
ר ע ו נ ל ו ם  י ד ל י ל ג  ר ב ל ג נ א ז  כ ר   מ

  

  

   "מסיכון לסיכוי"נוער עולה ת תכני

    הערכההמחקר  ממצאי
  

  דגנית לוי  � סיקרון-ליאת ואזן � ינסקי'צבסטר-פאולה כאהן

  

  

  
  

  

  

  

  המחקר נערך ביוזמת אשלים ומומן בסיועה

  

  

  

  

  

  

  

  08-515-דמ



 

 i

  תמצית מחקר

  מבוא

שילוב בי� משבר גיל ההתבגרות נובעי� מה מצבי סיכו�לעלולי� להיקלע  18�12גילאי  בני נוער עולי�

משרדית לטיפול בבני נוער עולי� במצבי �להקמת ועדה בי�הובילה דעות לכ� המ�. משבר ההגירהל

שה יהג, לאחר כשנתיי�. בה�במטרה להכי� תכנית אופרטיבית לטיפול , יוני בראשות דוד צסיכו�

רכיה� ותציב מעני� לצר שא, "מסיכו� לסיכוי"נוער עולה  � וועדה הצעה להפעלת תכנית לאומיתה

להביא לטיפול הול�  הייתהנית� לומר ששאיפתה ,  לתכניתרשמיתשלא נוסחה מטרה א� . הייחודיי�

באמצעות עבודה ע� מגוו� גורמי� ,  את מאמצי המניעה בקרב אוכלוסייה זובמצבי הסיכו� ולהגביר

  .בקהילה הבאי� במגע ע� בני נוער עולי�

קובעת את מדיניות , התכנית מופעלת באחריות המינהלת הארצית אשר גיבשה את עקרונות התכנית

ה מָנמינהלת ְמה. מאשרת את תכניות ההתערבות של כל יישוב ומאשרת תקציבי� להפעלת�, התכנית

בכל יישוב מונתה . רכז זה אחראי להקמה ולהפעלה של התכנית ביישובי�. והוא כפו� לה, רכז ארצי

היא מגבשת תכניות התערבות ומעורבת . מינהלת יישובית הפועלת באחריות הרשות המקומית

  .בהפעלת�

  :כמודל עבודה ראשוני, נהלת הארצית המליצה על מספר תחומי פעילותיהמ

  . ק השליטה בשפה העברית והחיבור למורשת ישראל במרכזי תרבות ופנאיחיזו �

 אלה מגשרי�. ייעו� ותמיכה לנוער בסיכו�, הרחבת העסקת� של מגשרי� תרבותיי� במרכזי מידע �

  .מכירי� את השפה והתרבות של בני הנוער העולי� מתרבויות שונות

ליווי ותמיכה של , � לש� איתוריהעסקת מדריכי נוער הדוברי� את שפת� של בני הנוער העול �

  .עוברי חוק

 .הכשרה ופיתוח כוח אד� ובניית כלי� טיפוליי� מתאימי� בשירותי� הקיימי� �

רות ירות לנוער וצעירי� והשיש, קידו� נוער(הרחבת פעילות עובדי שטח בשירותי� הקיימי�  �

 .ליווי וטיפול בנוער עולה בסיכו�, לש� איתור, )לנערה במצוקה

תו� מת� עדיפות לתכניות המשתפות את , ידוד הפצת תכניות מצליחות ביישובי� נוספי�קידו� וע �

 .הוריה� ובני משפחת� של בני הנוער

 
תו� שיתו� פעולה בי� כל הגורמי� הרלוונטיי� המטפלי� בבני נוער  להתבצעהמלצות אלה אמורות 

  . תומתו� ראייה מערכתית כולל

חדרה ובית שמש כחלק , נצרת עילית,  אשקלו�:ה יישובי�בארבע כפיילוט תוכננה לפעולתכנית ה

