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'יחדיומוטב 'תוכניתרקע לפיתוח 

ואחדבסיכוןכילדמוגדרילדיםשישהמכלאחדבישראל

במיוחדגבוהיםאלושיעורים.בעוניחישלושהמכל

.קשהכלכלי-החברתיהמצבבהןבשכונות

.הערים הוותיקות בלבד3וכולל את , 2011דצמבר -המידע מתייחס לספטמבר. 2011המידע מבוסס על הדיווח במערכת המידע המנהלי שהחלה לפעול בשנת * 

.ערים23-שכונות ב29–וכלל את כל השכונות המדווחות , 2014אוגוסט -המידע נכון למרץ. מבוסס על הדיווח במערכת המידע המנהליהמידע ** 

20062016

ערים3

שכונות4

משתתפים  5,048

בפעילויות  

*התוכנית

ערים27

שכונות44

משתתפים  49,083

בפעילויות  

**התוכנית

שכונות 27-סיימה את מעורבותה הפעילה ב' מוטב יחדיו'2015בסוף 

וכיום היא מעורבת באופן פעיל בהפעלת התוכנית , יישובים16-ב

.ערים ברחבי הארץ14-שכונות ב17-ב

',  מוטב יחדיו'תוכניתיזמה את " אשלים"עמותת 2006בשנת 
במטרה לשפר את רווחתם של ילדים ומשפחותיהם החיים  

. בשכונות בהן ישנה מצוקה רבה

משתייכת למשפחה של  ' מוטב יחדיו'תוכניתאסטרטגיית השינוי של 

יוזמות אלו מתמקדות באזור גיאוגרפי  . יוזמות קהילתיות כוללות

והתוכנית משמשת בו כפלטפורמה לגיוס  , (שכונה/יישוב)מוגדר 

ולקידום  , ציבוריים ופרטיים, עירוניים, משאבים מגורמים ממשלתיים

.  פעילויות התערבות שונות הנקבעות בהתאם לצורכי השכונה

בעשר שנות פעילות  

התוכנית גדל היקף  

העשרהפעילות פי 



*:מודל הפעלת התוכנית

.וינט אשלים'ג. עקרונות עבודה מיסוד והטמעה' מוטב יחדיו':מתוך מסמך הטמעה* 

בניית מודל  

מיסוד

הפעלה  

שוטפת של  

מודל מיסוד

ראשונהתקופת חיים 

שנים5-פעילה הרצה 

שנייהתקופת חיים 

שנים3-מיסוד 

:עיקריותזמןתקופותלשתינחלקתהתוכנית

,אשלים-וינט'גהןשמקורותיהמורחבתתקציביתמסגרתכולל,מלאהבמתכונתבשכונהמיושמתהתוכניתבהאשרשנים5בתתקופה–פעילההרצה.1
.נוספיםושותפיםהמקומיתהרשות

.ויועמקויתרחבוואףיישארוונכסיהברשותעבודהכדרךתוטמעהתוכניתבוהאופןאתהמגדירותנוספותשנים3שלתקופה–ומעטפתמיסודהטמעה.2
.מעטפתכפעילותהמוגדריםוליווילסיועמצטמצמתאשליםשלמעורבותהזהבשלב

התוכניתמודל –' מוטב יחדיו'

באמצעותנעשיתבשכונההתוכניתשלההתערבות

,השירותיםונותניהקהילהאנשישלמשותפתהתגייסות
משאביםגיוס,קייםוחברתיאנושיהוןעלהישענותתוך

ההתערבויות.הנדרשיםוהמעניםהצרכיםמגווןשלוראייה

ורצףהיוםשעותבכלפעילותרצףליצורמתוכננותהשונות

סינרגיהיצירתתוך,(ובריאותרווחה,חינוך)שירותים

.ביניהם

,התוכניתמטעםיישובימתכללמובילבשכונההפעילותאת
במסגרתנעשותההתערבויות.בההעשייהאתומובילשמנהל

מנוף:בשכונההשינויאתמוביליםאשרמרכזייםמנופיםשלושה

בהמשךיוסברעליהם)קהילתיומנוףהמעניםמנוף,ארגוני

.(בהרחבה

וכניסה לשכונההקמה 

ראשוניםחודשים 6

מנופיםביסוס 

לתוכנית' ב-'אשנה 

הטמעת מנגנונים  

ומענים

'שנה ה

והרחבת העמקה 

מנופים

'ד-'שנה ב

מיסודתהליך בניית מודל 



מחקר הערכה
מחקר  התוכנית מלווה את 2011משנת 

ברוקדייל-וינט מכון'ג-מאיירסהערכה בביצוע 

לבחון את הצלחתה ולספק משוב שמטרתו 

מתמשךלשיפורה על בסיס 



מתמשךכדי לספק משוב לשיפורה על בסיס התוכנית להעריך את יישום 

כדי להוות בסיס להחלטות ולתכנון המשך הפצתה, התוכניתלהעריך את הצלחת 

מטרות המחקר

לבדוק את יישום 

אחר  התוכנית ולעקוב 

התפתחות מנופי השינוי 

יישום התכנית 

לבדוק את השינויים בקרב  

במרחב )התושבים ובשכונות 

במעורבות תושבי  , הקהילתי

השכונה ובמצבם של ילדים 

(ובני נוער

שינויים בקרב  
התושבים והשכונות  

לבדוק את תרומות  

לפי תפיסת  התוכנית 

התושבים ואנשי המקצוע

תרומת התכנית  
לשכונה ולתושבים  

יעדי המחקר המפורטים

לבדוק את מאפייני  

השכונות ותושביהן

מאפייני השכונות

6



אחתולצורך המחקר הן נספרות כשכונה , (שכונות32, כ"בסה)פעלה ביותר משכונה אחת התוכנית מהיישובים האלה בחלק ^ 

.כבר לא הייתה מעורבת בשלושה מהם באופן פעילהתוכנית איסוף המידע השני בעת * 
תוטמע התוכנית המגדירה את האופן בו , בשכונההתוכנית שנות הפעילות המלאה של 5שנים לאחר סיום 3של תקופה : הטמעה** 

.יורדת ונשארת ברמת סיוע וליווי' אשלים'בשלב זה מעורבותה של . עבודה ברשות ונכסיה יישארו ואף יתרחבו ויועמקוכדרך 

*'ותיקות'שכונות 

החלה לפעול התוכנית 

המחקרבהן לאחר תחילת 

בעת תחילת המחקר  

פעלה בהן  התוכנית 

שנים  6-5במשך 

איסוף המידע האחרון  בעת 

סיימה לפעול בהן  התוכנית 

במתכונת מלאה והחלה את  

**ההטמעהשלב 

איסוף המידע  בעת 

התוכנית  האחרון 

שנים6-5פעלה בהן 

תחילת המחקר  בעת 

פעלה בהן  התוכנית 

שנים3-2במשך 

איסוף המידע  בעת 

התוכנית  האחרון 

שנים4-3פעלה בהן 

תחילת המחקר  בעת 

פעלה בהן  התוכנית 

משנהבמשך פחות 

איסוף המידע האחרון  בעת 

כשנתייםפעלה בהן 

מידע בסיסי נאסף לגבי כל  

ומידע מעמיק  , השכונות

יותר נאסף לגבי חלק 

מפורט בהמשך  )מהשכונות 

(.במקורות המידע-

שכונות המחקר

.התוכניתמיישובי19-בשכונותלגבימוצגיםבמחקרהנתונים
.^המחקרתחילתבעתהתוכניתבהןשפעלההשניםלמספרבהתאם,ותקלאשכולותחולקוהתוכניתשכונותהמחקרלצורך

3

20112015
סיום המחקרתחילת המחקר

'צעירות'שכונות 

7

'חדשות'שכונות 

5

'מתחילות'שכונות 

3



סקרי הורים  1

נוערובני 

:שכונות בשתי פעימות6-בנערכו 
בני נוער184-הורים ו2012-620

בני נוער156-הורים ו2015-490

2
ראיונות עומק  

עם אנשי 

ושטחמטה 

. 2015-ו2014, 2012: שכונות בשנים12-בנערכו 
כ"ראיונות בסה85

נתונים  3

ס"מהלמ
2010-2014-מ, בכל שנה, שכונות16-נתונים מנהליים . 1
(2015, 2014, 2012)ממוצע ארצי -החברתי הסקר נתוני . 2

