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 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� נבדקו סדרי ההיערכות ליישו� התכנית 
בכלל זה נבדקו הקמת . הלאומית לילדי� ובני נוער בסיכו� ודרכי יישומה

הגדרת יעדי התכנית , בניית מאגר התכניות, התשתית הארגונית ליישו� התכנית
איתור ומיפוי של ;  משרדי הממשלה השותפי� לתכנית הלאומיתומעורבות

הערכה ומער� , תשתית מידע; ילדי� בסיכו� ביישובי התכנית והפעלת המעני�
 . הבקרה על יישו� התכנית

במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ובמשרד הבריאות נבדקו סדרי הטיפול 
משרדי של מער� �� בי�בכלל זה נבדק תיאו. במת� שירותי� ללוקי� באוטיז�

פעולות ; המידע הקיי� על היק� אוכלוסייה זו בישראל; הטיפול באוטיסטי�
; הלי� ההכרה בלקות לצור� מת� השירותי�; שננקטו לאיתור הלוקי� באוטיז�

בדיקות . סל השירותי� הנית� בידי אות� המשרדי� ודרכי הפיקוח על נתינתו
 .  החינו�השלמה נעשו במוסד לביטוח לאומי ובמשרד
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  �התכנית הלאומית לילדי� ובני נוער בסיכו� 

 תמונת מצב

 תקציר

 מכלל אוכלוסיית הילדי� בישראל15%�כ, על פי הערכות
1

 ילדי�370,000 � 
2

 נתוני� � 
מבעיות , לימודי�ה� סובלי� מבעיות בתפקוד בתחו� ההתפתחותי: במצבי סיכו�

 . עות להשתייכות למשפחה וטיפול בילדרגשי ומבעיות הנוג�בתפקוד בתחו� החברתי

מר זבולו� , ושר הרווחה דאז, מר אריאל שרו�,  מינו ראש הממשלה דאז2004בינואר 
ועדה ציבורית בראשות פרופסור הלל שמיד לבדיקת מצב� של ילדי� ובני נוער , אורלב

, שא הגישה הוועדה די� וחשבו� בנו2006במר) ).  ועדת שמיד�להל� (בסיכו� ובמצוקה 
ובספטמבר באותה השנה החליטה הממשלה
3

 לאמ) את המלצות הוועדה ולפעול 
 פורסמה התכנית 2007בנובמבר . משרדית�ליישומ� על פי תכנית שתגבש ועדה בי�
 ). התכנית הלאומית או התכנית�להל� (הלאומית לילדי� ולנוער בסיכו� ובמצוקה 

המשותפת לחמישה משרדי ממשלה, התכנית
4

מצו� מצבי הסיכו� בקרב מיועדת לצ, 
 יישובי� ואגדי יישובי� שנבחרו על פי קריטריוני� 56�ילדי� ובני נוער ומיושמת ב

 : שנתי�התכנית מתוקצבת במלואה על ידי המדינה במתווה רב. כלכליי��חברתיי�

משרדי הממשלה . 2014ח בשנת " מיליו� ש155 עד 2008ח בשנת " מיליו� ש75�מ
לקביעת המדיניות ודרכי , באמצעות ועדת היגוי ארצית, השותפי� לתכנית אחראי�

, לביצוע בקרה על איכות תהליכי התכנו� ולהערכת תוצאות התכנית, הפעולה
הרשויות המקומיות נדרשו לאתר . והרשויות המקומיות אחראיות ליישו� התכנית

 ,וניתנה לה� אפשרות לבחור את התכניות, ולמפות את הילדי� ובני הנוער בסיכו�
 .הנחוצות ביותר לילדי� בסיכו� בתחומ�)  המעני��להל� (ההתערבויות והפעולות 

 הושל� בכל היישובי� ואגדי היישובי� המשתתפי� בתכנית תהלי- 2009בשנת 
על פי הגדרה משותפת ואחידה ובאמצעות , איתור ומיפוי של ילדי� ובני נוער בסיכו�

י� שתוכננו ביישובי� הנכללי�  החלו לפעול רוב המענ2010בשנת . כלי� אחידי�
 . בתכנית

 

 פעולות הביקורת

סדרי ההיערכות ליישו�  בדק משרד מבקר המדינה את 2011 אוגוסט�מר)בחודשי� 
הקמת : בביקורת נבדקו בעיקר הנושאי� האלה. התכנית הלאומית ואת דרכי יישומה

י בניית מאגר התכניות ומעורבות משרד, התשתית הארגונית ליישו� התכנית
איתור ומיפוי של ילדי� בסיכו� ביישובי ; הממשלה השותפי� לתכנית הלאומית

__________________ 


ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ: מתו� 1 È
·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì·ˆÓ ˙˜È„·Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„) 2006( ,15' עמ. 

˙Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ2010 -ËÒÈËËÒ ÔÂ , לפי נתוני המועצה הלאומית לשלו� הילד 2˘ È) 2010( , חיו

 . ילדי�2,468,000, 2009בסו� שנת , בישראל
 .2006 מספטמבר 477החלטה  3
, משרד הבריאות, באחריות כללית של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ובהשתתפות משרד החינו� 4

 .המשרד לביטחו) הפני� והמשרד לקליטת העלייה
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. הערכה ומער- הבקרה על יישו� התכנית, תשתית מידע; התכנית והפעלת המעני�
הביקורת נעשתה במינהלת התכנית הלאומית במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� 

מחוז צפו� , מרכז�וז תל אביב מח�ובארבעה ממחוזות התכנית )  משרד הרווחה�להל� (
אופ� יישו� התכנית ביישובי� נבדק במועצה האזורית . מחוז חיפה ומחוז הדרו�', ב

�מחוז תל אביב(ובעיריית טירה ) 'מחוז צפו� ב(בעיריית עכו , )מחוז הדרו�(אבו בסמה 
 ).מרכז

 

 עיקרי הממצאי�

 ההיערכות ליישו� התכנית

נ כ ת ה  � ו ש י י ל ת  י נ ו ג ר א ה ת  י ת ש ת ה ת  מ ק תה  במסמ- שהכי� האג0 :י
 בעניי� מתווה הפעילות של 2007לתכנו� מדיניות במשרד ראש הממשלה בינואר 

ובמהל- ,  ימונו בעלי התפקידי� במינהלת התכנית2007התכנית צוי� שעד סו0 אפריל 
בפועל הייתה חריגה ניכרת . אותה השנה יחל יישו� התכנית ברשויות המקומיות

 הסתיימו רוב תהליכי גיוס כוח 2008 לקראת סו0 שנת ורק, מלוח הזמני� המתוכנ�
ורק בשנת ,  לא מומשה2007ג� השאיפה להתחיל את יישו� התכנית בשנת . האד�
 יותר משלוש שני� לאחר שהחליטה הממשלה לאמ) את המלצות ועדת שמיד � 2010

 החלו הרשויות המקומיות להקי� את המעני� המיועדי� לטפל בילדי� בסיכו� �
 .ריה� במסגרת התכנית הלאומיתובהו

ת י נ כ ת ה ת  ו א צ ו ת ת  ד י ד מ ל  � י י ת ו מ כ  � י ד ע י ת  ע י ב  ועדת ההיגוי :ק
הארצית לא הגדירה יעדי� כמותיי� למדידת תוצאות התכנית ולא נקבע מהו היק0 

 .השינויי� המצופה בכל אחד מהיעדי�

ת ו י נ כ ת ה ר  ג א מ ת  י י נ  כדי להבטיח שהתכניות שיבחרו הרשויות המקומיות :ב
להשגת יעדי התכנית ויעמדו בקריטריוני� מקצועיי� הכינה מינהלת התכנית יסייעו 

 תכניות שמשרדי הממשלה השותפי� בתכנית מפעילי� או 230�מאגר תכניות ובו כ
שבמאגר התכניות נכללו תכניות שרשויות בביקורת נמצא . שותפי� בהפעלת�

א היו ערוכי� א� משו� שהתברר שהמשרדי� למקומיות שבחרו בה� התקשו ליישמ� 
א� משו� שאופ� ההפעלה לא היה ברור דיו וא� משו� שעלויות ההפעלה , לבצע�

 הוצג בישיבת ועדת ההיגוי 2010ביוני . שנרשמו במאגר התכניות לא היו עדכניות
, שלבי לעדכו� מאגר התכניות אול� במועד סיו� הביקורת�הארצית מתווה תלת

 .שהוצגאגר על פי המתווה עדיי� לא הושל� עדכו� המ, 2011אוגוסט 

 

 יישו� התכנית ברשויות המקומיות

1. � ו כ י ס ב ר  ע ו נ י  נ ב ו  � י ד ל י ל  ש י  ו פ י מ ו ר  ו ת י  במסגרת התכנית :א
הלאומית בוצע בעת ובעונה אחת בכל הרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית איסו0 
 מידע שיטתי ומקי0 על ילדי� בסיכו� ועל מאפייניה� באמצעות כלי� מובני� ועל פי

שבו אותרו , ביצוע תהלי- מורכב של איתור ילדי� בסיכו� ומיפוי�. הגדרה אחידה
הוא אחד מהישגי התכנית ,  ילדי� ובני נוער בסיכו�156,000�ביישובי התכנית כ

ע� זאת ההערכה היא כי לא התקבלה תמונה מלאה על היק0 הילדי� . הלאומית
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היתר בשל קשיי� בהטמעת הגדרות בי� , בעיקר בכל הנוגע לבני נוער בסיכו�, בסיכו�
 .הסיכו� בקרב אנשי המקצוע המאתרי� וחוסר מיומנות� בביצוע הליכי האיתור

ת  .2 י נ כ ת ה ת  ר ג ס מ ב  � י ל פ ו ט מ ה  � ו כ י ס ב  � י ד ל י ה ר  פ ס מ
ת י מ ו א ל  טופלו במעני� שהוקמו 2011במאי ,  על פי נתוני מינהלת התכנית:ה

הבדיקה העלתה כי יש . תרובאמצעות תקציבי התכנית כשליש מ� הילדי� בסיכו� שאו
מתו- קבוצה : חוסר איזו� גדול בי� היישובי� בשיעורי הילדי� המשתתפי� בתכנית

 מהילדי� 70%,  יישובי�18�המרוכזת ב,  מהילדי� שאותרו בסיכו�41%המונה 
מתו- הקבוצה המונה , לעומת זאת; משתתפי� במעני� שהוקמו במסגרת התכנית

 מהילדי� שאותרו 30%רק ,  יישובי�53�המרוכזת ב,  מהילדי� שאותרו בסיכו�59%
 . בסיכו� משתתפי� במעני� שהוקמו במסגרת התכנית

3. � י נ ע מ ה ת  ל ע פ ה ב  � י י ש ועדת ההיגוי הארצית ומינהלת התכנית לא  :ק
קבעו מתווה מוגדר לסיוע ביישו� התכניות היישוביות שיית� מענה לצרכי� 

 . שרוב� נמנות ע� המגזר הערבי, תרהייחודיי� של הרשויות המקומיות החלשות ביו

נתקלו הרשויות , 2010שהחל בתחילת שנת , בתהלי- יישו� התכניות היישוביות
בגלל היעדר תשתיות פיזיות ובגלל , המקומיות בקשיי� בהפעלת כמה מהמעני�

 .קשיי� בגיוס כוח אד� מקצועי להפעלת המעני�

ת .4 ו י מ ו ק מ ת  ו י ו ש ר י  ד ג א ב ת  י נ כ ת ה  � ו ש י צות של  אחת ההמל:י
ליצור אגדי רשויות מקומיות לאיגו� משאבי� ולניצול� היעיל "ועדת שמיד הייתה 

כי , בי� היתר,  נקבע2007בהחלטת הממשלה מאוגוסט ". באספקת השירותי�
במועד הביקורת רוב פעילות התכנית . במסגרת התכנית יפעלו שישה אגדי רשויות

והאגדי� לא החלו וב בנפרד הלאומית ביישובי האגדי� נעשתה בכל יישוב וייש
 . להפעיל מעני� משותפי�

 

 הערכת התכנית ומער� הבקרה

ת י נ כ ת ה ת  כ ר ע  פרס� משרד הרווחה מכרז לביצוע 2011 רק בתחילת שנת :ה
העיכוב הרב ". הערכת התוכנית הלאומית לילדי� ונוער בסיכו�"מחקר בנושא 

י התכנית לעשות בה בפרסו� המכרז פגע באפקטיביות שלה וביכולתה לסייע למפעיל
בחלק מתחומי ההערכה תיעשה הבדיקה מנקודת מבט , זאת ועוד. שינויי� נדרשי�
 . וממצאיה בתחומי� אלה יהיו בעלי ער- יישומי מוגבל, רטרוספקטיבית

� י נ ע מ ה ת  ל ע פ ה ל  ע ה  ר ק �ב ה ב  � י פ ת ת ש מ ה ר  פ ס מ ו  מער- : 
ר- של הבקרה אמור היה להתבסס על מערכת מחשוב מרכזית של התכנית ועל מע

, 2011אוגוסט , במועד סיו� הביקורת). י" תמ�להל� " (תשתית המידע היישובית"
עדיי� לא הייתה לתכנית מערכת מחשוב , כשנתיי� לאחר תחילת יישו� התכנית

מער- . י עדיי� נמצאה בתהלי- של הטמעה ולא פעלה באופ� מלא"ואילו תמ, מרכזית
קודדי� ואינ� מנותחי� באופ� הבקרה הקיי� מבוסס על טופסי דיווח שאינ� מ

ה� אינ� כוללי� : הטפסי� מרכזי� מידע חלקי בלבד על אופ� הפעלת המעני�. מרוכז
כמו מידת ההתאמה של המענה למאפייני , פרמטרי� הנוגעי� לאיכות ההפעלה

ואי� בה� מידע המאפשר להשוות בי� התכנו� , הילדי� וההורי� המשתתפי� בו
 .פעלת המענה ולמספר המשתתפי�לביצוע בכל הנוגע למועד ה
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בדיווחי הרשויות המקומיות אי� הבחנה בי� מעני� הנמצאי� בשלבי הקמה ובי� 
לפיכ- . ושניה� מדווחי� כמעני� פועלי�, מעני� הנותני� שירות לילדי� והוריה�

תמונת המצב המוצגת בדבר מספר המעני� הפעילי� אינה משקפת נאמנה את היק0 
ג� לגבי מספר הילדי� המשתתפי� במעני� אי� הבחנה בי� . י�יישו� התכנית ביישוב

לפיכ- לא נית� לדעת מהו . אלו שאותרו כילדי� בסיכו� ובי� אלו שלא אותרו ככאלה
 .שיעור הילדי� בסיכו� מבי� ס- כל הילדי� המשתתפי� במעני�

 � י פ ת ו ש ה  � י ד ר ש מ ה  � ע ט מ  � י י ד ו ע י י ה  � י ח ק פ מ ה ל  ש  � ח ו ק י פ
ת י נ כ ת ליכי הפיקוח והבקרה המקצועית והתקציבית על  האחריות לקיו� תה:ב

הפעלת המעני� נתונה בידי המפקחי� הייעודיי� של משרדי הממשלה השותפי� 
מאחר שהמפקחי� אינ� נדרשי� לדווח למינהלת התכנית על תוצרי הפיקוח . לתכנית
אי� בידי מינהלת התכנית תמונת מצב במישור הארצי על איכות הפעלת , שביצעו

. אחריות כל משרד וא0 אי� בידיה מידע על הבעיות העיקריות בהפעלת�המעני� שב
משרדי המשות0 לכל המעני� �במועד סיו� הביקורת טר� פותח כלי בקרה בי�

 . הפועלי� במסגרת התכנית

 

 סיכו� והמלצות

התכנית הלאומית לילדי� ולנוער בסיכו� מיושמת בעקבות החלטת ממשלה משנת 
 הציבורית לבדיקת מצב� של ילדי� ובני נוער בסיכו�  לאמ) את דוח הוועדה2006

מכוונת לצמצ� , המשותפת לחמישה משרדי ממשלה, התכנית). ועדת שמיד(ובמצוקה 
 יישובי� ואגדי יישובי� 56�את היק0 מצבי הסיכו� בקרב ילדי� ובני נוער ומיושמת ב

 המדינה התכנית מתוקצבת על ידי. כלכליי��שנבחרו על פי קריטריוני� חברתיי�
 .  מיליו� שקל לשנה155ושיעור ההקצאה המרבי הוא , שנתי�במתווה רב

�התכנית הלאומית הגיעה להישגי� בכל הנוגע להקמת מער- של שיתו0 פעולה בי�
 ובכל הנוגע ליצירת מער- מובנה �המחוזי והמקומי ,  הארצי�מקצועי בכל המישורי� 

. יות יישוביות להפעלת מעני� עבור�לאיתור ולמיפוי של ילדי� בסיכו� ולתכנו� תכנ
ובפועל החלו הרשויות , ע� זאת תהליכי יישו� התכנית נמשכו זמ� רב מהמתוכנ�

המקומיות להקי� את המעני� המיועדי� לטפל בילדי� בסיכו� ובהוריה� במסגרת 
 יותר משלוש שני� לאחר קבלת החלטת הממשלה � 2010התכנית הלאומית רק בשנת 

 ובמרבית היישובי� חלק ניכר מהילדי� ובני הנוער בסיכו� � על יישו� התכנית
עוד עלה כי לתכנית לא הוגדרו . שאותרו אינ� זוכי� במסגרת התכנית למענה טיפולי

כי לא ; יעדי� כמותיי� בנוגע להיק0 הצמצו� המצופה במצבי הסיכו� בקרב הילדי�
שעשוי היה , תכחלק אינטגרלי מתהלי- יישו� התכני, בוצע מחקר הערכה מלווה

וכי לא הוקמה מערכת מחשוב ; לשמש ככלי לניהול ולתכנו� השגת יעדי התכנית
 . מרכזית לאיסו0 נתוני� על יישו� התכנית

בדיקת יישו� התכניות ביישובי� העלתה כי תהלי- האיתור והמיפוי של , זאת ועוד
נות של ילדי� בסיכו� ביישובי התכנית נתקל בקשיי� שמקור� בעיקר בהיעדר מיומ

התגלו ג� קשיי� בהפעלת חלק מהמעני� שתוכננו עבור . אנשי המקצוע המאתרי�
הילדי� והוריה� שמקור� בהיעדר תשתיות פיזיות ומקצועיות ביישובי� וכ� בבחירה 

שדרכי ההפעלה שלה� או עלויות הפעלת� לא תמיד ) מתו- מאגר תכניות(של מעני� 
די מינהלת התכנית אינ� משקפי� נאמנה עוד נמצא כי הנתוני� שבי. היו מעודכנות
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את תמונת המצב לגבי היק0 יישומ� של התכניות ביישובי� ולגבי מספר הילדי� 
 .וכי מער- הבקרה בידי מפקחי התכניות אינו מתועד, בסיכו� המשתתפי� בה�

לדעת משרד מבקר המדינה על ועדת ההיגוי הארצית ומינהלת התכנית לבצע בקרת 
י� הכמותיי� והאיכותיי� הנוגעי� ליישו� התכנית ולהכניס איכות לגבי הנתונ

כמו כ� ראוי להשלי� במהרה הכנה של מאגר . לשימוש לאלתר מערכת מחשוב מרכזית
זאת . תכניות מעודכ� שיאפשר בהמש- בחירה מושכלת של תכניות ליישו� ביישובי�

, ילדי� בסיכו�ראוי להגדיר יעדי� כמותיי� לצמצו� היק0 מצבי הסיכו� בקרב , ועוד
 כחמש שני� לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה בדבר �שכ� במועד סיו� הביקורת 

יישו� התכנית הלאומית וכשנתיי� לאחר שהיישובי� החלו לייש� תכניות עבור 
 .  כלל לא ברור באיזו מידה הצליחה התכנית עד כה להשיג את יעדיה�ילדי� בסיכו� 

 

♦ 
 

 מבוא

על פי . 5 מכלל האוכלוסייה32.7%שהיו ,  ילדי��2,468,700ראל כ חיו ביש2009בסו� שנת  .1
ה� סובלי� : נתוני� במצבי סיכו! � ילדי� 370,000 � 6 מכלל אוכלוסיית הילדי��15%כ, הערכות

רגשי ומבעיות �מבעיות בתפקוד בתחו� החברתי, לימודי�מבעיות בתפקוד בתחו� ההתפתחותי
 . דהנוגעות להשתייכות למשפחה וטיפול ביל

 להקי� ועדה ציבורית בראשות פרופסור הלל שמיד לש� בדיקת 7 החליטה הממשלה2003בנובמבר 
 מינו ראש הממשלה 2004בינואר ).  ועדת שמיד�להל! (מצב� של ילדי� ובני נוער בסיכו! ובמצוקה 

דה  הגישה הווע2006במר* . את הוועדה, מר זבולו! אורלב, ושר הרווחה דאז, מר אריאל שרו!, דאז
 לאמ* את 8ובספטמבר באותה השנה החליטה הממשלה, ) דוח שמיד�להל! (די! וחשבו! בנושא 

 . משרדית�המלצות הוועדה ולפעול ליישומ! על פי תכנית שתגבש ועדה בי!

