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  -הליך קביעת מדדי הצלחה קשיחים ברמת הצעירת

 תכנית יתד

 

 מטרת התהליך

, ברמת הצעיר. למעשה מדדי של תכנית יתד 1הקשיחיםתהליך זה  נועד לסייע להגדיר את מדדי ההצלחה 

  . קרב משתתפיהשהתוכנית מבקשת לחולל בההשפעה הצלחה אלו משקפים את 

, )מכון תובנות( שתתבצע ע"י גוף מקצועי שנבחר לנושא ,מהלך זה נעשה כמהלך מקדים לתחילת הערכה

כי בנוסף  ,. יש לצייןמדדי הצלחתהומטרתה לגבש הסכמה משותפת בין השחקנים המעורבים בתוכנית על 

הערכה ה, מחקר על המדדים הקשיחים להצלחההסתכלות מבטאים ו המתמקדים בפרט, למדדים אלו

   רכים.מדדים  לרבותנוספים בתוכנית לתוכנית עתיד לכלול גם היבטים 

 קביעת תהליך את הובילנושא ההערכה מטעם השותפים, ל על האחראית ,התבקשה ע"י ג'וינט אשלים מידות

 .הקשיחים המדדים

 

 רקע על תכנית יתד

בין משרדית ובין מגזרית בהובלת משרד העבודה,  תכניתיתד לצעירות וצעירים במצבי סיכון, היא  תכנית

 הרווחה והשירותים החברתיים

 

  התכניתמטרת 

סייע לצעירים לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ולהשתלב ולתרום לחברה ולקהילה, תוך השגת עתיד ל

 בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית

 

קיום פיזי, ; השכלה, תעסוקה ומיומנויות תכנית תפעל לקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים:ה

בי יוזאת באמצעות מספר מרכ .השתייכות משפחתית וחברתית; רווחה ובריאות רגשית; בריאות ומוגנות

והמחוזית )ידע מעטפת מקצועית ברמה הארצית ; מלווה מקצועי לצעיר; סל מענים ברמת הצעירהתערבות : 

 .היגוי בין משרדית ובין מגזרית ברמה הארצית, המחוזית והיישובית תעדוו; והדרכה, מדידה, הערכה ופיקוח(

 

 לוגיוהמתוד התהליך -חלק א  

למדדי הצלחה ברמת הפרט לתכנית יתד נשענת על תהליך מתודולוגי ספיראלי המבוסס על הידע צעה הה

; חומרים מקצועיים התכנית והשותפיםצוות מידות; ידע וניסיון של צוות אצל חברי מידות וארגון הקיים ב

                                                           
בהתייחסות הוועדה למדדים, הכוונה למדדי הצלחה שיש עבורם סימוכין נוספים במידה ונבקש לבחון, חיצוניים להצהרת הפרט.  1

 הנחת המוצא היא כי ההישענות השוטפת תהיה עודנה על הצהרות הפרט, אולם בנושאים עליהם אין יכולת לערער על התשובה. 

תר, הוועדה בחרה לראות שאלות סובייקטיביות / הצהרות של הפרט המקובלות במקרים מסוימים הנוגעים למקומות רכים יו

 בשאלונים מוכרים של גופים ממסדיים כנתונים קשיחים. 
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ואקדמאים לרבות מסמכי התכנית; ראיונות ושיח עם מומחים בדגש על נציגי הוועדה. להלן תיאור התהליך 

 ופירוט על שלביו :   

 

ית נסמכת, בין הצעה זו למדדי הצלחה לתכנ -הניסיון המצטבר של מידות וצוות מידות בתחום הצעירים  .1

השאר, על ההיכרות המעמיקה של מידות עם תחום הצעירים, ובכללותו צעירים בסיכון, לאור פרויקטים 

שולחן לניות בנושא צעירים בסיכון ינייר מד; עה מידות לרבות: דוח תחום צעיריםרבים רלוונטיים שביצ

מדידת מימוש האסטרטגיה ; צעיריםדוח תחום מנהיגות ; דוח תחום בנושא צעירים חרדים וערבים; העגול

בחינת אפקטיביות של עמותת ; בחינת אפקטיביות הפעילות של קרן הזדמנות; החברתית של קרן גנדיר

בחינת  ;פיתוח תו תקן למרכזי הצעירים בישראל; ינת מימוש האסטרטגיה של עמותת אלומה; בחלמרחב

העוסקים בצעירים ארגונים מגוון רחב של ל אנליזותת במרכזי הצעירים; ואפקטיביות של קבוצות מנהיגו

  .בסיכון

, למובילת התהליך מטעם הארגון היכרות מעמיקה עם בתחום מידותארגון לניסיון הרחב של נוסף ב

בעלת תואר ראשון , הינה מנהלת תחום הייעוץ והמדידה החברתית במידות ,לנדה –. שרון לבל התחום

תפקידיה הקודמים עסקה כעובדת סוציאלית של ן , וביציבוריתבעבודה סוציאלית ותואר שני במדיניות 

להטמעת התכנית הלאומית לילדים ונוער ריית ירושלים יפרויקט יעוץ לע נערות בסיכון; במכון מנדל הובילה

בחברה הערבית במזרח העיר; בעלת מומחיות  "התחלה טובה"הטמעת התכנית לבסיכון בחברה החרדית ו

כתיבת ב ,ועוד קודם לכן -ותפה לכלל הפרויקטים בתחום הצעירים שמידות הובילה הן, כש ,בתחום הצעירים

הובלת פרויקטים . זאת במקביל לכתיבת תזה בתחוםו על מדיניות לצעירים בישראלנייר המדיניות הראשון 

 .במידותבנושאי מדידה חברתית נוספים 

  

 שונים רלבנטיים לרבות:מקורות מידע  30-מעבר על למעלה מ – מידענות ולמידת חומרים .2

סמכי רקע; תוצרי מ: החלטת ממשלה על התכנית; ניהםי, בחומרים מקצועיים של התכנית .א׳

 שולחנות עגולים המתייחסים לדמות הבוגר; מסמכי האינטק ועוד.

בין מגוון החומרים התעמקנו בתכניות  .חומרים אקדמאיים ומקצועיים מהארץ ומהעולם .ב׳

לאומיות ומקומיות לקידום צעירים בסיכון; תהליכי הערכה של תכניות ופרויקטים רלוונטיים; 

 סקרים של גופים ממסדיים וחומרים אקדמאיים. 

 .פירוט החומרים שנסקרו כחלק מהתהליך מפורטים בנספח א'*

 

ו/או בסיכון  חברים מגוון מומחים בתחום הצעיריםבוועדה  – לתהליךועדה מייעצת ראשון של מפגש  .3

מירב דדיה : של הגוף המעריך את התכניתמרכזיים בתכנית, בגופים שותפים או בעלי תפקידים , במדידה

  - פרופ' חיה יצחקי ;משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ;מנהלת תכנית יתד - מולד

יחידת ילדים נוער וצעירים, מנהל  –יואב בוקעי משנה למנכ"ל אשלים;  –ענת פנסו  ;אוניברסיטת בר אילן

מנהלת פיתוח ארגוני  –גלבוע  –שלומית פסח מנהלת פיתוח מקצועי, תכנית יתד;  - הילה סופרמן;  אשלים

אגף הקרנות  –תמי אליאב משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;  –טלי הינדי ומידע, תכנית יתד; 

ועדת 
הערכה של  

התכנית  
החליטה על 

המהלך

ניסיון קודם 
של מידות 

והצוות

מעבר על 
חומרי  

התכנית  

פגישה 
ראשונה של  

וועדה  
מייעצת  
לתהליך

העמקה 
בחומרים  

ואיתור  
נוספים 

ראיונות 

פגישה 
שניה של 
הוועדה  
-המייעצת 

דיון בהצעה  

עדכון  
ההצעה לפי  
התייחסויות  

הוועדה  
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יובל ואוניברסיטת תל אביב; ותובנות  –דר' יפית סולימני  ל למרחב;מנכ" –בן ששון  מאירי; לאומיביטוח 

  .תובנותמנכ"ל ומייסד מכון המחקר  –פלדי 

 

הדיון בוועדה הראשונה עסק בעיקרו בהבנת רציונל המדידה, עיסוק בחששות מהמדידה וסיעור מוחות על 

ההסכמות מהוועדה התייחסו לכך אחת . והתפקיד/רקע של כל אחדעם פירוט החברים מדדים אפשריים. 

, מנקודת המוצא של הפרט לנקודה אחרת שהגדרת ההצלחה בתכנית צריכה להתייחס להתקדמות

בתכנית ולאחריה. לאור זאת, הוחלט כי בכל המדדים שניתן להבנות  שתתפותוהבמהלך מתקדמת יותר, 

הצלחה תהיה  ,יוצגו באופן המשקף התקדמות. כך למעשהציר ליניארי של התפתחות, מדדי ההצלחה 

 .הצעירים כלפי מעלה באבני הדרך של הצירשל התקדמות 

 

נציגי הוועדה. מגוון מבחרנו לראיין ולקיים פגישות מצומצמות עם  ,גיבוש המדדיםתהליך כחלק מ –ראיונות  .4

וכי ישנה  ,על כלל הנושאיםהחלטה זו נבעה מההבנה שבמסגרת הוועדה לא יתאפשרו דיונים נרחבים 

. התחום עלוהתוכנית  עלנים בוועדה תוך התייחסות לנקודות מבטם וחשיבות רבה לשמוע את הקולות הש

חברי הוועדה בעלי ניסיון משמעותי בתחום הצעירים והידע שלהם מהווה גורם מרכזי להתאמת כמו גם, 

ם מהתחומים השונים מומחינושאי תוכן ייחודיים גם עם ב , באופן נקודתי,התייעצנו ,. בנוסףהמדדים לתכנית

 להלן רשימת המרואיינים : לגביהם נדרשה הבהרה או העמקה. 

צוות המחקר;  –פרופ' חיה יצחקי; דר' יפית סולימני ויובל פלדי מירב דדיה; מבין חברי הוועדה:  .א׳

 מאירי בן ששון.; שלומית פסח גלבוע; ענת פנסו; עייואב בוק

סמנכ"ל  –ניר קידר  ; משרד האוצר –יעל אגמון : שייעצו בתחומי תוכן ספציפיים נוספיםמומחים  .ב׳

רונית ; אלומה –אורית רפל ; תב"ת –יעל חייט ; תב"ת – רוןרותי ימשרד הבריאות; בבכיר 

  NPC -לומלי ; טריס קרן גנדירמנהלת  –עמית 

 

גובשו המלצות בתוכנית ולאורה מדדי ההצלחה מתודולוגית למסגרת הוביל לבניית תהליך משמעותי זה 

 להלן.  מפורטות לתהליך המדידה. מסגרת זו והמלצות אלו 
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 מסגרת המדידה המוצעת  -חלק ב 

קשיחים עבור הצעירים המשתתפים בתכנית יתד. למדדי ההצלחה  פורטת את ההצעההטבלה שלהלן 

קיום פיזי, בריאות ; השכלה, תעסוקה ומיומנויות: אצל הפרט בארבעה תחומי חייםשינוי  התכנית מכוונת

מדדי ההצלחה שהוגדרו  ,לאור זאת .השתייכות משפחתית וחברתית; רווחה ובריאות רגשית; ומוגנות

, כאשר בכל תחום חיים הוגדרו מספר ומוצגים על פיהם אלולתוכנית ברמת הפרט נגזרים מתחומי חיים 

 מדדים קשיחים. 

כיצד ניתן לסמן  -את הוועדה והמומחים בקביעת מדדי ההצלחה לתכנית היא  אחת השאלות שהעסיקה

נקודה אחת של הצלחה בעבודה עם מגוון רחב כל כך של צעירים בסיכון, המגיעים מנקודות פתיחה שונות, 

 תחומי חיים שונים?  ושואפים לקדם

אלא ההצלחה של התכנית  ,או אחרת אחת אינה בהכרח נקודהברמת הפרט כי ההצלחה תה יההבנה הי

בתכנית השתתפותו מנקודת המוצא של הפרט לנקודה אחרת במהלך  התקדמותהיא  ברמת הפרט

מדד ההצלחה לאור זאת, הוחלט כי בכל המדדים שניתן להבנות ציר ליניארי של התפתחות,  ולאחריה.

