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  תודות
רבים שהתראיינו למחקר לאנשים ה, ביצועו את וואפשר במחקר לנו ושסייע מי לכל להודות ברצוננו

לצוותי בתי הספר , לתלמידים; אותנו בחייהם ובחיי ילדיהם ושיתפוו מזמנם שלהורים שהקדי :זה

לאנשי המקצוע ; אנשי השירותים השונים ברשויות המקומיותללמנהלי האגפים ו; ולמנהלים

ים אשל-וינט'ג, הסוכנות –ם ילאנשי המקצוע מהארגונים האחראי; מהעמותות המפעילות

, ולנציגי איחוד הקהילות היהודיות רד החינוךממשטה המלאנשי ; והקואליציה הישראלית לטראומה

  .)UJC(פדרציות צפון אמריקה 

  

, פישר מיכאלל, לדבורה בלום: תודה מיוחדת לחברי ועדת ההיגוי שליוו את המחקר בשלביו השונים

לרויטל ; ).UJC(פדרציות צפון אמריקה , תאיחוד הקהילות היהודיו ואדם ורנר לי פרלמןל ,רינה נייגרל

- וינט'רמי סולימני מגלהטב ו-כהן מיכלל; ניר להב מהסוכנות היהודיתלעידית מיכאלי ול, רונן-לוי

  .סרוסי מהקואליציה הישראלית לטראומה-נעמה רוזנפלדללטלי לבנון ו; אשלים

  

. ממצאי המחקרלגבי המלמדות  על הערותיו) מכון ברוקדייל-וינט'ג-מנהל מאיירס(ק חביב 'ג' לפרופ

אשר סייעה ) מנהלת המרכז לשעבר(ובמיוחד לטלל דולב , במכוןלחברינו במרכז אנגלברג לילדים ונוער 

על הערותיה לדוח ) מנהלת המרכז(נבות -למרים כהן; רבות ותרמה מניסיונה בשלבי המחקר השונים

 ,גבריאלה הופמןל, לליאת יורוביץ; םעל הסיוע בסקרי ההורי) היועץ הסטטיסטי(לאסף שרון ; המסכם

תודה מיוחדת . על עבודתן במחקר זהסיקרון וגילי מאיר -לליאת ואזן, אורנה דפנאל ,שירה ריבנאיל

על היוזמה והאחריות הרבה וההקפדה על איכות הראיונות ולצוות , רכז עבודת השדה, לבן שלומי

  .נמן על ההכנה לדפוסללסלי קלייו תודה לענת ברבריאן על העריכה. המראיינים
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  מבוא. 1
, ח"תשסו להלן השנה הראשונה, ז"תשסשנת (ותיה נששתי הערכת מ םממצאיסיכום זה מובא בדוח 

. ")הפעולה: "להלן( לשיקום הגליל ועוטף עזה בתחום ילדים ונוערהפעולה של ) להלן השנה השנייה

  .צות הבריתהקהילות היהודיות באר של ןנבמימו בוצעההיא 

  

   לשיקום הגליל ועוטף עזההפעולה   1.1
  מכלולכ" הפעולה. "א

 נרחבתחלק מפעולה  אהי") הפעולה"להלן (יל ועוטף עזה בתחום הילדים והנוער הפעולה לשיקום הגל

תוך התמקדות , תושביםההעלאת רמת החיים והעצמת הן  "הפעולה"מטרות . יותר באזורים אלה

בעזרת  החיזוק הקהיל. ג ;פיתוח כלכלי .ב; טווח בתחום החינוך צרכים ארוכי .א :בשלושה צירים

בתוכניות בתחום החינוך והן בתוכניות  הןהשתלבה התערבות זו  ;טראומהב בתחום הטיפולהתערבות 

  :)2008, כהנא( נכללו" בפעולה). "UJC, Strategic Framework( לחיזוק הקהילה

ו ניתנ בניית מערך חירום ברשויותלצורך  :הכשרות והשתלמויותחיזוק מערך החירום על ידי  

בין היתר לצוותים במערכת , השונותים באוכלוסיות מטפלים נוספללעובדים סוציאליים והדרכות 

 .החינוך

 שהיו קיימות תוכניותהופעלו בהם ש היישובים הגדלת מספר הן על ידי :הרחבת תוכניות קיימות 

א לתלמידי "מל:  שהורחבו הןתוכניות דוגמאות ל. קיימיםההעמקת העבודה ביישובים על ידי הן ו

יוצאי למרכזי צעירים ; לשיפור ציונים בבחינות הבגרות "מחצית שלישית"; תיכון על סף נשירה

 ;קהילות תומכות לקשישים ;עיר מקדמת תעסוקה והשכלה ;רות לאומיישלמי ששירתו בצבא ו

בשכונות מרובות ) מתחמי שילוב עולים וותיקים(ל "משעו ;קהילות תומכות חיים עצמאיים לנכים

 .עולים ועוד
  

פדרציות צפון אמריקה , איחוד הקהילות היהודיותי החירום של ת השיקום במימון משאבנוסף לפעול

של המגזר הציבורי ו נם שלתוכניות נוספות במימו עוטף עזהבהצפון ו יבאזורהופעלו , )UJC-להלן ה(

 . גופים פילנתרופיים
  
  ועוטף עזה בתחום הילדים והנוער לשיקום הגלילהפעולה ת ומטר. ב
 לע) 2006בקיץ ( מלחמת לבנון השנייהשל הן הישירות  פעותההשונת להתמודד עם מכּו" פעולה"ה

על ילדים באזור עוטף עזה ) 2006החל משנת (האינטנסיבי  ירי הטיליםשל הן ילדים ובני נוער בצפון ו

אלא להביא  ,של המלחמה יהלהתמודד לא רק עם השלכותונת מכּו" הפעולה. "ובני נוער בדרום

לפעולה מספר מטרות הוגדרו ביתר פירוט . וצרים החינוכייםהתשל ה וימשמעותי של העשי לקידום

)Michaeli & Dolev, 2006 (הן מובאות להלןו:  

 תפקודםעל המלחמה על מצבם הרגשי של הילדים ו השפעתעם  להתמודד .1

 פערים לצמצםלתלמידים חלשים ו לסייע, הישגים לימודייםה לשפר את .2

 להגביר את השימוש בתוכנית העשרה ופנאי .3
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  היעדכלוסיית או. ג
  .הוריהם והצוותים החינוכיים ביישובים, 17-3ני ילדים ובני נוער ב

  
  "הפעולה"משך . ד

 2007 החל מינוארז "בתשס -שנתיים  הימשךלהפעולה לשיקום הגליל ועוטף עזה תוכננה  ,מלכתחילה

  .)ז"תשס(שנה הראשונה בהותנה בהערכת היישום שנה השנייה ב כההמש). 2008-2007(ח "ובתשס

  
  יםיהארגונים האחרא. ה
 ליישומה. בארץ שלישיהמגזר הוארגוני  UJC-הבין והתבססה על שותפות בין משרד החינוך  "הפעולה"

קרן הסוכנות היהודית , )וינט'להלן הג(וינט ישראל ואשלים 'ג: יםיארגונים אחרא הנבחרו שלוש

כניות והת). ITC-להלן ה(ומה והקואליציה הישראלית לטרא) להלן הסוכנות(להעשרת ילדים ונוער 

, הביצועלפני . משרד ראש הממשלהעל ידי הופעלו על פי סדר עדיפות שנקבע על ידי משרד החינוך ו

י של מרּבה םניצול לשםלגבש דרכי פעולה  כדיכינס משרד החינוך את כל הגורמים השותפים 

  : אחראייםעבודה בין הארגונים ההחלוקת  להלן פירוט. המשאבים

  האחריות של הסוכנות  תחומי 

 פעילות העשרה ופעילות בלתי פורמלית −
 )בלבד שנת ההפעלה הראשונהב( קידום הישגים בבחינות הבגרות −
 )יוני- בחודשים מאי - בשנה הראשונהרק (י פעילות בתחום הערּכ −

  וינט'תחומי האחריות של הג 

 טיפול בטראומה −
 התערבות בגני הילדים ובבתי הספר −
 ים החינוכייםכניות הכשרה לצוותות −

  ITC-תחום האחריות של ה 
  טיפול בטראומה −

  
  מחקר הערכה. ו

ובוצעה על ידי  UJC-ותה בהערכה שהוזמנה על ידי העבודתם של שלושת הארגונים האחראיים לּו

מחקר ומידע , בשיתוף האגף לתכנון, וינט מכון ברוקדייל'ג-מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במאיירס

נציגי שלושת הארגונים מו UJC-שהורכבה מנציגי ה, ועדת היגוי. כנותבמחלקה לישראל של הסו

  .ליוותה את מחקר ההערכה, האחראים
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  מערך המחקר. 2
  טרות המחקרמ 2.1
  :הערכההלן פירוט שתי מטרותיה העיקריות של הל

מאפייני , ההשתתפותפעילות והיקף ה כולל, "הפעולה"אחר יישום הרכיבים העיקריים של  מעקב 

 ; םתחומי החוזק והקשיים העיקריים העולים ביישומ, המשתתפיםיות והפעילו

 .מידת התקדמותה של האוכלוסייה המשתתפת בפעולה לקראת השגת המטרותבחינת  
  

  מחקר שאלות ה 2.2
' ר, ומקורות מידעסוג לפירוט השאלות לפי ( שאלות המחקרבהתאם למטרות אלה מפורטות להלן 

  :)נספח

גוון התוכניות המופעלות ביישובים ואילו שינויים חלו בין שנת ההפעלה ההיקף ומ, מהם הפריסה 

 ?הראשונה לשנת ההפעלה השנייה

 ?לצורכי אוכלוסיית היעד" הפעולה"מהי מידת ההתאמה של  

 ?"הפעולה"מהן נקודות החוזק ומהם הקשיים ביישום  

ים מהיבטים ברמת השטח ושל ההורוברמת המטה  מקצועשל אנשי ה ןרצוהמהי מידת שביעות  

 ?ומהן הצעותיהם לשיפור" הפעולה"שונים של 

גורמים המפעילים ולארגונים לַ , לבתי ספר, ומהי תרומתה לילדים" הפעולה"מהי השפעת  

 ? האחראיים

 ?כספי החירום ובאיזה אופןהקצאת  עם תוםתימשך " הפעולה"האם  

 ?אילו לקחים ניתן להפיק לקראת מצב חירום עתידי 
  

  ף המידעאיסו ימועד 2.3
  : בשתי נקודות זמןמקצוע המאנשי נאסף  המידע 

 )2007יוני -אפריל- השנה הראשונה( "הפעולה" התחלתמספר חודשים לאחר : מועד ראשון −
 ). 2008אפריל -ינואר - השנה השנייה( "הפעולה"התחלת  שנה לאחר: מועד שני −

  :גם הוא בשתי נקודות זמן נאסףהמידע מההורים  

 )2007אוגוסט -יולי - השנה הראשונה(נת ההפעלה הראשונה בתום ש: מועד ראשון −
 ). 2008 יולי-יוני - השנה השנייה( "הפעולה" עם סיום: מועד שני −

  

  מקורות המידע 2.4
  : אלו סוגי מקורות מידעשלושת  שימשובמחקר 

 קצוע טלפוניים עם אנשי מראיונות ראיונות פנים אל פנים ו 
 )'ראיונות בשנה ב 18-ו' ראיונות בשנה א UJC )18-המו אחראייםנשי מטה מהארגונים הא −



 

