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  ה לביקור סדיר וקידום נוערלקחמה
 
 

 מבוא  .1
 

רק זכותה של  הטיפול בתלמידים שאינם מבקרים באופן סדיר או נושרים אינו
זאת כדי למנוע בעתיד: שוטטות, עבריינות, פשיעה,  החברה אלא גם חובתה,

סף כניסה נמוך לשירות צבאי, סף כניסה נמוך לשוק העבודה ולתפקוד לקוי 
כאזרח. איתור מוקדם ככל האפשר של תלמידים שביקורם בביה"ס אינו סדיר 
והנמצאים בסיכון לנשירה יאפשר בניית תכניות טיפול ושילוב וימנע נשירתם 

 נוך.ממערכת החי
 

עליה החברה את האחריות ופועלת  יבלהבעניינם של בני נוער שבסכנת נשירה ק
במטרה למנוע מהם את הנשירה, להשתלב בלימודים ובחברה ולהימצא 
במסגרות ראויות. לשם כך הוקמו מערכים מסייעים שנועדו להבטיח ביקור 

כדי לסייע סדיר במוסדות החינוך. כן הוקמו מערכים לטיפול בבני נוער שנשרו 
להם להשתלב במסגרות חינוך או עבודה במטרה שלא יגיעו לסטטוס של 

 מנותקים וידרדרו לשולי החברה לאלימות ולעבריינות. 
 

על מתן אותם שירותי סיוע, תמיכה וטיפול מופקדת מערכת ענפה של גופים, הן 
ברמה הממלכתית והן ברמת השלטון המקומי. רוב השירותים המסייעים 

חינוך ולשירותי הרווחה ניתנים באמצעות הרשויות המקומיות ואילו למערך ה
משרד החינוך ומשרד הרווחה הם האחראים לקביעת המדיניות בתחום זה, 
משתתפים במימון ומפקחים עליהם. המחלקה לביקור סדיר שבאגף לשירותי 
חינוך ורווחה )אגף שח"ר( מופקדת במשרד החינוך על הנושא של ביקור סדיר 

 מניעת נשירתם של תלמידים ממערכת החינוך. ועל 
 

אגף קידום נוער אשר במשרד החינוך פועל "כרשת ביטחון" שפורס המשרד 
נהל חברה ונוער הנ"ל ברשויות המקומיות. אגף לקידום נוער פועל במסגרת מי

האגף הנ"ל עוסק בטיפול בבני נוער שנשרו ממסגרות  אשר במשרד החינוך.
החינוך הפורמליות )נשירה גלויה( או בני נוער המתקשים לתפקד ולהסתגל 
במסגרות החינוך הנ"ל )נשירה סמויה(. דהיינו היחידות לקידום נוער ברשויות 

 המקומיות מטפלות בנערים מנותקים ונערים בסיכון.
 

מורכבת  בעירייה וער אשר במינהל החינוךהמחלקה לביקור סדיר וקידום נ
עד חודש ספטמבר  ת ביקור סדיר ויחידה לקידום נוער.משתי יחידות: יחיד

שתי היחידות הנ"ל נוהלו בנפרד, החל מהתאריך הנ"ל שתי היחידות  2112
ביקור סדיר פועל ליישומו של חוק לימוד  הנ"ל מנוהלות ע"י מנהלת אחת.

ונועד להבטיח ביצוע חוק לימוד חובה ומעקב ואיתור  0191 –חובה התש"ט 
קידום נוער  ילדים הנמצאים בהליך נשירה ומניעת נשירתם ממערכת החינוך.

מטפל בנערים מנותקים ונערים בסיכון ופועל בפיקוח האגף לקידום נוער 
 במסגרת מינהל חברה ונוער שבמשרד החינוך. 

 
הופיע דוח ביקורת בנושא  2111 – 0111לשנים  01בדוח מבקרת העירייה מס' 

היחידה לביקור סדיר ומניעת נשירה. במסגרת הדוח הנ"ל פורסמו ממצאים 



                                                                            דוח מבקר העירייה-עיריית באר שבע
 היחידה לביקור סדיר וקידום נוער                                                                    ( 01)מס'  2102לשנת 

 
 

04 
                         

 

לגבי הליך נשירה ומניעת נשירתם של תלמידים במערכת החינוך. ]דוח 
 .[ 2119לשנת  22מעקב/מבדק הופיע בדוח מבקר העירייה מס' 

 
 

 מטרת הביקורת והיקפה .2
 

 ביקור סדיר וקידום נועראת התנהלותה של המחלקה למטרת הביקורת לבחון 
אשר מורכבת כאמור משתי יחידות שהיו מנוהלות בעבר בנפרד. כן ביקשה 
הביקורת לבדוק האם איחוד שתי היחידות הנ"ל היה צעד נכון ומועיל לצורך 

 .קידום מטרותיהן
 

ם לצורך הכנת הדוח נפגשה הביקורת עם מנהלת המחלקה לביקור סדיר וקידו
נוער וכן בחנה מסמכים שונים ובכלל זאת פרוטוקולים של הועדה לקידום 

 מעמד הילד.
 

