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 תמצית 

 רקע

בוועדה הציבורית לבדיקת  גובשהממשלת ישראל הגדרה אחידה של ילדים ונוער בסיכון. ההגדרה אימצה  2008בשנת 

( והיא מבוססת על 2006מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה בראשות פרופ' הלל שמיד )דוח ועדת שמיד, 

על פי ההגדרה, זכויות הילד ועל ההגדרות המקובלות בספרות המקצועית ובקרב קובעי המדיניות בישראל. האמנה ל

ילדים ונוער בסיכון חיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, וכתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש 

השתייכות למשפחה וטיפול ; אות והתפתחותקיום פיזי, בריאת זכויותיהם על פי האמנה לזכויות הילד בתחומים אלה: 

הגנה ו ;הגנה מפני אחרים ;השתייכות והשתלבות חברתית ;רווחה ובריאות רגשית ;למידה ורכישת מיומנויות ;בילד

ההגדרה שאומצה היא הגדרה רחבה המציגה רצף של סיכון שבקצהו נמצאים  .מפני התנהגויות מסכנות שלהם עצמם

מה אימוץ הגדרה אחידה של ילדים ונוער בסיכון הנו צעד קדי והזנחה והילדים בסכנה. הילדים הסובלים מהתעללות

 בקביעת היקף התופעה בישראל. 

על המרכזים מידע על ילדים ונוער בסיכון, על היקף  האוכלוסייה ו, מאגרי מידע במשרדי הממשלהכמה בישראל קיימים 

 : ןהשבהן והבולטות  ,רבותלמידע הנאסף במאגרים הללו יש מגבלות אולם  .צרכיה

  הידועים לרשויות הרווחה ולמשטרההמידע כולל רק את המקרים. 

 ולעתים קרובות הטפסים המשמשים לאיסוף המידע  ,לתופעות השונות ות אחידות המידע אינו מתייחס להגדר

 בהן נעשה שימוש. שקטגוריות של ההפגיעה ושל סוגי אינם כוללים הגדרה 

  .אין מערך מסודר ומובנה לאיסוף המידע 

  ועל  מאפייניהםעל  ,כלל הילדים בסיכון מספרלא נעשה ניסיון לחבר מידע ממקורות שונים כדי ללמוד על

 . רכיהםוצ

פעמיים )אינם נערכים באופן שוטף( ונשענים על נתונים -גם המחקרים השונים המתבצעים בהקשר זה הם חד

הם ו ,מכוונים לאיתור ילדים בסיכון בקרב כלל האוכלוסייהאינם מרביתם  .השוניםותים בשירעל המטופלים הנאספים 

 אינם שמים דגש על מדידת היקף התופעה אלא על הבנתה.

נוער הילדים ובני מספר הניסיונות לעמוד על כמה ברוקדייל נעשו בשני העשורים האחרונים -ג'ויינט-במכון מאיירס

של צורכי  ניםכמו גם אומד ,. הניסיונות הללו ִאפשרו לקבל אומדן של היקף התופעהועל מאפייניהם בסיכון בישראל

   .הילדים ומשפחותיהם

אפשרה קבלת  2008החל משנת )להלן: התכנית הלאומית( התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  0360הפעלתה של 

 הלאומית התכנית צורכיהם.על מאפיניהם ו על, בסיכון בישראלובני הנוער אומדן מקיף ומלא יותר על מספר הילדים 

, החינוך, )להלן: משרד הרווחה( החברתיים והשירותים הרווחההעבודה,  למשרדי המשותפת משרדית-בין תכנית היא

רשויות  180-פועלת כיום בכ, והיא משרד הרווחה מוביל התכנית את הפנים. וביטחון והקליטה הבריאות, העלייה

 ישראל. ם ובני הנוער בילדין המ יםשני שלישקרוב לשבהן חיים כלכליים הנמוכים והבינוניים -מאשכולות החברתיים

 ולעבות ולהיטיב בסיכון נוער ובני ילדים עם מתמודדת הישראלית שבה החברה הדרך את לשנות היא התכנית מטרת

 האחריות אליהן והועברו ,ייעודי נוסף תקציב הועמד הרשויות להם. לרשות המיועדים בקהילה את השירותים