4 

 )בשנה השנייה 5-ו שנה הראשונהראיונות ב 4( אנשי משרד החינוך −
 )בשנה השנייה 45-ו שנה הראשונהראיונות ב 37( ביישוביםמקצוע אנשי  −
 )בשנה השנייה 12-ו בשנה הראשונהראיונות  8( פעילי תוכניותמ −
 )יהבשנה השני קבוצות מיקוד 8( מורים −
 )בשנה השנייה קבוצות מיקוד 5( תלמידים בבתי ספר על יסודיים −

, פריסה, ףהיק - "הפעולה"כלל התוכניות שהופעלו במסגרת על ז מידע ּכוי מרַ המיּפ: כניותווי תמיּפ 

 . תחומי פעילות ואוכלוסיית היעד
 ונהבשנה הראשהתקבלו הסוכנות של  התחומי אחריותעל הנתונים : מיפוי עבודת הסוכנות −

ז ּכרַ המהמידע נאסף  בשנה השנייה .דוחות של הארגונים המפעיליםהזים האזוריים וממהרּכ

על סמך המידע שהיה קיים  ,זים האזורייםּכקרן ההעשרה של הסוכנות ומהרַ של נהלת המומ

שונים  בשנה השנייההנתונים שנמסרו . העשרההבמערכת הדיווח הממוחשבת של קרן 

גם מידע על כלל  בשנה השנייההדיווח  ;בשנה הראשונהו תקבלשהמהנתונים  אחדים בהיבטים

, כמו כן). חוגי העשרה לבעלי צרכים מיוחדים ולילדים בסיכון(תוכניות לאוכלוסיות מיוחדות 

 עלחושבו מספר התוכניות  ולכן , סוגי החוגים השונים של כל מפעיל פורטולא  בשנה הראשונה

מספר  משקף אתולכן מספר התוכניות , ן פירוט זהנית בשנה השנייה. מספר המפעילים פי

 הפעילהשהפער בין מספר התוכניות ויחידות התוכנית , ככל הנראה, מכאן גם נובע. החוגים

 .בשנה השנייהו בשנה הראשונההסוכנות 
לארגונים המפעילים ולאחר מכן לראשי  פנו קודם בשנה הראשונה: וינט'מיפוי עבודת הג −

. עודכנו והושלמו, וינט'הנתונים נבדקו מול מאגר המידע של הג. ליםוינט ובאש'התחומים בג

וינט על סמך המידע שנאסף 'מראשי התחומים באשלים ובגהנתונים נאספו  בשנה השנייה

 .בשנה הראשונה
הנתונים התקבלו מאנשי המטה ולאחר מכן נבדקו מול הארגונים : ITC-מיפוי עבודת ה −

 ITC-ה דתולא נאסף מידע כיוון שעב בשנה הראשונה. יותומפעילים את הפעילו ITC-החברים ב

 .טרם החלה
לא נכללו בו . ב"י-'דים בכיתות אתלמיים עם הורים לטלפוניכלל ראיונות סקר ה :סקר הורים 

בקרב מדגם מייצג של  נערךהסקר . ממערכת החינוך שנשרובחינוך המיוחד ובני נוער  תלמידים

רואיינו  בשנה הראשונה ).רואיין הורה מכל משפחה(ר מחקה יישובימ הורים לילדים לומדים

 2,446 לגבי הורים 1,346רואיינו  בשנה השנייה .ילדים בגילים הרלוונטיים 2,374לגבי הורים  1,298

ערבית או , עברית(ההורים יכלו לבחור את שפת הריאיון  .דקות 10-כל ריאיון נמשך כ. ילדים

בעקבות " הפעולה" עלהורה הגר בצפון נשאל (של ההורה  והשאלות הותאמו לאזור מגורי). רוסית

  ). בעקבות המצב הביטחוני בדרום" הפעולה" עליה והורה הגר בשדרות נשאל ימלחמת לבנון השנ

הורים אשר השתתפו בתוכניות האת פרטי הילדים ו אשר כלל לא היה קובץ נתונים מאחר ש

ההנחה . יש ילדים בגילים הרלוונטיים להןשלדגום מכלל המשפחות ביישוב הוחלט  ,"פעולה"ה

גיע ת, להשפיע על היישוב כולואשר שמה לה למטרה , מקיפה ומסיבית מעין זו "פעולה"שיתה יה

 של חלקןגודל המדגם בכל יישוב נקבע לפי . שהוריהם יתראיינו במסגרת הסקר למרבית הילדים
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 לבלות קצבת ילדים בכלסך כל המשפחות המק מתוךביישוב קצבת ילדים מקבלות שהמשפחות 

לאפשר ניתוח מעמיק יותר של כדי הוגדל מדגם ההורים בשדרות  בשנה השנייה .יישובי המחקר

לאחר שאלת סינון ו נערכהראיונות . ו אקראית מספר הטלפוניםבחרפרטי המשפחות נ. קבוצה זו

 מכסהשהתקבלה הרואיינו משפחות עד . המשפחה לאוכלוסיית הסקר ה שלהתאמת לבדיקת

  .)נספח' ר, ומקורות מידע סוגלפירוט השאלות לפי ( בכל יישוב) גודל המדגםעל פי (המבוקשת 
  

  במחקרשנכללו היישובים  2.5
בשנת ההפעלה נבחרו היישובים . 14 - בשנה השנייהיישובים ו 12 במחקר נכללו בשנה הראשונה

היישובים נבחרו ). ITC-ללא ה(וינט והסוכנות 'הג – אחראייםפעלו שניים מהארגונים ה אז. הראשונה

מכיוון שלא נמצא . וינט משמעותית'הסוכנות והגבהם פעילות שלהתמקד באותם מקומות  מתוך רצון

אן 'נבחרו היישובים בית ג, שיש בו פעילות משמעותית של שני הארגוניםדרוזי /הערבייישוב מהמגזר 

. )סכנין( וינט'של הגו )אן'בית ג( ותמתקיימת פעילות משמעותית של הסוכנשבהם  יםכיישובוסכנין  

  .1דרוזי/הערביחשוב לציין שגם ביישובים נוספים יש אוכלוסייה מהמגזר 

המועצה האזורית מטה , ית יםיקר, מגדל העמק: בשנה הראשונההיישובים שנכללו במחקר  

   .כרמיאל ושדרות, צפת, עכו, אן'בית ג, טבריה, סכנין, תרשיחא-מעלות, נצרת עילית, אשר

 ITC-ההחל לקראת סוף שנת ההפעלה הראשונה : בשנה השנייההיישובים שנכללו במחקר  

, ITC-בהם מתקיימת פעילות משמעותית של השמתוך רצון להתמקד גם ביישובים . בפעילותו

על איסוף המידע . יה ובמועצה האזורית משגביעבודתם גם ביישובים נהר עלהוחלט לאסוף מידע 

  .בשנה הראשונהנעשה באותם יישובים כמו  בשנה השנייהות וינט והסוכנ'עבודת הג

  

  אסטרטגיית ניתוח המידע 2.6
על הקשיים ועל השינויים , ותרומותיה" הפעולה"המרואיינים מכל הרמות התבקשו לדווח על השפעות 

לגבי רכיבים מידע  של נקטו מספר אסטרטגיות של ניתוח אינטגרטיבינ. השנה הראשונה לשנייהבין 

  :אלה

, פתח ביישוביםאנשי המ, אנשי המטה : שהתקבל ממקורות המידע השוניםדיווח האינטגרציה בין  

 בבתי הספר מורים ותלמידים, מנהלים, מהעמותות המפעילות אחראייםה

 )מסויםמהתמקדות ביישוב להבדיל (תכנים ונושאים הרלוונטיים לכלל היישובים  

 )מתמהתמקדות בתוכנית מסוי להבדיל(התוכניות כל  

 אחראייםללא הפרדה בין פעולת הארגונים ה, כמכלול "פעולהה" 
  

כאשר לא . תוך שילוב והשוואה ביניהם, הנתונים ממקורות המידע השונים נותחו באופן אינטגרטיבי

ניתן להבין , אם לא מצוין אחרת. תמימות דעים בין המרואיינים מצוין מי דיווח על אותה סוגיה שררה

  .מרואייניםיתה הסכמה בין היהש

  
                                                   

  תרשיחא ועכו- מעלות, מטה אשרבמועצה האזורית  1
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  דוחות הערכה 2.7
  :דוחות מחקר שלושהנכתבו " הפעולה"הערכה אשר ליווה את מחקר הבמסגרת 

 ).2007, ינסקי ואחרים'סטרבצ- כאהן(דוח המסכם את ממצאי הערכה מהשנה הראשונה  

עומד להתפרסם  – 2009, ינסקי'סטרבצ- לוי וכאהן(דוח המסכם את הממצאים מסקרי ההורים  

 ).מכון ברוקדייל-וינט'ג-של מאיירס באתר האינטרנט

 ).הנוכחידוח ה(דוח המסכם את מכלול ממצאי המחקר  
  

  ממצאי ההערכה העיקריים. 3
  שתי נקודות הזמןב פהה ובהיקתוהשינויים שחלו בפריס" הפעולה"תיאור  3.1
   "פעולה"בוון התוכניות מג. א

ת שונּו. תוכניותסוגי  211 השנייהבשנה שונות ו כניותותסוגי  50 "הפעולה" הכלל בשנה הראשונה 

 .2פעילות הסוכנות עלזו בין השנים משקפת בעיקר הבדל בצורת הדיווח 

, 3טיפול בטראומה, ומניעת נשירה) כולל בגרויות(שיפור הישגים : אלו בתחומיםעסקה  "הפעולה" 

אך  ,כיהעשרה וחינוך ערתוכניות , ילדים עם צרכים מיוחדיםל, ונות לגיל הרךתוכניות המכּו

תחום ההעשרה ותחום שיפור ההישגים הלימודיים ומניעת : בשני תחומים התמקדה בעיקר

 .תוכניותסוגי  185 בשנה השנייהשבהם הופעלו , נשירה

 .כמו גם את רבגוניותה, "הפעולה"ומגוון תחומיהן ממחיש את היקפה של  סוגי התוכניות 

שבו עיקר  ,ט לתחום הטיפול בטראומהפר, יסודיהספר הבית  אימרבית התוכניות נועדו לגיל 

 .התוכניות הופעלו בגני הילדים או עבור צוותים חינוכיים והורים

הפעולה בתחום במסגרת ) פרטני או קבוצתי(מהילדים קיבלו טיפול רגשי ישיר ספורים אחוזים  

 .הטיפול בטראומה
  

  )1לוח ' ר(מוקדי הפעילות לפי שלושת הארגונים האחראיים . ב
 סוכנותפעילות ה

   .בתום השנה הראשונה הסתיימה הפעלתם של תחום החינוך הערכי ותחום הבגרויות 

 :הן התחלקו לשניים. יישובים 36-תוכניות ההעשרה הופעלו ב 

                                                   
בשנה ) 1: (נתוני הסוכנות שנמסרו בשנה השנייה היו שונים במספר היבטים מהנתונים של השנה הראשונה 2

בשנה ) 2(; הראשונה לא נמסר מידע על תוכניות לאוכלוסיות מיוחדות ובשנה השנייה הדיווח כלל מידע זה
. לכן כל מפעיל נספר כתוכנית אחת. י החוגים של כל מפעילללא פירוט סוג, הראשונה נמסר דיווח לפי מפעיל

לכן נספרו מספר סוגי החוגים ולא הסתפקנו במספר . בשנה השנייה הועבר פירוט של סוגי החוגים של כל מפעיל
 ).צעד שהגדיל את מספר התוכניות בתחום ההעשרה(המפעילים 