נתוני מערכת  4

מנהלימידע 
2015-ועד2011-בכל שנה מ, שכונות19

מקורות המידע
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ממצאי  
המחקר



16

67

46

75

0.7

46

28

80

61

72

0.5

31

^^*בעלי תעודה אקדמית מועסקים במשרה מלאה  

^^(מתוך מועסקים)
מצליחים לכסות הוצאות  

^^חודשיות
^^*גרים בדירה בבעלותם נאשמים במשפטים  

^פליליים
^ל"ילידי חו

י"שכונות מוט (ס"למ)כלל ארצי 

%(-ב)בהשוואה לכלל האוכלוסייה בישראל 2011/12-מאפיינים נבחרים של תושבי השכונות ב

ומעלה  20מבני * 

(2010סוף )בישראל ' האוכעל כל תושבי השכונות לעומת כלל ס"הלמנתונים מנהליים של ^ 
10(2012)' האוכנתוני הסקר על משתתפי המדגם בהשוואה לנתוני הסקר החברתי על כלל ^^ 

פשיעה,עוניעםמתמודדיםוהם,קשהכלכלי-חברתימצבבהןבשכונותהמתגורריםתושביםהיא'יחדיומוטב'שלהיעדאוכלוסיית
סקריונתוניס"הלמנתוניסמךעלבישראלהאוכלוסייהכלללמאפייניהושוו'יחדיומוטב'בשכונותהתושביםמאפייני.והזנחה

.(אלהמאפייניםלשנותביקשהלאהתכניתכילצייןחשוב)2014/15-וב2011/12-ב,זמןנקודותבשתי,התושבים

שכונות המחקר

בעלי השכלה נמוכה יותר וחשופים יותר  , מן הנתונים עולה שהתושבים בשכונות התוכנית עניים יותר

בשכונות  ולפיכך מצביעים על כך שהשינויים , נתונים אלה נותרו דומים לאורך זמן. לאירועי עבריינות

.אינם נובעים משינויים בהרכב האוכלוסייההתוכנית 



מנופי השינוי



:ההתערבויות בתוכנית נעשות במסגרת שלושה מנופים מרכזיים אשר מובילים את השינוי בשכונה

תשתית ארגונית בין תחומית  יצירת :מנוף ארגוני

המשלבת צוותים מקצועיים שונים למען קידום ילדים  

בשכונהובני נוער 

כדי התוכנית הארגוניים בהם משתמשת המנגנונים 

: הם, לקדם את מטרות המנוף הארגוני

        תשתית של ועדות מקצועיות המשלבות תושבים

ואנשי מקצוע מתחומים שונים

  יצירת שותפויות עם ארגונים מקומיים

 לשכונהמשאבים חדשים הכנסת

ביסוס והרחבת היקף ומגוון  , פיתוח:מנוף המענים

המותאמים  , המענים לילדים ולבני הנוער בשכונה

לצורכיהם

:מטרות מנוף המענים

 מערך השירותים והמענים הקיים  חיזוק והרחבת

 המותאמים באופן מיטבי  , מענים חדשיםפיתוח

הנוערלצורכיהם של הילדים ובני 

 שירותיםמספר תושבי השכונה שצורכים הגדלת

מנוף מענים

תשתית של תושבים פעילים בניית :מנוף קהילתי

ומתנדבים הלוקחים אחריות פעילה למען ילדי  

השכונה

:הןהמנוף הקהילתי מטרות 

פעילים ומתנדבים, בניית תשתית של תושבים ,
הלוקחים אחריות פעילה בחיי הקהילה

 תושבים בעלי פוטנציאל הנהגה בתהליכי שילוב

התוכניתתכנון ויישום של 

מנוף ארגוני

מנופי השינוי

קהילתימנוף 
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בתקופת 

הפעילה  ההרצה 

פעלו  הוועדות 

סדירה בצורה 

היישוביםבכל 

התושבים לקחו  

חלק פעיל  

בוועדות  

לקבלת ותרמו 

ההחלטות בהן

דמויות בכירות  

ברשות המקומית  

את  מקדמות 

התוכנית בשכונה  

ונותנות לה גיבוי  

מקצועי וארגוני

עוד . תמיד זה היה המשולש, רווחה וחינוך, ס"מתנ, הוועדות היו מורכבות מכל אנשי המקצוע"

.  מנהלת הרווחה ומנהל מרכז קהילתי, זה היה מנהל אגף החינוך', קודקודים'דבר חשוב זה ה
זה מחלחל  ' קודקודים'כשאין אגו בין ה. זה מחלחל למטה' קודקודים'כשיש שיתוף פעולה בין ה

"התוכניתזה עוד משהו שמביא להצלחת . למטה

מספרתמובילה עירונית 

.  שאיתם אנחנו בוחנים מה הצרכים, תושבים[ בהן יושבים]יש לנו חמישה תחומים של ועדות "
בתחום של , למשל. זה לתרגם את זה לכדי פעולות' מוטב יחדיו'והתפקיד שלנו כצוות של 

"חברה וקהילה זה יצירת מסורת וגאווה שכונתית

ישובי מספרמתכלל

אחרי שכבר פיתחנו . לכל נושא ועם כל השותפים, בשנים הראשונות הייתה ועדה לפי הספר"

את כל השירותים והתכניות וכבר כל אחד ידע מה בגזרה שלו ומה באחריותו והדברים 

...  אנשים לא הבינו את הנחיצות של הוועדה, הייתה הרגשה שלא היה יותר צורך בהן, הוטמעו
זה  , המבנה הארגוני לא שמר על רצף לאורך השנים באותה אינטנסיביות. גם שחיקה בהחלט

"היה בהתאם לצורך

ישובית מספרתמתכללת

יישום המנוף הארגוני

הקמה של תשתית ועדות מקצועיות המשלבות תושבים ואנשי מקצוע מתחומים שונים
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הכנסה של משאבים חדשים לשכונה

יצירת שותפויות עם ארגונים מקומיים

42 43
57

71 76

32 29

21

22 1310 15
17

5 716 14
5 3 4

2011 2012 2013 2014 2015

שותפותאין מקצועיתמעורבות

כסףערךשוויאו/וכספימימון מקצועיתומעורבותכסףערךשווי,מימון

(ממוצע לשכונה, %-ב)לפי שנים , התפלגות מקורות המימון בשכונות מוטב יחדיו

53

31

37

36

10

33

2012

2015

אשלים רשות מקומית שותפים אחרים

שיתוףמתקייםבהםהפרויקטיםבשיעורעלייה

פעולהשיתוףקייםבהםהפרויקטיםשיעור-פעולה

אחריםוארגוניםהמקומיתהרשות,התוכניתבין

שהתוכניתככלועולה,גבוההואלהומחוצהבשכונה

.בשכונהיותררבזמןפועלת

פעולהשיתוףישבהםהפרויקטיםבמספרעלייה

ומעורבותכסףערךשווי,מימון,סוגיםמשלושה

היישובייםהמתכלליםעםהעומקמראיונות-מקצועית

כיעולההמקומיותברשויותתפקידיםבעליועם

כרוכהפעולהלשיתוףמקומייםארגוניםשלרתימה

פעולהבשיתוףמדוברכאשרובמיוחד,רבבמאמץ

.במימוןלשותפותבנוסףמקצועיתמעורבותשכולל

התוכנית  מעורבות הרשות המקומית ושותפים אחרים בפרויקטים בהם מעורבת 
%(-ב, נתוני מערכת המידע המנהלי)