 .2102הביקורת במחלקה לביקור סדיר וקידום נוער נערכה בחודש פברואר 
 
 

 כללי ומטרות-ביקור סדיר ומניעת נשירה .3
 

החינוך היא להבטיח התמדת  מטרת היחידה לביקור סדיר אשר במינהל
ר סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק ותלמידים במערכת החינוך. קצין ביק

שירה נתפקידיה העיקריים של המחלקה: מעקב אחרי מועמדים ללימוד חובה. 
כת במערכת החינוך, איתורם וטיפול בהם, החזרת תלמידים נושרים למער

יומי של החוק הוא -האחריות לביצוע היום החינוך והצבתם במסגרות הולמות.
למעשה בידי קציני ביקור סדיר ברשויות המקומיות )קבס"ים( ואילו הפיקוח 

ף הארצי הוא בידי משרד החינוך. הקב"ס מתפקד יקעל הביצוע והפעלתו בה
דיר ומניעת נשירה המחלקה לביקור ס-ציגן של שתי רשויות, משרד החינוךכנ

הקב"ס נבחר במכרז רשמי על  .החינוך אשר בעירייהמינהל -והרשות המקומית
במקצועות  פי קריטריונים של השכלה )תעודת הוראה ותואר ראשון לפחות

  הרלבנטיים( וניסיון בהוראה.
 

משרד החינוך, באמצעות המפקח על הביקור הסדיר במחוז מגדיר לקב"ס את 
ת היסוד , דרכי ההתערבות ומסגרהמדיניות המקצועית, הנהלים, המשאבים

נגזרות ממדיניות משרד  הקב"סתפקידיו ופעולותיו של קצין  כנית העבודה.לת
החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך. העירייה 

צה פעילותן האדמיניסטרטיבית ארגונית של הקב"ס ומקמגדירה את אופן 
ר קב"ס )השתתפות משרד החינוך בשכ משאבים נוספים לפעילות השוטפת

הקב"ס מיישם את המדיניות המשותפת של משרד  (מהעלות התקנית 27%
 החינוך והעירייה. 

 
לפי נתוני משרד החינוך, עיקר הנשירה מתרחשת בחטיבת הביניים ובחטיבה 
העליונה וביחוד במעברים בין מסגרות חינוך שונות. בעיית איתור של תלמידים 

ובר במעבר לבית ספר שמצוי שעברו לבתי ספר אחר חריפה במיוחד כשמד
מחוץ לישוב של התלמיד, או במעבר לבתי ספר פרטיים, או בעזיבת מערכת 
החינוך החרדית בסיום בית הספר היסודי. בנוסף לכך התלמידים העולים 
מועדים במיוחד לנשירה ממערכת החינוך, בגלל קשיי הסתגלות לתרבות 
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מעצם המעבר מארץ לארץ משפחתיות וכלכליות קשות הנגרמות חדשה, בעיות 
  והשילוב של כל אלה בבעיות גיל ההתבגרות.

 
 לצורך מילוי תפקידה פועלת היחידה לביקור סדיר במספר מישורים:

  ,הקב"ס מרכז את דיווחי בתי הספר על ביקור לא סדיר של תלמידים: איחורים
 היעדרויות לעיתים קרובות, היעדרות משיעורים.

 מרכז דיווחים על תלמידים בסיכון נשירה. הקב"ס 
  הקב"ס מרכז דיווחים על מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת על פי

חוק לימוד חובה חלה על מנהל ביה"ס חובת דיווח למנהל מינהל החינוך 
 בעירייה ולמשרד החינוך.

