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 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים

 ריכוז: בישראל 11 עד 6 בני ילדים צורכי. 9103'. ו, קונסטנטינוב'; ש, עמיאל'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן
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 .05-348-דמ

 ומדדים פעולה דרכי, מטרות: הלימודים שעות לאחר לימודי תגבור תכניות. 9101בן רבי, ד'; עמיאל, ש'. 

 .01-430-. דמהתוכניות איכות לבחינת

מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית . 9100לאל, ר'; חסין, ט'. -סבו

 . 00-482-דמ .לילדים ונוער בסיכון

 

 , גבעת הג'וינט, 6883ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות למאיירס

 brook@jdc.org.il, דואר אלקטרוני: 19-4309620, פקס: 19-3440511, טל': 2016019ירושלים 
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 תמצית המחקר

האיתור והמיפוי של ילדים  תהליך .3-00 בני ילדים 884,001 "סהלמ נתוני פי עלבישראל  חיו 9106סוף שנת ב

הילדים בני  כלל מ %08-מראה שכ ,בסיכון ולנוערהלאומית לילדים  התכנית - 1631תכנית בסיכון ביישובי 

 .בסיכון ילדים הם וביישובים אל 00-3

 ילדיםבקהילה ל מרכזיותותכניות  השירותים מערךשל  עדכנית מצב תמונת לספקזה הייתה  מחקר מטרת

 יםמענולפתח להרחיב כדי ילדים בגיל זה האת כל הגורמים העוסקים בתחום  . המידע ישמש00-3 בני בסיכון

ובאופן מצומצם , והחינוךהרווחה  תחוםאת המחקר בחן בהרחבה  .ילדים ולמשפחותיהםל לעזור במטרה

 :מתארהדוח  .הבריאותתחום את יותר 

  ותחומי אחריותן  ותעיקרי תיותממשליחידות 

  האחרונות בשנים יושמוש מרכזיות רפורמותו מדיניותקווי  

 ( דגל תכניות"תכניות מרכזיות" )הגדרת צוות המחקר ל"תכניות דגל":  ולהוריהם בסיכון לילדים(

 בכיתות תלמידים של גדול מספר משתתפים ובהן, בסיכון לילדים המיועדות, ארצית הׂשבפריתכניות 

 (ו"-א

 החלטותעל וארגונית -וביןתחומית -בין תפיסההמושתתות על  מרכזיותמשרדיות -בין תכניות 

; "מוטב יחדיו"; מיזם מערכתי לטיפול בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 1631: מערכתיות

 ( במצבי הזנחה.08במשפחות ובילדים )מגיל לידה עד 

 .זו גיל בקבוצת בסיכון לילדים הקיימות התכניות כל את כולל אינו המיפויחשוב לציין כי 

 מקורות המידע העיקריים של המחקר:

 ים קיימיםמיפוי  

 מידע שנמצא באינטרנט ובמסמכי ממשלה נוספים 

 מידע על תכניות עיקריות ממנהליהן 

 .ראיונות עומק עם שישה אנשי מפתח ממשרדי הממשלה 

הזמין  מידעה של שניוני ניתוח במקביל נערך בישראל 00-3 בני ילדים של צרכים להבנת רחב מאמץ במסגרת

עמותת  ידי-לע נוהוזמ יםהמחקרשני  .בנפרד לאור יצא והוא ,האחרון עשורמן המקורות השונים שמתייחס ל

  .ידי ועדת היגוי-ולוו על הבסיוע , מומנואשלים-ג'וינט

  



 

 

 תודה דברי

 .ביצועו את ואפשר במחקר שסייע למי להודות ברצוננו

 מיוחדת ותודה המחקר ליווי על בוקעי וליואב פנסו לענת, אטינגר למיכל: מאשלים הצוות לאנשי רבה תודה

 . לדרך המחקר בהוצאת תרומתה על למיכל

 הרווחה משרדמ אבוטבול לנעמי: במידע אותנו תפויוש למחקר שהתראיינו המקצוע לאנשי תודה

 משרדמ כהן שרהל ;החינוך משרדמ איטח רוט קרןלו לוק בלעינ ,קדש ליהודית ;החברתיים והשירותים

  .לאומי לביטוח המוסד ,בסיכון נוער ובני לילדים הקרן ןמ לבנסארט ולדורלי ;הקליטההעלייה ו
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 תכניות ותמופעלבהן שבנוגע להיקף המסגרות  נתונים לנו מסרו אשרובסוכנות היהודית לארץ ישראל 

 .ןבה המשתתפיםהיקף הילדים ל בנוגעו מרכזיות

 למרים רבה תודה. המחקר של השונים בשלבים סייעו אשר, ברוקדייל-וינט'ג-במאיירס לחברינו תודות

 לרחל; לדוח הערותיה ועל לדרך היוזמה בהוצאת תרומתה על, ולנוער לילדים אנגלברג מרכז מנהלת, נבות

לילדים ולנוער הלאומית  התכנית - 1631תכנית איתור ומיפוי במסגרת  נתוני בהפקת תרומתה על לאל-סבו

, הדוח בסידור העזרה על מתוק-אביב לרויטלועל הערותיה לדוח; ולדליה בן רבי על הערותיה;  ,בסיכון

 . לדפוס והבאתו הדוח הפקת על קליינמן וללסלי, הלשון עריכת על רוזנפלד ני'ולג כהן רעיהל
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 מבוא. 1

 1-00.1 בני הילדים מכלל %66 – 3-00 בני ילדים 884,001 "סהלמ נתוני פי עלבישראל  חיו 9106סוף שנת ב

במצבים מסכנים במסגרת משפחתית  חייםה ילדיםכ מוגדריםילדים בסיכון . בסיכון בילדים מתמקד זה דוח

לידי ביטוי באמנה לזכויות הילד:  באות הןשנפגעת יכולתם לממש ממדים של זכויות, כפי שוסביבתית, כך 

קיום פיזי, בריאותי והתפתחותי; תחושת שייכות למשפחה; למידה ורכישה של מיומנויות; רווחה ובריאות 

 ,שמיד ועדת דוח)רגשית; השתתפות חברתית; הגנה מפני אחרים ומפני התנהגויות מסכנות שלהם עצמם 

האיתור  תהליךהממשלה.  ידי-על אומצה( א)ר' נספח  בסיכון ילדים של זותחומית -רב הגדרה .(9113

 %08-שכ מראה ,בסיכון ולנוערהלאומית לילדים  התכנית - 1631תכנית והמיפוי של ילדים בסיכון ביישובי 

 ומיפוי איתור תונינל 9104-מ ברוקדייל מכון ניתוח) בסיכון ילדים הם וביישובים אל 00-3 בני הילדים כללמ

 .)ונספח ב 4, פרק 9100, וחסיןלאל -סבו; הלאומית התכנית של

דעים בין  אחדות יש. הסיכון מצבי את להגביר שעשויים והקהילה המשפחה, הפרט ברמת גורמים ישנם

לפי סקר הוצאות  ,9106 בשנתמצבי סיכון.  יםהמגבירבין המאפיינים הבולטים  הוא עוניש מקצועהאנשי 

 מתחת לקו העוני.  וחי בישראל( 00 בני כולל –ולהלן  כאן) 00-3הילדים בני  ןמ 66%משקי בית של הלמ"ס, 

 ילדים – יעדהלאוכלוסיית  מרכזיותותכניות  השירותים מערךשל  יתעדכנ מצב תמונת לספק הדוח מטרת

 יםמענכדי להוסיף ולפתח ל זה יילדים בגהתחום כל הגורמים העוסקים ב את. המידע ישמש 00-3 בני בסיכון

 תכניות"ומרכזיות  רפורמות, יחידות עיקריות של משרדי הממשלהבהרחבה  מתאר דוחה. זו אוכלוסייהל

. בתחומי הרווחה והחינוך 2,ובמשפחותיהם בקהילה 3-00 בני בסיכון בילדים ולטיפול לתמיכהדגל" 

 ידי-על הוגדרודגל"  תכניות"חשוב לציין ש .הבריאות בתחום גםעוסק הדוח  יותר מצומצמת בהתייחסות

 של גדול מספר משתתפים ובהן, בסיכון לילדים המיועדות, ארצית הש  בפרי"תכניות כ המחקר צוות

 ו". -א בכיתות תלמידים

. אחרת צוין אם אלא( 00-3) הגיל שכבת לכלל מיועדים זה במסמך ורטיםהמפדגל" ה תכניות"ו רפורמותה כל

)כגון  מסוימות אוכלוסייה קבוצות-לתת ייחודיות לתכניות התייחסות בדוח איןכי  ישגלהד חשוב

)הלומדים  מיוחדים צרכים בעלי לילדיםדגל"  תכניות"מציג  אינוהוא ו (3תהחרדיאו  תהערבי אוכלוסייהה

נוסף על כך,  .המוצגים המענים אפקטיביותלבחינת  התייחסות חודב איןכמו כן . במסגרת החינוך המיוחד(

 .כולל את כל התכניות הקיימות לילדים בסיכון בקבוצת גיל זו אינו המיפויחשוב לציין כי 

 להבין מה הם רחב מאמץ במסגרת ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסמכון מ הדוח את הזמיןאשלים ישראל -'וינטג

תוך מ מידע רוכז הנוכחי מסמךה לע נוסף. להם יםהמוצע יםהמענ מהו 00-3 בני בסיכון ילדים שלהצרכים 

 סוגיות לזהות כדי ,מנהלייםמקורות מידע ומבישראל  האחרונות בשנים שבוצעורלוונטיים סקרים מגוון 

                                                   
 .9106 שנת לסוף"ס הלמ של ארצי אוכלוסייה קובץ מתוך 1
מרכזי  הם שבהם שהעיקריים ,ולמשפחות לילדים הניתניםביתיים -חוץ שירותים פועלים, בקהילה שירותים מלבד 2

חירום )יחידות אינטרניות(, שירותי אומנה, מערך פנימיות, מקלטים לנשים מוכות עם ילדיהן, דירות מעבר לנשים 
 ביתיים אינם נסקרים במסמך זה.-השירותים החוץ דיהן ואימוץ.נפגעות אלימות וליל

 מעייןתמונת מצב על דרכי הפעולה לקידום התלמידים המתקשים בבתי הספר החרדיים היסודיים של רשת " לקבלת 3
 ר' את הפרסומים –סוגיות במערכת השירותים בתחומי רווחה ובריאות לילדים ובני נוער חרדים  ועל" התורני החינוך

 . 9100רבי, -בןו רותם, פאס; 9105ואח',  , רותםרבי בן: המכון ברוקדייל, בהתאמ-ג'וינט-הבאים של מאיירס
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הן בקרב הילדים בסיכון והן בקרב כלל הילדים בישראל החיים בקהילה  ,מדאיגות תופעות על המצביעות

  .(9103, קונסטנטינובו עמיאלסטרבצ'ינסקי, -כאהן) והמשתייכים לקבוצת גיל זו

 :המידע מקורות
 המתוארים בתחום הרווחה מתבססים ברובם על מיפוי השירותים שערכה ועדת סילמן  המענים

 (. 9105)סילמן, 

 דגל", המיועדות לילדים  תכניות" על מידע לנוהחינוך העבירו  משרדב מפתח אנשיהחינוך,  בתחום

"ת מתפני הלקוח הסיווג על בהתבסס מוצגות אלותכניות  .ו בחינוך הרגיל-א בכיתות לומדיםשבסיכון 

, הפדגוגי המינהלהחינוך,  משרדישראל,  מדינת) היסודי בחינוך( תכניות לניהול פדגוגית)תשתית 

מובן שמעבר . כל התכניות הקיימות לאוכלוסיית היעדב יעסוקהדוח ש הכלומר, אין כוונ(. 9106

 הן ברמה המחוזית והן ברמה היישובית.  ,תכניות נוספות רבות יש ותכניות דגל" אל"ל

 על מתבסס)מבחינת אוכלוסיית יעד, מטרות ועקרונות פעולה מרכזיים(  המרכזיות תכניותה תיאור 

בהן שהאינטרנט. הנתונים בנוגע להיקף המסגרות  ברשת יםמפרסמוהעמותות  שהמשרדים מידע

ידי -על לנו שנמסרו רשמיים מנתונים יםלקוח ןבה המשתתפיםהילדים  מספרותכניות דגל" " ותמופעל

 . ותהרלוונטי יחידותהבאמצעות מנהלי  ,המשרדים

  ממשרדי הממשלה מפתח אנשישישה  עם עומקראיונות  התקיימולצורך גיבוש המסמך. 

 :הדוח מבנה
 (. הרווחה משרד)להלן:  החברתיים והשירותים הרווחה משרד באחריותש מעניםהפותח בתיאור  הדוח

 היחידות ותמוצגם התיאורימ אחד כלב. החינוך משרד באחריותש יםמענה יםתוארמ בהמשך

 מרכזיות ורפורמות מדיניות, 00-3בני  בסיכון לילדים לשירותים ותשאחראי הממשלתיות העיקריות

 בסיכון לילדים (דגל" תכניות") מרכזיותותכניות האחרונות  בשנים בקהילה מיישמים המשרדיםש

  בתחום הבריאות.  ניםהנית יםמענהגם  בקצרה יםוצגמ בהמשך. ולהוריהם

 בסיכון לילדיםממדי -רב מענה לתת שנועדומשרדיות -תחומיות ובין-רב תכניות מתוארות מכן לאחר 

 .ולהוריהם

  הרווחה בתחום מענים. 2

לילדים ולהוריהם תמיכה, טיפול, השגחה  מעניקים בקהילההרווחה  משרד תחישפ והתכניות השירותים

 את האפשר ככל ולמנוע הילדים תפקוד את לחזק כדי, שאותרו הצרכיםו הסיכון מצביל בהתאםוהגנה 

, להכשרת עובדי רווחה המרכזי הספר בבית נערכות הרווחה עובדי של הכשרות ביתית.-חוץ למסגרת ההוצאה

  .בחרו מכוןגם תכניות הכשרה בשיתוף  ישנןשל ילדים שעברו התעללות והזנחה במשפחותיהם  בתחוםו

  4 החברתיים והשירותים הרווחה משרד של יחידות עיקריות 2.1

 ובפיתוחן תכניות בייזום, מדיניות בקביעת עוסק באגף לשירותים אישיים וחברתיים,, ולנוער לילד השירות

ובהכשרת כוח אדם לטיפול בילדים ובבני נוער העלולים להימצא בסיכון מבחינת רווחתם הפיזית או 

                                                   
התפתחותית( וגם אגף -נוסף על השירותים שיתוארו להלן, גם אגף מש"ה )האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית 4

 מטפלים בילדים בגילים אלו, אך מן ההיבט של מוגבלות. PDDהשיקום והשירות לאדם עם אוטיזם/
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 הנעשית העבודה על הןבמשפחה, בקהילה או בכל מקום אחר. השירות מפעיל פיקוח ובקרה  – הנפשית

 השירותהשירותים הייעודיים הניתנים להם.  על הןו ומשפחותיהם ילדים עם חברתיים לשירותים מחלקותב

 בסמכויות כולםלחוק הנוער, האוחזים  5"סים(עו: להלן) יםוציאליס בדיםעו של לעבודתם אחראי גם

ומופקדים על מתן חוות דעת לבתי משפט  וסכנה סיכון, חירום במצבי בילדים ולטיפול להגנה התערבות

 (.9105, שמחון ובן  גורבטוב, שדה לב) ובנושאים אל

מעורב בהיבטים של טיפול בילדים באגף לשירותים אישיים וחברתיים,  ,והמשפחה הפרט לרווחת השירות

משפחה.  לתפקודה של היחידה המשפחתית, וזאת באמצעות עו"סבעיקר במקרים שבהם הבעיה קשורה 

 לעבודתםהשירות מספק מגוון שירותים למשפחות עם ילדים שמתגלות בהן בעיות בתפקוד. השירות אחראי 

בין היתר על ביצוע הערכות מקצועיות )בעבור בתי משפט( בסוגיות  המופקדים, דין סדרי לעניין"סים עו של

 קרבנות על להגנה הקשורות ובדילמות זוגשל הורות, לטובתם של ילדים במצבים של סכסוכים בין בני 

 (.9105, שמחון ובן  גורבטוב ,שדה לב) במשפחה אלימות

אחראיות למתן ששברשויות המקומיות  חברתיים לשירותים המחלקות, ישנן גם לעיל היחידות לע נוסף

חלק מתכנית הטיפול  שהםמגוונים שירותים  פיתחשירותי רווחה לילדים ולמשפחותיהם. משרד הרווחה 

בכל המחלקות קיימים כל  לא אולםמופעלים באמצעות המחלקות. לילד ולמשפחה בקהילה. השירותים 

 צרכים ומשאבים.  פי-על נקבעת םזמינות. שונים באזורים שונה הםילאהשירותים, והנגישות 

 שיתוארו הרווחה שירותי אתו חברתיים לשירותים המחלקות את מפעילותש הןהרשויות המקומיות 

 .בהמשך

 החברתיים והשירותים הרווחה משרד באחריות מרכזיות רפורמות 2.2

ובפיתוח שירותים לילדים בסיכון  ותברפורמעסק משרד הרווחה בגיבוש מדיניות,  האחרונות בשנים

 בקהילה. 

 בילדים לטיפול משאבים בהקצאת עסקהו 9115 בספטמבר לתוקף נכנסה "לקהילה הפנים"עם  מדיניות

הוקצו  עת אותה עד. בקהילה לשירותים ביתיים-חוץ שירותים בין יותר טוב איזון להשיג כוונה היא. בסיכון

 ניתנו ביתיים-החוץ השירותים. בקהילה שירותיםל נשארו משאבים ומעט ביתי-חוץ לטיפול רבים משאבים

 לע תהיהי בסיכון לילדים ההוצאה ןמ שליש כךו ,גבוהה תהיהי עלותם אך, בסיכון הילדים ןמ 01%-לכ

 (.9113, שמיד ועדת דוח) ביתיים-שירותים חוץ

 שהיו תקציבים :תקציבים מירלה אפשרות חברתיים לשירותים המחלקות קיבלו זה שינוי לאפשר מנת על

למימון  תקציביםמעתה להיות מומרים ביכלו  ביתיים-חוץ לסידורים בלעדי באופן לכן קודם מיועדים

 משך, במקביל (.9118, 'ואח דולב) שוביי בכל הילדים צורכי של שיטתי מיפוי פי-על וזאת, בקהילה שירותים

 המחלקות. שהוגדרו חריגים במקרים למעט, שנים 5-ל הוגבל ביתיים-חוץ בסידורים ילדים של השהות

 ביתיים-חוץ מסידורים החוזרים לילדים בקהילה סיוע למתן ולדאוג מעקב לבצע הונחו חברתיים לשירותים

  .(9109, וחסין רבי בן)

                                                   
 הן לגברים.ולשון זכר, אך הכוונה היא הן לנשים  נוקטים אנוהדוח  לאורך 5
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את עבודתן של  לשדרג נועדה, 9118 בשנת ביישומה שהוחל ,טיפול והערכה ,תכנון בוועדות רפורמהה

 ישש משפחותיהםלובסיכון  נוער בניול לילדים מתאימה התערבותהמופקדות על בניית תכנית  עדותהוו

 באמצעות, זאת. בקהילה ואם לבית מחוץ אם, נטנסיביתיא טיפולית התערבותל זקוקים הםש הערכה

 השתתפותלעקרונות של שקיפות ושל  מחויבות תוך ,הוועדות שלקביעת סטנדרטים אחידים לפעולתן 

 ולא טיפולילהיות  צריךנקבע כי התהליך בוועדה  כן כמו. גילםבהתאם ל ,והילדים המשפחות של מרבית

בו, ובכלל זה  ולתמיכה וופותחו כלים לניהול החלטות קבלת לתהליך מודל נבנה הרפורמה במסגרת. משפטי

 המלצות הוסיפה( 9105) סילמן ועדתלציין כי  ראוינהלים לאופן קבלת ההחלטות לצורך פיקוח על התהליך. 