בממוצע היקף תקציב  -התוכנית היקפי המימון של 

פועלת בה זמן  שהתוכנית לשכונה עולה ככל התוכנית 

2הוא פי 2015-התקציב הממוצע לשכונה ב. רב יותר
.2012-מהתקציב של אותה שכונה ב

מהנתונים עולה כי ככל -התוכנית מקורות המימון של 

כך החלק  , פועלת זמן רב יותר בשכונהשהתוכנית 

היחסי של התקציב שמקורו ברשות המקומית  

.ובשותפים אחרים גדול יותר

14
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78
379 278

1873
1280

784
907

1217 1451

947

1282 1206

2011 2012 2013 2014 2015

חדשות צעירות ותיקות

,  התפלגות המשתתפים בפרויקטים המתמשכים
%(-ב)ותקופת דיווח לפי אוכלוסייה 

61 55 57 57 49

12 14 20 25
25

15 16 11 12 17
12 14 12 7 9

2011 2012 2013 2014 2015

ילדים הורים פעילים אנשי מקצוע

ילדיםהםהמתמשכיםבפרויקטיםהמשתתפיםמרבית

יסודיספרביתבגילילדיםבעיקרומהם,נוערובני

20 21 24 23 19

42 43 41 47 51

37 36 35 30 30

2011 2012 2013 2014 2015

גיל רך ס יסודי"בי בני נוער

%(-ב)לפי קבוצת גיל ותקופת דיווח , התפלגות המשתתפים במענים לילדים

במספרגםגידולהיה2014ועד2011השניםבין

,בהםהמשתתפיםבמספרוגםהמתמשכיםהפרויקטים
.2014לעומת2015-בוירידה

הסבירו את הירידה בכך שבשנה זו התוכנית ומפעילי מנהלי 

נכנסה לשלב ההטמעה ברבות מהשכונות ובמקביל  התוכנית 

מיקדה את מעורבותה בפרויקטים שעונים במידה הרבה  

.  ביותר על צורכי התושבים בשכונות

יישום מנוף המענים

היקפי היישום בתוכנית והמשתתפים

15

מספר ממוצע לשכונה של משתתפים בפרויקטים מתמשכים  

(לפי אשכול ותק)התוכנית בהם מעורבת 



התושבים הפכו להיות  

שותפים משמעותיים  

בוועדות המקצועיות  

ולוקחים חלק בקבלת  

ההחלטות

בכל השכונות התגבשו  

קבוצות של פעילים  

ומתנדבים

הפכו תושבי השכונות 

לשותפים משמעותיים  

ובביצוע של  בתכנון 

מענים

בכלים  התושבים הצטיידו 

התוכנית  במסגרת 

באמצעותם יוכלו לפעול  

באופן עצמאי לשיפור  

בשכונההחיים 

יישום המנוף הקהילתי

היום אנחנו עומדים על "

תושבים  180-קרוב ל

שאנחנו מגדירים אותם 

35שמתוכם יש , פעילים
תושבים שאנחנו קוראים 

להם ההנהגה השכונתית  

כי אלה תושבים שהם לא  

משולבים בפרויקט כזה או 

אחר אלא הם מסתכלים על 

"השכונה בראייה רחבה
ישובימתכלל

בתקופה הראשונה של "]

הקמנו  [ בשכונההתוכנית 

קבוצה של תושבים  

בשנה  . לתיאטרון קהילתי

הראשונה זה הלך מצוין 

.  וזה נמשך. והופענו גם

בשנה השלישית הרגשנו  

אבל  . מספיק, שכבר זהו

לפני חודשיים וחצי פנתה 

אלינו אחת מהבחורות  

שהייתה בקבוצה ואמרה  

שהבנות רוצות לעשות  

הם ? אבל מה. תיאטרון

. רוצים לעשות את זה לבד

אמרנו להם אין לנו בעיות  

.  אנחנו ניתן לכן את המקום

"תעשואתם 

עובדת שכונה

אני חושבת שעצם זה  "

שמתכנסים ההורים לילדים  

מדברים , עם צרכים מיוחדים

זה קבוצה רב ... באותה שפה

תרבותית שמחברת בין 

גם סביב מצוקה  , תרבויות

חלק מהתוצאות  . משותפת

בעזרתם  . כבר קיימות

הצליחו להביא לפה את  

והתחילו  ' כנפיים של קרמבו'

זו  , וזה תוצאה. לעבוד

',  מוטב יחדיו'של , הצלחה
"  'מוטב יחדיו'לקבוצה של 

עירוניתמובילה 

היום אני במצב שלא  "

.  שאומרים לי מה לעשות
היום אני במצב שאני יוזמת  

ואני עושה ושאני שמה  

שאני שמה  , בשביל הקהילה

היום . בשביל לעשות דברים

. אני יכולה להרשות לעצמי
מה זה יכולה להרשות  

, מבחינת ביטחון? לעצמי
היום אני יכולה . מבחינת ידע

ולעשות אותה  תוכניתלקחת 

"מההתחלה ועד הסוף
פעילה
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:מספרתמתכללת

קושי להגדיל את מספר 

הפעילים והמתנדבים הקיים

על כן דגש מיוחד הושם השנה על מקומה  

של העובדת השכונתית כמרכיב מפתח 

ביצירת הקשר עם התושבים ובעידודם  

.לקחת חלק פעיל בהפעלת התוכנית

עובדת שכונה מהווה את הקשר הבלתי  "

היא גם יושבת שם  . אמצעי למשפחות

הם , היא נגישה אליהם, פיזית במינהלת

החלק שלה הוא מאוד  . מגיעים אליה

נוצרים קשרים  . משמעותי בגיוס הפעילים

נוצרים קשרים אפילו קצת  , חברתיים

אישיים ואז הם בעצם מתחילים להגיע 

ואז הם מתחילים גם  . ומקבלים לעצמם

".לראות את הסביבה ולתת לסביבה

שמירה על קבוצה קבועה של  

תושבים פעילים לאורך זמן

העשרה ייחודית  האסטרטגיה העיקרית היא 

ופעילויות חווייתיות הניתנות לפעילים  

יוצרות  , שמהוות הוקרה על תרומתם, בלבד

אצלם תחושה של מחויבות ומעצימות את  

כללו  הפעילויות . תחושת היכולת והיוזמה

.  סדנאות והרצאות, טיולים

לקבוצת הפעילים הקבועה הראשונה  "

נתנו הרבה מאוד הכשרות שהם מאוד  

תמיד היינו  , הרצאות, סדנאות. אהבו

קשובים לצרכים שלהם ומה הם היו רוצים  

. לבואמוטיבציה ככה הייתה להם , לקבל
אפשרה  , העצימה אותם מאודהתוכנית 

תשתיות  גם נתנה להם הרבה יותר , להם

".יפרה אותם'להתנדב ולפעול וגם צ

:מספרתמתכללת

אתגרים ביישום המנוף הקהילתי
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שינויים בקרב 
התושבים  
והשכונות



מעורבות 

התושבים בקהילה

תושבים  

חשים ביטחון 

אישי

קהילה 

שמספקת 

תמיכה 

חברתית

תושבים  

מעורבים  

בחיי  

הקהילה

התושבים  

מסוגלים  

להתמודד 

עם אתגרים

ילדים  

מעורבים  

בחיי  

הקהילה

ילדים חיים  

בבטחה  

ללא חשיפה  

למצבי סיכון

המרחב  

הקהילתי
ילדים ובני נוער

ילדים  

מקבלים  

תמיכה 

חברתית

שכונה  

מטופחת  

ובטוחה

יעדי התוכנית

שכונה  

מתאימה 

לגידול  
ילדים

תושבים  

חשים  

ביטחון 

אישי



המרחב  

הקהילתי

שכונה  

מטופחת  

ובטוחה

שכונה  

מתאימה 

לגידול  
ילדים

תושבים  

חשים  

ביטחון 

אישי



ה

שיפור הביטחון  

האישי

התאמת השכונה  

לגידול ילדים
הכשרות לתושבים

המורכבת –סיירות הורים

לרוב מהורים וסטודנטים  

תושבי העיר המתנדבים 

לסייר באזורי הבילוי של  

במטרה לתרום  , בני הנוער

בנוכחותם לצמצום  

,  התנהגויות מסכנות
לשמש אוזן קשבת לבני  

הנוער ולתת מענה לצרכים  

העולים מהשטח

  פעילות מול מוקד שיטור

ריכוז תלונות –עירוני 

התושבים ופנייה ועבודה  

מתמשכת עם השיטור  

העירוני להורדת אירועי  

.הפשיעה בשכונה

  פתיחת מרכזים לפעילויות

, בית מוטב יחדיו)צ "אחה
(מועדוני נוער

  הרחבת וגיוון השירותים

והפעילויות המיועדים לילדים  

ונוער ולמשפחותיהם

 מתן הכשרות וכלים

כדי לסייע  , לתושבים פעילים

להם לפעול עצמאית לשיפור  

המרחב הקהילתי

שיפור פני  

השכונה

טיפוח המרחב הציבורי

 הקמת גינות  –מבצעי ניקיון

קהילתיות וטיפוחן על ידי  

התושבים

 תושבים נטלו  –גינון קהילתי

השכונה חלק בטיפוח פני 

והקימו גינות קהילתיות

  פעילות מול הרשות

המקומית לטיפול במפגעים  

פיסיים

  פעילויות במסגרת מודל

הקמה של–קהילתי -פיזי

, אמפיתאטרון , קהילתיפארק 
יפורט  )משחקים רחבות 

(בהרחבה בהמשך

פעילויות התוכנית לשיפור 
המרחב הקהילתי

המרחב הקהילתי

: עובדת שכונה מספרת
משכונה של אנשים שזורקים זבל  "