באירוע טראומטי האדם חש כי . פציעה בנפשווה אירוע קשה הגורם לו להוא מצב שבו אדם חֹו" טראומה" 3
והאירוע גורם לתחושת פחד חזקה ולהרגשת חוסר , קיים איום של מוות או פגיעה חמורה בו או באדם אחר

מתוך אתר האינטרנט (אירוע טראומטי הוא לרוב בלתי צפוי ובלתי נשלט ומנפץ את תחושת הביטחון . אונים
  ).אומהטר- של המרכז הישראלי לטיפול בפסיכו
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 .ילדים 54,000-כ בשנה השנייהילדים ו 41,000-השתתפו בה כ בשנה הראשונה: העשרה כללית −
 -בכל שנה השתתפו בה כ): ם או ילדים בסיכוןכגון עולי(העשרה מיוחדת לילדים ולנוער בסיכון  −

 .ילדים 6,000

היישובים שבהם פעלה  36-מכלל הילדים גילאי בית ספר יסודי ב 55%תוכנן כי  בשנה הראשונה 

 .וכי כל אחד ישתתף בשני חוגים, ישתתפו בחוגי העשרה בבית הספר או אחר הצהריים, הסוכנות

-תוכנן כי כל אחד מגילאי בית הספר היסודי ב: ונהבצורה ש נפרס תחום ההעשרה בשנה השנייה  

במסגרת ) באזור עוטף עזה שני חוגים(היישובים שבהם פעלה הסוכנות ישתתף בחוג אחד  36

 .אחר הצהרייםבשעות בית הספר או פעילות 

 :לפי דיווח ההורים      
ית הספר בשיעורי העשרה בב שנה הראשונהכמחצית מתלמידי בתי הספר היסודיים השתתפו ב −

 ).63%(כשני שלישים  -  שנה השנייהוב
בממוצע ביותר שיעורי  בשנה השנייההשתתף ) בשדרות או בצפון(כל ילד מהמגזר היהודי  −

). בשנה השנייה 2-ז ל"שיעורי העשרה בממוצע לילד בתשס 1.6-עלייה מכ(העשרה בבית הספר 

שיעורי העשרה בממוצע בכל  2.4-כ(לא נמצא הבדל משמעותי בין השנים  דרוזי /הערביבמגזר 

 ).שנה
 .מתלמידי בתי הספר 44%בשתי השנים השתתפו  –עשרה אחר הצהריים הבחוגי ה −
 – שנה השנייהב. חוגי העשרה אחר הצהריים 1.45-בממוצע ב שנה הראשונהכל ילד השתתף ב −

במגזר , בפחות חוגי העשרה שנה השנייה הילדים בהשתתפו בשדרות . העשרה יחוג 1.53-ב

 .בשיעור דומה בשתי השנים –ביותר חוגי העשרה ובמגזר היהודי בצפון  – דרוזי /ביהער
  

  וינט'פעילות הג

חלקן נועדו גם . ילדים 51,500יישובים והשתתפו בהן  58-הופעלו התוכניות ב שנה הראשונהב 

 .להורי התלמידים ולצוותי בתי הספר והגנים

 :ינת היקף והן מבחינת סוגי התוכניותהן מבח, התאפיינה בצמצום ובמיקוד השנה השנייה 

ירד  בשנה השנייהאחוז הילדים שהשתתפו בתוכניות . יישובים בלבד 38-התוכניות הופעלו ב −

 .בשנה הראשונהלעומת אחוז המשתתפים  22%-בכ
וינט סברו כי 'תוכניות שאנשי הג, הופסקו תוכניות שהופעלו בהיקף מצומצם בשנה השנייה −

תוכניות ביישובים ששיתוף הפעולה עם הרשות לא צלח , טה יחסיתהשפעתן לטווח ארוך מוע

 .ותוכניות שנתגלו קשיים בהפעלתן
 .דרוזי/הערביניתן דגש רב יותר על פעילות באזור עוטף עזה ובמגזר  −
 .במקרים מסוימים הורחבו תוכניות מוצלחות −
לל הילדים מכ) 19%(כחמישית  בשנה הראשונהלגבי הסיוע הרגשי עלה מדיווח ההורים כי  −

  .בלבד 6%-ירד היקף הסיוע בצורה חדה ל בשנה השנייהו, קיבלו סיוע רגשי
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  :ITC-פעולת ה

החלה לקראת סוף שנת  בשנה השנייה "הפעולה"במסגרת  ITC-פעולת הארגונים המרכיבים את ה 

 .ז"הפעילות הראשונה בתשס

 9,600-וכ, ובהכשרות בהדרכות מבוגרים 4,600-כוהשתתפו בה  יישובים 57-פעילותם התפרסה ב 

ומיעוטם הופנו לקבלת קשיים רגשיים  אותרו כבעלי 6,000-כ(ילדים שהשתתפו בתוכניות מניעה 

 ).טיפול ישיר

 .מערכי התמיכה בילדים ופחות מתן סיוע רגשי ישיר לילדים חיזוק גשדהו ITC-בעבודת ה 
  

במספרים (ים והמשתתפים היישוב, תחומי הפעילות, לפי הארגונים האחראיים, "הפעולה: "1לוח 
  )מוחלטים

  תחום פעילות  ארגון אחראי
מספר  
  *תוכניות

מספר 
  יישובים

מספר 
  משתתפים

 הסוכנות היהודית
  העשרה בבית ספר ואחר הצהריים 

  חינוך ערכי
  בגרויות

162  36  
 60,000-כ

  ילדים

          

, וינט ישראל'ג
  אשלים

  טיפול בטראומה
  רהשיפור הישגים לימודיים ומניעת נשי

  תוכניות בגני ילדים
  תוכניות לילדים עם צרכים מיוחדים

35  
  'שנה א 58
  'שנה ב 38

 51,500-כ
  ילדים

          
הקואליציה 
הישראלית 
  לטראומה

  הכשרות לאנשי מקצוע והורים
  איתור ילדים עם תסמיני קושי רגשי

  מעט טיפול ישיר לילדים
14  57  

 4,600-כ
  מבוגרים

כל היישובים ובתי , לדוגמה(ישובים והאתרים יחד בהם התוכנית הופעלה המושג תוכנית מתייחס לכל הי*
  .המידע לקוח מהמיפוי שנערך ביישובי המחקר בשנה השנייה). הספר שבהם הופעלה תוכנית מסוימת

  

 :נמצא כי )2לוח ' ר( 17-6 ם בגילי ,כאמור ,בסקרי ההורים אשר התמקדו

מבין אחד תחום פעילות לפחות בהשתתפו יסודי הספר הבית  מגילאי) 75%(שלושה רבעים  

סיוע לימודי וסיוע , צהרייםחוגי העשרה אחר ה, שיעורי העשרה בבית הספר: התחומים הבאים

 .רגשי

במספר התחומים שבהם השתתף כל תלמיד מבית ספר יסודי  השנה הראשונה לשנייההשינוי בין  

התלמידים שלא השתתפו באף לא בשנה השנייה עלה שיעור : דרוזי /הערביבולט במיוחד במגזר 

בהתאמה חלה ירידה בשיעור המשתתפים בשני . 'בשנה ב 30%-ל' בשנה א 22%-תחום אחד מ

כחמישית מההורים חשו כי במהלך השנתיים שבהן  .בהתאמה 20%-ל 36%-תחומים או יותר מ

 .יושמה פעולת השיקום היו יותר פעילויות לילדים ונוער ביישוב
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  )באחוזים( מגזרשנת פעילות ולפי  ,למידים בפעילויותהשתתפות ת: 2לוח 

  

  ח"תשס  ז"תשס

 כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
  כ"סה דרוזי צפון/

יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
 דרוזי צפון/

                  1תחומי הפעילות
  78  59  67  **63  63  49  49  *50  2העשרה בבית הספר
  30  48  41  **44  42  45  39  44  2םיהעשרה אחר הצהרי

  11  25  24  **22  11  31  36  **28  3סיוע לימודי
  3  5  **19  **6  35  15  **34  **19  4, 3יסיוע רגש

                  

  בהם משתתף  םתחומיה פרמס
  100  100  100  **100  100  100  **100  100  כ"סה –ס יסודי "בביתלמיד כל 

0  25  26  25  22  25  20  25  30  
1  35  24  35  42  41  36  39  50  
2  30  35  29  31  27  35  29  16  

4-3  10  15  11  5  7  9  7  4  

*p<0.05 ;**p<0. 01  
צפון -יהודי, שדרות-יהודי: המגזרים במחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
-מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי בין יהודי" יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון- דרוזי/וערבי
  .צפוןה ת ליהודישדרו

  מספר תחומיםפעילויות בל להשתתף בויכ היה כי כל תלמיד ,100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
  ס יסודי בלבד"תלמידי בי 2
  כלל התלמידים 3
הילד קיבל סיוע רגשי : השנייה בסקר בשנה; בשנה הראשונההילד קיבל סיוע רגשי : הראשונה בסקר בשנה 4

  בשנה השנייהוגם  בשנה הראשונהאו  יהבשנה השניאו  בשנה הראשונה

  

  קריותיומסקנות ע בשנה הראשונהעקרונות בהפעלה  3.2
בהתאם לסדר , "הפעולה"לקבלת נבחרו יישובים . ההחלטות ברמת המטהתואמו  בשנה הראשונה

 וינט והסוכנות'הג -  אחראייםהמרואיינים מהארגונים ה. העדיפות של משרדי ראש הממשלה והחינוך

. "פעולהה" ואסטרטגיות עבודה שהנחו אותם בתהליך בנייתבולטים עקרונות  בשנה הראשונהקבעו  -

  :להלן הפירוט

  :זמן קצרתוך  פריסה והשפעה רחבים ככל הניתןהשגת  

משרות ה גדלת מספרהעל ידי , םשימוש בכוח אדם קיי: לדוגמה. ניצול תשתיות קיימות −

 .ארוך בבית הספרוחיזוק מסגרת קיימת של יום לימודים  ותהקיימ
 .תן בעברשעבדו ִא  ,יכולת התארגנות מהירהבעלות עמותות מפעילות מוכרות ת בחיר −
ההרחבה של תוכניות אלה נעשתה בשני  :בעלות הצלחה מוכחת תוכניות ותיקותבחירת  −

על ידי הגדלת מספר המשתתפים ומספר , בהם התוכניות כבר פעלושביישובים  –אופנים 

הולם מענה  לשם מתן, לעתים .חדשיםיישובים הפעלתן בו, ת הופעלובהם התוכניושהאתרים 

 .שונתה התוכנית במהלך יישומה, לצרכים שעלו בעקבות המלחמה
 ההאינתיפדההתנתקות וכגון (קודמים בארץ חירום אירועי בנוגע לצטבר מבידע שימוש  −

דבים שקיבלו ס אנשי מקצוע ומתנוגי, ל ידע ותשתית קודמיםוניצתוך ). יהיהראשונה והשנ

  .בכלים שפותחו בשנים קודמותהסתייעות הכשרה בנושא ו
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של " בתי ספר שוחרי שינוי"תכנית כגון ה, טרם הופעלואך  הבשילוהוצאה לפועל של תוכניות ש −

 .ומשרד החינוך וינט'הג

ולהבטיח שאוכלוסיית היעד תקבל את המענים המתוכננים  יתּבלהגיע לשקיפות מרַ מתוך הרצון  

 .)תוכניותבאמצעות אלא (כספים ישירות לרשויות להעביר  הוחלט לא

למימון פעילות ולא  או לפעולות חדשותפעולות הרחבת הנועד ל UJC-המימון שניתן על ידי ה 

  .שהתקיימו ביישוב לפני כן

  

