
 20177/24/וועדה ארצית תוכנית יתד מיום  5מס' סיכום ישיבת 
 

 נוכחים: 
אלישבע סבתו, המשרד לשיוויון חברתי ; ציפי נחשון גליק, משרד הרווחה ; מירב דדיה מולד, משרד הרווחה ; 

; ירון בראון, מגזר שולה מוזס, פילנתרופיה שרה כהן, המשרד לעלייה וקליטה ; רחלי ירדן, משרד המשפטים ; 
דמית ; יואב פרופ' חיה יצחקי, יועצת אקהילה סופרמן, צוות התוכנית ;  שלישי ; גל יעקבי, משרד העבודה ; 

בוקעי, ג'וינט אשלים ; שלומית פסח גלבוע, צוות התוכנית ; גלית וידרמן, פריפריה, נגב וגליל ; ענבל דור, מגזר 
 יאלה איטח קובו, צה"ל ;שלישי ; רונית עמית, פילנתרופיה ; אר

 
 דיון:

 
 עדכונים .1

 ברחבי הארץ. צעירים במחלקות לשירותים חברתיים  עובדי 32נקלטו עד כה  -
 נכנסו לעבודה. נקלטו ו מחוזיותהממונות ה 4כל  -
. קורס שני מפגשי האוריינטציה, במקביל ימשיכו לעו"ס צעירים ראשוןהכשרה בספטמבר ייפתח קורס  -

 ייפתח בנובמבר. 
 מדריכות.  בנוסף להכשרה, יקבלו העו"סים גם הדרכה מקצועית פרטנית וקבוצתית. בימים אלה מגויסות -
 כנסים מחוזיים לכל מחוז, למנהלי המחלקות. יתקיימו  , אוקטובר – ספטמברבמהלך  -
בימים הקרובים יוגדרו הקריטריונים התקציביים ויועבר תקציב לרשויות המקומיות לשם פיתוח ובחירת  -

 נים ברמה היישובית. מע
 משרד. נערכה פגישה ראשונה עם השותפים פגישות מטה מול מטה עם המשרדים השוניםמטה יתד מקיים  -

 אנו ממשיכים בקביעת הפגישות.העבודה. נקבעו גם עם משרד שוויון חברתי וקליטה. 
 סייע באיתור. עדיין חסר אחראי/ת מענים ותכניות.  תועבר המודעה ותיאור התפקיד כדי לבמטה יתד  -
טסט של שאלון האיתור והמיפוי. בעקבות משוב של חברי הוועדה ומגיבים -יוצאים לדרך עם פרהאנו  -

 . נערכו שינויים בשאלונים והגרסאות המעודכנות ייבחנו על ידי עו"סים בשטח אחרים
יתד  אישור וועדת מחשוב של הרשויות המקומיות להכנסת מודולה שלבנושא מערכות מידע: התקבל  -

כלל מערכת המידע המשותפת, למעקב אחר במקביל מפותחת למערכת המחשב של הרווחה ברשות. 
תהליך אפיון מורכב מאוד. חברי הוועדה מוזמנים לקחת חלק בצוות שעוסק בנושא זהו לקוחות התכנית. 

 מערכות מידע. 
 

 : סבתו אלישבעעדכון בנושא הקמת הרשות לצעירים,  .2
תכלול ותיאום של עבודת  שתפקידה (18-35החלטת ממשלה על הקמת רשות לצעירים ) התקבלה 23.7ב 

אחרי מצבה של אוכלוסיית הצעירים יצירת שיח בין משרדי הממשלה, מעקב  ,הממשלה בנושא הצעירים
 שבאחריות משרדים אחרים.  הרשות לא תפעל בתחומים. בישראל

 
  יון בתפקידי הוועדהד .3

 יון.מצ"ב מסמך רקע שהוכן לד
נערך דיון בשאלה האם תפקיד הוועדה הוא להיות וועדה מחליטה או וועדה מייעצת. הועלו המשמעויות של כל 
אחד מהתפקידים, הודגשה חשיבות הוועדה כוועדה ארצית המאפשרת דיאלוג בין משרדי ובין מגזרי, בנייה של 

נושאים הקשורים לתכנית בתוך  השותפות ויישומה הלכה למעשה. הודגש גם תפקיד חברי הוועדה בקידום
משרדיהם / הגופים שהם מייצגים. נושא תפקיד הוועדה ואופן פעולתה ימשיך להיבחן לאורך הזמן, ובמידת 

 הצורך יעודכן ויותאם לנדרש לאור התקדמות התכנית.
 הובהר: 

 ן הקיימים בכל תפקיד הוועדה להתוות מדיניות ועקרונות עבודה בסוגיות שעל הפרק, ועל פי הידע והניסיו
 אחד מהמשרדים והגופים השותפים בה. 

  הוועדה תנחה את הצוות המקצועי בנושאים אלה, וחברי הוועדה ידאגו לתקשור הנושאים, הדיונים
 וההחלטות לתוך משרדיהם והארגונים אותם הם מייצגים לשם יישום כל אחד בתחומו. 

 ,כפי שיעלו מתוך הפעילות בשטח, בהם נדרשת  הצוות המקצועי יביא לדיון בוועדה נושאים קונקרטיים
חשיבה והחלטה על עקרונות פעולה, ו/או נדרשת פעילות משותפת של המשרדים והארגונים השותפים 

 בתכנית. 



  חברי הוועדה מוזמנים אף הם להעלות נושאים לדיון בוועדה על פי העולה מהפעילות של המשרדים
 השונים בנושא הצעירים. והשותפים 

  לוועדה הארצית וועדות משנה מקצועיות, העוסקות בקבלת החלטות ובפיתוח נושאים ספציפיים. חברי
 הוועדה מוזמנים לקחת חלק בהם ו/או למנות חברים מטעמם לוועדות אלה. 

 
 

 דיון בנושא הערכה .4
 ארגוני והן -שתעסוק הן בהיבט המערכתי הערכה מעצבתביצוע מכרז מסודר לנושא התכנית יוצאת ב

. המציעים יוזמנו להציג הצעות למערכי מחקר שונים תוצאות ושינוי ברמת הצעירים –בהיבט הפרטני 
  המכרז ייצא מטעם ג'וינט אשלים. ובינם הוועדה תוכל לבחור.

 את  הוועדה הדגישה את חשיבות קבלת הפידבק השוטף מהגוף המעריך כדי שאפשר יהיה להתאים
 העשייה בהתאם למסקנות הביניים. 

  הוועדה הדגישה כי מוטב לא לאפשר לגופים החוקרים להגיש הצעה חלקית למחקר )רק חלק פרטני או רק
חלק מערכתי(, אלא לבקש להגיש את שני החלקים יחד אם על ידי אותו גוף או על ידי שני גופים הניגשים 

 מראש כשותפים. 

 הרשות המקומית, עמדות, פעולות, שיתוף פעולה בנושא תייחסות לרובד של הוצע כי המחקר יכלול גם ה
 הזה.

  המחקר רכיב של דרישות להכניס בתוך הוצעSROI )החזר ההשקעה החברתית( . 
 
 
 

 סיכמה:
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