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תקציר
תקופת הצעירות על כל אתגריה מזמנת התמודדויות העשויות לעורר מצבי סיכון לכל צעיר ,ועל אחת כמה
וכמה לצעירים הבאים מרקע של מחסור במשאבים אישיים וסביבתיים .המדינה נושאת באחריות כלפי אזרחיה
ובמיוחד אלו שנפגעו ו/או שנקלעו בעל כורחם למצבי סיכון .בה בעת היא רואה בצעירים הון אנושי ופוטנציאל
לעתיד החברה בישראל .בכוחה של תכנית לאומית לקידום צעירים במצבי סיכון לחזק את הלכידות החברתית,
לצמצם את אי השוויון וההדרה החברתית ,לקדם שוויון הזדמנויות ,לצמצם אבטלה ,פשיעה ועוני ולהשפיע
לטובה על התפקוד ההורי של צעירים אלו בעתיד.
תכנית יתד מיועדת לתת מענה לצעירות וצעירים מגיל  18ועד לגיל  25כולל ,הסובלים ממחסור ו/או ממצוקה
מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים שלהלן :השכלה ,תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום
פיזי ,בריאות ומוגנות; השתייכות משפחתית וחברתית .על פי הערכות 200,000 ,צעירים בישראל עונים
להגדרה זו.
מטרות התכנית:
ברמת הפרט :צעירים במצבי סיכון יממשו את הפוטנציאל האישי שלהם וישתלבו בחברה ובקהילה ויתרמו
להן ,תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית ,המשפחתית והתעסוקתית.
ברמת המערכת :מענים ושירותים המקדמים צעירים במצבי סיכון ופועלים במערך בין משרדי ובין מגזרי
מתואם.
תוצאות מצופות:
.1
.1
.2
.3

צעירים במצבי סיכון מעורבים ומשתייכים למשפחה ולקהילה בה הם חיים
צעירים במצבי סיכון בעלי תחושת חוסן ,מסוגלות עצמית גבוהה ותפיסת עתיד חיובית
צעירים במצבי סיכון בעלי השכלה המאפשרת השתלבות חברתית מיטבית
צעירים במצבי סיכון חיים בתנאי מחייה נאותים ומקבלים מענה לצרכיהם הקיומיים.

1

על מנת להשיג מטרה ותוצאות אלו ,פועלת תכנית יתד לקידום הצעירים בארבעה תחומי חיים המהווים עוגנים
מרכזיים בהצלחתו של אדם בוגר :קיום פיזי ומוגנות; השכלה ,תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית;
השתייכות משפחתית וחברתית .וזאת בעזרת ארבעה ערוצי שינוי :בניית שותפות בין משרדית ובין מגזרית;
פיתוח מנגנונים ארגוניים ,כלים ותהליכי עבודה; פיתוח מומחיות בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון;
פיתוח מענים והפעלתם .כל אחד מערוצי השינוי הללו מופעל בארבע רמות פעולה שונות ,המתכתבות זו עם
זו :הרמה הארצית ,הרמה המחוזית ,הרמה היישובית  ,הרמה הפרטנית.
וועדות התכנית והמבנה הארגוני:
מטה התכנית משמש כארגון השדרה ( )Backbone Organizationשל יתד ,המרכז את כל הפעילות ,מנהל
את מערך השותפות ומייצר את הכלים והתהליכים הנדרשים כדי לאפשר פעולות מתואמות ולהשיג את השינוי
הנדרש .המטה מונה את בעלי התפקידים הבאים :מנהלת התכנית ,מנהלת פיתוח מקצועי ,מנהלת פיתוח
ארגוני ,מנהל/ת תכניות ומענים ,מרכז תהליכי הפיתוח מטעם ג'וינט אשלים ,יועצת אקדמית של התכנית.
ברמה מחוזית פועלת ממונה מחוזית בכל אחד ממחוזות משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,אשר
מהווה את לב התוכנית ברמה המחוזית ופועלת מול הישובים הפועלים במסגרת התוכנית .בשנת 2017
התוכנית הקצתה תקני כוח-אדם ל 114 -רשויות מקומיות ותקציבי פעולה לכלל הרשויות במדינה.
במסגרת התכנית פועלות וועדות בשלוש רמות הפעולה :ארצית ,מחוזית ויישובית ,שתפקידן להתוות מדיניות
ולסייע בהטמעת התהליכים הנדרשים לקידום מצבם של צעירי יתד .כמו כן קיימות תתי-ועדות קבועות
ומתחלפות לנושאים שונים .הרכב הוועדות משקף את הרכב השותפים הבין משרדי והבין מגזרי של התכנית.
שרות נוער ,צעירות וצעירים (נוצ"ץ) במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,אשר יזם את הקמת
התוכנית ומלווה אותה מתחילת דרכה ,מהווה גורם מיישם ומפקח של פעולות רבות המתבצעות במסגרת
התוכנית.
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פרק א' – מבט על
רקע – צעירות וצעירים במצבי סיכון בישראל
תקופת הצעירות – בגרות בהתהוות
תקופת החיים המכונה בספרות "בגרות בהתהוות"( (Emerging Adulthoodאו מתייחסת ל"בוגרים צעירים"
( )Young Adultsמאופיינת כשלב התפתחותי מובחן בו מתחוללים תהליכים מנטאליים ,קוגניטיביים,
פיזיולוגיים ותרבותיים ייחודיים.
זהו שלב חיים ייחודי של מעבר מהתבגרות לבגרות ,שבו חווה הצעיר 'שלב ביניים'  -הוא אינו מאופיין כבר
כנער מתבגר בעיני החוק  -הוא בעל זכויות פוליטיות וחברתיות של בגיר וביכולתו לקבל החלטות משמעותיות
בהקשר לחייו .בו בזמן ,הוא אינו מאופיין עדיין כבוגר  -הוא אינו עצמאי כלכלית ,זהותו טרם גובשה והוא טרם
השלים את משימות הבגרות המרכזיות כגון :השכלה מלאה ,תעסוקה קבועה והקמת משפחה.

צעירים במצבי סיכון בישראל
ההיבט הפרטני
תקופת הצעירות על כל אתגריה היא שלב החיים הראשון בו הצעיר נמצא מחוץ למסגרת תמיכה פורמאלית
וללא כתובת ברורה לעזרה .תקופה זו מזמנת התמודדויות העשויות לעורר מצבי סיכון לכל צעיר ,ועל אחת
כמה וכמה לצעירים הבאים מרקע של מחסור במשאבים אישיים וסביבתיים ,למשל צעירים בוגרי סידורים חוץ
ביתיים ,צעירים חסרי עורף משפחתי וצעירים עולים.
מחסור זה במשאבים אישיים וסביבתיים ,איתו מתמודדים צעירים במצבי סיכון  ,מקשה עליהם להשלים את
המשימות ההתפתחותיות הנדרשות במעבר משלב הנערות לשלב הבגרות .רבים מהם נדרשים לאתגרים
ומשימות שלא השלימו בשלב הנערּות ,ומתמודדים עם מערכות תמיכה וקשר חסרות .במקרים רבים אלו הם
"צעירים שהסיכוי שלהם גבוה משל אחרים להיקלע לתנאי החיים אחד או יותר מאלו :המסכנים את בריאותם
הפיזית או הנפשית ,הדנים אותם לעוני או לעימות עם החוק ועם רשויות האכיפה".1

ההיבט הלאומי
המדינה נושאת באחריות כלפי אזרחיה ובמיוחד כלפי אלו שנפגעו ו/או שנקלעו בעל כורחם למצבי סיכון .בה
בעת היא רואה בצעירים הון אנושי ופוטנציאל לעתיד החברה בישראל .בכוחה של תכנית לאומית לקידום
צעירים במצבי סיכון לחזק את הלכידות החברתית ,לצמצם את אי השיוויון וההדרה החברתית ,לקדם שיוויון
הזדמנויות ,לצמצם אבטלה ,פשיעה ועוני ולהשפיע לטובה על התפקוד ההורי של צעירים אלו בעתיד .מנגד,
אי השתלבותם החברתית והדרתם של צעירים במצבי סיכון ,עלולה לסכן לא רק את התנהגותם ,אלא גם את
סביבתם ואת הקהילה בה הם חיים ,ולהביא לאובדן של הון אנושי וחברתי יקר.
עוד ברור כי השקעה תקציבית בקידומם של צעירים במצבי סיכון ובמניעת הידרדרותם לסיכון גבוה ,מניבה
לימים הקטנה בהוצאה הממשלתית לתמיכה ישירה בהם ובמשפחתם וכן הגדלה של הכנסות המדינה
ממיסים ישירים ועקיפים אשר צעירים אלו יכניסו לקופת המדינה ,בעקבות גידול צפוי בהכנסתם.

ההיבט המערכתי
עד הקמתה של תכנית יתד ,פעלו בישראל מספר תכניות לצעירים במצבי סיכון ,ללא תיאום ,כאשר כל תכנית
פועלת בהיקף מצומצם ונותנת מענה לפלח אוכלוסייה מסוים .תכניות אלה אומנם שיפרו את מצבם של
 1השולחן העגול הממשקי בנושא צעירים בסיכון במשרד ראש הממשלה 2013
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הצעירים המשתתפים בהם ,אך עם זאת לאורך השנים חל שיפור מצומצם בלבד במצבם של כלל הצעירים
במצבי הסיכון בישראל .
בנוסף ,עד היום לא קיימת חקיקה ייעודית לצעירים במצבי סיכון מעל גיל  - 18רוב החקיקה הקיימת היום
מתייחסת לקטינים הנמצאים במצבי סיכון ובהגיעם לגיל  – 18היא אינה חלה עליהם עוד.

אוכלוסיית היעד של תכנית יתד:
צעירות וצעירים מגיל  18ועד לגיל  25כולל ,הסובלים ממחסור ו/או ממצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי
החיים שלהלן :השכלה ,תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי ,בריאות ומוגנות; השתייכות
משפחתית וחברתית.
בהגדרת צעיר הנמצא במצב סיכון נלקחים בחשבון שלושה פרמטרים:
א .מספר מצבי הסיכון אשר הוא נמצא בהם.
ב .משך הזמן בו הוא נמצא במצב/י הסיכון.
ג .השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה המגבירה סיכון :החברה הערבית ,החברה החרדית ,עולים חדשים ,חיילים
בודדים ,להט"ב ,בוגרי מסגרות רווחה ומסגרות חוץ ביתיות וצעירים המתגוררים בשכונות מצוקה.
מיקוד העבודה במסגרת תכנית יתד הוא עם צעירות וצעירים אשר אינם מקבלים מענה הוליסטי במסגרות
ו/או תכניות לאומיות אחרות ,כמו לדוגמא :מטופלי מינהל השיקום ,מטופלי בריאות הנפש ,צעירים הורים
לילדים שמקבלים מענה במסגרת שירות פרט ומשפחה ועוד.
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נתונים נבחרים על צעירים במצבי סיכון בישראל:2
נתונים כלליים
גודל האוכלוסייה:
 נכון לסוף שנת  ,2015אוכלוסיית בני  18-25מונה  988,015איש  11.7% -מכלל אוכלוסיית ישראל
 על פי הערכות ,כ 200,000 -מהם מוגדרים כצעירים במצבי סיכון

השתייכות לאוכלוסיות ייחודיות:
קבוצת אוכלוסייה

אחוז מכלל
הצעירים בישראל

צעירים ערבים ()25-18

27%

צעירים חרדים ( – )24-18מתוך הצעירים היהודים

11%

צעירים עולים ()25-18

11%

צעירים שלא סיימו  12שנות לימוד ()24-18

11%

צעירים שסיימו  12שנות לימוד ללא תעודת בגרות ()24-18

19%

צעירים החיים במשפחות מתחת לקן העוני ()24-18

22%

צעירים בוגרי מסגרות חוץ ביתיות (בשנה)

4500

צעירים בשירותי אגף תקון (נכון ל )2016
מספר צעירים

שירות
צעירים עוברי חוק שהופנו לשירות המבחן למבוגרים במהלך
שנת 2016

6,035

צעירים עוברי חוק שמטופלים בשירות המבחן לנוער

4,350

צעירים/ות המטופלים בשירות נוצ"ץ ()2016

13,086

צעירים /ות בוגרי חסות הנוער המלווים ע"י האגף ()2016

450
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 2מקורות הנתונים:
נתונים ועיבודים מיוחדים מקבצי אוכלוסייה ומסקרים שונים של הלמ"ס משנת  ,2014ר' כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;.עמיאל,
ש ;.קונסטנטינוב ,ו .2016 ..מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים .דמ .16-736-מאיירס-ג'וינט-מכון
ברוקדייל ,ירושלים.
נתוני אגף תקון
נאון ,ד' ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ' ;.ואזן-סיקרון ,ל' ;.הדר ,י' ;.קונסטנטינוב ,ו' .2014 .צעירים בישראל שאינם עובדים
ואינם לומדים :השתלבות בתעסוקה – משאבים ,חסמים וצרכים .דמ .14-640-מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ' ;.ואזן-סיקרון ,ל' ;.נאון ,ד' ;.הדר ,י' ;.קונסטנטינוב ,ו' .2014 .צעירים עובדים בישראל בעלי 12
שנות לימוד או פחות :השתלבות בתעסוקה – משאבים ,חסמים וצרכים .דמ .14-656-מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל,
ירושלים.

