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דברי פתיחה

נשירה של תלמידים  למניעת  הדמויות המשמעותיות במשימה הלאומית  הוא אחת  הביקור הסדיר  קצין 

ממערכות החינוך במדינת ישראל. עיקר עבודתו נעשית הן בזירה הבית ספרית והן בזירה החוץ בית ספרית, 

ובתוך כך הוא הופך להיות יד האריכתא של מסגרות החינוך במדינת ישראל. 

בשלוש השנים שבהן אני מכהן כמנהל המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה, זוכה המחלקה לביקור סדיר 

בנשירה  תלמידים  עם  לעבודה  הדגש  העברת  תוך  פירמידה״  ״היפוך  ביניהם:  רבים,  מקצועיים  לשינויים 

והוצאה לאור של  והפיכת הקשר של קצין הביקור הסדיר עם בית הספר לבלתי אמצעי; כתיבה  סמויה, 

חוזר מנכ״ל ״מביקור סדיר למניעת נשירה״; שקיפות ניצול תקציב מנ״ע )מניעת נשירה עכשיו(; והפיכת 

תחום עיסוקו של קצין הביקור הסדיר לפרופסיה מקצועית מוגדרת המאופיינת באמצעות מחקר.

ודרכי  הסדיר  הביקור  קציני  של  תפקידם  מהות  אודות  על  מקצועי  ומידע  אקדמיים  מאמרים  היעדר 

עבודתם המקצועית בשטח, עוררו צורך לכתוב את הפרקטיקה המקצועית בעבודת קצין הביקור הסדיר 

מתוך כוונה להפוך את תחום עיסוקו לפרופסיה. 

עבודת המחקר בעיצומה ומתנהלת בכמה ערוצים: ראיונות עם קציני הביקור הסדיר, עם מנחי הקב״סים, 

הקב״ס-נט;  במערכת  הקב״סים  דיווחי  של  נתונים  ניתוחי  סדיר;  ביקור  מטה  צוותי  ועם  מפקחים  עם 

וכתיבה של סקירת ספרות.

ברצוני להודות לכל השותפים במלאכה, לרגל הוצאתה לאור של סנונית ראשונה זו, שהיא חלק מתהליך 

כתיבה מוסדר של פרופסיית קצין הביקור הסדיר במדינת ישראל:

לד״ר רמי סולימני, מנכ״ל ג׳וינט ישראל-אשלים ; למר חיים מויאל, מנהל אגף א׳ חינוך ילדים ונוער בסיכון; 

ברוך  רות  לגב׳  ישראל-אשלים המלווים את התהליך;  ג׳וינט  ולצוות  לגב׳ הילה צפריר  פלורה מור,  לד״ר 

ניתוח  על  מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל,  ממכון  רבי,  בן  דליה  ולגב׳  קונסטנטינוב  וצ׳יסלב  לד״ר  קוברסקי, 

נתוני הקב״ס-נט וכתיבת הדוח; לגב׳ אורנה קורנבוים, לגב׳ אורית מנור-מולדון, לגב׳ אורית אנגלשטיין, 

לגב׳ ניצה ירחי ולגב׳ עינת גרואני, צוות מטה ביקור סדיר, שותפותיי המקצועיות למהלך פורץ דרך זה, על 

שתרמו ממרצן ומזמנן במקצועיות ובנכונות לאין שיעור.

בברכת קריאה מלמדת,

רפי בטיט

מנהל המחלקה לביקור סדיר

ומניעת נשירה
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תקציר 

רקע

תלמידים  של  ההסתגלות  קשיי  עם  התמודדות  הוא  בישראל  החינוך  מערכת  של  המרכזיים  האתגרים  אחד 

בבית הספר, קשיים העלולים להוביל לנשירת תלמידים ממערכת החינוך. קציני הביקור הסדיר )קב״סים( הם 

דמויות מפתח במערך הסיוע הניתן לתלמידים אלה כדי למנוע את נשירתם. קב״ס הוא עובד רשות מקומית 

התלמידים  התמדת  ואת  חובה  חינוך  חוק  החלת  את  להבטיח  ותפקידו  זה,  לעניין  הסמיכו  החינוך  ששר 

הקב״ס  תפקיד  את  למקצע  מאמצים  נעשים  האחרונות  בשנים  לימוד.  שנות   15 במשך  החינוך  במוסדות 

ולהבנותו. 

מטרות

לאגף  המשותף  הקב״סים,  פעילות  ולחיזוק  הקב״ס  פרופסיית  להבניית  כולל  ממיזם  חלק  הוא  המחקר 

שנאסף  מידע  ניתוח  על  מבוסס  המחקר  ולג׳וינט-אשלים.  החינוך  במשרד  בסיכון  ונוער  ילדים  לחינוך  א׳ 

ממערכת הקב״ס-נט בין השנים 2015-2005. במערכת זו מדווחים הקב״סים על עבודתם עם התלמידים. 

