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 ישראל מדינת

 והשירותים החברתיים רווחהעבודה, הה משרד
 צעירים ושירותי תקוןהאגף לנוער, 

 השרות לנוער צעירות וצעירים
 לב פתוח לרווחהה

 התכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון –תכנית יתד 

 9.2.2017מיום  ארציתהוועדה פרוטוקול ישיבת ה

 

 השתתפו: 

משרד העבודה  –דדיה מולד, ממלאת מקום וסגנית מנהל אגף תקון ומנהלת תכנית יתד  מירב

 הרווחה והשירותים החברתיים.

 ציפי נחשון גליק, מנהלת שירות נוצ"ץ, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 יצחקי, יועצת אקדמית לתכנית, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילןחיה  פרופסור

 אשליםבוקעי, מנהל היחידה לילדים, נוער וצעירים, גו'ינט ישראל יואב 

 גילה רונן, סגנית מנהלת שירות נוצ"ץ, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

 והשירותים החברתיים רווחהעבודה, הממונה על התעסוקה במשרד המשרד ה –דפנה מאור 

 קרנות הביטוח הלאומי –אפרת בן חורין 

 עלם   -דור  ענבר

 ים בסיכויילדבראון, ירון 

 משרד המשפטים –רחלי ירדן 

 שוויון חברתילמשרד האלישבע סבתו 

 אזרחי שירות לאומיהרשות ל –שלו ובו 

 משרד הבריאות   -פרבר מלכה

 משרד הפנים,   -לישי משעלי 

 משרד האוצר אגמוןיעל 

 משרד הקליטה –שרה כהן 

 הרניק, עמיתת מנדל, מתמחה בתכנית יתד-הילה סופרמן

 , נוער וצעירים, ג'וינט ישראל אשלים. גלבוע, היחידה לילדים-שלומית פסח

 

 עיקרי הדברים:

אוכלוסיית היעד שלה, מטרותיה, עקרונות העבודה   –מירב דדיה מולד הציגה את תכנית יתד 

 ומרכיבי המענה. )ראו מצגת מצורפת(. 

 :שאלות והתייחסות הוועדה לגבי תכנית יתד

  של התכניתהאם צעירים מכורים פעילים נכללים באוכלוסיית היעד?  

לא. צעירים אלה יקבלו מענה במסגרת השירות להתמכרויות. עו"ס מלווה שיזהה צעיר כזה, 

יפנה אותו בצורה מסודרת לשירות או צעיר אחר שאינו נכלל באוכלוסיית היעד של התכנית, 

 . המתאים

ם ם, אלא לתת מענה לצעירים שאין להם כיוככלל, התכנית לא באה להחליף שירותים קיימי

 מענה במסגרת שירות אחר. 
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 ישראל מדינת

 והשירותים החברתיים רווחהעבודה, הה משרד
 צעירים ושירותי תקוןהאגף לנוער, 

 השרות לנוער צעירות וצעירים
 לב פתוח לרווחהה

  הבונה מנגנונים  מתכללתתכנית או  לטיפול בצעירים אופרטיביתתכנית האם התכנית היא

 ? לעבודה עם צעירים

 המחוז  גם ברמתהדבר נכון גם ברמה הארצית, והתכנית תעסוק בשני הדברים גם יחד. 

ות צעירים ולרכז את יהיה הן ללוהרשות המקומית, תפקיד העו"ס המלווה שיוקצה לרשות ו

עם צעירים על רצף מצבי  היישוביתהעבודה את כלל העבודה הפרטנית איתם, והן לת

 הסיכון. 

  חברי הוועדה הדגישו את תפקידה של הוועדה כוועדה מתכללת, תשתיתית אשר נועדה

להשפיע על דרכי העבודה בתכנית, ולאפשר אינטגרציה של כלל השירותים לצעירים במצבי 

 ובין השירותים הללו לשירותים האוניברסליים לצעירים. סיכון, 

ן כי הוועדה מתכנסת לאחר שנה של עבודה מקדימה, שנעשתה על ידי צוותים בהם לקחו צוי

חלק שותפים רבים ממשרדי ממשלה שונים, מארגוני מגזר שלישי וגופים נוספים. הוועדה 

וך כדי למידה מתמדת מהעשייה הארצית תוביל את המשך המדיניות והיישום של התכנית, ת

 והנעשה בשטח. 