תכנית יתד ,מודל הפעלה

אפריל 2018

השכלה תעסוקה ומיומנויות
צעירים בני  18-24שאינם זכאים לתעודת בגרות (לפי סקר הלמ"ס : )2015
קבוצה

שיעור הצעירים שאינם
זכאים לתעודה

כלל האוכלוסייה

30%

בקרב יהודים

27%

בקרב ערבים

39%

בקרב נשים

21%

בקרב גברים

38%

התפלגות העיסוקים של בני 24-18
עיסוק

אחוז מכלל אוכלוסיית
הצעירים בישראל

עובדים או משרתים בצה"ל

51%

עובדים ולומדים

10%

רק לומדים

19%

לא עובדים ולא לומדים

20%

התפלגות צעירים ( )24-18שאינם עובדים ואינם לומדים ( )NEETלפי מגזר ומגדר
קבוצה
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שיעור

סה"כ מכלל אוכלוסיית הצעירים בישראל

20%

בקרב צעירים יהודים

16%

בקרב צעירים ערבים

32%

בקרב גברים צעירים

18%

בקרב נשים צעירות

23%

צעירים ( )24-18שמשתכרים פחות משכר המינימום
שיעור

קבוצה
סה"כ מכלל אוכלוסיית הצעירים בישראל

38%

בקרב גברים צעירים

33%

בקרב נשים צעירות

42%

תכנית יתד ,מודל הפעלה
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קשיים נבחרים במסוגלות התעסוקתית עליהם דיווחו צעירים בני  23-26שאינם עובדים ואינם לומדים או
שעובדים בעלי  12שנות לימוד או פחות:
אחוז הצעירים המתקשים:

הקושי המדווח
להגיע כל יום לעבודה

9%

להגיע בזמן לעבודה

12%

לקבל ביקורת מהממונה עליהם

15%

להודות בטעויות שעושים

13%

להתמיד באותה עבודה לאורך זמן

12%

להתמודד עם בעיות או שינויים לא
צפויים

12%

אחוז הצעירים המתקשים ב3-
קשיים או יותר

15%

קיום פיזי ומוגנות
מצבם הכלכלי של צעירים בני 18-24
נתון

אחוז מכלל אוכלוסיית
הצעירים בישראל

צעירים החיים במשפחות מתחת לקו העוני

22%

צעירים חרדים החיים במשפחות מתחת לקו העוני

50%

צעירים ערבים החיים במשפחות מתחת לקו העוני

43%

צעירים בני  18-24הגרים עם ההורים

86%

צעירים בני  25-29הגרים עם ההורים

42%
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התנהגויות סיכון
נתון

אחוז מכלל אוכלוסיית
הצעירים בישראל

עשו שימוש לא חוקי בסמים בשנה האחרונה

14%

היו מעורבים בהימורים בתדירות גבוהה ( 3פעמים
ומעלה בחודש האחרון)

7%

תכנית יתד ,מודל הפעלה
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רווחה ובריאות רגשית
קשיים רגשיים של צעירים בני 20-24
שיעור מאוכלוסיית הצעירים בישראל

קושי
דיווחו על  2קשיים רגשיים או יותר בשנה
החולפת

14%

בקרב יהודים

11%

בקרב ערבים

28%

בקרב נשים

15%

בקרב גברים

15%

הרגישו לחוצים בשנה האחרונה

22%

הרגישו חסרי מרץ

12%

דאגות הפריעו להם לישון

11%

תחושת בדידות של צעירים בני 20-24
שיעור מאוכלוסיית הצעירים בישראל

קושי
צעירים שחשו בדידות לעיתים קרובות או
מדי פעם

20%

צעירים שחשו בדידות "כל הזמן" בשבוע
האחרון

5%
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השתייכות משפחתית וחברתית
צעירים החשים שאין להם על מי לסמוך בעת משבר או מצוקה
שיעור מאוכלוסיית הצעירים בישראל

קבוצה
כלל הצעירים

5%

צעירים ערבים

12%

צעירים יהודים

3%
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שירות בצה"ל  /שירות לאומי
מתוך כלל הצעירים היהודים בני
24-20

מתוך כלל הצעירים היהודים בני
 26-23שאינם לומדים ואינם
עובדים

שירתו בצה"ל

66%

שירות מלא65% :

שירתו בשירות לאומי

11%

7%

לא שירתו כלל

23%

18%

סוג השירות

שירות חלקי10% :

קשיים בזמן השירות הצבאי/לאומי של הצעירים היהודים בני  26-23שלא עובדים ולא לומדים
שיעור

סוג הקושי
בעיות כלכליות

28%

בעיות בריאות

17%

בעיות ת"ש/משפחתיות

14%

לא הסתדר עם המפקדים/קושי לציית לכללי
המסגרת

18%

מרחק הבסיס ממקום המגורים (רק לצבא)

16%

לא הרגישו תורמים/היה להם משעמם

22%
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מהנתונים עולה כי אחוז לא מבוטל מהצעירים בישראל מתמודד עם אתגרים ומצבי חיים מורכבים כמו חיים
בעוני ,היעדר מעגלי תמיכה והיעדר מיומנויות המקשים עליהם לרכוש השכלה ,להשתלב בעבודה המאפשרת
צמיחה ויציבות כלכלית ולהשתלב בהצלחה בחברה .במיוחד נכון הדבר לגבי צעירים המשתייכים לקבוצות
מגבירות סיכון כמו צעירים ערבים ,חרדים וצעירים שאינם עובדים או לומדים.
תכנית יתד נועדה לתת סיוע ומענה לצעירים אלה ,על מנת לאפשר להם למצות את הפוטנציאל האישי שלהם,
לצמצם את הפער בינם לבין צעירים אחרים וליצור לעצמם עתיד בטוח.

תכנית יתד ,מודל הפעלה
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מטרות תכנית יתד:3
מטרת העל:

צעירים במצבי סיכון יממשו את הפוטנציאל האישי שלהם וישתלבו בחברה ובקהילה
ויתרמו להן ,תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית ,המשפחתית והתעסוקתית.
תוצאות מצופות:
 .1צעירים במצבי סיכון מעורבים ומשתייכים למשפחה ולקהילה בה הם חיים
.2צעירים במצבי סיכון בעלי תחושת חוסן ,מסוגלות עצמית גבוהה ותפיסת עתיד חיובית
 .3צעירים במצבי סיכון בעלי השכלה המאפשרת השתלבות חברתית מיטבית
 .4צעירים במצבי סיכון חיים בתנאי מחייה נאותים ומקבלים מענה לצרכיהם הקיומיים.

מטרה מערכתית:
מענים ושירותים המקדמים צעירים במצבי סיכון ופועלים במערך בין משרדי ובין מגזרי מתואם.

תחומי החיים של הצעירים
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על מנת לאפשר לצעירים לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ולהשיג עתיד בטוח ,פועלת תכנית יתד לקידום
הצעירים בארבעה תחומי חיים המהווים עוגנים מרכזיים בהצלחתו של אדם בוגר ,ומאפשרים צמיחה,
התפתחות והשתלבות בחברה:4

קיום פיזי ומוגנות:
סיפוק הצרכים הפיזיים של האדם :קורת גג ,מזון ,בריאות גופנית; כמו גם חיים בתחושה של בטחון ומוגנות,
הם הבסיס עליו נשענת יכולתו להתקדם ולהצליח .ללא אלה לא יוכל הצעיר להתפנות (מעשית ,מנטלית
ורגשית) למשימות ויעדים מורכבים יותר .לכן הצלחתה של תכנית יתד תיבחן ביכולתה לאפשר לצעירים קיום
פיזי ראוי ומכבד ,המתבטא ב:
 קורת גג קבועה ,יציבה ,בטוחה והולמת
 בריאות גופנית ונפשית
 התנהגות והרגלים בריאים

השכלה ,תעסוקה ומיומנויות:
מיצוי הפוטנציאל ההשכלתי ופיתוח מיומנויות אישיות ,תעסוקתיות וחברתיות הם תנאי מפתח להשתלבות
בתעסוקה איכותית .השכלה שתאפשר לצעירים לא רק קיום כלכלי בטוח אלא גם צמיחה ,התפתחות אישית
וניעות חברתית.
הצלחתם של צעירים וצעירות בתחומים אלה תתבטא בקבלת החלטה מושכלת לגבי המשך השכלה
והשתלבות בתעסוקה ,בעזרת:
 3מתוך החלטת הממשלה  ,2014מיום 30.10.2016
 4הגדרות ההצלחה בכל אחד מתחומי החיים מבוססות על הדיונים בנושא שהתקיימו בכנס ההשקה של יתד,
בו לקחו חלק כ  600-אנשי מקצוע מתחומים ומארגונים שונים.
תכנית יתד ,מודל הפעלה
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היכרות של הצעיר את עצמו ,יכולותיו ,שאיפותיו והעדפותיו
היכרות עם מגוון האפשרויות וההזדמנויות הקיימות
הצבת יעדי השכלה מאתגרים ועמידה בהם
כלים מתאימים וליווי בתהליך קבלת ההחלטות.

ובהשתלבות בתעסוקה המאפשרת התפתחות אישית ,מיצוי פוטנציאל ועצמאות כלכלית בעזרת:
 השכלה רלוונטית
 מיומנויות ארגוניות ומסוגלות תעסוקתית
 מיומנויות למידה והתפתחות
 התנהלות כלכלית שקולה ונכונה

רווחה ובריאות רגשית:
תחושת מסוגלות ,יכולת הסתגלות ,קבלה עצמית ,אוטונומיה ותחושת שליטה – כל אלה מרכיבים את
התפיסה הסובייקטיבית של רווחה אישית ) .(wellbeingחוויות העבר של הצעירים יחד עם מיעוט מנגנוני
תמיכה ,מביאות אותם לשלב הבגרות כאשר משאביהם הרגשיים מדולדלים .תכנית יתד מבקשת לתת מענה
לאותם צעירים ,לשפר את רווחתם ובריאותם הרגשית ולבנות נרטיב של הצלחה ומסוגלות המחובר לצרכיהם,
רצונותיהם ויכולותיהם המורכב מ:
 תמונת עתיד חיובית המבוססת על תחושת ערך עצמי
 יכולת להציב מטרות ויעדים מאתגרים ולהשיג אותם
 יכולת לבקש עזרה ולקבל אותה
 ידע ומיומנות של מיצוי זכויות אקטיבי
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השתייכות משפחתית וחברתית:
קיומם של מעגלי תמיכה ,קשרים משפחתיים וחברתיים מיטיבים ותחושת הערך הנובעת ממעורבות בקהילה
ותרומה לה – כולם חיוניים להצלחתו של אדם .צעירים רבים במצבי סיכון הם בעלי עבר והווה של קשרים לא
מיטיבים וחסרים מעגלי תמיכה אלה .הצלחה של הצעירים בתחום חיים זה תהיה ביצירת קשרים הדדיים
ומיטיבים עם דמויות שונות ממעגלי חיים שונים ,באמצעות:






חיבור לדמות משמעותית ומיטיבה לאורך זמן
רישות חברתי חיובי
מעורבות אקטיבית בקהילה ותרומה לה
חיבור לקהילה תומכת
קשר משפחתי או זוגי ,חיובי ומיטיב

השינוי5

תיאוריית
ערוצי שינוי ורמות הפעולה

 5תיאוריית שינוי  theory of changeהיא הסבר רציונאלי המקשר בין התוצאה שהארגון רוצה להשיג לבין
הפעילות שעליו לבצע לצורך כך .סיכויי הארגון להשיג את השינוי החברתי המיוחל גדולים יותר אם תיאוריית
השינוי שלו מגובשת ונשענת על בחינה מעמיקה של הסוגייה החברתית אליה הוא נדרש והגדרת מודל פעולה
מתאים
(מתוך אתר מידות )http://www.midot.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%91
תכנית יתד ,מודל הפעלה
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על מנת ליצור שיפור משמעותי ובר-קיימא במצבם של צעירים במצבי סיכון בישראל ,ומתוך הבנה כי סוגיית
הצעירים במצבי סיכון היא תופעה חברתית מורכבת ,תכנית יתד פועלת בארבעה ערוצי שינוי המיושמים
בארבע רמות פעולה.
ערוצי השינוי מבוססים על התפיסה כי השגת שיפור במצבם של צעירים וצעירות בישראל מחייבת התייחסות
הן לצרכים הפרטניים של כל צעיר וצעירה המשולבים בתכנית ,והן לבניית התשתיות והמנגנונים הכוללים
הנדרשים ליצירת שינוי חברתי רחב היקף .ערוצי השינוי שנבחרו מתבססים על ראייה מערכתית כוללת של
הבעיה ושל דרכי הפעולה הנדרשות (בהתאם למודל העבודה של קולקטיב אימפקט) .הם מתייחסים לכלל
השדה החברתי הפועל היום לקידום צעירים במצבי סיכון ,ומניחים תשתית להרחבת מעגל המעורבים בתחום.
ערוצי השינוי של התכנית כוללים:
.1
.2
.3
.4

בניית שותפות בין משרדית ובין מגזרית
פיתוח מנגנונים ארגוניים ,כלים ותהליכי עבודה
פיתוח מומחיות בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון
פיתוח מענים והפעלתם

כל אחד מערוצי השינוי הללו מקבל ביטוי ייחודי ומותאם בארבע רמות פעולה שונות ,המתכתבות זו עם זו לשם
למידה מתמדת ,בניית תשתיות ,הסרת חסמים ודיוק המענים המוצעים לצעירים:
.1
.2
.3
.4

הרמה הארצית
הרמה המחוזית
הרמה היישובית
הרמה הפרטנית
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פרק ב' – מבנה ארגוני
המבנה הארגוני של תכנית יתד והרכב הוועדות
המבנה הארגוני של התכנית עוצב כך שישקף את עקרונות העבודה של שותפות בין משרדית ובין מגזרית,
ויאפשר יישום של ערוצי השינוי בכל אחת מרמות הפעולה .המבנה הארגוני שנבחר מתבסס על המבנה הגנרי
של יוזמות קולקטיב אימפקט ,תוך התאמה למציאות ולמערכות בישראל.