המינהלת  (משרדית�ידי ועדה בי��תוכננה ומומנה על, היא נערכה. מתכנית לאומית לנוער עולה

הרשויות מו" אשלי�"עמותת מ, החינו� והרווחה, ללה נציגי� ממשרדי הקליטהשכ) הארצית

הפעילה את התכנית , בכל עיר.  בערי�קטהפרוילהפעיל את נבחרה " ידידי�"עמותת . המקומיות

  ").ועדה מקומית"או " ועדת היגוי יישובית"אשר כונתה בחלק מ� הערי� (מינהלת יישובית 
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דרכי את , מכו� ברוקדייל התבקש להערי� את התכנית�וינט'ג�המרכז לילדי� ולנוער במאיירס

 החלטה הא� להרחיב את לקראת קבלת, תרומתה לבני הנוער העולי� המשתתפי� בהאת הפעלתה ו

  .יישו� התכנית ליישובי� נוספי�

אשקלו� ונצרת , חדרה:  בשלוש ערי�,�2006והשני ב �2004האחד ב ,שני שלבי�בוצע בההערכה מחקר 

 וכ� אנשי מפתח ברמת ,מדריכי� ורכזי� בתכניות, מקורות המידע היו מגווני� וכללו בני נוער 1.עילית

: וכללו מגוו� נושאי�, באמצעות כלי מחקר כמותיי� ואיכותניי�ו הראיונות נערכ .היישוב והמטה

המעני� שמציעה התכנית בכל עיר לבני ; משתתפי� בתכניתההמאפייני� והצרכי� של בני הנוער 

התכנית באיתור בני נוער הצלחת  ,וכ�; הארציתברמה יישוב וה תהמער� הארגוני ברמ; הנוער העולי�

 . בני הנוערלבסיכו� ותרומתה 

  ממצאים

   תכנו� מול ביצוע�מטרותיה ומאפייני התכנית . 1

 תחומי פעילות כלול מספרלהמינהלת הארצית  המליצה,  ברמה העירוניתהתכניתלקראת יישו� 

בה� יוש� דגש לחיזוק ולשיפור השפה (מרכזי תרבות ופנאי :  בכל עירבמסגרת מטריית התכנית

פיתוח גישות רגישות תרבות , מיכה בנוער עובר חוקליווי ות, שימוש במגשרי� תרבותיי�, )העברית

שטח לש� עבודת ההרחבת , )הכשרה והדרכה של עובדי� בנוגע לנוער עולהכולל (בשירותי� קיימי� 

  .  בסיכו� ליווי וטיפול בנוער עולה,איתור

י  בנ�500שירותי� לכובכלל זה מת� , הגישה המינהלת היישובית למינהלת הארציתבכל עיר , במקביל

נמצאה הלימה בי� התכנית לבי� . אחת מה�בכל המתגוררי�  בני נוער עולי� �2,000נוער מתו� כ

  .  המינהלת הארציתתוהמלצ

ו תחת ללפעלו ביישובי� עוד טר� כניסת הפרויקט ונכמהתכניות ) 61%(כשני שלישי� כי נמצא , בפועל

 �35% ו) כגו� ספורט ואמנות(פנאי  מהתכניות היו פעילויות �40% כ, בשלב הראשו�.  הפרויקטתמטריי

תגבור לימוד ל פעילויות . בתו� בתי הספר"ידידי�"ידי עמותת � מופעלות עלהתכניות חניכה שונות היו 

שני תחומי� שהיו אמורי� לתת מעני� , מאיד�,  ותכניות לנוער עובר חוק, מחד,ושיפור השפה העברית

  . ודמאנמו� ו� נהופעלו במי, לנוער בסיכו� גבוה יותר

בשלב השני של ההערכה נמצא כי בנצרת עילית ובאשקלו� בוטלו חלק גדול מהפעילויות שהתקיימו 

הסיבה לכ� . התכנית הצטמצמה לפעילות במסגרת מועדוני הנוערכי בשלב הראשו� של ההערכה ו

