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  ממצאי� עיקריי� של הסקר
  "ס"בדיקת שימוש בתע"

  
                                                                                                                          

  
  מבוא

  
והשירותי� המנהל הכללי של משרד הרווחה של הודעות הוהוראות המאגד את ) ס"תע(תקנו� עבודה סוציאלית 

תוקפ� החוקי של . מחלקות לשירותי�  החברתיי� ברשויות המקומיותלעובדי המשרד ולעובדי� בהחברתיי� 

 תקנות ארגו� לשכת הסעד, ההוראות המופיעות  בתקנו� העבודה הסוציאלית הוא מכוח התקנות לחוק שירותי הסעד

מת� טיפול סוציאלי לנזקקי� והגשת סעד על פי די� ) "1) (א(4סעי� , �1963ד "התשכ, )הסעד די המנהל וועדתקתפ(

טיפול בנזקקי� , שירות הסעד וכ� מכוח תקנות, "ובהתא� להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד הרווחה

  .1986 �ו "התשמ

  . פרקי� לפי נושאי� ופרקי משנה �18ס נחלק ל"התע

  

  מטרת הסקר 

   הס לצור* קבלת החלטות בעבוד"על מידת השימוש בתעלקבל משוב ממטה המשרד ומעובדי השדה נועד קר הס

   .ס"צור* בעדכו� פרקי� שוני� של התעעל ו, תאינטרנטיהו תמודפסבגרסה  ,בועל נוחות השימוש , תיומי�יו�ה

  

  איסו� הנתוני�

. בהודעה בדואר אלקטרוני" לינק"לח לנמעני� כלצור* הסקר נבנה שאלו� מקוו� והוא נש: שיטת איסו� הנתוני�

  . בהודעה פורטו מטרות הסקר והבקשה למילוי השאלו�

  

נשלחו  שתי תזכורות   נובמבר�רובמהל* החודשי� אוקטוב 2009הסקר נשלח באוקטובר : מועד הפצת השאלוני�

  .למילוי השאלו�

  

  :הסקר נער* בקרב שתי קבוצות של בעלי תפקידי�: הנשאלי�

מנהלי האגפי� : ומהמחוזות בעלי תפקידי� ממטה המשרד  325 קבוצה זו כללה . המשרד י עובד •

  .מנהלי מחוזות וסגניה�, מפקחי� ארציי� ומחוזיי�, והשירותי� וסגניה�

ועובדי  תיי�רמנהלי מחלקות לשירותי� החב 223קבוצה זו כללה . ברשויות מקומיות עובדי השדה •

 *. שוני� תפקידי�המחלקות ב

  .איש 548 �/ לפל  הסקר הווס* הכ             

    

  

  

  

  

  

__________________________________________________________  

  מספר המדויק האי� בידינו  . השאלוני� נשלחו למנהלי המחלקות בצירו� הבקשה להפי/ את השאלו� בי� עובדי המחלקה � *

  .המנהלי�י "ע נשלח השאלו� אליה�  עובדי המחלקותשל  
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  היק� המשיבי�

  

  :מתוכ�, אנשי� 511כ "סהבעל השאלו� ענו 

 : מתוכ�, )32%(הנשאלי�  325מתו*  עובדי המשרד 106 •

  .הנשאלי� �82מ 33%מנהלי האגפי� והשירותי� וסגניה� המהווי�  27 �

 .הנשאלי� �8מנהלי מחוזות וסגניה� מ 7 �

 . הנשאלי�  �56מ 30%מפקחי� ארציי� המהווי�    17 �

 .הנשאלי�  187 �מ 30%מפקחי� מחוזיי� המהווי�  55 �

  

 :מתוכ�, עובדי שדה 405 •

  .הנשאלי�  �223מ 38%מנהלי מחלקות לשירותי� החברתיי� המהווי�  84 �

 .ראשי צוותי�/מדריכי� 51 �

 .עובדי� סוציאליי� כוללניי� 83 �

 .עובדי� סוציאליי� מתמחי� 49 �

 .פקידי סעד 16 �

 .שירות/תחו�/מרכזי נושא 30 �

  .בדי מנהל וזכאותעו 76 �

 .משיבי�  לא ציינו את תפקיד� 16 �

  

