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  תמצית מחקר

   מבוא .1
הפעולה  -מבצע החירום זה מובא סיכום הממצאים מסקרי הורים שנערכו במסגרת הערכת  בדוח

, לאחר מלחמת לבנון השנייה, ")הפעולה"להלן ( והנוערלשיקום הגליל ועוטף עזה בתחום הילדים 

מספר חודשים לאחר : הסקרים נערכו בשני מועדים .הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהבמימון 

- ינואר -ח "תשס( "הפעולה"התחלת  שנה לאחר; )2007אוגוסט -אפריל -ז "תשס( "הפעולה"התחלת 

  ).2008יולי 

בקיץ (הן של מלחמת לבנון השנייה  ,השפעות הישירותהונה להתמודד עם ּוּכ בתחום הילדים "הפעולה"

באזור עוטף עזה ) 2006החל משנת (והן של ירי הטילים האינטנסיבי  ,על ילדים ובני נוער בצפון) 2006

אלא , על הילדים המלחמההשפעת להתמודד לא רק עם שאפה " הפעולה. "על ילדים ובני נוער בדרום

 מצויים הן בצפון הארץ והן בדרומה .התוצרים החינוכייםשל עותי של העשייה ולהביא לקידום משמ

חינוך מאופיינת בתלמידים בעלי הבהם מערכת ש, אקונומית נמוכה-יישובים רבים ברמה סוציו

ירודה של ברמה במיעוט שירותים ופעמים רבות גם ; הישגים לימודיים נמוכים יחסית למרכז הארץ

  :להלןמצוינות והן ) Michaeli & Dolev, 2006(מטרות כמה  "פעולה"הוגדרו לביתר פירוט . שירותים

 ;להתמודד עם השפעת המלחמה על מצבם הרגשי של הילדים ועל תפקודם .1

 ;לסייע לתלמידים חלשים ולצמצם פערים, לשפר את ההישגים הלימודיים .2

 .להגביר את השימוש בתוכניות העשרה ופנאי .3

הוריהם והצוותים החינוכיים , 17-3ילדים ובני נוער בני הייתה  "הפעולה"אוכלוסיית היעד של 

התבססה על שותפות בין משרד היא ו 2007החל מינואר , נמשכה כשנתיים "הפעולה". ביישובים

הפיקה " הפעולה". שלישי בארץהמגזר הוארגוני  הפדרציות היהודיות של צפון אמריקההחינוך ובין 

ליישומה נבחרו . והשתתפו בהן עשרות אלפי ילדים, יישובים 60-הן הופעלו בכ, תוכניות 200מעל 

ות היהודית להעשרת נקרן הסוכ, )וינט'להלן הג(וינט ישראל ואשלים 'ג: שלושה ארגונים אחראיים

התוכניות הופעלו על פי ). ITC-להלן ה(והקואליציה הישראלית לטראומה ) להלן הסוכנות(ילדים ונוער 

להלן פירוט חלוקת העבודה . ידי משרד החינוך ועל ידי משרד ראש הממשלהסדר עדיפויות שנקבע על 

  :בין הארגונים האחראיים

 תחומי האחריות של הסוכנות 

 פעילות העשרה ופעילות בלתי פורמלית 

  בשנת ההפעלה הראשונה בלבד(קידום הישגים בבחינות הבגרות( 

  נייו-בחודשים מאי –רק בשנה הראשונה (תחום הערכי ּבַ פעילות( 

 וינט'תחומי האחריות של הג 

 טיפול בטראומה 

 התערבות בגני ילדים ובבתי ספר 

 תוכניות הכשרה לצוותים חינוכיים 
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 תחומי האחריות של ה-ITC 

 טיפול בטראומה 

מספר חודשים לאחר  –ערכה נעשתה בשני שלבים הה. יישובים 12-ותה במחקר הערכה בלּו" הפעולה"

המידע נאסף באמצעות ראיונות עם אנשי מפתח ביישובים ובבתי . ושנה לאחר מכן "הפעולה"התחלת 