 71כ "בסה(שובי� ואגדי יישובי� י י�56 קבעה כי התכנית תופעל ב2007 אוגוסטמ 9החלטת ממשלה
יישובי� : לפי הקריטריוני� האלה, בי! היתר, שייבחרו, )תכנית יישובי ה�להל! ) (יישובי�

באשכולות , לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  איש ומדורגי��20,000שמתגוררי� בה� יותר מ
 שבה� ילדי העולי� 5יישובי� המדורגי� באשכול ; 10)1�4( הנמוכי� ביותרכלכליי� �חברתיי�ה

כמו כ! נקבע כי . 5�10 אשכולותהמדורגות ב) רבי�יהודי� וע(ערי� מעורבות ; הרבי� ביותר
 .  ירושלי�מילדי כרבעהתכנית תיועד ג� ל

__________________ 

 .3' עמ, )Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ 2010 -ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘ ) 2010, המועצה הלאומית לשלו� הילד: מתו� 5
 .15' עמ, )ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì·ˆÓ ˙˜È„·Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„) 2006: מתו� 6
 .2003 מנובמבר 1007החלטה  7
 .2006 מספטמבר 477החלטה  8
 .2007 מאוגוסט 2281החלטה  9

ר גופי� ממשלתיי� וציבוריי� מסוימי� אחת לכמה שני� מבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבו 10
. כלכלית של תושביה(*מחקר לאפיו( ולדירוג של הרשויות המקומיות בישראל לפי הרמה החברתית

כלכליי� ומדרג את הרשויות המקומיות לפי *המחקר מציג מדד המסכ� מכלול של נתוני� חברתיי�
יכת הרשות המקומית מבטא את האשכול שאליו שי. כלכליי� הומוגניי�*עשרה אשכולות חברתיי�

 משתייכות הרשויות המקומיות שדורגו בדירוג 1לאשכול : מקומה לעומת שאר הרשויות המקומיות
* משתייכות הרשויות המקומיות שדורגו בדירוג החברתי10כלכלי הנמו� ביותר ולאשכול *החברתי

 .כלכלי הגבוה ביותר
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 �להל! ( פורס� ספר הפרויקט של התכנית הלאומית לילדי� ולנוער בסיכו! ובמצוקה 2007בנובמבר 
. את יעדי התכנית ואת עקרונות הפעולה שלה, בי! היתר, המציג) התכנית הלאומית או התכנית

התכנית אימצה . גיל הר-בדגש  ושמה 18גיל  עד מגיל לידהכלל הילדי� בסיכו! ל מיועדתת התכני
חיי� במצבי� המסכני� אות� את ההגדרה של ועדת שמיד ולפיה ילדי� ובני נוער בסיכו! ה� מי ש

 ,קיו� פיזי: שבעה תחומי חיי�ביכולת� לממש את זכויותיה�   נפגעהולכ!במשפחת� ובסביבת� 
; נפשית  ובריאותה רווח; למידה ורכישת מיומנויות; השתייכות למשפחה;פתחותוהת בריאות

 .מסכנת שלה� עצמ�  הגנה מפני התנהגות; הגנה מפני אחרי�;השתייכות חברתית

 יעדי� 13התכנית נועדה לצמצ� את מצבי הסיכו! בקרב ילדי� ובני נוער בסיכו! והוגדרו בה 
 יעדי� הנוגעי� לשינוי מער- השירותי� הקהילתיי� �13הנוגעי� לשיפור מצב הילדי� והוריה� ו

 . המיועדי� לה� ולשדרוגו

האחריות לטיפול בילדי� ובבני נוער בסיכו! במסגרת התכנית הלאומית נחלקת בי! השלטו!  .2
, להקצאת משאבי� ולבקרה, המדינה אחראית לקביעת מדיניות: המרכזי ובי! השלטו! המקומי

התכנית הלאומית ייחודית בעצ� ניהולה המשות� על ידי . ות המקומיותוהביצוע נתו! בידי הרשוי
ובעצ� האפשרות שהיא מעניקה , המקבלי� תקציב משות� למטרה זו, 11חמישה משרדי ממשלה

)  המעני��להל! (ההתערבויות והפעולות , לרשויות המקומיות לבחור בעצמ! את התכניות
� בה! מתו- מגוו! התכניות שמציעי� משרדי המתאימות לילדי� ובני נוער בסיכו! המתגוררי

 . הממשלה המשתתפי� בתכנית

 ועדת היגוי �להל! (משרדית �לש� יישו� התכנית הוקמה במשרד ראש הממשלה ועדת היגוי בי!
תפקיד . ל משרד ראש הממשלה"המשמש נציג מנכ, בראשות ראש האג� לתכנו! מדיניות) ארצית

 הועברה האחריות 2007ביולי  .מהב אחרי יישווולעקנית התכ מדיניותהתוות את להוא עדה והו
).  משרד הרווחה�להל! (לתכלול התכנית והובלתה לידי משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� 

ומנהל האג� לשירותי� , ר ועדת ההיגוי הארצית"הוא יו, מר נחו� איצקובי*, ל משרד הרווחה"מנכ
 . ר הוועדה"הוא ממלא מקו� יו, נטרמר מוטי וי, אישיי� וחברתיי� במשרד הרווחה

שלטו! הנציגי מרכז  ,לתכנית  השותפי� הממשלהה� נציגי משרדיחברי ועדת ההיגוי הארצית 
האחראית ליישו� תחו� הגיל הר- בתכנית ומעסיקה את מנהלי התכנית , 12וינט'הגנציגי המקומי ו

 �משרדית לגיל הר- �יגוי בי!בכפיפות לוועדת ההיגוי הארצית פועלת ועדת ה .ברשויות המקומיות
 ותפקידה הוא לעצב את מדיניות התכנית בכל הנוגע לילדי� בגיל הר- ולהוריה� � "התחלה טובה"

 .ולהבטיח את ההתפתחות וההתמקצעות של התכנית ושירותיה בתחו� זה

בראשות מנהלת התכנית )  מטה התכנית�להל! ג� (נהלת התכנית ימהתכנית מנוהלת באמצעות 
זרוע הביצוע משמשת והיא  ,ממוקמת במשרד הרווחהמינהלת התכנית . טלל דולב' הגב, יתהלאומ

 .ועדת ההיגוי הארציתשל 

 כל אחד כאשר, ברמה המחוזית מנוהלת התכנית במשות� על ידי משרד הרווחה ומשרד החינו-
זית משרדית מחו�בכל מחוז מונו ועדה בי! .שלושה מחוזותהתכנית בלניהול  מהמשרדי� אחראי

 ".התחלה טובה "�מנהל תכנית בכל מחוז וממונה מחוזי על הגיל הר- , ) ועדה מחוזית�להל! (

 בה נציגי� של משרדימקצועית ו�יישובית בי!ועדה  :בכל רשות מקומית המשתתפת בתכנית פועלי�
להפעלת� , להקמת המעני�, האחראי� לגיבוש התכניות היישוביות, השותפי� לתכניתהממשלה 

הפועלות , )אחת מה! לגיל הר-(שתי ועדות מקצועיות ;  אחר התפוקות והתוצאות שלה�ולמעקב
 . האחראי ליישו� התכנית ביישוב, כניתהתמנהל ו, בכפו� לוועדה היישובית

__________________ 

המשרד לקליטת העלייה , משרד הבריאות, משרד החינו�, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� 11
 .והמשרד לביטחו( הפני�

וינט היא חברה לתועלת הציבור העוסקת בתכנו( ובפיתוח של שירותי� ותכניות למע( אוכלוסיות 'הג 12
 .לרבות תכניות למע( ילדי� ונוער בסיכו(, נזקקות וחלשות
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 הושל� בכל היישובי� ואגדי היישובי� המשתתפי� בתכנית תהלי- איתור ומיפוי 2009בשנת  .3
י- זה נעשה על בסיס הגדרה משותפת ואחידה ובאמצעות כלי� תהל. של הילדי� ובני הנוער בסיכו!

 מכלל �16%שה� כ,  ילדי� במצבי סיכו! שוני�156,000בס- הכול אותרו ביישובי התכנית . אחידי�
על יסוד ממצאי המיפוי גיבשו הרשויות המקומיות . אוכלוסיית הילדי� ובני הנוער ביישובי� אלה

 .  הניתני� ביישוב לילדי� ובני נוער בסיכו! ולהרחבת�תכניות יישוביות לפיתוח השירותי�

בינואר .  הוקמו והחלו לפעול רוב המעני� שתוכננו ביישובי� הנכללי� בתכנית2010במהל- שנת 
 709במועד זה הפעילו יישובי התכנית .  פעלו מעני� כמעט בכל היישובי� הנכללי� בתכנית2011

 . 13 המעני� שבחרו916מעני� מתו- 

. 2014ח בשנת " מיליו! ש155 עד 2008ח בשנת " מיליו! ש�75 תוקצבה במתווה רב שנתי מהתכנית
התכנית מתוקצבת תקצוב . שליש מהתקציב מיועד לילדי� בסיכו! בגיל הר-, על פי מתווה התכנית

 . והרשויות המקומיות המשתתפות בה אינ! נדרשות להוסי� מתקציב! להפעלת התכנית ביישוב, מלא

 הלאומית לילדי� ובני נוער בסיכו! תרמה תרומה ניכרת לטיפול בילדי� אלה והגבירה התכנית .4
לראשונה נקבעה הגדרה אחידה לילדי� ובני נוער בסיכו! ונבנו כלי� אחידי� : את המודעות לנושא

חמישה משרדי ממשלה חברו ; נעשה מיפוי מקי� של ילדי� ובני נוער בסיכו!; למיפוי� ולאיתור�
 תו- איגו� �המחוזי והמקומי ,  הארצי�משרדית בכל במישורי� �ו� העבודה הבי!יחדיו לקיד

משרד מבקר המדינה מוצא לנכו! לציי! לשבח את . משאבי� לטיפול בילדי� ובני נוער בסיכו!
, טלל דולב ואת תרומתה לגיבוש התכנית' עבודתה המסורה של מנהלת התכנית הלאומית גב

 . להוצאתה לפועל ולניהולה

סדרי ההיערכות ליישו� התכנית  בדק משרד מבקר המדינה את 2011 אוגוסט�מר*בחודשי�  .5
הקמת התשתית הארגונית : בביקורת נבדקו בעיקר הנושאי� האלה. הלאומית ואת דרכי יישומה

איתור ומיפוי ; בניית מאגר התכניות ומעורבות משרדי הממשלה השותפי� לתכנית, ליישו� התכנית
הערכה ומער- הבקרה על יישו� , תשתית מידע; ! ביישובי התכנית והפעלת המעני�של ילדי� בסיכו

הביקורת נעשתה במינהלת התכנית הלאומית במשרד הרווחה ובארבעה ממחוזות התכנית . התכנית
אופ! יישו� התכנית ביישובי� . מחוז חיפה ומחוז הדרו�', מחוז צפו! ב, מרכז� מחוז תל אביב�

ובעיריית טירה ) 'מחוז צפו! ב(בעיריית עכו , )מחוז הדרו�( אבו בסמה נבדק במועצה האזורית
 ). מרכז�מחוז תל אביב(

 

 

 ההיערכות ליישו� התכנית

 הקמת התשתית הארגונית ליישו� התכנית

ובכלל זה הגדרת בעלי התפקידי� הדרושי� בכל , יישו� התכנית מחייב הקמת תשתית ארגונית
תהליכי גיוס כוח אד� .  וגיוס� של בעלי התפקידי� הללו–מית המחוזית והמקו,  הארצית�הרמות 

וכ- ג� תהליכי גיוס� של מנהלי תכניות , הרבה יותר מ! הצפי, למטה התכנית נמשכו זמ! רב
 :להל! הפירוט. לרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית

__________________ 

 של המשרד 30,  של משרד הבריאות156,  של משרד הרווחה275,  מעני� של משרד החינו�434נבחרו  13
יוער כי מספר המעני� שרשויות המקומיות בחרו .  של המשרד לקליטת העלייה21*לביטחו( הפני� ו

 .להפעיל במסגרת התכניות היישוביות ומספר המעני� המופעלי� משתנה מפע� לפע�
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משימה נבחרת " נקבע כי אשר ל2007בתכנית העבודה של משרד ראש הממשלה לשנת  .1
 140,000בתו- שנתיי� יטופלו , "התכנית לילדי� ונוער בסיכו!: בתחו� קידו� פרויקטי� לאומיי�

אשר ללוח הזמני� ליישו� . ילדי� ונוער בסיכו! בתכניות מניעה חדשות בקהילה בהובלת הממשלה
 ייבחרו היישובי� שבה� יופעלו התכניות ויוק� המטה הארצי 2007התכנית נקבע כי עד אפריל 

ג� במסמ- . 2007וכי מועד תחילת יישו� התכנית יהיה ספטמבר , ול בילדי� ונוער בסיכו!לטיפ
תוכניות הממשלה " האג� לתכנו! מדיניות במשרד ראש הממשלה בעניי! 2007שהוציא בינואר 

 ימונו בעלי 2007נכתב שעד סו� אפריל " תדרי- עיתונאי�, מתווה הפעילות, לילדי� ונוער בסיכו!
 . ובמהל- אותה השנה יחל היישו� ברשויות המקומיות, טה הארצי של התכניתהתפקידי� במ

, 14מר יצחק הרצוג,  החליטה ועדת שרי� לשירותי� חברתיי� בראשות שר הרווחה דאז2007ביולי 
לאמ* את המלצות ועדת ההיגוי הארצית בדבר הקריטריוני� לבחירת היישובי� שבה� תיוש� 

בדצמבר באותה השנה סוכ� מבנה העסקת . י� שישתתפו בתכניתהתכנית ולאשר את רשימת היישוב
ואול� תהליכי אישור תקני כוח האד� וגיוס העובדי� התארכו הרבה יותר מ! . כוח האד� בתכנית

להל! (בדוח על התקדמות יישו� התכנית הלאומית , למשל, כ-. המתוכנ! ועיכבו את יישו� התכנית
שהייתה באותו מועד חברה בוועדת ההיגוי , נהלת התכניתשהכינה מ, 2007מדצמבר )  דוח סטטוס�

איטית ) תהליכי גיוס כוח האד� מול הנציבות(ההתארגנות האדמיניסטרטיבית "נכתב כי , הארצית
זאת למרות שהתשתיות התכנוניות הושלמו . מאוד ומקשה על מעבר מהיר לשלב היישו�

בשו תיאורי התפקידי� והושגה הסכמה גו"עוד נכתב כי עד מועד זה ". ומאפשרות יישו� מיידי
להקמת ועדת , אנו ממתיני� לאישור סופי של הנציבות לגבי תיאורי התפקיד. עקרונית ע� הנציבות

" חיפוש למנהל ארצי של התכנית ולהוצאת מכרזי� לבעלי התפקידי� השוני� במטה ובמחוזות
 ).  למחוזות�6 למטה ו5 � תקני� 11כ "סה(

� ‰‚È¯Á ‰˙ÈÈ‰ ÏÚÂÙ· ˙È�Î˙‰ ‰ËÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ ÈÎÈÏ‰˙· Ô�ÎÂ˙Ó‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏÓ ˙¯ÎÈ
˙È�Î˙· ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈ�Î˙ ÈÏ‰�Ó Ï˘ ÌÒÂÈ‚ ÈÎÈÏ‰˙· Ì‚ ÍÎÂ .

 ˙�˘ ÛÂÒ ˙‡¯˜Ï ˜¯ Ì·Â¯· ÂÓÈÈ˙Ò‰ ÂÏ‡ ÌÈÎÈÏ‰˙2008 . 

 2007בדוח סטטוס מדצמבר :  לא מומשה2007ג� השאיפה להתחיל את יישו� התכנית בשנת  .2
לעומת ) 1.1.08(קיי� פער בי! השאיפה להתחיל לייש� את התכנית בזמ! הקצר ביותר "נכתב כי 

הזמ! שיידרש לתכנ! ולהקי� את תשתיות המידע והמחשוב הנדרשות לביצוע פעולות התכנית 
 ". ולהבטחת בקרה עליה!

אש הממשלה  נכתב כי בפגישה של ר2008בסיכו� ישיבת ועדת ההיגוי הארצית שהתקיימה ביולי 
באותה . התכנית תיעשה בהקד�" התנעת"לי� של המשרדי� ביקש ראש הממשלה ש"ע� המנכ

 2009 ינואר � 2008הישיבה נמסר כי הערכת מנהלת התכנית הארצית היא שבחודשי� נובמבר 
 . יאושרו התכניות היישוביות ותחל הפעלת!

 „ÈÓ˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ Ê‡Ó-  ¯·ÓËÙÒ2006 - 
 ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙Â�Â¯˜ÚÂ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˘Â·È‚Ï Û¯‰ ‡ÏÏ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰ÏÚÙ

‰ÓÂ˘ÈÈ È�Â�‚�Ó ˙ÚÈ·˜ÏÂ .˙‡Ê ÌÚ , ·¯ ÔÓÊ ÂÎ˘Ó� ˙È�Î˙‰ È·Ï˘ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ È„ÚÂÓ
Ô�ÎÂ˙Ó‰Ó . ˙�˘· ˜¯2010 - ˙‡ ıÓ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ 

 „ÈÓ˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰-¯‰ ÂÏÁ‰  ÏÙËÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ�ÚÓ‰Ó ˜ÏÁ ÏÈÚÙ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘
˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰È¯Â‰·Â ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ· . 

__________________ 

 .2281 קיבלה החלטת ועדת השרי� תוק+ של החלטת ממשלה שמספרה 2007באוגוסט  14
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הקמת התשתית הארגונית " נמסר כי 2011בתשובת משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ת  ההיערכות הארגונית ליישו� התוכני�" ותחילת העבודה בתוכנית נעשתה בפרק זמ! סביר מאוד

 הושלמה ברובה במעט � 2007 שהחלה במחצית השנייה של שנת �במחוזות וביישובי� , במטה
, אושרו תקני� חדשי� וגויסו עובדי� בהליכי מכרז, ובמהלכה הוגדרו תפקידי� חדשי�, פחות משנה

 �70מער- ארגוני של� ובו קרוב ל. שחייבו בחירה משותפת של משרדי ממשלה ורשויות מקומיות
בעזרת הירתמות המשרדי� וכ! הארגוני� . ידי� חדשי� הוק� והחל לפעול בתו- תקופה זובעלי תפק

 . השותפי� הופעלה התכנית א� שחל עיכוב באיוש חלק קט! מהמשרות

ל משרד " שר הרווחה ומנכ�כמו כ! ציי! משרד הרווחה כי ועדת ההיגוי הארצית ומובילי התכנית 
קפדני של העקרונות ודרכי העבודה של התכנית הבאה  נקטו גישה השמה דגש ביישו� �הרווחה 

כלי מיפוי , לידי ביטוי ה! בהשקעה בתכנו! לפני תחילת הפעלת התכנית וה! בגיבוש נוהלי עבודה
מכלול המשימות שנדרשו לגיבוש התשתיות להפעלה נעשה בקצב מהיר . ותכנו! ותשתיות מידע

ג� הליכי ההיערכות של הרשויות ). 2008מבר  עד ספט2007מיולי ( במש- מעט יותר משנה �יחסית 
 שה� חלק אינטגרלי מיישו� � הקמת המער- הארגוני וקיו� הליכי מיפוי ותכנו! �המקומיות 

 . הושלמו במרבית הרשויות המקומיות בתו- כמה חודשי�, התכנית וחיוניי� להשגת יעדי התכנית

Î˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙·Î¯ÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙È� , Ì˘Î
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ˘ , ˙È�Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï Ô�ÎÂ˙Ó‰ „ÚÂÓ‰ ÔÈ· ÔÓÊ‰ ¯ÚÙ˘ È¯‰

) ˙�˘ ÛÂÒ2007 ( ÏÚÂÙ· ‰˙ÏÚÙ‰ ÔÈ·Â) ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙2010 (¯È·Ò Â�È‡ . ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ Ì�Ó‡
ÈË�ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ˙ÂÙÒÂÂ˙‰ ÌÚ ÔÂÎ„ÚÏ Ô˙È� È‚Ë¯ËÒ‡‰ ÔÂ�Î˙‰ ·Ï˘· Ú·˜�˘ È¯Â˜Ó‰ , ÌÏÂ‡

ÚÙ ÁÎÂ�Ï ÔÎ‡ ‡Â‰ È‚Ë¯ËÒ‡‰ ÔÂ�Î˙‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰ ÔÈ·Â ‰Ê ·Ï˘ ÔÈ· ÏÂ„‚ ‰Î ¯
È·ÈË˜Ù‡. 

 

 

 קביעת יעדי� כמותיי� לש� מדידת תוצאות התכנית

התכנית הלאומית מיועדת לצמצ� את מצבי הסיכו! בקרב ילדי� ובני נוער בסיכו! ואת , כאמור
לצור- כ- הגדירה .  אלה ובמשפחותיה�חומרת� ולהביא לידי שינוי מקי� בדרכי הטיפול בילדי�

 יעדי� המיועדי� להביא לידי שיפור מצב הילדי� והוריה� 13: ועדת ההיגוי הארצית שני סוגי יעדי�
 יעדי � יעדי� המיועדי� להביא לידי שינוי ושדרוג של מער- השירותי� עבור� �13 ו� יעדי תוצאה �

שהוגדרו אינ� יעדי� כמותיי� ולא נקבע מהו היעדי� , ואול�.  לש� השגת יעדי התוצאה�מערכת 
 .היק� השינויי� המצופה בכל אחד מהיעדי�

 דווח כי בפגישת הכנה שהתקיימה לקראת 2008בישיבת ועדת ההיגוי הארצית שהתקיימה בינואר 
לי� של משרדי הממשלה השותפי� בתכנית "בהשתתפות פורו� המנכ, דיו! אצל ראש הממשלה

. ביקשו המשתתפי� בפגישה שתהיה ליעדי התכנית הגדרה כמותית, להל משרד ראש הממש"ומנכ
חברי ועדת ההיגוי העלו את הקשיי� הכרוכי� בהצבת יעדי� כמותיי� והחליטו שהדבר לא ייעשה 

 .בשנה הראשונה ליישו� התכנית

 ÌÂ˘ÈÈÏ ‰�Â˘‡¯‰ ‰�˘· ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ ·Èˆ‰Ï ‡Ï˘ ‰ËÈÏÁ‰ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ì�Ó‡
˙È�Î˙‰ ,ÏÂ‡ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Ì‚ Ì- ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ÌÈÈ˙�˘Ï ·Â¯˜ 

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·-¯ÂÓ‡Î ÌÈ„ÚÈ ˙È�Î˙Ï Â¯„‚Â‰ ‡Ï  . 
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משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי התכנית מפעילה מערכת מידע ומדידה 
 לגבי כל ילד כזה המאפשרת מעקב אחר כל ילד המשתת� בתכנית ומדידה של השינוי בהיק� הסיכו!

