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 רקע .1

ומתואמת  מערכת משולבת י ונועדה להבנות"היא פרי יוזמה של קרן רש" ילדים ומשפחות במוקד"תוכנית 

בני נוער , במטרה לתת מענה אינטגרטיבי לילדים, ה והבריאות היישובייםהרווח, שירותי החינוךשל 

צועית משותפת תוך יצירת שפה מק, מתוך ראייה כוללת של צורכיהם, ולמשפחותיהם בכל מעגלי החיים

  .ומחויבות הדדית לתהליך ולתוצריו

י לשירותי "תוך שיתוף פעולה בין קרן רש, 2006-2009התוכנית פעלה במתכונת של פיילוט בין השנים 

,  טירת הכרמל-בצפון . אופקים וקריית מלאכי,  דימונה-בדרום : באחד עשר יישוביםהרווחה והחינוך 

  . קריית שמונה ומרום גליל, מעלה יוסף, מגידו, חורפיש, יוקנעם

לאחר שהביעו את ,  ילדים ובני נוער ובני משפחותיהם50 –נבחרו  כ , בכל אחד מהיישובים שצוינו לעיל

ידי חברי צוות התוכנית -לכל ילד ומשפחתו נערך מיפוי צרכים מקיף על. הסכמתם להשתתף בתוכנית

בנקודות זמן . יים אתם הם מתמודדיםלהתמודדות עם הקשיים המרכז, והוכנה להם תוכנית פרטנית

נערכה הערכה מחדש של התמודדות הילד ומשפחתו עם קשייהם , קבועות לאורך תקופת התוכנית

  . ילדים297- משפחות ו253השתתפו בתוכנית , במתכונת זאת. ושונתה התוכנית הפרטנית בהתאם

מחקר . 2008 באוקטובר אשר החל, י מחקר הערכה"הזמינה קרן רש, בשנתה האחרונה של התוכנית

יוקנעם , טירת הכרמל, קריית מלאכי, אופקים, דימונה: הערכה זה העריך את התוכנית בשישה יישובים

במגמה לסייע לקרן בגיוס תמיכה ציבורית , למחקר ההערכה הוצבו שתי מטרות מרכזיות. וחורפיש

  :וכלכלית לשם הפצת התוכנית כמודל מוביל מסוגו

י בהפקת לקחים ובשיפור מודל התוכנית על היבטיו "ת הנהלת קרן רשאספקת מידע שישרת א 

 . השונים

מנת -על, אספקת מידע המעיד על המידה בה הושגו מטרות התוכנית והתפוקות המצופות ממנה 

לסייע בידי מובילי התוכנית בקבלת החלטות בדבר עצם המשך קיום התוכנית והמתכונת הראויה 

 .לכך

  

ר לדרכי הפעולה בתוכנית מלמדים כי ברב היישובים פעלה מערכת משולבת הממצאים המרכזיים באש

שירותי  נוצר שיתוף פעולה בין .כזים היישובייםידי הר-לטיפול בילדים ובמשפחות שהונהגה בעיקר על

בילד מקצועית שמתבטאת בטיפול משולב - ראשיתה של גישה רבוהורגשהרווחה שירותי חינוך לה

, שובים ניכרו תהליכי שינוי בדפוסי עבודה של העובדים הסוציאליים ואנשי החינוךבחלק מן היי .ובמשפחתו

אולם הסתגלותם של העובדים הסוציאליים לדפוסי הפעולה של התוכנית הייתה קשה יותר מזו של אנשי 

לעובדים סוציאליים שאמצו את דפוסי העבודה של התוכנית היה חלק מכריע בקידום , עם זאת. החינוך

  .תהמשפחו

הממצאים המרכזיים באשר להתקדמות המשפחות בתוכנית מלמדים כי נמצא קשר חיובי מובהק בין 

  . מספר התחומים שבהם קיבלה המשפחה סיוע לבין הערכת התקדמותה
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: ריבוי יחסי של תחומי סיוע שיפר את התקדמותן במדדים, "תקועות"ו" מתקשות"בקרב משפחות שדורגו כ

  .ובמדד ההתקדמות הכולל" ס" ביההקשר עם" "טיפול בילדים"

שיעור המשפחות . חל שיפור משמעותי בסטאטוס המשפחות ברווחה במהלך השתתפותן בתוכנית

עלה באורח ניכר במקביל לירידה )  סגירת תיק-שלב מתקדם לפני גניזה (הנמצאות בביקורת תקופתית 

  . בשיעור המשפחות המטופלות באופן אינטנסיבי

שיעור המשפחות  מהאימהות שנדגמו ו11% -ו  מהאבות 15%ו למעגל העבודה במהלך התוכנית נוספ

  . 14.3% -שקיבלו קצבאות כלשהן ירד ב

: חל שיפור משמעותי בהערכת התנהלות המשפחה לפני כניסתה לתוכנית ולקראת סיומה במדדים הבאים

  . הספר וטיפול בילדים-קשר עם בית) ג(; ניהול תקציב המשפחה) ב(; אלימות ויחסים בתוך המשפחה) א(

משמעות . מדדי התקדמות של המשפחה נמצאו בקשר חיובי עם הערכת מוכנות המשפחה לעצמאות

טווח מוכנותה להתנהלות עצמאית מוערך , שככל מדדי ההתקדמות של המשפחה גבוהים יותר, הדבר

  .כקצר יותר

 תחומים שנגזרו משורה הממצאים המרכזיים באשר להתקדמות התלמידים מלמדים על שיפור בשלושה

מעורבות ) ג(; התנהגויות סיכון) ב(; התנהגות לימודית) א: (של מדדים שקובצו בעקבות ניתוח גורמים

 להצביע על ידע על הסתייעותם וחלקם העידו, שהשתתפו בקבוצות מיקודרוב התלמידים , בנוסף .הורים

  .התנהגותי- התקדמות קונקרטית בתחום הלימודי והרגשי

מאשר לפני , שיעור גדול יותר של תלמידים קיבל ציונים גבוהים יותר לקראת סוף התוכנית, לליבאופן כ

, לקראת סיומה, השתלבותם בה ומספר הציונים השליליים של התלמידים מצביע על ירידה בשיעורם

  .בהשוואה לתקופה שקדמה להשתתפותם בתוכנית

המעלה הראשונה בתפקודן של מערכות החינוך ניתן לומר כי התוכנית הביאה לשינויים מן , לסיכום

יש לתוכנית פוטנציאל רב נוסף , יחד עם זאת. והרווחה ובחייהן של משפחות וילדים ביישובים בהם פעלה

  .  זהבמסמךידי יישום ההמלצות המופיעות -אשר ניתן למנף אותו על, בלתי ממומש

ייתכנו . והשירותים החברתייםמודל פעולה זה גובש כהצעה לשיתוף פעולה עם משרד הרווחה 
  . בהתאם לבקשות ולצרכים שיעלו מטעם המשרד והשטחבעתיד שינויים 
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 רציונאל התוכנית .2
  

, יוצאת למסע טיפולי בילד שזוהה במערכות החינוך כזקוק לסיוע" ילדים ומשפחות במוקד"תוכנית 
ור ההבנה העמוקה שהקשר בין זאת לא. ומשם ממשיכה לטיפול במשפחה במבנה ספיראלי הוליסטי

אנו עדים לכך שתהליך הצמיחה וההתחזקות של . הילד ומשפחתו מצמיח התפתחות תקינה ובריאה
יכול להיות בעל השפעה עמוקה על המסגרת המשפחתית ולהוביל ) ובמיוחד בקרב בני הנוער(הילד 

 . לתהליכי הבראה וצמיחה של המסגרת כולה

רב יותר , מתוך הנחה שבאוכלוסיה כזאת, וחות פוטנציאליים לשינוימיקוד באוכלוסיית יעד בעלת כ 

במשמעות של יציאת המשפחה ממעגל המצוקה ומניעת , דוריים-הסיכוי לבלום תהליכים בין

  .הידרדרות למצבי סיכון קשים יותר בקרב הילדים

כאשר המשפחה , במגמה לחזק את סביבתו המיידית של הילד, טיפול ממוקד בתא המשפחתי 

במגמה ליצור עבור הילד , כל זאת. שותפה בהגדרת צרכיה ובעיצוב ויישום המענים הדרושים לה

מודע ותומך יותר ולשפר את התמודדות המשפחה עם האתגרים היומיומיים , מעגל הורות אחראי

 .העומדים בפניה

ככוח  ,חינוך ובריאות,  רווחה–שיתוף פעולה מרבי בין הכוחות המקצועיים המרכזיים ביישוב  

במשפחה , הספר-בית: סינרגטי שמסוגל להיענות למגוון הצרכים הנוגעים לקונטקסט הכולל של הילד

 . תוך חידוד אחריותם של ההורים והבטחה שעיקר המשאבים ימוקדו בילד ובצרכיו, ובקהילה

יאפשר בניית  קשר של שותפות  עם הורי , בית הספר כפלטפורמה  אוניברסלית בלתי סטיגמטית 