תרשים המבנה הארגוני

Back-bone

וועדת היגוי ארצית

צוות ייעודי

יו"ר :מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים
מ"מ יו"ר :מנהלת התכנית
חברי הוועדה :נציגי משרדי הממשלה ,מגזר שלישי
ופילנתרופיה

מטה התכנית
ברמה ארצית:
 מנהלת התכנית
 מנהלת פיתוח
מקצועי
 מנהלת פיתוח
ארגוני
 מנהל מענים
ותכניות
 מרכז תהליכי
הפיתוח מטעם
ג'וינט אשלים

ברמה מחוזית:
ממונות מחוזיות
ברמת רשות מקומית:
עו"ס מלווה צעירים
במחלקת לשירותים
חברתיים ברשות

תכנית יתד ,מודל הפעלה

וועדת משנה
מענים

וועדת משנה
הכשרה

וועדת משנה
הערכה

וועדת היגוי מצומצמת
מנ' התכנית
מנ' שירות נוצ"ץ
יועצת אקדמית
נציג אשלים

וועדות
מתחלפות
אוכלוסיות/
נושאים
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משרדי ממשלה
שותפים

וועדה
מחוזית
צפון

שולחן
עבודה
יישובי

פורום משקיעים
חברתיים

פורום מנכ"לי
עמותות

וועדה
מחוזית
מרכז

שולחן
עבודה
יישובי

וועדה
מחוזית
ירושלים

שולחן
עבודה
יישובי

וועדה
מחוזית
דרום

שולחן
עבודה
יישובי
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וועדה ההיגוי הארצית:
וועדה בין משרדית ובין מגזרית האמונה על גיבוש המדיניות של התכנית בכל תחומי הפעולה ,החלטה על דרכי
הפעולה של התכנית ונהליה ,הקצאת משאבים ,מעקב אחר ביצוע התכנית בפועל במחוזות וביישובים ,הסקת
מסקנות וקבלת החלטות ביחס לפיתוח ,שינויים ושיפורים בתוכנית.
הוועדה מתכנסת אחת לחודש ,בירושלים.
הרכב הוועדה נקבע בהחלטת הממשלה על הקמת התכנית ,ומיוצגים בה כלל השותפים לתכנית מכל
המשרדים ,הרשויות והארגונים ,נציגת האקדמיה ונציג הצעירים .6נציגי משרדי הממשלה והרשויות
הממשלתיות מונו לתפקידם באופן רשמי על ידי מנכ"לי המשרדים באמצעות כתבי מינוי .נציגי ארגוני החברה
האזרחית נבחרו על ידי פורום של מנכ"לי הארגונים העובדים עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ,ונציגי
הפילנתרופיה נבחרו על ידי פורום המשקיעים החברתיים המלווה את התכנית.
תפקידי הוועדה הארצית ,כפי שהוגדרו בהחלטת הממשלה ועל ידי הוועדה עצמה הם:
א׳.
ב׳.
ג׳.
ד׳.

להגדיר את מכלול המענים והשירותים שיורחבו או יפותחו במסגרת התכנית.
לקבוע כללים ודרכים לתיאום העבודה הבין משרדיות והבין מגזריות בתכנית.
לפקח על עבודת המחוזות
לקדם תהליכי חקיקה ותקנות לטובת צעירים וצעירות במצבי סיכון.

וועדות המשנה:
וועדות המשנה משמשות קבוצות עבודה לקידום נושאים מוגדרים .בוועדות לוקחים חלק חברי הוועדה
הארצית ונציגים נוספים של השותפים לתכנית .המלצותיהם מובאות לאישרור הוועדה הארצית.
וועדת משנה להכשרה ופיתוח מקצועי:
וועדה בראשות נציגת האקדמיה ומנהלת התכנית ,ובריכוז של מנהלת הפיתוח המקצועי במטה יתד .הוועדה
מתווה מדיניות ומפקחת על תהליכי ההכשרה וההדרכה של העובדים הסוציאליים ואנשי המקצוע האחרים
המלווים צעירים או עובדים איתם במסגרת תכנית יתד.
וועדת משנה לנושא מענים:
ווע דה בראשות מנהלת שירות נוצ"ץ ,ובריכוז של אחראי/ת מענים במטה יתד .הוועדה בוחנת את מגוון
המענים הקיים היום לצעירים במצבי סיכון למול הצרכים הקיימים ,קובעת קריטריונים וסטנדרטים למענים
שיכללו במסגרת יתד ,וממליצה על פיתוח מענים נוספים שיתנו מענה מותאם לצרכי הצעירים.
וועדה משנה לנושא הערכה:
הוועדה מרוכזת ע"י מנהל היחידה לילדים ,נוער וצעירים באשלים .הוועדה מתווה ומלווה את תהליכי ההערכה
של התכנית ,קובעת מדיניות הערכה ,ממנה ומלווה את הגורם המעריך החיצוני .הוועדה תבחן את ממצאי
ההערכה בנקודות הזמן שייקבעו ,תדון בהם ותביא אותה לדיון בוועדה הארצית.
וועדות אד – הוק:
בנוסף לשלוש הוועדות הקבועות ,מכנסת הוועדה הארצית וועדות אד-הוק שנועדו לדון ,בתקופת זמן מוגדרת
ומוגבלת ,בנושאים ממוקדים העולים מתוך עבודת התכנית .אחת הוועדות עסקה בנושא מערכות המידע של
התכנית .וועדות נוספות יוקמו בהמשך ויעסקו ,בין היתר ,בנושאים הקשורים לאוכלוסיות ייחודיות בתכנית
ו/או נושאי רוחב כמו מיתוג ושיווק.

רשימת חברי הוועדות נמצאת באתר יתד

 6נכון ל  3.2.2018עדיין לא מונה נציג/ה לצעירים .אנו מקווים לשלב נציג/ה כזו בקרוב
תכנית יתד ,מודל הפעלה

אפריל 2018

15

פורומים מגזריים:
התוכנית מקיימת שני פורומים מגזריים קבועים :פורום משקיעים חברתיים ופורום מנכ"לי עמותות וארגוני
מגזר שלישי .מטרתם של פורומים אלו היא לייצר ולשמר שיח מקצועי רחב בקרב השותפים מהמגזר החברתי,
על שני מרכיביו כחלק מתפיסת העבודה הבין מגזרית המבוססת על תקשורת רציפה ופתוחה .הפורומים
מהווים במה ומסגרת לקיום השותפות בין כלל מחזיקי העניין בתחום הצעירים על פי תפיסת הקולקטיב
אימפקט.
כל פורום מתכנס אחת לרבעון לקבלת עדכון על התקדמות התכנית ,לדיון בנושאי ליבה הרלוונטיים למימוש
התכנית ולהתקדמותה ,ולהצפה של סוגיות ונושאים העולים מתוך עבודת המגזר החברתי לדיון בוועדה
הארצית ,בוועדות המחוזיות ובתתי הוועדות הנושאיות.

הוועדות המחוזיות:
מטרתה של הוועדה המחוזית להיות גוף תומך ומייעץ לעבודת הוועדות היישוביות והעו"סים המלווים
ביישובים .הוועדה המחוזית היא גורם מרכזי בבחינת התמונה הכוללת של מצבם של צעירים וצעירות במצבי
סיכון במחוז ,באיתור סוגיות מאקרו ,ובבניית פתרונות בין-יישוביים לסוגיות אלו ולצרכי הצעירים במחוז.
הוועדה מתכנסת בכל מחוז אחת לרבעון .חלק מפגישותיה מוקדשות למפגש עם צוותי עבודה יישוביים של
תכנית יתד לשם היכרות עם העבודה ברשויות ולשם למידה משותפת.
הרכב הוועדה מהווה שיקוף של הרכב הוועדה הארצית ,כאשר מיוצגים בו המשרדים והארגונים השותפים,
כמו גם בעלי עניין נוספים הרלוונטיים לעבודה עם צעירים במצבי סיכון ,ומשקפים את האופי הייחודי של
המחוז .הוועדות מרוכזות על ידי הממונה המחוזית של יתד ,ובראשן עומד מנהל/סגן מנהל המחוז של משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
תפקידי הוועדה המחוזית כוללים:







בחינת תמונת המצב של צעירים וצעירות במצבי סיכון במחוז לפי דיווחי הרשויות
סיוע לעו"סים היישוביים ולוועדות היישוביות בפתרון בעיות ביישום ופיתוח התכנית ביישובים.
תמיכה ביישום התכנית ברשויות :מעקב ובקרה על עמידה ביעדים היישוביים ,מעקב אחר השיפור
במצבם של צעירים וצעירות במצבי סיכון ביישובים
איתור סוגיות ונושאים לטיפול ברמה מחוזית או אזורית בין-יישובית .גיוס הרשויות במחוז לעבודה
משותפת סביב סוגיות אלה .במידת הצורך תקים הוועדה צוות אד-הוק לפתרון בעיה משותפת
למספר יישובים
הצפת סוגיות מערכתיות ועקרוניות לדיון והתייחסות בוועדה הארצית של תכנית יתד

שולחן העבודה הרשותי:
שולחן העבודה הרשותי מוביל את העבודה עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ברשות המקומית .הוא הגורם
המרכזי בהקמת התשתית הבין מקצועית והבין מגזרית ברשות לעבודה עם צעירים וצעירות במצבי סיכון
ובקביעת סדר היום הרשותי בנושא .את השולחן מוביל נציג ראש הרשות המקומית ,ומרכז עו"ס מלווה צעירים.
השולחן מתכנס אחת ל  6-8שבועות ,במהלך השנה הראשונה לפעילות תכנית יתד ביישוב ,ולאחר מכן
בתדירות לפי החלטת השולחן היישובי.
חברי שולחן העבודה היישובי:







ראש הרשות  /נציגו
עו"ס מלווה צעירים ברשות המקומית
נציג המחלקה לשירותים חברתיים
מדר"צ/מרכז צוות נוצ"ץ ברשות המקומית
מפקח שרות נוצ"ץ -ישתתף לפחות  1-2פעמים בשנה בישיבות השולחן היישובי.
ממונה תכנית יתד תשתתף לפחות  3-4פעמים בשנה ,בישיבות השולחן היישובי.

תכנית יתד ,מודל הפעלה
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מחזיק תיק הצעירים ברשות המקומית
נציג צעירי הרשות המקומית
בעלי תפקידים נוספים ביישוב כמו – נציגי משרדי/אגפי הבריאות ,הקליטה ,החינוך ,מנהיגי קהילות,
וגופים רלוונטיים נוספים בהתאם לקיים ברשות המקומית ולצרכי הצעירים והצעירות המתגוררים בו,
ולפי החלטת ראש הרשות המקומית.
נציג ארגוני מגזר שלישי העובדים עם צעירים ברשות המקומית.

תפקידי שולחן העבודה היישובי:
א׳.

ב׳.
ג׳.
ד׳.
ה׳.

ו׳.