 יההסכמה של המשפחה ביחס להמלצות ןאי אםהוועדה  הרחבת ובהן, הוועדות עבודת לשדרוג נוספות

 המשנה ועדת המלצות; 9105, סילמן) והזמנת בעלי תפקידים נוספים מטעם המשפחה ומטעם המחלקה

 (. 9105, חברתיים לשירותים במחלקות ההתערבות תכנון בנושא סילמן ועדת דוח ליישום

 לעובדים הדיווחים מערך של הסדרהל עיקרב מיועדת לשיפור מערך הגנת הילד ולשדרוגו "המגן" תכנית

הקמת מוקד דיווח יישובי, פיתוח מנגנונים ונהלים לעבודה משותפת,  ידי-על הנוער לחוק הסוציאליים

 "סיםעו לתפקידי יותר ברורות הגדרות של גיבושהמשפחה ו "סעו ביןו נוער לחוק"ס עוהחלוקת אחריות בין 

 (.9109, ושבטלאל -סבו) למלא םולמשימות שעליה השונות ברמות

דוגלת בזכותו של כל ילד  לילדים בסיכון שהוצאו מרשות הוריהם המכוונת "הקבוע הבית" מדיניות

ילד הוא לגדול להמצב הטוב ביותר שה מיטיבה קבועה. אנשי המקצוע וקובעי המדיניות מסכימים חלמשפ

ידם, וזאת בתנאי שהוריו אינם פוגעים בו ומסכנים את שלומו -הוריו המולידים ולהיות מטופל על בבית

ילדים שאינם יכולים להמשיך לגדול בבית  ישנםזאת,  עם ושיש ביכולתם לספק לו סביבה מיטיבה ובטוחה.

הוריהם בגיל  אשר הוצאו מחזקת רביםנוצר מצב שבו ילדים  אחת לאהמקצוע מעריכים כי  אנשיהוריהם. 

ביתיות המוגדרות -צעיר אינם זוכים למשפחה קבועה ומיטיבה אלא גדלים במהלך כל ילדותם במסגרות חוץ

 תכנית של הפעלתההוחלט על  "הקבוע"הבית  מדיניות אתכדי להטמיע  זמניות: פנימיות או אומנה.

 כאלו או הפנימייה במסגרת הנמצאים ילדים עבור, לביתם ילדיםההמשפחה והחזרת  שיקוםל ניסיונית

 6.(9105, סילמן) ביתית-חוץ להוצאה המועמדים

לנוכח קשיים ובעיות שפגעו  המחלקות עבודת את לקדם נועדה חברתיים לשירותים במחלקות הרפורמה

. הדגשים המרכזיים ומשפחותיהם בסיכון הילדים לצורכי בקהילההולם  הלספק מענ ןוביכולת ןבתפקוד

שיפור תוצאתית,  חשיבהשיטות עבודה, בו בתהליכיםפיתוח מקצועי, ייעול והתמקצעות ברפורמה הם 

 יכולות הבקרה והפיקוח, פיתוח ההון האנושי והשקעה בשותפות, עיצוב מדיניות חברתית ותפיסה קהילתית

   (.9105ומורלי שגיב,  וינטר)

  החברתיים והשירותים הרווחה משרד באחריות בקהילה "דגל תכניות" 2.3

התאמה לצרכים  כוללים ובהפעלתם השירותים בפיתוח המנחים העקרונותפי מדיניות המשרד,  על

ולמאפיינים של הילדים וההורים; התאמת השירותים לגיל הילדים; שילוב מרכיבים של איתור, תמיכה, 

  .ולחוד ביחד לילדים הן להורים הן שירותים מתןו; השגחה, טיפול והגנה

                                                   
ניסיונית נוספת מיועדת לילדים בגיל הרך ופועלת בשני ערוצים: שיקום המשפחה והחזרת הילד לביתו,  תכנית 6

 (.9105, סילמן) יצלח לא השיקום אםובמקביל קידום פתרון של אימוץ 
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 –ביניים  דוח :הבאים המקורות על ברובו מתבסס להלן המובא 00-3 ניב לילדים המיועדים השירותים תיאור

הלאומית לילדים ולנוער בסיכון; סקירת השירותים התכנית  - 1631 תכנית אתר; (9105, סילמן) סילמן ועדת

והשירותים  הרווחה משרד ואתר; (9106, החברתיים והשירותים הרווחה משרד) "סתע; 9106החברתיים 

 עקב 00-3מגיל  יותר רחבה גיל לקבוצת לרוב מתייחסים ,המשפחותו םיהילד ימספר על הנתונים .החברתיים

  (.לשירותהתייחסו האחראים  אליהשתצוין קבוצת הגיל  רותיש כל)עבור  המידע מערכות אילוצי

 ועדת שערכה סיווגה על בהתבססלחלק את השירותים העיקריים הניתנים בקהילה למספר קטגוריות,  ניתן

 (: 9105, סילמן) סילמן

 שהייה והשגחה רכיבי עם ,לילדים תומכים שירותים  .1

 שהייה, השגחה והגנה רכיביעם  ,ולהורים לילדים טיפוליים שירותים  .2

  ולהורים לילדים טיפוליים שירותים  .0

  לילדיםטיפוליות  קבוצות  .4

  להורים טיפוליות קבוצות  .5

 או להורים לילדים מקצועיים-סמך תומכים שירותים  .6

 העולים לאוכלוסיית תכניות  .7

 איתור תכניות  .8

 .פלילי בתהליך רהעב   נפגעי לילדים" נפגע תסקירי"  .9

 והשגחה שהייה רכיבי עם ,לילדים תומכים שירותים. א

לקבל ארוחה חמה  ,הלימודים שאחרי בשעות לשהות יכולים הם בהשבסיכון זקוקים למסגרת  ילדים

 להלן .גילם בני עם בריאה ואינטראקציה מבוגרים של השגחה כדי תוך העשרה בפעילויות לעסוקו

 : בתחום זה יםבולטה שירותיםה

 מטרת .הערב שעות ועד הלימודים שעות לאחר תוהפועל ילדים 04-ל שהייה תומסגר הן מועדוניות

המועדוניות לקדם את מצבו הרגשי, ההתנהגותי, החינוכי והחברתי של הילד ולשפר את הקשר בין הילד 

 ,מועדוניותלהפעלה של  שונים מודלים יש. (9101, ועמיאלרבי -בן) ההורי התפקוד חיזוקבבד עם  בדלהוריו 

, 6 הפועלות מועדוניות יש: שונה אינטנסיביות מידתבו שוניםה צרכיםהפי -על ,00-3בתוך שכבת גילאי  גם

פדגוגית -חינוכית יההנח גם ניתנת באחרונות .החינוך משרד עם משותפות מועדוניותו בשבוע ימים 4 או 5

-בחלק העוסק בתכניות בתחום הרגשי 6.6)ר' פירוט נוסף בפרק  "סקב של מעורבות ויש החינוך משרד מטעם

 מקבלים הילדים. (00-3לגילאי ושיקומיות  טיפוליות מועדוניות של נוספים מודלים להלן)ר'  ;(רווחתי

, צוות המועדונית מקדם את הקשר שבין כן כמו. רתיתחב-לימודית והעשרה בית בשיעורי סיוע, חמה ארוחה

 630פעלו  9105 בשנת .המועדונית של הסוציאלית העובדת ידי-על יםו  מלּו ההוריםו ,ההורים לילדיהם

 (.0)ר' לוח  זו גיל בקבוצת ילדים 3,538 בהן השתתפוו ,09-4 נילילדים ב מועדוניות



 

6 

ילדים  חמישהשל עד  קבוצותל ותמשלימ תומשפחתי תומסגר הן ביתית תמיכה מסגרותו ביתיות מועדוניות

 .הקהילה מתוך משפחות של בבתיםהפועלות במהלך השבוע, לאחר שעות הלימודים ועד שעות הערב, 

 ביתיות מועדוניות 889פעלו  9105 בשנת בהדרכה. תמלוו הביתית התמיכה ומסגרות הביתיות המועדוניות

 (.0)ר' לוח  זו גיל בקבוצת ילדים 6,442שהו  בהן, ו09-4 בני לילדים ביתית תמיכה מסגרותו

-)יולי הקיץ בחודשי והזנה הפגתיותפעילויות  ,העשרה פעילויות הכוללתמסגרת  יאה הפגתית קיץ תמוגנּו

 השהייהאשר למרות הזדקקותם אינם מקבלים מענה במסגרות  בסיכון)הן ילדים  בסיכון( לילדים אוגוסט

הלימודים  שנת במהלךילדים הנמצאים במסגרות שהייה  והן הלימודים שנתהרווחה במהלך  משרדשל 

 .04:11-ל 8:11ימים בשבוע בין  ישהחמ מתקיימת הפעילות(. אוגוסט חודש במהלך מתאים למענה וזקוקים

 גיל בקבוצת ילדים 9,366וכללה  ,09-4 ינהמיועדות לילדים ב מסגרות 001-התקיימה הפעילות ב 9105בשנת 

 (.0)ר' לוח  זו

 ובליקש 12-5בני  , ומספר הילדיםוהשגחה שהייה רכיביבהם  שיש תומכיםה שירותיםה מספר: 1 לוח
  ^ 2014בשנת  שירות בהם

 ילדים  מספר מסגרות  מספר שירות סוג

 3,538 630 רגילות מועדוניות
 6,442 889 ביתית תמיכה מסגרותו ביתיות מועדוניות

 9,366 001  הפגתיתקיץ  תמוגנּו

 הרווחה משרד( המידע חופש חוק)במסגרת  לציבור מידע העמדת על הממונה ןמ שהתקבלו נתונים^ 
ובין  אלו נתונים בין חפיפה יש, החינוך משרדמשותפות למשרד הרווחה ול מהמועדוניות שחלק: מאחר הערה

 .בנושא המועדוניות המשפחתיות 8הנתונים המוצגים בלוח 

 והגנה השגחה, שהייה רכיבי עם ,ולהורים לילדיםטיפוליים  שירותים. ב

שהייה, אלא גם למענה  של רכיב עם השגחה מסגרתזקוקים לא רק ל ,הרצף בקצה נמצאיםה ,בסיכון ילדים

 : הםולהורי ילדיםשמשרד הרווחה מספק ל השירותים הבולטים טיפולי בהתאם לצורכיהם. להלן

 04-מסגרת ל אביתית. פנימיית יום הי-נמצאות על הרצף שבין מסגרת בקהילה למסגרת חוץ יום פנימיות

לומדים בבית ספר  הילדים. נפרדת ביחידה אך, אינטרנית פנימייה של אוגרפיילדים הפועלת במרחב הג

הזקוקים לכך  ילדים. בביתם ללינה וחוזרים, הלימודים שעות לאחרהיום  בפנימייתשוהים  בקהילה,

 יםחינוכיים ניתנים לילד-מגיעים לפנימיית היום בבוקר לפני היציאה ללימודים. כל הצרכים הטיפוליים

תשוקם  שנים שלוששל עד  שבטווח, כדי ההורים עם אינטנסיבית טיפולית עבודהכולל  המודלבמסגרת. 

 320 ןבה וטופלו, 09-4 ינב לילדים יום פנימיות 00פעלו  9105 בשנת .הבית ןמ ההוצאה מנעיותהמשפחה 

   (.9 לוח)ר'  זו גיל בקבוצת ילדים

טיפוליים  צרכים/או בעלי ו שיקומיים צרכיםבעלי  ילדיםל מסגרות הן ושיקומיות טיפוליות מועדוניות

מענה טיפולי פרטני לילד ולהוריו  ניתןשלאחר הלימודים ועד הערב. במודלים  הטיפוליים  שעותל המיועדות

 מקבלים הילדים ,הרגילות מועדוניותב כמוכן,  כמו. תוהרגיל במועדוניות מאשראו קבוצתי מעמיק יותר 

של מועדוניות טיפוליות ייחודיות ניתן  מענה חברתית.-לימודית והעשרה בית בשיעורי סיוע, חמה ארוחה

צורכיהם,  פי-על טיפולים מקבלים הילדים .ילדים( 09)בקבוצות של עד  קשות התנהגות בעיות עםלילדים 

היא  מועדוניותהת ומטרמ אחת .ההורים עם טיפולית עבודהסוציאלי של המועדונית עושה  עובדובתוך כך 

, בקהילה אחרת במסגרת או רגילה במועדונית שתלבלהו תקבללה ילדשיאפשר ל בהתנהגות שיפורהשגת 
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טיפוליות ושיקומיות לסוגיהן  מועדוניות 599פעלו  9105 בשנת .ביתית-חוץ למסגרת הוצאתו מנעית ובכך

 .(9)ר' לוח  זו גיל בקבוצת ילדים 8,081 בהן שהו. 09-4 ניב לילדים המיועדות

 שישטיפוליים  שירותיםב 2014שירות בשנת  שקיבלו 12-5בני  המסגרות ומספר הילדים מספר: 2 לוח
 ^  ולהורים לילדיםהמיועדים  ,והגנה השגחה, שהייה רכיבי בהם

 שירות המקבלים ילדים מספר  ילדים עבור מסגרות מספר השירות סוג

 320 00 יום פנימיות

טיפוליות ומועדוניות  מועדוניות
 8,081 599 שיקומיות לסוגיהן 

 הרווחה משרד( המידע חופש חוק)במסגרת  לציבור מידע העמדת על הממונה ןמ שהתקבלו נתונים^ 

  לילדים ולהורים טיפוליים שירותים. ג

 ,לתת מענה גם להוריו ישבשנים האחרונות גורסת שכדי לטפל בילד  חהוהרו שירותי של הרווחת התפיסה

 להלן. שבה הפרטים על רק ולא המשפחתית היחידה כל על ולהסתכל, משותף טיפולי מענה תיםולע

 השירותים הטיפוליים הבולטים לילדים ולהוריהם: 

בעיות רגשיות  םע םלילדי הן םמיועדיה טיפוליים מרכזיםהם  "להורות נתיבים"ו "הורים-ילדים מרכזי"

ההורים פעם עד  עם למרכזיםמגיעים  הילדים .םלהוריה הןוהתנהגותיות שנוצרו על רקע טיפול הורי לקוי ו

מקצועי המשתמש באמצעים טיפוליים מגוונים ויצירתיים -פועל צוות רב במרכזיםשלוש פעמים בשבוע. 

 ךממשי המשפחה"ס עו. קבוע מראש זמן לפרקונותן טיפולים פרטניים, דיאדיים, משפחתיים וקבוצתיים 

 טיפול תכנית ועיצוב צרכים אבחון .התהליך כל לאורך בטיפול שותפות ותא   ומתקיימת המקרה מנהל להיות

 . (9112, ריבקין) בהערכת ההתקדמות והשינויים השותפוהיא גם  ,ההמשפח בשיתוף נקבעים ייחודית

חווייתיות הלקוחות מחיי היום  התנסויותכמו בית, כדי לאפשר  וראשיי כך מעוצבים "הורים-ילדים מרכזי"

 מבנים מגווןלהשתמש בחדרי טיפול בתוך  יםמאפשר" להורות"נתיבים  מרכזייום של המשפחה. לעומת זאת, 

 בהם וטופלוהורים -ילדים מרכזי 30פעלו  9105בשנת  .המשפחה בבית גם משולב הטיפול ןמ חלקו, בקהילה

 .(6)ר' לוח  זו גיל בקבוצת ילדים 9,103 טופלו"נתיבים להורות"  מרכזי 059-ב; 09-4 ניילדים ב 6,888

 עד )שנה יחסית ארוך טיפול באמצעות מענה לתת ונועד של מרכזי החירום ייעוציות-טיפוליות יחידות

 הסיכון רמת אךגבוה,  בסיכון נתון הילד שבהם במצבים משפחתו ולבני לילד (הארכה לאחר וחצי שנה

 היחידה במסגרת המקצועית שההתערבות סביר סיכוי אף ויש הבית ןמ המיידית הוצאתו את מחייבת אינה

 היא ייעוצית-הטיפולית היחידהבמקרים אחרים,  7.ביתית-חוץ למסגרת הילד הפניית את למנוע תוכל

של מרכז  תהאינטרני ביחידה הילד של השהייה תקופת בתום בה ולטיפול המשפחה ליווי להמשך מסגרת

 510 ןבה וטופלוייעוציות -טיפוליות יחידות 3פעלו  9105 בשנת (.9109אכתילאת, -לאל וניג'ם-סבו)החירום 

 .(6)ר' לוח  00-3 ינב ילדים 411-נפשות( וכ 0,398-משפחות )כ

                                                   
 חלקחירום לתת מענה טיפולי והגנה מיידית לטווח קצר לילדים הנתונים בסיכון גבוה. בהמרכזי  של תפקידם 7

מרכזי החירום יש שתי יחידות המשלימות זו את זו ופועלות זו לצד זו: היחידה האינטרנית, יחידה המספקת מ
ייעוצית -מועד בעת שהילד שוהה ולן בה; ויחידה טיפוליתלילד הגנה, מאבחנת ומתערבת התערבות קצרת 

 )אקסטרנית(.
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לילדים שנפגעו מינית, אם במשפחה ואם מחוץ  טיפוללמסגרות  הם מינית נפגעים בילדים לטיפול מרכזים

)ללא  ילדים 0,305טופלו במרכזי הטיפול  9105 בשנת .להורים וטיפול הדרכהבהם  ניתניםלמשפחה, וכן 

 .(6)ר' לוח (; חלוקה לפי גיל

במצבי משבר שנפגעו  לילדים והגנה מרבית בשעת הצורך ראשונית התערבות לספק נועדו הגנה מרכזי

 בדאת החקירה של הילד הנפגע  קצר זמן פרקגג אחת וב מרכז מאפשר לבצע תחת קורתה. לסוגיהמהתעללות 

כוללת גם הערכה של מצב הילד והמשפחה, התערבות תצפית של חוקר משטרה. התערבות המרכז  עם בבד

לאל, -וסבו ריבקין) במשבר והפניה של הילד ושל המשפחה לשירותים נדרשים, בתיאום עם שירותי הרווחה

)במרכז הגנה באר שבע סייעו   00-4בני  ילדים 381-כ בהם טופלו .הגנה מרכזי חמישהפעלו  9105בשנת  .(9112

  .9104מרכז הגנה חדש נפתח באשקלון בפברואר  (.6)ר' לוח  ;משפחות, ללא חלוקה לפי גיל( 930-ל

נפגעות  שיםלנ טיפולי רצף גבי על מענים מגווןמספקים  במשפחה אלימותב וטיפול הלמניע מרכזים

 0,450 בהם טופלו .מרכזים 88פעלו  9105 בשנתלאלימות.  החשופיםאלימות, לגברים אלימים ולילדיהם 

 .ד( – הבא הסעיף-תת 'ר לילדים טיפוליותקבוצות  לפירוט) (.6 לוח)ר'  08-1 ינילדים ב

 הדרושים מקצועי וטיפול תמיכה, הגנה לספק המיועדות אזוריות מסגרות הם ילדים-הורים קשר מרכזי

על רקע פירוד,  ,במשפחה קונפליקטים של במצבים לילדיהם הורים בין בטוחים מפגשים קיום לצורך

גירושין או אלימות וסיכון. במרכזי הקשר מתקיימים מפגשים מוגנים ומפוקחים בין ילדים לבין הוריהם 

הנמצאים באומנה או במסגרות קלט חירום בצווי חוק הנוער, שהיו  ילדיםל הורים בין וכןהלא משמורנים 

שאינם יכולים להיפגש עמם ללא פיקוח מתאים. על פי  או ,בנתק מתמשך מאחד ההורים או משניהם

 לא ,לילדיו ההורה ביןמדיניות משרד הרווחה, עבודת מרכזי הקשר מכוונת להביא להמשך קשר בטוח 

ובמקרים אחרים  הקשר בניית את לקדם הוא המפגשים של היעד המקרים ןמ בחלק. מלווה ולאמפוקח 

. מרכזי קשר 36פעלו  9105 בשנת(. 9105, וצדקה פאס, נבותהטיפול )ללא  נוצרהיעד הוא למנוע נתק שהיה 

 .(6)ר' לוח  00-3ילדים בני  0,450 בהם טופלו

משפחות. להדרכה וייעוץ לזוגות ו ,הן תחנות ציבוריות המציעות שירותי טיפול ומשפחתי זוגי לטיפול תחנות

אישיים -ןהילדים כאשר עולים קשיים בי של זוגות בכל שלב ובכל גיללהטיפול המשפחתי מיועד למשפחות ו

 בנושא דעות חילוקי בעת זוגיים םטיפוליבלמשל  מדובר. או ספציפיים המשפיעים על כל בני המשפחה

על בני  םהמקשי םוהתנהגותיי םתקשורתיי םבשינוי דפוסי םהעוסקי םמשפחתיי טיפולים; הורות

, הפרעות םשל הילדי קשייהם םהתמודדות עהכוללת  םועוד; הדרכת הורי םילדי םהמשפחה, יחסי הורי

 למשפחות וייעוץ וטיפולהוריות; -למשפחות חד םטיפוליי םהתנהגות, הצבת גבולות ועוד; שירותי

 טיפולים, מועד קצרות התערבויות לכלול עשויות הטיפול שיטות. גירושין תהליכי עם שמתמודדות

 9105בשנת  (.וזוגי משפחתי לטיפול האגודה)אתר  ועוד הדינמית בגישה טיפולים, התנהגותיים קוגניטיביים

      .(6 לוח)ר'  08-1 ינב ילדים עם משפחות 2,111-כ בהן טופלו .תחנות 08פעלו 
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  2014 בשנת שירות שקיבלוהילדים  ומספר השירותים הטיפוליים מסגרות מספר: 0 לוח

 שירות סוג
 מספר

  מסגרות
  ילדים מספר ילדים מספר

 00-3 בני 09-4 בני 08-1 בני

   6,888 30 ^"הורים-ילדים מרכזי"

   9,103 059 "^להורות"נתיבים 

  411-כ  3 ייעוציות^^^-טיפוליות יחידות

 0,305   -- ^^^מינית נפגעים לילדים מרכזים

 ^^^הגנה מרכזי
4 

ילדים  381-כ
   00-4בני 

 0,450   88 ^^במשפחה באלימות וטיפול למניעה מרכזים

  0,450  36 ילדים^^-הורים קשר מרכזי

    08 ^^ומשפחתי זוגי לטיפול תחנות
 הרווחה משרד(, המידע חופש חוק)במסגרת  לציבור מידע העמדת על הממונה ןמ שהתקבלו נתונים^ 

 הרווחה משרד, והמשפחה הפרט לרווחת שירותה ןמ^^ נתונים שהתקבלו 
 הרווחה משרד, ונוער ילד רותישמ^^^ נתונים שהתקבלו 

 (.ואל במשפחות הילדים מספר לגבי פירוט ניתן)לא  08-1משפחות שבהן ילדים בני  2,111-קיבלו טיפול כ 9105*בשנת 
 

 לילדיםטיפוליות  קבוצותד. 

