשינוי במארג יחסי הכוחות במשפחה. במצבים אלו 

חשוב להבין את המערכת ולקיים שיח שיתופי בין העובד הסוציאלי למשפחה, 
שמאפשר להעמיק את ההבנה ההדדית בין בני המשפחה )להרחבה ראו ארזי, 

שר וויסמן, 2016(.

 

קונפליקט שכיח מתקיים במצב שבו ההורים רוצים לדאוג לצורכי הילדים, אך 
להערכת אנשי מקצוע במחלקה הם מתקשים בכך וילדם מצוי בסיכון. במצבים 

זה עו"ס המשפחה, בדומה לעובדים סוציאליים בתחומים אחרים, יפעל בשיתוף 
עם אנשי מקצוע אחרים, כגון עו"ס חוק נוער ועו"ס נערות, כדי ליצור עם ההורים 
שותפות, לברר מה הקשיים הניצבים בפניהם בבואם לממש את הורותם ולסייע 

להם להתגבר על קשיים אלו. 

2.1.2 עקרון פעולה: שותפות עם המשפחה3

שותפות היא אתגר מתמשך בכינון יחסי עזרה. עו"ס המשפחה פועל בשותפות 
עם לקוחותיו במטרה לסייע להם לממש את שאיפותיהם. השותפות מבוססת 

על הדברים האלה:

•   הערך המרכזי במקצוע, שלפיו יש לצמצם את פערי הכוח המובנים בין עו"ס 
המשפחה לבין המשפחה.

•   הידע והניסיון שמצביעים על כך שפערי הכוח בין עו"ס המשפחה לבין 
לקוחותיו עלולים להיות חסמים בפני שותפות שהינה בעלת ערך להקלה על 

המצוקה ולטיוב ההתערבות. 

•   התפיסה המתפתחת בעולם הרואה בלקוח צרכן הזכאי לבחור את השרות, 
להעריכו ולבחור אם לקבל אותו. 

חשוב להדגיש ששותפות אינה שוויון ביחסים. להפך, היא מבוססת על ההבנה 

3 עקרון פעולה זה משותף גם להנחת היסוד המתמקדת בפערי הכוח המוְבנים. לפירוט נוסף ראו סעיף 2.4.
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שקיימים יחסי כוחות שאנו כמטפלים מודעים להם. שותפות משמעותית 
מייצרת חוויה של עזרה שיש בה חיבור ושייכות, כנות ושקיפות )להרחבה ראו 

  )Timor-Slavin & Krumer-Nevo, 2015

שותפות מתחילה בהכרה של עו"ס המשפחה ביכולתה של המשפחה להוביל 
שינוי בחייה ובידע שלה לגבי מצבה וכן הכרה ביכולותיה ובכוחותיה בדגש על 

הצלחותיה מן העבר ובתרומתם לתהליך השינוי.

עו"ס המשפחה יקיים עם המשפחה דיאלוג מתמשך כשהוא נכון לוותר על 
"עמדת המומחה היודע-כול" ולהכיר ולהעריך את הידע של המשפחה. במצב 

זה עו"ס המשפחה יברר עם המשפחה מה היא רוצה, איך היא רואה את הבעיה, 
ממה היא חוששת ומהם הפתרונות הראויים בעיניה. בדיאלוג המתמשך עו"ס 

המשפחה ישתף את המשפחה בידע על האפשרויות השונות העומדות בפניה – 
יתרונותיהן, חסרונותיהן והשלכותיהן, כדי לאפשר להם בחירה מיטבית. כל זאת 

ייעשה בשקיפות מרבית ובניסיון מתמיד של עו"ס המשפחה להניח את כוחו בצד 
ככל האפשר ולהשתמש בו לטובת הלקוח. 

עו"ס המשפחה ישקף ללקוח את מכלול הגורמים הפנימיים והחיצוניים 
הרלוונטיים למצבו ואת השפעתם עליו, גורמים פנימיים שלמד מהמשפחה 

וגורמים חיצוניים שהוא מכיר מהידע ומהניסיון שברשותו. הוא יקשיב לצורכי 
המשפחה ולרצונותיה, ובשיח משותף יגבש עמה תפיסה משותפת לגבי 

מצבה. הוא יבנה עמה תכנית התערבות בהתאם למצבה ולהעדפותיה לאור 
מטרות ההתערבות ודרכי הפעולה הרצויות. הוא יראה בה משאב מרכזי ביישום 

ההתערבות ובהערכת תוצאותיה.

בהתנהלותו זו עו"ס המשפחה מקדם התפתחות של יחסי אמון עם המשפחה, 
מצמצם את תחושת האשמה והבושה, ומקדם את יכולתם של החברים בה 

לחוות שליטה על חייהם ולפעול לשינוי. במקרים שבהם לא ניתן לקיים שותפות, 
יש לפעול על-פי עקרון השקיפות והשיתוף )ראו סעיף 2.4.2(.
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2.1.3 עקרון פעולה: היכרות עם ההיסטוריה של הלקוח ועם מציאות חייו 
הממשית 

ההיכרות עם ההיסטוריה של המשפחה ושל החברים בה היא מהותית להצלחת 
ההתערבות. עו"ס המשפחה ישאף להכיר את ההיסטוריה שלה לא רק באמצעות 

התייחסות למצוקותיה ולפגיעּותה, אלא למכלול הגורמים שהשפיעו עליה – 
לרבות הדמויות המשפיעות עליה, חלומותיה ושאיפותיה לאורך החיים, אירועים 

מרכזיים ונקודות מפנה בהם. במקביל, חשוב באותה מידה להכיר את מציאות 
החיים של המשפחה, לרבות תנאי החיים הפיזיים, התעסוקתיים, הבריאותיים, 

החינוכיים ועוד.

כדי ללמוד על כך עו"ס המשפחה יברר:

•   מהו הנרטיב של המשפחה בנוגע להיסטוריה שלה ולמצבה העכשווי )ובכלל זה 
את הנרטיבים השונים של בני המשפחה(.

•   מהי מציאות החיים הקונקרטית של המשפחה, למשל תנאי המגורים והסביבה 
הפיזית, תנאי מקום העבודה של חבריה, סביבתה החברתית, מצב נגישותה 

לזכויותיה ומידת מיצוין.

•   מהן המערכות החברתיות הרלוונטיות למשפחה, כולל זיהוי שרותים 
שהמשפחה נמצאת איתם בקשר או שעו"ס המשפחה חושב שרצוי כי תהיה 

איתם בקשר, לדוגמה, מסגרות טיפוליות או חברות משכנות בדיור כגון עמידר, 
עמיגור וכדומה.

•   מהם החסמים הניצבים בפני בני המשפחה בהשגת מטרותיהם, הן בזירת 
המשפחה והן במערכות שמחוץ לה.

כלי חשוב בהיכרות עם מציאות חייו של הלקוח הוא מפגש בבית המשפחה 
)ביקור בית(, מפגש בסביבתה הטבעית שבה החברים בה מרגישים בנוח. חשוב 
לשים לב שהתרגום של עקרון פעולה זה לפרקטיקה ייעשה תמיד בתוך הקשר 

של בניית יחסים מיטיבים עם המשפחה, כלומר בזהירות וברגישות לכבודה, 
לרצונה, לקצב שלה וליכולתה להיחשף.

יש להדגיש שוב שמטרת המפגשים בבית אינה פיקוח או הערכה של נזקקות או 
סיכון, אלא היכרות עם מציאות החיים של המשפחות, ובכלל זה היכרות עם כל 

בני המשפחה והנגשת הטיפול.
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עוד נציין שהמחקר מעיד כי למפגשים כאלה ערך טיפולי רב במקרים שבהם 
משפחות מתנגדות לקשר טיפולי עם עובדים סוציאליים במסגרות אחרות 

 )הראל, 2009; לוי וקרניאל, 2011; סער-הימן, קרומר-נבו ולביא-אג'אי,
.)Saar-Heiman., Krumer-Nevo, & Lavie-Ajayi, 2017 ,טרם פורסם

במפגש בבית המשפחה יש להקפיד על הבטחת המוגנות של עו"ס המשפחה 
בהתאם להנחיות תדריך ארגון ביקורי בית בטוחים )להרחבה ראו לוי וקרניאל, 

.)2011

2.2 הנחת יסוד: האדם בסביבתו

סביבתו של האדם היא המערכת הכלכלית, החברתית, התרבותית, המוסדית, 
המדינית והקהילתית שבה הוא חי – מן השכונה, על ממדיה הפיזיים והסמליים, 

ועד למחלקה, שבמסגרתה נפגשים עו"ס המשפחה ולקוחותיו.

