
תפקיד העובד הסוציאלי הבית ספרי

מטרת עבודת העובד/ת הסוציאלי/ת בבית הספר הינה מניעת סיכון ונשירה של תלמידים 

הלומדים בבתי הספר. העו"ס מבצע התערבויות עם ילדים ומתבגרים המתקשים להשתלב 

במערכת החינוך על רקע משברים התפתחותיים, משפחתיים, חברתיים וחינוכיים. על 

מנת לשפר את תפקוד הילדים, העו"ס פועל/ת ברמה הפרטנית, המשפחתית, הקבוצתית 

והמערכתית, בדרך של ייעוץ, התערבות ישירה או עקיפה וכן הפנייה למוסדות או לשירותים 

רלוונטיים. 

העו"ס הינו חלק מהצוות הבין מקצועי בבי"ס הכולל: מנהל/ת, יועצת, רכז/ת השתלבות 

ופסיכולוג/ית. יו״ר הצוות הבין מקצועי יהיה מנהל בין הספר או בא כוחו. חברי הצוות האחרים 

לא יתפקדו כיו״ר הצוות. תפקיד הצוות הינו לקיים ישיבות קבועות בהן ידונו במכלול נושאים 

הקשורים בצרכי התלמידים, המשפחות והצוות. הצוות אחראי על איתור פרטני של ילדים 

ומשפחות הזקוקים להתערבות, החלטה על נושאים להתערבות ברמת ביה"ס וכן על הטמעת 

השפה הטיפולית בקרב המורים. עבור כל ילד ייקבע מנהל טיפול )Case manager(, מתוך 

חברי הצוות הבין מקצועי, שירכז את כלל הצרכים והמענים עבור התלמיד. מנהל הטיפול ייקבע 

על פי מאפייני המקרה ואנשי המקצוע הזמינים בבית הספר.

ההפנייה לעובד/ת הסוציאלי/ת תתבצע לאחר דיון בצוות הבין-מקצועי בבית הספר. העו"ס 

יבצע התערבות במצבים בהם קיים קושי בהתפתחות תקינה של ילד, קושי ביחסי הורים-ילדים, 

כאשר הורים מתקשים לבצע את תפקידם ההורי, כאשר ילדים נמצאים במצבי סיכון פוטנציאלי 

וכן כאשר יש פגיעה בפועל בשלומם ובהתפתחותם התקינה של הילדים. כמו כן, הוא יתערב 

במצבים של נשירה סמויה, עם ילדים אשר מראים בעיות התמדה וניכור כלפי בית הספר 

ובילדים אשר נראה אצלם פער בין הפוטנציאל ליכולות הלימודיות. 

ההתערבות עם תלמידים בבתי הספר מתמקדת בשתי אוכלוסיות על פי ההבחנה הבאה:

תלמידים בסיכון - תלמידים במשבר אשר ניתן למנוע את הסלמת מצבם באמצעות התערבות 

פרטנית, משפחתית וקבוצתית. ההתערבות והליווי יתבצעו בשיתוף פעולה ובתיאום עם גורמי 

ייעוץ, חינוך וטיפול בבתי הספר, מתוך ראייה מערכתית המדגישה את האינטגרציה של כלל 

המערכות הקשורות בחיי התלמיד על מנת לשפר את תפקודו.

תלמידים בסכנה - ילדים ובני נוער הנמצאים בתהליך הידרדרות ומהווים סיכון ממשי לעצמם 

ו/או לסביבתם, כפי שמוגדר בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך-1960 )מצ"ב מטה(. 

ההתערבות הינה פרטנית, מיידית, אינטנסיבית וארוכת-טווח, ולעתים תתבצע

בליווי פקיד סעד.

ריגשייםמענים 

זמן חוסן
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הגדרת תפקיד העו"ס בבתי הספר

איתור, מיפוי ומניעה – ברמת הפרט וברמה בית ספרית, העבודה תתבצע מול הילדים  »
           שנמצאים על רצף של סיכון ונשירה.

ביצוע התערבויות פרטניות, דיאדיות וקבוצתיות לילדים ו/או הורים על רקע קשיים  »
           רגשיים, חברתיים, התנהגותיים, משפחתיים וכן קשיי תפקוד הורי.

           כמו כן, יטופלו בעיות על רקע נשירה סמויה, בעיות בביקור הסדיר וניכור כלפי

           בית הספר ואי מיצוי הפוטנציאל הלימודי.

הדרכת הורים ומתן מענה למשפחות כשעולים לבטים ודילמות על רקע אירועים  »
            ומשברים בחייו של הילד, או עזרה על רקע קשיים סוציו אקונומיים.

ליווי צוות המורים בכל הקשור למצבים רגשיים של ילדים ולהקשרים משפחתיים  »
            וקהילתיים, בהתאם לצורך ולמקרה.

העו״ס יהיה שותף עם הצוות הבין מקצועי בבניית תכניות התערבות בהתמודדות עם  »
           תופעות מגבירות סיכון - אלימות, אובדנות, וונדליזם, חרמות וכו'.

תיווך וקשרים עם גורמים בקהילה כגון - לשכות הרווחה ושירותיהן, החטיבה  »
           לקידום נוער, מתנ"סים, מיצוי זכויות, ביטוח לאומי, עירייה, עמותות, בתי חולים

           ושירותי תעסוקה.