את רואה אנשים  , מהחלון

הממסד לקח  . שלוקחים אחריות

,  אחריות כי אנחנו היינו קבוצה
התושבים השמיעו את הקול  . כוח

ואז העירייה  , צעקו בעירייה, שלהם

. לקחה את זה לתשומת ליבה
הוונדליזם כבר כמעט ולא קיים  

"אצלנו בשכונה
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קהילתי-מודל פיזי

המודל  'חדש הנקרא עבודה מנהלי התוכנית עיצבו מודל , 2014בשנת 

.'הפיזי קהילתי

המודל תפיסת קשרי הגומלין המתארת את הקשרים בין תחומי  בבסיס 

,  חינוך: החיים השונים המהווים את הבסיס לרווחת האדם ומשפחתו כגון
.  ועודדיור , תעסוקה, בריאות

שינוי משמעותיים  תהליכי פועל על פי ההנחה שעל מנת לאפשר המודל 

יש לטפל ולהתמודד באופן  , ומוחלשתמודרת , בקרב אוכלוסייה ענייה

.  הפיזיותמשולב עם כל הגורמים ובכלל זה עם נושא הדיור והתשתיות 

יהווה קטליזאטור  הפיזי הנגשת המימד הנחת העבודה היא שתהליך 

ותהווה  , תפחית חסמים, תפתח אמון, למעורבות חברתית של התושב

.  אפשריחדשה וששינוי הוא תשתית לתקווה 

תצמיח פעילים ומנהיגות אשר תשתלב  הפיזי מעורבות הקהילה במימד 

היטב בקבוצות המנהיגות המהווים כאמור את הבסיס לרווחתם כבני  

.כמשפחה וקהילה, אדם

שיפוץ  , אמפיתיאטרון, הקמת פארקים: קהילתיות-פיזיותלפעולות ' דוג

.שיפוץ מגרשים ורחבות משחקים ועוד, מבנים

קהילתי באמצעות שיפור פיזי  לפיתוח שיעור פעילויות 

%(-ב)פני השכונה כאחוז מכלל הפרויקטים של 

4

5

5

9

7

0 5 10

2011

2012

2013

2014

2015

קהילתי-מודל פיזי

קהילתיהפיזיבמימדהפעילותאחוזהתוכניתפעילותשנותבמהלך

161מתוך6שהם)2011בשנת4%-מעלה*הפרויקטיםכלמסך
מתוךפרויקטים27שהם)2014בשנתאחוז9%לעד(פרויקטים

.(189מתוךפרויקטים14שהם)2015בשנת7%-לוירד(300

בשכונות שדיווחו במערכת המידע המנהלי* 
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מרוצה מאזור 
*מגורים

מרוצה  
מפארקים  

*ושטחים ירוקים

*מרוצה מניקיון בטוח בחשכה  
(*נשים)

2012י "מוט 2015י "מוט 2012ארצי  2015ארצי 

י"מוט ארצי

13%+

16%+
19%+

13%+

י"מוט י"מוטארצי י"מוטארצי ארצי

0

2%+ 2%+
5%-

שיפור בעמדות התושבים כלפי הבטים שונים של אזור המגורים

53
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אשפה ולכלוך  
*ברחוב

*גרפיטי על בתים חבורות צעירים  
*מרעישות

שיכורים  
*ברחובות

2012י "מוט 2015י "מוט 2014ארצי 

38%-

28%-

י"מוט ארצי י"מוט ארצי י"מוט ארצי י"מוט ארצי

15%-

52%-

ונדליזם  , ירידה בדיווח התושבים על אירועים של הזנחה
והפרות סדר בשכונה

 *05 >p

 יותר תושבים שבעי רצון מהיבטים שונים של השכונה

('שטחים ציבוריים וכד, ניקיון)

 ישנה עלייה בשיעור המדווחים  האישי בנוגע לביטחון

במיוחד  , שהם מרגישים בטוח ללכת בחושך בשכונה

בקרב נשים ונערות וישנו צמצום הפער במדדים אלה  

האוכלוסייהלעומת כלל 

(מובהקלא אך , ירידהאו עלייה )אין שינוי משמעותי -ניטראלי (        מובהק)שינוי שלילי (       מובהק)שינוי חיובי :לשינוי האחוזמקרא צבעים 

שיפור המרחב הקהילתי–תוצאות 

2015-2012–מצב פני השכונה והביטחון האישי לגבי עמדות התושבים 

(^השינויובאחוז % -ב, ס"למסקר תושבים והסקר החברתי )

 ירידה בשיעור התושבים שמדווחים שיש  ישנה

פחות תושבים מדווחים על  . בשכונה הפרות סדר

והזנחהגילויי ונדליזם 

23 2012-חלקי האחוז ב2012-פחות האחוז ב2015-האחוז ב:אחוז השינוי^

ירידה באחוז התושבים  הייתה לא , עם זאת

שדיווחו שחוו פגיעה ברכוש או בגוף  
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השכונה שלי היא מקום 
*טוב לחיות בו 

השכונה שלי היא מקום 
*טוב לגדל בו ילדים 

יש למי לפנות כשיש  
לילדים בעיה בלימודים  

*

יש למי לפנות כשיש  
לילדים בעיה חברתית  

*או רגשית 

2012י "מוט 2015י "מוט

18%+ 19%+
22%+

144%+

שהשכונהשמדווחיםהתושביםשיעור

בולחיותטובמקוםהיאשלהם

מקוםהיאגריםהםבהושהשכונה

-ל2012-מעלהילדיםבולגדלטוב
שיעור,למשל.בולטבאופן2015

שלהםשהשכונהשחושביםהתושבים

.18%-בעלהבולחיותטובמקוםהיא

להםשיששמדווחיםהתושביםשיעור

כשישעזרהקבלתלשםלפנותלמי

בעיהאובלימודיםבעיהלילדיהם

באופןעלה,רגשיתאוחברתית

.הואאףמשמעותי

שיפור המרחב הקהילתי–תוצאות 

שיפור בעמדות התושבים כלפי השכונה כמקום מתאים לגידול ילדים

(השינויובאחוז % -ב, 2015-2012, סקר תושבים)
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:פעילה מספרת
השכונהובאמת.בשכונההכולעלאחראיתהיאאז,היוםהשכונהעובדתאתיש"

חיברנו...בודקיםשהםבלילהסיירתוישנרקומניםואיןונקייהמטופחתעכשיו

.מהחלון[זבל]זורקשבאמיוכללסדררצושלא,השכניםעםרביםשהיואנשים

אנשים,זהאתאיןעכשיו.שםמשטרהוחמישישניכל,רבהיהאחדכלפעם

,פארקגםעשינו.טוביםצהריים,טובבוקר,השניעםמדבראחד,מבסוטים

אתלראותכיףממש.הילדיםעםויושבמשהומוציאאחדכלאזיפהשםהדשא

."היוםהיאואיךשנים5לפניהייתההיאאיך,השכונה

24



תחושת הביטחון 

האישי

השכונה מתאימה  

ילדיםלגידול 

שביעות רצון  

פני השכונהממצב 

היאשהשכונהמדווחיםתושביםותרי

13%שלעלייה)בולגורטובמקום
(המגוריםאזורמהרצוןבשביעות

מקוםהיאשהשכונהמדווחיםתושביםיותר

ושיש,(19%שלעלייה)ילדיםבולגדלטוב

לילדיםבקשרבעיהכשעולהלפנותלמילהם

(144%שלעלייה)

