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משתני רקע

גדולה  
מאד
20%

גדולה  
8%

בינונית
8%

קטנה
24%

קטנה  
מאוד
40% גודל  

רשות

תל אביב 
והמרכז

32%

ירושלים
18%

חיפה  
והצפון
37%

דרום
13%

מחוז

יהודי
69%

ערבי
19%

מעורב
7%

אחר
5%

מגזר

עובדי צעירים169–שאלון 

54%–עובדי יתד 

24%–עובדי מרחב תעסוקה 

22%–אחרות עובדי תכניות 

מרואיינות23–ראיונות עומק 

12–עובדי יתד 

11–צ "ר/ מנהלות 



משתני רקע

ותק בתפקיד והשכלה , היקף משרה
.אחרת/ לפי השתייכות לתכנית יתד  

. .
54%46%

:מתוכם
מרחב תעסוקה51%
אפיקים23%
בשבילי15%
אחר10%

עובדי  
יתד

עובדי  
תכנית

חצי משרה84%77%שלושת רבעי משרה
שלושת רבעי משרה ומעלה21%

במקצוע מעל שנתיים
שבע שנים ומעלה40%מתוכם 

75%63%
במקצוע מעל שנתיים

שבע שנים ומעלה23%מתוכם 

47%34%תואר שני ומעלה
תואר ראשון65%תואר ראשון48%

תואר שני ומעלה

שנהמעלבתפקיד 65%49%שנהמעלבתפקיד 



דפוסי העבודה של  

עובדי הצעירים 



הצעירים איתם נפגשים % 
העובדים פנים אל פנים 

(:פעמים' לפי מס)

פעמים או פחות5‹

פעמים6-10‹

פעמים ויותר11‹

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

דפוסי העבודה
עבודה פרטנית עם צעירים

העובדים העוסקים בעבודה  % 
(:לפי חלקיות הזמן)פרטנית 

מהזמן30%עד ‹

מהזמן70%-ל30%בין ‹

מהזמן ומעלה70%‹

53%

29%

19%

54%

28%

18%

עובדי  
יתד

4%

55%

41%

עובדי  
תכניות

3%

51%

46%

?היכן פוגשים את הצעירים

ברווחה‹

במבנה אחר ברשות‹

באזור מגוריהם‹

במרכז הצעירים‹

במקום אחר‹

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

70%

15%

6%

6%

3%

47%

15%

6%

26%

5%



לבנות קשר משמעותי עם צעירים‹

להיות זמין עבור הצעירים‹

לקדם את הצעירים בתחומי חיים  ‹

שונים

לתת לצעירים את המענים  ‹

הנחוצים

מדד מסוגלות עבודה פרטנית‹

...  העובדים שמתאפשר להם% 
(:רבה מאוד–במידה רבה )

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

דפוסי העבודה
עבודה פרטנית עם צעירים

65%

55%

46%

36%

51%

74%

68%

71%

56%

67%

:עובדים שהביעו מסוגלות נמוכה אמרו כי

".אני לא נותנת מענה כמו שהייתי רוצה לתתהלחץלצערי בעקבות "

". מקרי לחירום שגוזלים זמן רב מהעבודה, בשל מורכבות הצעירים בנוסףעומס רב"

".הנחוצים ואני בעצמי לא מצליחה לענות על כל הצרכיםלא תמיד קיימים המענים "

". לצעירים וצעירות בישוב שלי אבל לצערי הם עדיין מעטיםשיהיו יותר מענים הייתי מקווה "

הבדל מובהק

עם הצעירראשונית היכרות ‹

אינטייק מובנה עם הצעיר‹

הגדרת מטרות לליווי‹

הפנייה ותיווך למענים  ‹

באזור/ ותוכניות ברשות 

פגישות ליווי פרטני מתמשך‹

עם  ... )העובדים שעושים% 
(:כל הצעירים-רוב 

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

97%

77%

67%

36%

55%

97%

68%

67%

45%

40%

הבדל מובהק



איכותני-עבודה פרטנית 

."בתפקידהחשובהחלקשזהחושבאני,הפרטניהטיפול.הזמןשלהמכריעברובבזהעוסקאני"‹

מדייותרלעשותמבליפניותהרבהמקבלתאני.עצמאיובאופןהורים,בקהילהמקצועגורמישלהפנייהדרךמגיעיםצעירים"‹

."שיווק

."שלהםהמטרותמהן.מיתדרוציםהםומהשלהםהצרכיםמה.אותםלהכירמנסהכלקודםאניצעיריםאליכשמגיעים"‹