 נע   מה� 22% הוותק של , שני� �10מהנשאלי� עבדו בתפקיד הנוכחי  יותר מ  54%: הנוכחי ותק בתפקיד •

  .נוספי� שימשו בתפקיד� הנוכחי עד שנה �4%שני� ו 5עבדו בתפקיד עד  20%, שני� �10ל 5 בי�

  

 

  עיקרי הממצאי�

  

  ס"עעמדות לגבי הת .1

  

 13לצור* זה ה� התבקשו להערי* את הסכמת� ע� . ס"היבטי� שוני� של התע לגבי נשאלועובדי המטה והשטח 

   .כלל לא מסכי�– �1ו מסכי� במידה רבה מאד  �5כאשר ,  5עד  �1לפי סול� מ ,שהוצגו בשאלו�  גדי�יה

  

  .מטה והשטחהעובדי מד ובנפר וסטיות תק� שהתקבלו מס* כל הנשאלי� מוצגי� ממוצעי�   1בטבלה  

  

  

  

  

  



 4

  ס"היבטי� שוני� של התע אתשל עובדי מטה ושטח הערכות . 1 טבלה

  

  עובדי שטח  המשרדעובדי   ס& כל המדג�  היגדי�                         

סטיית   ממוצע

  תק�

סטיית   ממוצע

  תק�

סטיית   ממוצע

  תק�

ס בתחו� "אני מכיר היטב את התע. 1

  **עבודתי

3.7  0.98  4.10  0.936  3.63  0.971  

  1.385  2.13  1.31  1.83  1.37  2.1  ס"ל השימוש בתעעאני עברתי הדרכה  .2

  0.604  4.64  0.706  4.70  0.62  4.7  ס"אני מחויב לפעול על פי הוראות התע. 3

ס באופ� קבוע "אני משתמש בתע. 4

  *בעבודתי

3.7  1.19  3.94  1.128  3.59  1.196  

  0.923  3.48  0.927  3.82  0.93  3.6  *ס כתוב באופ� ברור"התע. 5

ס לשאלות "א תשובות בתעצאני מו. 6

  *שמתעוררות בעבודתי

3.5  0.96  3.69  0.852  3.40  0.972  

  1.446  3.28  1.310  3.80  1.43  3.4  *ס מודפס"אני משתמש בתע. 7

הנמצא באתר  ס"אני משתמש בתע. 8

  של המשרד טהאינטרנ

2.9  1.55  3.09  1.532  2.85  1.549  

ס דר* אתר האינטרנט של "ה לתעהגיש. 9

  המשרד נוחה ופשוטה

3.5  1.32  3.55  1.295  3.44  1.327  

לצור* קבלת  ס"אני משתמש בתע. 10

  החלטות

3.5  1.16  3.70  0.984  3.46  1.201  

אני מודיע לעובדי� שכפופי� לי על  .11

  **ס"עהעדכוני� בת

3.3  1.39  3.71  1.214  3.15  1.415  

  מקור חשוב ס הוא "אני חושב שהתע.12

מאד לקבלת מידע והנחיות בתחו�      

4.1  0.93  4.11  0.959  4.07  0.909  

  ס במסגרת "עחשוב להכניס הכשרה בת. 13
  ס המרכזי"הלימודי� בביה       

4.0  1.01  4.12  0.917  4.02  1.021  

     �p<0.01     ;** p<0.001* :  רמת מובהקות       
  

  . לפי כל היגדדרגות  5של משתתפי הסקר על פי סול� של הערכות הת יוהתפלגו ותמוצג  'אבנספח 
  

  .עובדי שדה, משרד עובדי, ס* כל המדג�:  קבוצותשלוש ל נתייחס �ממצאיהבהצגת 
  

 י�חושב ורוב� הנשאלי�בקרב דות דעי�  יישנה אח. )12) ו  3ההיגדי� (ס "חשיבות ומעמד התע .א