החשופים  ילדיםל כןלילדים בעלי קשיים רגשיים וחברתיים ו המיועדות קבוצות של תיאור להלן

 . לאלכוהול והתמכרות ההורים בין אלימות: הוריהםלהתנהגויות סיכון של 

 .לילדים עם קשיים רגשיים וחברתיים טיפוליות קבוצות

פגיעה  חוויםכך  ועקבהחשופים לאלימות בין הוריהם  ילדיםל קבוצות הן לאלימות עדים לילדים קבוצות

 עם טיפולית עבודה מאפשרותאלו  קבוצות מעבר להיותן קבוצות התייחסות,. קשהרגשית ותפקודית 

 ערכההוה הדימוי וחיזוק עצמית להגנה חינוך, רגשות זיהוי, המשפחתי הסוד שבירת לצורך הילדים

   מופעלות במסגרת המרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה.  קבוצותה. העצמית

מניעת למציעה פעולות הסברה למניעת סיכון התפתחותי בעתיד ו אלכוהוליסטים שהוריהם לילדים תכנית

 .חברתיים לשירותים המחלקות ידי-על מופעלת התכנית .התמכרות

 להוריםטיפוליות תומכות  קבוצות. ה

 :לקוי הורי תפקוד או משותפת בעיה סביב הממוקדות להורים המיועדות קבוצותשל  פירוט להלן

 עוסק הראשוני הקבוצתי המודל. ילדיהם כלפי באלימות המתנהגים בהורים לטיפול מיועדות חמלה תוקבוצ

 התפתחותיות, דינמיות מיומנויותב עוסקותוקבוצות ההמשך  ,(כעסים)תיעול  קוגניטיבי התנהגותי בטיפול

  מופעלות במסגרת המרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה.    ואל קבוצות(. הורות)כגון  ואחרות

 ,"יחדיו" תכנית לדוגמה ,הילדים וגיל סיכון מצבי פי-בתחומים שונים על הורים תולהדרכ קבוצות

 נעשית בהן והעבודה, קטנות הקבוצות. בסיכון נתונה ילדיהן שהתפתחות יתיותיבע-רב למשפחות תומיועד

 ולסייע הילדים סיכון את להקטין כדי ההורות יכולות את לקדם מטרתה. ומשפחתית פרטנית עבודה שילובב

מחלקות לשירותים חברתיים( והשתתפו בהן  59-קבוצות )ב 43נפתחו  9105. בשנת התקינה בהתפתחותם
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לרווחת  השירותידי -על שנמסרו)נתונים  ואל בגילים ילדים בהן יששמשפחות  621-ו 00-3ילדים בני  0,910

 הפרט והמשפחה, משרד הרווחה(. 

 סעיף ז. -תת' ר ,קבוצתית במסגרתלהורים  תונוספ תולתכני

 או להורים לילדיםמקצועיים -תומכים סמך שירותים. ו

 :מקצועית-סמך תמיכה והמשפחה הילדים לרשות מעמידה הרווחה מערכת

, ללמידה המוטיבציה את לשפר, והחברתי האישי בתחום להםלסייע  כדי ילדים"משודכים" ל "מטפחים"

-על השירות הופעל 9105 בשנת .יםקבוצתי יםמטפחגם  נםילד. יש-הורה בקשר ולסייע למידה הרגלי לחזק

-הילדים שקיבלו שירות סמך רובשהיא  ההערכה .ילדים בכלל קבוצות הגיל 2,855-ל וניתן ארגונים 006 ידי

 .(5)ר' לוח  יסודי ספר בית בגילמקצועי זה הם 

באופן זמני  נעשית ההדרכה. משפחות במצוקה קשה מדריכותש הקהילה ןהן נשים מ למשפחה"סומכות" 

לחזק   :של המשפחות ןתפקוד את לשפרהתארגנות טובה יותר במשק הבית וומיועדת לקדם  או קבוע

הבית  את לטפחשעות הפנאי,  את לנצלקשר עם בית הספר, האת  לעודדהוריות,  מיומנויות ולהקנות

 ילדים 2,911-ל וניתן ארגונים 006 ידי-הופעל השירות על 9105בשנת  נכון במשאבים קהילתיים. להשתמשו

 .(5 לוח)ר'  08-1 ינב

 2014 בשנת אותם שקיבלוומספר הילדים  מקצועיים-הסמך התומכים יםהשירות נותני מספר: 4 לוח
 הערות ילדים  מספר נותני השירות  מספר שירות סוג

 שירות שמפעילים ארגונים 006 ^מטפחים
 2,855 הגילים לכלל מקצועי-סמך

הילדים הם בגיל  בור
 יסודיספר  בית

   08-1  יבנ 2,911 "לכנ ^^למשפחה סומכות

 הרווחה משרד, נוערלו ילדל רותישה ןמ^ נתונים שהתקבלו 
 הרווחה משרד, והמשפחה הפרט לרווחת השירות ןמ שהתקבלו נתונים^^ 
 
  (יתתרבות רגישות עם )תכניות העולים לאוכלוסיית תכניות. ז

  :הוריהםלו העולים הילדים לאוכלוסיית ייעודיות תכניות גם להפעיל לנכון רואה הרווחה מערכת

 קבוצתית מסגרת ליצור נועדהש תכנית היא (אתיופי ממוצא אבות)בעיקר  עולים לאבות ביתית תכנית

תרבותי, וכן -במעבר הבין ,עולים אבות של הקליטה בתהליך המרכזיים לקשיים ביטוי לתת המאפשרת

 יוצרת התכנית. אבות 04-כ משתתפים קבוצה בכל .כאבות בישראל בפועל ומעורבותם תפקידםאת  לטפח

 במסגרות שלהם התרבותית המורשת את לשלב לאבות ומסייעת ובשכונה הספר בבית בטוחה סביבה

מחלקות לשירותים  06-ברמה הארצית ב תכניות 04 הופעלו 9105בשנת  .פורמליות והבלתי הפורמליות

 (.4 לוח)ר' חברתיים 

חיזוק הילד,  היא המטרת .הוריהםלו 00-8 ינבאתיופיה  יוצאיהמיועדת לילדים  תכנית היא" "במעלה

 נוכחות להגברת פועלת התכנית, כן כמו. המוצלחת לקליטתו חשוביםהשיקומו והקניית כישורי חיים 

 והבלתי הפורמליות החינוך למערכות ההורים ולקישור ההורית הסמכות להחזרת, הילד בחיי ההורים
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 והשתתפו, חברתיים לשירותים מחלקות בשבע הארצית ברמה תכניות שבע הופעלו 9105בשנת  .פורמליות

 (.4 לוח)ר'  00-3 ינב ילדים 014 ןבה

 ^ 2014 בשנת רותיש בהן שקיבלו 11-6 בניהילדים  ומספר העולים לאוכלוסיית תכניותה מספר: 5 לוח
 ילדים  מספר תכניות  מספר  שירות סוג

 מידע אין 04  *עולים לאבות ביתית תכנית

  014 0  "במעלה"

  הרווחה משרד, נוערלו ילדל רותישה ןמ^ נתונים שהתקבלו 
 .המשתתפים הילדים של גילים התפלגות שאין כך, האבות שם על רשומה התכנית* 
 
 איתור תכניות. ח

 כדי בקהילה לצוותים הדרכותב צורךה גברשל ילדים  סיכוןהמצבי  למורכבות מודעותה ותחזקהת עם

 .וילדים במצבים אל תזהולו אתרל שיוכלו

וזיהוי של ילדים  איתור צורךל בקהילה החינוך מערכותללאנשי המקצוע ו מוצעות עיון וימי הסברה פעולות

 במצבי סיכון. 

 לילדים נפגעי עברה בתהליך פלילי "נפגע תסקירי". ט

  .הפלילי הדין סדר לחוק בהתאם המשפט לבתי ומוגשים מוכנים עברה נפגעי ילדים אודות על נפגעתסקירי 
 

  ךהחינו בתחום מענים. 3

לשפר את האקלים הבית ספרי ואת יכולתם של  שמיועדותהחינוך מפתח תכניות ומטמיע רפורמות  משרד

, יחידות עיקריות לתארזה נועד  פרק. ולהתמודד אתם שונים תלמידים של צרכיםצוותים חינוכיים לזהות 

 .מערכת החינוך שלדגל"  תכניות"ורפורמות 

 החינוך משרד של היסודי בחינוך יחידות עיקריות 3.1

, מניעה והתערבות טיפולית בהתאם איתורלתכניות חינוכיות  מספקותהשל משרד החינוך  יחידות להלן

 :בפרט בסיכון ילדים עם העבודה ואת בכלל החינוך מערכת מטרות את לקדם כדילמדיניות המשרד, 

 פועלויסודי( -יסודי, יסודי ועל-הוא אחד משלושת אגפי הגיל במינהל הפדגוגי )קדם יסודי לחינוך א אגף

מידע על צורכי מערכת  מספק האגףיחידת מטה הממונה על הניהול הפדגוגי של מערכת החינוך היסודי. כ

מהלכים לגיבוש מדיניות לחינוך היסודי, ליישומה במגזרים  של ההנהגלייזום ול ותורםהחינוך היסודי 

 במשרד. במסגרת תפקידיו מקיים האגף קשרי עבודה עם שותפי תפקיד םיישוההשונים ולבקרה על אופן 

 .לו ומחוצה החינוך

מעניק שירותים פסיכולוגיים ושירותי ה הוא אגף א במינהל הפדגוגי )שפ"י( השירות הפסיכולוגי ייעוצי

יועצים החינוכיים לספק ה ושל פסיכולוגים, לתלמידים ולהוריהם. תפקידם של ההספר בתיייעוץ חינוכי ל

תות שגרה בע  שירותי תמיכה וסיוע פרטניים וקבוצתיים; שירותי אבחון, טיפול וייעוץ לתלמידים ולהוריהם 
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יאות הנפש ורווחה נפשית, בר בתחומיצוותי חינוך והנהלות בתי ספר  שלהדרכה והנחיה ו; תות חירוםובע  

  באקלים מעודד צמיחה. יםכדי לאפשר למידה ותפקוד חברתי של התלמיד

 לבתי הספר היסודיים דוברי : 88%-ל הכול-בסך) היסודיים הספר בתי לכל כמעט מגיע פסיכולוג

 ץיוע יש( 86%בתי הספר היסודיים ) במרבית .(02% – דוברי הערבית פרהס בתיל, 20% –העברית 

  (.9105, 'ואח קוברסקי-ברוך, רבי-בן)חינוכי 

 ומניעת  יבית ספרהאקלים ה שיפור: אלואת הטיפול בנושאים  החינוךשפ"י מוביל במשרד , על כך נוסף

התעללות בילדים ופגיעות מיניות; מצבי  של ןמניעת ;סיכון התנהגויות מניעתאלימות; כישורי חיים; 

 קויי למידה; וילדים בסיכון. ילחץ וחירום; ל

 הפסיכולוגיים החינוכיים )שפ"חים( הם שירותים עירוניים הממומנים ומופעלים במשותף  השירותים

 ידי שפ"י במשרד החינוך והרשויות המקומיות-על

 (. 9105, טופילסקי-ובאייר'ל אנג ,אשכנזישפ"י;  –הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי  המינהל אתר)

 ואהלשעבר.  האגף לקידום נוער אתו לשעבראת אגף שח"ר  כיום מאחדא לחינוך ילדים ונוער בסיכון  אגף

החיים  08-6 בנילילדים  ולמניעת נשירה. פעילות האגף מכוונת לימודיים פערים לצמצום הקשור בכל פועל

האמנה  פי-מסכנת את התפתחותם ואת יכולתם לממש את זכויותיהם עלשחברתית -בסביבה כלכלית

 :לזכויות הילד. תכניות האגף מכוונות

 /ירכשו הספרנערים בסיכון, כך שיחושו שייכות לבית הלקדם את התפתחותם המיטבית של הילדים ,

 ויהיו בעלי תחושת מסוגלות עצמית כישורי חיים, ירכשו דעת

 /נערים בסיכוןהלהעצים את משפחות הילדים 

  לאיתור, להוראה  לטייב את יכולות ההכלה של מערכות החינוך באמצעות פיתוח מענים מותאמים

 ולחינוך ילדים בסיכון

  .(בסיכון ונוער ילדים חינוך אגף, הפדגוגי המינהל אתר)

. הקב"ס פועל 0252חוק לימוד חובה, תש"ט,  מתוקף)קב"סים(  קציני ביקור סדירהאגף פועלים  במסגרת

 בשנת. והסמויה הגלויה נשירתם ולמניעת הספר בבתי, 4-00 בני, תלמידים של סדיר ביקור להבטחת

 משרד) ו-א כיתות תלמידי היו סדיר ביקור קציני בידי שטופלו הילדים ןמ %99(, 9106/05"ד )תשע הלימודים

 .(9105, נשירה ולמניעת סדיר לביקור המחלקה, ורווחה חינוך לשירותי האגף, הפדגוגי המינהל, החינוך

תכנית "לגעת מבעד לשריון"  הלדוגמ, למורים להכשרות האחראיות המשרד של השונות ליחידות מעבר

פותחה ביוזמת שפ"י במשרד החינוך ועמותת  אשרודרכי ההתמודדות עמה(  קשבה)להכרת תופעת הפרעות 

. כך אשלים-'וינטג ובהם, מפתחים נוספים גופיםשהכשרה  תכניות ישנן, הב שותף החינוך ושמשרד"ביחד" 

)רותם  "אלייך" ותכניתיסודי -והעל בחינוך היסודי( 9109, ועוואדיהנבות -כהן) "הפרט רווחת" תכנית למשל

 בתחום השלישי המגזר ארגוני של תרומתם על 6.6פרק -בתת' ר) .בחינוך החרדי לבנות (9104רבי, -ובן

 .(החינוך

 .החינוכיות והתכניות החינוך מערכת הפעלתאחראיות ל המקומיות הרשויות כי עוד לציין חשוב
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  החינוך משרד מדיניותו מרכזיות רפורמות 3.2

 לשפר שנועדהוכלל בתי הספר היסודיים  את שמקיפה מדיניות האחרונות בשנים מיישם החינוך משרד

   .ולתת מענים לצרכים רגשיים וחברתיים בקרב הלומדים לצמצם פערים חברתיים ,לימודיים הישגים

הלימודים  שנתהספר היסודיים ב בבתי החל יישומה .מערכתית-כלל רפורמה היא "חדש"אופק  רפורמת

ה לשפר את מעמד ההוראה, לשלב מורים איכותיים ולקדם את הישגי מערכת תמטרו(, 9110/8תשס"ח )

הוקצו שעות  מתוכןושעות,  63-. במסגרת הרפורמה הורחב שבוע העבודה של מורה במשרה מלאה להחינוך

 לעבודה פרטנית עם תלמידים )בקבוצות המונות עד חמישה תלמידים( והורים. 

 ארבעה יעדים עיקריים, שיש ביניהם יחסי גומלין והם משלימים זה את זה:  לרפורמה

 מתווה חדש להתפתחותם המקצועית של המורים והעלאת שכרם קביעת 

 וצמצום פערים לימודיים םהעלאת הישגי, שוויון הזדמנויות לכל תלמיד 

 שיפור האקלים בבתי הספר 

 העצמה והרחבה של סמכויות מנהל בית הספר 

  ."(חדש"אופק  רפורמת הערכת"ה, ראמ)אתר 

 הממלכתי בחינוך היסודיים הספר מבתי %84 ברפורמה השתתפו( 9105/04"ה )תשע ימודיםלה תבשנ

  8.דתי-והממלכתי

. 9109בשנת  הכריז עליו החינוך משרדש מערכתי יעד הוא )הקרוי כיום "תרבות ההכלה"( "ההכלה"יעד 

 למידה לקויות בעלי ולתלמידים מתקשים לתלמידים הרגיל החינוך במסגרת מגוון מענה להציע נועד הוא

, ולהכילםאלו  םתלמידי לשלב הרגילות החינוך מסגרות של יכולתן הרחבת עם בבד בד זאת. התנהגות וקשיי

משרד החינוך,  אתרלמסגרות מיוחדות או לוועדות הקובעות זכאות לסל שילוב ) םמהפניית להימנע כדי

 (. ההכלה יעד בנושא מקצועי פיתוחל התכנית

 איתור של מאורגן מערך מקצה )"חוק השילוב"( 2002 משנת המיוחד החינוך לחוק התיקון יישום המשך

בפן  ןה, בכיתה שילובם לצורך הרגילה החינוך מערכת במסגרת מיוחדים צרכים עם לתלמידים סיוע ושל

   (.9100, מילשטיין ומרום, נאון; 9112, וורגןהחברתי והן בפן החינוכי )

מקומיות  לרשויות נוספיםייחודיים  יםמשאב מופנים האחרונות בשניםבמערכת החינוך,  ואל שינויים לצד

  :ןמענה הולם לצורכיה לספק כדי, נמוכהכלכלית -חברתית ברמה אוכלוסיותבהן  שיש

 להוסיף בא זה חוק(. 0220/28) ז"תשנ הלימודים בשנתבכנסת  אושר ולימודי העשרה ארוך חינוך יום חוק

 של וההשכלה הידע את ולהעמיק להרחיב כדי החינוך במוסדות הקיימות השעות על וחינוך לימודים שעות

 נקבע בחוק. ישראל ילדי לכל בחינוך שווה הזדמנות ולתת חברתית ופעילות לערכים חינוך להוסיף, התלמיד

 חוזר) לימוד שעות 50-מ קצר יהיה לא הלימודים שבוע, ארוך חינוך יום יונהג שבהם החינוך במוסדות כי

                                                   
 .החינוך משרד של מוסדות קובץ מתוך ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס של מיוחד עיבוד 8
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(, ובבתי ספר שנהוגה 0228, העשרה ולימודי ארוך חינוך יום חוק יישום - שעות 50 בן לימודים שבוע"ל, מנכ

 היישובים את כי קובע החוק(. 9104, וינינגר-ו וייסבלאישעות בשבוע ) 60 –בהם רפורמת "אופק חדש" 