הצלחה תהיה  ,. כך למעשהבתחומי המדידה )צירי המדידה( השונים למעשה הוא ההתקדמות של הצעירים

, התקדמות הצעירים כלפי מעלה באבני הדרך של הציר. לשם כך, במקביל לאינטק של הצעירים בתוכנית

נקודת הפתיחה של יתבקש לסמן מהי  )המלווה הראשי ו/או המלווה המשני( מוצע כי מלווה הצעירים

ימשיך לעקוב אחר ההתקדמות בציר  המלווה  ,הצעיר/ה בכל אחד מהצירים. במהלך העבודה עם הצעירים

תבחן ההשפעה של התכנית על  ,ויאסוף נתונים תומכים. לאחר תקופה שתוגדר במסגרת הערכת התוכנית

יש לציין כי הזנה  הפתיחה.תוך איתור המיקום הנוכחי של הפרט על הציר והשוואתה לנקודת , הצעיר/ה

שוטפת של כלל הנתונים הרלוונטיים במערכת התוכנית תאפשר ניתוחים מסוג זה לאורך זמן ובפשטות 

  יחסית.

ולכן, ישנם גם מספר מדדים שאינם  ,יםיעם זאת, לא בכל תחומי החיים של התכנית מדדי הצלחה הינם לינאר

 בנויים על ציר. 

 מבנה הטבלה 

תחום טבלה לכל  –אליו מתייחסים המדדים מוצג בכותרת ולאחריה מספר טבלאות  חום החייםת .1

  . חיים

  .כלומר, מהו תחום התוכן הנמדד אצל הצעיר – ציר המדידהבשורה הראשונה יוצג  .2

המחקרי לבחירת מדד זה  תחום מדידה זה. כלומר, מה הביסוס  תלבחיר הנימוקה יוצג יבשורה השני .3

 כמשמעותי להערכה, ומהי ההשפעה העתידית שיש לנושא זה על הפרט. 

לבחינה על ציר  להצלחה כלומר, מהן אבני הדרך –על הציר אבני הדרך  השלישית יוצגובשורה  .4

התוכן. כאמור, ביטוי ההצלחה יהיה במעבר מנקודה אחת לאחרת מתקדמת יותר על הרצף. הצירים 

ר שניתן להניח כי יגיעו בה צעירים ושואפים לשקף משקפים את  הנקודה ההתחלתית ביות

 התפתחות עד למימוש עצמי )בהתאם למטרות התכנית(.  

או לתקף את הצהרת  כולים לסייעאשר י –נתונים אפשריים למדידה  בשורה הרביעית יוצגו .5

ברובו על  דיווחי יתבסס  איסוף הנתונים תהליךכי  מציעים ואנחיצוניות. אינדיקציות הצעיר/ה ב

אך בעיקר בשל החשיבות הערכית הן משיקולי יעילות  ,תיקוף / בדיקה יתבצעהצעיר/ה ורק לעיתים 

 על הצהרות הצעיר/ה. שבהסתמכות 

בריאות  –מדדים שאין עבורם אינדיקציה חיצונית ברורה )בעיקר בתחומי החיים לגבי בנוסף, 

על דיווחי הצעיר/ה. רק רתית ומעורבות(. נסתמך השתייכות חב ,ומוגנות, רווחה ובריאות נפשית

תוך הישענות על כך שבספרות  ,בחרנו לבסס המלצה זו, עבור מרבית ממדדים אלה, במקרים אלו

לשכה המרכזית דוגמת ה ,מערכות מוכרות בישראל . כמו כן,אלו נבחנים באופן דומה מדדים
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תוך הסתמכות על הצהרת הפרט )למשל בסקר  ,אלו מדדיםנתונים על  אוספות ,לסטטיסטיקה

 החברתי של הלמ"ס(.

השינוי בא לידי ביטויי בחיי הצעיר/ה. המאפיינים יאפשרו לזהות צורות  בוו האופן מה – אפייניםמ .6

, איכות התעסוקה, אופן המגורים רכש הצעיר איזה סוג השכלה גבוהה :ביטוי שונות למדדים )לדוגמא

כלל הנושא במאפיינים גם הוא יי –במידה וישנם ביטויים לאיכות המופע העצמאיים וכו'(. בנוסף, 

 )איכות השירות, איכות התעסוקה בהיבטי מיצוי זכויות, יכולות קידום, התאמה לניסיון ולימודים וכו'(. 
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 השכלה תעסוקה ומיומנויות 

 
  

                                                           
 ממשתתפיה. 50%מדד זה רלוונטי לצעירים בגילאים רלוונטיים ולאוכלוסיות רלוונטיות מבין האוכלוסיות המשתתפות בתכנית המהווים רק כ  2
על ההשפעה הישירה של הגיוס לצבא על היכולת של הפרט להשתלב באופן טוב יותר אזרחיים עדכניים דענות רבה ושיח עם מומחים בתחום, נראה כי לא נעשו מחקרים לאחר עבודת מי 3

 ההנחה המוצגת כאן מוכרת בעולמות המקצועיים ומהווה את הנחת המוצא של התכניות השונות הפועלות עם צעירים בסיכון. ,בחברה. עם זאת
 לאומי. -מוגש לפורום לשירות לקידום השירות האזרחי. בישראל לאומי-זרחיא שירות תכנית מהפעלת תועלת-עלות(. 2011) יעוץ כלכלי בע"מ –עדליא  4

לקרן והיחידה  טר נושא זה ברמת הפרט מומלץ לשאול את הפרט על ניצול המענק. עם זאת, במידה ורוצים לנטר נושא זה ברמה של כלל משתתפי יתד, ניתן לפנותבמידה ורוצים לנ 5

 לחיימ"ש לבחון אפשרות לקבלת נתונים כוללת על משתתפי יתד. 

  2לאומי- אזרחישירות צבאי /  ציר המדידה

  הנימוק
שירות מראה על יכולת השתלבות במערכת,  לאומי מהווה מנגנון לשילוב מיטבי של הפרט במדינת ישראל.  - אזרחישירות  ו/או שירות צבאי

שירות מעבר לתקופה מסוימת מבטיח הטבות וכסף שיכולים לסייע . בנוסף, 34מהוה פלטפורמה לרכישת מיומנויות ולעיתים אף מקצוע 
 סיכון. מצבי לצעירים ב

 אבני דרך על הציר 
 

 לאומי -כניסה לשירות צבאי ו/או אזרחי 

 12ביצוע מינימום לחוק חיילים משוחררים )

 חודשים(

 לאומי מלא-סיום של שירות צבאי ו/או  אזרחי

 נתונים למדידה

 

 / התחלת שירות תאריך גיוס

 שחרור  סיבת  /מכתב

 לפי תאריך שחרור / סיום שירות ותק -

היתרה של המענק והפיקדון שבקרן מצב  -

  5לחיימ"ש

  תאריך ותעודת שחרור -

מצב היתרה של המענק והפיקדון שבקרן  -

 לחיימ"ש

 מאפיינים

/  שחרור משירות מסיבות אובייקטיביות -

 עריקות 

 גיל -

 לאומיצבאי/ אזרחי/  -

 אם ידוע מראש תפקיד -

 סיבת הפסקת השירות -

 / לא הסתבכות עם החוק -

 ?מעצרים ו/או בעיות משמעת -

 מיצוי זכויות לחוק חיימ"ש -

 

 איכות השירות  -

 איכות התפקיד  -

 הסתבכות עם החוק / לא -

 ? מעצרים ו/או בעיות משמעת -

 רכישת מקצוע לאזרחות  -

 שירות תוספתי  -

 שירות מילואים -
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 .ג'וינט ישראל –אשלים מה יוצא למדינה מזה? " השקעה בהשכלה גבוהה בקרב צעירים חסרי עורף משפחתי מניבה תשואה כספית חיובית. (."2017ביאנקו.א. )-ברק 6

 

 רמת השכלה  ציר המדידה 

 התקדמות על פני הציר מדד ההצלחה 

 הנימוק 
ואופן ההתנהלות בשוק העבודה. בנוסף לפן העתידיות ין איכות ומשך ההשכלה לבין רמות השכר מדד מוכר כבסיס למתאם חיובי ב

בריאות טובה יותר, תוחלת חיים ארוכה, סבירות נמוכה לבצע פשעים, חיי קהילה  –לפרט השפעות נוספות להשכלה גבוהה הכלכלי 
 . 6יחוסן כלכלללאלו מצטרפת ההשפעה שיש לאלו על המשק, הצמיחה, ו .פעילים ומעורבות אזרחית

 אבני דרך על הציר

הגעה לתכנית 

יות ומיומנללא  

יסוד )קריאה 

 וכתיבה( 

יות ומיומניש 

 יסוד 

 /תעודת בגרות שנות לימוד  12 שנות לימוד  8

תעודת בית ספר 

  מקצועי

 תחילת לימודים

 על תיכוניים

תעודת השכלה 

 הכשרה גבוהה /

 

 נתונים למדידה

 אישור רישום -  תעודה  תעודת סיום  תעודת סיום דיווח הצעיר/ה דיווח הצעיר/ה

תאריך תחילת -

 לימודים 

אישור סיום -

 לימודים 

 תעודה-

 

 מאפיינים

  שפה- 

 

 

 

 

 

 

האם יכול/ה -

לגשת לבגרויות 

 )ציונים(

 ציוני בגרות-

 תחום בגרות -

הציונים  -

תואמים דרישות 

 להשכלה גבוהה

מעבר של -

 /בחינת כניסה 

 ללא בחינה 

מוסד -

)אוניברסיטה/ 

 מכללה/ ישיבה(

 תחום-

מקצועי/ -

 אקדמאי 

מוסד -

)ישיבה/מכללה/ 

 אוניברסיטה(
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 תנאי עבודה. – 2016הסקר החברתי (. 2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 7

  ברוקדייל. משרד -ג'וינט-. מכון מאיירסלתוכניות תעסוקהמשרדיים -מדדי תוצאה משותפים בין(. 2016)אמביה, ר., פליישון, א. -שלם, ר., ירון –מאור, ד., נורדהיים, ש., ברנר    

 הכלכלה, משרד הרווחה, שירות התעסוקה, ג'וינט תבת.   
 . מוגש לח"כ מאיר כהן שר הרווחה והשירותים החברתיים.דו"ח הועדה למלחמה בעוני בישראל(. 2014אלאלוף, א. )  8
  ברוקדייל. משרד -ג'וינט-. מכון מאיירסלתוכניות תעסוקהמשרדיים -מדדי תוצאה משותפים בין(. 2016אמביה, ר., פליישון, א. )-שלם, ר., ירון –ש., ברנר  ד., נורדהיים,, מאור 9

 הכלכלה, משרד הרווחה, שירות התעסוקה, ג'וינט תבת.   

