
 

 

 

 *ערכים קיימים לעריכה -מכניסים את העבודה הסוציאלית לויקיפדיה

 (5) מושגי יסוד

 ביצוע מקור הערך הערות ויקיפדיה שם הערך 

ניתן להרחיב על ביקור בית , תחת גישות:   עבודה סוציאלית 1

. בפסקה חדשה עונשיתתפיסה מערכתית, גישה 

 הערכת צרכים

הצעות שלא אושרו  

כערך חדש ע"י 

 ויקיפדיה

 

להרחיב עם תתי ערך שהוצעו: הקמת הלשכה  בישראלעבודה סוציאלית  2

, תכנית הזנת 1932 -הסוציאלית בירושלים ב

, וועדה 1949-ילדים בבתי ספר ערביים ב

-1963ציבורית לקביעת "סל צרכיו של נזקק" 

, הקמת "מחלקה לרווחה חברתית" עבור 1973

החברה הערבית, ועדות סעד מקומיות בישובים 

הארצית של הערבים, הקמת המועצה 

הסטודנטים לעבודה סוציאלית על ידי יצחק 

 1988הרפורמה בשירותי הרווחה בשנת קדמן, 

הצעות שלא אושרו 

כערך עצמאי ע"י 

 ויקיפדיה

 

להרחיב תחת כותרת משנה "כינון מומחיות  - סוציאליעובד  3

 בעבודה סוציאלית". 

 להוסיף פסקה על רשם )עבודה סוציאלית(.  -

  

    לכלול פסקה על הפרטת שירותי הרווחה  מדיניות רווחה בישראל 4

    שיח חברתי ביקורתי שיח )מדעי החברה( 5

 (3)תפיסות ומתודות 

 ביצוע מקור הערך הערות ויקיפדיה שם הערך 

של  ספר הסטוריה יש להרחיב משמעותית את הערך הקיים  פסיכוסוציאלי -המודל הביו 1

 העבודה הסוציאלית 

 

  (5סקר קהילות ) יש להרחיב משמעותית את הערך הקיים יישוג 2

    להרחיב על תרבות של מוגבלות  המודל החברתי )מוגבלות( 3

https://he.wikipedia.org/wiki/עבודה_סוציאלית
https://he.wikipedia.org/wiki/עבודה_סוציאלית
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/מדיניות_רווחה_בישראל
https://he.wikipedia.org/wiki/מדיניות_רווחה_בישראל
https://he.wikipedia.org/wiki/שיח_(מדעי_החברה)
https://he.wikipedia.org/wiki/שיח_(מדעי_החברה)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/המודל_החברתי_(מוגבלות)
https://he.wikipedia.org/wiki/המודל_החברתי_(מוגבלות)


 

 

 (6) שירותים

 ביצוע מקור הערך הערות ויקיפדיה שם הערך 

'. אך נדרש תוכן חדש, ופירוט, יש חשיבות אנצ  פנימיה טיפולית 1

 מעבר למה שרשום כבר בערך פנימיה 

  (6סקר קהילות )

סקר קהילות  ועדה לתוכניות טיפול ועדה לתכנון טיפול והערכה 2
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עות ונפגעי תקיפה גמרכזי סיוע לנפ 3
  מינית

  (1סקר קהילות ) להרחיב

חס למיסוד יניתן להכניס פסקת הסטוריה ולהתי מבחןהשירות  4

 1932-קצינות מבחן ב

הצעות שלא אושרו 

כערך עצמאי ע"י 

 ויקיפדיה

 

להוסיף על הוועדה בשאלת ילדים עוברי חוק  לנוערשירות המבחן  5

. ניתן להעזר בחיבור 1932בראשות ר' גינצבורג 

 של מאיר חובב

הצעות שלא אושרו 

כערך עצמאי ע"י 

 ויקיפדיה

 

יש ויקיטקסט על חקיקת חוק שירותי הסעד   מחלקה לשירותים חברתיים 6

ה על הרפורמה שניתן לשזור, להוסיף פסק 1958

החברתיים ברשויות במחלקות השירותים 

 2011המקומיות 

הצעות שלא אושרו 

כערך עצמאי ע"י 

 ויקיפדיה

 