עםמדבריםאיךלהוהסברתיאיתההלכתי.רוצההיאמההבינוולאא"לבטלהלכההיא.להתבטאיודעתשלאצעירהלייש"‹

."אנשים

."לכולםמענהלתתיכולתלנושאיןשלנוותסכולהמתנהרשימותיש.בהפניותמוצפיםאנחנו"‹

."רגשיליוויללאצעירעםמשהולעשותשאפשרכזהדבראין.ובראשונהבראשזהרגשיליווי"‹

oמזמנןניכרחלקלהמקדישותורובןבעבודתןעיקריכמרכיביתדעובדותידי-עלנתפסת.

oתאום(3,אינטייק/היכרות(2,ראשוניקשרויצירתאיתור(1:הבאיםמהשלביםמורכבת
.(אישיליווי/גמישסל/לתכניתהפנייה)מענהמתן(4,מטרותהגדרת/ציפיות

oמיטביפרטנימענהלצעיריםלתתוקושיפניותשלעומסעלמדווחותרבותיתדעובדות.

oלכךהזקוקיםלצעיריםלתתהואהעובדתתפקידכיהסבורותומנהלותיתדעובדותישנן
.אינטנסיביוליווירגשיטיפול



.עובדים במחלקת הרווחה לצורך יצירת קשרי עבודהפגישה עם ‹

עובדים של עמותות הפועלות ברשות לצורך יצירת  פגישה עם ‹

.קשרי עבודה

.לעובדים אחרים ברשות בנושא צעירים בסיכוןייעוץ ‹

עובדים של מחלקות אחרות ברשות לצורך יצירת  פגישה עם ‹

.קשרי עבודה

.שלא היה לפני כן, תכנית לצעירים בסיכון/ פיתוח מענה ‹

.  שולחנות עגולים בנושאים ספציפיים( עם אחריםביחד )קיום ‹

.לצעירים בסיכוןמנטוריםאו /הפעלת מתנדבים ו‹

.בשולחן עגול רשותיהשתתפות ‹

העובדים שביצעו את הפעולות הבאות במסגרת  % 
(:פעמים ויותר3)תפקידם 

עובדי  
יתד

דפוסי העבודה
עבודה מערכתית

85%

76%

73%

73%

24%

21%

20%

13%

עובדי  
תכניות

עובדי  
יתד העובדים העוסקים בעבודה  % 

(:לפי חלקיות הזמן)מערכתית 

מהזמן ומטה30%‹

מהזמן30%מעל ‹

85%

15%

81%

19%

ותק גבוה בתפקיד

רשות גדולה; ותק גבוה בתפקיד

ותק גבוה בתפקיד

חברה יהודית; ותק גבוה בתפקיד

מחוז ירושלים

מועצה אזורית ומקומית

גבוה-הבדל מובהק 



.אחרות' ליצור קשרי עבודה עם מח‹

להעלות את המודעות בקרב אנשי מקצוע ברשות ‹

.לנושא הצעירים בסיכון

.ליצור קשרי עבודה עם גופים הפועלים ברשות‹

לחבר בין גופים ברשות שעוסקים בתחום ‹

.הצעירים בסיכון

לקדם ולפתח מענים ותכניות לצעירים בסיכון ‹

.ברשות

מדד מסוגלות עבודה מערכתית‹

העובדים שמתאפשר להם במסגרת  % 
(:רבה מאוד–מידה רבה ... )עבודתם

עובדי  
יתד

דפוסי העבודה
עבודה מערכתית

70%

54%

40%

37%

27%

46%

:עובדים שהביעו מסוגלות נמוכה אמרו כי

". ולכן יש מעט זמן לעשות תהליך עירונירוב העבודה שלי הינה פרטית "

".לא מתפנה לעבודה זוחוסר הזמן לאור "

נוכל לקדם את כל  , שאחרי שתהיה הוועדה העירוניתאני מאמינה "
".הדברים הללו

עם תחום הצעירים ולכן נושא הפיתוח המשותף  קושי פנימי ברשות יש "
".הוא פוליטי ומורכב ולא פשוט בכלל



איכותני-עבודה מערכתית 

."בולהתניעשקשהתחום"."אנשיםעםמתעסקאניהתחתונהבשורה.דומיננטיפחותהמערכתי"‹

אתרואיםלאפעמיםהרבה,מענהשישואומריםהרווחהכאגףמגיעיםכשאנחנו.השותפיםעםאמוןביצירתהואהפער"‹
."לעצמםפרויקטיםלנכסמחפשיםאנשים.לעשותהצליחהשהרווחהזהאתאלאהצעיר

."בעירלצעיריםמתכללכגורםאותישיכירו,אליויפנואותיושיכירולהפנותמעניםלהכיר"1)

