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  תקציר

מסופקים , בדומה למדינות מערביות אחרות, אישיים בישראלהרווחה השירותי 

המחקר הנוכחי בחן את דפוסי הרגולציה  .באמצעות ארגונים ממגזרים שונים

כיצד ) 1(: שתי שאלותבמחקר נבחנו . ד הרווחה והשירותים החברתייםשל משר

מהן זקות וו החןמה ?בישראל רווחה האישייםהמתנהלת הרגולציה של שירותי 

כיצד מתנהלת הרגולציה  )2(- ו?של תהליכי הרגולציה הקיימים החולשות

מספר מתבסס על  המחקר ?במדינות אחרותשירותי הרווחה האישיים בתחום 

תחום ב האחד –שני חקרי מקרה ו; ראיונות; ניתוח משני של מסמכים: רותמקו

ולנוער תחום המועדוניות לילדים ב, השניו, בקהילה לאנשים עם פיגור הדיור

. בחינה של דוגמאות למנגנוני רגולציה בבריטניה ובהולנדכמו כן נערכה . בסיכון

ספקתם של שירותי ה כי למרות השינוי המתחולל באופן , עולהממצאי המחקרמ

יש ,  והעשייה בתחוםולמרות הדיון המתמשך בשאלת הפיקוח הרווחה האישיים

  .  במשרד הרווחה והשירותים החברתיים רגולטוריתמקום לחיזוק המדיניות ה

                                                      
התכנית ללימודי תואר שני במנהל ובמדיניות ציבורית והמחלקה , הטר ליהיא ל"ד ∗
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 פאור על הערותיהם- דוד לוי' פרופלו אורי ינאי' לפרופ ,וני גל'ג' פרופל, חיה שטייר' לפרופ
דוד ולמרכז - דן בן' עוד נבקש להודות לפרופ .ל עבודה זומוקדמות שות אותרומתם לגרס

    . טאוב על התמיכה במימון המחקר ועל הבאת המסמך לדפוס
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  ?תהוות או שינוי הכרחיתהליך בה
 רגולציה בשירותי הרווחה האישיים בישראל

  ליהיא להט וגל טלית
  יסמין בועז: עוזרת מחקר

  סיכום מנהלים
,  של שירותי הרווחה האישיים בפרטהספקתםובאופן , במדיניות רווחה בכלל

אך  שונות נוהגות באופן שונה מדינות. חלו שינויים בעשורים האחרונים

כך  .ספקת שירותיםהשינוי המתבטא בשילוב מגזרים נוספים בבמרביתן חל 

 בהכרח והיא איננהשירותים הספקתם של את המאפשרת  כהמדינה נתפסת

ממנת ומפקחת על , סטנדרטיםאת המדינה קובעת ה .הםספקית הישירה שלה

) רגולציהה(האסדרה  תמורות אלה מציבות את. שירותי הרווחה האישיים

  .במוקד תשומת הלב

אחת ההגדרות ש,  הכולל פרושים שונים,היושג רגולציה הינו מושג מטריהמ

 ידי-המתבצעים על ,שמטרתה השפעה וניטור, שליטה מכוונת ממשל: "היאשלו 

ואשר מופקדות על בחינת , המצויות בריחוק מה מהספקת השירותים סוכנויות

יות להשיג מטרות רצו פרטיים וציבוריים מתוך ניסיון גופים פעילותם של

 ,Goodship, Jacks, Gummerson, Lathlean and Cope, 2004( "פוליטיתמבחינה 
p. 16( .האופן שבו מצליחות סוכנויות , אם כך)ממשלתיות להבטיח ) משרדים

  . נתפסת כמשמעותית בעידן הנוכחי שירותים לטובת הציבורהספקתם של את ה

נהלת הרגולציה של כיצד מת) 1(: שתי שאלות מרכזיותבמחקר הנוכחי נבחנו 

החולשות של תהליכי מהן זקות וו החןמה ?בישראל רווחה האישייםהשירותי 

שירותי הרווחה כיצד מתנהלת הרגולציה בתחום ) 2(- ו?הרגולציה הקיימים

 כי למרות השינוי המתחולל , עולהממצאי המחקר מ?במדינות אחרותהאישיים 

ת הדיון המתמשך בשאלת ולמרו ספקתם של שירותי הרווחה האישייםהבאופן 

 במשרד טרם יושמה מקיפה יצירת מסגרת רגולטוריתל תהמכוונּו, הפיקוח

  .  הרווחה והשירותים החברתיים
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תחום הדיור בקהילה , שני שירותיםהמחקר בחן את אופן האסדרה של 

שירותים אלה . בסיכוןולנוער ותחום המועדוניות לילדים , לאנשים עם פיגור

. המחוז והמטה, הרשות, זות של המשרד ברמת הספקנבחנו בשלושה מחו

הנובעת מההתפתחות , קיימת שונות באופן האסדרה של התחומיםמסתבר ש

מוסדר יותר בשל מסורת   הראשוןהתחום. ההיסטורית שלהם כתחומי טיפול

דמיון קיים גם , למרות השוני .פחות –השני התחום פיקוחית שהתבססה בו ו

מהדוגמאות  .רת שיטתית וסדורה יותר בשניהם מהצורך לייצר מסגהנובע

עולה כי מדינות אלה השכילו לפתח , טניה והולנדיבר, שהובאו משתי מדינות

סטנדרטים מינימליים שפירושה  (מערכות אסדרה הכוללות רגולציה קשה

 ).המתמקדים באיכות טיפול (לצד מנגנוני רגולציה רכה, )מסגרות לפעילות של

  . ישראלבפות ושקופות יותר של רגולציה מזו המצויה הן ייצרו מערכות מקי

לאור העניין הגובר של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בקידום מנגנוני 

להמשיך ולמקד את העשייה  המחקר הנוכחי מציע ,רגולציה בשנים האחרונות

  : לבחון את כיווני המדיניות הבאים, בתחומים אלה ביתר שאת ובהתאם לכך

  תפקידו של –" כללי המשחק"אשר יגדיר את , רגולטורי ייעודילהקים גוף 

 שתייצר ראייה כוללת על אופי הפעילות ,הגוף יהיה לפתח מדיניות רגולציה

 . הרצוי של הפיקוח והאסדרה ברמות השונות של מדרג הספקת השירותים
 של רגולציה קשה המשלבים שיטות, הבנית מודלים של רגולציה ,

, )להמלמע(קלים לבחינה ופשוטים ליישום , ים ברוריםסטנדרטהמתאפיינת ב

שיטות מורכבות יותר המבוססת על , רכהלצד חיזוק מנגנוני רגולציה 

 ). מלמטה(למדידת איכות השירות בתוך מסגרת תחומי השירות 
 בעיקר , שילוב השלטון המקומי ברגולציה על שירותי הרווחה האישיים

 . בתחום השירותים בקהילה
 משתמשי , ספקים, הורים,  אנשי מקצוע– דע מגורמים שוניםשילוב הי

 . השירותים ויצירת מנגנונים מובנים בהם ניתן לקבל מידע מגורמים אלה
 לא רק באמצעות מפקחים ויצירת מדרג סנקציות אלא . חיזוק כלי הפיקוח

 . חיזוק השקיפות והספקת מידע לציבור על השירותים המסופקיםבגם 
 מתן חיזוקים גם , אמון בין הצדדיםה, קולגיאליות והחיזוק ההדדיות

חיזוק מרכיב ההדדיות במערכות היחסים בין . בהיבטים החיוביים

 . המפוקחים למפקחים נתפס כבעל משמעות בעיקר בתחום שירותי הרווחה
 רתימת העובדים ). הפרופסיונאליים (חיזוק המחויבות של אנשי המקצוע

ית וחיזוק ההדרכה והידע המקצועי הסוציאליים באמצעות הכשרה ייעוד

  . שלהם בתחומים כמו ניהול וכספים וכן לימוד המדיניות והרציונל לאסדרה
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  מבוא. 1

“Reform is about building capacity to do 
the old things in different ways and to 
discover new things that need doing.”  
(Jones and Kettel, 2003, p.12) 

אישיים  רווחה ספקת שירותיה ה של בהעברהתאפיינוהעשורים האחרונים 

תהליך זה הינו . העסקי-הפרטיו י הוולונטרים המגזראלבישראל מן הממשלה 

 המתרחש , של השירותים החברתיים1חלק מתהליך רחב יותר של הפרטה

, אומנההשירותים דוגמת שירותי .  כמו גם במדינות מערביות אחרות,בישראל

 , לנכי הנפש בקהילה וכדומה,שירותים לנכים, פיגורלאנשים עם ירותים ש

, 1996, קטן(  והמגזר הפרטי2המגזר השלישי ארגוניידי - עלניתנים ברובם הגדול

  ).101' עמ, 2007, קטן; 137' עמ

על מדינת המופעלים המקור לשינוי באופן הספקת השירותים טמון בלחצים 

מול  ,גיסאמחד  ,עולה אוכלוסייה בשחלקן ,ונותש  לקבוצותההרווחה לספק מענ

הדילמה הזו  .)Hughes, 1994 ( גיסא מאידך,קיצוצים תקציבייםה לבצע דרישה

בהתייחס לסוגים ו המתרחשים במדינות רבות, נוספים תהליכים נת גםמאפיי

גלום  מצד אחד ).2007, גדות-ויגודה(או מוצרים ציבוריים /שונים של שירותים ו

, שוניםקידום נושא הספקתם של שירותים לו פוטנציאל לשיפור אלה בתהליכים

, דילמות שלטוניותמקור ל יםמהווגם  הםאך בד בבד , אישיים וחברתיים

קורושי - כורזים;2002 ,ץ"טליאס וכ ;2008 ,2007, אורבך(ואתיות ניהוליות 

את הממשל   מציבהשינוי המתרחש בשירותי הרווחה ).2005ליבוביץ ושמיד 

הגדרת הסטנדרטים , יותקביעת המדינ: חראי על שלושה תחומים עיקרייםכא

                                                      
מוצרים ונכסים מניהולו , מדיניות ציבורית של העברת שירותיםהפרטה מוגדרת כ   1

 בהתייחס לשירותי רווחה .)1997, ץ"כ ( הפרטימגזרהציבורי למגזר ומבעלותו של ה
המדינה מעבירה רק את הספקת ,  קרי.יש המשתמשים במינוח הפרטה חלקית, םאישיי

בפיקוח ובקביעת , מימון אך ממשיכה לעסוק בממשלתיים-השירותים לידי גופים חוץ
  ). 2007, קטן; 1996 ,אייזנשטדט(הקריטריונים לקבלתם 

רגונים ללא מכלול הא'מוגדר כ" המגזר השלישי ",)13' עמ, 2003(בר וכץ , לפי גדרון   2
מרחב פעילות הכולל לא רק ארגונים 'כ –" החברה האזרחית"ו' במדינה כוונת רווח

מאורגנות -ארגונים בלתי פורמליים ופעילויות לא, פורמליים אלא גם רשתות חברתיות
  .'של פרטים
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 .)2007, קטן( םספקתהמימון השירותים לצד ניטור ופיקוח על של השירות ו

. )רגולציהב (סדרהאב  מתמקד המשרד הממשלתיהיבט מרכזי בפעילותלפיכך 

על  לווסת ולפקח, פעולה הנסמכת על כללים שכוונתם לכוון" מוגדרת כ3סדרהא

 מעוגנת סמכות זו ).160' עמ, 2005, לימור" (פעילותו של תחום או נושא כלשהו

 כלל-מוצדקת בדרךהיא ו ,וכדומה רישיונותב ,מכסותב, כלליםב ,בחקיקה

; 2010, גדרון ומושל, פאור-לוי ;16' עמ, 2003, גנץ-ארבל(ם טובת הציבור ודיקכ

  שירותי הרווחהםולציה בתחורגבזו עוסקת  עבודה). 2010, לימור ;2005, לימור

כיצד , ראשית : בתחוםשאלות מרכזיותהיא מעלה לדיון ו האישיים בישראל

 ןמה, ובהתייחס לכך ?בישראל רווחה האישייםהמתנהלת הרגולציה של שירותי 

 ההשוואה ?החולשות של תהליכי הרגולציה הקיימיםמהן זקות ווהח

בשירותי הרווחה יה הרגולצו, הבינלאומית מרחיבה את היריעה בתחום

 .ובעיקר בריטניה והולנד,  ניתן ללמודן מהבמדינות אחרות גם האישיים נבחנה

רגולציה בתחום שירותי  תהליכילכיווני פעולה אפשריים בהצגת  מסתייםהדיון 

   .הרווחה האישיים בישראל

                                                      
 בעבודה . האקדמיה ללשון העבריתפי-על" רגולציה"למושג  הינו המינוח העברי "רהדאס"   3

 . לחלופין במילים רגולציה ואסדרהמוש נעשה שי
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ממדינה  – שינויים בתפקיד המדינה: סקירת ספרות  .2
  מספקת למדינה מאפשרת 

הליכים המרכזיים המלווים את מדינת הרווחה בעשורים האחרונים אחד הת

 של המאה השמוניםשנות בהחל . ספקת שירותיםהבשילוב מגזרים במתבטא 

 ,כתקופת הנסיגה של מדינת הרווחהרבים חוקרים ידי -המסומנות על, העשרים

 ;1994, דורון ;1994 ,גל( ספקה של השירותים החברתייםה שינויים באופן החלו

 ;Dean, 2006; Hudson and Lowe, 2009; Pierson, 2006 ;2007 ,2000 ,קטן

Smith and Lipsky, 1993 .(ידי-על אשר סופקו בעבר בעיקר ,שירותים אלה 

מגוון ארגונים אשר מקורם לא רק במגזר  ידי-על מסופקים ,מוסדות המדינה

 Mix" (רבתכלכלה מעו"המונחים . ר הפרטי והוולונטרימגזהציבורי אלא גם ב

Economy(, "שווקים למחצה) "Quasi Market ( מצביעים על  "הפרטה זוחלת"או

' עמ, 2007, קטן (ספקת השירותים החברתייםהגורמים שונים מעורבים ב שכך

103( .   

שינויים ניתן להתייחס לתהליכים המתרחשים במדינת הרווחה בזיקה ל

 .וני המנהל הציבוריבתפיסת התפקיד של המדינה ובאופן הפעולה של ארג

 פעולת י תהליך של שינוי באופ הקודמת החל של המאההשמוניםשנות מ

אשר כללה   ,ניהול הציבורי החדשה דוגמת רפורמת ,רפורמות שונות. המדינה

מדידת , סכוןיח, תחרות, יישום שיטות עבודה מהמגזר העסקי: כגוןעקרונות 

 שהתרחשו ,ותהליכים נוספים) 2007, גדות-ויגודה: ורא( הפרטה, ביזור, ביצועים

שבעבר  ,המדינה. מדינההתפיסת  שינו במידה רבה אתכל אלה  – מאז ועד היום

 enabling(מאפשרת הלמדינה  הפכה )providing state(מספקת שירותים נתפסה כ

state .(אחריות לדאוג  מוטלת  שעל המדינה,התפיסה המנחה היא, כלומר

עליה לספק את ש , אומר בהכרחזה אך אין ,הספקת השירות באופן המיטביל

 ;Goodship, Jacks, Gummerson, Lathlean and Cope, 2004(השירות בעצמה 

Rhodes, 2000 .( האם זה תפקיד המדינה או ,הדיון הערכי בשאלהבמידה רבה 

–" מה עובד" החל מפנה את מקומו לדיון ,תפקיד השוק לספק את השירותים

“what works” )Goodship et al., 2004 .(  

-סוציאלה אידיאולוגיההבהן  מדינות גם פוקדות המגמות המתוארותחלק מ

ידועות במערך מדינות אלה . יהבדוגמת מדינות סקנדינ,  דומיננטיתדמוקרטית

קבוצות תפיסה מכלילה לגבי  וביישום שירותים מקיף במימון ציבורי
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, לדוגמה, כך. ם הזכאיות לקבל מהמדינה שירותים חברתיי,האוכלוסייה

מצביעים על מגמות של ביזור פיננסי וביזור חוקרים  ,דיהבבדנמרק ובש

על הגדלת האוטונומיה הניהולית של גופים ציבוריים , לרמה המקומית סמכויות

- ושוורץדרי(וחיזוק מנגנוני האסדרה  ועל הדגשת ניהול מכוון יעדים ותוצאות

   ).Pierre, 2001; 2002, מאור; 1994, מילנר

 של יסודות םלהתחזקות אנו עדים ו ישראל אתגםאלה פוקדים שינויים 

 יש). 34-334 'עמ, 2007,  דורון;2003, דורון(ליברלית -התפיסה הכלכלית הניאו

הפרטת למדיניות של המובילות להתרחבות תפיסות אלה כי   הטועניםחוקרים

י ארגונים שירותים בידההמביאה להפקדת האחריות להספקת , רווחההשירותי 

 ,דורון ;2001, אייזנשטדט ורוזנהק ( ובכך לנסיגת מדינת הרווחהממשלתיים-לא

 יש הטוענים כי נכון יותר ,למרות טענות בדבר נסיגתה של מדינת הרווחה). 2007

היא ובהכרח כוחה מאבדת מ איננההמדינה  :באופי פעולתהלראות את השינוי 

להיות גורם   בתנאים מסוימיםעשויה או לפחות ורם מרכזי בעשייהגנשארת 

 על ,ואולם). 1998, פאור-לוי ;1996 ,אייזנשטדט( שיפור החברהבמרכזי בקידום ו

 לשינוייםשלה את אופי הפעולה על המדינה להתאים  ,מנת ליישם כוח זה

שינוי זה  בהם ,אחד האופנים. גלובליזציההליברליזציה והעידן ב המתרחשים

 שיפקחו על ,םייבניית מנגנונים רגולטורחיזוק והוא באמצעות , בא לידי ביטוי

ויכוח הערכי בסוגיה הינו חשוב וה .)Majone, 1994, 1997 (שירותים שהופרטו

 ראוי מקרים אילובהאם או  ,5בשאלה נפרד יש מקום לערוך דיוןו, ומהותי

 נושא שעלה ,ייםתממשל-חוץ  ארגוניםידי-עלששירותי רווחה אישיים יסופקו 

. סוהר בישראל הדיון הערכי בשאלת ההפרטה של בתי בשלר שאת ביתלכותרות 

נוכח להמצב  בבחינת בשאלה זו אלא תעוסקהעבודה הנוכחית איננה אך 

 וביתר שאת ,סיפקה בעברבישראל האישיים  מערכת שירותי הרווחה ש,העובדה

  .ספקים ממגזרים שונים באמצעות רבים מהשירותים ,היום מספקת

                                                      
: ו רא,השירותים החברתייםשל סטורית של מדינת הרווחה וילסקירת ההתפתחות הה   4

   .2004, דורון
 שירותי הרווחה ה שלהפרטה לא התרחש דיון ציבורי בשאלת ,)2007(לטענת קטן    5

שנים האחרונות ב. )2009, מדינת ישראל(' ב59ח מבקר המדינה "דו ב גםו רא.האישיים
- דוגמת זה המתנהל במכון ון,אלה עולות לדיון אקדמי וציבורי בפורומים שונים סוגיות
  http://www.vanleer.org.il/heb/content.asp?id=62 וראבנושא  להרחבה .ליר
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  אישייםה ווחהרהתי  שירוערךמ. 3

הם מכלול תכניות רווחה (personal social services) שירותי הרווחה האישיים 

שנועדו לקדם את רווחת הפרט והמשפחה ולאפשר את התפתחותם , ממלכתיות

במתן סיוע חומרי אלא בהגשת הם אינם עוסקים ). 5' עמ, 2006, ינאי(התקינה 

שירותים אלה . 6אישייםם חברתייטיפול סוציאלי ובמתן סיוע בשירותים 

 ,קבוצות וקהילות, משפחות, בעיות של יחידיםלמתן מענה לצרכים וכוללים 

 הפוגעות בתפקודם ,מתקשים להתמודד עם מצוקות שונותהשאינם מסוגלים או 

 מדובר במערך ).1996, קטן(ומקשות על השתלבותם החברתית  ובאיכות חייהם

לוקות ה, במצבי משבר הנתונות ,סייהאוכלו קבוצותהמיועד ל, שירותים מגוון

:  ניתן למנותןהיבינו , האישי או נמצאות בסכנה של התפתחות לקויהןבתפקוד

מתן סיוע ; בני נוער הסובלים מבעיות של מצוקה או הזנחהבטיפול בילדים ו

תחנות לענייני ;  הזקוקים לתכניות סיעוד ולבני משפחותיהם,לקשישים

  'עמ, 2000, וייס( ועוד ,משפחתונים;  גירושיןהכנת תסקירים טרום; נישואין

 משרד הרווחה והשירותים ,מדינת ישראל; 5' עמ, 2006, ינאי; 89-87

הוערכה הפונים למחלקות לשירותים חברתיים  אוכלוסיית ).2009 ,החברתיים

משרד הרווחה , מדינת ישראל (2006שנת כבר בכמיליון ומאתיים אלף איש ב

  ).2009, והשירותים החברתיים

חוק מבוססת על שירותי רווחה אישיים בישראל להענקת המסגרת החוקית 

 כמו גם ,חוק זה. ")חוק הסעד"או " החוק: "להלן (1958-ח"תשי, שירותי הסעד

נגזרו ש ,7)ס"התע(הוראות המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה התקנות ו

חוקרים  .להמהווים במידה רבה את המסד לפעילותם של שירותים א ,ממנו

מטיל את האחריות להקמת שירותי הוא ש היות ,חוקה ותמצביעים על מגבל

היקף את אך אינו מגדיר באופן מפורט  רווחה אישיים על הרשויות המקומיות

                                                      
חביב , ברודסקי( אישיים  חברתייםקיימות שלוש דרכים עיקריות להספקת שירותים  6

שירותים שהם , (in kind) שירותים בעין): 8-5' עמ, 2008, גל; 64-63' עמ, 2001, ומזרחי
, מוגבלת-קצבה כספית לא; חיוניים המסופקים ישירות לאוכלוסייה הנזקקת להם

קצבה כספית ו; מאפשרת למקבל הקצבה להשתמש במשאבים הכספיים כראות עיניוה
ירותים או לקבל מקבל הקצבה חייב להגיש בקשה לשלגביה ,  לרכישת שירותיםמוגבלת

 .  מן הספקים חשבון
 מתפרסמות בחתימת המנהל הכללי של )ס"הוראות התע(תקנות העבודה הסוציאלית    7

על פי תקנות שירותי  משרד הרווחה והשירותים החברתיים והן מהוות חקיקה משנית
  ).25' עמ, 1997 ,חובב (1997-ז"התשנ, )תיקון) (טיפול בנזקקים(הסעד 
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לגביו הרשות  השירותיםהיקף את את התנאים לקבלתם או , השירותים

 –נת ישראל מדי ;2006, ינאי; 1997, חובב; 1994, דורון(המקומית מחויבת 

 ,בשל כך קיים). 1996, שניט ;2009 ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים

להגדיר את סל , צורך להתאים את החקיקה למבנה השירותים הקיים ,לטענתם

ספקתם האת הסדרי המימון ואת אופני הפיקוח הראויים על , שירותי הרווחה

אחת  ).2007 ,ן וקושר בראו,ינאי ;2006 ינאי ;1994, דורון( של שירותים אלה

רבה בין הרשויות המקומיות הבשונות  מתגלה של החקיקה הקיימתות החולש

 מושפעתהשונות בין הרשויות גם  .תנים בהןיהיקף השירותים הנבאופי וב

 מהמימון  אחוז75משרד הרווחה מעניק  :מימוניים של השירותים מהיבטים

, ינאי( הנותרים חוז א25לשירותים אלה בעוד הרשות המקומית מקצה את 

  ישנם פערים משמעותיים בין הרשויות, כאמור,בפועל ).2007, בראון וקושר

 ;1996 ,ינאי ושרר,  קטן;1994 ,דורון ;2007, אורבך: ולהרחבה בנושא רא(

   ).1996 ,שניט; 1997, קלכהיים

 מצביעה על מקומם המרכזי )2005(ח מבקר המדינה "בחינה של נתונים מדו

  ).1לוח  (ירותים החיצוניים בהספקת שירותי הרווחה האישייםשל ספקי הש

  2004, באגפים מרכזיים במשרד הרווחה שירותים היקף רכישת .1 לוח

תחום פעולה   אגף
  עיקרי

 הוצאה
לרכישת 

שירותים 
-מגופים חוץ

יים לתממש
  )ח"ליוני שימ(

הוצאה 
כוללת 

לרכישת 
שירותים 

  )ח"מיליוני ש(

שיעור 
רכישת 

שירותים 
-ים חוץמגופ
יים תממשל

  )אחוזים(

  86%  2,340  2,019    הכל-סך

  93%  223  208  פול בנכיםיט  שיקום

האגף לטיפול 
  מפגראדם הב

טיפול באדם 
  המפגר

  
656  

  
908  

  
72%  

האגף לשירותים 
 חברתייםאישיים ו

 טיפול
נוער , בילדים
  וזקנים

  
  

1,155  

  
  

1,209  

  
  

96%  

לחשבונות שנת  ו2004 לשנת 'ב55ח שנתי "דו  ).2005( מבקר המדינה, מדינת ישראל  :מקור
  .727' עמ, 2003הכספים 
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 אגפים ה המסופקים בשלוש, מהשירותים אחוז86כי  ,עולה הלוח לעילמ

, יתרה מכך. ייםתממשל- גופים חוץידי-עלמסופקים  ,במשרד הרווחה 8מרכזיים

האוצר משרד  (9מתקציב משרד הרווחה מיועד לרכישת שירותים  אחוז70-כ

של יתרונות הלמרות ). 4נספח ב, 2010-2009הצעת תקציב לשנת , הרווחהשרד ומ

 שליליות על מערכת הספקת שירותי השפעות יש לכך גם ,שירותיםההפרטת 

 נסיגת המדינה ממעורבותה בשירותי כגון, מדובר בהשפעות. הרווחה האישיים

ר תחרות או העדגיסא   מחדתחרות מוגבלת או חריפה מדי בין ספקים; רווחהה

  מאידך,עקב הגברת כוחם של ספקים מונופולים להספקת שירותים-יצירת סמיו

יוצר סרבול במערכת ועלול לגרום לבעיות בתיאום ה ,ארגונים ריבוי; גיסא

שוויוניות בהספקת שירותים -אי; תלות המדינה בגורמים חיצוניים; ובפיקוח

אובדן ידע ; ותהמשכיות במתן שירחוסר חוסר התמדה ו; בכל רחבי הארץ

שינויים ; לבקר ולפקח על הפעילות, מקצועי ופגיעה ביכולת המדינה להנחות

פגיעה בסמכות ; מהותיים בתפקידם של אנשי המקצוע בתחום הרווחה

 ;חשש ממעורבות יתר של ספקים בקביעת המדיניות המקצועית ;השלטונית

ליבוביץ , קורושי- גם כורזיםו רא;112-108' עמ, 2007, קטן( האחריותיותבעיית 

 בחיזוק מנגנוני הרגולציהמחזקים את הצורך חסרונות אלה  ).2005 ,ושמיד

  . שירותי הרווחה האישייםב

                                                      
מופקדים על טיפול באוכלוסיות  המרכזייםהאגפים ה תחמשמתוך שה מדובר בשלו   8

שירותים , תקוןהשירותי , הטיפול באדם המפגר :והם) לא כולל אגפי מטה(שונות 
 .  תפקידים מיוחדיםהאגף לשיקום ושירותי ה, אישיים וחברתיים