עוד מסר כי בימי� אלה מושלמת המדידה הראשונה של .  יעדי התוצאה שנקבעו�13בכל אחד מ
המשתתפי� במעני� השוני� ובתו- שנה נית! יהיה לדווח על שינויי� במצב הילדי� וא� יש 

אשר להגדרת יעדי� כמותיי� נמסר בתשובת המשרד . התקדמות בהשגת היעדי� שהציבה התכנית
בי! תחומי� ובי! ,  לאחר צבירת ניסיו! של שנתיי� במדידת היקפי השינוי ובהשוואה בי! רשויותכי

 .נית! יהיה לקבוע ג� יעדי� כמותיי�, תכניות

 ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ÏÏÎ˙Ó‰ ‡Â‰˘ - ÈÎ 
ÏÓ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰ÁÏˆ‰‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÈ„„Ó ‰ÏÈÁ˙Î

˙È�Î˙‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ˙Î¯Ú‰Ï ÌÈÈ˙ÂÓÎ .ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ‰Ê ÏÏÎ· ,ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó , Ì‡
‰Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ‰‚È˘Ó ÔÎ‡ ˙È�Î˙‰ , ‡Ï Ì‡Â- Í¯ÂˆÏ ‰· ˙Â˘ÚÏ ˘È ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÈ‡ 

ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ,ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÔÈÙÂÏÁÏÂ . 

 

 

 בניית מאגר התכניות

נות הפעולה של התכנית הלאומית הוא מת! אפשרות בחירה לרשויות אחד מעקרו, כאמור .1
כדי לסייע בכ- . המקומיות בדבר התכניות שיופעלו עבור הילדי� ובני הנוער בסיכו! ביישוב!

ולהבטיח שהתכניות שייבחרו יביאו לידי השגת יעדי התכנית ויעמדו בקריטריוני� מקצועיי� הכינה 
 שממנו יכולות הרשויות המקומיות לבחור את התכניות ,"מאגר תכניות"מינהלת התכנית 

מאגר התכניות הוא ספר המרכז את כל המעני� . המתאימות ביותר לצורכי האוכלוסייה שלה!
 . לילדי� בסיכו! שמשרדי הממשלה השותפי� בתכנית מפעילי� או שותפי� בהפעלת�

תכניות המיועדות : ו ה�ועדת ההיגוי הארצית קבעה קריטריוני� להכללת תכניות במאגר ואל
 �פרטני או קבוצתי  –תכניות המיועדות לטיפול ישיר ; לילדי� בסיכו! על פי הגדרות הסיכו! בתכנית

או בהוריה� וכ! לקידו� )  בחינו- המיוחד21 או עד גיל 18מלידה עד גיל (בילדי� ובני נוער בסיכו! 
. מיועדות להפעלה בקהילה בלבדתכניות ה;  היעדי� שהוגדרו בתכנית�13השגת אחד או יותר מ

משרדי הממשלה השותפי� לתכנית התבקשו לכלול במאגר רק תכניות שעומדות בקריטריוני� 
על פי , התכניות שעמדו בכל הקריטריוני� נכללו במאגר .שהוצבו וה� יכולי� ומוכני� לפקח עליה!

 . מיתשיקול דעת� של האגפי� המקצועיי� ומטות המשרדי� השותפי� לתכנית הלאו

, יעדי התכנית הלאומית שכל תכנית מבקשת להשיג, במאגר התכניות נכתב מידע כללי על כל תכנית
דרכי הפעולה והאמצעי� הנחוצי� להפעלת כל , מאפייני האוכלוסייה שאליה מיועדת כל תכנית

, ופרטי אנשי הקשר במשרד האחראי להפעלת כל תכנית, עלות ההפעלה של כל תכנית, תכנית
 פורסמה הגרסה 2007בנובמבר .  אפשר לפנות כדי ללמוד יותר על הפעלת התכניותשאליה�

גרסה מעודכנת של מאגר התכניות פורסמה .  תכניות�230הראשונה של ספר מאגר התכניות ובו כ
 .  תכניות�280והוצגו בה כ, 2009ביוני 

, עות לתכניות במאגרבדיוני ועדת ההיגוי הארצית ובפורומי� אחרי� עלו סוגיות שונות הנוג .2
 :כמפורט להל!

 �עדכו! ושדרוג מאגר התכניות " שכותרתו 2009במסמ- שהכינה מינהלת התכנית באפריל  )א(
התכניות במאגר לא הוצגו בצורה אחידה ושיטתית המאפשרת להבי! את : נכתב כי" מתווה לדיו!

ומחקרי הערכה לא נכלל מידע על תוצאות התכנית ; התשומות העיקריות והעלויות, דרכי הפעולה
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במסמ- . התעריפי� של התכניות לא היו מעודכני� תמיד; בכל התכניות שלגביה! היה מידע כזה
 . משרדית�צוי! שיש צור- ליצור סטנדרטיזציה ואחידות במרכיבי התכניות בראייה בי!

בנה ללא אוגד! התכניות נ: "2010בעיות דומות עלו בדיו! שקיימה ועדת ההיגוי הארצית בינואר 
לתוכניות רבות שהועברו על ידי המטות לספר התוכניות אי! מספיק ידע ביחס לדרכי . סטנדרטיזציה

יש צור- לדו! דיו! מעמיק יותר בתהלי- בחירת : בדיו! ציינו חברי הוועדה כי". ההפעלה שלה!
המשרדי� יש צור- לדו! בתכניות במטות ; התכניות כדי לבחו! כיצד נבחרו תכניות שאינ! מוכרות

הסוגיות . יש לבחו! כל אחת מהתכניות; ולבחו! א� כל התכניות שנכנסו למאגר צריכות להישאר בו
 .2010האמורות עלו ג� בדיו! שקיימה ועדת ההיגוי הארצית באפריל 

שלבי לעדכו! מאגר � הוצג מתווה תלת2010בישיבת ועדת ההיגוי הארצית שהתקיימה ביוני 
 יוחל� מאגר התכניות לאחר מיו! ושדרוג ראשוני של � 1.9.10 עד �! התכניות ולפיו בשלב הראשו

 תשופר איכות המאגר באמצעות כתיבה � 2011 עד ינואר 2010 מספטמבר �בשלב השני . התכניות
 ללא ציו! תארי- �בשלב השלישי . על פי פרמטרי� אחידי� שפורטו בישיבה, מחודשת של תכניות

 . משרדיות�נדרדי� אחידי� ככל האפשר וכ! יגובשו תכניות בי!יוק� מאגר תכניות בעל סט �יעד 

 קיבלו חברי הוועדה עדכו! ולפיו השלב הראשו! 2010בדיו! שקיימה ועדת ההיגוי הארצית בדצמבר 
של עדכו! מאגר התכניות נמצא בשלבי סיו� ולקראת השלב הבא יש להביא לידי האחדת צורת 

החלטה על , האחידה תאפשר דיו! וניתוח של התכניותצוי! שהכתיבה . הכתיבה של כל התכניות
 .איחוד תכניות וכתיבת סטנדרטי� משותפי�

קיימו עובדי� ממינהלת התכנית הלאומית פגישה ע� צוות הבטחת איכות במכו!  2011באפריל 
בסיכו� הפגישה נכתב כי במועד ". בקרה על המעני� של התכנית הלאומית"ב  שעסקה15ברוקדייל

 לצמצ� את מספר אפשרובחינה כיצד תכניות השונות לי- בשלב של יצירת סדר בנמצא התהזה 
  . איחוד תכניות דומות או זהותתכניות באמצעותה

בדיו! שקיימה . סוגיה נוספת שעלתה היא כלילת! במאגר התכניות של תכניות שלא נוסו )ב(
של תכניות שנמצאות בשלב סוגיית הכנסת! , בי! היתר,  נדונה2007ועדת ההיגוי הארצית באוגוסט 

בפרוטוקול הדיו! נכתב שחברי הוועדה . ההרצה או תכניות שאי! ניסיו! בהפעלת! למאגר התכניות
 . הסכימו שמוטב להתחיל בתכניות מוכרות שכבר נוסו

 ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2009 - ÏÈ¯Ù‡ 2010 ˙ÂÈ�Î˙‰ ¯‚‡ÓÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÈÚ· ÂÏÚ 
ˆÊÈ„¯„�ËÒ ¯„ÚÈ‰ ‰Ê ÏÏÎ·ÂÈ‰Ô˙ÏÚÙ‰· ÔÂÈÒÈ� ¯„ÚÈ‰Â ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‚ˆ‰·  , È�ÂÈ· ÔÎÏÂ2010 

˙Ï˙ ‰ÂÂ˙Ó ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ËÏÁÂ‰-¯‚‡Ó‰ ÔÂÎ„ÚÏ È·Ï˘ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡ , ËÒÂ‚Â‡
2011 ,‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈ�Î˙‰ ¯‚‡Ó ÔÂÎ„Ú ÌÏ˘Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙„ÚÂ È¯·Á˘ Û‡

¯ÎÂÓ ˙ÂÈ�Î˙· ÏÈÁ˙‰Ï ·ËÂÓ˘ ÂÓÈÎÒ‰ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ÂÒÂ� ¯·Î˘ ˙Â- ¯‚‡ÓÏ ÂÒ�ÎÂ‰ 
Ô˙ÏÚÙ‰· ·¯ ÔÂÈÒÈ� ‰È‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈ�Î˙ Ì‚ ˙ÂÈ�Î˙‰ . 

בפגישות שקיי� צוות . 2010יישו� התכניות ברשויות המקומיות החל כאמור בתחילת שנת  .3
הביקורת במינהלת התכנית ובכמה מהמחוזות הועלה כי בעת יישו� התכניות נתקלו הרשויות 

חלק מהתכניות בשל בעיות דומות לאלו שהוצגו בדיוני ועדת ההיגוי המקומיות בקשיי� ביישו� 
רשויות מקומיות בחרו תכניות שעברו היישר משלב ההרצה לשלב של הפצה , למשל, כ-. הארצית

תכניות לא מעטות שנבחרו היו זקוקות לפיתוח של מערכי הדרכה ; רחבה וחסרו לה! מערכי הדרכה
תוספת מדריכי� בעלי ידע ולחיזוק של אנשי מקצוע ביישובי� ל, גדולי� יותר מאלה שהיו זמיני�

ובעיקר אלו של , כמו כ! עלה כי עלויות ההפעלה של מקצת התכניות. האחראי� להפעלת התכנית

__________________ 

וינט וממשלת ישראל ועוסק 'המכו( הוא ארגו( עצמאי שלא למטרות רווח המופעל בשיתו+ ארגו( הג 15
 . במחקר יישומי בתחומי החברה והרווחה
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והעלויות של חלק! היו , 2009לא היו מעודכנות במאגר התכניות שפורס� בשנת , משרד הבריאות
 . גבוהות מאלו שצוינו במאגר

בשל בעיות , 2010 תכניות שהיו בתהליכי החלפה או ביטול באוגוסט 32המדינה בדק משרד מבקר 
 :להל! דוגמאות. בתכניות שהקשו על יישומ!

 לטיפול � עידוד"אר והמועצה האזורית נחל שורק ביקשו להחלי� את תכנית 'המועצה המקומית מג
 הבריאות לא היה של משרד הבריאות משו� שמשרד" ADHDבילדי� ע� הפרעות קשב וריכוז 

 הדרכה �� "הדו"אר ביקשה להחלי� ג� את תכנית 'המועצה המקומית מג; ערו- ליישומה
) י" אג� שפ�להל! (של אג� שירות פסיכולוגי ייעוצי "  לילדי� ע� התנהגויות סיכו!ומעורבות הורי�
קשה המועצה האזורית שפיר בי; מהוליישערו-  לא היה שמשרד החינו-כיוו! במשרד החינו- 

, י"של אג� שפ" ס"טיפול פרטני ומערכתי לטיפוח התנהגויות מסתגלות בביה" להחלי� את התכנית
 אג� �להל! (  של האג� לשירותי חינו- ורווחה"אורי�"תכנית ועיריית נתניה ביקשה להחלי� את 

; "מאגר התכניות"משני אגפי� אלה במשרד החינו- להוציא את התכניות  ותהחלטבשל ) ר"שח
ר משו� שעלויות התכנית "של אג� שח" חוויה משפחתית"ית עכו ביקשה לבטל את התכנית עירי

  .שהופיעו במאגר התכניות לא היו מעודכנות

 ¯‚‡Ó‰ ÔÓ ˙ÂÈ�Î˙ Â¯Á· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
 ÔÓ˘ÈÈÏ Â˘˜˙‰Â-ÔÚˆ·Ï ÌÈÎÂ¯Ú Ì�È‡ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ¯¯·˙‰˘ ÌÂ˘Ó Ì‡  ,‡˘ ÌÂ˘Ó Ì‡ ÔÙÂ

 ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÂÈ�Î˙‰ ¯‚‡Ó· ÂÓ˘¯�˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ˘ ÌÂ˘Ó Ì‡Â ÂÈ„ ¯Â¯· ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÚÙ‰‰
˙ÂÈ�Î„Ú. 

בריאות " כי אכ! תכניות של 2011משרד הבריאות אישר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
. וכי ליקוי זה תוק! במאגר התכניות החדש, לא תמיד התאימו למה שצוי! במאגר התכניות" הציבור

אשר . א� כי בהיק� מצומצ� יותר ממה שתוכנ! מראש, עובדה זו לא מנעה את הפעלת התכניות
בי! היתר בשל ,  אישרו משרד הבריאות ומשרד הרווחה כי היה קושי בהפעלתה�" עידוד"לתכנית 

 . ובשל קושי בגיוס כוח אד� מיומ! להפעלתה, חדשנותה

י כי מקור " אשרה מנהלת אג� שפ2011בתשובת משרד החינו- למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
תקצוב לא ריאלי שהוצג במאגר , בי! היתר, הקשיי� בהפעלת התכניות בתחילת הפעלת! היה

� נתקלה בקשיי� בהפעלתה "כי תכנית הדו, מנהלת האג� אישרה. התכניות ושונה לאחר מכ!
" ס"גלות בביהטיפול פרטני ומערכתי לטיפוח התנהגויות מסת"תכנית ; והמש- הפעלתה ייבדק

: התקציב שונה והתכנית מופעלת במועד זה בשני יישובי�. תוקצבה באופ! שלא נית! היה ליישמה
משרד ; יעודכנו" חוויה משפחתית"ר מסר כי עלויות התכנית "מנהל אג� שח. יפו�אביב�נתניה ותל

ה להפעילה נגרעה ממאגר התכניות כיוו! שלא נית! הי" אורי�"הרווחה ציי! בתשובתו כי תכנית 
 .במתכונת שבה היא נכתבה

משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הכללת מגוו! גדול של תכניות היא אב! 
 א� כי לא תמיד מדובר �וכי היה ניסיו! בהפעלת הרוב המכריע של התכניות , יסוד של התכנית

מאפייני היישובי� שבה� בהקשר זה צוי! כי היק� הפריסה של חלק מהתכניות ו. בניסיו! נרחב
ג� לגבי תכניות , שלא תמיד נצפתה מראש, מופעלת התכנית הלאומית מחייבי� היערכות מיוחדת

מאז פרסו� מאגר , זאת ועוד. א- היא נעשתה במידה מרובה של הצלחה, שיש ניסיו! בהפעלת!
, היו ברורי�התכניות נעשו צעדי� רבי� על מנת להסדיר היבטי� שוני� של הפעלת התכניות שלא 

 פורס� מאגר תכניות ובו הובהרו דרכי 2011בתחילת נובמבר . ואלה עדיי! נמצאי� בעיצומ�
כמו כ! . עודכנו עלויות התכניות ונשקל מחדש נושא הכללת תכניות מסוימות במאגר, ההפעלה

נמסר כי במועד זה נכתבות כל התכניות בפורמט מובנה שיאפשר לבחו! את כלל התכניות על פי 
בשלב הבא יגובשו אמות מידה של איכות למרכיבי� הקיימי� בתכניות רבות . רמטרי� אחידי�פ

 .וייעשה ניסיו! לחבר בי! תכניות דומות וכ! בי! תכניות משלימות העוסקות בתחומי� שוני�



 881 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�
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 יישו� התכנית ברשויות המקומיות

 איתור ומיפוי של ילדי� ובני נוער בסיכו�

השלב הראשו! בתהלי- העבודה ברשות המקומית היה איסו� מידע על מספר הילדי� ובני  .1
. 16היישובי� ואגדי היישובי� שנבחרו להשתת� בתכנית �56הנוער בסיכו! ומאפייניה� בכל אחד מ

לספק לרשות המקומית מידע על מספר הילדי� ובני הנוער : לתהלי- זה שתי מטרות מרכזיות
ליצור בסיס ; מאפייניה� וצורכיה� לש� הכנת תכנית לפיתוח שירותי� ביישוב, בסיכו! ביישוב

 .למעקב אחר מצב� של ילדי� אלו

. הילדי� בסיכו! נאס� משני מקורות באמצעות שאלוני� שמילאו אנשי מקצוע על כלל 17מידע אחיד
תחנות לבריאות : ובה�, המקור הראשו! היה השירותי� המרכזיי� שבה� נמצאי� ילדי� ובני נוער

תהלי- איסו� המידע בשירותי� אלה . יסודיי��גני ילדי� ומעונות ובתי ספר יסודיי� ועל, המשפחה
השירות , מחלקות לשירותי� חברתיי�: ובה�, שני היה השירותי� הטיפוליי�המקור ה; נקרא איתור

, שירות המבח! לנוער, השירות לטיפול בהתמכרויות, השירות לנערות וצעירות, לנוער וצעירי�
 . תהלי- איסו� המידע בשירותי� אלה נקרא מיפוי. שירות ביקור סדיר ויחידות לקידו� נוער

מכיוו! , ע� זאת. וע בתהלי- האיתור לא כלל מידע מזהה על הילדי�השאלוני� שמילאו אנשי המקצ
גני ילדי� ,  תחנות לבריאות המשפחה�שמדובר במסגרות שבה! מתבצעת הפרדה גילאית ברורה 

 . כל ילד יכול להיות מאותר רק במסגרת אחת ואי! חשש שילד ייספר יותר מפע� אחת�ובתי ספר 

__________________ 

 . מהילדי� בסיכו( בישראל45%מתגוררי� אלה ישובי� יב 16
בתחומי  מצבי סיכו( 24בטופס נרשמו . טופס אחיד שגובש על יסוד הגדרת הסיכו( שאימצה התכנית 17

 . בסיסי על הילד ומשפחתוידמוגרפ*החיי� הנכללי� בהגדרה וכ( מידע סוציו
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והיה אפשר להצליב את המידע , י- המיפוי כלל מידע מזהההשאלוני� שמילאו אנשי המקצוע בתהל
על כל ילד וכ- לוודא שכל ילד מטופל נספר פע� אחת וכ! לבדוק א� הילדי� מטופלי� על ידי 

 .שירות אחד או יותר

, )בלא זיהוי(אול� מאחר שלא היה אפשר לדעת א� יש ילדי� בסיכו! שאותרו ג� בתהלי- האיתור 
. לא היה אפשר לקבוע כמה ילדי� אותרו ביישוב על ידי כלל השירותי�) יהויבז(ג� בתהלי- המיפוי 

לש� כ- הוחלט כי מספר הילדי� . על כ! היה צור- לקבוע אומד! של מספר הילדי� בסיכו! ביישוב
בסיכו! ביישוב הוא מספר הילדי� שאותרו בתהלי- האיתור בתוספת הילדי� שנשרו ממסגרת 

אול� ייתכ! כי יש ילדי� שלא אותרו בתהלי- האיתור . רותי� המטפלי�לימודית ודווחו על ידי השי
 . ולכ! אומד! זה הוא אומד! חסר

ושל  רשות המקומית בה�נעשה מיפוי של השירותי� המטפלי� בבסיכו! לצד איתור הילדי�  .2
לתהלי- זה שתי .  לפני תחילתה של התכנית הלאומיתהמשאבי� והתקציבי� העומדי� לרשות�

לתת לרשות המקומית תמונה על מכלול המשאבי� והשירותי� המיועדי� )  א(:   מרכזיותמטרות 
לילדי� ובני נוער בסיכו! ביישוב כדי לאפשר שימוש מושכל במשאבי התכנית הלאומית ולפתח 

הקיי� ביישוב וינסו לצמצ� את הפערי� בי! השירותי� ובי! שירותי� ותכניות שיהלמו את המער- 
  . לשמש בסיס למעקב אחר התפתחות מער- השירותי� ביישוב ע� התקדמות התכנית) ב (;  הצרכי�

לאחר סיו� תהלי- האיתור והמיפוי בכל יישוב המידע עובד ונותח על ידי צוות מכו!  .3
את ,  הילדי� ובני הנוער בסיכו! ביישובמספר את המפרטי�כל יישוב קיבל דוחות . ברוקדייל

 שמשקיעה הרשות )כוח אד� ותכניות( המשאבי�  וכ! את היק�מאפייני הילדי� ואת צורכיה�
 על סמ- .התכנית הלאומיתהפעלתה של ילדי� בסיכו! ביישוב לפני תחילת לשירותי� המקומית ב

בחרה לפתח עבור המעני� ש הכוללת את תכנית יישוביתתכננה כל רשות המקומית הדוחות הללו 
 . הילדי� בסיכו! במסגרת התכנית הלאומית

מאפייני הילדי� ובני הנוער המאותרי� בסיכו! ביישובי התוכנית הלאומית לילדי� ולנוער "וברת בח
, צוי! כי ביישובי התכנית אותרו)  חוברת מאפייני המיפוי�להל!  (18שפרס� מכו! ברוקדייל" בסיכו!