"האדם בסביבתו" )person in situation, person in environment( באופן 
היסטורי נחשב למאפיין מרכזי של מקצוע העבודה הסוציאלית. לפי עיקרון 

זה לא ניתן להפריד בין עולמם הפנימי של בני האדם לבין עולמם החיצוני. 
עולמות אלו מקיימים ביניהם יחסי גומלין: הסביבה משפיעה על בני האדם והם 

.)Woodrow & Meyer, 1983( משפיעים עליה בדרכים רבות ומורכבות

אימוץ הנחת יסוד זו משמעו התרחקות מהתפיסות הרואות בפרט או במשפחה 
אחראים בלעדיים למצבם, לטובת תפיסה הרואה בהתנהגות הפרט ובמצבו תוצר 

של יחסי הגומלין עם הסביבה.

בהקשר זה עו"ס המשפחה יתייחס לשני היבטים של מצב המשפחה:

1.  מצבה ביחס לסביבתה הכלכלית, החברתית והתרבותית.

2 .  מצבה ביחס למאפייניה הפנימיים: העולם הרגשי של הפרטים בה ומערכות 
היחסים ביניהם.

 עקרונות הפעולה הם:
 2.2.1 האחדת היחסים בין האדם לסביבתו

 2.2.2 מיפוי המענים והשרותים והשימוש בהם
2.2.3 שילוב דרכי פעולה 
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2.2.1 עקרון פעולה: הערכת היחסים בין האדם לסביבתו

ִלחברּות )סוציאליזציה( המקצועי הייתה עד כה נטייה לכוון את עו"ס המשפחה 
לזהות ביתר קלות את אחריות המשפחה למצבה, בעוד שפחות משקל ניתן 

להשפעה של הסביבה על המשפחה. בעת האחרונה המשרד פועל לחולל שינוי 
במציאות הקיימת. עו"ס משפחה מצופה להכיר את המאפיינים הקהילתיים של 
לקוחותיו, את התופעות חברתיות המשפיעות עליו ואת מערך המענים בקהילה 

)לאור, בליט-כהן וכהן, 2016(.

עו"ס המשפחה יהיה מודע לכך ויעריך את מצבה של המשפחה גם מעמדה 
ביקורתית כלפי המבנים החברתיים שגורמים לאי-צדק ולאי-שוויון בשאיפה 

לשינוי חברתי. דהיינו, הבנת הדרכים שבהם מדיניות והבניות חברתיות 
והתרבותיות יוצרות ומשמרות את מצבה של המשפחה ואת הקשיים שבהם היא 

נתונה ומקשות על שיפור מצבה.

2.2.2 עקרון פעולה: מיפוי המענים והשירותים והשימוש בהם

עו"ס המשפחה נדרש לראייה קהילתית בהבניית התערבויותיו עם המשפחה. 
הוא ממונה על זיהוי בשותפות עם המשפחה של הצורך בשרות, על ההפניה אליו 

ועל ניהול הקשר המקצועי במשך כל תקופת ההתערבות. עו"ס משפחה,

•   יכיר את המשאבים הרלוונטיים ללקוחותיו בקהילה שבכוחם לסייע להם 
להתמודד טוב יותר עם מציאות חייהם: את תפקידם, את תחומי אחריותם, 

את דרכי ההפניה אליהם, את שגרת העבודה וכדומה.

•   ינהל את הממשקים עם הגורמים המקצועיים האחרים המטפלים במשפחה, 
בהתאם למתווה יחסי הגומלין שהוגדר במסגרת הרפורמה: יקבל דיווח שוטף 

על התקדמות ההתערבות מן הלקוח, מן העובד הסוציאלי הייעודי או מן 
השרות המומחה או השרות התומך במועדים שהוגדרו מראש, וכן יקבל מידע 

על אירועים חריגים מן השרותים ומן הלקוח )מורלי- שגיב, 2011(.

בנוסף, ברמת הקהילה, עו"ס משפחה יאתר צרכים של המשפחות ויעלה אותם 
בפני המדר"צ והעובד סוציאלי הקהילתי )לאור ובליט-כהן, 2015(.
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2.2.3 עקרון פעולה: שילוב דרכי פעולה 

עו"ס המשפחה יחפש דרכים להשגת שינוי במשפחה, זאת בהתבסס על 
ההערכה הכוללת את זיהוי הכוחות והאתגרים בסביבה ובמשפחה ואת מיפוי 

היחסים ביניהם. 

שינוי במשפחה משמעותו הכרה והסרה של החסמים הפנימיים המקשים על 
המשפחה להשיג את התוצאות המצופות, כגון חוסר אמון במערכות השרותים 

בקהילה, חוסר אמון ביכולת בני המשפחה ללמוד, לעבוד ולהתפתח אישית 
ומקצועית, יחסים מעורערים בין בני המשפחה ועוד. הסרת החסמים יכולה 
להתבצע בטיפול ישיר של עו"ס המשפחה או בהפניה ובליווי של המשפחה 

לעובדים סוציאליים ייעודיים, לשרותים מומחים או לשרותים בקהילה.

שינוי בסביבה משמעותו הסרת החסמים החיצוניים המקשים על המשפחה ועל 
חבריה בהשגת יעדיהם, כגון התנאים הפיזיים של סביבת המגורים, מענה חינוכי 

שאינו הולם את צורכי הילדים או היעדר הזדמנויות תעסוקתיות, זאת בשיתוף 
גורמים נוספים רלוונטיים. עו"ס המשפחה פוגש משפחות המתמודדות עם 

חסמים בסביבתן. בכוחו לחולל שינוי בעזרת ופרקטיקות שונות. שתי פרקטיקות 
מרכזיות בתהליכי שינוי שמוביל עו"ס משפחה הן:

מיצוי זכויות אקטיבי – עו"ס משפחה, בבואו להבנות תכנית התערבות עם 
ַיבחר את פעולותיו על רצף שבין תידּוע הלקוח על הזכאויות והזכויות  המשפחה, 

ָשלו ועד לסיוע קונקרטי במיצוין בפועל.

כדי להצליח במיצוי זכויות, מתפקידו:

•   לקיים יחסים של שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בארגונים ובשרותים מגוונים 
– שרותי בריאות, חינוך, טיפול, דיור, תעסוקה ועוד.

•  לזהות את השרותים ואת אנשי המקצוע הרלוונטיים לקידום המשפחה.

•   לסייע לשרותים ולאנשי המקצוע האלה להבין את נקודת מבטה של המשפחה 
ואת מצבה ולהירתם למענה.

•   לפעול כנציג המשפחה במגעיו עם אנשי מקצוע אחרים, דהיינו, לייצג את טובתה 
ואת האינטרסים שלה בתיאום עמה, ובמידת הצורך לתמוך בנקודת מבטה.

מיצוי זכויות אקטיבי משמעו שעו"ס המשפחה, בהתאם להערכת מצבה של 
המשפחה ולתכנית ההתערבות, לא יסתפק בהפניית המשפחה לגופים שונים 
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אלא יתאם איתם ובהתאם לתכנית ההתערבות ילווה אותם, יעקוב אחר 
התקדמות הטיפול בהם ויוודא כי קיבלו את השרות שמגיע להם )להרחבה ראו 

סוקולובר-יעקובי, כרמל-רוסו וקרומר-נבו, 2015(.

פרקטיקת מדיניות – עו"ס המשפחה יראה עצמו מעורב בתהליכים של עיצוב 
או שיפור במדיניות חברתית, מניעת שינוי לרעה או מניעה של יצירת מדיניות 

חדשה לא רצויה. פרקטיקת שינוי מדיניות יכולה להתקיים ברמת הארגון, ברמת 
שרותים אחרים בקהילה ואף ברמת המדיניות הלאומית.

•   עליו לפעול לזיהוי ולאיתור צרכים של פרטים ומשפחות ולהתריע על קיומם 
בקהילה ועל תופעות חברתיות )וייס-גל, גל ואברמי 2009(. 

•   במצב שעו"ס המשפחה מזהה צורך או תופעה חברתית הדורשת התייחסות, 
עליו להעלות את ממצאיו בפני מדריך ראש הצוות, שהוא הגורם המקצועי 

המוסמך לקדם את העשייה בתחומים אלו.