 ס מקיים בדיקת יומנים מדגמית."הקב 
 ולביה"ס שלא נרשמו במועד. הקב"ס מאתר את חייבי הרישום לגנים 
  הקב"ס מקיים קשר עם בעלי תפקידים בעירייה ומקבל מהם דיווח על תלמידים

 שאינם משובצים במסגרות חינוך.
  הקב"ס מאתר תלמידים שהופנו למסגרות )מסגרות החינוך המיוחד, בתי ספר

 מקצועיים, פנימיות( וההורים או התלמידים מסרבים לשיבוץ.
  קליטתם של תלמידים העוברים ממסגרת בעיר למסגרת הקב"ס עוקב אחר

 מחוץ לעיר.

 .הקב"ס מאתר תלמידים באמצעות מבצעי איתור ארציים פעמיים בשנה 
  טיפול בתלמידים שנשרו ובכלל זה ייעוץ בחיפוש אחר מסגרות מתאימות על ידי

 תיווך בין הגורמים השונים.

 ם שבטיפולו: ועדות הקב"ס משתתף בישיבות ועדות מקצועיות לגבי תלמידי
השמה, ועדות החלטה, ועדות ערר, ועדות הכוון. בישיבות אלה משתתף הקב"ס 

 כמופקד על מניעת הנשירה. מתוקף תפקידו

  כאשר היעדרויותיו של התלמיד אינן מוצדקות, כאשר הליך הטיפול של ביה"ס
מוצה, לא ניתן לגייס את ההורים ו/או להפעיל השפעה על הילד, המטפלים 
האחרים לא מצאו פתרון והיעדרותו של הילד נמשכת, הקב"ס פונה ליועץ 

 המשפטי להמשך אכיפת חוק לימוד חובה.

 פטור ללימודים אקסטרניים, פטור מלימודים הקב"ס מרכז את הפניות לפטור :
לתלמידים חולים, פטור ללמידה בקידום נוער, פטור לעבודה, הוא עוקב אחר 
תיפקוד התלמיד לאחר אישור "הפטור" ע"י מנהלת המחוז ומנכ"ל משרד 

  החינוך
  המטפל למפות את הגורם הבעייתי ולפעול בהתאם הקב"סבאחריות. 

 לפנות לשירותי הרווחה העירוניים לצורך  , ישבמקרה של הורה לא מתפקד
 התערבותם. הקב"ס ועובד הרווחה יגבשו תוכנית עובדה משותפת.

  במקרה של הורה המתעקש על אי שליחת הילד למסגרת חינוכית, הקב"ס יקיים
ביקור בית אצל ההורים ויוסבר להם המשמעויות החוקיות של אי שליחת הילד 

 ללימודים.
 י בדפוסי הביקור של הילד בביה"ס, הקב"ס יכין את כל החומר אם לא יחול שינו

שהצטבר ויעביר למנהל היחידה לביקור סדיר לצורך הגשת תביעה משפטית נגד 
 ההורים.
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  במידה והגורם הבעייתי הוא הילד, יש לאתר מהי הסיבה האמיתית לבעיות
ו"ס, עובד הביקור הסדיר ולהיעזר על פי הצורך בגורמים מקצועיים, פסיכולוג, ע

 קידום נוער או כל גורם אחר משמעותי עבור הילד.
 
 

 כללי ומטרות-קידום נוער .4
 

אגף לקידום נוער פועל במסגרת מינהל חברה ונוער אשר במשרד החינוך, האגף 
נוך הפורמליות )נשירה הנ"ל עוסק בטיפול בבני נוער שנשרו ממסגרות החי

במסגרות החינוך הנ"ל )נשירה ני נוער המתקשים לתפקד ולהסתגל גלויה( או ב
סמויה(. דהיינו היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות מטפלות בנערים 
מנותקים ונערים בסיכון. יש לציין, כי חלק מבני הנוער הנ"ל מעורבים בפלילים 
בשל חוסר תעסוקה וחוסר מעש בו הם מצויים, בעיות שתייה, אלכוהול, מצב 

כול נמוך ותחושת אכזבה וכישלון מעצמם נומי נמוך, סף תסואק-סוציו
ומהמערכות המלוות אותם לאורך זמן. לעיתים מאופיינים בני הנוער הנמצאים 

אנטי סוציאלית, בעיות רגשיות ונפשיות,  ,בטיפול היחידה בהתנהגות עבריינית
שימוש בחומרים ממכרים )סמים, אלכוהול, גז דבק( אלימות פיזית, שוטטות, 

הורית/סביבתית, בעיות ביחסים בבית, ניסיונות  נחהבריחה מהבית, הז
מטרת היחידה לקידום  אובדניים, התעללות מינית/פיזית/נפשית. ניתן לאמר, כי