לדים ליצירת  מערך תמיכה מקיף לילד המסייע לו למצות את ההזדמנויות החינוכיות והחברתיות הי

 . המוצעות לו

, מתוך הנחת יסוד שרק טיפול קצר מועד, רב מקצועיעל ידי צוות  מכוונת תוצאותתוכנית פעולה  

 . יצור שינוי משמעותי בקרב המשפחותיכול לתומך ומותאם לצרכים , אינטנסיבי

  

 ומטרות ןחזו .3

  חזון התוכנית
 לו שיאפשר באופן ,ו ובמערכת החינוכית והחברתית שלו במשפחתישתלבבתוכנית המשתתף  הילד .1

כך שיוכל לצאת למרחב החיים מצויד בנקודת פתיחה טובה ככל , שלולממש ולפתח את הפוטנציאל 

 .האפשר

החברתיים , ם בצורה חיובית במישורי החיים החומרייהמשתתפת בתוכנית תתפקד המשפחה .2

 .  ה ולילדיה תמונת עתיד עם תקווה לותבנה לעצמה ממשאבי הקהילה תהנה. והרגשיים

  בשותפות עם ולמען קידום הילדים ומשפחותיהםהיישוביות יפעלו מערכות החינוך והרווחה .3

  .המשתתפים בתוכנית
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  מטרות התוכנית
  .החברתי והרגשי, הלימודי:  בתחומיםהילדשיפור תפקוד  .1

  :בהיבטים הבאים המשפחהשל ק  החוסן  חיזו .2

 .  ילדיהם וסיפוקם לצורכי ההוריםהגברת המודעות של  תוך פיתוח מיומנויות הוריות  •

  .משפחה לפרנס ולנהל את עצמה באופן עצמאיהשיפור היכולת של  •

 .הפחתת התלות של המשפחה בגורמי הרווחה •

ם ולמען קידום הילד ע,  ובתאום העובד בשותפות, חינוך-  רווחהבניית מערך עבודה משולב  .3

  : תוך שימת דגש על ההיבטים הבאים, ומשפחתו

 תוך ,ביישובבילד ומשפחתו יצירת ממשקי פעולה ואיגום משאבים בין כל הגורמים המטפלים  •

 . הגדרת סמכות ואחריות

 .הילדים ומשפחותיהםהטמעת שיטות של מיפוי  צרכי  •

 .לעבודה השוטפתושיטות מעקב קביעת מדדים  •

 . לדפוסי העבודה של התוכניתמבנה ארגוני יישובי המבטיח המשכיותיצירת  •

  אוכלוסיית היעד לתוכנית
גם ,  אי לכך.מוטיבציה וסיכוי לשינוי, אוכלוסיית היעד לתוכנית מוגדרת באופן כללי כבעלת פוטנציאל

פי קריטריון -לבראש ובראשונה ע, צריכים להיבחן, הילדים וגם המשפחות המועמדים להשתתף בתוכנית

  . 9ראה בסעיף , פירוט הקריטריונים לקבלה לתוכנית. זה

  משך התוכנית וסיום ההשתתפות בה
בתום , יחד עם זאת.  לכל היותרשלוש שניםמשך השהות המקסימאלית של ילד ומשפחתו בתוכנית יהיה 

  :ןשתוצאותיה עשויות להיות כדלקמ, כל שנה תתבצע הערכת מצב להתקדמות הילד והמשפחה

  .ה לתמיכה נוספת במסגרת התוכנית/ה את יעדי התוכנית וזקוק/המשפחה טרם השיג/ הילד   .א

תמיכה רגילה במסגרת בית , במידת הצורך, הילד השיג את יעדי התוכנית ולפיכך ימשיך לקבל  .ב

 .אחות של הילד במקומו/ במצב זה ניתן יהיה להכניס לתוכנית אח . הספר

ולפיכך תמשיך לקבל ליווי אקסטנסיבי של מחלקת הרווחה המשפחה השיגה את יעדי התוכנית   .ג

  . יהיה ניתן להכניס משפחה חדשה לתוכנית, במצב זה. ביישוב

ולפיכך אינו יכול להשיג את יעדי , חרף התערבות הוריו, הילד אינו משתף פעולה עם התוכנית  .ד

.  הילד במקומואחות של/ יש להפסיק את השתתפותו בתוכנית ולהכניס אח , במצב זה. התוכנית

 .תופסק השתתפותה של המשפחה בתוכנית, במידה והדבר אינו מסתייע

במצב . המשפחה אינה משתפת פעולה עם התוכנית ולפיכך אינה יכולה להשיג את יעדי התוכנית  .ה

 .זה יש להפסיק את השתתפות המשפחה בתוכנית ולהכניס תחתיה משפחה אחרת
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 ויעדים הצלחה מדדי .4

מבטאים בצורה מאוזנת את חזון התוכנית ומטרותיה ועוסקים בשלוש אוכלוסיות , איםמדדי ההצלחה הב

  . המשפחה והמערכת היישובית, הילד: היעד שלה

היעדים מאפשרים מדידה כמותית של מדדי ההצלחה שנקבעו והשגתם מתוכננת בתוך פרק זמן של 

) מחצית שנה ושנה( קצרים יותר יש לעקוב ולמדוד את השגתם בפרקי זמן, יחד עם זאת. תוכנית מלאה

  . לכל אורך התוכנית

ידי כל יישוב -יקבעו על) X Y Zהמופיעים בטבלאות הבאות באותיות  (הערכים הספציפיים של היעדים 

בהתאם למצב ההתחלתי של המשתתפים שנבחרו  , בנפרד במהלך משותף עם מינהלת התוכנית

  .ולנקודות החוזק והחולשה של המערכת היישובית

  הילד רמת .4.1

 אופן המדידה היעד המדד

שיפור בהישגים 
הלימודיים בשפה 

 .ומתמטיקה

X% מהילדים ישפרו ב – Y% את הישגיהם בשפה 
  .ומתמטיקה

X% מהילדים ישפרו את הישגיהם בשפה ומתמטיקה 
  .ביחס לכיתתם

Z% מהילדים יפחיתו את מספר הציונים השליליים 
 .בתעודת סוף השנה שלהם

נתוני הערכה 
 ספרית-בית

שיפור בהתנהגות 
 הלימודית של הילד

 בפרמטרים שונים של התנהגות %Xשיפור של 
 .לימודית

שיפור בהתנהגות 
 החברתית של הילד

 בפרמטרים שונים של התנהגות %Xשיפור של 
 .חברתית

שיפור בביטחון העצמי 
 .י בפרמטרים שונים של בטחון עצמ%Xשיפור של  של הילד

שאלון דיווח של 
 המחנכת

  

  המשפחה רמת .4.2
  

 אופן המדידה היעד המדד

שיפור יכולת 
ההשתכרות של 

 המשפחה

 במספר ההורים המועסקים לתקופה של %Xשיפור של 
  .שלושה חודשים ברציפות לפחות

 בהכנסה החודשית של המשפחה %Yשיפור של 
 .מעבודה

הפחתת שיעור 
המשפחות המקבלות 

קצבאות תמיכה 
 מהמדינה

X%קצבאות תמיכה פחותשפחות יקבלו  מהמ 
מהמדינה עקב השתתפות בתוכנית ולא כתוצאה 

 .מגורמים אחרים כמו הפסקת זכאות

 ס"דיווח עו
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 אופן המדידה היעד המדד

שיפור במדרג קבוצת 
המיון של המשפחה 
 במחלקת הרווחה

X% מהמשפחות יתקדמו לפחות שלב במדרג קבוצת 
  .המיון שלהם במחלקת הרווחה

Y%גיעו לדרג של גניזת תיק מהמשפחות י. 