. 19לו מס- כל הילדי� ביישובי� הל�16%שה� כ,  ילדי� ובני נוער בסיכו!156,024, על פי האומד!
 . ה� בני נוער�31% ה� בגיל בית ספר יסודי וכ�38%כ,  מ! הילדי� המאותרי� ה� בגיל הר-�31%כ

ליותר ממחצית� יש בעיות בתחו� ; לרוב הילדי� שאותרו יש בעיות הנוגעות להשתייכות למשפחה
 �39%לכ;  מה� יש בעיות בתחו� הרווחה והבריאות הרגשית�43%לכ; הלמידה ורכישת מיומנויות

בבריאות ,  יש בעיות בקיו� הפיזי�38%לכ; יש בעיות בהשתייכות ובהשתלבות החברתית
 . מאופייני� בהתנהגויות סיכו!�13%וכ;  יש בעיות הקשורות להגנה מאחרי��18%לכ; ובהתפתחות

כלומר , הוגדרו ילדי� במצבי סיכו! מורכבי�) 40%( הילדי� שאותרו במיפוי �156,000 מכ�60,000כ
חברתי ובתחו� �בתחו� הרגשי, בתחו� המשפחתי: לי� מבעיות בכמה תחומי�ילדי� הסוב

כלומר , נמצאי� בסכנה,  ילדי��31,000קרוב ל, כמו כ! כחמישית מ! הילדי� שאותרו. הלימודי
 .נמצאי� במצבי� המסכני� אות� באופ! ממשי או שיש הסתברות גבוהה שיסכנו אות�

 : כלהל!, רמי� המשפיעי� על איכות המיפויבחוברת מאפייני המיפוי הוצגו כמה גו .4

 רובו,  תהלי- חדש המבוסס על הגדרה חדשה של ילדי� בסיכו!הואתהלי- האיתור והמיפוי )  א(
 תהלי- זה  חייבבמסגרות החינו-. איתור ילדי� בסיכו!של תהלי- עסקו לראשונה באנשי המקצוע 

ילדי� בסיכו! ביישוב תכ! כי יש י יעל כ!.  של העובדי�פעמי� רבות את הרחבת תפיסת התפקיד

__________________ 

ÈÈÙ‡Ó	·Â ÌÈ„ÏÈ‰ È	‰ È	ÎÂ˙‰ È·Â˘ÈÈ· ÔÂÎÈÒ· ÌÈ¯˙Â‡Ó‰ ¯ÚÂ	ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È˙ , טליה חסו(, רחל סבו לאל 18
ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ	ÏÂ ÌÈ„ÏÈÏ) 2010( ,13*12' עמ. 

הילדי� בסיכו( בישראל יהיה נמו� משיעור בחוברת מאפייני המיפוי נכתב כי סביר להניח ששיעור  19
הילדי� ובני הנוער בסיכו( ביישובי התכנית מכיוו( שיישובי התכנית כוללי� יישובי� מ( האשכולות 

 .אקונומיי� הנמוכי� ביותר*הסוציו
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תכ! כי לילדי� שאותרו יש בעיות נוספות שאנשי המקצוע אינ� יוי, שאנשי המקצוע לא איתרו
 ,כמו כ! היו אנשי מקצוע שלא נענו לבקשת התכנית הלאומית לאתר ילדי�. מיומני� דיי� לאתר

 .  אומד! חסרהואמדווח ה הילדי� בסיכו! מספרולכ! 

באחד היישובי� :  רבה בי! היישובי� בכל הנוגע לשיעור הילדי� בסיכו! שאותרויש שונות )ב(
חריגה ניכרת מממוצע שיעור האיתור . 41%ואילו ביישוב אחר שיעור� היה , 7%שיעור� היה 

 . עשויה להצביע על בעיות בהליכי האיתור

 האיתור יעורואילו ש ,תכניתל האחראי� של האיתור בגיל הר- היה גבוה מהצפי שיעור )ג(
ה�  האיתור הגבוה בגיל הר- הסברי� אפשריי� לשיעור. בקרב בני הנוער היה נמו- מהצפוי

וכ! ) לידת פג, למשל, כללו(שבתחנות לבריאות המשפחה הרחיבו את ההגדרות של התכנית 
. שאחיות התחנות לבריאות המשפחה הגדירו ילדי� בסיכו! בלי לסמ! בעיות כלשה! שמה! סבלו

שאיתור בני הנוער לא נעשה בכל  האפשריי� לשיעור האיתור הנמו- בקרב בני נוער ה� ההסברי�
מבתי הספר נושרי� ה מסגרות המטפלות בבני נוער ,משלל (� היה לאתראפשרבה! שהמסגרות 

  . וכ! שקציני ביקור סדיר אינ� מכירי� את כל בני הנוער הנושרי�) פורמליותלאמסגרות ו

בעיריית טירה ובמועצה , יקורת ע� מנהלות התכנית בעיריית עכומפגישות של צוות הב .5
" סיו� ובקרת איכות על מיפוי הילדי� בסיכו! והמשאבי� ביישוב"ומדוחות , האזורית אבו בסמה

 :עלו בעיות הנוגעות לאיכות המיפוי כדלקמ!

גני מנהלת התכנית בעיריית עכו ציינה כי ג� לאחר שהתקיימו שני סבבי� של מיפוי ב )א(
כמו כ! שיעור� של העולי� . הילדי� התוצאות שהתקבלו העידו בעיקר על ילדי� בקצה רצ� הסיכו!

במצגת שהכינה . מקרב הילדי� ובני הנוער בסיכו! שאותרו קט! משיעור� על פי התפיסה הרווחת
יש להתחשב בכ- שהמיפוי אינו משק� בצורה מספקת את מספר "מנהלת התכנית בעכו נכתב כי 

יש להתייחס לכ- בעת . � בסיכו! ואת גורמי הסיכו! אלא מצביע על מגמות עיקריות בלבדהילדי
 ". תהלי- תכנו! השירותי� הנדרשי�

 כי ההגדרה האחידה של ילדי� 2011עיריית עכו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ולפיכ- המיפוי , י�בסיכו! במסגרת התכנית הלאומית מחייבת זמ! הטמעה אצל הגורמי� הטיפולי

 . שבוצע בתחילת התהלי- לא שיק� במידה מספקת את היק� הילדי� והנוער בסיכו! ברשות

מנהלת התכנית בעיריית טירה ציינה כי במיפוי שנעשה היה מספר הילדי� שאותרו קט!  )ב(
שני במיפוי ה. ולכ! הוחלט להדרי- שוב את המורי� שעשו את המיפוי ולעשות מיפוי חוזר, מהצפוי

דוח סיו� ובקרת איכות על מיפוי "ע� זאת ב.  ילדי� בסיכו!24% �התקבלו תוצאות הגיוניות יותר 
הצור- בהקניית "ציינה מנהלת התכנית של היישוב את " הילדי� בסיכו! והמשאבי� ביישוב

 ".מיומנויות לאיתור ילדי� בסיכו! לאנשי מקצוע שוני�

דוח סיו� ובקרת איכות על מיפוי "סמה ציינה במנהלת התכנית במועצה האזורית אבו ב )ג(
כי ג� לאחר שהתקיימו שני סבבי� של מיפוי היה , בי! היתר, "הילדי� בסיכו! והמשאבי� ביישוב

קט! ממספר הילדי� ) חו* מגני הילדי�(מספר� של הילדי� שאותרו בכל המסגרות החינוכיות 
בשל הימנעות� הבולטת , בי! היתר, עהלהערכתה איכות המיפוי נפג. בסיכו! שהיה ידוע למועצה

כמו עברות מי! בתו- המשפחה , של אנשי מקצוע להתייחס אל ענייני� מסוימי� הנתפסי� כטאבו
כמה מאנשי המקצוע תופסי� באופ! שונה את נושא מצבי הסיכו! ; ומחוצה לה והתעללות בילד

 . בכלל ואת נושא הענישה הגופנית בפרט

 כי נתוני 2011אישרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר המועצה האזורית אבו בסמה 
 . המיפוי לא שיקפו את מצב� האמיתי של הילדי� בסיכו! במועצה מהסיבות שפורטו לעיל

עלה הצור- בשיפור המתודולוגיה של  2010בישיבת ועדת ההיגוי הארצית שהתקיימה באפריל 
במועד סיו� הביקורת לא הוקמה . נושאמשרדית שתעסוק ב�ועדה בי!והוחלט בה להקי� המיפוי 

 .הוועדה האמורה
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לעורר את המודעות , בי! היתר, משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי המיפוי נועד
להטמיע את השימוש בשפה משותפת בקרב כלל , למצבי סיכו! שעל אנשי המקצוע לשי� לב אליה�

מבחינות אלה השיג . נו! ובפיתוח של שירותי�אנשי המקצוע בכל רשות מקומית וכ! לסייע בתכ
המיפוי את מטרותיו שכ! הוא שימש בסיס ללמידה של הגדרה משותפת ולמת! תשומת לב לילדי� 

ג� בקרב קבוצות אוכלוסייה שבה! הייתה רק התייחסות מועטה למצבי הסיכו! , ובני נוער בסיכו!
וגית של המיפוי יש להדגיש את העובדה עוד נמסר כי בצד חשיבות המהימנות המתודול. קוד� לכ!

הקשיי� , מפה של ילדי� בסיכו!,  ביחס ליישובי התכנית�שקיימת כיו� ביישובי� וברמה הארצית 
ע� זאת צוי! כי מתוכנ! מיפוי נוס� במסגרת התכנית ויגובש מתווה המבוסס . שלה� והצרכי� שלה�

הדרכת אנשי ,  האוכלוסייה השוני�ובכלל זה התאמת השאלו! למגזרי, על לקחי המיפוי הקוד�
 . המקצוע והמסגרות שייכללו במיפוי

 ˜¯Ù· ÌÈÂÙÈÓÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ¯Â˙È‡ Ï˘ ·Î¯ÂÓ ÍÈÏ‰˙ ÚÂˆÈ· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ È‚˘È‰Ó „Á‡ ‡Â‰ ˙ÈÒÁÈ ¯ˆ˜ ÔÓÊ .ÚˆÂ· ‰�Â˘‡¯Ï ˙Ú· ÌÈ·¯ ÌÈ·Â˘ÈÈ· 

 ˙Á‡ ‰�ÂÚ·Â ÏÚ ÛÈ˜ÓÂ È˙ËÈ˘ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ ÌÈÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‰È�ÈÈÙ‡Ó ÏÚÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ
‰„ÈÁ‡ ‰¯„‚‰ ÈÙ ÏÚÂ ÌÈ�·ÂÓ . ·Ï˘˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡Ê ÌÚ

Ô‰ÈÎ¯ÂˆÏÂ ÔÂÎÈÒ· ˙Â‡ˆÓ�‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï Ì‚ „ÚÂ� ÈÂÙÈÓ‰ , È¯‰
 ˙˜ÈÂ„Ó ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˙˙Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ÂÏ‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ÔÈÂÙÈÓ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯·˘ ÏÎÎ

Ô‰ÈÏÚ ¯˘Ù‡‰ . Â‡·ÂÈ ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô�ÎÂ˙Ó‰ ÛÒÂ�‰ ÈÂÙÈÓ‰ Ï˘ Â·ÂˆÈÚ·˘ ÍÎÈÙÏ ÈÂ‡¯
˙ÂÙÓÏ ÌÈÎ¯„ Â�Á·ÈÈ ÔÎÂ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ·˘Á· ,„ÂÓ‡Ï ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡ ,

Ì„Â˜‰ ÈÂÙÈÓ‰Ó Â¯„Ú�˘ „ÚÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ . 

 

 

גיבוש כלי לסיוע ביישו התכניות היישוביות ברשויות מקומיות 

 חלשות

ל רשות מקומית המשתתפת בתכנית הלאומית עומד בראש התכנית ראש הרשות או אד� מטעמו בכ
 �להל! (מקצועית �כמו כ! פועלת ברשות המקומית ועדה יישובית בי!).  הממונה היישובי�להל! (

בראשותו של הממונה היישובי ובה נציגי� של משרדי הממשלה השותפי� , )הוועדה היישובית
, נוס� על כ-. על פי החלטה של הרשות המקומית, יבור ונוער ונציגי� נוספי�נציגי צ, לתכנית

. ועדה לילדי� ולנוער�ועדה לגיל הר- ותת�תת: פועלות ברשויות המקומיות שתי ועדות מקצועיות
מנהל התכנית אחראי להפעלת התכנית . וינט'המועסק על ידי הג, בכל יישוב מונה מנהל תכנית

 .  הוועדה היישובית ושל הוועדות המקצועיותביישוב ומשמש מרכז של

תקציב , לפי קריטריוני� שגיבשה ועדת ההיגוי הארצית, לכל רשות מקומית הקצתה מינהלת התכנית
ובהתבסס עליו הכינה כל , שנתי לצור- הרחבה והעמקה של השירותי� לילדי� ונוער בסיכו!�רב

הוועדות ).  התכנית היישובית�להל! (ישוב רשות תכנית למת! מעני� לילדי� ובני נוער בסיכו! בי
והיישוב אחראי ליישו� התכנית ולמעקב אחר אופ! , המחוזיות מאשרות את התכנית היישובית

 . הרשויות המקומיות שהצטרפו לתכנית התחייבו בהסכ� ע� משרד הרווחה לעמוד בתנאיה. היישו�

� לפי קריטריוני� חברתיי�הרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית הלאומית נבחרו, כאמור
מדובר ברשויות מקומיות חלשות במיוחד המתמודדות דר- קבע ע� קשיי ניהול ותפעול . כלכליי�

בשל מאפייני� אלה ה! . היעדר כוח אד� מקצועי והיעדר תשתיות פיזיות, כמו גירעונות תקציביי�
תוכננו לטיפול בילדי� עלולות להתמודד ע� קשיי� ביישו� התכנית היישובית ובהפעלת המעני� ש

 .בסיכו!
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ועדת ההיגוי הארצית הייתה ערה לקשיי� האמורי� וַלצור- לפתח כלי� שיסייעו לרשויות מקומיות 
 נידו! נושא 2007כבר בישיבתה בדצמבר . חלשות במיוחד לייש� את התכנית הלאומית בתחומ!

התכנית להתערב ה� התחומי� המרכזיי� שבה� יכול מטה  ונקבע כי, הסיוע לרשויות חלשות
ייעו* מיוחד , בי! היתר, אפשרויות הסיוע שהועלו ה!. היעדר תשתיות שירותי� ותשתיות מקצועית

ולַעניי! קרנות , יתכ! שיש להקצות לכ- תקציב ייחודי"בישיבה צוי! כי . לרשויות חלשות וליווי!
לו� לאנשי מקצוע הגמשה של סעיפי תקציב ומת! תקציבי� לצור- תוספת תש; "וארגוני� בנושא

 .חיצוניי� ולהסעות

ליצור המשגה של תחומי "בדיו! שקיימה ועדת ההיגוי הארצית בסו� אותו החודש היא הציעה 
עוד הוצע שהאחריות למיפוי מוקדי החולשה של היישובי� ולקביעת . וסל סיוע לבחירה" החולשה

ה לַעניי! קרנות בהקצאת כספי� כמו כ! הציעה הוועד. המלצה על סל סיוע ליישוב תהיה בידי המחוז
 . שבאמצעותה אפשר יהיה לממ! פעולות סיוע ליישובי� חלשי� במיוחד" קר! קידו� תשתיות"ל

הנושא עלה ג� בישיבתה של קבוצת העבודה הארצית לאוכלוסייה הערבית שהתקיימה בנובמבר 
ש כי עקב הקשיי� של בישיבה נידונו סוגיות ביישו� התכנית ביישובי� הערביי� והועלה חש. 2010

בהכשרת� ובמציאת תשתיות פיזיות ייווצרו בעיות בהפעלת התכניות , היישובי� בגיוס אנשי מקצוע
שיאפשר את חיזוק� של יישובי� חלשי� , "מתווה מתפתח"עלה הצור- בבניית . ביישובי� אלה

 . באמצעות מת! גמישות ביישו� התכניות המופעלות ומת! סיוע

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ‰ÂÂ˙Ó ÂÚ·˜ ‡Ï ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓÂ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ� 
 ¯˙ÂÈ· ˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰�ÚÓ Ô˙ÈÈ˘ ÚÂÈÒÏ ¯„‚ÂÓ- ÌÚ ˙Â�Ó� Ô·Â¯ 

È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰. 

˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ È�Â˙� ÈÙÏ , ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Â˘˜˙‰ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯
˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ Ô‰È·Â˘ÈÈ·È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ˙ÂÈÓÂ . ¯·Óˆ„ È�Â˙�Ó2010 - ÛÂÒ· 

 ˙ÂÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰�Â˘‡¯‰ ‰�˘‰- ÈÎ ‰ÏÂÚ 9Ó -30) 30% ( ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯
 ÏÚÓ ‰Ê „ÚÂÓ· ÏÈÚÙ‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰Ó30% ˙ÂÈ�Î˙· Â��ÎÂ˙˘ ÌÈ�ÚÓ‰Ó 

 ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈ·Â˘ÈÈ‰7Ó -41) Î-17% (È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ .ˆÈ È„È· ÈÎ ÔÈÂ
ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÈ˘˜Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ , ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ

 ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈ˙˘˙ ¯„ÚÈ‰Ó ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÈ˘˜‰ ÂÚ·� ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·
ÂÏ‡ . 

בתשובת משרד החינו- מסרה מנהלת מחוז מרכז של המשרד כי ארבע הרשויות המקומיות החלשות 
מאופיינות בקשיי ניהול שהיו ברקע העיכובי� ) טייבה ולוד, קלנסואה, טירה( המרכז במחוז

ג� . בעיקר בתכניות שמחייבות תשתיות שאות! על הרשות לספק, בהפעלת התכניות ביישובי� אלה
ציינה כי נוס� על , המשמשת ג� כממונה המחוזית של התכנית הלאומית, מנהלת מחוז דרו�

עיקר הקושי נובע מחולשת! של , ד� מקצועי ותשתיות מבניות הולמותהקשיי� במציאת כוח א
כמו כ! מסרה מנהלת המחוז כי מתקיי� ליווי אינטנסיבי . מינהלי�הרשויות בתחו� המוניציפלי

אשר . במישור המחוז של הרשויות החלשות כדי לסייע לה! בהפעלה נכונה ומקצועית של המעני�
, בתשתיות מבניות ובמימונ! יכול לקד� משמעותית חלק מהבעיותלמגזר הבדואי היא ציינה כי סיוע 

וכי מיפוי והגדרה של תחומי חולשה וסימו! תחומי התמודדות למגזר הבדואי והערבי בדרו� הוא 
שכ! האתגרי� הניצבי� בפני רשויות במגזרי� אלה , מהל- חשוב שהמחוז ביקש לקד� מלכתחילה

 . מורכבי� ומגווני�

 רוב� הגדול של 2011 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי נכו! לנובמבר משרד הרווחה ציי!
 מהמעני� ונותרו רק שלוש רשויות 74%וכי במגזר הערבי מופעלי� , מופעלי�)  מה�80%(המעני� 

כמו כ! מסר המשרד כי מטה התכנית והמחוזות משקיעי� עבודה .  מהמעני�30%שאינ! מפעילות 
מינהלת התכנית מקיימת באמצעות . ! סיוע לה� ביישו� התכניותרבה בליווי יישובי� חלשי� ובמת



 62דוח שנתי  886

�אחר הקשיי� בהקמת� ואחר הסיבות לאי, המחוזות מעקב צמוד ושוט� אחר הקמת המעני�
 .הקמת� ומנסה לסייע בגיבוש פתרונות לבעיותיה�

 ˙ÂÈ·¯Ú‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï˘ ÏÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï 30% ÌÈ�ÚÓ‰Ó - ˙�˘· ˘ÂÏ˘Ï Ú˘˙Ó 2011 .˙‡Ê ÌÚ , ¯˘‡

 ‡Â‰ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ�ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÂÈÙÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙· ÔÈÂˆÓ‰ ÔÂ˙�Ï
74% , ˙�˘ ÛÂÒ ˙ÓÂÚÏ ÏÂ„È‚ Â· ÏÁ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È2010 , ÔÈ· ÌÈ�ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘· ¯ÚÙ‰Â

 ˙ÂÁÙÏ ‡Â‰ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó ÔÈ·Ï È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰10%20 . ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ê ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ ÏÚÂ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ . 

