
דיגיטציה  –שירותי הרווחה לילדים ונוער 1.1.17

בשירותי  אינטגרליהמדיה הדיגיטלית קיימת בכל מקום גם במעגל העבודה והיא מהווה חלק . המדיה הדיגיטלית הפכה לחלק מובן מאליו מהמציאות של ילדים ובני נוער ושינתה את חיי היומיום של משפחות במובנים רבים
:הדיגיטציה בהקשר של שירותי הרווחה טומנת בחובה אתגרים גדולים בהווה ובעתיד. הרווחה לילדים ונוער

עם  . פדגוגיים הננקטים בהקשר לעולמם של הצעירים-יש לכך השפעה על האמצעים הסוציו, באופן בלתי נמנע. בני נוער ומשפחותיהם, המדיה הדיגיטלית משפיעה באופן משמעותי על עולמם של ילדים, ראשית•

פיתוח מרחבים וירטואליים שנבחרו באופן אינדיבידואלי ללמידה  , שמירה וטיפוח יחסי חברות עם בני קבוצת הגיל, יצירה)בעוד שהדיגיטציה יוצרת הזדמנויות לפעילויות התפתחותיות בילדים ובני נוער , זאת

התפתחות זו טרם הסתיימה והיא חייבת להתקבל על ידי שירותי הרווחה (. 'או אלים וכו/ופורנוגרפיגישה לתוכן , "תאי הד"יצירת , בריונות ברשת)היא טומנת בחובה גם חשיפה לסיכונים מסוימים , ('ולהתנסות וכו

ראו גם  )אחראיים ובעלי יכולות חברתיות , לספק הדרכה בונה ולסייע בהפיכתם של הצעירים לאנשים עצמאיים, כדי לעקוב בצורה ביקורתית אחרי התפתחות זו, לילדים ונוער כחלק מתנאי המסגרת של התבגרותם

במיוחד , נושא מרכזי בהקשר זה(. 2.2.3ראו שקופית)חינוכית רק ימשיכו לגדול /האתגרים שיוצבו בפני שירותי הרווחה לילדים ונוער בקשר להגנה מונעת(. בספר החוקים הסוציאלי השמיני1פסקה, 1סעיף

.בני נוער ומבוגרים המתאימה לעולם הדיגיטלי, הוא הקניית אוריינות דיגיטלית לילדים, (1.1.11ראו שקופית)בממשק עם בית הספר 

פדגוגית במוסדות  -בשירותי תמיכה סוציו, במסגרות הייעוץ החינוכי להורים, החל משירותי הייעוץ המקוונים הקיימים, פדגוגית-הדיגיטציה משפיעה יותר ויותר על האופן שבו בנויים שירותי התמיכה הסוציו, שנית•

הדיגיטציה של השירותים המוענקים לילדים ונוער פותחת בפנינו מגוון הזדמנויות בכל קשת הפעילות  ". מרכזי נוער דיגיטליים"וכלה במתווים הנפוצים יותר ויותר של ( כחלק מפעילויות המוטלות על ההורים, למשל)

ונים סיככמו למשל הניסיונות ההולכים וגוברים להכריע וליישם החלטות בענייני הגנה על שלום הילד על סמך החלטות דיגיטליות המתבססות על חישובי , היא טומנת בחובה גם סיכונים, עם זאת. של שירותי הרווחה
.לניסיונות מסוג זה ישנה השפעה על דפוסי החשיבה המקצועיים של מומחים בתחום. סטטיסטיים או היגיון אלגוריתמי

,  מקומות עבודה מרחוק, ניהול תיקים דיגיטליים: כגון)החל מאופן הניהול הפנימי , טכנולוגיות מידע ותקשורת משנות את האופן בו שירותים חברתיים ומוסדות הרווחה לילדים ונוער מארגנים את עבודתם, שלישית•

.דרכי מימון ופיתוח איכות, כמו שיתוף הפעולה בין גופים ציבוריים ועצמאיים, וכלה בניהול קונסטרוקטיבי( ארגון לחלוקת עלויות, ישיבות צוות מקוונות

".פיתוח המדיה והדיגיטציה"לא יהיה מנוס מכך שהגורמים השונים בשירותי הרווחה לילדים ונוער יתעמתו באופן פעיל עם כל שלושת הממדים של הנושא 
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