 7תעסוקה ציר המדידה

 התקדמות על פני הציר מדד ההצלחה 

 הנימוק
להימנע מכניסה למעגל העוני. זאת ועוד, מחקרים מצאו כי תעסוקה איכותית תעסוקה של אנשים מבוגרים הינה דבר חיובי אשר מאפשר להם 

 8תוחלת חיים ארוכה יותר, תחושת שליטה על חייו ורווחה נפשית ,מביאה לבעליה בריאות טובה יותר

 אבני דרך על הציר

נמצא מחוץ לשוק 

לא עובד ולא  –התעסוקה 

 מחפש 

תעסוקה רציפה מעל  קיום תעסוקה לא עובד אבל מחפש

  9לשישה חודשים 

 הכנסת שכר מינימום

 

 

 נתונים למדידה

הצהרת הפרט על מהלכי  

 חיפוש

מקום תעסוקה / תלוש / 

 חוזה

)טופס  מסמכים ממעסיק

106) 

 תלוש שכר 

 

 

 

 מאפיינים

 שכיר/ עצמאי-  

 אחוזי משרה-

ימי ושעות עבודה -

  )שגרתי/חריג(

 מרצון או שלא-

 עבודהקיים חוזה -

תעסוקה תואמת - 

 כישורים 

 מיצוי זכויות בעבודה -

 

 שכיר/ עצמאי-

ימי ושעות עבודה -

  )שגרתי/חריג(

 מרצון/ לא-

 בטיחות  -

איכות העסקה )היקף, -

שכר, מקצועיות, תנאים, 

 שביעות רצון(

 כישורים  תעסוקה תואמת-

 בעבודה מיצוי זכויות -

 מספר משרות -

 אחוזי משרה-

איכות העסקה )היקף,  -

שכר, מקצועיות, תנאים, 

 שביעות רצון( 

 תעסוקה תואמת כישורים 

 מיצוי זכויות בעבודה -
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ומוגנות תקיום פיזי, בריאו -חום חיים ת  

 

  

                                                           
 הלשכה המרכזית , 17מס'  – סדרת ניירות עבודה. כלכליות-לפי מאפיינים דמוגרפיים ותכונות חברתיות ,2000בשנת  הסדרי מגורים של צעירים בישראל(. 2005איינהורן.ש. ) 10

 , ירושלים.דמוגרפיה םתחו –לסטטיסטיקה     

 10 דיור ציר המדידה 

 התקדמות על פני הציר מדד ההצלחה 

 נימוקה
לא רמת בטחון מינימאלית בפירמידת הצרכים של מאסלו, ההנחה היא שלמענה על מוגנות הינה אחד מהצרכים הבסיסיים ביותר 

  .לא ניתן יהיה לראות פניות להתקדמות בנושאים אחרים

 אבני דרך על הציר 
ללא מקום מגורים או מחסה 

 ו/או מסגרת מגורים מסכנת 

מסגרת מאורגנת למגורים  מקום מחסה

 לטווח ארוך לא מסכנת

 מקום מגורים קבוע לא מסכן

 חוזה/ ארנונה אינדיקציה ממסגרת המגורים  דיווח הצעיר/ה דיווח הצעיר/ה נתונים למדידה

 מאפיינים

 ללא מקום מגורים -

 מגורים ברחוב -

 לינת ספות-

 מגורים מסכנים-

 בבית הורים/עצמאית-

 לבד/ שותפים-

 עם בן/בת זוג/ נשואים-

 עם ילדים  -

 לבד/ שותפים- ממסדי/ לינת ספות-

 בן/בת זוג/ נשואיםעם -

 עם ילדים  -

 

 בבית הורים/עצמאית-

 לבד/ שותפים-

 עם בן/בת זוג/ נשואים-

 עם ילדים  -

 הם ישנו סיוע בשכ"ד-
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 הכנסת, מרכז המחקר והמידע, ירושלים. .ניתוח כלכלי –חברתי בישראל מדדי עוני ופער (. 2009צ'רטוף, י., צדיק, ע. ) 11
 כלל לתקציבים אלו. לזכאים בהכרח יש לזכור כי צעירים המתגוררים אצל ההורים אינם  12
 כלל לתקציבים אלו. לזכאים בהכרח יש לזכור כי צעירים המתגוררים אצל ההורים אינם  13
 כלל לתקציבים אלו.לזכאים בהכרח יש לזכור כי צעירים המתגוררים אצל ההורים אינם  14

 הכנסה ציר המדידה

 התקדמות על פני הציר מדד ההצלחה 

 נימוקה

בריאות, רווחה וחינוך, והן בכלכלת המדינה, העוני פוגע הן באיכות החיים של האדם ומשפחתו ובנגישות שלו לשירותים ציבוריים כמו 
בשל הפסדי תוצר. הגידול בפער החברתי בישראל בדור האחרון ניכר בתחומי חיים רבים, לרבות החינוך והבריאות. תשלומי 
השתתפות עצמית בתחומים אלו עשויים להביא לידי ביטוי את הפער החברתי ולהוביל להקטנת הזמינות של שירותים חברתיים 

 11.משפחות עניותל

 אבני דרך על הציר

אין הכנסה 

  מעבר לקצבאות 

הכנסה פחות 

 משכר מינימום 

הכנסת שכר 

 מינימום

הכנסת שכר 

 ממוצע במשק

מצוי ביחידה 

משפחתית 

שנמצאת מעל 

 קו העוני

  גידול בהכנסה 

 נתונים למדידה

 תלוש שכר   

 

 

 תלוש שכר-

 106טופס -

   

 פייניםמא

מכמה משרות  - 

 ההכנסה

 אחוזי משרה-

מכמה משרות -

  ההכנסה

 אחוזי משרה-

אי/ תלוי -

בקצבאות ביטוח 

 12לאומי 

 

תלוי  אי/-

בקצבאות ביטוח 

 13לאומי 

 

  

אופי היחידה -

 –המשפחתית 

עם הורים/ לבד/ 

זוגיות /משפחה 

 של הצעיר 

תלות אי / -

בקצבאות ביטוח 

 14לאומי

מספר  -

 מפרנסים

 

קידום -

בתפקידים, שכר 

 ותנאים 

 



 

 

11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 גוריון בנגב.-המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בןהערכת ההתערבות ומצב משפחות בתכנית מפ"ה. . (2016קרומר נבו, מ. ) 15

    דה הערכה, משרד הרווחה והשירותיםמנהלת מדי דוח מסכם. – 2011-2015התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון  – 3600הערכת (. 2015המרכז לטכנולוגיה חינוכית  )    

 אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה. –החברתיים     
 דוגמאות להתנהגויות אלו מוצגות בהמשך המסמך.  –היבטים נוספים של התנהגויות סיכוניות, לגביהם אין אינדיקציה חיצונית לפרט, מומלץ שיכללו במחקר ובמעקב השוטף  16

 התנהלות כלכלית 

 התנהלות כלכלית נושא המדידה :
 מדדים : 

 גידול בהכנסות וצמצום הפער בין הכנסות להוצאות  –הכנסות  -
 חובות  -

o  יש /אין 
o  מנוהל / לא מנוהל 
o  צמצום החובות אל מול ההכנסות 
o  )? ממה נובעים החובות )האם החוב התגלגל לצעיר ממקור אחר 

 
  – התנהלות פיננסית -

o  חיים ללא אוברדרפט 
o  ניהול תזרים / תקציב מוגדר / מעקב מוסדר 
o  'התמקחות על מחירי עמלות וכו 
o ניהול תקציב מאוזן 

מדדים נוספים 

  15בהיבטי מוגנות

 מדדים : 
 האם לפרט יש תיקים פליליים או תלונות כלפיו בטווח זמן מוגדר; קצין מבחן  - שיעורי פשיעה -
  16מעורבות באלימות -
 חשוף להתנהגויות מסכנות בבית / בסביבה הקרובה -

 :מאפיינים 
o  חד ממדית / רב ממדית 
o  תדירות :קבועה /ארעית /ללא  
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  ; אורח חיים בריא יותר ומדיניות בריאות טובה יותר מביאים לשיפור בתוחלת 0228מבט על הבריאות  -,עם צאת הדוח החדש  OECD-ה(. 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 17

 . הודעה לתקשורת.חיים    
 בריאות ואורח חיים. – 2017הסקר החברתי (. 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )    
 איך החיים באמת ? מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי. (.2016מדינת ישראל )    

מדדים נוספים 

 17בריאות

 מצב בריאותימדד :  -
 הבריאותערכה עצמית לגבי מצב ה -

  : מאפיינים
 האם מוכר לאור מצב נכות / בריאות נפשית / בריאות פיסית ע"י המדינה ?

 האם ישנה הגבלה על הפעילות לאור המצב הבריאותי  
  ?האם ישנו צורך בריאותי / נפשי שלא קיבל מענה לאור חוסר משאבים -נגישות למענה רפואי  -
  ?האם נעשה חיבור / הנגשה / הפניה לגורמים רלוונטיים  –במידה והיה צורך  -
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 .איך החיים באמת ? מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי (.2016מדינת ישראל ) 18

 
לתפקוד ולרווחה נפשית בבגרות רשתות חברתיות של בוגרי השמה חוץ ביתית: בחינת מודלים של פיצוי, מיתון ותיווך לתיאור תרומת התמיכה החברתית (. 2016מלקמן, ע. ) 19

 בר אילן. -. בית הספר לעבודה סוציאלית ". חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיהצעירה ולקשר שלהם עם אירועי חיים שליליים

מדדים השתייכות 

משפחתית 

 וחברתית 

ו ישנו קשר מאדם אחד עמ יותרלפרט יש  – המשמעותייםהמטיבים מספר הקשרים  הרשת החברתית של הפרט המדד :
 ות / להתייעץ משמעותי ואליו ניתן לפנ

של הפרט. מערכת זו מספק עבור הפרט את מערכת המטיבים רשת חברתית מתייחסת למערכת הקשרים החברתיים  : נימוק

התמיכה של הפרט במכוון תחומי החיים. נהוג לבחון את הרשת החברתית במגוון מאפיינים המתייחסים לגודלה, עומקה ואיכותה 

הפרט. עבור הפרט הרכב הרשת החברתית יכול להעיד על סוגי התמיכה השונים שהפרט יכול ליהנות מהם וגודל הרשת בעיני 

  19לעיתים מקושרת גם להיבטים נוספים כמצב כלכלי טוב יותר, רווחה נפשית ובריאות רגשית

-  
 מספר פרטים מאפיינים  נשים הרלוונטיים והא -לגבי הרשת החברתית שלו  פירוט של הצעיר : נתונים למדידה -
 מאפיינים :  -

o  משפחה; זוגי )התחלתי, מגורים משותפים, : מעיד על סוגי התמיכה השונים יכולים להתקבל מהרשת  –הרכב הרשת
 אירוסים, נישואים(; חברים; מנטורים או מלווים מהחיים. 

o  כמות הרשת : גודלה של רשת הקשרים של הפרט ותדירותה 
 
 

 פעילות אזרחית חברתית פעילה  המדד :
   אינדיקציות של הצעיר לגבי פעילות, קבלת מלגה על התנדבות, ארגון / קהילה אליו קשורים נתונים למדידה : -
 מסגרת פעילות ברורה, התנדבות באופן ספוראדי, ב מאפיינים : -

 ברתיתוח השתייכות משפחתית תחום חיים :
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 20רווחה ובריאות רגשיתתחום חיים : 

 
 

                                                           
 .איך החיים באמת ? מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי (.2016מדינת ישראל ) 20

 החברתי של הלמ"ס:השאלות הנ"ל מנוסחות כך בסקר  21
 כמה חברים קרובים יש לך היום? הכוונה לחברים ש<אתה מרגיש/ את מרגישה> נוח בחברתם, שאיתם

שנם אילו היית במשבר או במצוקה, האם י  ?בדידות >אתה מרגיש / את מרגישה<האם יש מצבים שבהם ? <אתה יכול/ את יכולה> לדבר בעניינים אישיים, או לפנות אליהם בבקשת עזרה 

 ?לסמוך >אתה יכול / את יכולה<אנשים שעל עזרתם 

מדדים רווחה 

 21ובריאות רגשית

 שביעות רצון מהחיים  -
 תחושת מסוגלות עצמית  -
 תחושת בדידות  -
 הימצאות מעגלי תמיכה )עם מי להתייעץ/ במי להיעזר(  -
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 הצעות לתהליך המדידה 

הפועלות  ,השונות תובמסגרת קליטת הצעירים בתכני –מדידה רוחבית תוך זיהוי ציר ההתערבות  .1

מתקיים תהליך בחירה מובנה בו כל פרט מגדיר לעצמו את תחומי החיים בהם  ,במסגרת תכנית יתד

למרות שאפשר מותאם סל השירותים האישי של הפרט.  ,רוצה לראות שינוי. לאור הגדרה זוהיה 

מוצע כי המדידה  ,היה להחליט למדוד את התקדמות הפרט רק בצירי ההתערבות של כל צעיר

שאיפה לראות . המלצה זו נובעת מתוך השה תהיה רוחבית ותתייחס למדדים בכל תחומי החייםשתע

כן, לנסות ולזהות מתאמים מגוונים בין . כמו ם יכול להשפיע על שינויים נוספיםהאם שינוי בציר מסוי

הצירים וההשפעות/ נקודות קריטיות בצירים שיזוהו כקפיצות מדרגה משמעותיות עבור הצעירים. 

