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  תמצית מנהלים

 מהן נמצאות 16% -כ. נערות עולות בעיקר ממדינות חבר העמים ומאתיופיה 55,000 - בישראל חיות כיום כ

 ומקבלות  מטופלות בשירות לנערה במצוקהבמצוקההעולות מהנערות  8% - במצבי מצוקה שונים ורק כ

ופוגעות הן  מתדרדרות להתנהגויות סיכון שונות לותהנערות העולות שאינן מטופ . למצוקותיהןמענה

 נערותשהסיבה לכך שנערות עולות רבות אינן מקבלות מענה למצוקותיהן נעוצה בכך . בעצמן והן בחברה

רווחה אינם נוקטים ושירותי ה,  בעיקר בגלל חסמים תרבותיים, אינן פונות מיוזמתן לשירותי הרווחהאלו

  . על מנת לשכנע נערות אלו לקבל טיפול הולםמותאמות תרבותית  (Reaching out)בפעולות יישוג

 יש  ולמנוע את התדרדרותןמקבלות מענה משירותי הרווחההעל מנת להגדיל את מספר הנערות  ,מכאן     

חשוב .  ולהתאימו לאוכלוסיית העולות,המהווה חוליה ראשונה ברצף הטיפול, לשפר את מערך היישוג

א איננו המטרה אלא הוא האמצעי לכך שהנערות תטופלנה ותוכלנה להשתלב היישוג הו כי ,לציין

  . בקהילה ולחיות חיים נורמטיביים

עיבוי מערך היישוג בשירות לנערה במצוקה :       לצורך שיפור מערך היישוג מוצאות שלוש חלופות

 נערות עולותלשתעשנה יישוג מותאם עמותות התקשרות עם , והפיכתו למותאם לאוכלוסיית העולות

על  .לים במצוקה של נערות עולות הנתקגורמים במערכת החינוך עם ויצירת מנגנון יישוג בשיתוף פעולה

אי לכך . ישימה ויציבה לאורך זמן, מנת שהחלופה תהיה אפקטיבית עליה להיות מותאמת תרבותית

 הללו על פני החלופות  שכן היא טובה יותר בקריטריוניםשוג באמצעות עמותותיהיא יהחלופה המומלצת 

   . האחרות

      על מנת להגדיל את יישימות המהלך מומלץ להעביר את האחריות על היישום למחלקת הרווחה במשרד 

  .הקליטה
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  רקע

   כללי-נערות במצוקה . א

. בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לצורך בעיסוק מקיף וכוללני בצורכיהן הייחודיים של נערות

שונים מקשייהם של נערים ושהן זקוקות לסיוע הה נובע בין היתר מההכרה כי נערות חוות קשיים תהליך ז

 שכן ,דרכי ההתמודדות של נערות מתבגרות עם התבגרותן שונות מאלה של נערים. בתחומים שונים מהם

תשומות לא אחת אין ההתנהגויות האלו זוכות ל. הן מפגינות התנהגויות אחרות במצבים של מתח ומצוקה

 כגון נשירה ,מצוקה של נערים מטרידות פחות מהתנהגויות המאפיינות והןאינן נראות לעין הן  כיוון ש,לב

נערות נוטות יותר מנערים לסבול מבעיות רגשיות כגון . אלימות או שימוש באלכוהול וסמים, מבית הספר

 ישנה שכיחות גבוהה יחסית של  וכן,דימוי גוף נמוך ותחושה כללית של חוסר אושר, דימוי עצמי נמוך

אחוז גבוה יותר של נערות לעומת נערים סובלות מבעיות  .התנהגויות מסכנות בתחום הבריאות והתזונה

, קומם ואחרים (מינית בבית ובעיות ביחסים החברתיים בבית הספרו אלימות פיסית, ביחסים עם ההורים

2004.(   

פגיעה  : החשופות לאחד או יותר ממצבי המצוקה הבאים13-18נערות רווקות בגילאי     נערות במצוקה הן 

, נשירה מלימודים, שוטטות, הריון לא רצוי, או נפשית, מינית, אלימות פיסית, וסכנה בתוך המשפחה

המתבטאת במגוון ,  מאופיינות על ידי רב הממדיות של מצבןאלונערות . חיבור לאוכלוסייה עבריינית

  קיים סיכון של הרס עצמי או לנערות במצוקהבטווח הקצר. מים יחידנייםתחומים ולאו דווקא בסימפטו

נשים ,  בטווח הארוך קיים סיכון של פגיעה בתפקודן כבוגרות.מוסרית וחברתית, התדרדרות אישית

  ). Berger,1989אתר משרד הרווחה וכן  (ואמהות

, דיכאון :לדוגמא  הנערה עצמה– (acting in)כלפי פנים לבוא לידי ביטוי מצוקה של נערות יכולה        

 – (acting out),  או כלפי חוץ.פגיעה גופנית עצמית והפרעות אכילה, ביטוי מחשבות או רגשות אובדניים

שימוש בחומרים ממכרים והתנהגות , מעורבות בקטטות ובמעשי אלימות, עבריינות :לדוגמא .הסביבה

רות במצוקה מביעות ברוב המקרים את מצוקותיהן נע.  מבוקרת וללא שימוש באמצעי מניעהמינית לא

 2002 בשנת ,לדוגמא .(Abrams, 2003)ות יותר לפגוע בעצמן מאשר בסביבה נוטכלומר הן , כלפי פנים

, ילדים בישראל(  של בנים 85סיונות התאבדות של בנות לעומת י נ399נרשמו בחדרי מיון של בתי החולים 

2006.(  

ת על רצף שבין נערות אשר אינן מבטאות את מכלול מצבי המצוקה וההתנהגויות נערות במצוקה נמצאו      

לימודים וחברה , אך מתקשות מסיבות שונות להשתלב באופן מוצלח במעגלים המרכזיים של משפחה

 לבין נערות הנמצאות מחוץ למסגרות של לימודים או ,ועשויות כתוצאה מכך להגיע גם למצבי סיכון וסכנה

 פיינות במופרעות ועזובה קשה ובמקרים החמורים אף מתדרדרות לזנות ולשימוש בסמיםמאו, תעסוקה

ל רצף של סיכון חשוב כי מדיניות בתחום נערות תדע לתת מענה  היות ומדובר ע).2004, קומם ואחרים(

  . לאותן נערות הנמצאות בראשית הרצף על מנת למנוע את התדרדרותן

 שהוקמה בראשית משרד הרווחהב היא השירות לנערה במצוקה צוקהשמטפלת בנערות במהיחידה         

 כאשר כיום יש מספר 13-21בצעירות בגילאי השירות מטפל בנערות ו .)להלן השירות לנערה (60 -שנות ה 

מחלקות השירות לנערה במצוקה פועל באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים ב 12.1בגילאי גם מטופלות 

 שם , יחסית לעולםיייחודקיומה של יחידה אשר נותנת מענה לנערה במצוקה  .יותהרווחה ברשויות המקומ

נערות , ב לדוגמא"בארה.  מטופלות יחד עם הנעריםוהן לנערות םייחודייכמעט ולא קיימים שירותים 

 הסובלות מעזובה והזנחה קשות , אלו בעיקר נערות הנמצאות בקצה רצף הסיכוןיייחודהמקבלות מענה 

   ).16.3.2007 ,מישל פיין' מתוך התכתבות עם פרופ (תוכניות מניעה קיימות כמעט ולאו

                                                 
  .12-18על אף שהשירות מטפל גם בצעירות נייר זה יתמקד רק בנערות בגילאי  1
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   2 במצוקהנערות עולות. ב 

זאת  . כי נערות מהגרות חוות מצוקות גדולות יותר מאשר נערות ילידות המקום,הראושונים מחקרים 

אחד הקשיים . לו אמכיוון שתהליך ההגירה והמעבר הבין תרבותי יוצר קשיים ואתגרים נוספים לנערות

תהליך גיבוש הזהות הינו אחד התהליכים הקשים .  המהגרותמשבר גיבוש הזהות שחוות הנערות הוא

 מאשר אצל תהליך גיבוש הזהות קשה יותר מהגרותאצל נערות . והמשמעותיים ביותר בגיל ההתבגרות

 נערות. המסורתייםנערים לשמר את התפקידים והדפוסים אשר ממנערות מצפים יותר מ. מהגריםנערים 

העולמות זה  כי הן נקרעות בין שני ,חשות  בעיקר ממשפחות מסורתיות,רבותמהגרות וגם בנות מהגרים 

התמודדות זו .  לשמר את תפקידן המסורתי וזה החוץ ביתי הדורש מהן לממש את עצמןן הדורש מה,הביתי

צמד לנורמות אותן מכתיבה י אם הנערה בוחרת להשכן ,קשה מאוד ולעיתים יכולה להיות משברית

 , וישנה סכנה שתחוש זרה ומנותקת מקבוצת השווים,ן הזדמנויותו היא מונעת מעצמה שווי,משפחתה

לעומת זאת אם הנערה בוחרת לאמץ את נורמות הסביבה הסובבת אותה הרי שיש חשש כי היא תאבד את 

  . (Goodenow & Espin, 1993)תמיכת משפחתה שכה חשובה לה בגיל ההתבגרות

 והדימוי נערות עולותהדימוי העצמי של  כי , על נערות עולות בישראל מצא,)1999 (,ה של אבן זהבמחקר      

של הנערה העולה נעוצה בין היתר במפגש לכך הסיבה . ילידות הארץ נמוך יותר מזה של המשפחתי שלהן

 וכן בגלל הקונפליקט סביב ,ינם ברורים כפי שהיו קודם לכן בה קודי ההתנהגות א,עם מציאות חדשה

 הורים ,בנוסף. לסייע למשפחה בתהליך הקליטה ולגשר בינה לבין התרבות הקולטתשי שאלת הזהות והקו

ינם יכולים לשמש למתבגרים  פעמים רבות מאבדים מסמכותם וא, הטרודים בבעיות הקליטה,עולים

 שהסמכות ההורית וככל, קליטה בתהליך הצריכה יותר לסייע למשפחתהככל שהנערה . הזדהותדמויות 

  ).1999, אבן זהב (הנערהיורד הדימוי המשפחתי בעיני  כך נפגעת

  : המבדילים בינן לבין שאר הנערות במצוקהםייחודיימאפיינים מספר לנערות עולות במצוקה 

 אלימות :נערות עולות מאמצות יותר מנערות וותיקות התנהגויות סיכון המאפיינות נערים בעיקר .1

) 29.7%( לדוגמא בשיעור הגבוהדבר זה בא לידי ביטוי . תגרות בומעורבותשימוש בכוח , תמוחצנ

 יחסית לשיעורן זאת, החשודות בביצוע עבירה מבין כלל הקטינות החשודות עולותשל קטינות 

 ).2007, ילדים עולים( )16% -כ(באוכלוסיה 

  שפעמים רבותדבר,  מיעוטיםבניעם  נוטות להתחבר , בעיקר באזורי הפריפריה,נערות עולות .2

 ).וק'ראיון עם שרה כהן וליזה ניקולאיצ(יצול ופגיעה פיסית ומינית בנערות  בנמסתיים

 68%מבין הנערות המטופלות בשירות לנערה ( . חד הוריותחיות במשפחותבות עולות רנערות  .3

 הנערות  מכלל52% לעומת  מהנערות יוצאות אתיופיה 52%מ לשעבר ו "מהנערות יוצאות ברה

 על  לפקח,בגלל קשיי היומיום, מקשה על האמהותדבר זה ). באות ממשפחות חד הוריותהוותיקות 

 ).2007, שיחה עם שרה כהן וכן ילדים עולים (ןהנערות ולתת מענה למצוקותיה
 ,המעורבות בהתנהגויות סיכון שונות והנמצאות במסגרות לבני נוער בסיכון ,שיעור הנערות העולות. 4

דבר זה מהווה אינדיקציה . כפי שניתן לראות בתרשים הבא) 16% -כ( יותר משיעורן באוכלוסיה גבוה

 .שאינן עולות במצוקה נערותשיעור המיותר גבוה  במצוקהעולות הנערות שיעור הלכך ש

                                                 
מ לשעבר או החל " כשמדובר על עולי ברה90 -נייר זה מתייחס לנערות אשר הן עצמן או הוריהן עלו לארץ החל משנות ה  2

  .הקליטה ובמשרד הרווחההגדרה זו היא ההגדרה המקובלת במשרד .  כשמדובר על עולי אתיופיה80 -נות המש
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נערות במצוקה: עולות לעומת לא עולות (מתוך 100%)
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אחוז לא עולות

שיעור נערות 
עולות באוכלוסיה

  
  .2004, וגרניאק ואחרים ד"סדות חינוך תשסתלמידים עולים במו, ס"למ ,2006ילדים בישראל , 2007 ילדים עולים :מקור*

  

 .חודית לישראליאיננה י נמצאות בסיכון רב יותר מאשר נערות אחרות מהגרות/עולותהעובדה כי נערות      

 כי השיעורים הגבוהים ביותר של נטייה לדיכאון ,ב מצאו"מחקרים שבדקו ביטויי מצוקה של נערות בארה

 כי ,נמצאכמן כן .  בקרב נערות לבנות22% לעומת ,)27%(והיספניות ) 30%(דווחו בקרב מהגרות אסיתיות 

  .(Abrams,2003) אצל הנערות הלבנות 10%לעומת ) 15%(לנערות היספניות סיכוי רב יותר להתאבד 

נערות עולות מהחלקים האירופיים של : את הנערות העולות ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות        

 מהחלקים האסיאתיים נערות עולות, )ר יוצאות רוסיה ואוקראינה וכך יקראו להלןבעיק (מ לשעבר"ברה

נוסף לקשיים המאפיינים .  ונערות עולות מאתיופיה3)בוכרהממקווקז ולהלן נערות (  לשעברמ"של ברה

  . מוצאן ומתרבותןמ הנובעות תייחודיו לכל אחת מהקבוצות קשיים ומצוקות ,נערות אלו בגלל היותן עולות

  רוסיה ואוקראינהערות יוצאות נ

דבר זה  . מגיעות מאזורים מתועשים ומפותחים הן עדיין חוות פערי תרבות גדולים הללועל אף שהנערות

בעוד שבארץ הן מחונכות , לציות ולאיפוק והחופש שלהן הוגבל לשעבר מ"בברהנובע מכך שהנערות חונכו 

הנורמות את הנערות העולות קולטות את השפה וש אהמצב שנוצר הו. על ידי החברה ליותר בחירה חופשית

 בני המין השני בלבוש וביחסים עם , ושואפות לאותן חירויות בהתנהגות, יותר מהוריהןהישראליות מהר

 , בנוסף.לעיתים מבלי שהן מבינות את משמעותן של אותן החירויות, ישראליםהנוער ה אצל בני שהן רואות

דבר שמקשה עליהן , ערות עם זנות ועם פעילות מינית בלתי מבוקרתישנו דימוי שלילי הקושר את הנ

פער דורות גדול יותר עם הוריהן מאשר למתבגרים אחרים  אלו לנערות .להשתלב בחברה הסובבת אותן

ר זה מקשה על דב. זאת מכיוון שהן גדלו בעידן הפרסטרויקה בעוד שההורים גדלו בעידן הסובייטי

היותן של נערות רבות ממשפחות חד הוריות מעצים . לאו הכי בגלל העלייההסמכות ההורית שמתערערת ב

  .קושי זה

דבר זה מקשה .  על פי ההלכה נערות חוות מצוקה קשה עוד יותר בגלל היותן לא יהודיות18,000 -      כ

 אינן יכולות נערות אלו. הן מול העולים היהודים והן מול החברה הקולטתעליהן יותר בגיבוש זהותן 

ולכן הן הופכות למחוזרות דווקא על ידי בני מיעוטים או גורמים ,  בנישואין ליהודיהקושיאת " לפתור"

, קרב נערים עוליםמדווקא , נערות אלו הופכות לעתים קרובות לקורבן להתעללות מינית. עבריינים

                                                 
בגלל העדר מחקרים אודות נערות . הן נערות יוצאות בוכרה והן יוצאות קווקז באות ממשפחות בעלות דפוסים מסורתיים 3

 .אשר חלק מהקשיים מאפיין גם נערות יוצאות בוכרהכ, יוצאות בוכרה נייר זה יתייחס למאפייני נערות יוצאות קווקז
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 ,1999, רברג, 1999, אבן זהב(בהן " להשתמש"אשר מותר , המתייחסים אליהן כנערות חסרות הגנה

