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ולנוער לילד1!] המרכז

המרכז מטרת ישראל. וממשלת הג'וינט של בחסותם ברוקדייל, בג'וינטמכון הוקם ולנוער לילדים המרכז
לקובעי ייעוץ וידע, מידע הפצת מחקר, באמצעות וערבים יהודים נוער ובני ילדים של רווחתם את לקדם היא
הנתונים נוער ולבני לילדים מיוחדת מחויבות תוך מנהיגות, ופיתוח בשדה, תכניות ולמפתחי מדיניות

ולמשפחותיהם. לעתיד, הזדמנויות והחסרים בהווה, במצוקה

העוסקים השונים הממשלתיים המשרדים נציגי השותפים: הגופים נציגי נכללים המרכז של ההיגוי בוועדת
הוועדה יו"ר וערבים. יהודים ציבור ונציגי העולמי, הג'וינט וארגון ג'וינטישראל נציגי נוער, ובני בילדים

שיקגו. באוניברסיטת הול" "צ'פין לילדים המכון מנהל ריצ'מן, הרולד פרופ'

אחר שוטף באורח ותעקוב הארוך, לטווח והתכנית השנתית התכנית לאישור אחראית ההיגוי ועדת
והפעלתה. התכנית התקדמות

הבאים: בתחומים יפעל המרכז
השירותים, מערכות לשיפור יוזמות ופיתוח הערכה תכנון, תהליכי לקידום שיכוונו מחקרים ביצוע ♦

והמדיניות. התכניות

על מיוחד דגש שימת תוך בהן, השימוש ושל החברתיים בשירותים מידע מערכות של ופיתוח קידום ♦
ביןארגוניים. נתונים

תכניות, למנהלי הפוליטית, למערכת בממשלה, המדיניות לקובעי רלוונטי מידע של אינטנסיבית הפצה ♦
בכלל. ולציבור ולילדים, למשפחות שדה, לעובדי

לקדם במטרה וחוקרים) מדיניות קובעי תכניות, מנהלי עובדים, (משפחות, שונות ברמות כינוסים קיום ♦
ומשפחותיהם. נוער בני ילדים, של לרווחתם הקשורות מרכזיות לסוגיות בנוגע יותר רחב דושיח

פעולה שיתוף לקדם עלמנת ונוער ילדים עם העובדים וערבים יהודים מקצוע אנשי בין מפגשים קיום ♦
מידע. והעברת

; שירותים ופיתוח תכנון מדיניות, לעיצוב הנוגע בכל והביןארגוני הביןמשרדי הפעולה שיתוף קידום ♦
; ולנוער. לילדים

אלו. בתחומים ומחדשים יזמים מנהיגים, של ולעיצוב להכשרה שיתרמו תכניות ובפיתוח בקידום סיוע ♦

הצדדים. שני של ההדדית לתועלתם ישראל, לבין הביןלאומית הקהילה בין וקישור גישור ♦
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ותודות הקדמה

בינלאומי, עצמאי, ארגון שהיא הבינלאומית, הנוער קרן של לבקשתה באנגלית, במקור ה^ הנוכחי הדוח
הנוער קרן של באסטרטגיה מרכזי קו .205 גילאי ילדים של ועתידם תנאיהם לשיפור המוקדש לאממשלתי,
עניין שלכולן מלגות, המעניקות מקומיות עצמאיות קרנות של כללעולמית רשת יצירת הוא הבינלאומית
באוסטרליה, שותפויות הבינלאומית הנוער קרן ייסדה ב1990 היווסדה מאז נוער. ובני בילדים משותף