נתוני אגף 
 הרווחה

שיפור ההתנהלות 
 הכלכלית של המשפחה

 בפרמטרים שונים של התנהלות כלכלית %Xשיפור של 
 .משפחתית

שיפור הקשר של 
 ההורים עם בית הספר

 בפרמטרים שונים של הקשר של %Xשיפור של 
 .ההורים עם בית הספר

 יכולת ההורים שיפור
להתמודד עם גידול 

 ילדיהם

 בפרמטרים שונים של יכולת ההורים %Xשיפור של 
 .להתמודד עם גידול ילדיהם

שאלון לדיווח 
עצמי של 
 המשפחה

  

  היישובית המערכת רמת .4.3

 אופן המדידה היעד המדד
הסכמת אנשי צוות 
התוכנית עם תפיסות 

 היסוד של התוכנית

X% מאנשי צוות יסכימו עם תפיסות היסוד של 
 .התוכנית

אמון אנשי צוות 
התוכנית בדפוסי 
העבודה המרכזיים שלה

X% מאנשי צוות התוכנית יביעו את אמונם בדפוסי 
 .העבודה המרכזיים של התוכנית

ן לדיווח שאלו
עצמי של אנשי 

 הצוות

שמחוץ ,  פעולות בתוכנית יגיעו ממקורותY/ ₪  אלפי X איגום משאבים לתוכנית
 .לתקציב התוכנית

נתוני ביצוע 
חות " ודותקציב

 פעילות שנתיים

מיסוד דפוסי העבודה 
 המרכזיים של התוכנית

  .קיום שיטות למיפוי צרכי הילד ומשפחתו •
  .קיום מדדים ושיטות למעקב ובקרה •
, הטמעת דפוסי עבודה משותפת למערכות החינוך •

 הרווחה והבריאות

ראיונות עם 
בעלי תפקידים 

 ביישובים

  

   התוכניתליבת .5
  :יוצרת שלושה תהליכי שינוי מרכזיים "ת במוקדילדים ומשפחו"תוכנית 

הרכז במסגרתו בונה  מכוון תוצאה שינוי זה הוא תולדה של תהליך -הילדתפקוד שינוי ברמת  .5.1

כוללת סל משאבים ש, גמישה ומותאמת לצרכי הילד, תוכנית אישית הוליסטית הבית ספרי

, ית יכולה לכלול אבחוניםהתוכנ. בטווח הקצררחב במטרה להביא לשינוי ברמת תפקוד הילד 

 .בהתאם לצורך, תגבורים לימודיים ועוד, טיפולים

 במסגרתו בונה מכוון תוצאה שינוי זה הוא תולדה של תהליך -שינוי ברמת תפקוד המשפחה .5.2

לא תמיד ישנו שימוש מלא בכל הכלים של שיטת .  להורים1תוכנית אימון מלווה המשפחות

עומד לטובת ,  לליווי אינטנסיבי וצמודבנוסף. יתהאימון אבל היא מונחת בבסיס התוכנ

                                                            
הגישה .  גישת האמון נועדה לסייע ללקוחותיה להגיע להגשמה עצמית ומיצוי פוטנציאל אישי בתחומי חיים שונים- גישת האימון1

המאמן שואל שאלות המעוררות לפעולה . מעמידה במרכז את רצונותיו של המתאמן ומאמינה שיש בו את הכוחות לשנות את מצבו
תהליך האימון מקבל המתאמן מטלות שכתוצאה מהן משתנה ומתחדדת מחשבתו ונוצרות תובנות לגבי במהלך . אך אינו נותן פתרונות

  .האחריות לפעולה ושינוי מוטלת על המתאמן. תחומי חיים שונים
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סל משאבים רחב להקניית כלים קונקרטיים לשיפור היכולת של המשפחה המשפחה 

 .  להתנהלות עצמאית בחיי היום יום

 התוכנית מאפשרת דיאלוג חדש -שינוי בתהליכי עבודה במערכת החינוך ובמערכת הרווחה  .5.3

פעולה זו מלווה . סינרגיה בין מערכות אלהצירת רווחה ויהבין מערכת החינוך למערכת 

התוכנית שמה דגש על הצורך לחזק את המערכות  . של יועץ ארגוני חיצוניצמודה הכוונה ב

היו בעלי י, קרי הרכז הבית ספרי ומלווה המשפחות, היישוביות ולכן ראוי שבעלי התפקידים

פר ישמשו כרכזות בית ספריות התוכנית ממליצה שיועצות בתי הס(תפקידים קיימים מהרשות 

 ).מטעם לשכת הרווחה כמלווי משפחותועובדים סוציאליים 

 תפקידים ובעלי ארגוני מבנה .6

באמצעות מנהל תוכנית שיהיה כפוף ישירות וידווח למנהל , י"ידי מטה קרן רש-תוכנית תנוהל ישירות עלה

יעדים  "–הלי העמותות של הקרן מנהל התוכנית יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם מנ. תחום הרווחה בקרן

  .בביסוס התשתית המקצועית והארגונית של התוכנית "יחדיו"ו" לצפון

  

 י"ניהול ישיר של מטה קרן רש: מבנה ארגוני
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 במטה תפקידים בעלי .6.1

  י"רש בקרן הרווחה תחום מנהל .6.1.1
  התפקיד הגדרת
 והרשויות התוכנית למטה י"רש רןק מטה בין קישור. לתכנון בהתאם התוכנית ביצוע על ומעקב בקרה

  .בה המשתתפות

  התפקיד תיאור

 .בתוכנית שישתתפו היישובים בחירת  .א

o יישוב להשתתפות, שנקבעו בקריטריונים עמידה תוך, לתוכנית המועמדים היישובים אישור 

 . בתוכנית

 .זה במסמך ומופיעים לתוכנית שנקבעו הסטנדרטים על שמירה  .ב

o זה במסמך שנקבעו והיעדים למטרות בהתאם, יתהשנת עבודהה תוכנית של אישור. 

o התוכנית של והמעקב המיפוי כלי אישור . 

 .ביעדיה ועמידתה התוכנית התקדמות מידת אודות הקרן ומטה ל"למנכ וחשבון דין מתן  .ג

 . התוכנית על ותקציבית מקצועית ובקרה מעקב, ביצוע ניהול  .ד

o הארצית ברמה התקציבי והביצוע התכנון ניהול. 

o המטה ברמת היגוי וועדות פורומים הפעלת על ואחריות ניהול. 

  ממשקים
 אזור נציג, שותפויות מנהלת, והערכה פיתוח יחידת תמנהל, ל"למנכ משנה – י"רש קרן מטה ברמת

  .בדרום יחדיו עמותת ל"מנכ, הצפון

  . ל"ומנכ העיר ראש – היישוב ברמת

  וכפיפויות סמכויות
  .הקרן ל"מנכ: ...ל כפוף

 .התוכנית מנהל: ...על ממונה

  ותגמול משרה היקף
  .התוכנית מתקציב נוספת עלות זה תפקיד בגין אין

 

  תוכנית מנהל .6.1.2
  התפקיד הגדרת
 הארגונית התשתית בניית. לתכנון בהתאם התוכנית ביצוע על אחריות, הארצית מהבר התוכנית ניהול

  . התוכנית של והמקצועית

  התפקיד תיאור

 .והתנעתה ניתבתוכ שישתתפו היישובים בחירת  .א

o בתוכנית שישתתפו היישובים בחירת. 

o חינוך בין פעולה ושיתוף משאבים גיוס, להירתמות הרשות של התחייבות אמנת חתימת 

 .התוכנית במסגרת ורווחה

o לתוכנית היישוביים והצוותים הרכזים גיוסב סיוע. 
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o לתוכנית היישוביים והצוותים הרכזים הכשרת. 

 לרכזים ותיווכם זה במסמך לה שנקבעו הסטנדרטים על מירהש תוך, התוכנית ופיתוח ניהול  .ב

 .היישוביים

o זה במסמך שנקבעו והיעדים למטרות בהתאם שנתית עבודה תוכנית בניית. 

o התוכנית של והמעקב המיפוי כלי והטמעת פיתוח, עיצוב ניהול . 

 מידתהוע התוכנית התקדמות מידת אודות, השונים ולשותפים הקרן להנהלת וחשבון דין מתן  .ג

 .ביעדיה

 .היישוביים לרכזים התוכנית של ההיגוי ועדת הנחיות תיווך  .ד

 . התוכנית על ותקציבית מקצועית ובקרה מעקב, ביצוע ניהול  .ה

o הארצית ברמה התקציבי והביצוע התכנון ניהול. 

o היישובים רכזי מול התוכנית תפעול על ובקרה מעקב ניהול. 

o המטה ברמת יגויה וועדות פורומים הפעלת על ואחריות ניהול. 

o משרדי לנציגי דיווח. בקרן הרווחה תחום למנהל התוכנית ביצוע של שוטף דיווח על אחריות 

 .רלוונטיים ממשלהה

  ממשקים
 מנהלת, רווחה תחום מנהל, והערכה פיתוח יחידת תמנהל, ל"למנכ משנה – י"רש קרן מטה ברמת

  .בדרום יחדיו עמותת ל"מנכ, הצפון אזור נציג,  שותפויות

 לתרום העשויים המקומית ברמה גופים, ורווחה חינוך אגפי מנהלי, ל"ומנכ העיר ראש – היישוב ברמת

  . ויישומה התוכנית לקידום

  וכפיפויות סמכויות
  .בקרן רווחה תחום מנהל: ...ל כפוף

 .השונים ביישובים התוכנית רכזי .התוכנית של הארגוני היועץ: ...על ממונה

  ותגמול משרה היקף
 במטה שנקבעו השכר ולדרגות לנהלים בהתאם יקבע שכרו. משרה 100%- ב יעבוד התוכנית למנה

  .₪ 220,000: מוערכת שנתית מעביד עלות. י"רש קרן

  

  ארגוני יועץ .6.1.3
  התפקיד הגדרת
 ליווי. לתוכנית ההכשרה תוכנית בניית. למטרותיה בהתאם התוכנית של והבקרה הניהול כלי בניית

  .התוכנית מנהל

  התפקיד תיאור
 .בתוכנית התפקידים בעלי בהכשרת התוכנית למנהל סיוע  .א

 .התוכנית בהפעלת סטנדרטיזציה יצירת תוך, העבודה מודל בהבניית סיוע  .ב

o זה למסמך בהלימה לתכנית פעולה ודרכי עקרונות בקביעת סיוע. 

o לש הראשוניים והצרכים המצב תמונת למיפוי כלי: כגון ולדיווח למעקב, למיפוי כלים פיתוח 

 .ניהוליים דוחות, ולמשפחה לילד אישית תוכנית, והמשפחה הילד
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o עימם בהתמודדות הרלוונטיים הגורמים והנחיית התוכנית ביישום ארגוניים חסמים זיהוי. 

o התוכנית מנהל של קבוע תקופתי ליווי.  