חסרונות ונעשו פשרות בין  ולהתחלת יישום הפעולה תוך זמן קצר ביישובים היו מהירההלהתארגנות 

   הראשונה את השנה  המסכם  המחקר בדוח   מצוינים  חלק מהחסרונות . הקצר  בטווח  וימצל  הרצוי

 :)2007, ינסקי ואחרים'סטרבצ-כאהן(

חלק בהחלטות  ןשלא היה לההיה תחושה ברשויות מקומיות רבות הקושי הבולט ביותר שבוטא  

חלוקה בין פעילויות הים ומספר הילד, דרכי עבודה בתוכניות, סוגי תוכניות, תחומי פעילותבעניין 

 .בתוך בתי הספר ומחוצה להם

 .הרגשה של הצפה של תוכניות ללא גוף מתאם ביניהן 

וח על דילוג על תהליך בדיקת דּו, על כך נוסף. התאמות מעטות של התוכניות לצורכי היישובים 

 .בדיקת צרכים חלקית או שטחית בלבדעל  דווח  הצרכים בחלק מהיישובים ובמקרים אחרים

בחלק מהיישובים לא שותפו גורמים מלשכת  ,לדוגמה(לא כל הגורמים הרלוונטיים שותפו  

 ).הקליטה העירונית או מהאגף לשירותים חברתיים

 .ה בחסרמערכת דיווח לא אחידה ולוָק  

  .קושי לגייס כוח אדם מקצועי ואיכותי 

  

 :הצלחות לא מבוטלותניב גם תהליך הכניסה המהיר ליישובים ה

 .ירה של מספר גדול של תוכניות עבור היקף גדול של ילדים ובני נוערפריסה מה 

 .הישענות על תשתיות קיימות ביישובים 

  .מהמגוון הרחב שלהן ומאיכותן בקרב אנשי המקצוע, הרגשת שביעות רצון מהיקף הפעילות 

  

  בשנה השנייה" פעולהה"לקראת היערכות ה 3.3
סייעו  2007כבר ביולי  UJC-ים האחראיים והממצאי המחקר הראשונים שהוצגו בפני הארגונ

  . בשנה השנייה" הפעולה"המשך יישום לקראת בהתארגנות 

  

תוך ניסיון לשפר ולחדד את  חשיבה שכלל תכנון והיערכות תהליךנערך בארגונים  בשנה השנייה

תהליך זה נעשה בצורה מסודרת . בתי הספר והרשויות, ההתאמה של התוכניות לצורכי הילדים

התהליכית היבט זה השתקף בעבודה . כפי שיפורט בהמשך, תוך שינוי הדגשים, שקיפות גבוההוב

. שנת הלימודיםקראת ערכות ליסביב הה, הטובה והפורייה בין כל הגורמים המעורבים ברשות
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שופרה מאוד , ז"בתשס כתוצאה מתהליך התכנון המסודר והפקת לקחים משנת ההפעלה הראשונה

תוך , יותר מדריכים מקצועייםבהפעלת תוכניות על ידי  התבטאהשיפור . ניםאיכות המענים הנית

על מתן מערך תמיכה מסודר לעובדים ועל , מחדש חומרים מקצועייםעל כתיבת , הקפדה על התכנים

 .שיתוף פעולה הדוק יותר עם בתי הספר
  

  דגשיםבושינוי  בשנה השנייה" הפעולה"מטרות  3.4
אשר תוכל , מיומנת ומתואמת יותר, מערכת חזקה יצורל תורמיםביקשו ה "הפעולה"באמצעות  

שתי בשנה הראשונה כדי להשיג מטרה זו הופעלו . בעתיד להתמודד טוב יותר עם משברים

  :אסטרטגיות

זאת באמצעות איתור ילדים עם תסמינים של . מענים לצרכים בולטים שנבעו מהמלחמהמתן  −

סיוע , עם הילדים על אירועי המלחמה על שיחותהצוותים החינוכיים הדרכת , טראומה-פוסט

 .הפגה וחזרה לשגרה –לילדים עם צרכים מיוחדים ופעילויות העשרה 
, הכשרות לצוותים חינוכיים בתחום הרגשי והלימודימתן חיזוק תשתיות לעתיד באמצעות  −

 .סיוע לימודי לתלמידים והתוכניות בתחום הגיל הרך

, נוסף לתוכניות שכבר הופעלו בדגש זה. חזק תשתיות לעתידהודגש יותר הרצון ל בשנה השנייה 

חיזוק הרשות בו 4חוסן קהילתיסייע בבניית לניתנה עדיפות גבוהה יותר ונעשה מאמץ רב יותר 

חיפוש דרכים להמשך ב ,השקעה בתוכניות לטווח ארוךב מדובר. והחברה האזרחיתהמקומית 

חיזוק הכוחות הפועלים מתוך הקהילה בבודה והלי עוהטמעת נב, חיזוק תשתיותב, ההפעלה בעתיד

 :הלדוגמ ,עמותות מקומיות והרשות המקומית, כגון המשפחה
בין היתר על ידי הרחבת , ארגונים מקומייםשל גופים ו ם שלבסוכנות פעלו באמצעות העצמת −

פעילויות עם מוסדות על ידי , שילוב מתנדבים בפעילותעל ידי , העבודה עם עמותות מקומיות

פשרו לקרן העשרה של הסוכנות תהליכים אלה ִא  .ארגון אירועים קהילתייםעל ידי רוניים ועי

 .דרכי עבודתה לגבש את
בפעילויות שיתופם נשאלו על היבטים שונים של הם  בשנה השנייה רךענבסקר הורים ש −

מההורים ) 51%(מממצאי הסקר עולה כי כמחצית . חיזוק החברה הסובבת את הילדיםבו

ילדים במסגרת פעילויות העשרה והם השתתפו להתקיימה פעילות משותפת להורים ודיווחו ש

בעיקר במגזר , סברו שחשוב שתתקיים פעילות מעין זו) 68%(רוב ההורים , כמו כן .בה

 ).80%( דרוזי /הערבי
חלק ניכר מההורים דיווחו כי ילדיהם השתתפו בפעילות התורמת לסביבת בית , זאת ועוד −

 צהרייםוחוגי העשרה אחר ה) 47%(במסגרת שיעורי העשרה בבית הספר  ,ביישולהספר או 

השתתפו ביותר פעילויות מעין  דרוזי/הערביהילדים מהמגזר נראה כי , גם בנושא זה). 40%(

במידת החשיבות שההורים מייחסים לפעילות ). צהרייםאחר ה 53%-בבית הספר ו 69%(אלה 

                                                   
נזק /קהילתי או חברתי מוגדר כיכולת עמידה בפני אבדן אפשרי או ההתאוששות מהאבדן) resilience(חוסן  4

היכולת להתמודד באופן מוצלח ומהיר עם מצבים קשים ובהם מצבים טראומטיים , כלומר. לאחר התרחשותו
, אצל זיגלמן ואחרים 2002, הד ושחםל, בן נשר; 2006, קמחי ושמאי; 2007, בלייך(וספיגה של סטייה מהשגרה 

 ).ללא ציון שנה
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הרוב הגדול  :צאו הבדלים בין קבוצות האוכלוסייהלא נמ התורמת לסביבת החיים של הילדים

 .ראו בפעילות זו פעילות חשובה
 יצירת ,הכשרות וסדנאות לצוותי בתי הספר: םדרכישלוש פעלו לחיזוק היישובים בוינט 'בג −

והפעלת תוכניות ") מוטב יחדיו"באמצעות התוכנית ( ביישוב םרותייבין השהדוק יותר תיאום 

המגזר העסקי , לגבי הממשק בין החברה האזרחית 5א"ות על ידי אלכייעוץ לרשויות המקומי

  .והתנדבות נוער

חשיבות הרבה האת  והמפעילים אחראייםארגונים הרבים מהמרואיינים מההדגישו  בשנה השנייה 

מענים לטווח ארוך התשתיות ולשיפור ה, הנוכחית "הפעולה"בהמשך הפעילות שהחלה במסגרת 

  .ביישובים
 

  ותרומותיה "הפעולה"השפעת  3.5
  הרגשת תמיכה ביישובים. א

המדינה , צפון אמריקהכי הם חשים שהקהילות היהודיות  רבים מהמרואיינים מהיישובים ציינו

לתת מענה  וכי הם מנסיםתמיכה ו גיבוימעניקים להם " פעולה"והארגונים השונים המעורבים ב

  ."הפעולה"בו התמקדה ש –הילדים במיוחד בתחום החינוך ו, לצרכים שנבעו בעקבות המלחמה

  

   התרומות לקבוצות האוכלוסייה השונות. ב
. מצב הילדים בעקבות המלחמהנשאלו אנשי המטה מהיישובים כיצד הם תופסים את  בשנה הראשונה

בעקבות  שהתעוררו העיקריות של ילדיהם יהםבעיותאילו מההורים נשאלו סקר השני מועדי ב, כמו כן

צורכיהם המענים הניתנים לבין לבחון את מידת ההתאמה  כדי, זאת. ענה ביישובמלא קיבלו המלחמה 

  :מספר מאפיינים בקרב הילדים והנוער לאחר המלחמה נמצאו . של בני הנוערוילדים של ה

 .בעיות משמעתב מתבטאיםה, מתח וחוסר שקט בבית הספר 

התערבות מצריכים ים שהחל מרמות חרדה קלות וכלה בקשיים רגשי, דרגות שונותב קושי רגשי 

  .פרטנית טיפולית

  .בפרט ,עוליםבני נוער נוער בכלל והבני בקרב  שייכות למקוםמשבר בתחושת המשבר אמון ו 

  .הגברה של התנהגויות סיכון בקרב בני נוער 

 בעיות רגשיות, כגון מצב לימודי ירוד, החרפת מצבי מצוקה כרוניים שונים בקרב ילדים ובני נוער 

 .'וכו) חמהללא קשר למל(

 . ועוד עוניהעמקת ה, הילדים תכגון הזנח, של המשפחותכרונית  המצוקהחרפת  

  .דרוזי/הערביבמיוחד באזור עוטף עזה ובמגזר , צורך במקומות בילוי ובפעילות פנאי 

  

                                                   
וינט 'סודה של ממשלת ישראל וגימי. האגודה לפיתוח ולקידום כוח אדם בשירותים החברתיים בישראל 5

 .ישראל
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בהם הופעלו תוכניות ניתן להבחין שובתחומים ביישובים כי עולה בשתי השנים ממצאי המחקר מ

הצוותים החינוכיים בגני הילדים בקרב ההורים ובקרב , שהתחוללו בקרב הילדים בשינויים חיוביים

להלן פירוט  .בשנה הראשונהעליו דיווחו המרואיינים שמצב אחרי המלחמה לעומת ה, ובבתי הספר

  :התרומות לאוכלוסיות השונות

להפעיל  כיצדצוותים ה בבניית חצרות בגני ילדים ובהכשרת הושקעו מאמצים: ילדים בגיל הרך 

  .רפואיות-עיות פרהבילדים בחצרות וכיצד לאתר ילדים עם 

 תלמידים 
לפלחי אוכלוסייה , כגון חוגי העשרה ותגבור לימודי, פשרה מתן טיפול ושירותיםִא  "הפעולה" −