מהמדג� בחרו  �78%כ :הנחיות בתחו� עבודת�בלת מידע וקמקור חשוב מאד להוא ס "שהתע

ס יש "לכ* שלתע מודעי�מהנשאלי�  95% כמו כ�. )'בנספח א ראה( של הסול� 5 �ו  4 בציוני�
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של  הציוני�לא נמצא הבדל מובהק בי� ממוצעי   .יוהוראות על פימעמד חוקי וה� מחויבי� לפעול 

  .שדההו המשרדעובדי 

  

 על פי הסקר והיא נבדקבה נושא מרכזי וסוגיה זו מהו. ס לצור& קבלת החלטות"שימוש בתע .ב

 )  3.5 ;3.5; 3.7(  דומי� יגדי�ההשל שלושת  הציוני� ממוצעי כי נמצא  .)10, 6, 4( היגדי� השלוש

 נובע כי  )'נספח א( הציוני�מהתפלגות  . ת ומעלהבינוני  ברמה ס "בתעעל שימוש  והדבר מעיד

בו  י�ס באופ� קבוע  לצור* קבלת החלטות ומוצא"�  בתעמשתמשי הנשאלי� ס* כל מ 50%�60%

הנשאלי� יתר  . )של הסול� �5ו  4  בציוני�ה� בחרו ( תשובות לשאלות שמתעוררות בעבודת�

 ואינ�לקבלת החלטות מקור קבוע  ס"רואי� בתע אינ� הסול�של  י� יותרנמוכ ציוני�בחרו בש

  .קבועמשתמשי� בו באופ� 

שטח  העובדי המשרד לבי� עובדי   בי�  מדותהבדל מובהק  בע כי קיי�  הממצאי� מלמדי�כמו כ� 

ס לשאלות "הימצאות התשובות בתע" ס באופ� קבוע ו"שימוש  בתע"לגבי ההיגדי�  . בנושא זה

בהיגד השלישי . של עובדי השטחמאשר   יותר י�גבוה המשרד  עובדיממוצעי הציוני� של  ,"בעבודה

  . לא נמצא הבדל מובהק, "לת החלטותס מהווה מקור לקב"הא� התע"

  

פע�  � 29%, ס פע� בשבוע"ה� משתמשי� בתעשציינו  מהמשיבי�  �20%כ .ס"תדירות שימוש בתע .ג

י� תאו לעי) 13%( ס  לפעמי�"כתבו שה� משתמשי� בתע השארו פע� בחודש �21%, �יבשבועי

  .בי� שתי קבוצות המשיבי�מובהק הבדל  נמצא לא  ).17%(רחוקות 

  

מצביעי� כי  ) �13ו 2ההיגדי� (תשובות לשני ההיגדי� הקשורי� להדרכה ה. ס"בנושא תע הדרכה .ד

שוב חמהנשאלי� חושבי� ש �74%ס ו"לא עברו הדרכה בנושא שימוש בתע) �70%כ(רוב  הנשאלי� 

. רווחההי דמרכזי לעובהאת הנושא בקורסי הכשרה במסגרת הלימודי� בבית הספר  לשלב

)  3עד  �1מ( בציוני� נמוכי�מהנשאלי� בחרו  �40%כולפיו נוס� בממצאי� אלה תומ* ממצא 

  .ס"בהערכת  היכרות�  את התע

 .שדהו משרד �משיבי�השל שתי קבוצות  ציוני�ממוצעי הג� בנושא זה קיי� הבדל מובהק בי� 

בחרו  המשרדעובדי מ 78%( ס היא יותר טובה משל עובדי השדה"ע� התע המשרדהכרות עובדי 

גבוה יותר של עובדי השדה אחוז כי  ממצא נוס� מעיד . )מעובדי השדה 57%לעומת  �5 ו 4 ציוני�ב

עלה צור* בהכשרה הא* למרות זאת , )13%מול  20%(  ס "עברו הדרכה על התע המשרד משל 

  .ללא הבדלשתי קבוצות המשיבי� ב

  .ראה בהמש* �תשובות לשאלות הפתוחותהחומר נוס� בנושא הדרכה מביאות 

  