אני.התעסוקהתכניותעובדיעםהצעיריםעובדיכלשל"תעסוקהפורום"והצעיריםעובדיכלשל"נוצצותפורום"לנויש"2)
."שניהםעלאחראית

עובדיםאיךלראותבשכונותפ"שתויוצרתללשכותאותםמכניסה,העובדיםאתמגייסתאני.בעירתכניותשלהקמהיש"3)
."יחד

."פוליטיהואהעגולהשולחן"."תוצריםמזהיצמחוכמהעדיודעלאאנייומית-היוםברמה"‹

oחלקן.מזמנןמעטלהמקדישותורובןבעבודתןמשניכמרכיביתדעובדותידי-עלנתפסת
.בומיומנותואינןהאישיתברמהלנושאמתחברותפחות

oהמערכתיתברמהלפעוליתדלעובדתקשהיותרבעייתיפעולהשיתוףתרבותעםברשויות.

oברשותתפקידיםבעליעםאישיתהיכרות(1:מערכתיתעבודהשלשונותרמותבשטחיש,
.העובדיםוהדרכתליווי,רשותיותתכניותהקמת(3ברשות"עגוליםשולחנות"הובלת(2

oנחיצותולגביסותרותדעותוקיימותמהרשויותבחלקבוצעלארשותיעגולשולחן.



מענים ותכניות וסל  

גמיש לצעירים



עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

נגישות המענים

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

צורך במענים

מענים ותכניות לצעירים

75%

76%

53%

55%

43%

32%

72%

88%

69%

45%

32%

9%

תכניות בתחום התעסוקה

תעסוקתית/ הכוונה מקצועית 

קורסים ותכניות הכשרה מקצועית

מלגות לימודים להשכלה גבוהה

בגרות/ ל "שנ12תכניות השלמת 

ל מותאם לצעירים בסיכון"ש

לאומי/ תכניות הכנה לשירות צבאי 

מקומות תעסוקה וקשרי מעסיקים

פסיכולוגי/ טיפול רגשי 

טיפול בפגיעה מינית

דיורית/ דירת מעבר 

שאלטר/ דירה ללינת חרום 

6%

59%

38%

12%

4%

1%

32%

60%

68%

25%

26%

12%

82%

79%

76%

63%

58%

58%

88%

88%

90%

68%

56%

45%

מענים ותוכניות

47%

46%

46%

46%

42%

26%

37%

50%

52%

37%

28%

14%

;  רשות קטנה; מחוז צפון
חברה ערבית

חברה ערבית

מחוז צפון

;  רשות קטנה; מחוז צפון
חברה ערבית

רשות קטנה; מחוז צפון

רשות מקומית

רשות גדולה

יהודית. ח; גדולה. ר

חברה יהודית; א"מחוז ת

חברה יהודית; ם-א וי"מחוזות ת

רשות גדולה

רשות גדולה; א"מחוז ת

יהודית. ח; גדולה. ר; א"מחוז ת

יהודית. ח; גדולה. ר

העובדים  % 

שחושבים  

שהצעירים  

זקוקים במידה 

:רבה מאד-רבה

העובדים  % 

שחושבים  

שהמענים נגישים  

-לפעמים 

:לעיתים קרובות

נמוך-הבדל מובהק גבוה-הבדל מובהק  פחות נגישים–אדום מענים נגישים    –ירוק 



הסל הגמיש עונה לצרכים של ‹

צעירים

קיים מגוון מספק של מענים ותכניות  ‹

לצעירים  

המענים והתכניות עונים לצרכים של  ‹

צעירים

תכניות וסל גמיש, מדד מענים‹

–העובדים שמסכימים % 
:מסכימים מאוד כי

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

סל גמיש
עובדי  

יתד
עובדי  
תכניות

:  שימוש בסל גמיש

לעיתים  )העובדים שמשתמשים % 

(אף פעם/ רחוקות 

:סיבות לאי שימוש בסל גמיש

העובדים שלא משתמשים  % 

מתוך כלל  )מהסיבות הבאות 

(:העובדים

המימוש מסובך ובירוקרטי•

המימוש לוקח זמן רב מידי•

לא יודע איך לממש•

סל גמיש

49%

38%

13%

29%

17%

33%

37%59%

24%

22%

14%

20%

35%

38%

35%

רשות גדולה36%

גבוה-הבדל מובהק 



איכותני-תכניות וסל גמיש , מענים

היהלאזהכילצעיריםתכניותפיתחנולא.תיקלפתוחורצושבאוצעיריםלמעט,18בגילבאנשיםלטפלסיימנויתדעד"‹
."ועודנרקומנים,נפשחולי–שהתייחסנובודדיםהיו!בצעיריםטיפלנולא.שלנובמנדט