  ).2005 ,ניסקי ואחרים'סטרבצ, 2001 ,זסלבסקי

  נערות יוצאות קווקז

 הכוללים פיקוח הדוק יותר ,גדלות במשפחות אשר חלק ניכר מהן משמרות דפוסים מסורתייםנערות אלו 

 באות נערות אלו . השירות הצבאי והציפייה להתחתן בגיל צעיר, הבילוי,על הבנות בתחום שעות הפנאי

 אי לכך נערות יוצאות קווקז. מגדרית ברורה והנישואין היו בגיל צעיר ת תפקידיםבה הייתה חלוקמתרבות 

 ולכן תהליך הגישור בין התרבויות קשה ,חוות פערים גדולים בין תרבות הבית לתרבות הסביבה הקולטת

 אות קווקזבקרב משפחות יוצ יותר הבנה נהישאמנם בשנים האחרונות  . והמעבר התרבותי חד יותריותר

על  .שמור על כבודןישנה דרישה חזקה מהבנות ל יחד עם זאת אך,  עבור בנותרכישת השכלהלחשיבות 

גיל הנישואין בקרב נערות קווקזיות ו הבנות חלים איסורים בכל הקשור לתחום החברתי ולשעות הפנאי

 חשש כי נוי אך ישהבנות בשלות לשינוש הואנוצר המצב ש .רבות יורד כתוצאה מלחץ משפחתי להתחתן

 משפחות ,בנוסף.  דבר שיגרור התנהגויות סיכון,התנגדות של הקהילה עלולה להביא אותן לקונפליקט

דבר זה מקשה . יוצאות קווקז נמצאות במצב סוציו אקונומי נמוך יחסית לאוכלוסיה הישראלית הוותיקה

  ).2004, ריםואח'  פרנקוביץ–אלנבוגן (תר על הנערה ומגביר את מצוקותיה עוד יו

  נערות יוצאות אתיופיה

 ,גיל ההתבגרות היה קצרבאתיופיה . קבוצה זו של נערות חווה את הפערים התרבותיים הגדולים ביותר 

לעומת בישראל . המותר והאסור ביחסים בין המיניםוכך גם חלוקת התפקידים המגדרית הייתה ברורה 

 של ןהיא צריכה לנסות לגבש לעצמה את משמעותו, הנערה עומדת בפני בחירה של קריירה ולימודים ,זאת

 ,החשיפה בארץ למודלים מגוונים ומשתנים של יחסים בין המינים. ה כשהיא חיה בחברה פתוחהיתויכול

 אינה ברורה תמיד ובעטיה הנערות חוות קונפליקטים פנימיים קשים סביב ,השונים מהמקובל באתיופיה

 למתחים הקיימים במשפחה כתוצאה מחיזוק  גםתיופית חשופההמתבגרת הא. יחסים עם בני המין השני

 כגוןהישגית האישה נדרשת לפתח תכונות  -  בחברה מודרנית. כוחה של האישה בארץ בהשוואה לאתיופיה

באורח החיים המסורתי תכונות אלו נתפסות .  החברתיותאסרטיביות ושאפתנות כדי לענות על הציפיות

המשפחה מפרשת לעתים קרובות . ואה את הימצאותן בנשים בעין יפהנה רוהחברה אי', גבריות'כתכונות 

פגיעה כישראלית כמרדנות והדפוסי ההתנהגות המקובלים בחברה את נערות לאמץ הניסיון של את ה

 ועל צרכיהנאלצת לוותר על הנערה  , יחסים תקינים עם המשפחהכדי לשמור על ,לפעמים. בערכים

עלול , ת הישראליהזהות לבין ת האתיופי בין הזהותלשלב יכולת  חוסרשל,  מצב זה.ות האישייהפותישא

נערות יוצאות אתיופיה באות פעמים  ,בנוסף .)1999,  זהב- אבן( לגרום לבלבול ולתסכול בקרב הנערות

 מבין ילדי עולים מאתיופיה גרים במשפחות המקבלות 30.7% -  רבות מבתים במצב סוציו אקונומי נמוך 

 מרובות הן וכן רוב המשפחות  מהילדים במשפחות היהודיות הוותיקות5.9% לעומת ,הבטחת הכנסה

  ).2007, ילדים עולים(ת תמיכה לנערות ומגביר את מצוקתן זה מקשה על המשפחה לתדבר . ילדים

      

   של השנים האחרונותמגמות עלייה .ג

  כי בשנים האחרונות,לה עו,)2004(, בני נוער יוצאי קווקזממחקר של מכון ברוקדייל בנושא  

  : יוצאות קווקזנערותחלה עלייה בהתנהגויות סיכון של 
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שינויים בהתנהגויות סיכון של נערות יוצאות קווקז
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  .2004, מכון ברוקדייל, וינט'ג, המשך ממצאים ממחקר : השתלבות בני נוער יוצאי קווקז: מקור*                  

  

ה יוצאות  במצוקגיל הנערותכי  ,מנהלת התוכנית לנערות עולות מאתיופיה במצוקה סיפרה 

  .)ראיון עם יפית זריה( נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות אתיופיה

בקרב נערות   כי,וציין ,מגדר בסיכון מוגברסימן את הנערות העולות כ 4וועדת שמידח "דו 

 , שימוש בסמים, שוטטות, עזובה,נצפית מגמה מדאיגה של עלייה בהתנהגויות סיכוןעולות 

 . ניצול מיני וזנות, גניבות,אלימות ,פעילות מינית בלתי מובחנת

מ לשעבר בגלל "ם של ברה במצוקה יוצאות האזורים האירופאיגידול במספר הנערותישנו  

 מצוקת ,כאמור ( בשנים האחרונותהעלייה במספר הלא יהודים על פי ההלכה שעולים לישראל

דה לקידום נוער אינדיקציה לכך ניתן לראות ביחי). הנערות בקרב אוכלוסייה זו גדולה מאוד

הנערים ואילו   שם מספר הנערות העולות היהודיות נמוך ממספר,העובדת עם נוער מנותק

 ).2000, שמש (בקרב העולות הלא יהודיות מספר הנערות עולה על מספר הנערים

 כי ישנה , עולה2006 לשנת )עמותה המטפלת בנוער במצבי סיכון (הפעילות של עלםמנתוני  

, כאוןיד, עלייה במספר נערות המפגינות אלימות,  נערות ברחובשים עםעלייה במספר המפג

כמו כן ישנה עלייה במפגשים עם בני . פגיעה עצמית וניסיונות אובדניים, זנות, הטרדה מינית

דבר זה מצביע על כך ששיעור הנערות העולות . נוער עולים החווים משברים כתוצאה מהגירה

 עלם לא הרחיבה בצורה ניכרת את פעילותה בקרב העולים שכן, הנמצאות במצבי מצוקה עולה

 ). מתוך אתר האינטרנט של עלם(
דבר זה מראה . כי הנתונים שתוארו לעיל מתייחסים הן לנערות שעלו בעצמן והן לבנות עולים, חשוב לציין

שאינן כי על אף שמימדי העלייה בשנים האחרונות הולכים וקטנים המצוקות של הנערות העולות לא רק 

סביר להניח כי גם אם לא צפויים גלי עלייה גדולים בעתיד הקרוב הרי , מכאן. קטנות אלא אף גדלות

  .שהבעיה תמשיך להתקיים במציאות הישראלית

  

 ריבוי נערות עולות הנמצאות במצבי מצוקה אשר אינן – בלתי רצויההתופעה ה

  מקבלות מענה למצוקותיהן

  תיאור התופעה. א

 הנמצאות במצבי מצוקה ישנן נערות רבות אשר אינן מקבלות מענהבישראל  הנערות קרב אוכלוסייתב

- 12 בגילאי  נערות 341,000 - מתוך כ ,וינט'נערות בגאחראית על תחום , ר מיכל קומם"לפי ד .למצוקותיהן

השירות .  נערות34,000 -  מדובר על כ .נמצאות במצבי מצוקה שונים 10%קרוב ל  ,החיות בישראל 18

 50%מכאן קרוב ל . רצף הסיכוןרובן נמצאות בקצה ש,  בלבדנערות 17,000 -לנערה במצוקה מטפל בכ 

                                                 
הלל שמיד שהגישה את המלצותיה במרץ ' וועדה ממשלתית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון בישראל בראשות פרופ 4

2006. 
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מיכל קוממם ' ראיון עם דר(אינן מקבלות מענה שלפי ההערכות נמצאות במצבי מצוקה שונים מהנערות 

 כי ,נאמרבו  1998ח מבקר המדינה משנת "בדוחיזוק לכך ניתן למצוא  ).2006, השנתון הסטטיסטי לישראלו

, אלפי נערות במצוקה שטרם אותרו בידי היחידותד של השירות לנערה במצוקה כוללת אוכלוסיית היע

 .).ל.הדגשה שלי א(ת לימודיות ונערות שעוסקות בזנות נערות שנשרו ממסגרו, חרדיות, בייחוד בקרב עולות

 שמצבן עלול להידרדר אם לא סביר להניח שבאוכלוסייה זו יש נערות במצבי משבר קשים, לפי המבקר

ח "לפי דואך , ח"אמנם עברו תשע שנים מאז פורסם הדו). 1999 ,ח מבקר המדינה"דו (תאותרנה מוקדם

 לא 1998ח המבקר משנת "הליקויים שנמצאו בדו, 2006מבקר המדינה על הרשויות המקומיות בשנת 

  ).  2007, ח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות"דו(תוקנו 

 מקווקז 3,000 - כ(מ לשעבר "ומברה) 10,000 - כ( רובן מאתיופיה . נערות עולות55,000 - כ חיותבישראל      

כלל הנערות מ 16% - נערות אלו מהוות כ).מ לשעבר" של ברההאירופייםמהאזורים ומבוכרה והשאר 

ת רבות הנמצאות העובדה כי נערו). 2004 ,ואחרים'  פרנקוביץ-אלנגבוגן , 2007, ילדים עולים(ל בישרא

במצבי מצוקה אינן מקבלות מענה משפיעה באופן חריף יותר על נערות עולות מאשר על נערות שאינן 

הנובעים לא רק בגלל היותן בגיל נערות עולות נמצאות במצבי מצוקה וסיכון ,  זאת מכיוון שכאמור.עולות

שיעורן מ הגויות סיכון גדולה יותרשמעורבותן בהתנ היות כן כמו. ההתבגרות אלא גם בגלל היותן עולות

 יחסית לשיעורן באוכלוסיהסביר להניח כי מספר העולות שאינן מקבלות טיפול גדול יותר , באוכלוסיה

  :א מספר אינדיקציותוניתן למצ לטענה זו .מאשר מספר הנערות הוותיקות

ת לשעבר ות ברית המועצוישנה עלייה במספר הנערות במצבי מצוקה יוצא, לעיל שמוצגכפי  

כך אוכלוסיית הנערות .  בלבד נערות17,000 - כ  כאשר השירות לנערה ממשיך לטפל ב ,ואתיופיה

  .שיהיה גידול במעניםהולכת וגדלה מבלי , בעיקר בקרב עולות, הנמצאות במצבי מצוקה

מחלקת הרווחה במשרד הקליטה השוותה בין שיעור הנערות העולות המטופלות בדרום ביחידות  

שיעור העולים באוכלוסייה בדרום לבין שיעור הנערות העולות המטופלות ל ביחסצוקה לנערה במ

 כי ,ההשוואה הראתה. ביחידות באזורים נוספים אל מול שיעור העולים באוכלוסייה בישובים אלו

ישנן יחידות בהן מספר הנערות העולות המטופלות בשירות לנערה הוא פי שניים משיעור העולות 

מכאן . זאת על אף ששיעור העולים בישובי הדרום גדול יותר, ידות בדרום הארץהמטופלות ביח

 כי מספר רב של נערות עולות הנמצאות במצוקה אינן מקבלות מענה ומדובר על ,המשרד הסיק

  ).ראיון עם שרה כהן  (לפחות פי שניים ממספר הנערות העולות המטופלות כיום

 לאחרונה הופנו"כי , 1998ך מינואר ציינה במסמ היחידה לטיפול בנערות בבני ברק מנהלת 
טיפול בהן הסתבר כי יש רבות שאינן המ. על ידי המשטרה מספר בנות ממשפחות עולות מחבר העמים

ח מבקר "דו ).1999, ח מבקר המדינה"דו ("מגיעות או אינן מופנות אך הן ברמת סיכון גבוהה ביותר

  . כי לא חל שינוי במדיניות היחידה,  בני ברק מצא שבדק את היחידה לנערה בעיריית2006המדינה 

 נערות הן יוצאות ברית המועצות 60-70 רק , מטופלות נערות450 מתוך בשירות לנערה בבאר שבע 

 מילדי 18% –המהוות כ , מ לשעבר" עולות מברהנערות 3,000בבאר שבע יותר מ  זאת כאשר .לשעבר

 .)ראיון עם שרה וכסלר ( שאינן מטופלותדבר זה רומז על כך שישנן נערות רבות. העיר
 כי ישנן נערות עולות  לכשעצמהאמנם ייתכן כי כל אחת מהאינדיקציות הרשומות לעיל אינה יכולה להוכיח

אך שילוב כל המרכיבים יחד מראה כי , צוקותיהןרבות הנמצאות במצב מצוקה ואינן מקבלות מענה למ

  :התופעה הבלתי רצויה היא

  

   

  

  

 ריבוי נערות עולות הנמצאות במצבי מצוקה אשר אינן מקבלות מענה למצוקותיהן
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  ?ה נערות מדוברעל כמ. ב

הקושי נובע מכך שאף על פי שישנם אומדנים . קשה מאוד לשער כמה נערות עולות במצוקה ישנן כיום

לאמוד אינו יכול  ,לאו בין אם ממשלתי ובין אם , כמעט אף גורם,למספר הילדים ובני הנוער במצבי סיכון

 בישראל  נערות34,000 -ככל קומם מי' לפי דר, כאמור. מספר הנערות הנמצאות במצבי מצוקה בישראלאת 

 אומדן למספר  לצורך בניית עוגןהוא ישמש , היות וזהו הנתון היחיד הקיים.נמצאות במצבי מצוקה שונים

  .  הנערות העולות הנמצאות במצבי מצוקה

 אם השירות ,כאןמ.  מבין כלל הנערות הנמצאות במצבי מצוקה50%השירות לנערה נותן מענה רק ל      

 נערות 4,500 מטופלות הרי ש מתוך כלל הנערות העולות 50% רק נערות עולות ו4,500 - כ ב מטפל לנערה

 גם כן כי שמצאהמשרד הקליטה בבדיקה שערך חיזוק לאומדן זה ניתן לראות .  לא מקבלות מענהעולות

מענה שמקבלות מספר הנערות העולות שלא מקבלות מענה הוא לכל הפחות זהה למספר הנערות העולות 

 גבוה ,26%המטופלות בשירות לנערה במצוקה הוא העולות  כי שיעור הנערות ,חשוב לציין ).לפי שרה כהן(

לכן סביר להניח כי ).  עם חיותה שנבלסיכום פגישה וכן 2007 ,ילדים עולים ( משיעורן באוכלוסייה1.6פי 

  . 4,500 - מ יותר שיעור הנערות העולות הנמצאות במצבי מצוקה ואינן מקבלות מענה גבוה 

כי שיעור הנערות העולות מקרב ,  לשערלאור שיעור הנערות העולות המטופלות בשירות לנערה ניתן       

.  נערות9,000 -  כלומר מדובר על כ. 26%הוא לפחות , גם המטופלות וגם כאלו שלא, כלל הנערות במצוקה

   . שאינן מקבלות מענה עולותרות נע4,500 –כ ולכן ישנן , מחצית מהן מטופלות בשירות לנערה

 כי מבין בני הנוער הנמצאים במצבי סיכון ומצוקה , מדווחת, המטפלת בנוער בסיכון,         עמותת עלם

כאשר ככל שמצבי המצוקה מחריפים כך שיעור הנערות , הן נערות עולות 33%אותם הם פוגשים בפעילותם 

 33% ( נערות עולות הנמצאות במצבי מצוקה11,000 - כ כלומר מדובר על5.העולות מסך כל הנערות עולה

 לא  עולות  נערות6,500 - כולכן נערות מטופלות בשירות לנערה 4,500  - כ מתוך מספר זה).34,000מתוך 