ונדליזםגילוייעלמדווחיםתושביםפחות

עלבדיווח52%שלירידה,למשל)והזנחה

(גרפיטיציורי

האוכלוסייהלכללהמחקרשכונותביןהפער

שיעור,למשל)המדדיםבמרביתצומצם

עלההמגוריםמאזוררצוןשבעיהתושבים

(שינויחוסרלעומת13%-ב

שלשוניםמהבטיםרצוןשבעיתושביםיותר

בשביעות16%שלעלייה,למשל)השכונה

(בשכונהמהפארקיםרצון

בשיעור התושבים שמדווחים שיש  ירידה 

38%ירידה של , למשל)סדר בשכונה הפרות 
(בדיווח על חבורות צעירים שמרעישות

בשיעור המדווחים שהם מרגישים בטוח  עלייה 

במיוחד בקרב נשים  , ללכת בחושך בשכונה

שיעור הנשים במחקר שמרגישות  –ונערות 

לעומת ירידה  13%-בטוח ללכת בחשכה עלה ב

בכלל באוכלוסייה5%של 

שיפור המרחב הקהילתי–סיכום ביניים 

25



קהילה 

שמספקת 

תמיכה 

חברתית

תושבים  

מעורבים  

בחיי  

הקהילה

התושבים  

מסוגלים  

להתמודד 

עם אתגרים

מעורבות 

התושבים בקהילה



מעורבות תושבים

27

ה

קורסי פעילים  

ופיתוח מנהיגות

פרויקטים לפיתוח  

קהילתי

אירועי שיא  

קהילתיים

בתחום זה נכללות הפעילויות  

המיועדות ליצירת תשתית  

קהילתית הפועלת במשותף  

ובאופן עצמאי לקידום רווחת 

. התושבים והילדים בשכונה
:כגון
הכשרות מתנדבים ופעילים

  פיתוח מנהיגות בקרב

התושבים הבוגרים ובקרב  

בני הנוער

  יצירת הזדמנויות לתושבים

לתכנן ולהתנדב בפעילויות  

התוכנית

קבוצות העצמה לתושבים

הפרויקטים בתחום זה  שיעור 

מכלל הפרויקטים המתמשכים  

2011-ב15%היה 
. 2015-ב19%לעומת 

בתחום זה נכללות פעילויות  

המיועדות לכלל תושבי השכונה 

ומטרתן לפתח את תחושת 

הקהילתיות בשכונה ולחזק את  

: החוסן הקהילתי כגון
גינון קהילתי

חברתיות  -פעילויות קהילתיות

ופעילויות  סביב נושא מסוים 

המתרחשות במסגרת מודל  

.  'בית הספר כעוגן קהילתי'

הפרויקטים בתחום זה  שיעור 

מכלל הפרויקטים המתמשכים  

2011-ב11%היה 
. 2015-ב27%-לועלה 

קהילתיים הם " אירועי שיא"

אירועים קהילתיים בחגים או  

פעילויות חברתיות משותפות 

מטרתם לעורר את  . לתושבים

ולגייס את  לתוכנית המודעות 

מעורבותם של התושבים  

. בשכונות

מספר המשתתפים הממוצע  

בשכונה באירועי שיא  

לפי שנים, קהילתיים

שיתוף תושבים  

בוועדות מקצועיות

בעל תפקיד ברשות המקומית  

:מספר

היום יש רוב לתושבים ומי  "

שמוביל את הוועדות זה 

יש גם אנשי מקצוע  . התושבים

אבל הם יושבים שם כחברי 

שזה מאוד , ועדה ולא כמובילים

אני חושב שזה  . משמעותי

שהתושבים הם , בעיקר המהות

".מובילים את הוועדות

פעילויות התוכנית לחיזוק  
תושביםמעורבות 

:מספרת( בהטמעה)עובדת בשכונה ותיקה 

אם אני  :אני עדיין פועלת עם הפעילים בכל מיני צמתים"

,  רוצה לנקות את השכונה ואם אני רוצה לעשות מסיבות

לכל מה  , לכל הרעיונות, לכל נושא. להכולהם שותפים לי 

אבל להגיע למה  . לא? אז להגיד לך שזה שוויץ.שעולה

."שהגענו זה כברת דרך עצומה לעומת מה שזה היה

523

1118

1929

2399

1166

2011 2012 2013
2014 2015



קהילתי-מודל פיזי

הספרשביתההנחהלפיופועל2014-2012במהלךפותחהמודל

בשכונההניתניםהרלוונטייםהשירותיםכללביןהמחברגורםהוא

הנתפסתפיזיתסביבהשהואכיוון,זאת.ולמשפחותיהםלילדים

בווישלפעילותקיימתתשתיתבויש,התושביםידי-עלכבטוחה

.האוכלוסייהשלרחבחתךשללחשיפהפוטנציאל

,בריאותקידוםפעילויות:המודלבמסגרתלפעילויותדוגמאות
לאחרהספרביתבתחומיהנערכותטיפוליותיאטרוןיוצרתקהילה

.הלימודיםשעות

ביתשלהמטרייהתחתנעשותאשרשפעילויותהיאהמודלהנחת

פעילויותמאשריותרגדולהמחויבותהתושביםאצליוצרותהספר

אחרותבמסגרותשנערכות

בית הספר כעוגן קהילתי

1

8

12

0 5 10 15

2013

2014

2015

כאחוז  ' בית הספר כעוגן קהילתי'באמצעות המודל שיעור פעילויות לפיתוח 

%(-ב)מכלל הפרויקטים 

בית'שלבתחוםהפעילותאחוזהתוכניתפעילותשנותבמהלך

בשנת1%-מעלה*הפרויקטיםכלמסך'קהילתיכעוגןהספר

2015בשנתאחוז12%לעד(פרויקטים293מתוך3שהם)2013
.(189מתוךפרויקטים22שהם)

:מנהלת אזור מספרת

אם אני מסתכלת על אבני הדרך המרכזיות של העבודה  "

אז השינוי המהותי היה כשהבנו שאם אנחנו  ' מוטב יחדיו'ב

רוצים לעשות עבודה משמעותית בקהילה אנחנו צריכים 

אני חושבת  . להתייחס לבית ספר כחלק מהקהילה

שהילדים נמצאים רוב שעות  [ כשהבנו]שהאסימון נפל 

הילדים הם . היממה בתוך בית ספר והילדים הם השכונה

להגיע לשירותים להגיע  , הדרך שלנו להגיע להורים שלהם

".  למשפחות

בשכונות שדיווחו במערכת המידע המנהלי* 



17

24
21

23

2012י "מוט 2015י "מוט 2012ארצי  2015ארצי 

*י"מוט ^ארצי

41%+ 10%+

(השינויובאחוז % -ב, ס"למתושבים והסקר החברתי סקר )2015-2012–** שיעור המתנדבים

 *05 >p
האחרוניםהחודשים 12-ה בפעילות התנדבותית ב/עסק** 

ממוצע ארצי באוכלוסייה היהודית^ 

מעורבות תושבים-תוצאות 

29

האחרונהבשנהשהתנדבוהסקרמשיבישיעור

2012השניםבין41%-בעלהיחדיומוטבבשכונות
.10%-ברקשעלההארציהממוצעלעומת,2015-ל
באוכלוסייהלשיעורדומההמתנדביםשיעור2015-ב

.הכללית

'יחדיומוטב'בשכונותהמשפחותשיעור,בנוסף
האחרונהבשנההתנדבההוריםאחדלפחותבהן

.32%-ל23%-מעלה

בחיי הקהילהומעורבים עלייה בשיעור התושבים המתנדבים 



פנימי  מעגל 
(רמת מעורבות גבוהה)

משפחות בהן לפחות 

אחד מבני המשפחה  

משתתף בפעילות  

התוכנית ולפחות אחד  

פעיל בקהילה

מעגל ביניים
רמת מעורבות  )

(בינונית
משפחות בהן  

לפחות אחד מבני 

המשפחה משתתף 

בפעילות התוכנית

חיצונימעגל 
רמת מעורבות  )

(נמוכה
משפחות בהן  

בני המשפחה לא  

משתתפים בפעילות  

התוכנית ולא פעילים  

בקהילה

*05>p

30

מעגלי חשיפה לתוכנית–מעורבות תושבים 

*קהילהבהתוכנית ופעילים עלייה בשיעור התושבים שמשתתפים בפעילויות 
(2015-2012, סקרי תושבים, %-ב)לתוכנית המשפחות לפי מידת החשיפה התפלגות 

25

17

19

14

56

69

0% 50% 100%

2015

2012

ממצאי הסקר הראשון מראים  

מעורבות גבוהה יותר בחיי  שרמת 

הקהילה קשורה לעמדות  

בשכונה ולהתנסויות חיוביות יותר 

כדי להרחיב  פועלים התכנית מפעילי 

את מעגל התושבים המעורבים בחיי  

באמצעות שילוב תושבים  , הקהילה

עירובם בתכנון , בוועדות המקצועיות

ועודהמענים ובהפעלתם 

עלייה  מראים ממצאי הסקר השני 

משמעותית בשיעור המשפחות  

הפנימייםובני הנוער במעגלים 

2015 20122015-2012



חוללות  

קולקטיבית

לכידות  

חברתית

פיקוח חברתי 

פורמליבלתי 
יחסי גומלין  

חברתיים
מדד המבטא עוצמה ותדירות של קשר בין  

~~הקשרתושבים ואת הרמה של הדדיות 

מדד המבטא הטלת סנקציות על יחידים בקבוצה כאמצעי 

המושתת על  , ענישה על הפרתו של סדר חברתי קיים

~הקבוצהנורמות חברתיות המקובלות על חברי 

מדד המבטא אמונה של חברי קבוצה לגבי  

היכולת או המסוגלות של הקבוצה לעשות  

^^^משותפתאו להשיג מטרה 

מדד המבטא דפוסים של אינטראקציה  

^^הדדיחברתית וערכים כמו היכרות ואמון 

הון חברתי–מעורבות תושבים 

.^והקהילההון חברתי הוא מושג מרכזי המשקף את רמת המסוגלות הקהילתית והוא אינדיקציה לרווחת הפרט 