, חלקית מיושם החוק כיום. החינוך שר יקבע ארוך חינוך יום להנהגת האחריות עליהם שתחול והשכונות

 (. שם) ;(הילדים גני ילדילו )ו-א כיתות מתלמידי לחלק רק נוגעות בנושא החינוך שר והוראות

( למדו 9106/05) ד"תשע הלימודים בשנת כי עולה (9105)משרד החינוך,  ומוסדות תלמידים קובץ מתוך

 הספר בתי תלמידי מאוכלוסיית 93% מהווים) 00-3 ינבתלמידים  996,200במסגרת יום חינוך ארוך 

 (. חרדיים פרס בתי ובהם) ספר בתי 018-ב(, היסודיים

 קובע הקיים החוק נוסח. ההסדרים בחוק ושוב שוב נדחה החוק של המלאה תחולתו מועד כי לציין חשוב

 משרד של היערכות אין הנראה ככל, זאת עם(. 9104/03) ו"תשע הלימודים בשנת החוק של מלאה החלה

 יישום השלמת את לדחות כוונתה על הצהירה הממשלה. היסודיים הספר בתי בכלל החוק ליישום החינוך

, הכלכלית התכנית חוק הצעת; )(9190 ספטמבר) א"תשפ הלימודים שנת לתחילת, נוספות שנים בחמש החוק

  9(.9104, וינינגר-ו וייסבלאי(; )98 סעיף, 9105-ה"התשע

 פי על. 9114משנת  לתלמיד יומית ארוחה חוק בסיס על מיושמתה תכנית היאבמוסדות חינוך  הזנה תכנית

בהתאם יקבלו אותה  והםארוחה חמה אחת ביום,  הזכאים לכך יקבלו יתלמידי החינוך היסוד ,החוק

משרדי החינוך . בהם יום לימודים ארוך שישלצורכיהם ולגילם. הארוחה החמה ניתנת רק בבתי ספר 

בהם יום לימודים ארוך יהיו התלמידים זכאים לארוחה  ישיישובים שו שכונותוהאוצר הם שקובעים באילו 

 .(9105, המקומית ברשות זנההה תכנית: ל"מנכ חוזרהיומית )

 ספר בתי 440-ב הלומדים תלמידים 001,030-ל התכנית"ה סופקו ארוחות חמות במסגרת שעתבשנת 

 "מילגם" תובמכרז חבר ו. התכנית פועלת על בסיס מכרז של משרד החינוך )בשנת תשע"ה זכיסודיים

 לפיכלכליים -באשכולות החברתיים ןרשויות מקומיות )בהתאם למיקומ עם משותףמימון וב( "מנפאוור"ו

לתכניות משלימות  היחידה נתוני) ;(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( ותשלומי הורים )לפי מבחן הכנסות

  .(9104, הפדגוגי נהליהמלמידה, 

לאוכלוסיות  נוספים ייחודייםמשאבים  מקצהה תכנית היא והדרוזי הבדווי, הערבי במגזרהחומש  תכנית

כך שתלמידים דוברי ערבית  ,במערכת החינוך במטרה ליצור שוויון הזדמנויות והדרוזית הבדווית, הערבית

ערכים האימוץ  אתאוכלוסייה, יעמיקו ה מגזרייוכלו להגיע להישגים שיצמצמו את הפערים הנוכחיים בין 

 .מגזרבייחודיות ובצרכים של כל  תחשבוי בבד ובד מורשתם עלים בחברה הישראלית וישמרו יאזרחה

אשר מהווים חתך מייצג של המגזר במחוז ואשר כוללים  ביישובים יתההיתשע"ה  בשנת ההתמקדות

 אוכלוסיות חלשות לצד חזקות. תכנית העבודה לשנת תשע"ה כללה: 

 ובאנגלית במתמטיקה, הערבית בשפה מתקשיםשעות תגבור לתלמידים  הוספת 

 העצמה ותכניות מצטיינים תלמידים עבור טיפוח לתכניות שעות הקצאת 

 פורמלי הבלתי החינוך במסגרת לפעילויות שעות הקצאת 

                                                   
 .הכנסת של היום מסדר 9104 לתקציב ההסדרים חוק הצעת ירדה 91-ה לכנסת הבחירות הקדמת על ההודעה עם 9

http://www.rashi.org.il/hebrew/Product.aspx?Product=56&Category=16&rashi=1
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 הספר בתי למנהלי וייעוץ המקומית לרשות ליווי, הוראה עובדישל  והעצמה ליווי 

 ליםמת העסקתידי -על נוספים בקשיים וטיפול למידה לקויות בעלי תלמידים של קידוםו איתור" 

 רפואיים-הר  פ   מטפלים והעסקת למידה ללקויות אבחונים ביצוע, )מעריכי תפקודי למידה(

 הרחבת תוך לקהילה ותרומה אזרחית מחויבות בנושא יישובית לתכנית בהתאם חינוך מערך בניית 

  הנוער תנועות מסגרות

  .(9105, הפדגוגי המינהל - החינוך משרד)

 החדש החישוב מודל :היסודיים הספר לבתי הוראה שעות הקצאתל הטיפוח מדד חישוב בשיטת שינוי

 שכבותמ תלמידים בין הלימודיים בהישגים פערים לסגור במגמה (9110/8) ח"תשס הלימודים בשנת עודכן

 לפי מחושבים היחסי ומשקלם המדד רכיבי החדש המודל לפי. הישראלית בחברה שונות כלכליות-חברתיות

 : הבא הפירוט

 51% – ביותר המשכיל ההורה השכלת 

 91% –"( לאומית עדיפות" לעומת) פריפריאליות 

 91% – (המשפחה של ברוטו שנתית הכנסה) כלכלי מדד 

 91% – מצוקה וארץ לידה ארץ של שילוב . 

 בית תלמידי של הממוצעת כלכלית-החברתית הרמה כך, יותר גבוה ספרי הבית הטיפוח שמדד ככל, כלומר

 ,רבי בן; 9110, שטראוס טיפוח מדד, ל"מנכ חוזר) הוראה שעות יותר יקבל הספר ביתו, יותר נמוכה הספר

  .(9105, 'ואח קוברסקי-ברוך

 תלמיד לכל הזדמנויות שוויון לקדםבמטרה  היסודי החינוך במערכת גובש בחינוך דיפרנציאלי תקצוב מודל

 תלמיד כל של צרכיו לפי נוסף תקצוב גביו ועל כיתה לכל ואחיד שוויוני בסיס סל מגדיר. המודל ותלמיד

 גריעה/תוספת – שינוי יחול הספר בית של האחרים הסלים ןמ. בחלק של בתי הספר הטיפוח למדד בהתאם

 הטיפוח שעות היקף בהגדלת ביטוי לידי תבוא. התוספת הדיפרנציאלי התקצוב למודל בהתאמה שעות של

 עם העבודה את למקד הספר לבתי יסייעו הטיפוח שעות. הספר בית של כלכלי-החברתי למצב בהתאמה

 מסך 01% של בשיעור ה"תשע הלימודים בשנת החל החדש התקצוב מודל יישום. המתקשים התלמידים

 פני על יתפרס היישום .66% של שיעור על ו"תשע בשנת יעמוד הואו ,הספר לבית ההוראה שעות של השינוי

העברת  .(9104 המינהל הפדגוגי, – החינוך משרד) ;(ט"תשע הלימודים בשנת מלא יישום) שנים חמש

המשאבים הנוספים לבתי הספר מלווה בסיוע וייעוץ מקצועי כדי לחזק את העבודה הפדגוגית ולהבטיח 

 שימוש אפקטיבי במשאבים.

  החינוך בתחום "דגל תכניות" 33.

ומפעיל תכניות  מפתחהחינוך  משרד, מספקות החינוך משרד שיחידות המקצועיים לשירותים מעבר

התכניות שותפים גם ארגוני מגזר שלישי )הכוונה  ןלא מבוטל מ לחלקחינוכיות המיועדות לילדים בסיכון. 

 מוערך בחינוך השלישי המגזר כי לציין חשובלשותפות ברמת ייזום, פיתוח, הטמעה, הפעלה, תקצוב וכו'(. 

. הציבורית החינוך מערכת על העומס את מקלה אשר ומשאבים שירותים של תוספת להעניק יכולתו בשל

ביתר  הןכך, הארגונים מתמקדים בקבוצות תלמידים מיוחדות, וביכולתם לספק להם שירותים  לענוסף 
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במערכת או שהיא  גבוהה בעדיפותשירותים שאינם  והן מערכת החינוך הרגילהשב זו אשראינטנסיביות מ

  . (9112, 'ואחנבות -כהן; 9105 'ואחקוברסקי -רבי, ברוך-בן) אינה מספקת אותם כלל

, בסיכון לילדים המיועדות, ארצית הש  בפרי: "תכניות המחקר צוות ידי-על הוגדרודגל"  תכניות", כאמור

-על שהתקבלו התכניות ןמ קטן חלקו". חשוב לציין כי -א בכיתות תלמידים של גדול מספר משתתפים ובהן

 של תיאור להלן. החינוך במערכת מרכזיותן בזכות. בדוח זה הן מוצגות זו הגדרהאינן תואמות  המשרד ידי

 :לפי בחלוקההרגיל  החינוך בתחוםדגל"  תכניות"

 הלימודי בתחום תכניות 

 ערכי -החברתי בתחום תכניות 

 רווחתי-הרגשי בתחום תכניות.  

"ת )תשתית מתפני לקוח זה סיווג. אליה מכוונות הןש האוכלוסייה סוג פילהתכניות ממוינות  ,תחום בכל

 חשוב 10.(9106, הפדגוגי המינהלהחינוך,  משרדישראל,  מדינת) היסודי בחינוך( תכניות לניהול פדגוגית

 המשרד ידי-על שהוגדרו תכניותכי מעבר ל וכן אחד מתחום ליותר ומתייחסות כוללניות מהן חלק כי לזכור

רבי -בן)להרחבה ר'  .ותכניות נוספות לתגבור לימודי גם אחרי שעות הלימודים מסגרות יש דגל" תכניות"כ

   .(9101, ועמיאל

 לימודיה תחוםה. א

 .לימודיהנועדו להשיג מטרות בתחום  אשרדגל" תכניות "זה עוסק ב חלק

  בסיכון ילדיםל תכניות
 תלמידי כלל את חונכים ו-ה כיתות תלמידי כלל בהש תכנית היא קריאה חונכות תכנית - "לכל עוצמה"

. מוקד עשייה נוסף של התכנית הוא עבודה ותבהדרכתן של מחנכות הכית ,בקריאה ובהבנת הנקרא ב כיתות

 של ענוחשל המחנכות עם התלמידים בכיתות ב המתקשים בקריאה. התכנית נועדה לצמצם פערי פ יתנפרט

 – בתכנית המשתתף תלמיד כל ציםולהע הכיתה תלמידי של הקריאה כישורי כלל את לקדם, טקסטים

מבחינה לימודית, אישית, חברתית וערכית. התכנית שנתית ומובנית במסגרת שעות הלימודים, וכוללת גם 

.  בשנת "לכל עוצמה"מדריכת  ידי-בבתי הספר על יפרטנ באופן תןהרכזות וכן הדרכ-השתלמות למחנכות

 אבתי ספר יסודיים. השותפים לתכנית הם אגף  98-תלמידים, הלומדים ב 851-תשע"ה השתתפו בתכנית כ

במשרד החינוך והמכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 לחינוך א אגףמ שהתקבלו םנתוני ;בירושלים העברית אוניברסיטהההמכון לחקר הטיפוח בחינוך,  אתר)

 .(9104, החינוך במשרד בסיכון ונוער ילדים

                                                   
מופיעות בסיווג זה, אך שובצו בהתאם לו: עוצמה לכל, ציל"ה )צהרי יום להעשרה(, מקום הבאות אינן  התכניות 10

הבעתיות לתלמידים בעלי ליקויי למידה  תמיכהבלב, התכנית המערכתית לטיפוח התנהגויות מסתגלות, קבוצות 
 להורים לתלמידים בעלי הפרעות קשב. תומכות הבעהוהפרעות קשב וקבוצות 
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 חדשים עוליםל תכניות
 על מתבססתהתכנית  .היסודיים הספר בבתי יוצאי אתיופיה ילדיםתכנית לקידום  היא "פלוס 11"טפאק"

קשרי חייו , על בחינה והערכה של כלומר, התלמיד של השונים החיים במעגלי הוליסטית עבודה של עקרונות

מתמקדת בשיפור האוריינות,  יאההתפתחותיים, המשפחתיים, הקהילתיים, החינוכיים והתרבותיים. ה

התכנית כן  כמובתגבור לימודי, בהעצמה ובדימוי אישי לצד רכיבים רווחתיים בהתאם לצרכים שזוהו. 

 בתי ספר יסודיים 509-תלמידים הלומדים ב 0,605כוללת עבודה עם הורים. בשנת תשע"ה השתתפו בתכנית 

 יאהוושל ג'וינט ישראל,  ריתהב צותפדרציות יהודיות באר של משותפת היוזמ היאהתכנית  .(3 לוח' ר)

והקצאה ייחודית של  נהל הפדגוגיימהאגף לקליטת תלמידים עולים ב –משרד החינוך  עם בשותפות פועלת

 עם ושותפות( בריאות, רווחה, חינוך)משרדי  ארגוניים-ביןותוך יצירת שיתופי פעולה  –מנכ"לית המשרד 

 םנתוני; 9109, 'ואח חביב; 9106, הפדגוגי המינהל ,החינוך משרדמדינת ישראל, ) אתיופיה יוצאי קהילת

  .(9104, החינוך במשרד יסודי לחינוך א אגףמ שהתקבלו

-כב שהופעלה בשנת תשע"ה שפההלקידום כישורי  תכנית היא בחינוך לחדשנות הישראלי המרכז תכנית

 הו  מלּו התכנית. (3 לוח)ר'  אתיופיה יוצאיהם  בהם תלמידיםה ןמ לפחות 91%-ש ,יסודיים ספר בתי 08

קריאה רבה ומגוונת, טיפוח תהליכי  ומעודדת (קולומביה באוניברסיטתפותח  אשר) מובהק פדגוגי במודל

בית הספר  מנהלאוריינות וליווי של  ןמאמ ידי-על המורים של ליווי גם כוללת התכניתכתיבה ושיח דבור. 

. דגש נוסף של התכנית הוא הידוק הקשר עם ההורים באמצעות מגשרים יוצא מקצועימנחה  ידי-על

ומשקיעה גם בריהוט מתאים  כיתה לכלספרי קריאה מגוונים  811-כ רוכשת, התכנית כן כמואתיופיה. 

(, מוריה קרן)לשעבר  בחינוך לחדשנות הישראלי המרכז ידי-על לארץ הובאה התכניתליצירת מרכז דיונים. 

עולים, המינהל  תלמידים קליטתאגף  אתר) משרד החינוך והרשויות המקומיות בשיתוף מופעלת היאו

 .(9104, במשרד החינוך יסודי לחינוך אאגף מ שהתקבלו םנתוני; החינוך משרדבהפדגוגי 

 בחינוך היסודי הילדיםו בתי הספר ומספר חדשים לעולים המיועדותבתחום הלימודי  תכניות :6 לוח
 ^ "התשע בשנתבהן  והשתתפש

  ילדים מספר  ספרבתי  מספר התכנית שם

 0,605 509 "ט פלוספאק

  08-כ בחינוך לחדשנות הישראלי המרכז
 לחינוך יסודי במשרד החינוך א מאגף שהתקבלו נתונים^ 

הוא בתכניות המופעלות בבתי  00-3עיקר שילובם של הילדים העולים בני  ,ראיונותהפי -עללציין כי  חשוב

 הקהילה)הפרויקט הלאומי של  ENPבמענים שאינם ייחודיים לילדים עולים. תכנית , הספר או במועדוניות

, וקונסטנטינוב קוברסקירבי, -בן) היסודיים הספר לבתי הפעילות הרחבת בתהליך כיום נמצאת (האתיופית

 לקראת כיאות ולהכינם 09-2 בני אתיופיה יוצאי תלמידים של הישגיהם את לקדם נועדה התכנית. (9104

 .והרגשי החברתי, הלימודי יםבהיבט – הביניים בחטיבת שילובם

                                                   
התמקד בתחילתו בילדים בגיל הרך ובהוריהם. בשנת הלימודים  PACT (Parents And Children Together)פרויקט  11

+, שתכליתו לספק תמיכה נוספת  PACTארכיב נוסף בפרויקט הנקר  PACT החל לפעול בחלק מערי 9119/16
ההישגים  שלכיות לילדים יוצאי אתיופיה בבתי הספר היסודיים, ובכך ליצור רצף שירותים שיאפשר שימור והמש

 .9109לפרטים נוספים ר': חביב ואח',  .בקרב אוכלוסיית היעד של הפרויקט
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 ערכי-חברתיה תחוםה. ב

שחלקם הגדול  בסיכון לילדים המיועדות ,בסיומו או הלימודים יום במהלךזה עוסק בתכניות העשרה  חלק

 כלכלית נמוכה: -מתגורר ביישובים ברמה חברתית

  בסיכון ילדיםל תכניות
 החינוך משרד של משותפת יוזמה בתורקרן קרב ושודרגה  ידי-פותחה על בחינוך למעורבות בר  ק   תכנית

חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה -פועלת לשינוי חינוכי יאה. קרןהו

 וחשיפה אתגר, התחדשות, סקרנות לפתחו אופקים הרחבת לאפשר, ובאופן ספציפי מטרותיה הן הישראלית

מגוון  בה יש .מגוונים וכישורים יכולות ביטוי לידי להביא ללומדים המאפשרים ומיומנויות ידע לתחומי

 יותפעילוה אופי. ךבמערכת החינו תוספת לתכניות הלימודים הפורמליות – יות העשרה ומיזמיםפעילו

והרכבן נקבעים בדיאלוג מתמיד של כל השותפים במימון ובעשייה, ובהם משרד החינוך, רשויות מקומיות, 

 .ספר יסודיים בתי 390-ב הלומדים תלמידים 025,406נציגי מורים והורים. בשנת תשע"ה השתתפו בתכנית 

; בחינוך למעורבות קרב תכנית אתר; 9106, הפדגוגי המינהל ,החינוך משרדישראל,  מדינת) ;(0)ר' לוח 

  .(9104, במשרד החינוך יסודי לחינוך אאגף מ נתונים שהתקבלו

חוק עידוד המעורבות של  את ליישם נועדה (ולגנים הספר לבתי חוברים"ב )סטודנטים סחל תכנית

קבוצות קטנות  עםבפעילויות העשרה  משלבת סטודנטים יאה. 9111 משנת ,סטודנטים ביום חינוך ארוך

לאורך שנת  התלמידים את פוגשים הסטודנטיםוקבועות של תלמידים הלומדים במסגרות יום חינוך ארוך. 

מלגת מקבלים  הסטודנטיםבתמורה  .ההוראה שעות תוךבארבע שעות שבועיות  שלבהיקף  לימודיםה

של תקציב המלגות ניתן לסטודנטים בחינוך היסודי ושליש לסטודנטים בחינוך  יםלימודים )שני שליש

בתיאום עם  ,בתחום לימודיהם או עניינם של הסטודנטים הםהרחבה ההעשרה וה(. נושאי יסודי-הקדם

 בתי 088-ב פעלה התכנית"ה תשע בשנתהצורך.  סטודנט ותומך בו לפי כלאיש צוות מלווה . הספר בית צוות

 ספר בית בכל משתנה בתכנית המשתתפים התלמידים)מספר  סטודנטים 335 בה והשתתפו יסודיים ספר

 שהמורים דינמי לצורך מענהבפי מספר התלמידים בקבוצה, -ועל בו המשובצים הסטודנטים מספרפי -על

זכיין,  בשיתוףמופעלת  היאנהל הפדגוגי וילחינוך יסודי במ. התכנית פותחה באגף א (0 לוח)ר'  ;(מזהים

; 9106, [סטודנטים חוברים לבית הספר ולגן]"ב סחל תכניתמנכ"ל,  חוזר) פומבי במכרז שזכה, "מרמנת"

במשרד  יסודי לחינוך א אגףמ שהתקבלו םנתוני; 9106, הפדגוגי המינהל ,החינוך משרדישראל,  מדינת

  (.9104, החינוך

ב המתגוררים -א בכיתות לילדים םהנה מסגרת להמשך יום הלימודי (להעשרה יום"ה )צהרי ציל תכנית

( לפי דירוג הלמ"ס. המסגרת 6-0כלכליים הנמוכים ביותר )-האשכולות החברתיים שלושתמ יישוביםב

 ולימודי רוךא ינוךח םהפועלים במסגרת חוק יו ספר בתיימים בשבוע )ב חמישה, 03:11עד השעה  פועלת

החינוך החלה ליישם את התכנית  מערכתיום אחד בלבד(.  פועלת התכניתואינם ב"אופק חדש",  העשרה

טרכטנברג ולסבסד העשרה  ועדת דוח המלצות את לאמץ שקבעה 9109 משנת ממשלה להחלטת בהתאם

העשרה לימודית ופעילות העשרה חברתית וחינוכית בקבוצות קטנות,  כוללתהתכנית בתום יום הלימודים. 