רוקרטיות ובשל סיבות בי(לרשויות  שנבעו מעיכובי� בהעברת הכספי� קשיי� תקציביי� הייתה

השינויי� , בניגוד לערי� האחרות, בחדרה). כספית של משרדי הממשלההשותפות הות בניהול הקשור

  . הקר� לפיתוח חדרה שמקור המימו� וההפעלה של התכנית בעיר היה משו�, היו מינוריי� יחסית

                                                   

1
, א� במהל� ההערכה היא פעלה בצורה חלקית בלבד, בית שמש הייתה אמורה להיכלל בתכנית, לפי התכנו�   

  .הופסקה הפעלתה, ובסופו של דבר



 

 iii

  בפועלהמשתתפי� אוכלוסיית היעד לעומת . 2

אחת .  באופ� ברור ומוסכ�הלא הוגדראוכלוסייה זו א� , יועדה לנוער עולה בסיכו�אמנ� התכנית 

הסובלי� העולי� על אחת כמה וכמה  ו, שכלל בני הנוער נמצאי� בסיכו�הייתההטענות שעלו בערי� 

 התכנית לקבוצה רחבה של בני נוער בעלי רמות שונות של קשיי� הפתח נ,וכ� .קשיי הגירהג� מ

  . בתפקוד הלימודי והאישי

בשני שלבי .  מעידי� על סיכו� גבוה ברוב התחומי�ינ�ילות אמאפייני בני הנוער המשתתפי� בפע

ורוב� א� במסגרת לימודית נורמטיבית במסלול עיוני , המחקר נמצא כי מרבית� לומדי� בבתי הספר

שיעורי ההיעדרות מבית הספר דומה לשיעור שנמצא בכלל האוכלוסייה . המוביל לבגרות, או מקצועי

זו בתכנית במעשי אלימות דומה להמשתתפי� כו� נמצא כי מעורבות התנהגויות סילגבי ג� . היהודית

ממצאי� אלה מהווי� עדות נוספת לכ� שהתכנית לא הצליחה . כלל התלמידי� היהודי�שבקרב 

 .א� שפותחה ונהגתה מתו� רצו� להתמודד ג� ע� בני נוער אלה, להגיע לאוכלוסיות בסיכו� רב יותר

 הראו אחוזי� גבוהי� יותר שתיית משקאות אלכוהוליי�לגבי  הנתוני�יש לציי� כי , יחד ע� זאת

   .)2002 ,הראל ואחרי�(על בני נוער מסקר ארצי 

 בפועל הוא שיעור� היחסי של בני נוער ת המשתתפי�אוכלוסיילעוד פער בי� אוכלוסיית היעד 

 ילידי כרבע מבני הנוער בתכנית ה�ולה שעמממצאי שני שלבי המחקר . ישראלי� ותיקי� בתכנית

ועדות התייחסו לחשיבות וחברי ה. נהלת הארציתיועדות העירוניות ובמועלה בה זו הוסוגי. האר�

מנע מהגדרות סטיגמטיות שירתיעו נוער עולה מלהגיע יוכ� בצור� לה, במת� מעני� ג� לנוער ותיק

 לקלוט  כוונההייתהעולה השאלה א� מלכתחילה , יחד ע� זאת. לתכניות הכלולות במסגרת הפרויקט

  .  האר�ינוער ילידבני  של גדולבמסגרת התכנית מספר כה 

  שביעות רצו� ותרומות , דפוסי השתתפות: בני הנוער בפעילות. 3

    בפעילותדפוסי השתתפות

לפעילות המועדוני� הגיעו בני הנוער .  ערה של בני הנוער בפעילויותהשתתפותנרשמה , באופ� כללי

, א�, רציפותרוב� השתדלו להגיע לפעילות ב. ות בשבוע בממוצע שע�6�4.5ל, מספר פעמי� בשבוע