 ).יישוביים רכזים, אגפים מנהלי, תוכנית מנהל (ארצי למידה פורום הנחיית  .ג

  ממשקים
  .והערכה פיתוח יחידת תמנהל, בקרן רווחה יועץ – י"רש קרן מטה ברמת

  . יישוביים רכזים, ורווחה חינוך אגפי מנהלי – היישוב ברמת

  וכפיפויות סמכויות
  .התוכנית מנהל: ...ל כפוף

 .ישיר כממונה משמש אינו זה תפקיד בעל: ...על ממונה

  ותגמול משרה היקף
. המשתנים לצרכים בהתאם, התוכנית מנהל ידי-על רשהנד המשרה בהיקף יעבוד הארגוני היועץ

  ."ולמידה הכשרה, ליווי "תקציב מתוך יגיע לעבודתו התקציב
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 ביישוב תפקידים בעלי .6.2

  יישובי רכז .6.2.1

  התפקיד הגדרת
 ובקרה מעקב לרבות ,לתכנון בהתאם ביצועל כוללת אחריות. היישובית ברמה התוכנית ניהול

  .תקציבית

  נדרשים כישורים
. משימות לביצוע אנשים של רתימה וכושר וארגון ניהול יכולות, החינוך או הרווחה בתחום שכלהוה ידע

 הרכז כי מאד רצוי, לתוכנית המשכיות ליצור והרצון במשפחות לטיפול התוכנית של זיקתה בשל

 .בפרט הרווחה ולתחום בכלל ליישוב חיצוני אדם ולא ביישוב הרווחה באגף תפקיד בעל יהיה היישובי

 בכדי דיו גמיש אדם יהיה, התוכנית את לרכז יבחר אשר, הרווחה באגף התפקיד בעל כי ראוי, בנוסף

  .מוכרים ולא חדשים עבודה דפוסי י"עפ ולפעול התוכנית מציעה אותה החדשה הפרדיגמה את לאמץ

  התפקיד תיאור
 .ביישוב התוכנית התנעת  .א

o התוכנית צוות חברי וגיבוש גיוס. 

o התוכנית צוות הכשרת מפגשי ארגון. 

o יישובי התנדבות מערך ארגון. 

 .העבודה במודל שנקבעו הסטנדרטים על שמירה תוך, ביישוב התוכנית ניהול  .ב

o לתוכנית והמשפחות הילדים בחירת תהליך הובלת. 

o לילדים שהתבצעו והמיפויים התוכנית ויעדי למטרות בהתאם יישובית עבודה תוכנית בניית 

 .ומשפחותיהם

o חיצוניים משאבים איגום תוך, ולמשפחותיהם לילדים היישובי המענים לס ובנייה פיתוח 

  .לתוכנית

o משפחות ומלווי הספר בתי לרכזי וליווי הדרכה מערך בניית: היישובית המעטפת ותחזוק בניית 

 .והפרטנית הקבוצתית ברמה

 יתהתוכנ התקדמות מידת אודות התוכנית ולמנהל היישובית ההיגוי לועדת וחשבון דין מתן  .ג

 .ביעדיה ועמידתה

o התוכנית ולמנהל היישובית ההיגוי לועדת תקופתי דיווח. 

 . התוכנית על ותקציבית מקצועית ובקרה מעקב, ביצוע ניהול  .ד

o היישובית ברמה התקופתית הלקחים והפקת הסיכום תהליך הובלת . 

o היישובית ברמה התקציבי והביצוע התכנון ניהול. 

o שוביתהיי היגויה ועדת הפעלת על אחריות. 

o בתוכנית הלמידה מפגשי ארגון. 

  ממשקים
 ברמה גופים, ברווחה צוותים ראשי, הספר בתי מנהלות, ורווחה חינוך אגפי מנהלי, העירייה ל"מנכ

  . ויישומה התוכנית לקידום לתרום העשויים המקומית
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  וכפיפויות סמכויות
 .זוריא תוכנית רכז / התוכנית מנהל. היישובית ההיגוי ועדת: ...ל כפוף

 .משפחות מלווי. ספריים-בית רכזים: ...על ממונה

  ותגמול משרה היקף
  .₪ 30,000: מוערכת שנתית עלות .נוסף ניהול גמול התוכנית מנהל יקבל, ברשות למשרתו בנוסף

  ספרי-בית רכז .6.2.2
  התפקיד הגדרת
 תוך, התקדמותם על ואחריות שלהם הכיתה ומחנכות בתוכנית המשתתפים הילדים עם הקשר ריכוז

  .המשפחות מלווה עם מתמיד פעולה שיתוף

  נדרשים כישורים
 יכולת; לילדים טיפוליים ושירותים כלים עם היכרות; לילדים פרטניות תוכניות של בבנייה ניסיון

 בית יועצת כי מלמד הפיילוט מתוכנית הניסיון; ארגון סדר יכולות; וילדים הורים עם טובה תקשורת

  .התוכנית ספריתשל- הבית הרכזת תפקידל הטבעית הבחירה היא הספר

  התפקיד תיאור

 .לתוכנית והמשפחות הילדים גיוס  .א

o בתוכנית שישתתפו הילדים בחירת. 

o לתוכנית להצטרף משפחות שכנוע. 

 .והמשפחה הילד של ראשונית מצב תמונת מיפוי  .ב

o בתוכנית הילדים של הראשונית המצב תמונת מיפוי. 

o בקידום תמיכתם ומידת הספר בבית ההורים ותמעורב של הראשונית המצב תמונת מיפוי 

 .ילדם של האישי

 .לילד אישית תוכנית של ויישום בנייה  .ג

o באררבעה תהיה התוכנית. הראשונית המצב תמונת ממיפוי הנגזרת, לילד אישית תוכנית בניית 

 .והחברתי הלימודי, המשפחתי, האישי המעגל. תפקוד מעגלי

o האישיות ניותמהתוכ הנגזר, ספרי-בית צרכים ריכוז. 

o התוכנית במסגרת, לילדים שניתנים המענים של בפועל היישום על בקרה. 

o הילד של האישית התוכנית סביב והילד הכתה מחנכת עם תקשורת יצירת. 

 . תקופתית לקחים והפקת סיכום  .ד

o כנדרש לקחים והפקת האישית התוכנית ליעדי ביחס הילדים התקדמות סיכום ביצוע. 

o בהתאם ישיותהא התוכניות עדכון. 

o בהתאם ספרי-בית צרכים עדכון. 

 צוות ועבודת למידה  .ה

o המשפחות מלווי עם הדוקה צוות עבודת. 

o הצוות ללמידת תרומה. 

  ממשקים
  . לילדים שונים מענים נותני, הילדים הורי, הילדים מחנכות, משפחות מלווה
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  וכפיפויות סמכויות
  .יישובי רכז: ...ל כפוף

 .בתוכנית אחר תפקיד בעל של ישיר כממונה משמש אינו הז תפקיד בעל: ...על ממונה

  ותגמול משרה היקף
 בבית למשרתו בנוסף. הספר בית ליועצת בעדיפות, הספר בבית תפקיד בעל יהיה ספרי-הבית הרכז

 לכל לשנה ₪ 1,000 :מוערכת שנתית מעביד עלות. נוסף ריכוז גמול ספרי-הבית הרכז יקבל, הספר

  .בתוכנית המשתתף ילד

  משפחות מלווה .6.2.3
  התפקיד הגדרת
 ליווי. הראשונה מהמעלה טיפולי כלי, כשלעצמו יהווה אשר, המשפחה עם ומתמשך רצוף קשר יצירת

 ולתפקוד המשפחתית בתוכנית שנקבעו היעדים להשגת בתוכנית המשתתפות במשפחות ותמיכה

  . עצמאי משפחתי

 היא בהם התחומים בכל בסיסית הברמ למשפחה לסייע נועד, דיסציפלינארי-מולטי הינו התפקיד

 שחלקו מתכלל תפקיד זהו. במיוחד מתקשה היא בהם בתחומים טיפול לאנשי ולהפנותה מתקשה

  .המשפחה לטובת קיימים שירותים בהנגשת סיוע הגדול

 הראשונה השנה במהלך שיתבצע, מתמשך קורס יפותח, משפחות מלווה לתפקיד ההכשרה לצורך

  .התוכנית ליישום

  נדרשים כישורים

 ואמפטיה תקשורת יכולות; ומשפחות זוג בני מול ועבודה בתקשורת ניסיון; טיפולי בתחום השכלה

 להן, ביישוב הרווחה אגף מתוך ס"עו זה לתפקיד למנות יש כי מלמד הפיילוט מתוכנית הניסיון; גבוהות

 תפקיד בעלי של ימינו, בנוסף. והמשפחות היישוב עם התאימה וההיכרות המתאימים הכישורים את יש

  .בעתיד גם התוכנית של העבודה דפוסי לשימור יתרום המערכת מתוך פנימיים

  התפקיד תיאור
 .לתוכנית והילדים המשפחות בגיוס השתתפות  .א

o בתוכנית שישתתפו המשפחות בחירת. 

o לתוכנית להצטרף משפחות שכנוע. 