ס* מ 56%. דיו ס כתוב ברור"השאלה הא� התעדות דעי� לגבי יאח אי�. ס"בת התעאופ� כתי .ה

 בחרו בציוני�(" לא"נוטי� לכיוו�   �44%ו) �5ו 4 בציוני� בחרו " (כ�"הנשאלי� נוטי� לכיוו�  

ציוני�    :ושדה משרדשל עובדי  הציוני�קיי� הבדל מובהק בי� ממוצעי ). 3עד  �1 מ יותר י�נמוכ

) ראה בהמש*(תשובות לשאלות הפתוחות .  יותר משל עובדי השדה י�גבוה  שרדהמשל עובדי 

  .נותני� הסבר מעמיק יותר לנושא זה

  

באתר ש ס"בתע �40%ס מודפס וכ"מהנשאלי� משתמשי� בתע �55%כ .ס מודפס ואינטרנטי"תע .ו

ס "תעה מו שלכי חלק מהנשאלי� לא ידעו על קיו מראותתשובות לשאלות הפתוחות ה. אינטרנטה
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 �ס "תעלגישה ה  והמלצות לשיפורס  אינטרנטי כתבו  הערות "משתמשי� בתעה . אינטרנטהבאתר 

   .ראה בהמש*

 

 שתי    של  ציוני� הממוצעי נמצא הבדל מובהק בי� . ס לעובדי� כפופי�"תעעדכוני� בהודעות על  .ז

ס במידה "בתע על עדכוני� � לה�עובדי משרד סבורי� שה�  מודיעי� לכפופי : משיבי�הקבוצות 

  .גבוהה יותר מאשר עובדי� בשטח

 

 ס"עדכו� התע .2

  כאשר, דרגות 5לפי סול� של , ס לפי צרכיה� בעבודה"שוני� בתעהפרקי� העדכו�  את הנשאלי� התבקשו להערי*

  .בכלל לא ��1 העדכו�  תוא� את הצרכי� בעבודה במידה רבה מאד  ו �5

  ס"פרקי� בתעשל עדכו� ההערכת ממוצעי  .2טבלה 

  ס& כל המדג�  ס"בתע פרקי�

  
  ממוצע

סטיית 
  תק�

' מס
  משיבי�

  267  1.01  3.67  הוראות כלליות. 1פרק 

כוח אד� במחלקות . 2פרק 
  לשירותי� חברתיי�

3.31  1.22  231  

  305  1.00  3.79  משפחהופרט . 3פרק  

  230  1.12  3.71  טיפול בזקני�. 4פרק 

  211  1.11  3.66  טיפול בנכי�. 5פרק  

  187  1.12  3.70  טיפול בעיוורי�.  6פרק 

  167  1.24  3.26  עבודה קהילתית. 7פרק 

  278  1.00  3.88  בילדי� ובבני נוערטיפול . 8פרק 

  177  1.08  3.55  שיקו� נוער. 9פרק 

  183  1.13  3.57  טיפול באוטיסטי�. 10פרק 

טיפול באנשי� ע� . 11פרק 
  התמכרות

3.47  1.14  165  

  155  1.26  3.19  טיפול בעולי�. 12פרק 

  186  1.16  3.63  טיפול באד� המפגר.  14פרק 

  137  1.26  3.20  חסות הנוער.  15פרק 

  172  1.29  3.26  תקציב רשויות מקומיות.  16פרק 

  174  1.15  3.45  טיפול בנערות במצוקה. 17פרק 

  150  1.29  3.03  התנדבות. 18פרק 
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  : כי מראי� 2 ממצאי טבלה

 המשיבי� מעריכי� את עדכו�  כלומר, 4 �ל 3ממוקדי� בי� דרגה  ס"בתעפרקי�  דכו�עעל  הציוני�ממוצעי כל  .א

  . "ומעלה תבינוני"ברמה ס   "התע

   