הניתוח מאפשר בפעם הראשונה ללמוד על דרכי עבודת הקב״סים, על מאפייני התלמידים המטופלים ועל 

מצב התלמידים בתום הטיפול. זאת, כבסיס להבניית תפקידם. הניתוח גם מאפשר לבחון את טיב המידע 

הנאסף במערכת, כחלק ממאמץ לשפרה לצורכי עבודה שוטפת ולמידה. 

תוצאות

בכל שנה מטפלים הקב״סים בכ-3%-4% מן התלמידים המופיעים בקובץ התלמידים של משרד החינוך. 

מתלמידי  כחמישית  עם  השנים  לאורך  קשר  יצרו  שהקב״סים  נמצא  שלם,  גיל  שנתון  בבחינת  זאת,  עם 

נמשך  השנתון(  מתלמידי  )כ-16.5%  קשר  יצרו  הם  שאיתם  התלמידים  מן   77% עם  כאשר  השנתון, 

)כ-5.5% מתלמידי השנתון(  )מילוי של רשומה אחת1(. עם חלק מן התלמידים  יחיד  הטיפול מעבר לקשר 

10 רשומות ומעלה. במשך השנים חל שינוי בתפיסת מוקד עבודתו של  נמשך הקשר שנתיים ומעלה וכלל 

הקב״ס – מהתמקדות בתלמידים שאינם מבקרים בסדירות במסגרות חינוך, למעורבות מוקדמת בעניינם 

ואכן, הנתונים לאורך עשור  ויש להם קשיי הסתגלות.  של תלמידים הלומדים עדיין במסגרות פורמליות 

גלויים(, מקרב כלל  )נושרים  פורמלית  ירידה באחוזם היחסי של תלמידים שאינם במסגרת  על  מצביעים 

המטופלים )מלבד הירידה באחוז כלל הנושרים בישראל בפרק זמן זה(, ועל כי מרבית המטופלים לומדים 

במסגרות פורמליות. 

דרכי הפעולה המרכזיות של הקב״ס כוללות עבודה עם בית הספר )כל קב״ס עובד בממוצע עם תלמידים 

ההנחיה לקב״ס היא למלא מידע בקובץ הקב״ס-נט בכל פעם שהוא נוקט בפעולה בעניינו של התלמיד, כאשר כל   1

מילוי מידע חדש בקובץ מייצר רשומה לתלמיד.
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מ-16 בתי ספר שונים(, עבודה עם משפחת התלמיד, עבודה עם התלמיד ועבודה עם גורמי טיפול אחרים. 

בנוגע ל-88% מן התלמידים ננקטה לפחות אחת מארבע דרכי הפעולה, ובנוגע ל-27% מן התלמידים ננקטו 

הנתונים מדגישים במיוחד את הקשיים  כוללנית עם התלמיד.  עבודה  דרכי הפעולה המשקפות  כל ארבע 

ממזרח  ובתלמידים  הבדואית  האוכלוסייה  מן  בתלמידים  המטפלים  הקב״סים  בפני  העומדים  הרבים 

ירושלים ואת המשאבים המועטים העומדים לרשותם.

מחוץ  כשהיו  בעניינם  טיפולו  את  החל  שהקב״ס  התלמידים  מן   38% הקב״ס,  מעורבות  תקופת  בתום 

למסגרת לימודים חזרו למסגרות פורמליות. כמו כן, מבין התלמידים שהיו במסגרות פורמליות בתחילת 

פורמליות בתום מעורבות  נשארו במסגרות  ל-90%  שונים, קרוב  עם קשיים  והתמודדו  מעורבות הקב״ס 

הקב״ס. 

סיכום

שנות  לאורך  עימם  בקשר  נמצאים  שהם  התלמידים  של  הניכר  האחוז  הקב״סים,  של  המגוון  תפקידם 

לימודיהם, והזמן הממושך שבו הם נמצאים בקשר עם חלק ניכר מן התלמידים – ממקמים את הקב״סים 

בתור דמויות מרכזיות במערך הסיוע לתלמידים במצבי סיכון. מניתוח הנתונים עולה כי תפקיד הקב״ס 

מורכב ומאתגר ומחייב כישורים לעבודה מערכתית. פיתוח מקצועי, בצד הקצאת משאבים מתאימים על 

פי צורכי האוכלוסיות השונות, יאפשרו מיצוי הפוטנציאל הטמון בתפקיד. 
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תמצית המחקר

מערכת החינוך בישראל מתקשה להכיל תלמידים במצבי סיכון ולהתמודד עם קשיי הסתגלות של תלמידים 

בבית הספר. קשיים אלה עלולים להוביל את התלמידים המתקשים לעזיבה מוחלטת של מערכת החינוך. 