ללמוד את תמונת מצב הצעירים ביישוב ,לבנות יעדים ,סדרי עדיפות ותכנית עבודה לעבודה ברמת
הרשות .לבחור תכניות להפעלה ברשות המקומית ,לאתר ולהגדיר מצבים הדורשים התערבות
מיידי ת /מיוחדת בהתאם למצב הצעירים וצרכיהם ועל בסיס הדיווחים וההחלטות של הוועדות
המחוזיות.
להבטיח היערכות ראויה של הרשות המקומית להקמת מענים ולהפעלתם ולסייע בהסרת חסמים.
לעקוב אחר פעילותם ,תוצאותיהם והניצול התקציבי במענים.
לשמש פלטפורמה לדיון מקצועי ולמציאת פתרונות במקרים מיוחדים.
לתמוך ,ללוות ולסייע בהקמת מערך המידע היישובי על צעירים במצבי סיכון ,ולקדם שימוש בו
ולמידה ממנו ,כבסיס לקבלת החלטות לגבי בחירת התכניות והפעלתן.
לקדם למידה והתמקצעות ברשות המקומית לקידום העבודה המשותפת הבין ארגונית והבין מגזרית,
ולהעמקת הידע והכלים לשיפור מצבם של צעירים במצבי סיכון בהתאם לסוגיות שעולות ברשות,
להנחיות המחוז וההנהגה הארצית.
לעמוד בקשר עם הוועדה המחוזית לגבי יישום התכניות ברשות ,ולהעלות לדיון סוגיות הדורשות
תשומת לב מחוזית.
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מטה יתד כארגון שדרה
תפיסת העבודה ,תחומי אחריות ותפקודים
מטה יתד משמש כ"ארגון השדרה" ) (backbone organizationשל התכנית המרכז את כל הפעילות ,מנהל
את מערך השותפות ומייצר את הכלים והתהליכים הנדרשים כדי לאפשר פעולות מתואמות ולהשיג את השינוי
הנדרש.
מודל ההפעלה של יוזמות קולקטיב אימפקט מונה  6תפקודים מרכזיים לארגון השדרה ,אותם ממלא מטה
תכנית יתד:












הנחייה ותמיכה בגיבוש חזון ואסטרטגיה :צוות המטה פועל על מנת לספק לוועדה הארצית ,לוועדות
המשנה ולמקבלי ההחלטות את המידע והתשתית הנדרשים על מנת להבנות חזון ואסטרטגיית
פעולה משותפת למען צעירים וצעירות במצבי סיכון .זאת ,בין היתר ,על ידי התוויה וריכוז של הדיונים
בוועדות השונות ,הצפת נושאים וסוגיות לדיון והנחיית תהליכי חשיבה משותפים.
תמיכה במערך פעולות מתואם לצורך סנכרון העבודה הנעשית על ידי השותפים השונים תוך מיצוי
הערך המוסף של כל משרד וארגון .מטה התכנית לומד להכיר את העשייה של כל אחד מהשותפים
ויוצר חיבור ותיאום בין המאמצים והמענים השונים ,על מנת לזהות הזדמנויות לשיתוף פעולה
ולמקסום המשאבים והפעילות.
בניית מערך למדידה משותפת המבוססת על הסכמה לגבי מדדי התוצאה ,קידום פעילויות הנדרשות
לשם השגת התוצאות בשטח ,מעקב ובקרה אחר התקדמות והישגי התכנית .מטה התכנית בונה
ומפעיל ,בעזרת וועדת המשנה להערכה ,מערך מדידה והערכה לתכנית המבוססת על מדדי תוצאה
מוגדרים ומוסכמים שנדונו ואושרו בוועדה הארצית .7במקביל מפתח המטה מערכת מידע מרכזת
שתאסוף נתונים מכל השותפים על העבודה עם הצעירים ועל התוצאות שהם משיגים .שני אלה
יאפשרו להעריך באופן רצוף את אפקטיביות הפעולה של התכנית והמענים השונים שפועלים בה,
להתאימם ולשפרם באופן רציף.
טיפוח המעורבות והמחויבות של השותפים והקהילה :מטה התכנית פועל לאפשר תקשורת פתוחה
ורציפה בין כל השותפים ,תוך הגברת האמון והסרת החסמים .עוד פועל מטה התכנית לערב מגוון
של מחזיקי עניין במסגרות השונות של העבודה (וועדות המשנה ,ימי למידה ,פורומים ,קולות קוראים
ועוד) ולבנות מחויבות של מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה והארגונים השונים.
קידום מדיניות :מטה יתד ,בעזרת הוועדה הארצית פועל לגיבוש וקידום מדיניות מתאימה ,שתעוגן
בנהלים ותהליכי עבודה במשרדי הממשלה הרלוונטיים ,תיתן מענה לצרכי הצעירים ותיצור שיפור
במצבם.8
הקצאת משאבים :מטה התכנית ומקבלי ההחלטות במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים פועלים להקצאת תקציב התכנית על פי קריטריונים מקובלים ושקופים .חלוקת
התקציבים כוללת הקצאת תקני עו"ס מלווה צעירים לרשויות המקומיות והקצאת תקציבי פעולה
למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות .בנוסף פועל מטה התכנית ביחד עם פורום המשקיעים
החברתיים לניתוב ופיתוח משאבים נוספים.

ממשק העבודה עם שרות נוער ,צעירים וצעירות (נוצ"ץ)
שרות נוצ"ץ במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,הגה ויזם את התוכנית יתד .השרות שהחל
בפיתוח מענים לצעירים וצעירות במצבי סיכון לפני מספר שנים והרחיב את פעלו לתקופת הבגרות בהתהוות,
זיהה את הצורך בפיתוח תכנית לאומית אשר רואה את מכלול צרכיהם של צעירים במצבי סיכון ומייצרת מענים

 7נכון לדצמבר  ,2017תהליך קביעת מדדי התוצאה נמצא בראשיתו ויושלם במהלך החודשים הקרובים
 8מטה התכנית רואה בנושא זה אחד מתפקידיו החשובים .עם זאת ,נושא זה יטופל באופן משמעותי יותר עם התקדמות
התכנית בערוצים נוספים שיניחו תשתית למדיניות מעודכנת.
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לצורך קידומם .תכנית יתד פועלת במבנה המקביל לפעולת השרות :ברמה הארצית מנהלת שרות נוצ"ץ
שותפה לוועדת ההיגוי הארצית של התכנית ושותפה לתכנון ויישום כלל הפעולות של תכנית יתד ,המפקחים
הארציים של השרות עובדים יחד עם מטה התוכנית ,בדגש על נושא המענים ,ברמת המחוזות מפקחי השרות
המחוזיים עובדים לצד הממונות המחוזיות של יתד ובישובים עו"ס יתד הוא חלק מצוות נוער וצעירים במחלקה
לשירותים חברתיים .השרות הוא הגורם המפקח על המענים הניתנים במסגרת תקציב תכנית יתד הנמצא
במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.

מבנה מטה התכנית
מרכז תהליכי הפיתוח
מטעם ג'וינט אשלים
יואב בוקעי

מנהלת התכנית

מנהלת שרות נוצ"ץ

מירב דדיה-מולד

ציפי נחשון גליק

מנהלת פיתוח מקצועי
הילה סופרמן-הרניק

מנהלת פיתוח ארגוני
ומידע

מפקחים ארציים שרות
נוצ"ץ

שלומית פסח-גלבוע
19

מנהל/ת מענים
ותכניות
טרם אויש

ממונה מחוזית
צפון
נטע לי אלמגור-פרידלנדר

ממונה מחוזית
ת"א מרכז
שירה זילברמן

ממונה מחוזית
דרום

מפקחים מחוזיים
שרות נוצ"ץ
מירב דדיה-מולד

מרגלית בר

ממונה מחוזית
ירושלים
חגית עשור
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תפקידים ותחומי אחריות במטה התכנית
מנהלת התכנית:
כפופה למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ופועלת מטעמו .באחריותה לנהל וליישם את
התכנית בהתאם להחלטות הממשלה.
תחומי האחריות של מנהלת התוכנית:
ניהול עבודת המטה וצוות המטה של התכנית.
אחריות כוללת לפיתוח תחומי הפעילות של התכנית ,הידע והתכנים המקצועיים והתקצוב.
אחריות לפיתוח מנגנוני היישום של התכנית במחוזות וברשויות המקומיות
אחריות לביצוע בקרה על התנהלות התכנית ותוצאותיה ,בין היתר באמצעות הנחייה ופיתוח של
מערכות ממוחשבות ופיתוח כלי מדידה.
אחריות לניהול תקציב התוכנית.
ניהול וריכוז העבודה הבין משרדית והבין מגזרית ברמת המטה ,והרחבת העבודה המשותפת הבין
משרדית והבין מגזרית בתחומים של צעירים בסיכון.
ריכוז הועדה הארצית/הבין-משרדית והבין מגזרית.
אחריות להעברת מידע מקצועי והטמעתו ברשויות המקומיות ,ייזום תכניות להכשרתם ,פיתוחם
וקידומם המקצועי של עובדי יתד ,ואנשי המקצוע השותפים לתכנית במשרדי הממשלה ,ברשויות
המקומיות ובעמותות העוסקות בתחום.
יצירת שיתופי פעולה עם עמותות ,קרנות וגופים התנדבותיים לתכניות ,בתיאום עם הנוגעים בדבר.

מנהלת פיתוח מקצועי:
הגורם המקצועי במטה התכנית בכל הקשור לעבודה עם צעירים במצבי סיכון ולמענם .אמונה על פיתוח הידע,
באשר לתפיסות המקצועיות של התכנית ,הפצתו והטמעתו .אחראית לעבודה עם צעירים במצבי סיכון בכלל.
כל זה בעבודה משותפת עם מטה התוכנית ועם משרדי הממשלה השותפים ,המגזר השלישי ,האקדמיה
והפילנתרופיה.
תחומי האחריות של מנהלת פיתוח מקצועי:
איתור ,הבנייה והפצה של ידע מקצועי מהארץ ומהעולם בנושא עבודה עם צעירים במצבי סיכון.
פיתוח והבניית תהליכי ההדרכה לעובדים הסוציאליים מלווי הצעיר ,ליווי וייעוץ מקצועי למדריכים.
בניית תכנית שנתית ורב שנתית של ההכשרות ,ההשתלמויות וההדרכה של בעלי התפקידים
בתכנית ,ובעלי תפקידים שותפים.
ניהול מערך ההכשרות ,ההשתלמויות וימי הלמידה לבעלי התפקידים בתכנית ובעלי תפקידים
שותפים.
חילוץ ,פיתוח והפצה של הידע המקצועי הפרקטי הנבנה במסגרת תכנית יתד.
ייעוץ ותמיכה מקצועית בתהליכי ההכשרות והלמידה המשותפת.
ליווי תהליך ההכרה בתחום עבודה עם צעירים כתחום מומחיות בעבודה סוציאלית.
מנהלת פיתוח ארגוני ומידע:
אמונה על פיתוח והטמעה של תהליכי העבודה ,התקשורת ,איסוף המידע בתכנית ,ועל בניית התשתיות
הארגוניות של התוכנית .כל זה בעבודה משותפת ומתוך קשר עם תפקידי המטה הנוספים ועם נציגי השותפים
בתכנית.
תחומי האחריות של מנהלת פיתוח ארגוני ומידע:
פיתוח והבנייה של הידע והכלים הקשורים להפעלת התכנית :מנגנונים ,תהליכי עבודה ,דוחות,
נהלים והנחיות .הנגשה והטמעה של כל אלה לגורמים הרלוונטיים במטה ,בשטח ואצל השותפים.
בנייה של תהליכי התקשורת הפנים-ארגוניים של התכנית ,וניהולם.
ניהול מאקרו של תהליכי העבודה בוועדות המחוזיות והיישוביות.
אחריות על תהליכי איסוף הנתונים ותהליכי ההטמעה של מערכות המידע והמדידה.
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מנהל/ת תכניות ומענים:
מנהל/ת את הידע והמידע על תכניות ,שירותים ומענים הנכללים במסגרת סל התכניות והמענים של תכנית
יתד ,עוקב/ת אחר הפעלתם בשטח ותומך/ת במערך ההפעלה של התכנית במחוזות וברשויות .מקשר/ת בין
פעילות השטח בהפעלת המענים והתכניות ,למנהלת התכנית ולוועדה הארצית לשם קבלת תמונה כוללת על
הפעלת התכנית ותוצאותיה.
תחומי האחריות של אחראי/ת מענים ותכניות:
איסוף המידע על תכניות ,מענים ושירותים קיימים או הנמצאים בתהליכי פיתוח עבור צעירים
וצעירות במצבי סיכון.
בניית מאגר תכניות ומענים לתכנית :הגדרת הקריטריונים ,אפיון וליווי הפיתוח של המאגר.
עדכון שוטף של הקריטריונים ושל המידע הנכלל במאגר התכניות והמענים של תכנית יתד.
איסוף וניטור המידע הנאסף מהשטח על התכניות והמענים השונים מבחינת אפקטיביות ויעילות,
הפקת תובנות ושיתוף בידע על מידת ההשפעה שלהם על הצעירים המשתתפים ועל התכנית.
עדכון שוטף של מנהלת התכנית ,מטה התכנית והוועדה הארצית במידע הנאסף מהשטח על
התכניות והמענים והפעלתם.
תמיכה בממונות/ממונים מחוזיים בכל הקשור ליישום והפעלת תכנית יתד והמענים המופעלים
במסגרתה במחוזות וברשויות.
ממונות מחוזיות
הממונה היא הדמות המרכזית המפעילה ומנהלת את התכנית ברמת המחוז כבאת כוחו של מנהל המחוז,
המשמש יו"ר הוועדה המחוזית והאחראי על התכנית במחוז.
הממונה המחוזית מרכזת את העבודה המחוזית והאזורית עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ,מהווה גורם
מקצועי ,מתכלל ומסייע לרשויות המקומיות ולארגונים הרלוונטיים הפועלים בתחום באזור בכל הקשור
להפעלת התכנית ברשויות ובמחוז ,ומקשרת בין המטה והשטח בתכנית יתד .היא אחראי להטמעת התכנית
הן ברשויות המקומיות והן בדרג הפיקוח במחוז.
תחומי האחריות של הממונה המחוזי/ת:
ניהול תהליך הכניסה לרשות המקומית.
סיוע מקצועי ומנהלי לעו"ס המלווה ולמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בכל הקשור
להטמעת התכנית ברשות המקומית ולהפעלתה ולממשקי העבודה בין הגורמים השונים ברמה
יישובית.
הטמעת עקרונות ותפיסות העבודה של התכנית ברשויות המקומיות ובדרג הפיקוח המחוזי
ריכוז ההדרכה המקצועית של העו"סים המלווים הפועלים ברשויות הנכללות במחוז
ניהול מקצועי וריכוז של עבודת הוועדה המחוזית של התכנית
מיפוי צרכים ומשאבים ברמת המחוז
ייזום ופיתוח מענים אזוריים  /מחוזיים ,גיוס הרשויות המקומיות ושותפים נוספים לעבודה משותפת
במסגרת אזורית
מעקב ,עיבוד וניתוח המידע המחוזי באשר להפעלת התכניות והישגיה ,לשם יצירת למידה מחוזית
על התקדמות התכנית ברשויות ובמחוז.
הצפת סוגיות מערכתיות ועקרוניות לדיון והתייחסות במטה התכנית ובוועדה הארצית של תכנית יתד
ושותפות בפיתוח התכנית ברמה הארצית.
תכלול בין כל הגורמים השונים במחוז הפועלים בתחום צעירים בסיכון :רשויות ,ארגונים ,משרדי
ממשלה.
מרכז תהליכי הפיתוח מטעם ג'וינט אשלים
מנהל היחידה לילדים ,נוער וצעירים בג'וינט אשלים מרכז את כלל הפעולות של ג'וינט אשלים במסגרת
תכנית יתד .ג'וינט אשלים ,כארגון פיתוח העובד בשותפות עם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,מסייע בתהליכי הפיתוח של תכנית יתד ב 3 -אפיקים מרכזיים:
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פיתוח השותפות הבין משרדית והבין מגזרית ברוח תפיסת הקולקטיב אימפקט.
סיוע בפיתוח מנגנוני התוכנית וביישומם בתקופת ההרצה של התוכנית.
פיתוח מענים ייחודיים וחדשניים לצעירים במצבי סיכון.
מרכז תהליכי הפיתוח בתכנית יתד ,מנהל היחידה לילדים ,נוער וצעירים:
עובד לצד מנהלת התכנית ומסייע לה בתהליכי הפיתוח והיישום של התוכנית.
שותף בצוות המוביל של התוכנית.
מייצג את אשלים בוועדה הארצית של התוכנית ובוועדות המשנה.
אחראי על ההתקשרויות עם עובדים וספקים ברמת מטה ומחוזות ,באמצעות ובסיוע גוף מפעיל
שנבחר במכרז פומבי.
יועצת אקדמית של התכנית
שותפה בתהליכי התכנון והיישום של התוכנית ומסייעת למטה התכנית בבניית התשתיות המקצועיות
בכלל ,ובפיתוח התחום המקצועי של עבודה סוציאלית עם צעירים במצבי סיכון בפרט.
במסגרת תחומי אחריותה:
מובילה את תת הוועדה לפיתוח מומחיות ,יחד עם מנהלת התוכנית.
מייעצת לתהליכי ההכשרה של העובדים הסוציאליים במסגרת התוכנית.
אחראית על קידום הנושא של ההכרה בעבודה עם צעירים במצבי סיכון כתחום מומחיות בעבודה
סוציאלית.
שותפה לבניית תהליכי הערכה של התוכנית.
אחראית אקדמית על מחקרים שיבוצעו במסגרת התוכנית ועידוד חוקרים להצטרף למחקר בנושא
צעירים במצבי סיכון.
קשר עם גורמים אקדמאיים בארץ ובעולם