«       השתתפות  בוועדות התמדה של ילדי ביה"ס - תיאום סל המענים הניתן ע"י מנח"י
           וע"י הרווחה.

קשר עם צוות לשכת הרווחה השכונתית

העו"סים יקבלו הדרכה קנויה ע"י מנהל החינוך ובפיקוח מקצועי של משרד החינוך והרווחה,

וכן ישתתפו בישיבות צוות בנושאים הרלוונטיים לעבודתם בבית הספר. העו"סים ישתתפו 

בוועדות תכנון טיפול בלשכה אודות המשפחות והילדים שנמצאים בטיפולם בבית הספר.

המקרים שבאחריות עו"ס ביה"ס לא יהיו בהכרח מוכרים בלשכת הרווחה, אלא אם יש צורך 

בהשמות או במתן מענים אחרים הדורשים היכרות. עו״ס ביה״ס יתווך את הקשר בין אנשי 

מקצוע בבית הספר לבין עו״ס לחוק הנוער בלשכת הרווחה, במקרים בהם נדרשת חובת דיווח.



משימות עיקריות

התערבויות פרטניות, משפחתיות – קשר עם ילדים, 
הורים, צוות ביה"ס, ישיבות צוות רב-מקצועיות ביקורי בית 

)20 ילדים ומשפחותיהם באחריות כוללת/ ניהול טיפול 
בכל נקודת זמן(.

חלק מצוות בין מקצועי בית ספרי - השתתפות בישיבות, 
איתור צרכים, מקור להתייעצויות בנושאי רווחה )אלימות, 

קשר הורה-ילד וכד'(, קיום הכשרות לצוות הבית ספרי.
התערבויות קבוצתיות.

הדרכה שבועית/ הכשרה.
קשר עם עו"סים בלשכות הרווחה - פרטני ומערכתי.

השתתפות בוועדות תכנון טיפול. השתתפות בישיבות 
צוות בלשכה הדנות בנושאים הרלוונטיים לעבודתו.

תיווך וקשר עם גורמים נוספים בקהילה.

מספר שעות

12 ש"ש

3 ש"ש

2 ש"ש
2 ש"ש )1 פרטנית ו-1 קבוצתית(

2 ש"ש

סה״כ 21 שעות

משימות עיקריות

עבודה  משפחתיות – קשר עם ילדים, הורים, צוות 
ביה"ס, ישיבות צוות רב-מקצועיות ביקורי בית )20 ילדים 

ומשפחותיהם באחריות כוללת/ ניהול טיפול בכל
נקודת זמן(.

חלק מצוות בין מקצועי בית ספרי - השתתפות בישיבות, 
איתור צרכים, מקור להתייעצויות בנושאי רווחה )אלימות, 

קשר הורה-ילד וכד'(, קיום הכשרות לצוות הבית ספרי.
התערבויות קבוצתיות.

הדרכה שבועית/ הכשרה.
קשר עם עו"סים בלשכות הרווחה - פרטני ומערכתי.

השתתפות בוועדות תכנון טיפול. השתתפות בישיבות 
צוות בלשכה הדנות בנושאים הרלוונטיים לעבודתו.

תיווך וקשר עם גורמים נוספים בקהילה.

מספר שעות

8-6 ש"ש

3 ש"ש

2 ש"ש
2 ש"ש )1 פרטנית ו-1 קבוצתית(

2 ש"ש

סה״כ 21 שעות

הערה: היקף המשרה תלוי במספר התלמידים בבית הספר. יש לקבוע קריטריונים אחידים לגודל בית הספר ולהיקף המשרה של העו"ס.

עובד סוציאלי בעידן הקורונה



מספר
שעות 

7 ש"ש

5ש"ש

3ש"ש

2ש"ש
2ש"ש

2ש"ש

משימות
עיקריות 

עבודה מול ילדים
 

עבודה מול הורים 

ריכוז נתוני התמדה
וביקור סדיר

 עבודה עם הצוות  
קשר עם הקהילה ולשכת 

הרווחה וגורמי חוץ
הדרכה 

פיתוח מקצועי 
והנגשת הליווי הרגשי מרחוק 

הערות
והדגשים 

פרטני \קבוצתי פנים אל פנים\בזום \במרחב הפתוח בתאום 
ובהתאם לתו הסגול

« עבודה פרטנית וקבוצתית בהתאם לצורך
      ב-)3 רמות העלאת המודעות, וונטלציה ותמיכה רגשית,

      מתן כלים להתמודדות(
« ביקורי בית 

« מפגשי הורים פנים אל פנים\בזום\במרחב הפתוח בתאום
     ובהתאם לתו הסגול 

« ליווי רגשי לילדים\בבידוד והוריהם
ריכוז נתוני נשירה

 
חלק מהצוות הרב מקצועי, מיפוי מקצועי ,וועדות התמדה 
איגום משאבים וקשר עם הלשכות וגורמים בקהילה בכל 

סוגיית הסיוע רגשי חומרי )סל סיוע וכו׳(

« סדנאות ופיתוח לרכזיים ועובדים במניעת נשירה 
« הובלת סדנאות להורים

    לשיפור מיומניות תקשוב בהובלת העובדים הסוציאלים 