 ארגונים )3(

 ביצוע מקור הערך הערות ויקיפדיה שם הערך 

ודה, הרווחה והשירותים משרד העב 1
 החברתיים

    להוסיף את מבנה משרד הרווחה

להרחבה מושגים שהוצעו: בחירת יצחק קדמן   העובדים הסוציאלייםאיגוד  2

למזכ"ל איגוד העובדים הסוציאליים, יש הטוענים 

המודרני"  שזו הייתה "שנת הקמת איגוד העוסי"ם

, מאבקי העובדים הסוציאליים ובתוכם: 1975

מאבק השכר הכי גדול אי פעם של האיגוד? 

עובדים, חצי מהמספר שהיו  1500צעדה של 

,שביתת עובדים שהובילה להסכם 1975אז...

ממה שהיה עד אז,   50% -שכר הגבוה ב

שביתת העובדים הסוציאליים, תוספת שכר של 

עי של העובדים , העברת הדירוג המקצו23%

כשנאוה ארד  -הסוציאלים לדרוג האקדמאי

 יו"רית, שכר בעבודה סוציאלית, צו ההרחבה

הצעות שלא אושרו 

כערך עצמאי ע"י 

 ויקיפדיה

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/HASDARA-CHOVAV-FINAL-INTERNET.pdf
http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/HASDARA-CHOVAV-FINAL-INTERNET.pdf
http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/HASDARA-CHOVAV-FINAL-INTERNET.pdf
http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/HASDARA-CHOVAV-FINAL-INTERNET.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94,_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94,_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D


 

 

 

 

לאחר עיבוד קפדני של מאות הצעות לערכים משני מקורות עיקריים: מאות תגובות  הנוצררשימה זו * 
 קות והעוסקים ברווחה בישראל וספרשל אנשי מקצוע לסקר שפורסם בקהילות הידע של העוס

 .רוני הולר על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל )טרם פורסם(ד"ר ג'וני גל ופרופ'  בעריכת
שצוות ויקימדיה ישראל לא אישר שיעמדו כערכים עצמאיים אך רשימה זו מורכבת בעיקר מערכים 

 הציע לשלבם בערכים קיימים.  

 

 22: 18.12.18-נכון ל לעריכהכמה ערכים הוצעו  -

 עד עתה:  נערכוכמה ערכים  -

 

"האגודה לטיפול בילדים  -אקי"ם 3
  מפגרים"

מספיק  ניתן להרחיב על ההיסטוריה, במידה שיש

  חומר ומקורות.

ספר הסטוריה של 

 העבודה הסוציאלית

 

 אקדמיזציה )1(

 ביצוע מקור הערך הערות ויקיפדיה שם הערך 

ירחון לעניינים  -מוזכרת בערך הוצאת "סעד: דו חברה ורווחה )כתב עת( 1

. ניתן 1955-77סוציאלים" על ידי משרד הסעד 

לציין מקור מידע נוסף והוא הספר "הסטוריה של 

 העבודה הסוציאלית בישראל" . 

הצעות שלא אושרו 

כערך עצמאי ע"י 

 ויקיפדיה

 

 שונות )4(

 ביצוע מקור הערך הערות ויקיפדיה שם הערך 

הרחבת חלק ההסטוריה שיכלול גם תכנית ביטוח  קצבת נכות )ישראל( 1

 1974-נכות כללית ב

   

להוסיף פסקה על יחידה לטיפול בהתעללות  התעללות בקשישים 2

 והזנחה של זקנים

הצעות שלא אושרו 

כערך עצמאי ע"י 

 ויקיפדיה

 

(4סקר קהילות ) להרחיב על המושג "מטפל עיקרי" בן משפחה מטפל 3   

ח ממדי העוני והפערים דו" 4
  החברתיים

להרחיב ולכלול פרסום ראשון של דו"ח העוני על 

 ידי ביטוח לאומי

   

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D#%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D#%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_(%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_(%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/התעללות_בקשישים
https://he.wikipedia.org/wiki/התעללות_בקשישים
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/דוח_ממדי_העוני_והפערים_החברתיים
https://he.wikipedia.org/wiki/דוח_ממדי_העוני_והפערים_החברתיים