מספר במש�  מבני הנוער בערי� האחרות דיווחו כי לא הגיעו לפעילות �15% שליש מבני הנוער בחדרה ו

בשלב הראשו� . ברוב המקרי� כתוצאה מעיסוקי� אחרי� או צור� ללמוד, מספר חודשי�עד שבועות 

  . בפועלי�הרשומי� בתכניות לבי� מספר המגיע רבני הנוענמצא פער בי� מספר 

� הממצאי� מלמדי� ש.בני הנוער רואי� בפעילויות הזדמנות למפגש חברתי נבחנה א� היאשהמידה 

 רוב� מבלי� זמ� .ג� כדי להיות ע� חברי� ולדבר ע� מדריכי�/ מבני הנוער מגיעי� רק50%�40%

יומיי� או שלושה עד � או כמעט כל יו� כל יו: משמעותי ביצירת הקשר ע� החברי� והמדריכי�

  . בשבוע

   שביעות הרצו�

נגישות הערכה ל בני הנוער הביעובמסגרת הפעילות .  בתכניתבני הנוער שיבחו את יחס צוות העובדי�

העריכו ) �85%כ(רוב בני הנוער . היות� כתובת לפנייה בעת הצור�לזמינות� ול, הרגשית של העובדי�

יש לציי� כי .  דיווחו כי באופ� כללי ה� מרוצי� מהפעילות�90% בפעילויות וכוירה הנעימהוג� את הא
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העריכו פחות , הצוות ומזמינות�חברי בני הנוער יוצאי אתיופיה בעיר חדרה היו פחות מרוצי� מיחס 

 מעלה את הצור� לבחו� א�  זה ממצא.להמלי� לחבריה� על הפעילותו פחות נטו , וכ�,את הפעילות

  .  זואוכלוסייהיש צור� בהתאמה תרבותית לצרכי� של הא� נה או ישנו יחס שו

  תרומות התכנית

ממצא  ,התרומה המרכזית של הפעילות בכל הערי� היא לאיכות שעות הפנאי, פי דיווח בני הנוער�על

 )60%�45%(אחוזי� לא מבוטלי� . )העשרה ופנאי(עולה בקנה אחד ע� אופי הפעילות במועדוני� ה

 ייעו�, עזרה בהתמודדות ע� קשיי�שכללה עבור� במענה טיפולי על מה רגשית או דיווחו על תרו

עולה בקנה הממצא , )41%�20%( אחוזי� נמוכי� יחסית דיווחו על תרומה בתחו� הלימודי. ותמיכה

  . בתחו� זהשניתנו אחד ע� המעני� הדלי� 

, יווח� לדיווח בני הנוערג� הרכזי� נשאלו על תרומות התכנית לבני הנוער ונמצאה התאמה בי� ד

כלומר התרומות העיקריות שצוינו על יד� היו מת� מעני� בשעות הפנאי וכ� התרומה החברתית 

  .   והתמיכה הרגשית

   היישובתעבודה ברמהדפוסי . 4

דבר שפגע , תפקיד בנוס� למשרת� המלאהאת האשר מילאו , באשקלו� ובחדרה מונו רכזי� יישובי�

  . לקד� ולפתח את יישו� התכניתביכולת� של היישובי�

התכנית לאגד לשולח� עבודה את כל של מטרות העירונית נבחנו לאור אחת השיתופי פעולה ברמה 

 שיתופי הייתה קיימת תשתית שלבחדרה ובנצרת עילית .  לטיפול בנוער עולה�הגורמי� הרלוונטיי

 � ובעקבות הפעלתה ,� לסיכויפעולה בי� שירותי� מרכזיי� ביישוב עוד טר� הפעלת התכנית מסיכו

ארגוני בי� שני שלבי � באשקלו� חל שיפור במצב שיתופי הפעולה הבי�. הועמקו שיתופי פעולה אלה

 מדיווחי אנשי מפתח ביישוב התברר כי נבנו שיתופי פעולה מוגבלי� בהיקפ� , ע� זאת, א�.המחקר