 יב משרד הרווחהצתק(ח "ש מיליון 5,500- מתוך כח"ש מיליון 3,950-מדובר ב   9
 ).2010והשירותים החברתיים לשנת 
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  ) האסדרה (רגולציהמהותה ומטרתה של ה. 4

  הגדרות והתפתחות. א.4
הינו מינוח רחב המהווה מעטפת לסוגים שונים של הגדרות ' רגולציה'המינוח 

 ,.Black, 2002; Hood et al;2010 ,גדרון ומושל, פאור-לוי; 1998, פאור-לוי(

1998; Majone, 1994 .(מרחיבות ורואות ברגולציה כל פעילות  מההגדרותחלק 

 על , המדינה או סוכנויותיהידי-עלהמתבצעת  ,שליטה מכוונת ומתמשכתשל 

הגדרות אחרות . (Selznick, 1985, p. 363)פעילויות בעלות ערך בעיני הקהילה 

לשם פיקוח על הפועלת , נפרדתצמצמות ורואות ברגולציה פעילות של סוכנות מ

אלא , אשר פעילותה אינה תוצר של חקיקה ראשיתועשייה בתחום מסוים ה

, פאור-לוי ('תקנות וכו, קרי צווים, נגזרת מחקיקה משנית של הגוף הרגולטורי

  . Goodship et al., 2004 (10;2010, גדרון ומושל

ניסיון ב ועיקרה 19-ה הברית בסוף המאה-גולציה בארצותמקורה של הר

מטרתה . תחות תעשייתיתבעידן של התפ של שווקים להסדיר את הפעילות

אחת הדוגמאות  .האינטרסים של הציבור ולהתמודד עם כשלי שוקלהבטיח את 

כוחם של בעלי מסילות הרכבת עקב  להסדרת קשורההראשונות לרגולציה 

 ,הינה ראשונה למסורת רגולטיבית ענפה  דוגמה זו.מעמדם המונופוליסטי

-נציבות הסחר הבין" ואשר כוללת מוסדות דוגמת ,הברית-שהתפתחה בארצות

, נור-גל; 2003 , גנץ-ארבל(  FDA (Food and Drugs Administration)-וה" מדינתי

לא , הברית-בשונה מארצות, באירופה). 2010, גדרון ומושל, פאור-לוי; 2007

מרבית . ה מסורת של רגולציה בשל דרך פעולה שונה של המדינותהתפתח

: כגון, על תחומים שונים מצו מודל של בעלות ממשלתיתימדינות אירופה א

 ,Majone( וכדומה ,גז, תשתיות מים, הרכבות, החשמל, תעשיות התקשורת

 להפוך לבעלים של, באופן דומה,  בראשית שנותיה בחרה ישראל.)1997 ,1994

אחראיות על ה חברותההחברות המספקות שירותים ושל של ארי חלק ה

בשל ). 2010 ,גדרון ומושל, פאור-לוי; 2007, נור-גל; 2003, גנץ-ארבל(תשתיות ה

- גל(ה ממשלמשרדי המסגרת הם חלק ממכך מרבית מנגנוני הרגולציה בישראל 

  ).2007, נור

                                                      
עשויה להתעצב כתוצאה מפעילות בזירה של ארגוני החברה האזרחית והשוק גם רגולציה    10

; 2010, גדרון ומושל, פאור-לוי(הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית , העסקי
Black, 2002.(  
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אשר טבע , (Majone) העלייה בשימוש במינוח רגולציה מיוחסת לחוקר מיונה

כאשר צפה בהתעצמות המנגנונים " המדינה הרגולטורית"את המינוח 

אחד המושגים אשר עלה בהקשר זה הוא המושג של  . באירופהרגולטורייםה

 המבטא את היקף התופעה ,)Audit Explosion" (התפוצצות פיקוחית"

ושג  על אף שתפיסת הרגולציה כמ).Rhodes, 2000; 2002, מאור (הרגולטורית

מתחזקת  בשנים האחרונות, סדרה של השוק הפרטיאמיוחסת היסטורית ל

) Hood et al., 1999(ההכרה בחשיבות ההבנה של מנגנוני רגולציה בתוך הממשל 

  ).Haber, 2010; Mabbett, 2010(רווחה המדיניות קשר של הואף ב

 ברגולציה של  אלא של מושג הרגולציה11עסוק בפנים הרבותתלא עבודה זו 

יסייעו בתחימת הבאות הגדרות ה . קרי ברגולציה בתוך הממשל,משרד הרווחה

, פיקוח מרחוק" :כ ,נתפסת באופן רחב רגולציה בתוך הממשל. הדיון הנוכחי

נדרטים ומבוסס על רמה מסוימת של ניטור של סטהאו  את הקביעה המשלב

, יהולררכיים של ני הםממתן עצה או מיחסי שונה בעיקרוןפיקוח זה . סמכות

 .)Hood et al., 1999, p. 21( "ת הפיקוד הרגילהרמתקיימים במסגרת שרשה

 ,מסגרת בירוקרטית )1: (אפיינים הבאיםהמת את כוללהגדרה זו למעשה 

הפרדה  מה של- יש מידת)2(; אחרתמסגרת שמטרתה לעצב את הפעילות של 

   ;להנתון  הוהגורם מבצעת את הרגולציהה, הבירוקרטיהארגונית בין 

של  ההתנהגות אופן לבדוק את )מנדט רשמי(סמכות  לרגולטור יש סוג של )3(

העבודה  .)Hood et al., 1999, p. 8 (ולבקש לשנותה הגוף המצוי תחת רגולציה

על , כסוכנות ממשלתית, 12מבקר ומפקחמשרד הרווחה באופן בו לפיכך  תעסוק

) ממשלתישרד הממה מה-המצויים בריחוק( ספקי השירותיםהפעילות של 

ראוי . שירותי רווחה אישייםהמספקים  , הוולונטריים והפרטיים,הציבוריים

במסגרת נהלים הנגזרים מחקיקה משנית  לבקרה ולפיקוח כי הכוונה ,להדגיש

    .)ראשית של הכנסתהחקיקה הבשונה מ(

                                                      
:  ורא) רגונים וולונטרייםא, מגזר עסקי(לפיתוח מושג הרגולציה וביטויו בזירות השונות    11

Levi-Faur, 2010וגם Black, 2002 .  
 דרכי הביצוע של עלוביקורת שימת עין , השגחה – פיקוח ):2003(ילון אבן שושן על פי מ   12

פיקוח פדגוגי על המוסד . פיקוח על עברין צעיר. פיקוח על הדרכים. עניינים מסוימים
בדיקת עיקריו ויסודותיו , רביזיה. 2 ;רדיתבקרה מש. בדיקה, בקרה. 1 – בקרה ;החינוכי

 .הסדרת העניינים. עריכת סדר ומשטר, דוריס – הסדרה ;שיפור וייעול של דבר לשם
 יםשמצביע  כפי,פיקוח ובקרה הם כלים לשם ביצוע רגולציה אם כי לא הכלים היחידים

שר הרחב  המחקר הנוכחי מתמקד בעיקר בפיקוח ובבקרה בהק.)Hood et al. )1999 על כך
  . של רגולציה כפי שיוסבר בהמשך



  מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 
18

  וקשיים דילמות, כלים, סיווג. ב.4

 סיווג  

 מציע טיפולוגיה של) May, 2007(פיטר מאי  .רגולציה קיימים סוגים שונים של

  : שוניםנוהגים ממשלים על פיהם משטרי רגולציה שלושה

מאופיין בנהלים  ,המכונה רגולציה מרשמית ,הוותיק יותר, הדפוס הראשון

דפוס זה מאופיין בנהלים רבים . מרשמיים באשר לאופי הפעולה הרצוי

מניח כי , ערכותהמ-מוכוון, הדפוס השני. הפיקוח צמדות להם גם ברמתיובה

בטיח קיומם של תהליכי ת , שיפקחו על הנעשה,יצירת מערכות רגולטוריות

בדפוס . ביא ליישום המטרות הרצויותתפיקוח ובקרה על התהליכים הנדרשים ו

 כי התמקדות בתוצאות תלמד על ,ההנחה היא ,מוכוון הביצועים, השלישי

וסים חסרונות לכל אחד מהדפ. העמידה במטרות לשמן הוקמה הרגולציה

   .May, 2007)(מיושמים בשטח כדפוסים משלימים  ויתרונות ובמידה רבה הם

 .מושג נוסף בעל חשיבות בספרות המחקרית הוא מושג הרגולציה העצמית

 ,"הימטרי"גם מושג הרגולציה העצמית נתפס כמושג , כמו מושג הרגולציה

 רגולציה עצמית ).Hertogh and Westerman, 2009(הכולל בחובו פירושים שונים 

)Self regulation (יחד לשם ביצוע  מצב בו קבוצה או גופים פועלים"כ מוגדרת

 ,Black" (פעולה רגולטיבית ביחס לעצמם ולאחרים המקבלים את סמכותם

1996, p. 27 .( ניתן לשרטט את מידת המעורבות של גורמי הממשל המרכזי על

היא מעצבת את  תפקיד מרכזיש י רגולציה בה למדינה ,מצד אחד. פני רצף

מפקחים על ביצועם  וגורמי הממשל גם הנהליםאת ו הסטנדרטיםאת , החוקים

מתבסס על הסדרה ה ,דפוס של רגולציה עצמיתהבקצה השני נמצא ו. של אלה

בו קיימת  או קבוצות באופן/של התנהלות בתחומים שונים בידי גופים ו

  . המרכזימצד הממשל ) אם בכלל(התערבות מינימלית 

רגולציה "הבחנה נוספת שעולה מהספרות וחשובה לענייננו היא ההבחנה בין 

רגולציה קשה  .(Soft regulation) "רגולציה רכה"ל (Hard regulation) "קשה

רגולציה רכה  בעוד מתבטאת בדרישה להבטחת היענות לסטנדרטים מינימליים

 .ת אופן הטיפול המיטבי קרי מציא– ”best practice“ בהבניה של עוסקת יותר

תבחינים עדינים יותר לבחינת איכות הטיפול וניזונים  מנגנונים אלה מייצרים

 המקורבים לשירות הניתן ,)םייפרופסיונל(פעמים רבות ממידע של אנשי מקצוע 

)Goodship et al., 2004 .(  
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 כלים  

 הייאך הממשל ברוממפים כלי רגולציה בת) Hood et al., 1999(וד ואחרים ה

שעניינה יכולת השליטה של הממשל על מסגרות  ,מושגיתרחבה מבחינה 

 הדדיות ,תחרות ,פיקוח: ריותו קטגארבעמזהים החוקרים . בירוקרטיות

  .מכוונת ואקראיות

,  הגדרת מטרות או חוקים על בסיס ידע,משמעו קביעת סטנדרטים – פיקוחה

בור מסמכים או מענה  חי,איסוף מידעבתהליך זה נדרש . מומחיות או סמכות

  .   של סנקציותתמדורגמסגרת מוגדרת לצידן , היענותבות ימחיה לשאלות

מבטא תחרות בין ה, מקושרת עם סגנון של קביעת סטנדרטים – תחרותה

תמריצים ולא  על בעיקרו המבוסס ,ון איסוף מידע מהמפוקחיםנגנומארגונים 

תפס ילה ווצר בשל הרצוןיי נוי התנהגות ששי,זו ההנחהתפיסה בלב . חיותנעל ה

   .המתחריםמבין " יותרבטוב "כ

להגיע  שיתוף אלה הנדרשים  הכוללת,קביעת סטנדרטים משמעה – הדדיות

חברי של שתות שמקורו בר ,ומתבססת על החלפת מידע, יעדים וללמטרות

 הנובעים שכנועההשפעה והצפוי להתרחש בשל שינוי התנהגות  .הקבוצה

   .בוצהבתוך הקת וקולגיאלימה

המבוסס  איסוף מידע ,צפוייםיצירת מנגנונים בלתי  משמעה – איות מכוונתראק

ההנחה היא כי שינוי . )ביקורי פתע, לא ידועות מראששאלות (אקראיות ל ע

  .Hood et al., 1999, pp(צפויה ידוע כי אין התנהלות שגזר מכך ייההתנהגות 
48-50 .(  

 לציה במסגרת הממשל היא מושג על אף שנקודת המוצא לרגו,במידה רבה

משלבים  ה,)משולבים(' היברידיים'כלל להצביע על מנגנונים - בדרךתן ני,הפיקוח

בעבודה זו נתמקד  ).Hood et al., 1999(לעיל היבטים שונים מתוך אלה המוצגים 

למנגנוני השליטה  בהתייחסבעיקר בכלי הפיקוח אך ננסה לבחון את מיקומם גם 

  .   ישירים של הפיקוח מאפיינים לי נטושהם, הנוספים

למרות  .אוסטרליהמטניה ויברמלכיוונים אלה  שתי דוגמאותאפשר להביא 

על מרכזיות המודל מצביעים חוקרים , שילוב כלים בתחומים שונים באופן כללי

התבססו על ההדדיות ש ,בעברבהשוואה למודלים ( תחרות ושל פיקוח

 1995-1975 טניה בשני העשוריםימצו בבר ככלי רגולציה שאו)ואקראיות מכוונת

)Hood et al., 1999.(  חלה התמחות והם הפכו במנגנוני הרגולציה נמצא כי

 לצד הדרישה לצמצום ארגוני ,כך. מורכבים ופורמליים יותר, אינטנסיביים
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, נצפתה תמונת ראי של עלייה משמעותית בארגונים המנהל הציבורי ועובדיו

מגזרים המשלבים ב  בעיקר,פיקוחעל  יםמופקדאדם ההכוח בתקציבים וב

 1995-ב ).Hood et al., 1998(ארגונים פרטיים וציבוריים בהספקת שירותים 

 לאסדר שירותים במגזר שנועדו ,נפרדים גופי רגולציה 134-חוקרים כהאמדו 

 מיליון 766- עובדים ועלו למשלם המיסים כ14,000-אלה העסיקו כ .הציבורי

 לירות שטרלינג שהוציאה 100 פני בעבור כל 30- שהם כ,לירות שטרלינג

  ). Hood et al., 1998, p. 62(הממשלה 

 אשר ניתן ,מודל מתאר) 2002 (ון ברייטוויט'ג ,אתזבאוסטרליה לעומת 

קבוצת יישמה פרויקט אותו ב .13לסווגו כמנגון של פיקוח בשילוב עם הדדיות

 ,מרשמיתהגולציה רה הוחלפהת בתי אבוברגולציה מנגנוני חוקרים לשם פיתוח 

קביעת הסטנדרטים .  סטנדרטים של תוצאות31- ב,והמפורטפר החוקים הישן ס

המפקחים  בעוד .אלוג והסכמה בין בעלי עניין שונים בתחוםיעוצבה באמצעות ד

 בקרת איכות טיפול ,חות"דו, חלק מהזמן לבחינת תכניות טיפולהקדישו 

דרכים באשר ל צוותהלבין דיירים ה ביןת שיחוגם  התקיימו ,ווחים אחריםיוד

 צוות המפקחים בכנס שלהמידע שנצבר סוכם . איכות השירותלשיפור אפשריות 

 .הםוקרובי  דיירים,צוותה,  בית האבותנציגים של בעליצורפו אליו , הנהלההו

- דהבעקבות אך שמרניתהממשלה בתקופת ה 1997-ב הגיע לסיום פרויקטה

תחת  הפכו פגיעים בתי האבות ואיבדו את עבודתםמפקחי הממשלה  רגולציה

 גורם פרטי ידי-עלמבוצע הרישוי  שבבסיסה, משאבים מעוטתמערכת 

(Braithwaite, 2002).  

 וקשייםדילמות    

 קשייםמספר  והינו תהליך מורכבספקת שירותים חברתיים השילוב גורמים ב

, ביץ ושמידליבו, קורושי-כורזים: ולהרחבה רא( נובעים מההקשר הפיקוחי

  :)2007, קטן; 2010, מנדלקרן ושרמן; 2005

                                                      
 מושג זה . מתחום הקרימינולוגיה" צדק מחזק" – Restorative Justice הנשען על מודל   13

עם  חוברים יחד כדי להתמודד המעורבים בעברה כלשהי בתהליך בו כל הצדדים מתמקד
 הם זההערכים המרכזיים המודגשים בתהליך . התוצאה של העברה והשלכותיה לעתיד

 אחריות, סליחה, אלוג מכבדיד ,דאגה, שיתוף בעלי העניין, למידה של אמות מוסר, ריפוי
 ,Responsive regulation )Braithwaite  החוקר משלב מושג זה עם תפיסה של.וחרטה

2002, p. 11.(  
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עלויות נכבדות . גידול במשאביםבך פיקוח כרו. פיקוחגידול במשאבים בשל ה

 בשל חיזוק מנגנוני  בדרגי המנהל הציבוריונמדדועלייה במספר העובדים 

ומשאבי כוח אדם  להקדיש זמן הגופים המפוקחים נדרשיםגם . רגולציה

 קשה לאמוד את עלויות .)Goodship et al., 2004; Hood et al., 1999 (לדיווחים

טניה יבבר. ציהלשל המפוקחים לדרישות הרגו) compliance costs(ההיענות 

מוציא על רגולציה הממשל הסכום שהכפלת אומדן של ההערכות מצביעות על 

)Hood et al., 1999(.   

 קיים קושי ויש אף הטוענים .היכולת של מנגוני פיקוח לאמוד איכות שירותים

 הנובע מיישום שיטות רגולטוריות המדגישות בניית ,פרדוקס ערכי –

 בבחינת איכות שירותים קריטריונים ונשענות על סטטיסטיקות ומדדים

, רכי המטופליםוהמצב האמיתי של צמתקשות בהערכת שיטות אלה . חברתיים

 ,Humphrey( דיווחים מייצר הטיה של העבודה מטיפול באנשים למתןוהדבר 

2003; Jordan, 2008(.קיימת  ששירות איכותי עולה כסף בעוד , טענה נוספת היא

   ).Humphrey, 2003(נטייה לדרוש מהמפוקח לצמצם עלויות 

 המשרד הממשלתי בספקים התלות של.  ולהפךהתלות של המפקח במפוקחים

שוי לנבוע מהקשר  תהליך הע,"הרגולטור השבוי ופעתת" תופעה המכונה תמייצר

 , כמו גם מהצורך בשירותים שמעניק הספק,בין המפקחים למפוקחיםהמתפתח 

את יכולת הטלת ומצרה את יכולת הפיקוח זו  תלות .לעיתים ספק יחיד

מגביר את התלות הם תהליכים של אובדן  הנוסף גורם .של הרגולטורהסנקציה 

  עד כדי מצבים בהם,קרמת הספרובו בנצבר בשהידע  היות ,ידע של הרגולטור

טוענים כי אין לרגולטורים את הכישורים הדרושים לשם ביצוע המפוקחים 

 מנדלקרן ;2005 ,ליבוביץ ושמיד, שיוקור-כורזים; 2007 ,נור-גל( הרגולציה

   .)Goodship et al., 2004; 2010, ושרמן

 ןכי סדרי העדיפויות של הרגולציה מקור אחת הטענות היא. פיקוחריכוזיות ה

מצד  ,כך.  הצרכים בשטחאינן משקפות אתהן ובתפיסותיו של השלטון המרכזי 

המערכת ועל אחריות הגורמים המקומיים אל מול  מושם דגש על ביזוראחד 

במצבים , מצד שניואולם , קביעת קריטריונים ומדיניות ברמה הארצית

  .Humphrey, 2003) (ומתנער מאחריותהשלטון המרכזי ם יבעייתי

. תמגמות עכשוויואפשר להצביע על מספר , התמודדות עם קשיים אלהצורך ל

, מדדי תוצאות ותפוקותבאמצעות , תוצאותהבחינה מתמדת של לצד , ראשית
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  תפיסת והדגש מופנה לפחות דגש על תחרות לשם איתור המחיר הזול מושם 

ביחס ביותר את הערך הגבוה לאזרח  מי מהספקים מעניק :Best Value-ה

אנשי מהספרות עולה החשיבות של שילוב מיומנויות של אנשי מקצוע ו. למחיר

הגדרות בעלות משמעות  פיתוח לצורך מחקר על מנת לשלב פרקטיקה ותיאוריה

 לשמתן אוטונומיה ניהולית  על מושם דגש, שנית). Orme, 2001(של איכות 

מאשר   "גזרים"מתן יותר על ובצורה טובה  מבצעים את עבודתם הגופיםה

העברת חופש פעולה בביזור וטניה ביבאה לידי ביטוי בברמגמה זו ". מקלות"

בחינה מדוקדקת יותר של  לעריכת דרישה בשילוב, גדול יותר לרשויות מקומיות

מצבים בהם בבעיקר  , עדיין מפקח על פועלןהשלטון המרכזי .הביצועים שלהן

). Goodship et al., 2004; Richards and Smith, 2002; Rhodes, 2000( כשלוהן 

 יהיו לכך שהם כי ביצירת מנגנוני רגולציה יש לשאוף ,מודגש, שלישית

ניתן לעמוד בעלויות ש, צודקים, משמע שהם אכן נדרשים, אפקטיביים ואמינים

הצרכים של עסקים   בחשבון אתושיביאוקלים לניהול וליישום  שיהיו, שלהם

חשיבות מודגשת , רביעית). Rhodes, 2000, p. 153(קטנים ושל אנשים מן השורה 

מחויבותו והפרשנות ,  אופיו,המפקח. עבודה הפיקוחיתב העוסק ,איש המקצוע

ה י בעשיייםמשמעותמשתנים נתפסים כיש לערוך את הפיקוח לאופן בו שלו 

ככל שהרקע של הרגולטורים נמצא כי  .)Goodship et al., 2004( הרגולטורית

הם ויותר הם נוהגים באופן פורמלי , מפקחיםעליהם הם ל אלה ששונה מזה ש

 ).Hood et al., 1998(פחות מעורבים ומשתתפים בתהליכים עליהם הם מפקחים 

מרכיב האמון בין  ו אתשבחים וחיזקמתן , עבודה משתפתמפקחים אשר יישמו 

  . )Braithwaite, 2002(ענות גבוהה יותר יהצדדים זכו לה
 יש ,בראשיתונמצא מחקר בתחום למרות הקשיים ולמרות שה, לסיכום

הובילו , את איכות הספקת השירותים הטוענים כי מנגנוני הרגולציה שיפרו

קבלת "הציבורית לפרקטיקות של  לסטנדרטיזציה שלהם והעלו את המודעות

לשיתוף  כמו כן תהליכים אלה הובילו. (best practice)" השירות הטוב ביותר

 ;Goodship et al., 2004(ם הרגולטוריים מקבלי השירותים בהבנית המנגנוני

Humphrey, 2003 .(ת אם כך היכולת לבנות מנגנוני רגולציה אפקטיביים דורש

   .שם יישומן של גישות מורכבות לןפיתוחבווהקשיים שבצידן  הבנת המורכבות
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  הרגולציה בשירותי הרווחה האישיים בישראלמערך . 5

  שיטת המחקר. א.5
משרד המיושם ב ,התחקות אחר מערך הרגולציהיתה לימטרת המחקר ה

באמצעות , הרווחה והשירותים החברתיים בתחום שירותי הרווחה האישיים

מתבססת בעיקר על ניתוח מסמכים וראיונות עם ה, שיטת מחקר איכותנית

  . בתחום אינפורמנטים

  :תבסס על שלושה מקורות עיקרייםההמחקר 

 בעיקר משרד הרווחה ,משרדי ממשלהמסמכים רשמיים של ניתוח משני של ) 1(

 בתחומי ,ומשרד מבקר המדינהקדייל ובר-וינט'מכון ג, והשירותים החברתיים

 ניירות עמדה של גורמים שונים; הפיקוח על השירותים החברתיים והספקתם

  .ל שירותי רווחה אישייםעבנושא פיקוח עוסקת האקדמית וספרות במשרד 

, ספקת שירותי הרווחה האישייםה בתחוםם ראיונות עומק עם אינפורמנטי) 2(

 ברמת הרשות ;נותן השירותים – ברמת הספק: בארבעה רבדיםנערכו ש

 ברמת ; המופקדים על התחום ברשות המקומיתבדים סוציאלייםעו – המקומית

 וברמת המטה של משרד הרווחה ;ם לתחוםיהמפקחים הרלוונטי – המחוז

  . והשירותים החברתיים

הקושי ובשל ומגוונת מורכבת  רותי הרווחה האישייםשימערכת שהיות 

 הוחלט , משאבי המחקר הנוכחיבמגבלתבעיקר , להתמודד עם המכלול שלה

פיגור לאנשים עם הדיור בקהילה מערך  – הראשון: להתמקד בשני תחומים

בשלושה המחקר התמקד , כמו כן .ניות לילדים בסיכוןומועד – והשני שכלי

  .שבע והדרום-מחוז ירושלים ומחוז באר, אביב-לתמרכז והמחוז : מחוזות

הבחירה בשירותים אלה נבעה מהיותם שני תחומים בהם יש שילוב בולט של 

מהווים דוגמא לשירותים המסופקים  התחומים שני. מגזרים בהספקת שירותים

עובדה ,  ומגוונתבקהילה ועל כן הפריסה שלהם ברמת השלטון המקומי רחבה

מערך הדיור . הםיגם בגלל השוני ביננבחרו השירותים  .הסדרתםהמקשה על 

לאנשים עם פיגור בקהילה הינו תחום טיפול מוסדר יותר בהיבטים של חקיקה 

פחות  שהוא  מייצגות מערך שירותים,לעומת זאת, המועדוניות. הטיפול ומסורת

 זהבתחום  .הרשות המקומיתידי -עלוהוא מכוון יותר כתחום טיפול  מובנה
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 2,  ספקים של שירותים3 )שבע וירושלים-באר (מרכזיות בשתי ערים נוירואי