קושיהיהאבללפועללהוציאתכניותפעמיםכמהבחרנו.ועודא"כלקלוט,מכרזיםלהוציאצריךואזתכניותחוברתיש"‹
."במשרדבירוקרטי

."צריךבדיוקמהידענוולאיתדעובדותשהיולפניהיהזה.פרויקטיםעללהחליטהתבקשנויומיים-יוםשלבהתראה"‹

."אפשריתבלתימשימהכמעטהואהתהליך"."אותולהוציאאיךיודעלאאחדאףאבלכסףישגמישבסל"‹

."בפניםיריקהשלסוגזה.מגמישהפוךהוא.יעילולאמסורבלהואהמנגנוןבפועל"‹

oהערביתובחברהקטנותברשויותבעיקר,לצעיריםובתכניותבליוויחוסרהיהיתדלפני.

oקשייםבשלבעיקר,ברשותיתדשלתכניותהיעדרעלשמדווחות,ומנהלותיתדעובדותישנן

.ברשותהתכניתהתפתחותלעיכובמביאהדבר.(א"כ,תקציב)ברשות

oזמןקוצרבשלמושכלתמספיקהייתהלאהבחירהכינטען,תכניותשמפעילותמהרשויותבחלק,

.לצרכיםמתאימותמספיקלאותכניותהעירוניהמיפויהשלמתאי

oשלמסיבותהגמישהסלשלנמוךניצולאוניצולחוסרעלמדווחותרבותומנהלותיתדעובדות

.זהבמענהבאמוןולחוסרלתסכולמביאהדבר.וביורוקרטיהגמישותחוסר,ידעחוסר



תמיכה בעובדים ושביעות  

רצונם מהעבודה



הדרכה מקצועית

בהדרכהשמשתתפיםהעובדים%

קבועבסיסעלמקצועית

:מתוכם

(שבועיים-פעם בשבוע)בתדירות רגילה 

(שבועות ויותר3-ב פעם )נמוכה בתדירות 

לפתח יכולות מקצועיות בתחום הליווי  ‹

הפרטני של צעירים

האתגרים  , להתמודד עם המתחים‹

והקושי האישי

להתמודד עם היחסים והתהליכים  ‹

בתוך הקשר עם הצעירים

לפתח יכולות מקצועיות בתחום ‹

קהילתית-העבודה המערכתית

בתכנון עומס העבודה‹

מדד הדרכה מקצועית‹

העובדים שההדרכה המקצועית מסייעת להם  % 
(:רבה מאד-במידה רבה)בנושאים הבאים 

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

עובדי  
תכניות

עובדי  
יתד

ליווי וייעוץ, תמיכה

העובדים שיש מישהו שתומך בהם % 

איתוומלווה אותם ואפשר להתייעץ 

מנהל ישיר של העובד‹

מדריך של העובד‹

ממונה מחוזית של יתד‹

במחלקה/ עמית של העובד בצוות ‹

להםכשישהבאיםלגורמיםשפוניםהעובדים%
:מקצועיתדילמהאושאלה

בעובדיםתמיכה 

92%

49%

42%

47%

16%

87%67%

67%

63%

71%

48%

48%

60%

63%

62%

61%

46%

34%

53%

95%

55%

38%

5%

29%

92%

8%

73%

27%



יש לך את הידע המקצועי הנדרש למתן ‹

ליווי פרטני לצעירים

מידע על מענים ותכניות לצעירים נגיש ‹

עבורך כיום

ה /הליווי והתמיכה המקצועית שאת‹

ת בתפקידך עונה לצרכים שלך/מקבל

יש לך את הידע המקצועי הנדרש  ‹

קהילתית-לביצוע עבודה מערכתית

מדד תמיכה בעובד‹

אחוז העובדים שמסכימים עם 
:ההיגדים הבאים

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

עובדי  
תכניות

עובדי  
יתד

שימוש במקורות מידע

העובדים שהשתמשו בחודש  % 

האחרון במקורות הבאים לקבלת מידע  

:על מענים ותוכניות

/  הודעות דואר אלקטרוני ממפקח 

מנהלת תכנית/ ממונת יתד 

מצאו בו את המידע  : מתוכם

מלא/ הדרוש להם באופן חלקי 

מוקדי מידע חיצוניים

מצאו בו את המידע  : מתוכם
מלא/ הדרוש להם באופן חלקי 

לעובדי יתד" תיקיית הכלים"