 

 קשיי� בהפעלת המעני�

 ונתקלו 2010הרשויות המקומיות החלו לייש� את התכניות היישוביות בתחילת שנת , כאמור
 את החסמי� משרד מבקר המדינה ביקש לבחו! ולאפיי!. בקשיי� בהפעלת חלק מהמעני� שתכננו

אול� כאמור אי! בידי מינהלת התכנית מידע מרוכז ומפורט , שעיכבו או מנעו את הפעלת המעני�
לפיכ- בדק משרד מבקר המדינה אילו מעני� לא פעלו על פי דיווחי הרשויות . על החסמי� הללו

�יבות לאינבחנו הס, נוס� על כ-. 2010מיולי " מעקב אחר דיווח ניצול תקציבי"המקומיות בטופסי 
והמועצה , עיריית טירה,  עיריית עכו�הפעלת מעני� בשלוש הרשויות שבדק משרד מבקר המדינה 

 .האזורית אבו בסמה

 אול� רק לגבי � �35% כ� מעני� שנבחרו �891 מ315לא פעלו , 2010יולי , נמצא כי במועד הדיווח
בעיות בהתנהלות התקציבית  מעני� לא פעלו בשל 28: כמפורט להל!,  מה� צוינו הסיבות לכ-78

 מעני� לא פעלו בשל בעיות בתהליכי פרסו� מכרז לגיוס מפעילי� לתכניות או 18; 21של התכנית
 מעני� לא פעלו בשל בעיות בגיוס כוח אד� 15; בעיות של חתימה על חוזי� ע� הגופי� המפעילי�

 להפעלת�  מעני� לא פעלו בשל היעדר תשתיות מתאימות10; מקצועי להפעלת התכניות
 32מלבד זאת לגבי .  ילדי� והורי�� מעני� לא פעלו בשל קושי בגיוס משתתפי� 7; ביישובי�

 מעני� 22לגבי ; א- לא צוינו הסיבות לכ-, מעני� צוי! כי ה� מצויי� בתהליכי החלפה או ביטול
 4לגבי ו;  מעני� צוי! שה� בתהליכי המתנה לאישורי�16לגבי ; צוי! כי ה� יתחילו לפעול בקרוב

אשר ליתר . צוי! כי ההרחבה טר� החלה לפעול, המהווי� הרחבה לתכניות קיימות ביישוב, מעני�
 . הפעלת�� לא צוינה כל סיבה לאי� המעני� 163

משרד הרווחה מסר בתשובתו כי המידע המפורט בדבר קשיי� המעכבי� את יישו� המעני� נמצא 
ע� זאת המידע לא קודד ולא הוצג .  התכניתבידי מטה התכנית ושימש אותו לניהול השוט� של

עוד מסר כי בנקודת זמ! של חצי שנה לאחר . ולכ! לא נמצא מסמ- המסכ� את המידע, במרוכז
 �ייתכ! שאי! סיבות מיוחדות המעכבות את תחילת ההפעלה של המעני� , שהוחל בהפעלת המעני�

, 19%ר המעני� שאינ� פועלי� הוא  שיעו2011נכו! לנובמבר , כמו כ!. וה� נמצאי� בתהליכי הקמה
 .דבר המעיד על כ- שמרבית הקשיי� בהפעלת המעני� באו על פתרונ�

__________________ 

כאשר השיעור הכללי עמד על , 84% עמד שיעור המעני� הפועלי� במגזר היהודי על 2010בסו� שנת  20
השיעור הכללי עמד על , במועד תשובת משרד הרווחה. 74%ר במגזר הערבי עמד על  והשיעו79%
 .84% לפיכ" שיעור זה במגזר היהודי הוא לפחות ! 74% ובמגזר הערבי הוא נותר 80%

עיכובי� בהעברת , עיכובי� בהעברת תקציבי� ממשרד הרווחה למשרדי הממשלה האחרי�: למשל 21
 . המקומיותתקציבי� ממשרדי הממשלה לרשויות
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 ¯Â·Ú ˜¯˘ ÌÂ˘Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó78) Î-25% (Ó-315 ÂÏÚÙ ‡Ï˘ ÌÈ�ÚÓ‰ 
È‡Ï ‰·ÈÒ‰ ‰�ÈÂˆ- Â˘˜‰˘ ÌÈÓÒÁ‰ Ï˘ Û˜È‰‰Â ÔÂÂ‚Ó‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Ú‚Ù� Ì˙ÏÚÙ‰

ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ .Â�ÍÎ ÏÚ ÛÒ ,È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÈÎ ¯È·Ò- ÏÈÚÏ Â‚ˆÂ‰˘ ÈÙÎ ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰
È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ Â�ÈÂˆ ‡Ï˘ ÌÈ�ÚÓ‰Ó ˜ÏÁ È·‚Ï Ì‚ ˙ÂÙ˜˙-Ì˙ÏÚÙ‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰·

È‡Ï ˙Â·ÈÒÏ Ú‚Â�· ÊÎÂ¯ÓÂ ‡ÏÓ- ¯˘Ù‡˘ ‰�ÓÈ‰Ó ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Ï·˜Ï ‰˘˜ ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰
˜Ó˘ ÌÈÈ˘˜· Â‡ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈ˘˜· ¯·Â„Ó Ì‡ ‰�ÓÓ „ÂÓÏÏ ˙Â�‚¯‡˙‰ È·Ï˘· Ì¯Â

ÌÈÈ�Â˘‡¯ . 

 :להל! פירוט הבעיות שצוינו לעיל

1. Ì È � Ú Ó ‰  ˙ ¯ È Á ·  Ï Ú  Â ˙ Ú Ù ˘ ‰ Â  ˙ Â È Ê È Ù  ˙ Â È ˙ ˘ ˙  ¯ „ Ú È  אחד הקשיי� :‰
. שהתגלו ברשויות המקומיות הוא היעדר מבני ציבור מתאימי� שישמשו להפעלת המעני� שנבחרו

ל היה לעתי� חס� ליישו� בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי מחסור במבני� כאמור לעי
 :להל! דוגמאות. המעני� שנבחרו

מידע  מרכז �" הפו- על הפו-"במועצה האזורית אבו באסמה התעכבה הפעלת המענה ששמו 
שיועד ) קרווא!( של משרד החינו- שכ! חל עיכוב של יותר משנה בהעברת המבנה נוערבני וייעו* ל

 התברר כי יש צור- בשיפוצו � 2011 יוני �ה במועד בו הועבר המבנ. לפעילות המענה לשימושו
שיפוצי� או כולל עלויות  ינואאול� התקציב שמייעד משרד החינו- למענה , תו לפעילותבהתאמו

של משרד " בית ח� ויוצר לנערות" בעיריית קלנסווה התעכבה הפעלת המענה .אחזקת המבנה
והיה ,  שהתברר כי אי! לו היתרהעירייה שכרה מבנה. הרווחה בשל עיכוב בשכירת דירה מתאימה

בעיריית טירה התעכבה הפעלת מענה בשל ; צור- לאתר דירה חדשה שתתאי� לצורכי התכנית
מרכז "לתכנ! ולשפ* מבנה מתאי� להקמת , לשכור, הימשכות! של הפעולות שנעשו כדי למצוא

 ".ילדי��הורי�

בקר המדינה כי אחת  למשרד מ2011המועצה האזורית אבו בסמה מסרה בתשובתה מנובמבר 
 �אשר למענה הנדו! . ההתמודדויות המורכבות והקשות ביותר בהקמת המעני� היא בעיית המבני�

במבנה המשמש ג� את קופת חולי� וא� משמש להפעלת , למש- זמ! מוגבל, הוא פועל במועד זה
� של המענה ובד בבד ועד היישוב וצעירי הקהילה בשיתו� צוות העובדי, תכניות לנערי� מצטייני�

 ". מחזה שאינו שכיח בקהילה הבדואית", והנערי� המשתתפי� בו נרתמו והתגייסו לשיפו* הקרוו!

 כי אכ! בקלנסואה יש בעיה 2011עיריית קלנסואה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ביצוע חריפה של מבני� ייעודיי� וכ! מצוקת דיור קשה אשר מכבידה על מציאת מבני� מתאימי� ל

נמסר כי נמצא פתרו! והתכנית פועלת , "בית ח� ויוצר לנערות"אשר לתכנית . התכנית הלאומית
 . באופ! משביע רצו!

בתשובת משרד החינו- מסרה מנהלת מחוז מרכז כי עיריית טירה הצליחה להפעיל את כל תכניות 
 העירייה הצליחה בסופו של דבר. והעיכוב נגר� בשל הצור- בשיפו* המבני� ובציוד�, התשתית

 .לגייס את הכספי� לצור- זה

משרד הרווחה מסר בתשובתו כי המחסור בתשתיות פיזיות ברשויות חלשות וברשויות ערביות גור� 
וההתמודדות אתו חורגת מעבר ליכולת , לבעיות בתחומי� רבי� המחייבי� שימוש במבני ציבור

התכנית מעניקה לרשויות המקומיות מימו! כמו כ! ציי! המשרד כי . ולאחריות של התכנית הלאומית
למבני� , בי! היתר, והובהרה לה! מראש אחריות! להקצאת משאבי�, מלא להפעלת התכניות

למרות זאת נעשי� ניסיונות לסייע ליישובי� באמצעות . ולתשתיות פיזיות אחרות להפעלת התכניות
 מוטמע ביישובי� 2011ל שנת כמו כ! נמסר כי החל במחצית השנייה ש. תורמי� בתכניות שונות

המכוו! לאפשר ליישובי� לבחו! את התאמת המעני� , "תהלי- לבדיקת המעני� ותכנו! מתמש-"
תהלי- זה מתבצע בכל היישובי� לקראת קבלת התוספת . או שינויי� בתכנית" תכנו! מחדש"ולבצע 

תכניות אינטנסיביות ובמסגרתו יישובי� ערביי� רבי� מתכווני� להקי� , 2012התקציבית של שנת 
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ונערכות לכ- תו- התמודדות ע� הצור- בהעמדת מבני� וציוד לטובת , המחייבות תשתית, יותר
 .המעני�

 ˙ÂÈ˙˘˙‰ ˙ÈÈÚ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙·Â˘˙Ó ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�ÚÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ‰˘˜Ó ÔÎ‡ ˙ÂÈÊÈÙ‰ . ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈ˙˘˙· ¯ÂÒÁÓ‰

Â˘ÏÁ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓÏ ÚÂ„È ‰È‰ ˙ÂÈ·¯Ú ˙ÂÈÂ˘¯·Â ˙ , ÔÈ· Ô‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ˘¯˘ ‰„·ÂÚ‰ Ì‚Â
ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈÏ ÚÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ¯˙ÂÈ· ˙Â˜˜Ê�‰ .ÍÎÈÙÏ , „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ï ·Ï ÌÈ˘·Â

‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰"˘„ÁÓ ÔÂ�Î˙ " ˙�˘ ˙‡¯˜Ï Úˆ·˙Ó‰2012 ÌÈ�ÚÓ ÂÙÒÂÂ˙È 
˙ÂÈ˙˘˙ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ,˙Ú„‰ ˙‡ ·Â˘ ˙˙Ï ÈÂ‡¯ È·ÈË¯ÙÂ‡ ÔÙÂ‡· ÚÈÈÒÏ Ô˙È� „ˆÈÎ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ 

 ‰Ê ‡˘Â�·) ˙Ó˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï˘ÓÏ"˙ÂÈ˙˘˙ ÌÂ„È˜ Ô¯˜ " ÚÂÈÒ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÓÓÏ ¯˘Ù‡˙˘
„ÁÂÈÓ· ÌÈ˘ÏÁ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ , ˙�˘· „ÂÚ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È�ÂÈ„· ÚˆÂ‰˘ ÈÙÎ2007.( 

2. Ì È � Ú Ó ‰  ˙ Ï Ú Ù ‰ Ï  È Ú Â ˆ ˜ Ó  Ì „ ‡  Á Â Î  Ò Â È ‚ ·  Ì È È ˘  קשיי� בגיוס כוח :˜
מדרישות ס� גבוהות מאנשי המקצוע המיועדי� , בי! היתר, עי להפעלת המעני� נובעי�אד� מקצו

 : להל! דוגמאות. להפעלת התכניות השונות

 של המועצה המקומית אבו בסמה צוי! כי בתהלי- הקמת המעני� 2011בדוח סטטוס ממר*  )א(
להל! דוגמאות . מקומיובה� היעדר כוח אד� מקצועי , התמודדה המועצה ע� אתגרי� וחסמי� רבי�

 :לקשיי� בשני מעני�

יחידה התפתחותית לאיתור ילדי� בגיל הר- הלוקי� בהפרעות " נפתחה 2010בספטמבר  )1(
ובשל היעדר כוח אד� מקצועי באזור , באחד מיישובי המועצה האזורית" התפתחות וטיפול בה�

 . בצפו! האר*נאלצה המועצה להעסיק מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת המתגוררות 

טראומה וסיכו! ,  מענה רגשי במצבי אלימות�חדרי שלווה "המועצה האזורית הקימה  )2(
החדרי� מעוצבי� כחדרי טיפול ומאוישי� בידי אחד . בשני בתי ספר יסודיי�" ס"במסגרת ביה

א- קשה למצוא מטפלת . פסיכולוג או מרפאה באמנות, יועצת חינוכית: מאנשי המקצוע האלה
 .לבסו� גויסו מטפלת באמנות דוברת עברית ומתרג� שיעבוד לצדה.  דוברת ערביתבאמנות

בשל קשיי� " תמיכה וייעו* למתבגרי� עולי�"בעיריית רמלה התעכבה הפעלת התכנית  )ב(
חיזוק משאבי "בעיריית קלנסווה לא הופעלה במלואה תכנית ; באיתור כוח אד� מתאי� וגיוסו

במועצה המקומית ; בגלל קשיי� בגיוס כוח אד� מתאי�" נותהתמודדות באמצעות טיפול באומ
חיזוק משאבי " הנדרש להפעלת התכנית .M.Aבסמה לא נמצא מרפא באמנות בעל תעודת

 ".התמודדות באמצעות טיפול באומנויות

בתשובת משרד החינו- מסרה מנהלת מחוז הדרו� כי המחוז מכיר את הבעיה בדרו� בכלל ובמגזר 
 החל מהעסקת כוח אד� �מודד עמה ומנסה לפתרה באמצעות פתרונות יצירתיי� מת, הבדואי בפרט

י מסרה כי "ג� מנהלת אג� שפ. מהצפו! וכלה בהעסקת בעל התפקיד בכמה תכניות להשלמת משרה
יש ניסיו! להציע חלופות לעבודה טיפולית כמו ; קשה לגייס כוח אד� מקצועי בחלק מהמקומות

 .טיפול באמנותטיפול של פסיכולוגי� במקו� 

, משרד הרווחה מסר בתשובתו כי במסגרת התכנית הלאומית נדרשי� אנשי מקצוע במקצועות רבי�
וכי אי! באפשרות התכנית הלאומית להכשיר אנשי מקצוע במגוו! המקצועות הנדרשי� על מנת 

  התכנית מאפשרת לכל משרד לקבוע�אשר לאמות המידה להעסקת אנשי המקצוע . להפעיל תכניות
 .את אמות המידה בתחומי מומחיותו ולהפעיל שיקול דעת לעניי! הדרישות לגיוס כוח אד�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ ÏÚ , ÌÈÙ˙Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÛÂ˙È˘·
˙È�Î˙Ï , ˙È„ÂÁÈÈ ˙ÂÈÁÓÂÓ ÈÏÚ· ÚÂˆ˜Ó È˘�‡ Ï˘ ¯‚‡Ó ¯ÂˆÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

˙ÂÈ�Î˙ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ˘Â¯„˘ ,Ù¯‚Â‡È‚ ‰ÒÈ¯Ù·˙È¯Ê‚ÓÂ ˙È , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˘ÂÓÈ˘Ï
ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ�È„Ï ÛÂÙÎ· . 

3.  Ï ˘  È Â Â È Ï ‰ Â  ‰ Î ¯ „ ‰ ‰  ˙ Â È ˙ ˘ ˙  Ï ˘  ‰ · Á ¯ ‰ · Â  ‰ ¯ ˘ Ú ‰ ·  Í ¯ Â ˆ
˙ Â È � Î אשר נידונה בישיבת ועדת ההיגוי ,  בהצעה למער- ההכשרה וההדרכה של התכנית:˙

צור- זה נובע . בת מערכי ההדרכה של חלק מהתכניותעלה הצור- בהרח, 2010הארצית בדצמבר 
כ- בי! , מ! התכניות שנבחרו ומהיקפ!, ממאפייני� של היישובי� המשתתפי� בתכנית הלאומית

ואי! בה� , מקצועיות�רבי� מהיישובי� לא התנסו בהפעלה של תכניות חדשות ותכניות בי!: היתר
יישובי� רבי� בחרו ; ללא ליווי מוגברתשתית מקצועית מספקת לקליטה של תכניות מסוג זה 

תכניות חדשות שהופעלו עד אז במקומות מעטי� ולא נבנה עבור! מער- הדרכה מובנה המאפשר 
מפאת היקפה הרחב יחסית של התכנית גויסו להפעלת התכניות אנשי מקצוע רבי� ; פריסה רחבה

 . שה� צעירי� ובעלי ניסיו! מועט

ל התכנית הלאומית כדי להרחיב את מערכי ההדרכה של הוצע לאג� חלק ממשאבי ההדרכה ש
השימוש במשאבי ההדרכה של התכנית הלאומית מיועד לאפשר למשרדי� . תכניות ספציפיות

להעמיק ולהרחיב את מערכי ההדרכה והליווי של תכניות שבאחריות� בכל הקשור לשלבי ההקמה 
סייע בגיבוש ובפריסה ראשונית של ל; של התכניות ולהקניה של מיומנויות מקצועיות ראשוניות

עוד צוי! כי בניית המתווה המורחב . מערכי הדרכה לתכניות שבה! מרכיב זה חסר או לא מגובש דיו
של ההכשרות תיעשה על ידי המשרדי� האחראי� בסיוע התכנית הלאומית וכי הפעילות המוצעת 

  .תתקיי� במש- שלוש שני� לכל היותר ובכפו� לאישור ועדת ההכשרה

התקציב : ההצעה קבעה את אופ! הקצאת המשאבי� ואת מנגנו! אישור הבקשות של המשרדי�
 מכלל תקציב ההכשרה של התכנית הלאומית בכל שנה במש- �10%לכלל התכניות לא יהיה גבוה מ

 . ר ועדת ההכשרה"ועדה בראשות יו�כל משרד ממשלתי יגיש בקשות מנומקות לתת. שלוש שני�

, ח לשנה אחת" ש250,000 אושרה הקצאת 2010 ועדת ההיגוי הארצית בדצמבר בדיו! נוס� שקיימה
לש� הרחבת מערכי ההדרכה של התכניות העומדות , מתקציב ההדרכה של התכנית הלאומית

ונקבע כי אחר כ- יובא הנושא שוב לדיו! ויוחלט א� להארי- את התקופה או להגדיל , בקריטריוני�
יכינו תכניות הדרכה שישקפו את , בסיוע מינהלת התכנית, רדי�בדיו! סוכ� כי המש. את ההקצאה

חיזוק אנשי מקצוע ביישובי� והקמת מערכי , חיזוק תשתיות הדרכה: רוח הדברי� שהועלו בישיבה
נקבע כי תכניות ההדרכה שיגובשו יוגשו לאישור ועדת . הדרכה לתכניות שאי! לה! מערכי� כאלה

 .הלי� לעניי!והיא תקבע לוחות זמני� ונ, ההכשרה

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� , ËÒÂ‚Â‡2011 , ˙Â˘˜· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Â˘È‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ‰Î¯„‰‰ ÈÎ¯ÚÓ ˙·Á¯‰Ï ,ÏÈÚÏ ‚ˆÂ‰˘ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÙÏ ; ˙Ï‰�ÈÓ

 Ï˘ ‰Î¯„‰‰ ÈÎ¯ÚÓ ˙·Á¯‰Ï Ì‰È˙Â˘˜· ˙Ï·˜Ï ÌÈ„¯˘ÓÏ ‰˙�Ù ‡Ï ‰„ˆÓ ˙È�Î˙‰
¯˜· ˙Â„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÈÚÙÓ Ì‰˘ ˙ÂÈ�Î˙‰ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ. 

,  גיבש משרד הבריאות תכנית הדרכה2011משרד הרווחה ציי! בתשובתו כי נכו! לאוקטובר 
הציפייה היא שתכנית זו תחל לפעול . להקמת יחידות התפתחותיות, הנמצאת בתהליכי� של אישור

כמו כ! משרד החינו- ומשרד הבריאות מגבשי� במשות� תכנית הדרכה לתכנית . בתו- כמה שבועות
 . שתי תכניות הדרכה אלה ממצות את התקציב שהוקצה לפיתוח תכניות הדרכה". ידודע"
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 Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ� Í¯ÂˆÏ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È„¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ‰Î¯„‰‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙·Á¯‰Ï ˙È�Î˙‰ È·‡˘ÓÓ

‡ ‰�˘‰ ÍÏ‰Ó· Â˘È‚È ˙È�Î˙· ÌÈÙ˙Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ¯Âˆ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÙ˜˘Ó‰ Ì‰È˙ÂÚˆ‰ ˙
Ì‰Ï˘ ‰Î¯„‰‰ , ·Èˆ˜˙‰ ˘Ó˘È ÂÙÂÒ·Â ‰Ï‡‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ÔÈ· ÛÂ„Ú˙ ÚˆÂ·È ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

˙Â¯Á·�‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ÔÂÓÈÓÏ . ˙ÂÈ�Î˙ È˙˘ ÔÂÓÈÓÏ ˘Ó˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÓ‡ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ·
Â˘‚Â‰˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ‰Î¯„‰‰ . 