תכנית יתד ,מודל הפעלה

אפריל 2018
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פרק ג' – ערוצי שינוי
על מנת ליצור שיפור משמעותי ובר-קיימא במצבם של צעירים במצבי סיכון בישראל ,ומתוך הבנה כי סוגיית
הצעירים במצבי סיכון היא בעיה חברתית מורכבת ,תכנית יתד פועלת בארבעה ערוצי שינוי המיושמים בארבע
רמות פעולה.
ערוצי השינוי מבוססים על התפיסה כי השגת שיפור במצבם של צעירים וצעירות בישראל מחייבת התייחסות
הן לצרכים הפרטניים של כל צעיר וצעירה המשולבים בתכנית ,והן לבניית התשתיות והמנגנונים הכוללים
הנדרשים ליצירת שינוי חברתי רחב היקף .ערוצי השינוי שנבחרו מתבססים על ראייה מערכתית כוללת של
הבעיה ושל דרכי הפעולה הנדרשות (בהתאם למודל העבודה של קולקטיב אימפקט) .הם מתייחסים לכלל
השדה החברתי הפועל היום לקידום צעירים במצבי סיכון ,ומניחים תשתית להרחבת מעגל המעורבים בתחום.
ערוצי השינוי של התכנית כוללים:
.1
.2
.3
.4

בניית שותפות בין משרדית ובין מגזרית
פיתוח מנגנונים ארגוניים ,כלים ותהליכי העבודה
פיתוח מומחיות בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון
פיתוח מענים והפעלתם

כל אחד מערוצי השינוי הללו מקבל ביטוי ייחודי ומותאם בארבע רמות פעולה שונות ,המתכתבות זו עם זו לשם
למידה מתמדת ,בניית תשתיות ,הסרת חסמים ודיוק המענים המוצעים לצעירים:
.1
.2
.3
.4

הרמה הארצית
הרמה המחוזית
הרמה היישובית
הרמה הפרטנית
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 .1בניית שותפות בין משרדית ובין מגזרית:
עקרונות השותפות
תכנית יתד היא תכנית בין משרדית ובין מגזרית ,המאחדת לפעולה מתואמת ומשותפת  11משרדי ממשלה,
 3רשויות ממשלתיות ,שלטון מקומי ,ארגוני חברה אזרחית ופילנתרופיה .שותפות זו ,מקורה בהבנה ובהכרה
כי מצוקתם של צעירים במצבי סיכון בישראל היא בעיה חברתית מורכבת ורב מימדית ,שאין גוף אחד היכול
לתת לה מענה שלם ואפקטיבי ,ושהפתרונות שצריך לספק לה ייחודיים ואינם דומים לפתרונות המתאימים
לסוגיות חברתיות אחרות .לכן ,מודל השותפות בתכנית מבוסס על עקרונות "קולקטיב אימפקט" – תפיסת
עבודה ומודל שותפות להתמודדות עם בעיות חברתיות מורכבות המבטאת מחויבות משותפת של בעלי עניין
ממגזרים שונים ומארגונים שונים להתמודדות עם בעיה חברתית מורכבת .השותפות בתכנית יתד נשענת על
 5מרכיבי השותפות של קולקטיב אימפקט ,תוך התאמתם למציאות הישראלית ולאופי העבודה המערכתית
הנדרשת לצמצום הפרגמנטציה בשירותים הממשלתיים והחברתיים וליצירת שינוי כולל ורחב במצבם של
צעירים/ות במצבי סיכון.
 .1מצע משותף:
בנייה של מצע משותף ,המוסכם על כלל השותפים הוא הבסיס לעבודה בתכנית יתד .המצע
המשותף כולל הסכמה על הגדרת הבעיה ,בניית חזון משותף לשינוי הרצוי והסכמה על דרכי
העבודה להשגתו .המצע המשותף מאפשר פעולה מכוונת מתוך הבנה משותפת של הבעיה
והדרכים להתמודד איתה.
בתכנית יתד מעוגנים עקרונות המצע המשותף ,הגדרת הבעיה והמטרות של התכנית בהחלטת
ממשלה מספר  2014עליה חתומים כל שרי הממשלה מהמשרדים השותפים .הוועדה הארצית,
תכנית יתד ,מודל הפעלה
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בעזרת מטה יתד ,מגדירה ומפתחת את עקרונות הפעולה ,דרכי העבודה ,המנגנונים והסטנדרטים
בתכנית .עקרונות אלה מיושמים הן בפעילות היא מקיימת וועדת היגוי ארצית בה חברים כל בעלי
העניין והשותפים .חברי הוועדה משמשים שגרירי המשרדים והארגונים שהם מייצגים בתכנית,
ושגרירי התכנית בארגוניהם.

 .2תקשורת פתוחה ורציפה בין השותפים:
תקשורת פתוחה ורציפה המבוססת על שקיפות ואמון היא הבסיס לבניית שפה משותפת ,לפעולה
בתיאום ובשיתוף פעולה ,להסרת חסמים וליצירת בסיס למדידה משותפת .תכנית יתד פועלת
בשקיפות מלאה ,תוך תקשור ההחלטות והפעולות המתקיימות במסגרתה לכל השותפים .מנגנוני
וכלי התקשורת כוללים ישיבות קבועות של הוועדה הארצית וועדות המשנה ,פורומים קבועים של
מנהלי העמותות ושל משקיעים חברתיים ,וכן אתר אינטרנט פתוח לציבור בו מפורסמים נתונים,
סיכומי הישיבות של הוועדה הארצית ,סיכומי כנסים וימי למידה ,ובעתיד יפורסמו גם תוצאות
ההערכה והמדידה של התכנית .התכנית פועלת גם לפיתוח מנגנונים של תקשורת ושיתוף ציבור.
 .3מערך פעילות מתואם:
כדי להשיג שינוי משמעותי במצבם של הצעירים מתמקד ופועל כל אחד מהשותפים בתחומי
המומחיות והאחריות שלו ,תוך סנכרון ותיאום עם פעולות השותפים האחרים ומתוך כיוונון להשגת
המטרות והתוצאות שהוגדרו .כך מצמצמת התכנית כפילויות ,יוצרת מכפילי כוח ,ומעניקה שירות
ומענה שלם לצעירים המשתתפים .מטה התכנית פועל לתיאום הפעילות באמצעות מפגשים
קבועים עם מטות המשרדים השותפים ,איסוף וניתוח מידע על מענים ושירותים הקיימים בשטח.
המידע הנאסף משמש לבניית מערך שלם וכוללני של פתרונות תוך הרחבת מענים נדרשים ופיתוח
מענים בתחומי חיים שאינם מקבלים מספיק מענה.
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 .4מדידה משותפת:
על מנת ליישם בהצלחה את המצע המשותף ,לייצר למידה משותפת המבוססת על מידע ונתונים
ועל מנת לעקוב אחר התקדמות והשיגי התכנית מגדירה קריטריונים אחידים למדידת הצלחה
והתקדמות .קריטריונים אלה יעוגנו במערך המדידה והערכה של התכנית וכן במערכת מידע
שתאסוף נתונים מכל השותפים על העבודה עם הצעירים ועל התוצאות שהם משיגים .שני אלה
יאפשרו לתכנית להעריך באופן רצוף את אפקטיביות הפעולה של התכנית והמענים השונים
שפועלים בה ,להתאים ולשפר באופן רציף.9

 .5ארגון שדרה:
מטה התכנית משמש כארגון השדרה שלה ,מרכז את הפעילות ,מנהל את מערך השותפות ומייצר
את הכלים והתהליכים הנדרשים כדי לאפשר פעולות מתואמות ולהשיג את השינוי הנדרש .פירוט
תפקידי המטה ועקרונות העבודה שלו ראו בפרק "מטה התכנית".

 9מדדי ההצלחה ,מערך המדידה ומערכת המידע נבנים בימים אלה ,ויתחילו לפעול בחודשים הקרובים.

תכנית יתד ,מודל הפעלה
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רשימת השותפים
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ג'וינט ישראל אשלים
משרד האוצר
משרד הביטחון
משרד החינוך
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
משרד הבינוי והשיכון
המשרד לשוויון חברתי
משרד הבריאות
משרד העלייה והקליטה
משרד המשפטים
המוסד לביטוח לאומי
השרות הלאומי אזרחי
צה"ל
משרד הפנים
10
ארגונים ועמותות במגזר השלישי
משקיעים חברתיים
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 10רשימה חלקית של הארגונים ,העמותות והגופים הפילנתרופים השותפים ניתן למצוא באתר יתד

תכנית יתד ,מודל הפעלה
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 .2פיתוח מנגנונים ארגוניים ,כלים ותהליכי העבודה
כלים לעבודה פרטנית עם צעירים:
כלי איתור והתאמה
מהות הכלי :שאלון אינטראקטיבי לצעירים ,למילוי עצמאי או בעזרת גורם מתווך .השאלון מאפשר
לאתר צעירים העומדים בקריטריונים להשתלבות בתכנית יתד ,וכן מסייע בבחינה ראשונית של צרכי
הצעיר בהתאם לתחומי החיים בהם עוסקת יתד.
סטטוס פיתוח :תוכן השאלון הושלם ותוקף.
השלבים הבאים :בחירת פורמט אלקטרוני ,בניית טופס אלקטרוני ,הפצה.
לו"ז להשלמה28.2.18 :

תדריך לבניית תכנית אישית לצעיר/ה
מהות הכלי :תדריך מפורט לעו"ס מלווה צעירים ,הכולל הנחייה וסיוע לביצוע אינטייק ,בניית תכנית
עבודה אישית ,ומעקב אחר התקדמות הצעיר/ה .התדריך ישולב במערכת תיק לקוח ,ויסייע בניהול
הקשר עם הצעיר באמצעות המערכת.
סטטוס פיתוח :התדריך נכתב.
השלבים הבאים :שילוב התדריך במערכת תיק לקוח.
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לו"ז להשלמה28.2.2018 :

כלים לעבודה מערכתית – קהילתית
כלי למיפוי יישובי-קהילתי (צרכים ומשאבים)
מהות הכלי :הנחיות וכלי לאיסוף מידע על מצב הצעירים וצרכיהם ,על שותפים ומחזיקי עניין
פוטנציאלים לנושא עבודה עם צעירים ועל המשאבים הקיימים ברשות המקומית .הכלי משמש את
העו"ס כבסיס לעבודה הקהילתית-מערכתית ברשות המקומית
סטטוס פיתוח :הושלם