  ).2006ח פעילות " דו,עלם (מקבלות מענה

צבי מצוקה ואינן  נערות עולות הנמצאות במ4,500-6,500 בין בערךכי ישנן  ,בסיכומו של דבר ניתן לומר

  . מקבלות מענה

  

  ?לא רצוי כך -זה כל מדוע . ג

דבר שיקטין את סיכויי  ,אי טיפול בזמן בנערות מביא להתדרדרות. מצוקה של נערות מהווה רצף 

 .השתקמותן של הנערות

העדר טיפול בשלבי ההתדרדרות הראשוניים של הנערות יצריך השקעה גדולה יותר בשלבים  

הבריאות , רושו של דבר גידול בעלות התקציבית ובנטל על גורמי הרווחהפי. מאוחרים יותר

 .ורשויות אכיפת החוק

 המעוניינת להמשיך ,ישראלמדינת .  ריבוי של נערות עולות במצוקה מהווה חלק מקשיי הקליטה 

 על מנת  , ובעיקר לקליטת בני הנוער צריכה לסייע לקליטת העולים,להיות מדינה קולטת עלייה

 .  תמריץ חיובי לעולים נוספים להגיע לישראלליצור
 מדרדר אותן -נה למצוקותיהן פוגע בנערות עצמן  ריבוי נערות עולות במצוקה אשר לא מקבלות מע–מכאן 

   .דואגת לאזרחיהכומונע שיקום לטווח הארוך וכן פוגע במדינה כקולטת עלייה ו

  

  

                                                 
לנתוניהם בתור אי לכך ניתן להתייחס , שעלם מפעילה תוכניות בפריסה ארצית לבני נוער בדרגות סיכון שונות, חשוב לציין 5

 .נתונים מייצגים
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  וקה לנערות עולות במצ תרבותית  העדר יישוג מותאם– הבעיה

 לנבוע או מהעדר מענים ה יכולהעובדה שנערות עולות רבות הנמצאות במצוקה אינן מקבלות מענה

 או מהקושי לאתר את אותן הנערות ולשכנע אותן לקבל ,מתאימים ומספיקים לנערות עולות במצוקה

יחד עם זאת  אך,  שיתנו מענה המתאים לנערות עולותמסגרות ותוכניות כי אין מספיק ,אמנם ייתכן. טיפול

 זאת מכיוון. גידול במסגרות שיתנו מענה לנערות עולות לא יצמצם במידה ניכרת את התופעה הבלתי רצויה

 בגלל חסמים  וזאת, אלא בשלבים מאוחרים מדי,שהנערות העולות לא תגענה לטיפול באותן המסגרות

ראש , שרה כהן' א בדברי הגבוחיזוק לטענה זו ניתן למצ . לפנות לעזרה מיוזמתןתרבותיים המונעים מהן

 נובעת ,הסיבה לכך שנערות עולות במצוקה אינן מקבלות מענה, לפי כהן. מחלקת הרווחה במשרד הקליטה

 לעשות מהלכי יישוג מהעדר רגישות תרבותית מספקת בשירות לנערה וממחסור בכוח אדם אשר יוכל 

(Reaching out)ישוג הוא החוליה הראשונה בשרשרת הי. מותאמים לעולות ולהביאן לטיפול בשירות

לא תסייענה , נהיטובות ככל שתהי,  תוכניות מותאמות לעולות תרבותיתלכן ללא יישוג מותאם. הטיפול

        .לצמצום התופעה

 למצוקותיהןעל מנת לתת מענה , במצבי מצוקה מבטאות את מצוקתן באופן סמוינערות רבות היות ו       

 .)1980, דרי( דבר שיגדיל את הסיכוי לאתר ולטפל טיפול מניעתי בנערות ,יתוריש לשים דגש על מאמצי א

קושי זה נובע לעיתים מתחושות בושה ואשמה . יוזמתןמלנערות במצבי מצוקה קושי לבקש עזרה , בנוסף

דוגמא לקושי זה ניתן לראות בכך שפעמים רבות הנערות המגיעות .  שחווומקושי לתת אמון בעקבות פגיעה

 ,ב"נשירה ממסגרות וכיו, הריון לא רצוי, ול בשירות לנערה נמצאות במצבי סיכון קשים כגון אלימותלטיפ

א דרך להגיע אל ולמצמכאן ישנו צורך . וכמעט ולא מגיעות נערות שנמצאות במצבי מצוקה התחלתיים

קומם  ( בשלבי המצוקה הראשונייםהנערות כאשר הן אינן פונות מיוזמתן ולשכנע אותן לקבל טיפול

   .)2004, ואחרים

עקרונות העבודה עם נערות במצוקה המבוססים הקושי המתואר לעיל גובשו         על מנת להתמודד עם 

גישת היישוג  .יישוג -  -  Reaching Out על עקרון ה )תקנון העובדים הסוציאליים (ס"להלכה לפי התע

 על מנת להנגיש ביבה שבה המטופל חי ופועל כלומר לס,עניינה שיטה טיפולית המבוססת על יציאה לשטח

 לזירות בהן שוהים בני העובדיםבעבודת היישוג יוצאים . את השירות לאוכלוסיות שלא פונות מיוזמתן

רוכשים את אמונה ומדרבנים אותה להיעזר בשירותים הזמינים ,  מאתרים את אוכלוסיית היעד,הנוער

פרידמן ובנדס  (ם השכנוע של המטופל הפוטנציאלי לקבל סיוע איתור אלא ג איננו רק כלומר היישוג.עבורם

הוא ) עובדת סוציאלית העובדת בשירות לנערה( תפקידה של עובדת נערה ,ס" התעלפי. )2003,  יעקב-

לרכוש את , בין היתר על ידי יציאה לשטח, לאתרן , שבאזור עבודתה מידע על נערות במצבי מצוקהלאסוף

    .)עבודה עם נערותס "תע(  ולטפל בהןטיפולית למסגרות להכניסן, אמונן

 , שנבלחיותהלפי .  בשירות לנערה כמעט ולא נעשה יישוג,בפועל ,ס" הוראות אלו של התעלמרות        

 הנערות . רוב האיתור הוא עקיף בגלל מחסור בזמן ובכוח אדם כיום,מנהלת השירות לנערה במצוקה

 והעובדות מסתפקות בקבלת מידע ,קיימת יציאה אל הנערותלא , מגיעות משירותים וממסגרות אחרות

 על הרשויות ח"גם מבקר המדינה מצא בדו ).2005, נסקי ואחרים'סטרבצ(הספר מהיועצים בבתי 

כי ביחידות לנערה ברשויות המקומיות לא נעשה כלל יישוג והנערות שמטופלות , 2006 משנת המקומיות

 ,מבקרהח " כפי שעולה מדו,העובדות,  יתרה מכך.  או מגיעות בעצמןמופנות או על ידי גורמי רווחה אחרים

קציני הביקור הסדיר האמונים על מניעת  כמו לדוגמא ,הפועלים בשטחנעזרות פעמים בגורמים אף אינן 

כאשר התדרדרות בלימודים ואי הגעה לבית הספר היא סממן חשוב להתדרדרות הנערה זאת  .נשירה

 8% כי רק , שמצא)2005(, ניתן למצוא במחקר של מכון ברוקדייללכך סימוכין .מצוקה ולהימצאותה במצב

 מצב זה ).2005, נסקי ואחרים'סטרבצ (הופנו על ידי קצין ביקור סדירהמטופלות בשירות לנערה מהנערות 

הנערות המופנות לשירות אלו נערות שהגיעו למצב ש מכיוון ,מביא לכך שאין אפשרות לפתח עבודת מניעה
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 שניתן  התחלתייםולא נערות הנמצאות במצבי מצוקה , מאוד ומופנות על ידי בתי המשפט או הרווחהקשה

   6. את התדרדרותןולעצורלסייע להן 

 כי מהגרים ,מחקרים מצאו . במצוקה גדל כאשר מדובר על נערות עולותלהגיע אל הנערותהקושי           

ההסברים לכך הם בין היתר חוסר .  בארץ אליה היגרולפנות לשירותי ייעוץ נפשי הניתניםפחות נוטים 

 חשש כי המטפל בעל מוצא אתני השונה משלהם מייצג את קבוצת הרוב –ניכור על רקע המוצא  ואמון

הסבר נוסף הוא היעדר ידע על קיומם של שירותי עזרה . ומגלה חוסר עניין לסייע ולהעניק טיפול איכותי

 ישנן תרבויות בהן בקשת עזרה נפשית :ם תרבותיותג מהסיבות הן כמו כן חלק. נפשית בקרב המהגרים

  לחשיפת רגשות וקשיים אישיים לגורם שלישיבנושאים הקשורים בעיקר ,נתפסת באופן שלילי ביותר

  ).2001,  זק–גרסיאל (

 בקהילה  החינוךשכן  נוטים להימנע מלפנות לעזרה נפשיתנערים ונערות מהקהילה האתיופית      

גם עולי קווקז נמנעים  ).2001, זסלבסקי ו2001,  זק–גרסיאל ( ביישנותל הוא לאיפוק רגשי ופיתהאתיו

 דוגל בפתרון הבעיות בתוך המשפחה ללא שיתוף זרים בגלל חינוכם המלפנות לעזרה לגורמים חיצוניים

 ם טיפוליים לגורמילפנותושי תרבותי קה מרוסיה ומאוקראינהעולות נערות אצל  ).2005, קינג ואחרים(

פסיכולוגים ופסיכיאטרים נתפסו כסוכני המשטר שיש , טיפוליים עובדים  לשעברמ"בברהש נובע מכך

  ).1999, ברגר( ולשתפם בנושאים אישיים ורגישים לדעת איך לתמרן אותם ולא איך לסמוך עליהם

עבודה תחום הות עם  היכרמ לשעבר אין"ליוצאי אתיופיה וגם ליוצאי ברה כי גם ,חשוב לציין     בנוסף 

גורמי ל כי אי פנייה לעזרה ,מכל אלו יוצא . שירותי הרווחה לא היו קיימים בארץ מוצאםשכן, סוציאליתה

לל ומהנערות הנזקקות המונעים מהעולים בכ, ומהעדר מודעות מחסמים תרבותיים ורגשייםנובעת הרווחה 

   .לעזרהלפנות לסיוע בפרט 

 לעזרה ניתן לראות במחקר של מכון לפנותמנמנעים   ובני משפחותיהןלות        חיזוק לטענה שנערות עו

 ,נמצא.  באוכלוסיות השונות לנערהשבדק בין היתר את גורמי הפניה של הנערה לשירות ,)2005 (,ברוקדייל

 11%מ לשעבר ו " בקרב העולות מברה16%  - כי אחוז נמוך יחסית מהנערות העולות הופנה על ידי ההורים

גם אחוז הנערות העולות שפנו מיוזמתן .  בקרב יהודיות וותיקות31%עולות מאתיופיה לעומת בקרב ה

 17%  ומ לשעבר"מקרב העולות מברה 9% - תר מאשר אחוז היהודיות הוותיקותלשירות לנערה נמוך יו

  ).2005,  כהן–נסקי 'סטרבצ ( מקרב היהודיות20%לעומת מקרב העולות מאתיופיה 

  : יתן להסיק שתי מסקנות עיקריותמכל הנאמר לעיל נ

הפגיעה באוכלוסיית הנערות העולות  ,ית הנערות במצוקהבכלל אוכלוסי אף על פי שהעדר יישוג פוגע .1

 - יותר מ כמו כן היות ונערות עולות מהוות . כיוון שאוכלוסייה זו נמנעת מלפנות לעזרה, משמעותית יותר

מדובר , התדרדרות שלהן גדולה יותר בגלל היותן עולותשסכנת ה, מכלל אוכלוסיית הנערות במצוקה 25%

אינדיקציה לכך שהעדר יישוג פוגע בעיקר באוכלוסיית  .על פלח נרחב מאוד שנפגע כתוצאה מהעדר יישוג

מאז שהיחידה , לפי ראש היחידה. העולות ניתן לראות בדוגמא של היחידה לנערה בעיריית קריית גת

ביחידה , שעסקה בין היתר ביישוג נערות יוצאות אתיופיה, דת נערהלנערה הפסיקה את העסקתה של עוב

המצב שנוצר הוא  .או שגורמים שונים בבית הספר ובקהילה יפנו אותן,  אליהםהמחכים שהנערות תיפנינ

וכאשר הן מופנות לטיפול הן כבר נמצאות בקצה רצף הסיכון , נערות יוצאות אתיופיה לא מגיעות בעצמןש

   .)ועקניןראיון עם רותי  (ע להןוקשה מאוד לסיי

ביישוג שכן יש צורך , יישוג לנערות עולות לכשעצמו אינו מספיק על מנת לצמצם את התופעה הבלתי רצויה .2

דוגמא . זאת מכיוון שהחסמים המונעים מהנערות לפנות לעזרה הם בעיקרם תרבותיים. מותאם תרבותית

                                                 
. ת בעבודה עם נערות יוצאות אתיופיה בתוכנית שמפעילה עלם בשיתוף עם השירות לנערה במצוקהיימת נעשעבודת יישוג מסו 6

יחד עם .  יוצאות אתיופיה שתפקידן לאתר ולטפל בבנות העדה נערה תקנים של עובדות4.5 -כבמסגרת תוכנית זו עלם מממנת 
הן מכיוון שהיא עוסקת אך ורק בנערות . ת זו איננה מספיקה על מנת לתת מענה לאוכלוסיית הנערות העולות במצוקהזאת תוכני

  .והן מכיוון שהתוכנית מצטמצמת מדי שנה בגלל קיצוץ תקציבי ולכן המענה שהיא נותנת הולך ומצטמצם, יוצאות אתיופיה
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 הפניות לעזרה ניתן לראות בנתונים שמפרסם ארגון לכך שיישוג מותאם תרבותית יכול להגביר את מספר

תחיל  כי מאז שהמרכז ה,מנתוני המרכז עולה. מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואלימות בנגב - ן "מסל

  למרכזמ לשעבר" מספר הפניות של עולות מברהלהפעיל קו חירום בשפה הרוסית ולפרסם אותו ברוסית

  ).ן"אתר האינטרנט של מסל (הוכפל
מכאן יישוג מותאם תרבותית לנערות עולות במצוקה יצמצם באופן נרחב הן את מספר הנערות העולות 

        .אשר אינן מקבלות מענה והן את כלל אוכלוסיית הנערות במצוקה שכן העולות מהוות חלק נכבד ממנה

  

  חלופות

 כמה  ויפנהיאתר אשר ,יתליצור מערך יישוג יעיל ומותאם תרבותמטרתן  להלןשלוש החלופות המוצגות 

 שהעדר ההנחה בבסיס החלופות היא .שיותר נערות עולות במצבי מצוקה לטיפול בשירות לנערה במצוקה

 להתמודד עם החסמים מקושי של העובדותיישוג נובע מהעדר משאבי זמן של עובדות הנערה וכן 

הנחה נוספת היא ששיטת  . נועדו לתת מענה לחסכים אלו המתוארות מטה שלושת החלופות.התרבותיים

. תוכל להביא יותר נערות לטיפול בשירות לנערה, למרות היותה קשה ופעמים רבות אף סיזיפית, היישוג

 65%כי , הראשון הוא מחקר בנושא יישוג בשירות לנוער וצעירים שמצא: להנחה זו שני סימוכין מהשטח

איתור בני נוער מנותקים והבאתם לטיפול ו מעובדי היישוג חשו כי הם משיגים במידה רבה את היעד של 

השני הוא תוצאות תוכנית  .)2003, ב יעק–פרידמן ובנדס ( שמשיגים את היעד במידה בינונית חשו 22%

לאחר . שאחת ממטרותיה הייתה יישוג הנערות, לנערהלנערות במצוקה יוצאות אתיופיה של עלם והשירות 

 רות מטופלות ל נע165 -  יופיה המטופלות בשירות לנערה גדל משנתיים של עבודה מספר הנערות יוצאות את

  ).2001, אפטר ואחרים ( נערות מטופלות564 -

 להבין מה פירושה של חשוב         היות והתאמתו התרבותית של מערך היישוג חשובה מאוד לפתרון הבעיה 

  שכן, של המטופלתי התרבוהרקעהתאמה תרבותית מרבית מתרחשת כאשר המטפל בא מ .אותה ההתאמה

כך היחסים הטיפוליים ביניהם ,  רב יותרמטופל של המטפל ושל הוהתרבותיככל שהדמיון ברקע האתני 