4. ˙ Â È Ó Â ˜ Ó  ˙ Â È Â ˘ ¯  È „ ‚ ‡ ·  ˙ È � Î ˙ ‰  Ì Â ˘ È È:אחת ההמלצות של ועדת שמיד  
הייתה ליצור אגדי רשויות כדי לאפשר לרשויות המקומיות למלא את תפקיד! כראוי ולספק שירותי� 

אגדי� אלו יהיו מופקדי� על . נגישי� וזמיני� ביישובי� מרוחקי� הסובלי� מהיעדר שירותי�
וה� ייהנו מיתרו! של גודל בכל הנוגע להקצאת המשאבי� ולאספקת , הנגשת השירותי� לילדי�

בכ- יהיה כדי לתמר* רשויות קטנות להתאגד לש� אספקת שירותי� ולמסד מסגרות . י�השירות
ההקצאה תביא בחשבו! את . פעולה משותפות כדי להתגבר על מגבלות הנובעות מגודל היישובי�

 .הצור- לאפשר שימוש של ילדי היישוב בשירותי� מרוחקי� ותספק הסעות

ה נקבעו היישובי� שבה� תיוש� התכנית  שב2007ואכ! בהחלטת הממשלה מאוגוסט  )א(
 10במועד הביקורת היו . כי במסגרת התכנית יפעלו שישה אגדי רשויות, בי! היתר, הלאומית הוחלט

 . יישובי�25אגדי� שבה� 

 הוחלט כי העבודה באגדי� תתבסס על 2008בישיבת ועדת ההיגוי הארצית שהתקיימה באפריל 
, נוס� על כ-. לק מתקציב היישוב יוקצה למעני� משותפי�הקצאת תקציב נפרד לכל יישוב וכי ח

 בדיו! משות� לכלל הוועדות של �ואחר כ- יוחלט , הוחלט כי כל יישוב יתכנ! לו תכנית נפרדת
 .  אילו מעני� להפעיל במשות��יישובי האגד 

 ÌÓˆÚ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ‰˙˘Ú� ÌÈ„‚‡· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ·Â¯ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�
· ÈÎÂÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ�ÚÓ ÌÈ„‚‡·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÂÓÈ˜‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ . ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈ„‚‡‰ ÂÓ˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ Ï˘ ‰ˆÓÁ‰ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ . 

כדי לממש את עקרו! העבודה באגדי� כפי שקבע דוח שמיד וכדי לפתח מנגנוני ניהול  )ב(
ל גיבוש תכנית למעני� משותפי� לכלל היה צרי- לשקוד ע, וקבלת החלטות משותפי� בכל אגד

 . יישובי האגד

 ¯·ÓËÙÒ· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ� ÏÚÂÙ·2010 ‰„Â·Ú ˙È�Î˙Ï ‰Úˆ‰ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ 
ÌÈ„‚‡· ,ÌÈ„‚‡‰ ˙È�Î˙· Û˙˙˘‰Ï ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ‡¯Â˜ ÏÂ˜ ÌÂÒ¯Ù ‰ÏÏÎ·˘ , ‰ÂÂ˙Ó ÈÙ ÏÚ

‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡˘ , Ï˘ ÌÂÎÒ ˙‡ˆ˜‰Â100,000˘ " ‰�ÚÓ ÏÈÚÙÈ˘ „‚‡ ÏÎÏ Á Û˙Â˘Ó
„Á ‰‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ-‰�ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÓÚÙ . 

 גיבשה מינהלת התכנית הצעה לקול קורא לפיתוח שירותי� משותפי� באגדי� ובה 2010בנובמבר 
ועדת ההיגוי הארצית אישרה את ההצעה בינואר . קריטריוני� לבחירת האגדי� שישתתפו בתכנית

 .אלהשה ע� מנהלי חמשת האגדי� הפגיוסוכ� כי תתוא� " קול קורא"חמישה אגדי� נענו ל. 2011

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ËÒÂ‚Â‡2011 ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈ„‚‡· ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ,
ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ�ÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÏÁ‰ ‡Ï Â¯Á·�˘ ÌÈ„‚‡‰Â . 
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הוחל ביישו� תכנית , לאחר סיו� הביקורת, 2011משרד הרווחה מסר בתשובתו כי בספטמבר 
 . פגשי� ע� הרשויות המקומיות להכנת מודל העבודה המשותפתהעבודה באגדי� והתקיימו כמה מ

5. ˙ È Ó Â ‡ Ï ‰  ˙ È � Î ˙ ·  Ì È Ï Ù Â Ë Ó ‰  Ô Â Î È Ò ·  Ì È „ Ï È  Û ˜ È ‰: ÈÙ ÏÚ 
˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ È�Â˙� , È‡Ó·2011 ÌÈ�ÚÓ· ÂÏÙÂË 54,429ÌÈ„ÏÈ  , ÌÈ„ÏÈ‰ ÔÓ ˘ÈÏ˘Î

Â¯˙Â‡˘ ÔÂÎÈÒ· . ÂÏÙÂË ÔÎ ÂÓÎ18,968ÌÈ¯Â‰  .ÌÈ·Â˘ÈÈ ÈÙÏ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙˜È„· 
 ÌÈ�ÚÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ·Â¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰-Î -70% -· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó -18) Î-25% (

ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó22· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó ÌÈ�ÚÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ¯Â‰‰Ó ˘ÈÏ˘Î ÈÎÂ -3) Î-4% (
ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó23 ,ÔÏ‰Ï˘ ‰Ï·Ë· Ë¯ÂÙÓÎ : 

 

ÌÈ¯Â‰ ÌÈ„ÏÈ 

ÌÈÙ˙˙˘Ó ¯ÙÒÓ ÌÈ·Â˘ÈÈ ¯ÙÒÓ ÌÈÙ˙˙˘Ó ¯ÙÒÓ ÌÈ·Â˘ÈÈ ¯ÙÒÓ 

 )25%!כ( 18 )70%!כ( 37,894 )4%!כ( 3 )31%!כ( 5,845

 )75%!כ( 53 )30%!כ(  16,535 )96%!כ( 68 )69%!כ( 13,123

‰Ò"Î 

18,968 )100%( 

‰Ò"Î 

71 )100%( 

‰Ò"Î 

54,429 )100%( 

‰Ò"Î 

71 )100% ( 

 

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ·Â¯·˘- 75% - ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰ ·Â¯ 
 Â¯˙Â‡˘- 70% -Ï ÌÈÎÂÊ Ì�È‡ Â‰˘ÏÎ ‰�ÚÓ· ÏÂÙÈË . ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ ÏÚ

 Â¯˙Â‡ ¯˘‡ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÂÏÎÓÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈÎ¯„‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰Ï ÌÈÙ˙Â˘‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Â
ÔÂÎÈÒ· ÌÈ�Â˙�˘ ÈÓÎ , ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ�ÚÓ· Â·ÏÂ˘ ‡Ï ˙Â�Â˘ ˙Â·ÈÒÓ Í‡

˙ÈÓÂ‡Ï‰. 

 מכלל הילדי� 41%מתגוררי�  יישובי� המצויני� לעיל 18משרד הרווחה מסר בתשובתו כי באות� 
וכי חוסר האיזו! בי! היישובי� בשיעור המשתתפי� במעני� קט! בהרבה , שאותרו כילדי� בסיכו!

עוד צוי! כי התכנית הלאומית היא תכנית תוספתית המכוונת להשלי� את המעני� . מהמוצג בדוח
כמו כ! הוקנו . י�הניתני� ביישובי� ולכ! יש לבחו! את ההיק� הכולל של המטופלי� ביישוב

ליישובי� הסמכות והאחריות להחליט א� לתכנ! מעני� אינטנסיביי� יותר למעט ילדי� או מעני� 
לפיכ- חוסר איזו! בי! יישובי� בהיק� הילדי� . אינטנסיביי� פחות למספר גדול יותר של ילדי�

וי! בתשובה כי עוד צ. המטופלי� מקורו בהחלטות לגבי סדרי עדיפויות שהתקבלו באות� יישובי�
תקציבי התכנית הלאומית לא כוונו מלכתחילה לתת מענה לכלל הילדי� בסיכו! אלא להוסי� על 

 .הקיי� ולשפר את דרכי ההתמודדות של הרשויות המקומיות ע� קבוצה זו של ילדי�

__________________ 

; חיפה; דיר אל אסאד; בני ברק; אשקלו,; אשדוד; אלעד; או� אל פח�; מועצה אזורית אבו בסמה 22
!תל אביב; שפרע�; עראבה; עכו; נתניה; מודיעי, עילית; ד אל כרו�'מג; מגאר; כפר כנא; ירושלי�

 .יפו

 .עראבה; דיר אל אסאד; בני ברק 23
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 ÔÈ· ÏÂ„‚ ÔÂÊÈ‡ ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰�ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó Ì‚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˘· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰˙È�Î˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ„ÏÈ‰ È¯ÂÚ : ‰�ÂÓ‰ ‰ˆÂ·˜ ÍÂ˙Ó41% ÌÈ„ÏÈ‰Ó 
ÔÂÎÈÒ· Â¯˙Â‡˘ ,· ˙ÊÎÂ¯Ó‰-18ÌÈ·Â˘ÈÈ  ,7) 70% ( ÍÂ˙Ó10˙È�Î˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó ÌÈ„ÏÈ  ;

˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ‰�ÂÓ‰ ‰ˆÂ·˜‰ ÍÂ˙Ó59%ÔÂÎÈÒ· Â¯˙Â‡˘ ÌÈ„ÏÈ‰Ó  ,· ˙ÊÎÂ¯Ó‰-53 
ÌÈ·Â˘ÈÈ , ˜¯3) 30% ( ÍÂ˙Ó10˙È�Î˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó ÌÈ„ÏÈ  .„¯˘Ó ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó 

·Â˘ÈÈ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈÏÂÙÈË‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙È˙ÙÒÂ˙ ‡È‰ ˙È�Î˙‰ Ì�Ó‡ , ËÈÏÁ‰Ï ÏÂÎÈ ·Â˘ÈÈ‰Â
˙È�Î˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ„ÏÈ‰ Û˜È‰ ‰È‰È ‰Ó , ÌÈ¯ÚÙ ¯„ÚÈ‰ ‡Â‰ ÈÂˆ¯‰ ·ˆÓ‰ ˙‡Ê ÌÚ

 ˙ÂÈÏÂÙÈË‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÏÎ· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙�ÈÁ·Ó ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ�
·Â˘ÈÈ· . ÌÈ¯ÚÙ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓÂ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÍÎÈÙÏ

 ÌÓÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÔÈ· ‰Ï‡Î
˙ÂÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÔÂÎ„Ú ˙ÂÚˆÓ‡· . 

ÔÈ· ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È�Î˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò ÔÎ ÂÓÎ-·¯Â ˙È„¯˘Ó- ˙È˙�˘
ÏÂÙÈËÏ Ô˙È˙ ¯˙ÂÈ· ˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â¯˘Ú· ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· 

ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ‰·Â¯Ï ‰�ÚÓ , „ÚÈ ·Èˆ‰ÏÂ ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÈÎÂ
‰Ê ‡˘Â�· ¯„‚ÂÓ . 

 

 

 מעורבות משרדי הממשלה השותפי� לתכנית הלאומית

משרד , משרד החינו-, משרד הרווחה: הבתכנית הלאומית משתתפי� חמישה משרדי ממשל, כאמור
מעורבות משרדי הממשלה השותפי� . המשרד לביטחו! הפני� והמשרד לקליטת העלייה, הבריאות

מעורבות בקבלת החלטות : בתכנית הלאומית אמורה לבוא לידי ביטוי בשני אופני� מרכזיי�
 . ניותואחריות למגוו! תכ) המחוזיות והמקומיות, השתתפות בוועדות הארציות(

מישיבות שקיימו מינהלת התכנית והמחוזות וממסמכי� שוני� עולה כי המעורבות של המשרד 
אג� קהילה (והמשטרתיי� ) 25ה" ומציל24"עיר ללא אלימות("לביטחו! הפני� על מרכיביו האזרחיי� 

 : למשל, כ-. בתכנית מועטה ובייחוד במחוזות וברשויות המקומיות) מחלקת נוער, ומשמר אזרחי

 � ר ועדת ההיגוי הארצית" בהשתתפות יו2009ישיבת מנהלי מחוזות התכנית שהתקיימה במאי ב
מנהלת התכנית הלאומית ואחרי� צוי! כי בכמה , ר הוועדה"מ יו"מ, ל משרד הרווחה"מנכ

בי! , מהמחוזות ובמטה הארצי יש שותפות הדוקה פחות ע� המשרד לביטחו! הפני� וכי הדבר נובע
מנהלי המחוזות "בסיכו� הישיבה נכתב כי . ה"יאו� בי! המשטרה ובי! מצילמהצור- בת, היתר

ל מכירי� בחשיבות המעורבות המלאה של המשרד לביטחו! הפני� ויעשו פעולות לפתור "והמנכ
 ".את הבעיות ולחזק את השותפות ע� המשרד הזה

__________________ 

הפשיעה , ערכתית להתמודדות ע� כלל סוגי האלימותהיא תכנית מ" עיר ללא אלימות"תכנית  24
תו" , התכנית נועדה לצמצ� את היק� האלימות בעיר. חברתית במרחב העירוני!וההתנהגות האנטי

 2004התכנית החלה לפעול באילת בשנת . שיתו� פעולה ע� כל המערכות המתמודדות ע� הנושא
עוד בנושא ). נט של המשרד לביטחו, הפני�מתו" אתר האינטר( רשויות מקומיות 86!ופועלת כיו� ב

 .737 ! 735' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , עיר ללא אלימות ראו מבקר המדינה

תפקידו הוא . 1999 פועל במשרד לביטחו, הפני� מאז שנת !ה " מציל!אג� קהילה ומניעת פשיעה  25
 לכל יישוב בשיתו� ליזו� ולקד� את מניעת הפשיעה בקהילה באמצעות הפעלת תכניות המותאמות

מתו" אתר האינטרנט של המשרד (פעולה ע� הארגוני� הנוגעי� בדבר ומעורבות פעילה של התושבי� 
 .735' עמ, )2008 (·È˙�˘ ÁÂ„58 , ה ראו מבקר המדינה"עוד בנושא מציל). לביטחו, הפני�
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לת התכנית מנה, ל המשרד לביטחו! הפני�" בהשתתפות מנכ2009בפגישה שהתקיימה באוגוסט 
כגו! התכנסות של , ל המשרד כי יש ליצור תהליכי עבודה משותפי�"הלאומית ואחרי� סיכ� מנכ

כמו כ! הוא הנחה לאייש . פורו� אחת לחודש לש� דיו! בנושאי� שעל הפרק ובהוצאת� לפועל
 . איוש מלא את הנציגויות מטע� המשרד בפורומי� השוני� שבה� יש צור- באיוש

 בהשתתפות נציגי� מאג� הנוער במשטרת ישראל ונציגי� 2009ה בספטמבר בישיבה שהתקיימ
ממינהלת התכנית הלאומית הוחלט כי כדי להגביר את מעורבות קציני הנוער בתכנית הלאומית 

 .ייערכו פגישות עדכו! של קציני הנוער המחוזיי� ע� מנהלות התכנית במחוזות

� הציגה מנהלת התכנית במחוז תל אביב2010בישיבת ועדת ההיגוי הארצית שהתקיימה בינואר 
, בי! היתר. מרכז תמונת מצב של תהלי- בחירת התכניות ותחילת הקמת המעני� ביישובי המחוז

 הפני� משו� שהייתה נוכחות מועטה !צוי! כי במחוז המרכז לא נבחרו תכניות של המשרד לביטחו
עוד צוי! כי יש ליצור שיתופי . שאי�של הנציגי� בוועדות היישוביות ולא היה מי שיקד� את הנו

 . ובי! התכניות של התכנית הלאומית" עיר ללא אלימות"פעולה בי! התכניות של 

, בי! היתר,  נכתב2010ל משרד הרווחה בפברואר "במכתב שכתבה מנהלת התכנית הלאומית למנכ
לפיכ- במר* . כי בפועל נרשמת השתתפות דלה של נציגי המשטרה בוועדות המחוזיות והיישוביות

בבקשה , רב ניצב דודי כה!, ל משטרת ישראל"ל משרד הרווחה במכתב למפכ" פנה מנכ2010
כי נציגי המשטרה , בי! היתר, במכתב צוי!. שיפעל כדי לעודד את מעורבות אנשי המשטרה בתכנית

ידת היישו� ולמ, ותרומת� ניכרת בכל פעולות הפיתוח, בפורו� הארצי ה� שותפי� פעילי� בתכנית
לפיכ- נפגמת . ע� זאת המעורבות של נציגי המשטרה במחוזות וביישובי� מורגשת פחות. הלקחי�

 . העבודה המערכתית בתכנית ומוש� פחות דגש בקבוצות אוכלוסייה שהמשטרה באה במגע עמ!

 נפגשו מנהלת התכנית הלאומית ונציגי המשטרה לש� גיבוש דרכי� להגברת מעורבות 2011בינואר 
בסיכו� הפגישה נכתב כי המשטרה מיוצגת היטב במטה הארצי וכי .  בתכנית הלאומיתהמשטרה

לעומת זאת . היא משתתפת בדיוני הוועדה הארצית ומעורבת בקבלת ההחלטות של הוועדה
צוי! כי . ולכ! מעורבותה בנעשה ביישובי� מועטה, השתתפות המשטרה במחוזות אינה מורגשת

בפגישה עלו כמה רעיונות להגברת . משטרה תרומתה ניכרתבמקומות שבה� יש מעורבות של ה
תמרו* רשויות לבחור ; בה� הוספת תכניות של המשטרה למאגר התכניות, מעורבות המשטרה

חשיפת עובדי הנוער וקציני הנוער של המשטרה לתכנית הלאומית ; בפעילויות של המשטרה
 . ולתופעה של ילדי� בסיכו!

בפגישה ". עיר ללא אלימות"ת התכנית הלאומית ע� צוות מהתכנית  נפגשו אנשי מינהל2011במר* 
סוכ� כי יש לעבוד לפי מדדי� משותפי� ולבצע שיתו� במערכות המידע וכי יש לכתוב מסמ- 

 .והתכנית הלאומית" עיר ללא אלימות"שיעסוק בשיתופי הפעולה ובדרכי� לעבודה משותפת של 

ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„¯˘Ó ‰˘ÈÓÁÏ ˙Ù˙Â˘Ó ˙È�Î˙Î ‰˙�·� ˙
‰Ï˘ÓÓ ,ÔÈ·‰ ‰„Â·ÚÏ ÌÈ�Â�‚�Ó Â�·�Â-˙È„¯˘Ó . ˜ÂÊÈÁ ‡Â‰ ˙È�Î˙‰ È‚˘È‰Ó „Á‡ ÔÎ‡Â

ÔÈ·‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘- ˙ÂÓ¯‰ ÏÎ· È„¯˘Ó-˙Èˆ¯‡  , ˙ÈÓÂ˜ÓÂ ˙ÈÊÂÁÓ- ˙Ï·˜ ‰Ê ÏÏÎ·Â 
˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡Â ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂËÏÁ‰ . ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙¯·‚‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ‰Ê Í¯ÚÓ·

ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ . 