נוער היא לסייע לנוער המצוי במצב של קושי מסיבות לימודיות, חברתיות, 
פחתיות או אחרות על מנת להשתלב מחדש ולהגשים את עצמו בהתאם שמ

 יו ורצונותיו תוך התאמה אישית לכל נער. ליכולותיו, דרכ
 

רות יספר, קב"ס, ש-בתי -היחידה לקידום נוער מקבלת פניות מגופים שונים 
מבחן, שירותים חברתיים וכן פניות עצמיות של הורים ונערים. השירותים 

 המוצעים לנוער במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות כוללים: 

 קצוע לאיתור, יצירת קשר ובניית טיפולי לקידום נוער, איש מ -עובד חינוכי
 כנית אישית מותאמת לכל נער/ה.ת

 ודיים לרכישת השכלה עם מסלולי לימוד יחהיל"ה  - שירותי השלמת השכלה
שנות לימוד ועד בגרויות. הלמידה בתוכנית היל"ה מבוססת על  1 -תעודה מ 

שנות  02שנות לימוד,  1 - 01מסלולים של למידה פרטנית במסלולי למידה, 
 השלמת בחינות בגרות.לימוד 

 ם כניות הכנה לעולולם התעסוקה, קורסים מקצועיים, תהכנה ושילוב בע
  עבודה ושילוב במיזמים עסקיים.ה

 
 

 ה לביקור סדיר וקידום נוער במינהל החינוך לקחמה .5
 

היחידה לביקור סדיר והיחידה לקידום נוער אשר  2112חודש ספטמבר עד 
י שת מהתאריך הנ"ל החל והלו בנפרד ע"י שני מנהלים שונים.במינהל החינוך נ

היחידות הנ"ל מנוהלות ע"י מנהלת אחת אשר ניהלה קודם לכן רק את היחידה 
 לקידום נוער, דהיינו משרת מנהל היחידה לביקור סדיר בוטלה. 

 
תקנים מאויישים של  02.7לביקור סדיר עומדת על  מצבת העובדים ביחידה

ים מאושרים תקנ 7.7קבסי"ם. מצבת העובדים ביחידת קידום נוער עומדת על 
ביחידה המאוחדת הנ"ל  בנוסף למצבת הנ"ל מועסקים של מדריכי קידום נוער.
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מנהלת ומזכירה, העובדים ביחידת ביקור סדיר הינם עובדים מקצועיים 
דת הוראה וניסיון בחינוך. המדריכים ביחידת קידום נוער אקדמאים בעלי תעו

 הינם אף הם עובדים מקצועיים אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות.
 

 ניתן לסווג את האוכלוסיה המטופלת ע"י היחידות הנ"ל כדלהלן:
 , דור שני ושלישי למצוקה.נוער ותיק .א
 ה.עיקר נוער יוצא מדינות חבר העמים ואתיופינוער עולה חדש ב .ב
 נוער מהמגזר החרדי. .ג
 מצוקה מהמעמד הבינוני והגבוה.במתבגרים בסיכון ו .ד
 בני נוער עם מאפיינים פסיכופתלוגיים. .ה

 
ספר -העיר באר שבע מחולקת לשכונות כאשר בכל שכונה מצויים גני ילדים, בתי

מחולקת לאזורים שכונתיים כאשר  יסודיים ועל יסודיים ולכן עבודת הקבסי"ם
בכל אזור מוצב קצין ביקור סדיר. חלוקה לאזורים מטיבה עם התלמיד ומקלה 

קצין על עבודת הקב"ס המכיר את התלמידים החל מגיל הגן ועד לסיום לימודיו. 
חינוך בפריסה מוסדות הביקור סדיר המטפל בנוער מהמגזר החרדי עובד עם כל 

ביקור סדיר המטפל בנוער אשר במוסדות החינוך של  עירונית וכנ"ל גם קצין
  החינוך הממלכתי דתי.