 ההבנה של המטפל את המטופל וכן מכיווןעשוי לקדם את זאת מכיוון שהדבר . אפקטיביים יותר

. ורה מדויקת יותר שני הצדדים מסוגלים להביע רגשות ורעיונות בצ,יחה מתנהלת בשפת האםהשששכ

הכרות עם וניסיון , ידע, בעלי מודעותהם  היא כאשר המטפלים, אך גם כן יעילה, התאמה תרבותית פחותה

  ).2001, אפטר ואחרים ( ללא קשר למוצאם זאת, המטופלהתחנךהתפיסות ונורמות ההתנהגות שלאורן 

 :י מרכיבים עיקרייםחלופה המציעה מערך יישוג מותאם תרבותית צריכה לכלול שנ         
שליש מהעובדות שתעסוקנה ביישוג תהינה עולות בעצמן או בנות עולים מהקהילות השונות ושליש תהינה . 1

   7.ילידות הארץ

  .העובדות תקבלנה הכשרה בנושאים של עבודה בין תרבותית ויישוג נערות מותאם תרבות. 2

  

 לאוכלוסיית תרבותיתמצוקה והפיכתו למותאם  עיבוי מערך היישוג של השירות לנערה ב-  1חלופה . א

  עולותנערות הה

  .איתור הנערות ושכנוען לקבל טיפול:  לתת מענה לשני חלקי היישוגמספר מרכיבים שמטרתםחלופה זו ל

                                                 
כי הדבר , יש הטוענים. מרקע דומה לזה של המטופל מסייע או פוגע בטיפולהמחקרים חלוקים ביניהם בשאלה האם היותו של העובד 7

כי דווקא כלפי , לעומתם יש הטוענים. שכן למטופל קל יותר לשתף בקשייו אדם המבין את הרקע התרבותי שלו ומדבר בשפתו, מסייע
. רואים אותם בתור משתפי פעולה עם הממסדוכן יש ה, מטפלים הבאים מרקע תרבותי זהה ישנה חשדנות שמא הם לא ישמרו על סודיות

היות בנות ל כי עובדות הנערה צריכות ,כי שני שליש מהנערות סברו,  עלהממחקר הערכה של התוכנית של עלם לנערות יוצאות אתיופיה
ל מנת להתגבר על  בהסתמך על נתונים אלו וע).2001, אפטר ואחרים ( כי מוצא העובדת אינו חשוב,מהנערות שסברו  לעומת שליש,העדה

-   וגם מתרבות המוצא של הנערות ביחס של שני שליש ישראליות וותיקותתהינה גם  עובדות היישוגהסטודנטיות ו ,חילוקי הדעות בנושא
  . סטודנטיות מאותו רקע תרבותי/בדותשליש לטובת העו
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סטודנטיות אלו .  בלשכות לשירותים חברתייםהעסקת סטודנטיות לעבודה סוציאלית: איתור הנערות. 1

בישובים עתירי תפעלנה  הסטודנטיות .של הנערות העולות במצוקהראשוני על האיתור התהינה אחריות 

 כאשר עלות , שעות שבועיות16כל סטודנטית תעבוד .  במסגרת לימודיהןעולים כחלק מעבודתן המעשית

ס במחלקות "ס קליטת סטודנטים לעו"תע (ההעסקה וההכשרה תהיה על מוסד הלימוד של הסטודנטית

מספר שכונות או ישובים (ם תהיה אחראית על אזור מסוי כל סטודנטית .)לתםלשירותים חברתיים והפע

 המיפוי יעשה .באזור זההנמצאות במצבי מצוקה ותפקידה יהיה לערוך מיפוי של הנערות העולות ) סמוכים

 והן על ידי פנייה לגורמים המקצועיים  מקומות הבילוי והמפגש של הנערות העולות– הן על ידי יציאה לשטח

בנוסף ). ס עבודה עם נערות"בהתאם לכתוב בתע( שונים בבתי הספר ומחוצה להם המטפלים בנערהה

 ,לאחר סיום השלב הראשון של האיתור . כפי שנאמר לעיליבות לעבור הכשרההסטודנטיות תהינה מחו

צור  ותפקידן יהיה לי,נערהה תועבר לעובדות שנאספה על ידי הסטודנטיות של הנערות העולות" הרשימה"

 1-3 בכל לשכה תעבודנה בין . לקבל טיפול בשירותאת הנערות ולשכנע הנערות ועם בני משפחותיהןקשר עם 

הסטודנטיות .  לפי המפתח שנאמר לעילסטודנטיות בהתאם לגודל היישוב ולהטרוגניות האוכלוסייה

  .מקהילות העולים תאתרנה נערות בנות קהילתן

מערך של סטודנטיות איתור יש על נוסף  :לנערהנות לטיפול ביחידה שכנוע הנערות ובני משפחותיהן לפ. 2

אשר תפקידן יהיה לשכנע את הנערות  ,יוצאות קהילות העולים נערה לעובדות םייעודיי תקנים לפתוח

הסיבה לכך שאותן  .שאותרו על ידי הסטודנטיות להגיע לטיפול בשירות וכן לתת להן את המענה הטיפולי

 וכך למעשה להגביר את האפקטיביות של ,על מנת לשמור על הרצף הטיפוליבנערות היא עובדות גם תטפלנה 

תעבורנה הכשרה של השירות הן , תהינה חלק מהמערך של השירות לנערה יעודיותיהעובדות ה. החלופה

  . ותעבודנה בערים ובשכונות עתירי עולים

כאשר כל עובדת נערה ,  שאינן מקבלות מענה נערות4,500-6,500היות ועל פי האומדנים מדובר על בין      

 הם תקנים )30-44 (שני שלישמתוכם  . תקנים45-65 - מדובר על כ אזי , נערות 100 -כ  מטפלת בערך ב

 התקנים יאוישו על שאר ).7הערה ראה  (המיועדים לעובדות מקבוצת המוצא של הנערותחדשים  םייעודיי

יחד עם זאת היות והעובדות .  ומטפלות בנערות עולות המערכתידי עובדות וותיקות העובדות כיום בתוך

 25% יש לתת תוספת של ,בין היתר בגלל המחסור בזמן, הנמצאות כיום במערכת לא מבצעות יישוג

תוספת זו תנוצל לשכנוע .  שעות נוספות בחודש30למשכורתן של העובדות שתעבודנה עם נערות עולות עבור 

   8.ות לנערהנערות להגיע לטיפול בשירה

עובדות ש שעות פעם בחודש לכל העובדות 3 -  מפגש של כ הכשרת העובדות תכלול : מערך ההכשרהויעיב.3

   9.ימי עיון מרוכזיםכן השתתפות בעם עולות ו

  

  שוג לידי עמותות העברת פעולות היי– 2חלופה . ב

עמותה אחת בעלת פריסה מספר עמותות הפועלות ברחבי הארץ או עם משרד הרווחה יתקשר עם : החלופה

וירכוש מהן  ,משפחות עולים/  נערות עולות/ נוער עולה בסיכון/מפעילות תוכניות לנוער בסיכון ה,ארצית

 לאתר תפקיד העמותות יהיה. שירותי יישוג מותאמים תרבותית לנערות עולות הנמצאות במצבי מצוקה

                                                 
כי עובדי , נמצא, )2003, יעקב-  ובנדספרידמן(במחקר שנעשה על עבודת היישוג בשירות לנוער וצעירים של משרד הרווחה  8

כי הם אינם מספיקים להקדיש את מלא הזמן , העובדים ציינו במחקר.  מזמן עבודתם לפעולות היישוג17%השירות מקדישים 
 זו תוספת הזמן המינימלית שתידרש לעובדות 17%צפוי ש , כיוון שבמקרה זה האיתור נעשה על ידי הסטודנטיות. הדרוש ליישוג

על מנת לממן תוספת זו יש לתת תוספת שכר של .  שעות נוספות בחודש30 -  מהווים כ 17%. יקות לצורך יישוג ללא האיתורהוות
 ).לפי עלות ממוצעת של שעות נוספות בשירות המדינה (25% - כ
ודש בנושאים  שעות פעם בח3 -בתוכנית של עלם לנערות יוצאות אתיופיה עובדות הנערה הייעודיות עוברות הכשרה של כ 9

כמו כן בתוכנית של משרד הקליטה של בתים חמים לנערות עולות במצוקה מדובר על ימי עיון ומפגשים . המצוינים לעיל
הכוללת בית היתר ,  פרסם אמות מידה לעבודה בין תרבותית(NASW)ב "בנוסף איגוד העובדים הסוציאליים בארה. חודשיים

  .כשרת עובדים בנושא זהאת המרכיבים שצריכים להיות כלולים בה
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  את הנערותולשכנעלפתח יחסי אמון , נערותליצור קשר ראשוני עם ה, הנמצאות במצבי מצוקהנערות עולות 

  .ובני משפחותיהן לפנות לטיפול בשירות לנערה

  : ישנן שתי דרכי התקשרות אפשריות של השירות עם העמותות

   . באמצעות מכרזהתקשרות .1

 50%העמותה או העמותות הנבחרות תצטרכנה להשקיע לפחות : התקשרות לביצוע מיזם משותף .2

 לצורת .לבחור את הגוף המבצעובידי המשרד יהיה כוח רב יותר ,  ממכרזרנתן פטוימהעלות וכך י

  "."Matchingהתקשרות זו קוראים 
יעיל ומותאם תרבותית , על מנת להבטיח כי העמותה או העמותות הנבחרות תיצורנה מערך יישוג איכותי

  :תנאי ההתקשרות צריכים לכלול את הדברים הבאים

 .כפי שצויין לעיל ההיישוג בעמותהכשרה של עובדי  

 לאורך כל תהליך האיתור והשכנוע  עם עובדות היחידות לנערה בישובים השונים וממוסדקשר רצוף 

  .של הנערות

 10.התוכנית יופנו להערכת התוכנית מעלות 8% -כ 

בתחילת רצף הסיכון אשר לרוב יישוג נערות עיקר עבודת היישוג של הגורם המבצע צריכה להתמקד ב 

  הבית ספריותרותנמצאות במסג

 לכלול פעולות יישוג במסגרות הבית ספריות הפורמליות והבלתי פורמליות וכן עבודה עם התוכניתעל  

 . במטרה ליישג כמה שיותר נערות,משפחות הנערות

 .אשר באים מתוך קהילות העולים או העובדים באופן קבוע עם עולים יקבלו עדיפותארגונים  

על מנת ליצור אחידות מסוימת במתן השירות , בה יקבלו עדיפותארגונים להם פריסה ארצית רח 

 .בערים השונות

על מנת להקל על , עובדות השטח שתבצענה את היישוג ותקשורנה קשרים עם הנערות תהינה נשים 

 .יצירת האמון ושכנוע הנערות

 .העובדות בשטח תתחלקנה לפי מפתח המוצא שהוצג קודם לכן 

 תקפה לפחות לחמש שנים עם אפשרות להארכה בהמשךההתקשרות עם העמותות תהיה  
 . שיכללו חובת דיווח של הגוף המבצע לשירות לנערה ובקרהעל המשרד לבנות מדדי פיקוחנוסף על כל אלו 

 מכלל תושבי 20%שובים בהם שיעור העולים עולה על י ( ישובים עתירי עולים30 - צפוי כי הפרוייקט יפעל בכ

ולה להשתנות מיישוב ליישוב ומעמותה לעמותה ויכולה לנוע מאיתור פרטני של צורת היישוג יכ. )הישוב

  . הנערות ועד להפעלת מועדונים ובתי קפה לנוער

         

  יישוג משותף של השירות לנערה וגורמים במערכת החינוך  - 3חלופה . ג

הנתקלים משרד החינוך בין השירות לנערה במשרד הרווחה לבין גורמים במשותף של יישוג בניית מנגנון 

 לפי להלןהמנגנון המוצע הוא פגישות תקופתיות של כל הגורמים ביישוב המוזכרים . בנערות עולות במצוקה

בפגישות הללו יעבירו הגורמים במערכת החינוך מידע לעובדות הנערה אודות הנערות . תתי אזורים

 כאשר לאחר ,ובדי מערכת החינוךתפקיד האיתור יוטל על ע. הנמצאות במצבי מצוקה שתחת אחריותם

האיתור תגובש תוכנית פעולה משותפת של עובדת הנערה והגורמים הרלוונטיים על מנת לשכנע את הנערה 

 ות לטפל בנערלהקל עליהן זאת על מנת , בתהליךת בכל השלביםו מעורבנהת הנערה תהיועובד. לקבל טיפול

עקב אחר המשך התהליך תהיה על היחידה לנערה בכל אחריות העל על ביצוע הפגישות ועל מ. מאוחר יותר

                                                 
תוכניות , שלטענתה"נוער העדה האתיופית בישראל "  בנושא 7.5.07ר ריטה סבר "עלות ההערכה לקוחה מתוך הרצאה של ד 10

  .מעלותן הופנו להערכה 8% -מוצלחות היו אלו ש כ 
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 ת יעברו הכשרה חד פעמיבמערכת החינוך המוזכרים לעיל כל הגורמים ,לפגישות התקופתיותבנוסף  .רשות

חלופה זו מרחיבה את האחריות ליישוג לכל הגורמים במערכת החינוך הנתקלים בנערות  .של השירות לנערה

 וכך למעשה מגדילה את הסיכוי , והעברת המידע בין הגופים השוניםממסדת את האיתור, במצבי מצוקה

  .לאתר את הנערות ולשכנען לקבל טיפול בשירות לנערה

 שרוב הנערות העולות ,יישוג נובע מכךבמערכת החינוך ב שיתוף גורמים       ההיגיון שעומד מאחורי 

 המטופלות ות מברית המועצות לשעברעולה מבין הנערות 66%(במצוקה נמצאות כיום במסגרות לימודיות 

  שעובדים עם נערות עולותכמו כן חלק מהגורמים ). מבין הנערות יוצאות אתיופיה50% ו בשירות לנערה

דבר שמכניס מרכיב של התאמה , עוליםעברו הכשרה לעבודה בין תרבותית ופעמים רבות הם בעצמם 

   .תרבותית למנגנון

  :הגורמים במערכת החינוך הם

 הבוכרית , האתיופיתות לעדבעיקרבבתי ספר עתירי עולים פועלים פעמים רבות מגשרים : ם חינוכייםמגשרי

פעמים רבות  .הספר תפקידם לקדם את התלמידים העולים בביתהמגשרים הם בני העדות ו. והקווקזית

 .צוקה וגם לקשיים של המשפחה שיכולים להביא למצבים של סיכון ומ העולההמגשר נחשף לקשיי הנערה

מתוך אתר האינטרנט של האגף לקליטת (  בתי ספר250 -כ   מגשרים ב100 - כיום פועלים במערכת החינוך כ

  ).עלייה במשרד החינוך

י נוער הנמצאים תפקיד קציני הביקור הסדיר הוא מניעת נשירה ממערכת החינוך של בנ :קציני ביקור סדיר

 450 -כיום פועלים כ .ם גלויים וסמויים ומטפל בהםקצין ביקור סדיר מאתר נושרי .בטווח חינוך חובה

 ילדים ובני 200 - ס אחראי על כ"כל קב.  ילדים ובני נוער60,000 -סים ברשויות השונות המטפלים ב כ"קב

 כיוון שנשירה סמויה היא אחד הסימנים.  מטופלים על ידו באופן אינטנסיבי50-60 -נוער מתוכם כ

שפוטנציאל האיתור של נערות עולות במצבי מצוקה של קציני  הרי ערות של נ לעזובה ולמצוקההראשונים

 במחלקה לביקור סדיר ישנם קציני ביקור סדיר עולים שעובדים עם עולים. הביקור הסדיר הינו גבוה מאוד

  ).מתוך אתר משרד החינוך(

 שנשרו ממסגרת 14-18בנערות עולות בגילאי גם עובדי קידום נוער עולה מטפלים  :היחידה לקידום נוער 

מתרבויות המוצא  (י ייעודבקידום נוער מופעל מערך עובדים. לימודית וגם בנערות שנמצאות בסיכון לנשירה

 - כ  כל עובד קידום נוער מטפל ב.  הכשרות לעבודה בין תרבותיתועובר העובד עם נוער עולה )של בני הנוער