בינ� ש ג� בשוני  חי�נית� להב ,ס"בתע פרקי� שוני�עדכו�  על  הציוני�ממוצעי שא� פיזור רחב של למרות  .ב

 לפי ס "הפרקי� בתעאת  לסווגנית� ). 'ה נספח ברא(פרקי� השל  העדכו� ציוני בהתפלגות בא לידי ביטוי אשר 

על סמ* . )סול�של ה �3ו  2, 1 ה� בחרו בציוני�( "מרוצי� מעדכו� הפרק לא מספיק"היו שהמשיבי�   אחוז 

  :קבוצות שלושב בחו�לנית�  סיווג זה

  

o  מס*     �40%ל  30%  בי�   נעמעדכונ�  " מרוצי� מספיקלא "  המשיבי� פרקי� לה� אחוז כוללת  1קבוצה

  . 14 , 8, 6, 5, 4, 3, 1:  זו נכללו פרקי�קבוצה ב . המשיבי� לגבי עדכו� הפרק

  

o  �50%ל  40%בי�   נע    מעדכונ�  " לא מספיק מרוצי�"  המשיבי�  מאופיינת בפרקי�  לה� אחוז  2קבוצה 

  . 17 ,11, 10 ,9:  קבוצה זו נכללו פרקי�ב  .מס* המשיבי� לגבי עדכו� הפרק

 

o ומעלה  �50%מעדכונ� נע  מ" לא מספיק מרוצי�"מאופיינת בפרקי�  לה� אחוז המשיבי�   3וצה קב.  

  .  18, 16,15, 12, 7, 2:  קבוצה זו נכללו פרקי�ב                

  , 56%, 61%;  )תקציב רשויות מקומיות( 16 ) ו) טיפול בעולי�( 12,  )התנדבות( 18י� פרקי� מיוחד בולטב                

  .מהמשיבי�  לא היו מספיק מרוצי� מעדכונ� בהתאמה 55%)ו                

  

  אות� ציינו מספר גדול( ביותר   ממצא נוס� אשר עולה מנתוני הטבלה מראה כי הפרקי� שמעוררי� עניי� רב .ג

  : ה�) של המשיבי�

  משיבי� שציינו את הפרק' מס                             מספר וש� הפרק

    305                                                  פרט ומשפחה : 3 פרק

  278                                                         ילד ונוער:  8פרק 

  267                                              הוראות כלליות  :1פרק 

  231                     מ      "כוח אד� במחלקות לשח     :פרק

  230                                                 טיפול בזקני�     :פרק

  

למעט , בי� עובדי משרד לעובדי שדהס "שוני� בתעעדכו� פרקי� על  הציוני�נמצא הבדל מובהק בי� ממוצעי א ל .ד

 . משרדה� הפרק כגבוה יותר מאשר עובדי עובדי  השדה העריכו את עדכו  :טיפול בילדי� ובבני נוער. 8פרק 

  

   :אלות הפתוחותשתשובות ל  .3

  .ס"תעהלכתוב המלצת� והצעת� לגבי והמשיבי� התבקשו    בשאלו� נכללה שאלה פתוחה

                         .אשר סווגו למספר קטגוריות, והערות המלצות  118התקבלו        

  

  : תוכ� באופ� כללי .א

ת הטיפול באוכלוסיית היעד  ולאוכלוסיית היעד ופרקטיק הגדרות, ל התייחסות למדיניותס אמור להכי"התע  �

ס אינו מספק מענה לכלל הצרכי� "היו� התע ;ני� לעובדי� בשטח לביצוע עבודת�כולל כלי� הנית

  ;)הערות 5( במחלקה
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  ;)הערות 8( ינוסח בלשו� כללית בנושאי� השוני� ס"חשוב שהתע  �

המחלקות נדרשות  היו�א* נושאי� שלא טופלו בעבר בובעיקר  לצרכי� של היו�ס "� את התעיש להתאי  �

 ;)הערות 5( משפחההפרט ובתחו� הבמיוחד ו יותר לטפל בה�

  ;במשקהמחמיר  הכלכלילאור המצב , קריטריוני� רבי� של עזרה חומריתיש צור* בעדכו�   �

  ;)הערות 4( הכספילחלק יש צור* בהפרדה בי� החלק המקצועי   �

 שינויי� בהגדרות ופחות לשינויי� משמעותיי�לס נוגעי� לדעתי יותר לשינוי תעריפי� ו"העדכוני� בתע  �

  .בשדה ובתפיסות אנשי השטחהמתרחשי� שינויי� ב הקשורי�הנובעי� או 

  

  : עדכוני� .ב

נויי� שי/העדכוני� צרי* לקצר את תהלי* .מעודכני� ורלוונטיות להיו� אינ�קיימי� פרקי� שלמי� ש    � 

  ;)הערות 19( ס"בתע

  ;)הערות  3( לא רק למנהלי אגפי�, להודיע למחלקות על עדכו� .שעל העדכוני� תגיע הודעהחשוב   �  

  ;)הערות 9( השינוי  למסור הודעות בקהילות ידע על עצ�נית�    �  

 4( מהו העדכו�לראות  רצוי, ס"קרוא את כל התעמבלי לבמידה ויש עדכוני� שיהיה ברור מה� העדכוני�   �

  ;)הערות 3( ס חדש"לא יודעי� מתי לחפש תע; ס"אלקטרוני על שינויי� בתעבדואר כדאי להודיע  )הערות

 ;העדכו� באינטרנט לא נעשה בזמ�  �

  ;עדכו�היש צור* במעקב קבוע של השירותי� השוני� לגבי   �

חשוב לעדכ� את  להמתי� לעדכוני� דינמית ולכ� זה בעייתיהיא העבודה  א* ,רב זמ� גוזלס "העדכו� של התע  �

  ;שנתיי� –ס כל שנה "התע

  

 : ס"ס באינטרנט וצורת בנייה של תע"תע .ג

  ;)הערות 12(ס דר* אינטרנט הוא טוב מאד  "שימוש  בתע  �         

  ;)הערות 9 (ס לממוחשב "צרי* להפו* את כל התע   �  

 ;רשנית� יהיה לאתר כל דבבצורה כזו  ,ס"כדאי לתת אפשרות חיפוש יותר טובה בתע   �  

    ;)הערות  4(גוגל  בדומה לנושא ע� תוכנת חיפוש  /היה אידיאלי להגיע לכל פרטי   �  

, )במחשב( נבחרת  לאפשר מעבר מהתוכ� להוראה  ,והסמלי� בצמוד להוראה �עדי� למק� את התעריפי   �  

  ;)הערות 3(  ללא צור* לעבור על פני כל ד�

  .לא שמיש ולא ידידותי לסביבה �ס מודפסות"וראות תעאי� צור* בה  �    

 

 

 סיכו�

דבר שמצביע על חשיבות הנושא לעובדי המטה , עורר היענות  גבוהה" ס"שימוש בתע"הסקר בנושא  .1

  . והשדה

ס הוא מקור חשוב לקבלת מידע והנחיות בתחו� עבודת� "הרוב המכריע של המדג� סבור כי התע .2

  .ותיו ושה� מחויבי� לפעול לפי הורא

ס באופ� קבוע  ומוצא בו תשובות לשאלות בעבודה "המשרד משתמש  בתע עובדי כשני שליש מ .3

ס מהווה מקור לקבלת החלטות ללא הבדל "למחצית מהמדג� התע. לעומת מחצית מעובדי השדה

  .בי� מטה לשדה

  .ס לפחות פע� בשבועיי�"משתמשי� בתע בסקרכמחצית מהמשתתפי�  .4

ס ואחוז דומה מהמדג� חושב שחשוב להכניס "דרכה בנושא שימוש בתעמהמדג� לא עברו ה �70%כ .5
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  . את הנושא בקורסי הכשרה במסגרת הלימודי� בבית הספר מרכזי לעובדי הרווחה

לכתוב פרקי� שוני�  מומל/ . ס אינו כתוב באופ� ברור דיו"מהמדג� ציינו שהתע �40%יותר מ .6

