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של הטיפול בילדים על  כללית כי התוצאה החיובית מודעותבזמן האחרון קיימת 

  תלויה בשיתוף פעולה הדוק בין כל המבוגריםוחינוכייםאליים ידי שירותים סוצי

 הוא  של הארגונים העוסקים בילדמרכזיהתפקיד הנטען כי . העוסקים בילד

 התפישה אך. יותינוכלהבטיח שיתוף פעולה אפקטיבי בין סוכנויות טיפוליות וח

 כאן .אינה מתממשת בשטחהיא כמעט וו בלבד הזאת קיימת ברמה ההצהרתית 

 הסיבה לכך ששיתוף הפעולה בין המתבקשת אודותהשאלה יש לשאול את 

חברתיים ובריאותיים של הילדים , ים חינוכייםסוכנויות שונות שמטפלות בצרכ

  .עלינו לפנות לתיאוריה של מערכות פתוחות, לשם כך. הושג לאעדיין 

  

 או ,)ארגונים פורמאליים (מטלותיעדים וארגונים הינם כלים שמיועדים לביצוע 

 תיאור הארגונים לפי הדגם ).ארגונים לא פורמאליים(ימים להיענות לצרכים מסו

פעילויות בהתאם  -חומר נכנס :  שלושה אלמנטים פתוחות מבדיל ביןשל מערכות

 ל מערכתבכפועל  שיםמרכזיאחד הגורמים ה.  חומר יוצא–למטרות הארגון 

ניתן . וויסות הפעולת הוא יהשומר על גבולותמכונן אותה כמערכת ו, ארגונית

  : שני סוגים עיקריים של פעילויות הויסותלהבחין בין

   ולצרכיהמערכת מייצרת את המוצר התואם למטרתהבדיקה ש: ניטור -

 : שכוללפיקוח על הגבולות -

o הסדרת שוליים של המערכת 

o  הקשר בין המערכת לבין הסביבה ויצירת " נקודות מעבר"הקמת

 בנקודות המעבר

o  בנקודות המעברבגבולות דרך " יצוא"ו" יבוא"פיקוח על  

) מערכת מודעת(מחויבות כלפיה ה תחושת לחוש אתפרט גורמת להמערכת ש

  . עם הסביבה במה שקשור לביצוע המטלה שלה ענפות תקשורתמפתחת צורות 

  



מערכת הטיפולית מהוות שתי מערכות פתוחות נבדלות המערכת החינוכית וה

מה שמכונן את ,  להשגתהיםוכל אחת מהן מתאפיינת במטרה משלה ובכל

  מעברנקודות ותיימים וק חופפיחד עם זאת קיימים תחומים גבוליים. ןגבולותיה

אך מעבר אינו מאפשר . זקוקים לחינוך ולטיפולהילדים ה כמו מקרים של, ותרב

משמעויות מסגרת  להתנתק ממחויבויות ומ שהינו חלק ממערכת אחתלפרט

ויות הוויסות שפועלות פעיל; סימבוליות האינהרנטית למערכת אליה הוא שייך

מפגש מדובר ב;  וטשטוש השייכות"מעבר חופשי"אינם מאפשרים , בכל המערכת

כאשר כל ניסיון של שיתוף הפעולה ומציאת ,  מערכות סימבוליות שתיןבי

 מפעילויות הוויסות אשר נובעת בהתנגשות ךפתרונות משותפים למטלות כרו

  . המערכתאחת מבכל 

  

 תחומי אחריות בעלי, התנגשות בגבולות שני הארגוניםל הסיבות הספציפיות בין

  : ניתן למנות גורמים כמופפיםומטלות חו

  תרבות ארגונית -

  כמכשולמקצועית/ ארגוניתשפה -

 שאלות התקצוב -

 רצון לשמור על זהות ארגונית -

 תחים בין אינטרסים של גורמים וארגונים שוניםסתירות ומ -

  

 סבירה את הקושי ביישום המעשי של חזון מהפתוחה המערכת תתיאורי, ובכן

היא מראה כי ; תייחסות ההוליסטית לילדשיתוף הפעולה ושל אידיאל של הה

מכשולים מובנים שנובעים מטיב הארגונים  לא בקשיים מקריים אלא במדובר

ההתנגדות  לעשות על מנת לרכך את ,בכל זאת, מה ניתן. הפועלים בשטח

  :ל" המכשולים המובנים הנהמובנית של

של להעלות מודעות באשר לפגיעות הילדים בשוליים ובאשר למחויבויות  -

  שירותים שונים כלפיהם

 בין –כוח אימון , להכיר בבעייתיות של הנושאים הכרוכים בשלטון -

 העובדים השייכים לארגונים שונים

להקים מערכת קשרים פרוצדוראליים בין מערכת טיפול לשירותי תמיכה  -

 )וכדומהשירות תמיכה בהוראה , שירות פסיכולוגיה חינוכית(בחינוך 

תוצאות בהשתתפות נציגי ארגונים הביקורת ובדיקת  הקים מערך שלל -

 שונים

 להבטיח הפצת מידע וחלוקת סמכויות יעילה -

 לאפשר החלפת המידע -



בין היתר גם בנושאים , חות משותפים ודיונים משותפים"לפתח דו -

 .תקציביים

  

קיימת אפשרות , אם שתי מערכות שותפות למטלה עיקרית אחת, יחד עם זאת

בהקשר . ת חדשה בתוך מערכת סימבולית משותפתעקרונית של מיזוגן למערכ

תחומי לילדים -לארגון שירות יעיל רבהאופטימאלית  להדגיש כי הדרך הזה יש

ארגון של המערך הקיים של -רה שיפור נקודתי בשיתוף הפעולה אלא לאא יה

ם הבנויים על יהארגונים השונים ומיזוגם בממשק חדש של שירותים אינטגרטיבי

חשוב לציין כי מדובר לא רק באיסוף . ת של היעד והמטלההתפישה המשותפ

מהותי מדובר בשינוי , ארגונים שונים תחת קורת גג אחד ותחת הנהלת יחידה

פישה שתתאפיין בתארוך טווח בתרבות ארגונית ופיתוח תרבות ארגונית חדשה ו

  .המחויבות והמערכת הסימבולית, הגבולות, אחידה של היעד העיקרי