פורסם . ובאמצעות סקרים טלפוניים עם הורים; מהארגונים האחראיים והמפעילים ומהתורמים, ספר

. )2009, נסקי ולוי'סטרבצי-כאהן( "הפעולה"מכלול מחקר הערכה על דוח המסכם את הממצאים מ

בהן שח "ז ותשס"בשנים תשס 17-6בני את המענים שניתנו לילדים  להכיר יתההיסקר ההורים מטרת 

יים של העיקר הההורים נשאלו על היבטים שונים של ארבעת תחומי. ולאמוד אותם" הפעולה"יושמה 

. סיוע לימודי וסיוע רגשי, אחר הצהרייםפעילויות העשרה פעילויות העשרה בבית הספר ו –" הפעולה"

אלו מענים  לגביהערכתם על , המענים שילדיהם מקבליםעל , כי הילדים בכל תחוםהם נשאלו על צור

) עוטף עזה/צפון(ם הנשאלו ההורים על תחושת שייכותם לאזור מגורי, כמו כן. צורכי ילדיהםולגבי 

 .םהריוגמוליישוב 

של ובכלל זה (של הגורמים השונים  הערכההיה " הפעולה"קריטריון בולט לבחירת היישובים ליישום 

הארגונים של משרד ראש הממשלה ושל משרד החינוך ושל , הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

הן  - שקיים ביישובים אלה צורך לחזק את השירותים הפורמליים והבלתי פורמליים) האחראים

חשוב להדגיש כי . ים יותרוהן להציע מענים באיכות ובהיקף גבוה; להוסיף שירותים על הקיימים

ההורים נשאלו על כל השירותים והמענים שילדיהם קיבלו בארבעת התחומים העיקריים של 

אחרים היו קיימים ביישוב , "הפעולה"חלק ממענים אלה ניתנו במסגרת . בעת ביצוע הסקר, "הפעולה"

מכלול ". לפעולה"ביל ומענים נוספים החלו במק, להוהמשיכו במקביל " הפעולה"לפני התחלת יישום 

בין  לא יכלו להבחיןההורים . פרטיים ומגזר שלישי, ציבוריים –השירותים ניתנו על ידי מגוון גורמים 

המידע מסקרי ההורים , המקורות השונים המספקים את השירותים לילדיהם ועל כןבין הגורמים ו

מטעם הפעולה , "הפעולה" השירותים שהילדים קיבלו בעת יישום כלמאפשר לצייר תמונת מצב של 

  .ללא יכולת להבחין ביניהם, מטעמם של גורמים נוספיםועצמה 

  :עיקריים נושאים בשלושה עוסק זה דוח

 בקהילה ועל ידי גורמים אחרים" הפעולה"על ידי  שניתנו בתכניות שהשתתפוהילדים  היקף; 

 שירותים שהיו לעומת , הראשונה בשנה": הפעולה" יישוםבעקבות  השירותים של הרחבתם מידת

 ;מענים שניתנו בשנת היישום הראשונהלעומת , ובשנה השנייה; לפני מלחמת לבנון השנייה

  יחדגם ובקהילה " פעולה"ב( והשירותים שניתנ לגביההורים הערכת(.  

  ממצאים. 2
 .עליהם דיווחו ההוריםשוח כאן מתייחס למכלול השירותים היקף ההשתתפות שמדּו

  ההשתתפות בתחומים השוניםהיקף  2.1

  הוא חוגי גילאי בית הספר היסודי משתתפים  הגדול ביותר שלהשיעור שכלל את תחום הפעילות

סיוע היקף ה. בשנה השנייה 77%-בשנה הראשונה ו 67% - בבית הספר או אחר הצהריים העשרה
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כחמישית ; שנהכרבע מכלל התלמידים קיבלו סיוע לימודי בכל : יותר היה קטןרגשי הלימודי וה