כי ההורים עולה  בשנה הראשונהסקר ההורים מ, הלדוגמ .שלרוב אינם נהנים מפעילויות אלו

דרוזי /הערביבמגזר בכל קבוצות האוכלוסייה ובמיוחד ת העשרה סברו שחלה הרחבה של פעילו

אישיות תהליך האיתור והטיפול בבעיות גם לחיוב צוין  .לעומת השנה שקדמה למלחמה

 .הוחרפוולכן  נבעו ישירות מהמלחמה ובבעיות שהיו קיימות עוד קודםוחינוכיות ש

ניתנה  "הפעולה"אמצעות ציינו אנשי המקצוע מהרשויות המקומיות כי ב בשנה הראשונה −

פיתוח תחום פעילויות העשרה , כגון ,נושאים שלא היה תקציב עבורם בעבר דםַק הזדמנות ל

גם להרחיב את מגוון התוכניות  "הפעולה"פשרה בחלק מהיישובים ִא . דרוזי/הערביבמגזר 

 .כגון בתחום הלימודי, בתחומים קיימים

למעלה  בשנה הראשונה: ים לא מבוטליםההורים על קשידיווחו , בתחום הסיוע הלימודי −

מהתלמידים בבתי הספר  40%-מהתלמידים בבתי הספר העל יסודיים ו) 58%(ממחצית 

הדיווח על קשיי ירד היקף  בשנה השנייה. לפחות התקשו במקצוע אחדכי  וווחידהיסודיים 

ימודי כמחצית מתלמידים אלה קיבלו סיוע ל). בהתאמה 30%-ו 40%-ל(התלמידים בלימודים 

קרב תלמידי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים והן בשתי השנים בהן יושמה בהן (כלשהו 

  ).פעולת השיקום

בתחום ( UJC-חשוב לציין כי ההורים שילדיהם השתתפו בתחומי הפעילות של פעולת ה −

 60%-כ, הלדוגמ. הביעו שביעות רצון גבוהה יחסית מפעילויות אלה) הרגשי והעשרה, הלימודי

  ).בשתי השנים(שהסיוע הלימודי שניתן לילדם הספיק וקידם את ילדם  וההורים דיווחמ

 הורים  
לחיזוק  מותרמפעילי תוכניות אלה חשו שהפעולות . פעילויות עם הורים נערכומספר תוכניות ב −

 והןהופעלו  תוכניות הכשרה וסדנאות להורים , כמו כן. של ההורים במוסדות החינוך נםאמו

בסקרי הורים  .כלים להתמודדות עם ההתנהגות והקשיים הרגשיים של הילדים העניקו להם

השתתפו בהדרכה  בשנה השנייהמההורים  17%-ו בשנה הראשונהמההורים  11%נמצא כי 

למעלה . הורים אלה הביעו שביעות רצון גבוהה מההדרכה. מטעם תחום הטיפול בטראומה

העריכו  בשנה השנייה 74%-ו הבשנה הראשונממחצית מההורים שהשתתפו בהדרכה 

מקרב כלל שיעורים גבוהים  ."רבהבמידה "או  "במידה רבה מאוד"שההדרכה עזרה להם 

 63%, מההורים מהמגזר היהודי בצפון 55%: הביעו רצון להשתתף בהדרכה בעתידההורים 

  .דרוזי/הערבימההורים מהמגזר  85%-מההורים בשדרות ו
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ציינו כי בבתי  אחראייםעמותות המפעילות ומהארגונים האנשי מקצוע מה :צוותים חינוכיים 

בנוסף , הילדים רכיולצבקרב הצוותים החינוכיים המודעות בהם הופעלו תוכניות עלתה שהספר 

, להערכת אותם אנשי מקצוע. עם צרכים אלהיכולת להתמודד עלתה הו ,לצרכים הלימודיים

 .לטיפול םולהפנותילדים עם קשיים רגשיים לאתר כיצד  יותרטוב כיום יודעים הצוותים 
  

  התארגנות תחום הטיפול בטראומה. ג
להתרכז בעיקר , בפעולה הנוכחית התקבלה החלטה אסטרטגית לגבי תחום הטיפול בטראומה 

כגון (תכנון והתארגנות השירותים בוהורים ו) בעיקר בבתי ספר(בהכשרות של צוותי שירותים 

ייעוצי -למה לטיפולים ישירים לילדים שהשירות הפסיכולוגיבהש ,זאת). הקמת מרכזי חוסן

 . היה אמור לתתבמשרד החינוך 

עם הקשיים בנושא ההתמודדות השתתפו בהדרכה בין עשירית לשישית מההורים  ,כאמור 

מרוצים מהדרכות אלה  מהם היושלושה רבעים כמחצית מההורים עד כ. הרגשיים של ילדיהם

  . בעתידדומות ל הדרכות וחלקם הגדול היו רוצים לקב

לביסוס מערך  "הפעולה" תרמה ,ITC-וינט ומה'לפי דברי מפעילי תחום הטיפול בטראומה מהג 

 .צוותים לשעת חירוםהשל  תם הכנטראומה באמצעות טיפול בה

מרכז חוסן אשר משמעותה  ו שלתפיסת ITC-הוטמעה בעזרת הובשדרות במספר יישובים בצפון  

 .המטפלים במצבי חירום בתחום הרגשיהשירותים והמענים ביישוב ל מיפוי צרכים ותכלּו
  

  שיתוף בין גורמים שונים ברשות. ד
קיימות בחלק מהיישובים  תשתיותחוזקו  .מהרשויות המקומיותהשונים גורמים בין ההקשר התבסס 

ברבים מהיישובים גורמי המטה הרלוונטיים היו  .עתידבפעולה  ףלשיתוחדשות  תשתיותנבנו ו

ברמת המחויבות  הן תהתגייסותה יהיניתן היה להבחין כי ובחלקם אף  עורבים מאוד ביישום מ

  .התוכניות והן ברמה של שותפות תקציבית במקרים מסוימיםוההכרה בחשיבות 
  

  התמקצעות הארגונים המפעילים. ה
, עיהזדמנות מיוחדת לגיבוש צוות מקצו "הפעולה" היוותההמפעילים עבור רבים מהארגונים 

פיתוח יכולות התיעוד וזיהוי מאפייני , ספרהבתי  עםבנושאים כמו עבודה , למידהללהתפתחות ו

לחזק ולהרחיב את , עצמםאת ב ּצֵ לַמ אלה לארגונים " הפעולה"פשרה ִא , כמו כן .המשתתפים

  .פעילויות ביישוביםה

  

  בניית חברה אזרחית. ו
רה אזרחית ומעורבות תושבים גבוהה יותר במספר יישובים תהליך של בניית חב עוררה "הפעולה"

עידוד פעילויות קהילתיות והרחבת העבודה עם , פעולה בתוך היישוב ףבאמצעות ביסוס שיתו

, הלדוגמ. לתיות והתנדבותיות שונותיבתחום פעילויות העשרה נעשו פעולות קה, כאמור. מתנדבים

תקיימה פעילות התורמת לסביבת סיפרו שה בשנה השנייהכמחצית מההורים שהשתתפו בסקר הורים 

  .בית הספר או היישוב במסגרת שיעורי העשרה בבית הספר
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  נוספות בתוכניות העשרה ופנאיהמוטיבציה להשתתפות הגברת  .ז
לפי דיווח . תה להגביר את השימוש בתוכניות העשרה ופנאייהשיקום הי תאחת המטרות של פעול

  :לה כיוע ,ההורים

 .בעתידלהשתתף בפעילות העשרה  רצודיווחו שילדיהם ) 70%(דרוזי /יהערברוב ההורים מהמגזר  

 .גם דיווחו כך )51%-43%, בשדרות ובצפון(היהודי חלק ניכר מההורים מהמגזר 

בעקבות  מההורים חיפשו מידע או רשמו את ילדיהם לפעילות העשרה) 30%(כשליש , בפועל 

 53% דרוזי/הערביבמגזר . יםירהשתתפות ילדיהם בפעילות העשרה בבית ספר או אחר הצה

 .מההורים עשו זאת

חסים כיום חשיבות רבה יותר יהעידו כי הם מי) 90%( דרוזי/הערביהרוב הגדול מההורים מהמגזר  

אך , חסים חשיבות רבה לכךיגם ההורים מהמגזר היהודי מי. להשתתפות ילדיהם בפעילות העשרה

 ).65%-כ(במידה פחותה 
  

  רותתרומות ייחודיות לשד. ח
  :ניתן להצביע על שני היבטים המיוחדים ליישום תחום הטיפול בטראומה בשדרות

 . הורחב היקף הפעילות בתחום הטיפול בטראומה, בניגוד לצפון, בשדרות 

נעשתה עבודה מיוחדת לתיאום בין הגורמים הטיפוליים הרבים הפועלים בעיר לגבי חלוקת  

  .העבודה והגדרת התפקיד של כל גורם

  

  "הפעולה"ביישום יים קש 3.6
  .ביישוםקשיים מספר ל ממצאי המחקר מעידים ע, התרומותלצד 

  

 תיאום ושיתוף פעולה חלקי. א
חלוקת עבודה בין כל נקבעה  בשנה הראשונה" הפעולה"לפני התחלת יישום , כאמור :ברמת המטה 

, אולם. ניםבנוגע לתחומי הפעולה של כל ארגון ותואמה העבודה בין הארגו הארגונים האחראים

כל ארגון  עם –בארץ  UJC-כך עבדו גם נציגי ה. בעת יישום הפעולה כל ארגון אחראי עבד בנפרד

נציגים  שמנתהכונסה ועדת היגוי " הפעולה"ווה את יבמסגרת מחקר ההערכה של. אחראי בנפרד

קיבלה דיווחים על התקדמות , ועדה זו דנה בהצעת המחקר. UJC-מהארגונים האחראים ומה

פגישות אלה היוו את מקום הכינוס היחיד של כל . צגו בפניה ממצאי המחקרוחקר וההמ

 .השותפים

 בשנה הראשונה "הפעולה"לפני יישום : ברמה היישובית לבין עצמם אחראייםבין הארגונים ה 

בין כל לתאם על עצמו יקבל אחד מהארגונים בהם יפעלו מספר ארגונים שנקבע עוד כי ביישובים 

 .התממשה תוכנית זו לאוח כי דּו, למרות זאת. ביישוב "עולההפ"מרכיבי 

 : והמפעילים לרשויות אחראייםבין הארגונים ה 
, והמפעילים אחראייםלצד שביעות רצון בחלק מהרשויות משיתוף הפעולה עם הארגונים ה −

 . פעולה פורמלישיתוף העמותות המפעילות על קושי ליצור העידו באחרות 
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דומה לשלב הראשון של כי ב, והמפעילים אחראייםתח מהארגונים האנשי מפ ודיווחעוד  −

ים יארגונים האחראהיה שיתוף פעולה קודם בין הלא בהם שביישובים כי  נמצא, ההערכה

לבסס את פעולתם אלה התקשו , לא עלו יפה תוכניותהנות להפעלת ניסיוהאו ש והמפעילים

ניתן חלק גדול מהאוכלוסייה לא יה של ולצורכ, מצומצם ףבהיקוהפעילו לכל היותר תוכניות 

 .מענה

לצורכיהן יותר היו גמישים  בשנה השנייההארגונים האחראיים היו רשויות שהעידו כי   −

  .אחרות דיווחו כי התקבלו החלטות מבלי לשתפןרשויות אך , בשנה השנייה ןהיולבקשות

דרכה שדיווח אחידה ה מערכת תלא נבנ UJC-לצורך פעולת ה: UJC-העברת דיווחים שוטפים ל 

כל ארגון אחראי מסר דיווחים בהתאם , אלא. UJC-הועברו דיווחים מהארגונים האחראים ל

ויצירת  "הפעולה"מצב זה הקשה את המעקב אחר יישום . למערכות הדיווח הקיימות בארגונו

 .אום בין הארגוניםית
  

  "הפעולה"להמשך באשר אי ודאות . ב
 :ייניםלגבי שני ענ שוררתודאות ואי ה

את אנשי המקצוע שהטרידה ביותר אחת הסוגיות , בשנה הראשונהכבר  :"הפעולה"משך יישום  

, בשנה השנייהתחושה זו נמשכה גם . "הפעולה"ך משלנוגע אי הוודאות ב תהייבכל הרמות ה

תהליך של סיום או בתחילים מ האם –ה את הדילמה יצרהעבודה השוטפת ו אתהקשתה 

 . ייהממשיכים בתהליך של בנ

, בשנה השנייה, וביתר שאת בשנה הראשונה, בשלב ההתארגנות לפעולה :"הפעולה"המשך רכיבי  

 להבטיח המשכיותכדי  ועשו צעדים שונים "הפעולה"לאופן סיום  את הדעתנתנו וינט 'הסוכנות והג