מדריך להקמה וניהול של שולחן עבודה יישובי
מהות הכלי :הנחיות לעו"ס מלווה צעירים להקמה והכנה לקראת כינוסו של שולחן עבודה יישובי
בנושא צעירי יתד ברשות המקומית .הצעה לסדרי יום ומבנה הפעילות והדיונים בשלוש ישיבות
ראשונות של השולחן העגול היישובי
סטטוס פיתוח :הושלם

תכנית יתד ,מודל הפעלה
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מדריך להקמה וניהול של וועדה מחוזית
מהות הכלי :מדריך לממונה המחוזית להקמה וניהול הוועדה המחוזית לנושא צעירים .כולל
התייחסות לאיתור וגיוס השותפים והצעה למטרות ומבנה הישיבות הראשונות.
סטטוס פיתוח :הושלם

כלים לתמיכה בעו"ס מלווה צעירים
מרכז מידע לעו"ס
מהות הכלי  :מרכז מידע לגבי שירותים לצעירים במצבי סיכון ,וזכויותיהם .המרכז נותן מענה טלפוני /
אינטרנטי הכולל סיוע באיתור ובמידע על שירותים  /תכניות רלוונטיות למצבים ספציפיים של
צעירים/ות ,כולל הסבר על אופן הפנייה הנדרש .המרכז ישמש גם ככלי לאיתור צרכים וחסרים
במענים לצעירים.
סטטוס פיתוח :אופיינו דרכי ההפעלה ,הפניה והמענה של המרכז .גויסה מנהלת וחלק מהמלגאים
המפעילים .הוחל באיסוף ומיון המידע הרלוונטי.
השלבים הבאים :בניית מערכת המידע התומכת ,השקת המרכז והטמעתו.
לו"ז להפעלה1.1.18 :
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תדריך לבניית תכנית עבודה לעו"ס
מהות הכלי :הנחיות לבניית תכנית עבודה שנתית לעו"ס מלווה צעירים ברשות המקומית .התייחסות
לפן העבודה הפרטנית ולפן העבודה המערכתית-קהילתית.
סטטוס פיתוח :בכתיבה.
השלבים הבאים :הפצה לעו"ס באמצעות הממונות המחוזיות.
לו"ז להשלמת הכלי1.1.18 :

מערכות מידע:
מערכת תיק לקוח
מהות הכלי :מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם צעירים לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים
ברשות .התאמה של מערכת המידע וניהול הלקוחות של עו"ס ברשויות לעבודה עם צעירי יתד.
המערכת כוללת ניהול האינטייק ,בניית תכנית התערבות ,בקרה ומעקב אחר תכנית ההתערבות.
סטטוס פיתוח :אופיינה המערכת והועברה לפיתוח ע"י חברות המחשוב העובדות עם משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
השלבים הבאים :הטמעת המערכת ברשויות.
לו"ז להשלמת הכלי30.6.2018 :

תכנית יתד ,מודל הפעלה

אפריל 2018

מערכת מידע כוללת:
מהות הכלי :מערכת מידע הכוללת :ממשק לניהול מידע על לקוחות תכנית יתד שאינם מלווים
במחלקות לשירותים חברתיים; מערכת לאיגום המידע מהמערכות השונות בשימוש שותפי התכנית
וממערכת המידע הכוללת ,והעברתו בממשק למערכת בינה עסקית ) (BIבמשרד הרווחה לשם
ניתוח הנתונים.
סטטוס פיתוח :הסתיים אפיון כולל של המערכת .התקבלה החלטה עקרונית להעברת האחריות על
הפיתוח לג'וינט אשלים.
השלבים הבאים :הסכמה על טכנולוגיה/יות מתאימות להמשך פיתוח .יציאה למכרז פיתוח ,פיתוח
המערכת ,הטמעת המערכת
לו"ז להשלמת הפיתוח:
הסכמה עקרונית על טכנולוגיה 14.12.17
יציאה למכרז 20.2.18
בחירת זוכה במכרז 20.4.18
סיום פיתוח 12.2018

מנגנונים וכלים לתקשורת ועדכון
פורום מנכ"לי עמותות
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מהות המנגנון :פורום קבוע בהשתתפות כ 40-מנכ"לי  /יו"ר עמותות העובדות עם צעירים במצבי
סיכון .הפורום מאפשר דיאלוג ישיר בין מנכל"י העמותות למטה יתד ,כמו גם דיון בנושאים
הרלוונטיים לעבודה המשותפת למען צעירי יתד.
תדירות התכנסות :רבעונית.

פורום משקיעים חברתיים
מהות המנגנון :פורום קבוע בהשתתפות כ 15-משקיעים חברתיים ונציגי קרנות העובדות עם צעירים
במצבי סיכון .הפורום מאפשר דיאלוג ישיר בין המשקיעים החברתיים למטה יתד ,כמו גם למידה
משותפת ודיון בנושאים הרלוונטיים לעבודה המשותפת למען צעירי יתד.
תדירות התכנסות :רבעונית.

אתר יתד
מהות הכלי :אתר אינטרנט זמני ,המכיל מידע על התכנית ,הפניות לספרות מקצועית ,ודרכי יצירת
קשר עם עו"ס מלווי צעירים ברחבי הארץ ועם מטה התכנית .באתר מתפרסמים סיכומי הישיבות של
הוועדה הארצית.
סטטוס פיתוח :הסתיים .האתר מעודכן באופן שוטף.
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מוקד מענה לצעירים 118
מהות הכלי :שילוב מענה ייעודי לצעירים ,בטלפון ובצ'אט ,על ידי נציגי השירות במוקד  118של
משרד הרווחה .מיועד לאיתור והפניה של צעירים לתכנית ,ולמענה ראשוני למקרה חירום.
סטטוס פיתוח :הסתיים אפיון תהליכי העבודה הטלפונים במוקד ,ואפיון הסיווגים בעץ הלוגי לתיעוד
השיחות .פותח תסריט שיחה טלפוני .התקבלה הצעת מחיר מבינת סמך (הגוף המפעיל) להרחבת
השירות באמצעות מספר טלפון ייעודי ,ושילוב צ'אט.
השלבים הבאים :הסכמה עם בינת סמך על תמחור השירות ,אפיון תהליך צ'אט ,הכשרת צוות
המוקד ,פרסום פרטי ההתקשרות לצעירים.
לו"ז להשלמת הפיתוח (בהנחה שהנושא הכספי ייסגר מול בינת סמך):
בניית תהליך צ'אט 15.2.18
הדרכות מוקד 15.3.18
עלייה לאוויר 15.4.18

מנגנונים וכלים לשיפור מתמיד
מערך הערכה ומדידה
מהות הכלי :התוכנית תלווה במחקר הערכה המשלב הערכה מעצבת ומסכמת בשני היבטים:
 .1הערכת ההיבט המערכתי  -הערכת יישום ואפקטיביות.
 .2הערכת התוצאות ברמת הפרט  -הערכת האימפקט והשינוי שחל במצבם של המשתתפים.
בנוסף תיבדק ההשפעה של ההיבט המערכתי על התוצאות שיושגו ברמת הפרט.
מטרות המחקר וההערכה:
א׳ .לספק מידע והערכה שיאפשרו לקובעי המדיניות ,לשותפים ,לאנשי מקצוע ולציבור הרחב
להעריך את התקדמות התכנית ,יעילותה והאפקטיביות שלה.
ב׳ .לעקוב אחר התקדמות יישום התוכנית בהתאם לשלבים שהוגדו ויוגדרו בהמשך.
ג׳ .לספק מידע שיוכל לשמש את הנהלת התוכנית וועדת ההיגוי לשם שינוי והתאמת מרכיבים
בתכנית תוך כדי הפעלתה.
צוות התכנית מלווה את המחקר באמצעות תת וועדה בנושא הערכה שתתכנס לפחות פעמיים
בשנה
סטטוס פיתוח :נבחר גוף מעריך ,מתבצעת עבודת מטה על הגדרת מדדים קשיחים.
מחקר והערכה – שוטף לאורך התכנית .דוחות ביניים יוגשו אחת לחצי שנה
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 .3פיתוח מומחיות בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון
העבודה עם צעירים במצבי סיכון היא תחום התמחות מתהווה בעולם החברתי בכלל ובעבודה סוציאלית
בפרט .על מנת להשיג את מטרות התכנית והתוצאות המצופות ,נדרש להבנות ולפתח את הפרופסיה של
עבודה עם צעירים על כל מרכיביה כשפה משותפת המשמשת בסיס לעבודה מקצועית ומתואמת שתיתן
מענה שלם ומותאם לצעירי יתד.
כתכנית לאומית ,בין משרדית ובין מגזרית ,מבקשת תכנית יתד לפתח ,לבסס ולהנחיל מומחיות בעבודה עם
צעירים במצבי סיכון הרלוונטית למכלול הדיסציפלינות המקצועיות ,התפקידים והשירותים הרלוונטיים
לעבודה עם צעירים במצבי סיכון.

הגדרת תפקיד עו"ס מלווה צעירים (עו"ס יתד) ברשות

המקומית11

לב התפקיד :הגורם המקצועי המוביל את העבודה עם צעירים במצבי סיכון ביישוב על ידי שילוב של עבודה
פרטנית-אישית המאפשרת לצעיר/ה לממש פוטנציאל אישי ,ולבנות עתיד בטוח; עם עבודה קהילתית
מערכתית לבניית תשתית רחבה של שירותים ומענים לצעירים ביישוב.
פרופיל מקצועי:
השכלה :תואר ורישיון בעבודה סוציאלית ,עדיפות לתואר שני.
ניסיון מקצועי :לפחות שנתיים ניסיון בעבודה סוציאלית עם בני נוער ו/או צעירים ו/או משפחות
צעירות.
הכשרה מקצועית:
 oהשלמת קורס בליווי צעירים וצעירות במצבי סיכון ,בהתאם לתכנית ההכשרה של משרד
הרווחה והשירותים החברתיים.
 oהכשרות המשך בנושאי התמחות שונים ,השתלמויות בתדירות של אחת לשנה לפחות.
 oהדרכה שוטפת על ידי מדריך שהוסמך לכך
שייכות ארגונית :העו"ס מלווה הצעירים הוא חלק מהמחלקה לשירותים חברתיים וכפוף למנהל המחלקה או
מי מטעמו :מדר"צ או מרכז/ת יחידת נוצ"ץ .לצורך הנגשת השירות לצעירים ,חשוב שמקום עבודתו של העו"ס
בו יתקיימו המפגשים עם הצעירים ,יהיה נגיש ומותאם לצעירים .בבחירת מקום השירות יינתן שיקול דעת
לגורמים המקצועיים ברשות.
היקף המשרה :לא פחות מ  75%משרה ,המאפשרים ליווי של  60צעירים/ות .
תכולת התפקיד :התפקיד מבוסס על אינטגרציה בין התפיסות התאורטיות המובילות בתחום העבודה עם
צעירים המתייחסות למשימות הגיל ,הכרה במצבי טראומה והכרה במצבי שוליות חברתית .עבודת העו"ס
מלווה הצעירים משלבת שני מעגלי עשייה החיוניים להצלחת הצעירים/ות ולהשתלבותם המיטבית כבוגרים
בחברה הישראלית:
מעגל הליווי הפרטני מציע לצעירים הזדמנות לקשר מיטיב עם מבוגר משמעותי ,המבוסס על ערכים של אמון,
אמפטיה ,שותפות ,נכונות לקבלה ומרחב לחשיבה וחקירה .המרכיב הפרטני כולל גם התייחסות לפן
הקונקרטי של חיי הצעיר/ה :תיווך והנגשה של משאבים קיימים לשם מענה לצרכי הצעיר/ה כגון דיור,
השכלה ,תעסוקה ,מיצוי זכויות ועוד .מעגל זה כולל:
איתור ויישוג
אינטייק – בירור צרכים
בנייה משותפת של תכנית פעולה אישית
סנגור ,תיווך לשירותים והפנייה לגורמים נוספים
ליווי מתמשך וקבוע
סיוע בנקודות משבר

 11לניתוח התפקיד המלא ראו מסמך "ניתוח תפקיד עו"ס מלווה צעירים"
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המעגל המערכתי-קהילתי מצוי באחריותה של המחלקה לשירותים חברתיים בכלל ,והעו"ס המלווה צעירים
הלוקחים על עצמם להוביל את נושא העבודה עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ברשות .מעגל זה כולל:
העלאת המודעות ברשות לנושא צעירים במצבי סיכון
גיוס מחזיקי עניין ושותפים הובלה ותכלול של העשייה המשותפת למען צעירים במצבי סיכון
פיתוח מערך המענים והשירותים לצעירים וצעירות במצבי סיכון ברשות
גיוס והפעלת מתנדבים ומנטורים לצעירים וצעירות במצבי סיכון
הובלה מקצועית והפצת ידע בנושא צעירים וצעירות במצבי סיכון
לשם מילוי התפקיד בהצלחה ,העו"ס המלווה צעירים עובד בממשקים רבים עם מגוון גורמים ברשות ,הן כדי
לתת מענה לצרכי הצעירים המלווים והן כדי לפתח את המערך היישובי-קהילתי.
הצלחת העו"ס המלווה תיבחן בראש ובראשונה בשיפור מצבם של הצעירים והצעירות במצבי סיכון ברשות.
בנוסף תיבחן הצלחתו במיצוב תחום הצעירים כתחום עבודה משמעותי ברשות ,ובמיצוב העו"ס המלווה כגורם
מוביל ומקצועי בנושא.