סיוע בהכנת שיעורי בית, פעילות תלמידים והורים וארוחה חמה ומזינה. בשנת תשע"ה השתתפו בתכנית 

 התכנית הופעלה. עד תשע"ה (0' לוח ר) (התכנית של היעד אוכלוסיית מהיקף 96%-כתלמידים ) 59,560

"ו התקצוב תשע שנתמ. ובשיתוף היחידה לתכניות משלימות למידה במשרד החינוך רדהמש זכייני באמצעות
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המינהל הפדגוגי, תכנית  ,החינוך משרד אתר) פרסם שהמשרד קורא קול על שיענו לרשויות ישירות עובר

 .(9104, במשרד החינוך יסודי לחינוך אאגף מ שהתקבלו םנתוני"ה; ציל

היסודי  בחינוך והילדיםהספר  בתי מספרו ,בסיכוןילדים לערכי -חברתיה: תכניות בתחום 7 לוח
 ^ בשנת תשע"ה בהן שהשתתפו

  ילדים מספר  ספרבתי  מספר התכנית שם

 025,406 390 בחינוך למעורבות בר  ק  

 בית בכל משתנה התלמידים מספר 088 סחל"ב )סטודנטים חוברים לבתי הספר ולגנים(
 הסטודנטים מספרפי -על ספר

 מספרפי -ועל, בו המשובצים
 בקבוצה התלמידים

 59,560 מידע נמסר לא ציל"ה )צהרי יום להעשרה(
 במשרד החינוך יסודי לחינוך אשהתקבלו מאגף  נתונים^ 

  רווחתי רגשיה תחוםה. ג

 תלמידיםבקרב  רגשייםצרכים  מגווןלטיפולי  מענה משלבותה תכניות לפיתוח פועל החינוך משרד

 הדגל" בתחום זה:  תכניות". להלן הספר בית במסגרת הורים והדרכת חינוכיים צוותים הדרכת, מאותרים

  בסיכון ילדיםל תכניות
ילדים הפועלות לאחר שעות הלימודים ועד שעות הערב. הן  04-הן מסגרות שהייה ל מועדוניות משפחתיות

עם קשיים בעקבות נסיבות המתמודדים  ו-אתלמידי כיתות  עבורסביבה חמה ותומכת נועדו להוות 

הצוות בשיתוף הקב"סים  .העשרה והזנה ם מקבלים סיוע לימודי,ילדיה במסגרת המועדוניות .משפחתיות

מנחות משרד החינוך ובהוא נעזר בעובדת סוציאלית  .הספר לביתפועל לחיזוק הקשר בין ההורים 

מדריכות ומנחות את ה ,וסוציאלית פדגוגית-בעלות אוריינטציה והכשרה פסיכו ,מהמחלקה לרווחה וקהילה

תשע"ה  ימודיםהלת בשנהצוותים משתתפים בהכשרות ובהשתלמויות.  על כך נוסף צוותי המועדוניות.

-מופעלות על 019-מהן משותפות עם משרד הרווחה ו 611 :מסגרות 519-ילדים ב 3,111-השתתפו בתכנית כ

-רוב על-פי-ת הילדים ומשפחותיהם מתבצעת עליבמועדוניות הראשונות הפני (.8)ר' לוח  ידי משרד החינוך

, ואילו במועדוניות של משרד החינוך ההפניה היא בעיקר דרך הקב"ס או הצוות הפדגוגי ידי גורמי הרווחה

 במשרד לחינוך ילדים ונוער בסיכוןשל בית הספר. השותפים לתכנית הם אגף א בחינוך היסודי ואגף א 

אתר אתר אגף א לחינוך ילדים ונוער בסיכון; ועמותות שונות ) מקומיות רשויות, משרד הרווחה, החינוך

 לחינוך ילדים ונוער בסיכוןמאגף א נתונים שהתקבלו משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, תכניות חינוכיות; 

 (.9103, החינוך במשרד

למניעת נשירה גלויה וסמויה מבית הספר. התכנית פותחה בשיתוף  תכניתהיא  ("אחר למידה מרחב""א )מל

 וצוות התכנית רכז שבו הספר בית בתוך מוגדר מרחב הנו"א מלאשלים. -פעולה של משרד החינוך עם ג'וינט

נותנים מענה לתלמידים הנמצאים בסכנה חמורה של נשירה.  ,נוספים עזר כוחותבשיתוף  תיםלע ,מורים

הצוות מוצא דרכים להגיע לתלמידים הנושרים הקשים ביותר. העבודה במל"א היא חיפוש מתמיד של 

ויצירה של הזדמנויות למידה המותאמות  האלה תלמידיםההזדמנויות ליצירת קשר מחייב וקבוע עם 

ילדים להרגיש שייכים ורצויים בבית הספר ולהתמודד עם חרדות לצרכים של כל אחד מהם. הצוות עוזר ל

 עצמה את ומתאימה מודולריתורגשות אחרים המפריעים להם למצות את יכולתם כתלמידים. התכנית 
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 מסגרת אלא, זמן לאורך כיתתית שייכות שלמל"א איננה מסגרת  תתיכ. תלמיד כל של המשתנים לצרכים

בהתאם למידת  ופוחת הולך בו השהייה ומשך, שייכות של זמני מרחב צעמו לתלמיד. ואינטנסיבית זמנית

-הלומדים ב תלמידים 081-כהאם בבית הספר. בשנת תשע"ה השתתפו בתכנית  תתילכ התלמיד החיבור של

התכנית הלאומית לילדים ולנוער  - 1631 תכנית במסגרת מופעלת התכנית(. 8 לוחבתי ספר יסודיים )ר'  49

 תכנית אתר) .מקומיות רשויות  שלו החינוך במשרד לחינוך ילדים ונוער בסיכון א אגף של פםובשיתו ,בסיכון
אגף א לחינוך ילדים ונוער בסיכון מ שהתקבלו םנתוני; בסיכון נוערולהלאומית לילדים  התכנית - 1631

 .(9104, במשרד החינוך

רגשי במצבי מצוקה וסיכון ובמצבי משבר במסגרת בית  מענה ספקל ונועד ("חם חדר") "חדרי שלווה"

המשמש מסגרת תרפויטית  חדר מציעה יאה. אשלים-'וינטוג החינוך משרד ידי-פותחה על התכניתהספר. 

 חשיפה בעקבות או משפחתיים, חברתיים, אישיים, רגשיים קשיים רקע על התנהגות קשיי עםלתלמידים 

 רציונלרפואיים. -הר  פ   ומטפלים פסיכולוגים גם משתלבים זו מיטיבה פיזית בסביבה. טראומטיות לחוויות

 הספר בבית, הילדים שבחיי המשמעותיים המבוגרים ידי-על הנתמכת ספרית בית תרפיהש הוא התכנית

 סיכון גורמי, מצמצמת הגנה גורמי וסיפהמ, המבוגרים לבין הילדים בין היחסים איכות את משפרת, ובבית

הרחבת ידע והדרכה למורים  כוללת התכנית, כן . כמוהספר בבית יותר פרודוקטיבית להשתלבות ותורמת

 היא. הספר לביתהדרכת הורים במצבים של קשיי הסתגלות וכן  במצוקהעם תלמידים  המתמודדים

 52-ב התכנית פעלה"ה תשע בשנת. אחריוו ילדים במהלך יום הלימודיםו הוריםלמפגש  מקום משמשת

 התכנית - 1631 תכנית במסגרת מופעלתהתכנית  .(8 לוח)ר'  היסודי בחינוך תלמידים 9,980יישובים וכללה 

הלאומית התכנית  - 1631 תכנית אתר) החינוך במשרד"י שפ ובשיתוף ,בסיכון ולנוער לילדים הלאומית

 .(9104, במשרד החינוך "ישפמ שהתקבלו םנתוני; בסיכון נוערוללילדים 

טיפול באמצעות אמנויות ל מיועדתה תכנית היא באמנויות טיפול באמצעות התמודדות משאבי חיזוק

 לחץ מצבי עם להתמודדות והיחידהאשלים -וינט'ג ידי-על פותחה התכניתתלמידים במצבי לחץ ומצוקה. ב

מקרים במדריכים את ההורים ואת הצוות החינוכי ומנחים קבוצות תלמידים  באמנות. המטפלים י"שפב

. (8 לוח)ר'  היסודי בחינוך תלמידים 0,134 היישובים וכלל 91-התכנית ב פעלהתשע"ה  בשנתהמטופלים. 

 החינוך במשרד"י שפ ובשיתוף ,בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 1631מופעלת במסגרת תכנית  יאה

 .(9104, במשרד החינוך "ישפמ שהתקבלו םתונינ; 9106, הפדגוגי המינהל ,החינוך משרדישראל,  מדינת)

 נוער בניול לתלמידים חינוכי-רווחתי מענה נותנת זו תכנית(: "הספר בבית חינוכי רווחתי מענה") "במרח

 : בסיכון הנתונים משיגים-תת

 על נמצאיםומשיגים -תת שהםהתפקיד של הצוות החינוכי בעבודה עם תלמידים  תפיסת את מרחיבה 

 הסיכון רצף

 וכוללת עבודה עם ההורים ברמה פרטנית  ההורים לבין הספר בית בין הגומלין יחסי את מחזקת

 וקבוצתית

 בקהילה מקצוע אנשי ובין הספר בית בין העבודה ממשקי ואת הקשר את וממסדת מחזקת 

 לתלמידים( וחברתי רגשי מתמשך סיוע, תרפיות, פסיכולוגיים)טיפולים  ישירים שירותים מנגישה 

 הספר בית במסגרת

 (9112, 'ואח נבות-כהן) תכניות ברמה יישובית ובית ספרית תתכללמו משאבים מאגמת . 
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 ראשית. (8 לוח)ר'  תלמידים בחינוך היסודי 0,612מקומיות וכללה  רשויות 04-ב התכנית פעלהתשע"ה  בשנת

-וינט'וג י"רש קרן, יסודי-ועל יסודי לחינוך א אגף, החינוך משרד ידי-לע במשותף נעשה התכניתפיתוח 

 - 1631 תכנית במסגרת נעשית והפעלתה החינוך במשרד י"שפ של והובלה בפיתוח נעשה המשכה; אשלים

; בסיכון נוערולהלאומית לילדים  התכנית - 1631תכנית  אתר) בסיכון ולנוער לילדים הלאומיתהתכנית 

  .(9104, במשרד החינוך "ישפמ שהתקבלו נתונים; 9106, הפדגוגי המינהל ,החינוך משרדישראל,  מדינת

ולמשפחותיהם  בפריפריה הגאוגרפית והחברתיתלהעניק לילדים  שנועדה תכנית היא "עתיד"פותחים 

ו. -במתחילה בכיתות  הפעלתההזדמנות שווה לפיתוח כישוריהם הייחודיים, הלימודיים והחברתיים. 

התכנית מתקיימת במסגרת יום הלימודים . הביניים בחטיבת ליוויהמשך  מקבליםשזקוקים לכך  הילדים

אשר מלווים באופן אישי את הילדים ומשפחותיהם  צעירים – נאמניםמופעלת באמצעות  יאהולאחריו. 

הקשר בין הילד ובני המשפחה לבין הנאמנים (. המשפחות אתושנה לפחות  הילדים אתשנים לפחות  שלוש)

תהליך הליווי בעבור הילדים והמשפחה.  לחיקוי מודל הםם נאמנימבוסס על הקשבה, נוכחות ותמיכה. ה

באמצעות ארבעה מעגלי התערבות: אישי, משפחתי, חברתי  ,מתייחס אל הילד באופן הוליסטי

בהתבסס על גיבוש תכנית אישית מותאמת לכל משתתף, איתור הגורם המסייע המתאים זאת,  לימודי.ו

הנאמן פועל גם בקבוצה המשמשת מסגרת  יים.נטוובקהילה והנעת תהליכי תכלול עם השותפים הרל

ובשנת  ,יישובים 63-התכנית פועלת בחברתית תומכת ומלמדת, המסייעת לילד לפתח כישורים חברתיים. 

. חשוב לציין כי גם הורי ילדים 5,111בתי ספר יסודיים. השתתפו בתכנית  051כללה  הלימודים תשע"ה

מוטבים  01,111-במונחים של מוטבים ישירים התכנית עבדה עם כהילדים מוגדרים מוטבים ישירים, ולכן 

"פותחים עתיד" מבוססת על מודל של שותפות משולשת בין הסוכנות היהודית, . )ילדים והוריהם( ישירים

פדרציות מחו"ל ומקורות ישראליים, הכוללים גורמים במגזר העסקי, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה 

אתר  ;ישראלארץ הסוכנות היהודית ל אתרלילדים ונוער בסיכון;  הלאומית ניתהתכ - 1631 תכנית אתר)

 בסוכנות היהודיתהתכנית בחברת הבת ; נתונים שהתקבלו מהמנהלת הארצית של עתיד פותחים תכנית

 (. לארץ ישראל

להרחיב את יכולת ההכלה של בתי הספר היסודיים בהתאם למדיניות  מיועדתש תכנית יאה "מקום בלב"

  :בבסיסהמשרד החינוך. 

 סיכון במצבי ילדיםבעבור  ,בזמן יום הלימודים ובהמשך לו הספר בבתיתחומיים -רב מענים הפעלת 

 למשפחה השתייכות של בעיות ועם וחברתי רגשי, לימודי תפקוד קשיי בעלי

 אתו ההוראה בתחום המורים של המסוגלות תא בילהרח כדיאישי ומקצועי של הצוות החינוכי  פיתוח 

 וההורים התלמידים עם הקשר

 כןו חיים וכישורי הורות כישורי חיזוקו ילדיהם של החינוכי בתהליך ההורים של המעורבות חיזוק 

 על סדר היום הבית ספרי וריםהה תהשפע חיזוק

 בחיי ומשמעותיים פעילים שותפים הם הוריםה שבוקהילתי -חינוכי צומתבתור  הןבית הספר  מיצוב 

 בקהילה חלק בלתי נפרד מעשייתו החינוכית.  רואהה גוף בתור ןוה ילדיהם

חיבור למשאבים בקהילה.  לביןבית הספר  תוךב עשייה בין יםבאחריות בית הספר ומשלב ניםנית המענים

תשע"ו  בשנת. (8 לוח)ר'  תלמידים 049 כלל "התשע ובשנת, יסודיים ספר בתי 3-ב מתנהל התכניתשל  פיילוט

היא פרי פיתוח  התכנית. (9104, החינוך במשרד"י שפמשהתקבלו  םנתוני) תלמידים 963בתכנית  משתתפים



 

22 

אשלים -, ג'וינטבמשרד החינוך "ישפ, לחינוך ילדים ונוער בסיכון א אגףיסודי,  לחינוך אמשותף של אגף 

 ההכלה יעד ליישום תכנית) מופעלת התכנית בהןשועמותת יובלים. שותפות נוספות הן הרשויות המקומיות 

לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד  א אגףמ שהתקבלו םנתוני; 9106"אשלים",  – היסודיים הספר בבתי

 .(9104, החינוך

 בהן שהשתתפו הילדים מספרו, היסודי בחינוך, בסיכוןרווחתי לילדים -רגשיהבתחום  תכניות: 8 לוח
 בשנת תשע"ה

 הערות ילדים  מספר התכנית שם
   

מהן  611מסגרות ) 519 3,111-כ ^מועדוניות משפחתיות
משותפות עם משרד הרווחה 

 בהפעלת משרד החינוך( 019-ו

  081-כ (^אחר למידה"א )מרחב מל

 יישובים 52-ב פועלת התכנית 9,980 חדרי שלווה )חדר חם(^^

 יישובים 91-ב פועלת התכנית 0,134 חיזוק משאבי התמודדות באמצעות טיפול באמנויות^^

  04-ב פועלת התכנית 0,612 מרח"ב )מענה רווחתי חינוכי בבית הספר(^^
 מקומיות רשויות

 יישובים 63-ב פועלת התכנית 5,111 ^^^פותחים עתיד

  049 מקום בלב^

 החינוך במשרד לחינוך ילדים ונוער בסיכון א אגףמ^ נתונים שהתקבלו 
  במשרד החינוך "יפמש התקבלוש נתונים^^ 

 לארץ ישראל בסוכנות היהודיתמטעם חברת הבת ^^^ נתונים שהתקבלו ממנהלת התכנית הארצית 
 ובין נתונים אל חפיפה ישמשרד הרווחה, משותפות למשרד החינוך ולמהמועדוניות  שחלק מאחר: ערהה

 הרגילות. המועדוניותבנושא  0ובין הנתונים המופיעים בלוח 
 

 התנהגות בעיות עם בילדים טיפולל תכניות
מיועדת  והיא, התנהגות בעיותלהם  שישהכוללת עבודה קבוצתית עם ילדים  טיפולית תכנית היא "עוצמה"

הספר לעבודה סוציאלית  תפותחה בשיתוף בי התכנית .מיומנויות שליטה עצמית וחשיבה חיובית להקניית

 :המשלב "עוצמה מודל"על  מבוססת יאה אשלים.-באוניברסיטת תל אביב וג'וינט

 עקרונות של טיפול בתלמידים ושל הנחיית קבוצות 

 תכנים הקשורים לטיפול בבעיות התנהגות ואלימות 

 קוגניטיבית בכלל ושל מודלים לפיתוח שליטה עצמית בפרט -עקרונות של התערבות התנהגותית 

  שימוש באמנויות השונות בעבודה הקבוצתית. דרכי 

שעות תקן שבועיות  שתי מוקצות) הפרטניות השעות במסגרת נעשה התלמידים אצלההתערבות  תהליך

מכשירים יועצים ש הםמדריכי שפ"י . שעות שבועיות( ארבע ולהכ ךסובלשני מורים המפעילים את הקבוצה, 

תשע"ה השתתפו בתכנית  בשנת. הוריםשל  ושילוב תוףשינוסף בתכנית הוא  רכיבומורים להפעלת התכנית. 
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 החינוך משרד ידי-על ממומנת"עוצמה"  12(.2 לוח)ר'  יסודיים ספר בתי 31-ב הלומדים תלמידים 511

 במסגרת גם מופעלת היאבחלק קטן מן הרשויות  ;"חדש"אופק ב הפרטניות השעות במסגרת ומופעלת

 משרדישראל,  מדינת) ובשיתוף שפ"י במשרד החינוך ,בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 1631 תכנית

 .(9104, במשרד החינוך "ישפמ התקבלוש םנתוני; 9106, הפדגוגי המינהל ,החינוך

 בעיות םאצל ואותרש לתלמידים טיפולי מערך מספקתה תכנית יאה "ה )מערך טיפולי בבתי הספר(מטיב

 סביבהל םג מתייחסתה פסיכולוגית והתערבות בילד טיפול כולל הטיפולי המערך. קשות התנהגות

 והוריהם הם אם חינוך צוותי ידי-על לתכנית מופנים המאותרים התלמידים. והחינוכית המשפחתית

 או אחד ספר מבית תלמידים בהרכב) בקבוצה נעשה הפסיכולוגי הטיפול. בכך מעוניינים שהם מאשרים

תשע"ה השתתפו בתכנית -תשע"ג בשנים. היישובי( חינוכי פסיכולוגי רותי)ש ח"שפ ידי-על( ספר בתי מכמה

. לטיפול הוכשרו פסיכולוגים 003, בנוסף. (2 לוח)ר'  בתי ספר יסודיים 03-מ( הורים 418-)ו תלמידים 466

 היאו, החינוך במשרד י"שפב אשר ומניעה סיוע לתכניות אגףהו פסיכולוגיה אגףשל  שילובב פותחה התכנית

; 9106, הפדגוגי המינהל ,החינוך משרדישראל,  מדינת) משרד החינוך והרשויות המקומיות בשיתוף מופעלת

 .(שונות שנים, במשרד החינוך "ישפמ שהתקבלו םתונינ

 מטפלת היא .הספר בית באי כל את להעצים מיועדת לטיפוח התנהגויות מסתגלות מערכתיתה תכניתה

פועלת  התכניתבאופן ממוקד באוכלוסיות התלמידים המראים קשיים משמעותיים בהתנהגות מסתגלת. 