מימון על ידי העמותות : וינט חיפשו אפיקי מימון חלופיים'הסוכנות והג. )גם אם חלקית(

. רתימת שותפים חדשיםו ;מימון על ידי הרשויות והמדינה ;בירה לתוכניות קיימותחֲ  ;עילותהמפ

עדיין , ועד מועד כתיבת הדוח ,הצליחו באופן חלקי, של חיפוש ערוצי מימון נוספים, מאמצים אלה

רבים מהיישובים הדגישו כי ההתגייסות המהירה ב. לא ברור באיזה היקף ימשיכו לפעול התוכניות

סיום , מנגד. סולידריות ותמיכה תו תחושהעניקהארגונים וההיקף הרחב של התוכניות  של

  .וה בתחושת אכזבהמלּו "הפעולה"

  

  היקף מצומצם של מענים ישירים לטיפול בקשיים הרגשיים של הילדים. ג
התקבלה החלטה אסטרטגית לגבי תחום הטיפול  בשנה השנייה, כאמור: סיוע רגשי ישיר לילדים 

, אולם. והורים) בעיקר בבתי ספר(להתרכז בעיקר בהכשרות של צוותי שירותים , מהבטראו

 :ולא קיבלו) בהיקף שונה(הצביעו על כך שילדים רבים היו זקוקים לסיוע רגשי ממצאים שונים 
שבוצע במסגרת המחקר הראה כי  בשנה הראשונה אחראייםעבודת הארגונים השל מיפוי ה −

והקיף מספר היה מצומצם מאוד  "הפעולה"לדים שניתן במסגרת היקף הסיוע הרגשי הישיר לי

רובם . ילדים מהגליל ועוטף עזה השתתפו בתחום הטיפול בטראומה 6,000-כ: של ילדיםקטן 

או השתתפו בתוכנית  טראומטיים- פוסטעברו אבחון של תסמינים  )גילאי גן 5,600-כ(המכריע 

למרות הצטרפות , בשנה השנייה .ושאוהצוותים המטפלים קיבלו הדרכה בנ" קיּוחיּב"
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- כ: שנה הראשונהלעומת ההיקף המענים עוד יותר צומצם  ,הקואליציה הישראלית לטראומה

גילאי הגן ל בתוכניות ךוינט המשי'הג .ילדים השתתפו בתוכניות של תחום זה 4,100

 . םיייסוד-עלה המשיכה בעבודתה עם תלמידי בתי הספר והקואליציה הישראלית לטראומה 
מהילדים בשדרות ולמחצית  78%-ל בשנה הראשונהבסקרי הורים נמצא כי לפי דיווח ההורים  −

 – בשנה השנייה. יש קושי רגשי) דרוזי /הערביהן מהמגזר היהודי והן מהמגזר (מהילדים בצפון 

ושיעור הילדים עם קושי רגשי ) בדרום ובצפון(שיעורים אלה נשארו דומים במגזר היהודי 

וח שיש להם קושי רגשי גם הילדים שדּו ).לפי דיווח ההורים( 20%-ירד לדרוזי /רביהעמהמגזר 

שיעור התלמידים  ).בשנה השנייה 11%-ו בשנה הראשונה 19%(קיבלו סיוע רגשי ישיר כלשהו 

כמה (הן אבסולוטית  –שנה הראשונה לעומת ה, בשנה השנייהעם קושי רגשי שקיבלו סיוע ירד 

 .ן ביחס להיקף התלמידים שהיו זקוקים לסיוע רגשיוה) ילדים קיבלו סיוע
על קשיים רגשיים בקרב הילדים ) בשאלה פתוחה(דיווחו ) 79%(רוב ההורים , בשנה הראשונה −

ייתכן כי הירידה . 32%-ל בשנה השנייהשיעור זה ירד . והנוער כבעיה שאין לה מענה ביישוב

היו יותר  בשנה השנייהם מכך שההורים וח לגביהם על קושי רגשי נובעת גבשיעור הילדים שדּו

בשתי השנים כמחצית מההורים דיווחו על  –ילדים משדרות בנוגע ל. דעים לסיוע שניתןמּו

 .ק ביישובּפֵ קשיים רגשיים של הילדים כבעיה שאין לה מענה מַס 
כי הסיוע הנפשי והייעוץ ) בשאלה פתוחה(מכלל ההורים דיווחו  5%רק , בשנה השנייה −

 .ניתן לילדים סייעו להם להתמודד עם הקשיים שעלו בעקבות המלחמההמקצועי ש
. סיפרו בראיונות עמם כי מצבם הרגשי של התלמידים עדיין לא טוב ITC-אנשי המקצוע מה −

בנבנישתי ; 2008, להד ואחרים( ITC-עדויות לכך עולות ממחקרים שביצעו אנשי מקצוע מה

 ).2007, להד; 2007, ואחרים
וינט בתחום הטיפול בטראומה 'נוספות עולות ממחקרים שליוו את עבודת הג עדויות מחקריות −

 ).2007, שדה; 2007, כהן(
אנשי מקצוע מהעמותות המפעילות שמדריכים מורים סיפרו על הקשיים של המורים  −

 .להתמודד עם קשיי תלמידיהם בנושא זה

כי הילדים שקיבלו אנשי המקצוע מתחום הטיפול בטראומה ציינו : היקף של טיפול למטופל 

גם ההורים  .פגישות ועבור חלקם היקף טיפול זה לא ענה על הצורך 12קיבלו טיפול של עד , טיפול

מההורים סברו שהסיוע  55%רק  בשנה הראשונה, כך. דיווח שהיקף הסיוע הרגשי לא הספיק

 .62% – בשנה השנייההספיק ו
  

  קושי לגייס כוח אדם מיומן ואיכותי. ד
בעיקר מתחום הטיפול בטראומה , גיוס כוח אדם מיומן ואיכותיבדיווחו על קשיים  אנשי המקצוע

דיווחו מורים על תחושה של העדר מיומנות בקרב , כפועל יוצא מכך. והחרדידרוזי /הערביובמגזרים 

  .אחדים מצוותי התוכניות השונות
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 סיכום ממצאי ההערכה 3.7
מצאי המחקר הצביעו על תיאום רב ברמת המטה מ. בחלק זה נסכם בקצרה את הממצאים העיקריים

ושל משרד  הפריסה ביישוב הותאמה לפי סדר העדיפות של משרד החינוך. בתהליך קבלת ההחלטות

   .כמו כן נקבעה חלוקת עבודה ברורה בין הארגונים האחראיים. ראש הממשלה

  

שיפור הישגים , כיחינוך ער, העשרה: תוכניות בתחומי פעילות שונים 200מעל  כללה" הפעולה"

התוכניות . תוכניות לגיל הרך ולילדים עם צרכים מיוחדים, טיפול בטראומה, לימודיים ומניעת נשירה

נתונים אלה ממחישים את . והשתתפו בהן עשרות אלפי ילדים, יישובים 58-36הופעלו בטווח של 

  . כמו גם את רבגוניותה" הפעולה"היקפה הנרחב של 

  

ים ביישובים נוצלו תשתיות וכוח אדם של תכניות שהיו קיימות וכן קשרים בשלבי היישום הראשונ

רים לארגונים האחראיים מעבודה ביישובים אלה מוּכשהיו שהיו קיימים זה מכבר עם מפעילי תכניות 

באתגרים של  הרשויות עמדו יפה, נוסף לכך. דבר זה הקל וסייע בתהליך הפריסה המהירה. בעבר

  :באמצעות מספר גורמים, זמן קצר בפרק" הפעולה"הפעלת 

דבר שסייע ; 'צורכי הילדים וכד, עבודה רצוי ןלגבי כיוו ברורהדּווח על תמונה בחלק מהיישובים  

  .במיקוד הפעילות

 . עליו נשען תהליך קבלת ההחלטותשוח על פורום קבוע של דיאלוג יישובי בחלק מהיישובים דּו 

ת והכרה בחשיבות התוכניות והן מחויבּומבחינת הן  ,"פעולה"נרתמו להמקומיות חלק מהרשויות  

 . שותפות תקציבית מבחינת
 

לתשתיות , )ילדים והורים(תושבים תרמה רבות ל" הפעולה"ממצאי המחקר הצביעו על כך ש

  :נצביע על מספר תרומות עיקריותלהלן . ולארגונים המפעילים והאחראיים היישוביות

 תושבים ל. א 
. מפעילות בתחומים כגון העשרה ותגבור לימודי תהלא נהנ בעברייה שמתן שירותים לאוכלוס 

  . ההורים הביעו שביעות רצון גבוהה ממענים אלה

 ".שיש מישהו שדואג"מתן תחושת תמיכה לתושבים ותחושה  

העמקת החשיבות של פעילות העשרה בעיני התושבים והגברת הרצון להשתתף בפעילות כזו  

 .דרוזי/הערביבמיוחד במגזר , בעתיד

עם מצבי לחץ שלהם ושל   ולהתמודדות קושי רגשי אצל הילד-לזיהוי בעיה להורים כליםמתן  

 . ילדיהם

אף שכיסוי המענים בתחומים כגון תגבור לימודי וטיפול בטראומה היה מצומצם יחסית לצרכים  

 ועזר/דמוהביעו שביעות רצון גבוהה מהמענים שניתנו ודיווחו על כך שהם קי םה ,ההורים ציינוש

 . לילדיהם

 .דרוזי/ערבימגזר ההגברת תחושת השוויון בין המגזר היהודי ל 
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בכל התחומים ובתחומי העשרה ותגבור דרוזי /הערביהרחבת היקף הפעילות לילדים ולנוער במגזר  

 . לימודי באופן משמעותי במיוחד
 
  ביישובתשתיות ל. ב

. כהשלמה לטיפול רגשי ישיר לילדים ,הכשרות של צוותים חינוכיים בתחום הטיפול בטראומה 

טראומה אצל ילדים כבסיס להפנייתם לגורם -הכשרות אלה כללו זיהוי של תסמינים של פוסט

  .  דרכי היערכות למצבי חירום והתנהלות בהם ודרכי התמודדות עם מצבי לחץ, טיפולי

ת בחלק קיימו תשתיותחיזוק : התבססות הקשר בין הגורמים השונים ברשויות המקומיות 

 .עתידבפעולה  וףות חדשות לשיתתשתי יתמהיישובים ובני

 . ארגונית מקצועית ובין עבודה ביןלהצבת מודל  

כגון הקמת (העמקת התכנון וההתארגנות של השירותים העוסקים בנושא הטיפול בטראומה  

 ).מרכזי חוסן

 .העצמת עמותות מקומיות 

ישובים באמצעות עידוד פעילויות חיזוק החברה האזרחית ומעורבות התושבים במספר י 

 .קהילתיות והרחבת העבודה עם מתנדבים
 

 ארגונים האחראיים והמפעילים ל. ג
 .חיזוק והרחבת הנוכחות של הארגונים האחראיים והמפעילים ביישובים, מיצוב 