 לצורכיהם, למאפיינים בהתאםבסיכון  נוער ולבני לילדים לפתח מענים כדי זה בתקציב שימוש לעשות והסמכות
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 היה ברשויות המעניםבפיתוח  הראשון השלבביישוב.  מקצוע אנשי מגוון של הדעת יישוב ולשיקול כל הייחודיים של

)איתור ומיפוי  בקשרעמם  הנמצאים המקצוע אנשי על ידי כלל רשות בכל בסיכון ובני הנוער דיםהיל על המידע איסוף

מידע שיטתי ומקיף על  ,לראשונה בישראל ,. וכך במסגרת התכנית נאסףשל הילדים ובני הנוער בסיכון ביישובים(

 האחידה ההגדרה פי ועל אנשי מקצוע שונים על ידי ,ילדים בסיכון ועל מאפייניהם ביישובים רבים בעת ובעונה אחת

 נוער בסיכון. ובני ילדים של המוסכמת

ם יישוביה בכל בסיכוןובני הנוער  הילדים של איתור ומיפוישל  בתהליך שנאסף המידע את להציג מטרת דוח זה היא

הילדים ובני הנוער שאותרו . בדוח מובא מידע על מספר להםש מעודכן תיאורהציג ול ,הלאומית התכנית שבהם מופעלת

, תוך התייחסות צורכיהםו מאפייניהםל וע אוכלוסיית הילדים והנוער ביישובי התכניתקרב שיעורם בעל  ,בסיכון

. ם של מצבי הסיכוןמורכבותלו)הבעיות שמהן הם סובלים( מצבי הסיכון לתחומי הסיכון, ללמאפיינים הדמוגרפיים, 

במספר  שנאסףמידע כאמור  חלקי מתהליך האיתור והמיפוי, אולם דוח זה מציגבעבר פורסמו דוחות על סמך מידע 

רשויות באומדנים על שיעור מצבי הסיכון השונים בקרב כלל הילדים בו כמו כן מובאים , ורחב יותר של רשויות

 בישראל.ובני הנוער הילדים ן מ יםחיים קרוב לשני שליששבהן  כלכליים הנמוכים והבינוניים-אשכולות החברתייםהמ

  היקף התופעה: נוער בסיכוןבני ילדים ו

 ילדים ובני נוער בסיכון,  260,888אותרו התכנית( יישובי )להלן: הלאומית התכנית מופעלת  םשבה יישוביםב

 .אלה יישוביםבובני הנוער ל הילדים וכ-מסך 16%המהווים 

  התכנית  יישוביבחשבון שבהביא בסיכון בישראל יש לר ובני הנועבניסיון ללמוד מנתון זה על שיעור כלל הילדים

רשויות מתוך  180-המידע נאסף מכ)בישראל ובני הנוער הילדים ן מ יםשני שלישקרוב להלאומית מתגוררים 

כלכליים הנמוכים ביותר, ובהם אחוז -האשכולות החברתייםן יישובי התכנית כוללים יישובים מנגד, . מ(250-כ

ולכן אינם יכולים לשמש  ,אחוז גבוה של אוכלוסייה חרדית ועוליםשבהם גבוה של יישובים ערביים ויישובים 

 מדגם מייצג. 

 % ספר יסודי -מכלל הילדים בגיל זה ביישובי התכנית, הילדים בגיל בית 15הילדים בגיל הרך בסיכון מהווים

מכלל בני הנוער  20%ובני הנוער בסיכון מהווים ביישובי התכנית מכלל הילדים בגיל זה  20בסיכון מהווים %

 .ביישובי התכנית

  במחצית הרשויות אחוזי 47%-ל 9%סיכון, הנע בין הילדים ובני הנוער בבאחוז היישובים יש שונות רבה בין .

. חשוב לציין 47%-ל 15%נעים בין ם הם , ובמחצית15%-ל 9%בסיכון נעים בין ובני הנוער האיתור של הילדים 

ממוצע אחוז הסיכון  הן רשויות ערביות. 37%-ל 47%הרשויות שאחוזי הסיכון שאותרו בהן נעים בין שבע  כי כל

 .(SD=8.0) 19%ביישובים הוא 

  התכנית, בעוד  מכלל הילדים ובני הנוער החרדים ביישובי 12%החרדים בסיכון מהווים ובני הנוער הילדים

והילדים  מכלל הילדים ובני הנוער הערבים ביישובי התכנית 23%הילדים ובני הנוער הערבים בסיכון מהווים ש