 
נוקטת  הספר-לצורך מילוי תפקידם אשר בעיקרו הינו צמצום הנשירה מבתי

    יחידת ביקור סדיר בפעולות הבאות:
הספר היסודיים -פעמיים בשנה נערכים מפקדי יומנים בכל גני החובה ובתי .0

הנ"ל נבדקים יומני נוכחות  במפקדים .י"םוזאת ע"י הקבס והתיכוניים
תלמידים שמנוהלים ע"י המורים או הגננות. ביקורת היומנים בכיתה כוללת 

ספר של החינוך המיוחד והזרם החרדי. כמו כן נערכים ביקורות -גם בתי
 נערים משוטטים. במרכזי קניות )קניונים( ובשווקים לצורך איתור

מוסד( הכוונה היא לתלמידים  איתור תלמידים חסרי סטאטוס )סמל .2
הרשומים כחסרי מסגרת במשרד החינוך, רשימות אלו מועברות פעמיים 

 בשנה ע"י משרד החינוך ליחידה לביקור סדיר לצורך איתור והשמה.
לקראת פתיחת שנת הלימודים דואגת יחידת ביקור סדיר לקבל מהגנים  .0

מנהלות מעקב הספר את רשימות התלמידים ועפ"י רשימות אלה הן -ומבתי
מקרוב אחר אותם תלמידים אשר לא נרשמו ו/או לא הגיעו עם פתיחת שנת 

 הלימודים לביה"ס ולגן.
 

בעיית איתור תלמידים לא רשומים במערכת ביחס לשנה קודמת נובעת בין 
הסיבות לנשירה בקרב היתר מניידות גדולה של עולים חדשים מהעיר והחוצה, 

הרבה מבני הנוער נושרים מפני יהן בעיית השפה. שונות ובינבני נוער עולים הן 
שאינם מספיקים לקלוט את השפה בקצב שמכתיבה מערכת החינוך. הרבה מן 
העולים מתקשים להשתלב מבחינה חברתית ולימודית, כי הם מתקשים לעבור 

 כובים ואףיבנוסף לנ"ל יש ע ההגירה ומשבר גיל ההתבגרות יחדיו.את משבר 
מידים שנפלטו מלימודים בישיבות ופנימיות, דבר זה עדר דווחים על תליה

 מקשה על הקבסי"ם באזור וטיפול בתלמידים אלה.
 

 המשפחתיות.ניות וכניות השונות למניעת נשירה יש להזכיר את המועדבין הת
מסגרות חינוכיות טיפוליות הפועלות לאחר שעות  ניות הנ"ל הןוהמועד

הלימודים חמישה ימים בשבוע. העירייה בשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך 
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. 07ניות טיפוליות, מספר התלמידים בכל מועדונית הוא ומועד 2מפעילה 
המועדוניות מיועדות  .00.11-02.11המועדוניות הטיפוליות פועלות בין השעות 

הסובלים מהזנחה עקב מצוקה תפקודית קשה של  6-02ילאי לתלמידים בג
גשית, ההתנהגותית, הלימודית המטרה היא שיפור הסתגלותם הר חה.המשפ

הספר. במסגרת -והחברתית של הילדים ומניעת נשירתם בטרם עת מבית
בהכנת שיעורי בית המועדונית מקבלים הילדים העשרה לימודית חברתית, סיוע 

 בשיתוף עו"ס מאתרים את הילדים הזקוקים לעזרה.  וארוחה חמה. הקב"ס
 

ל"ה )השלמת יסוד ולימודי יבמסגרת היחידה לקידום נוער מופעלת תכנית ה
השכלה( להשלמת השכלה לתלמידים שנשרו מלמידה במסגרת פורמלית, דהיינו 
התכנית מיועדת לבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרות החינוך 

זאת לצורך השלמת השכלתם. הלמידה במסגרת היל"ה מתקיימת הפורמליות ו
באופן פרטני וגם בקבוצות קטנות כך למעשה נתפרת "חליפה אישית" לכל נער 

קרון המנחה את תכנית היל"ה היא יעל פי צרכיו ויכולותיו בזמן נתון. דהיינו הע
מופעלת ליווי חינוכי טיפולי של מדריך קידום נוער לכל תלמיד. במסגרת היל"ה 

שנות לימוד שמטרת התכנית היא  01תכנית להשלמת השכלה ותעודה של 
שנות לימוד וכן מופעלת  01-הקניית תעודה פורמלית לאחר לימוד ובחינות ל

במסגרת היל"ה תכנית בגרות אשר מטרתה לימוד הכנה והפניה למבחני בגרות 
וק לימוד חובה תכנית היל"ה מופעלת במסגרת ח חיצוניים על פי יכולת ובחירה.

וחינם לתלמידים נושרים וזאת במימון ופיקוח משרד החינוך. החברה למתנסים 
היא זו שמפעילה את מרכז הלמידה של היחידה לקידום נוער וזאת במסגרת 
תכנית היל"ה, מרכז הלמידה הנ"ל מופעל במבנה מרכז מדעים אשר בשכונה ד' 

  בעיר.
 