. ארצי/ מפקחים ברמת המחוז3-עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות ו

 14מרכזיות בשתי ערים בתחום הדיור הקהילתי לאנשים עם פיגור שכלי רואיינו

 םבדים סוציאליי עו3,  מפקחים ברמת המחוז2,  ספקים3) ירושלים ואביב-תל(

 רואיינו ,כמו כן.  השייכת למחוז מרכז,תקוה- ספק בפתח ועודברשות המקומית

וינט שעסקו ' ומהגאקדמיהם מהאנשי 3-ו 15במשרד הרווחה בעלי תפקידים 11

   ).2 נספח ברשימה מלאה ( ראיונות30 נערכוהכל -סך. בתחוםועוסקים 

שימת ר(למרואיינים שאלות בו הוצגו , המובנ-חצי הראיונות נשאו אופי

 בדרג הבכיר .לתמרוןרב הותר מרחב במהלך הראיון אך ) 1 נספחבהשאלות 

וני הרגולציה נשיחה פתוחה בעניין מנגאופי של נשאו במשרד הרווחה הראיונות 

שוכתבו ועל בסיס התמות המרכזיות שעלו הוקלטו והראיונות . של המשרד

 נבנתה ,ם בשילוב ניתוח המסמכים הרשמיים וניתוח משני של מאמרי,מהם

  ; תמונת הממצאים שתוצג להלן

 –  כנסים3(כנסים , טניה ובהולנדימסמכים מאתרים של משרדי ממשלה בבר) 3(

מטעם המרכז למשפט  באוניברסיטת כרונינגן בארץ ואחד בנושא רגולציה 2

מחקרים בינלאומיים בתחומי הרגולציה של ניתוח משני של , )הולנד, ורגולציה

 :טעמים מרכזייםמשלושה נבחרו הנזכרות לעיל מדינות השתי . שירותי הרווחה

לשני  למדינות המשויכות בספרות  מייצגות שתי דוגמאותבהיותן ,ראשית

 משטר רווחה –טניה יבר: )Esping-Andersen, 1990( שונים משטרי רווחה

יש המשייכים אותו הגם ש, דמוקרטי-משטר רווחה סוציאל – ליברלי והולנד

מדינות אלה עוסקות באופן , שנית. 16)2003 ,דורון(יותר ני למשטר רווחה שמר

בתחומי תהליכי רגולציה בפיתוח  ,בהשוואה למדינות אחרות,  יחסית,מתקדם

 טובה נגישותהייתה מדינות אלה ב – ובנוסף לכך .השירותים החברתיים

  . לחומרים בנושא בו עוסק המחקר הנוכחי

                                                      
ברשויות מקומיות קטנות מפני ש, מצאי המחקרמערים גדולות מטה את בהבחירה   14

שוויון בחלוקת שירותי - בדבר אי מהדגשים כפי שעולה, לרובשונה נים התנהלות העניי
ולה להצביע על דווקא התמקדות באלה יכנראה כי ,  ואולם.הרווחה בין רשויות שונות

מקבלי השירותים מחד גיסא ושל מסגרות תר של אוכלוסיית יוסדרי גודל מקיפים 
 . מאידך גיסא

   .בכיר-בדרג לאנוסף ובמרואיין  בכיר במשרד לשעברמדובר במרואיין    15
 למרות מקומה המרכזי בהתפתחות תהליכי רגולציה הברית- ארצותנערכה השוואה ל לא   16

   .מדינות אירופה וישראללעומת מדינת הרווחה של  התפיס ב השוני המהותי בשלבעולם
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ל כיוונים אפשריים לפעולה עגם להצביע היא מטרת המחקר הנוכחי שהיות 

 ,SWOT – Strengths-מודל הבסתייע גם הניתוח מ ,הרגולציהבתחום 
17Weaknesses, Opportunities, Threats.  שמטרתו לקדם  ,מודל זהמקורו של

) Pahl and Richter, 2007 (בספרות הניהול, כיוונים של ניהול אסטרטגי בארגונים

 Shafritz, Russell and ;2004 ,אורבך (הציבוריוהוא יובא גם לתחומי הניהול 

Borick, 2009(.חוזקותה,  באמצעות טכניקה זו ניתן להתחקות אחר החולשות ,

 בפני הארגון ובכך ללמוד על מצבו הנוכחי מחדהמצויים הזדמנויות ההאיומים ו

חשוב לציין כי על .  גיסא ולתעל את כיווני הפעולה אל עבר מטרותיו מאידךגיסא

הביקורות עליו מצביעות על ,  השימוש הרב שנעשה במודל לאורך השניםאף

 המחקר לדעת כותבות, ואולם). Hill and Westbrook, 1997(הפשטת יתר 

הבנת  להובא כאן עשוי לתרוםהמודל השימוש המסוים שלשמו , הנוכחי

  . הדברים

סוגיות מרכזיות מוצגות , בראשון:  חלקיםלשלושהנחלק הממצאים פרק 

 כפי ,הפיקוח ותמונת המצב כיוםהתפתחות היסטורית של ה עולות מסקירה

 וכפי שהיא עולה ,שמתארים אותה בכירי משרד הרווחה ומרואיינים נוספים

 העולה מהאסדרה של שני יוצג, בשני. ממסמכים שונים שנכתבו בנושא

 תחום –  בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי והשנירתחום הדיו,  הראשון:תחומים

שתי  יוצגוהשלישי בחלק . SWOT-ם באמצעות מודל הוכיס ומועדוניותה

  . הולנדבטניה וישירותי רווחה אישיים בברבמנגנוני רגולציה לדוגמאות 

בשירותי הרגולציה התפתחות  –ם י כלליממצאיםהצגת  . ב.5
  האישייםהרווחה 

. יבשל אופיו הייחוד הדיון ברגולציה של שירותים חברתיים מורכב ובעייתי

 והספקתם שירותים אלהביחס ל) או העיקרי(המשתנה החשוב ביותר 

היא משימה סבוכה וקשה יותר  ומדידתו, הוא איכות הטיפול לאוכלוסייה

עם  .)1997 ,חובב(בעלי אופי כלכלי  וטובין ספקת שירותיםהבהשוואה לבחינת 
                                                      

 וראשיתו מיוחסת לקבוצת  של המאה הקודמת70- וה60-המודל התפתח בשנות ה   17
החוקר המזוהה ביותר עם המודל הוא . במכון מחקר בסטנפורדהברית -ארצותבחוקרים 

 .המודל אומץ במסגרת תכנית הלימודים בהרווארד ו)Albert Humphrey(אלברט המפרי 
 Pahl (ארגונית להבנית דרכי פעולה של הארגון- ארגונית וחוץ- ייחודו בשילוב ראייה פנים

and Richter, 2007 .(מדיניות ביטחון,  חינוך: בהם,מים שוניםמחקרים רבים בתחו, 
עושים שימוש במודל זה במחקר ', וכופעילות של אחיות , םיינטרופעילות של ארגונים וול

  . מאז
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 מסופקיםואופי השירותים ה מבנה מערכת שירותי הרווחה האישיים ,זאת

של תחום זה   התמודדות עם האסדרהיםמחייב, כפי שתואר לעיל, מצעותובא

, קורושי-כורזים; 2007, בראון וקושר, ינאי; 1994, דורון; 1996, אייזנשטדט(

דיון ארוך שנים מתנהל במשרד  ).2009, מבקר המדינה ;2005, ליבוביץ ושמיד

 .רותיםהשיספקתם של הפיקוח על הבשאלת והשירותים החברתיים הרווחה 

 של המאה הקודמת נעשו ניסיונות לבחון את שיטת 70-סוף שנות ה בהחל

חות "והמשכם בדו 30.11.1979-נוסח באשר  ,"מסמך שורש"ראשיתם ב, הפיקוח

להלן שלוש  .18פרסומים של משרד הרווחהבשל מבקר המדינה לאורך השנים ו

   : ומדברי המרואייניםאלהמרכזיות שעולות ממסמכים  סוגיות

 ים במיסוד תפקיד המפקח קשי 

 עוסקת האחת: סוגיות מרכזיותשתי סביב  נסוב תפקידיו של המפקחבדיון ה

המפקח בדילמת   מתמקדתהייסמכויותיו של המפקח והשנו ו תפקידתבשאל

  . מבקר השירותתפקידו כמול אל מדריך /כיועץ

עיקר המידע על . משמעית-הגדרת תפקידו של המפקח אינה ברורה וחד

המפקח מופיע בהוראות תקנון עבודה סוציאלית ובמכרזים לאיוש תפקידי 

שבי , אחדות( אלה שני תפקידי הפיקוח וניתן לראות שאין חפיפה ברורה בין

על פי הוראות תקנון עבודה ). 1997,  קלכהיים;1997 ,חובב ;2007, ריםואח

רה לבצע מעקב ובק, הםיבינו ,תפקידי המפקח רבים ומגוונים) ס"תע(סוציאלית 

לוודא קיומם של תנאים ; בנייה לאשר תכניות; שוטפת על תהליכים ושירותים

לקבוע אופי וסוג של מסגרות לפעילות ואת הרכב ; נדרשים על פי חוק

 ,לטפל בחתימת הסכמים עם מפעילי מסגרות; האוכלוסייה שתיהנה מהם

לספק ; להשתתף בוועדות מקצועיות; שמשרד הרווחה מעוניין להתקשר עמם

לקבל דיווחים מוועדות ולעקוב אחריהם ; קוח והדרכה ללקוחות השירותיםפי

  'עמ, 1997, חובב(ולאשר הוצאות החורגות ממכסות או תקציבים שנקבעו 

ההגדרה העמומה ודרישות התפקיד הרבות יצרו מצב שבו מפקחים  ).31-26

, יםחוק מ,בהמשךגם  כפי שנראה ,באופנים שונים וניזוניםבשטח שונים פועלים 

סובייקטיבית באשר לאופי הפעולה  מקצועיתניסיון ותפיסה , נהלים, תקנות

-צמח, פרץ ;2004, מבקר המדינה ;1997, חובב ( מילוי תפקידם לצורךהרצוי

                                                      
, אחדות:  בעיקרורא,  שעסקו בעניין,ועדות השונותולהרחבת התיאור ההיסטורי של ה   18

 .1997, קלכהיים; 1997 ,חובב; 2000, אוחיון ואחרים, ברוור; 2007 ,ריםשבי ואח
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 כי , עוד נראה.)דברי המרואיינים; 1997, קלכהיים ;200519 ,מרום ואבוטבול

 רב בתפקידי קיים דימיון) 92'  עמ,1997 ,חובב( בדיון בתפקידי המפקח

ארגונים ,  המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות:המפקחים על

לא נערך דיון .  המדינהידי-עלניתנים היים ופיקוח על שירותים תממשל-חוץ

ידי הגורמים -שירותים המסופקים עלבדגשים הנדרשים לשם פיקוח על 

  . השונים

 בנוגענוספת  מעוררת בעיה של המפקח הבהירות באשר לתפקידו-אי

 כוח העדר  כי,עולהמדברי המרואיינים  .המפקחמה כוחו של  ,קרי. סמכויותיול

פגמים  כאשר מתגליםבעיה מרכזית מהווה בידי המפקח להפעיל סנקציות 

החשש מפני , האחד :טעמיםעולה משני הקושי . )2004, מבקר המדינה (בשירות

אין  שלעיתים קרובות יותה,  ללא מענהיהשסגירת מסגרות תותיר את האוכלוסי

במשרד גורמים  תמיכה של העדר נוגע להשני ו;חלופה לפעילות של המסגרת

באופן כללי כמעט לא  .נקיטת סנקציות כלכליות או אחרות נגד המסגרתב

בעלי תפקידים בכירים  מראיונות עםמציאות זו מתבררת . נסגרות מסגרות

 כי בתחום הטיפול ,טען ,גףאחראי על א, אחד המרואיינים, כך למשל .במשרד

 הצביע ,משרדבהמסגרות  בכל שעניינו ,בכירואדם ; שלו לא נסגרה אף מסגרת

. בשל כשליםבלבד  מסגרות שתי שנים 3במשך למיטב ידיעתו נסגרו ש, על כך

  . סגירת מסגרתה להפעלת סנקציות של ייאין נטלדבריהם 

ה רך לתפקיד הבקמדרי/בין תפקיד היועץ דילמה מתבטאת ביהיהסוגיה השנ

 קיים ויכוח ). 5-4' עמ, 2007, ריםשבי ואח, אחדות(המוטל על המפקחים 

לב המהווים היום את  ,"שני הכובעים" האם ראוי לנתק בין ,בשאלהמתמשך 

המצדדים בהפרדה  .נםכאו שמא ראוי דוקא להותירם על  עבודתו של המפקח

הקרבה מ והאישייםהקשרים  מ,הותדזההעולה מה מצביעים בעיקר על הקושי

בגין שיתוף בתהליכי קבלת   עד כדי טשטוש האחריות,בין המפקחים למפוקחים

ההחלטות ויצירת מערכות יחסים חבריות הפוגמות ביכולת בקרה ופיקוח 

 , מנדלקרן ושרמן;2009, מבקר המדינה ;ראיונות עם בכירים במשרד (ראויים

מצביעים על החשיבות של  )יועץ/מפקח (להפרדת התפקידים המתנגדים . )2010

 ,)ח והמפוקחקהמפ(תורם לתחושת האמון בין הצדדים ם הרגוהחיבור כ

 כי בתחומים כה ,ולהבנה לחשיפת מקרים בעייתים ללא חשש וללא הסתרה

                                                      
 במחקר .2004 מדריכים במועדוניות בשנת 79מתבסס על סקר שנערך בקרב המחקר    19

המפקח מטעם משרד הרווחה נמצא  . נמצאה שונות בין המחוזות באופי ובדפוסי הפיקוח
  . 2005, מרום ואבוטבול-צמח, פרץ: ולפרוט הממצאים רא, כבעל מעורבות נמוכה בפיקוח
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כרות בין הגורמים י הה,לטענתם. "שחור ולבן"מורכבים לא ניתן להגדיר 

 לשיפור תשמעותיהיא מו" שטח האפור"במקרים המצויים בזיהוי מאפשרת 

,  שפירו ופרומר;אנשי אקדמיהומשרד ם בראיונות עם בכירי(איכות הטיפול 

2010(.   

  מרכזישלטון  ושלטון מקומי חלוקת התפקידים ביןקושי בהגדרת  

מגמות הביזור המתרחשות . מרכזי בישראל סבוכים-יחסי השלטון המקומי

; 2008, אורבך(שראלי במדינות מערביות רבות נושאות אופי בעייתי בהקשר הי

כי למעשה לא מתקיים תהליך אמיתי של יש הטוענים ). 1994 ,מילנר- ושוורץדרי

של השלטון המרכזי " קבלן משנה"ביזור לשלטון המקומי והוא במידה רבה 

 אחרים טוענים כי על אף האמור לעיל מתקיים .)1994, מילנר- ושוורץדרי(

י הופך שחקן משמעותי במערכת פקטו והשלטון המקומ-תהליך של ביזור דה

 הגדרה ברורה של מערכת היחסים העדר ).1997, קלכהיים(השלטונית בישראל 

  . ביתר שאת במקרה של שירותי הרווחה האישיים  מתגלהבין שני רבדי השלטון

 רמת : חתכיםשלושהררכי שבבסיסו ימבנה ה הוא מבנה משרד הרווחה

 המטה לרשות המקומית ורמת מקשרת ביןה,  רמת המחוז; ראשימשרד-המטה

לאורך השנים נערכו . המחלקות לשירותים חברתיים – הרשות המקומית

בעיקר לגדולות , לרשויות המקומיותמהמדינה יות וניסיונות שונים לבזר סמכ

- ושוורץדרי(ואולם בפועל לא חלו שינויים משמעותיים בהיבט זה  הןיינשב

מדיניות זו . )1997, קלכהיים; 2004 ,מבקר המדינה; 1997, חובב ;1994, מילנר

משרד לפתחו של באופן בלבדי מותירה את האחריות הפיקוחית והתקציבית 

לא הרווחה  משרד ,)1997(קלכהיים לטענת  . והשירותים החברתייםהרווחה

לאור , לדידו. הצליח לאורך השנים לקיים פיקוח בעל משמעות על המחלקות

 לוותר על מערך ריכוזי של עדיף לקותהשונות בשירותים ובצרכים של המח

להתאים את רשת  –ובמקום זאת  , שתפקידיו ומהותו אינם מוגדרים,פיקוח

 )2009(אופק ). 1997(הפיקוח לצרכים בשטח ולהפעילו בשטחים מצומצמים 

תרומתם של  כי , ציינונשאלים מה אחוז75 , רשויות מקומיות48-ב כי ,מצא

 הרבע הנותר. גבוהה לשירותים חברתיים במחוז לפעילות המחלקההמפקחים 

פער בין מטרות הפיקוח קיים  כי ,בין היתר, הם ציינו. כי התרומה נמוכה ,טענו

רק , ואולם .אין קשר הדוק בין הפיקוח למחלקה וכי  בשטחיההאוכלוסי לצורכי

מול אל  על תפיסת פיקוח ושיטת עבודה מובנת ודיווחמהנשאלים שליש 
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ה או תפיסה שיטאין שכמעט  טענו כימהנשאלים חצית מ, לעומתם. המפקחים

  ). 2009, אופק( תיהםופיקוח במחלקשל 

  יישום שיטת הרף–ת לפיקוח ישיטה מובנקושי ביצירת   

 ומאופיינת מיע שיטה מובנית במערכת מורכבתטמהניסיון להעולה נוסף קושי 

 "טת הרףשי".  מערך שירותי הרווחה האישייםדוגמת) פרגמנטציה(שיבוריות ב

וזאת על בסיס הביקורת הטובה , סומנה כשיטה מרכזית לביצוע מטלה סבוכה זו

   .)2010, 2008,  שפירו ופרומר;1997 ,חובב( יושמה בהםשזכתה לה במקומות 

 מכון ברוקדייל ומשרד ידי-עלפותחה   עבודת המפקחה שללהבני שיטת הרף

פותחה בעיקר היא  והשיטה נועדה לחזק את מרכיבי הבקרה והפיקוח. הרווחה

השיטה פועלת כעשרים  .לצורך הבטחת איכות הטיפול והשירותים המוסדיים

לאחרונה אומצה השיטה . מאגפי המשרדחמישה ביתיות של -שנה במסגרות חוץ

לשירותים  במטרה להרחיב את יישומה העיקרית של המשרד כשיטת הפיקוח

 רף קהילה ורף – לנוערהשירות לילד ו, מעונות יום שיקומיים  דוגמת,שונים

ברוקדייל -וינט'ג ;2007, מכון ברוקדייל-נטיו'ג(מחלקות לשירותים חברתיים 

 שפירו ;2009, משרד הרווחה, מדינת ישראל; 1997, חובב; 2010, ומשרד הרווחה

 ועל עקרונות של הבטחת 20השיטה מבוססת על גישת המסמנים). 2008, ופרומר

כי  ,נמצא) 2008(מחקר מקיף של שפירו ופרומר ב). 75' עמ, 1997, חובב (21איכות

מעונות בין מפקחים ובין , התפתחה שונות בין שירותים מהבמהלך שנות יישו

אשר , מתבצע במחזורי פעילויותשיטה זו הפיקוח לפי , ככלל. בתוך כל שירות

מחזור מתחיל כאשר מעון מבקש כל :  להיעשות לפי לוח זמנים מוגדריםאמור

בשלב זה צוות המכון ממלא טפסים ובהם פרטים .  ההפעלה שלולחדש את רשיון

 כל מחזור פיקוח ,במקור. קבועיםלמאפיינים בהתאם , על הדיירים ובעיותיהם

קיימת הסכמה כמעט מסתבר ש. אך לא תמיד מצליחים בכך, אמור להיות שנתי

 ששיטת הרף שיפרה מאוד את הפיקוח על ,כללית בקרב העוסקים בתחום על כך

שיטה  בעיקר בשל כך שה. בהרבה על מגבלותיהותעול ונות וכי מעלותיהמעה

                                                      
מבוססת על בדיקה מעמיקה של היא  והברית-ארצותם הופעלה לראשונה בגישת המסמני   20

 ). 75' עמ, 1997, חובב( מהן סובל הדייר, מסמנים= בעיות נבחרות 
הערכה ב של רף איכות הטיפול במערכת ושוטפתבהעלאה עוסק מודל הבטחת איכות    21

 נתונים איסוף שיטתי של: בארבעה שלביםהדבר מתבצע  .מתמדת של איכות הטיפול
התערבות בעבודת צוות ; ניתוח הנתונים כדי לעמוד על ליקויים; לצורך איתור ליקויים

, חובב(יקויים והערכת התוצאות למעקב אחר תיקוני ה; המעונות לשם תיקון הליקויים
 ).76' עמ, 1997
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מעלה ,  שפה משותפתתיוצר, את הפיקוח לשיטתי ומובנהכת הופ, "עושה סדר"

שפירו  (מגע ישיר עם חוסים ואנשי צוותומחזקת המחייבים התייחסות  נושאים

  .)2010, 2008, ופרומר

  :קשיים ביישום השיטהעם זאת קיימים 

o מורכבת  , על אף היתרונות הגלומים בה,שיטת הרף.  הפיתוחותמורכב

בין אף לעיתים ו,  במשרדאגפיםבין משלבת שיתוף פעולה  השיטה .לפיתוח

יש שוני בין מופקד על אוכלוסייה שונה ו ל אגףכ. משרדים ממשלתיים

 לאגפים השונים , מזוהיתר .הנבדלתאוכלוסייה בהדגשים באופי הטיפול 

חית משל עצמם ולעיתים הם מתנגדים או מתקשים בהחלפת היסטוריה פיקו

 .מידת המוכנות של השירות משתנה מאגף לאגף .אופן הפעולהב והשיטה

ולכלי האגף חלק מההסתייגויות קשורות לאידיאולוגיה הטיפולית של 

חזוריות המובנית משאינם חופפים בהכרח את ה, הטיפול הייחודיים לו

 ועם משרדמטה ה ראיונות עם בכירים ב;2008, פרומרושפירו ( בשיטת הרף

 בשל הרצון של האגפים לשלב ,תהליך הפיתוח ארוך). ענייןהעוסקים ב

 בזמן הנדרש לפיתוח השיטה מתבטא הדברו ,חשובים להם ייחודיםהיבטים 

 . בשירותים השונים

o מספיק  מבוצעיםשלא  הוא אחד הקשיים המרכזיים. מיעוט מעקבים בשטח

ממלאים את הם תמיד פקחים מבקרים במסגרות אך לא מ. מעקבים בשטח

 .הטופס

o ברור של הדרישות -לאהמעמד המ  בעיה נוספת נגזרת.עומס חוזים ומכרזים

לפיקוח מצד  ידרשוכי באופן עמום בהם מצוין  ,לפיקוח בחוזים ובמכרזים

מצד נוספת השקעה  נדרשתכאשר  .מצא לנכוןישת בכל דרך המדינה

 . ים לקחת על עצמם את העלויות הנוספותמוכנהם אינם הספקים 

o של המשרד והמחשובהמידע בין מערכותהתפתחות שיטת הרף ל פער בין  .