סוג זה תסייע לתת מענה על ההשפעה הרוחבית של התכנית, האם מענה מובנה רק לחלק מבדיקה 

 ? אין די בכךכוני או שמא ימתחומי החיים יכול לסייע לצעירים להפוך לבוגרים שיוצאים מהמעגל הס

וניתוח ההשפעה של התוכנית  להתמקד/כמובן שעבור כל צעיר/ה יסומנו הצירים בהם הוחלט לעסוק

  שה גם בראי בחינת ההצלחה בצירים שעמדו כמושאים לשינוי. יע

 

כחלק מניתוחי ההשפעות של הצירים השונים על התקדמות הצעירים ניסיון לאתר "מדד על"   .2

בצירים נוספים, נוכל לנסות ולאתר האם ישנו מדד / אבן דרך מסוימים שהצלחה בהם תייצר אדוות 

 –חיים נוספים. מסקירת הספרות לא נמצא מדד שכזהמשמעותיות להתקדמות הצעירים בתחומי 

עוסקות חלקן בתחום חיים  ושזוהדבר שיכול להיגזר אולי מהעובדה שמגוון התוכניות הלאומיות 

ספציפי או אוכלוסייה ספציפית ואילו החלק הבוחן סוגיות רחבות מתחיל, במדינות רבות, בגילאים 

גם אם היו לתכניות אלו משקלות בנוגע , לכן .ם נוספיםמוקדמים יותר אשר יכולים לכלול מגוון מדדי

אלו לא היו יכולות לשקף התייחסות לתכנית כוללנית )בתחומי החיים  –להשפעת ההתערבויות 

עם זאת יש לקחת בחשבון כי במגוון התוכניות הלאומיות ובמגוון האוכלוסיות שבסיכון( לצעירים. 

 ן( ישנו מקום מרכזי לנושא התעסוקה. הפונות לצעירים )ולא בהכרח צעירים בסיכו

 

כאמור, ההבנה שהתגבשה במסגרת הוועדה היא כי הצלחה בראי  מהי ? –התקדמות מוצלחת  .3

עם זאת לאור  התוכנית היא התקדמותו של הפרט מנקודה מסוימת לגבוהה ממנה בציר התחום.

תעדף תחום שלא ל כניתווועדת הת מוסכם וההחלטה של "מדד על"העובדה שצויינה כי לא נמצא 

הוצע להגדיר התקדמות מוצלחת ככזו שיש בה קפיצה משמעותית  –ים אחד מאחרהתערבות 

צירי ההתקדמות של הצעירים בתכנית לפי עומק הסיכון אליו חשוף  ליציאה מסיכון. מומלץ לחלק את

כך, בחינת ההצלחה של התכנית לא תסתפק הפרט על פני הצירים השונים )במדדים להם יש ציר(. 

רק בבחינת ההתקדמות של צעיר מנקודה אחת לאחרת אלא תוכל להביא לידי ביטוי את התקדמותו 

 סיכוני.  פחותשל הפרט בין מצב סיכוני למצב 

מאחר והחשיפה לסיכון מורכבת ואינה בהכרח חד ממדית בחרנו להציע התבוננות זו על פי חלוקה 

מצב שיכול להיות  –סיכון בינוני; צהוב  –סיכון גבוהה; כתום  –המופיעות כרמזור )אדום לרמות סיכון 

 –התבוננות זו ללא סיכון יציאה להגשמה(. מסמך זה כולל הצעה ל –ללא סיכון או עם סיכון קל; ירוק 

מומלץ לתקף את ההצעה מול עובדי יתד הפוגשים את הצעירים בשטח. הצעה למדרג הצירים 

 בנספח ב'. מופיעה 

 

גם באופן מאוחד אל מול נתונים מדדים אלו בנוסף הוצע למדוד את  - הנהשוואה לנתוני מדי .4

נתוני ביטוח לאומי )על תלות במדינה, שכר וכו'(; למשל אל מול מהמדינה )ולא מול צעיר זה או אחר(. 

ניתן יהיה לראות  נתונים של הקרן והיחידה לחיימ"ש; נתוני משרד החינוך ועוד. במסגרת תהליך זה

לתקף את המדידה הפרטנית; לקבל מידע : את השינוי שחל אצל הצעירים בתכנית באופן כולל ובכך 

 אל מול כלל הצעירים בישראל. ת על השינוי שחל אצל הצעירים; והשוו
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 נושאים נוספים למדידה שלא כחלק מהצירים הקשיחים למדידה 

שאלת הצלחתה  רק זווית התבוננות אחת על תכנית יתד.המדדים הקשיחים שהוצגו במסמך זה מהווים 

הווה . מחקר זה י"תובנות" ד תבחן במסגרת מחקר מקיף בהובלת מכון המחקרוהשפעתה של תכנית ית

הצעירים ובעלי  , כאמור, גם להיבטים רכים, תפיסותהמחקר תייחסמחקר הערכה מלווה לתכנית. בכללותו י

, מגוון מאפיינים ואל, גם הוהשוטף של התכנית לגבי פעילותה אשר יכלבמקביל למעקב  ,ועוד. זאת העניין

  . אינם נכללים במסמך זה ,ומדדים נוספים שאינם חלק ממדדי ההצלחה הקשיחים של התכנית, ולאור זאת

המדדים הקשיחים המתאימים, הקשיחים התקיים דיון מעמיק סביב לגיבוש המדדים במסגרת דיוני הוועדה 

דים נמצאו פחות משמעותיים להסתכלות המוצגת במסמך זה אולם, נתפסים דחלק מהמ ,באופן טבעי

כמשמעותיים לניטור בפעילותה השוטפת של התוכנית ו/ או במסגרת מחקר הערכה המלווה. בכדי לא לאבד 

   אלו להלן :  נושאיםמידע חשוב זה רוכזו 

 קידום בריאות :  .1

o  מצב בריאותי של הפרט 

o  בריאות נפשית 

o ניסיונות אובדניים 

o  מגבלות בעקבות מצב בריאותי 

o  התמכרויות 

o  הריונות לא רצויים 

o  הצלחת התכנית בקידום אורח חיים בריא 

o  פעילות גופנית 

 התנהגויות סיכוניות של הפרט, לרבות :  .2

o   שימוש גבוהה בסמים / אלכוהול 

o  התנהגויות מיניות לא מוגנות 

o  פגיעה עצמית 

o  מעורבות באלימות 

o מבצעי עבירות באינטרנט  /נפגעי 

o  חזרה על התנהגויות סיכוניות מהעבר 

 מסוגלות עצמית  .3

 תפיסת עתיד של הצעירים  .4

 הסתייעות  .5



 

 

17 

 

 

 החומרים שנכללו בתהליך -נספח א'  

 ביבליוגרפיה

תוכנית לצעירים בסיכון במרכזי  (.2011אהרוני, ב., לוין,ל. )-אזרחי, י., רוזינר, א., הנלה .1
 UJA Federation of New York. HOFFMAN MERTENSמוגש ל דו"ח מסכם.  –צעירים 

MANAGEMENT CONSULTANTS Ltd:נדלה מ . 

http://www.fkn.org.il/webfiles/fck/files/bishvili.pdf 
לפי מאפיינים  ,2000הסדרי מגורים של צעירים בישראל בשנת (. 2005איינהורן.ש. ) .2

, הלשכה 17מס'  –סדרת ניירות עבודה . כלכליות-דמוגרפיים ותכונות חברתיות
 תחום דמוגרפיה, ירושלים. נדלה מ: –המרכזית לסטטיסטיקה 

http://www.cbs.gov.il/www/publications/pwmegurim17.pdf 
 

מוגש לח"כ מאיר כהן שר  דו"ח הועדה למלחמה בעוני בישראל.(. 2014אלאלוף, א. ) .1
 נדלה מ: הרווחה והשירותים החברתיים.

 
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf 

 
מה יוצא למדינה מזה? " השקעה בהשכלה גבוהה בקרב (."2017ביאנקו.א. )-ברק .3

  ג'וינט ישראל –אשלים עירים חסרי עורף משפחתי מניבה תשואה כספית חיובית. צ
 

. הכנסת, מרכז המחקר סקירה משווה –הטיפול בחסרי בית צעירים (. 2016בקר, א. ) .4
 נדלה מ:והמידע, ירושלים. 

https://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03886.pdf 
 

התכנית הלאומית לצעירות וצעירים  -תכנית יתד  (.2018ג'וינט ישראל אשלים ) .5
., משרד העבודה, הרווחה 17.1.2018מצגת לפורום משקיעים חברתיים במצבי סיכון. 

 והשירותים החברתיים.
 

ג'וינט  תכנון התערבות: שאלון משליםכלי מיפוי צרכים ו(. 2017ג'וינט ישראל אשלים ) .6
 יתד.  – 30.10.2016מיום  2014החלטה (. 2016אשלים ) –ישראל 

 

ריכוז  -רווחה ובריאות רגשית של צעירים במצבי סיכון (. 2017ג'וינט ישראל אשלים ) .7
 לקראת מושב  "רווחה ובריאות רגשית" בכנס השקת תכנית יתד. הגדרות ומרכיבים.

 

משפחות  -שאלון לעובדים סוציאליים בתכנית מפ"ה(. 2016שלים )ג'וינט ישראל א .8
. מבוסס על שאלון להערכת התכנית "עבודה פרטנית לשינוי חברתי", פוגשות הזדמנות

 .2014נבו, -קרומר
 

 מיפוי צרכים ותכנון התערבות –תיק לקוח תכנית יתד ג'וינט ישראל אשלים.  .9
 

 סופי. –מפת ביטויי הצלחה ג'וינט ישראל אשלים.  .10
 

נדלה מאתר העמותה:  .מדדי הצלחה עם נוער בסיכון(. 2018"גשר אל הנוער" ) .11

factors-https://www.geh.org.il/success 

 

 

 

http://www.fkn.org.il/webfiles/fck/files/bishvili.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications/pwmegurim17.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf
https://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03886.pdf
https://www.geh.org.il/success-factors
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מנהל  –ניירות עבודה, המוסד לביטוח לאומי  .ניידות בין דורית בישראל(. 2017הלר,א. ) .12
 המחקר והתכנון, ירושלים. נדלה מ:

https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/NayadutBenDorit.pdf 
 

, המוסד 293. סקרים תקופתיים 2016ת מקבלי דמי אבטלה בשנ(. 2017וסרשטיין.ש. ) .13
 מנהל המחקר והתכנון, ירושלים. נדלה מ: –לביטוח לאומי 

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_293.aspx 
 

תוכניות לשיקום בקהילה של צעירים המתמודדים עם מחלה  (.2014ליפשיץ.ח. ) .14
קרן מפעלים  -המוסד לביטוח לאומי אגף הקרנות הישגים ואתגרים.  :פסיכיאטרית

 נדלה מ:. 154מיוחדים, מפעלים מיוחדים 

https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_154.pdf 
 

תכניות למעבר לעולם העבודה (. 2007סטרבצ'ינסקי, פ., יורוביץ, ל., הופמן, ג. ) -כאהן  .15
וקדייל, בר-ג'וינט-מכון מאיירס. בקרב בני נוער בכלל וצעירים ובני נוער בסיכון בפרט

 נדלה מ מרכז אנגלברג לילדים ונוער.
https://www.fkn.org.il/webfiles/fck/work_youth_at_risk.pdf 

 
 

 נדלה מ:הון חברתי.  – 2018הסקר החברתי  (.2018) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .16

http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf 
 

. בריאות ואורח חיים – 2017הסקר החברתי (. 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) .17

 נדלה מ:

http://www.cbs.gov.il/skarim/social_surv/seker2017.pdf 
 

 נדלה מ:. תנאי עבודה – 2016הסקר החברתי (. 2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) .18

http://www.cbs.gov.il/skarim/social_surv/seker2016.pdf 
 

מבט על  -,עם צאת הדוח החדש  OECD-ה(. 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) .19
; אורח חיים בריא יותר ומדיניות בריאות טובה יותר מביאים 0228הבריאות 

 הודעה לתקשורת.  נדלה מ: לשיפור בתוחלת חיים.

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201705329  

 
רווחת האוכלוסייה  – 2013הסקר החברתי (. 2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) .20

 נדלה מ: .בישראל

http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2013.pdf 
 

השתתפות בכוח  – 2005הסקר החברתי (. 2005הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) .21
 נדלה מ:. העבודה

http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2005.htm 
 
 
 

https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/NayadutBenDorit.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_293.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_154.pdf
https://www.fkn.org.il/webfiles/fck/work_youth_at_risk.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/social_surv/seker2017.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/social_surv/seker2016.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201705329
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2013.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2005.htm


 

 

19 

 

 

מדדי (. 2016אמביה, ר., פליישון, א. )-שלם, ר., ירון –מאור, ד., נורדהיים, ש., ברנר  .22
ברוקדייל. -ג'וינט-. מכון מאיירסתעסוקהמשרדיים  לתוכניות -תוצאה משותפים בין

 משרד הכלכלה, משרד הרווחה, שירות התעסוקה, ג'וינט תבת. 
 