טיפוליות  -נים פעילויות חינוכיותבמסגרת תפקידם עובדי קידום נוער מארג
להעצמה אישית, בין היתר עובדי קידום נוער מפעילים תכניות למניעת 

  התנהגויות סיכוניות.
 

תלמידים בשנה. מידי  0711-נמסר לביקורת, כי קציני ביקור סדיר מטפלים בכ
המשפט כנגד הורים שאינם ממלאים אחר -כתבי אישום לבית 21-כ שנה מוגשים

נערים  061 – 071-חוק לימוד חובה. מדריכי קידום נוער מטפלים בכ הוראות
 בשנה.

   

  הביקורת מוצאת, כי ניהול שתי היחידות הנ"ל בידי מנהלת אחת הינו צעד
נכון ומבורך. הביקורת מוצאת, כי שיתוף הפעולה בין צוות היחידה לביקור 

מאפשר את סדיר לבין צוות היחידה לקידום נוער וזאת תחת מנהלת אחת 
ההתערבות הנדרשת עבור בני נוער, הנעה על רצף טיפולי מסכנת נשירה ועד 
לניתוק מוחלט מן המסגרת הפורמלית. היחידה הנ"ל מתנהלת עפ"י נהלי 
משרד החינוך בשני התחומים המדוברים. אחוז הנשירה במערכת החינוך 

 .1.2%שבע היא נמוכה יחסית ועומדת על -בבאר
 
 

 גרת אגף הרווחהנוער במצוקה במס .6
 

נושא נוער במצוקה מטופל גם במסגרת אגף הרווחה. חוק הנוער )טיפול 
של נערים הנמצאים בסיכון. חוק  מופעל במקרים 0161-והשגחה( תש"ך

הנוער )טיפול והשגחה( מגדיר את תפקידיו וסמכויותיו של פקיד סעד או 
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מינוי משר העובד הסוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת בנושא חוק זה וקיבל 
הרווחה לתפקיד העוסק בהגנה על קטינים. החוק מגדיר מיהו קטין נזקק 

ולות על העובד הסוציאלי לנקוט בעניינו לשם טיפול השגחה וככזה אלו פע
והגנה עליו. קטין נזקק הוא לדוגמא ילד בסיכון, ילד שנפגע על ידי ההורה או 

או ילד שביצע  , ילד משוטטילד שעובד שלא כחוק האדם האחראי עליו,
 עבירה פלילית. 

 
 תפקידי העובד הסוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( בין היתר הם:

  לבדוק ולחקור כל דווח שקיבל על קטינים בסיכון וזכות זו גוברת על כל
חסיון רפואי ומאפשר לעובד הסוציאלי גישה לרשומות מרופאים, 

 פסיכולוגיים, פסיכיאטרים וכו'.

 ל דעתו יכול העובד הסוציאלי לקיים פגישה עם האחראי על בהתאם לשיקו
על פי תקנון  .הקטין ובה להבהיר להם את חומרת המצב ואת דרכי הטיפול

ים חברתיים בתחום הרשות רותיעבודה סוציאלית תפעל בכל מחלקה לש
ורב המהווה מסגרת דיון בצוות בין שרותי  החלטההמקומית ועדת 

החלטות לגבי טיפול בילדים הנזקקים  מקצועי לצורך אבחון וקבלת
להתערבות אינטנסיבית של שרותי הרווחה. פעילות פקידי הסעד כוללת 
הצעת תכניות טיפול לקטינים ולבני משפחותיהם כדי לשפר את מצבם של 
הקטינים כגון השמה במסגרת במידה ונדרש לקטין, העברת מידע, ידע 

ם ילדים ובני נוער, פעילות ונוהלי דיווח עם שירותים שונים לעובדים ע
המדובר נעשית בפיקוח השירות לילד ולנוער במשרד  פקידי הסעד בנושא

 הרווחה.
 

בהחלטת הממשלה הוחלט על יישום המלצות הועדה הציבורית לבדיקת 
מצבם של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה )ועדת שמיד( שמשרד הרווחה יהיה 

שרדי הממשלה: רווחה, חינוך, מוביל התכנית באמצעות מנהלת משותפת למ
. בבאר רכז השלטון המקומי וגויינט ישראלבריאות, ביטחון פנים, קליטה, מ

 שבע פועלת התכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון ובמצוקה.
 