 התקיימו פגישות 2011בתשובות משרד הרווחה והמשרד לביטחו! הפני� נמסר כי נכו! לנובמבר 
בי! מינהלת התכנית הלאומית לאג� האסטרטגיה ותכנו! מדיניות במשרד לביטחו! הפני� לבחינת 

 שיתו� הפעולה בי! עוד צוי! בתשובת משרד הרווחה לגבי. העבודה המשותפת בנושא בסיסי המידע
 ננקטו כמה צעדי� לקידו� שיתו� הפעולה 2011התכנית הלאומית לבי! המשטרה כי מתחילת שנת 

כתיבה , ובכלל זה הוספת תכניות של המשטרה למאגר התכניות של התכנית הלאומית, בי! הצדדי�
 . מחדש של תכניות משטרה והכללת! באופ! בהיר יותר במאגר התכניות
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  ומער� הבקרההערכת התכנית

 הערכת התכנית

הערכת התכנית צריכה . תהלי- מדידה והערכה של תכנית הוא חלק בלתי נפרד מביצוע התכנית
שכ! על מתכנני התכנית והגופי� המממני� את , להיכלל בהכנת התכנית ובהיערכות לביצועה

דת השינוי ההצלחה נקבעת לפי מי. הפעלתה לדעת א� התכנית השיגה את מטרותיה ובאיזו מידה
יצירת כלי מדידה להערכת הצלחה של . שיצרה התכנית במשתתפיה או בסביבת הפעולה שלה

 . 26תכנית היא אפוא התפקיד הראשו! בחשיבותו בכל הנוגע להערכה

הערכה היא כלי למדידת מידת השגת! של המטרות וג� אמצעי שיכול לספק מידע על אופ! 
? הא� התכנית מכוונת את עצמה להשגת מטרותיה: התנהלות התכנית ולענות על השאלות האלה

 הא� התוצאות המתוכננות אמנ� �וכמוב! ? הא� יש צור- לעשות בה שינויי� תו- כדי עשייתה
שילוב . הציפייה מ! ההערכה היא שתסייע למפעילי התכנית להערי- כמה התכנית מועילה? הושגו

ה שינויי� ותיקוני� שישפרו את ההערכה במהל- ביצוע התכנית יאפשר למפעיליה להכניס ב
 מהתקציב המיועד להפעלת תכניות 4%בדוח ועדת שמיד הומל* כי . סיכוייה להשיג את מטרותיה

בדוח הובהר כי . ייועד להערכת! ולבדיקה חוזרת של דרכי הפעלת! ושל התוצאות המושגות
פקידי� ולשימוש למימוש האחריות של בעלי ת, להערכה תרומה למימוש זכות הציבור לקבל מידע
 . בהערכה ככלי ניהול ותכנו! להשגת שיפור מתמש-

 מינתה ועדת ההיגוי הארצית ועדת מחקר שנועדה לגבש הצעה למחקר ולהערכת 2008בפברואר 
 וקבעה כי 2008ועדת המחקר הציגה את הצעתה בישיבת ועדת ההיגוי הארצית ביולי . התכנית

ע שישמש את ועדת ההיגוי ואת אנשי השטח לצור- לספק מיד)  1:   (מטרות מחקר ההערכה ה!
לספק מידע לדרג המדיניות כדי שיוכל להערי- )  2(;   )כיצד לשפר את התכנית" (הערכה מעצבת"

 . א� התכנית פועלת כראוי

בשנתיי� הראשונות תהיה : לגבי לוח הזמני� לביצוע מחקר ההערכה קבעה הוועדה כלהל!
בשנה השלישית יבוצע מיפוי של ; של המנגנוני� ושלבי היישו�התמקדות בקבלת תמונה ראשונית 

בישיבה זו הסתייגו חברי . בשנה הרביעית ובשנה החמישית תיבדק ההשפעה על הילדי�; התשומות
ועדת ההיגוי מלוחות הזמני� לביצוע המחקר וטענו שה� לא יכולי� להרשות לעצמ� לחכות חמש 

שכבר כעבור שנה יש לבצע בדיקה שתותא� לפרק הזמ! ה� סברו . שני� לבדיקת תוצאות ותפוקות
כעבור שנה אפשר לבדוק נתוני� כמו אחוזי נשירה ממערכת החינו- ומספר הוצאות , לדבריה�. הזה

 .מהבית

 בנושא התכנית 2008יצוי! כי בדוח סטטוס שהוכ! לקראת דיו! שקיי� ראש הממשלה ביולי 
יציאה למכרז למחקר ": ת בחודשי� הקרובי�התפתחויות צפויו"הלאומית נכתב תחת הכותרת 

 . שנתי�הערכה רב

 ¯‡Â�È· ˜¯2011 - ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙· Ú·˜�˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘Î - „¯˘Ó ÌÒ¯Ù 
 ÏÈ¯Ù‡·Â ¯˜ÁÓÏ Úˆ·Ó ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ ‰ÁÂÂ¯‰2011 „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ‰¯Á· 

 ‡˘Â�· ¯˜ÁÓ ÚÂˆÈ·Ï ˙È�ÂˆÈÁ ‰¯·Á·"„ÏÈÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�ÎÂ˙‰ ˙Î¯Ú‰ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ�Â ÌÈ ." 

__________________ 

ה דינאמית ממודל הקופסה השחורה להערכ: הערכת תכניות חברתיות וחינוכיות", יצחק פרידמ� 26
 ).Ï‡¯˘È· ‰Î¯Ú‰· ˙ÂÈ‚ÂÒ) 2010: בתו�, "מבוססת תיאוריה
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 ‰Î¯Ú‰‰ ¯˜ÁÓ Úˆ·Ó ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù· ·¯‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜ÁÓ‰ È„ÚÈ· Ú‚Ù ˙È�Î˙‰ :˙ÂÈ�È„Ó‰ ÈÚ·Â˜Ï Â¯˘Ù‡È˘ ‰Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ·Â Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ ,

 ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ˙È�Î˙‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏÂ ÌÈ˜˜ÂÁÓÏ
‰Ï ;˜˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Ï ÂÂ˙Â‰˘ ÌÈ·Ï˘‰ ÈÙÏ ˙È�Î˙‰ ˙ÂÓ„ ; ˙‡ ˘Ó˘Ï ÏÎÂÈ˘ Ú„ÈÓ

‰˙ÏÚÙ‰ È„Î ÍÂ˙ ˙È�Î˙· ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÈÂ�È˘ Ì˘Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙‡Â ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ . ˙‡Ê
„ÂÚÂ , ‰È‡ˆÓÓÂ ˙È·ÈË˜ÙÒÂ¯Ë¯ Ë·Ó ˙„Â˜�Ó ‰˘ÚÈ˙ ‰˜È„·‰ ‰Î¯Ú‰‰ ÈÓÂÁ˙Ó ˜ÏÁ·

Ï·‚ÂÓ ÈÓÂ˘ÈÈ Í¯Ú ÈÏÚ· ÂÈ‰È ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· . 

תשובתו כי בשל האיחור בפרסו� המכרז לביצוע המחקר שונה מתווה המחקר משרד הרווחה מסר ב
באופ! שיוכל לתת מענה לצורכי התכנית ה! מבחינת הערכה מעצבת וה! מבחינת מדידת התפוקות 

בהקמת המעני� ,  והוא יעסוק בהיערכות לתכנית2011דוח ראשו! יוגש כבר בדצמבר . והתוצאות
ודוח שלישי העוסק , 2012סק בתפוקות התכנית יוגש במאי דוח שני העו. ובעבודה במחוזות

וזאת , 2013בתוצאות הראשוניות של התכנית לגבי הילדי� המשתתפי� בתכניות יוגש בפברואר 
על התקדמות הילדי� שיושל� באמצע " תשתית המידע היישובית"נוס� על מידע שירוכז במערכת 

 . 2012שנת 

 

 

הפעלת המעני� ברשויות מער הבקרה על התנהלות התכנית ו

 המקומיות

 ÏÚÂ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ˙ÈÊÎ¯Ó ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰¯˜·‰ Í¯ÚÓ" Ú„ÈÓ‰ ˙È˙˘˙
˙È·Â˘ÈÈ‰) " Ì‚ ÔÏ‰Ï-Ó˙ "È .(˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‡Ï‡ , ËÒÂ‚Â‡2011 , ÌÈÈ˙�˘Î

ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï , ˙Î¯ÚÓ ˙È�Î˙Ï ÔÈÈ„Ú ÔÈ‡
Ó˙ ÂÏÈ‡Â ˙ÈÊÎ¯Ó ·Â˘ÁÓ"‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÂÙ ‰�È‡Â ‰ÚÓË‰ Ï˘ ÍÈÏ‰˙· ˙‡ˆÓ� ÔÈÈ„Ú È ,

ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙ÓÎ : 

1. · Â ˘ Á Ó  ˙ Î ¯ Ú Ó  ˙ Ó ˜  פרס� משרד הרווחה מכרז לאפיו! מערכת 2008בספטמבר  :‰
 הציגו 2009ביוני . מחשוב מרכזית לתכנית ולוח הזמני� שנקבע להשלמת האפיו! היה עשרה חודשי�

 .שנבחרה את הצעת� לאפיו! מערכת המחשוב של התכנית לפני ועדת ההיגוי הארציתנציגי החברה 

 ı¯Ó· ˜¯2011 - ÔÂÈÙ‡Ï ‰˙Úˆ‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘ ËÚÓÎ 
 ˙Î¯ÚÓ‰-˙È�Î˙‰ Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ Ê¯ÎÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù  . ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
˙¯Â˜È·‰ , ËÒÂ‚Â‡2011 , ÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÊ¯ÎÓ‰. 

שחלקי� ממנה , בתשובת משרד הרווחה נמסר כי נבחר זוכה במכרז והחל הפיתוח של המערכת
 .2012יחלו לפעול בסו� שנת 

2.  ˙ È · Â ˘ È È ‰  Ú „ È Ó ‰  ˙ È ˙ ˘ ˙)Ó ˙"È(: בכל אחד מהיישובי� המשתתפי� בתכנית 
 ביישוב לעקוב 27הלאומית אמורה להיות תשתית מידע יישובית שמטרתה לאפשר לאנשי המקצוע

אחר הילדי� ובני הנוער המקבלי� שירות במסגרת התכנית ולבקר את טיב הפעלת� של המעני� 

__________________ 

 .לחברי הוועדות המקצועיות ולוועדה היישובית, לאחראי המעני  27
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בקרה של כל משרד על המעני� : י אמורה ג� לשמש בסיס לבקרה שתיעשה במחוזות"תמ. השוני�
שבאחריותו ובקרה של הוועדות המחוזיות על התנהלות התכנית בכללותה בכל אחת ואחת 

י הבקרה והמעקב ביישובי� וכ! הבקרה במחוזות אמורי� לשמש בסיס תהליכ. מהרשויות במחוז
 . לשיפור דרכי הפעולה של המעני� ולקבלת החלטות בדבר שינויי� בתכניות

י אמורה לכלול תיעוד וניתוח של מידע על הילדי� המשתתפי� במעני� השוני� ביישוב ומעקב "תמ
ובני נוער במעני� בקהילה במסגרת טופס מעקב אחר ילדי� "לש� כ- פותח . אחר התקדמות�

מידע על השימוש , הטופס מַספק מידע על מצבו של כל ילד ע� כניסתו למענה". התכנית הלאומית
ומידע על , כגו! תדירות ההשתתפות והפעולות שבה! הוא משתת�, )תפוקות(של הילד במענה 

ני� אמור היישוב להפיק על סמ- טופסי המעקב אחר הילדי� במע. שינויי� שחלי� במצבו של הילד
: על יסוד הדוח אמור צוות המענה לדו! בסוגיות האלה. דוח על כל אחד מהמעני� הפועלי� ביישוב

לסוג , והתאמת� ליעדי המענה) ילדי� והורי�(גיוס המשתתפי� ; הקמת המענה ודרכי הפעלתו
 . מחוצה לוצרכי� נוספי� של הילדי� שיש לתת לה� שירות במענה או; הפעילויות ולתכנו!

אול� לוח הזמני� המתוכנ! להפעלת מערכת , 2010היישובי� החלו להפעיל מעני� בתחילת שנת 
המטרה " צוי! ש2010י שהתקיימה ביוני "בישיבת ועדת שימושי� בתמ. י השתנה מפע� לפע�"תמ

 �18.1.11במסמ- מ". י בכל המעני�" למצב שכל היישובי� עובדי� ע� תמ2011 בינואר �1להגיע ב
 פורטו 2011במסמ- ממר* . י ביישובי�" תהיה הטמעה מלאה של מערכת תמ15.4.11נקבע שעד 

י בכל המעני� ביישוב ושימוש " הטמעה מלאה של תמ� 2011מאי �אפריל: שלבי הביצוע ובה�
של הוועדות המקצועיות לגילאי� השוני� , שוט� במידע מהמערכת לש� דיוני� של צוותי המענה

י בדיווח לוועדות " מצופה מ! היישובי� להשתמש בתמ� 2011ממאי ; וביתושל הוועדה הייש
 . המחוזיות ובבקשות לשינוי תכנית ולהחלפת מעני�

Ó˙· „·Ï· È˜ÏÁ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú� ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·" ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰È¯ˆÂ˙·Â È
˙È�Î˙Ï ÌÈÙ˙Â˘‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂËÓ·Â ˙ÂÊÂÁÓ· ‰È¯ˆÂ˙·Â ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú� Ì¯ËÂ :

ÂÎ� ËÒÂ‚Â‡Ï Ô2011 ,Ó˙ ÈÒÙÂË Â‡ÏÂÓ"Î È·‚Ï È-13,000 ÌÈ„ÏÈ -Î -24% ÏÏÎÓ „·Ï· 
54,682ÌÈ�ÚÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ„ÏÈ‰  . ‡Ï ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈÒÙË‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÔÎ È¯Á‡ ‰�˘Ó ¯˙ÂÈ ‡Ï‡ ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÌÚ Â‡ÏÂÓ ,È‡- Â·ˆÓ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡
Á‡Ï Â·ˆÓÏ ˙È�Î˙· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ È�ÙÏ „ÏÈ‰ Ï˘‰�ÚÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙Ï·˜ ¯ , ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Ú‚Ù� ÔÎÏÂ

‰�ÚÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙Â·˜Ú· Â·ˆÓ· ¯ÂÙÈ˘‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,È‡- ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ
 ÍÈ¯Ú‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚Ù ‰˙ÂÚÓ˘Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÚÓË‰Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�ÓÊ‰

˙‰ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˙ÂÏ‰�
ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙È�Î˙‰ . ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÌÈÈÒÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ ÏÚ

 ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙ÚÙ˘‰ Ï˘ ‰�ÈÁ· ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì·ˆÓ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÈÒÙÂË ÏÎ ÈÂÏÈÓ
ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì·ˆÓ ÏÚ ÌÈ�ÚÓ·. 

היא תהלי- , ודיתשהיא מערכת מידע חדשנית וייח, י"משרד הרווחה ציי! בתשובתו כי הטמעת תמ
מורכב שבמהלכו התמודדו עובדי התכנית ע� אתגרי� רבי� כמו היעדר תשתיות מחשוב בחלק 

הדרכת אנשי מקצוע רבי� בשימוש במערכת תו- התגברות על , מהשירותי� המקצועיי� ביישובי�
חששות והתנגדויות של אנשי מקצוע ביישובי� והצור- להסדיר מהבחינה המשפטית את חיסיו! 

 ילדי� והחל שימוש 21,556י לגבי " מולאו טפסי תמ2011עוד נמסר כי נכו! לסו� אוקטובר . מידעה
יישובי� שלא , על פי החלטתה של ועדת ההיגוי הארצית, זאת ועוד. במערכת ג� במישור המחוז

ובכלל זה  (2012לא יקבלו אישור לתכניות של ,  מהמעני�70% �יעשו שימוש במערכת ביחס ל
 ). תקציביתהתוספת ה
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Ó˙ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÚÓË‰‰ ÍÈÏ‰· ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ·Â˘ÈÈ· È
 ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ÈÂ‡¯‰ Ï˜˘Ó‰ Ô˙È� ‡Ï ‰Ê ÍÈÏ‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ·Â Â�Â�Î˙· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙· ÂË¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ‰ÚÓË‰‰ ˙‡ ˙Â˘˜‰Ï . 

3. Ì ‰ ·  Ì È Ù ˙ ˙ ˘ Ó ‰  ¯ Ù Ò Ó Â  Ì È � Ú Ó ‰  ˙ Ï Ú Ù ‰  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ - הבקרה  מער:·
 טפסי דיווח רבעוניי� של הרשויות המקומיות שפיתחה מינהלת �הקיי� מבוסס על כלי בקרה 

התקציב המאושר לעומת הביצוע בסעיפי (טופסי הדיווח כוללי� דיווח על ניצול התקציב . התכנית
ודיווח , המשמש בסיס להתחשבנות ע� המשרדי� האחראי� למעני�, )הצטיידות ופעולות, כוח אד�

כוח , תדירות הפעילות, )ילדי� והורי�(מספר המשתתפי� ,  תארי- התחלה�על הפעלת המענה 
 . האד� שתוכנ! וכוח האד� בפועל

)‡( ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ „·Ï· È˜ÏÁ Ú„ÈÓ ÌÈÊÎ¯Ó ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÁÂÂÈ„‰ ÈÒÙÂË . Ì�È‡ Ì‰
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯ËÓ¯Ù ÌÈÏÏÂÎ , È�ÈÈÙ‡ÓÏ ‰�ÚÓ‰ Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙„ÈÓ ÂÓÎ

È‰Â· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ¯Â‰‰Â ÌÈ„Ï . ÔÈÈ�Ú· ÚÂˆÈ·Ï ÔÂ�Î˙‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ Ì‰· ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓÂ ‰�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰. 

 ˙È·Â˘ÈÈ‰ ˙È�Î˙‰ ˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ ÂÁ˙ÂÙ˘ ÌÈÒÙË· ‡ˆÓ� ÔÂ�Î˙Ï Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˙Á‡ ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï , ÌÈ˘‚ÂÓ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂÂÈ„‰ ÈÒÙÂË ÂÏÈ‡Â

Î¯ÚÓ·˙¯Á‡ ·Â˘ÁÓ ˙ .ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ ,È‡Â ÌÈÒÙË‰ ÔÈ· ˜˘ÓÓ ÔÈ‡- ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡
ÌÈ�Â˙�‰ . ¯ÙÒÓ Ì‡Â ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÚˆÂ·Ó ˙ÂÈ�Î˙‰ Ì‡ ÚÂ„È ‡Ï ÍÎÈÙÏ

ÔÂ�Î˙‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ÌÈ�ÚÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰. 

אה בתשובת משרד הרווחה נמסר כי בעקבות איסו� המידע באמצעות טפסי� חדשי� תתאפשר השוו
 . נתוני תכנו! ונתוני ביצוע, מאפייני הילדי�, ממוחשבת בי! היבטי� של איכות המעני�

)·(  ÂÏÚÂ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â‡ÏÈÓ˘ ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÈÒÙÂË ˙˜È„·Ó
 ‰�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ È·Ï˘· Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó)‰�ÚÓÏ Â˙Ó‡˙‰Â ‰�·Ó ¯Â˙È‡ , ÁÂÎ ÒÂÈ‚

Ì„‡ ,ÌÒÂÈ‚Â ÌÈÙ˙˙˘Ó ¯Â˙È‡ (Èˆ ÏÚÂÙ·˘ Û‡ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ�ÚÓ‰ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â�È
‰�ÚÓ· ˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë . 

לאחר גיוס . בתשובת משרד הרווחה נמסר כי ההגדרה של מענה פועל נוגעת לגיוס מנהל למענה
עוד צוי! כי היישובי� . המנהל הוא מגייס צוות וכ! מתחיל בפעולות לגיוס ולאיתור של משתתפי�

ג� על היק� הילדי� וההורי� המשתתפי� במעני� ונית! לראות אילו מהמעני� נדרשי� לדווח 
עוד נטע! כי כל דיווח שהפיק המטה . שהוגדרו כפועלי� טר� החלו לתת שירות לילדי� ולהורי�

 .כולל ה! את היק� המעני� הפועלי� וה! את מספר ההורי� והילדי� שנרשמו כמקבלי שירות
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„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰Ó˜‰ ·Ï˘· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ�ÚÓ Ï˘ Ì˙¯„‚‰ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ 
 ‰�È‡Â ˙˜ÈÂ„Ó ‰¯„‚‰ ‰�È‡ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ�ÚÓÎ Ì‰È¯Â‰ÏÂ ÌÈ„ÏÈÏ ˙Â¯È˘ ÌÈ�˙Â� Ì�È‡ ÔÈÈ„ÚÂ

ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ Û˜È‰Ï Ú‚Â�· ·ˆÓ‰ ˙�ÂÓ˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˙Ù˜˘Ó . ‰˙¯ÈˆÈ Ì˘Ï
˙˜ÈÂ„Ó ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Ï˘ , Ï˘ ‰È¯Â‚Ë˜ ¯ÂˆÈÏ ¯˙ÂÈ ÔÂÎ�"· ÌÈ�ÚÓ‰Ó˜‰ " ˙‡ ‰· Ë¯ÙÏÂ

‰�ÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ˙‡ˆÓ� Â·˘ ÈÙÈˆÙÒ‰ ·Ï˘‰ .‰Ó‚Â„Ï , ¯·ÂË˜Â‡ ÛÂÒ·2010 ÂÁÂÂ„ 649  

)71% (Ó-918ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ�ÚÓÎ ÌÈ�ÚÓ‰  ,· ÈÎ Ì‚ ÁÂÂ„ ÌÏÂ‡-315) ˙ÈˆÁÓ ËÚÓÎ ( Ì˙Â‡Ó
649ÌÈÙ˙˙˘Ó ÔÈ‡ ÌÈÏÚÂÙÎ ÂÁÂÂ„˘ ÌÈ�ÚÓ‰  . ˜¯ ÂÏÚÙ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ334) 36% (

Ó-918ÌÈ�ÚÓ‰  .· ¯‡Â�È ÛÂÒ2011 ÂÁÂÂ„ 709) 77% (Ó-916ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ�ÚÓÎ ÌÈ�ÚÓ‰  ,
· ÈÎ ÔÈÂˆ ÌÏÂ‡-99ÌÈÙ˙˙˘Ó ÔÈ‡  . ÌÈ„ÏÈÏ ˙Â¯È˘ Ô˙È� Ì‰·˘ ÌÈ�ÚÓ‰ Û˜È‰ ÍÎÈÙÏ

 ˜¯ ‰Ê „ÚÂÓ· ‰È‰ Ì‰È¯Â‰ÏÂ67% ÍÂ˙Ó 916ÌÈ�ÚÓ‰  . ˙ÂÊÂÁÓ· ÛÒ‡�˘ Ú„ÈÓ‰˘ Ô‡ÎÓ
 „ÓÏÓ Â�È‡ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ�ÚÓ‰ ¯ÙÒÓ ÔÈÈ�Ú· ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ·Â ÌÂ˘ÈÈ Ï˘ È˙Ó‡‰ Û˜È‰‰ ÏÚ

˙ÂÈ�Î˙‰ . 