  ).ר רחל שפירו"ראיון עם ד ( מטופלים בנים ובנות25

היועצים הם .  בבית הספרתהיועצים העובדים בבתי הספר מהווים את הסמכות הטיפולי: עצים חינוכייםיו

הם גם אלו אשר אוספים את המידע אודות הנערה . אלו שתפקידם להפנות נערות במצוקה לשירות לנערה

 רך ערוץ זהדלשירות לנערה כיום עיקר המידע על הנערות במצוקה מגיע . מהגורמים השונים בבתי הספר

  ).2005,  כהן-ינסקי 'סטרבצ(

 בבתי ספר עתירי עולים פועלים רכזי עולים שתפקידם להיות אחראים על נושא שילוב :רכזי עולים

). עד שלוש שנים בארץ(רכזים אלו עובדים בעיקר עם עולים חדשים יותר . התלמידים העולים בבתי הספר

 מידע מהצוות החינוכי ומהצוות ולקבלמידים העולים להוות כתובת לתלהוא  היתר בין הרכזיםתפקיד 

 אי ).אתר האינטרנט של האגף לקליטת עלייה במשרד החינוך( הטיפולי על מצבו הרגשי של התלמיד העולה

 וכיוון שהם מהווים כתובת לנערות אלו בבית ,לכך הרכזים נחשפים למצוקות רבות של הנערות העולות

  .לנערה הנערה לקבל טיפול בשירות ע לשכנע אתהספר פעמים רבות הם יוכלו לסיי

 משרד החינוך מפעיל בבתי הספר תוכניות המיועדות לעולים בנושאים של חיזוק :רכזי ומנחי תוכניות עולים

תוכניות אלו נערכות לרוב בקבוצות קטנות . ב"וכיושילוב חברתי , מניעת נשירה, חיזוק השפה, לימודי

רוב התוכניות ישנו רכז האחראי על התוכנית שנמצא בקשר עם מורי ל. ומשתתפים בהן נערים ונערות
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בגלל הפעילות  ).מתוך אתר האינטרנט של האגף לקליטת עלייה במשרד החינוך (התוכנית ועם התלמידים

   . עולות נוצר ערוץ נוסף בו ניתן לאתר מצוקה של נערותבקבוצות קטנות

        

  ניתוח החלופות

  : שישה קריטריוניםנעשה לפיניתוח החלופות 

 היות והחלופות -  היישוםהשפעת אופי הרשות המקומית על . ג )בשלב אימוץ החלופה( ישימות. ב עלות.א

יה רנציאליות של הרשויות השונות עשו יש לבדוק עד כמה הדיפ,צריכות להיות מיושמות ברמה המקומית

 עד כמה -  יציבות .דחר אימוץ החלופה לא  בפן הארגוני והן בפן התקציבין הלהשפיע על ישימות התוכנית

מידת . ה .לייםאשינויים פרסונותהיה תלויה בשינויים בשדה המדיניות כגון קיצוצים תקציביים החלופה 

 כיוון שהחסם העיקרי הוא תרבותי קריטריון זה משפיע על מידת -ההתאמה התרבותית ביישוג 

 קריטריון זה מתחלק לשיעור -  ער שתיושגנהר הנערות העולות המשושיעו. ו החלופההאפקטיביות של 

 חשוב .הנערות שתאותרנה ושיעור הנערות מבין המאותרות שתשוכנענה להגיע לטיפול בשירות לנערה

יש מעט מאוד תיעוד על תוכניות יישוג זאת מכיוון ש. נתון זה מבוסס על אומדן משוער בלבדכי , לציין

 אלא גם פעילות , איתור ושכנוע, של יציאה לשטח פעולה ישירה וכן כיוון שהיישוג אינו רק,ומידת הצלחתן

הקיימים מתייחסים רק כיוון שהנתונים . עקיפה של יצירת קשרים עם גורמים שונים בסביבתה של הנערה

צפוי כי הנתונים האמיתיים , )בשל הקושי למדוד את הפעילות העקיפה והעדר הנתונים(ישירה לפעילות ה

עלות ושיעור הנערות שתיושגנה אלו שני קריטריונים משניים להחלטה כפי שמוסבר ה .יהיו גבוהים יותר

  . 3' לפיכך הניתוח שלהם מוצג בנספח מס, בהמשך

  

   ישימות

  מחד תוכנית זו ניתנת ליישום ברמה הטכנית שכן. בינוניתישימות  - עיבוי מערך היישוג בתוך השירות .א

עודי לטיפול ייצירת מערך יהרי ש, המתייחס לטיפול בנערות עולותבתקציב השירות לנערה ישנו סעיף ו היות

  וטיפולתוכנית דומה נעשית כיום בשיתוף עלם ומשרד הרווחה לאיתור יתרה מזאת. בעולות איננו דבר חדש

ישנו מערך הכשרה קיים לעבודה  בנוסף 11. על ידי עובדות בנות העדהיוצאות אתיופיה במצוקה נערותב

  הקיימיםמערכים דומיםונערות עולות שמפותח כיום על ידי עלם עבור משרד הקליטה רגישת תרבות עם 

ימים שניתן לייעד לנושא מסעיף בשירות לנערה ישנם תקציבים מסו, כמו כן .ב ובמדינות נוספות"בארה

שני הסעיפים נמצאים בשש השנים האחרונות בתת . הפעילות עם נערות עולות ומסעיף הכשרת כוח אדם

   .)2נספח ראה ( ביצוע

 . והסיכוי לכך הוא קטןקנים בשירות לנערהתאת מספר ה  להגדילצריךעל מנת ליישם את החלופה     מאידך 

 100% -  בשירות עבר את ה "שיא כוח אדם" בסעיףבשש השנים האחרונות שיעור הביצוע שמכיוון זאת 

מדיניות הממשלה בשנים  כמו כן .נים בגידול בתק, שלא נענה, כבר כיום ישנו צורךלכן ,)2נספח ראה (

אך ישנו קושי  ,וטכנית הדבר אפשרימכאן היות . תקנים ולא הגדלתם והקפאת האחרונות היא צמצום

  . בינוניתהיאשל החלופה  ניתן לומר כי הישימות ,בהגדלת התקינה

יתוף פעולה בין הרעיון של יישוג באמצעות עמותות וש. גבוהה מאוד ישימות – יישוג באמצעות עמותות. ב

זאת מפני שהמגמה . עמותות לבין משרד הרווחה אינו רעיון חדש לא למשרד בכלל ולא לשירות לנערה בפרט

של רכישת שירותים על ידי המדינה דרך עמותות שונות הולכת ומתרחבת בכל המשרדים ובכלל זה במשרד 

העוסקים בין , די משרדי הממשלההממומנים חלקית על י, כמו כן ישנם פרוייקטים של עמותות. הרווחה

                                                 
,  רק לנערות יוצאות אתיופיההשוני בין התוכנית הקיימת היום לבין החלופה המוצעת הוא שהתוכנית הקיימת כיום מיועדת 11

 דבר שלא קיים ,איתורעובדות  בחלופה המוצעת ישנןבנוסף . וכן היא תלויה לא רק במימון של המדינה אלא גם במימון של עלם
 . בתוכנית של יוצאות אתיופיה
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בנוסף ישנו שיתוף פעולה מוצלח בין עובדי . היתר ביישוג ובטיפול בנוער בסיכון בכלל ונוער עולה בפרט

עמותות לבין עובדי משרד הרווחה במספר תוכניות שעובדות עם נוער בסיכון לדוגמא בתוכניות שונות של 

  .עלם

וברשויות מקומיות , המנגנון המוצע אינו מסובך. גבוהה מאוד ישימות -: יישוג בשיתוף עם משרד החינוך. ג

סמים , אלימות(א "שונות קיימות כבר היום וועדות תיאום דומות בנושאים של נוער בסיכון כגון אס

הגורמים השונים נתקלים במידע על הנערות במצוקה מתוקף עבודתם ובחלק מהפעמים , בנוסף). ואלכוהול

, יתר על כן. אי לכך כמעט ואין צורך בתוספת זמן או מאמץ.  את המידע לשירות לנערהכבר היום מעבירים

ישנה מוטיבציה במשרד הרווחה וברשויות ליצור מנגנוני תיאום מעין אלו בין הגורמים השונים במערכת 

 . בנושא זה2006ח מבקר המדינה "בגלל הליקויים החמורים שנמצאו בדו, החינוך לבין היחידות לנערה

יוזמה דומה מתארגנת כיום בשירות לנערה בעיריית קריית גת המתכננת להקים וועדה של , לראייה

ראיון עם רותי (מניעת כפילויות וחיזוק התיאום , הגורמים הרלוונטיים שידונו באיתור וטיפול בנערות

    .)ועקנין

  

  השפעת אופי הרשות המקומית על הישימות

היות ותוכנית זו אמורה להיות מיושמת בלשכות .  מאודרבההשפעה   -  ותעיבוי מערך היישוג בתוך השיר. א

 מתקציב הרשות והתפעול השוטף יהיה גם כן צריך לבוא מהמימון 25%כאשר , לשירותים חברתיים

 אשר לא תוכלנה ,רשויות מקומיות חלשות יותר. אופי הרשות ישפיע רבות על הישימות, באחריות הרשות

 ,או רשויות מקומיות שחסרות את הארגון הדרוש על מנת לתפעל את התוכנית, פיםלממן את התקנים הנוס

  .נה ביישום החלופהיתתקש

היות והגופים שיישמו את החלופה הן עמותות שפועלות . השפעה בינונית – יישוג באמצעות עמותות. ב

כיוון שהתוכנית דורשת יחד עם זאת . הרי שאופי הרשות ישפיע פחות על ישום החלופה, יחסית באופן עצמאי

שכן יש להעביר את הנערות העולות לטיפול בשירות , שיתוף פעולה עם המחלקות לשירותים חברתיים

הרי שרשות שמתקשה לשתף פעולה עם ארגונים חיצוניים עלולה , לנערה ולקיים קשר רציף עם השירות

במידה והרשות . ת התוכנית מעלו25%כמו כן הרשות המקומית תצטרך למממן . לפגוע בישום התוכנית

  . תתקשה לעמוד בעלויות ישום התוכנית יפגע

האחריות על קיום המנגנון ותפעולו היא על גורמים .  מאודרבההשפעה  – יישוג בשיתוף עם משרד החינוך. ג

  .מכאן רשויות להן קשיים ניהוליים תתקשינה להפעיל את המנגנון ולקיימו לאורך זמן. ברשויות

  

   יתהתאמה תרבות

      אדם הייעודי והן בגלל ההכשרה ההן בגלל כוח  גבוהה מאודהתאמה   -  עיבוי היישוג בתוך השירות. א

   .לעבודה בין תרבותית

  . שכן זהו אחד מתנאיי ההתקשרות עם העמותותהתאמה גבוהה מאוד  -יישוג באמצעות עמותות. ב

הגורמים במערכת החינוך באים מהרקע חלק מ. התאמה בינונית  -יישוג בשיתוף עם משרד החינוך . ג

, רכזי עולים, חלק מרכזי התוכניות(התרבותי של הנערות וחלקם אף עוברים הכשרות לעבודה עם עולים 

שאר הגורמים כמעט ואינם עוברים הכשרות ). עובדי קידום נוער וחלק קטן מקציני הביקור הסדיר, מגשרים

 כמו כן עובדות הנערה שתעבודנה בשיתוף עם גורמים אלו הן .בנושא ושיעור העולים מתוכם הוא נמוך מאוד

  .המקבלות הכשרה מועטה בעבודה עם אוכלוסיית העולות, עובדות רגילות

   יציבות התוכנית

 ותוכניות לאוכלוסיות םייעודייפעמים רבות תקנים  .בינוניתיציבות  – עיבוי מערך היישוג בתוך השירות. א

 .תקציביים ושינויים פרסונלייםקיצוצים  ת צמצום וסגירה בכל פעם שישנםספציפיות עשויים להיות בסכנ



 19

 כאשר ,תייעודיו המעסיקה עובדות , לנערות יוצאות אתיופיה לכך ניתן לראות בתוכנית של עלםאינדיקציה

שנות פעילותה של התוכנית בכל פעם שהרשויות בהן פועלת כל  לאורך .ולרשויותהמימון משותף לעלם 

 כי ,ידעו גם כאשר הרשויות ,קוצץ המימון של הרשות של התקנים היעודים במצוקה תקציבית יוההתוכנית 

 אשר , דוגמא נוספת היא תוכניות סיוע נפשי לעולים בצפון12. את כל התקניםהמשיך לממן בעצמתעלם לא 

  .נסגרו בשנתיים האחרונות כתוצאה ממשברים כספיים וניהוליים אליהם נקלעו הרשויות

 שנות התקשרות מבטיח יציבות 5קביעת תנאי של מינימום . יציבות גבוהה  - וג באמצעות עמותות ייש. ב

בעיקר של משרד הקליטה , כמו כן בחינה של פרוייקטים אחרים המיועדים לנוער עולה. מסוימת לתוכנית

חב מדי כי רובם המוחלט לא רק שלא הופסק לאחר תקופה קצרה אלא אף הור, מראה, בשיתוף עם עמותות

שינויים פרסונליים ,  יחד עם זאת היות ואין מדובר על שירות שהמדינה חייבת לספקו על פי חוק13.שנה

  .ותקציביים אכן יכולים לפגוע בהמשך הפעלת התוכנית ובהקפה

. אין מדובר על תוכנית שדורשת השקעת משאבים. יציבות גבוהה מאוד - יישוג בשיתוף עם משרד החינוך. ג

לכן כל עוד . לרוב זוטרים ולא דרגים ניהוליים או פוליטיים מתחלפים, ונים הם עובדים קבועיםהגורמים הש

משרד הרווחה יראה עצמו אחראי לקיום התיאום עם משרד החינוך ויטמיע את זה כחלק מתהליך העבודה 

  . ברשויות המקומיות היציבות תהיה גבוהה

  כלל החלטה

אי לכך . דבר את התופעה הבלתי רצויהבסופו של תצמצם חלופה קשה מאוד להעריך עד כמה כל ,  כאמור

בעלת סיכוי , )כיוון שזהו שורש הבעיה (מותאמת תרבותית ככל שהחלופה תהיה יותרש, נקודת המוצא היא

היא תהיה אפקטיבית יותר ובעלת סיכוי כך  ותחזיק מעמד זמן רב יותר  בפועלליישוםו לאימוץיותר גבוה 

לפיכך . מספר הנערות העולות במצוקה אשר אינן מקבלות מענה למצוקותיהןלצמצם את רב יותר 

  .השפעת אופי הרשות וישימות, יציבות, התאמה תרבותית: הקריטריונים העיקריים בבחירת החלופה הם

כך  וההגעה לטיפול לא תצליח להעביר את הנערות משלב האיתור לשלב החלופהללא התאמה תרבותית 

  .יכך חלופה מספר שלוש אינה יכולה להיות מאומצתלפ. להשיג את המטרה

 או לא תחזיק מעמד , או לא תיושם,החלופה לא תאומץנתן התאמה תרבותית אם ייחד עם זאת גם בה

  . לא תשיג את המטרהשהיא גם כןלאורך זמן הרי 

שלב הישימות בוהשפעת אופי הרשות על הישימות , מבחינת היציבות 1 עדיפה על פני חלופה 2חלופה 

אי הוודאות לאור כל זאת ועקב .  מבחינת השפעת אופי הרשות3כמו כן היא עדיפה על חלופה  .האימוץ

  :החלופה המומלצת היא הקיימת בהערכת שיעור הנערות שתיושגנה בפועל

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ון של התקנים דוגמא לכך ניתן לראות במחלקה לנערה בקריית גת שם באמצע השנה הנוכחית העירייה הפסיקה את המימ 12

 .  והתוכנית הופסקהםהייעודיי
לנערות עולות במצוקה שהורחבו בשנים " בית חם פינה בלב"לליווי בני נוער עובר חוק  ופרוייקט " סיכויים"לדוגמא פרוייקט  13

 .האחרונות

 עברת פעולת היישוג לידי עמותותה
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  קווי פעולה מנחים ליישום

  מציאת בעל בית . א

 עמותות באמצעותצאות במצבי מצוקה  יישוג של נערות עולות הנמ,החלופה המומלצת היא כאמור

 הדבר הראשון אותו יש לעשות על מנת להגביר את הסיכוי לאימוץ חלופה זו וליישומה. העובדות בתחום

 . מנהלת מחלקת הרווחה במשרד הקליטה, שרה כהןליצור שיתוף פעולה בין המשרד לבין הגברתהוא 