•   עו"ס המשפחה, בשיתוף אנשי מקצוע אחרים במחלקה, ישתתף בקידום 
תהליכי השינוי בהלימה לתכנית העבודה השנתית.

2.3 הנחת יסוד: מערכת יחסים מיטיבה

עו"ס משפחה יקיים עם לקוחותיו מערכת יחסים מיטיבה. ההתנהגות האנושית 
מורכבת ורבת פנים. הדרך להיחשף לעולמם הרגשי ולמציאות חייהם של אנשים 

ולהכירם היא בתוך מערכות יחסים. טיפול הוא מערכת יחסים מיטיבה בין שני 
אנשים. מערכת יחסים מיטיבה היא מערכת יחסים מתמשכת, אינטנסיבית, 

הוליסטית, המוכתבת על-פי טובת הלקוח ומבוססת על דיאלוג אינטימי המכוון 
להבין את צרכיו ולהגיב להם תוך כדי חיפוש משותף. בכוחה של מערכת יחסים 

מסוג זה, שמעורבים בה רגשות של כל הצדדים תורמת לביסוס קשר ואמון 
המאפשרים תהליכי שינוי אישיים ומשפחתיים4.

4 הנחת היסוד של מערכת יחסים מיטיבה ועקרונות הפעולה הנגזרים ממנה מבוססים על הפרדיגמה של 

עבודה סוציאלית מודעת עוני )קרומר נבו, 2017( 
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מהם יחסים מיטיבים?

במילים "להבין את צרכיו של הלקוח" הכוונה היא להבין באופן מעמיק את 
הצרכים של האחר )הלקוח(, חומריים או רגשיים, הקשורים לחוויות עבר 
אינדיבידואליות ולמיקום חברתי. הבנה זו מתאפשרת הודות לקיומם של 

יחסים עם הלקוח, דהיינו היכרות מעמיקה עם עולמו הפנימי, ההיסטוריה שלו 
ורגשותיו, הודות לקיומם של התנאים החברתיים והמבניים שהלקוח פועל 

בתוכם והודות ההשפעה ההדדית בין העולם הפנימי ובין התנאים החיצוניים.

במילים "להגיב לצרכים" הכוונה היא לספק לצרכים של הלקוח מענה חומרי, 
רגשי או חברתי ולהעניק להם הכרה, הבנה, משמעות, תוקף ולגיטימיות.

נדגיש שבהבנת עו"ס המשפחה את צרכיה החומריים והרגשיים של המשפחה 
וסיפוקם, אין הכוונה לסיפוק מוחלט של כל הצרכים, מצב שאינו אפשרי 

במציאות ואף אינו רצוי מבחינה התפתחותית, אלא מצב של סיפוק מיטבי 
וגמיש, שלצדו מתקיים תמיד גם תסכול מן הצרכים שאינם מסופקים. כדי 
שתסכול יאפשר תהליכי התפתחות אישיים ומשפחתיים ולא ימנע אותם, 

חשוב שהוא יהיה זמני ולא קבוע, חלקי ולא מוחלט. התסכול המיטבי, המאפשר 
התפתחות, אינו מאיים על תחושת העצמי, אלא מתקיים לצד חוויות של היענות 

לצורך מצד הדמות המטפלת.

 עקרונות הפעולה הם:
ִ יחסי הקרבה כמרכיב ההתערבות 2.3.1 

 2.3.2 הכרה בידע של המשפחה
 2.3.3 נוכחות קבועה, נגישה ומיטיבה

 2.3.4 גישת הכוחות וזיהוי ההתנגדות של המשפחה למצוקה
 2.3.5 גבולות גמישים

2.3.6 שילוב בין מענה לצרכים רגשיים למענה לצרכים חומריים

ִ עקרון פעולה: יחסי הקרבה כמרכיב ההתערבות 2.3.1

יצירת מערכת יחסים מיטיבה היא ליבת ההתערבות המקצועית של עובדים 
סוציאליים, ובכלל זה של עו"ס המשפחה. מערכת יחסים מיטיבה תהיה מערכת 

יחסים מתמשכת, אינטנסיבית, הוליסטית שיהיו לה המאפיינים הבאים:

•   תוכתב על-פי טובת הפונה כך שיבטא את קולו הייחודי באופן המלא ביותר 
ויממש את יכולותיו.

 הנחת היסוד של מערכת יחסים מיטיבה 
ועקרונות הפעולה הנגזרים ממנה 

מבוססים על הפרדיגמה של עבודה 
סוציאלית מודעת עוני )קרומר נבו, 

 )2017



•   תאפשר ללקוח לחוות את עצמו מובן ובעל ערך ותכּוון אל המטופל כפי 
שהורה מכוון אל ילדו – מכוונות עדינה, רגישה, לצורכי הגדילה ולדרכי הסיוע 

לו, הן במילים וגם במעשים.

•   תאפשר דיאלוג אינטימי של חיפוש משותף אחר פתרון למצוקות, מתוך 
היכרות מעמיקה עם הלקוח.

מערכת יחסים מיטיבה מהווה תנאי הכרחי לתהליך השינוי וליכולתה של 
המשפחה להתמודד טוב יותר עם מציאות חייה, שכן באמצעות יחסים יכולים 

להיווצר הבנה, אמון ושותפות בהנעת תהליכי השינוי – הן פנימיים והן חיצוניים 
)קרומר-נבו, 2016( 

כל התערבות של עו"ס עם לקוח במחלקה וכל מפגש ביניהם הם התערבות 
הטומנת בחובה משמעות טיפולית, ובכל מפגש יש לטפח את היחסים עם הלקוח 

כך שיהיו מבוססים על אמון, שקיפות, כבוד הדדי, אמפטיה, חוסר שיפוטיות, 
התייצבות לצד הלקוח, התגייסות כנה לפתרון בעיות ושותפות.

במובן זה כל מפגש – אקראי, מתוכנן, במשרד או בקהילה, פנים אל פנים, 
בטלפון או בדואר אלקטרוני – יכול להיות התערבות טיפולית כל זמן שהעובד 
הסוציאלי מבין את אופי ההתערבות שבחר להפעיל )גם אם קצרה וממוקדת( 

כמענה לצרכים הרגשיים והחומריים של הלקוח. לפיכך, כל העת עו"ס המשפחה 
נדרש לכבד את הלקוח, לזכור את תכנית ההתערבות ואת התוצאות המצופות 
ולהתנהל לאורן. יחסים מיטיבים מאפשרים ללקוח להרגיש את עו"ס המשפחה 

קרוב ואכפתי, וכשזה קורה, הוא רואה בו כתובת רלוונטית, הנחוצה לכל אדם 
המצוי בתהליכי שינוי מעמיקים. יחסים מיטיבים מאפשרים לעו"ס המשפחה 

להניע שינוי אצל הלקוח ברמת הפרט, המשפחה או הקשרים עם הקהילה, 
להקל על פחדים וחששות מתהליכי השינוי, ללוות ולהחזיק את אמונת הלקוח 
בהיתכנות השינוי, לסייע במצבי משבר פתאומי ולמנוע הידרדרות, לקשר עם 

גורמים רלוונטיים במשפחה או בקהילה שיוכלו לתמוך ועוד.

מתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקות לשירותים חברתיים // תשע"ח // 222017

 הנחת היסוד של מערכת יחסים מיטיבה 
ועקרונות הפעולה הנגזרים ממנה 

מבוססים על הפרדיגמה של עבודה 
סוציאלית מודעת עוני )קרומר נבו, 

 )2017
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2.3.2 עקרון פעולה: הכרה בידע של המשפחה

יחסים מיטיבים מבוססים על הכרה בידע של המשפחה וביכולתה לעצב את 
אופי ההתערבות ואת תוצאותיה. במקרים שבהם הגדרת המשפחה חופפת 

את הגדרתו של עו"ס המשפחה, קל יותר לבצע את ההתערבות. מקרים שבהם 
קיימת אי-הסכמה הם אתגר מקצועי לעו"ס המשפחה. במקרים כאלה תפקידו 

של עו"ס המשפחה לייצר שיח משמעותי עם המשפחה על הפערים בתפיסת 
המצב. אין הכוונה לשכנע את המשפחה בתפיסת עו"ס המשפחה, אלא להגיע 

לבירור משותף וללמוד לעומק את תפיסתה. שיח זה מזמן ליצור תמונת מציאות 
משותפת לשני הצדדים. בתהליך זה עו"ס המשפחה יכול להיעזר במדריך ראש 

צוות, בגיוס אנשי מקצוע משמעותיים למשפחה וכן בדמויות משמעותיות 
עבורה. במצב שבו עדיין מתקיימים פערים משמעותיים, עו"ס המשפחה ינקוט 

צעדים שאינם מקובלים על המשפחה רק במקרים שבהם הדבר הכרחי ביותר. יש 
לזכור כי ברוב המקרים הצלחתה של התערבות מותנית בנכונותה של המשפחה 

להתגייס לשינוי המוצע.