ותאילנד. אפריקה דרום סלובקיה, פולין, הפיליפינים, אירלנד, גרמניה, אקוודור,

על דגש שימת תוך בישראל, נוער ובני ילדים בפני העומדים והאתגרים מהבעיות כמה להאיר זה בדוח ניסינו
כמה בקצרה לתאר ניסיון גם נעשה הדוח במסגרת ובמצוקה. בסיכון הנמצאים נוער ובני ילדים אוכלוסיות
וכיוונים המרכזיים האתגרים על ולהצביע צורכיהם, עם השירותים מערכת מתמודדת שבאמצעותן מהדרכים
שהיו והתכניות השירותים מערך את משקף שהדוח לציין, חשוב השירותים. מערכת בפני העומדים לעתיד
שונים גורמים מצד הנעשים והמאמצים היוזמות נמשכו מאז .1995 שנת במהלך הדוח, כתיבת בעת קיימים
מהאתגרים לחלק מענה לתת מכוונות מהיוזמות חלק לילדים. השירותים במערך ושיפורים לשינויים להביא
המצוינים בדוח המובאים הנתונים מתייחסים אליהם למועדים אפוא, לב, לשים יש זה. בדוח המתוארים

כמקובל.

כמה של וניתוחים מהימנים נתונים להשיג היה ניתן שבהם בתחומים הן נתקלנו זו סקירה של בהכנתה
חוסר בשל שונה. היה המצב שבהם בתחומים והן נוער, בני ושל ילדים של רווחתם על המשפיעות מהסוגיות
שהיינו כפי ומאוזן, אחיד באופן התחומים כל את להציג הצלחנו שלא pn" המידע, בזמינות העקביות

רוצים.

שונים בתחומים ממומחים שנאספו בדוח נתונים הכללת באמצעות דעות של רחב מגוון לשקף ניסינו
ומסקנותיו. הדוח של תוכנו על אחראים לבדנו אנו זאת, עם יחד הילד. ברווחת הקשורים

בעיקר מתייחס הדוח ראשית, זה. בדוח במלואן מתוארות שאינן ואוכלוסיות סוגיות מספר ישנן לבסוף,
מעצם pvy מוגבלים ילדים מתאר אינו הדוח שנית, הרך. בגיל ילדים על דגש שם ואינו 185 גילאי לילדים
הקשורות רחבות חברתיות סוגיות למספר זו במסגרת התייחסות אין בנוסף, מיוחד. דוח זה נושא דורש טבעו
הילדים של מצבם או נוער, ובני ילדים על השלום של האפשריות ההשפעות כגון בישראל, נוער ובבני בילדים

המשפחתית. במסגרת

בישראל, נוער ובני לילדים מומחים עם מקיפות ומהתייעצויות עגול, שולחן סביב מפגישות מהדוח, כתוצאה
מנהיגים של היגוי ועדת הוקמה בישראל. הפעולה המשך את הבינלאומית הנוער קרן של המנהל הוועד אישר
גם מופץ הדוח בישראל. נוער ולבני לילדים ועצמאית חדשה קרן ליצירת האופציות את לבחון כדי מקומיים,
.An Overviewof Children and Youth in Israel: Policies, Programs and Philanthropy באנגלית: בגרסה
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בתחילה, הדוח. של חיבורו את להשלים לנו שאפשרו הרבים לאנשים הכנות תודותינו את להביע ברצוננו
להודות רוצים אנו במיוחד וממומחיותם. מזמנם שתרמו בישראל המקצוע ולאנשי למומחים להודות ברצוננו
ולאשר קדמן ליצחק מודים אנו הערותיהם. את בנדיבות עמנו וחילקו המלא הדוח את שקראו אנשים למספר
מג'וינטישראל. הוא אף ברגמן, ולעמי מג'וינטישראל; כץ לחנה הילד; לשלום הלאומית מהמועצה rrnNp
וגליה קפלן איילין באר, שמואל נועם, לגילה ובמיוחד ברוקדייל, בג'וינטמכון לעמיתינו גם מודים אנו
ג'וינטמכון מנהל חביב, ולג'ק ותמיכתו; התובנה מלאות הערותיו על הבכיר, יועצנו רוזנפלד, ליונה אפרת;
להודות גם ברצוננו הדוח. בהשלמת ותמיכתו תרומתו על שבמכון, ולנוער לילדים המרכז ומנהל ברוקדייל
בפגישה הדיון .1995 בנובמבר ברוקדייל בג'וינטמכון עגול" שולחן סביב ב"מפגש המשתתפים לכל

הדוח. את משמעותית במידה העשירו המומחים של והערותיהם

העברי הנוסח בהוצאת הסיוע על גבריאלי ואתי שיזגל אילנה אלון, בלהה רוזנפלד, געי שילה, לזיוה תודות
לאור.