 .בשנה השנייה - 6%-בשנה הראשונה וסיוע רגשי קיבלו ) 19%(

  שיעורי ו "הפעולה"בשתי שנותיה של ההעשרה בבית הספר בפעילויות שיעורי ההשתתפות

במגזר יותר גבוהים  היו שנה הראשונהקשיים הרגשיים ּבַ מענים לַ ההשתתפות בקבלת 

היה  םלימודיבסיוע  התלמידים שקיבלושיעור , לעומת זאת. מגזר היהודיבדרוזי מאשר /הערבי

 ).בשתי השנים(דרוזי מהשיעור במגזר היהודי /במגזר הערבינמוך יותר 

  שיעור המשתתפים בפעילויות ההעשרה בבית הספר לעומת שנת הפעילות השנייה בבשדרות עלה

 סיוע לימודי ורגשילי מקבשיעור  אך, שנת הפעילות הראשונהשיעור המשתתפים בפעילויות אלה ב

 .ירד

 בהם הופעלה שביישובים  מתלמידי בתי הספר היסודיים םרבעי השלוש, בשני מועדי הסקר

 .יותרבמעל לשליש השתתפו בשני תחומי פעילות או . הישכל פעילותבהשתתפו  "הפעולה"
  

  פעילויות העשרה 2.2
 היה גדול יחסית עשרההמגוון פעילויות ה.  

  הפעולה"במסגרת , עשרה והחוגים שהילדים השתתפו בהםהמכלול פעילויות הההורים נשאלו על "

 .ובמקומות אחרים

 שיעורי העשרה בבית הספר 1.7-השתתף בממוצע ב כל תלמיד, מכלל תלמידי בתי הספר היסודיים 

כל  –בחוגים אחר הצהריים . שיעורים בממוצע 2.1-ובשנה השנייה ב, בשנת הפעילות הראשונה

 .חוגים בממוצע בכל שנה 1.5-ב תלמיד השתתף

 עשרה הביעו שביעות רצון גבוהה מאוד ממגוון ההשתתפו בפעילויות השילדים ל ם שההורי, ככלל

דרוזי /הערביבמגזר של ההורים  נםשביעות רצו, עם זאת. הסקר יהיבטים של הפעילות בשני מועד

 .בשנה השנייהירדה במקצת 
 

מדדים שונים מראים כי . מוש בתוכניות העשרה ופנאייתה הגברת השייה" הפעולה"אחת ממטרות 

 :דרוזי/במיוחד במגזר הערבי, מטרה זו הושגה במידה רבה

 אמרוהיהודי במגזר וכשני שלישים מההורים ) 87%(דרוזי /הערביבמגזר ההורים של הגדול  םרוב 

 .עשרההכי הם מייחסים כיום חשיבות רבה יותר להשתתפות ילדיהם בפעילויות ה

  רבים מהם רוצים להשתתף בפעילות , העשרההילדים שהשתתפו בפעילויות  לשם הדיווח הורילפי

 .העשרה גם בעתיד

 או רשמו את ילדיהם לפעילות העשרה אחרת  על פעילויות ההעשרה כשליש מההורים חיפשו מידע

כמחצית  –דרוזי /במגזר הערבי. בפעילויות העשרה םנוספת בעקבות השתתפותלפעילות או 

 .ריםמההו
  

העשרה של הסוכנות הפעילויות . בה חיים הילדיםשיתה חיזוק הקהילה יה" הפעולה"מטרה נוספת של 

  :הופעלו ברוח זו במיוחד בשנה השנייה
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 לתרום לסביבת חייהם  תאפשר לילדיהםהעשרה הפעילות ש היה חשוב של ההוריםהגדול  םרובל– 

 .לבית הספר או ליישוב

  שיעור זה גבוה . ילדיםלשחשוב שתתקיים פעילות משותפת להורים וכשני שלישים מההורים סברו

 ).80%(דרוזי /יותר במגזר הערבי
 

  סיוע לימודי 2.3
  היקף הקשיים הלימודיים. א

 תלמידים בבתי  לעומת ,בשתי השנים בלימודיםיסודיים התקשו -עלהספר המבתי  יותר תלמידים