לפי נתוני הלמ״ס, בשנת 2015 עמד שיעור התלמידים בשנתון גיל 17 שלא סיימו 12 שנות לימוד על 8.5%. 

לימוד  בגיל חוק  ילדיהם הנמצאים  לימוד חובה התש״ט-1949 מגדיר את חובת ההורים לשלוח את  חוק 

חובה למסגרות חינוך. בסעיף 4 של החוק הוגדר גם תפקידם של קציני הביקור הסדיר )קב״סים( במניעת 

עזיבה של תלמידים )מגן הילדים ועד כיתה י״ב( את מערכת החינוך. לפי אוגדן משרד הפנים )2016(1, קב״ס 

חינוך חובה  ותפקידו להבטיח את החלת חוק  זה,  לעניין  עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו  הוא 

ואת התמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.

חובה  לימוד  חוק  מתוקף  כאמור,  פועל,  הקב״ס  הקב״ס.  תפקיד  בתפיסת  שינויים  חלו  השנים  לאורך 

וסמכותו המרכזית על פי החוק היא הפעלת הדין כלפי הורי התלמיד הנעדר מבית הספר. בחוזר המנכ״ל 

תשע״ז )7א(2 נאמר כי ״בצד חובתם של ההורים, חובה על רשות החינוך המקומית להבטיח את לימודיו של 

ילד או נער במוסד חינוך מוכר״, כך שמוקד עבודתו של הקב״ס הוא לדאוג שתלמיד המתקשה בהסתגלות 

בבית הספר יזכה לתמיכה מיטבית שתאפשר את המשך לימודיו. אוכלוסיית היעד העיקרית של הקב״ס 

״נשירה  והן  סמויה״  ״נשירה  הן  החינוך,  ממערכת  נשירה  של  שונים  במצבים  הנמצאים  תלמידים  היא 

גלויה״. על פי הגדרת משרד החינוך, תלמידים ב״נשירה סמויה״ הם תלמידים המרבים להיעדר ממסגרות 

ניכור כלפי בית הספר, ובבעיות רגשיות,  החינוך, ומאופיינים לרוב בהישגים לימודיים נמוכים, בתחושת 

התנהגותיות וחברתיות. תלמידים ב״נשירה גלויה״ הם תלמידים אשר אינם נמצאים כלל במסגרת חינוך 

לאתר  הקב״ס  על  הפורמלית.  הלמידה  מן  התנתקות  תהליכי  של  רצף  יוצרים  הנשירה  מצבי  פורמלית. 

תלמידים בסכנת נשירה או הנשרה מבית הספר ולדאוג ליישום מערך תמיכה המטפל בתהליכי ההתנתקות 

שלהם ובבעיות המונעות מהם להפיק את המרב מתהליך הלמידה. זאת באמצעות עבודה עם בתי הספר, 

עם ההורים ועם התלמידים, באמצעות שיתוף מענים נוספים ברשות, ובמקרה הצורך גם באמצעות נקיטת 

פעולה כנגד הורי התלמידים דרך בתי המשפט. 

)המחלקה  החינוך  משרד  מקצועית  ומנחה  מתקצב  הקב״ס  את  סטטוטורי.  תפקיד  הוא  הקב״ס  תפקיד 

המחלקה  אותו.  מעסיקה  המקומית  הרשות  אך  בסיכון(,  ונוער  תלמידים  לחינוך  א׳  באגף  סדיר  לביקור 

מלאה  משרה  חינוך.  רשויות  ב-256  הפועלים  סדיר  ביקור  קציני  כ-660  של  מערך  מפעילה  סדיר  לביקור 

במגוון  גבוהות  מיומנויות  מחייבת  הקב״סים  עבודת  תלמידים.  בכ-100  טיפול  לכלול  אמורה  קב״ס  של 

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/  1

DocLib1/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20
 %D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8.pdf

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-3/  2

 HoraotKeva/K-2017-7-1-2-3-9.htm

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-3/HoraotKeva/K-2017-7-1-2-3-9.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-3/HoraotKeva/K-2017-7-1-2-3-9.htm
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תחומים, ובניית מערך משוכלל של שיתופי פעולה בין הגורמים הפועלים למען התלמיד, תוך היכרות רחבה 

עם המענים הטיפוליים והחינוכיים שישנם ביישוב וברשות והתאמתם לכל ילד וילד. 