כלומר טפסי ,  כללממוחשבות ןאינ 50 מיותו מק רשויות250מתוך מסתבר ש

 מחוברות 125 ;הדיווח ממולאים ידנית ומועברים להזנה במשרד הרווחה

ח "דו. בתהליך מחשוב –)  רשויות75-כ(והשאר  ;למערכות מידע ממוחשבות

רכי ויש הלימה בין צ  מהרשויות15- שרק ב,הצביע על כך) 2009(אופק 

קיים קושי לייצר מערכת . ב הקיימת בהומערכת המחשלבין המחלקה 

שונות שירותי המחשוב מסופקים רשויות מקומיות ב כאשר ,מחשוב אחידה

 .ידי חברות שונות-על
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o  התרבות .  של העוסקים בענייןמקצועיות הות בתפיסבשל הבדליםקשיים

 מדגישה את ההיבט  הרווחה והשירותים החברתייםהארגונית של משרד

 להיטיב עימו ולפתח שירותים מתוך רצוןהפרט רכי וצ בחינת תוך, הטיפולי

פעמים לנתונים מספריים זרה מדדים ו יה המדגישהירא .ושיתנו מענה לצרכי

 והדבר מקשה על גיוס העובדים "הרווחהעובדי " של לתפיסה המקצועית

ראיונות בכירים במטה המשרד ועם  (שיטהעל פי הלמחויבות לעבודה 

  ).העוסקים בעניין

o וקשיים שמקורם במציאות  קשיים נוספים נגזרים מעומס עבודת המפקחים

ראיונות בכירים (' השקט בדרום וכו-אי, בהם המלחמה בצפון, הישראלית

 ).   קים בענייןבמטה המשרד ועם העוס

 מספיק לא" : כיאותאינה מיושמתש דומה, ת הרףלמרות מעלותיה של שיט

של משרד הרווחה נתונים  ).בכיר במשרד הרווחה(" מהיר ולא מספיק רחב

 475(שירותים הממסגרות  שלישכרק ב השיטה מיושמת מראים כי נכון להיום

בהתייחס לנתונים , ררחבה עוד יות בבחינה. ) מסגרות1,538 מתוך סך כולל של

מדובר ,  מסגרות7,00022- כשל ןהמצביעים על קיומ  המשרדידי-עלשהועברו 

  .) אחוזים7-כ(ן במיעוט

                                                      
כלל המסגרות בעלות סמל מסגרת להן מעביר המשרד תקציבים על  הן  מסגרות7,000  22

מסגרות במסגרת , חברות פרטיות, עמותותמדובר במסגרות של . ירותיםספקת שה
הנתון התקבל מאגף מערכות מידע במשרד  (משפחות אומנהבוגם הרשות המקומית 

 בעניין – 2004-על פי נתונים מאומנה  משפחות 1,700סדר גודל של נתון זה כולל , הרווחה
  ). 2005, ליבוביץ ושמיד, קורושי-כורזים: וזה רא
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  *2010,  מספר המסגרות והלקוחות המשתתפים היום ברף.2לוח 

מספר   המסגרת
המסגרות 

  הכולל

 מסגרות :מזה
המשתתפות 

  ברף

מספר 
  לקוחות

  9,800  185  185  השירות לזקן

  5,367  96  96   פנימיות–ות לילד ולנוער השיר

 מועדוניות –השירות לילד ולנוער 
  )מבחן מוקדם(

  
1,000  

  
45  

  
675  

  1,000  48  53  רשות חסות הנוער

  3,000  70  70  אגף השיקום

  3,050  21  54  האגף לטיפול באדם המפגר

  1,000  10  80  מעונות יום שיקומיים

      פיתוחבשלב    רף קהילה–השירות לילד ולנוער 

      בשלב פיתוח  חים"רף מש

      בשלב פיתוח  השירות לטיפול בהתמכרויות

  .2010מעודכן לאוגוסט   *
  

יישום שיטת הרף ). 2010(משרד הרווחה והשירותים החברתיים  וברוקדייל-וינט'ג  :מקור
  .  מצגת–תכנית רב שנתית : במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

מצביע על כך שאחד מתחומי הפעולה תיים והשירותים החברמשרד הרווחה 

במסגרת מדיניות , ואכן. שינוי ושדרוג מערך הפיקוחהוא  והעיקריים במדיניות

 מתוכננים שינויים במערך הפיקוח של המשרד 2012-2008המשרד לשנים 

יצירת מסלולי  ידי-עלבאמצעות שיפור הכלים העומדים לרשות המפקחים ו

וועדה ה ).2009, אופק(שירותים חברתיים פיקוח מובנים מול המחלקות ל

) 35-34' עמ, 2009, משרד הרווחה(ם ילרפורמה במחלקות לשירותים חברתי

ממליצה על נקיטת מספר צעדים כדי להרחיב את הפיקוח על נותני שירותים 

וטל על תעדה קובעת כי האחריות לפיקוח על השירותים והספקים וו ה.חיצוניים

 שרד הרווחהמ :ע באמצעות המחלקות המקומיותמשרד הרווחה והיא תבוצ

 ; וירחיבה לפיקוח על המחלקות לשירותי רווחה"שיטת הרף'משיך בפיתוח י

תיקבע ותאושר  ;פי כללים ותבחינים שייקבעו מראש-יקוח יבוצע עלהפ
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 ידי-עלכולל הנחיות אחידות לפרסום מכרזים  ,סטנדרטיזציה של השירותים

ספקי  גמולים וסנקציות וניסוח תבחינים לבחירתהגדרת ת, הרשויות המקומיות

כולל , תיקבע תקינה של כלל התשומות הנדרשות ;השירות וחובות הצדדים

 תיקבע חלוקת עבודה ברורה בין התחומים ;תשומות פיזיות ותשומות כוח אדם

הבניה  ; הרשויות המקומיות לבין אלה שיישארו בידי הממשלהידי-עלשיפוקחו 

מיפוי  ;כולל פיקוח עצמי, ידים לשימוש הרשות המקומיתשל כלי פיקוח אח

מאגר מידע זה ישמש . ים של שירותי רווחהממשלתי-לאוסיווג לכל הספקים ה

משרד  ;את מעצבי המדיניות ואת המפקחים בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי

 ומרכז השלטון המקומי ינסחו כללי אתיקה והשירותים החברתייםהרווחה 

בימים אלה פועלת ועדה  .ן בין מחלקות הרווחה לספקי השירותיםליחסי הגומלי

  ).ח הוועדה"הוגש דו טרם ,העבודהכתיבת בעת  (רגולציה במשרד בהדנה

דיור בקהילה לאנשים עם פיגור : בוחןהי מקרהצגת   .6
  ניות לילדים ונוער בסיכוןושכלי ומועד

דיור עוסק ב .א.6סעיף  :הבאים בשני הסעיפים מוצג פירוט ממצאי העבודה

 לילדים ונוער מועדוניות ב–. ב.6 סעיף ;בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי

 מגמות משותפות ברגולציה בשירותי הרווחה מסכם ומציג. ג.6סעיף ובסיכון 

  .כפי שעולה מהמחקר הנוכחי, הללוהאישיים 

  לאנשים עם פיגור שכלי דיור בקהילה . א.6
וכלוסייה אשר מחמת חוסר אל בלטיפואחראי  האגף לטיפול באדם המפגר

מסתגלת ההתנהגות ה,  השכליהשל כושר התפתחות לקויהבשל התפתחות או 

 במפגרים טיפול – הסעד לטיפול בהתאם לחוק תא נזקקיוהמוגבלת שלה 

, בו נתמקד בעבודה זו, אנשים עם פיגור שכליבקהילה לדיור ה). 1969-ט"כשהת(

בקהילה  לשלבמיועד והוא  23)ביתי-וץח, פנימייתי דיור (שונה מדיור במעונות

                                                      
נזקקת לרמת תמיכה גבוהה  האוכלוסייה פנימייתיים מיועד להדיור במעונות  23

לאנשים   מעונות63-  כבישראל .תחת קורת גג אחתמסופקים צרכיה שכל ואינטנסיבית 
משרד האוצר :  למשלורא( במסגרות אלה תתמקדמ איננהעבודה ה  אךשכלי פיגור עם

  ).  2010-2009לשנים  המדינההצעת תקציב , ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים
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ולקבל בה   לחיות בקהילהשיש ביכולתם ,עם פיגור שכליאת האנשים הטבעית 

-בכמתגוררים  איש 2,400- כי כ, ההערכה היא.את כל השירותים הנחוצים להם

הצעת , הרווחה והשירותים החברתייםמשרד , האוצרמשרד ( יחידות דיור 260

 6עד (דירות מגורים בקהילה ובתוכן  ,)2010-2009תקציב המדינה לשנים 

    .24) אנשים30-12(והוסטלים )  אנשים12-8 ("בית קבוצתי" ,)אנשים

 לאיחוד ,לטיפול באדם המפגר  שנערך באגף,שינוי ארגוני  לאחר,כיום

 באגף מועסקים ,)מסגרות הדיור בקהילהבמעונות וב (25תחום הדיור הפיקוח על

 , גופים146-כקיימים .  מסגרות10-8-כ חראי עלכל אחד מהם א,  מפקחים15-כ

והשאר מסגרות לדיור   מעונות64-כ מתוכם ,מאות מסגרות דיור מפעיליםה

 – המסגרות פועלות על בסיס חוזה .במוקד המחקר הנוכחיאשר הן , בקהילה

 מתוגמלהספק ו –  והשירותים החברתייםמשרד הרווחהמול שנערך מכרז 

בחקיקה בישראל תחום הפיגור מוסדר  פן כלליבאו .דייר כלבגין כספית 

ממספר  נגזרבתחום זה הפיקוח . )ס"עת(קנות העובדים הסוציאליים ובת

חוק הפיקוח על המעונות ותקנות , חוק חסרי ישע, חוק הסעד: בהם ו,חוקים

תקנות וחוק העונשין , חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הפיקוח על המעונות

האגף לטיפול באדם המפגר  של טיפולייםהלים נה ה.מפגרבאדם ההטיפול 

 ,טפסיםמספר קיימים . את הפיקוח וגםבפועל השוטפת  מנחים את העבודה

ביקור , סיכום ביקור פיקוח במעון: כגון, לצרכים שונים האגף ידי-עלשפותחו 

 שאלון על –קוח יפרט פִמ , שאלון מסגרת בנושא תרבות פנאי, לילה במעון

בשיתוף המקצועי אגף ה ידי-עלהשנים  במרוצת ותחופ ללוהטפסים ה כל .המעון

את הטיפול ולמסד את כדי  ,)ם"אקי, מכון ברוקדייל-וינט'ג( נוספים גורמים

  . הפיקוח עליו

 מי מפקח   ?  

  משרד הרווחהבתחום השירותים לאנשים עם פיגור הואהבלעדי המפקח 

הייתה עניין זה בשל המרואיינים בכל הרמות  התובנה. והשירותים החברתיים

אנשי המטה מפקחים וה ,הרשויות המקומיות, ספקיםה: משמעית-ה וחדברור

                                                      
הנתון מתבסס (מרואיינים שונים הציגו סדרי גודל מעט שונים מבחינת מספר הדיירים    24

 ).על תשובת מפקח בתחום זה
האגף לקהילה הועברה מת הפיקוח ייכאשר פונקצ לאחרונה עבר המשרד שינוי ארגוני   25

על כל המעונות וסוגי כל מפקח על אחד ההיה גורם י כך ש, לאדם המפגרלשירותלאגף 
    ).בית קבוצתי, מקבצי דיור, מגוריםדירות , הוסטלים(ת הדיור בקהילה מסגרו
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כאשר ,  בלבדהמשרדשל היא אחריות הפיקוח הישיר כי  טענו הכל .26משרדב

). בהתאמה,  אחוז25- ו75ביחס של ( המימון משותף למשרד ולרשות המקומית

בות של הרשות  מעוראנחנו לא רוצים  ":27יםמפקחאחד ה ,למשל, כך טען

,  פיקוח זה תפקיד של המדינה.זה לא התפקיד של הרשות לפקח – בפיקוח

 המרואיין, 'אינטרסים'במושג  ". יש לה אינטרסים.והרשות זה לא מדינה

בתחום הרשות  מסגרות דיור בקהילהערים להקמת ההתייחס להתנגדות ראשי 

   . מחוץ לרשותתושבים מסגרת מתאימה בלשבץ  םולהתנגדות

הרבה : "מעט פחות ברורהאר מערכת יחסים ית גדולהספק ברשות מקומית 

 תפסה את מקומו של הפיקוח של המדינה ]הרשות המקומית[שנים היא 

חוק דוהמפקחים שלו לוקחים את המושכות ומנסים ל ולאחרונה משרד הרווחה

  כי המפקחים,ןטעוהצביע על בלבול זה ספק  ".הצידה את הרשות המקומית

לכך הוא  כמענה .ממנו לדווח רק להם ולא לרשות מבקשיםמשרד מטעם ה

ובאיזה  למשרד באיזה תחומים עליו לפנות ,ועדיין לא ברור לו מדווח לכולם

  שהספק עובד מול מספר,אחת הסיבות לבלבול היא . המקומיתלרשות –מהם 

משרתם של "הוא הגדיר את מצבו כ .נדרש לדפוסי עבודה שונים ובמשרד אגפים

   .    לוקח לו זמן רב לשבת עם כל הגורמיםוטען כי" י אדוניםשנ

 ,סטנדרטים של שינויל וה לקביענתפסת כשותפהאמנם הרשות המקומית 

 ,כך .הפרטבמענה על צורכי  – הטיפוליהוא בהקשר שלה  העיסוקעיקר אולם 

איננו  ספק המפעילהואטר יכפסילנזקק  דייר אםהרשות מתערבת , הלדוגמ

 כך ,לא כפיקוח אלא כדאגה לדיירים, חלק מהרשויות בוחנות. ממן זאתמ

 ,ןהמפעיל ומסייעות בנושאים שבסמכותהספק  את המצב הכלכלי של ,הודגש

במידה , עוד עוסקות הרשויות. ' וכו, למבנהמיםההוזלת תעריפי בכמו לדוגמה 

 . לדייריםמציאת פתרונות תעסוקהב ות הדייר קשר עם משפחה עלשמירב ,שונה

פרטניות עם שיחות  יםקיימהמ, המקומיותברשויות  בדים סוציאלייםעויש 

,  אחרותרשויותב ,לעומת זאת.  בעמותותהדיירים ומראיינים עובדים חדשים

ואינם תופסים זאת הללו דירות  בריבאופן סדביקור  עורכיםם אינ םעובדיה

קוח כמעט ואין לנו פי"כי , דיור מוגן טעןמסוים של מנהל  .תפקידםחלק מכ

                                                      
 הכוונה למשרד הרווחה והשירותים – "המשרד"לשם קיצור נעשה שימוש במינוח   26

   . הדבר יצוין במפורט,מדובר במשרד ממשלתי אחרשיהיה במידה . החברתיים
 בלשון זכר ללא קשר הינו, גם בציטוטים, ייחסויות בטקסטההתותיאור בעלי התפקידים   27

  כפי שהובטח, להבטיח את האנונימיות של המרואייניםנועדהדבר . למינו של המרואיין
בהרת  להההערות בסוגריים מרובעים בתוך הטקסט הן תוספות של המחברות. להם

  .  םהייתה הקפדה להביא את דברי המרואיינים כלשונ, מעבר לכך. הדברים



  מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 
36

רק במקרים חריגים . הפיקוח של משרד הרווחה מעדכן את העירייהומהעירייה 

מידת המעורבות של  ".הרשות מתערבת אבל הם תמיד מקבלים מידע שוטף

  .  בין הרשויות השונותנבדלתהרשות 

הדרה של הרשות קבלו על ה חלק מהמרואיינים ברשויות המקומיות

של ריכוז  תהליךה מתרחש במידה רב ש, וביטאו את תחושתםהמקומית

 אם מסתכלים ,התהליך": עובד סוציאלי ברשות המקומית, למשל,  כך.סמכויות

. יותורכוז וריכוזיות של המשרד ולא פיזור של סמכיזה יותר מ ,היסטורית

".  הציבו לנו גבולות ונתנו סמכות בלעדית למשרד,דברים שהיינו יוזמים בעבר

לא סביר "ש ,טענו, יחד עם זאת אך, שותיש שביקשו להגדיל את סמכויות הר

   ."שהמשרד יוותר על סמכויותיו בתחום זה

 הפיקוחמאפייני   

עם  קשרי עבודה שוטפיםהפיקוח מתבטא ב. תדירות ומידת אינטנסיביות

ספקי  אצל ביקורות פתע והן בביקורות שתואמו מראש הן ב,המפקחים

אינה המפקחים של  תדירות הביקורים .בעת האחרונההוגברו ש, השירותים

לעיתים מתקיימת אך , ם חודשי3-4 כל יש שציינו שמתקיים ביקור .ברורה

.." קבועה והתדירות איננה גבוהה  אין תדירות" – שבוע אחרי שבועגם ביקורת 

 חיים  שם,)הפנימיות ( שבשונה מהמעונות, הצביע על כךיםמפקחאחד ה ).ספק(

עובד  .ם פחות אינטנסיביבהוסטליהפיקוח  ,מצבם קשה יותרדיירים שה

סוגיית ההפרטה של  בייחוד סביב"  כי,רשות מקומית צייןסוציאלי ב

שכן , "מפקחים על הנעשה שםש יש מעט מאוד גופים ממשלתיים ,ההוסטלים

  .  לבקש עזרהוהיא יודעתטוב יותר שמצבה מדובר באוכלוסייה 

פיקוח " –פיקוח של המאפיין  עולה מדברי המרואיינים". פיקוח על פי חריגים"

על מיוחד מושם דגש פיקוחי במקרים בעייתים ש ,הכוונה היא ."על פי חריגים

רים ולא עם יראיונות אנונימיים עם דילא מתקיימים " – ספק השירותים

פורמלי -באופן לא דיירים והצוותהעם רבות אם כי יש שיחות  ,המשפחות

 ,מתקבל הרושם ).מפקח ("ובדיקה דקדקנית במקרה של אירועים חריגים

  הביקוריםתדירותעל  משפיעים, ים לפיקוחמדווחה, מקרים ובעיות חריגותש

  .של המפקחים במסגרת
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מפקחי הדיור מופקדים על מספר לא מבוטל של . עומס בעבודת המפקחים

כולל ( מסגרות שתחת פיקוחו 30-כך דיווח מפקח אחד על יותר מ. מסגרות

  ).דירות ומעונות, הוסטלים

שיותו י לא– "פרסונה"ל. שלו עם הספקים  ואופי הקשר של המפקחאישיותו

ייעוץ והדרכה  תפקידישבין  על התחוםבדיון . יוחסה חשיבות רבה –של המפקח 

ייתה ה רוב המפקחיםל בעברש, התקבל הרושם, ביקורת ופיקוח יאל מול תפקיד

 .פיקוחח " דוהכינו כלללא לעיתים  ש, עד כדי כך,להישאב לצד הייעוצינטייה 

  .על מרכיבים פיקוחייםרב יותר דגש במשרד היום מושם 

 על להעיביש בכך כדי , למפקחספק קשרים הדוקים מדי בין הקיימים כאשר 

 סוגיה זו מעוררת . על המסגרתלהגןהמפקחים  ולהביא את פעולת הפיקוח

 מפקחיםל החוזקות של הפיקוח נובעות מכך ש.בכיר במשרדלטענתו של , קשיים

מתנהל  שהפיקוח ,נובעות מכךהחולשות . שה מלאה למסגרות המופקחותגייש 

משפחות המול  ,דייריםה מספיק מול  ואיננו מתנהל באופןבעיקר מול המנהל

מובנות - שהמפקח מקיים שיחות לא,ציין מנהל הוסטל שהתראיין .הצוותמול ו

כל ", כיהמרואיין  טען  עוד.ביקוריו אצלועת  בדיירים בהוסטלו כיםימדר עם

אנו רואים שלכל  ... אין לפיקוח קו מסוים אחיד– מפקח יש לו את תפיסת עולמו

 ,הסבירהמרואיין  ).מנהל הוסטל( " מה שיותר מדבר אליו–מפקח יש דגש אחר 

לעשות לו את " ואפשר "וי" החותרים לסמן, םייש מפקחים טכנוקרטיכי 

לאופי כי , וד צייןע. מבינים את מורכבות המקוםה ,אבל יש מפקחים "ההצגה

 הצביע על דמותו המיוחדת ,ספק,  מרואיין אחר.תפקיד מהותייש המפקח של 

 ,בעל אוזן קשובהשהוא , ןכוישר , ותיאר את אופיו כאיש חם" שלו"של המפקח 

הוא תיאר את  .אשר תמיד מסייע ויודע לתת גם ביקורות קשות בצורה אלגנטית

, כניות קידוםת , דיור:היבטיםהכל בעבודת הפיקוח הקפדנית של המפקח 

צרכים אישיים של ו של המבנהפיזיים היבטים , ניקיון, המזוןטריות , תזונה

מתנהלים מולו  שהכלנתפסת ככזו המתואר ה המפקח רהאווירה שמש .הדיירים

  .)מנהל מסגרת דיור(ופתוח  באופן חיובי

ין בכיר במשרד הצביע על החשיבות של שמירה על מערכת יחסים טובה ב

 לשמור על ערוצי תקשורת אלא, "המטרה לא להעניש"שהרי , "שטח"המפקח ל

אני לא : "מערכת היחסיםחד המפקחים הסביר את החשיבות של גם א. פתוחים

על הטייטל של לגמרי מפקח אלא יותר בכיוון של יועץ ולכן אנשים לא מפחדים 

י כל הזמן הולך  אנ...ממני והם יותר משתפים פעולה איתי והם מספרים לי הכל

.. .עוזר/מנחה/ בין להיות הרגולטור בצד הרע לבין להיות יועץ–על חבל דק 
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. אנחנו בסוף עובדים סוציאליים ולכן החבל הוא דק ומאוד בעייתי להלך עליו

אם באים רק , ולטענת). מפקח" (אם לא הולכים עליו נכון אז כולם מפסידים

מפקח וקשה להיכנס לעומקם של על ה" עבוד"תמיד ניתן ל, בכובע של מפקח

  .דברים

כרות עם יההויכולת ה ,ניסיוןהההנחה היא ש. של המפקח ובקיאות מקצועיות

 השוטפות  למפקח לזהות את הבעיותיםמאפשרה ים משמעותיםכליהם התחום 

 ובחינה נו של המפקחניסיו .מסוים בזמן ולא להתמקד רק בביקורת נקודתית

מספר ו נמצאאם .  לאשורו על המצבו להביןיסייעתחומים שונים של חוזרת 

 בהקשר .התגלתה התמונה כולהלא אם אף ,  ניתן לטעון שיש בעיההרי, כשלים

מספיקה ולכן חשוב לאמץ גם כלים של -רגולציה חיצונית נתפסה כלא"זה 

של גורמים  מעורבותיש חשיבות ל ,הדוגמ לכך .)בכיר במשרד ("רגולציה פנימית

 קלינאית, ת שיניים/רופא, תזונאית, אחות, ה/רופא – לה במסגרות אחיצוניים

על יותר מובנה שהוא  לתת מידע שיש בידם – כים לשעות הפנאיימדר ותקשורת

יש מפקחי תוכן שבוחנים ספציפית את ". )בכיר במשרד (המתרחש במסגרת

   ).מפקח ("התחומים שלהם ופיקוח כוללני שאמון על כל המתרחש במסגרת

גם גורמים אחרים מקיימים ביקורות  . ת של גורמים אחריםביקורת חיצוני

  משרד הבריאותכמו, חיצוניים למשרדמדובר בגורמים . אצל אותם ספקים

 דורש אישור על תקינות מערכתה ,)פיקוח שנתי(או כיבוי אש ) אחת לשנה(

הן , נחשפים לגורמים טיפוליים רבים הסדרי הדיור בקהילהבהדיירים . החשמל

 גם ההוריםבנוסף לכך . טיפוליהיום הבמעון הן ו) ש"מע(הנתמכת  בתעסוקה

ולכן יש פחות דיווחים על , בעייתיהינו  היחס לדייר כאשרמעורבים ומדווחים 

   ).בכיר במשרד(חריגים 

שיש  נוסףרכיב מהפיקוח הפנימי הוא . הספקים-פיקוח פנימי של המנהלים

אנחנו כל הזמן : "רור באיזה אופןאם כי עדיין לא ב, במערכת ניסיון ליישם אותו

להיות אפקטיבי עבור מתלבטים בתוך עצמנו איזה מנגנון פנימי של פיקוח יכול 

 של עמותה ממערךשהיא חלק  ,דיור מוגןמסגרת למנהל  .)מפקח ("המסגרות

 כי יש ביקורת דקדקנית מהעמותה על המתרחש , הסביר,מרכזית בתחום

 כי הוא מטמיע את ,צייןספק נוסף . )מנהל בדיור מוגן – ספק(ת ובמסגר

מנגנון השירותים ל) אגף אחרבמיישום המוכרת לו (העקרונות של שיטת הרף 

   . השיטה לעבודתותרומתה של שלו והסביר על 



 ?תהליך בהתהוות או שינוי הכרחי

  

39

 טפסים עם שהמפקחים עובדים ,הספקים הצביעו על כך. תכני הביקורת

 בדיקה – םאד חוכ:  והם בוחנים כמה ממדים בולטיםאגף שהוכנו בייחודיים

 , התזונאיתידי-עלמוגדר ה ,תפריטה ;תפקידים פעם בחודשהשמית של בעלי 

תכנון בתחילת המול נבחן ביצוע ה – תקציבה ;מוגש בפועלההמזון נבחן למול 

מה  ,בוחן באופן מפורטואינו  פנאיהתרבות והתקציב מתמקד בהפיקוח  (השנה

יש מצב " :החוזה חידוש  בעתמאזןח "שנתיים יש דו- שנה מדי.)נעשה עם הכסף

גם  ).מפקח" ( לי שום מושג על מצבה הכלכליהבו אני מפקח על מסגרת ולא יהי

 ,הצביע המרואיין על בחינת הקבלות בעניין תרבות הפנאי וציין בראיון עם ספק

בצורה נמדדות הכנסות והוצאות לא  – ים על מספריםרכספית הם לא עוב"כי 

כן הכסף שניתן הגיע בדרכים שונות לדיירים  יותר משנה למפקח אם א.כלכלית

   ). מנהל הוסטל– ראיון" (לא ממש נכנסים לנושא הכספי. בהוסטל

 טובמענה ספק עשויה ל, מעהטהו שטרם ,שיטת הרף כי ,מהדברים עולה

היום אני נשען על : " פעילותוןאופ הסביר אתמסוים  מפקח .רכי הפיקוחולצ

לדאוג , כמו לשמור על שלומו של הדייר, היעדים הכלליים שאותם אני מבצע

אבל אין הנחיות ספציפיות  ...נושאים של בטיחות, היה פגיעה בחסרי ישעתשלא 

 ניתן לחוש את דברי המרואייניםמ ". אני בודקןמפורשות שהונחו לפני ושאות

, יש תקנות שהמשרד הוציא: " בעת האחרונהאופן פעולת המשרדהשינוי שחל ב

ברשות ). רשות מקומיתב בד סוציאליעו" (פילו לא תקנות א, חוברת נהליםוז

ניכרת יותר  המפקחים בשטח  כי נוכחות,המקומיות הדגישו העוסקים בתחום

  . בכל ההוסטליםISO יל תקניחהמשרד מבקש להכי , וכן הוזכר

 גיבוי מול ההוריםלו הנחיה לצורך של הספקים נותן מענה גם לפיקוחה

 שהונהג ,שינוי מבניורק  הוסטלים וח על בעבר לא היה פיק.)המשפחה(

לטענת בכירים במשרד . למסגרת הפיקוח על המעונותאותם הכפיף  ,לאחרונה

שהפיקוח הרבה , צביעו על כךהמקומית ה ברשות .תגובות חיוביותעל כך יש 

המפקח מעורב באופן פרטני בתכניות כי ו בשנה האחרונהיותר אינטנסיבי 

גם תהליך זה הוא  .דבר שלא היה קיים בעבר, ריםאישיות של הדייהגות התנהה

   .  מפקחיםח אדם של כעשרהותוספת כתוצאה של 

בריכוז המחסור  הוא ,מהמרואיינים שעלה ,אחד הדגשים. ריכוז מידעחסר ב

חות מתויקים "הדו .וחיםוהדיאחר  המצב ומעקב שיטתי אחר שיאפשר, מידע

 כי לאחר ,אחד הספקים ציין. ליקויים  מעקב אחר תיקוןהמאפשרתואין תוכנה 

אך בשאר  ,למנגנון המשרד מועבר ה,מסמך עם הערות ביקור מפקח הוא מקבל

בימים  ,לטענת המרואיינים ,ואולם ).ספק(ההתנהלות אין מסמכים רשמיים 
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לעומת זאת קיימים נתונים .  כזות מעקבאלה מפתחים ומתכננים להטמיע תוכנ