צויין, כי  09/7/2111מיום  0/92בפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד מס' 
 דהרווחה הגדירה ילד בסיכון כ"יל אחראית תחום ילד ונוער בסיכון באגף

במצב הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו להשתלב באורח חיים תקין בלימודים, 
בחיי החברה או המשפחה, או במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו 

  בין אם הוא נובע ממנו, ממשפחתו או מסביבתו". התקינה,
     מסרה, כי ילדים בסיכון מתחלקים לשלוש קבוצות: עוד

 ילדים בסכנה ישירה ומיידית, קורבנות להתעללות מינית, פיזית ורגשית. .0
ילדים שנחשפים לאלימות  -ילדים החיים בסביבה מסכנת )סכנה עקיפה(  .2

בין הורים, לעבריינות, להתמכרות, ילדים שחיים בעוני וילדים שחיים 
 בקהילות מסכנות.

ילדים במשפחות במשבר  -ילדים החיים בנסיבות העלולות לגרום לסיכון  .0
 עקב גירושין, אבטלה או עקב מחלה או מוות של אחים או הורים. 

 
מסרה, כי בעיר קיימות תכניות ומענים מגוונים עבור ילדים ונוער  כמו כן

 בסיכון לדוגמא:

 ( מעונות יום ומשפחתונים, מרכז לגיל הרך, מעון רב תכליתי, 1-6לגיל הרך )
 מרכז קשר ועוד.
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  ( מועדוניות, מרכז ילדים, הורים, מרכז חירום אקסטרני6-02ן )ביוחהלגיל 
 ועוד. ענבל

 ( עוגן קהילתי, בתים חמים, קשב לנוער, 02-01לגיל ההתבגרות ) ,ענבל
 מוקדים קהילתיים ועוד.

 
 אגף הרווחה מפעיל שירותים עבור נוער בסיכון בעיר לדוגמא:

 מועדוניות מתבגרים. 2 (א
 מתבגרים הורים. מרכז (ב
 רומית.חגג ולינה קורת  (ג
  ונחל עשן(. נחל בקע, מרכז קווקזי) -מוקדי נוער ליוצאי קווקז 0 (ד
 הפרעות קשב ולקות למידה מיועד לנערות/נערים בסיכון והוריהם. (ה
 שכונה ד' בשיתוף עמותת איילים. –"הבית הלבן"  (ו
 נגלבלום.קפה רי (ז
 מרכז רב תחומי משתמשים בסמים. (ח
 מרכז ענבל. (ט
  בסיכון.בתים חמים לנערים  (י
 
 

 גופים נוספים .7
 

יש להוסיף, כי משרד הקליטה מפעיל מרכז נוער לניצול שעות הפנאי המיועד 
לבני נוער יוצאי אתיופיה במצבי סיכון. קציני נוער במשטרה מטפלים אף הם 
בבני נוער במצוקה ובמצב סיכון אשר מעורבים בפעילות עבריינית, קצין נוער 

מוזמנים  ואחראי תחום מניעת עבריינות נוער שניהם ממשטרת באר שבע
 ומשתתפים בועדה לקידום מעמד הילד.  

 
 

 ות המלצסיכום ו .8
 

הטיפול בבני נוער במצוקה ובמצבי סיכון נתון הן בידי מינהל החינוך )היחידה 
לביקור סדיר והיחידה לקידום נוער( והן בידי אגף הרווחה )פקידות סעד לחוק 

ת ובעלי התפקידים הנוער ועו"ס העוסקות בתחום ילדים ונוער בסיכון(. היחידו
הנ"ל נתונים לפיקוח של משרדי ממשלה אחדים )משרד החינוך ומשרד 

המשרדים הממשלתיים הנ"ל אף משתתפים במימון היחידות הנ"ל  הרווחה(,
 בעירייה. 

  

שרדי הממשלה השונים עוסקים מבעירייה והן בגופים נוספים בנוסף לנ"ל הן 
נוער במצוקה ובמצבי סיכון, לדוגמא מרכז לילד בבני בילדים ובטיפול 

ולמשפחה, היחידה למאבק בסמים ואלכוהול )שניהם באגף הרווחה( 
קשב לנוער" "בתים " מועדוניות משפחתיות אשר באחריות מינהל החינוך.

חמים" לנערים בסיכון, מעונות יום, משפחתונים ומועדוניות אשר באחריות 
 אגף הרווחה. 