 .מכלל הילדים ובני הנוער העולים ביישובי התכנית 27%העולים בסיכון מהווים ובני הנוער 

 13% תייכות למשפחה, כלומר בעיות ובני הנוער ביישובי התכנית סובלים מבעיות בתחום ההש מן הילדים

מבעיות בתחום הלמידה ורכישת מיומנויות,  – 10%; בקשר של ההורים עם הילדים, בדאגה ובהשגחה עליהם

 ;מבעיות בתחום הרווחה והבריאות הרגשית – 8% ;כלומר בעיות של הילדים בלימודים ובהתנהגות בבית הספר

ובני הנוער ביישובי התכנית סובלים  מן הילדים 6%-מבעיות בתחום ההשתייכות וההשתלבות החברתית ו – 7%

 התפתחות.הבריאות והבתחום הקיום הפיזי, מבעיות 
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 9% 1%-ביישובי התכנית סובלים מהזנחה )מתייחס להזנחה בתוך המשפחה( וובני הנוער  מן הילדים 

 ית(.מהתעללות )מתייחס להתעללות פיזית ומינ

 מאפיינים וצרכים: נוער בסיכוןבני ילדים ו

  הם בני נוער.  32%-ספר יסודי ו-הם בגיל בית 37%הם בגיל הרך,  31% ,בסיכוןובני הנוער סך הילדים מתוך

בעוד שאחוז האיתור בקרב  ,אחוז האיתור בגיל הרך היה גבוה מהצפוי על פי מובילי התכניתיש לשים לב כי 

ייתכן שאחוז האיתור הגבוה בגיל הרך נבע מכך שהתכנית הלאומית שמה דגש הצפוי. ן בני הנוער היה נמוך מ

וייתכן שלא כל בני  ,2011-2009בשנים פחות בעוד שאיתור בני הנוער היה קפדני מיוחד על הילדים בגיל זה, 

 הנוער הנושרים מופו.

 58% ספר -בגיל בית 59%בגיל הרך,  56%ובני הנוער בסיכון הם בנים, אחוז זה עולה עם הגיל ) מן הילדים

 בקרב בני הנוער(. 60%-יסודי ו

 49% חסר מידע(. 4%)לגבי  הם ערבים 47%-חרדים(, ו 12%ילדים ובני הנוער בסיכון הם יהודים )מן ה  

 9% ממוצא אתיופי. אחוז  4%מהם , )על פי הגדרת התכנית הלאומית( הילדים והנוער בסיכון הם עוליםן מ

בקרב בני הנוער(.  12%-ספר יסודי ו-בגיל בית 9%בגיל הרך,  7%העולים עולה עם הגיל )ובני הנוער הילדים 

כמו כן, אחוז הילדים  אחוז הילדים העולים בסיכון גדול מן האחוז של כלל הילדים העולים ביישובי התכנית.

 ל הילדים ובני הנוער העולים.ממוצא אתיופי מקרב הילדים ובני הנוער העולים בסיכון גבוה מאחוזם בקרב כל

 52% הוריות -חיים במשפחות חד 19%(, יותרוהנוער בסיכון חיים במשפחות גדולות )ארבעה ילדים ו מן הילדים

הנוער בסיכון החיים במשפחות גדולות ובמשפחות בני חיים במשפחות ללא הורה מפרנס. אחוז הילדים ו 20%-ו

 החיים בישראל. ובני הנוער האחוז בקרב כלל הילדים ן הוריות גבוה בהרבה מ-חד

 וליקויי למידה מוגבלויות עם בסיכון והנוער בסיכון מוגבלויות ולקויות למידה. אחוז הילדים  מן הילדים 37%-ל

 (. 39%בקרב בני הנוער )מן האחוז ( ו43%ספר יסודי )-האחוז בגיל ביתמן ( 28%בגיל הרך קטן יותר )

 בעיות בתחום הלמידה מ – 59%בעיות בהשתייכות למשפחה; סובלים מ( 73%ר בסיכון )רוב הילדים והנוע

בהשתייכות והשתלבות מבעיות  – 41%בריאות הרגשית; הבתחום הרווחה ומבעיות  – 47%ורכישת מיומנויות; 

-אחרים; ומפני הקשורות להגנה מבעיות  – 18%בעיות בקיום הפיזי, בריאות והתפתחות; מ – 37%חברתית; 