 שונים גורמים עם עבודה כמו בנושאים ולמידה להתפתחות המפעילים לארגונים הזדמנות מתן 

 . התושבים עם ההיכרות והעמקת התמקצעות תוך, ספר בתי גוןכ
 

  :בהםהבולטים להלן פירוט  . יישוםב םיש לציין מספר קשיי" הפעולה"של  יהותרומות הלצד הישגי

עבודת הארגונים . הארגונים האחראיים לבין עצמםשיתוף פעולה ותיאום בלתי מספקים בין  

עבדו עם כל ארגון  UJC-נציגי ה. בנפרד נעשתה ,הן ברמת המטה והן ברמה היישובית ,האלה

של  יהבו פגישותשנוצר מצב . כפי שתוכנן, מאחר שבפועל לא היה גורם מתאם בכל יישוב, בנפרד

ית עיקרהיו ההזדמנות ה, נציגים מכל הארגונים האחראיים שמנתה, ההיגוי של המחקר תועד

לעקוב אחר  UJC-הקשה על ה של מערכת דיווח אחידה ּהגם העדר. למפגש ולעדכון הדדי ביניהם

 . אום בין הארגוניםייישום הפעולה וליצור ת

משיתופן בתהליכים של קבלת החלטות הקשורים המקומיות רצון של הרשויות החוסר שביעות  

קשיים ) ז"תשס(הצורך להתחיל לפעול מהר בפריסה רחבה בשטח יצר בשנה הראשונה . ןאליה

שהן לא תחושה שררה הברשויות מקומיות רבות : יתבו נחווה התהליך ברמה היישובשבאופן 

מספר ילדים וחלוקה בין פעילות ל, סוגי תוכניותל, תחומי פעילותל הקשורותבהחלטות  שותפו

מתוך , בשנה השנייה נערך תכנון ושיתוף מעמיק יותר עם הרשויות .בתוך בית הספר ומחוצה לו

של בתי הספר ושל , הילדים ם שלהשל התוכניות לצורכי תןניסיון לשפר ולחדד את התאמ

שבהן לא הארגונים האחראיים והמפעילים התקשו ליצור מערך עבודה סדיר ברשויות  .הרשויות
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שהתבטא דבר  ;ליצור שיתוף פעולה בעבר לא עלו יפהיסיונות שהנאו  היה שיתוף פעולה קודם

 . ביישובים אלהבפעילויות השונות  היעדאוכלוסיית בהיקף נמוך של פעילות והשתתפות של 

 .  בפרט, המשך רכיבים שונים בתוכהלבכלל ו" הפעולה"למשך  אשרודאות ב-אי 

היקף מצומצם של מענים רגשיים ישירים לילדים כאשר עיקר המאמץ הופנה להכשרת כוח אדם  

 .בתחום הטראומה
 

  עתידבחירום פעולה במצב  כיווני. 4
  :בפרק שני חלקים. בעתיד בפרק זה יוצגו כיווני פעולה מוצעים במצבי חירום

לקראת ( בשנה השנייהו שנערכבחלק הראשון יוצגו המלצות שהועלו על ידי המרואיינים בראיונות  

 .תוך מיקוד ברמה היישובית, )סיום יישום הפעולה

 ה מעורבים מספרב, יפורטו כיווני פעולה הקשורים לאופן ההפעלה של פעולה אזורית בחלק השני 

כיווני פעולה אלה  .UJC-כדוגמת פעולת ה ,מיד לאחר מצב חירום, ישובלי גורמים חיצוניים

  .מבוססים על מכלול המידע שנאסף במסגרת מחקר הערכה

  

  ברמה היישובית המלצות שהועלו על ידי המרואיינים 4.1
להן רך לקראת מצב חירום וסייעה להיע כיצדגליל ועוטף עזה לימדה את הרשויות הפעולה לשיקום ה

המרואיינים נשאלו כיצד הם ממליצים . מכןושיקום לאחר בזמן משבר תהליכי התערבות ת ייבהבנ

תשובותיהם . הנוכחיתשיקום עתיד ומהם הלקחים העיקריים שלהם מפעולת הבמצב חירום בלפעול 

והתייחסו למכלול הצרכים של הילדים  UJC-של ה "הפעולה"מגבולות  ,פעמים רבות ,חרגו

ההמלצות בחלקן משקפות צעדים שנעשו באופן חלקי , כמו כן .ולאחריו ומשפחותיהם במצב חירום

  .מלאאך לא הושלמו לכדי מענה , הנוכחית "הפעולה"במסגרת 

  

בתקופת השיקום , בזמן מצב החירום –מועדי פעולה  לשלושהשהתקבלו ניתן לחלק את ההמלצות 

  :הבאים את התהליכיםולחזק הוצע לשפר  .שמיד לאחר זמן החירום ובעת רגיעה
  

  המלצות לפעולות בזמן מצב החירום. א
הודגשה  .לתושבים והבטחת העברת המידע בצורה שוטפת וזמינהמידע הרחבת מערך ה 

הפועלים שירותים ה עלמידע לתושבים מסר ייבו ש, החשיבות בהפעלת מערך מידע זמין ושוטף

מי ממונה על אספקת מזון (ם מקצוע ותחומי אחריותהאנשי  עלו) וחנויות דואר, קופות חוליםכגון (

  .)'ומים וכד

צוינה החשיבות  .ילדים הזקוקים לכךרגשיים ומפיגים ל, הספקתם של מענים לימודייםוידוא  

אשר דיווחו על מיעוט מענים , דרוזי/הערביעל ידי המרואיינים מהמגזר במיוחד , אלהבמתן מענים 

  .שניתנו במהלך מלחמת לבנון השנייה

בהתאם למצבי , המקומית ברשות הגורמים המקצועייםשותפת של כל המערכות יההשיפור  

להפעלת אנשי ך לשפר את היערכותה יתמששהרשות בכך הודגש הצורך . חירום אפשריים שונים
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כדי לטפל בצרכים חיוניים של קבוצות האוכלוסייה , תנאי החירוםבבהתחשב , המקצוע ביישוב

  .'רפואי וכדטיפול , כגון טיפול בקשישים, השונות בעיר

  

  המלצות לפעולות בתקופת השיקום מיד לאחר זמן החירום. ב
להרחיב הועלה הצורך . קשיים רגשיים ומתן טיפול לזקוקים לכך בעליילדים של מוגבר איתור  

טיפול  להעניקו ,טראומטיים-פוסט כולל תסמינים, רגשיים יםקשי בעליילדים של  םאת איתור

כיוון שחלק , טווח זמן של שנה ויותר לאחר זמן החירוםהזקוקים לכך גם בילדים לישיר 

  .רק אז םנעשים גלויימהתסמינים 

רבים מהמרואיינים סברו כי בפעולת . לילדים בתחום הרגשימענים הישירים יקף ההת הגדל 

יותר ולהציע מגוון רחב של  ף גדולבני נוער בהיקלשיקום בעתיד יש לתת סיוע רגשי ישיר לילדים ו

  .סדנאות לצוותים השונים ולהוריםלסף להכשרות ובנו, מענים

את הגמישות להגדיל היו מרואיינים מהרשויות המקומיות שביקשו . הגברת הגמישות התקציבית 

. לאפשר התאמה טובה יותר לצרכים בכל יישובכדי  ,זאת. בתקצוב תוכניות השיקום ביישובם

אי  – שננקטה בפעולה הנוכחית אנשי המקצוע מהעמותות המפעילות סברו שהדרך, לעומת זאת

את יותר הם המליצו לשתף , עם זאת. מתאימהפעולה ההיא ה –העברה ישירה של כספים לרשויות 

  .והיישום של פעולת השיקוםהתכנון בשלבי המקומית הרשות 

מרואיינים מהעמותות . של תוכניות שונות שונה ומשך הפעלה בהדרגהסיום פעולת השיקום  

משך הפעלתם של מענים שונים יהיה וש הדרגהב "הפעולה"חשוב לסיים את ציינו שהמפעילות 

גמישות זאת עשויה להבטיח הבשלה ומיצוי טובים יותר של  .בהתאם לצורך ולסוג המענה, שונה

, לסייע לתושבים להתאושש ממצב החירום ולחזק את חוסנם האישי, רכיבים מפעולת השיקום

 . המשפחתי והקהילתי

העמקת התיאום בין צוות  .ין הצוות הקבוע בבתי הספר לבין צוותי התוכניותתיאום בהעמקת ה 

 שנימתח בין של  והיווצרותאת למנוע  הבית הספר לעובדים בתוכניות החיצוניות בבתי הספר יכול

 .הצוותים
  

  המלצות לפעולות בעת רגיעה. ג
את תקופת ש ובראשונה לנצל יש ברא, עתידבבמצב חירום  ותכי כדי לפעול ביעיל ,המרואיינים הסכימו

  :וזאת במספר מישורים, ערכות לשעת חירוםירגיעה לחיזוק ההה

  לשעת חירוםהתוכניות הקיימות חיזוק מערך  
 .מעקב אחר צורכי הילדים −
לצרכים , מותאמות לגילים שוניםלשעת חירום הקיימות תוכניות בה השהמידה דיקת ב −

 .שונים ולאזורים שונים למצבים, לקבוצות אוכלוסייה שונות, מיוחדים
 .השלמת תוכניות חסרות −
הרשויות והמדינה בכלל , חידוד תחומי האחריות וחלוקת העבודה בין ארגוני המגזר השלישי −

המאגד את כלל הגורמים  ,"שולחן עגול"מאמצים נוספים ליצירת  ייחודו, ובשעת חירום בפרט

 ").שולחן עגול"בהם עדיין לא פועל שביישובים (הרלוונטיים 
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 .קבועים ביישוביםהצוותים ה ם שלהכשרתהיקף הרחבת  −
  .של תוכניות החירום השונות באופן שוטף תןרגול הפעלִת  −

 . תקציבית לשעת חירוםעתודה שמירת  −
 .הצורך להמשיך להכין את מוסדות החינוך לשעת חירוםבמיוחד הודגש  −

ליצו על הפעלת מערך המרואיינים ברשויות המ, כאמור. הבטחת קיומו של מערך מידע לתושב 

המידע הקיים בחלק מהיישובים ובהקמת מערך עולה הצורך בחיזוק , לשם כך. מידע בזמן חירום

  .מידע בשאר היישוביםמערך 

, היישוביםאת כדי לחזק את הקהילות ו. תוהמנהיגות הקהילתיחיזוק החברה האזרחית המשך  

אנשי המקצוע מהארגונים יצו המל, כך שבעתיד יוכלו להתמודד טוב יותר עם מצבי חירום

  . ך להשקיע בחיזוק החברה האזרחיתיוהמפעילים להמש אחראייםה

ו ציינאנשי המקצוע מתחום הטיפול בטראומה  .טיפוח האוכלוסייה הבוגרת ככוח מסייעהעמקת  

, לילדים כוח מסייעכ )'אנשי חינוך וכד, הורים( הבוגרת ההאוכלוסייאת החשיבות בהמשך טיפוח 

חיזוק להמלצה זו  .ם הרגשיים של הילדיםהקשיי עם ותלהתמודדת והדרכהמשך מתן באמצעות 

גורם הסיוע העיקרי לילדים  ויהעולה מדיווח ההורים כי תמיכתם ותמיכת המשפחה בילדים 

 52% :ירי הטילים בדרוםבצפון או בעקבות  עם הקשיים שעלו בעקבות המלחמה םבהתמודדות

מההורים  11%רק , אולם. פוןמההורים מהמגזר היהודי בצ 40%-דיווחו כך ו מההורים משדרות