כך עולה הסיכוי שאותה קבוצה של אנשים פועלת כקהילה למען חבריה ויכולה לשפר  , שהמדדים האלה גבוהיםככל 

.  את מצבה ואת רווחת חברי הקבוצה

31

^ Putnam, 2000; Portes, 1998; Sampson, Raudenbush & Earls, 1997; 2003, ולב אריפאווין
^^ Carpiano, 2006
^^^ Carroll, Rosson, & Zhou, 2005; Carpiano, 2006
~ Gilbert, 2008; Harpham, 2008
~~ Dudwick, et al., 2006; Putnam, 2000; Coleman, 1990
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*לכידות חברתית  חוללות קולקטיבית יחסי גומלין  
חברתיים

פיקוח חברתי  
*בלתי פורמלי 

11%+
6%-9%+ 2%-
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חברתיבפיקוחהירידהאתמסביריםובשטחבמטההתוכניתמנהלי

פועלתכברהתוכניתבהןשניםמספרלאחר,שכיוםההשערהבאמצעות

הירידהעםויחד,לשכונהשדואגגוףשישמרגישיםהתושבים,בשכונות

שישלכךמביאהדבר,החברתיתבלכידותוהעלייהובוונדליזםסדרבהפרות

.זהמסוגחברתיבפיקוחצורךפחות

2012 20152012 20152012 20152012 2015

מדדים מסכמים של הון חברתי

2015-2012–בקרב תושבי השכונות ^ שיפור בחלק ממדדי ההון חברתי

(  ממוצע האחוזים ואחוז השינוי, סקרי התושבים)

32

מובהקת במדד הלכידות  עלייה 

המתייחס לנורמות  )החברתית 

הדדיות ותחושת  , משותפות
55%-מ( אמון בין חברי קבוצה

,  2015-ב61%-ל2012-ב

ועלייה מסוימת במדד החוללות  

המתייחס  )הקולקטיבית 

לאמונה של התושבים שהם  

יכולים לפעול יחד כדי לשפר  

.59%-ל54%-מ, (את רווחתם

, ירידה במדד הפיקוח החברתי

ירידה בשיעור המבוגרים  : לדוגמא

בשכונה  ילדים שהיו מעירים לו 

. התנהגו בצורה שלילית

חברתי  חברתיים ופיקוח גומלין יחסי , קולקטיביתחוללות , לכידות חברתית)כל אחד מארבעת המדדים המרכיבים את מושג ההון החברתי ^ 

תשובה חיובית  )הציון בכל אחד מהמדדים חושב כממוצע אחוז המשיבים בחיוב על כל אחד מהפריטים . מורכב ממספר פריטים( בלתי פורמלי
(.דרגות5או 4הוגדרה כהסכמה על אחד משני הערכים העליונים בסולם בעל 
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70

80

אנשים בשכונה מסתדרים אלה עם 
*אלה 

2012י "מוט 2015י "מוט 2014ארצי 

53 56
66

אנשים בשכונה מאמינים שהם יכולים  
לשפר איכות החיים באזור המגורים

2012י "מוט 2015י "מוט 2014ארצי 

חברתיתלכידות,חברתיההוןממדדישנייםהמייצגותשאלותשתיפעמיחדבאופןס"הלמשלהחברתילסקרהוכנסו2014-ב

שעלמראה,מקבילותשאלותעל2014-מהחברתיהסקרלנתוני2015-מהתושביםסקרנתונישלהשוואה.קולקטיביתוחוללות

.האוכלוסייהכלללעומתנמוכיםעדייןהנתונים,אלהבשאלותהתושביםבקרבשיפורשהיהאף

לכידות חברתית-פריט מתוך המדד המסכם  חוללות קולקטיבית-פריט מתוך המדד המסכם 

מדדים מסכמים של הון חברתי

הנתונים נמוכים לעומת הממוצע הארצי, למרות השיפור במדדי חוללות קולקטיבית ולכידות חברתית

(  האחוזיםממוצע , ס"הלמהתושבים והסקר החברתי של סקרי )
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(מתוך ראיונות העומק)תחושת המסוגלות בקרב התושבים הפעילים חיזוק 

:פעילה מספרת

אקונומיות נמוכות יכולים להאמין שהם יכולים לפעול ולשפר את האיכות חיים  -זה יוצר מצב שאנשים גם משכבות סוציו"

של  , וגם בפעולות קטנות יום יומיות אפשר לשפר משמעותית את האיכות חיים בשכונה. שלהם ושלא הכול מלמעלה

"של הסובבים שלהם, של הילדים שלהם גם, עצמם
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מרוצה באופן כללי  
*מהאזור בו גר

תחושה של לכידות  
*חברתית

מסוגלים לפעול יחד  
לשפר איכות חיי  

*ילדים

השכונה היא מקום  
*טוב לגידול ילדים

2012 2015

24%+ 15%+ 20%+ 30%+

(השינויואחוז % -ב, סקרי תושבים)התושבים שאינם מעורבים עמדות 
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19%

56%

תורמים ומשתתפים-מעגל פנימי 

משתתפים בלבד-מעגל ביניים 

לא מעורבים-מעגל חיצוני 

25%

תושבי השכונות  גם בקרב היה שיפור במדדי התוצאה השונים , התוכניתבהתאם לתיאוריית השינוי של 

היו פעילים בקהילה ולא השתתפו בפעילויות התוכניתשלא 

33

–( המעגל החיצוני)שיפור בעמדות התושבים הלא מעורבים 
2015-2012

20122015

כלפיהתושביםשלהסובייקטיביותהעמדות

היקףותפיסתהחברתיההוןמדדי,השכונה

התושביםבקרביותרחיובייםהיו,השינוי

התושביםלעומת,(ובינייםפנימימעגל)המעורבים
(חיצונימעגל)האחרים

היה שיפור  : האחוזים בשלושת המעגלים דומים

אך לא  , ניכר בקרב התושבים שבמעגל החיצוני

היה שינוי משמעותי בקרב התושבים במעגלים  
הפנימיים

,  התכנית עדיין לא פעלה מספיק זמן2012-ב

ולכן מירב השינוי היה אצל התושבים שהיו  
פעילים בחיי השכונה

,  התכנית כבר פעלה מספיק זמן, 2015-ב

ואף נעשו מאמצים מכוונים כדי לערב יותר  

ואינם  לתכנית נחשפים שאינם תושבים 
בחיי הקהילהמעורבים 



מעורבות התושבים בחיי השכונה–סיכום ביניים 

מעגלי חשיפה  

לתוכנית

עלייה בשיעור  

בחיי הקהילההמעורבים 

חברתיהוןמדדי

התושבים  בשיעור 41%של עלייה 

ומעורבים בחיי  המבוגרים שמתנדבים 

הקהילה

2015-שיעור המתנדבים המבוגרים ב
לעומת  24%)הארצי דומה לממוצע 

(בהתאמה, 23%

הלכידות  בתחושת 11%של שיפור 

החברתית

התושבים שמרגישים  בשיעור 9%של שיפור 

שהם יכולים לפעול יחד כדי לשפר את החיים  

(חוללות קולקטיבית)בשכונה 

עלייה בשיעור המשפחות שנמצאות במעגלי  

בפעילויות  משתתפות )החשיפה הפנימיים 

2012-ב17%-מ, (ופעילות בקהילההתוכנית 
2015-ב25%-ל

התושבים שלא פעילים  גם בעמדות שיפור 

-התוכנית בקהילה או משתתפים בפעילויות 
במדווחים כי השכונה שלהם  30%עלייה של ' לדוג

היא מקום טוב לגדל בו ילדים
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ילדים 