מטרת המחקר הזה היא ללמוד על דרכי העבודה של הקב״סים ועל מאפייני אוכלוסיית התלמידים שהם 

זו היא  נתונים מתוך מערכת המידע של הקב״סים – הקב״ס-נט. מערכת  ניתוח  עובדים איתה, על בסיס 

מערכת ממוחשבת של משרד החינוך המאפשרת ניהול ידע ומעקב אחר התלמיד במהלך העבודה השוטפת 

שמתבצעת  פעם  בכל  בעניינו  וההתערבות  תלמיד  כל  אודות  על  מידע  למלא  נדרש  קב״ס  כל  הקב״ס.  של 

כן  כמו   .2015-2005 השנים  בין  הקב״ס-נט  בקובץ  המופיע  המידע  של  ניתוח  כלל  המחקר  כלשהי.  פעולה 

נעשה שימוש בקבצים מנהליים נוספים של משרד החינוך )קובץ תלמידים וקובצי מיצ״ב ובגרות(, שצורפו 

ועל  קב״סים  ידי  על  המטופלים  התלמידים  מאפייני  על  מקיפה  תמונה  לקבל  ואפשרו  הקב״ס-נט  לקובץ 

בתי הספר שבהם הם לומדים )תוך השוואתם לכלל אוכלוסיית התלמידים( וגם לעקוב אחר המשך דרכם 

במערכת החינוך. המחקר הוא חלק ממיזם משותף לאגף א׳ לחינוך ילדים ונוער בסיכון ולג׳וינט-אשלים, 

והוא מהווה בסיס להמשך פיתוח תפקיד הקב״סים ולהמשך פיתוח מערכת הקב״ס-נט. 

הממצאים בדוח יוצגו בשתי דרכים: 

אוכלוסייה ותהליכי עבודה במהלך שנה. קבוצה זו מייצגת את אוכלוסיית המטופלים על ידי הקב״סים . 1

)שנת   2015 בשנת  קב״סים  ידי  על  שטופלו  לתלמידים  יתייחסו  הניתוחים  מרבית  אחת.  שנה  במשך 

הקב״סים  למטופלי  המתייחסים  ניתוחים  גם  יוצגו   .)2015 אוגוסט  ועד   2014 מספטמבר  לימודים, 

בשנים קודמות לצורך השוואה בין השנים )2015-2005(.3 

תקופת . 2 רוב  לאורך  תלמידים  של  שנתון  מייצגת  זו  קבוצה  בתלמידים.  קב״ס  של  מלא  טיפול  תהליך 

חינוך חובה )גיל 7 עד 17(. הניתוחים יתייחסו לתלמידים שבשנת 2015 היו בני 17 וטופלו על ידי קב״ס 

בין השנים 2015-2005. מבט על קבוצה זו יסייע לנו ללמוד על דרכי הפעולה של הקב״ס עם התלמידים 

לאורך כל פרק זמן הטיפול בהם, ועל מצבם בהגיעם לגיל 17 )לפי קובץ התלמידים של משרד החינוך(, 
או עם סיום טיפול הקב״ס בעניינם )לפי הרשומה האחרונה המופיעה בקובץ הקב״ס-נט(.4

1. אוכלוסייה ותהליכי עבודה במהלך שנה

מתוך התלמידים המופיעים בקובץ התלמידים  מאפיינים הנוגעים לתלמידים שטופלו על ידי קב״סים: 

של משרד החינוך בשנת 2015, טופלו בשנה זו 3% מאוכלוסיית התלמידים בגיל חינוך חובה. בשנים -2015

2005 אחוז התלמידים שהקב״סים טיפלו בהם בכל שנה נע לרוב סביב 4%-5% מכלל האוכלוסייה המופיעה 

בקובץ התלמידים של משרד החינוך באותה השנה.

בשנת 2015 טופלו על ידי קב״ס 62,635 תלמידים מתוך 2,089,901 תלמידים )לומדים ונושרים( בגיל לימוד חובה   3

בשנה זו )לפי קובץ תלמידים של משרד החינוך(.

28,365 תלמידים טופלו על ידי קב״ס מתוך 132,141 תלמידים משנתון בני 17 בשנת 2015 )לפי קובץ תלמידים של   4

משרד החינוך(.
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 ,)71%( בפיקוח משרד החינוך  2015 למדו בבתי ספר  ידי הקב״סים בשנת  על  מרבית התלמידים שטופלו 

11% נוספים למדו במסגרת אחרת שאינה בפיקוח משרד החינוך, ו-8% דווחו בתור נושרים שאינם נמצאים 

במסגרת פורמלית. לאורך עשור חל שינוי בפיזור התלמידים המטופלים על ידי קב״סים, ואחוזם היחסי של 

תלמידים שאינם במסגרת פורמלית )נושרים גלויים(, מקרב כלל התלמידים המטופלים, ירד עם השנים. 