כדי שניתן יהיה לבסס יחסי היעזרות שיקדמו אותה, עו"ס המשפחה בכל 
התחלת קשר חדש כפי שהוזכר ילמד את ההיסטוריה של המשפחה ואת הקשר 

בין המשפחה לבין גורמי עזרה שונים.

2.3.3 עקרון פעולה: נוכחות קבועה, נגישה ומיטיבה

פרקטיקה המבוססת על יחסים מחייבת נוכחות קבועה, נגישה וזמינה בהלימה 
לתכנית ההתערבות ותוך שמירה על כללי האתיקה. פרקטיקה זו יכולה להתבצע 

במרחבים ובאופנים שונים:

• פגישות קבועות פורמליות במחלקה

• קיום ביקורים בבית המשפחה

• שיחות טלפוניות בהתאם לצורך בין המפגשים

•  קשר טלפוני מעבר לשעות העבודה במצבי משבר ובהתאם לתכנית ההתערבות

•  תקשורת באמצעים טכנולוגיים עדכניים, כגון דואר אלקטרוני, מסרונים וטפסים 
מקוונים, כפוף לכללי האתיקה 

 )Reaching out( יישֹּוג •
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נוכחות קבועה, נגישה וזמינה משמעה גם המשכיות בתמיכה במשפחה בכל 
תקופת ההתערבות, ואם יש צורך גם אחריה. נוכחות קבועה ומיטיבה משמעותה 

גם נגישות של המשפחה אל עו"ס המשפחה בִעתות מצוקה ומשבר ונכונותו 
להקשיב למצוקה של המשפחה ולהתגייס לסייע לה בפתרון המצוקה.

2.3.4 עקרון פעולה: גישת הכוחות וזיהוי ההתנגדות של המשפחה למצוקה

גישה זו מבוססת על התפיסה כי תמיד ניתן לזהות בקרב בני המשפחה 
מחשבות, אמירות או התנהגויות המבטאות התנגדות למצב המצוקה ומאבק בו 

)קרומר-נבו, 2006(.

•   עו"ס המשפחה יבסס את היחסים הטיפוליים על זיהוי והבנה של כוחות 
המשפחה ושל דרכי התנגדותה למצוקה.

•   ההתערבות תתמקד בחיזוק כוחותיה של המשפחה ובסיוע לה להשתמש 
בכוחות אלה למאבק אפקטיבי לשיפור מצבה.
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2.3.6 עקרון פעולה: שילוב בין מענה לצרכים רגשיים למענה לצרכים חומריים

2.3.5 עקרון פעולה: גבולות גמישים

גבולות הם מרכיב הכרחי בהצלחתה של כל מערכת יחסים מיטיבה, אך יש ליצור 
אותם באופן גמיש ולא נוקשה. כאשר מדובר בהצבת גבולות נוקשים, חד-צדדיים 

ושאינם מתחשבים בצרכים המשתנים, הסיכויים להצלחת ההתערבות קטנים. 
ל[יכך, גבולות הקשר הטיפולי ייבנו מתוך דיאלוג מתמיד של עו"ס המשפחה 

ולקוחותיו ובנגישות מרבית. משתנים חיצוניים, כגון תנאים לקבלת שרות ומועדי 
פתיחת המחלקה, יהוו מסגרת לגבולות הקשר הטיפולי, אך במידת האפשר 
תיבחן התאמתם לצורכי המשפחה. קיום שיח על גבולות, הצבת גבול מצד 

המטפל ומתן כבוד לגבולות המטופל הם פעולות טיפוליות חשובות ביותר, שכן 
הן טומנות בחובן פוטנציאל לגדילה של המשפחה.

במצבים רבים קיים צורך ממשי של הלקוח בסיוע חומרי. ההיענות לצורך כזה 
היא מרכיב מובנה בתפקידו של עו"ס המשפחה. מתוצאות מחקרים עולה כי 
טיפול פסיכו־סוציאלי המתעלם מצרכים חומריים נחווה כהתערבות גרועה 

)באום, 2015(, אך גם טיפול הכולל התייחסות לצרכים החומריים והתעלמות 
מהצרכים הרגשיים, יכול לגרור תגובות רגשיות קשות. הסיבה לכך היא 

שהצרכים החומריים והצרכים הרגשיים שלובים זה בזה. ההזדקקות לסיוע 
החומרי נושאת בחובה פגיעּות רגשית ופוטנציאל לתחושות של כישלון אישי, 

אשמה, בושה ובדידות, לכן יש לראות בסיוע חומרי מרכיב חשוב בתכנית 
הטיפולית.

נדגיש שמענה המבוסס על שילוב בהבנת הצרכים הרגשיים והחומריים, אין 
משמעו שעו"ס המשפחה רשאי להתנות קבלת סיוע חומרי בשיתוף פעולה של 
לקוחות עם התערבות פסיכו־סוציאלית, שכן התניה כזאת מבטאת עמדה של 

אי-אמון או אדישות כלפי הלקוחות בנוגע למצוקתם.

הענקת סיוע חומרי מבוססת על ההבנה כי לקוחותיהם של שרותי הרווחה 
מבקשים להיטיב את חייהם ולהתנגד למצוקה ולעוני. על ההענקה להתייחס ל:

•  הערכת הצורך החומרי

•  משמעות של הצורך עבור הלקוח הספציפי

•  תכנית ההתערבות שנקבעה בשותפות עם המשפחה
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•   אפשרויות המחלקה להקצות תקציב לסיוע החומרי – האם יש אפשרות 
מבחינת התקציב ומהו סדר העדיפות להקצאה שלו.

כדי לטפל ביעילות בצרכים החומריים של הלקוחות עו"ס המשפחה ייעזר תוך 
הפעלה של יוזמה אישית, תושייה וניסיון בכל המשאבים העומדים לרשותו 

במחלקה ובקהילה כדי לסייע למשפחה וזאת בשקיפות מלאה ובשותפות עם 
המשפחה, במקרים שאינו יכול לסייע יימנע מלבטל את הצרכים של הלקוחות. 

אדרבה, עליו להודות באזלת ידו בפני הלקוחות ולחשוב איתם על דרכי הפעולה 
האפשריות.

הסיוע החומרי כמרכיב בהיעזרות בקשר שבין עו"ס המשפחה ללקוח נכח 
מאז ומתמיד בעבודתו של עו"ס המשפחה. בשנים האחרונות המשרד מקדם 
את ההבנה כי למרכיב זה מקום ותפקיד ביחסי העזרה שבין השניים. הבנה זו 
מקדמת אף כמה תכניות המציעות סל מענים גמיש על פי שיקול דעת עו"ס 
המשפחה, כאמור בהלימה למאפייני המשפחה, לצרכיה, לתכנית ההתערבות 

ולמשאבים במחלקה )להרחבה ראו שם באום, 2015(.

ְובנים 2.4 הנחת יסוד: יחסי העזרה כמערך של פערי כוח מ

משפחה או פרט הפונים לקבלת סיוע מהמחלקה נמצאים בעמדת נזקקות, 
שמטבעה מעוררת רגישות, בעוד שעו"ס המשפחה נמצא בעמדה של כוח. וזאת 
משום יכולתו של עו"ס המשפחה לקבוע את הזכאות לשרותים שונים, כגון דוח 

סוציאלי, המסייע למשפחה למצות זכויות וסיוע חומרי, יכולתו לזהות מצבי 
סיכון לילדים ובמידת הצורך להניע מהלך של הוצאתם מרשות הוריהם. הכוח 
להחליט החלטות כאלו ודומות להן מייצר מצב קבוע של פערי כוח, זאת ללא 

קשר למידת האמפטיה שמפגין עו"ס המשפחה כלפיה.

בין עו"ס המשפחה ללקוחותיו יכולים להתקיים גם פערים של ידע ומידע, 
השכלה וסטטוס מקצועי, ופעמים רבות גם פערים של שיוך מעמדי ואתני שהם 

על פי רוב שיקוף של יחסי כוח בחברה בכללה. 