 .התנהגויות סיכוןסובלים מבעיות בתחום הגנה מפני  15%

  עם בעיות בתחומים השונים עולה עם הגיל, למעט אחוז הילדים עם בעיות ובני הנוער כצפוי, אחוז הילדים

 26%-ספר יסודי ו-בגיל בית 35%בגיל הרך,  50%בתחום הקיום הפיזי, בריאות והתפתחות, שיורד עם הגיל )

 הנוער(.  בקרב בני

  ( 23%בתחום הקיום הפיזי, בריאות והתפתחות, הן: בעיות בטיפול הפיזי )ובני הנוער מהן סובלים הילדים שהבעיות

 (. היקף הבעיות מסוג זה יורד עם הגיל.23%וחשד שההתפתחות הפיזית/קוגניטיבית של הילדים אינה תקינה )

 (, 49%ולת של ההורים לתת העשרה לילדיהם )הבעיות השכיחות בתחום ההשתייכות למשפחה הן: חוסר יכ

(, קושי של ההורים לדאוג לקבלת 36%קושי של ההורים להתמודד עם התנהגות הילדים ולהציב להם גבולות )

(. 26%( וחוסר בהשגחה )27%(, בעיות בקשר הרגשי בין ההורים לילדיהם )35%שירותים הנחוצים לילדיהם )

 עם הגיל. כצפוי, היקף הבעיות מסוג זה עולה
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 ( חוסר 44%הבעיות השכיחות בתחום הלמידה ורכישת מיומנויות הן: הישגים תפקודיים או לימודיים נמוכים ,)

 (. 27%( והפרעות וחוסר קבלת סמכות )38%מעורבות בלמידה )

 הפגנת התנהגויות רווחה ובריאות רגשית והשתייכות והשתלבות חברתית מיםהבעיות השכיחות בתחו :

( והפגנת התנהגויות 29%(, קושי בהסתגלות ויצירת קשר עם אחרים )47%קשיים רגשיים ) המעידות על

 (. כצפוי, היקף הבעיות מסוג זה עולה עם הגיל.23%תוקפניות )

  הנוער בסיכון אותרו על רקע חשיפתם להתנהגויות י בנו מן הילדים 15%תחום הגנה מפני אחרים: בבעיות

לגבי  ,או ידיעה על כך שאותרו יש חשד להתעללות פיזיתובני הנוער  הילדיםמן  7%לגבי  ,מסכנות במשפחה

יש מן הילדים ובני הנוער שאותרו  1%ולגבי  ,קיים חשד או ידיעה שעברו התעללות מינית מחוץ למשפחה 2%

 משפחה.תוך החשד או ידיעה שעברו התעללות מינית ב

  דווח על  התנהגויות לא חוקיות והנוער בסיכון  ן הילדיםמ 8%תחום הגנה מפני התנהגויות סיכון: לגבי בבעיות

-השתמשו בסמים ו/או אלכוהול ו 3% ,מפגינים התנהגויות של סיכון ופגיעה עצמית 7% ,או לא נורמטיביות

עסקו בהתנהגות מינית לא תקינה או לא מתאימה לגילם. היקף הבעיות מסוג והנוער בסיכון  מן הילדים 2%

 כצפוי הוא בולט יותר בקרב בני הנוער. זה עולה עם הגיל, ו

  שניתן היה  בעיות 25-בסיכון ביישובי התכנית נע בין בעיה אחת לובני הנוער טווח מספר הבעיות של הילדים

. מספר הבעיות עולה עם הגיל: לילד בגיל (=4.0SD) בעיות 5.1בממוצע סובלים בסיכון ונוער ילדים למנות. 

ולבני נוער ( =4.0SD)בעיות  5.4ספר יסודי יש בממוצע -, לילד בגיל בית(=3.2SD) בעיות 3.7הרך יש בממוצע 

 (.=4.5SD) בעיות 6.2יש בממוצע 

  (. מדובר בילדים 7( אותרו עם בעיות בשלושה עולמות תוכן )פרופיל 40%)ובני הנוער  מן הילדיםאחוז גבוה

הם סובלים  כמו כן)כלומר להוריהם יש בעיות(, ו ילדשיש להם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול בונוער 

במצבים המורכבים ביותר ונוער מבעיות בתפקוד הרגשי/חברתי ובתפקוד ההתפתחותי/לימודי. מדובר בילדים 