. איך החיים באמת ? מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי (.2016מדינת ישראל ) .23
    http://www.wlb.gov.il נדלה מ:

   
תכנית תעסוקה לצעירים  - עתיד בטוח לצעירים .(2016לאומי )המוסד לביטוח  .24

קרן מפעלים מיוחדים,  -אגף הקרנות  עם ליקויי למידה והפרעות קשב  35-20בגילאי 
 ברוקדייל. נדלה מ:-ג'וינט-, מכון מאיירס165מפעלים מיוחדים 

https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_165.pdf 
 

רשתות חברתיות של בוגרי השמה חוץ ביתית: בחינת מודלים של (. 2016מלקמן, ע. ) .25

לתפקוד ולרווחה נפשית פיצוי, מיתון ותיווך לתיאור תרומת התמיכה החברתית 

חיבור לשם קבלת התואר . בבגרות צעירה ולקשר שלהם עם אירועי חיים שליליים

 ן. נדלה מ : בר איל -בית הספר לעבודה סוציאלית . "ה"דוקטור לפילוסופי

min45135/uploads/artFile/359.pdf?lang=hehttp://hei4cal.com/ad 

 
 –התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון  – 0360 (.2015המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) .26

היחידה להערכת תכניות במט"ח, משרד הרווחה  .2011-2015הערכת התכנית 
 אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה. נדלה מ: –והשירותים החברתיים 

http://bit.ly/2nvJXMj 

 
התכנית הלאומית לילדים  – 0360(. הערכת 2015) המרכז לטכנולוגיה חינוכית  .27

מינהלת מדידה הערכה, משרד הרווחה דוח מסכם.  – 2011-2015ולנוער בסיכון 
 אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה. נדלה מ: –והשירותים החברתיים 

http://storage.cet.ac.il/eval/%2ולנוער%20לילדים%20הלאומית%20התכנית%20360%20הערכת
  dfpהערכה.%20_דוח%202015-%20-2011בסיכון0
 

נדלה  מיפוי מענים וצרכים עבור אוכלוסיות הצעירים בסיכון בישראל. (.2013מידות ) .28
 מ:

content/uploads/2013/12-http://www.gandyr.com/wp/לשולחן-מסמך-בסיכון-צעירים-
 pdfהעגול.

 

התכנית הלאומית (. 2016המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר ) .29
בית הספר לבריאות  .2015 – 2013למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל דו"ח לשנים 

 מ:הציבור ורפואה קהילתית האוניברסיטה העברית והדסה, משרד הבריאות. נדלה 
file:///C:/Users/joanna/Downloads/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7

2013.pdf-%93%D7%93%D7%99%D7%9D%202015 

 .מגזרית לשילוב צעירים בעבודה-ם ביחד: היוזמה הביןעובדי(. 2014משרד ראש הממשלה ) .30
 

הגדרת אוכלוסיית הצעירים והצעירות בליווי  (.2018משרד הרווחה והשירותים החברתיים ) .31
 .תוכנית יתד

 

דוח מסכם  (.2017משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ) .32
בהתאם להחלטת ממשלה מספר  -עבודת הצוות לקביעת מדדים ויעדים לתכניות תעסוקה 

http://www.wlb.gov.il/
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_165.pdf
http://hei4cal.com/admin45135/uploads/artFile/359.pdf?lang=he
http://bit.ly/2nvJXMj
http://storage.cet.ac.il/eval/הערכת%20360%20התכנית%20הלאומית%20לילדים%20ולנוער%20בסיכון%20-%202015-2011_דוח%20הערכה.%20pdf
http://storage.cet.ac.il/eval/הערכת%20360%20התכנית%20הלאומית%20לילדים%20ולנוער%20בסיכון%20-%202015-2011_דוח%20הערכה.%20pdf
http://www.gandyr.com/wp-content/uploads/2013/12/צעירים-בסיכון-מסמך-לשולחן-העגול.pdf
http://www.gandyr.com/wp-content/uploads/2013/12/צעירים-בסיכון-מסמך-לשולחן-העגול.pdf
file:///C:/Users/joanna/Downloads/×�×�×�%20×�×�×�×�×�%202015-2013.pdf
file:///C:/Users/joanna/Downloads/×�×�×�%20×�×�×�×�×�%202015-2013.pdf
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. מוגש לשר העבודה, הרווחה בנושא קביעת מדדים ויעדים בתכניות תעסוקה 2594
והשירותים החברתיים, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הועדה לקידום תחום התעסוקה 

 .2030לקראת שנת 
 

ניתוח כלכלי של תכנית "סיכויים" חושף  (.2016רווחה והשירותים החברתיים )משרד ה .33
נדלה  הודעות הדוברת.את ההיבט הכלכלי במניעת עבריינות חוזרת בקרב בני נוער. 

 מ:

-bdc1-40f4-5c7e-http://www.mosa.gov.il/dover/pages/newspage.aspx?listid=76c73ffb
c3379813c505&itemid=738-85eb-4897-ffba-20a68f9aa9e8&webid=57bafbcd 

 
 .למרחב עמותת –צוות נובה  –מודל יישום למערך המדידה (. 2015נובה ) .34

 
ברוקדייל, -ג'וינט-מכון מאיירס. ילדים ובני נוער בסיכון בישראל(. 2017לאל.ר. ) –סבו  .35

 מרכז אנגלברג לילדים ונוער.
 

-תועלת מהפעלת תכנית שירות אזרחי-עלות(. 2011יעוץ כלכלי בע"מ. ) –עדליא  .36
 לאומי. -. מוגש לפורום לשירות לקידום השירות האזרחילאומי בישראל

 

מיפוי בעיות,  –סוגיות בריאות של צעירים בסיכון  (.2017הארגונים למען צעירים בסיכון )פורום  .37
  .חסמים ופתרונות אפשריים

 

הכנסת,  .ניתוח כלכלי –חברתי בישראל מדדי עוני ופער (. 2009צ'רטוף, י., צדיק, ע. ) .38
 . נדלה מ:מרכז המחקר והמידע, ירושלים

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02368.pdf 
 

צעירים בסיכון לאחר שירות צבאי/לאומי: הגדרת צרכים והצעות  (.2012קרן גנדיר ) .39
 . למענים באמצעות הקרן להכוונת חיילים משוחררים

 

המחלקה הערכת ההתערבות ומצב משפחות בתכנית מפ"ה. (. 2016קרומר נבו, מ. ) .40
 גוריון בנגב.-לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן

 
דוח תחום בנושא  –צעירים חסרי מנוח (. 2013לנדה, ש. ) –כהן, א. ולבל  –רודיך  .41

מידות. תל אביב. נדלה . 18-35ארגונים הפועלים עם ולמען בוגרים בישראל בגילי 
 מ:

 http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/File/youngs/The%20Young%20and%20
the%20Restless%20HEB.pdf 

 
סקירת סוגיית   -צעירים חרדים וצעירים ערבים (. 2015כהן, א. ושפרמן ק. ) –רודיך  .42

 . מידות. תל אביב. נדלה מ:2015הצעירים במגזר הערבי והחרדי בישראל 

http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/File//דוחות-Midot%20
%20Hebrew.pdf-%20Arab%20and%20Orthodox%20Young%20Adults%20 

 
התכנית  -הצעה לביצוע מחקר הערכה מלווה לתכנית יתד (. 2017תובנות ) .43

הערכה, תכנון ויעוץ לשיפור  –. תובנות לצעירות וצעירים במצבי סיכוןמית הלאו
 ארגונים בע"מ.

 
 
 

http://www.mosa.gov.il/dover/pages/newspage.aspx?listid=76c73ffb-5c7e-40f4-bdc1-20a68f9aa9e8&webid=57bafbcd-ffba-4897-85eb-c3379813c505&itemid=738
http://www.mosa.gov.il/dover/pages/newspage.aspx?listid=76c73ffb-5c7e-40f4-bdc1-20a68f9aa9e8&webid=57bafbcd-ffba-4897-85eb-c3379813c505&itemid=738
https://mymidot.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FShared%20Documents&viewpath=%2FShared%20Documents%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FShared%20Documents%2F%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5%2F%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5%2F2018%2F%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%AA%D7%93%2F%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2F%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5%2F%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5%2F2018%2F%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%AA%D7%93%2F%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://mymidot.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FShared%20Documents&viewpath=%2FShared%20Documents%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FShared%20Documents%2F%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5%2F%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5%2F2018%2F%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%AA%D7%93%2F%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2F%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5%2F%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5%2F2018%2F%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%AA%D7%93%2F%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02368.pdf
http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/File/youngs/The%20Young%20and%20the%20Restless%20HEB.pdf
http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/File/youngs/The%20Young%20and%20the%20Restless%20HEB.pdf
http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/File/youngs/The%20Young%20and%20the%20Restless%20HEB.pdf
http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/File/דוחות/Midot%20-%20Arab%20and%20Orthodox%20Young%20Adults%20-%20Hebrew.pdf
http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/File/דוחות/Midot%20-%20Arab%20and%20Orthodox%20Young%20Adults%20-%20Hebrew.pdf
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http://www.mentoring.org/images/uploads/Report_TheMentoringEffect.pdf
https://www.dcya.gov.ie/documents/cypp_framework/BetterOutcomesBetterFutureReport.pdf
https://www.dcya.gov.ie/documents/cypp_framework/BetterOutcomesBetterFutureReport.pdf
http://bit.ly/2oLK2N9
http://nahic.ucsf.edu/wp-content/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf
https://www.slough.gov.uk/downloads/families-first-programme-outcome-plan.pdf
https://www.gao.gov/new.items/d08678.pdf
https://www.wingatewildernesstherapy.com/Programs-for-Troubled-Young-Adults
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 ה רלוונטיים  דמדיפרוייקטי מידות בתחום הצעירים ו ארגון ניסיוןהרחבה על  -נספח ב'  

. להלן הרחבה על בתחום הצעירים והצוות הניסיון המצטבר של מידות כאמור, ההצעה שלהלן נשענת על 

 : הפרויקטים בתחום הצעירים שצוינו מעלה 

לרבות מיפוי תחום הצעירים בישראל כל וסקר את  2013אשר פורסם בשנת  – דוח תחום צעירים .1

הצעירים, צרכים ומענים, שחקנים ושינוי מדיניות. הדוח כלל המלצות למדדי הצלחה משותפים ולצעדים 

 לעתיד. הדוח התייחס לשינוי בתחום בעשור שקדם לכתיבתו. 

ב  שולחן העגול התלת מגזרי לקידום צעירים בסיכוןאשר הוגש ל  ניות בנושא צעירים בסיכוןינייר מד .2

2013 ; 

דוח המרחיב את הלמידה שנעשתה במסגרת דוח תחום  – תחום בנושא צעירים חרדים וערביםדוח  .3

–הצעירים )שתואר לעיל( תוך התעמקות בצעירים חרדים ובצעירים ערבים. הדוח הוכן לפרויקט נט 

 מד של אונסקו. 

ניתוח מעמיק של שדה ארגוני המנהיגות הפועלים בקרב צעירים  – דוח תחום מנהיגות צעירים .4

 . לרבות, תכניות לקידום מנהיגות של צעירים בסיכון בישראל

 הממוקדת בתחום הצעירים בישראל.  - מדידת מימוש האסטרטגיה החברתית של קרן גנדיר .5

רמי מימון שותפות פילנתרופית של מספר גו – בחינת אפקטיביות הפעילות של קרן הזדמנות .6

 הפועלים בתחום הצעירים בסיכון.

 המתמקדת באוכלוסיית הצעירים בסיכון.  - בחינת אפקטיביות של עמותת למרחב .7

העוסקת בקידום אוכלוסיות מורחקות מצמתי  -  בחינת מימוש האסטרטגיה של עמותת אלומה .8

 החלטה במעבר צמתי החלטה משמעותיים בחייהם. 

עבור ועדת ההיגוי של מרכזי הצעירים. ניהול תהליך  – בישראל פיתוח תו תקן למרכזי הצעירים .9

 שיתופי לקביעת מדדי הצלחה משותפים לפעילות מרכז צעירים מיטבי.