  

מפעיל אף הוא מרכז נוער המיועד לבני נוער יוצאי אתיופיה משרד הקליטה 
 אשר במצבי סיכון. 
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על כל הנ"ל יש להוסיף את קציני הנוער במשטרה המטפלים בבני נוער במצוקה 
יש להזכיר את חברת  ובמצבי סיכון אשר מעורבים בפעילות עבריינית וכן

 לתרבות ופנאי ועוד.  "כיוונים" החברה
  

מופעלים שירותים הן ברמה המקומית )עירייה( והן ברמה מצב זה שבו 
הארצית )משרדי ממשלה( טומן בחובו בעיות של חפיפה, כפילות ו/או חוסר 

כל גוף קובע את  בטיפול ותקשורת לקויה בין הגורמים הרבים המטפלים.
מדיניותו ודרכי פעילותו, במצב כזה קשה לשמור על רצף הטיפול והתיאום בין 

נוכח ריבוי היחידות ובעלי התפקידים הנ"ל יש צורך באיחוד של היחידות, 
 משאבים.ובאיגום הגורמים המטפלים בנוער בסיכון 

  

הביקורת מוצאת, כי ניהול היחידה לביקור סדיר והיחידה לקידום נוער תחת 
הינו צעד מבורך וראוי וזאת מאחר ושיתוף הפעולה בין צוות מנהלת אחת 

ין צוות היחידה לקידום נוער וזאת בניהול מאחד היחידה לביקור סדיר לב
נת בני נוער הנעה על רצף טיפולי מסכ מאפשר את ההתערבות הנדרשת עבור

 נשירה ועד לניתוק מוחלט מן המסגרת הפורמלית.
  

הביקורת מוצאת, כי נוכח תפקידה החשוב והמרכזי של המחלקה לביקור 
 תזמן באופן קבוע את מנהלסדיר וקידום נוער בטיפול בילדים ובנוער יש ל

 המחלקה לביקור סדיר וקידום נוער לכל ישיבות הועדה לקידום מעמד הילד.
  

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער( 
מינתה העירייה מנהל מחלקת נוער. בחוק הנ"ל נקבע, כי מנהל  2100התשע"א 

בלתי פורמלי אשר מהווה פעילות המשך מחלקה/יחידת נוער יעסוק בחינוך ה
לפעילות החינוכית וזאת בשעות אחר הצהריים, בשעות הפנאי של הילדים 

 והנוער ובחופשות.
 

הביקורת מוצאת, כי יש לזמן באופן קבוע את מנהל מחלקת הנוער לכל 
  הישיבות של הועדה לקידום מעמד הילד.

 

  ת המבוקריםותגוב .9
 

 0/6/02בתגובה לממצאי הביקורת, מנכ"ל העירייה ביקשה במכתב מיום 
דוח הביקורת בנושא את מראש מינהל החינוך ומנהלת אגף הרווחה ללמוד 

המחלקה לביקור סדיר וקידום נוער. כן התבקשו שני בעלי התפקידים הנ"ל 
 לפעול "לסנכרון" עבודת הצוותים של החינוך והרווחה. דהיינו לפעול לתאום
בין העוסקים בנושא נוער בסיכון/במצוקה הן במינהל החינוך והן באגף 
הרווחה. בנוסף להנחייה הנ"ל התבקשו ראש מינהל החינוך ומנהלת אגף 
הרווחה לפנות לע. מזכיר העיר ולבקש לצרף לועדה לקידום מעמד הילד את 

 מנהלת המחלקה לביקור סדיר וקידום נוער ואת מנהל מחלקת הנוער.
 

אגף הרווחה מסרה בתגובתה לממצאי דוח הביקורת, כי עיינה בדוח  מנהלת
והעבירה את ההמלצות שבדוח לידיעתו של ס/ ראש העירייה ויו"ר הועדה 

 לקידום מעמד הילד וזאת לצורך מימוש ההמלצות שבדוח הביקורת.
 

לדוח, כי הוא מודה על דוח  01/6/02ראש מינהל החינוך מסר בתגובתו מיום 
לגבי המלצות הביקורת לזימון מנהל מחלקת הנוער לכל הישיבות הביקורת. 

–של הועדה לקידום מעמד הילד מסר ראש מינהל החינוך, כי "הערה )המלצה 
              א.פ.( זו תילקח בחשבון ונעקוב אחר ביצועה".
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 הערת הביקורת .11
 

 26/6/02בעקבות המלצות הביקורת מסרה עוזרת מזכיר העיר במכתב מיום 
למנכ"ל העירייה, כי מנהלת מחלקת ביקור סדיר וקידום נוער ומנהל מחלקת 

 הנוער יזומנו באופן קבוע לכל ישיבות הועדה לקידום מעמד הילד. 