   .התוכ�מתודולוגית והמבחינה  תבניתאותה ס ב"בתע

ס  שנמצא "עלה העניי� לשימוש בתע, ס מודפס"למרות ששני שליש מהמדג� משתמשי� היו� בתע .7

מומל/ לבנות בתפריט , על מנת לקצר זמ� החיפוש של נושא רצוי. באתר האינטרנט של המשרד

  . ס מנוע חיפוש בדוגמת הגוגל"התע

הביעו אי שביעות  מהמשיבי� �50%יותר מ. ס דורשי� עדכו� וחידוש דחו�"חלק מהפרקי� בתע .8

  :העדכו� הפרקי� שלהל�� רצונ� מאי

  כוח אד� במחלקות לשירותי� חברתיי�  . 2פרק  �

  עבודה קהילתית  . 7פרק  �

  טיפול בעולי�. 12פרק  �

  חסות הנוער. 15פרק  �

  קציב רשויות מקומיותת. 16פרק  �

  התנדבות. 18פרק  �

  
או בדואר בקהילות ידע נית� למסור הודעות  .ס"ני� שנעשי� בתעלהודיע למחלקות על עדכו מומל/

 . אלקטרוני לאנשי� הרלוונטיי�

  :כדלקמ� , מ"התקבלה התייחסות לממצאי הסקר מהנהלת התחו� ארגו� ומנהל ברשו .9

  .ס והגברת השימוש בו"ממצאי הסקר ישמשו בסיס לדיו� בסוגיה שיפור התע  �

  . לכ� אי� בו התייחסות לסוגיות טיפוליותס הוא הוראות מנהליות ו"יש להבהיר כי התע  �      

  .ס קיימי� תדריכי� נוספי� המתעדכני� מעט לעט לפי הצור*"לחלק של הפרקי� בתע  �

  . ס  במסגרות הלימוד  השונות כולל בבית הספר המרכזי"ארגו� ומנהל עור* השתלמויות להכרת התע  �

ס "בית הספר המרכזי את נושא הכרת התעההמלצה היא לחייב כל שירות לשב/ בתכנית הלימודי� שב  �

  .בתחו� הרלוונטי

  .ס באינטרנט כ* שיאפשר חיפוש מתקד� במסמ*"השירות מתכנ� לשדרג את הפורמט בו מופיע התע  �
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  )משיבי�האחוז (  היגדי�ל שה� נתנוציוני� המשיבי� לפי ההתפלגות . 'נספח א

  לא מסכי� כלל�1, מאדמסכי� במידה רבה �5: דרגות  5סול� של 

  היגדי�
  (%)עובדי שטח  (%)עובדי מטה  (%) ס& כל המדג�

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

 אני מכיר היטב  .1
ס "את התע

  **בתחו� עבודתי

3.9  5.5  30.1  37.6  22.9  1.9  3.8  16.0  39.0  39.0  3.6  5.9  33.5  38.4  18.7  

עברתי  אני  .2
הדרכה על 

  ס"השימוש בתע

53.3  16.2  12.5  8.2  9.8  62.5  15.4  8.7  3.8  9.6  50.3  16.0  14.2  9.5  10.1  

אני מחויב לפעול  .3
פי הוראות  על 

  ס"התע

2.0  0.2  2.7  24.3  70.8  1.9  �  2.8  17.0  78.3  0.5  0.3  2.8  27.3  69.1  

אני משתמש  .4
ס באופ� "בתע

  *קבוע בעבודתי

7.3  11.4  20.0  33.1  28.4  3.8  9.4  15.1  32.1  39.6  7.2  12.1  21.3  33.8  25.6  

כתוב  ס "התע .5
  *באופ� ברור

4.3  10.8  29.0  42.3  13.7  1.0  6.9  26.5  40.2  25.5  2.3  12.4  30.8  43.8  10.6  