מצאו בו את המידע  : מתוכם
מלא/ הדרוש להם באופן חלקי 

אינטרנטי  / מרכז המידע הטלפוני 

לעובדי צעירים

מצאו בו את המידע  : מתוכם
מלא/ הדרוש להם באופן חלקי 

בעובדיםתמיכה 

92%

98%
68%

42%

40%

44%

48%

66%

58%

40%

38%

51%

91%

80%

78%

97%

67%

100%

69%

98%

47%

93%

23%

89%

ותק נמוך  
בתפקיד

נמוך-הבדל מובהק 



איכותני-בעובדים תמיכה 

."דבריםשלפאזלולאמותאמתהכשרה,לעובדהדרכה.באמצעחסרמשהואבלמצויןמעניםמערךבנו,קשריםיצרו"‹

."איתהמתייעצתאניברשותהתנהלותכל.והרגשיתהאישיתברמה,שליהמנהלתאתיש"‹

ותלווהיתדס"עועםשותפהתהיהשהיאשליהציפייה.הקטניםבדבריםאיתנולהיותזמןלהאיןולכןעסוקההממונה"‹
."אותה

."יתדצוותשלופורומיםמפגשיםשיזמוציפייהלייש.יתדשלומההבנהמהלמידהחלקלהיותצריכהאני"‹

."לשכוחיכולכ"אחאבלקורא,מיילמקבלאני.מתפספסהעבודהעומסבגללאבללימונגששהמידעמרגישאני"‹

oצורךישאך,עבודהכדיתוךנוסףידערוכשותוהןידעלהןישכיציינויתדעובדותישנן

.נוספותובהכשרותהקיימתההכשרהבשיפור

oהמקריםבכלכמעטטובההיאהמחלקותבתוךיתדעובדותשמקבלותהמקצועיתהתמיכה.

oהמחוזיותהממונותמצד,יתדולעובדתלמנהלתוהכוונהתמיכהליותרציפייהקיימת.

oאחריהםלעקובקושיקייםאךובווצאפבמיילבעיקרלעובדותמגיעיםוהתכניותהמענים.



עובדי  
תכניות

עובדי  
יתד

שביעות רצון מהעבודה

מרוצים  -העובדים שמרוצים % 
:מאוד מההיבטים הבאים

77%

76%

69%

74%

85%

77%

77%

79%

יחסים עם עמיתים ועמיתות

אתגר ועניין

ה/ת ישיר/יחסים עם מנהל

מדד שביעות רצון פנימית

57%

45%

30%

12%

8%

30%

42%

51%

37%

29%

15%

35%

בטחון תעסוקתי

תנאי עבודה פיסיים

תנאים סוציאליים

עומס עבודה

שכר

מדד שביעות רצון  
חיצונית

שביעות רצון חיצוניתשביעות רצון פנימית

רשות קטנה

חיפה והצפוןא והמרכז"ת

אזורית. עירייה ומ

חברה יהודית

גבוה-הבדל מובהק 

נמוך-הבדל מובהק 



איכותני-שביעות רצון 

."בהםומאמיןאותםשרואהמישהויש.לאהםהיום.שקופיםהיוהצעירים.הבמהלקדמתהביאה"1.

."חלשהיותרהיאאצלישמטופלתהאוכלוסייהרוב.חזקהיותרלאוכלוסייהדלתפתחההיא"2.

."כיוםלצעיריםבמדינהמעניםיותרהרבהיש"3.

."ובתיווכיםכתובתיצירת,הפרטניבליוויבעיקר.מאדעוזרתהתכנית"4.

."שלנולצעיריםשקשורמשהולאאבלמעניםמלאשולחים.הערביתהחברהאתרואיםמספיקלאשיתדהרגשהלייש"‹

."שוניםמעניםלהשיגאיךתכלסאותנותלמדו.דבריםולהשיגלבקשאיך.כליםצריכיםאנחנו.ידעהפגיזו"‹

."האיכותיאדםהכוחאתמכבדלאזה.הפניםעלשלנוההעסקהתנאי"‹

o2,הצעיריםלתחוםהמודעותאתהעלתה(1:יתדתכניתכיציינוומנהלותיתדעובדות)

(4–ו,לצעיריםוהמעניםהתכניותאתהגדילה(3,טיפולשמקבלהצעיריםפלחאתהרחיבה

.לצעיריםוליוויכתובתנתנה

oהשכלהשלמעניםבעיקר,הערביתלחברהמעניםבהתאמתלשיפורמקוםישכינטען

.ותעסוקה

oהנוספותהתכניותלעובדיובעיקריתדלעובדיההכשרותאתלשפרמקוםישכינטען.

oהפיזייםהעבודהתנאיאתמהמקריםובחלקיתדעובדותשכראתלשפרישכינטען.