ובני נוער

ילדים  

מעורבים  

בחיי  

הקהילה

ילדים חיים  

בבטחה  

ללא חשיפה  

למצבי סיכון

ילדים  

מקבלים  

תמיכה 

חברתית



ה

פעולות קהילתיות
בתחום צרכים מיוחדים  פעילויות 

ובריאות 

גנים  , פארקים, שיפור המראה הפיזי

ומתקני ספורט

 מקצועיותועדות

פעילויות ייעודיות להורים ולילדים

פורומים משותפים להורים ,
קבוצות פעילים

פעילויות 

נוער והוריהם, לילדים

הקמת קבוצות נוער ומנהיגות נוער

פעילויות העשרה ופנאי

  פעילויות במסגרת בית ספר כעוגן

קהילתי

 ומועדוניםמשחקיות

הדרכות הורים

פעילויות התוכנית לשיפור 
מצבם של ילדים ובני נוער

:תפקיד ברשות המקומית מספרתבעלת ילדים ובני נוער

מדברים  , מתכנסים ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים"

זה קבוצה שמתחברת סביב מצוקה  ... באותה שפה

כנפיים של  'בעזרתם הצליחו להביא לפה את . משותפת

וזו הצלחה של הקבוצה של  . והתחילו לעבוד' קרמבו

לית "ועכשיו הם קבעו פגישה אצל המנכ. 'מוטב יחדיו'

".להעשיר את הפעילות לטובת אותם ילדים

פעילויות לילדים ובני נוער כאחוז  אחוז 

*%(-ב)2015-הפרויקטים במכלל 

25

7
3 4

פנאי  
והעשרה

משחקיות  
ומועדונים

מרכזי  
למידה  
והעשרה

הדרכות  
הורים

מכלל  אחוז הפעילויות הקהילתיות כאחוז 

%( *-ב)2015-בהפרויקטים 

7

2

צרכים מיוחדים בריאות

בתחום צרכים מיוחדים  פעילויות אחוז 

2015-במכלל הפרויקטים ובריאות כאחוז 
%( *-ב)

37
.הנתונים נלקחו מתוך מערכת המידע המנהלי* 

12

8 7

בית הספר  
כעוגן קהילתי

פעילויות  
-חברתיות
קהילתיות

שיפור פיזי  
קהילתי
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השתתפות  
בחוגים  

השתתפות  
במועדון  נוער  

השתתפות  
בתנועת נוער  

השתתפות  
במועדון נוער

2012

2015

ב"תלמידי חט תלמידי תיכון

ילדים ובני נוער-תוצאות 

(סקר בני נוער ומערכת מידע מנהלי)עלייה בהשתתפות ילדים במענים ובפעילויות העשרה 

38

בשיעור הילדים המשתתפים בפרויקטים  יש עלייה 

בשכונות  המתמשכים כאחוז ממספר הילדים 

הכולל של הילדים המשתתפים בפרויקטים  המספר 

, המתמשכים כאחוז ממספר הילדים בכל השכונות יחד
, עלה לאורך ארבע תקופות הדיווח הראשונות

.2015-ב22%-וירד ל34%-ל12%-מ

:העשרהעלייה בשיעור המשתתפים בפעילויות 
משתתפים יותר בחוגים–ב "תלמידי חט•

נוערמשתתפים יותר בתנועות –תלמידי תיכון •

שיעור בני הנוער המשתתפים בפעילויות העשרה בלתי 
%(-ב, 2015-2012, סקר בני נוער)פורמליות 



ב והרעה בקרב תלמידי תיכון "שיפור בקרב תלמידי חט–חשיפה למצבי סיכון 

(ואחוז השינוי% -ב, 2015-2012, סקר בני נוער)

סיכון  בכל הנוגע להתנהגויות 

שיפור  והיעדרויות מבית הספר יש 

ב"חטתלמידי בקרב 

ס שיפור  "מביבכל הנוגע להיעדרויות 

ב והרעה בקרב  "בקרב תלמידי חט

תיכוןתלמידי 

ולא בגלל מחלה, שלושה ימי היעדרות ומעלה בחודש האחרון^ 

שתיית אלכוהול פעם בשבוע או לשוכרה, נרגילה, טבק, עישון סיגריות^^ 
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התנהגות סיכון  
^^אחת לפחות

היעדרות לא  
מוצדקת 

^ס"מבי

התנהגות סיכון  
^^  אחת לפחות

היעדרות לא  
מוצדקת 

^ס"מבי

2012

2015

31%-

תיכוןתלמידיב"חטתלמידי

127%+

33%-

9%+

ילדים ובני נוער-תוצאות 

:מספרתפעילה 
מוטב יחדיו נתן הרבה לי ולילדים בשכונה "

או  , מקום לשחק[ בעבר לא היה. ]הזאת

ברחוב היה סכנה . רק ברחוב, ללכת

לילדים אבל מוטב יחדיו נתן להם מקום  

הם  , יש משחקים, שיש בו מחשבים

גם  . הם לומדים הרבה, הולכים לטייל

מלמדים עברית ומלמדים מוסיקה ועזרה  

יש להם עכשיו מקום שהם  . בלימודים

כל , הולכים אליו שבעבר לא היה מקום

נותנת להם  [ הייתי]הזמן בבית ואני לא 

".שהם יצאו מהבית כי יש סכנה ברחוב
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ס בקרב ילדים ונוער בשכונות מוטב יחדיו "פשיעה וסכנת נשירה מבי

%(-ב, ס"למנתוני )לכלל הילדים והנוער בישראל בהשוואה 

 *05 >p
19-0האחוז מתוך בני ^ 

14-5האחוז מתוך בני ^^ 

^קטינים נאשמים במשפטים פליליים 

0.2
0.1

0.2
0.1

2010י "מוט 2010ארצי  2014י "מוט 2014ארצי 

2010 2014

2פי 
השניםבשתי 

8

3

14

5

2010י "מוט 2010ארצי  2014י "מוט 2014ארצי 

2010 2014

פי  
2.7

פי  
2.8

^ ^י קצין ביקור סדיר"ילדים שטופלו ע

39

ילדים ובני נוער-תוצאות 

נאשמים במשפטים פליליים

לא הייתה ירידה בשיעור מקרי הפשיעה שבוצעו  

2פי והוא נותר גבוה , ידי קטינים תושבי השכונותעל 
.האוכלוסייהכלל לעומת 

גם בקרב ילדי  , ס"קבי "הייתה עלייה בשיעור הילדים המטופלים ע

.השכונות וגם בקרב כלל האוכלוסייה

אולם הפער  , אמנם גבוה יותר בקרב ילדי השכונותס"קבשיעור מטופלי 

.מול כלל האוכלוסייה נותר דומה בשתי השנים

ס"קבי "מטופלים ע

במודעותבעלייה,הממצאיםאתהסבירוהתכניתמנהלי

ואכיפהרווחהמגורמיסיועלקבללאפשרותהתושבים

.אלהבגורמיםלהיעזרבנכונותםובעלייה,בשכונה

במקביל במשרד החינוך נעשו מאמצים להגדלת היקף הרישום  

שזו הסיבה לעלייה בשיעור  וייתכן , ס"הקבשל פעילות 

.  המטופלים
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לא  )בני נוער מתנדבים 
^(*ס"במסגרת בי

יש מישהו בשכונה שיכולים  
לפנות אליו

2012י "מוט 2015י "מוט

128%+

14%+
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*בני נוער בגילי יכולים להשפיע על החיים בשכונה

2012י "מוט 2015י "מוט

39%+

שמרגישים שיכולים  תלמידי תיכוןעלייה בשיעור 
(  ואחוז השינוי, %-ב)על החיים בשכונה להשפיע 

**  עלייה בשיעור בני נוער שמדווחים שהם מתנדבים
(ואחוז השינוי, %-ב)להם למי לפנות בעת מצוקה ושיש 
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ס"שלא במסגרת בימעורב באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה ** 

ונערות    ב "עלייה בולטת בקרב תלמידי חט^ 

 יותר בני נוער מדווחים שהם מתנדבים שלא

העלייה בולטת יותר בקרב  )במסגרת בית הספר 

(ב לעומת תיכון"תלמידי חט

  יותר בני נוער מרגישים שיש מישהו בשכונה

בעיהשהם יכולים לפנות אליו כשיש להם 

יותר בני נוער תלמידי תיכון מרגישים  

.  שהם יכולים להשפיע על החיים בשכונה

.ב"אין שיפור בקרב תלמידי חט

החברתית שיפור במעורבות בני נוער בקהילה ובתמיכה 

( 2015-2012, סקר בני נוער)