  הועלתה סוגיית תקציב התכנית, שכרגע מרוכז כולו במשרד הרווחה בעוד משרדים אחרים

דבר המקשה עליהם את הרחבת הפעילות  –לא קיבלו תקצוב לשם השתתפות בתכנית 

 בנושא צעירים במסגרת התכנית. 

קנים והתקציבים למענים נמצאים במשרד נציגת משרד האוצר הבהירה כי בשלב זה כלל הת

הרווחה )יש יתרון בכך שהכספים נמצאים בבסיס התקציב( ובג'וינט אשר דרכם נעשית עיקר 

עבודת האיתור של צעירים והפיתוח של תכניות. בהמשך ייתכן שהתקציב יגדל וטרם ידוע 

 איך יחולק בשנים הבאות. 

 ך מיפוי של המצב הקיים ובעקבותיו יהיה צוין כי כרגע התכנית בשלבים ראשוניים, ייער

אפשר להגדיר טוב יותר את מוקדי הבעיות איתם מתמודדים. אחת המטרות של התכנית 

וזו  –היא לאפשר לצעירים לקבל מענים כוללים, המקיפים את כל תחומי החיים שלהם 

 משמעותה של השותפות הבין משרדית והבין מגזרית.

 

 

 .בתכנית הוועדותמבנה צעה לההוצג מסמך ה

 התייחסויות למבנה הוועדות:

  מנהל צריך להיות גם נציג המגזר השלישי. הבוועד נציגי המגזר השלישי ציינו כי לדעתם 
 הנושא יעלה ע"י מנהלת התכנית בפני מנכ"ל משרד הרווחה. 

 גליק תעמוד בראש וועדת המשנה בנושא מענים ושירותים, פרופ' חיה יצחקי -ציפי נחשון

 ד בראש וועדת המשנה בנושא פיתוח מומחיות.תעמו

  נוספים, לפי תחום העניין וההתמחות. בוועדות המשנה הקבועות והמשתנות יכהנו שותפים

 זוהי הזדמנות להגדיל את מעגל השותפים לעשייה ברמה הארצית. 

 הודגש כי יש לפעול לשילוב נציגות הצעירים/ות בוועדה הארצית בהקדם האפשרי 

 ית תתכנס אחת לחודש. בהמשך תישקל תדירות המפגשיםהוועדה הארצ 

נערך דיון בתפקיד הוועדה הארצית. סוכם כי מעבר לתפקידים המצוינים במסמך, על הוועדה לעסוק 

 גם ב:

 להיות מנהיגות התכנית, המובילים והיוזמים של העבודה למען צעירים בסיכון בכל משרד 

 פות לכל הגופים העובדים עם צעירים שפה משותפת, סטנדרטים, הגדרות משות בניית

 במצבי סיכון.

  להפנות, דרך יו"ר הוועדה, מנכ"ל משרד הרווחה, המלצות למשרדים השותפים לגבי מדיניות

 ופעילויות הקשורות בנושא צעירים במצבי סיכון. 

  ולהמליץ  –לבחון לאור התקדמות התכנית את ההגדרות, התפקידים ודרכי הפעולה הוגדרו

 ים נדרשים במידת הצורך. על שינוי

 .תיאום העבודה הבין משרדית 
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 ישראל מדינת

 והשירותים החברתיים רווחהעבודה, הה משרד
 צעירים ושירותי תקוןהאגף לנוער, 

 השרות לנוער צעירות וצעירים
 לב פתוח לרווחהה

  להמשיך לפתח את אבני היסוד של התכנית: מלווה לצעיר/ה, מענים לצעירים/ות, תהליכי

 מדידה, הכשרה ושיתוף ציבור. 

 

 משימות:

  5-6.3.17חברי הוועדה התבקשו לאשר את השתתפותם ביומיים עבודה ב 

  .חברי הוועדה התבקשו להעביר לצוות התכנית הצעות למטרות ותכנים ליומיים אלה 

  חברי הוועדה התבקשו להעביר התייחסויות להצעה למבנה כנס ההשקה של תכנית יתד

 9.5.17שיתקיים ב 

 

 גלבוע-סיכמה: שלומית פסח