בקרב מטופלי הקב״סים יש ייצוג בולט )ייצוג שהוא מעל לאחוז היחסי של קבוצה זו בקרב כלל אוכלוסיית 

או  אחרות  במסגרות  )לומדים  החינוך  משרד  שבפיקוח  במסגרות  לומדים  שאינם  לתלמידים  התלמידים( 

נושרים גלויים(, וכן לתלמידים מקבוצות אלה:

חברתית-כלכלית(  ■ מבחינה  חלשים  ספר  )בתי  גבוה  טיפוח  מדד  עם  ספר  בבתי  הלומדים  תלמידים 

ותלמידים הלומדים בבתי ספר של החינוך המיוחד )רק בתי ספר בפיקוח משרד החינוך, לפי מאפייני 

בתי הספר(

בנים, תלמידים מעל גיל 15 ותלמידים יוצאי אתיופיה )מאפיינים אישיים( ■

תלמידים שאמותיהם בעלות השכלה נמוכה – עד 10 שנות לימוד )מאפיינים משפחתיים( ■

התלמידים המטופלים על ידי הקב״סים מתאפיינים בהישגים לימודיים נמוכים לעומת כלל האוכלוסייה, 

כפי שעולה מנתוני מבחני המיצ״ב בשפת אם,5 שבהם הם נבחנו כשלמדו בכיתות ה׳ וח׳. עם זאת, הישגיהם 

הלימודיים במבחני המיצ״ב של כשליש מן התלמידים המטופלים על ידי קב״ס היו דומים לממוצע הארצי 

או אף גבוהים ממנו, והם מתאפיינים ברקע חברתי-כלכלי גבוה יותר, כפי שבא לידי ביטוי בהשכלת האם 

ובמדד הטיפוח של בית הספר.

בין התלמידים במגזר היהודי והערבי ישנם הבדלים ניכרים. במגזר היהודי 77% מן התלמידים המטופלים 

ידי קב״סים לומדים במסגרות בפיקוח משרד החינוך לעומת 57% מן התלמידים במגזר הערבי. פער  על 

זה בולט במיוחד בקרב תלמידים בדואים בנגב, שמתוכם 38% מן התלמידים המטופלים על ידי קב״סים 

לומדים במסגרות בפיקוח משרד החינוך, ובקרב ערביי מזרח ירושלים, שרק 8% מן התלמידים המטופלים 

על ידי הקב״ס לומדים במסגרות בפיקוח משרד החינוך. 

היקף עבודת הקב״סים: על פי נתוני שנת 2015, קב״ס מטפל בתלמידים המפוזרים בין 16 בתי ספר שונים 

וככל הנראה בפועל כל קב״ס נמצא  נתון זה הוא אף הערכת חסר,  פי קובץ משרד החינוך(.  )על  בממוצע 

בקשר עם מספר גדול יותר של מסגרות חינוך, בהן גם בתי ספר שאינם בפיקוח משרד החינוך, ובתי ספר 

יותר  גדולה  בטיפולו. הערכת החסר  זו תלמידים  בשנה  אין בהם  גם כאשר  הוא בקשר  ומסגרות שעימם 

בחינוך הערבי, שבו אחוז רב מן התלמידים אינו לומד בבתי ספר בפיקוח משרד החינוך. 

משרה מלאה של קב״ס מתייחסת לטיפול בכ-100 תלמידים. מנתוני הקובץ עולה כי כל קב״ס מטפל ב-88 

תלמידים בממוצע, אך לא ניתן לדעת מנתוני הקובץ מהם אחוזי המשרה של כל קב״ס. קב״סים העובדים 

בחדר המחקר של משרד החינוך הותאמו ההישגים במבחני המיצ״ב לתלמידים המופיעים בקובץ הקב״ס-נט על   5

פי תעודות זהות, והמידע הועבר באופן מוצפן לעורכי המחקר. 
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קבוצות  שאר  לעומת  בממוצע  תלמידים  של  יותר  גבוה  מספר  עם  עובדים  בנגב,  בדואים  תלמידים  עם 

ירושלים, שבשנת 2015  דופן במיוחד הוא הקב״ס היחיד העובד עם כלל ערביי מזרח  יוצא  האוכלוסייה. 

עסק בעניינם של מעל 2000 תלמידים. 

טיפול הקב״ס בתלמיד: 

דרכי הפניה לטיפול - הגורם המרכזי המפנה תלמידים לטיפול קב״ס הוא בית הספר. עם זאת ההבדלים 

קב״ס.  לטיפול  תלמיד  הפניית  של  מובחנים  דפוסים  על  ומצביעים  מאוד  משמעותיים  האוכלוסיות  בין 

לקב״ס;  תלמידים  המפנים  טיפול  גורמי  של  יותר  גדולה  מעורבות  לראות  ניתן  יותר  הצעירים  בגילים 

בקרב תלמידים בפיקוח הדתי בולטת במיוחד הפניה דרך קרוב משפחה או שכן; ואילו במגזר הערבי ישנה 

בולטות מיוחדת לתלמידים שהקב״ס מאתר אותם. בקרב התלמידים הבדואים בנגב, ובעיקר בקרב ערביי 

מזרח ירושלים, בולט השימוש בדיווח משרדי )דיווח המגיע ממשרד החינוך או ממשרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים(. 