איתור מאפיינים של מודלים מוצלחים להפעלת קבוצות  – בחינת אפקטיביות של קבוצות מנהיגות .10

 מנהיגות בעלות השפעה הפועלות במסגרת מרכזי הצעירים.

מגוון הפרויקטים שנסקרו לעיל באים במקביל לאנליזות למגוון רחב של  – אנליזות לארגונים בתחום .11

 ארגונים העוסקים בקידום צעירים ופנו לתהליך לקבלת תו מידות לאפקטיביות. 

במקביל לניסיון הרחב של מידות, למובילת התהליך מטעם הארגון היכרות  – ניסיון הצוות המקצועי .12

תחום, כשותפה לכלל התהליכים הארגוניים בתחום, והובלת רבים מהם ועוד  קודם לכן מעמיקה עם ה

נוספים הובלת פרויקטים . זאת במקביל לכתיבת תזה בתחוםו כתיבת נייר המדיניות הראשון בתחוםב

 בארגון. בנושאי מדידה חברתית 

 בהובלת תהליכי מדידה רלבנטייםהניסיון המצטבר של מידות ההצעה שלהלן נשענת על בנוסף לניסיון זה 

 פיתוח מדדים לתהליכים חברתיים מורכבים, כמפורט להלן: לרבות 

מוצר ייחודי של מידות הכולל מיפוי ומחקר חברתי יישומי  – דוחות תחום ומיפויים חברתייםפיתוח  .1

זרים הבריטי וכולל את הגדרת התחום, מיפוי השחקנים מהמג NPCהמתבסס על מתודולוגיה של ארגון 

 6השונים, הגדרת מדדי הצלחה משותפים וזיהוי מודלים אפקטיביים לפעילות. עד היום הפיקה מידות 

מגוון מיפויים חברתיים והשיקה לפני כשנה  השונים. כמו כן מידות ביצע נושאיםדוחות תחום ב

 "המפה החברתית"(. –פלטפורמה אינטרנטית למיפוי תחומים חברתיים )ר' להלן 

אשר  מידות התמחות ייחודית בפיתוח תווי תקן חברתיים,ל - מדדים משותפים ברמת תחוםפיתוח  .2

לדוגמא: תו תקן למרכזי צעירים עבור וועדת  כוללים מדדי הצלחה משותפים לתחום פעולה חברתי

מיזם הלאומי להתנדבות )בתהליך הההיגוי של מרכזי צעירים בישראל ותו תקן לניהול מתנדבים עבור 

  לביטחון תזונתי.מידות פעלה כגוף מייעץ להבניית מדדים וקריטריונים להפעלת המיזם בנוסף,  עבודה(.
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מתודולוגיה  -מידות פיתחה את "תו מידות לאפקטיביות"  – הגדרת מדדי הצלחה ברמת הארגון .3

ייחודית הנסמכת על כלי הערכה ודירוג מרחבי העולם שמטרתה להעריך את סיכויי העמותה להיות 

למדידת מידת המימוש של האסטרטגיה כמו כן, מידות פיתחה תהליכים ייחודיים נוספים  .ביתאפקטי

החברתית של הארגון. תהליכים אלו בוצעו עד כה למגוון שחקנים בשדה החברתי: קרן גנדיר, קרן 

 . )מבוצע בימים אלה( מסד נכויותעמותת אלומה ורודרמן, חברת אמדוקס, חברת קונדואיט, 

תהליכים אלה מבוצעים כחלק אינטגרלי  – גדרת מדדי הצלחה לפרויקטים חברתייםתהליכים לה .4

מידות מהווה בכל תהליך מדידה פרטני של מידות, שחלקם כבר פורטו לעיל. בהקשר זה נציין למשל, כי 

מטעם משרד הרווחה למדידת אפקטיביות ההתנדבות באגפי ההתנדבות ברשויות מומלצת פלטפורמה 

 דע ייחודי בנושא. השונות ובעלת י
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  22הצעה לרמות סיכון על פני הצירים –נספח ג' 

 

                                                           
 –מצב סיכוני אחד לפחות נספח זה נבנה בהמלצת הוועדה לקביעת מדדים קשיחים ומטרתו לסמן לא רק את הצירים להתקדמות עבור כל צעיר/ה אלא, גם את קפיצות המדרגה מ 22

  מומלץ לתקף המלצה זו עם צוות התכנית ונציגים מהשטח.
 ממשתתפיה 50%זה רלוונטי לצעירים בגילאים רלוונטיים ולאוכלוסיות רלוונטיות מבין האוכלוסיות המשתתפות בתכנית המהווים רק כ מדד  23
לב באופן טוב על ההשפעה הישירה של הגיוס לצבא על היכולת של הפרט להשתאזרחיים עדכניים לאחר עבודת מידענות רבה ושיח עם מומחים בתחום, נראה כי לא נעשו מחקרים  24

 ההנחה המוצגת כאן מוכרת בעולמות המקצועיים ומהווה את הנחת המוצא של התכניות השונות הפועלות עם צעירים בסיכון. ,יותר בחברה. עם זאת
 לאומי. -מוגש לפורום לשירות לקידום השירות האזרחי. בישראל לאומי-זרחיא שירות תכנית מהפעלת תועלת-עלות(. 2011) יעוץ כלכלי בע"מ –עדליא  25

יתד, ניתן לפנות לקרן והיחידה במידה ורוצים לנטר נושא זה ברמת הפרט מומלץ לשאול את הפרט על ניצול המענק. עם זאת, במידה ורוצים לנטר נושא זה ברמה של כלל משתתפי  26

 ד. לחיימ"ש לבחון אפשרות לקבלת נתונים כוללת על משתתפי ית

  23לאומי-אזרחי שירות צבאי /  ציר המדידה

 הנימוק 
לאומי מהווה מנגנון לשילוב מיטבי של הפרט במדינת ישראל.  שירות מראה על יכולת השתלבות במערכת,  -שירות צבאי ו/או שירות אזרחי 

. בנוסף, שירות מעבר לתקופה מסוימת מבטיח הטבות וכסף שיכולים לסייע 2425מהוה פלטפורמה לרכישת מיומנויות ולעיתים אף מקצוע 
 לצעירים במצבי סיכון. 

 אבני דרך על הציר 
 12ביצוע מינימום לחוק חיילים משוחררים ) לאומי -כניסה לשירות צבאי ו/או אזרחי 

 חודשים(

 לאומי מלא-סיום של שירות צבאי ו/או  אזרחי

 נתונים למדידה

 / התחלת שירות תאריך גיוס

 שחרור  סיבת  /מכתב

 לפי תאריך שחרור / סיום שירות ותק-

מצב היתרה של המענק והפיקדון שבקרן -

  26לחיימ"ש

  תאריך ותעודת שחרור-

מצב היתרה של המענק והפיקדון שבקרן -

 לחיימ"ש

 מאפיינים

/  שחרור משירות מסיבות אובייקטיביות-

 עריקות 

 גיל-

 לאומיצבאי/ אזרחי/ -

 אם ידוע מראש תפקיד-

 סיבת הפסקת השירות-

 / לא הסתבכות עם החוק -

 ?מעצרים ו/או בעיות משמעת --

 מיצוי זכויות לחוק חיימ"ש-

 

 איכות השירות -

 איכות התפקיד -

 הסתבכות עם החוק / לא -

 ? מעצרים ו/או בעיות משמעת -

 רכישת מקצוע לאזרחות -

 שירות תוספתי -

 שירות מילואים-
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 .ג'וינט ישראל –אשלים מה יוצא למדינה מזה? " השקעה בהשכלה גבוהה בקרב צעירים חסרי עורף משפחתי מניבה תשואה כספית חיובית. (."2017ביאנקו.א. )-ברק 27

 

 רמת השכלה  ציר המדידה 

 נימוק 
ואופן ההתנהלות בשוק העבודה. בנוסף לפן העתידיות ין איכות ומשך ההשכלה לבין רמות השכר מדד מוכר כבסיס למתאם חיובי ב

בריאות טובה יותר, תוחלת חיים ארוכה, סבירות נמוכה לבצע פשעים, חיי קהילה  –לפרט השפעות נוספות להשכלה גבוהה הכלכלי 
 . 27יחוסן כלכלללאלו מצטרפת ההשפעה שיש לאלו על המשק, הצמיחה, ו .פעילים ומעורבות אזרחית

 אבני דרך על הציר

הגעה לתכנית 

יות ומיומנללא  

יסוד )קריאה 

 וכתיבה( 

יות ומיומניש 

 יסוד 

 /תעודת בגרות שנות לימוד  12 שנות לימוד  8

תעודת בית ספר 

  מקצועי

 תחילת לימודים

 על תיכוניים

תעודת השכלה 

 גבוהה / הכשרה

 

 נתונים למדידה

 אישור רישום - תעודה   תעודת סיום  תעודת סיום דיווח הצעיר/ה דיווח הצעיר/ה

תאריך תחילת -

 לימודים 

אישור סיום -

 לימודים 

 תעודה-

 

 מאפיינים

  שפה- 

 

 

 

 

 

 

האם יכול/ה -

לגשת לבגרויות 

 )ציונים(

 ציוני בגרות-

 תחום בגרות -

הציונים  -

תואמים דרישות 

 להשכלה גבוהה

מעבר של -

 /בחינת כניסה 

 ללא בחינה 

מוסד -

)אוניברסיטה/ 

 מכללה/ ישיבה

 תחום-

מקצועי/ -

 אקדמאי 

מוסד -

)ישיבה/מכללה/ 

 אוניברסיטה(
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 תנאי עבודה. – 2016הסקר החברתי (. 2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 28

  ברוקדייל. משרד -ג'וינט-. מכון מאיירסלתוכניות תעסוקהמשרדיים -מדדי תוצאה משותפים בין(. 2016אמביה, ר., פליישון, א. )-שלם, ר., ירון –מאור, ד., נורדהיים, ש., ברנר    

 הכלכלה, משרד הרווחה, שירות התעסוקה, ג'וינט תבת.   
 . מוגש לח"כ מאיר כהן שר הרווחה והשירותים החברתיים.בישראל דו"ח הועדה למלחמה בעוני(. 2014אלאלוף, א. )  29
  ברוקדייל. משרד -ג'וינט-. מכון מאיירסלתוכניות תעסוקהמשרדיים -מדדי תוצאה משותפים בין(. 2016אמביה, ר., פליישון, א. )-שלם, ר., ירון –ש., ברנר  ד., נורדהיים,, מאור 30

 התעסוקה, ג'וינט תבת.הכלכלה, משרד הרווחה, שירות    

 28תעסוקה ציר המדידה

 נימוק 
תעסוקה של אנשים מבוגרים הינה דבר חיובי אשר מאפשר להם להימנע מכניסה למעגל העוני. זאת ועוד, מחקרים מצאו כי תעסוקה איכותית 

 29תוחלת חיים ארוכה יותר, תחושת שליטה על חייו ורווחה נפשית ,מביאה לבעליה בריאות טובה יותר

 אבני דרך על הציר

נמצא מחוץ לשוק 

לא עובד ולא  –התעסוקה 

 מחפש 

תעסוקה רציפה מעל  קיום תעסוקה לא עובד אבל מחפש

  30לשישה חודשים 

 הכנסת שכר מינימום

 

 

 נתונים למדידה

הצהרת הפרט על מהלכי  

 חיפוש

מקום תעסוקה / תלוש / 

 חוזה

מסמכים ממעסיק )טופס 

106) 

 תלוש שכר 

 

 

 

 מאפיינים

 שכיר/ עצמאי-  

 אחוזי משרה-

עבודה ימי ושעות -

  )שגרתי/חריג(

 מרצון או שלא-

 קיים חוזה עבודה-

 מיצוי זכויות בעבודה -

 שכיר/ עצמאי-

ימי ושעות עבודה -

  )שגרתי/חריג(

 מרצון/ לא-

 בטיחות  -

איכות העסקה )היקף, -

שכר, מקצועיות, תנאים, 

 שביעות רצון(

 מספר משרות -

 אחוזי משרה-

איכות העסקה )היקף,  -

שכר, מקצועיות, תנאים, 

 שביעות רצון( 

 

 מיצוי זכויות בעבודה -
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ומוגנותת קיום פיזי, בריאו -חום חיים ת  

 

  

                                                           
 הלשכה המרכזית , 17מס'  – סדרת ניירות עבודה. כלכליות-לפי מאפיינים דמוגרפיים ותכונות חברתיות ,2000הסדרי מגורים של צעירים בישראל בשנת (. 2005איינהורן.ש. ) 31