הפורו� , לדבריה�. תוסטרטיבי הדיוני� היו בעיקר סביב בעיות תקציביות ואדמיניוכיובמטרת� 

 בעיה הייתה, כמו כ�. שימש את המשתתפי� בו כמקו� להתייעצות הדדית ודיו� מקצועישלא כמעט 

הקשה על יישו� ההחלטות של הוועדה שר בד, עדה העירונית לבי� השטחושל נתק בי� החלטות הו

  . בפועל

לצור�  אשר נועד, הפרט ברמת תיאו� הטיפול בי� השירותי�במסגרת הערכת התכנית נבח� נושא 

בשלב , לפי הדיווחי�.  או הנערהצורכי הנעראת טיפול הול� הא� הלבחו� כדי ו קביעת תכנית טיפולית

ל שיפור עבשלב השני דיווחו רכזי התכנית .  בי� השירותי�טיפולתיאו� נער� לא של ההערכה הראשו� 

� השונות דיווחו שהופנו דר� הפעילות שליש מבני הנוער בערייותר מ בי� כרבע ל.בהעברת המידע

לגבי ובי� השירותי� תיאו� הטיפול לגבי  הלי עבודה מסודרי�ו נקבעולא נ, יחד ע� זאת. לשירותי�

  .  קשרי� אלהצור� למסדאפוא העולה מכא�  .הפניות הדדיות

  נהלת הארציתיעבודת המ. 5

חראי� לטיפול בבני נוער עולי� הגורמי� האשל נהלת הארצית היה ייצוג מקצועי ומשרדי רחב יבמ

 לא מינהלתחברי ה:  בעבודת המינהלתו מספר קשיי�על, אול�. ושיתו� פעולה לצור� תיאו� העבודה
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מידת ההשפעה והאחריות שלה�  נציגי� שהופיעו לפגישות,  וכ�,סדירבפגישותיה באופ� השתתפו 

הקשיי� הכלכליי� , כמו כ�.  לשטחמינהלת החלטות ההועברולא תמיד , כ�ו.  ברורהינהאבמערכת 

בשיח  � ופחות, בישיבותתקציבי �רוקרטיוביהיתר בצד �התמקדותגרמו לאליה� שהתכנית נקלעה 

  .  מינהלות היישוביותה ג� בת עלבעיה זו. המקצוע

ו ציפיות מלא תיאה� כי הוא " ידידי� "נהלת מול העמותה המפעילה יעבודת המממצא בולט לגבי 

  צג יהרכז הארצי י, כמו כ�. אחריות של העמותה כארגו� מפעילהתחומי ל ו להגדרת התפקידאשרב

רגו� עצמאי אשר הפעיל חלק שהיא א" ידידי�"נהלת הארצית ואת עמותת יזמנית את המ�בו

  ".כובעי�"לעתי� נוצרה תחושה של ניגוד אינטרסי� בי� שני ה, על כ�. מפעילויות התכנית

   תרומות וקשיי�� בסיכו� יישו� תכנית כוללנית לנוער עולה. 6

 משביעות רצונ� הגבוהה ותפיסת� את תרומת , וכ�,מדיווח בני הנוער על דפוסי השתתפות� בתכנית

  ופנאי למשתתפי� מגוו� פעילויות העשרהה מציעיאה:  נקודות החוזק של התכניתמתבררותהתכנית 

יחסי  משי� מקו� לקיו�המועדוני� מש, כמו כ�. המועדוני� משמשי� מקו� שהות בשעות הפנאיו

י� משמעותיי� בינ� לבי� מבוגרי� רוליצירה של קשוליחסי גומלי� לבי� עצמ� בי� בני הנוער גומלי� 

ת ביחס לעבודה בי� השירותי� נמצא שהתכנית העלתה את המודע�, כמו כ�. זמיני�ומשמעותיי� 