ציפיות מהתכנית  

והסכמה עם עקרונותיה



הצעירים יתמידו במסגרות‹

הצעירים יעבדו ויתמידו  ‹

בעבודתם

הצעירים ישפרו את ‹

השכלתם

מדד תעסוקה והשכלה‹

תעסוקה והשכלה

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

הצעירים יפחיתו  ‹

התנהגויות סיכון

הצעירים יקבלו החלטות  ‹

טובות יותר לעתידם

הצעירים יתפקדו באופן ‹

עצמאי

הצעירים יהיו מודעים  ‹

לחסמים שמעכבים  

הצעירים ימצו זכויותיהם‹

הצעירים יפחיתו מצוקה  ‹

רגשית

מדד רווחה ובריאות‹

רווחה ובריאות רגשית

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות

ציפיות מהעבודה עם הצעירים

מצפים מאד שיקרו המצבים  -העובדים שמצפים% 
:הבאים בעקבות הליווי והתכניות לצעירים

הצעירים יחזקו קשרים ‹

חברתיים מיטיבים

הצעירים יפחיתו תחושות  ‹

של הדרה ושוליות בחברה

הצעירים יחזקו את הקשר ‹

עם משפחתם

מדד השתייכות‹

השתייכות

81%

77%

59%

72%

79%

67%

56%

67%

86%

86%

83%

85%

82%

82%

77%

81%

85%

97%

86%

99%

82%

87%

89%

86%

86%

85%

85%

81%

80%

84%

חברה יהודית

ותק גבוה במקצוע

גבוה-הבדל מובהק 

גבוה-הבדל מובהק 



איכותני-השגת מטרות התפקיד 

."עצמאייםחייםלהוישועבודהדירהמצאההיא.ספסלעלשנהחצישישנהצעירהלייש"‹

."ליוויומקבלעובד,לתעסוקהמרחבבתכניתנמצא,מובטלשהיה24בןצעיר"‹

בקשייםלהםמסייעתשהיאצעיריםיש.בדיורסייעה[יתדס"עו]שהיאכאלהיש.השתפרמצבם.מתקדמיםמהצעיריםהרבה"‹
."ועודעבודהבמציאת,משפחתיים

שעושיםצעיריםלגביל"כנ.מקצועשלומדיםרים'ואוצלתכניתוצעירותצעיריםלהפנותמצליח.הצלחהלהרגישמתחילאני"‹
."תעסוקהבמקומותהשמות

.אנטילאוהואלכןבאשהצעירזהעצם.ממסדיבשירותלהיעזרהצעיריםשלהיכולתזהשליהראשוניםהמדדיםאחד"‹
."מצליחות[יתדס"עו]הןהזההמדדלפי.בסיסהיאהממסדמולהתקשורת