לילדיהם  בנושא הסיועביקשו להשתתף בהדרכה ) 85%(ם מרביתו, דיווחו כךדרוזי /הערבימהמגזר 

 . בהתמודדות עם קושי רגשי
  

  ברמה האזורית לקראת פעולת שיקום בעתידכיווני פעולה  4.2
. לאחר מצב חירוםמיד , ת שיקום בעתידואת יישום פעולבפרק זה יפורטו כיווני פעולה אפשריים לקר

   .מגוון גורמים מעורביםבה ש לאופן ההפעלה של פעולה אזורית מתייחסיםכיווני פעולה אלה , כאמור

  

  :ענייניםחשוב לשים לב לכמה 

האם  –בניית תוכנית שיקום מיד לאחר מצב חירום מעמידה דילמה בפני המתכננים והתורמים  

הפעלת מערכת , כגון פעולות מצילות חיים, ולות חיוניות לחזרה למצב של רגיעהלהתמקד בפע

. כגון פעילות העשרה והפגה, או בפעולות המחזקות את האוכלוסייה, החינוך ושיפוץ מבנים שנפגעו

, פעולת השיקום הנוכחית בתחום הילדים והנוער התמקדה בפעולות המחזקות את האוכלוסייה

  . ראומה נמצא בתווךכאשר תחום הטיפול בט

משקפים , בהמשךיסקרו יגם כיווני הפעולה ש, בדומה להמלצות שניתנו על ידי המרואיינים 

אולם חלק מצעדים אלה יושמו באופן . בחלקם צעדים שנעשו במסגרת פעולת השיקום הנוכחית

   . רק בחלק מהיישובים או בצורה חלקית –חלקי 

. מראש כפעולה מיוחדת המופעלת לתקופה קצרה חשוב לשים לב לכך שפעולת שיקום הוגדרה 

יש בעיות שלא ניתן לתת להן מענה במסגרתה ויש מענים שהפעלתם , כפועל יוצא מהגדרה זו
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ה של פעולת תאת תרומ הגדיל במידת האפשרליש לשאוף , על כן. תופסק עם סיום פעולת השיקום

  .השיקום ולמזער את הקשיים הנובעים מאופייה

  

  :הפעולה האפשרייםלהלן כיווני 

  עבודת הארגונים. א
  במידת האפשר, יםשיתוף הרשויות המקומיות בתהליך התכנון והיישום הראשונהגברת . 1
ים יהארגונים האחרא. ונה למצב החירום שזה עתה הסתייםּוּכ בשנה הראשונה "הפעולה"עיקר  

גנות המהירה באה על חשבון התארה, כאמור. רבים ועבור ילדים ובני נוער ותהירמוהמפעילים פעלו ב

 .שיקוםההודגש  בשנה השנייה. שיתוף של כל הגורמים הרלוונטיים ברשויות המקומיותמידת ה

חיזוק הקשר עם הרשויות המקומיות ובניית תשתיות ארגוניות שיוכלו בהושקעו מאמצים רבים 

  .גם לאחר סיום הפעולהלהמשיך 

 
להבניית רבים יותר זמן ומרץ לייחד באותה דרך או עולה השאלה האם רצוי לפעול , ה לעתידיבראי

המצב הקיים לפני התחלת  תהליך הכולל בדיקה של ב מדובר. עולה עם הרשויות המקומיותשיתוף הפ

חשוב להדגיש כי . דרכים לענות על אותם צרכיםוחיפוש של צרכים לא מסופקים איתור , העבודה

 .שונים התשובה יכולה להיות שונה עבור פעולות ומענים
  

 המקומית לרשותהחיצוניים הארגונים האחראיים והמפעילים יסוס העבודה המשותפת בין ב. 2
 בעבר עבודה משותפת לא הייתהבהם ששובים ימציאת דרכי פעולה גם ביו

סיון יונתשתיות והמפעילים  אחראייםלארגונים ה הם היובשיישובים בשיתוף פעולה טוב יותר נמצא 

לא היה בהם שיישובים ב ,מטבע הדברים. קימו ויצרו קודם לפעולה הנוכחיתשהשל עבודה משותפת 

משמעות . בסס את פעולתםלהתקשו הם  ,שניסיונות הפעלת התוכנית כשלופעולה קודם או שיתוף 

עבודה רכים להבטיח מצוא את הדנראה שיש ל. מעניםפחות הדבר שהילדים ביישובים אלה נהנו מ

  .גם ביישובים אלהסדירה 
 
 לבין עצמם ועם העמותות המפעילות אחראייםבין הארגונים ההגברת התיאום  .3

חלוקת תחומי נעשתה נערך תיאום ו. ההתארגנות לפעולה הנוכחית נעשתה תוך זמן קצר מאוד, כאמור

אחד מהארגונים , עם זאת. על ידי משרדי ראש הממשלה והחינוך אחראייםעבודה בין הארגונים ה

דבר זה לא . על עצמו את תיאום עבודת כלל הגורמים ביישובלקבל היה אמור בכל יישוב האחראיים 

יש לזכור כי תהליך המקדם תיאום ושיתוף פעולה הוא מהלך מורכב גם בפעולות הנעשות . נעשה

בין הארגונים התיאום לחיזוק יש לשאוף , זאת עם. בתקופת רגיעה ובוודאי לאחר מצב חירום

-רב" שולחנות עגולים"גם הזדמנות ליצירת ות ייכול לה הין זמעמצב . והמפעילים אחראייםה

, בהמשך לכך .לפעולה זו או אחרתארגוניים ביישובים סביב נושאים הקשורים לפעולה וגם מעבר 

וגם לעודד את  לעקוב אחר יישום הפעולהעשויה לסייע גם  UJC-הקמה של מערכת דיווח אחידה ל

  .התיאום
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 משכיותוהבטחת ה "הפעולה"סיום . ב
אי ודאות  שררה תחושתהשנייה בשנה . צמצום תקופת אי הוודאות לגבי המשך הפעלת התוכניות

ציפייה להמשכיות העידו מרואיינים מהעמותות הבלבול ועל ה. "הפעולה"של  באשר להמשך מימונּה

יחו אפיקי מימון שיבט אחראייםהארגונים ה חיפשו בשנה השנייה. בתי הספרממהרשויות ו, המפעילות

במידת נראה שיש לשאוף לקצר את תקופת אי הוודאות . "הפעולה"ם מרכיבי ם שלהמשכיותאת 

  .כדי לאפשר תהליכי סיום מסודרים, אפשרה

 
 "פעולה"ב .המקומית החוסן הקהילתי והשותפות בין הגורמים השונים ברשותהמשך ביסוס 

. ורמים שונים ברשויות המקומיותקהילתי ושותפות בין ג חוסןו צעדים לקראת בניית ננקטהנוכחית 

תוכניות קיימות יש לבחון כיצד להמשיך לבססם בעזרת , כדי שמאמצים אלה לא ירדו לטמיון

 . יישוביםב
 
 הרחבת המענים הישירים בתחום הטיפול בטראומה. ג

. תה טיפול במצבם הרגשי של הילדים בעקבות המלחמהיהי "הפעולה"יות של עיקרה יהמטרותמאחת 

הנוכחית התקבלה החלטה אסטרטגית להתרכז בעיקר בהכשרות של צוותי " פעולה"ב ,כאמור

כגון הקמת (טיפול בטראומה ה בנושאובהתארגנות השירותים , והורים) בעיקר בבתי ספר(שירותים 

לילדים היה  )הפרטני והקבוצתי(סיוע הרגשי הישיר ה פו שלהיק, כפועל יוצא מכך). מרכזי חוסן

רים שבוצעו כחלק ממחקר זה העידו הורים רבים כי ילדיהם התמודדו עם קשיים בסקרי הו. מצומצם

לא נבדקה דרגת חומרתם של במסגרת המחקר חשוב לסייג ולומר כי . רגשיים בעקבות המלחמה

קושי מ שסובללא כל ילד בחשבון ש הביאיש ל; שעליהם דיווחו ההורים, קשייהם הרגשיים של הילדים

במסגרת פעולת . לדים שונים זקוקים לטיפולים שונים  בסוגם ובהיקפםיכן  כמו. רגשי זקוק לטיפול

אומה ובפרט את הצורך טרטיפול במענים בתחום האת הצורך בלעומק בחון לשיקום בעתיד יש 

 .מגוון צורות הטיפולאת ו טיפולהמשך את , את היקף המענים –בטיפול ישיר לילדים 
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מקור מידעלפי לפי שנה ו, המחקר פירוט שאלות – נספח  
 עבודת אנשי המקצוע בשנת ההפעלה הראשונה 

ההיקף ומגוון התוכניות המופעלות ביישובים ומהי מידת ההתאמה לצורכי , מהם הפריסה .1

 ?אוכלוסיית היעד
וע ברמת המטה וברמת היישובים לגבי צורכי אוכלוסיית היעד מהן תפיסותיהם של אנשי המקצ .2

מהן נקודות החוזק ומהם הקשיים בשלבי היישום ; בעקבות המלחמה וירי הטילים בדרום

למערכות וליישובים ובאיזו מידה הן עונות על , כיצד התוכניות תורמות לילדים; השונים

 ?"הפעולה"מהם האתגרים להמשך פיתוח ; צורכיהם
ומהן הצעותיהם , "הפעולה"ידת שביעות רצונם של הגורמים השונים מהיבטים שונים של מהי מ .3

 ?לשיפור
  

  עבודת אנשי המקצוע בשנת ההפעלה השנייה 

 ?אילו שינויים חלו בין שנת ההפעלה הראשונה לשנת ההפעלה השנייה – "הפעולה"כיצד התפתחה  .1
 ?רגונים המפעיליםליישובים ולא, ומהי תרומתה לילדים "הפעולה"מהי השפעת  .2
 ?אילו קשיים עלו בשנה השנייה .3
 ?היא תימשך ובאיזה אופןהאם  – "הפעולה"המשכיות  .4
 ?עתידי במצב חירום" הפעולה"למרואיינים לגבי אילו המלצות והצעות היו  .5
 

  הראשונהברמת בית הספר בשנת ההפעלה  "הפעולה"יישום  

 ?האם סופקו מענים לצורכי התלמידים בעקבות המלחמה. 1
 של ומהי מידת שביעות הרצון " הפעולה"מהי תרומת התוכניות המופעלות בבית הספר מטעם . 2

 ?מהן של התלמידיםו המורים
  ?בעתיד במצב חירום" הפעולה"לגבי אילו המלצות והצעות היו למרואיינים . 3
 

  ברמת בית הספר בשנת ההפעלה השנייה "הפעולה"יישום  

 ?ת הספר בתחום שיפור הישגים לימודייםשיושמו בבי מהי הערכת התוכניות .1
 ?האם צוות בית הספר מהווה גורם תמיכה עבור התלמידים .2
 ?אילו צרכים לימודיים נוספים יש ומהם הצרכים בתחומים אחרים .3
  

  בהן התמקדו סקרי ההוריםש שאלות ההערכה 

ע לימודי בתוכניות לסיו, מהו היקף השתתפות הילדים בפעילויות ההעשרה בבית הספר ומחוצה לו .1

 ?ובמענים רגשיים
מהם צורכי ההורים והילדים בעקבות מלחמת לבנון השנייה ובעקבות ירי הטילים בדרום ובאיזו  .2

 ?מידה הפעילויות בתחומים השונים עונות עליהם
  ?השונים "הפעולה"נתפסים רכיבי  כיצד .3
  ?םהשביעות הרצון של ההורים מהמענים הניתנים לילדימהי  .4
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