 ,עמיק שיתופי פעולה ובחלק מהערי� א� הצליחה לה,הדיאלוגשל שיתו� הפעולה ושל לחשיבות 

  . ולהגביר החלפת מידע בי� השירותי�

תכנית מטרייה כוללנית ליצור השאיפה הקשיי� בהגשמת  נקודות חוזק אלה מתגמדות לאור ,אול�

א�  ו,קשיי� תקציביי� שגרמו לדלדולבעיקר בגלל , היישו� בפועל לקה בחסר. לנוער עולה בסיכו�

נותרו , ניסיו� ליצור תכנית כוללנית ע� מגוו� מעני�ה מ,כ�ו. ותפעילויות רבות בערי� שונשל  ,ביטולל

 המגיעי� נוערה מספר בני .מתמקדי� כאמור בפנאי והעשרהה ,לבני נוער" בתי� חמי�"מועדוני� ו

עולי� הנוער הולמספר בני )  בני נוער בכל עיר�500כ(מספר� בתכנו� בהשוואה ל, אליה� נמו� יחסית

 בהצעות הפרויקט המינהלות היישוביות לפי דיווח ,שובי בני נוער בכל י�2,000כ(בערי� אלו בכלל 

נהלת הארצית והעמותה יות ברשויות לבי� המפועלנוצר חוסר אמו� בי� המערכות ה, כמו כ�). שהוגשו

  .   דבר שהקשה על הוצאה לפועל של התכנית,המפעילה

  אתגרים וכיווני פעולה 

  הגדרת אוכלוסיית היעד של התכנית 

גדרת אוכלוסיית היעד של התכנית בצורה ברורה ומוסכמת תאפשר התאמת מעני� טובה יותר ה

  .  וניצול יעיל יותר של משאבי�

  גיבוש מנגנוני� ליישו� תפיסת התכנית לספק מעני� כוללניי� לבני נוער עולי� 

מצויי� ה ואלה מה�, מענה לבני נוער עולי� בכללהנבנתה מתו� תפיסה ש" מסיכו� לסיכוי"תכנית 

, שפה: כגו�, צרי� להיות כוללני ולהתייחס למספר תחומי חיי� בעת ובעונה אחת, בסיכו� בפרט

ממצאי המחקר מצביעי� בבירור שתפיסה זו לא תורגמה , אול�. פנאי והשתלבות חברתית, למידה

  . לתכנית פעולה ראויה לעשייה בשטח
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  עני� הניתני� בתכנית שילוב תכניות לשיפור העברית ולתגבור לימודי בי� המ

, שהעלו ג� בני הנוער שנבדקו, משרדית שהגתה את התכנית הצביעה על בעיה� הוועדה הבי�, כאמור

בשליטה בשפה העברית כאחד הגורמי� העיקריי� לקושי בשילוב� של בני נוער עולי� בחברה 

,  בתכניתא� שהוועדה המליצה לשלב לימודי עברית בי� תחומי הפעילות. ובשילוב� הלימודי

לאור הקשיי� שחווי� בני הנוער . הממצאי� מורי� כי רק בני נוער מעטי� קיבלו מעני� בתחו� זה

עולה צור� לשלב ג� מעני� חשובי� אלה כחלק אינטגרלי , והשאיפה ליצור תכנית כוללנית בעבור�

  .   מהתכנית

  גיבוש דפוסי עבודה בי� המינהלת הארצית לעמותה המפעילה

עלו בנוגע לתפקוד המינהלת הארצית והעמותה המפעילה עולה צור� בתיאו� ציפיות לאור קשיי� ש

בתהלי� זה .  מול היישובי� ובקביעת תחומי אחריות ברורי� ויעדי עבודה אופרטיביי� לכל אחת מה� 

בעת בחירת העמותה , כמו כ�. לתפקידה של העמותה בהבניה של המינהלת היישוביתכדאי להתייחס 