 , ירושלים.דמוגרפיה םתחו –לסטטיסטיקה     

 תואם כישורים ולימודים-

 מיצוי זכויות בעבודה -

 31 דיור ציר המדידה 

 נימוק 
מענה על מוגנות הינה אחד מהצרכים הבסיסיים ביותר בפירמידת הצרכים של מאסלו, ההנחה היא שללא רמת בטחון מינימאלית 

  .לא ניתן יהיה לראות פניות להתקדמות בנושאים אחריםניתן להניח כי, 

 אבני דרך על הציר 
ללא מקום מגורים או מחסה 

 ו/או מסגרת מגורים מסכנת 

מאורגנת למגורים  מסגרת מקום מחסה

 לטווח ארוך לא מסכנת

 מקום מגורים קבוע לא מסכן

 חוזה/ ארנונה אינדיקציה ממסגרת המגורים  דיווח הצעיר/ה דיווח הצעיר/ה נתונים למדידה

 מאפיינים

 ללא מקום מגורים -

 מגורים ברחוב -

 לינת ספות-

 מגורים מסכנים-

 בבית הורים/עצמאית-

 לבד/ שותפים-

 זוג/ נשואיםעם בן/בת -

 עם ילדים  -

 לבד/ שותפים- ממסדי/ לינת ספות-

 עם בן/בת זוג/ נשואים-

 עם ילדים  -

 

 בבית הורים/עצמאית-

 לבד/ שותפים-

 עם בן/בת זוג/ נשואים-

 עם ילדים  -

 הם ישנו סיוע בשכ"ד-
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 הכנסת, מרכז המחקר והמידע, ירושלים. .ניתוח כלכלי –חברתי בישראל מדדי עוני ופער (. 2009צ'רטוף, י., צדיק, ע. ) 32
 כלל לתקציבים אלו. לזכאים בהכרח יש לזכור כי צעירים המתגוררים אצל ההורים אינם  33
 כלל לתקציבים אלו. לזכאים בהכרח יש לזכור כי צעירים המתגוררים אצל ההורים אינם  34
 כלל לתקציבים אלו.לזכאים בהכרח יש לזכור כי צעירים המתגוררים אצל ההורים אינם  35

 הכנסה ציר המדידה

 נימוק 

שלו לשירותים ציבוריים כמו בריאות, רווחה וחינוך, והן בכלכלת העוני פוגע הן באיכות החיים של האדם ומשפחתו ובנגישות 

המדינה, בשל הפסדי תוצר. הגידול בפער החברתי בישראל בדור האחרון ניכר בתחומי חיים רבים, לרבות החינוך והבריאות. 

מינות של שירותים תשלומי השתתפות עצמית בתחומים אלו עשויים להביא לידי ביטוי את הפער החברתי ולהוביל להקטנת הז

 32.חברתיים למשפחות עניות

 אבני דרך על הציר

אין הכנסה 

 מעבר לקצבאות  

הכנסה פחות 

 משכר מינימום 

הכנסת שכר 

 מינימום

הכנסת שכר 

 ממוצע במשק

מצוי ביחידה 

משפחתית 

שנמצאת מעל 

 קו העוני

  גידול בהכנסה 

 נתונים למדידה

 תלוש שכר   

 

 

 תלוש שכר-

 106טופס -

   

 מאפיינים

מכמה משרות  - 

 ההכנסה

 אחוזי משרה-

מכמה משרות -

  ההכנסה

 אחוזי משרה-

אי/ תלוי -

בקצבאות ביטוח 

 33לאומי 

 

אי/ תלוי -

בקצבאות ביטוח 

 34לאומי 

 

  

אופי היחידה -

 –המשפחתית 

עם הורים/ לבד/ 

זוגיות /משפחה 

 של הצעיר 

אי / תלות -

בקצבאות ביטוח 

 35לאומי

מספר  -

 מפרנסים

קידום -

בתפקידים, שכר 

 ותנאים 
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 סיכום התייחסויות היועצים מחו"ל  -נספח ד' 

 

פרופ' בולטון  למסמך שגובש מאת התייחסות  2018, קיבלנו במאי ןלאחר קשר עם פרופ' בולטון מלונדו

(John Bolton)  'וגון הודג(Johon Hedge)  מIPC . 

הן באופן כללי על המסמך והמתודולוגיה והן באופן  –להלן ריכוז ההתייחסויות המרכזיות שעלו מהמסמך 

 לנוחיותכם מצורף גם המסמך המלא באנגלית. השונים.  צירים /ספציפי על המדדים

 

 התייחסויות כלליות 

 . כמתאימים –הנגזרים והכיוונים המדדים עצמם המדדים,  גיבוששנעשה לצוות הכותבים רואים את התהליך 

במטרה לסייע לדייק ולחדד את הדברים  במסגרת המסמך עלו מספר התייחסויות כלליות למבנה ואו למדדים

 ההתייחסויות המרכזיות :להלן  .שנבנו

   

העלו את השאלה מהו השימוש שיעשה במסמך הכתוב. הכותבים  – שימוש במסמךבהירות לגבי  .1

ך לעמוד בפני עצמו בפורמט להפצה חיצונית נכון לחדד את היבטי לתפיסתם במידה וזהו מסמך שצרי

 מטרות התוכנית, מטרות המדידה, מילון המונחים וכו'. 

מאחר והמסמך נכתב כמסמך פנימי לוועדה המורכבת משחקנים המעורבים בתוכנית, ונכון להיום אין 

זאת, אנו חושבים שישנו ערך כוונה להפכו למסמך פומבי באופן עצמאי, נושא זה פחות רלוונטי. עם 

להצגת התהליך והמדדים הקשיחים באופן חיצוני וברור, כחלק ממסגרת הערכת התוכנית כולה. 

 במסגרת מסמך הערכה מוצע לשלב את ההיבטים עליהם המליצו הכותבים. 

יש לזכור כי ללא התמונה הכוללת של הערכה ישנה תחושה כי מדדים מסוימים אינם נכללים במדידה 

 )כפי שגם הכותבים ציינו( ואילו, בדיוני הוועדה הוחלט לשלבם כמדדים רכים יותר. 

 

וכיצד  ם הכותבים לחדד מהן מטרות המדידה כולהיעיבאופן דומה מצ – שימוש במדידהחידוד לגבי ה .2

לתפיסתם, נכון  –וכו'(  ?הסתכלות על התקדמות הפרט ?השוואה בין נותני שירותמוש במדידה )יעשה שי

 לחדד מדוע אוספים את המידע וכיצד הוא ישמש את התוכנית. 

לאורך העבודה עלה כי המטרה של התהליך הוא להעריך את ההשפעה של התוכנית ברמת הפרט 

טרות שלשמן קמה. אנו מציעים שלא להפוך את ולבחון האם השינוי שנעשה בעקבותיה מוביל למ

המדידה כמדידה השוואתית בין הגופים, לפחות לא בהתחלה, מתוך חשש שמצב זה גם יפחית את 

שיתוף הפעולה של הארגונים עם המדידה. כמו כן,  הכותבים העלו את החשש שארגונים יבחרו לתת 

ת יותר. נציע לשלב את ההתייחסות לשימוש מענה לאוכלוסייה פחות פגיעה בכדי להראות תוצאות טובו

במדידה של התוכנית בראייה של כלל התוכנית..יש לזכור כי המדדים הקשיחים ברמת הפרט נועדו 

 להאיר  האם התוכנית מאפשרת לקדם צעירים ממצב סיכוני. 

 

 

המושג ת הכותבים מציינים כי יש לחדד א –( 4-5עמ'  –)מופיע בהצגת מסגרת המדידה  מדדים קשיחים .3

הן בכלל ועוד יותר לאור העובדה שמצוין במסמך כי המדידה תעשה על בסיס דיווחים  –"מדדים קשיחים" 

ההבנה הייתה כי ההגדרה "מדדים  -דיון בנושא הזה התקיים בפגישת הוועדה הראשונה עצמאיים. 

ת שתגבה אותם קשיחים" משמשת במסמך זה להגדיר מדדים אשר ניתן לקבל לגביהם אינדיקציה חיצוני

ואינם יכולים להתפרש באופנים שונים )גם אם האיסוף השוטף לא יעשה לפיה אלא עפ"י בדיקה 

 רנדומלית של הנתונים(.  
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נגעו לצורך לחדד את ההבדלים בין תחומי ות של הכותבים יחסויחלק מההערות וההתי – תחומי החיים .4

החיים השונים, למנוע חפיפות או דמיון בין תחומים שונים, לדייק את שם התחומים לאור שינויים מסוימים 

 ולאורם גם את המדדים. 

נקודת המוצא של הדיונים בוועדה היה שאין לפתוח את הדיון לגבי דיוק בהיבטי תחומי ההתערבות של 

כך השאלה היא רק בנוגע לדיוק במדדים. כאן נכנס דיון אחר שעלה בוועדה והוא התוצאות התוכנית ואי ל

של התוכנית אל מול שם הצירים. בעוד שהצירים נוגעים במספר תחומים, וביניהם בריאות ורווחה 

לפחות לא באופן שבו  –אין התוכנית מכוונת להתערבות בחלק מתחומים אלו  –נפשית, בריאות ומוגנות 

אים להציב מדדים קשיחים לנושאים אלו. לכן, במגוון הצעות אלו, על אף שעם רובן אנו מסכימים, הן ית

אנו מציעים לעבור עליהן ולבחון האם המדידה הכוללת יכולה  –לא משרתות את המסמך הספציפי הזה 

בוועדה כפי שגם עלה  –להכיל מדדים מתחומים אלו )כגון התנהגות סיכונית, מדדי בריאות ועוד( 

 האחרונה. 

 

בעוד שהתהליך והמסמך התייחסו רק להגדרת המדדים הקשיחים  – הגדרת תקופות הזמן למדידה

 למעקב, עלה מהכותבים כי חסרה תמונת הזמן למדידה והתכיפות שלה. 

מוצע כי בהיבטי הנתונים הנאספים במסגרת הניהול השוטף הכולל מדידה של הנתונים, המוזנים 

ת של התוכנית ודיווחי המלווים )בכללותם התקדמות הצעירים(, הבדיקה תתקיים במערכת הממוחשב

לפחות אחת לשנה. בנוגע למדידה מעמיקה יותר מעבר לניהול ולמחקר של התוכנית, מוצע כי "תובנות", 

 כגוף הרואה את כלל הערכת התוכנית, יבנה את נקודות הציון הרלוונטיות למדידה.

 

תבים ציינו בכמה מקומות כי צריך לוודא שאיסוף המידע לא יהיה בירוקרטי מדי הכו – אופן איסוף המידע .5

 .ריםיולא יעיק לא על הארגונים ולא על הצע

מאחר ואנו רואים את מרבית המידע נאסף באופן שנשען על דיווח הצעירים ומדווח במערכת, וכדרך 

משותפת של המידע נבחן כי ממעקב שוטף על התקדמות הצעיר, נציע שבחשיבה על פיתוח המערכת ה

 המשקף מעקב אחר המדדים והמאפיינים שהוגדרו.  –אכן ישנו מעקב על כלל המידע הרלוונטי 

 

הצעירים יכולים לקבוע את התוצאות אם כותבים העלו את השאלה הה – האם יש תוצאות לכוון אליהם .6

  ואליהן התוכנית מכוונת.  רצויות לכולםאליהם הם שואפים או שמא ישנן תוצאות מוגדרות כ

אין מקום אחד אליו מכוונים ומדד  -נושא זה נדון בוועדה האחרונה רבות. ההבנה הייתה שנכון להיום 

ההצלחה הוא ההתקדמות על הציר. עם זאת, כפי שהעלנו גם בוועדה יש לדון בסוגיית התוצאות הרצויות 

 הם שואפים, לפחות בחלק מהתחומים.  של התוכנית ולבחון האם יש אבני דרך מסוימות אשר אלי

 

 התייחסות לפי צירים 

 

  -תחום חיים השכלה, תעסוקה ומיומניות 

 

  – במסמך( 6)עמ'  שירות צבאי

, הם הביצוע בצבאאיכות מדבר רק על השלמת הצבא ולא על הכותבים העלו את ההתייחסות לכך שהציר 

 . השירותהעלו את השאלה האם רוצים להוסיף דירוג לפי איכות 

בדיון הפנימי שקיימנו בוועדה, עלתה ההתייחסות לכך שנושא הביצועים יופיע כמאפיינים בלבד שכן, 

התחושה שלא תמיד איכות השירות יכולה להעיד או משפיעה על האזרחות. כמו כן, סוגיית ביצוע מינימאלי 

ו זכויות נוספות משמעותיות של שירות אינו נוגע רק לשירות עצמו, אלא נובע מההבנה שהוא מקפל בתוכ

 לצעירים בכלל ועל אחת כמה וכמה לצעירים בסיכון. 
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  -במסמך(   7)עמ'  רמת השכלה

אל מתקדמים יותר. זורים האדומים הכותבים מדגישים כי המשימה המרכזית היא להעביר אנשים מהא

 פחות במרכז העשייה. החלקים הגבוהים להשכלה היא לתפיסתם, 

המבנה הנוכחי הכוונה היא לקדם צעירים ממקומות "אדומים יותר" לאזורים "ירוקים יותר".   ככלל בתפיסה של

עם זאת יש לזכור כי מדד ההצלחה בפורמט הנוכחי נקבע על קידום הצעירים במעלה הציר ולא בהכרח 

יק לנקודת הקידום. שאלת "רמות הסיכון" היא שאלה רוחבית הבוחנת האם הקידום אכן הצליח לקדם מספ

 על מנת להוציא מסיכון. 