 במסגרת בית הספר בשלושה מעגלים: 

 עצמית ושליטה אישיים-בין כישוריםשל  םלפיתוח קבוצתיים במפגשים משתתפים התלמידים, 

  .מתווכת מורה עם במפגשים וכן, לחימה מנויותא / מנויותבהנחיית פסיכולוג חינוכי ומטפל בא

 משתתפים בהדרכה לעבודה על מודעות לקשיי ילדיהם ולהעצמת כוחותיהם לפיתוח  התלמידים הורי

  .תקשורת בונה וחיובית

 בעבודה קבוצתית בהנחיית פסיכולוג חינוכי לקידום הקשר  משתתףהחינוכי המעורב בתכנית  הצוות

כלי התמודדות  להעשרת הןכלל מורי בית הספר נעשית עבודה  ועם. הייחודי בין מורים לתלמידים

 . התלמידים של החיוביות החוויות הגברתל הןו אלימות התנהגויות לעצור שמטרתםיעילים 

 עלתפמו התכנית. (2)ר' לוח  היסודי בחינוך תלמידים 085וכללה  יישובים 0-ב התכנית פעלה"ה תשע בשנת

תכנית  אתר)הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, ובשיתוף שפ"י במשרד החינוך  התכנית - 1631 תכנית במסגרת
 .(9104, במשרד החינוך "ישפמ שהתקבלו םנתוני; בסיכון ונוער לילדים הלאומית התכנית - 1631

  

                                                   
ידי -שפ"י נמסר: "כל המידע על מספר הילדים בתכנית, הוסק מתוך מספר ההשתלמויות המופעלות על מאגף 12

קבוצות ילדים ואין לנו היחידה לקידום אקלים וצמצום אלימות בשפ"י. חלק מהמנחים שהוכשרו בעבר מפעילים 
אין  –מידע על כך וגם לא דרך לבצע מעקב. להערכתנו מספר הילדים המטופלים גדול בהרבה. לגבי מספר ההורים 

חלקם בקבוצה ורובם באופן  –לנו מידע. חלק מההורים שילדיהם בתכנית נפגשו עם המנחים של קבוצת הילדים 
 אישי".
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 בתי ומספר עם בעיות התנהגות בחינוך היסודי טיפול בילדיםלרווחתי -רגשיה: תכניות בתחום 9 לוח
 ^ בשנת תשע"ה בהן שהשתתפו הילדיםו הספר

 הערות   ילדים מספר בתי ספר  מספר התכנית שם
   511 31 עוצמה

 תשע"ה-"גתשע נתוני  466 03 מטיב"ה )מערך טיפולי בבתי הספר(

לטיפוח תכנית מערכתית 
 085 מידע נמסר לא התנהגויות מסתגלות

 
 יישובים 0-ב פועלת התכנית

 במשרד החינוך "יפמש שהתקבלו נתונים^ 
 

  קשב והפרעות למידה ליקויי עם תלמידים קידוםל תכניות
 של סדורה תכנית מופעלות במסגרת קשב והפרעות למידה קויייל עםהבעתיות לתלמידים  התמיכ קבוצות

/פסיכולוג בית הספר. ץתלמידים בהנחיית יוע 01-4 משתתפים בקבוצות ,הלימודים שנת לאורך מפגשים

ועיבוד רגשי של חוויות ,  העצמהל להגיע קשב והפרעות למידה לקויות עם לתלמידיםהמטרה היא לאפשר 

-ב קבוצות הופעלומתמודדים עם מורכבות רגשית הבאה לידי ביטוי התנהגותי ולימודי.  ואל תלמידים שכן

. הנחיית הקבוצות מתבססת על אנשי מקצוע )יועצים (01 לוח)ר'  9104-9118בשנים  דייםיסו ספר בתי 511

 בשיתוףחינוכיים ופסיכולוגים( העובדים במערכת החינוך במימון משרד החינוך, למעט מקרים חריגים, 

 שהתקבלו םנתוני; "יבשפ למידה לקויות אגף מנהלת ידי-על נכתב התכנית)תיאור שפ"י במשרד החינוך 

  .(9104, במשרד החינוך "ישפמ

סדורה של שמונה  תכניתמתנהלות במסגרת  :קשב הפרעות עםלתלמידים  להורים תומכות ההבע קבוצות

/פסיכולוג יועץהורים בקבוצה( בהנחיית  04קשב ולקויות למידה )עד  הפרעות עםמפגשים להורי תלמידים 

 בבית דומים קשיים עם המתמודדים אחרים הורים לשתף הזדמנות להורים ניתנת בקבוצה. הספר בית

)ר'  9104-9109 בשנים יסודיים ספר בתי 41-קבוצות הופעלו בהולקבל הדרכה וליווי.  הספר בית עם ובקשר

הנחיית הקבוצות מתבססת על אנשי מקצוע )יועצים חינוכיים ופסיכולוגים( העובדים במערכת  (.01לוח 

. ההנחיה נעשית הקבוצות את מממנת המקומית הרשות בהםשהחינוך במימון משרד החינוך, למעט מקרים 

 םנתוני"י; בשפ למידה לקויות אגף מנהלת ידי-על נכתב התכנית)תיאור  החינוך במשרד"י שפ בשיתוף

  .(9104, החינוך במשרד"י שפמשהתקבלו 

 מדובר .בהם וטיפול אבחונם, וריכוז קשב הפרעת עם ילדים לאיתור מערכתית תכנית היא "עידוד"

בשלושה מעגלים: בית הספר, המשפחה  הילד של הטבעית בסביבתו ומשולבת טווח ארוכת התערבותב

  .והתלמידים

 ולהכיל וריכוז קשב הפרעת עם לתלמידים לסייע הספר בית של יכולתו את לשפר שואפת התכנית 

 של הקושי את להכיל צוותה יכולת טיפוח ,משמעותה הבנת, התופעה הכרת באמצעות זאת. אותם

 בית הספר צוותל מציגה התכנית .בחובה נושאת שהיא הקשיים עם התמודדות דרכי ופיתוח הילדים

 .נדרשות ואסטרטגיות כלים לצד נרחב ידע

 של ההתמודדות יכולת טיפוח ואת למשפחה ספרה בית בין הקשר חיזוק את מדגישה התכנית 

 .בתחום הקשיים עם המשפחה

 ההתנהגותי במישור יכולתם לשיפור פועלת היאו ,התלמידים עם מעצים קשר לבנות שואפת התכנית ,

 . והלימודי החברתי, הרגשי
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)ר'  יסודיים ספר בתי 93-ב הלומדים תלמידים 951מקומיות וכללה  רשויות 00-ב התכנית פעלהתשע"ה  בשנת

 לילדים הלאומית התכנית - 1631 מופעלת במסגרת תכניתהנציגות משרד החינוך.  ידי-פותחה על יאה. (01 לוח

תכנית  אתר) החינוך במשרד"י בשפ קשב והפרעות למידה לקויי ואגף פסיכולוגיה אגף ובשיתוף ,בסיכון ולנוער
  .(9104, במשרד החינוך "ישפמ שהתקבלו םנתוני; בסיכון נוערלו לילדים הלאומית התכנית - 1631

 והילדים מסגרותה מספרו ליקויי למידה והפרעות קשב עםקידום תלמידים ל תכניות: 10 לוח
 ^ בשנת תשע"ה בהן שהשתתפו

 התכנית שם
בתי ספר  מספר

 בחינוך היסודי 
/הורים ילדים מספר
 הערות ו-א בכיתות לילדים

הבעתיות לתלמידים  הקבוצות תמיכ
 9104-ל 9118 בין מידע נמסר לא 511 קויי למידה והפרעות קשביבעלי ל

להורים   תומכות הבעה קבוצות
 9104-ל 9109 בין מידע נמסר לא 41 קשב הפרעות עםלתלמידים 

 מקומיות רשויות 00 951 93 "עידוד"

 במשרד החינוך "ימשפ שהתקבלו נתונים^ 
 

 הבריאות בתחום מענים. 4

 ,החולים קופות דרך לכך ודואג ישראל במדינת הילדים כלל של הבריאותי למצב אחראי הבריאות משרד

)למשל  בילדיםמומחיות נוספים הקשורים  תחומיובבאמצעות רופאים המתמחים ברפואת ילדים 

 הצוותהכללית,  היהאוכלוסי ןמ כחלק בסיכון לילדים בריאות שירותי למתן מעבר(. ילדים יתינירולוג

והפניית  זיהויםלאפשרות של מצבי סיכון,  לב תשומת מתן על מופקדהרפואי )במרפאות ובבתי חולים( 

 מתאים.  לטיפולהילדים בסיכון 

 ולספק מדיניות לגבש כדי אחרים מובילים גופיםלו ממשלה משרדילזאת, משרד הבריאות חובר  מלבד

 - 1631תכנית  במסגרת הפעולה שיתוף הן לכך בולטות דוגמאותמקצועית. -רב תפיסה מתוך שירותים

יוזמה חדשה למניעת התעללות  –בסיכון, שיתוף הפעולה במסגרת מהל"ב  נוערלו לילדים הלאומית התכנית

 (. עילל' ר) פלוס והפעלת תכנית פאקט – והזנחה

עם מגוון  ילדים של באיתורו באבחון תוהעוסק תומקצועי-רב ותיחיד ןה התפתחותיות קהילתיות יחידות

ובכלל זה גם ילדים בספקטרום האוטיסטי וילדים עם הפרעות רגשיות  ,התפתחותיות הפרעות

 משרד. יהםלבעיות מענה נותנת היאו ,אלו בילדים לטפל כזו יחידה של. עיקר תפקידה והתנהגותיות

רשויות מקומיות ועמותות ביישובים  ידי-על קהילתיות התפתחותיות יחידות של הקמה מאפשר הבריאות

בהם או ביישוב סמוך יחידה מוכרת  איןו כזו יחידהבתושבים, בתנאי שיש בהם צורך  91,111-המונים כ

 הלאומית התכנית - 1631 תכנית  נתוני לפי (.בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 1631 תכנית  אתר)

קיבלו שירות במסגרת היחידות ההתפתחותיות  9105 לאוגוסט 9106 ספטמבר בין ,לילדים ולנוער בסיכון

 התכנית ןמ כלשהו מענה המקבלים אלו בגילים הילדים מכלל 0%-כ, 00-3 ינב ,ילדים 803 קהילתיות

 כלולות)הנתונים מתייחסים ליחידות ההתפתחותיות שהוקמו ברשויות ה בסיכון לילדים ולנוער הלאומית

  .(בלבד התכנית ממשאביותכנית ב
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 משרדיות-ובין תחומיות-רב תכניות. 5

-רב מענה לתת כדי אחרים מובילים לגופיםו עצמם לבין בינם חוברים הממשלה משרדי האחרון בעשור

-ביןו תחומית-בין תפיסה גיבוש על הן מעידים ותכניות מהלכים מגוון. ולהוריהם בסיכון לילדים ממדי

  :המרכזיים תכניותהו מהלכיםה להלן .מערכתיות החלטות יישום על הןו ארגונית

 את לאמץ ממשלה החלטת מתוקף 9110 משנת מיושמת בסיכון נוערלו לילדים הלאומית התכנית - 0060

תכנית משותפת למשרדי הרווחה ה. ובמצוקה בסיכון נוער ובני ילדים של מצבם לבחינת שמיד ועדת המלצות

(, החינוך, הבריאות, העלייה והקליטה וביטחון הפנים. ומתכלל מוביל משרדוהשירותים החברתיים )

ולעבות  ולהיטיבהחברה הישראלית עם ילדים ובני נוער בסיכון  של ההתמודדותמטרתה לשנות את דרך 

-עקרונות של שותפות מקצועית בין משלבתאת השירותים הקהילתיים המיועדים לילדים אלו. התכנית 

אחידה של ילדים ובני נוער בסיכון, מחויבות לשינוי סדרי עדיפויות, ביזור סמכויות משרדית, אימוץ הגדרה 

 פעלה 9105 בשנתלרשויות המקומיות, תהליכי תכנון שיטתי וחיזוק מנגנוני פיקוח ובקרה על תפוקות. 

 לפי ,4-0) ביותר הנמוכים כלכליים-החברתיים באשכולות ,בישראל יישובים ואגדי יישובים 001-בכ התכנית

 עולים ריכוזי בהם שיש וליישובים ערביים ליישובים עדיפות ונתנה( לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה סיווג

לאל -סבו; 9104, וצדקהלאל -סבו; בסיכון נוערולהתכנית הלאומית לילדים  - 1631 תכנית  אתרוחרדים. )

 .רשויות 081-בכ פועלת היא כיום. (9100, וחסין

 שינוי לחוללהתכנית  מטרת. רבה מצוקה בהן שיש בשכונותבגישה קהילתית כוללת  פועלת "יחדיו מוטב"

התגייסות משותפת  באמצעותנעשית  בשכונה ההתערבות. נוער בניוב בילדים התמקדול בשכונה משמעותי

 מגוון של וראייה משאבים גיוס, קיים וחברתי אנושי הון על הישענותשל אנשי הקהילה ונותני השירותים, 

-מערכתית ובין-ליצור תשתית ארגונית רב מתוכננותהשונות  ההתערבויות .הנדרשים המענים שלו הצרכים

 96-בשכונות  64-ב "יחדיו מוטב"פעלה  9105תחומית הפועלת במשולב לקידום ילדים בסיכון. בשנת 

מוטב "(. 9105, "יחדיומוטב " מצגתאשלים, -ישראל-'וינטג) 09-3 בני ילדים 06,111 בה והשתתפויישובים, 

 :יסודי ספר בית בגילעבור ילדים  מפעילה "יחדיו

 פעילויות ספורט, פעילויות פנאי והעשרה  

  .מרכזי למידה המספקים תגבור לימודי כחלק ממהלך כולל לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים 

 ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 1631, הרווחה משרדאשלים, -עמותת ג'וינט ידי-על מופעלת התכנית

, ומידלסקסיורק -ניו פדרציות הם התכנית במימוןהרשויות המקומיות. שותפים נוספים ידי -עלו ,בסיכון

 .(9105, רבי ןוב אלפסי, סומך) והעסקי השלישי המגזר ןמ נוספים וגורמים שונות קרנות

 לילדים הקרן בשיתוף מפותח הזנחה במצבי( 18 עד לידה מגיל) ובילדים במשפחות לטיפול מערכתי מיזם

מטרת העל של המיזם הנה יצירת מוגנות . "ירש וקרן הרווחה משרד ,לאומי לביטוחהמוסד  של בסיכון ונוער

 מיזםהבני נוער( ומשפחותיהם. וקהילתית המכוונת לרווחתם של ילדים )-לילד, תוך התערבות משפחתית

מגוון רחב וגמיש של מענים פרטניים, קבוצתיים ת עולם של מודל אקולוגי המייצר סעל תפי ןנשע

ידי ארגונים -במאגר התכניות הארציות שמופעלות על משתמש השלמה למשאבים היישובייםבוקהילתיים, ו

ילדים  081-משפחות לילדים בגיל בית ספר יסודי וכלל כ 011-המיזם פעל בקרב כ 9104שונים. נכון לאפריל 

 נוספים יישובים שהילהתרחב לש מתוכנן המיזם 9103 במהלך. ה יישוביםשיבש המתגוררים, בקבוצת גיל זו

 .(9104"י, רש קרןמ שהתקבלו םנתוני; 9104, לאומי לביטוח המוסד קרנות אגף) ;(יישובים 09-ל)בסה"כ 
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 ביבליוגרפיה

 ונוער לילדים הקרן: הפרק -נספחים, 2015עבודה  תכנית. 9104קרנות המוסד לביטוח לאומי.  אגף
 .בסיכון

http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/TochniyotAvoda2015.pdf 

 בשגרה יסודיים ספר בבתי פסיכולוגיים שירותים. 9105טופילסקי, ט'. -, י'; אנג'ל, מ'; באייראשכנזי
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 05-330-דמ  .ובחירום

 הפדגוגי במשרד החינוך. המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.  הלמינה, עולים תלמידים קליטת אגף אתר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/YotzeyEthiopia/HadshanutBaHinuch.htm  :נדלה(
 (9104אפריל 

 (9104 פברואר)נדלה:  /http://www.mishpaha.org.il. וזוגי משפחתי לטיפול האגודה אתר

 קריאה. -ינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים. עוצמה לכל: תכנית חונכותהמכון לחקר הטיפוח בח אתר

http://yachad.huji.ac.il/index.files/Page590.htm  :(9104 אוגוסט)נדלה 

http://www.jewishagency.org/he/jewish-.  , תכנית פותחים עתידישראלארץ הסוכנות היהודית ל אתר

action/program/5397-social    :(9104 נובמבר)נדלה 

 (9103)נדלה יוני  act.wix.com/youthfutureshttp://yfcontתכנית פותחים עתיד.  אתר

 ולנוער בסיכון. מאגר התכניות.  לילדים הלאומיתהתכנית  - 1631תכנית  אתר

http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/IndexedProjects/Pages/NProgChldRiskSearchProgram.aspx 
 (9104 אפריל)נדלה: 

  אתר משרד החינוך. אגף א לחינוך ילדים ונוער בסיכון, תכנית מועדוניות משפחתיות.

  http://cms.education.gov.il/educationcms/units/yelednoarbesikun/odot/tochniyot.html 
 (9103)נדלה: יוני 

 התכנית לפיתוח מקצועי בנושא יעד ההכלה.  .החינוך משרד אתר

-AB62-4E78-CABE-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6D7C3B7

49B9F2B1C139/152205/PituachMikzoi.pdf  :(9104 מארס)נדלה 

 הפדגוגי, אגף חינוך ילדים ונוער בסיכון.  מינהלהמשרד החינוך.  אתר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/Shahar.htm  :אוקטובר)נדלה 
9104) 

 שפ"י.  –וך. המינהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי משרד החינ אתר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/sheffi.htm  :מארס)נדלה 
9104) 

  

http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/TochniyotAvoda2015.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/YotzeyEthiopia/HadshanutBaHinuch.htm
http://www.mishpaha.org.il/
http://yachad.huji.ac.il/index.files/Page590.htm
http://www.jewishagency.org/he/jewish-social-action/program/5397
http://www.jewishagency.org/he/jewish-social-action/program/5397
http://www.jewishagency.org/he/jewish-social-action/program/5397
http://yfcontact.wix.com/youthfutures
http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/IndexedProjects/Pages/NProgChldRiskSearchProgram.aspx
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/yelednoarbesikun/odot/tochniyot.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6D7C3B7-CABE-4E78-AB62-49B9F2B1C139/152205/PituachMikzoi.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6D7C3B7-CABE-4E78-AB62-49B9F2B1C139/152205/PituachMikzoi.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/Shahar.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/sheffi.htm
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 . 8-6 יגילאב להעשרה יום צהרי"ה: ציל תכנית, הפדגוגי המינהל. החינוך משרד אתר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/Odot/TakzirHatohnit.htm  :(9104 מארס)נדלה 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים. רפורמה בשירותים החברתיים.  אתר

http://www.molsa.gov.il/socialservicesreform/pages/socialservicesreformpage.aspx  :(9104 פברואר)נדלה 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מענים בקהילה.  אתר

_01_01.ashttp://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/CommunityAssistance/Pages/MT

px  :(9104 פברואר)נדלה 

 ראמ"ה, הערכת רפורמת "אופק חדש".  אתר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Ofek_Hadash.htm  :נדלה(
 (9104 מארס

 תכנית קרב למעורבות בחינוך.  אתר

http://www.karev.org.il/About.aspx?TypeMain=About  :(9104 מארס)נדלה 

ההשפעה של תכנית הסיוע הלאומי של  הערכת. 9104, ו'. קונסטנטינוב, ר'; קוברסקי-ברוך'; ד ,רבי-בן
הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בשנת תשע"ב 

 .ירושלים, ברוקדייל מכון-ג'וינט-מאיירס, 04-380 דמ .(2012)

 התלמידים לקידום פעולה דרכי מיפוי. 9105נבות, מ'. -כהן'; ו, קונסטנטינוב'; ר, רותם'; ד, רבי בן
-מאיירס ,05-332-דמ .'התורני החינוך'מעיין  רשת שליסודיים ה חרדייםה הספר בבתי המתקשים

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט

 של הפעולה דרכי מיפוי. 9105 נבות, מ'.-כהן; 'ר, רותם; 'ו, קונסטנטינוב; 'רקוברסקי, -ברוך; 'ד, רבי-בן
 .(2012-היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים: מחקר חוזר )תשע"ב הספר בתי
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס ,05-348-דמ

 בקהילה השירותים במערך שינויים": לקהילה הפנים"עם  מדיניות .9109 .'ט חסין; 'ד, רבי בן
, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס .2011-2005, ביתיים חוץ מסידורים החוזרים הילדים והיקלטות
 .פורסם לא .ירושלים

תגבור לימודי לאחר שעות הלימודים: מטרות, דרכי פעולה ומדדים  תכניות. 9101רבי, ד'; עמיאל, ש'. -בן
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 01-430-דמלבחינת איכות התכניות. 