)‚(  Â¯˙Â‡˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ÔÈ· ‰�Á·‰ ‰˙˘Ú� ‡Ï ÌÈ�ÚÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ È·‚Ï Ì‚
‰Ï‡ÎÎ Â¯˙Â‡ ‡Ï˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ÔÈ·Â ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÎ .Ï˘ÓÏ , ÈÎ ÁÂÂ„ ÌÈ�ÚÓ ‰ÓÎ È·‚Ï

 Ì‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó300-1,400ÌÈ„ÏÈ  . ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ¯˙‡Ï Â„ÚÂ�˘ ÌÈ�ÚÓ· ¯˜ÈÚ· ¯·Â„Ó
‚ÒÓ·Ì‰· ÏÙËÏÂ ÌÈ‡ˆÓ� Ì‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯ , ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈ�ÚÓ· Â‡

 ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ Ì‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó ÍÎÈÙÏÂ ÌÈÏ„‚ Ì‰ Â·˘ È˙¯·Á‰ Ì˜¯Ó‰ ÍÂ˙· ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰
‰�ÚÓ‰ ÏÚÂÙ ‰·˘ ˙ÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ‰Â˘‰ . ÏÚ ÂÏ‡ ÌÈ�ÚÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ

˙ÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ È„ÏÈ ÏÎ ˙‡ ÏÏÎ ÁÂÂÈ„‰ ÈÙ, ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÎ Â¯˙Â‡˘ ÈÓ ˜¯˘ Û‡ 
¯ÙÒÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

איתור ילדי� ע� הפרעות התפתחותיות במעונות היו� ובגני "עיריית טירת כרמל דיווחה כי במענה 
 ילדי� 150מתו- תצפית על "בהערות למענה צוי! כי ההנחה היא ש.  ילדי�150משתתפי� " הילדי�

, "מעג!"המועצה המקומית דאליית אל כרמל דיווחה כי במענה  ;" ילדי� ע� בעיות25יאותרו 
 ילדי� 95ואילו במיפוי שנער- במועצה המקומית אותרו ,  ילדי�543משתתפי� , המיועד לגיל הר-
, המיועד לילדי� בגיל בית ספר יסודי, "ב"מרח"עיריית דימונה דיווחה כי במענה ; בסיכו! בגיל הר-

;  ילדי� בסיכו! בגיל זה549במיפוי שנער- ברשות המקומית אותרו ואילו ,  ילדי�914משתתפי� 
ואילו במיפוי ,  ילדי�480משתתפי� " תנועה לגיל הר-"אר דיווחה כי במענה 'המועצה המקומית מג

 .  ילדי� בסיכו!358שנער- במועצה המקומית אותרו בגיל הר- 

 השונות משתתפי� כל משרד הרווחה מסר בתשובתו כי בחלק מהמעני� המופעלי� במסגרות
כל הילדי� במסגרת נהני� ברמה זו או אחרת . הילדי� הנמצאי� במסגרות אלו בשל אופי המענה

מהמענה ובחלק מהמעני� קשה להגדיר את הגבול בי! ילדי� המקבלי� טיפול ובי! אלו שאינ� 
לדי� חלק מהמעני� שבה� משתתפי� כלל הילדי� במסגרת ה� תכניות לאיתור י. מקבלי� טיפול

עוד צוי! בתשובה כי במערכת . בסיכו! או תכניות מניעה שמטרת! להשפיע על כלל הילדי� במסגרת
 נקבעו הגדרות � שהמידע בה מושל� בימי� אלה �הממוחשבת החדשה לדיווח על הפעלת המעני� 

, המקבלי� טיפול ישיר(מפורטות יותר המאפשרות להבחי! בי! הילדי� המשתתפי� במעני� 
דבר זה יאפשר איסו� מידע . ובי! ילדי� מזדמני� או ילדי� המושפעי� מהמעני�) י יותראינטנסיב

 . מפורט יותר בנוגע לדפוסי השימוש במעני�

 ÌÈ„ÏÈÏ ˙„ÚÂÈÓ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÎ ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ,ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ÈÂÙÈÓ Í¯Ú�˘ÓÂ ,�ÈÓ ÏÚ ‰È‰ ÊÎ¯Ï ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰

 ÌÈ�ÚÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ Ú„ÈÓ- Ô˙È� Ì‰·˘ ÌÈ�ÚÓ· Ì‚ 
¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙Â¯È˘ . È·‚Ï ˙È�Î˙‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„È„ÓÏ È�ÂÈÁ ‰Ê Ú„ÈÓ

ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ . 
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4.  Ì È Ù ˙ Â ˘ ‰  Ì È „ ¯ ˘ Ó ‰  Ì Ú Ë Ó  Ì È È „ Â Ú È È ‰  Ì È Á ˜ Ù Ó ‰  Ï ˘  Ì Á Â ˜ È Ù
˙ È � Î ˙ . נה מופעל על פי סטנדרטי� והנחיות שגובשו במטה המשרד האחראי לו כל מע:·

האחריות לקיו� תהליכי הפיקוח והבקרה המקצועית והתקציבית על הפעלת המעני� מוטלת , כאמור
המבצעי� את עבודת� על פי , על המפקחי� הייעודיי� של משרדי הממשלה השותפי� לתכנית

למפקח הייעודי נתונה הסמכות לתת הנחיות לגבי . הסטנדרטי� ותפיסות הפיקוח של משרדיה�
 . 28ההתנהלות המקצועית הראויה בהקמה של מענה ובהפעלתו ולפקח על מילוי הנחיותיו

: בשלב הקמת המענה והפעלתו על המפקחי� להיות שותפי� להחלטות ולאשר את ההיבטי� האלה
הדרושי� לכוח האד� המפעיל הכישורי� והניסיו! , מיקו� המענה והתאמת המבנה לצורכי המענה

דרכי , )קריטריוני� לבחירת הילדי� וההורי� המשתתפי� במענה(הרכב המשתתפי� , את המענה
תכנו! מול : הבקרה השוטפת נוגעת להיבטי� של היישו�. הפניית� ודרכי ההפעלה של המענה

והדיווחי� על איכות היישו� ואישור הדיווחי� הרבעוניי� של היישוב על פעילות המענה , ביצוע
 . ניצול התקציב

 צוי! כי מנהלי התכנית במחוזות והממוני� המחוזיי� של 2011 מפברואר 29באוגד! היישובי
מסייעי� לה� ככל הנדרש למיצוי , עומדי� בקשר שוט� ע� מפקחי המשרדי�" התחלה טובה"

 של הער- המוס� של מעורבות� ביישובי התכנית ומעמידי� לרשות� מידע מתשתיות המידע
ה� יעמדו לרשות� לצור- למידה והסקת מסקנות לגבי המעני� המופעלי� , נוס� על כ-. התכנית

 .ביישובי� באמצעות התכנית

בישיבה שקיימו : כמפורט להל!, נמצא שמעורבות המפקחי� בהפעלת המעני� לקתה בחסר )א(
חוזיות ע� מער- בנושא עבודת הממונות המ" התחלה טובה" הממונות המחוזיות של 2010בדצמבר 

ה! בתהלי- התכנו! וה! " מרוחקי� מהשטח"המפקחי� מרגישי� : הפיקוח עלו הסוגיות האלה
לא ברורי� לה� משמעות� והער- המוס� ; חסרה לה� ראייה כללית של התכנית; בתהלי- ההפעלה

כמו כ! הועלתה סוגיית נגישות� למידע . שלה� במבנה הכולל של התכנית ובשגרת העבודה שלה
, פרוטוקולי�, סוגיות, צוותי� מלווי�(נצבר בתכנית לגבי המעני� שבאחריות כל אחד מה� ש

שאינו מעורב בשגרת , צוי! שיש להגדיר אי- משתלבת בתכנית עבודת המפקח הייעודי). דוחות
 . יו��היו�

כי מפקחי� רבי� רואי� , בי! היתר,  צוי!2011בישיבת ועדת ההיגוי הארצית שהתקיימה בינואר 
סוכ� כי יש לבחו! את תפקידי המפקחי� לגבי מרכיבי התכנית השוני� ולבנות . בתכנית נטל

 . אסטרטגיה לעבודה את�

 נכתב כי אחת הסוגיות 2011בסיכו� ישיבה של מטה משרד החינו- ומטה התכנית הלאומית ממר* 
על ביצוע המרכזיות שעולות היא הצור- בחיזוק מעורבות המפקחי� בתכנית ובבקרה המקצועית 

סוכ� שכל אחד מהאגפי� יוציא הנחיות למפקחי� . התכניות של משרד החינו- במסגרת התכנית
לגבי המעורבות הנדרשת בתכניות של התכנית הלאומית ואחריות� לבקרת הביצוע ולבדיקת 

 . ואול� לא נמצא כי פורסמו הנחיות בעניי!. ההתאמה בי! התקציב לפעילות המדווחת

ציינה בתשובת משרד החינו- כי האג� שהיא עומדת בראשו הוציא הנחיה י "מנהלת אג� שפ
 . ליועצי� ולפסיכולוגי� חינוכיי� לגלות יתר מעורבות בתכנית הלאומית

__________________ 

 ".תפקיד המפקח במעני  של התכנית הלאומית לילדי  ולנוער בסיכו�: "מתו� 28
ה והנהלי  של התכנית האוגד� היישובי הוא מסמ� שפרסמה מינהלת התכנית הכולל את דרכי העבוד 29

 .המחייבי  את היישובי  השותפי  לה



 62דוח שנתי  900

)·( „ÂÚÂ ˙‡Ê ,Ó˙· ÌÈ�Â˙�‰ ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·˘ ¯Á‡Ó" ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ Ì¯ËÂ ÌÈÈ˜ÏÁ È
‰ÂÂÏÓ ¯˜ÁÓ ,˘Ù‡˘ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ È„È· ‰È‰ ‡Ï ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Â�ÓÓ „ÂÓÏÏ ¯

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙ÁÏˆ‰ ¯·„· ˙ÂÓ‚Ó ÏÚÂ ÌÈ�ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ . ¯Â˜Ó ÍÎÈÙÏ
ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ‰È‰ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ È¯˜ÈÚ‰ Ú„ÈÓ‰ . ÌÈÏÎ ÂÁ˙ÂÙ ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡

ÌÈÚˆ·Ó Ì‰˘ ‰¯˜·‰ ÏÚ ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓÏ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„Ï , ÁÂÂ„Ï Â˘¯„� ‡Ï Ì‰Â
‡ˆÂ˙ ÏÚ ·˙Î·‰¯˜·‰ ˙Â . 

 Ú„ÈÓ ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ È„È· ‰˘ÚÓÏ ‰È‰ ‡Ï ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„ ÔÂ�‚�Ó ¯„ÚÈ‰·
¯„ÂÒÓ ÁÂ˜ÈÙ Ì‰ÈÏÚ ˘È˘ ÌÈ�ÚÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ , ÌÈË¯„�ËÒ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ�ÚÓ‰ ¯ÙÒÓ

ÂÚ·˜�˘ ,‰�ÚÓ· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÂÓÏ˘ ,ÔÂÈÒÈ�‰Â ‰¯˘Î‰‰ ˙�ÈÁ·Ó Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÂÎÈ‡ , ˙ÂÎÈ‡
¯ÂˆÏ Ì˙Ó‡˙‰Â ÌÈ�·Ó‰‰�ÚÓ‰ ÈÎ , Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ˙„ÈÓÂ ‰�ÚÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙„Ó˙‰

˙È·Â˘ÈÈ‰ ˙È�Î˙‰ ÈÙ ÏÚ Â„ÚÂ� Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ�ÚÓ‰ . 

 נדונה סוגיית הקמתו של מער- 2009שהתקיימה בספטמבר  הארצית בישיבת ועדת ההיגוי )ג(
" ליבה" בעל בישיבה סוכ� כי יש להתקד� לקראת פיתוח מער- בקרה. בקרה משות� לכל המשרדי�

משרדיי� משותפי� וכלי בקרה �הוחלט ליצור סטנדרטי� בי!, בי! היתר. משותפת לכלל המשרדי�
שבכללו מער- של שאלות אחידות הנוגעות להיבטי� המשותפי� לרוב רוב� , משות� לכלל המעני�

גיוס כוח אד� ,  הקצאת תקציב�תשומות : תפוקות ותוצאות, של המעני� ונחלקות לתשומות
; שלמות הפעולות במענה, איכות המבני� ומקומות הפעילות, )מבחינת ההשכלה והניסיו!(יכותו וא

; התאמה בי! אוכלוסיית המשתתפי� לאוכלוסיית היעד, מספר מתמידי�,  מספר משתתפי��תפוקות 
 .מידת השיפור במצב� של הילדי�,  מספר הילדי� וההורי� שחל שיפור במצב��תוצאות 

˙ ˘Â·È‚Ï ‰„ÚÂÂ‰ Û‚‡‰ Ï‰�ÓÂ È‚Â‚„Ù Ï‰�ÈÓ Ï‰�Ó Ô‚Ò ˙Â˘‡¯· ˙È�Î˙Ï ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰
ÔÈ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· ‰„ÈÓÏ ÔÂ‚¯‡Ï ¯ÈÎ·‰- ‡È·‰ÏÂ ‡˘Â�· È„¯˘Ó

Û˙Â˘Ó‰ ‰¯˜·‰ ÈÏÎ· ÂÏÏÎÈÈ˘ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ¯·„· ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÏÎ ˙ÓÎÒ‰ È„ÈÏ . ‡Ï‡
‰„ÚÂÂ‰˘ , ¯·Óˆ„· Â�ÂÓ ‰È¯·Á˘2009 ,· ˙Â·È˘È È˙˘ ‰ÓÈÈ˜ ÚˆÓ‡ Ê‡Ó ˙ÏÚÂÙ ‰�È‡Â „·Ï

 ˙�˘2010 .ÔÈ· ‰¯˜· ÈÏÎ Á˙ÂÙ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·- ÌÈ�ÚÓ‰ ÏÎÏ Û˙Â˘Ó‰ È„¯˘Ó
˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÚÂÙ‰ . 

בתשובת משרד החינו- למשרד מבקר המדינה אישר מנהל האג� לקידו� נוער במשרד כי יש צור- 
מנהלת . י� של הפעלת המעני� שעדיי! לא פותחובהבניית כלי בקרה ופיקוח על המרכיבי� האיכותי

מחוז דרו� ציינה כי יש מקו� לפתח מער- בקרה בעל ליבה משותפת לכל המשרדי� מבחינת 
ג� משרד הבריאות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אכ! יש צור- בתבנית בקרה . המעני�

 . ת בהקד�וכי יש לשאו� לעשות זא, משותפת לכל המשרדי� המשתתפי� תכנית

משרד הרווחה מסר בתשובתו כי המתואר לעיל מתייחס למצב זמני עד להשלמת המידע במערכת 
י תאפשר למינהלת התכנית לקבל מידע מלא על איכות "הפעלה מלאה של מערכת תמ. י"תמ

לכ! . המעני� ומידע עדכני ומדויק על היק� המעני� הפועלי� ועל מספר הילדי� המשתתפי� בה�
, זאת ועוד. כנית אינה רואה צור- בדיווח של המפקחי� הייעודיי� על תהליכי הבקרהמינהלת הת

, התכנית מבוססת על כ- שהאחריות המקצועית לאיכות המעני� תישאר בידי המשרדי� השותפי�
סוגיות העולות במהל- הפיקוח נדונות . ומפקחי המשרדי� מוסרי� לממוני� עליה� דיווח בנושא

עוד .  המחוזיות וכ! במסגרת מפגשי� של המפקחי� ע� הממונות המחוזיותבישיבות של הוועדות
משרדיי� �כלי בקרה אחיד לגבי סטנדרדי� בי!, בסיוע מכו! ברוקדייל, צוי! כי כיו� נמצא בפיתוח

 . משותפי�
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 ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ È„ÂÚÈÈ‰ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ È„È· ‰�Â˙� ÌÈ�ÚÓ‰ÌÈ„¯˘Ó , ÏÚ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó Ï·˜˙ ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ˘ ÈÂ‡¯

 ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÏÚ Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡È˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯ˆÂ˙
„¯˘Ó ÏÎ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ�ÚÓ‰ . ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˘Â·È‚· ‰·Â˘Á ‰ÓÂ˘˙ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ¯ÂÓ‡Î Ú„ÈÓ

È�ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰ÏÚÙ‰‰ Í˘Ó‰Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜·Â˙È�Î˙‰ È·Â˘ÈÈ· Ì. 

 

 

 סיכו�

 ˙�˘Ó ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ˙Ó˘ÂÈÓ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ�ÏÂ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰2006 
 ‰˜ÂˆÓ·Â ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì·ˆÓ ˙˜È„·Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ˙‡ ıÓ‡Ï

)„ÈÓ˘ ˙„ÚÂ .(˙È�Î˙‰ ,‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ‰˘ÈÓÁÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ , Û˜È‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙�ÂÂÎÓ
˜· ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ· ˙Ó˘ÂÈÓÂ ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ ·¯-56 ÈÙ ÏÚ Â¯Á·�˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ È„‚‡Â ÌÈ·Â˘ÈÈ 

ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜-ÌÈÈÏÎÏÎ .·¯ ‰ÂÂ˙Ó· ‰�È„Ó‰ È„È ÏÚ ˙·ˆ˜Â˙Ó ˙È�Î˙‰-È˙�˘ , ¯ÂÚÈ˘Â
 ‡Â‰ È·¯Ó‰ ‰‡ˆ˜‰‰155‰�˘Ï Ï˜˘ ÔÂÈÏÈÓ  . 

ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Ï˘ Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÌÈ‚˘È‰Ï ‰ÚÈ‚‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰-Ó ÈÚÂˆ˜
 ÌÈ¯Â˘ÈÓ‰ ÏÎ·-Èˆ¯‡‰  ,ÈÓÂ˜Ó‰Â ÈÊÂÁÓ‰ , ¯Â˙È‡Ï ‰�·ÂÓ Í¯ÚÓ ˙¯ÈˆÈÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ·Â

Ì¯Â·Ú ÌÈ�ÚÓ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÈ·Â˘ÈÈ ˙ÂÈ�Î˙ ÔÂ�Î˙ÏÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÈÂÙÈÓÏÂ .˙‡Ê ÌÚ ,
Ô�ÎÂ˙Ó‰Ó ·¯ ÔÓÊ ÂÎ˘Ó� ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÈÎÈÏ‰˙ , ÌÈ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂÏÁ‰ ÏÚÂÙ·Â

ÙËÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ�ÚÓ‰ ˙‡ ˙�˘· ˜¯ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰È¯Â‰·Â ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ· Ï
2010 - ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ - ˙È·¯Ó·Â 

 ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÎÂÊ Ì�È‡ Â¯˙Â‡˘ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ�‰ È�·Â ÌÈ„ÏÈ‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰
ÈÏÂÙÈË ‰�ÚÓÏ .È˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ Â¯„‚Â‰ ‡Ï ˙È�Î˙Ï ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ ÌÂˆÓˆ‰ Û˜È‰Ï Ú‚Â�· ÌÈ

ÌÈ„ÏÈ‰ ·¯˜· ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ· ‰ÙÂˆÓ‰ , ÈÏ¯‚Ë�È‡ ˜ÏÁÎ ‰ÂÂÏÓ ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ ÚˆÂ· ‡Ï ÈÎ
˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÍÈÏ‰˙Ó ,˙È�Î˙‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ÔÂ�Î˙ÏÂ ÏÂ‰È�Ï ÈÏÎÎ ˘Ó˘Ï ‰È‰ ÈÂ˘Ú˘ , ÈÎÂ

˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÛÂÒÈ‡Ï ˙ÈÊÎ¯Ó ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÔÙÂ‡ ˙˜È„· Ï˘ ÈÂÙÈÓ‰Â ¯Â˙È‡‰ ÍÈÏ‰˙· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ
 È˘�‡ Ï˘ ˙Â�ÓÂÈÓ ¯„ÚÈ‰· ¯˜ÈÚ· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÈ˘˜ Â¯¯ÂÚ˙‰ ˙È�Î˙‰ È·Â˘ÈÈ· ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ

ÌÈ¯˙‡Ó‰ ÚÂˆ˜Ó‰ . ÌÈ„ÏÈ‰ ¯Â·Ú Â��ÎÂ˙˘ ÌÈ�ÚÓ‰Ó ˜ÏÁ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÈ˘˜ Ì‚ ÂÏ‚˙‰
Â˘ÈÈ· ˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈ˙˘˙ ¯„ÚÈ‰· Ì¯Â˜Ó˘ Ì‰È¯Â‰Â ÌÈ�ÚÓ Ï˘ ‰¯ÈÁ·· ÔÎÂ ÌÈ·

)˙ÂÈ�Î˙ ¯‚‡Ó ÍÂ˙Ó (ÌÈ�Î„ÂÚÓ ÂÈ‰ „ÈÓ˙ ‡Ï Ì˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Â‡ Ì‰Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÎ¯„˘ .
 ˙�ÂÓ˙ ˙‡ ‰�Ó‡� ÌÈÙ˜˘Ó Ì�È‡ ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ È„È· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
 ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ È·‚ÏÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈ�Î˙‰ Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈ Û˜È‰ È·‚Ï ·ˆÓ‰

Ô‰· ,Â„ÚÂ˙Ó Â�È‡ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÈÁ˜ÙÓ È„È· ‰¯˜·‰ Í¯ÚÓ ÈÎ. 

 ˙ÂÎÈ‡ ˙¯˜· Úˆ·Ï ˙È�Î˙‰ ˙Ï‰�ÈÓÂ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ¯˙Ï‡Ï ˘ÂÓÈ˘Ï ÒÈ�Î‰ÏÂ ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡‰Â ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ�Â˙�‰ È·‚Ï

˙ÈÊÎ¯Ó ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ .ÂÈ�Î˙ ¯‚‡Ó ˙�Î‰ ‰¯‰Ó· ÌÈÏ˘‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ ¯˘Ù‡È˘ ÔÎ„ÂÚÓ ˙
ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰¯ÈÁ· Í˘Ó‰· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÌÈ„ÚÈ ¯È„‚‰Ï ÈÂ‡¯

ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ Û˜È‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÈ˙ÂÓÎ , ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÔÎ˘- 
 ÌÈÈ˙�˘ÎÂ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ

ÂÏÁ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰˘ ¯Á‡Ï ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ¯Â·Ú ˙ÂÈ�Î˙ Ì˘ÈÈÏ - ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ¯Â¯· ‡Ï ÏÏÎ 
‰È„ÚÈ ˙‡ ‚È˘‰Ï ‰Î „Ú ˙È�Î˙‰ ‰ÁÈÏˆ‰. 

 



 

 