 .יישובי מיפוי מצוות כחלק, והילד המשפחה של ראשונית מצב תמונת מיפוי  .ב

o בתוכנית המשפחות של הראשונית המצב תמונת מיפוי. 

 .משפחתית תוכנית של ויישום בנייה  .ג

o הראשונית המצב תמונת ממיפוי הנגזרת, משפחתית תוכנית בניית. 

o המשפחתיות מהתוכניות הנגזר, המשפחות צרכי ריכוז. 

o התוכנית במסגרת, למשפחות שניתנים המענים של בפועל היישום על בקרה. 

 .המשפחתית התוכנית יעדי בהשגת המשפחה וליווי קשר ירתיצ  .ד

o והתקדמותו לילד יוקדש מהזמן חלק.המשפחה עם לפחות בשבוע שעה של בהיקף מפגש 

 .בתוכנית

o השונים במוסדות עניינים בסידור למשפחה סיוע. 
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o "עצמאית להתנהלות להתקדם המשפחה" דחיפת. 

 . תקופתית לקחים והפקת סיכום  .ה

o כנדרש לקחים והפקת המשפחתית התוכנית ליעדי ביחס המשפחות דמותהתק סיכום ביצוע. 

o בהתאם המשפחתיות התוכניות עדכון. 

o בהתאם המשפחות צורכי עדכון. 

 צוות ועבודת למידה  .ו

o ספריים-הבית הרכזים עם הדוקה צוות עבודת. 

o הצוות ללמידת תרומה. 

  ממשקים
  . למשפחות שונים מענים נותני, ספרי-בית רכז

  פיפויותוכ סמכויות
  .יישובי רכז: ...ל כפוף

 .בתוכנית אחר תפקיד בעל של ישיר כממונה משמש אינו זה תפקיד בעל: ...על ממונה

  ותגמול משרה היקף
 המשרה היקף. התוכנית מתקציב נוסף תגמול המשפחות מלווה יקבל, הרווחה באגף למשרתו בנוסף

  .הרווחה לשכת מנהל ידי-על ברור באופן יוגדר, תוכניתה מסגרתב המשפחות מלווה של

  .בתוכנית המשתתפת משפחה לכל לשנה ₪ 1,920 :מוערכת שנתית מעביד עלות
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 ניהול שגרות .7

 מטה רמת .7.1

  :התוכנית מטה ברמת הניהול שגרות הלןל

 תדירות משתתפים תוכן ניהול שגרת

 – תקופתי דיווח
 י"רש קרן מטה

 ביצוע - ביעדים ועמידה הפעלה נתוני
 החלטות; וכולל יישוב לפי: תכנון מול

 החלטות יישום דיווח; לביצוע מדיניות
 .קודמות מדיניות

 מנהל, הקרן מטה
 מדווח (התוכנית

 3 – ל אחת
 חודשים

 – תקופתי דיווח
 רווחה תחום מנהל
 י"רש בקרן

 דיון; התוכנית יישום על שוטף דיווח
 ומציאת התוכנית של היישום באתגרי
 ואתגרים קשיים. הולמים פתרונות
 ביישובים התוכנית ביישום שוטפים
 ;ביישובים המפגשים תכנון; השונים

 מנהל, רווחה תחום מנהל
 ארגוני יועץ, התוכנית

 לחודש אחת

  

 שטח – מטה .7.2

  :שטח-מטה החיבור את היוצרות הניהול שגרות להלן

 תדירות משתתפים תוכן ניהול שגרת

 תוכנית צוות ע"פ
 רחב

 ועביצ - ביעדים ועמידה הפעלה נתוני
 למידת; וכולל יישוב לפי: תכנון מול

 .ארצי למידה פורום: ראה – עמיתים

 יועץ, התוכנית מנהל
 יישוביים רכזים, ארגוני

 3 – ל אחת
 חודשים

 יישובי צוות ע"פ
   מוביל

; התוכנית ובקרת ניהול, בתכנון סיוע
 ניצול דיווח; שוטפות בסוגיות טיפול
 עם משותפת התמודדות; תקציב
 .התוכנית של שוםהיי אתגרי

 יועץ, התוכנית מנהל
 מנהלי, יישובי רכז, ארגוני
 ורווחה חינוך

 3 -ל אחת
 שבועות

  

  שטח רמת .7.3
  :שטחה ברמת הניהול שגרות להלן

 תדירות משתתפים תוכן ניהול שגרת

 יישובי צוות ע"פ
 רחב

 דיון; התוכנית שלבי של למידה
 .עמיתים למידת; שוטפות בסוגיות

-בית רכזים, יישובי רכז
 משפחות מלווי, ספריים
 נוספים רלוונטיים וגורמים

 6 – ל אחת
 שבועות

 היגוי ועדת
 יישובית

 נתוני; ויעדיה התוכנית מטרות הצגת
 מול ביצוע - ביעדים ועמידה הפעלה
 הרשות מראש תמיכה קבלת; תכנון
 מדיניות החלטות קבלת; ל"והמנכ

 . יישובית

, ל"מנכ / רשות ראש
, ורווחה חינוך אגפי מנהלי
 הרלוונטיים גופים ראשי

 צוות, יישובי רכז, לתוכנית
 התוכנית

: בשנה פעמים 3
, ינואר, אוגוסט

 יוני
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 לתוכנית יישובים בחירת .8

בחירת היישובים לתוכנית חייבת להבטיח כי לתוכנית יתקבלו יישובים מחויבים ובעלי מוטיבציה מצד אחד 

  .מהצד השני,  התוכנית בהצלחהובעלי יכולות ארגוניות ומקצועיות ליישם את

שכבר השתתפו , תינתן עדיפות לשני יישובים, מתוך ששת היישובים המיועדים להשתתף בתוכנית

  ".פיילוט"בתוכנית במסגרת ה

  לתוכנית חדשים יישובים לבחירת קריטריונים .8.1
תוך רתימת מנהלי אגפי החינוך והרווחה ועמידה , מחויבות ראש הרשות לאמץ את התוכנית  .א

  .7.2כמפורט בסעיף , ספר מחויבויותבמ

לאחר שהוסברו להם , מחויבות של מנהלי אגפי החינוך והרווחה לאמץ את התוכנית  .ב

  .עקרונותיה ומטרותיה ולאחר שלמדו את מתווה התוכנית לפרטיו

המסוגלים להוביל שינוי בדפוסי העבודה של אנשיהם ולהתמודד , מנהלי אגפי חינוך ורווחה  .ג

  .ויות לצוץ במהלך יישום התוכניתעם התנגדויות הצפ

  . היעדר חסמים משמעותיים לשיתוף פעולה בין אגפי החינוך והרווחה  .ד

 היישוב מחויבויות .8.2

  :יישוב המעוניין להשתתף בתוכנית יהיה מחויב כדלקמן

  :באופן הבא, מימון מדורג של עלות תגמול בעלי התפקידים בתוכנית .1

  .20% –שנה ראשונה 

  .40% –שנה שנייה 

  .60% – שלישית שנה

  .100% –לאחר סיום התוכנית 

 רכז –גיוס בעלי תפקיד מתוך מערכת החינוך והרווחה היישובית לתפקידי המפתח בתוכנית  .2

  .ספרי ומלווה משפחות-רכז בית, יישובי

 .איגום משאבים ותוכניות יישוביות שונות לטובת המשפחות והילדים בתוכנית .3

 . יישובית שתתמוך ותקדם את התוכניתייסוד והפעלה שוטפת של ועדת היגוי .4

 . שיבחרו להשתתף בתוכנית, י לרשויות"עקרונות אלה יעוגנו בחוזה בכתב בין קרן רש

  לתוכנית יישובים בחירת תהליך  .8.3
משלב האיתור הראשוני של , מפרט את תהליך הבחירה של יישובים חדשים לתוכנית, התרשים להלן

  .לקבלתן לתוכניתרשויות העתידות להשתתף בתוכנית ועד 

  :העקרונות המנחים לתהליך זה הם

רשות שאינה .  ולפיכך נדרשת מחויבות מלאה של הרשות ליישומהזכותההשתתפות בתוכנית היא  .1