 .ספר היסודיים

 בלימודיםהתקשו  ילדיהםדיווחו ש שדרותמכלל תלמידי  66% של הוריהם ,בשנה הראשונה ,

 . דרוזי/מכלל תלמידי המגזר הערבי 37%לעומת מכלל תלמידי המגזר היהודי בצפון ו 50%לעומת 

 בקרב תלמידי : שיעור התלמידים שהתקשו בלימודיםירד , "הפעולה"ה השנייה של תשנ, ח"בתשס

בקרב תלמידי בתי הספר ; בשנה השנייה 30%-לבשנה הראשונה  40%-בתי הספר היסודיים מ

הלימודי שניתן הסיוע מ ,ככל הנראה ,ירידה זו הושפעה. בהתאמה 40%-ל 58%-יסודיים מ-העל

, ועל ידי גורמים נוספים שהחלו לפעול בדרום עם הימשכות ירי הטילים שם "הפעולה"במסגרת 

בשנה  :הזמן שחלף מהמלחמהגם מ ,נוסף לכך, ובצפון ,לאחר מלחמת לבנון השנייהמיד , ובצפון

בין היתר בתחום , עדיין נמצאו קשיים רבים, כאשר חלפו רק מספר חודשים מהמלחמה, הראשונה

  .ככל הנראה עוצמת הקשיים ירדה, לאחר שחלפו כשנתיים מהמלחמה, בשנה השנייה. הלימודי

 ין המגזרים נשמראולם הפער ב, שיעור התלמידים שהתקשו בלימודים ירד בין השנים, כאמור. 
 

 הסיוע הלימודי לתלמידים שהתקשו בלימודים. ב
 במסגרת קיבלו סיוע לימודי כלשהו לפחות  כמחצית מהתלמידים שהתקשו במקצוע אחד

 ).בשתי השנים ובשני שלבי החינוך(במסגרות נוספות או /ו" הפעולה"

  בשנה הראשונה קיבלו שהתקשו בלימודים ) בשדרות ובצפון(כמחצית מהתלמידים במגזר היהודי

 .מגמות אלה נשמרו גם בשנה השנייה. דרוזי/לעומת כשליש מתלמידי המגזר הערבי, סיוע

 אחרי יום  -כרבע , כמחצית מהתלמידים קיבלו סיוע לימודי בבית הספר במהלך יום הלימודים

 .במימון מלא של הוריהם -הלימודים בבית הספר או במרכז למידה וכרבע נוספים 

 מתלמידי שדרות קיבלו סיוע  58%: נמצאו הבדלים משמעותיים בין המגזריםוע לימודי בקבלת סי

בלבד מתלמידי  33%-ו בצפון מתלמידי המגזר היהודי 47%לעומת , לימודי במהלך יום הלימודים

קיבלו ) דרוזי/הערביבמגזר היהודי והן במגזר הן (כשליש מתלמידי הצפון . דרוזי/המגזר הערבי

 .מתלמידי שדרות 11%לעומת , הוריהםמימון מלא של סיוע לימודי ב
 

 הערכת הסיוע הלימודי. ג
 רבהבמידה " לילדיהםעזר שהוא ציינו תלמידים שקיבלו סיוע לימודי הרוב  לשם ההורי".  

 במידה " "קידם את ילדם"שו "הספיק"העריכו שהסיוע מההורים שילדיהם קיבלו סיוע  60%-כ

 ."במידה רבה"או  "רבה מאוד
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 מעלות ההשתתפות מההורים במגזר היהודי דרוזי היו פחות מרוצים /ההורים מהמגזר הערבי

 .במגזר זה ניתן פחות סיוע ציבורי ויותר סיוע במימון מלא של ההורים, כאמור. בסיוע הלימודי
  

  סיוע רגשי 2.4
ן עדיף מתהתקבלה החלטה אסטרטגית לה הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהבמסגרת פעולת 