משרד הרווחה והשירותים החברתיים  של תשלומיםה מערכת –ממערכת המסר 

  . הדיירים ומיקומםמספר מאפשרת מעקב אחר ה –

סנקציות  להטיל אין סמכותלמפקחים איינים ציינו כי ומר. סמכותשאלת ה

נוטים הם אינם  . מהספק יכולת לקזז כספיםאו, במקרים בהם נמצאים ליקויים

 ר מצב שלוקח זמןשנוצ כך ,סנקציות משניותברשותם גם לסגור מסגרות ואין 

 כי התפיסה היא כי יש ,טענו אחרים במשרד .מתוקניםשאותרו ליקויים  עד שרב

 על המפקח להיות מספיק אסרטיבי בכדי עם הספקים וכילעבוד בשיתוף פעולה 

להפעיל שיהיה עליו  בלישיוכל להתריע על ליקויים ולהסביר כיצד לתקנם 

  . סנקציה

 חוזים ומכרזים  

אחד . השירותים מוגדרת באמצעות חוזים ומכרזיםהפעילות של ספקי 

מרבית ולכן " בית לחיים"השירות מוגדר כש ,המאפיינים של התהליך הוא

הפסקה של חוזה נעשית רק  .ומוארכים משנה לשנה" היסטוריים"החוזים 

יש יחידה שאחראית על : תהליך הוצאת המכרז נתפס כארוך גם .במצבי קיצון

 אשר , ראשוניתהמעצבים טיוטהמקצועי באגף לאחר ש – כתיבת המכרזים

ורק  ופים חיצוניים שכותבים את המכרזג החוזה מועבר ל,מגדירה את הצרכים

 המכרז ים מסמכיחשבות נכתב והתייחסות של הייעוץ משפטיקבלת לאחר 

מהוות גם את ה , החוזים מותאמים לתקנות הפיקוח על המעונות.יםהסופי

 החוזהעל פי  בוחנים אינם המפקחים ,בפועל, םואול. הבסיס לעבודת המפקחים

הריכוז של נושא המכרזים .  בלבדפורמליתמשמעות  יש ההתקשרותמסמכי לו

ברשות המקומית טען , לעומת זאת. בידי המשרד נתפס כדרך לקדם מנהל תקין

 הרשות המקומית תהליך זה מצמצם את יכולת ההשפעה של כי, מסויםמרואיין 

רכי וברשות מכירים באופן הטוב ביותר את צש  היות,והדבר בעייתי

  . האוכלוסייה

 העלה שאלה בדבר הפרמטריםגדולה  ברשות מקומית בד סוציאליעו

שחסרה שקיפות של , יתהי התחושה שלו ה.מכרזהמופיעים ב והסטנדרטים

איכות המקצועית של  לולא הכלכלימופנה לממד שהדגש , הסטנדרטים

מכרז ויש זוכים עושים ...":  למכרז זוכותתשוגינ הב העמותותושרהשירותים ו

אם בפועל .. .מה היו הפרמטרים ,אבל לא ברור על בסיס מה הם זוכים במכרז

 אז מה זה אומר על מכרז שבו ,הרוב זוכים, מקבלים כמעט את כל העמותות
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דרכי ההתקשרות  לעיתיםש,  מפקח מסוים הצביע על כך".?מתקבלים כולם

אם אני רוצה שלכל דייר תהיה תכנית קידום : "יקוחעל הפמייצרות מגבלות 

ח והמפעיל יבוא ויגיד לי שבמסגרת כ, אישית וזה לא כתוב בתקנות של המשרד

לכן יש הרבה פשרות שלנו מול . לא יכול לעשות כןהוא  שעומד לרשותו האדם

זקות וזה תוצר של בעיות מבניות שמקהות את הסמכות ואת הח – המפעילים

  .)מפקח( "של התפקיד

  שיטת הרף 

במערכת אבל עד כה וליישם אותה לאמץ רצוי כשיטה ששיטת הרף נתפסת 

לטיפול באדם האגף  גם, 228 רףשיטת ה שבמסגרת ,התיכנון הוא.  נעשההדבר לא

רשות  מרואיין מסוים מ.שונותהבמסגרות  השיטהביישום ישתלב המפגר 

מקלה  ,ם השיקום בתחוכיוםמיושמת ה ,שיטת הרףש, על כךמקומית הצביע 

רשות בבד סוציאלי עו(היא מובנית ומאפשרת פיקוח ש היות ,העבודהעל מאוד 

על סדר היום שיטת הרף מתחילה לעלות   כי,צייןגם אחד הספקים ). מקומית

ספק  ).ספק( השיטהמהות  גם ההבנה שלוכך  "עדיין בחיתולים"התהליך אך 

 כשיטה ,באגף אחרמיישום אותה  שהכיר  כפי,אחר הצביע על יתרונות השיטה

בשיטת הרף היחסים " :המבססת את מערכת היחסים בין הספק למפקח

יחסים כמו של  או מחנך או מדריך או מאמן ואין מתבססים על יחסי מורה

  כי אין להם את הכלים,המפקחים היו מרגישים שמרמים אותם... וגנבשוטר 

  ).קספ ("לבדוק אם הארגון שמולם עשה את העבודה או לא

 מה ראוי – הסדרת התחום  ?  

העניין הוא שצריך להבנות יותר את : " כי,אגף טעןבבכיר . הבניה של הפיקוח

אז יש בעיה וקשיים , אם מפקח לא בא עם מפרט שהוא צריך לבדוק. הפיקוח

עם פעם בשבועיים יגיע למסגרת מפקח  ש,שאיפה היאה ."לבחון זאת בפועל

 כדי לעמוד ,מה צריך לבדוק ם ידיעהעו נייד  עם מחשב,תכנית ביקורים מסודרת

הצורך כן ו, הודגשהב והרבה של המחשחשיבות ה. ליקוייםהקצב שיפור  על

 : כי,מפקח עוד ציין .מעקבלושיטתית  עבודה ל ככלי,מחשבים ניידיםבלהשתמש 

, אין ספק ". כי אין כאלו כרגע,של בניית סטנדרטים בגדול צריך ללכת לכיוון"

                                                      
    ).32-28ראה עמודים ( של שיטת הרף'  דור בבבחינת ,2רף ה המרואיין מתייחס לשיטת   28
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גופים שני לא לערב ורצוי נהלים של ברורה ארצית אחדה כלל בהיש צורך ש

  .בפיקוח

 האחראי על התחום ,בד סוציאליעו.  והתרומה החיוביתמידת האינטנסיביות

על אף שהפיקוח הפך אינטנסיבי אני עדיין אשמח " :כי ציין ,ברשות מקומית

ר וזה פחות מסגרות דיובלבקר צריך לתת לכל מפקח . יותר אינטנסיבי לפיקוח

המדינה צריכה לקחת אחריות כי יש מפעילים עם אינטרסים  .ייטיב עם הפיקוח

כי , אני חושב שצריך להגביר פיקוח: "טעןמסוים  ספק ".שאינם תמיד טהורים

 על צורך בחיזוק המרואיין עוד הצביע ...".זה מונע דברים חמורים במוסדות

אלא מסייע לו  בודתושהפיקוח לא מקשה על ע, הוא גם ציין .מערך ההדרכה

ראוי שתהיה שקיפות מלאה " : כי,טעןאחר  ספק .להעריך את טיב הפעילות שלו

של איכות ולקבוע   אמור להציב רף, לדעתי,הפיקוח. תהליך הפיקוחב

 הפיקוח הולךבסך הכל ... אחידים לכל המפעיליםקריטריונים שיהיו ברורים ו

היא הליכה לכיוון שיטות  ותלמקום חיובי יותר ולדעתי השאיפה שצריכה להי

לדעתי הקושי הכי גדול זה : "כך ציין מפקחו; "מדידות יותר ומדעיות יותר

להפעיל כנגדם  סמכותהמצב שבו אנחנו מוצאים ליקויים חמורים ואין לנו 

 ,ה לדוגמ,כך". צריךשכי יש הרבה אחריות ואין כלים של סנקציות כ. ..סנקציות

  .  לספק לא ניתן לקזז כספים,ל פי הנדרשע, ח אדםומצב בו אין איוש כב

על צורך הצביעו המרואיינים . חיזוק העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות

, לדבריהם.  ברשויות המקומיותםיבדים הסוציאלישל העו תפקידהלחזק את 

מסגרות לאחר הכניסה לשאר בקשר עם הדייר גם ייד הסוציאלי ובשהעראוי 

מידע מתווסף אז ש היות ,הוות נדבך נוסף ברגולציהלקשר כזה עשוי . הדיור

  .מגורם נוסף

חיובי כלפי משוב גם ,  מנגנון המשובלחזק אתראוי . חיזוק מנגנוני המשוב

על ש, שירותהולמנהל  חות מועברים למנהלים במטה"שכן הדו, הגורמים בשטח

   ).בכיר במשרד הרווחה( חוזרמשוב לספקים אין פעילותם 

 ציינו כי הדגש של הפיקוח המרואיינים.  ואיכות הפיקוחאיכות השירותים

מומחים  אין מספיק מפקחיםוכי  ,סכון ולא על איכות השירותיםיח עלמושם 

 משתכריםהם  מידי ו המפקחים נמוךשלהשכר כי , ןיעוד צו. בתחום הפיגור

  . פחות מהמנהלים של המסגרות המספקות את השירותים
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 פיקוחשה, )יםמספקי השירותידי אחד -על (עוד נאמר לגבי איכות הביקורת

התקציבים  למולעם דרישות הגיוניות יש לבוא אל הספקים אך הינו טוב 

 ולא לבוא עם תכתיבים חהמפקח צריך להכיר הכל מהשט. שהמדינה מעמידה

  .)ספק(מלמעלה 

 אני לא ,הרבה ביחס לאגפים אחרים עם כל זאת שהמפקחים נמצאים די"

מה קורה הוא יודע האם . במעוןת יודעים מה קורה שהמפקחים באמבטוח 

האם כל המטפלים עושים את עבודתם נאמנה ולא מכים  ?ברוטינה של הבוקר

מטריד . של צעקות במקומות מסוימים אני שומע שיש היום תרבות? או מקללים

לתחושות הללו הצביע המרואיין  כמענה .."..אותי שאני לא יודע מה קורה שם

  ).בכיר במשרד( שנערכות לשם בחינת המצב קורות פתעביעל  הגברת 

   ונוער בסיכון לילדיםניותועדומ. ב.6
, טיפולית לילדים לאחר שעות הלימודים-ניות הן מסגרת חינוכיתומועד

מקביל תוך חיזוק , חברתי של הילדהחינוכי וה, לקדם את מצבו הרגשיהמיועדת 

של מגוון מערך  עותימצה ,יותנוישנם סוגים שונים של מועד .התפקוד ההורישל 

ארוחות וטיפול רגשי , בית-סיוע בשיעורי, חוגים: בהםו ,פעילויות ושירותים

 פועלת במבנה ציבורי ו ילדים15-ככלל ל-בדרך מיועדתנית ומועד. דת הצורךיבמ

אם בית , ךימדר צוות המועדונית ב.שעות הערב להספר ועד-ת סיום ביתומשע

ברחבי  (12-6לאי יגב לילדים במועדוניות קדנוהתמבמחקר  .ועובד סוציאלי

משרד הרווחה והשירותים ברוקדייל ו-וינט'ג( מועדוניות 1,000-הארץ קיימות כ

לרשות משותפות ה ,29מועדוניות אינטנסיביותובתוכן ) 2010 ,החברתיים

 30)ס"קב ( ביקור סדירןציחינוכי וק  מנחהובהןמשרד החינוך המקומית ול

אתר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים (נסיביותאינט-מועדוניות לאו

  .)משרדה
תכנון  ,שכלילאנשים עם פיגור מסגרות הדיור בקהילה בשונה מתחום 

 שבאחריותה, הצרכים להקמתן של המועדוניות מוטל על הרשות המקומית

משרד הרווחה אך עליה לקבל אישור לכך מבהקמת מועדונית  על הצורך להצביע

                                                      
מספקות לילדים גם ופועלות ארבעה או חמישה ימים בשבוע הניות ומועדמדובר ב    29

 .ארוחה חמה
נשירה לאיתור תלמידים בסיכון  מתמקד ב)ס"קב(קצין הביקור הסדיר תפקידו של    30

 .אינו סדירהספר -תשביקורם בביתלמידים מידים נעדרים או תל, הספר-בתימ
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 הרשות ידי-עלנעשית ישירות  ניתומועדהפתיחה של ה. תייםוהשירותים החבר

 האחריות להוצאת המכרז היא . לספק חיצוני ומכרזאו באמצעות חוזה) מיעוטן(

ספק או ישירות ל מועבר ממשרד הרווחהאך התשלום  של הרשות המקומית

   . רשות המקומיתדרך העמותה ולא ל

 מי מפקח ?    

באשר לאחריות  בהירות-תחושה של אימהרשויות המקומיות עולה לכאורה 

ברשות מרואיין  ."מה צריך להחליט מי מפקח על" :הפיקוח על המועדוניות

הגדיר את הבעייתיות בתחום  ,ניותוהמרכז את נושא המועד , מסוימתמקומית

מי אחראי על מה ולהגדיר זאת בצורה  צריך להחליט": במילים הבאות

 אין תפקיד ...יגידו לנו איך מפקחיםכדאי ש, כשאומרים פיקוח. ..פורמלית

אז בטח שאני לא יודע  םואם אני לא קיי. ..ס שמאפיין את מה שאני עושה"עתב

לבנות תכנית וענף ספציפי יש צורך  –איך לעשות ביקורת על עצמי ועל אחרים 

ברשות מקומית  ). ברשות מקומיתבד סוציאליעו ("...שיעסוק במה שאני עושה

מוגדר מה בסמכות ש הרווחה אחראי על הפיקוח מבלי משרדש ,נוספת טענו

החלוקה הזו מבוססת על רצון טוב " :המשרדבסמכות  הרשות המקומית ומה

עוד ציין המרואיין כי  ).עובד סוציאלי ברשות מקומית ("ורצון לקחת סמכות

  . הוא יודע שבשנתיים האחרונות עובדים על הסדרת הפיקוח

לגבי בהירות ה- בדבר אי,תו המקומיתיולמרות התחושה העולה מהרשו

למחלקה לשירותים  נראה כי הפיקוח המחוזי מייחס ,תפקידן בתחום זה

ברשות [ מנהל הלשכה":  בתחוםתפקיד מרכזיחברתיים ברשות המקומית 

 –סוג של פיקוח עקיף  –] מפקחי המחוז[אנו , ניותומפקח על המועד] המקומית

 ).מפקח מחוז" (נות לילדים בסיכון פתרוהמפתחותאנו מפקחים על המחלקות 

יש הגבלה ותעריף לכל , התחום לא פרוץ": המחוזיברמת הפיקוח עוד הוסיפו 

גם מסגרת וההסדרה הבסיסית שלה היא על פי תקנות העבודה הסוציאלית ו

 זה .תקנים ומבנים, גבולות, תקנות, ח אדםוכ – ס"ניות מוסדרות בתעוהמועד

  ).  מפקח" (יה בתחוםהביטוי הוותיק ביותר לרגולצ

  הפיקוח)אופי(מאפייני   

 כי הסדרי הפיקוח ,מדברי המרואיינים עולה. אינטנסיביותהתדירות ומידת 

, כך. הקמתן של מסגרות חדשות  בעתיםוהליווי נעשעיקר הפיקוח .  מובניםאינם

 שם לפני השבפעם לפני האחרונה הי ,מפקח מסר ,ניות מסוימותוביחס למועד
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את המועדונית לראות  ": על הרשות המקומיתך סומהואש מפני ,שנתיים

לערוך ] כן מגיעאני [אבל  ,ניות אני לא חוזרולחזור למועד ,מספיק לי פעם אחת

ניות לשם העברת ומועדהבישיבות היגוי עם מרכז , הדרכה או לשבת בהדרכה

אבל לא  ,עקבי שם אני ממש ,ת בקטע היותר תכניר בביקוךאני ממשי. מידע

שנציגי משרד , גם ברשות המקומית הצביעו על כך .) במחוזמפקח ("הפיזיבקטע 

אם היה שם נציג פעם בשנה זה  ":ניותואינם מבקרים במועדשהרווחה כמעט 

קיים הבדל בין מידת הפיקוח " ).רשות מקומיתב בד סוציאליעו" (כבר הרבה

עיסוק  שם יש פחות פיקוח בשל יתרון לגודל וה,ברשויות המקומיות הגדולות

מתקשות יותר ה ,קטנותהרשויות ה לבין ,מתמקד בעיקר בפיתוח שירותים

  . )מפקח ("ניותו לנושא המועדח אדםובגיוס תקציבים ובהפנית כ

גם  אין .רות קבועהיתד אואין הליך מסודר של פיקוח ,  המרואייניםלטענת

 יםילאחרא צריך להרים טלפוןשמפעילה מועדונית ומידע שוטף על כל עמותה 

בהקמה של של המפקחים רבה יותר  יש נוכחות .לבררברשות המקומית ו

  .ניתומגיעים למועדהם חריג רה משהו וואם ק ,כאמור, ניות חדשותומועד

ברשויות המקומיות  בדים הסוציאלייםהעו. עבודהה הביקורת ונהלי דפוסי

. במלאכה סקיםקשר שוטף ויומיומי בין העונוצרת מתוך כי העבודה , טוענים

הניסיון מכי כתוצאה  ,מסוימתברשות מקומית טען עובד סוציאלי , למשל, כך

מתבססים בעיקר על ה ,פיקוחלנהלי עבודה בעצמו המקצועי בתחום פיתח 

 ועל פיתוח פרקטיקות לשם ותהייהניסוי  הרבהעל , שטחשל הכרות אישית יה

  .להערכת עובדים  דוגמת טופס,בקרה על הפעילות

אנחנו לא " פה ואם צריך אז גם בכתב-לרוב הביקורת נעשית בעלאולם 

יתרה ). מפקח" (מצליחים לדעת כמה מועדוניות יש ואין מיפוי ברמת המחוז

הוא לא בפורמט קבוע והם , למרות שנכתב דיווח כיהסבירו המפקחים , מכך

 העדרגם ברשות המקומית מצביעים על . מתקשים לבדוק שהדברים אכן יושמו

מפעם לפעם דברים נכתבים  .חות בעבודה מול הצוותים"אין דו – ליותפורמ

אין פורמט קבוע וחבל שאין לנו "אך , מסודרת ביחס לכל מועדוניתבמחברת 

בין הגורמים לקושי ליצור מודל פורמלי  ).עובד סוציאלי ברשות מקומית" (כעת

וספת היא סיבה נ .עומס העבודה בו הם נתוניםעל   מצביעיםהמפקחים, ושיטתי

יש היום הכרה של : "בהתהוות הנמצא היותו של תחום הפיקוח תחום חדש

 אבל אין כלי פורמלי שמאפשר פיקוח על מענה, המשרד שצריך יותר פיקוח

" כפי שאנו שומעים בישיבות ארציות של הפיקוח, זה המצב בכל הארץ .בקהילה

   ).מפקח(
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לגבי שאלה . ת הפיקוחריכוז וליקוט אינפורמציה מגורמים שונים ומגבלו

, צוות העובדים,  האם מתבצעים ראיונות אנונימיים עם מנהלים,שבחנה

אך יש  , נעננו כי מתנהל דיאלוג לא פורמלי,במועדוניות או הוריהם השוהים

דוגמה לכך היא ביקורת של . הקשבה ותשומת לב לדברי הילדים ולפניות

" נים הללו חשיבות רבהלהערות של הגורמים השו". 'הילדים על האוכל וכו

הושם דגש על מגבלות הפיקוח וכך ציין עובד  ).עובד סוציאלי ברשות מקומית(

 אני לא ,גם אם אני אבוא פעם ביום למועדונית: "סוציאלי ברשות מקומית

 שניתן לעבוד ,להורים ולמדריכים, אצליח לראות הכל ולכן אני מסביר ליועצים

ות של כל הגורמים ברצינות רבה וגם בכדי לשנות ולכן אני מתייחס להער

  ".להערות של ההורים

 היות שיש ביכולתם,  בהשפעה על הפיקוחמרכזיכגורם נתפסים ההורים 

 ניותומועד בעובדיםהאחראי לקבלת ה הגורם, פנות לאחראי ברשות המקומיתל

של האחראי ברשות " עיניים"נתפסים כורק לאחר בדיקה משתלבים בעבודה ה(

   ).המקומית

 שכן ,תעל הקושי בפיקוח על העמותוהצביעו המרואיינים . גבלות הסמכותמ

המועדוניות הכסף מגויס  במרבית ."קשה לבקר את מי שבזכותו אתה מתקיים"

 כי –זה הליכה על חבל דק  "וכאחראי על המועדוניותרשות ל מחוץגורם  ידי-על

  ). מקומיתרשות בעובד סוציאלי " (ןאני מבחינת הרשות המקומית צריך אות

של העובדים הסוציאליים  יכולתהחוסר ". הכלכלי" בתחום מומחיותחוסר 

-חוסר הבנה בתחום הכלכלי והיבטים כספייםלהתמודד עם ברשות המקומית 

ח כספי "דו למרות שמתקבל כל רבעון.  עולה מדברי המרואייניםחשבונאי

 ,ח"ר על הדומוזר שעליו לעבוכי , טען, לדוגמא, ניםאחד המרואיי ,ותותממהע

דברים שהוא יכול ההיא רק על שלו לא רואה חשבון ואז ההסתכלות שהוא היות 

אחת לתקופה " כי , ציין אחרת ברשות מקומיתבד סוציאליעו. ח"להסיק מהדו

 כאשר נתקלו בבעיה בהקשרים ."משהו מובנה אבל לא] ביקורת [עושים אנחנו

כי  ,ןעוד ציי . חיצוניוןאה חשבכספיים עם עמותה נעשתה בדיקה באמצעות רו

חות "מי עובר על הדו. ח כלכלי פעם בשנה"להגיש דוות מכרז צריכבהעמותות "

אבל זה לא שאנחנו , אנחנו עוברים על זה. זו שאלת מיליון הדולר? הכלכליים

  ). ברשות מקומיתבד סוציאליעו" (מבינים מספיק

משרד החינוך [בות במועדוניות המשול. הבדלים לפי סוג הבעלות על המועדונית

בהשוואה למשרד (בפיקוח   משרד החינוך דומיננטי יותר,]ומשרד הרווחה
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 ,מפעילותהעמותות  ש,במועדוניותו; )31ברשות מקומית עובד סוציאלי) (הרווחה

  .  הרשותמפקח מטעםשל נתפס כסוג היש עובד סוציאלי מטעמן 

אפשר  ,ולותבשתי רשויות מקומיות גד, ניותומועדספקים של בקרב שלושה 

 סגנון שונה של ותמבטאה,  מערכות יחסיםדפוסים שלשלושה להצביע על 

בד הסוציאלי קשר רציף וקבוע של העומייצג  הראשוןהדפוס : סדרהא

 מצד הרשות למרות שאין תדירות קבועה של פיקוחואז  ,במועדונית מול הרשות

אין  ווחהבמשרד הר: "ביחס למשרדכך טען המנהל  .עיקרו שותפותיש שיח ש

חות "לעומת זאת במשרד החינוך יש דו. חות מסודרים"ווח פורמלי והעברת דויד

מסגרת ואילו משרד - זה נובע מכך שמשרד החינוך מעביר כסף פר...מפורטים

 יותר וביותר עקרונית צורך לפקח] למשרד החינוך[ולכן יש לו , ילד-פר –הרווחה 

גם במקביל יש ". מתפקדתהמסגרת ת אם  על מנת לראו,מקומות ותחומים

, נית יותרב מוסדרהאהדפוס השני ב. של מפקחי המחוז ואף ביקורי פתעפיקוח 

צמוד הפיקוח בפעם בשבוע הן המקומית ו של הרשות סוציאליהבד עוה מצד הן

   .של משרד החינוך

מתפקדת ה ,ניתומועדב הדוגמכמו ל,  בהרבהרופףהדפוס השלישי הוא 

 ה ללא סמל מסגרת ושחלק הארי של תקציב, של עמותה אחרתבת-תעמותכ

 ואמנם פועלת ללא מכרזהעמותה  ( ולא על מימון ציבוריעצמימימון מתבסס על 

רק  אלא  מגיע בשוטףאיננומפקח מחוזי אך , וף פעולה עם העירייהתשיקיים 

עליהם די   הפיקוח,הרווחה ]מחלקת[מאלינו הילדים שמגיעים " :לפי הזמנה

אנחנו חושבים שעלינו חלה  .שהם לא בפיקוח של אף אחדברור ויש גם ילדים 

חובת הדיווח אבל אני לא חתמתי על שום נייר שמחייב אותי בפיקוח של רשות 

   . )ספק( "מסוימת עלי

 חוזים ומכרזים  

 ,ניותועדופעילות המאת החוזים והמכרזים בתחום נתפסים כבסיס המאפשר 

מעולם לא ש ,שות מקומית סיפר ברבד סוציאליעו, כך למשל.  היסטורייםםחלק

 אינםהחוזים , בנוסף לכך .ראה חוזה למרות שהוא בתפקיד מעל שנתיים

: על מורכבות הענייןלמשל אחר קבל מרואיין  .משמשים בסיס לפיקוח

 רכי דיןעו, להיות מהנדסים בדים הסוציאלייםההפרטה הזו מחייבת את העו"

                                                      
 מדריכים  79סקר שנערך בקרב , )2005(מרום ואבוטבול - צמח, במחקרן של פרץ    31

 נמצא דווקא יתרון קל למעורבות של מחלקת הרווחה ברשות המקומית ,במועדוניות
  . בהשוואה למעורבות מחלקת החינוך
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וזה  – בסיס אנחנו מבניםהטית אבל את פ אז יש לנו עזרה מש...כלכלנים

ואילו משפטנים ] מקצועיים[ לעמוד על עקרונות ךני חושב שאני צרי א.אבסורד

משרד לאבל זה לא עובד ואני יודע שזה נכון גם , צריכים להבנות מכרזים

  .)רשות מקומיתב בד סוציאליעו( "...הרווחה

היבטים שני   בעל בשטח כתהליך מורכבתנתפסירת המכרז והחוזים צי

 היות שהן ,העמותות מתייחס לקושי של הרשות כלפי הראשוןההיבט : מרכזיים

המקום . מביאות את עיקר המשאבים המקצועיים ולעיתים גם הכספייםאלה ה

   : נתפס כבעייתי,ההתנהלותאופן  להגדיר את ה שאמור,של הרשות המקומית

 סכוםנותנת המדינה ... זה בעייתי" מכרוז שירותי הרווחה"של   העניין,לדעתי"

והרשות  . כמו מבנים והסעות,כסף ומצפה מהרשות  להוסיף כסף או שווה כסף

דורשת זאת   ובמקום זאת הרשות,כסף  יש לי או אין לי,המקומית אומרת

 – מבקשים מהעמותות להוסיף כסף על מה שהמדינה נותנת.. .במכרז מהמפעיל

   .)רשות מקומיתב בד סוציאליעו" (ולדעתי זה ממש אבסורד

 :שני מרואייניםכדברי . המכרזיםמצביע על הקושי בפיתוח  שניהיבט הה

הן את התהליך אבל והן שונאות קשה ] המקומית[ת יו לרשו,זה תהליך ארוך"

אני מבקש מהם . את העמותות ולכן הן עושות הסדר פנימי עם העמותותרוצות 

ו מחויבות או במכרז שהעמותות יהי העמותות ס בחוזה עם"שיעמדו לפחות בתע

אלא , זה לא בתוך הלשכה המשפטית כפי שזה צריך להיות"  ).מפקח(."..לו

 כך לדוגמא עלה .)מפקח." (..מנהל האגף שלא מבין בזה כלום אמור לכתוב מכרז

 לטענתוו ,פועל ללא מכרז וללא סמל מסגרתה, שראיינו, מדברי אחד הספקים

מפעיל ספק הון עז מצד הלמרות רצ". שוועה לסיוע ולא הוציאה מכרז"הרשות 

 בלי סוף ...שנה וחצי אנחנו לוחצים" – "וקיום מבחינה חוקית"לקבל הכרה 

שבעקבותיהן כנראה וות ארגוניות או ניהוליות ילעירייה יש בע.. .שהמכרז יקרה

מנהל -ספק" (...זה יוצר מצוקה מאוד גדולה בעמותה –המכרז לא יצא לפועל 

סמל מסגרת להן ניות שאין ויש הרבה מועד"כי מרואיין נוסף ציין  .)מועדונית

אבל זה בשום . נוידי-על ולכן לא מקבלות תקציב ממשרד הרווחה ולא פיקוח

  .)מפקח  ("מצא במועדוניות שפועלות עם סמל מסגרתיאופן לא י

  שיטת הרף  

אמצעות  גם ב, של שיטת הרףהיישום לקדם את שאיפההברמת המחוז ניכרת 

ניות וגם למועדפותחה נכון להיום שיטת הרף . יטההדרכות והסברים על הש

 . מהםאת הציפיות של המשרדלספקים להעביר שתסייע דרך והיא נחשבת ל
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.  התהוותתהליךהיא בשהיות , רשויותרוב הבת עדיין לא מוחל השיטה ,ואולם

  . )מפקח(עובדת כבר בהן השיטה  יש מחלקות  זאתעם

 עולה האחד:  השיטהביישום קושישני ממדים של ההצביעו על המפקחים 

אנו לא " :המקומיתהרשות בין הצורך בתקשורת מחשבים בין המשרד ומ

לכן זה הקושי , מסוגלים במשרד להטמיע שיטה זו וזה ייקח עוד המון זמן

עם  האחדה כלשהיצריך " :הקושי השני נובע משונות בין השירותים ".העיקרי

ניות ובכשלושים מועדשנערך ניסוי למשל , כך (]"בקהילה [שאר השירותים

הופסק בשל הקשיים המתוארים לעיל ויש צפי לפיילוט נוסף שיתמקד בשיטת 

  ).)מפקח" (רף קהילה"המכונה , רף במכוונות לקהילה

מיישם את העבודה בשיטת ה, המקומית טען אחד המרואייניםהרשות  תרמב

תם אואלה שלא מבינים  בכים ומורכבים ולעיתיםומס הטפסים כי ,הרף

 ,עוד נטען .השיטה פעמיים בשנהלפי למרות שממלאים טפסים  ,מסמנים סתם

וכי  ; ופחות מכוונת לביקורת על עבודת הצוות"מכוונת ילד" השיטה"כי 

קורת י באלא סביר לתת להורה למלש היות ,הטפסים להורים בעייתיים

. )עובד סוציאלי ברשות מקומית" (ולהחזיר את הטופס למדריך שמטפל בילדיו

כי הוא מכיר את השיטה אך לא בטוח , ברשות מקומית ציין אחר בד סוציאליעו

עשויה לייצר בקרה רצינית שהיא אכן והוא חושב   לכל המועדוניות הנכנסהיא ש

   .על התהליכים

נכנסת  ה אחד מבין השלושה הזכיר את שיטת הרף כשיטה,הספקיםמבחינת 

  .  לא נשאלו ישירות על השיטה ספקיםה אם כי, ניותוהמועדיותר ויותר לכל 

 מה ראוי: הסדרת התחום?   