 תחומית.-הנזקקים להתערבות רב

  ה המאותרים בגיל הרך יש בעיות בשלוש ן הילדיםמ 24%-לכצפוי, מורכבות הבעיות עולה עם הגיל: לפחות

( ולקרוב למחצית מבני הנוער 45%ספר יסודי )-אחוז גבוה יחסית של ילדים בגיל ביתלבעוד ש ,עולמות תוכן

 ( יש בעיות בשלושה עולמות תוכן. 49%)

  השירות לביקור סדיר והיחידות לקידום נוער ) השירותים המטפלים על ידישמופו ובני הנוער מספר הילדים

כילדים בסיכון  ( לשירותים חברתיים ושירות המבחן לנוער במשרד הרווחהמשרד החינוך, המחלקות ב

המאותרים בסיכון. אחוז והנוער המקבלים שירות/טיפול כלשהו היה קרוב למחצית מספר סך כל הילדים 

בגיל הרך,  55%המאותרים( עולה עם הגיל )ובני הנוער הילדים  כללהמטופלים )ביחס לובני הנוער הילדים 

 בקרב בני הנוער(.  64%-ספר יסודי ו-בית בגיל 47%

  גורם אחד בלבד )בדרך  על ידימקבלים טיפול השירותים המטפלים  על ידירוב הילדים והנוער בסיכון שמופו

 2%ואחוז זה עולה עם הגיל ) ,יותר מגורם אחד על ידימטופלים  9%כלל המחלקה לשירותים חברתיים(. רק 

בקרב בני הנוער(. ממצאים אלה מפריכים את הדעה הרווחת  12%-סודי וספר י-בגיל בית 8.3%בגיל הרך, 

בעיקר מתרחש יותר מגורם אחד  על ידילרמת חפיפה רבה בין השירותים, ומצביעים על כך שטיפול נוגע ב

 בני הנוער. בקרב 
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 אוכלוסיות מיוחדות: ילדים ובני נוער ערבים, חרדים ועולים – נוער בסיכוןבני ילדים ו

  היהודים בסיכון: אותר ובני הנוער הערבים בסיכון קשה יותר ממצבם של הילדים ובני הנוער מצבם של הילדים

ערבים בסיכון, הם סובלים מאחוז גבוה יותר של מצבי סיכון ומצבם מורכב ונוער אחוז גבוה יותר של ילדים 

הערבים בסיכון נמוך ובני הנוער דים בסיכון המטופלים מתוך כלל הילוהנוער , אחוז הילדים לכך יותר. נוסף

 יהודים בסיכון.ובני נוער אחוז בקרב ילדים ן היותר מ

  הם  , מהיקף הסיכון בקרב כלל הילדים ובני הנוער החרדים נמוך יותרובני הנוער היקף הסיכון בקרב הילדים

תרו עם בעיות בתחומים אומהם אחוזים נמוכים יותר ו ,מאופיינים בפחות מצבי סיכון ובמצבים מורכבים פחות

הן מבחינת פחות, החרדים שאותרו כנמצאים בסיכון סובלים ממצבים מורכבים ובני הנוער השונים. הילדים 

בהם יש להם בעיה. עם זאת, אחוז שעולמות התוכן והן מבחינת מספר שמהן הם סובלים מספר הבעיות 

ייתכן שהממצאים בדבר היקף הסיכון ומורכבות הבעיות ו ,חרדים בסיכון היה נמוךובני נוער האיתור של הילדים 

)בשל ובני הנוער ההיכרות המועטה יחסית של אנשי המקצוע בשירותים השונים את הילדים ן מושפעים מ

לדווח בשל חשש של חלק מאנשי המקצוע ן הצריכת שירותים נמוכה יחסית בקרב הקהילה החרדית(, ומ

 וף בעיות. אוכלוסייה החרדית לחשהקרב רתיעה בה

  שאינם בסיכון, היהודים ובני הנוער ב יותר ממצבם של הילדים טובסיכון העולים ובני הנוער מצבם של הילדים

העולים קשה יותר ובני הנוער בתחום של רווחה ובריאות רגשית. לעומת זאת, מצבם של הילדים  ,עולים

בסיכון העולים ובני הנוער , הילדים מו כןכבתחומים של ההשתייכות למשפחה והגנה מפני התנהגויות סיכון. 