 .מוטב כי אינה תשתתף בתוכנית, מסוגלת להתחייב

קבלת ההסכמה של הרשויות להשתתף בתוכנית תיעשה מתוך הבנה מלאה של ראש הרשות ושל  .2

 .י חינוך והרווחה את עקרונות התוכנית ואת המחויבות הנדרשת מהםמנהלי אגפ
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בעיקר , י"ת הינו תהליך משותף למנהל התוכנית ולמטה קרן רשתהליך הבחירה של היישובים לתוכני

המכירים היטב את מרבית , ונציגי הקרן בצפון ובדרום") יעדים לצפון"ו" יחדיו("מנהלי העמותות 

יש להסתייע במפקחים המחוזיים של משרד , בנוסף. שתתפות בתוכניתהרשויות הפוטנציאליות לה

  . המכירים מקרוב את אגפי הרווחה ברשויות השונות, הרווחה

  תהליך בחירת רשויות לתוכנית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 התקבלה האם
 ראשונית הסכמה
?הרשות מראש

 רשויות של רשימה יצירת. 1
 סףה לתנאי העונות וטנציאליותפ

 לצורך הרשות לראש פנייה. 2
  התוכנית להצגת פגישה קביעת

  הרשות לראש התוכנית הצגת. 3

-על והרווחה החינוך מנהלי עדכון. 4
  הרשות ראש ידי

 החינוך למנהלי התוכנית הצגת. 5
  ברשות והרווחה

 התקבלה האם
 הרשות מחויבות

 ?לתוכנית

 קבלת לצורך תברשו פנימי דיון. 6
  לתוכנית להצטרף האם החלטה

 אחרת מקומית לרשות מעבר. 'א3

 י"רש קרן בין חוזה חתימת. 7
  להמשך ז"לו ותאום לרשות

 כן

 כן

 לא

 לא
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  פירוט התרשים

 ז"לו אחראי פירוט שלב
סינון ראשוני של הרשויות המקומיות הפוטנציאליות  1

. פ תנאי הסף ויצירת רשימה מצומצמת"כנית עלהשתתפות בתו
יעדים "ו" יחדיו("י "ניתן להיעזר במנהלי העמותות של קרן רש

 . משרד הרווחהובמפקחי") לצפון

מנהל 
 התוכנית

 חודשים 5-6
לפני תחילת 

 התוכנית

בכדי לזרז את קביעת הפגישה ניתן להשתמש בקשרי העבודה  2
שלה  עם ") דים לצפוןיע"ו" יחדיו("י והעמותות "של קרן רש

 . ראשי הרשויות

מנהל 
 התוכנית

 חודשים 4-5
לפני תחילת 

 התוכנית
נציג משרד הרווחה ונציג קרן , בפגישה ישתתפו מנהל התוכנית 3

, יש להציג לראש הרשות את התוכנית על כל מרכיביה. י"רש
להדגיש את תועלות הרבות אבל גם את השינוי המתחייב 

חשוב גם ללמוד . ים הכרוכים בכךבדפוסי העבודה והאתגר
מהפגישה על מידת המחויבות של ראש הרשות ולתקף את 

 .).4.1סעיף : ראה(מידת העמידה של הרשות בתנאי הסף 

מנהל 
 התוכנית

 חודשים 3-4
לפני תחילת 

 התוכנית

במידה וראש הרשות אינו מעוניין לאמץ את התוכנית מסיבות  ' א3
יש , עומדת בכל תנאי הסףשונות או ניכר כי הרשות אינה 

בכל מקרה אין להפעיל על ראש . לעבור הלאה לרשות הבאה
הרשות לחצים להשתתף בתוכנית או לקבל את הרשות 

 .). 4.1סעיף : ראה(לתוכנית אם אינה עומדת בכל תנאי הסף 

מנהל 
 התוכנית

 חודשים 3-4
לפני תחילת 

 התוכנית

 ומעוניין במידה וראש הרשות משתכנע בתועלות התוכנית 4
עליו לעדכן באופן אישי את מנהלי החינוך , לאמץ אותה
צריכה לשכת , במקביל. לתוכנית" לעשות נפשות"והרווחה ו

ראש הרשות לקבוע פגישה של צוות התוכנית עם מנהלי 
 .החינוך והרווחה ואנשיהם

 ראש הרשות
 חודשים 3-4

לפני תחילת 
 התוכנית

נציג קרן ,  משרד הרווחהנציג, בפגישה ישתתפו מנהל התוכנית 5
יש להציג את התוכנית על כל ). אופציונאלי(י וראש הרשות "רש

תוך הגדרת הציפיות המפורטת מאגפי החינוך , מרכיביה
חשוב ללמוד מהפגישה על מידת המחויבות של . והרווחה

 .מנהלי האגפים ואנשיהם

מנהל 
 התוכנית

 חודשים 2-3
לפני תחילת 

 התוכנית

הרשות לקיים דיון פנימי בינוי לבין מנהלי יש לבקש מראש  6
מנת לקבל החלטה סופית על השתתפותם -החינוך והרווחה על

יש להסביר לראש הרשות את חשיבותו של דיון זה . בתוכנית
 .אך לא ניתן לחייב אותו לקיים את הדיון, לפני קבלת ההחלטה

מנהל 
 התוכנית

 חודשים 2-3
לפני תחילת 

 התוכנית

ייחתם חוזה בינה , ת מחליטה להצטרף לפרויקטבמידה והרשו 7
חברי ועדת ההיגוי של התוכנית ברשות יוגדרו , י"לבין קרן רש

 . לוח זמנים לתחילת התוכניתויקבע

מנהל 
 התוכנית

 חודשים 2-3
לפני תחילת 

 התוכנית
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 מרכזיים עבודה תהליכי .9

) 2(, גיבוש הצוות היישובי והיערכותו) 1: (בתוכנית המשפחות מתקיימים ארבעה תהליכי עבודה מרכזיים

מיפוי תמונת מצב ובניית תוכנית אישית לילד ) 3(, בחירת הילדים והמשפחות המשתתפים בתוכנית

  . סיכום והפקת לקחים תקופתית) 4 (-ולמשפחה ו 

 והיערכותו היישובי הצוות גיבוש .9.1

 הראשונים השלבים שני לביצוע והכשרתו התוכנית של היישובי הצוות וגיבוש גיוס היא התהליך מטרת

 .מצבם של ראשוני מיפוי וביצוע בתוכנית המשתתפים והמשפחות הילדים  בחירת: התוכנית של
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  ירוט התרשיםפ

 ז"לו אחראי פירוט שלב
ל "מנכ/ ידי ראש הרשות -ועדת ההיגוי של התוכנית תורכב על 1

לחברי . תוכנית ביישובהרשות והיא זו שתוביל את יישום ה
 חינוך –הועדה צריך להיות משקל סגולי רב בתחומי התוכנית 

 .ורווחה

/ ראש הרשות 
 ל הרשות"מנכ

ם לפני ישיחוד
 תחילת התוכנית

בשל האופי . ר ועדת ההיגוי"ידי יו-הרכז היישובי ייבחר על 2
רצוי כי הרכז היישובי יגיע מתוך אגף , הייחודי של התוכנית

 .שובהרווחה ביי

ר ועדת "יו
 ההיגוי

ם לפני ישיחוד
 תחילת התוכנית

ר "ידי יו-בחירת בתי הספר המשתתפים בתוכנית תיעשה על 3
הצגת התוכנית . בתאום עם מנהל אגף החינוך, ועדת ההיגוי

הקריטריון המרכזי . תיעשה באופן אישי למנהל בית הספר
הוא מידת היכולת שלו להתמודד עם , בבחירת בית ספר

 .ים שמציבה התוכניתהאתגר

ר ועדת "יו
מנהל / ההיגוי 

 אגף החינוך

ש לפני חוד
 תחילת התוכנית

לצורך , מטרת החשיפה היא היכרות מעמיקה עם התוכנית 4
ספריות ומלווי - רכזות בית–בחירת אנשי הצוות היישובי 

 .משפחות
ש לפני חוד רכז יישובי

 תחילת התוכנית

מלווה . הל בית הספרידי מנ- ייבחר על–ספרי -רכז בית 5
רצוי כי שני בעלי . ידי מנהל אגף הרווחה- ייבחר על–משפחות 

 .התפקידים יהיו מתוך המערכת היישובית

מנהלי בתי 
מנהל ; ספר

 אגף הרווחה
 תחילת התוכנית

גיבוש ,  ישמש לצורך אוריינטציה לתוכנית1מפגש הכשרה  6
. חותהצוות היישובי ולמידה ממוקדת של תהליך בחירת המשפ

יתבצע תהליך בחירת , במהלך השבועיים שלאחר המפגש
 .המשתתפים בתוכנית

 רכז יישובי
שבועיים לאחר 
 תחילת התוכנית

 ישמש לצורך למידה ממוקדת של תהליך 2מפגש הכשרה  7
. המיפוי הראשוני ובניית התוכנית האישית לילד ולמשפחתו