מימון חלקי ויצירת ,  עם העמותות הרלוונטיותהתקשרות – החלופה את האחריות על שיתוף הפעולה יעביר

השירות לנערה במצוקה ימשיך להיות  יחד עם זאת. שיתוף פעולה בין משרד הקליטה למשרד הרווחה

רתימת . כאשר האחריות המקצועית והפיקוח נשארים בידיו, שותף בכל תהליכי קבלת ההחלטות בנושא

תדאג לתקן את ו , לאורך זמןהישימותגביר את  תהחלופהבעלת הבית של כ ותפיסתה מחלקת הרווחה

  : וזאת מכמה סיבותהליקויים והכשלים שעשויים להתעורר

 כי נערות עולות הן מגדר בסיכון ,מחלקת הרווחה מאמינהמדובר על התפרצות לדלת פתוחה שכן   .א

  . מוגבר ולכן יש לפתח מענים מותאמים לאוכלוסייה זו

שיתוף פעולה עם ב מותאמים לאוכלוסיית הנערות העולות  ניסיון בפיתוח מעניםלמחלקת הרווחה  .ב

 .השירות לנערה במצוקה

אופן הפעולה של המחלקה הוא בעיקר על ידי הפעלת פרוייקטים לאוכלוסיות עולים נזקקות   .ג

 .פיתוחם ופיקוח עליהם,  למחלקה ניסיון רב בהובלת פרוייקטיםלכן. באמצעות עמותות

 זמן י ולא בפיילוטים לפרקארוכות טווחהפעלת תוכניות  ב, מאמינה,שרה כהן, ראש המחלקה  .ד

 .יציבות התוכנית לאורך זמןהסיכוי ל דבר זה מגביר את .יםקצר

ונות למען נוער עולה במצבי מצוקה  מיועדים לתוכניות שמחלקת הרווחה מתקציבי 75% יותר מ  .ה

 ).2004,  וכן מרכוסכל הנאמר לעיל מבוסס על ראיון עם שרה כהן(
 הרי שגדל הסיכוי , הרווחה במשרד הקליטה תסכים לקחת על עצמה את התוכניתידה ומחלקתבמ, מכאן

 . לא רק תאומץ אלא גם תיושם הלכה למעשההחלופהכי 
  

        הגברת האפקטיביות וצמצום ההשפעות החיצוניות. ב

ף לה מספר  יש להוסי ולהקטין את השפעותיה החיצוניותהחלופהאפקטיביות על מנת להגביר את , בנוסף

  :אמצעים משלימים

 הישובים בהם פועל כיום הפרוייקט של משרד הקליטה ומשרד 16 -  הפעלת התוכנית בשלב הראשון ב. 1  

 .בתים החמיםעובדות ה ל של העמותות הנבחרות היישוגעובדות וחיבור ,"בית חם פינה בלב"הרווחה של 

 צעד זה. יםנה להמשך טיפול בבתים החמיתופנכך מהרגע שהנערות העולות תיושגנה על ידי העמותות הן 

 ללא מענה  עצמןמצאנהתיושגנה תש  העולותותהנערשיקטין את הסיכוי לכך יסייע לבניית רצף טיפולי ו

 ביחידות לנערה  מתאימים לעולות במעניםבמידה וישנו מחסור זאת. טיפולי מתאים לאחר היישוג

   14.פניות של נערותתוצאה מעודף נים הקיימים יקרסו כאו שהמע, ברשויות השונות

 הן מכיוון שסביר להניח כי בבתים החמים לא יהיו ,      ההסתמכות על הבתים החמים איננה מספיקה

 והן מכיוון שהבתים החמים מטפלים בנערות בתחילת רצף הסיכון כאשר ,מספיק מקומות לכל הנערות

 מיפוי על השירות לערוך עם הפעלת מערך היישוג בד בבד לכן .היישוג מיועד לנערות הנמצאות על כל הרצף

לאחר מכן על השירות . היישוגמערך  פועל או צפוי לפעולעולים בהם ל הצרכים והמענים בישובים עתירי ש

  .  המענים במקומות בהם ימצאו חוסריםלהגדיל את על מנתל ללא דיחוי מול הנהלת המשרד ופעלנערה ל

                                                 
שדרגה את " ינה בלבבית חם פ"התוכנית . הבתים החמים נותנים מענה לימודי וטיפולי לנערות במצוקה בשעות אחר הצהריים 14

שעות הפעילות הורחבו והפעילויות הותאמו תרבותית לנערות עולות הן מבחינת תוכניות ההתערבות והן : מערך הבתים החמים
  .מבחינת כוח האדם
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על מנת זאת . ל עובדות הנערה יחד עם המדריכות המיישגות בעמותותיצירת מנגנוני שיתוף ויידוע ש. 2

  . רצף הטיפולילשמור עד כמה שאפשר על ה

פיקוח עצמי , ביקורי פקוח מובנים,  חוזי התקשרות מפורטים: כולליסוד מנגנוני בקרה ופיקוח יעיליםמ .3

). 2007,צבע(מחקר הערכה דרישות מינימום בנושא הכשרת העובדים בעמותות ו, משוב לקוחות, מובנה

העמותות תעמודנה בסטנדרטים של השירות לנערה בכל הקשור לעבודה עם זאת על מנת להבטיח כי 

משרד הרווחה יהיה אחראי על הפן ( כי אחריות העל תישאר בידי המדינה ,מיסוד זה יבטיח. נערות

  ).רכת התוכניתהמקצועי ועל הפיקוח ומשרד הקליטה יהיה אחראי על הפן הביצועי ועל הע

בתור התוכנית לציבור  יש להציג מראית עין של התנערות המדינה מאחריותהעל מנת למנוע  ,     בנוסף

 רואה  היות ומשרד הקליטה. ולא של משרד הרווחה בשיתוף משרד הרווחהפרוייקט של משרד הקליטה

ל ידי מימון ופיתוח מסייע למשרדים האחרים בנושאים הקשורים לעולים עהעצמו במידה רבה כגוף 

שאין מדובר על הפרטה אלא על פרוייקט נוסף של משרד  הרי , עמותותבעזרתפעמים רבות , פרוייקטים

  .הקליטה

 משרד בשיתוףפיתוח התוכנית ויישומה בשטח יעשה על אף העברת האחריות למשרד הקליטה חשוב ש. 5

 ולא במשרדשמסייע לפתח שירותים " משרד קבלן" יש לראות את משרד הקליטה בתור מעין 15.הרווחה

  16.אותומחליף 
 בוא על חשבון אוכלוסיות אחרותעלולה ל לטובת הנערות העולות  של השירות לנערהתקציביםהסטת  .6

תקציבים מהשאפשר  יבוא עד כמה החלופהשמימון  תופעה זו חשוב לצמצם על מנת .המטופלות בשירות

 . מטההמתוארים נוספים  מקורותמ והצבועים עבור אוכלוסיית העולות
, תייעודיו עובדות פיטוריאחת ההשלכות של העברת היישוג של עולות לידי עמותות יכולה להיות  .7

שכן חלק או קיצוץ בשכרן  , שתפקידן לעבוד עם נערות יוצאות אתיופיה,העובדות כיום בשירות לנערה

ת של עלם לנערות במצוקה יוצאות הדבר יכול אף להביא לסיום הפעלת התוכני .מתפקידן הוא יישוג

   .במקומן  לתוכניות הקיימות ולאבנוסףיהיה  החלופה כי אימוץ ,מנת למנוע זאת חשוב לקבוע על. אתיופיה

  

       מקורות תקציביים נוספים. ג

 .ההיבט התקציבי חשוב מאוד על מנת לשמור על יציבות התוכנית ולמנוע את סגירתה לאחר פרק זמן קצר 

  :גות דרכים ומקורות תקציביים שיסייעו במימון התוכניתלהלן מוצ

 כלומר המדינה תשלם Matching, -  על מנת להקטין את עלות התוכנית מומלץ לנקוט בשיטת ה .1

ליון ימ עלות התוכנית למדינה תנוע בין מכאן . נוספים50% והגוף המבצע מעלות התוכנית 50%

 .בשנה₪ ליון יורבע לשני מ

 היא להתחיל  הסיכוי לאימוצהולהגדלת,  לפחות בשלב הראשון,העלותדרך נוספת להקטנת  .2

 .לשאר הארץ ורק לאחר מכן להרחיב את התוכנית , ישובים עתירי עולים בלבד5 - כבפיילוט ב 

 וינט שותף הוא מסייע'בתוכניות בהם הג,  לרוב:וינט בפיתוח וביישום התוכנית'שיתוף הג .3

  . במשך שלוש שניםבמימון התוכנית

 מתקציבי המחלקה 75% -כ, כאמור: מוש בתקציבי מחלקת הרווחה במשרד הקליטהשי .4

רווחה נמצא בשנים  הסעיף התקציבי המתייחס לפעולות כמו כן. בסיכוןמיועדים לנוער עולה 

                                                 
דבר זה עולה בקנה אחד עם תפיסת מחלקת הרווחה במשרד הקליטה שרואה את תפקידה למנף פרוייקטים ולהטמיע עבודה  15

  .ת במשרדים השונים ולא לפעול במקום המשרדיםרגישת תרבו
שלא לפתח מדיניות טיפול מותאמת , דבר זה ימנע את התרחבות המגמה הקיימת כיום בקרב גורמים שונים במשרד הרווחה 16

ולהעביר את האחראיות על פיתוח מדיניות , אלא לטפל בהם יחד עם שאר לקוחות המשרד, תרבותית עבור אוכלוסיית העולים
 . אמת לעולים לידי משרד הקליטהמות
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 לצורך הפעלת מסעיף זה לפיכך גדל הסיכוי לגייס כספים ).2נספח ראה (האחרונות בתת ביצוע 

  .התוכנית

  17.בשנתיים הקרובותמיועדים לעבור לרשויות המקומיות הח שמיד "דושימוש בתקציבי  .5

הכשרת כוח אדם וטיפול בנערות  (בתקציבים של השירות לנערה בסעיפים רלוונטייםשימוש  .6

  .)2נספח ראה (  בשש השנים האחרונות הנמצאים בתת ביצוע)עולות

 
  ריכוך מתנגדים וגיוס תומכים . ד

 יש לקחת בחשבון את הגורמים השונים הקיימים בזירה שעלולים ם לעילהמתואריכל האמצעים על נוסף 

לתמוך ביישום שאותם יש שצפויים  וכן את הגורמים , ואת התנגדותם יש לרכך,להתנגד ליישום התוכנית

  . 1נספח אמונותיהם והאינטרסים שלהם ניתן לראות ב, עמדותיהם, ניתוח המלא של הגורמיםאת ה. לגייס

אגף  אלו בשלב האימוץהמתנגדים העיקריים שיכולים לטרפד את החלופה  כי , הפוליטי עולהמהניתוח      

 להבהיר לראשי יש . חשוב לנטרל עוד בשלב הראשוןאגף תקוןהתנגדות  את . ועלםמשרד האוצר 18,תקון

לשיפור תדמית האגף ח מבקר המדינה ו" לתיקון ליקויים שנמצאו בדו יסייעהחלופה כי אימוץ ,האגף

 ,יחשוש וכן החלופה לא ירצה להשקיע משאבים ביישום שהאגףייתכן  19.נפגעה מאוד בשנים האחרונותש

בעיקר ,  לקיצוץ בתקציב השירות לנערהיביאוהתקשרות עם עמותות ורתימת משרד הקליטה למהלך ש

הסיבה לקיצוץ יכולה להיות מכיוון שחלק מתקציב השירות מיועד (בסעיף המתייחס לנערות עולות 

 כי , ידוע80 – שכן כבר משנות ה ,שלא יהיה קיצוץ תקציבירוב הסיכויים  כי ,יש להבהיר לאגף. )ליישוג

בעקבות   ייתכן כי,יתרה מכך. לא היה קיצוץ תקציבי בשל כךו ,)1980, דרי(השירות לנערה אינו מבצע יישוג 

מנת לפתח מענים נוספים הגידול במספר הנערות שתיושגנה ניתן יהיה להגדיל את התקציב הקיים על 

באופן שירות לנערה סעיפי תקציב הנמצאים בתת ביצוע תקציב ה כיוון שישנם ב,בנוסף. לנערות העולות

 ושימוש החלופהאי לכך אימוץ .  ישנו חשש כי סעיפים אלו יקוצצו,)2נספח ראה (קבי בשנים האחרונות ע

 לאגף לשמור על והדבר יסייע ,סעיפים של ה שכן תוכח נחיצותם קיצוץ תקציביימנעבאותם הכספים 

כמו חיצוניים לאגף חלק גדול מהמימון יגיע ממקורות ש , סביר להניח כי,להדגישכמו כן יש . משאביו

  .ומימון של העמותות ח שמיד"תקציבי דו, וינט'הג, לדוגמא משרד הקליטה
מידה רבה את היכולת של האגף תקטין במשרד הקליטה ידי  לסמכויות היישוםהעברת  כי ,    חשוב לציין  

 היות והשותפות עם משרד הקליטה תהפוך את משרד הרווחה לשותף בעיקר מקצועי ,להתנגד לתוכנית

 עוד לפני הפנייה , גם אם באופן לא פורמלי,יש לרתום את משרד הקליטה למהלךאי לכך  .ופחות ניהולי

  .הרשמית לראשי אגף תקון

 חשוב להשתמש במידת האפשר בתקציבים הקיימים משרד האוצר של על מנת למנוע את התנגדותו      

במידה ובכל  . מעורבות האוצרתנוטרלכך למעשה .  Matching-ובתוכניות המיועדות וכן לבחור בשיטת ה 

להבהיר לאוצר כי מדובר על מהלך יש  או בהעברות מסעיף לסעיף  ,זאת יהיה צורך בגיוס תקציבים נוספים

  . עבודת המשרד ולאגם משאביםשמטרתו לייעל את 

 אך היא יכולה לטרפד אותה בערוצים הבלתי , יש פחות כוח לטרפד את אימוץ התוכנית, פורמלית,לעלם     

 כי התוכנית איננה באה על חשבון המימון שמקבלות תוכניות עלם לעלם להבהיראי לכך חשוב . פורמליים

 בחלק את מועמדותה להפעיל את התוכנית  וכן יש לעודדה ולאפשר לה להגיש,מהמשרדהשונות 

                                                 
 הומלץכמו כן . חלק מהמלצות וועדת שמיד התייחסו לצורך בפיתוח מענים מותאמים לנערות עולות שהן מגדר בסיכון מוגבר 17

משאבים לחיזוק תהליכי איתור ילדים ובני נוער בסיכון מקבוצות המיעוט התרבותיות ולהתערבות בשלבים להקצות 
  .  הבעיהת התפתחוהמוקדמים ביותר של

 .האגף לשירותי תקון ונוער מנותק הוא האגף המופקד על השירות לנערה במצוקה במשרד הרווחה 18
חות של מבקר המדינה על אי סדרים וכשלים בתפקודו "במשך תקופה ארוכה בה לא היה שר רווחה פורסמו מספר כתבות ודו 19

 .של אגף תקון
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שהעברתם , ואם ישנם תקציבים של המשרד המיועדים לעלם, במידה ועדיין תהיה התנגדות. מהישובים

במידת האפשר  (בהקדםיש להעבירם  ,או תקציבים שצריכים להיות מועברים בתקופה הקרובה, מתעכבת

   .על מנת לרכך את ההתנגדות) עוד לפני המועד הנקוב

 ברשויות הלשכות לשירותים חברתייםהמתנגדים העיקריים בשלב היישום של התוכנית אלו        

 חשוב בשלב הראשון לבחור רשויות ,על מנת להגביר את הסיכוי ליישום והצלחת התוכנית. המקומיות

ית  כאשר התוכנ, בשלב השני.הפעלת פרוייקטים עם עמותותבאשר להן ניסיון מוצלח בשיתופי פעולה ו

.  להפעיל את התוכניתלרשויות להדק את מנגנוני הליווי והבקרה על מנת לסייע יש ,תורחב לרשויות נוספות

 כאשר הרשויות 20,היות וההתנגדות נובעת בעיקרה מהנטל התקציבי הכרוך בהפעלת התוכנית ברשות

 ניתן ב הראשוןבשל.  יש להפעיל את התוכנית בשלבים, יחסיתעתירות העולים הן לרוב רשויות חלשות