."גמישסלשלמימושואיןתכניותאיןכילאולפעמיםמצליחהשאנימרגישהאנילפעמים"‹

."טובלעשותתצליחלאכלום.עובדיםשלהדרכהוגםפרטניגםקהילתילהיותגםטובהכפויתפקידזה"‹

oברמהלהתקדםלצעיריםלסייעמצליחההתכניתכיסבורותוהמנהלותיתדעובדותרב

.וטיפולדיור,תעסוקה:הםשצוינוהבולטיםהתחומים.הפרטנית

oכיציינו,חלקיבאופןלצעיריםלסייעמצליחההתכניתכישסבורותיתדעובדותמיעוט

רשותיותבתכניותוחוסרלמערכתייםפרטנייםצרכיםביןהתנגשות,עומסהןלכךהסיבות

.ארציותאו/ו



ס יתד צריכה ללוות כל צעיר שמגיע אליה בעצמה ולא להפנות "עו‹

(מרכיב פרטני)אותו לעובדת צעירים בתכנית אחרת 

ס יתד יש השפעה על "קהילתית של עו-לעבודה המערכתית‹

(מרכיב מערכתי)קידומם של צעירים בסיכון ברשות 

,  ס יתד צריכה לספק לצעיר את המענים והתכניות הדרושים לו"עו‹

(מרכיב פרטני)כדי שיוכל להסתדר בכוחות עצמו 

ס  "קהילתי בתפקיד עו-מעגל הליווי הפרטני והמעגל המערכתי‹

(מרכיב מערכתי)חשובים באותה מידה , יתד

ס יתד היא המלווה העיקרית של כל צעיר שיש לו  "עו, בכל מקרה‹

(מרכיב פרטני)תיק פעיל ברווחה 

או בתכנית לאומיות  /כל צעיר שמקבל מענה הוליסטי במסגרת ו‹

(יעד' אוכ)אחרת יכול לקבל מענה גם בתכנית יתד 

(מרכיב פרטני)ס יתד היא מטפלת רגשית לכל דבר ועניין "עו‹

עם דילמות וקשיים המאפיינים צעירים  18-25כל צעיר בגילאי ‹

(יעד' אוכ)צריך לקבל מענה בתכנית יתד , בשלב זה של חייהם

לעשות ליווי ממוקד מטרה עם כל צעיר גם מבלי לטפל ניתן ‹

(מרכיב פרטני)בקשיים הרגשיים העמוקים שלו 

:העובדים שמסכימים עם המשפטים הבאים% 

עובדי  
יתד

עובדי  
תכניות















משפט לא נכון

משפט נכון









"יתד"הסכמה עם עקרונות 

87%

81%

69%

69%

69%

47%

54%

44%

38%

85%

82%

79%

70%

64%

62%

56%

46%

44%



אתגרים להמשך



אתגרים להמשך

oקהילתית-מערכתיתעבודהמולאלפרטניתעבודה–יתדעובדיתפקידתפיסתחידוד.

oלצעיריםפרטנימענהלתתיתדעובדימסוגלותשלמעמיקהבחינה.

oוכישוריםתפיסה–יתדעובדישלקהילתית-מערכתיתההעבודהחיזוק.

oרשותיעגולשולחןדווקאלאו–ברשותפעולהשיתוףמנגנונייצירת.

oטיפול,מעסיקיםוקשריתעסוקהמקומות:בתחומיםבעיקר,לצעיריםמעניםחיזוק

.פסיכולוגי/רגשי

oביורוקרטייםחסמיםוהסרתהתהליךפישוט-הגמישהסלהנגשת.

oרשותיותתכניותבהתנעתהמתקשותלרשויותמענהמתן.

oואפקטיביותרצוןשביעות,קבוצתי-פרטני–יתדלעובדיהדרכהטיוב.

oברווחההצוותיםולראשילעובדיםוהתמיכההליוויחיזוק.