שכיחות הטיפול - עבור תלמידים שטופלו על ידי קב״ס בשנת 2015, נמצא כי ממוצע הרשומות שמילאו 

רשומות  מולאו ארבע  מן התלמידים  ועבור 24%  לתלמיד,  רשומות  על שלוש  עמד  בשנה אחת  הקב״סים 

נמוך  רשומות  מספר  כאשר  בשנה,  לתלמיד  הרשומות  במספר  האוכלוסיות  בין  הבדלים  נמצאו  ויותר. 

יותר  נמוך  הממוצע  הרשומות  מספר  היהודי  במגזר  היהודי.  במגזר  לעומת  הערבי  במגזר  נמצא  יותר 

בקרב תלמידים המשתייכים לפיקוח החרדי, ובמגזר הערבי מספר הרשומות נמוך יותר בקרב התלמידים 

הבדואים בנגב ובקרב ערביי מזרח ירושלים. נראה כי השונות במספר הרשומות אינה מעידה בהכרח על 

הבדלים בצורכי התלמידים, אלא בעיקר על מאפייני עבודה מגוונים של הקב״סים באוכלוסיות שונות. 

2. תהליך טיפול מלא של קב״ס בתלמידים

היקף התלמידים המטופלים: מתוך שנתון גיל, כאשר בוחנים את התלמידים לאורך עשור הכולל כמעט 

17(, רואים כי הקב״סים יצרו לאורך השנים קשר עם  7 עד  )גיל  את כל שנות חינוך חובה בגיל בית ספר 

מתלמידי  )כ-16.5%  קשר  יצרו  הם  שאיתם  התלמידים  מן   77% עם  כאשר  השנתון,  מתלמידי  כחמישית 

השנתון( נמשך הטיפול מעבר לקשר יחיד )מילוי של רשומה אחת6(. 

משך הטיפול בתלמידים: קב״סים מטפלים בתלמידים במשך 2.2 שנים בממוצע, ולאורך תקופת הטיפול 

רושם הקב״ס בממוצע תשע רשומות לכל תלמיד. גיל התלמידים בתחילת טיפול הקב״ס מתחלק חלוקה 

דומה בין בני 11-6 )36% מן התלמידים( ובין בני 14-12 )35%(, ומעט פחות בגילי 15 ומעלה )29%(. עם קרוב 

אינטנסיבי של קב״ס בתלמיד  טיפול  ומעלה.   15 בגיל  מן התלמידים מסתיים הטיפול   )64%( לשני שליש 

זה מאפיין כרבע מן  ומעלה לאורך תקופת הטיפול. טיפול  ועשר רשומות  ומעלה  כולל טיפול של שנתיים 

חד-פעמי  בטיפול  היו  התלמידים  מן   23% לעומתם,  השנתון(.  מתלמידי  כ-5.5%  שהם   ,26%( התלמידים 

ההנחיה לקב״ס היא למלא מידע בקובץ הקב״ס-נט בכל פעם שהוא נוקט בפעולה בעניינו של התלמיד, כאשר כל   6

מילוי מידע חדש בקובץ מייצר רשומה לתלמיד.
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)רשומה אחת בלבד לאורך כל השנים(. טיפול פחות אינטנסיבי מאפיין את התלמידים הבדואים בנגב, את 

התלמידים במזרח ירושלים ואת התלמידים בפיקוח החרדי, ונראה כי אינו מעיד בהכרח על מיעוט צורכי 

התלמידים, אלא בעיקר על מאפייני עבודת הקב״ס באוכלוסיות מסוימות.

נוקט קב״ס לאורך תקופת  ארבע דרכי הפעולה המרכזיות שבהן  כל תקופת הטיפול:  דרכי פעולה במשך 

עבודה   ,)66%( המשפחה  עם  עבודה  התלמידים(,  מן   69%( הספר  בית  עם  עבודה  כוללות  בתלמיד  הטיפול 

עם התלמיד )46%( ועבודה עם גורמי טיפול אחרים )45%(. בנוגע ל-88% מן התלמידים ננקטה לפחות אחת 

האלו.  הפעולות  ארבע  כל  הטיפול  שנות  לאורך  ננקטו  התלמידים  מן   27% ועבור  הפעולה,  דרכי  מארבע 

תביעות משפטיות ננקטו עבור 2% מן התלמידים בלבד. שונות בולטת בדרכי העבודה של הקב״סים נמצאה 

בעיקר עבור התלמידים בפיקוח החרדי )אחוז גבוה של תלמידים שאיתם נעשתה עבודה עם המשפחות ואחוז 

גבוה של תלמידים שבנוגע  )אחוז  בנגב  עבור תלמידים בדואים  עבודה עם התלמיד(,  נעשתה  נמוך שאיתם 

להם דווח שנעשה איתור ואחוז נמוך של תלמידים שאיתם נעשתה עבודה עם התלמיד או משפחתו(, ועבור 

תלמידים במזרח ירושלים )שבנוגע להם דיווח הקב״ס בעיקר על דרך פעולה של קבלת מידע מן הרשות(.