על פני מתן סיוע רגשי ישיר  ,בנושא תמיכה וטיפול רגשי ילדיםּבַ מטפלים לַ להורים והדרכות והכשרות 

 צורכילא ענה על  בתחום הרגשי מתשובות ההורים נראה כי הסיוע שניתן). פרטני או קבוצתי(לילדים 

  .ההורים עצמםלא על צורכי הילדים ו

  היקף הקשיים הרגשיים והסיוע שניתן. א

  שיעורים גבוהים מהילדים עם קושי רגשיבכל קבוצות האוכלוסייה ובשני שלבי הסקר התמודדו :

כמחצית  –המגזר היהודי בצפון ; בשנה השנייה 70%-בשנה הראשונה ו 78% -ילדי שדרות 

לא  .בשנה השנייה חמישיתכמחצית בשנה הראשונה ו –דרוזי /והמגזר הערבי, מהילדים בכל שנה

 .דרוזי/דה זו בהיקף הקשיים הרגשיים במגזר הערבינמצא הסבר לירי

 במסגרת  כלשהוישיר  מענה אחוזים נמוכים מהילדים שהתמודדו עם קושי רגשי גם קיבלו

בשנה  19%: פרטיים או מהמגזר השלישי, ציבוריים - או על ידי גורמים נוספים" הפעולה"

 .בשנה השנייה 11%-הראשונה ו

  סיוע שניתן בצפוןההיקף מ גבוה יותרהיקף הסיוע הרגשי בשדרות היה. 

 45% סיוע במימון מלא של ההורים 37%-היה סיוע ציבורי אחר ו 18%, מהסיוע ניתן בבית הספר .

לעומת המגזר היהודי , 28% –בשדרות היקף הסיוע במימון מלא של ההורים היה נמוך יחסית 

 .58% –דרוזי /והמגזר הערבי 38% –בצפון 

 
  הרגשי הסיוע הערכת. ב

 שביעות מ נמוכה יותר הייתה מהסיוע הרגשיההורים שביעות רצונם של באופן כללי , בשנה השנייה

רבה "או " במידה רבה"היו מרוצים  67%, הלדוגמ .עשרה ומהסיוע הלימודיהרצונם מפעילויות ה

 .ממגוון המענים 49%-מאיכות הסיוע ו" מאוד

 בשנה השנייה : יוע הספיק ומצב ילדם השתפרבנוגע לתחושת ההורים שהס, בהשוואה בין השנים

ההורים מהמגזר בקרב , לעומת זאתו. תושבי שדרותשל ההורים  תםהרגשמאוד התחזקה 

 .היא נחלשה דרוזי/הערבי

 
  בנושא התמודדות עם הקשיים הרגשיים של ילדיהם להורים הדרכות. ג

  הפעולה"שהפעילו את שניתנה על ידי הארגונים הדרכה כלשהי ב השתתפונשאלו האם ההורים "

 .לסייע לילדיהם בהתמודדות עם הקשיים הרגשיים שמטרתה או על ידי גורם אחר

 ההורים כלל מ 10%-ההורים משדרות וככלל כחמישית מ, בכל שנה: מעט הורים קיבלו הדרכה

בשנה  11%-מ - ניכרת הידרוזי נמצאה עלי/במגזר הערבי. מהמגזר היהודי בצפון קיבלו הדרכה

בהם יושמה ש, כי הנתונים נאספו ביישובים נבחריםזכיר חשוב לה .בשנה השנייה 43%-להראשונה 
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דרוזית /האוכלוסייה הערביתכלל עיקר הפעילות של מבצע החירום ואין כאן מדגם מייצג של 

 .בצפון

 בשנה  56%-כי ההדרכה עזרה להם עלה משסברו  ההוריםשיעור , מקרב ההורים שקיבלו הדרכה

 .בשנה השנייה 74%-ראשונה לה

 53%-מ(ההדרכה עזרה להם סברו שההורים ש עלה שיעור, לא עלה שהיקף ההדרכות אף, בשדרות 

 ).75%-ל

 שיעור ההורים שציינו כי ההדרכות סייעו , אולם, דרוזי הייתה עלייה מתונה יותר/במגזר הערבי

 - בשנה השנייה , 78% – בשנה הראשונה": הפעולה"בשתי שנותיה של  להם היה הגבוה ביותר

88% . 