  : מהצעדים הבאים על מנת להקטין את ההתנגדותאחדלעשות 

רשויות אלו תוכלנה להפעיל כך . ח שמיד" רשויות שמיועדות כיום להיות מתוקצבות מדולבחור .1

  .ת התוכנית מהתקציב הנוסף שתקבלנהא

 . ת התקציביבעלותחזקות יחסית אשר תוכלנה לעמוד  רשויות לבחור .2
ות בת התוכנית אין להפעיל תוכנית ביישוב ללא בחינה של אפשרויות המימון של הרשבשלב השני עם הרח

לדוגמא הקצאת (בשווי כסף כמו כן יש לאפשר לרשויות לממן את התוכנית . לפחות לטווח של שלוש שנים

 ). מבנים לפעילות
 לשירותים חברתיים לבנות מערך של שיתוף פעולה עם המחלקהיש   בו תפעל התוכנית בכל ישוב,בנוסף     

על מנת שהם יראו עצמם שותפים לתהליך ולא רק גורם מבצע שהתוכנית , בכלל ועם היחידה לנערה בפרט

    .נכפתה עליו

   

היות ותוכנית הבתים החמים . מחלקת הרווחה במשרד הקליטה צפוי להיות    התומך העיקרי בתוכנית 

 לתוכנית היישוג הפול בנערות עולות הרי שחיבורהיא תוכנית הדגל של מחלקת הרווחה בכל הקשור לטי

ניתן אף להציג את תוכנית היישוג בתור הרחבה של תוכנית . תשדרג את תוכנית הבתים החמים ותקדמה

 . תמריץ למשרד הקליטה לשתף פעולהדבר זה ייתן. הבתים החמים ולא בתור תוכנית העומדת בפני עצמה

הצורה המועדפת על מחלקת זו שכן  Matching - ה ת בשיטת מומלץ לבחור להפעיל את התוכני,בנוסף

   .הרווחה להפעלת פרוייקטים

  :ישימותו לרתום למהלך על מנת להגביר את שחשוב נוספים גורמיםישנם שני 

אי לכך חשוב מאוד . ח שמיד" נמצאים כיום התקציבים של דו, יצחק הרצוג,שר הרווחהבידי  :שר הרווחה

היות ובחירת . ח שמיד" על מנת שהתוכנית תהיה תחת המטריה של דו,ניתלרתום אותו לטובת התוכ

 בחודשים ובחירת התוכניות שתתוקצבנה יעשה בשנתיים הקרובותח שמיד "דובהן ייושם הרשויות 

לקבל את תמיכתו בה ולבקש ,  על מנת ליידע אותו על התוכניתבאופן מיידי חשוב לפנות אל השר ,הקרובים

בתפקידו ומעוניין להוכיח יחסית כיוון שהשר חדש  .ח שמיד"חות באופן חלקי מדוכי תקצובה יבוא לפ

 גיוסאך החשיבות העיקרית היא ,  כי לא יהיה קושי רב לגייס את תמיכתו העקרונית,סביר להניח ,עשייה

   :יש להעביר לו את המסרים הבאיםעל מנת לגייס את השר . ח שמיד" דו–תמיכתו התקציבית 

, ח מבקר המדינה האחרון" את הליקויים של דותסייע לתקןתוכנית ה יישוםבץ ותמיכתו באימו 

 .ותשפר את תדמיתו ותדמית המשרד שנפגעה בתקופה בה לא היה שר, העוסק בנערות במצוקה

. הוא רחב) קהל העולים( אך קהל היעד אליו היא פונה ,מדובר על תוכנית שעלותה אינה גבוהה 

 יתן לשר נקודות זכות רבות בקרב אוכלוסיית העוליםיהמשרד מכאן הובלת מהלך זה על ידי 

                                                 
כאשר שאר המימון מגיע ,  מהעלות של כל תוכניות הרווחה והחינוך ברשות25%הרשויות המקומיות מחויבות לממן  20

  .מהממשלה
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כאוכלוסיית בוחרים פוטנציאלית של מפלגת העבודה שלא נהנית כיום מתמיכה רבה של (

  ).העולים

 כפי ,נמצא כיום על סדר היום העולמי אלא הוא ,איננו נושא שוליטיפול בנערות במצוקה הנושא  

 . השנהבפברואר  והתקיימה סקה במצבן של ילדות ונערותם שע"שניתן היה לראות בוועידת האו

 .לאורך כל התהליך הקרדיט על היוזמה יהיה של השר 
הדבר גם כן יסייע ליישום ח שמיד "במידה והשר יסכים לתמוך ביוזמה אך לא יסכים לתקצב אותה מדו

 כמו כן.  ואגף תקון התנגדות הרשויות המקומיותבנטרולסייע זאת מכיוון שתמיכת השר עשויה ל. המהלך

 .הדרושיםבגיוס התקציבים במעורבות האוצר ייתכן שהשר יוכל לסייע במידה ויהיה צורך 
יוקרה מקצועית וניסיון בהפעלת פרוייקטים לאוכלוסיית , גוף בעל משאבים רביםעל  מדובר :וינט'גה

תן יהחיבור י. ט למהלךוינ' חשוב מאוד לנסות ולחבר את הגאי לכך. העולים ולאוכלוסיית נוער בסיכון

 אי לכך מיד לאחר .הישימות וכן יוסיף משאבים חיצוניים ובכך יגדיל את לחלופהגושפנקא מקצועית 

וינט 'פגש עם נציגי הגי יש לה במשרד הקליטה ולאחר גיוס השריצירת שיתוף הפעולה עם מחלקת הרווחה

ח שמיד יש להדגיש זאת "יה חלק מדובמידה והתוכנית תה. תוכניתהפעלת הולהציע להם להיות שותפים ב

 אלא על , שכן לא מדובר על תוכנית בודדת,לשתף פעולהוינט 'עשוי לתמרץ את הגדבר זה . וינט'בפני הג

וינט יסרב להיות שותף יש 'במידה והג .בני נוער בסיכוןבחלק מהתוכנית הלאומית לטיפול בילדים ו

   . להצטרף ליוזמה בשלב מאוחר יותרשאיר לו פתח בתוכנית ולהלהמשיך וליידע אותו על ההתפתחויות

  .אין צורך בפעולות נוספות אך ,באשר לשאר הגורמים ניתן לשמור אותם בתמונה על ידי ידוע

  

 ,תגדיל את מספר הנערות המטופלות, ווה אלו תשפר את היישוג של הנערות העולותתפעולה לפי קווי מ

  .חברה ולמצות את הפוטנציאל הגלום בהן ותסייע להן להשתלב ב,ובכך תשפר את רווחתן
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  רשימת מקורות

דימוי עצמי ותפיסת אקלים משפחתי בקרב נערות עולות וילידות הארץ המתחנכות , )1999 (,.ר, אבן זהב

   .א"ת, א" אוניברסיטת ת,בפנימיה

ממצאים : בני נוער יוצאי אזור הקווקזקליטת , )2004(, .ד, ולוי. ו, קונסטנטינוב, .ש',  פרנקוביץ–אלנבוגן 

  .ירושלים, וינט מכון ברוקדייל' ג,ממחקר המשך

 ,ח הערכה"דו: טיפול בנערות יוצאות אתיופיה במצבי סיכון, )2001(, .ט, ועידן. ט, זסלבסקי, .י, אפטר

  . א"ת, המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער

 ) עורכת(קלייר רבין  :בתוך" צרכים ועקרונות התערבות, אפיונים: ר העמיםעולים מחב", )1999 (,.ר, ברגר

  .97-120 ,א"ת, רמות ,מוצא עדתי ומין בטיפול בישראל: להיות שונה בישראל
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   ניתוח פוליטי של השחקנים הרלוונטיים-1נספח 

מידת   מידת העניין  משאבים  אמונות  אינטרס  שחקן

  הכוח

שר 
 - הרווחה 
  הרצוג

בתור שר חדש רוצה -
להוכיח עשייה ולהראות 

  קבלות במשרד
  שיפור שמו של המשרד-
ח מבקר "בעקבות דו(

חות נוספים "המדינה ודו
שמצאו אי סדרים וליקויים 

  )בעיקר בתחום הנוער

 מאמין ברגישות תרבותית -
  בטיפול

  מאמין במדינת הרווחה -

סמכות להורות על  -
  רפורמות

   נמצא בקואליציה-
ח " אחראי על תקצוב דו-

שמיד שחלק מתקציביו 
יופנה לטיפול בנוער 

  עולה
  

 על  מדובר-נמוכה  
 בתת תוכניתיישום 

יחידה ולא על 
  רפורמה מקפת

  רב

אגף תקון 
במשרד 
הרווחה 
המטפל 

בבני נוער 
  בסיכון

  ח מבקר המדינה" תיקון דו-
 איגום משאבים וכמה -

  שפחות הוצאות
   תוספות תקציב-
 מתן – קידום חזון המשרד -

  מקסימום שירותים
 העלאת מעמד המשרד -

  עכשיו כשיש שר חדש
  

בעבודה לא מאמין  -
רגישת תרבות 

באוכלוסיית העולים 
מ "בעיקר מברה

לא (לשעבר למעשה 
  )להלכה

לא תמיד תומך בקיום  -
שירותים נפרדים 

 לנערות
מאמין באימוץ הגישה  -

 של עם הפנים לקהילה
מדיניות האגף  היא  -

 שעולה הוא כמו כולם
ויקבל טיפול כי הוא 

נמצא במצוקה ולא כי 
כלומר  . הוא עולה

פי המשרד פועל ל
  רותים ולא מגזריםיש

  תקציב האגף -
אחראי על קביעת  -

מדיניות בכל 
התחומים ברמת 

 האגף
הזדמנות בדמות שר  -

 חדש
ם "הזדמנות כי האו -

מטפל בנושא 
 נערות השנה

ח "תקציבים של דו -
שמיד שיגיעו 

לרשויות שחלקם 
מיועדים לטיפול 

דיפרנציאלי 
באוכלוסיית 

 העולים
, לפי דפני מושיוב -

 אחראית על עולים
במשרד הרווחה 

למשרד אין 
תוכנית התערבות 

לצמצום 
התנהגויות סיכון 

וביטויי מצוקה של 
  נוער עולה

 הדבר –בינונית 
אינו בראש מעניו 

אך השירות לנערה 
  הוא חלק מהאגף

 –רב 
אחראי על 

השירות 
לנערה יכול 
לטרפד כל 

תוכנית 
  ורפורמה

משרד 

 – הקליטה

מחלקת 

  הרווחה

קרדיט וסמכות על קידום  -
אוכלוסיית העולים 

בעיקר לאור (הנזקקת 
הנתונים החמורים 

שהתפרסמו בשנתון 
הסטטיסטי ילדים 

  )2007עולים 
שיתוף פעולה עם עמותות  -

ומשרדים אחרים על 
מנת להגדיל את 

 סמכויות המחלקה
רוצה להיתפס כמשרד  -

שלא מטייח את 
  הבעיות

 השר החדש שרק נכנס -
לתפקיד רוצה להראות 

  וניםעשייה ולגזור קופ

רגישות תרבותית  -
בטיפול בעולים 

כעולים ולפי 
  אוכלוסיות

בעיה קשה לנוער עולה  -
 שיש לטפל בה

נערות עולות  -
אוכלוסייה בסיכון 

 מוגבר
איגום משאבים בין  -

גופים למשרדים 
 כאופן פעולה

 עם לשתף פעולהראוי  -
עמותות במגזר 

השלישי ועם 
 משרדים אחרים

השענות על הקהילות  -
מביאה לתוצאות 

 בות יותרטו
המשרד בתפקיד מפתח  -

וממנף מסייע 
להטמיע עבודה 
רגישת תרבות 

בשירותי משרד 
 .הרווחה

 - גישה לא פרוייקטלית -
אם עובד ממשיכים 

 ללא הגבלת זמן
  

קשר עם עמותות  -
בעיקר ארגוני 

עמותת , עולים
 ידידים ועלם

קשר ופרוייקטים  -
משותפים עם 

  וינט'הג
תקציבים של  -

המשרד המיועדים 
נוער עולה לטיפול ב
 בסיכון

קיום תוכניות  -
מיוחדות לנערות 

 עולות
למשרד סמכות על  -

הפעילות הבלתי 
פורמלית בחינוך 

 העל יסודי
המשרד פועל לא  -

כגורם טיפולי אלא 
כהשלמה לגורמים 

 אחרים
  

 בגלל –רבה 
האמונות 

  שתיארתי לעיל

  רבה
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מידת   מידת העניין  משאבים  אמונות  אינטרס  שחקן

  הכוח

משרד 
  האוצר

א להגדיל תקציבים ל -
 –למשרדי הממשלה 

  "האיש השמן"
לא להעביר תקציבים  -

נוספים לרשויות 
 המקומיות

איגום משאבים בעיקר  -
דרך עמותות וגופים 

 םוולונטריי
הפרטת שירותים של  -

  משרד הרווחה

הפרטה מקדמת את  -
  עבודת המשרד

גידול תקציבים  -
ותקנים ברשויות רק 

יגדיל את הסחבת 
 והבירוקרטיזציה

ידוע על תפיסה לא  -
  לגבי קידום עולים

אחראי על אישור 
תוספות תקציב 

  והעברות בין תוכניות
  

 אין -נמוכה 
תפיסות ומדיניות 

  לגבי עולים

 –רב 
במידה ויש 

צורך 
בתוספת 

כספים 
משמעותית 

הרי שיש 
צורף 

באישור 
  המשרד

לשכות 
לשירותים 
 חברתיים
ברשויות 
 המקומיות

  גידול בתקציבים -
ל הפחתת העומס ע -

 סים"העו
מתן מענה למקסימום  -

 אוכלוסיה
 גידול בתקנים -
כמה שיותר אוטונומיה  -

  מהמשרד
  

ראוי לתת מענה  -
  למקסימום אנשים

כמה שיותר איגום  -
 משאבים

רגישות תרבותית  -
בטיפול חשובה אך 

היא תתבצע רק 
במידה ויהיו תקנים 
 ותקציבים מתאימים

התקציבים הקיימים  -
כיום אינם מספיקים 

ענה על מנת לתת מ
 מתאים

ישנה חוסר הבנה של  -
משרד הרווחה 

ומשרד האוצר לגבי 
הצרכים והקשיים 
 של המחלקה ברשות

הרשויות המקומיות  -
אינן מסוגלות רוב 
הזמן להשלים את 

 הדרוש בתקציב 25%
הרווחה ולכן ישנן 
אוכלוסיות רבות 

  שלא מקבלות שירות

כוח אדם  -
ותקציבים 

שמיועדים לטיפול 
  בנערות במצוקה

 על אחראים -
התכנון התקציבי 

ומיפוי הצרכים 
 ברשות

אחראים על הגשת  -
בקשות לשינוי 

  תקינה

 היות ומדובר -רב
על פעילות 

שתתבצע בשיתוף 
עם המחלקות 

לשירותים 
חברתיים והיות 
ומדובר על עלות 

שחלקה תיפול על 
הלשכות הרי שלהן 

עניין רב בנושא 
וסביר להניח כי הן 

תתנגדנה לאימוץ 
התוכנית שכן 

ר מגדיל את הדב
הנטל בעיקר על 

הרשויות החלשות 
שם יש את רוב 

אוכלוסיית 
  העולים

  כוח רב
במידה 

והרשות 
תתנגד 

לתוכנית 
ולא יהיו 

לה 
התקציבים 

הדרושים 
הרי שהיא 

תמנע 
הלכה 

למעשה 
מהתוכנית 

לפעול 
  .ברשות

היות ורוב 
העולים 

מרוכזים 
בישובים 

חלשים אזי 
הסיכוי 
  לכך גדל

ה שיותר מעורבות כמ -  וינט'ג
גדולה בתוכניות 

  ממשלתיות
קידום נושא נערות  -

במצוקה כחלק מתחום 
 נערות על המפה

הגדלת היוקרה  -
המקצועית וההכרה 

בתחום של נוער בסיכון 
בכלל ונערות במצוקה 

 בפרט
הגדלת הנראות של  -

וינט ומכאן גידול 'הג
 בגיוס כספים

  
  
  

  