פערי הכוח בין עו"ס המשפחה ללקוחות מקשים על עו"ס המשפחה לזהות 
ולהבין את נקודת מבטם, וכן להכיר בידע שלהם לגבי עצמם ולגבי החברה כידע 
ְובנים שבין עו"ס המשפחה ללקוחותיו  לגיטימי ובעל ערך. צמצום פערי הכוח המ

נשען על הבסיס הערכי של המקצוע. הידע והניסיון בפרופסיה, שלפיהם 
שותפות מייעלת את ההתערבות, מקלים על הבעיה ומצמצמים את פערי 
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הכוח. מכאן שעו"ס המשפחה נדרש להיות מודע לקיומם של פערי הכוח ולפעול 
לצמצמם ככל האפשר.

נזכיר כי לחלופין, יש מצבים שבהם עו"ס המשפחה פוגש לקוחות הנזקקים 
לשרותיו, והם בעלי הכנסה, השכלה או מעמד חברתי גבוה משלו. במצבים אלו 

מערך יחסי הכוח המוכר לעו"ס המשפחה מתערער ומציב אתגר בפני עו"ס 
המשפחה )קרומר נבו, 2017(.

 עקרונות הפעולה הם:
 2.4.1 הכרה ביחסי הכוח

 2.4.2 שקיפות ושיתוף
 2.4.3 מחויבות לייצוג הלקוח

2.4.4 התייחסות לממד הרגשי והאנושי

2.4.1 עקרון פעולה: הכרה ביחסי הכוח

עו"ס המשפחה נדרש לבחון את התפתחות היחסים עם הלקוחות תוך כדי הכרה 
בקיומם של יחסי הכוח והשפעותיהם. המשאב המרכזי שלרשותו הוא רפלקציה 

ביקורתית: בתהליך זה יעסוק עו"ס המשפחה בבירור אישי ומתמשך של 
עמדותיו ורגשותיו כלפי הלקוחות, מיקומו החברתי ביחס ללקוחותיו והאופנים 
שבהם אלו משפיעים על החלטותיו ועל התנהגותו המקצועית בכלל, ובצמתים 
של שימוש בכוח שברשותו למטרות פיקוח חברתי בפרט. נוסף על כך, השימוש 

המתמשך ברפלקציה ביקורתית חיוני לבירור תפקידו של עו"ס המשפחה 
בא־סימטריה של יחסי הכוח, שכן קיומם נתפס בעיני מי שהכוח בידו כטבעי 

וכמוצדק. עובד סוציאלי שלא ינקוט רפלקציה ביקורתית, עלול שלא לזהות את 
קיומם של יחסי הכוח ומתוך כך להיות נתון להשפעתם. במצב זה ייפגעו יחסי 
האמון שבינו לבין הלקוחות. לעומת זאת, מודעות של עו"ס המשפחה לפערי 

הכוח מצמצמת את הסיכוי שהלקוח יחווה אותו כמתנשא, כמי שאינו מבין את 
מצבו, כמנותק או כאדיש – רגשות העלולים לחבל בהובלת תהליכי שינוי.

2.4.2 עקרון פעולה: שקיפות ושיתוף

שקיפות ושיתוף נדרשים במצבים שבהם שותפות מלאה בין עו"ס המשפחה 
ללקוח אינה מתאפשרת )להסבר המושגים ראו לאור ובליט-כהן, 2015, 9–10(. 

במצבים אלו עו"ס המשפחה אחראי לקדם שיח עם הלקוחות על יחסי הכוח 
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ביניהם, לפעול בשקיפות בהתאם למדיניות המשרד והמחלקה )דהיינו לאפשר 
ללקוחות להשמיע את עמדתם ולספק להם מידע אמין ומדויק על המצב ועל 

החלטות המחלקה להפעיל סמכות מכוח חוק(, לענות לשאלותיהם, להנגיש להם 
מידע על זכותם להתנגד ולערער, ובמידת הצורך גם לסייע להם בכך. פעולות 

אלו מצמצמות את פערי הכוח בין שני הצדדים, שכן בכוחן להגביר את תחושת 
השליטה של המשפחה במצבה, להקטין את רמת חוסר הוודאות והחרדה ולקדם 

את יחסי האמון שבין המשפחה לבין המערכת.

לדוגמה סביב סוגיית הטיפול בילדים במשפחה, כאשר משפחה מוזמנת 
להשתתף בוועדות תכנון, טיפול והערכה, עו"ס המשפחה מצופה להכיר 

את הפגיעּות שהיא עשויה להימצא בה ולהתייצב לצדה בתהליך: ליידע את 
המשפחה מראש על הכוונה לפנות לוועדה ולהכינה לקראתה. בוועדה מתפקידו 
של עו"ס המשפחה לסייע ללקוחותיו להציג את הידע שלהם ואת נקודת מבטם 

ולהביע את עמדתם, ולעזור להם אם הם מתקשים בכך. כל זה יוכל לעשות רק 
בתוך הקשר של יחסים מיטיבים ומתוך עמדה של שותפות )אנג'ל-רדאי, 2014(.

שקיפות כלפי הלקוח במצבים של חוסר הסכמה היא אתגר מקצועי ורגשי לעו"ס 
המשפחה, כשמטרתו היא לפעול כל העת להרחיב את מרחב השותפות ולעבור 

ממצב של שיתוף למצב של פעולה משותפת בהסכמה. התנהלות זו חיונית 
במצבים שבהם הקשר הטיפולי בין העובד הסוציאלי ללקוחותיו קבוע בסמכותו 

החוקית והמקצועית ואינו בהתאם לרצונם. מצבי קיצון בהקשר זה מתרחשים 
כשעו"ס המשפחה נדרש להעביר מידע לעו"ס לחוק הנוער ולפעול בהתאם 

להנחיות החוק או הגורמים המוסמכים מטעמו. במצב זה עו"ס המשפחה נדרש 
להתמודד עם ריבוי נאמנויות: לחוק, לערכים המקצועיים, למשפחה כיחידת 

התערבות ולפרטים בתוכה. מפתח מרכזי להצלחה בהתערבות הנדרשת מעו"ס 
משפחה על פי חוק, הוא קיומו של קשר משמעותי קודם עם הלקוח, שכן רק 

בתוך הקשר של יחסים מיטיבים ניתן להכיל קונפליקט.

2.4.3 עקרון פעולה: מחויבות לייצוג הלקוח

עו"ס המשפחה צריך להיות מוכן לייצג את הלקוח בפני הגורמים השונים 
בקהילה ולגייס את המשאבים לטובת קידום התוצאות שהוגדרו עמו. התנהלות 
זו מחייבת הכרה בצורכי המשפחה וקבלת עמדתה, היכרות טובה עם המערכות 

החברתיות ונכונות להתייצב לצדה מולן.
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2.4.4 עקרון פעולה: התייחסות לממד הרגשי והאנושי

עבודה סוציאלית שואפת לקשר הדדי בין העובד הסוציאלי ללקוחותיו. מערכת 
היחסים בנויה על היותם של העובד הסוציאלי ומקבל השרות סובייקטים בעלי 

ַעמדות, רגשות ורצונות, הנכנסים לתוך הקשר ומפרים אותו.

עו"ס המשפחה צריך להיות מודע לרגשותיו, לעמדותיו, לכוחותיו, למצוקותיו 
ולהשלכותיהם של כל אלה על יחסיו עם הלקוח כדי להשתמש בהם באופן 

מושכל בתהליך ההתערבות.

)accountability( 2.5 הנחת יסוד: אחריותיות

המושג "אחריותיות", הנמצא בשימוש הולך וגובר במגזר הציבורי בעשורים 
האחרונים, מתייחס לדיווח של בעלי תפקידים על פעולותיהם ולנשיאה 

בתוצאותיהן. המושג טומן בחובו משמעויות רבות ורחבות, המתייחסות 
לאחריותיות העובד כלפי הלקוח, לאחריותיות כלפי הפרופסיה ולאחריותיות 

כלפי הציבור, הגורם המממן והממשל5.

 •  אחריותיות כלפי הלקוח – משקף שינוי תפיסתי רחב יותר המבטא את 
התחזקות התפיסה של מקבל השרות כבעל זכויות, ובמיוחד את התפיסה 

כי מקבל השרות יכול ורשאי לקבוע את גורלו )זעירא, 2011(, ולקבל מהעובד 
ומהמערכת דיווח המעיד על כך שהפעולות שנעשות עבורו הן מיטביות. 