 דרוזי/מההורים מהמגזר הערבי 85%: רוב ההורים ציינו כי היו רוצים להשתתף בהדרכות בעתיד ,

 .במגזר היהודי בצפון - 55%-בשדרות ו - 63%

 

  נוער ובני ילדים עבור ביישוב הפעילויותכמות  לגביההורים  תחושת 2.5
 תה להרחיב ולחזק את השירותים שניתנו ביישובים לילדים יהי "הפעולה"אחת ממטרות , כאמור

בשנה הראשונה נושא זה נבדק בהשוואה לשירותים שהיו בשנה שקדמה למלחמת . ולבני נוער

בהשוואה לשירותים ביישובים בשנת ההפעלה הראשונה , ואילו בשנה השנייה, לבנון השנייה

 .ועל ידי גורמים נוספים" הפעולה"שירותים שניתנו על ידי  ,כאמור –" הפעולה"ליישום 

 בהן יושמה שמההורים חשו כי במהלך השנתיים ) כחמישית(אחוזים נמוכים יחסית , באופן כללי

 .היו יותר פעילויות לילדים ביישוב הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהפעולת 

  כי ביישובם היו מצאנו כי הורים שיש להם ילדים בבתי ספר יסודיים מעריכים בשיעור גבוה יותר

 .יסודיים-עללעומת הורים שיש להם רק ילדים בבתי ספר , יותר פעילויות עבור ילדים ובני נוער

 

  ולאזור ליישוב שייכות תחושת 2.6
  68%(הורים מהמגזר היהודי בצפון יותר מ; )80%( חשו שייכות ליישובםמשדרות הורים רבים (

 ).בשנה הראשונה(; )94%(דרוזי /מהמגזר הערבי ופחות מהורים

 ל 73%-ירידה מ(ם הלעזוב את אזור מגורי רצופחות הורים בשנה השנייה : הורים תושבי שדרות-

שיעור ההורים שעשו צעד מעשי ירד את האזור  בלעזו אלו שרצוגם בקרב ). בשנה השנייה 43%

 ).26%-בשנה הראשונה ל 46%-מ(לקראת עזיבה 

 בלבד מההורים  2%-וים מהמגזר היהודי בצפון מההור 10% רק יש לציין כי, שם השוואהל

 .בשנה הראשונה מגוריהם לעזוב את אזור חשבודרוזי /מהמגזר הערבי

 

  כיווני פעולה .3
ניתן להצביע על מספר אתגרים ונושאים שיש לבחון לקראת פעולה מעין , בעקבות הממצאים בדוח זה

  :בעקבות מצב חירום, זו בעתיד
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יש לשאוף להרחיב את . הייתה רבה יחסית איכות המענים שניתנומ נם של ההוריםשביעות רצו .1

 .באופן כללי היקף הכיסוי של המענים

הראשונים התמודדו עם . התמודדו עם מצבי חירום שונים צפוןתושבי אזור עוטף עזה ותושבי ה .2

ך יהמשיש ל, לאור זאת. חוו מצב חירום קצר מועד תושבי הצפון, לעומתם. מצב חירום מתמשך

 .היקפם למצבי החירום השוניםאת סוגי המענים ולהתאים את 

מדדים שונים הצביעו על כך שההורים והילדים מייחסים כיום חשיבות , כאמור: תחום ההעשרה .3

יש לבחון כיצד לשמר הישג זה וכיצד לגרום לילדים להמשיך . רבה יותר לפעילות ההעשרה

 להשתתף בפעילות העשרה בעתיד

מדיווח ההורים עלה כי יש צורך להרחיב את האיתור של קשיים רגשיים  :תחום הסיוע הרגשי .4