במבט ארצי. תחומי הליבה של המענים.  "יחדיו מוטב".9105. "יחדיו מוטב"אשלים, מצגת -ישראל-'וינטג
 תעודת זהות של השכונות.

 בסיכון נוער ובני ילדים של מצבם לבדיקת הציבורית הוועדה וחשבון דין. 9113 .שמיד ועדת דוח
 מוגש לראש ממשלת ישראל ולשר הרווחה. .ובמצוקה

כבסיס למעקב, ' התבוננות בילדים'התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון.  1631". 9105, ט'. דולב
משרד  ,984-942' עמ)עור'(.  'י צבע .2010 החברתיים השירותים סקירת. בתוך: "לבקרה ולקבלת החלטות

 .ירושלים, הרווחה והשירותים החברתיים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/Odot/TakzirHatohnit.htm
http://www.molsa.gov.il/socialservicesreform/pages/socialservicesreformpage.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/CommunityAssistance/Pages/MT_01_01.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/CommunityAssistance/Pages/MT_01_01.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Ofek_Hadash.htm
http://www.karev.org.il/About.aspx?TypeMain=About
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  מחקר הערכה. –"עם הפנים לקהילה"  מדיניות. 9118לאל, ר'; שמיד, ה'; בר ניר, ד'. -, ט'; סבודולב
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס ,18-403-דמ

. חברתיים לשירותים במחלקות ההתערבות תכנון בנושא סילמן ועדת דוח ליישום המשנה ועדת המלצות
 .החברתיים והשירותים הרווחה משרד. 9105. וינטר מוטי מר עדהוהו"ר יו

-"ההתשע .(9104 התקציב לשנת הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית התכנית חוק הצעת
9105. 

 .ירושלים, הכנסת של והמידע המחקר מרכז. ע"תש הלימודים בשנת השילוב חוק יישום. 9112'. י, וורגן

 ועדת של עיסוקה בתחום נבחרות סוגיות – בישראל החינוך מערכת. 9104'. א, וינינגר'; א, וייסבלאי
 .ירושלים, הכנסת של והמידע המחקר מרכז. הכנסת של והספורט התרבות, החינוך

מתכנון למעשה, עדכון  – חברתיים לשירותים במחלקות הרפורמה". 9105, מ'; מורלי שגיב, ד'. וינטר
 הרווחה משרד ,29-30' עמ)עור'(. , י' צבע. 9106 החברתיים השירותים סקירת. בתוך: "9106ההתקדמות 
 .ירושלים, והכשרה תכנון, למחקר בכיר אגף החברתיים והשירותים

 +PACT-ו PACTפרויקט הערכת. 9109'ל, מ'. אנג; 'ו, קונסטנטינוב; 'ס, סומך; 'ד, רבי בן; ג' ,חביב
מכון -ג'וינט-מאיירס, 09-398-דמ .מסכם דוח: והוריהם הרך בגיל אתיופיה יוצאי ילדים לקידום

 .ירושלים, ברוקדייל

 . 9106(. ולגן הספר לבית חוברים"ב )סטודנטים סחל"ל. "תכנית מנכ חוזר

-2013-7/HoraotKeva/K-tp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3ht

78.htm-7-3-1-3  (9105)נדלה: אפריל 

 . 9110 ."שטראוס טיפוח"ל. "מדד מנכ חוזר

-2008-7/hodaotvmeyda/h-http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3

2.htm-7-3-1 (9104 מארס :נדלה) 

 . 0228", העשרה ולימודי ארוך חינוך יום חוק יישום - שעות 50 בן לימודים"ל. "שבוע מנכ חוזר

tmhttp://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/nt4bk3_1_4.h  (9104)נדלה: אפריל 

 . 9105". המקומית ברשות ההזנה תכנית"מנכ"ל.  חוזר

-2014-7/HoraotKeva/K-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3

80.htm-7-3-1-7  (9104)נדלה: יולי 

 ריכוז: בישראל 11 עד 6 בני ילדים צורכי. 9103 .'ו, קונסטנטינוב ;'ש, עמיאל ;'פסטרבצ'ינסקי, -כאהן
 .פרסום לפני מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-מאיירס. האחרון בעשור שבוצעו מסקרים מידע

חינוכי בבית הספר -מענה רווחתי - תכנית מרח"ב. 9112נבות, מ'; חסין, ט'; זלצברג, ס'; גלעד, ש'. -כהן
 .פורסם לא .ירושלים, מכון ברוקדייל-ג'וינט-. מאיירסהיסודי: ממצאי הערכה מעצבת על הפיילוט

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-3-1-3-7-78.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-3-1-3-7-78.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-7/hodaotvmeyda/h-2008-1-3-7-2.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-7/hodaotvmeyda/h-2008-1-3-7-2.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/nt4bk3_1_4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2014-7-1-3-7-80.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2014-7-1-3-7-80.htm
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 דרכי מיפוי. 9112קוברסקי, ר'; חסין, ט'. -קונסטנטינוב, ו'; עוואדיה, א'; ברוךנבות, מ'; לוי, ד'; -כהן
. מדעי מסכם דוח: המתקשים התלמידים לקידום הביניים וחטיבות היסודיים הספר בתי של הפעולה

 . ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס. 12-412-דמ

הערכת התערבות לקידום  –"רווחת הפרט" בבתי ספר יסודיים  תכנית. 9109אדיה, א'. ונבות, מ'; עו-כהן
, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 09-318-דממעודכנת.  מהדורה .עבודת המורים עם תלמידים בסיכון

 . ירושלים

 לשירותים במחלקות הרשומים 08 גיל עד מלידה ילדים". 9105שדה, ד'; גורבטוב, ר'; בן שמחון, מ'.  לב
 והשירותים הרווחה משרד)עור'(.  'י, צבע. 2010 החברתיים השירותים סקירתתוך: . ב"חברתיים
 .ירושלים, והכשרה תכנון, למחקר בכיר אגף החברתיים

 למנהלי למפקחים"ס בתיה למנהלי"ת תפני. 9106. הפדגוגי המינהלישראל, משרד החינוך,  מדינת
 . ולרשויות למטה המחוזות

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/tafnit_yesodi.pdf  :(9104 מארס)נדלה 

 מארזי תכנון, ניהול והיערכות תשע"ו – לחינוך היסודי "המתנ. 9104המינהל הפדגוגי.  ,החינוך משרד
 .ירושלים החינוך משרד .מהמינהל הפדגוגי

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/yesodi_matana_2015.pdf 
 (9104 יוני )נדלה:

מארזי תכנון, ניהול והיערכות תשע"ה  –"ה לחינוך היסודי מתנ. 9105המינהל הפדגוגי.  ,החינוך משרד
 .ירושלים החינוך משרד .מהמינהל הפדגוגי

print.pdf-ogy/bhttp://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedag 
 (9104אפריל  )נדלה:

 איתור תכניות חינוכיות.  –המינהל הפדגוגי, תכניות חינוכיות  ,החינוך משרד

http://hinuch.education.gov.il/tyhnet/ShIthurTochnit.aspx#PasIturTochnit 
 (9104 יולי)נדלה: 

החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לשירותי חינוך ורווחה, המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה,  משרד
9105. 

 "ד.תשע, ומוסדות תלמידים קובץ. 9105, החינוך משרד

 .9 פרק, 2010השירותים החברתיים  סקירת. 9105הרווחה והשירותים החברתיים.  משרד

 .6 פרקהעבודה הסוציאלית )התע"ס(,  תקנון. 9106 .החברתיים והשירותים הרווחה משרד

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר יסודיים: מעקב . 9100נאון, ד'; מילשטיין, א'; מרום, מ'. 

 .מכון ברוקדייל, ירושלים-ג'וינט-מאיירס ,00-483-דמ. שילוב" בחוק חינוך מיוחדאחר יישום "פרק ה

, 05-336-דמ. ארצי הערכה מחקרילדים: -הורים קשר מרכזי. 9105. 'ה, צדקה'; ה ,פאס ;'מ, נבות
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/tafnit_yesodi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/yesodi_matana_2015.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/b-print.pdf
http://hinuch.education.gov.il/tyhnet/ShIthurTochnit.aspx#PasIturTochnit
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 התכנית במסגרת ומיפוי איתור: נוער ובני ילדים בקרב סיכון מצבי. 9100'; חסין, ט'. רלאל, -סבו
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס .00-482-דמ .בסיכון ונוער לילדים הלאומית

. בסיכון לילדים החירום במרכזיייעוציות -הטיפוליות היחידות. 9109אכתילאת, פ'. -'םניג; 'רלאל, -סבו
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס ,09-305-דמ .השדרוג תכנית לאור היחידות פעילות

 התכנית 1631'ייניהם וצורכיהם על פי מיפוי מאפ –ובני נוער בסיכון  ילדים". 9104לאל, ר'; מנור, א'. -סבו
 .(ראשי' )עור' י, צבע .2014 החברתיים השירותים סקירת: בתוך ". 'בסיכון ולנוער לילדים הלאומית
 .ירושלים, 980-930' עמ, הרווחה משרדישראל,  מדינת

התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: צורכי המשתתפים  - 0060. 9104'. ה, צדקה'; רלאל, -סבו
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס ,04-329-דמ והמענים הנפוצים.

-ג'וינט-מאיירס, 09-306-דמ. הילד הגנת מערך ושדרוג לשיפור מגן תכנית. 9109, מ'. שבט; 'רלאל, -סבו
 .ירושלים, ברוקדיילמכון 

ממצאים מן  –. דוח ביניים שני "יחדיו מוטב"תכנית  הערכת. 9105רבי, ד'.  בן; 'י, אלפסי; 'ס, סומך
  .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס .לאשלים פנימימסמך  .המדידה השנייה

 ילדים של הוצאה בנושא המשרד מדיניות לבחינת הוועדה וחשבון דין :ביניים דוח. 9105. 'י, סילמן
, החברתיים והשירותים הרווחה משרד, ישראל מדינת. ראייה הסדרי ונושאביתיות -חוץ למסגרות
 .ירושלים

 בתחומי השירותים במערכת סוגיות: חרדים נוער ובני ילדים. 9100רבי, ד'. -ן, ה'; רותם, ר'; בפאס
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס .לאשלים רקע כמסמך הוכן. והבריאות הרווחה

פנימי.  מסמך. תכנית אלייך: ממצאי השלב הראשון של ההערכה, דוח ביניים. 9104 רבי ד'.-בן ;רותם, ר'
 פורסם. לא .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס

, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 12-466-דמ .מסכם דוח - הורים-ילדים מרכזי הערכת. 9112, ד'. ריבקין
 .ירושלים

 הטיפול לשיפור חדשני שירות: בירושלים ונוער לילדים הגנה מרכז. 9112לאל, ר'. -סבו ;'ד, ריבקין
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 12-498הערכה.  דוח - מיניות עבירות נפגעי בילדים הראשוני

לדיון בוועדה מקצועית ילדים נוער  מוגש. 9106 .היסודיים הספר בבתי ההכלה יעד ליישום תכנית
 . "אשלים" –וצעירים 
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  תחום בכל סיכון על המעידים והמצבים סיכון תחומי: א נספח

  (9100, וחסין לאל-סבו)

 בסיכון ילדים הגדירה, שמיד ועדת הגדרת על בהתבססהתכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון,  - 1631

 נפגעה אלו מצבים ובגלל, ובסביבתם במשפחתם אותם מסכניםש במצבים החיים נוער ובני כילדים

 סיכון על המעידים מצבים מספר הוגדרו תחום בכל. חיים תחומי בשבעה זכויותיהם את לממש יכולתם

 :תחום אותוב

 :סיכון על המעידים מצבים שני כולל זה תחום - והתפתחות בריאות, פיזי קיום. 1

 מתאים פיזי טיפול מקבלים שאינם חשש שיש ילדים 

 ידועה אורגנית סיבה ללא ,תקינה אינה הקוגניטיבית או הפיזית שהתפתחותם חשד שיש ילדים 

 :סיכון על המעידים מצבים שבעה כולל זה תחום - למשפחה השתייכות. 2

 מתאימה לא מהשגחה הסובלים ילדים 

 הוריהם לבין בינם בקשר קשות בעיות שיש ילדים 

 המטלות עם בהתמודדות להם ולסייע לגילם בהתאם העשרה להם לתת מתקשים שהוריהם ילדים 

 הלימודיות

 גבולות להם ולהציב התנהגותם עם להתמודד רציני קושי יש שלהוריהם ילדים 

 להם הנחוצים שירותים לקבלת לדאוג מתקשים שהוריהם ילדים 

 שכלית או נפשית ממוגבלות סובל מהוריהם אחד שלפחות ילדים 

 נורמטיביות בחוסר מאופיין או בעבריינות עוסק, מהתמכרויות סובל מהוריהם אחד שלפחות ילדים 

 :סיכון על המעידים מצבים ארבעה כולל זה תחום - מיומנויות ורכישת למידה. 0

 מעורבות  מגלים אינם והם ביותר לקוי במסגרת תפקודם אך חינוכיות במסגרות שנמצאים ילדים 

 בלמידה

 סמכות מקבלים אינם או המקובל ןמ יותר המפריעים ילדים 

 לגילם מהמצופה משמעותית במידה נמוכים הלימודיים שהישגיהם ילדים 

 (עבודה או לימודים) כלשהי במסגרת נמצאים שאינם נוער ובני ילדים 

 :סיכון על המעיד אחד מצב כולל זה תחום  - רגשית ובריאות רווחה .4

 רגשיים קשיים על המעידות התנהגויות המפגינים ילדים 

 :סיכון על המעידים מצבים שני כולל זה תחום - חברתית והשתלבות השתייכות. 5

 אחרים עם קשר וביצירת בהסתגלות המתקשים ילדים 

 תוקפניות התנהגויות המפגינים ילדים 
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 :סיכון על המעידים מצבים ארבעה כולל זה תחום - אחרים מפני הגנה. 6

 במשפחה מסכנות להתנהגויות החשופים ילדים 

 מגונים למעשים קורבנות היו או ,נאנסו או ,מינית התעללות עוברים/שעברו ידוע או חשד שיש ילדים 

 המשפחה במסגרת

 מגונים למעשים קורבנות היו או ,נאנסו או ,מינית התעללות עוברים/שעברו ידוע או חשד שיש ילדים 

 למשפחה מחוץ

 הקרובה בסביבתם או המשפחה במסגרת פיזית להתעללות שחשופים חשד יש או שידוע ילדים 

 :סיכון על המעידים מצבים ארבעה כולל זה תחום - סיכון התנהגויות מפני הגנה. 7

 עצמית ופגיעה סיכון  

 נורמטיביות לא/חוקיות לא התנהגויות 

 בסמים או באלכוהול שימוש של סימנים המגלים נוער ובני ילדים 

 לגילם מתאימה לא או תקינה לא מינית התנהגות המפגינים נוער ובני ילדים. 
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 והמיפוי האיתור נתוני: יסודי ספר בית בגיל בסיכון ילדים: ב נספח

 בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 1361תכנית  במסגרת

 התכנית מטעם נפוצים ומענים ,2114-2119 בשנים

 . הקדמה1

 יסודי ספר בית בגיל בסיכון הילדים של והמיפוי האיתור בתהליך שנאסף המידע של ניתוח מובא זה בחלק

. 9112-9105 בשנים, במספר 001, בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 1631 תכנית  יישובי בכל

ידי אנשי מקצוע משירותים אוניברסליים )בתי ספר( ומשירותים מטפלים )מחלקות -על הנתונים נאספו

 כליבאמצעות  לשירותים חברתיים, שירות מבחן, ביקור סדיר, קידום נוער ושירות פסיכולוגי חינוכי(

מידע מוצג ניתוח של ה כן כמו .(9104לאל ומנור, -)סבו מכון ברוקדייל-ג'וינט-, ונותחו במאיירסיאינטרנט

שנות הלימודים בהילדים  שקיבלומענים הנפוצים ל בנוגעשנאסף במערכת תמ"י )תשתית מידע יישובית( 

 .(9104, וצדקהלאל -סבו) ו תשע"גאתשע"ב 

 הדמוגרפיים למאפיינים בהתייחסות, בסיכון כנמצאים שאותרו הילדים של מאפייניהם תיאור יוצג תחילה

 הנפוצים המענים יוצגו לבסוף 13.הילדים של בעיותיהם מורכבות תוצג כך אחר. הסיכון מצבי ולשכיחות

   ת הלימודים תשע"ב או תשע"ג.ו, בשנמיתאוהל התכנית דרך הילדים שקיבלו

 . מאפייני הילדים שאותרו כנמצאים בסיכון2

 מצבים". סיכון מגבירי" למצבים גם להתייחס עליה קיבלה הלאומית התכנית, שמיד ועדת דוח על בהתבסס

דה, הורה מות, ההורים אחד של קשה מחלה) במשפחה משבר מצבי, כלכליים קשיים כוללים אלו (, פר 

 במצבים החיים ילדים. מסכנת או ענייה בסביבה וחיים מסגרות בין מעבר, למידה לקויות, מוגבלות, הגירה

 תשומת לב, והם נכללו באיסוף המידע.  להם ניתנה זאת עם אך, בסיכון ילדים בהכרח אינם אלו

 יסודי ספר בית בגיל הם 63%( N=951,426) בסיכון כנמצאים שאותרו הנוער ובני הילדים סךמתוך 

(80,611=N) בגיל זה.הלאומית שובי התכנית ייהילדים ב כללמ 08%, והם מהווים 

מתאר את המאפיינים הדמוגרפיים והיקף המצבים מגבירי הסיכון של הילדים בגיל בית ספר יסודי  0ב לוח

 ולגבי ערבים הם 52%חרדים(,  06%מן הילדים שאותרו הם יהודים )מהם:  50%שאותרו כנמצאים בסיכון. 

תיים בין הם עולים. נמצא, כי ישנם הבדלים משמעו 04%בקרב הילדים היהודים שאותרו  .מידע חסר 5%

 המגזרים במצבים מגבירי הסיכון:

 חיים במשפחות גדולות )ארבעה ילדים ומעלה(הם ילדים שמן הילדים שאותרו  31% :גדולות משפחות 

 מן הילדים היהודים שאותרו(. 46%, לעומת מן הילדים הערבים 38%)

 שיעור כפול הוריות. -חיים במשפחות חדהם ילדים ש מן הילדים שאותרו 90% הוריות:-משפחות חד

, 05%, לעומת 98%הוריות, לעומת הילדים הערבים: -מן הילדים היהודים שאותרו חיים במשפחות חד

  בהתאמה.