מאמין ברגישות  -
  תרבותית

מאמין ברגישות  -
ת מגדרית ובשיטו

 עבודה שונות לנערות
קושי ברגישות  -

תרבותית עם נערות 
 במצוקה

בשיתוף מאמין  -
  עם העמותותפעולה

מאמינים כי נערות  -
במצוקה נמצאות על 

רצף רב ויש צורך 
לשנות את ההגדרות 
 על מנת להגיע אליהן

מאמינים בעבודה  -
דרך פרוייקטים 

זמניים יחסית מתוך 
תקווה כי הממשלה 

תיקח אותם על 
 3 -אחר כעצמה ל
  שנים

  

יוקרה מקצועית  -
בפיתוח תוכניות 

לנוער בסיכון 
  ולעולים

שותף במספר  -
תוכניות לנערה 

במצוקה בשיתוף 
עם משרד הקליטה 

 והרווחה
גישה לקרנות  -

ומשאבים ולכוח 
אדם ולמשרדים 

 השונים
מוערך מאוד  -

בציבור ובממשלה 
 בעל יוקרה

מוערך גם בקרב  -
גורמים מחוץ 

 הופיעו -לישראל  
ם "דת האובווע

בנושא נערות 
  במצוקה

וינט ' הג–בינוני 
אומנם עוסק 

בתחום נערות אך 
אין לו עיסוק 

בתחום של נערות 
. עולות במצוקה

מתמקד בפיתוח 
תוכניות התערבות 

טיפוליות ולא 
  ביישוג

 –בינוני 
היות והוא 
בעל יוקרה 
וניסיון וכן 

בעל 
. תקציבים

יחד עם 
זאת לא 
משפיע 

רבות על 
  המדיניות

הגברת שיתופי הפעולה  -  םעל
עם המשרדים והכרה 

  מקצועית
קידום אוכלוסיית נוער  -

 עולה בסיכון
גידול בהשתתפות  -

  קידום נוער בסיכון -
 –ישות תרבותית רג -

בתחום נערות בעיקר 
 עם יוצאות אתיופיה

קידום תחום נערות  -
והבנה לרגישות 

מערך יישוג שפועל  -
  כבר היום

תוכניות משותפות  -
עם משרד הרווחה 

 וינט'וג
 הכרה ציבורית -

 עלם –רבה 

מפעילים כבר היום 

מערך יישוג ולכן 

הם מעוניינים כי כל 

 אף -בינונית
על פי שאין 

להם עוצמה 
פורמלית 

הרי 
שהקשרים 

שלהם 
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משרדי הממשלה 
 בתקציב

נראות שתסייע לגיוס  -
 כספים בעתיד

מעוניינים להרחיב את  -
המענים שלהם לנערות 

 במצוקה
רוצים להגדיל את  -

התוכניות הקיימות של 
  העמותה

  

 –יוקרה מקצועית  -  מגדרית
 יש קבלות

 -תקציבים   -
עמותה די עשירה 

 וגדולה
מערך מתנדבים  -

 מאוד נרחב
  ציתפריסה אר -

יוזמה של יישוג 

  תהיה באחריותם

במשרדים 
 השונים

והיוקרה 
המקצועית 

אותה רכשו 
יה עשו

לסייע להם 
להפעיל לחץ 
ולטרפד את 

התוכנית 
במידה והם 

כי יחושו 
היא פוגעת 

באינטרסים 
  שלהם

מידת   מידת העניין  משאבים  אמונות  אינטרס  שחקן

  הכוח

איגוד 
מרכזי 
  סיוע

גידול בתמיכה  -
  הממשלתית בפעילות

גידול במספר המרכזים  -
ופעילות החינוך 

 וההסברה
יוקרה מקצועית  -

 בתחום
   לובי-יוקרה פוליטית  -
  
  

  

רוב הנפגעות לא  -
  פונות

יש צורך ברגישות  -
 על מנת תרבותית

 נהישתפנ
חינוך למניעה חשוב  -

על מנת לקדם את 
 הנושא

המדינה צריכה  -
לקחת אחריות על 

נושא נפגעות תקיפה 
 מינית

אידיאולוגיה  -
  פמיניסטית

  מערך מתנדבים -
 יוקרה מקצועית -
סעיף תקציבי  -

 בספר התקציב
קו חם בשפות  -

 שונות
מערך של פעולות  -

חינוך והסברה 
הפרוסות ברחבי 

 הארץ
 נתפסים כגוף -

הבלעדי המטפל 
בנושא נפגעות 
 תקיפה מינית

סניפים ברחבי  -
הארץ הפועלים 

בצורה אוטונומית 
יחסית לפי 

הצרכים של כל 
  אזור

 רוב הנערות -נמוכה
במצוקה לא עברו 
תקיפה מינית לכן 

איגוד מרכזי הסיוע 
פחות מתייחס 

  אליהן

 –נמוכה 
היות 

וכמעט ולא 
מדובר על 

תחום 
העיסוק של 
האיגוד הרי 

ת שמיד
השפעתן 

  כאן נמוכה

ארגוני 

  עולים

רצון להכרה מצד  -
 הממסד

רצון להכרה מצד  -
  הקהילה

שמירה על אמון  -
 הקהילה

תמיכות ותקציבים  -
 מהממשלה

 גידול במשאבים -
 מבחינת –התרחבות  -

 פעילות 
הכרה במקצועיות של  -

 הארגונים ועובדיהן
העלאת נושא מצוקת  -

הנוער העולה על סדר 
  היום הציבורי

 תוך קליטת עולים -
, רגישות תרבותית

שיתוף משפחה 
 וקהילה בנעשה

נוער עולה נמצא  -
במצבי סיכון ואינו 
מקבל את המענה 

 המתאים
לא ניתן לסמוך הרבה  -

ניתן (על הממסד 
לסמוך בעיקר על 

 )עצמנו
שיתוף פעולה עם  -

גורמים נוספים כמו 
ארגונים עלול לסכן 
את המשאבים של 

  הארגון הבודד

  פעילות נרחבת -
 הילהקשר עם הק -
באים מתוך  -

 הקהילה
חלקם מפעילים  -

תוכניות שונות 
בשיתוף עם משרדי 

הממשלה 
שמוכרות 
 כמוצלחות

כוח אדם שעובד  -
  עם עולים

 הן בגלל -גבוהה
האינטרסים והן 

בגלל האמונות 
ירצו להיות אלו 
אשר יפעילו את 

  התוכנית

 -נמוכה
ארגונים 
חלשים 

בדרך כלל 
ולא בעלי 

פריסה 
  רחבה

 
  



   2נספח 

  2006-2001יב המדינה שיעורי ביצוע בסעיפים הרלוונטיים תקצ

  

מספר 

  התקנה

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  שם 

  ביצוע  תקציב  ביצוע  תקציב  ביצוע  תקציב  ביצוע  תקציב  ביצוע  תקציב  ביצוע  תקציב    

23116501  

  הרווחה.מ

א "שיא כ

  שירות לנערה

772,000 
  

980,109 

125.9%  

821,000  964,062  

117.4%  

818,000 
  

896,707 

109.5%  

828,000  987,230.89 

119.4%  

848,000  1,051,697  

125.2%  

    

23116535  

  הרווחה.מ

הכשרה ופיתוח 

א שירות "כ

  לנערה

500,000  75,000 

15%  

914,000  482,720  

52.8%  

754,000  266,518 

     

35.3%  

818,000  507,154.57  

 51.9%  

540,000  29,592  

5.4%  

732,000  645,233  

88.2%  

23116540  

  הרווחה.מ

טיפול בנערה 

 -במצוקה  

  עולות

809,000  809,510 

~100% 

937,000  806,567 

85%  

885,000  803,130 

90.7%  

786,000  731,351 

93%  

945,000  683,322  

72.2%  

848,000  699,717 

82.5%  

30021450  

  הקליטה.מ

פעולות רווחה 

  לעולים

*  *  *  *  390,000    5,762,000 1,862,958 

32.3%  

9,224000  3,924,949  

42.5%  

9,007,000  5,153,928 

57.2%  



  ניתוח החלופותל תוספות - 3 נספח 

   עלות

  מרכיבי העלות בחלופת עיבוי מערך היישוג של השירות לנערה

 30-44על  בין ,  מדובר כאמור–  נוספים המיועדים לעבודה עם נערות עולותםפתיחת תקנים ייעודיי. א

מכאן . 7000₪ –של עובד סוציאלי במשרה מלאה היא בממוצע כ ) למעסיק(עלות העסקה . יםתקנים חדש

אין עלות בהעסקת סטודנטיות . (בשנה₪  מיליון 3.7-2.5העלות השנתית של הוספת התקנים היא בערך 

שתעבודנה בתור עובדות איתור שכן המוסדות להשכלה גבוהה מממנים את העסקת הסטודנטיות ואת 

  ). שהן תעבורנהההכשרה 

 עובדות העובדות כבר היום בשירות לנערה עם אוכלוסיית העולות 15-21 לשכר של 25%תוספת של . ב

  .בשנה₪  אלף 625-925בערך 

    21.לשנה₪  אלף 180בערך  : הכשרת עובדים. ג

  . בשנה₪  מליון 3.5-5: מכאן סך כל העלות נעה בערך בין 

  ידי עמותותהעברת היישוג ל העלות בחלופתמרכיבי 

 100 - עובדות בחצי משרה שכל אחת תהיה אחראית על כ 45-65מדובר על בין : א"העסקת כ   .א

 2-3א היא בערך בין "מכאן עלות כ.  4,000₪עלות העובדת למעסיק בחודש היא בערך . נערות

  .לשנה₪ מליון 

ואחזקה , תקציב לפעילויות עם הנערות שמטרתן ליצור אמון בין עובדת היישוג לבין הנערה  .ב

  22.בשנה₪   אלף 250שוטפת בערך 

  23.בשנה₪  אלף 90עלות הכשרת העובדות בערך   .ג

 ).10ראה הערה (בשנה ₪   אלף 200 - 300:  מסך כל העלות בערך8% –עלות הערכת התוכנית   .ד

 . בשנה₪  אלף 450 -כ: פיקוח ובקרה של המשרד  .ה
  .בשנה₪  מליון 4.5 -3: סך הכל העלות

  משותף עם מערכת החינוךיישוג העלות בחלופת 

עלות זניחה של יום       : השתלמות חד פעמית לגורמים בכל רשות על עבודת השירות לנערה ועל אופני יישוג

  ).0~(השתלמות 

  שיעור הנערות שתיושגנה

 מתוך -  מהנערות 90% -כי חלופה זו תוכל להביא לאיתור של כ, צפוי  -עיבוי מערך היישוג בתוך השירות . א

כולל גורמים ברווחה ובבתי הספר ,  שעובדות האיתור תעבודנה מול כל הגורמים שמפנים את הנערותהנחה

 אחוז מסוים של נערות במצוקה שיהיה רכאשר תמיד יישא, וגם ברשתות הבלתי פורמליות והקהילתיות

רות  מהנע32% מבחינת שיעור הנערות שתשוכנענה לבוא לטיפול מדובר על לפחות 24.קשה מאוד לאתרן

 מבין הנערות הובאו לטיפול על ידי עובדות 32% בתוכנית לנערות יוצאות אתיופיה של עלם. המאותרות

                                                 
של שדרוג בתים חמים של השירות " בית חם פינה בלב"זוהי עלות ההכשרה בפרויקט של משרד הקליטה ומשרד הרווחה   21

כיוון שבפרויקט הבתים . לותוהתאמתם לנערות עו, הנותנים מענה טיפולי וחינוכי אחר הצהריים לנערות במצוקה, לנערה
 .הרי שניתן לשער כי עלות ההכשרה תהיה דומה, החמים ישנה הכשרה לעבודה בין תרבותית עם נערות עולות

האגודה הישראלית "הנתונים לקוחים מאומדן עלות פרוייקט דומה שנועד לאתר נערות במצוקה ולתת להן מענה ראשוני של  22
, לוי( ניידות עלם ומרכזי הפוך על הפוך -של הפרוייקטים של עלם לאיתור נוער במצבי סיכון וכן מעלויות " למען ילדים עולים

2002.(  
הרי שעלות ההכשרה היא בערך כמחצית מעלות , שעוסקות ביישוג בלבד ולא בטיפול, היות ומדובר על עובדות בחצי משרה 23

 .ההכשרה בחלופה הקודמת
התוכנית של עלם של נערות יוצאות אתיופיה שם מספר הנערות שאותרו גדל מ  איתור מבוססת גם על הצלחת 90%הערכת  24

 .   בשישה ישובים בשנתיים564 ל 165
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שאר הנערות הגיעו לטיפול בעקבות הפנייה של גורמים אחרים שגם איתם עובדות הנערה . הנערה הייעודיות

  ).2001, הפטר ואחרים(יצרו קשר 

את השיעור יעשה שימוש בנתונים של עמותת עלם על מנת לאמוד  -  יישוג באמצעות עמותות. ב

 25 -   ב2006עלם איתרה בשנת .  שמטרתם ליישג בני נוער במצבי סיכון שונים, בפרוייקטים השונים

מתוך ( מכלל בני הנוער בסיכון בישראל 35% -  בני נוער המהווים כ70,000 -הישובים בהם היא פועלת כ

כי לו עלם הייתה פועלת בכל רחבי הארץ אחוז המאותרים , להניחמכאן ניתן ). אתר האינטרנט של העמותה

חשוב . הופנו להמשך טיפול במסגרות השונות) 15% -כ  (10,000 -מתוך המאותרים  כ 25.90%היה מתקרב ל 

.  מבני הנוער שאותרו הם נערים שבדרך כלל קשה יותר לשכנעם לקבל טיפול מאשר נערות70% -כי כ, לציין

לא ניתן לדעת אם אחוז המופנים הנמוך ). ל עלם פילוח לפי מגדר של המופנים לטיפולאין בנתונים ש(

מהיותם של רוב בני הנוער המאותרים מצויים , יחסית נובע מאי הצלחה בשכנוע בני הנוער לפנות לטיפול

מכך שרוב המאותרים , אשר לא דורשת המשך טיפול של גורמים מוסמכים ברווחה, במצוקה יחסית קלה

מהיותן של חלק מהתוכניות של עלם מוכוונות איתור ומתן מענה מידי בלבד ולא הפנייה לטיפול , ו נעריםהי

אוכלוסייה (, כי תוכנית יישוג שקהל היעד שלה יהיה נערות, ניתן להניח. ממושך או מכל הסיבות גם יחד

 15%-יח לשכנע יותר מ תצל, והמטרה שלה תהיה הפניה לשירותי הרווחה, )שקל יותר לשכנע לבוא לטיפול

  .מהנערות לפנות לטיפול

גורמים , )2005,  כהן- נסקי 'סטרבצ(,  לפי המחקר של מכון ברוקדייל-  יישוג בשיתוף עם משרד החינוך. ג

 מהנערות 70% -מאתרים כ) קציני ביקור סדיר ועובדי קידום נוער, מחנכים, יועצים(במערכת החינוך 

אם נוסיף לזה ). את עיקר עבודת השכנוע עושות עובדות הנערה עצמן(העולות המטופלות בשירות לנערה 

וכן גורמים נוספים בתוך , שכיום מדווחים על שיעור נמוך של נערות, גידול באיתור של קציני ביקור סדיר

הדוגמא התוכנית של עלם לנערות יוצאות אתיופיה היא . 90% -צפוי כי שיעור האיתור יהיה כ, בתי הספר

  -לפי ממצאי התוכנית כ.  לשיתוף פעולה בין הגורמים משלב האיתור ועד להגעה לטיפוליחידהמתועדת הה

אין התייחסות לגורמים ). 2001, אפטר ואחרים( מהנערות הגיעו לטיפול דרך היועצת או הפנימיה 35%

  . נוספים בבית הספר ולכן צפוי כי שיעור הנערות יהיה גבוה יותר

  

  סיכום ניתוח החלופות 

יבוי מערך היישוג ע  

  בשירות

יישוג באמצעות 

  העמותות

שיתוף פעולה עם 

  מערכת החינוך

 5 -3.5 -כ  עלות

₪ מליון 

  ~בשנה

₪  מליון 4.5 - 3 -כ

  ~בשנה 

~0  

  + +  + +  -+   ישימות 

השפעת אופי 

  הרשות

  - -  -+   - -  

   +-  ++  ++ התאמה תרבותית

  + +  +  -+   יציבות

ל שכנוע לקבל טיפו  צמצום התופעה

   ~?32%לפחות 

שכנוע לקבל טיפול 

  ~?15%לפחות 

  שכנוע לקבל טיפול

  ~?35% לפחות 
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