וב שהמינהלת הארצית תבח� את מידת ההלימה בי� תחו� ההתמחות של העמותה לבי� חש, המפעילה

  .אופי התכנית ודרישותיה

  

   : סוגיותיש להתייחס למספר, לגבי דפוסי העבודה של המינהלת הארצית

 .אנשי המקצוע היושבי� במינהלת ויכולת� להשפיע על המערכת שה� מייצגי� �

 . לשלוח מחלי� מטעמונציג כל לשוהאפשרות ) שותחובה  או ר(אופי הנוכחות בישיבות  �

 .  דרכי העברת המידע של הנציגי� לרפרנטי� העובדי� בשטח או באגפי� שוני� בעירייה �

  .בדיקה והסכמה על התשומות התקציביות והמקצועיות של כל אחד מהנציגי� �

  

�   :העמותה ולתחומי אחריותהשאלות ודילמות ביחס לתפקיד עולות מספר , בנוס

הא� העמותה צריכה לפקח על העבודה בשטח או לייע� ולהנחות מבחינה מקצועית את הגורמי�  �

 ?  הרלוונטיי� ביישוב

, ת בי� היישובי�הא� העמותה צריכה לתת תשומות ליישובי� במידה שווה או להתייחס לשונ� �

 ? בהתא� לצור� ולמבנה היישוב

הא� יש , א� כ�? כניות שלה במסגרתוהא� עמותה מפעילה של הפרויקט  יכולה ג� להפעיל ת �

 ?  הגבלה על מספר� או על סוגי התכניות שנית� להפעיל

מי אחראי ליידע את היישובי� בנוגע לתקציבי� קיימי� או לתקציבי� שמתעכבי� העומדי�  �

הא� מדובר בתפקיד העמותה או שמא המינהלת הארצית צריכה לקחת על ? לרשות הפרויקט

 ? ג שהמידע יגיע לשטחעצמה את התפקיד ולדאו
  

  מנגנוני תיאו� 

יש צור� בקביעה של מנגנוני תיאו� ברורי� ומקובלי� על כל הגורמי� לצור� טיפול אישי בנער או 

  .בנערה
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  הפקת לקחי� מהקשיי� התקציביי� 

יש להפיק לקחי� מהקשיי� התקציביי� שהתגלעו במסגרת הפרויקט ולנסות להימנע ממצבי� דומי� 

וכ� קבלת החלטות לגבי תכנית פעולה במידה , ות תיאו� ציפיות ועדכו� היישובי�באמצע, בעתיד

  . שיתעוררו קשיי� אלה

  קידו� האחריות היישובית 

בהקשר זה יש לדאוג לתכנו� . יש צור� בעבודה משמעותית יותר בקידו� לקיחת האחריות היישובית

הבנות בי� �לאור אי. רשות המקומיתת של הפרויקט לידי המסודרלהעברה , טווח�ארו�, מוקפד יותר

יש להחליט מראש על הגו� , לעמותה המפעילה ביחס לאחריות על תהלי� זההארצית המינהלת 

יש לבחו� את מידת הידע והניסיו� בהוצאה לפועל של , כמו כ�. שיפעיל ויקח אחריות על תהלי� זה

, לדוגמה; � ושינויי� יישוביי�ואת העדכו� של הגופי� הרלוונטיי� בנוגע לתהליכי� ההסברה תהלי

  ?הא� יש צור� במשוב תקופתי מכל רשות לגבי עמידתה ביעדי�

ושימשו בסיס , הוצגו בפני ועדת ההיגוי של המחקר ובפני בכירי המשרד לקליטת עלייההממצאי� 

י� בשלוש יהממצאי� הוצגו ג� בפני הצוותי� המקומ. בשיקולי תקצוב התכנית וחלוקת המשאבי�

  . שני שלבי מחקר לצור� שיפור וקידו� התכניתהערי� ב

  . המחקר נער� ביוזמת אשלי� ומומ� בסיועה
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