המוטלת להבין את גודל המעמסה טענו כי כדאי המפקחים . הבנית הפיקוח

 פרודוקטיבית ,עשות עבודה יותר טובהשיאפשרו לכלים ולפתח עליהם 

 ת בעבודמחשבים ניידים עוד ציינו את הרצון של המשרד לשלב .ואפקטיבית

יאפשר שגי נתפס כמפתח לשיפור תהליכי הפיקוח ו טכנולקידום – 32מפקחיםה

  ותקציבים לתחוםח אדםוצו על תוספת כיעוד המל. עבודה טוב יותר את הלבצע

נהלים יותר ברורים ב על הצורך ,הטמעה של שיטת הרףכדאיות העל , הפיקוח

תקנים המכיל את הספר על יצירת  ,יאפשרו פיקוח אפקטיביגם  ש,שימיםיו

על גם  ו,חוק הפנימיותדוגמת  ,ניותוחוק מועדעל הצורך בקידום  ,םהרלוונטיי

                                                      
 ,הרשויות המקומיותשל עו על התקדמות במחשוב בלשכות  כי המפקחים הצבי,יש לציין   32

 .  האוכלוסייה בשטחצורכיפי - הפעילות על של תכנוןומסייע לבצע מה שמאפשר 
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שיהיו הוא המצב האידאלי  .פרופסיונליזציה של התחום כתחום טיפולפיתוח ו

חלק הם  םמפקחי היום ה.ניותוהמועדייעודיים לתחום מפקחים מחוזיים 

ועל   המקומית ברשותלקה לשירותים חברתייםחעל המהכולל פיקוח הצוות מ

ניות הן לא ו כך שהמועד,קהילתיים והדגש משתנה מפעם לפעםה םיבטיהה

  .בהכרח במוקד

ת הושם דגש על ות המקומייוברשו. חיזוק העובדים הסוציאליים מול העמותות

בעיקר עם , השותפות מה טיב ? מי אחראי על מה:הגדרות ברורות יותרצורך ב

הבחנה   ליצור הצורךהצביעו על. ס"תפקיד בתעההגדרת וצורך ב? משרד החינוך

 להבין את מקומן המתחזק של על הצורךו בין רשויות שונות והיכולות שלהן

 ןבשל ההיבטים התקציביים וגם בשל תפקיד  גם,שירותיםשמספקות העמותות 

 "אי אפשר לומר להם תפעל ותשתוק" – בקביעת השיח וסדר היום הציבורי

  . )רשות מקומית, עובד סוציאלי(

כי שיתוף ו שהם מרגישים מפוקחים מספיק ,אופן כלליהספקים טענו ב

כי היחסים עם הגורמים  ,הם טענו .אפקטיביהינו הפעולה בין הגורמים השונים 

 ויחס גם בשל יחס של כבוד לעמותות שיתוף פעולהטובים וכי קיים השונים 

הפיקוח צריך " כי ,אחד הספקיםציין , כך למשל. פיקוח בלבדשלא נועד ל

שהם יוכלו   כך,ופות יותר ועם יותר שיניים מצד המפקחיםכעיתים תעשות לילה

יש , ויחד עם זאת. באמת להשפיע ולשנות מול המשרדים והמנגנון אם צריך

ולא  .לראות גם את הצד שלי ולא רק להביא בחשבון את הצד של המדינהמקום 

ח הם היו משנים את הגישה אז הפיקוכי אם " כך אמרתי וזהו זה"פיקוח של 

איזה  – לבחון את הסטנדרטים, עוד חשוב .)ספק ("היה אפקטיבי הרבה יותר

לא מספיק רק שלעמותה יש כסף או " .עמותות עומדות בסטנדרטים ואיזה לא

בינה שהעמותות הן לא רק בגדר מפעיל אלא מהמדינה לא ". רעיון טוב לפרויקט

  .)ספק (תקציביםה תמבחינ שותףגם 

  לציה בשירותי הרווחה האישייםמגמות משותפות ברגו. ג.6
 להביא את מכלול נעשה ניסיון, שהוצגולמרות ההבדלים בין השירותים 

מערכת מורכבות  אשר יש בה מראש הפשטה של ,הממצאים לכדי אמירה כוללת

 עשויה ללמד יותר על אמירה זו, ואף על פי כן. שירותי הרווחה האישיים

  . SWOT-מודל הב והיא מסתייעתהמגמות בעניין הרגולציה 
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  * SWOT- באמצעות מודל הניתוח – ריכוז המגמות ברגולציה .3לוח 

 חולשות זקותוח
במוסדות יותר מתקיים  .פיקוח ובקרה

פחות בשירותים ו פנימייתייםביתיים -חוץ
 .בקהילה

הרשויות  תפקידו תריכוזי הרגולציה
שבתחום גם בשירותים  ,פיקוחב המקומיות
 . ובנהאינו מש  כמעט,אחריותן

מול קיימים  .מכרזים של המשרד/חוזים
 .מספקות שירותיםההמסגרות 

  .לפיקוחככלי  בפועל  משמש איננוהחוזה

מוגש , הלדוגמכך  . מתקייםפיקוח פיננסי
, חידוש חוזיםעת בואחת לרבעון ח "דו
  .ח מאזן רווח בתום שנה"דו

 פיננסית ביקורתלקיים  הרשויותהיכולת של 
 .מוגבלת

   )ס"תע(תקנות יש  .ראשיתחקיקה 
מתווים את הטיפול ה ,ונהלים פרטניים

 .שונותה באוכלוסיות

אינם עוסקים מספיק החקיקה והנהלים 
בהגדרת תפקיד הפיקוח ובהגדרה מחודשת 

ניות ו רכזת מועדהלדוגמ ,של תפקידים
 .ברשות המקומית

על נאסף מידע במערכת המחשבים  .מידע
 ;) איש2,200 , אתרים80( מסגרות  7,000

 בתהליך רשויות מקומיות רבות נמצאות
,  למערכת מרכזית מחוברות125(מחשוב 

 . ) בתהליך75 , לא ממוחשבות50

מספק בסיס  משמש אינוהקיים מידע ה
היכולת של לימה בין האין  .לקבלת החלטות

שיטת הצרכים של לבין המחשוב מערכת 
יישום במייצר מגבלות חוסר ההתאמה  .הרף

  .השיטה

 שכיחה יותרסדרה אמעורבות בפיקוח ובה
    .מסגרות חדשות או במקרים חריגיםב

  אופחות בקרה ופיקוח על מסגרות קיימות
  .בעייתיות-לא

לטפל  תפקידובשקיים כוח אדם  .ח אדםוכ
דרישה וקיימת  ) מפקחים200- כ( פיקוחב

  .להגדיל את מספרם

 עם הגידול אין מספיק מפקחים להתמודד
אין "למפקחים . רות בקהילהמסגמספר הב

לא  ,)לא נוקטים צעדים, גיבויאין " (שיניים
ה אין הגדר, םאנונימיראיונות מתקיימים 

 .לביקוריםזמנים ברורה של לוחות 

הטמעה של הפיתוח והתהליכי . שיטת הרף
השיטה  היכן ש; מתרחביםשיטת הרף

   .זוכה לביקורות טובותהיא  מתמיוש

שמתבטא , יטהקיים קושי להטמיע את הש
; הסכמה של האגפיםחסרה : בהיבטים של

 חסרה ;מורכבות השיטהבעייתיות הנובעת מ
אף ידע ולעיתים ב חוסר , ממוחשבתתשתית

תפיסות הפרופסיונליות שבלב  בניגודקיים 
 .העבודה הסוציאלית

הדרכה ופיקוח מסייע בראיית  ביןשילוב 
  .של השירותים בתחום המורכבות

הדרכה  כיווןלתה יהיייה טהנ, עד לאחרונה
   .סדרהלאשותפות ופחות ו

- במידה לאניםהפיקוח והבקרה נשע
/ פורמלית-מבוטלת גם על תרומה לא

הסדרים , מורים, הורים( מוסדרת
  .)בעמותות

 אינושל הגורמים הללו הפיקוח והבקרה 
  .סדרהאכחלק מתהליך ה מובנה
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  )המשך( * SWOT- מודל הניתוח באמצעות –ריכוז המגמות ברגולציה  .3לוח 

 חולשות זקותוח
של יש שילוב . שילוב בין גורמים בפיקוח

  .גורמים בפיקוחמגוון 
 מי אחראי על :בהירות-איקיימת לעיתים 

 ? מי מפקח על מה , מה

חל שינוי בתפיסת הדרג הבכיר את תפקיד 
 .המשרד כרגולטור

התפיסה והידע עדיין לא חלחלו לדרגים 
   .השונים במשרד

יש כיווני פעולה לפיתוח . פיתוח הרגולציה
  .רגולציהה

וניכר כי חסרים ראייה כוללת חסרה 
 של הטמעהלח אדם לפיתוח וומשאבים וכ

  .שיטת האסדרה

שימוש במגוון כלים ליישום הרגולציה  יש
  .מצד מגוון גורמים

 הגורמיםהסכמה בין לא תמיד קיימת 
 הדבר מקשה. רשות וספקים, משרד, השונים

  .בין הגורמיםוהעברת ידע על תיאום 

יש הבנה כי חל שינוי באופי תפקידו של 
מתרחשים ההמשרד נוכח השינויים 
  .בהספקת השירותים

אנשי  על תפקיד קיימת  מחלוקת  ערכית
  . המקצוע בתהליך

  . שקיפות של תהליכי הרגולציהחסרה  

 איומים הזדמנויות
,  מגמהקיימת בעשורים האחרונים

גישה את הצורך בחיזוק מנגנוני המד
  .הרגולציה

משאבים , רגולציה דורש התמקצעות פיתוח
אולם הדגש מופנה , וח אדםכלכליים וכ

  .סכוןיחלצמצום תקציבים ול

מחקר על מנגנוני רגולציה בתחום ה
 מתפתח והוא עשוי  החברתייםהשירותים

  .וני רגולציהנלסייע  בפיתוח מנג

ולהתאימו  רגולציה על מנגנונייש לפתח ידע 
  .להקשר הישראלי

ודגש במשרדי הממשלה קיימת מדיניות 
בשנים האחרונות על פיתוח מערכות 

  . ופיתוח המחשובהמידע

המידע איטיים מערכות תהליכי פיתוח 
  .ודורשים משאבים

ידע רב מצוי גם בקרב מגזרים שונים 
  .העושים בתחום

יך שיתוף פעולה בין גורמים שונים אינו תהל
   .פשוט ליישום

מים וההזדמנויות של ארגונים מתוך  האיו, החולשות,מודל זה בוחן את החוזקות, כאמור  *
 כפי ,והחולשות על החוזקות מושם דגש בטבלה .כוונה לקדם ניהול אסטרטגי בארגונים

היו אשר  ,יות והאיומים הם תוצר של גורמים חיצוניים לארגוןו ההזדמנ.מערכת בשנבחנו
  . במוקד של המחקר הנוכחיפחות 
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שירותי רווחה במנגנוני רגולציה : השוואה בינלאומית . 7
  הולנד מטניה וידוגמאות מבר – במדינות שונות אישיים

עבודתה של  נתאר את  טניהיבבר: בשתי דוגמאות תמקדנבסעיף זה של העבודה 

 בו אופןנתייחס לבהולנד ; דוגמא לראיית מקרוכ, "עדה לאיכות הטיפולוהו"

בתי טיפול בהלשיפור איכות   בהתבסס על מערכות,רגולציהיישמו מערכות 

  .דוגמא להסתכלות מיקרוכ, אבות

 לתפיסת מקרו הדוגמ: טניהירב בהטיפול לאיכות הוועדה  . א.7
 )hard regulation( רגולציה קשה יישוםלו

 The Care (הטיפול לאיכות הוועדה בבריטניה לפעול החלה 2009 באפרילאחד ב

Quality Commission( ,רווחה וה הבריאות שירותי לכל היחיד הרגולטור

 טניהימסוג הגופים המכונים בבר ,ועדה היא גוף חיצוניוה .במדינה למבוגרים

). NDPB – Non-Departmental Public Body (מחלקתיים-גופים ציבוריים חוץ

 הפועל ,)טיםיבלשון הבר, מחלקה(וף חיצוני לפעילות המשרד גמדובר בכלומר 

   . לשרכפיפותב

 ולוודא למבוגרים והרווחה הבריאות שירותי תחום את להסדיר: הוועדה מטרת

 מקום בכל או מוסד, חולים-בית, פרטי בית (דורש לכל מסופק איכותי שירות כי

 חייבים בבריטניה העצמאיים יםהשירות ספקי כל 2010 אפריל מאז). אחר

 וחברות חולים-בתי כולל, השירותים ספקי כל. ורישוי הרשמה תהליך לעבור

 המורשים הספקים כל. ומפוקחים מורשים ספקים להיות צריכים, אמבולנסים

 תקופת כל לאורך שירות איכות של ובסטנדרטים בקריטריונים לעמוד חייבים

 הביקורת חות"דו של" הלב "מהוות את מגיעות מהציבורהדעת  חוות. שיונםיר

  .33מבצעתהוועדה ש

                                                      
: בקישור הבא ראו ,מנפיקה שהוועדה חות הביקורת"דוה של לבחינת דוגמ  33

http://62.73.173.233/CSCI/CRH/08/ES0000018708.V2000063399.R01.S.pdf   .  
  .30.8.2010 תאריךנדלה ב  
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 בריאות שירותי ם שלספקי רישום: הוועדה באחריות עיקריות תפעולו

 בסטנדרטים עומדים שהם להבטיח מנת על אישייםחברתיים  ושירותים

 ושירותי האישיים  שירותי הרווחהעל וביקורת פיקוח; נדרשים הכרחיים

 על הציבור יידוע; לוועדה שיש האכיפה בכוח שימוש; למבוגרים הבריאות

 להשוות יוכלו שמטופלים כדי, מספקותחברות שונות ש השירותים איכות

; 34שנקבעו בסטנדרטים עומדת אינה שחברה סגירת; משכל באופן בספק ולבחור

 לגבי מידת שוטפות בדיקות באמצעות רווחה ושירותי בריאות שירותי שיפור

 בדיקות ביצוע; המקומיים השירותים וספקי מתאמיהעמידה בדרישות של 

מסוים  ספק של עמידתו-אי לגבי ספציפי חשש וררבעת שמתע מקיפות

 לספקים גם מסייע דיווח ה.הרחב לציבור הבדיקות תוצאות על דיווח; בדרישות

 שירות לספק כיצד אחריםספקים מ ללמוד  שהוא מאפשר להםהיות עצמם

  . מיטבי

 ועד לציבור אזהרה פרסוםבו קנסות בהטלת החל :הספקים על סנקציות

. להפעלתו שנקבעו בסטנדרטים עומדים שאינם במוסד לקהמח או אגף סגירתל

 שנמצאו הליקויים את מתקן אינו ספק וכאשר ,במיוחד חמורים במקרים

  . מהשוק להוציאוו הספק של רישיונו את לשלול רשאית הוועדה, בביקורות

  : להפעלת כוחהעיקריים כלים שלושה וועדהל

 ביקורות וביצוע סטנדרטים קביעת   

 כחלק הספקים כלל את המחייבים ,מינימליים סטנדרטים תקובע הוועדה

 על בסיס ומתעדכנים נקבעים הסטנדרטים. רישיון לקבלת מהתנאים

 עם, ומטפלים מטופלים עם מקיימיםחברי הוועדה ש שוטפות התייעצויות

 הרווחה שירותימתחומי ו הבריאות מתחומי מומחיםעם ו מקצועיים ארגונים

 על והן בסטנדרטים שינויים ביצוע על הן משפיעות ואל התייעצויות .האישיים

   .עבודתה דרכיבו הוועדה במדיניות שינויים

 Care(  להבטחת סטנדרטים מינימליים לאיכות,2000במסגרת חקיקה משנת 

Standards Act, 2000(,כך.  הוגדרו קריטריונים מכווני תוצאות לכל שירות, 

: בהםו , סטנדרטים38 הוגדרו 65 למבוגרים מעל גיל בתי אבות ל,הלדוגמ

                                                      
 עבודתם של ו רא,בתי אבות סיעודיים בהקשר הישראליבסדרה א של ונים דומיםולכי   34

רים לעומת מוסדות "מלכ: יעילות ואיכות בבתי אבות סיעודיים" ):2005(לוסקי וגבעון 
   .320-319' עמ ,"עסקיים



 ?תהליך בהתהוות או שינוי הכרחי

  

55

, מספק בית האבותלפי המידע ש( מתאים לצרכים בית אבותלבחור האפשרות 

לצרכים  במקום מידת המענה, בית האבותבצורכי הפרט מוערכים האופן בו 

בית מידת ההגנה והאופן בו ; בית האבותהפעילות היומיומית ב; )' וכו,השונים

איכות ; מספק לדייריו בית האבותיבה שהסב; מטופלים ונותל לתקשוב האבות

כספיים וקיומן של  היבטים כולל (בית האבותניהול  אופן; הצוות המטפל

       .  35)מערכות לקידום איכות הטיפול בבית האבות

של חות פיקוח "דו באמצעות פיקוח מרכזי) 1: שלושה סוגי פיקוחמים קיי

 מנהלי ארגונים רובםש, ם בהכשרתםייעובדים סוציאלשהם , ועדהומפקחי ה

בתוך חצי  .עברו הדרכה בנושא הפיקוחוהם ,  בעברמספקים שירותים בתחוםה

מודיע מראש על ה, זוכה בביקור מפקח כל מסגרת טיפול חדשה ,שנה מהקמתה

על פי תדירות הפיקוח נקבעת . מדווח על הממצאים – הביקורובסיום  הגעתו

פיקוח על פי ) 2 .ת ביחס אליהטיב המסגרת המבוקרת ועל סמך תלונות ודרישו

טיפול הבנושא , לדוגמאכמו  ,פיקוח ביחס לנושא מסוים, כלומר –נושא 

תלונות או כתוצאה מבעיות נערך ה, פיקוח אקראי) 3. במסגרותניתן  ה,תרופתיה

ח הערכה "בנוסף נדרשים כל ספקי השירותים להגיש דו. על מסגרת מסוימת

מסגרת שלהם עומדת בסטנדרטים עד כמה הבו להעריך שעליהם  ,שנתי

  . הנדרשים

 שיתוף מקבלי השירותים וגורמים חיצוניים נוספים בהליך הפיקוחי  

 בפיקוח על שיעסקו, מפעילה מסגרת מובנית של גיוס מקבלי שירותיםהוועדה 

 Experts by–" מומחים בעלי ניסיון"מכונים  מפקחים אלה. השירותים

Experience .שדרך עמותות מקומיות ואזוריות  ,מםהם מקבלי שירותים בעצ

 ,ועדהו הידי-על מתמחות בשירותים השונים ומוגדרות באופן מסודרהעמותות (

 ,ההנחה היא. מתגייסים לעבודת הפיקוח)  אלהככאלה שיכולות לגייס מפקחים

השירותים וכי מקבלי ספקת הבידע רב וניסיון יש כי למקבלי השירות 

על אמין לקבל מידע עליהם יקל  ולכן פעולהישתפו איתם אחרים ההשירותים 

   . המסגרת

                                                      
 המינימליים של מחלקת יםטח הסטנדר"ניתן ללמוד עוד על המטרות והקריטריונים בדו   35

 ,2003 משנת National Minimum Standards for Care Homes for Older People ,הבריאות
   :בכתובת הבאה

 http://www.cqc.org.uk/guidanceforprofessionals/adultsocialcare/national 
minimumstandards.cfm   
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 השקיפות להרחבת אינטרנט אתר   

 מאפשר האתר. מהווה כלי נוסף לקידום הרגולציה הוועדה של האינטרנט אתר

 שירותי ספקי כלל על לנתונים ושקופה מלאה נגישות ספק או אזרח לכל

 גאוגרפיים זוריםאפי ל בחלוקה, בריטניה ברחבי האישיים והרווחה הבריאות

 לאיכות בהתאם האינטרנט באתר מדורגים הספקים כל. שירותים סוגיפי ול

כך מסגרת ו הדירוג מתבסס על שיטת הכוכבים .מעניקים שהם השירות

כטוב נתפס שהשירות בה נתפס כדל תזכה לכוכב אחד ומסגרת שהשירות בה 

 ודותנק את לראות ספק לכל מאפשרת ההשוואה. תזכה לשלושה כוכבים

 שהם השירות את לשפר נמוך שדירוגם ספקים ודוחפת שלו היתרון או החולשה

 המורשים הספקים כל פרטיש העובדה. חדשים מטופלים למשוך כדי מעניקים

 שרישיונו או מורשה שאינו לספק מפנייה התושבים על מגינה באתר מופיעים

 של האינטרנט מאתר 2010 אוגוסט- יונייםבחודש נדלהלעיל  המידע כל( הוקפא

  ). www.cqc.org.uk :הוועדה

 לתפיסת ה דוגמ:בבתי אבות בהולנדרגולציה עצמית   . ב.7
  soft regulation(36(יישום רגולציה רכה למיקרו ו

מערכות שירותי הבריאות ושירותי הרווחה האישיים , בשונה מבריטניה, בהולנד

מקד בהבחנה ההבדל העיקרי בין סוגי השירותים מת. מתפקדות כמקשה אחת

 לבין, )בתי חולים רגילים(ודחופים  במקרים חמורים, בין טיפול לטווח הקצר

  . (Hardy et al., 1999) )טיפול סיעודי בבתי אבות(ארוך  לטווח טיפול

 1996שנת ב נוסח )the Care Institutions Quality Act (הטיפול לאיכות החוק

פרטיים  , שירותיםמספקותההמערכות יש ליישם בכל ש ,הגישהמתוך 

טיפול , בסטנדרטים גבוהיםטיפול  – מנגנונים לטיפול איכותי ,כאחדוציבוריים 

  על הארגון להראות כי,להשיג זאתעל מנת . אפקטיבי ויעיל ומכוון מטופלים

באופן . מתוכנן לשמר ולשפר את איכות השירותשיטתי ומאמץ  הוא מקיים

סקרי  למשל באמצעות, הימדדאיכות השירות צריכה ל )1 :מדובר ב מעשי

צריכות  התוצאות של מדידות אלה)  2 ;שביעות רצון או מדדי איכות אחרים

על בסיס  )3 ; מראששהוגדרומטרות למוערכות ביחס לסטנדרטים ו להיות

 מדיניותב בתהליכי השירות או שינויים נדרשים לערוך הארגון אמור, הערכה זו

                                                      
   .)Enequist) 2009 מחקרה של  עלתהלן מתבססלהמובאת ביחס לבתי אבות  ההדוגמ   36



 ?תהליך בהתהוות או שינוי הכרחי

  