                                                   
 1631מאפייניהם וצורכיהם על פי מיפוי " –מר "ילדים ובני נוער בסיכון פרקים אלה מתבססים על המא-שני תתי 13

 (.9104לאל ומנור, -התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון" )סבו
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 :לשיעור גבוה יותר מן הילדים הערבים מן הילדים שאותרו אין הורה מפרנס.  90%-ל אין הורה מפרנס

 , בהתאמה.04%, לעומת 92%יהודים: שאותרו אין הורה מפרנס, לעומת הילדים ה

 :שיעור גבוה יותר מן מן הילדים שאותרו הם בעלי מוגבלות או לקות.  56% ילד בעל מוגבלות או לקות

, 62%, לעומת 50%הילדים היהודים שאותרו הם בעלי מוגבלות או לקות, לעומת הילדים הערבים: 

 בהתאמה.

ירי סיכון של ילדים בגיל בי"ס יסודי שאותרו כנמצאים : מאפיינים דמוגרפיים והיקף מצבים מגב1לוח ב
 )באחוזים(  2014-2009בשנים  ,בסיכון, לפי מגזר

 ערבים יהודים סה"כ 

(N) (87,000 )1 (50,988) (56,193) 
    מגדר:
 30 40 59 בנים
 62 56 41 בנות

    

    מגזר:
 - 09 04 יהודי

 - 98 10 יהודי חרדי
 011 - 49 ערבי
 - - 0.2 אחר

 - - 4 חסר מידע
    

 - 04 8 2עולים 
 38 46 60 ילדים ומעלה( 5חיים במשפחות גדולות )

 05 98 21 הורית-חיים במשפחה חד
 92 04 21 אין הורה מפרנס

 62 50 40 6ילד בעל מוגבלות או לקות 
 לילדים ולנוער בסיכון הלאומית התכנית - 1631תכנית מקור: נתוני איתור ומיפוי של 

 ידוע. אינומגזר המהילדים  %5-לגבי כ 0
לאומית, ילדים בגיל בי"ס יסודי הוגדרו כעולים אם הוריהם או לפחות אחד מהם עלו התכנית הבהתאם להגדרת  9

ואילך. עם זאת, ילדים שנולדו בישראל אך הוריהם עלו מאתיופיה, בוכרה, גאורגיה וקווקז יוגדרו  9111משנת 
 עולים.כ

 נכללים בקטגוריה זו גם ילדים הזקוקים לאבחון אך טרם הובחנו. 6
 

ו ביישובי התכנית לפי בעיות בשבעה תחומי חיים, כאשר כל תחום שאותר הילדים אחוזמציג את  9ב לוח
חיים מורכב ממספר מצבי סיכון )פירוט ר' בנספח א(. שבעת התחומים, בהתבסס על הגדרת ועדת שמיד, 
הם: קיום פיזי, בריאות והתפתחות; השתייכות למשפחה; למידה ורכישת מיומנויות; רווחה ובריאות 

ות חברתית; הגנה מפני אחרים; והגנה מפני התנהגויות סיכון. כל ילד אותר עם רגשית; השתייכות והשתלב
בעיה אחת לפחות, באחד לפחות משבעת התחומים. לכן, בלוח ניתן לספור כל ילד יותר מפעם אחת )על פי 

 מספר התחומים שבהם יש לו בעיות(. 

 ( ובתחום 06%הבעיות השכיחות ביותר של הילדים שהוגדרו בסיכון הן בתחום השתייכות למשפחה )
( 02%(. הבעיות הכי פחות שכיחות הן בתחום הגנה מפני אחרים )32%למידה ורכישת מיומנויות )

 (.  09%ובתחום הגנה מפני התנהגויות סיכון )

 ,השונים, לעומת הילדים  בתחומים בבעיות רבסיכון מאופיינים יות הערבים הילדים באופן כללי
 59%) והתפתחות בריאות, פיזי בקיום בעיות בתחום במיוחד בולטים היהודים בסיכון. הפערים
 והשתלבות השתייכות בתחום, מן הילדים היהודים בסיכון( 92% לעומת מהילדים הערבים בסיכון,
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 (., בהתאמה03% , לעומת99%) אחרים מפני ההגנה ובתחום( בהתאמה ,59% לעומת ,49%) חברתית
מעט יותר מן הילדים היהודים בסיכון מאופיינים בבעיות בתחום רווחה ובריאות  גבוה אחוז, עם זאת

 ה., בהתאמ40%, לעומת 44%רגשית, לעומת הילדים הערבים בסיכון: 

 אופיינים ל הילדים היהודים מלמדת כי הראשונים מוהכ לסך השוואה בין הילדים היהודים העולים
, בהתאמה( ובתחום בעיות בקיום 00%, לעומת 85%הרבה יותר בבעיות בתחום ההשתייכות למשפחה )

, בהתאמה(. בשאר התחומים )למעט הגנה מפני 92%, לעומת, כאמור, 64%פיזי, בריאות והתפתחות )
קבילים המ מהאחוזיםהילדים העולים נמוכים יותר  אחוזיאחרים והגנה מפני התנהגויות סיכון(, 

 ל הילדים היהודים.והכ קרב סךב

 ל הילדים היהודים מלמדת כי הראשונים מאופיינים והכ השוואה בין הילדים היהודים החרדים לסך
, בהתאמה(. 92%, לעומת, כאמור, 66%מעט יותר בבעיות בתחום קיום פיזי, בריאות והתפתחות )

 מהאחוזיםלדים החרדים נמוכים יותר הי אחוזיבשאר התחומים )למעט למידה ורכישת מיומנויות(, 
 ל הילדים היהודים.והכ מקבילים בקרב סךה

: ילדים בגיל בית ספר יסודי שאותרו כנמצאים בסיכון, לפי תחומי החיים, מגזר וקבוצות מוצא 2לוח ב
 1 )באחוזים( 2009-2014בשנים  ,באוכלוסייה היהודית

 ערבים  חרדים 6 םעולי יהודים סה"כ 
(N) (87,000 )2 (50,988) (3,906) (00,092)  (56,193) 

 59  66 64 92 05 קיום פיזי, בריאות והתפתחות
 03  36 85 00 70 השתייכות למשפחה

 06  30 35 33 69 למידה ורכישת מיומנות
 40  53 58 44 50 רווחה ובריאות רגשית

 49  51 68 59 47 השתייכות והשתלבות חברתית
 99  01 00 03 19 אחריםהגנה מפני 

 06  3 00 00 12 הגנה מפני התנהגויות סיכון
 לילדים ולנוער בסיכון הלאומית התכנית - 1631תכנית מקור: נתוני איתור ומיפוי של 

 מוצג אחוז הילדים עם בעיה אחת לפחות, תוך כל הילדים שאותרו. 0
 ידוע. אינומגזר המהילדים  %5-לגבי כ 9
לאומית, ילדים בגיל בי"ס יסודי הוגדרו כעולים אם הוריהם או לפחות אחד מהם עלו התכנית הבהתאם להגדרת  6

ואילך. עם זאת, ילדים שנולדו בישראל אך הוריהם עלו מאתיופיה, בוכרה, גאורגיה וקווקז יוגדרו  9111משנת 
 כעולים.

 

 מורכבות מצב הילדים בסיכון 3.

בסיכון חשובה להבנת חומרת מצבם והטיפול הדרוש להם. בחינת מורכבות מצבם של הילדים שאותרו 

מקצועי ומחייבים תשומת לב של יותר ממערכת טיפולית או חינוכית -מצבים מורכבים דורשים טיפול בין

  פרק זה מציג אומדנים ביחס למורכבות מצבם של הילדים שאותרו כנמצאים בסיכון.-אחת. תת

 הבעיותמספר א. 
אחת הדרכים לבחון מורכבות היא לבדוק את המספר הממוצע של הבעיות מהן סובלים הילדים. טווח מספר 

בעיות שניתן היה  94-הבעיות של הילדים שאותרו כנמצאים בסיכון ביישובי התכנית נע בין בעיה אחת ל

שאותרו יש בממוצע  עולה כי לילדים 6למנות )ללא התייחסות לתחומי החיים אליהם שייכת הבעיה(. מלוח ב

בעיות בממוצע בקרב הילדים  5.8)לעומת  3.0 -בעיות. יותר בעיות בממוצע לילדים הערבים בסיכון  4.4-כ

היהודים(. במגזר היהודי, הילדים העולים בסיכון מאופיינים בממוצע במספר גבוה יותר של בעיות, לעומת 
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ות בממוצע, בהתאמה(. לעומת זאת, ממוצע מספר בעי 5.8, לעומת, כאמור, 4.9ל הילדים היהודים )והכ סך

בעיות בממוצע. ייתכן כי ממצא אחרון זה נובע  5.6 –הבעיות של הילדים החרדים הוא הנמוך ביותר 

מהיכרות מועטה יחסית של אנשי המקצוע בשירותים השונים את הילדים החרדים, ומהחשש לדווח בקרב 

  חלק מאנשי המקצוע.

 ,הממוצע של הילדים בגיל בי"ס יסודי שאותרו כנמצאים בסיכון, לפי מגזר: מספר הבעיות 0לוח ב
  2014-2009בשנים 

 ערבים חרדים 6 םעולי סה"כ יהודים 0סה"כ  
(N) (87,000 )2 (50,988) (3,906) (00,092) (56,193) 

 3.0 5.6 4.9 5.8 5.4 מספר ממוצע של בעיות

 לילדים ולנוער בסיכון הלאומית התכנית - 1631תכנית מקור: נתוני איתור ומיפוי של 
ידי אנשי המקצוע השונים כילדים בסיכון, אך אין להם בעיות שיגדירו אותם כילדים -כולל גם ילדים שזוהו על 0

, הבסיכון על פי ההגדרות של התכנית הלאומית. בעיות הילדים הללו מוגדרות כמצבים מגבירי סיכון, לדוגמ
 ת, משפחת עולים, ילדים עם מוגבלויות וכו'. השתייכות למשפחה חד הורי

 ידוע. אינומגזר המהילדים  %5-לגבי כ 9
ילדים בגיל בי"ס יסודי הוגדרו כעולים אם הוריהם או לפחות אחד מהם עלו  לאומית,התכנית הבהתאם להגדרת  6

ואילך. עם זאת, ילדים שנולדו בישראל אך הוריהם עלו מאתיופיה, בוכרה, גאורגיה וקווקז יוגדרו  9111משנת 
 כעולים.

 

 תחומים מספרבעיות בב. 
יש לילד בעיה. מכיוון שישנם שבעה  דרך נוספת לבחון מורכבות של בעיות היא בחינת מספר התחומים בהם

תחומי חיים הנכללים בהגדרת ילדים בסיכון, הצירופים האפשריים הם רבים. לשם הנוחות הוחלט לצמצם 

את שבעת התחומים לשלושה תחומים רחבים יותר כדי לבחון שילובים שונים של תחומים ובעיות. שלושת 

לתפקוד הילד בתחום הרגשי/לימודי ולתפקוד הילד  ,(מצבם וטיפולם בילד) התחומים מתייחסים להורים

 :בתחום ההתפתחותי/לימודי, וכוללים את כל המצבים הקיימים בדרך הבאה

התמודדות ההורים עם התנהגות הילד, קושי של ההורים לתת לילד  השתייכות למשפחה וטיפול בילד:  .1

, (הזנחה)טיפול פיזי לא מתאים העשרה ולסייע במטלות לימודיות, קשרים לקויים בין ההורים לילד, 

 (.התעללות)חשיפה למצבי סיכון במשפחה, היעדר הגנה מפני אחרים 

 .מצב רגשי, השתלבות חברתית והתנהגויות סיכון תפקוד הילד בתחום הרגשי/חברתי:  .2

-התפתחות פיזית/קוגניטיבית, היעדרויות תכופות מבית תפקוד הילד בתחום ההתפתחותי/לימודי:  .0

 .נשירהו הספר, חוסר מעורבות בלמידה, הפרעות ואי קבלת סמכות, הישגים לימודיים נמוכים

הפרופילים מבטאים למעשה את משילוב של שלושה תחומים אלה הורכבו שבעה פרופילים אפשריים. 

, המשותפים בכל אחד מהפרופילים ם של תחומי בעיותהמורכבות של מצב הילד ומציגים שילובים אפשריי

, הורכב תמהיל בתכנון המענים לילדים בסיכון במסגרת התכנית הלאומיתיש לציין כי . לילדים ולהוריהם

 הצרכים המשותפים לאותו הפרופיל.מענים לכל פרופיל הנגזר, כאמור, מ

אחד מהפרופילים, ובחישוב של מספר הילדים שאותרו כנמצאים בסיכון בכל  אחוזימציג את  5לוח ב

 התחומים הרחבים בהם יש לילדים בעיות. מהלוח עולים הממצאים העיקריים הבאים:

 ( מן הילדים בסיכון אותרו עם בעיות בכל שלושת התחומים הרחבים, פרופיל 54%חלק ניכר )מדובר 0 .

בילדים שיש להם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול בהם )כלומר, להוריהם יש בעיות(, והם 

 92%-סובלים בנוסף גם מבעיות בתפקוד הרגשי/חברתי וגם מבעיות בתפקוד ההתפתחותי/לימודי; ל
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מהם יש בעיה בתחום  90%-(; ול3-ו 4, 6ילדים שאותרו יש בעיות בשני תחומים רחבים )פרופיל מה

 (. 5-ו 9, 0רחב אחד בלבד )פרופיל 

  הילדים ןמ יותר גבוה אחוזבהתאמה למדד הקודם הבוחן את מורכבות מצב הילדים בסיכון עולה כי 

בסיכון.  מן הילדים היהודים 50%ומת , לע52%: 0הערבים מצויים בפרופיל המורכב ביותר, פרופיל 

( מצויים יותר ילדים 5-, ו9, 0לעומת זאת, בפרופילים המציינים בעיה בתחום רחב אחד בלבד )פרופיל 

 מן הילדים הערבים בסיכון(.  02%, לעומת 94%יהודים בסיכון )

  גיל בית ספר בהם יש לילדים בשבעיבוד נוסף )שאינו מובא בלוח( בחנו את מספר התחומים הרחבים

בהם יש לילדים שמספר התחומים יסודי בעיות, בהשוואה לילדים בגיל הרך ולבני נוער. נמצא כי 

בעוד רחבים, מהילדים המאותרים בגיל הרך יש בעיות בשלושה תחומים  95%-לבעיות עולה עם הגיל: 

 (58%)מבני הנוער ולקרוב למחצית  (54% )כאמור, ספר יסודי-שאחוז גבוה יחסית של ילדים בגיל בית

 .רחבים יש בעיות בשלושה תחומים

ומספר לפי פרופיל בחלוקה למגזרים, : ילדים בגיל בית ספר יסודי שאותרו כנמצאים בסיכון, 4לוח ב
 )באחוזים(  2014-2009בשנים  ,בעיותתחומי 

 ערבים יהודים 1סה"כ  
(N) (87,000 )2 (50,988) (56,193) 

    שיעור הילדים:
 2 09 10 : בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד0 פרופיל

    

 0 8 0 : בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי9פרופיל 
    

: בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 6פרופיל 
 06 00 12 התפתחותי/לימודי

    

 6 4 5 : בעיות בתפקוד הילד בתחום חברתי/רגשי5פרופיל 
    

: בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 4פרופיל 
 8 01 9 חברתי/רגשי

    

: בעיות בתפקוד ילד בתחום התפתחותי/לימודי וגם 3פרופיל 
 0 8 8 חברתי/רגשי

    

: בעיות משפחה וטיפול בילד, וגם בעיות ילד בתחום 0פרופיל 
 52 50 45 התפתחותי/לימודי וגם בתחום חברתי רגשי 

    

 5 4 5 6אחר 
    שיעור הילדים לפי מספר תחומי הבעיות:

 02 94 21 (5, 9, 0בעיות בתחום רחב אחד )פרופיל 
 98 92 29 (3, 4, 6בעיות בשני תחומים רחבים )פרופיל 

 52 50 45 (0בעיות בשלושה תחומים רחבים )פרופיל 
 5 4 5 6אחר 

 לילדים ולנוער בסיכון הלאומית התכנית - 1631תכנית מקור: נתוני איתור ומיפוי של 
 ילדים שלא ניתן להפיק פרופיל בשל היעדר מידע. 90כולל  0
 ידוע. אינומגזר המהילדים  %5-לגבי כ  9
ידי אנשי המקצוע השונים כילדים בסיכון, אך אין להם בעיות שיגדירו אותם כילדים בסיכון על -ילדים שזוהו על 6

 פי הגדרות של התכנית הלאומית. בעיות הילדים הללו מוגדרות כמצבים מגבירי סיכון.  
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ת הלימודים והתכנית הלאומית, בשנבאמצעות  . המענים הנפוצים שקיבלו הילדים4

 תשע"ב או תשע"ג
ת וממשאבי התכנית הלאומית בשנ שהוקמו במענים שהשתתפוהילדים בגיל בית ספר יסודי  מספר

ניתן להעריך כי הם מהווים  05,030.14  על עומד הילדים צורכי את למלא כדיהלימודים תשע"ב או תשע"ג 

 הנפוצים יםהמענ 15(.N=040,42) 9112-9100מסך הילדים בסיכון בגיל בית ספר יסודי שאותרו בשנים  %94

התערבויות רגשיות, חברתיות  יםמספק יסודי ספר בית בגיל ילדים עבורדרך התכנית הלאומית  שהופעלו

הן לילדים והן להוריהם )יש לציין  מיועדים הנפוצים המענים ןמולימודיות במסגרת בית הספר. חלק גדול 

 מוצג להלןהתכנית הלאומית(. אינם חלק מלילדים בסיכון ש שמופעליםברשויות מענים נוספים  םכי ישנ

ת הלימודים תשע"ב או תשע"ג, לפי אחוז ובקרב ילדים בגיל בית ספר יסודי בשנ יםהנפוצ המענים תיאור

  (:9104, וצדקהלאל -)סבו ;(N=05,030)כאמור,  המענה אתהילדים שקיבלו 

 01% נית שמטרתה לשפר את רווחתםתכ -בגיל זה השתתפו בתכנית מרח"ב הילדים ן מ(well being)  

של תלמידים בסיכון, לצמצם את הנשירה הסמויה והגלויה, להביא לשיפור בתפקוד הכולל של 

 ם ולקדם את היכולת של הצוות החינוכי להכיל אותם ואת הוריהם.תלמידיה

 0% על רקע קשיים טיפולית הניתנת -תכנית חינוכית -הילדים השתתפו בתכנית "חדרי שלווה" ן מ

 רגשיים אישיים, חברתיים או משפחתיים או בעקבות חשיפה לחוויות טראומטיות.

 2% תכנית שנועדה להעניק לילדים ולמשפחות בסיכון  -הילדים השתתפו בתכנית "פותחים עתיד" ן מ

הזדמנות שווה לפיתוח כישורים ייחודיים, לימודיים וחברתיים. התכנית בונה עבור ילדים בסיכון 

מעגל ליווי שלם ואינטגרטיבי לאורך שנות לימודיהם באמצעות בניית תכנית עבודה שנתית המותאמת 

 .אישית לכל ילד ומשפחה

  :תחומיים-מענים נפוצים נוספים הם תכניות התערבות הניתנות במרכזים רב

 0% אחת בעיות שונות תחת קורת גגב טיפולהילדים שולבו במרכזי נוער שכונתיים המיועדים לן מ.  

 5% הורים )או "נתיבים להורות"( המיועדים לצמצם את מצבי -ם שולבו במרכזי ילדיםילדיהן מ

 הסיכון של הילדים וכן לשפר את התפקוד ההורי ואת היחסים בין ההורים לילדיהם.

 גם מענים "קלסיים" יותר עדיין נפוצים: 

 00% תקשים לקבל שיעורי עזר בכל הילדים שולבו במרכזי למידה שמטרתם לאפשר לתלמידים מן מ

 .מקצוע שבו הם נזקקים לסיוע, כדי לקדמם ולצמצם את פעריהם הלימודיים

 8% הילדים קיבלו טיפולים קבוצתיים לעצמם ו/או להוריהםן מ.  

 הלאומית לילדים ולנוער בסיכון( התכנית - 1631תכנית )אתר 

                                                   
 לשירות הכניסה בנקודת"ג תשע או"ב תשע הלימודים בשנות מעקב טופסי מולאו שעליהם הילדים מספר זהו 14

  (.אחת שנה על עולה שאינה)לתקופה 
אינם בהכרח  9109-9106יצוין כי זהו אומדן על סמך נתוני האיתור והמיפוי, אולם הילדים שקיבלו מענים בשנים  15

 .9100-9112הילדים בסיכון שאותרו ברשויות בשנים 