בשבועיים שלאחר המפגש יתבצע תהליך המיפוי הראשוני 
 . ובניית התוכניות

 רכז יישובי
חודש לאחר 

 תחילת התוכנית

  
  

 והמשפחות הילדים בחירת .9.2

 לתהליך עוקב זה תהליך .ומשפחותיהם ילדים – בתוכנית המשתתפים בחירת היא התהליך מטרת

 משתתפים של רשימה בגיבוש מסתיים התהליך. התוכנית צוות של הראשונית וההכשרה הגיבוש

  .פחותיהםומש ילדים – בתוכנית

 תרבותיים מאפיינים בעלת באוכלוסייה התוכנית את למקד ברצונו כי היישוב יחליט שבו מצב יתכן

-על המשתתפים ייבחרו, זה במצב. המדינות חבר יוצאות נערות או, מאתיופיה יוצאי עולים: כגון, דומים

  .משפחה – ילד השיוך על הקפדה תוך, אלה מאפיינים פי
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 רהלבחי קריטריונים .9.2.1

  :הקריטריונים לבחירת המשתתפים בתוכנית הם כדלקמן

 ילדים

. א: יוכלו להשתתף בתוכנית תחת התנאים הבאים) 3-5גילאים (חובה / ילדים בגיל גן טרום חובה  •

המרכז לגיל הרך מסכים . ב. הילדים משתתפים באופן קבוע בפעילות מרכז יישובי לגיל הרך

 .עמולהשתתף בתוכנית וממנה רכז תוכנית מט

' ד-'בחירת הילדים בבית ספר יסודי תהיה בכיתות א). 12 -6גילאים (תלמידי בית הספר היסודי  •

 .  שנים רצופות בתוכנית3בכדי שיוכלו להשלים 

כדי שיוכלו , בלבד' בחירת הילדים תיעשה בכיתות ז). 13-15גילאים (תלמידי חטיבת הביניים  •

בית חם : כגון, ם שיתוף פעולה עם מסגרות נוספותבמידה וקיי.  שנים בתוכנית3להשלים רצף של 

 .נערים מגילאים נוספים/ ניתן לשלב נערות , או מועדון לנערים בסיכון/לנערות בסיכון ו

יסודי תתבצע -בחירת הילדים בבית הספר העל). 16-18גילאים (יסודי -ילדים בבית הספר העל •

 .שנים בתוכניתמנת שיוכלו להשלים רצף של שלוש -על, בלבד' בכיתות י

או בפן החברתי ואינם מצליחים באופן / המתקשים בלימודים ו , ילדים בעלי מנת משכל תקינה •

 .לממש את הפוטנציאל הטמון בהם, עקבי

ילדים שניכר כי הסביבה המשפחתית שלהם מעכבת את מימוש הפוטנציאל הלימודי והחברתי  •

 .הטמון בהם

  

 משפחות

התנהלות כלכלית , מציאת תעסוקה:  הסוגיות הבאותמשפחות המתמודדות עם חלק או כל •

היעדר מקורות חיזוק ותמיכה , חוסר תשומת לב מספקת לילדים, אלימות מילולית ופיזית, שוטפת

  .רגשיים

משפחות המגלות מעורבות נמוכה בבית הספר ומתקשות להתמודד עם הקשיים הלימודיים  •

 .והחברתיים של ילדיהן

 . ידם-רווחה ומטופלות עלמשפחות המוכרות לשירותי ה •

, במקרה זה. אשר בית הספר מעוניין לשתף בתוכנית, משפחות שאינן מוכרות לשירותי הרווחה •

, ס"צריך הדבר להיעשות באישורו של רכז התוכנית היישובי ולאחר שהורי המשפחה נפגשו עם עו

 .שהתרשם שהמשפחה עומדת בקריטריונים לתוכנית

 .ים מתפקד באופן מלא מבחינה פיזית ונפשיתמשפחות בהן לפחות אחד מההור •

 .להשתתף בתוכנית, משפחות המביעות את הסכמתן בכתב •

  

 זיקה בין ילדים למשפחות

משמעות . צריכה להתקיים זיקה מלאה בין ילד למשפחתו, בבחירה הראשונית של משתתפי התוכנית

  .שהילד ומשפחתו הם יחידה אחת לצורך ההשתתפות בתוכנית, הדבר היא
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 הבחירה תהליך .9.2.2
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  ירוט התרשיםפ

 ז"לו אחראי פירוט שלב
לאחר שקיבל ממנהל , ידי הרכז היישובי-ההקצאה תיקבע על 1

שנתי העומד לרשות -התוכנית את התקציב היישובי התלת
ההקצאה תתבצע בתאום עם מנהלת בית הספר . התוכנית

 .ספרי-והרכז הבית

 תחילת התוכנית רכז יישובי

בשיתוף יועצת בית , ספרי-ידי הרכז הבית-ע עלהמיון יתבצ 2
כל בית ספר יתבקש להעביר שמות של . הספר והמחנכות

למקרה של חוסר ,  יותר תלמידים מההקצאה אותה קיבל50%
יש לקבוע סדר עדיפות . התאמה בין הילד למשפחתו
הרשימה . נמוכה-בינונית-גבוהה: להשתתפות הילדים בתוכנית

 .תועבר לרכז היישובי

 ספרי-רכז בית
שבועיים לאחר 
. תחילת התוכנית
 .שבועיים לביצוע

צ "ידי אגף הרווחה בהשתתפות ר-מיון המשפחות יבוצע על 3
תיבדק מידת ההתאמה והעמידה בקריטריונים . ס משפחות"ועו

 .ידי בתי הספר-של משפחות הילדים שהומלצו על
 צ רווחה"ר

חודש לאחר 
. תחילת התוכנית
 .שבועיים לביצוע

יש לעבור , במידה ומשפחה מסוימת אינה עומדת בקריטריונים 'א3
יש להתחשב . ולבחון את משפחתו של הילד הבא ברשימה

 . ידי בתי הספר-בסדרי העדיפות שנקבעו על
 צ רווחה"ר

חודש לאחר 
. תחילת התוכנית
 .שבועיים לביצוע

יש להכניס , במידה ומשפחה מסוימת עומדת בקריטריונים 4
ת המשפחות הפוטנציאליות להשתתפות אותה לרשימ

שיעביר אותה בחזרה , הרשימה תועבר לרכז היישובי. בתוכנית
 .ספרי- לרכז הבית

 רכז יישובי
חודש וחצי לאחר 
 תחילת התוכנית

בהשתתפות , הפגישה עם הורי המשפחה תתקיים בבית הספר 5
במהלך . ספרי-היועצת והרכז הבית, מנהלת בית הספר
תועלותיה והמחויבות , ורים מבנה התוכניתהפגישה יוסברו לה

 .שלהם

 ספרי-רכז בית
חודש וחצי לאחר 
. תחילת התוכנית
 .שבועיים לביצוע

. חשוב לשאוף לכך שהסכמת ההורים תתבצע במעמד הפגישה 6
חשוב כי הם יחתמו על הצהרת המחויבות בכל , במידה ולא

 .מקרה
 ספרי-רכז בית

חודש וחצי לאחר 
. תחילת התוכנית

 .ועיים לביצועשב
ידי כל - ילדים ומשפחותיהם תועבר על–רשימת המשתתפים  7

חודשיים לאחר  רכז יישובי . בסיום התהליך, בתי הספר לרכז היישובי
 .תחילת התוכנית
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 ולמשפחה לילד אישית תוכנית ובניית מצב תמונת מיפוי .9.3
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  פירוט התרשים

 ז"לו אחראי פירוט שלב
יש חשיבות רבה לבניית צוות אינטגרטיבי המורכב מהרכז  1

מלווי המשפחות של משפחות הילדים / ספרי ומלווה -הבית
הדבר ישפר את ההיכרות עם המשפחה . מאותו בית הספר

 . לטובתה–והיכולת של הצוות לעבודה ביחד 

 רכז יישובי
חודש לאחר 

 תחילת התוכנית

ני והתחלתי של הילד מטרת הישיבה היא לבצע מיפוי ראשו 2
המיפוי ישמש לצורך בניית . ומשפחתו עם כניסתם לתוכנית

משפחה / התוכנית ולצורך מדידת ההתקדמות של הילד 
מלווה , רכז בית ספרי: המשתתפים בישיבה. בתוכנית
 .מחנכת הילד ויועצת, ס המשפחה"עו, המשפחה

 ספרי-רכז בית
חודש וחצי לאחר 
 תחילת התוכנית

ון של הישיבה תתבצע סקירה כללית של הילד בשלב הראש 3
במהלך ישיבת  ספרי-רכז בית .ספרי-ידי הרכז הבית-הסקירה תתועד על. והמשפחה

 המיפוי הראשוני
בשלב השני של הישיבה ימולאו גיליונות המיפוי של הילד  4

במהלך ישיבת  ספרי-רכז בית .והמשפחה
 המיפוי הראשוני

יש ,  כל הילדים והמשפחותלאחר תום הישיבה והמיפוי של 5
לתאם מפגש אישי עם ההורים בכדי לבנות את התוכנית 