מדדי יתד
2018מחצית שניה : תקופת דיווח



מדדי מערכת

שותפות בין משרדית ובין מגזרית

כלים ותהליכי עבודה, מנגנונים ארגוניים

ה/מענים לצעיר

מומחיות בעבודה עם צעירים במצבי סיכון



משרדי ממשלה

תוצרים משותפים לתכנית ולמשרדים השותפים

ב"שירותים וכיו, תכניות, תהליכי עבודה: כגון, חשיבה ותוצרים משותפים

נדה שנתית משותפת בין מטה  'אג
התכנית לכל אחד מהמשרדים  

השותפים

שם התוצר מספר 
תוצרים

קיים מסמך עבודה 
2018שנתי לשנת 

משרד

הגדרת תפקיד מאתר דיור ציבורי•
נוהל וטופס הפניית צעירי דיור ציבורי ליתד•

2 הבינוי והשיכון

קשר יתד מרכזי צעירים• 1 לפיתוח הנגב והגליל

נוהל והנחיות לקבלת שוברים להכשרה מקצועית• 1 זרוע התעסוקה

סיכום-שולחן עגול בנושא חובות • 1 המשפטים

כפרי -" יש לך כתובת"הסדרת תהליכי עבודה עם תכנית •
הנוער

1 החינוך

הסדרת עבודה עם מרכזי צעירים ורכזי מעורבות חברתית• 1 לשיוויון חברתי

0 העלייה והקליטה















שותפות בין משרדית ובין מגזרית



עמותות

תוצרים משותפים לתכנית ולעמותות

ב"שירותים וכיו, תכניות, תהליכי עבודה: כגון, שיח משותף ותוצרים משותפים

הנוכחות בפורום  % -מספר מפגשים ו 
מטה התכנית-לי עמותות"מנכ

שם התוצר
מספר 
תוצרים

נוכחות%  מספר מפגשים

אפיון תהליכי מערכת מידע• 1 37% 1

תוצרים משותפים  
לתוכנית ולקרנות  

הטמעה של יתד כתפיסה 
בפרויקטים בהם שותפות הקרנות

קולות קוראים

שם התוצר
מספר 
תוצרים

מספר קולות קוראים של 
עקרונות קרנות המשלבים 

התייחסות לתכנית יתדאו /ו

מספר קולות  
קוראים בנושא  
צעירים בסיכון

0 0 0

קרנות 

פילנתרופיות

שותפות בין משרדית ובין מגזרית

כללי

הסכמה עם משפטים  ‹
המתארים את עקרונות יתד

66%

ס יתד עם עקרונות  "הסכמת עו
התכנית



רמה ארצית

וועדות

רמה מחוזית

וועדות

וועדות משנה/ התכנסות וועדה ארצית 

הנוכחות  % 
בישיבות

מספר הפעמים שהוועדה מתכנסת  

ביצוע תכנון

75% 3 5 וועדה ארצית

70% 2 3 וועדת משנה מענים ותוכניות

83% 2 3 וועדת משנה פיתוח מקצועי

- 7 11 כ"סה

תוצרים וועדות מחוזיות

ב"שירותים וכיו, תכניות, תהליכי עבודה: כגון, תוצרים ממשיים

שם התוצרים מספר

יום עיון בנושא בטלא לעובדי המחוז•
(במסגרת ממשקי עבודה)שונים משרדים הצגת יתד בפני •

2

אין מידע• -

משרד/ מסגרת/ מידע על כל שותף-כרטיס שותפים• 1

התכנסות וועדות מחוזיות

הנוכחות  % 
בישיבות

מספר הפעמים שהוועדה מתכנסת  

ביצוע תכנון

88% 1 1 א והמרכז"ת

72% 1 1 דרום

72% 1 1 צפון

77% 3 3 כ"סה

כלים ותהליכי עבודה, מנגנונים ארגוניים



תכניות

ושירותים

י ארבעת תחומי החיים  "תכניות ושירותים עפ, כיסוי גאוגרפי של מענים

ארצי כ"סה
חיפה  
והצפון

א  "ת
והמרכז

ירושלים דרום תחום

1
112

(93%)
39

(89%)
32

(80%)
21

(100%)
19

(127%)
תעסוקה ומיומנויות, השכלה

1
4

(3%)
1

(2%)
1

(3%)
1

(5%)
0 בריאות ומוגנות, קיום פיזי

0 0 0 0 0 0 רווחה ובריאות רגשית

1
18

(15%)
10

(23%)
5

(13%)
0

2
(13%)

השתייכות משפחתית  
וחברתית

3
134

(112%)
50

(114%)
38

(96%)
22

(105%)
21

(140%)
כ"סה

קיים מגוון מספק של ‹
מענים ותכניות לצעירים 

המענים והתכניות עונים  ‹
לצרכים של צעירים

22%

14%

ס יתד  "שביעות רצון עו
מתכניות ושירותים

סל גמיש

עובדי יתד שלא השתמשו בסל גמיש% ‹

הסל הגמיש עונה לצרכים של צעירים‹

21%

24%

ס יתד מסל גמיש"שביעות רצון עו

ה/מענים לצעיר

רשויות' מס/ מענים ' מס–בסוגריים * 



ס יתד"עו

תכניות 

הכשרה והדרכה

ס יתד"עו

ס יתד"תחלופת עו ס יתד  "תקני עו% 
מאוישים

מחוז
עוזבים% 

5% 95% א והמרכז"ת

21% 90% דרום

4% 92% צפון

8% 93% כ"סה

הכשרות

ממוצע מדדים

הכשרה
ביצוע תכנית  % 

שנתית להכשרת  
תרומהעובדים רב מקצועיים

שביעות  
רצון

מדד 
ישימות

מדד 
רלוונטיות

4.00 4.20 3.70 - 3מחזור -קורס עובדי יתד

100%- 4.30 4.10 3.60 4מחזור -קורס עובדי יתד

- - - - חרדיותעובדות קורס 

ימי למידה

נושא
ביצוע תכנית  % 

למידה ימי שנתית 
לעובדי צעירים

(בכל מחוז)עם הצבא עבודה 

71%

בריאות נפש לצעירים

דין בסיוע המשפטיעורכי 

שיווק חברתי

משקיות וקצינות תש

מומחיות בעבודה עם צעירים במצבי סיכון

ממוצע מתחילת ‹
התפקיד 

ממוצע לחודש מתחילת ‹
התפקיד

53

4

צעירים חדשים בליווי פרטני  
ס יתד"של עו



תהליכי עבודה
מקצועיותפרקטיקות

שימור 

והפצת ידע

או פרקטיקות שפותחו והופצו לקהל היעד/תהליכי עבודה ו

תוצרים פנימיים של עבודת מטה יתד

נושא
מספר 

תהליכים

ס יתד עם גופים ברשות"ממשקי עבודה של עו12•
הגדרת אוכלוסיית צעירי יתד•

2

שימור והפצת ידע

מספר פניות למרכז המידע  
לעובדי יתד

בכונן המשותף היקף השימוש 
(כניסות' מס)

82 423

מומחיות בעבודה עם צעירים במצבי סיכון



תודה רבה