, ובעיותיהם שאינם עוליםבסיכון, היהודים ולבני הנוער סובלים ממספר בעיות גבוה יותר בהשוואה לילדים 

 על ידיהעולים המטופלים ובני הנוער עולמות תוכן(. עם זאת, אחוז הילדים כמה יותר )בעיות במעט מורכבות 

שאינם היהודים ובני הנוער המטופלים בקרב כלל הילדים ובני הנוער וז הילדים המטפלים גבוה מאחהשירותים 

בסיכון ממוצא קווקזי קשה יותר ממצבם ובני הנוער מצבם של הילדים העלתה כי . השוואה בין קבוצות עולים

. מצבם הן מבחינת שכיחות בעיותיהם והן מבחינת מורכבות ,בסיכון משאר קבוצות המוצאובני נוער של ילדים 

שירותים המטפלים נמוך על ידי ההמקבלים טיפול  הנוער בסיכון ממוצא קווקזיבני , אחוז הילדים ולכך נוסף

  קבוצות המוצא האחרות.קרב המטופלים בובני הנוער הילדים מאחוז יותר 

 כיווני פעולה

  השונות בין יישובים ובין מגזרים מבחינת היקף הסיכון, שכיחות מצבי הסיכון ומורכבות הבעיות, מחייבת חשיבה

 והתייחסות מובחנת לקבוצות שונות באוכלוסייה. 

  שבהם הם נמצאיםמבחינת היקף מצבי הסיכון  , הןהערבים נמצאים במצב הקשה ביותרובני הנוער הילדים 

 בם. ממצאים אלה מחייבים תשומת לב מיוחדת. מבחינת מורכבות מצהן ו

  הצפוי. ייתכן ן הממצאים, הייתה נמוכה מן כפי שעלו מילדים ובני נוער חרדים, שכיחות מצבי הסיכון בקרב

ההיכרות המועטה יחסית של אנשי המקצוע ן שהממצאים בדבר היקף הסיכון ומורכבות הבעיות מושפעים מ

החשש לדווח בקרב חלק מאנשי המקצוע. יש ן , ומוערנובני ה הילדיםמצבי הסיכון בקרב בשירותים השונים את 

 צורך בהדרכה ובהכשרה נוספת לאנשי המקצוע הבאים במגע עם אוכלוסייה זו.

 המערכות  על ידירבים הנמצאים בסיכון אינם מוכרים או מטופלים ילדים ובני נוער הממצאים עולה כי ן מ

אנשי המקצוע בשירותים האוניברסליים  על ידישזוהו ובני הנוער הילדים ן ת ממחצימ פחותהמטפלות. 

 מטופלים. יש לפעול להרחבת נגישות שירותי הטיפול לזקוקים להם.
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  יותר מגורם אחד מועט וקיים בעיקר בקרב בני הנוער.  על ידיבניגוד לתפיסה הרווחת, טיפול בילד בסיכון

עם מכלול צרכים ובני נוער יתר ומעלים את הצורך לוודא שילדים -ותהנתונים מפריכים דאגות ביחס לכפיל

 מורכבים יזכו לכלל המענים הדרושים. 

 תכנית מעיד על כך ששיתוף פעולה ושיתוף במידע בין אנשי המקצוע בשירותים מסגרת ההאיתור שנעשה ב

בנת צורכיהם ולמתן מענים בקנה מידה ארצי לאיתור ילדים ונוער בסיכון, להתהליכים השונים יכולים לקדם 

מעיד על כך שאנשי מקצוע יכולים להתייחס לתחומי חיים אף מתאימים למכלול צרכים אלה. האיתור שנעשה 

, שאינם בהכרח כלולים בהגדרה הקלאסית של תפקידם. עם זאת, נראה שחשוב להמשיך לפתח ונוער של ילדים

המקצוע, כך שתתאפשר ראייה כוללת ומקיפה של דרכים נוספות לשילוב הפרספקטיבות השונות של אנשי 

 הנוער. בני צורכי הילדים ו

 



 

 

 תודות

 . ברצוננו להודות לאנשים הרבים שתרמו לתהליך איסוף הנתונים על הילדים ובני הנוער בסיכון ולהפקת דוח זה

אליהו, נטלי דגה, -: מימי אקרמן, רותם עזרהתכנית הלאומית מנהלת התכנית הלאומית, ולצוותלשעבר לטלל דולב, 

 , שרית נשיא ורותם לסרי, על העבודה המשותפת והתמיכה ההדדית. מליגרום מעיין

 ניתוחם. עלורשויות לעיבוד הנתונים החריצות והמסירות בעל עורכת הנתונים של התכנית הלאומית, לדבורה ליבוביץ, 

ולצוות תהיל"ה, על שבנו את מערכת המידע הממוחשבת  ,לרונן בן שושן, מנהל מערכות המידע בתכנית הלאומית

 וִאפשרו לנו קבלה מסודרת וברורה של הנתונים.