בישראל למשל קובע חוק העובדים הסוציאליים שנחקק ב-1996 כי הלקוחות 
זכאים לקבל מידע פורמלי שנצבר על-אודותיהם בתיק האישי, וזאת בין 

היתר במטרה שיוכלו לבקר ולפקח על ההחלטות המתקבלות בעניינם ועל 
השרותים שהם מקבלים )גולדשטיין ורוזנר, 2000; צבע, 2010; שניט, 2001(. 

כדי לאפשר אחריותיות מעין זו על החלטות העובד להיות מנומקות, מוערכות 
ומתועדות, וזאת כבסיס לתהליך התכנון. יתרה מזו, בהתייחס להדגשת ערך 

השותפות עם הלקוח, אחריותיות כלפיו עשויה לבוא לידי ביטוי בכך שהעבודה 
המתוכננת מאפשרת פריסה אמיתית של מגוון האפשרויות העומדות בפני 

הלקוח כדי לאפשר לו בחירה מיודעת )informed( בצומתי קבלת ההחלטות 
.)King, Raymond, Perez & Weinstein, 2006( בתהליך ההתערבות

 •  אחריותיות כלפי הפרופסיה – עבודה מתוכננת הכוללת הנמקה, שיטתיות 
וניטור שוטף כפרקטיקה אחראית ומקצועית יותר, התורמת לחיזוק ולעיגון 
מקצועי של העבודה הסוציאלית, לעומת התערבות שאינה של בעל מקצוע 

5סעיף זה מתבסס על מסמך שכתבו ארזי, שר וויסמן, 2016
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)רוזן, Kadushin, 1959 ;2010(. עבודה מתוכננת, הכוללת גם רכיב של הערכה 
)evaluation(, מאפשרת צבירה של ידע וקידום של תהליכי למידה של העובד 
עצמו, של הארגון שבתוכו הוא פועל ושל הפרופסיה בכלל, ולכן היא מחובתו 

של איש המקצוע כחלק מחיזוק הפרופסיה )זעירא, 2011(.

 •  אחריותיות כלפי הציבור והממשל - העבודה הסוציאלית בעיקרה הינה שרות 
ציבורי הממומן מהקופה הציבורית. בישראל מצויה העבודה הסוציאלית 

ברובה המוחלט תחת אחריות הממשל, גם אם אינה מסופקת על ידו במישרין. 
בהקשר זה, עבודה המאפשרת הצבה של תוצאות רצויות ובחינה מתמדת של 
ההתקדמות לעבר השגתן תוך הערכה מתמדת של יעילות ומועילות השרות 

מבטאת את האחריות של העובדים הסוציאליים כלפי הציבור והממשל. 

לסיכום, אחריותיות מתאפשרת כאשר העבודה עצמה מאופיינת במרכיבים של 
הנמקה, תיעוד והערכה. מאפיינים אלו מהווים נדבכים בלתי נפרדים מהתערבות 

שיטתית מכוונת תוצאות – תוצאות שככל האפשר הוגדרו עם הלקוח ושהן 
בנות-השגה, מוגדרות בזמן ומדידות.

 עקרונות הפעולה הם:
 2.5.1 מחויבות להתערבות שיטתית מכוונת תוצאות

 2.5.2 יצירתיות
 2.5.3 גמישות

 2.5.4 שרותיות
 2.5.5 סיום התערבות

2.5.6 ניהול הידע והמידע ברמת המשפחה

2.5.1 עקרון פעולה: מחויבות להתערבות שיטתית מכוונת תוצאות

התערבות שיטתית מכוונת תוצאות נמצאת בבסיס עבודתו של עו"ס משפחה, 
המחויב להשתמש בכל האמצעים והמשאבים שלרשותו: ידע, כלים, מיומנויות 

ומענים כדי לסייע ללקוח להשיג את התוצאה המצופה המבטאת את השינוי 
שהלקוח רוצה להשיג. כלי מרכזי בהשגת התוצאות המצופות הוא עבודה 

בהתאם למודל התערבות שיטתית מכוונת תוצאות הכולל מיון, הגדרת הבעיות 
והתוצאות המצופות, בניית תכנית התערבות והצהרת מחויבות הדדית, יישום 

תכנית ההתערבות, הערכת התוצאות וסיומה. פעולות אלו חוזרות על עצמן 
בנקודות זמן שונות בתהליך ההתערבות )להט ומורלי-שגיב, 2014(.
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2.5.2 עקרון פעולה: יצירתיות

המיקוד בתוצאות המצופות מאפשר לעו"ס המשפחה וללקוח יצירתיות רבה 
בתכנון ובעדכון הדרכים להשגתן. עו"ס המשפחה נדרש כל העת לחשיבה 

חדשנית ויצירתית בהתאמת המענים ואופני ההתערבות למאפייניה הייחודיים 
של המשפחה וסביבתה.

2.5.3 עקרון פעולה: גמישות

הלקוח וסביבתו משתנים כל העת, לכן עו"ס המשפחה נדרש להיות רגיש 
לשינויים, לבחון מחדש את תכנית ההתערבות ולעדכנה בהתאם. עקרון פעולה 

זה מתבטא גם בהיותו של עו"ס המשפחה, בהתאם לתכנית ההתערבות, 
נגיש וזמין למשפחה. נגישות זו טומנת בחובה יתרון משמעותי עבורו. היא 

מאפשרות לו לא רק לסייע בהתמודדות עם הקושי, אלא אף למנוע הידרדרות 
והחמרה עתידיות באמצעות הנגשת משאבים, וכן לזהות הזדמנויות לשינוי בחיי 

המשפחה.

2.5.4 עקרון פעולה: שירותיות

דוח הוועדה לניסוח הצעה לרפורמה בשירותי הרווחה המקומיים הציב את 
השירותיות ברמות השונות של עבודת המחלקות כיעד להתערבות )צבע, 2010(. 
שרות הוא תהליך של מתן מענה לצורכי הלקוח. שירות איכותי מתמקד בצמצום 

הפער שבין צורכי הלקוח ורצונותיו לבין מה שנותן השירות מסוגל לספק, כך 
שיינתן מענה הולם הן ברמה הקונקרטית הן ברמה החווייתית )גרטל ונתן, 2011(. 

עו"ס המשפחה מצופה למתן מידע אמין ומדויק ללקוח ולשקיפות בהתנהלות 
מולו. האתגר של עו"ס המשפחה מורכב במיוחד במצבים שבהם עו"ס המשפחה 

והלקוח אינם רואים בד בבד את המצב או יש פער ביכולתו לספק את צרכיה 
כפי שהוא חווה אותם. במצבים אלו יש חשיבות להתנהלות המוקדמת של עו"ס 

המשפחה מול הלקוח וגם לשיח עמו.

שירותיות מתייחסת גם לרמת הכשירות התרבותית של העובד הסוציאלי, קרי, 
למכלול ההתנהגויות, המיומנויות, העמדות והמדיניות המתבטאות במפגשים 

תרבותיים שעובדים סוציאליים משתתפים בהם )NASW, 2007(. התרבות שבה 
האדם גדל משפיעה עליו מבחינה אינטלקטואלית, רגשית והתנהגותית והיא 
מגדירה את תפיסת הבעיה, את ביטוייה ואת סוג המענה הנדרש ולפיכך היא 

מהווה גורם מפתח בתהליך הסיוע )בוסטין, 2004; אגמון ושמר, 2016, להרחבה ראו 
קרניאל, 2013(.
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2.5.5 עקרון פעולה: סיום התערבות

עו"ס המשפחה הוא הגורם המקצועי המנהל על פי רוב את סיום ההתערבות 
ישירות, או באמצעות עו"ס ייעודי או שרות מומחה ובהחלטה משותפת עמו 

ועם הלקוח. חשוב לציין שסיום ההתערבות יכול להוביל להגדרת של התערבות 
חדשה או לסגירת התיק במחלקה )בהתאם להנחיות המקובלות ראו מורלי-

שגיב, 2015(. 