57

יביאו לשיפור מתמיד באיכות ים אלה תהליכ כי ,הציפייה היא. שהוא מתווה

  ).Sluijs and Wagner, 2003(השירותים 

להותיר  רצה המחוקק. חוק מפורשותב הוגדר לא" אחראי טיפול "המונח

 אחראי טיפול מהו ההגדרה של בתחום )םייהפרופסיונל(למומחים פעולה  מרחב

)responsible care.(הםש ,וןוהניסי הידע הם בעלישהמומחים  , ההנחה היא 

 בצורה איכותי טיפול מהו להגדיר יכוליםהם שו המטופלים צורכי את מכירים

 המגדירה ,רחבה חקיקתית מסגרת ביצירת מדובר. מהמחוקק יותר טובה

 עוד כל, ובפרטים בתוכן אותה למלא בענף הפועלים מהגורמים ומבקשת מטרות

 כמו, נוספים עייםמקצו גורמים,  בפועל).Enequist, 2009( תושג הכוללת המטרה

, אף הם תרמו, הביטוח חברות ואפילו ניהול איכות בנורמות העוסקים ארגונים

" איכותי טיפול "המונח להגדרת, שפרסמו ומסמכים חות"דו באמצעות

)Enequist, 2009( .הנשענת , רגולציה זו מוגדרת כרגולציה מכוונת תוצאות

 גונים עצמם מתבקשיםשהאר ,ונים של רגולציה עצמיתנבמידה רבה על מנג

  . לפתח

 ספקיםש, הצביעו על כך ,2005-2001 בשנים שבוצעו , רבותביקורות שלאחר

, הבריאות משרד, הטיפול לאיכות החקיקה בדרישות עומדים אינםרבים 

הערכות  ".אחראי לטיפול המנווטת ועדה"ה את הקים והספורט הרווחה

מנגוני איכות הטיפול לא שיפרו את  כשליש מהארגוניםש,  כךמצביעות על

)Sluijs and Wagner, 2003 .(מקצועיים ארגונים נציגי חברים בוועדה) לדוגמה ,

נציגי , מפקחים של המשרד, ספקי השירותים, אנשי מקצוע בתחום ,)אחיות

הוועדה . המשרד הממשלתינוספים של  םונציגי הדיירים ארגוני ,חברות הביטוח

, טיפול לאיכות סטנדרטים הכוללת, "תיאיכו טיפול"ל מושגית מסגרת פרסמה

 קשישים כמה:  לדוגמא,הספקיםאת על פיה המפקחים של המשרד בוחנים ש

 משתנים 14 ועוד ממשקלם מאבדים קשישים כמה, האבות בבתי נופלים

 אלה קריטריוניםהמתייחסים ל ,נתוניםלהציג  חייבים הספקים כל. נוספים

 למידע מושווה המידע. מרכזי פיקוח למשרד מגישים שהם השנתי ח"בדו

 טוב בחר "שמו שפירוש אינטרנט באתר ומפורסם אחרים מספקים מתקבלה

  .(www.kiesbeter.nl) "יותר

-על יםמנוהלמשרדים אלה . וביקורת פיקוח משרד קיים בהולנד מחוז בכל

 עבור הטיפול שירותי את הרוכשות הןש,  הבריאותיביטוח חברות איגוד ידי

 לו מבטיחה, המחוזי הפיקוח משרד עם הסכם על לחתום צריך ספק כל. המדינה

 ההסכם לחתימת הסף מדרישות אחת. לספק התחייב אותו השירות עבור מימון
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 ניתן באמצעותה, הספק אצל מאושרת איכות ניהול מערכת של קיומה היא

 מסוימים מרכיבים לכלול המערכת על. איכותי שירות הספקת להבטיח

 מאפשרים גםאלה . שיפורו ונבדק הטיפול איכות עתנקב לפיהם ואחידים

: הספקים מחויבויות כל במערכתעוד מתועדות  .השונים הספקים בין השוואה

  .)Enequist, 2009( ' וכו ,מזון הגיינת, עבודה אווירת, אש בטיחות, טיפול

.   בהולנדמושג רווח בקרב ספקי השירותיםכה לתפיסת איכות הטיפול הפ

-ארצות אשר יושמו ב,30-בכתביו של דמינג משנות האיכות  גישת המקורות

שלבי כולל את  של דמינגמעגל האיכות .  של המאה הקודמת80-שנות ה בהברית

בבתי האבות ). Plan-Do-Check-Act(פעל -בחן-יישם-תכנן :יםהתהליך הבא

ליישם  ,הפעילויות שלהםאת  הם נדרשים לתכנןובהולנד מיישמים גישה זו 

ולפעול בהתאם לתוצאות , מתאימות לתכנוןון אם התוצאות לבח, ןאות

תהליך מתקיים כך למעשה . כך שהדבר מוביל למעגל תכנוני חדש ,שהתקבלו

   ).Enequist, 2009 (מתמיד של שיפור השירות

באמצעות ישיבות  האחיות בבתי האבות מעורבות בניסוח החוקים וההנחיות

 ןידע שלהלתת ביטוי ל, חוקיםלגבי  יכולות להעיר ןה. וקבוצות עבודה צוות

קיים שימוש נרחב בסוגים שונים של פרוטוקולים . מדיניותהעיצוב ולהשפיע על 

עבודה על כתובים ל-חל מעבר מעבודה על פי נהלים לאכך ש, ליישום העבודה

ניתן לשנות את הנהלים בקלות רבה . פרוטוקולים ומסמכים כתוביםבסיס 

משמעותית יש אמירה  ו איכות השירות לקשישיםמתוך ניסיון מתמיד לשפר את

מסופקים אופן בו באשר ללאחיות בדרגים הנמוכים ולדיירים בבתי האבות 

  .)Enequist, 2009(השירותים 

  דיון מסכם בממצאים שעלו בעבודה . ג.7
במרבית . הרווחה האישייםשירותי ספקת האופן בבעשורים האחרונים חל שינוי 

 ספקתהבשונים המגזרים ה בין שילוב זקה המגמה שלהתחהמדינות המערביות 

על המודל לעיתים נשמעות ביקורות  .מגמה זובישראל בולטת  גםו השירותים

אשר  ,שירותיםההראייה הכלכלית של הספקת על תרבות החוזים ועל , הכלכלי

פרטים ולקידום ערכים חברתיים האינה מייצרת בסיס רצוי לשיפור מצבם של 

 כי ,טועניםה יש ). Jordan, 2008: לדיון נוסף בטענות אלה ראה (ואף פוגמת בהם

כי  המדינה כלפי תושביה וה שלנסיגה מאחריותאת המגמות אלה מבטאות 
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, דורון; 2001, אייזנשטדט ורוזנהק( פגיעה במדינת הרווחה תמהוו המגמות הללו

2007 .(  

 ישראל ספקת השירותים בה שאופן ,הנחה העבודה הנוכחית יצאה מנקודת

של מערכת שירותי  המורכבלמרות המבנה  ,הנמדיהכיצד  ,היאשאלה הוכי , נתון

,  בשל כך.תושביה כלפי ואחראי גורם משמעותיתהווה  ,הרווחה האישיים

מפעיל בתחום המשרד הרגולציה ש מהם מנגנוני, השאלות שנשאלו בעבודה הן

 ?אלהמנגנונים  החולשות שלו זקותוהחמהן  ?ספקת שירותי הרווחה האישייםה

יוצעו  , על בסיס זה?במדינות אחרותזה יצד מתנהלת הרגולציה בתחום כו

   . למדיניותאפשרייםדגשים בעבודה 

 מסגרת מושגית מצמצמת מצד בהגדרת מושג הרגולציה בעבודה זו נבחרה

בהקשר של , הרגולציהמושג ש, מצמצמת במובן זה. אחד אך מרחיבה מצד שני

יות וסוכנקרי  –  של הממשלונתון באחריותנתפס כ ,יםאישיהרווחה השירותי 

תיים מדינ-חוץשחקנים פעילות  תוצר של ואיננו – הממשל בעלות הסמכות לכך

המסגרת המושגית  .מהחברה האזרחית או המגזר העסקיאו ארגונים /ו

 – במובן זה שהיא אינה נוגעת רק בפן הפיקוחי אלא מבקשת לאסדר ,מרחיבה

ספקתם של שירותי הרווחה הה סדורה באשר לאופן ליצור תכנית פעול

 םשינוימ כנגזרשל העוסקים בעניין ולא הסמכות מסגרת ב זאת .האישיים

  . חקיקת הכנסת –ראשית החקיקה ב

   להלן פירוט הממצאים העולים מן העבודה

o החברתיים הינו  הפיקוח במשרד הרווחה והשירותים. שיטתיות ובהירות

על המדוכה ודנו בשאלת  ועדות שונות ישבו. ים שנתתוצר של עשייה רב

הדיונים הובילו להתקדמות . 37 הרווחה האישייםהפיקוח הראוי על שירותי

 דוגמת דילמת , כי מספר דילמות מרכזיות,עם זאת ניכר. ולשכלול השיטות

. ןנכנותרו על  ,מקומי-יחסי שלטון מרכזידילמת ו  או כיועץמבקרכהמפקח 

של פיקוח  מנגנוניםלקדם  על כך שיש, נותבשנים האחרו, הסכמהיש 

עדיין לא ניתן להצביע על שיטתיות בעבודת הפיקוח למרות זאת . ואסדרה

   .תחוםהאופן הפעולה של הגורמים המופקדים על חסרה בהירות בו

o השירותים מתאפיינים בהיותם נבדלים מאוד זה . שירותיםין השונות ב

לבין השירותים  לתייםיקהה שירותיםה הבחנה בין נדרשתבעיקר ו, מזה

                                                      
 .  גם בימים אלה דנה ועדה במשרד בנושא, כאמור   37
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 ,ראשונים נראה כי קשה יותר להבנות מסגרת פיקוחיתבבעוד . המוסדיים

מודל דוגמת  , או בכאלה שהתפתחו על המסורת הזו,ניכר באחרונים

קל יותר , לאנשים עם פיגור שיושם גם על הסדרי הדיור בקהילה ,המעונות

 .תעשייה רגולטוריליישם 

o פיקוח ה המשרד ליישום ידי-על המועדפת כשיטהנבחרה השיטה  .שיטת הרף

מוכרת כשיטה טובה ויעילה ואולם השיטה . שיפור איכות הטיפולולהבטחת 

עדיין לאחר יותר משני עשורים היא  .בצד היתרונות היא נתקלת גם בקשיים

 ישוםתהליך כי , אפשר לסייג ולציין (השירותיםבכל תחומי  אינה מיושמת

 ).התימים אלה וימים יעידו על הצלח בבעיצומונמצא  השיטה

o סקים בתחום לבין הצורך ורופסיונליות ומומחיות הע פתפיסותין הבדלים ב

 וחלקש, הבדלים כאלה מטילים קושי. רגולציהבדגש על הלפתח שיטות 

חוסר . משרד הרווחהנוקט בהן  מתפיסות ערכיות באשר לאופי המגמותנובע 

 במקומות בהן יש הסכמה ,דעוחוסר הי , מחד גיסא,ההסכמה הערכית

רגולציה במשרד ובעיקר מנגנוני יישום  על ים מקש,מאידך גיסא ,ערכית

יות ותפיסות וסדרה דורשים מיומנאפיקוח ו,  תפקידי ניהול.בדרגי השטח

 בלימודי. בדים הסוציאליים כיום בהכשרת העוותחסרה ,פרופסיונליות

לסייע לפרט ופחות   רצוןתוךש הרציונל הטיפולי מדגמו העבודה הסוציאלית

ם של ייהאדמיניסטרטיביים והרגולטור, םיבהקשרים הניהוליהעיסוק 

,  וייס;1994, דורון(חוקרים בתחום מספר הצביעו  ת אלהו על חולש.המערכת

  ).  2005, גל וקטן

o  שואפת לשיפור ה ,שיטת הרף .קשה ורגולציה רכההבחנה בין רגולציה

 אינה, דה רבה כסוג של רגולציה רכהנתפסת במי והטיפול בפרטבאיכות 

מאפשר ה ,רטיםדקל ליישום וכללי יותר של סטנ, מעניקה מנגנון פשוט

כי  ,קשר זהבהעוד נמצא . של המסגרות הקיימות בתחוםאגרגטיבית בחינה 

גם תקנות כך . ם אינם משמשים את המפקחים בשטחהחוזים והמכרזי

 מסגרתם אינם מהווים והנהלים הקיימי) ס"התע(ם ייעובדים הסוציאלה

 .לעשייה הפיקוחיתדיה מובנית 

o על הצורך מרואיינים רבים הצביעו . הבניה והגדרה של שיטות העבודה

על  חלקם קבל. פעולה כדרך עדיפה לביצוע עבודתםהה של שיטות יהבנביתר 

 רכזים של.  בעיקר ברמת השלטון המקומי, הגדרות תפקיד מספיקותהעדר
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הגדרת התפקיד   כיציינו,  בתחום המועדוניותלדוגמא, תחומים שונים

, גם בשירותי הדיור לאנשים עם פיגור.  איננה ברורההנדרש מהםהפיקוחי 

, הסדרה ברורה יותרורך בצעלה העדיין , התפתחות מסורת פיקוחיתלמרות 

רבים קבלו גם על . פורמליות בעבודהחיזוק הבושיפור הכלים של הפיקוח ב

ציוד בוח האדם וכב, ברמת השכר: מים אלהלתחו המופנהמיעוט המשאבים 

 וכי יש עליהם , מעורבים מספיקאינםהספקים חשו ברובם כי הם . המחשוב

  .מידה מספקת של פיקוח

o ב של משרד הרווחה והשירותים ומערכת המחש. צורך במחשוב המידע

 אינה מספקת מענה , שחל בשנים האחרונותשיפור ה על אף,החברתיים

ברמת טיבית של הנתונים גבחינה אגרדה בשטח ולא ללעבולא  ,קימספ

  בתחום זהת מטה המערכות ומתקיימת עבודשיפור המשרד אמון על (המטה

 דוגמת , מערכות תומכות וציוד קצה למפקחיםהעדרואולם  ,בימים אלה

 יישום ועל על יישום העבודה בשטחבמידה רבה  מקשה ,מחשבים ניידים

 ).מדיניות

o בין השלטון  הרבה בקשר מורכבותה. לטון המקומיוהש השלטון המרכזי

 אצלמייצרת לעיתים , מהשירותים  בחלק,מקומישלטון הל המרכזי

על  פיקוחבהיבט של ,  למהות תפקידםביחסבהירות -אי העוסקים במלאכה

התפתחות של את ההצרכים מגדירים , מסוימיםמצבים ב. המסגרות בשטח

  . בלשון המעטה, דלן עליה כאשר הפיקוח,מספקות שירותים המסגרות

 ,  בתחום הרגולציהטניה והולנדיבר ניסיונן של המדינות שנסקרו עלהדוגמאות מ

 הפעולה שלדימיון ביחס לאופן על אך גם  ניתן להצביע על שונות בדרכי הפעולה

בו , מודל של רגולציה קשהשימשה להצגת טניה יבר .המנגנונים הרגולטוריים

דורשת רישוי מכל ה , הטיפולתלאיכוהוועדה  ידי-עלנקבעים סטנדרטים ה

מעטים קביעת סטנדרטים  באמצעות .הספקים בתחום הטיפול במבוגרים

 מסגרת לאסדרת הפעילות הושמה ,בתחומי הפעילות השוניםנבחנים ה, ברוריםו

באמצעות ,  מקצועייםמפקחיםבאמצעות ועדה זו פועלת  .בתחומים הנדונים

שהם  ,מגויסים דרך עמותותה מפקחים ידי-עלכן ומהציבור מידע המתקבל 

 מערך זה . על מנת לתמוך בעשייה הרגולטוריתוזאת, עצמם ממקבלי השירותים

כאשר המדינה מהווה גורם מרכזי בהגדרת ותוך קידום השקיפות פועל 

שימשה הולנד . ספקת שירותים בתחוםה להסטנדרטים המינימליים הנדרשים
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שיטות לרגולציה עצמית בבתי המיישם , רכהמודל של רגולציה  לה דוגמלהצגת

דרישות בין השילוב . "טיפול אחראי" במסגרת חקיקה רחבה המגדירה ,אבות

  העוסקים בתחום ברמת השטח מסייעידי-עללניהול איכות כולל בבתי האבות 

  . שירותיםהאיכות הבטחת לקדם מדיניות של 

מופעלים  יהן בשת:חיזוק השקיפות את המגמה של מראות שתי המדינות

 לבחור –על בסיס זה ו,  את המידע שנאסףציבור לבחוןהמאפשרים ל ,אתרים

 לספקי יםגם מסייע יםהאתר. שירותים השוניםספקי הין בבאופן משכל 

לשפר את וספקים אחרים ניסיונם של מללמוד  יםיכולה ,השירותים עצמם

 – טניהי בבר: בשתי המדינות פותחו גופים ייעודיים.שהם מעניקיםהשירותים 

 הכוללת ,ועדה מנווטת –מופקד על קביעת סטנדרטים ובהולנד המשרדי -גוף חוץ

 שתי מסגרות אלה ייצרו מסגרת כוללת לעבודה בתחום .את העוסקים בתחום

  . ספקת השירותיםההרגולציה על 
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כחי ו הנ המחקר  מגבלות  על     הערה 
פעולה אפשריים לרגולציה במערכת שירותי ולמסקנות על כיווני  סיכום לכהקדמה

 בחינה ,ראשית. חשוב לציין את מגבלות המחקר הנוכחי, הרווחה האישיים בישראל

 כמו גם ,בשל אופיין בעולם של מערכות שירותי רווחה אישיים היא מורכבת

, רבה) פרגמנטציה(בשיבוריות ת והמאופיינ, ת שירותיםומדובר במערכ. בישראל

מאפיין זה . ארגוני המספק אותם-ונות בשירותים והן ממערך רבנובעת הן מהשה

 של "חקרי מקרה"המחקר הנוכחי התמקד בשני . אף מתעצם בעידן הנוכחי

.  המערכת מוגבלת מטבעהל יכולת ההכללה שלו לכל,ועל כן ,שירותים מסוימים

, שלישית. קטן יחסיתמתוך העושים במלאכה היה  )30( מספר המרואיינים ,שנית

 ,גדולותהמדובר ברשויות הגם ש ,התמקדות במספר מצומצם של רשויות מקומיותה

להתמקד הוחלט , המצומצמיםנוכח משאבי המחקר ל,  ואולם.מטה את הממצאים

גם .  שיעור גבוה של משתמשים בשירותי רווחה אישיים"מכסות"ברשויות ה

 כי שילוב ,אה נר,למרות כל האמור לעיל. השלכות על ממצאי המחקריש לבחירה זו 

הכולל גם ניתוח משני של מחקרים , מחקר הנוכחיאת המשו יהמקורות שש

 מחזק את ,על מגמות דומותברובם המצביעים  ,ומסמכים קודמים שנעשו בתחום

 של שירותי הרווחה עוד חשובה הבחינה של רמות שונות של המדרג. ממצאי המחקר

 ,נראה. הספקעד המקומית והרשות אל , המחוזאל ,  מרמת מטה המשרד,האישיים

כי חשוב להמשיך ולבחון את ממצאי המחקר הנוכחי גם בהתייחס לשירותים 

בשאלת ההבדלים בפיקוח בין סוגים שונים של  ולהרחיב את הבחינה גם אחרים

    .עסקיים וולונטריים, ציבוריים ארגונים :ארגונים

יות הרצויים  מה הם כיווני המדינ,על בסיס כל האמור לעיל נשאלת השאלה

 כי משרד ,חשוב לציין, ראשית. ליישום בתחום שירותי הרווחה האישיים בישראל

הרווחה והשירותים החברתיים דן ועוסק בנושא הרגולציה ושיפור מנגנוני 

 הבנית :בהןו ,בעבודהניכר כי כמה מהיוזמות שהועלו , שנית. הרגולציה בימים אלה

,  מחודשת של חוזים ומכרזיםההגדר , ברוריםקביעת כללים ותבחינים ,הפיקוח

מיפוי סוגי המסגרות ופיתוח , חלוקת עבודה בין רשויות מקומיות לשלטון המרכזי

ד תמתע ןפעולה בההכדרכי מוצגות  ,מהושיפור הידע הניהולי וכד, מאגר מידע

 כי לא כל מודל שיושם ,חשוב לציין, שלישיתו. כבר בימים אלהלנקוט המשרד 

ולאופן בו שירותי הרווחה האישיים ליישום בישראל י ומתאים במדינה אחרת ראו

ואולם . לישראלבהתאמה ובהעתקה ולכן יש להיות זהירים ; התפתחובישראל 

 , מאידך גיסא, והמגמות במדינות שנבחנו, מחד גיסא,הממצאים בהקשר הישראלי

   . לפיתוח דגם אפשרי בהקשר הישראליועשויות לשמש מתווה לרעיונות לפעולה 
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לאסדרת אפשריים  כיווני פעולה: מסקנותסיכום ו . 8
     מערכת שירותי הרווחה האישיים בישראל  

 ,ממצאי המחקר הנוכחיכמו גם  ,הדיון ברגולציה בהקשר הישראלי בכלל

 ".רעון רגולטורייג": )2010 (גדרון ומושל, פאור- לויו את המינוח שהציגיםמחזק

במעטפת  יים עבר תמורות שלא לוונראה כי תחום שירותי הרווחה האיש

 דורש ,העוסק בלב ליבה של המדיניות החברתית, זהתחום .  מתאימהתרגולטורי

יש  כי בהקשר זה , נראה? איך המדינה מחזקת את מעמדה,בשאלההתמקדות 

 לחזק את יכולת מדיניות זוה של יתומטר. מדיניות רגולטורית מקום לפיתוח

ת השירותים ולהבטיח קידום מנגנונים ספקההשליטה של הממשל על אופן 

   :כיוונים אפשרייםמספר ניתן לפיכך להציע  .םלשיפור איכות

o  תפקידו של – "כללי המשחק"אשר יגדיר את  ,ייעודירגולטורי  גוףלהקים 

יה כוללת על אופי הפעילות י שתייצר רא,הגוף יהיה לפתח מדיניות רגולציה

  .ספקת השירותיםהת של מדרג של הפיקוח והאסדרה ברמות השונוהרצוי 

o רגולציה קשהשל  שיטותבין  המשלבים ,הבנית מודלים של רגולציה 

לבין , )מלמעלההבאים , קלים לבחינה ופשוטים ליישום, סטנדרטים ברורים(

השירות ת מורכבות יותר למדידת איכות ושיט (רכה יזוק מנגנוני רגולציהח

, שיטת הרףבדומה ל. )המלמטאשר פותחו , תחומי השירותבתוך מסגרת 

 גורמיםרצוי לשתף יותר  ,השירותטחת איכות בלהאחרים ונים נמנגל או/ו

 ככל ,ולהבטיח, את ספקי השירותים: לדוגמה ,בהבניה של שיטות אלה

 .הנתונים בפיקוחעל  ריאלי בלתי רגולטורי  לא לייצר עומס,הניתן

o  בעיקר , יםברגולציה על שירותי הרווחה האישיהשלטון המקומי שילוב

 יש , בקהילהנוכח מספרן הרב של המסגרות. בתחום השירותים בקהילה

הגדרת שיתוף של השלטון המקומי בפיקוח על מסגרות אלה תוך לקדם 

גם להסתייע השלטון המקומי יכול .  ברורה של העוסקים בדבריםתפקיד

באופן ברור  בתנאי שיוגדר , של הספקיםרגולציה עצמיתבמנגנונים של 

 .  בו ייבחן המימוש של רגולציה זווה המתו

o  משתמשי ,ספקים, הורים, אנשי מקצוע: גורמים שוניםידע מקבלת 

 . השירותים ויצירת מנגנונים מובנים בהם ניתן לקבל מידע מגורמים אלה
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o  גם אלא  ויצירת מדרג סנקציותמפקחים  רק באמצעות לא כלי הפיקוחחיזוק

דוגמת  ( על השירותים המסופקיםספקת מידע לציבורהושקיפות חיזוק הב

  .)הולנדבטניה ויבבר האינטרנט אתרי

o  ים גם חיזוקמתן , אמון בין הצדדיםה, ליותיאקוליגה, ההדדיותחיזוק

במערכות היחסים ההדדיות מרכיב כל אלה יחזקו את  .החיובייםבהיבטים 

נתפסים כבעלי משמעות בעיקר ה, מפקחיםהנתונים בפיקוח לבין הבין 

 יצירת מנגנונים לשיתופי פעולה. )Braithwaite, 2002 (רותי הרווחהבתחום שי

י רגולטורי משלים לככ  הנתפס,דדיותההמרכיב יחזקו את העברת ידע לו

 . )Hood et al., 1999(הפיקוח לחיזוק 

o רתימת העובדים  ו– םייהפרופסיונל –  אנשי המקצועחיזוק המחויבות של

חיזוק ההדרכה והידע ייעודית והכשרה  באמצעות , לאסדרהםיהסוציאלי

 לשרציונל והמדיניות וכספים ולימוד הניהול כמו בתחומים המקצועי שלהם 

בדים הסוציאליים  מחודשת של תפקידי העוההגדרנדרשת , בנוסף. אסדרהה

 .במחלקות לשירותים החברתיים

o עשוי לספק , ואשר יתבסס על שילוב גורמים,מודל המשלב פיקוח והדדיות 

.  יותר למדיניות רגולטורית בתחום של שירותי רווחה אישייםמענה טוב

לבחינה אפשרית של אופי הפעילות  קונספטואלימוצע מודל  3נספח ב

 על פיזאת , בעיקר ביחס למסגרות בקהילה ,הרגולטורית של המשרד

 ו של ותפקודיכולתו של השלטון המקומי ,האוכלוסייה מקבלת השירות

  .הספק

  :מובאים בזה דברי שניים מן המרואיינים, םכהקדמה למשפט הסיכו

כאילו זה תחום שאנו . דה הסוציאלית לוקה בחסרוכל תחום הביקורת בעב"

ואני אומר את זה . לא יודעים לעבוד איתו ומולו כי אנו עוד לומדים

המנגנון בעבודה .. . לכולם,וזה נכון לא רק לי מפרספקטיבה של שנים רבות באגף

 םיי שלהרבה מהעובדים הסוציאל,רכים ומוסר של עובדיםסוציאלית בנוי על ע

 שהרבה מאוד מהמידע תלוי בחוויה ובקשר של ,אבל זה עדיין בעייתי, יש את זה

 ולכן קשה לי לראות את , לפרשנות שהוא מעניק לסיטואציהבד הסוציאליהעו

   ).רשות מקומיתעובד סוציאלי ב" (זה כסוג של ביקורת אלא כסוג של שותפות
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אף אחד לא הסביר לנו מה זה רגולציה כמו שבמשך : "יר במשרד הסבירבכ

 חלק מהאנשים שלנו מפחדים .יישו לשאול מה זה הפרטהבשנים הת

המדינה צריכה להחליט . מה התפקיד שלהם כרגולטור לא מבינים ,מהעמותות

מדינה לקחה את הצד הכדאי ולא את החובה של ה. כמה היא משקיעה בזה

היום שמו את העניין . חד לא היה עניין להשקיע בעניין הזה לאף א,ההפרטה

. ואמורים בחודשים הקרובים לסגור את זה בראש סדר היום של המשרד

הנושאים שאנו עוסקים בהם הפכו יותר מסובכים ובתמורה מקצצים לנו כוח 

 – המיניסטריוןלקחו את הצד של ההפרטה ולא שינו את התפקיד של  .אדם

  . " אין מספיק משאבים לכל העניין הזהךא, בונים את זה

 בין גורמים  לקוי שיתוף פעולהכמו, חלק מהכשלים שאנו רואים, לסיכום

תפיסות , ספקיםדרישות ה ,מרכזי-שלטון מקומי יחסימורכבות , שונים

 העדרתיאום וקשיים ב,  של מערכות המידעההתאמ-אי, פרופסיונליות שונות

 או למשרד הרווחה ק לתחום הרגולציה אינם ייחודיים בהכרח ר,שקיפות

, חלקיתההפרטה השל מגמות ה ניכר כי בצד ,ואולם. והשירותים החברתיים

 במקרה דנן , ישנה מחויבות לעצב מנגנונים חדשים,חוץ-ומיקור שילוב מגזרים

 אשר יעניקו הגדרות ברורות לתפקיד המדינה בעידן החדש של ,מנגנוני רגולציה

תכן שידרוש עוד תהליכי ייהתפקיד מאתגר ו. ישייםספקת שירותי רווחה אה

סדרי העדיפויות של המשרד והבנית  אולם גיוס תשומת הלב ,למידה והתאמה

  .הכרח בגדרהוא , כך נראה,  כבר עכשיולשם כך
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   מקורות

. מחדש ומעדכן לשנות האלפים, שושן-מילון אבן). 2003( אברהם, שושן-אבן

  . עם עובד: ישראל

הערכות לרפורמה במחלקות לשירותים :  דוח מחקר).2009( אברהם, אופק
   :משרד הרווחה והשירותים החברתיים –מדינת ישראל . חברתיים

www.molsa.gov.il. 