תפיסת ומודל ההכשרה וההדרכה לעובדים סוציאליים מלווי צעירים
תפקיד "עו"ס מלווה צעירים" הוא תפקיד חדש ומורכב המשלב ליווי פרטני של צעירים וצעירות לצד עבודה
קהילתית מערכתית רחבה .אמנם ,עבודה עם צעירים וצעירות נעשתה לאורך השנים בדרכים שונות ,אך
תכנית "יתד" מציעה תמהיל חדש של מרכיבי התפקיד ,המבוסס על תפיסות עבודה השונות מהתפיסות
הרווחות והמונחלות בבתי הספר לעבודה סוציאלית באקדמיה.
להכשרה וההדרכה של העו"ס תפקיד מרכזי בעיצוב הזהות התפקידית החדשה ,בפיתוח מיומנות חדשות
עבור חלק מהעובדות/ים ,ובגיבוש המומחיות בעבודה עם צעירים בסיכון.
פיתוח המומחיות והמקצוענות של העו"ס יעשה בשילוב של תהליך הכשרה לתפקיד במסגרת קורס בבית
הספר המרכזי לעבודה סוציאלית ,יחד עם הדרכה אישית/קבוצתית .הן ההכשרה והן ההדרכה מתבססות על
שלוש תפיסות מקצועיות המכוונות את פרקטיקת העבודה עם צעירים וצעירות במצבי סיכון :הגישה
האוניברסלית  -בגרות בהתהוות ,גישות חברתיות ביקורתיות (הצטלבות מיקומי השוליים ,ועבודה סוציאלית
מודעת עוני) וגישות "טיפוליות" (עבודה עם טראומה).
בנוסף לתהליכי ההכשרה וההדרכה ארוכי הטווח ,מציעה התכנית גם השתלמויות קצרות ,בנושאים ממוקדים
על פי הצרכים העולים מהשטח ועל פי התקדמות התכנית.

קורס

ההכשרה12

מטרות ההכשרה
המשתתפים יכירו את עולמם של צעירים בכלל ושל צעירים במצבי סיכון בפרט ,ואת המאפיינים
והאתגרים של המעבר מבגרות צעירה לבגרות עצמאית.
המשתתפים יכירו את מטרות ונהלי תכנית יתד ואת תפיסות העולם המקצועיות המנחות אותה.
המשתתפים יכירו את כלי העבודה של תוכנית יתד
המש תתפים יבצעו תהליך מיפוי יישובי של אוכלוסיית היעד וצרכיה ,משאבים ושותפים קיימים
ופוטנציאליים להפעלת התכנית ביישוב.
המשתתפים יאתרו צעירים במצבי סיכון ביישובם ,ויפעלו לצירופם לתכנית (יישוג).

 12ראו בנספח סילבוס קורס ההכשרה לתפקיד עו"ס מלווה צעירים
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המשתתפים יחשפו למגוון של מענים ותוכניות הקיימים עבור צעירים ,בארבעת תחומי החיים
שתוכני יתד הגדירה -השכלה תעסוקה ומיומנויות ; רווחה ובריאות נפשית; שייכות למשפחה
לקהילה ולחברה; קיום פיזי ומוגנות
המשתתפים יקימו ,יפתחו ויפעילו תשתיות לעבודה קהילתית-מערכתית עם צעירים וצעירות במצבי
סיכון ברשות.

רציונל ההכשרה
ההכשרה תקנה ידע ,תפיסות ומיומנויות הנדרשים לביצוע ארבע המשימות המרכזיות העומדות בפני העו"ס
מלווה הצעירים בכניסה לתפקיד:
איתור צעירים במצבי סיכון ביישוב ,צירופם לתכנית (יישוג) והתחלת תהליך הליווי שלהם.
מיפוי יישובי מלא של מצב הצעירים ביישוב ,המשאבים העומדים לרשות היישוב והתכנית והשותפים
הקיימים והפוטנציאליים להפעלת התכנית.
הקמת תשתית לעבודה קהילתית-מערכתית ,בין מקצועית ובין מגזרית.
ליווי צעירים וצעירות מתוך פרספקטיבה מעמיקה והכרות עם התפיסות המקצועיות של התכנית

תהליך ההדרכה
תפיסת ההדרכה
ההדרכה האישית/הקבוצתית היא הנדבך השני בתהליך הפיתוח המקצועי של עו"ס מלווה הצעירים/ות
ומלווה את העובד/ת מיום הכניסה לתפקיד כחלק בלתי נפרד מהעבודה בתכנית .ההדרכה מהווה עוגן מרכזי
ומרכיב משמעותי בתהליך הלמידה וההתמקצעות של עו"ס מלווה צעירים ,כיוון שמדובר בתפקיד חדש ,החסר
בשלב זה מודלים לחיקוי או קבוצת שווים מנוסה .יחסי ההדרכה ומודל ההדרכה ,ייבנו ב"רוח התכנית"
כמודלינג לעבודה עם הצעירים/ות ,ובקווים מקבילים לעקרונות המנחים של התוכנית -מתוך שותפות ,כבוד
לעובדת לידע ולכישורים שלה ,למידה משותפת ,צמצום יחסי הכוח וההיררכיה ,והזמנה להתפתחות אישית
של העובדות תוך גמישות ויצירתיות.
בנוסף לתפקידן כמדריכות מקצועיות של העו"סים המלווים ,המדריכות משמשות גם כמתווכות ידע ודילמות
מהשטח אל מטה התוכנית ,והן שותפות בפיתוח דרכי התערבות ומודלים לעבודה בתכנית.
מטרות ההדרכה
לסייע לעובד/ת לפתח יכולות מקצועיות ,למצות אותן ,ולהשתמש בידע ובמיומנויות לטובת הצעיר/ה
לסייע לעובד/ת להשיג עצמאות מקצועית תוך התפתחות אישית מקצועית אינטגרטיבית.
לתמוך בעובד/ת ולסייע לה/ו לנהל מתחים הנובעים מאופי העבודה ,להתנהל בתוך מצבי מצוקה
ולשמור על ה well beingהאישי.
לספק הנחייה מקצועית והכוונה לעבודה מקצועית הנעשית על פי המדיניות ,תפיסות העבודה,
הערכים והעקרונות של תכנית יתד.
תמות מרכזיות בהדרכה
תפיסת התפקיד
פיתוח זהות מקצועית
פיתוח שלושת מרכיבי התפקיד -ליווי פרטני ,מענים קונקרטיים ועבודה מערכתית -קהילתית תוך
פיתוח מענים ברשות
התמודדות עם היחסים ,ותהליכים בתוך הקשר עם הצעירות/ים
מענה למצבים "חדשים" ולמצבי חוסר ודאות
הכרות מעמיקה עם תפיסות עולם ותאוריות מרכזיות בתוכנית.
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"פרופיל" המדריכות
בעלות רקע וניסיון משמעותי בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון ומצוקה ובעלות רקע
בהדרכת עובדות סוציאליות בתחום זה.
מדריכות מוכרות ע"י משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בוגרות קורס הדרכת
סטודנטים ו/או עובדים של אחד מבתי הספר לעבודה סוציאלית.
מזוהות עם תפיסות העולם של תכנית יתד ושולטות בעקרונות ובתאוריות שבבסיסה

המסגרת הארגונית של ההדרכה
המדריכות כפופות מקצועית לאחראית תחום פיתוח מקצועי של תכנית "יתד" ,ומועסקות ע"י ביה"ס
המרכזי לעבודה סוציאלית .הן אינן חלק מהמסגרת הארגונית של המחלקה לשירות חברתיים,
הרשות המקומית או המחוז.
המדריכות עובדות מול הממונה המחוזית ,אך אינן כפופות אליה.
כל מדריכה עובדת עם  5-6עובדות באזור גאוגרפי מוגדר ,איתן היא מקיימת מפגשים אישיים אחת
לשבועיים( .לאחר השנה הראשונה בתפקיד ,ישתנה הפורמט למפגשים קבוצתיים אחת
לשבועיים/שלושה).
בנוסף מחויבות המדריכות להשתתף בהדרכה קבוצתית ,לתת ייעוץ טלפוני במידת הצורך ולקיים
ישיבות עם הממונה המחוזית.
לקראת כניסתן לתפקיד המדריכות עוברות אוריינטציה לתכנית יתד ,עקרונות העבודה ותפיסת
העבודה שלה.
אחת לחודש מתקיימת קבוצת הדרכת עמיתות למדריכות.
33

הכשרת בעלי תפקידים נוספים העובדים עם צעירי יתד
תפיסה
כתכנית בין מקצועית ובין מגזרית ,אחת ממטרות תכנית יתד היא לפתח מומחיות ולקדם התמקצעות בנושא
עבודה עם צעירים במצבי סיכון בקרב כלל העוסקים בנושא או הנותנים שירותים לצעירים אלה .הכשרה,
הדרכה והשתלמויות הם כלים מרכזיים בהנחלת תפיסת העבודה ובהקניית מיומנויות רלוונטיות לעובדים
השונים המצויים בקשר עם צעירים במצבי סיכון במסגרת תפקידם.
התכנית בונה הדרכות והשתלמויות ייעודיות וכלליות ,המותאמות לקהלי יעד שונים ומתבססות על תפיסות
העבודה של תכנית יתד ועל מנגנוני התקשורת והעבודה המשותפת.
קהלי יעד להכשרות
 עובדי משרדי ממשלה שותפים הנותנים שירותים גם לצעירים במצבי סיכון מלווי צעירים במסגרות שאינן המחלקות לשירותים חברתיים (בארגוני מגזר שלישי ,במסגרת תכניותייעודיות ובמשרדי הממשלה)
כלים
השתלמויות והדרכות לבעלי תפקידים :צוות יתד יחד עם נציגי השותפים בוועדות הארציות ,וצוותי המטה של
השותפים מזהים בעלי תפקידים במשרדים ובגופים השונים אשר נמצאים בקשר עם צעירים/ות במצבי סיכון
או נותנים להם שירותים .מנהלת הפיתוח המקצועי של יתד ,יחד עם הגורמים הרלוונטיים בכל משרד/ארגון
בונים מסגרת השתלמות (יום עיון ,יחידת לימוד ,מפגש במסגרת קורס קיים וכו') המכילה תכנים המותאמים
לאותו תפקיד.
קורס מלווי צעירים בארגונים :בשיתוף פורום ארגוני הצעירים יתקיים קורס להכשרת מלווי צעירים העובדים
בארגוני המגזר השלישי .סילבוס המחזור השלישי של הקורס עודכן כך שישקף את תפיסות העבודה ויתייס
למנגנוני העבודה המשותפים בתכנית יתד.
תכנית יתד ,מודל הפעלה
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השתלמויות וימי עיון :במהלך השנה יתקיימו השתלמויות וימי עיון בנושאים שונים ,על פי צרכים שיאותרו.
ההשתלמויות וימי העיון יהיו פתוחים לכלל העובדים עם צעירים/ות במצבי סיכון.
יחידת למידה מתוקשבת :במסגרת פרויקט הלמידה המתוקשבת של "ישראל דיגיטלית" תפותח יחידת למידה
(אחת לפחות) בנושא כללי הרלוונטי לעבודה עם צעירים במצבי סיכון .יחידת לימוד זה תהיה נגישה לכל,
ותופץ באופן יזום בקרב העובדים עם צעירים במצבי סיכון.

פיתוח ידע בנושא עבודה עם צעירים במצבי סיכון
כחלק מתהליכי פיתוח המומחיות ישנה חשיבות לפיתוח ותיעוד הידע הנצבר והמתהווה במהלך העבודה עם
צעירים/ות במסגרת התכנית .הידע יפותח במקביל "מלמטה למעלה" ו"מלמטה למעלה" .כלומר הן מתוך
הפרקטיקות והניסיון המעשי שייצבר בעבודת המלווים בשטח ,הן מתוך מסקנות ההערכה המעצבת ,והן מתוך
חקר ולמידה על התחום ועל הנושא באקדמיה ובפרקטיקה בארץ ובעולם.
תוצרי הידע שיפותחו ייקבעו בתכנית העבודה מדי שנה.

 .4פיתוח מענים והפעלתם
המענים והתכניות בהם יכולים להשתלב הצעירים מהווים ערוץ שינוי נוסף ,המשלים את תהליך הליווי
הפרטני ,אם ישנו .מגוון התכניות והמענים העומדים לרשות הצעירים משתלבים בתכנית האישית הנבנית
עם הצעיר/ה בתהליך הליווי ,ומאפשרים לו/ה לפעול בצורה ממוקדת לשם התקדמות והתפתחות אישית
בתחומי החיים בהם החליט/ה לבצע שינוי בטווח הקצר או הארוך.