 

 - (8)עמ'  תעסוקה

"תעסוקה רציפה מעל  –הכותבים התייחסו לחוסר הבהירות בהבדל בין שתי אבני הדרך האחרונות על הציר 

  לשישה חודשים" ו"הכנסת שכר מינימום" 

הרציפות,  –ההבדל המשמעותי בין שתי נקודות אלו נוגע לכך שהראשונה מתייחסת לתרבות התעסוקה 

היכולת להישאר במקום אחד וכו' ואילו האבן השנייה נוגעת לעובדה כי התעסוקה אכן מצליחה לממש את 

 יעודה כבסיס להכנסה. 

כלומר תעסוקה כבסיס למעורבות בשוק  –בפגישת הוועדה דנו על הרצון להפריד בין תעסוקה להכנסה 

הכנסה. וקידום בהכנסה כחלק מעולמות פיננסיים.  העבודה, קשרים חברתיים, כישורים, פיתוח יכולות וגם

בזמנו מצאנו לנכון להשאיר את הסוגיה של הכנסת שכר מינימום על ציר התעסוקה מאחר והתפיסה 

תעסוקה ללא הגעה  –העקרונית של דגש על תעסוקה נוגעת לעובדה שתעסוקה הינו בסיס להכנסה ולכן 

יא אכן ממצה את הציר. מוצע להעלות שאלה זו לוועדה לרמת הכנסה מינימאלית מעלה את השאלה האם ה

 בכדי להחליט האם עדיף לוותר / לאחד אבן דרך אחת או להשאיר את המבנה כמו שהוא.  –

  

סוגיה זו נתפסת כסובייקטיבית יותר "תעסוקה תואמת כישורים" בעיניהם בנוסף, הכותבים התייחסו למאפיין 

 קה בדיעבד האם התפקידים היו תואמי כישורים. מדברים אחרים. הם מציעים לקיים בדי

מאחר ואנחנו הגדרנו זאת כמאפיין , אנו מציעים להשאיר את הסוגיה, מאחר ועיסוקים שלא לפי כישורים 

יכולים למנוע קידום ברכישת ניסיון ולאור זאת לייצר פערים נוספים. מאחר ואין מדובר במדד אלא במאפיין 

" לנושא )למשל תואם עם זאת על מנת להקל אפשר להבנות מ"מפתח –לא היינו ממליצים להזניח אותו 

 השכלה, תואם ניסיון וכו'(. מוצע לגבש החלטה לגבי נושא זה עם הוועדה. 

 

 קיום פיזי, בריאות ומוגנות 

 

כפי שעלה גם בהקדמה הכותבים מציינים לתפיסתם חלק מהצירים בתחום חיים זה )וחלק מהציר( מתכתבים 

 ה כדיור, אחריות פיננסית והתנהגות סיכונית. עם צירים אחרים. הכותבים הציעו להתייחס לצירים במדד ז

לתפיסתם הגדרת הציר כהתנהגות סיכונית תוסיף היבטים חסרים בצירים ביניהם: בריאות מינית והתנהגות 

 מינית בטוחה, סמים ואלכוהול והתנהגות פורעת חוק. 

שונים וכל עוד איננו יש לזכור כי מבנה תחומי החיים הוא שהגדיר בחלק מהפעמים איך לפצל את הצירים ה

 משנים את הצירים החלוקה בין הנושאים תלויה בהגדרות של התוכנית. 

שילוב נושא ההכנסה והאחריות הפיננסית לתפיסתנו ראוי לעלות לדיון בוועדה. ההחלטה להפריד בין השנים 

. צריך לזכור נובעת מהרצון לראות באופן המבודד בין התנהגות הפרט לבין היכולת של הפרט לייצר הכנסה

כי השאיפה להוציא צעירים ממעגל הסיכון תלוי בין השאר בסוגיית העוני והעצמאות ולכן להיבט ההכנסה, 

לתפיסתנו, ישנה משמעות חשובה. לתפיסתנו, אחריות פיננסית והכנסה ראויה, אלו שתי תוצאות שונות 

 מופרדים.הנובעות מהתערבויות שונות ולכן נמליץ ממליצים להשאיר צירים אלו 
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"מסגרת  –הכותבים ציינו כי אינם מבינים את ההבדל בין שתי אבני הדרך האחרונות בציר  – (9)עמ'  דיור

 מאורגנת למגורים לטווח ארוך לא מסכנת" ו"מקום מגורים קבוע לא מסכן". 

בדיוני הוועדה דובר על ההבדל בין מסגרת המאורגנת לפרט דרך ארגון או דרך המדינה ובהם הפרט יכול 

לגור לאורך זמן מוגדר והוא אינו חשוף לסכנה. עם זאת, כאן המסגרת היא בעלת "תוקף" בו ניתן ליהנות 

חיצונית )לעיתים רק ממנה, זאת בעוד המסגרת הקבועה היא ללא תוקף ובה הפרט יכול לצמוח ללא תמיכה 

 בשכ"ד(. 

 

לאלימות. אלו ( וחשיפה 11)עמ' למוגנות  בכל הנוגעדיווח עצמי בנוסף, מציינים הכותבים כי יש קושי ב

החשש מאחרים ומאלימות מראה כי הרבה מהצעירים סובלים מאלימות או מציינים כי בבריטניה רואים כי 

פוגעים היו פעם נפגעים צעירים הגם היש לזכור שלרוב על הנושא. וכן, כי  קורבנות ולא בהכרח מדווחים

  בעבר. 

 

  –( 12)עמ'  בריאות

הכותבים ציינו כי בהיבטי בריאות ישנו עוד מגוון מאפיינים שאינם מקבלים ביטוי במסמך והם מציעים 

 להכלילם ביניהם : עישון, משקל יתר וכו'. 

נושאים אלו נדונו ארוכות בוועדה וגובשה ההבנה כי בעוד שתוכנית יתד אינה כוללת התערבות ישירה 

ספציפית בתחום הבריאות נכון יהיה שלא להגדיר מדדים מהתחום במסגרת המדדים הקשיחים וזאת למעט 

 הערכה של הפרט לגבי בריאותו. 

 

 

 

 

 

 

 (13)עמ' השתייכות משפחתית וחברתית 

 

רשת כחלק ממדי ההצלחה בתחומי חיים אלו יש מקום לכלול מעבר למעלים את השאלה האם הכותבים 

 הפעילה גם ממש התנדבות או מעורבות חברתית. החברתית של הפרט, והפעילות האזרחית 

לתפיסתנו מדד זה מקבל ביטוי כחלק מהמאפיינים של הפעילות האזרחית הפעילה ומאפשר להתייחס לקשת 

 יותר מהתנדבות ופעילות ספציפית.  ההתנהלויות רחבה

 

הכותבים כי הדברים נשענים על דיווח הפרט עם זאת הם מעלים את  רשתות חברתיות מזכיריםלגבי 

השאלה האם או כיצד יש להעריך את הרשת החברתית. לתפיסתם יש מגוון סרגלים אפשריים לשימוש אולם 

 השאלה מה "טוב" או "נכון" הוא מורכב. 

ים בוועדה דובר על לאתר יותר מאדם אחד עמו לפרט יש קשר משמעותי, לאורך הזמן בחינה  בדיון שהתקי

 האם רשת חברתית זו גדלה ומה הגיוון שבה. 

 

  (14)עמ'  רווחה ובריאות נפשית

 

גם כאן עלתה התחושה כי תחום החיים חופף עם תחומים אחרים ואילו ישנם מדדים שחסרים. בנוסף, ציינו 

 הכותבים כי רבים מהדיווחים מתבססים על דיווח עצמי והציעו מקורות לפיתוח שאלון לנושאים אלו 

בי המדדים היות ותחומי החיים הוכתבו למהלך הותאמו המדדים לפי החלוקה המתקיימת בתוכנית. לג
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החסרים שהוצעו, חלקם כוונו להיכלל בהערכה הרחבה. מומלץ לבחון את הסוגיה של מדדים חסרים אל מול 

 תכנית הערכה כולה. 

 

 

  (15)עמ' התייחסויות לפרק ההצעות לתהליך המדידה 

 

 מדידה רוחבית תוך זיהוי ציר ההתערבות 

, למרות האפשרות של צעירים לבחור בתחומים בהם הם רוצים מעודדים את המדידה הרוחביתהכותבים 

ובחינת מעגלי ההשפעה בין התערבויות, תפיסתם הראייה הרוחבית תאפשר השוואה ללראות שינוי, 

 הנוספים של כל התערבות וכו'. 

 הכותבים ציינו כי יש לזכור שמדדים מדויקים ולא רבים מדי יקלו על ההשוואה. 

 

 ניסיון לאתר "מדד על" 

כי חסר מדד על מוגדר. גם הכותבים מזהים כי במרבית המקומות  –שזוהתה בתהליך מסכימים עם האבחנה 

עם זאת, מסכימים עם המחשבה כי איסוף נתונים איכותי יאפשר לקיים תעסוקה כמפתח. רואים את נושא ה

זיים שיכולים להיות משמעותיים הן לפיתוח ניתוח נתונים דרך ראייה זו ואולי לזהות מצבי התערבות מרכ

 התוכנית והן לפיתוח מדיניות ציבורית בתחום. 

 

 התקדמות מוצלחת מהי 

הכותבים התייחסו להצעה כי מדרג הסיכון יוכל לתת ביטוי להשפעת התוכנית.  –הגדרת התקדמות מוצלחת 

חיים אחד מאחר  עם זאת, הם האירו את העובדה שבמסגרת התהליך הוחלט שלא לתעדף תחום

בהתקדמות הפרט. הם בחרו לראות כי מדרג הצרכים הבסיסיים הוא המכריע לאיזה תחום תעדוף גדול יותר 

 )מוגנות, בריאות ודיור תחילה(. 

בעבר התקיימה חשיבה של הוועדה על סוגיית התיעדופים בין הצירים והוחלט שלא לתעדף. מוצע לקיים 

 ך. חשיבה על סוגיה זו גם בהמשך הדר

 

 

נראה כי התייחסויות הכותבים באופן עקרוני מתיישבות עם התהליך והתוצר שגובש. ישנם פערים  –לסיכום 

התוכנית )למשל שאינה מטפלת באופן ישיר בבריאות(; ישנן סוגיות שעלו  -שנובעים ממנדט המשרד ולאורו 

למדדים  בהתייחס לתחומי התערבות התוכנית שהוגדרו טרם בניית המדדים; יש התייחסויות הנוגעות

הספציפיים, ברובן כבר נדונו בוועדה; וישנן מגוון התייחסויות כלליות למסמך הנוגעות לשימוש במסמך 

ובמדידה, להגדרת המדדים במסמך זה כמדדים קשיחים, להשתלבות המדדים הקשיחים כלק מכלל המדידה 

ושתמיד תישאר  ולזהירות שיש לנקוט במדידה שלא תפגע באוכלוסייה הפגיעה, שלא תיהפך למטרה

 בהלימה לתוצאות. 
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