בקרב הילדים ולהרחיב את ההיקף ואת המגוון של המענים הישירים הרגשיים לילדים הזקוקים 

עוד עולה כי רוב ההורים רוצים להשתתף בהדרכות כדי לקבל כלים לסיוע לילדיהם בתחום . לכך

באופן , לפי דיווח ההורים, מומן, מקרב אלו שקיבלו סיוע רגשי, שליש מהילדיםשניתן להסיוע . זה

כללה משפחות המתמודדות עם " הפעולה"אוכלוסיית  ).דרוזי/במגזר הערבי 58%( מלא על ידם

שניתן על ידי המגזר  הרגשינראה כי יש להרחיב את הסיוע , לאור זאת. קשיים כלכליים רבים

 .הציבורי

יהודים (כשליש מתלמידי הצפון , לתחום הסיוע הרגשיבדומה : תחום הסיוע הלימודי .5

יש להרחיב את , גם בתחום זה. קיבלו סיוע לימודי במימון מלא של הוריהם) דרוזים/וערבים

 .הסיוע הציבורי

הורחבה מאוד העבודה במגזר  היהודיות של צפון אמריקההפדרציות במסגרת פעולת  .6

להמשיך בכך ולהעמיק עוד יותר את העבודה בכל  חשוב מאוד, לאור הצרכים הרבים. דרוזי/הערבי

ובתחומים נוספים לפי ) סיוע לימודי וסיוע רגשי, העשרה" (הפעולה"בהם יושמה שהתחומים 

 .הצורך

 .בפעולה לאחר מצב חירום בעתיד יש לבחון מהם תחומי הטיפול החשובים כדי לסייע לילדים .7

תחומי העשרה והסיוע הלימודי אל מול לבחון מה התרומה הייחודית של פעילויות ב, בכלל זה

למצב של ילדים ובני נוער  ים אלהמענים מסוג מענים דומים שקיימים ביישובים והרלוונטיות של

 .לאחר מצב חירום

כיוון , לא ניתן היה לדעת אילו מענים מקבל כל ילד היהודיות של צפון אמריקההפדרציות בפעולת  .8

כדי להבטיח . כל הארגונים האחראיים והמפעיליםדי על ישלא הופעלה מערכת רישום מתואמת 

ושימוש יעיל  ,התאמה מיטבית בין צרכים למענים ,כיסוי מרבי של אוכלוסיית הילדים ובני הנוער

כלל הארגונים  לשימושם שלולהעמידה מערכת רישום כזו לפי ילד חשוב לבנות  במשאבים

 ."פעולה"האחראיים והמפעילים השותפים ל
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 25 ....... של התלמידים בשדרות ומתן סיוע רגשי לפי שנת פעילות ושלב חינוך המצב הרגשי: 20לוח 

  , מספר הפעמים בהן ילדי שדרות נחשפו לאזעקות ולנפילות טילים לפי דיווח ההורים: 21לוח 
 26 ........................................................................................................... שנה שנייה              

  השתתפות בהדרכה להורים כיצד להתמודד עם הקשיים הרגשיים של ילדיהם : 22לוח 
  27 ....................................................... לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה, והערכתה              

  כמות הפעילויות ביישוב עבור ילדים ובני נוער בעקבות מלחמת לבנון השנייה או בעקבות  - 8 פרק

 תחושת ההורים -ירי הטילים בדרום              
  היו יותר פעילויות לילדים , ירי הטילים בדרום/ תחושת ההורים שבעקבות המלחמה : 23לוח 

  29 ............................................... ובני נוער ביישוב לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה             

 בעיות שאין להן מענה ביישוב - 9 פרק
  לים ירי הטי/ דיווח ההורים על בעיות נבחרות שהיו לילדיהם בעקבות המלחמה : 24לוח 

  29 .............................. בדרום להן אין מענה ביישוב לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה             

 תחושת שייכות ליישוב ולאזור - 10 פרק
  31 ............. תחושת שייכות לאזור המגורים וליישוב לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה: 25לוח 

  