 .1מאגר המענים והתוכניות
על מנת לאפשר מגוון של פתרונות ,המציעים מענה לצרכים שונים ,ומותאמים למאפיינים שונים של
הצעירים/ות ,ייבנה מאגר מענים ותכניות .זהו מאגר דינמי אשר כולל בתוכו תכניות שנבחנות על ידי צוות יתד,
ועומדות בקריטריונים שנקבעים ע"י ועדת מענים .נכון למועד כתיבת מסמך זה הקריטריונים שנקבעו מובאים
להלן:13
תכניות הנותנות מענה לצעירים/ות במצבי סיכון בגילאים .18-25
תכניות ומענים המציעים מענה לצעירים וצעירות באחד מתחומי החיים בהן עוסקת התכנית:
השכלה ,תעסוקה ומיומנויות; קיום פיזי ,בריאות ומוגנות; רווחה ובריאות רגשית; השתייכות
משפחתית וחברתית.
תכניות שניתן למדוד בהן הצלחה ,מבוססות נתונים ומנוהלות באמצעות מסד נתונים מתאים
המאפשר מעקב ,בקרה והערכה.
תכניות שפותחו ע"י שירות נוצ"ץ ומחוצה לו ,שקיבלו תיקוף והערכה שמעידה על הצלחה ,או כאלה
שיש בהן מנגנון לאיסוף נתונים וכלי בקרה.
תכניות המאפשרות חופש בחירה של הצעיר/ה עצמו/ה תוך שמירה על האוטונומיה שלו.
תכניות המותאמות לצרכי הצעירים/ות בהתאם למאפייניהם ונתוניהם האישיים המשתנים.
תכניות שניתן להרחיבן לפריסה אזורית ,מחוזית וארצית ,ומאפשרות מתן מענה למספר משתתפים
רב או להפעלה במספר רשויות מקומיות.
תכניות המתבססות על תשתית קיימת ,לדוגמא :מרכזי צעירים ,מרכזי תעסוקה וכו'.
תכניות ייחודיות ורלוונטיות למציאות החיים של הצעירים.
במאגר לא יכללו תכניות הנותנות מענה בנושא בריאות הנפש ותכניות הנותנות מענה למשפחות
צעירות עם ילדים.

 13קריטריונים אלה הוגדרו על ידי וועדת ההיוועצות לנושאי מענים ופורסמו בבקשה לקבלת מידע על מענים .תת וועדת
מענים של התכנית תגדיר בהמשך רשימת קריטריונים סופית ,שתאושר ע"י הוועדה הארצית
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עדכון התכניות הכלולות במאגר ייעשה באופן תדיר באופן הבא:
.1

.2

.3
.4

מיפוי הצרכים ברמת הצעירים :בחינה תקופתית של צרכי הצעירים ,כפי שעולים מתוך העבודה
איתם בשטח ,מנתוני התכנית שיאספו במערכות המידע ,ומתהליכי איתור הצרכים ברשויות
המקומיות ובמחוזות.
מיפוי מענים קיימים :באמצעות תהליך איתור ומיפוי שיטתי ,פרסום קולות קוראים ושיח רצוף עם
משרדי הממשלה וגופים המפעילים מענים לצעירים במצבי סיכון ולצעירים בכלל .המיפוי יתייחס
לאלמנטים של נושא/תחום חיים ,התהליך/סוג ההתערבות ,פריסה גיאוגרפית ,התאמה
לאוכלוסיות ייעודיות ,עמידה בסטנדרטים ובקריטריונים שנקבעו.
זיהוי מענים חסרים :איתור מוקדים תוכניים ,גיאוגרפיים או דמוגרפיים בהם לא ניתנים מענים
מספקים למול צרכי הצעירים.
פיתוח מענים חדשים :לאור המענים החסרים שזוהו ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו ובהתבסס על
למידה ממענים קיימים ועל  best practiceבארץ ובעולם.

 .2אופן הפעלה של מענים ותכניות
המבנה הבין-משרדי ובין מגזרי של התכנית ,ורמות הפעולה המשלימות – ארצית ,מחוזית ויישובית משתקפות
גם באופן ההפעלה של המענים והתכניות שיכללו במסגרתה.
מענים ברמה הארצית:14
 מענים ותכניות מתקציב משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים :מענים כמו למשל
מסגרות דיור והכנה וליווי במהלך השירות צבאי או הלאומי-אזרחי .מענים אלה יופעלו במסגרת
התקשרויות חוזיות ישירות עם המשרד ,בצורה של מכרז פומבי או מיזם משותף 15ויפוקחו על ידי
מערך הפיקוח של המשרד.
 מענים ותכניות מתקציב השותפים :מענים בתחומי חיים שאינם בתחום אחריותו של משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,כמו למשל בנושאי השכלה ,בריאות ,סיוע משפטי ,מערכת
האכיפה והמשפט ועוד ,ואשר נותנים פתרון לצורך כולל שאינו נגזרת של מקום מגורי הצעיר/ה,
שהפעלתם היא במנגנון ארצי או שאין אפשרות להפעילם ברמת הרשות המקומית .מענים כאלה
יהיו לדוגמא השלמת השכלה במסגרת כיתות תג"ת ,סיוע בשכר דירה של משרד השיכון .מענים
אלה יופעלו במסגרת התקשרויות חוזיות ישירות עם משרדי הממשלה  /הרשויות הממשלתיות
המתאימות ,בהתאם לנהלי המשרדים השונים ,ויפוקחו על ידי מנגנוני הפיקוח הארציים של משרדי
אלה.
מענים ברמת הרשות המקומית:
 מענים ותכניות מתקציב המחלקות לשירותים חברתיים :במסגרת תכנית יתד קיבלו כל המחלקות
לשירותים חברתיים בכל הרשויות המקומיות תקציב פעולה .תקציב זה מיועד להפעלה של תכניות
ומענים שונים עבור צעירי יתד ברשות המקומית .בחירת התכניות ברשות תעשה לאחר תהליך איתור
צרכים ומשאבים ברשות ,וכחלק ממערך התכניות והמענים הכולל הנבנה ברשות בליווי הממונה
המחוזית ובהתייעצות עם שולחן העבודה היישובי .הצעירים שישולבו בתכניות אלה הם צעירים
המוכרים למחלקה לשירותים חברתיים ,בין אם במסגרת ליווי אישי של עו"ס יתד ,עו"ס נוצ"ץ או
ארגון אחר הפועל ברשות ,ובין אם במסגרת מתן הועדה ללא ליווי .שילוב צעירים במענים אלו מחייב
רישום נתוני הצעיר/ה במערכת המידע של המחלקה לשירותים חברתיים (בין כתיק מלא או כתיק
נוהלי).

 14מענים אלו יוכלו להיות מופעלים בפריסה מחוזית או אזורית
 15יש לציין כי מדיניות המשרד היא לצמצם את מספר המיזמים המשותפים ולהגביל את משכם
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התכניות שניתן להפעיל באמצעות תקציב זה הן תכניות שפותחו ואושרו על ידי שירות נוצ"ץ ,ושניתן
להן סמל מסגרת תקציבי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים .הרשויות המקומיות
יכולות להפעיל את התוכנית שנבחרו באופן ישיר או באמצעות התקשרות עם גופים מפעילים.
ההתקשרות להפעלת התוכניות ,במידה שנדרשת ,נעשית ישירות בין הרשות המקומית לבין הגוף
המפעיל שנבחר ,על פי הנהלים הקבועים להפעלת תכניות במחלקות לשירותים חברתיים .הפיקוח
על הפעלת התכניות נעשה על ידי מנגנוני הפיקוח המחוזיים של שירות נוצ"ץ.
 מענים ותכניות מתקציב השותפים וממקורות אחרים :כחלק ממערך המענים השלם לצעירי יתד
בכל רשות המקומית ,יש לשלב מגוון מענים בתחומי חיים שונים הנמצאים בתחומי האחריות של
השותפים הנוספים ביתד .מענים אלה יתוקצבו ויפוקחו על ידי המשרדים השותפים ,הרשות
המקומית או גופים אחרים – בהתאם לנהלים הקיימים בכל רשות מקומית ובכל משרד או גוף שותף.
מענים אלה ייבחרו לאחר תהליך איתור הצרכים והמשאבים וכחלק ממערך התכניות והמענים הכולל
הנבנה ברשות .זאת בהנחיית הממונה המחוזית ובהתייעצות עם שולחן העבודה היישובי .מענים
אלה יכולים להיות כאלה שנכללו במאגר התכניות והמענים של יתד ונקבע כי הם עומדים
בסטנדרטים והקריטריונים המוגדרים ,או מענים נוספים שלא נכללו במאגר אך עומדים בסטנדרטים
והקריטריונים שפורטו לעיל.
סל משאבים גמיש לצעיר/ה
על מנת לתת מענה מיידי וקונקרטי לצרכים שונים וחד פעמיים שצעירי יתד נתקלים בהם בחיי היום-יום ,קיבלו
המחלקות לשירותים חברתיים בכל הרשויות מקומיות תקציב לסל משאבים גמיש לצעיר/ה .הסל משמש
לרכישה מהירה של שירותים ומוצרים שונים שצעירי יתד עלולים להזדקק להם לצורך רווחתם המידית או לשם
הסרת חסמים בהשגת מטרות כמו רכישת השכלה ,תעסוקה ,שיפור מצב פיזי ועוד .הוגדרה רשימת המוצרים
והשירותים שניתן לרכוש באמצעות הסל ,ונדרש אישור עו"ס יתד ו/או עו"ס נוצ"ץ בלבד על מנת להשתמש
בו לצרכים שהוגדרו .עם זאת אפשרית גם רכישת מוצרים ושירותים נוספים שאינם כלולים ברשימה באישור
המפקח המחוזי .אופן השימוש בסל המשאבים הגמיש יוגדר על ידי כל רשות מקומית ,בהתאם לנהלים
הנהוגים בה .מומלץ להפעיל את הסל הגמיש באמצעות מנגנון של "קופה קטנה" לרכישת מוצרים ושירותים
בסכומים קטנים ,ובאמצעות מנגנון של התקשרות "מסגרת" לרכישת מוצרים ושירותים שכיחים שעלותם
גבוהה יותר (כמו שירותי אבחון).
מלווי צעירים בעמותות ובמשרדי ממשלה אחרים ,יכולים לפנות ישירות לגורם הרלוונטי ברשות (עו"ס
יתד/עו"ס נוצ"ץ) ,בבקשה להפעיל את סל המענים בעבור צעיר מסוים הנמצא תחת טיפולם .ככל שזכאותו
של הצעיר תתברר כנכונה יוכל הצעיר לקבל את המשאב הרלוונטי תוך יצירת קשר בין המלווה של הצעיר ובין
עו"ס יתד ברשות המקומית הרלוונטית .תהליך זה מחייב חתימת הצעיר על ויתור סודיות למלווה ע"י העמותה,
העברת פרטי הצעיר כולל רישום והכרה בנתוני יסוד אצל עו"ס יתד/נוצ"ץ .חשוב לציין ,כי על פי רוב ,לא
תידרש הגעת הצעיר/ה למפגש עם עו"ס יתד ,ודי יהיה בהעברת הפרטים על ידי המלווה.

 .3שיפור מתמיד
על מנת להתאים ולשפר את השירות הניתן לצעירי יתד ,הפעלת המענים והתכניות תעשה מתוך גישה של
שיפור מתמיד המבוסס על למידה ,הערכה ,זיהוי פרקטיקות התערבות אפקטיביות ,עדכון ושינוי בהתאם
ללקחים שנלמדו.
לשם כך ,תלווה הפעלת המענים ,ברמה הארצית והיישובית ,במנגנוני פיקוח ובקרה ,בתהליכי הערכה,
ובתהליכי למידה והפקת לקחים.
הפיקוח על התכניות והמענים נועד לוודא כי הם מתנהלים בהתאם למודל ההפעלה שפותח ,בהתאם לנהלים
ובצורה נאותה .הפיקוח ייעשה על ידי מנגנוני הפיקוח הקיימים בהתאם לגוף המפעיל את התכנית או אחראי
עליה.
תהליכי ההערכה של התכניות ייבנו במשולב עם תהליך ההערכה הכולל המלווה את תכנית יתד .בנוסף,
תכניות בשלבי פיתוח ילוו בתהליכי הערכה ייעודיים להם.
בנוסף לאלה ,יתקיים בכל יישוב ובכל תכנית תהליך שיפור מתמיד המבוסס על למידה מתמשכת והפקת
לקחים מסודרת .מומלץ כי פעמיים בשנה ייערך מפגש למידה והפקת לקחים בתכניות המופעלות ברשות
המקומית או בתכנית הארצית .מפגש זה ייבחן את הישגי התכנית לאורך התקופה ,את תהליכי ההתערבות,
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תהליכי הניהול והארגון ,וכן אירועים מרכזיים שניתן ללמוד מהם .מטרת המפגשים לבחון דרכים לשיפור
התכניות ,לזהות ולהמשיג פרקטיקות עבודה אפקטיביות ומפתחות הצלחה אותם ניתן יהיה ליישם בעבודה
עם צעירי יתד.

נספחים:
נספח א'  -מודל לוגי בסיסי ,דצמבר 2016
נספח ב'  -סילבוס הכשרת עו"ס כניסה לתפקיד
נספח ג'  -תפקיד עו"ס צעירים
נספח ד'  -אוגדן תוכניות  - 2018קישור
נספח ה'  -החלטת הממשלה על תוכנית יתד  -קישור
נספח ו'  -פרוטוקולים של הוועדה הארצית – קישור
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