סיום ההתערבות יכול להיות תוצאה הנ ובעת מכמה גורמים:
•  השגת יעדי ההתע רבות

•  הלקוח מבקש לסיים את ההתע רבות ואין מצב של סיכון או סכנה
•  אין תכנית התע רבות

•  קטין שהפך לבגיר  
 •  הלקוח ניתק קשר

 •  הלקוח נפטר
•  עז יבה של העו"ס המטפל

 •  החלטה מקצועית של עו"ס המשפחה או של עו"ס ייעודי למשל כשעו"ס 
המשפחה מעריך שאין תועלת משמעותית בהמשך ההתערבות. לעתים 

הגדרת השגת התוצאות המצופות אינה משותפת לעו"ס המשפחה וללקוח. 
במצב זה עו"ס המשפחה חייב לקיים שיח עם הלקוח בניסיון לגבש עמו 

תפיסה משותפת או לפחות ליידעו בסיבות לסיום הקשר.

חשוב לציין שבכל המקרים האלו עו"ס המשפחה יבחן את הצורך בהגדרת 
התערבות חדשה או שניתן לסגור ללקוח את התיק במחלקה.

2.5.6 עקרון פעולה: ניהול הידע והמידע ברמת המשפחה

ניהול הידע והמידע בהקשר למשפחה מהווה מרכיב באחריותיות של עו"ס 
המשפחה כלפי הלקוח וכלפי הקהילה. ברמת הלקוח, תפקיד עו"ס משפחה 

מתבטא בכמה דרכים, כמפורט להלן.
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2.5.6.1 נוכחות בקהילה

נוכחות עו"ס המשפחה בקהילה מאפשרת לו ללמוד על:

•   מענים אפשריים למשפחות – שרותים וארגונים, אנשי מקצוע מומחים 
בתחומים רלוונטיים, תהליכי שינוי חברתיים וכן שינוי במדיניות ובמשאבים 

ברמת הקהילה, היישוב והמדינה.

•   המענים החסרים בקהילה וחסמים ברמת המדיניות במטרה להתריע על כך 
בפני קובעי המדיניות ולקדם שינוי.

תיעוד המידע וביסוס המלצותיו והתרשמותו המקצועית על מידע כמותי 
ואיכותני מהשדה מצד אחד והבנה של תהליכי שינוי מדיניות מצד אחר משפרים 

את סיכויי ההצלחה של הכנסת שינויים ושרותים חדשים שיקודמו ברמות 
השונות.

2.5.6.2 תיעוד המידע על הלקוח

 עו"ס המשפחה נדרש למגוון פעולות של תיעוד הידע והמידע על הלקוח:
א. כתיבת דוחות סוציאליים; ב. סיווג תיק המשפחה; ג. תיעוד ההתערבויות 

וניהול תיק הלקוח )להרחבה ראו משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים, 
.)2012

 א. דוחות סוציאליים
דוחות סוציאליים הם מרחב לשיח בכתב ומהווים מרכיב מרכזי ומשמעותי 

בעבודתו של עו"ס המשפחה. פעמים רבות נדרש עו"ס המשפחה מתוקף חוק 
או מתוקף תקנות מנהליות או ארגוניות לחוות בכתב את דעתו על הלקוח 
שבטיפולו כדי לאפשר לקבל החלטות בעניינו. דוח זה יכול להינתן לגורמים 

במחלקה, כגון ועדות תכנון טיפול והערכה; לגורמים במשרד, כגון ועדות אבחון; 
למשרדי ממשלה, כגון משרד השיכון ורשות הגבייה והאכיפה, לבית משפט 

וכן לארגונים בחברה האזרחית המגישים סיוע חומרי. חשוב שהדוח הסוציאלי 
יותאם למטרה שאליה הוא מכוון ויכיל את המידע הנדרש בלבד.

 ב. סיווג תיק המשפחה
עו"ס המשפחה אחראי לסווג את ההתערבות בלקוח בהתאם למודל של סיווג 

תיקים והסללתם )מורלי-שגיב, 2015(.
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ג. תיעוד ההתערבויות וניהול תיק הלקוח

המחלקה חייבת לנהל את המידע ואת הידע על המשפחה בתיק הלקוח הידני 
והממוחשב בהתאם לכללי האתיקה המקובלים. התיעוד בתיק חיוני מכמה 

טעמים:

 •  זכותו החוקית של הלקוח לפי חוק חופש המידע )התשנ"ח – 1998(, לפי חוק 
העובדים הסוציאליים )התשנ"ו – 1996( ולפי  חוק זכויות החולה )התשנ"ה – 

1995( לקבל מידע מעת לעת בהתאם לבקשתו על ההתערבות, כפוף לסייגים 
בחוק.

•   תחלופה של עובדים סוציאליים במחלקה – במציאות שבה יש תחלופה של 
עובדים סוציאליים במחלקה, ללקוח זכות לטיפול רציף.

•   איתור וזיהוי של צרכים, תופעות חברתיות ושיטות התערבות אפקטיביות 
המכוונות לשיפור השרות ללקוח.

•   התנהלות של המחלקות במציאות של פיקוח על המשאבים הציבוריים 
ובקרתם ובמציאות שבה ניהול סיכונים מהווה מרכיב חשוב בארגונים, זכויות 

וצרכים אלו מתבטאים באחריות המוטלת על עו"ס המשפחה.
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להלן המסמכים החייבים להימצא בתיק לקוח בכל עת, בהתאם 
להוראות התע"ס 1.36:

 מידע מנהלי
 • טופס נתוני יסוד עדכני

 •  טופס פנייה והצהרה בחתימת הלקוח ובמידת הצורך, למשל במצבי קונפליקט 
בין המבוגרים במשפחה, בחתימת המבוגרים הרלוונטיים במשפחה.

 •  אישורים כגון אישורי הכנסות, אישור להשמה של ילד במסגרת חוץ־ביתית, 
אישור ויתור סודיות ייעודי, לצורך מסירת מידע למשרד השיכון, לגורמים 

במערכת החינוך, אבחונים, מסמכים רפואיים רלבנטיים וכדומה.
 •  אסמכתאות על קבלת שרותים מן המחלקה, כגון הוועדות למסגרות בקהילות 

וסיוע חומרי.

 מידע וידע מקצועי
 •  סיכום מפגשי אינטייק.

•  תכנית התע רבות.
•  גיליונות תיעוד התע רבות.

 •  דיווחים על תהליכי ההתערבות של העובדים הסוציאליים הייעודיים, של 
השרותים המומחים ושל השרותים התומכים.

 •  הערכות מקצועיות של גורמים שונים, כגון אבחונים, הערכות של מצב רפואי 
והערכת מסוכנּות.

 •  סיכומים של דיונים מקצועיים על המשפחה.
 •  דו“ח סוציאלי מסכם שיונפק בסוף ההתערבות הכולל התייחסות לסיבת 

הפנייה, מהלך ההתערבות, המענים שהמשפחה קיבלה, השיקולים לסיום 
המעורבות של המחלקה והמלצות להמשך ההתערבות.

רישום אישי של עו"ס המשפחה, הכולל תרשומות מהדרכות, תובנות לחשיבה 
בהדרכה וכיוצא באלה, לא יימצא בתיק הלקוח אלא בתיק ייעודי של עו"ס 

המשפחה. לחלופין אפשר להשאיר תרשומות אלו בתיק הלקוח, ובלבד שבראש 
הדף ייכתב "תרשומת אישית" )גולדשטיין ורוזנר, 2000(.
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פרק 3: היבטים ארגוניים – עו"ס המשפחה במחלקה

היבטים ארגוניים הם המסגרת המאפשרת את ביצוע התפקיד. פרק זה מתבסס 
על תוצרי עבודתה של מנהלת הרפורמה בשותפות עם השרות לרווחת הפרט 

והמשפחה ובית הספר המרכזי. פיתוח התחומים הארגוניים ושכלולם הם 
משימה חשובה לשנים הקרובות. נציין כי הפרק מחייב עבודה וחשיבה, והוא 

יפותח בהמשך.

3.1 סמכות ואחריות

עו"ס המשפחה סמכות הנובעת מכוח הגדרת תפקידו לנהל את ההתערבות: 
הערכה, תכנון, יישום, מעקב, בקרה ופיקוח, ומכוח תפקידו לנהל ולעדכן את 

תיק הלקוח בשותפות עם הגורמים הטיפוליים והאחרים המשתתפים בתהליך 
ההתערבות, באמצעות דיווחים על ההתערבויות, אישורים, זכאויות וכדומה. 

ונוסף על כך, עו"ס המשפחה נדרש לנתיב צמיחה בתפקיד הכולל ידע ומיומנויות 
בדגש על ניהול התערבות מקצועית, כולל שילוב גורמים מקצועיים נוספים 

בתכנית ההתערבות בהתאם להערכה המקצועית.