התלמידים,  מן   )63%( שליש  לכשני  בנוגע  מסגרות:  בין  וניידות  הטיפול  תקופת  בסוף  התלמידים  מצב 

17 וטופלו על ידי קב״ס בשלב כלשהו בין השנים 2005 ל-2015, הרשומה האחרונה  שבשנת 2015 היו בני 

שמילא הקב״ס עבור התלמיד )המייצגת את סיום הטיפול בו(, מציינת כי התלמיד לומד במסגרת בפיקוח 

משרד החינוך, 16% נוספים היו רשומים במסגרות אחרות, שאינן בפיקוח משרד החינוך, ובנוגע ל-9% מן 

התלמידים הרשומה האחרונה המופיעה עבורם בקובץ הקב״ס-נט מציינת כי הם אינם במסגרת. ההבדלים 

בין האוכלוסיות גדולים ומשקפים מאפיינים אחדים הן של המענים והן של האוכלוסייה, כמו: אחוז גבוה 

שאינן  במסגרות  הרשומים  ירושלים  מזרח  ותלמידי  הדרוזים  התלמידים  החרדי,  בפיקוח  התלמידים  מן 

בפיקוח משרד החינוך, או אחוז הנושרים הגלויים הגבוה במיוחד בקרב התלמידים הבדואים בנגב.

על פי קובץ התלמידים של משרד החינוך לשנת 2015/16, ניתן לבחון את מצבם של התלמידים עם סיום 

חינוך חובה, גם אם טיפול הקב״ס בהם הסתיים לפני כן. על פי נתונים אלו, בשנת 2015 63% ממטופלי 

הקב״סים בשנתון גיל 17 סיימו את לימודיהם במסגרות בפיקוח משרד החינוך – אחוז זהה לזה שנמצא 

ברשומה האחרונה של התלמיד בקובץ הקב״ס-נט. נתון המצביע על מצבם הלימודי של תלמידים שטופלו 

לימודיהם  את  שסיימו  התלמידים  מקרב  מלאה.  בגרות  לתעודת  הזכאים  אחוז  הוא  קב״סים  ידי  על 

המופיעים  הנתונים  מן  מלאה.  בגרות  לתעודת  זכאות  עם  סיימו   18% החינוך,  משרד  בפיקוח  במסגרות 

במאפייני  זמן  לאורך  שינויים  ועל  התלמידים  של  הסמויה  הנשירה  מאפייני  על  ללמוד  ניתן  לא  בקובץ 

ההתנתקות של התלמידים במסגרות אלה.

כאשר  הפורמליות.  הלימוד  מסגרות  לתוך  גלויה  בנשירה  תלמידים  להחזיר  הוא  הקב״ס  מתפקיד  חלק 

מסתכלים על מצב התלמידים שהקב״ס החל את טיפולו בעניינם כשהיו מחוץ למסגרת לימודים, רואים 

כי 38% מן התלמידים חזרו למסגרות פורמליות, ובעיקר למסגרות שבפיקוח משרד החינוך )28%(. לעומת 

זאת, כמחצית מן התלמידים )47%( שהקב״ס החל את הטיפול בעניינם כאשר היו מחוץ למסגרת פורמלית, 

את  החל  שהקב״ס  בודדים  תלמידים  פורמלית.  למסגרת  מחוץ  בקובץ  האחרונה  הרשומה  פי  על  נשארו 
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הטיפול בעניינם בהיותם במסגרות פורמליות סיימו מחוץ למסגרות אלו )5% מן התלמידים שהיו במסגרות 

בפיקוח משרד החינוך ו-2% מן התלמידים שהיו במסגרת אחרת(. 