אני  מוצא  .6
ס "תשובות בתע

לשאלות 
שמתעוררות 

  *בעבודתי

6.8  8.0  33.5  40.7  11.0  �  8.5  29.2  43.4  16.0  5.7  8.3  35.6  40.8  9.6  

אני משתמש  .7
  *ס מודפס"בתע

19.1  12.3  13.5  28.2  26.8  11.5  4.8  13.5  32.7  37.5  18.1  14.7  14.1  27.7  25.4  

אני משתמש  .8
ס הנמצא "בתע

 טבאתר האינטרנ
  של המשרד

30.0  16.8  14.3  16.2  22.7  22.9  16.2  18.1  15.2  27.6  29.6  47.0  61.0  16.6  22.3  

ס "הגישה לתע .9
דר* אתר 

האינטרנט של 
המשרד נוחה 

  ופשוטה

23.3  12.9  18.4  20.9  24.5  7.4  16.8  21.1  23.2  31.6  11.1  14.4  22.2  24.6  27.8  

שתמש מאני  .10
ס לצור* "בתע

  קבלת החלטות

10.3  10.4  23.5  35.8  20  1.9  9.6  26.9  39.4  22.1  9.4  11.2  23.2  36.0  20.1  

אני מודיע  .11
לעובדי� 

שכפופי� לי על 
 העדכוני�

   **סבתע

27.8  10.2  16.8  25.0  20.2  8.1  9.1  16.2  37.4  29.3  20.2  12.3  20.5  26.4  20.5  

אני חושב  .12
ס הוא "שהתע

מקור חשוב מאד 
לקבלת מידע 

והנחיות בתחו� 

1.4  4.8  16.6  39.4  38  1.0  7.8  11.7  38.8  40.8  1.3  4.2  17.7  40.1  36.7  

חשוב להכניס  .13
ס "הכשרה בתע

במסגרת 
הלימודי� 

  רכזיהמ ס"ביהב

2.4  5.8  17.6  33.9  40.3  �  6.7  16.3  35.6  41.3  2.6  5.7  18.2  34.1  39.3  
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  ס מתעדכ� לפי צרכיי "הפרק בתע"היגד שה� נתנו לציוני� לפי ההמשיבי� התפלגות . נספח ב 

  לא מסכי� כלל�1, מסכי� במידה רבה מאד �5 :דרגות 5סול� של , )משיבי�האחוז ( " בעבודתי                

  ס"פרקי� בתע
  ס& כל המדג�

(%)  

  1  2  3  4  5  

  20.5  43.2  22.7  10.6  3.0  הוראות כלליות .1פרק 

  20.3  26.0  28.2  16.3  9.3  כוח אד� במחלקות לשירותי� חברתיי�. 2פרק 

  26.5  38.0  27.5  4.3  3.7  פרט ומשפחה. 3פרק  

  26.5  37.0  23.9  6.1  6.5  טיפול בזקני�. 4פרק 

  25.1  36.5  23.2  10.0  5.2  טיפול בנכי�. 5פרק  

  26.2  38.0  21.9  7.5  6.4  רי�טיפול בעיוו.  6פרק 

  16.8  28.7  31.1  10.2  13.2  עבודה קהילתית. 7פרק 

  29.5  40.3  22.3  4.3  3.6  טיפול בילדי� ובבני נוער. 8פרק 

  20.9  33.3  30.5  10.7  4.5  שיקו� נוער. 9פרק 

  20.8  39.3  23.5  9.3  7.1  טיפול באוטיסטי�. 10פרק 

  19.4  33.3  30.3  9.1  7.9  טיפול באנשי� ע� התמכרות. 11פרק 

  16.8  27.1  28.4  14.2  13.5  טיפול בעולי�. 12פרק 

  24.2  38.7  19.9  10.2  7.0  טיפול באד� המפגר.  14פרק 

  15.3  29.9  28.5  11.7  14.6  חסות הנוער.  15פרק 

  20.9  23.8  28.5  14.0  12.8  תקציב רשויות מקומיות.  16פרק 

  18.4  34.5  29.9  8.6  8.6  טיפול בנערות במצוקה. 17פרק 

  14.7  24.7  26.7  17.3  16.7  התנדבות. 18פרק 

  
  
  
 

  

 