ילדים ובני נוער-תוצאות 
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*השכונה מקום טוב לחיות בו *השכונה מתאימה לבני נוער יש לבני נוער מה לעשות  
צ"בשכונה אחה

2012י "מוט 2015י "מוט

12%+

8%+

8%+
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, שיפור בעמדות בני נוער כלפי השכונה
ב וגם בקרב  "גם בקרב תלמידי חט

.תלמידי תיכון

שיפור בעמדות בני נוער כלפי השכונה

(השינויואחוז % -ב, 2015-2012, סקר בני נוער)

ילדים ובני נוער-תוצאות 

42

שיעור בני הנוער שחושבים שיש לבני נוער מה 

השתנה באופן  צ לא "לעשות בשכונה בשעות אחה

ב  "אבל הוא גבוה יותר בקרב תלמידי חט, מובהק

:לעומת תיכון

34%-ל29%-מ: תיכון▪ 48%-ל45%-מ: ב"חט



ילדים ובני נוער–סיכום ביניים 

עלייה בשיעור הילדים  

המשתתפים בפעילויות  

העשרה

חיזוק המעורבות 

והתמיכה החברתית

שביעות רצון  

בשכונהמהחיים 

התנהגויות סיכון

שמתנדבים  נוער בשיעור בני 128%עלייה של 

הספרשלא במסגרת בית 

שמרגישים  נוער בשיעור בני 14%עלייה של 

שיש מישהו בשכונה שהם יכולים לפנות אליו  

בעיהכשיש להם 

נוער בגיל תיכון  בשיעור בני 39%עלייה של 

שהם יכולים להשפיע על החיים  שמרגישים 

בשכונה
בחוגיםשמשתתפיםב"חטתלמידיבשיעורעלייה

שמשתתפיםע"חטובתלמידי(33%-ל27%-מ)

(14%-ל9%-מ)נוערבתנועת

בפרויקטיםהמשתתפיםהילדיםבשיעורעלייה

-ל12%-מ)2014עדהתוכניתמעורבתבהם
(22%)2015-בוירידה,(34%

בהתנהגויות סיכון בקרב  31%ירידה של 

ב "תלמידי חט

ס בקרב "שיפור בשיעור ההיעדרויות מבי

והרעה בקרב  ( 33%ירידה של )ב "חטתלמידי 

(128%עלייה של )תיכון תלמידי 

בשיעור בני הנוער שמרוצים  12%של עלייה 

מהחיים בשכונה

בשיעור בני נוער שמדווחים  שינוי משמעותי אין 

(8%עלייה של )בשכונה שיש להם מה לעשות 
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גורמים שתורמים  
להצלחת התוכנית



יישובי כריזמטי מתכלל

  יוצר קשר עם התושבים ועם בעלי תפקידים ברשות

המקומית
  מניע תהליכים של שינוי בשכונה

אני אומרת  . הצלחת תכנית היא גם תלויה בפרסונל שמוביל אותה"

הרי . אתה מצליח לתקשר וליצור קשרים עם כולם, קודם כל יחסי אנוש

. "דברלא יעזור שום , בסוף הכול קם והולך על יחסים אישיים-בסוף
מנהלת אגף רווחה ברשות המקומית

בית , 'מרכז פיזי בלב השכונה

'מוטב יחדיו

  מספק מענים לצורכי התושבים ופעילויות לילדים

  משמש להם מקום מפגש וכתובת למציאת פתרון לבעיות
.התושבים

מדברת  , רואה אנשים, אני יוצאת החוצה. אני נמצאת במקום מרכזי"

נורא חשוב לי להראות  . נורא חשוב לי הקשר עם התושבים. איתם

יש מי שיהיה שם  . יש מי שיקשיב לכם, יש מקום, הנה יש בית, להם

."בשבילכם
עובדת שכונה

שיתוף של תושבים פעילים  

בפעילויות התכנית

סוכני השינוי של התכנית בשכונה

  מגייסים את כלל תושבי השכונה להגיע לאירועים
ולפעילויות

לקחו איתם מגביר קול ושמו כמה  , מהמועדון[ של פעילים]עלו קבוצה "

הם התחילו לשיר ולעשות  . שירים ויצאו לעשות דבקי ומחול בפארק

. עשו קטע יפה, מחאו כפיים, השתתפוהמשפחות וכל דבקי 

.  רואה שהתכנית בהטמעהאני . את זה אני לא תכננתי. וואוהאמת זה 

הם עשו ולבד , הם חשבו, הם תכננו, זה הם רצו לעשות, זה הם יצרו

".  עשו

יישוביתמתכללת

דמות בכירה ברשות המקומית

מובילה את התכנית בשכונה

  פועלת כסוכן שמוביל את השינוי ברשות המקומית ומטמיע בה
את התכנית  

לכל  , כשראש העיר עומד בראש התכנית זה מסר לכל הנהלת העיר"

איפה שהמפקד נמצא או  , זה לקוח גם מהצבא. בעלי התפקידים בעיר

[  של]המיקום . זו כנראה הגזרה החשובה כרגע, באזור שהוא נמצא

מספיק שאתה שם וכבר כל המערכת  . ראש העיר מעביר מסר

תגיד שזה  [ אם. ]חשיבות[ לתכנית]בהתאם לזה שהגדרת מסתנכרנת

."הם יבינו שזה דברים בעלמא, לא תהיה אף פעם שם[ אבל]חשוב 
ראש עירייה
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גורמים שתורמים להצלחת התכנית



–סיכום 
שינויים ואתגרים



הביטחון האישי  יש עלייה בתחושת 

וצימצום  , +(13%)ובשביעות הרצון מהשכונה 

האוכלוסייהלעומת כלל פער ה

הצליחה לבסס את הפעילות במנופי השינויהתוכנית 

לבסס תשתית ארגונית

להרחיב מספר מענים ולהעלות את שיעור צריכתם

 הקהילהלהקים תשתית של תושבים פעילים שיכולים לפעול עצמאית למען

(  -33%)יש ירידה בהיעדרויות מבית הספר 
ב"חטבקרב תלמידי ( -31%)ובהתנהגויות סיכון 

יש שיפור בתפיסת התושבים את המידה בה  

ועלייה  , +(19%)השכונה מתאימה לגידול ילדים  

בתחושה שיש למי לפנות במקרה של בעיות  

+(144%)בקשר לילדים 

מעורבים  , מבוגרים ובני נוער, יותר תושבים

,  מהנוער+ 128%-מהמבוגרים ו+ 41%)בקהילה 
ומרגישים שהם יכולים להשפיע על ( מתנדבים

במבוגרים ושל  9%עלייה של )בשכונה החיים 

(בנוער39%

ה

יש צמצום בדיווח התושבים על אירועי ונדליזם  

בדיווח  38%של ה למשל יריד, ועל הפרות סדר

מרעישותצעירים חבורות על 

היה שיפור  , התוכניתבהתאם לתיאוריית השינוי של 

תושבי השכונות  גם בקרב במדדי התוצאה השונים 

היו מעורבים בקהילה ולא השתתפו בפעילויות  שלא 

(במדדים השונים30%-ל15%בין )התוכנית 

שינויים בקרב התושבים והשכונות–סיכום 
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הייתה ירידה במספר  , שנת הבדיקה האחרונה, 2015-ב

בהםהמשתתפים התוכנית מעורבת ובמספר המענים בהם 

עמדות התושבים כלפי השכונה עדיין חיוביות פחות  , על אף השיפור

(נקודות האחוז במדדים השונים15-ל10בין )האוכלוסייה לעומת כלל 

לא סיפקה מענה  התוכנית 

הסיכוןלאוכלוסיות קצה הרצף של 

שיעור המענים לבני  

הנוער ושיעור  

המשתתפים בהם היה 

נמוך יחסית לקבוצות  

הגיל האחרות

תלמידי התיכון המדווחים על  שיעור 

(37%-ל34%-מ)התנהגויות סיכון לא ירד 

לא הייתה ירידה בשיעור מקרי הפשיעה שבוצעו  

והוא נותר , (בוגרים וקטינים)ידי תושבי השכונות על 

(ס"למלפי )לעומת כלל האוכלוסייה 2גבוה פי 

אתגרים–סיכום 
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ס תיכון חשים פחות מבני נוער  "נוער בגיל ביבני 

בשכונהב שיש לבני נוער מה לעשות "בחט

(2015בהתאמה בשנת , 48%לעומת 34%)

שיעור המשתתפים מבין הילדים בגיל בית  

ספר יסודי היה הגבוה ביותר מכל קבוצות  

(תלמידי יסודי50%-כ)הגיל 
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