 ניהול ומנהל בשלטון – 8יחידה  –יסודות השלטון המקומי ). 2004( גדליה, אורבך
  . וניברסיטה הפתוחההא: רעננה. המקומי

: ירושלים). נייר עמדה ( המגזר השלישי בישראל–יחסי השלטון המקומי ). 2007( —

הספר לעבודה - בית– מרכז המחקר והמידע והאוניברסיטה העברית –הכנסת 

  .סוציאלית

יחסי עיריית ירושלים : השלטון המקומי והמגזר השלישי בישראל). 2008( —

  .67-39: 78, ציאליביטחון סו. ועמותות רווחה

, חיה דסקל, לביא-דינה בן, דבורה אלטוס, גלית שאול, שביהרון א, אבנר, אחדות

סימונה , סטו מירקין, נאוה רוזנבאום, יצחק יואל, יורם אזולאי, רחנה נויברג

 יזנריתמר ר, רחל אגמון, טרוסמן עדה פליאל, ספי גולן, סלימאן הינו, שטיינמץ

הפיקוח המחוזי במשרד הרווחה והשירותים : נייר עמדה בנושא). 2007(
    .www.molsa.gov.il  :משרד הרווחה ומכון מנדל:  ירושלים.החברתיים

שירותי : סוגיות בהפרטת השירותים החברתיים בישראל). 1996( מימי, אייזנשטדט

שירותי רווחה ). עורך(יוסף , קטן: בתוך. הסיעוד ושירותי תקון ומניעת עבריינות
המרכז לחקר המדיניות : אביב-ירושלים ותל. מגמות ותמורות: אישיים

  .210-189' עמ, אביב- אוניברסיטת תל– רמותהחברתית בישראל והוצאת 

הפרטה ודפוסי מעורבות חדשים של ). 2001( רוזנהקזאב מימי ו, אייזנשטדט

  .128-113 : 60, ון סוציאליביטח. תוכנית הסיעוד בישראל: המדינה

 הישראליהמכון : ירושלים.  הרשות המפקחת–רגולציה ). 2003( אורי, גנץ-ארבל

  .לדמוקרטיה

סקירת חוקים לטיפול ממושך בחמש . )2001( מזרחי ואילנה חביבק 'ג, ני'ג, ברודסקי

: 60, ביטחון סוציאלי. יפן וישראל, הולנד, גרמניה, אוסטריה: מדינות מפותחות

89-46.  

 יהודית קדרון ורחל שרביט, זוהר חמו, רחל אנגלברג, כרמית אוחיון, אפי, ברוור

). נייר מטה( שלטון מקומי ומדיניות רווחה בישראל, שלטון מרכזי). 2000(

    .www.molsa.gov.il: משרד הרווחה ומכון מנדל: ירושלים
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 בין מדינת רווחה –המגזר השלישי בישראל ). 2003(ץ "כגי  וחברכל מי, בנימין, גדרון
  .הקיבוץ המאוחד: ישראל. לחברה אזרחית

). 2007 (ירותים החברתייםש ב להבטחת איכותהמרכז –מכון ברוקדייל -וינט'ג

 :26.8.2009-נדלה ב). דף מציג (שיטת הרף להבטחת איכות בשירותים חברתיים

www.molsa.gov.il.  

 –  מתאריךדף מידע . להבטחת איכות בשירותים חברתיים המרכז).2010( —

25.4.2010.  

יישום שיטת ). 2010(מכון ברוקדייל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים -וינט'ג
 .)דף מציג(תכנית רב שנתית : הרף במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

  .26.5.2010-מעודכן ל

-תכנית רב: הרווחה והשירותים החברתייםיישום שיטת הרף במשרד ). 2010( —
  . מצגת–שנתית 

חברה  . השלכות לגבי ישראל– מסחור מדינת הרווחה והפרטתה ).1994( וני'ג, גל
  . 24-7 ):1(ו "ט, ורווחה

מה ניתן ללמוד מתשלומי העברה : שירותים בעין לעומת קצבאות. )2008 (— 

  .8-5: 77, וציאליביטחון ס. ?(conditional cash transfer)מותנים 

  .אקדמון: ירושלים. מנהל ציבורי בישראל) .  2007( יצחק ,נור-גל

 ובין שירותי רווחה אישיים בתפר שבין השלטון המרכזי). 1994(אברהם , דורון
  .מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות: ירושלים.  המקומיותהרשויות

  .השלכותיהן החברתיותמגמות השינוי ו:  משטר הרווחה במדינת ישראל).2003( —

  .   433-417: )2(ה , סוציולוגיה ישראלית

 שינויי המנהיגות והשלכותיהם על –שירותי הרווחה האישיים בישראל ). 2004( —

  .32-11: 65, ביטחון סוציאלי. עיצוב המערכת

גל וני 'ג, אורי, אבירם בתוך. 2005-2000, עיצוב מדיניות הרווחה בישראל). 2007( —

.  מגמות וסוגיות–עיצוב מדיניות חברתית בישראל ). עורכים( טןקיוסף ו

  .57-33' עמ, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים

המכון : אביב-תל? מי שולט בשלטון המקומי). 1994( מילנר-שוורץבינת ו דיוד, דרי

  .   הישראלי לדמוקרטיה

הוליים בדרך לעיצובו של מגזר ציבורי תמורות ואתגרים ני). 2007(ערן , גדות-ויגודה

  . 88-57 :1, המרחב הציבורי .מודרני

השלכות חוק הבטחת הכנסה על תפקוד המחלקות לשירותים ). 2000(עידית , וייס

  .96-76 :58,  ביטחון סוציאלי.?האם התממשו הציפיות: חברתיים
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 מסגרת – הוראת מדיניות חברתית). 2005( קטן ויוסף גלוני 'ג,  עידית,וייס
 לחקר המדיניות מרכז טאוב: ירושלים. קונספטואלית לתכנית הוראה

  ).יולי(החברתית בישראל 

  .ריקובר'צ: תל אביב. הפיקוח בשירותי הרווחה בישראל). 1997(מאיר , חובב

. של רפורמות הניהול הציבורי החדש המסד הערכי). 2002( ץ"כיצחק מוטי ו, טליאס

 . רפורמה במינהל הציבורי–הניהול הציבורי החדש   ).עורך(מוטי טליאס : בתוך

  .101-91'  עמ,אלכא-וינט'ג: ירושלים

האומנם יסוד וערובה לרווחת : 1958-ח"תשי, חוק שירותי הסעד). 2006( אורי, ינאי
 הספר- בית,האוניברסיטה העברית: ירושלים). נייר עמדה (?האוכלוסייה

  . ברוואלדש פאול" עלעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

שירותי רווחה אישיים ). 2007( קושר חניתה ובראוןפלורנס , אורי, ינאי
האוניברסיטה : ירושלים). נייר עמדה (בפרספקטיבה בינלאומית משווה

  .ש פאול ברוואלד" ע לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתיתהספר-בית, העברית

פרטה החלקית של  הה.)2005( שמיד והלל ליבוביץ שלוה ,וסיי, קורושי-כורזים

, טחון סוציאלייב,  שנות הפעלה ולקחים בתום ארבעות סוגי–שירותי אומנה 

70: 77-56.   

  .פקר הוצאה לאור: תל אביב. הפרטה בישראל ובעולם). 1997(יצחק , ץ"כ

  . 44-27 : 1פוליטיקה . יותר תחרות יותר רגולציה). 1998 (ודד, פאור-לוי

הגרעון הרגולטורי של עידן  ).2010 (מושלר  וסמדגדרוןנועם , דוד, פאור-לוי
 חלק – טרם פורסםהמסמך ( ? בישראלת לקראת רפורמה רגולטורי– ההפרטה

  ).ליר-מפרויקט ון

 :םיעילות ואיכות בבתי אבות סיעודיי). 2005(גבעון יהודית  ישראל ו,לוסקי

הקצאת משאבים  .)עורך(יעקב קופ : בתוך. רים לעומת מוסדות עסקיים"מלכ
  . הוצאת מרכז טאוב: ירושלים. 2005ירותים חברתיים לש

: 70, ביטחון סוציאלי. רגולציה ופיקוח על ארגוני מגזר שלישי. )2005 (ניסן, לימור

187-159.  

  .הוצאת הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. המגזר השלישי – רגולציה). 2010 (—

סקירת : יהציבורי החדש בשלטון המרכז רפורמות הניהול). 2002(משה , מאור

 ).עורך (מוטי, טליאס:  בתוך.ודנמרק בריטניה, זילנד-מגמות מרכזיות בניו

' עמ, אלכא-וינט'ג:  ירושלים. רפורמה במינהל הציבורי–הציבורי החדש הניהול 

37-21 .  
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הוועדה לרפורמה ). 2009(משרד הרווחה והשירותים החברתיים  –מדינת ישראל 
משרד הרווחה : ירושלים. בינייםח " דו–במחלקות לשירותים חברתיים 

  .www.molsa.gov.il  :תכנון והכשרה, אגף בכיר למחקר, והשירותים החברתיים

מענים , ילדים ונוער בסיכון. אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים ).2010 (—
   .20.6.2010נדלה בתאריך . 12בקהילה לילדים עד  גיל 

  http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Youth/ChildrenAtRisk/ChildrenUnder12    

 ). 2010( משרד האוצר ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים –מדינת ישראל 

  .25.5.2010נדלה בתאריך . אתר משרד האוצר. 2009-2010הצעת תקציב לשנת 

 http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/MinisteriesBudget/ social 

Budget Lists/List2/Attachments/2/revacha.pdf  

 2003 לשנת 'ב54ח שנתי "דו). 2004( משרד מבקר המדינה –מדינת ישראל 
  .2002 ולחשבונות שנת הכספים

  . 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2004לשנת ' ב55ח שנתי "דו). 2005( —

  .2007  ולחשבונות שנת הכספים2008 לשנת 'ב59ח שנתי "דו). 2009( —

ירותים הספקת ש: ההפרטה של הביצוע). 2010(שרמן אריק  רונן ו,מנדלקרן
   .ליר- מאתר  וןמסמך. חוץחברתיים באמצעות מיקור 

 ולנוער לילד השירות מועדוניות).  2005(אבוטבול  נעמי מרום ו-צמחתמר , רחל, פרץ

. המדריכים דיווח פי-על הרף שיטת הפעלת לפני המצב, הרווחה במשרד

  .ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס: ירושלים

, קטן: תוךב. ההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיים). 1996(יוסף , קטן

: אביב-ירושלים ותל. מגמות ותמורות: שירותי רווחה אישיים). עורך(יוסף 

- אוניברסיטת תל– רמותהמרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל והוצאת 

  .55-13' עמ, אביב

מכון הנרייטה : ירושלים. מדיניות הרווחה לפתחה של מאה חדשה). 2000( —

  .סאלד

גל וני 'ג, אורי, אבירם: בתוך. הפרטה חלקית של שירותי רווחה אישיים). 2007( —

.  מגמות וסוגיות–עיצוב מדיניות חברתית בישראל ). עורכים(קטן יוסף ו

  .130-101'  עמ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים

שלטון מרכזי ושלטון מקומי בזירת ). 1996(שרר משה ו, ינאיאורי , יוסף, קטן

: שירותי רווחה אישיים). עורך(יוסף , קטן: תוךב. שירותי הרווחה האישיים
המרכז לחקר המדיניות החברתית : אביב-ירושלים ותל. מגמות ותמורות

  .136-107' מע, אביב- אוניברסיטת תל– רמותבישראל והוצאת 
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  נספחים 

 , שאלות שהוצגו למרואיינים ברמת המחוז .1נספח 
  ספקהקומי ומהשלטון ה

כמה , מי מפעיל אותו, ממתי הוא פועל, מועדונית/הוסטלי לי קצת על ה/ספר
רשות (מי הגורם המפעיל  /למי מספקים את השירות, כמה אנשי צוות/ מטופלים
  ?)משרד הרווחה, מקומית

, האם יש חוזה, תמועדוני/של ההוסטלעל בסיס מה מוסדרת הפעילות  .1
  ?נהלים תקנות, הסכם

  ?מועדונית/ מפקחים גורמים חיצוניים על פעילות ההוסטלבאיזה אופן .2

  ..] , מפקח אזורי, מקומיתהרשות ה עובד סוציאלי של[?  מי מפקח .3

 ?באיזו תדירות כל מפקח? מתי הוא מפקח .4

 ?מועדונית/כיצד מעריך המפקח את הפעילות בהוסטל? באיזה אופן .5

 ?כספיים/האם יש פיקוח על היבטים כלכליים .6

, מזון, בריאות, מתקנים, כספים(נערך הפיקוח ושאים נ/באיזה תחומים .7
 ? ..)אנשים עם פיגור/ יחס הצוות לילדים – יחסי אנוש

 ? )פיקוח, הדרכה, ייעוץ(? אופי עבודתו/איך היית מתאר את דמות המפקח  .8

 ?מדוע? ך הפיקוח אפקטיבייהאם בעינ .9

/ השוהים בהוסטל, צוות העובדים, האם נערכים ראיונות עם מנהלים .10
 ?האם ראיונות אלה אנונימיים? ]הורי הילדים[ועדוניות מ

 ?  של תהליך הפיקוח העכשווי מהם הקשיים הקיימים בפיקוח ומה החוזקות .11

 ?האם יש פיקוח עצמי .12

 /מסייע למנהל לשפר תהליכים בהוסטלההאם הפיקוח מהווה כלי ניהולי  .13
 ? מועדונית או לאב

כיצד רצוי [? ם הפיקוחלעשות אחרת בתחו, אם בכלל, מה רצוי, לדעתך .14
  ] ?לפעול על מנת לייעל את תהליכי הפיקוח וההסדרה
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  המרואיינים במחקר רשימת .2נספח 

   שם –המרואיין 
  והגדרת תפקיד

תאריך 
  הראיון

מקום 
  הראיון

  הערות –מיפוי 

        שבע- באר–מועדוניות 

 מנהלת אגף – יפה ישראל. 1
משרד הרווחה בילד ונוער 
  מחוז דרום

 ראיון משותף – פיקוח מחוז  שבע -באר 10/12/2009
  יחד עם גיתה

מחוז ב מפקחת – גיתה. 2
  דרום

 ראיון משותף –פיקוח מחוז  שבע-באר 10/12/2009
  יחד עם יפה ישראל

 רכזת –ליאת ארמרמן . 3
המועדוניות במחלקת 
  שבע-הרווחה בעיריית באר

  רשות מקומית   שבע-באר 24/12/2009

ת מנהל –אוריה מלול . 4
  מועדונית

 מועדונית משותפת –ספק   שבע-באר 24/12/2009
 החינוך והרווחה ילמשרד

   העירייהידי-עלאשר מופעלת 

  ספק   שבע -באר  10/2/2010   ה עמותת/מנהל .5

         ירושלים–מועדוניות 

 מפקחת – נעמי אבוטבול. 6
ארצית על מערך 

 המועדוניות במשרד הרווחה

  פיקוח   ירושלים   24/6/2010

 מנהלת – ציפורה לפלר. 7
תחום ילד ונוער בעיריית 

  ירושלים

  רשות מקומית   ירושלים  30/5/2010

ל "סמנכ –אהרון רונן . 8
  עמותת יד רחל בירושלים

  ספק   ירושלים  7/12/2009

     ירושלים-הוסטלים לאנשים עם פיגור שכלי

 מפקחת – נעמי ארנן. 9
מחוז במערך דיור 
  ירושלים

  מחוז    ירושלים  8/4/2010

 – אירית הופמן. 10
 מנהלת מחלקת שיקום

  עיריית ירושליםב

 ראיון – רשות מקומית  ירושלים  3/12/2009
  משותף עם אהובה עזריאלי
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 –אהובה עזריאלי . 11
 ס מרכזת הוסטלים"עו
  עיריית ירושלים ב

 ראיון –רשות מקומית   ירושלים  3/12/2009
  משותף עם אירית הופמן

מותת ע –עפר דהרי . 12
מנהל מערך  –ל "שק

  הדיור המוגן בירושלים

  ספק   ירושלים  8/2/2010

    אביב - תל– הוסטלים לאנשים עם פיגור שכלי

 מפקח – אמנון אורגד. 13
מחוז בעל מסגרות דיור 

  מרכזה

  מחוז  אביב -תל  18/4/2010

 –מור -חני דניס. 14
מנהלת השירות לבעלי 

יות תנכויות התפתחו
  אביב-ית תליעירב

מופקדת על  –רשות מקומית   אביב-תל  30/6/2010
תחום ההוסטלים לבעלי 

  פיגור שכלי

מנהלת דירה  – דורית. 15
במערך הדיור המוגן 

  אביב-לם ת"אקיב

  ספק   אביב-תל  11/7/2010

 מנהל – טל קידר. 16
  הוסטל בפתח תקווה

  ספק  תקווה -פתח  14/2/2010

בכירים בדרג המטה במשרד הרווחה 
  חברתיים והשירותים ה

    

 ראש –יקותיאל צבע . 17
האגף למחקר תכנון 

  והכשרה

 – ירושלים  29/7/2009
  משרד הרווחה

  

 משנה –מנחם וגשל . 18
  ל משרד הרווחה "למנכ

 –ירושלים   29/9/2009
  משרד הרווחה

בימים אלה מכהן גם כראש 
להבנות את עדה שעתידה והו

 הרגולציה של משרד הרווחה  

 – בר חיה עמינד"ד. 19
ראש האגף לטיפול באדם 

  המפגר

10/5/2010  

 – וגם
11/5/2010  

ראיון טלפוני 
  )שעה ורבע(

ראיון טלפוני שנערך בשני 
  מועדים

 מנהל – עידו נחום. 20
  השירות לדיור התומך

– ירושלים  22/3/2010
  משרד הרווחה

  מטה המשרד  

 ראש – מוטי וינטר. 21
האגף לשירותים 

  חברתיים

 – םירושלי  30/5/2010
  משרד הרווחה

האגף המופקד על 
  המועדוניות  
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תכנון  – יוסי כורזים.  22
  מדיניות

 – ירושלים  16/2/2010
  כנסת 

  

ל " סמנכ– חיים פוזנר. 23
  וינט 'ת ג"תב

 – ירושלים  27/10/2009
  וינט'ג

בין השנים (מילא בעבר 
תפקידים ) 1985-2005

בכירים במטה משרד הרווחה 
מנהל אגף בכיר : בהם
  ל  "מנכוס

 –ר דליה ניסים "ד .24
ניהול , מפקחת ארצית 

ידע ותורות ההדרכה  
באגף לטיפול באדם 

  המפגר

 – ירושלים  11/3/2010
 משרד הרווחה 

בעבר מפקחת ארצית 
לתכניות קידום באגף לטיפול 

בנוסף מנהלת ,באדם המפגר
כיום קהילה מקצועית של 

  האגף באינטרנט

 מנהל – אריק שייב. 25
ר מערכות מידע אגף בכי

  א"וענ

 –אביב -תל  25/1/2010
  משרד הרווחה

 – בראיון נכח גם עופר שוויקי
  יועץ 

– ארגז אריאלי- ליאת. 26
לביקורת ראש האגף 

  פנימית

  שעה  ראיון טלפוני   27/7/2010

 מרכזת – רוית נקר.  27
  תקציב רשויות מקומיות 

שיחה קצרה בשל לחצים   ראיון טלפוני  27/7/2010
   צוב וכלכלהתקבאגף 

        מרואיינים נוספים 

ן שפירו שמעו' פרופ. 28
ס לעבודה "מביה

באוניברסיטת סוציאלית 
  א"ת

אוניברסיטת   8/9/2009
  אביב-תל

  חקר את שיטת הרף

-וינט'מכון ג  30/5/2010  מרום - ר תמר צמח"ד.29
  ברוקדייל

מופקדת על פיתוח שיטת 
הרף  בשיתוף עם משרד 

  הרווחה

 מרצה – ר חנה כץ"ד. 30
במחלקה למנהל ומדיניות 
  ציבורית במכללת ספיר

בעבר עבדה במשרד הרווחה    מכללת ספיר  28/10/2009
 בפיתוחא "באלכועסקה 
   כים למפקחיתדר
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  מודל קונספטואלי להבניית מנגנוני רגולציה .3נספח 

לחזק רגולציה על  
ידי הרשות  
המקומית 

A

לחזק רגולציה  
משרד רווחה  

C

לחזק מנגנוני  
רגולציה עצמית  

B

לחזק רגולציה  
משרד הרווחה

D

-רגולציה מוסדית
משרד הרווחה 

-רגולציה עצמית  
פנים ארגונית 

אוכלוסייה  
בסיכון  
גבוה

אוכלוסייה  
בסיכון נמוך 

שלטון 
מקומי חזקחלש

  

נים אפשריים להגדרת מתמקד בשלושה משת  המודל,כפי שעולה מהתרשים
יכולתה של הרשות המקומית ובעיקר המחלקה , האחד. כיווני פעולה לרגולציה

. הגדרת מצב האוכלוסייה הנזקקת לשירות, השני, לשירותים חברתיים ברשות
נפרט את ,  הספקידי-עלההיסטוריה של אופן אספקת השירותים , והשלישי

   .המצבים האפשריים השונים

כשהרשות המקומית , רות המסופק לאוכלוסייה בסיכון נמוך מייצג שי– Aמצב 
, ניהול, מוגדרת כרשות בעלת יכולת גבוהה מבחינת מומחיות, בו הוא ניתן

במצבים אלה אפשר להשען יותר במנגנון  הרגולטורי  . משאבים כוח אדם וניסיון
  . על אסדרה ופיקוח מצד הרשות המקומית עצמה

כשהרשות המקומית , לאוכלוסייה בסיכון נמוך מייצג שירות המסופק – Bמצב 
, מוגדרת כרשות בעלת יכולת גבוהה כפי שתואר לעיל ויש ניסיון קודם

-עלהיסטוריה פיקוחית ואינדקציות המעידות על איכות שירותים טובה שניתנת 
במקרים כאלה ניתן להישען יותר על רגולציה עצמית של הספקים .  הספקידי

  .    ומיתובאסדרה של הרשות המק



  מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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 מייצג שירות המסופק לאוכלוסייה בסיכון גבוה ברשות מקומית בעלת – Cמצב 
במקרים אלה נדרשת מעורבות רבה של המשרד באסדרה . יכולות חלשות

  .ובפיקוח על המסגרות מספקות השירותים

 מייצג שירות המסופק לאוכלוסייה בסיכון גבוה ברשות מקומית בעלת – Dמצב 
ואולם ביחס , ם כאן תדרש מעורבות רבה של המשרד בפיקוחג. יכולות חלשות

לספקים שהוכיחו איכות שירותים טובה ניתן לחזק מנגנוני רגולציה עצמית של 
  .הספק כמשלימים למערכת הפיקוחית של המשרד

- --- --- --- ----  

חשוב לציין שהמבנה האמור אינו מפחית מחשיבות הפיקוח ומהאחריותיות של המשרד   * 
 7,000 - מפקחים יתקשו לפקח על כ200-ואולם בהינתן כי כ.  של המסגרות כולןלאסדרה

נראה כי ראוי לעצב מסגרת להבניית הפיקוח וסדרי , המסגרות אותן מפעיל המשרד
המודל לעיל מהווה אילוסטרציה ראשונית  בלבד . העדיפויות של העבודה הרגולטורית

  .   לכיווני חשיבה אפשריים על מדיניות כזו

   פריסת תקציב משרד הרווחה על פי נושאים.4נספח 

2010עיקרי התקציב לשנת 

8

370

620
130 195 260

קניית שירותים

רזרבה כללי

שכר עובדי עו"ס

שכר עובדי משרד

הפעלת מעונות 

ממשלתיים

3,950

ח"מלש 5,524תקציב ברוטו  

  
  הצעת תקציב לשנת.   משרד הרווחה והשירותים החברתיים- מדינת ישראל     :קורמ
   .25.5.2010נדלה בתאריך . אתר משרד האוצר. 2009-2010 

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/MinisteriesBudget/socialBud
get/Lists/List2/Attachments/2/revacha.pdf 
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