לסיכום, מניתוח קובץ הקב״ס-נט עולה כי תפקידו של הקב״ס מורכב ומאתגר. התפקיד כולל עבודה עם 

תלמידים מקבוצות אוכלוסייה בעלות רקע חברתי, כלכלי ותרבותי שונה; עבודה עם תלמידים עם קשיי 

 – גורמים  מגוון  עם  עבודה  נשרו;  שכבר  תלמידים  עם  עבודה  בצד  הספר,  בתי  בתוך  והסתגלות  למידה 

ורבים;  שונים  ספר  בתי  מול  יעיל  עבודה  מערך  הבניית  בקהילה;  ושירותים  הורים  ספר,  בתי  תלמידים, 

וברשות  בבתי הספר  שונות  או מערכות  מנגנונים  בין  וקשרים  חיבורים  ויצירת  עבודה מערכתית  על  דגש 

המסייעים לתלמידים, תוך מתן תמיכה וליווי בעבודתם לקידום התלמידים. תפקיד מורכב זה מחייב רמה 

מקצועית גבוהה ומגוון כישורים. פיתוח מקצועי מתאים יאפשר מיצוי הפוטנציאל הטמון בתפקיד ושיפור 

בקשר  נמצאים  שהם  התלמידים  של  המשמעותי  האחוז  המגוון,  תפקידם  התלמידים.  עם  העבודה  דרכי 

עימם לאורך שנות לימודיהם, ומשך הזמן הממושך שבו הם נמצאים בקשר עם חלק ניכר מן התלמידים – 

ממקמים את הקב״סים בתור דמויות מרכזיות במערך הסיוע לתלמידים במצבי סיכון. עם זאת, יש אחוז 

זו בנשירה גלויה מן  לא מבוטל של תלמידים מתוך כלל התלמידים שהיו בטיפול קב״ס, שסיימו תקופה 

המערכת. נראה כי אלו הם תלמידים שלקב״סים ולמערכת החינוך בבתי הספר וברשות אין עדיין די כלים 

כדי להחזירם למסגרת פורמלית, ויש קושי ליישם את מדיניות ההתמדה של משרד החינוך. 

ללמוד  מאפשר  הנתונים  ניתוח  הקב״ס-נט.   – המנהלי  המידע  ממערכת  נתונים  על  התבסס  זה  מסמך 

שינוי  מגמות  ועל  הקב״סים  של  הפעולה  דרכי  על  הקב״סים,  ידי  על  המטופלת  האוכלוסייה  מאפייני  על 

)כגון  המערכת  ממבנה  הן  הנובעות  אחדות  מגבלות  המערכת  מן  המופק  למידע  זאת,  עם  השנים.  לאורך 

מגוון מוגבל של תחומים שעליהם נאסף מידע; הגדרות שאינן חד-משמעיות; קטגוריות לא ברורות, שאינן 

תמיד ממצות ומוציאות זו את זו( והן מחוסר אחידות בין הקב״סים בנוגע לתדירות המילוי ואופן המילוי, 

דיין. מניתוח המידע ראינו שכדי לשפר את תרומתה של המערכת, הן  הנובע גם מהנחיות שאינן ברורות 

לעבודה השוטפת של הקב״סים והן לצורך הפקת תמונה ארצית ומעקב אחר מגמות שינוי, יש צורך לארגן 

מחדש את פריטי המידע הנדרשים ואת קטגוריות התשובה. כמו כן ישנה חשיבות להטמעה מלאה יותר של 

נוהלי מילוי אחידים וסדירים, ולחיזוק החיבורים בין  המערכת בעבודה השוטפת של הקב״סים, ליצירת 

המערכת לקבצים אחרים של משרד החינוך )ואם אפשר, גם של משרדים אחרים האחראים על מסגרות 

לימוד(. חשוב גם לפתח מדדים שיוכלו להצביע על שינויים במצב התלמידים בהיבטים הקשורים לנשירה 

הסמויה. שינויים אלו יאפשרו דיוק גבוה יותר בדיווח על אודות פעולות הקב״ס ומטופליו, ובהתאם לכך 

גם הרחבת האפשרויות לשימוש במידע לצורך ביצוע מעקב שוטף, בדיקת מדדי הצלחה ולמידה מתמשכת 

לשיפור עבודת הקב״סים.
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 17 בני  היו   2015 שבשנת  לתלמידים  בקב״ס-נט  הרשומה  האחרונה  החינוך  מסגרת   :15 תרשים 

32וטופלו על ידי קב״ס בשלב כלשהו בין השנים 2015-2005

 17 בני  היו   2015 שבשנת  לתלמידים  בקב״ס-נט  הרשומה  האחרונה  החינוך  מסגרת   :16 תרשים 
33וטופלו על ידי קב״ס בשלב כלשהו בין השנים 2015-2005, לפי מגזר ופיקוח

תרשים 17: הישגים בבחינות הבגרות של תלמידים שבשנת 2015 היו בני 17 וטופלו על ידי קב״ס 
34בשלב כלשהו בין השנים 2015-2005, לפי קובץ משרד החינוך

תרשים 18: ניידות תלמידים המטופלים על ידי קב״ס בין מסגרות: המסגרת הראשונה שבה למדו 
35בני 17 לעומת המסגרת האחרונה שבה למדו