מנהלת : במפגש עם ההורים ישתתפו. האישית והמשפחתית
 . ספרי ומלוות המשפחות-הרכז הבית, בית הספר

 ספרי-רכז בית
חודשיים לאחר 
. תחילת התוכנית
 שבועיים לביצוע

שאותרו במיפוי התוכנית האישית תהיה נגזרת של הפערים  6
הראשוני ושל רצונות של הורי המשפחה ותפיסת כל הנוכחים 
בדבר הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האתגרים של הילד 

בתחילת התוכנית יוגדרו יעדי ההתקדמות של . ושל המשפחה
 .הילד והמשפחה לשנה הראשונה של התוכנית

 ספרי-רכז בית
במהלך המפגש 

 עם ההורים

יועברו הממצאים , יך עם כל ההוריםלאחר סיום התהל 7
,  הצרכים של הילדים והמשפחות של כל בית ספר–המרכזיים 

יבנה סל התוכניות , על סמך צרכים אלה. לרכז היישובי
שישרת את הילדים והמשפחות , והמשאבים של התוכנית

 .בתוכנית

 רכז יישובי
חודשיים וחצי 
לאחר תחילת 

 .התוכנית

  
  

 ולמשפחה לדלי ומשאבים תוכניות סל .9.4

 הפערים עם, התוכנית של השונות ההתמודדות דרכי את למעשה מרכז והמשאבים התוכניות סל

 האישיות התוכניות בין הלימה להיות חייבת, לפיכך. והמשפחות הילדים של הראשוני במיפוי שהתגלו

  . והמשאבים התוכניות סל לבין המשפחתיות והתוכניות לילדים

 עם משאבים ואיגום פעולה שיתוף. ב. התוכנית תקציב. א: מרכזיים ורותמק משני תורכב הסל בניית

) התעסוקה שרות, למשל (רשותיות וחוץ) פורמאלי בלתי חינוך, למשל (רשותיות ותוכניות גופים

  .ובסביבתו ביישוב הפועלים

 עולים: כגון, דומים תרבותיים מאפיינים בעלת באוכלוסייה התוכנית את למקד החליט והיישוב במידה

  .בהתאם והמשאבים התוכניות סל את לבנות יש, המדינות חבר יוצאות נערות או, מאתיופיה יוצאי
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  :היו הפיילוט בתוכנית שימוש נעשה בהם, משפחהל סיוע תחומי

 .ליווי באמצעות מלווה משפחות •

 .סדנת הורות •

 . סדנה לניהול התקציב המשפחתי •

 .טיפול משפחתי •

 .סיס לביתסיוע חומרי ברכישת ציוד ב •

 .ועוד •

  :היו הפיילוט בתוכנית שימוש נעשה בהם, ילדל סיוע תחומי

 .פסיכולוגי/ אבחון קוגניטיבי  •

 .רפואי-טיפול פרא •

 .טיפול רגשי •

  .תגבור לימודי במקצועות היסוד •

 .פורמאלי-חוגי העשרה ופעילות חינוך בלתי •

  .ועוד •

 במדדים התקדמותה הערכת לבין סיוע משפחה קיבלה שבהם התחומים מספר בין הקשר מבדיקת

 אלו בתחומים שלה ההתקדמות כך, תחומים ביותר עזרה קיבלו שהמשפחה ככל כי עלה השונים

  .יותר טובה הייתה

  

 תקופתית לקחים והפקת סיכום .9.5
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  ירוט התרשיםפ

 ז"לו אחראי פירוט שלב
מטרת הישיבה היא לסכם תקופה של הילד והמשפחה  1

ות שהושגה ולהפיק את להעריך את ההתקדמ, בתוכנית
מלווה , ספרי-בישיבה ישתתפו הרכז הבית. הלקחים הנדרשים

 .המשפחות והורי המשפחה

 ספרי-רכז בית
 פעמים בשנה 3
,  אוגוסט–

 דצמבר ומאי

ידי הרכז -שימולאו על, לצורך הישיבה יוכנו גיליונות סיכום 2
 במהלך הישיבה ספרי-רכז בית .ספרי-הבית

יבה כי המשפחה אינה משתפת פעולה עם במידה ועולה ביש 'א2
יש . התוכנית או אינה מעוניינת להשתתף בה מסיבות שונות

 .שיגרע את המשפחה מהתוכנית, לדווח על כך לרכז היישובי
 במהלך הישיבה ספרי-רכז בית

יש להתאים , במידה והמשפחה ממשיכה להשתתף בתוכנית 3
לבצע את את התוכנית האישית והמשפחתית בהתאם לסיכום ו

 .השינויים הנדרשים
 במהלך הישיבה ספרי-רכז בית

יועברו הממצאים , לאחר סיום התהליך עם כל ההורים 4
,  הצרכים של הילדים והמשפחות של כל בית ספר–המרכזיים 

 . לרכז היישובי
 רכז יישובי

בסיום ישיבות 
הסיכום עם כל 

 ההורים
 והמשאבים של יעודכן סל התוכניות, על סמך הצרכים שהועברו 5

 .התוכנית
 רכז יישובי

לאחר קבלת 
הסיכומים מכל 
-הרכזים הבית

 ספריים
  
  

 ארצי למידה פורום .10

   משתתפי הפורום

  .כל הרכזים היישוביים, מנהלי אגפים, יועץ תחום רווחה בקרן, היועץ הארגוני, התוכניתמנהל 

  תפקיד הפורום

 .הפריה הדדית של היישובים ביישום התוכנית •

 .ורך יצירת תרבות ארגונית אחידה המשלבת את מערכות החינוך והרווחהלמידה לצ •

 . התמודדות עם סוגיות וקשיים בביצוע התכנית וזיהוי מחסומים ארגוניים •

 . הרחבת הידע וההכרות עם עולמות התוכן של אוכלוסיית היעד-התמקצעות  •

 . חדשמיסוד ידע, למידה לצורך יצירת אווירת חדשנות ויכולת השתנות מתמדת •

  תדירות המפגשים
  .שייםהפורום ייפגש אחת לחוד

  אחריות לקביעת המפגשים
  .התוכניתמנהל 

  אחריות לתוכן המפגשים
  י הארגונהתוכנית והיועץמנהל 
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  תקציב .11

 תקציבית מסגרת .11.1

 עומד לשנה התקציב .שנים לשלוש ₪ מיליון 7.5 או $ מיליון 2 – ב מוערך התוכנית של הכולל התקציב

  . יישובים6 עבור ₪ וןמילי 2.5 על

 המטה רמת .11.1.1

 הערות עלותתקציבי סעיף

 משרה100%  ₪ 220,000תוכנית מנהל

   ₪ 80,000ולמידה הכשרה, ליווי

   ₪ 300,000 כ"סה

 היישוב רמת .11.1.2

 הערות עלותתקציבי סעיף

   ₪ 30,000יישובי רכזהשלמת גמול ל

 ביישוב םילדי 50 לפי  ₪ 50,000ספריים-בית רכזיםהשלמת גמול 

 ביישוב משפחות 50 לפי  ₪ 96,000משפחות מלוויהשלמת גמול ל

   ₪ 24,000הצוות למידת

   ₪ 75,000משפחות - ומשאבים תוכניות סל

   ₪ 125,000ילדים - ומשאבים תוכניות סל

   ₪ 350,000 כ"סה

 
 

 למשפחה כוללת עלות .11.2

  .₪ 8,000 :היא בתוכנית המשתתפת למשפחה הכוללת העלות

   .₪ 7,000: היא התוכנית מטה עלויות ללא, למשפחה הישירה העלות

  

 התקציב להקצאת דגשים .11.3

 שיקבעו תקציביים סעיפים לפי, בתוכנית שישתתפו לרשויות י"רש מקרן ישירות יועבר התקציב  .א

  .שנה כל בתחילת, מראש ויאושרו

 במסגרת שלהם המשרה השלמת בגין, היישוב ברמת התפקידים לבעלי השכר את יעבירו הרשויות  .ב

 .בתוכנית תפקידם

 .התוכנית במסגרת חיצוניים שירותים ספקי מול ההתקשרויות את יבצעו הרשויות  .ג

 בתוכנית המוגדרים התפקידים לבעלי המשרה השלמת את מתקציביהן יקצו והרשויות במידה  .ד

, ערך שווה תקציב י"רש מקרן יקבלו הן, בתוכנית הנדרשת הטיפול רמת את למשפחות ויספקו

 רכז העסקת את מתקציבה תקצה מסוימת ורשות במידה, לדוגמה. מיוחדות פעולות לביצוע

 עבור אחרים שירותים ורכישת פעולות לביצוע ₪ 30,000 של סך בתמורה תקבל היא, התוכנית

 .בתוכנית המשפחות

  . יתבתוכנ שישתתפו לרשויות י"רש קרן בין בחוזה יעוגנו, נוספות סוגיות וכן לעיל הדגשים  .ה

  

 