3.2 כפיפות

עו"ס משפחה כפוף מקצועית ומנהלית למדריך ראש צוות בצוות אזורי או 
במחלקות הקטנות למנהל מחלקה. עליו לדווח ולהיוועץ אודות עבודתן במצבי 

שיגרה ולעדכן ולהיוועץ במצבים הבאים:

•  במצב שיש חשש שהלקוחות במצב משבר, סיכון וסכנה בדגש על חסרי ישע

•  במצבים שבהם תכנית ההתערבות אינה משיגה את התוצאות המצופות

•  במצבים שבהם נדרש לו ידע, כלים או מיומנויות לביצוע תפקידו

•  במצבים שהוא מתלבט או נמצא בדילמה מקצועית או אישית הנוגעת 
להתערבותו עם המשפחה.

בנוסף, כאמור, עו"ס המשפחה אחראי ליידע את המדריך ראש צוות בתהליכים 
ובמצבים כלכליים וחברתיים שהוא מזהה אצל לקוחותיו ובצרכים רוחביים 

המשותפים ללקוחות רבים, לרבות שרותים חסרים או שאינם הולמים את צורכי 
הלקוחות, מדיניות מקומית או ארצית וכדומה, זאת כדי לקדם פיתוח מענים 

ושרותים בעבורם.
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3.3 שותפים וממשקים

עו"ס משפחה אחראי לנהל את השותפויות ואת הממשקים בכל הקשור לניהול 
ההתערבות במשפחה ולהשגת התוצאות המצופות. השותפויות והממשקים 

מתקיימים עם גורמים בתוך המחלקה ומחוץ לה וכן עם גורמים שבאחריות 
המחלקה ועם כאלו שלא. מאפייני השותפות מכתיבים את התנהלות עו"ס 

המשפחה.

תכנית הרפורמה במחלקות הגדירה את ניהול השותפות עם גורמים בתוך 
המחלקה: המרכזים המומחים, העובדים הסוציאליים הייעודיים, עובדי סמך 

ומתנדבים. נדגיש שתפקידו של עו"ס המשפחה לנהל את ההתערבות במקרה 
שאין זה מתפקידו לנהל את השרותים המומחים או את העובדים הסוציאליים 

הייעודיים. תפקיד זה נועד למנהל המחלקה או מדריך-ראש צוות.

הפנייה של לקוח לעו"ס ייעודי או לשרות מומחה מהווה מרכיב בתכנית 
ההתערבות שהוגדרה עם המשפחה. התכנית תכלול הגדרה של:

•  תפקידו של כל אחד מהגורמים המתערבים במשפחה.

•  דרכי הדיווח ההדדיות על מצבה של המשפחה ועל התקדמותה במצבי שגרה. 
במקרים חריגים יש חובה לעדכון הדדי, למשל אי-הגעה לטיפול ושינוי קיצוני 

במצב המשפחה.

•  האחריות על זימון לישיבות משותפות.

דגשים בהתערבות עו"ס ייעודי או שירות מומחה

זיהוי צרכים של המשפחה – יש מצבים שבהם התערבות במשפחה מתבצעת 
בידי עו"ס ייעודי או שרות מומחה במחלקה. במצב זה, מכיוון שהמשפחה 

אינה נמצאת בקשר שוטף עם עו"ס המשפחה, על הגורם המתערב האחריות 
לזיהוי צרכים של המשפחה המחייבים התייחסות של עו"ס המשפחה במהלך 

ההתערבות.

סיום התערבות – זו תתבצע רק לאחר התייעצות משותפת עם עו"ס המשפחה 
ועם מנהל המחלקה או מדריך-ראש צוות. ככלל, עו"ס המשפחה אחראי לסיום 

ההתערבות או לסגירת התיק בשיתוף כל העובדים הסוציאליים הייעודיים 
והשרותים המומחים המעורבים בטיפול בפרטים השונים של המשפחה. לצורך 
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כך הוא נדרש להציג דוח סיכום התערבות המתבסס על דוחות מסכמים שיעבירו 
לו השותפים בהתערבות במשפחה )להרחבה ראו מורלי-שגיב 2011, 122–124(.

3.4 רכז תחום משפחות

במחלקות מסוימות בחרו למנות מרכז נושא טיפול במשפחות לריכוז נושא 
טיפול במשפחות במחלקות לשרותים חברתיים, לאור מדיניות המשרד המציבה 
את המשפחה במרכז ההתערבות והפיכתה ליחידת יסוד שאליה מכוונת עבודת 

המשרד. מתפקידו לאסוף, לרכז ולהפיץ ידע ומידע בתחום, להבנות הכשרות 
בנושא, לפתח מענים למשפחות ועוד )הוראת תע"ס 2.4 סעיף ט'(.

3.56 נתיבי צמיחה מקצועיים

עו"ס המשפחה חייב להציע ללקוח שרות המבוסס על ידע מקצועי שנשען על 
תיאוריות עדכניות, שיטות התערבות מוכחות וניסיון. לפיכך תהליכי הכשרה, 

הדרכה ופיתוח מקצועי לעו"ס משפחה חשובים ביותר. בסעיף זה נציג את מערך 
ההכשרות שהמשרד מציע לעו"ס המשפחה ואת מערך ההדרכות הנדרשות 

בתפקיד בהתאמה למומחיות בתחום המשפחה. 

ָבנוסף, נציין שאנו מודעים לצורך בהבניה של אפיקי התפתחות מקצועית 
במחלקה הן ברמה רוחבית הן ברמה ניהולית. אפיקי קידום אלו יתרמו לשימור 

כוח אדם מקצועי במחלקה ולהבטחת מנהיגות מקצועית וניהולית. אפיקים אלו 
טרם פותחו ואנו תקווה כי נקדם אותם בשנים הקרובות, למשל בקידום ההכרה 
בתפקיד עו"ס המשפחה כמומחיות שבצדה הכרה כספית ובקביעת רף מקצועי 

לקבלה לתפקיד.

3.5.1 הכשרה

המשרד מקדם פיתוח נתיבי צמיחה לתפקיד עו"ס משפחה המבוססים על מודל 
שפיתח בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשרותי הרווחה בשותפות מנהלת 
הרפורמה. הכשרות אלו הן מרכיב שיאפשר הכרה בעו"ס משפחה כעו"ס מומחה 

בתחום המשפחה )להרחבה ראו לאור, עמנואל-נוי ושור, 2011(.

6 מערך זה נמצא בימים אלה בתהליכי פיתוח באחריות אגף מחקר, תכנון והכשרה במשרד.
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במודל ההכשרה שלושה מרכיבים:

1.  הכשרה בסיסית לתפקיד עו"ס משפחה.

2.  הכשרות מתקדמות.

3.  העשרה לתפקיד – מגוון של יחידות העשרה.

נוסף על כך המשרד מקיים בבית הספר המרכזי בהובלת תחום הרפורמה 
מערך הכשרות למנהלים ולמדריכים ראשי צוותים המבוסס על ההכרה כי 

תהליך השינוי בתפקיד עו"ס המשפחה מחייב התייחסות למנהיגות המקצועית 
במחלקה.

לצד המערכים המוְבנים, לעו"ס המשפחה מחויבות משלו להשקיע בלמידה, 
בהתעדכנות במחקר באמצעות המרחבים המקוונים ברשת, דוגמת קהילות 
הידע, וכן בתיעוד התערבויות במודל "חוכמת המעשה", המאפשרים לו גם 

לתרום להיווצרות ולפיתוח של הידע המקצועי שלרשות הפרופסיה.

3.5.2 הדרכה

עו"ס המשפחה נחשף למגוון מצבי מצוקה מורכבים ונדרש להתמודד עמם. 
בדומה למשפחות שבטיפולו גם הוא זקוק לקשר משמעותי, מיטיב ונגיש 

באמצעות הדרכה מקצועית סדירה ומתמשכת. זו הכרחית כדי לשמר ולפתח את 
היכולת המקצועית, למנוע שחיקה ולטפח את היצירתיות והגמישות שנחוצים לו 

בהתערבות עם המשפחות.

ההדרכה יכולה להיות אישית או קבוצתית באמצעות מדריך ראש צוות או של מדריך 
חיצוני. ההדרכה יכולה להתמקד בהקניית ידע, סיוע בקביעת סדרי עדיפויות, סיוע 

בבחירת חלופות, בקרה על מרכיבי ההתערבות, תמיכה רגשית ועוד.  
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