מוטי וינטר, לשעבר ול ,משרדית-לאיריס פלורנטין, מנהלת האגף לשירותים חברתיים ואישיים ומ"מ יו"ר ועדת ההיגוי הבין

 משרדית.-סמנכ"ל בכיר ומנהל האגף לשירותים חברתיים ואישיים, לשעבר מ"מ יו"ר ועדת ההיגוי הבין

נוי, מנהל המחלקה לבריאות -לחברי ועדת ההיגוי הארצית של התכנית בעבר ובהווה )לפי סדר הא' ב'(: פרופ' אשר אור

המשרד לבטחון משטרת ישראל, סברה, ראש חולית מניעה והרי, אויקי אלעמרפ"ק הילד לשעבר, משרד הבריאות; 

 ,מינהל הפדגוגיה סגנית מנהלתעירית בירן, ישראל; -יואב בוקעי, ראש יחידת ילדים, נוער וצעירים, אשלים, ג'וינטפנים; 

ישראל; איתמר בן חור, סמנכ"ל כספים, -ג'רסי, מנהלת היחידה לגיל הרך, אשלים, ג'וינט-דוד-נעה בןמשרד החינוך; 

מירב דדיה סגנית מנהלת ישראל; איתנה ברמן, סגנית מנהלת השירות לילד ולנוער, משרד הרווחה; -נטאשלים, ג'וי

-איציק זהבי, מנהל היחידה לילדים ולנוער, אשלים, ג'וינט ;האגף לנוער צעירים ושירותי תקון, משרד הרווחהאגף, 

המשרד מנהל תחום בכיר עיר ללא אלימות, ם, גונן ירו, משרד הרווחה; לשעבר ישראל; זוהר חמו, סגן מנהלת אגף תקון

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה לבריאות הילד, משרד הבריאות; שרה כהן, מנהלת שירותי הרווחה, לבטחון פנים; 

משרד הקליטה; דליה לב שדה, מנהלת השירות לילד ולנוער, משרד הרווחה; חיים להב, מנהל תחום קידום נוער 

 ,גליק-ציפי נחשוןפרה מתתיהו, מנהלת מציל"ה אזור ירושלים, המשרד לביטחון פנים; לשעבר, משרד החינוך; ע

פתחיה, אחראית  רתמ ;, האגף לנוער צעירים ושירותי תקון, משרד הרווחהצעיריםצעירות ו, נוערל רותימנהלת הש

מ"מ מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר, משרד הבריאות; חנה  ,ה רוביןזרווחה ושיקום, משרד החינוך; ד"ר לי

משרד השדמי, מנהלת אגף א', שפ"י, משרד החינוך; מיה שריג, רכזת ומנהלת תחום רווחה, "עיר ללא אלימות", 

 פנים.הטחון ילב

ועל למנהלי התכנית ברשויות, למנהלות התכנית במחוזות ולמנהלי המחוזות, על עבודתם המסורה והמאומצת 

 דאגתם להטמעת עבודת המעקב והבקרה.

לאנשי המקצוע השונים ברשויות, על שמילאו את טופסי המעקב על הילדים ובני הנוער בנחישות ובהתמדה וִאפשרו 

 לנו ללמוד על הילדים ובני הנוער שקיבלו מענים.

לוצ'סלב קונסטנטינוב וסיוון  ,ברוקדייל: למרים נבות על הערותיה החשובות לדוח-ג'וינט-לחברותינו במכון מאיירס

, לסו בוביס על עריכת הלשון של הדוח נון-רונית בן. תודה גם לבקבלת הנתונים על כלל האוכלוסייהעל העזרה  מזרחי

 והבאתו לדפוס.הדוח  וללסלי קליינמן על הפקת על עיצוב הלוחות והתרשימים
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