בהכנת רבה בקרבה עבדנו שעמם הבינלאומית הנוער קרן למנהלי להודות רוצים אנו חביב, אחרון אחרון
יועץ שימעל, וליעקב חדשות, שותפויות מנהלת אלכסנדר מגי מנכ"ל; מוהנלאל, דון נשיא; ליטל, ריק הדוח:

הבינלאומית. הנוער לקרן

ברוקדייל ג'וינטמכון
1997 אוגוסט
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רקע 1

האוכלוסייה בכלל היהודים של חלקם נפשות.1 5,619,000 ישראל של אוכלוסייתה מנתה 1995 שנת בסוף
המרכזית (הלשכה מוסלמים ערבים רובם ,(190/0) 1,069,500 מונים והלאיהודים (0/ם81), ל4,549,500 מגיע
(גילאי ילדים מיליון 1.94 בישראל חיו ב1995 ל יחסית צעירה בישראל האוכלוסייה .(1996 לסטטיסטיקה
הלאיהודית); מהאוכלוסייה ו46.40/0 היהודית מהאוכלוסייה 29.60/0) האוכלוסייה מכלל 34.90/0 שהם (170
גדולות במשפחות חיים בישראל מהילדים רבים .(1996 (הלמ''ס יהודים אינם בישראל הילדים מכל 250/0

.17 גיל עד ילדים עם הישראליים משקיהבית מכל 17.10/0 זו קבוצה מנתה ב1995 ויותר; ילדים ארבעה בנות
הגיע ערביות משפחות בקרב המקביל השיעור ויותר. ילדים ארבעה היו היהודיות המשפחות מבין ל0/"12.6
חיים (6.80/0) ישראלים ילדים של קטן שיעור אחרות, מערביות לארצות יחסית .(1996 (הלמ"ס ל0/"37.6

.(1996 וציונית (בןאריה חדהוריות במשפחות

אלה גורמים הישראלית. החברה של בעיצובה חיוני תפקיד ליטול, וממשיכים נטלו, מרכזיים גורמים מספר
השלום; ותהליך הערביישראלי הסכסוך היהודית; האוכלוסייה בקרב ותרבותי חברתי וגיוון עלייה הם:
על משמעותיות השפעות להן שיש חברתיות מגמות מספר בנוסף, נדונות, זה בחלק ישראל. ערביי ואוכלוסיית

בישראל. החברתי המרקם

היהודית האוכלוסייה בקרב והתרבותי החברתי והמגוון העלייה א.
על השפיע זה אתוס המדינה. של הפוליטי האתוס יצירת על רבות השפיעו השואה של האסון הרות התוצאות
המהווה הציונית, המחשבה של מיסודותיה אחד העלייה. כולל הישראלית, המדיניות של איןספור תחומים
היהודים של לבואם בעברית המונח לישראל. היהודים להגירת אפשרות מתן הוא ולמדיניות לחוק תשתית
לכל מאפשר ישראל של השבות" "חוק סמלית. משמעות זה לתהליך מעניק והוא "עלייה", הוא לישראל
המדינה של הקמתה מאז לארץ. מגיע שהוא ברגע המדינה של מלא אזרח להפוך בעולם מקום מכל יהודי
שהגיעו היהודים, של מהגירתם כתוצאה בעיקר שישה, פי מאשר יותר ישראל של אוכלוסייתה גדלה ב1948,
מנתה ב1948 המדינה של הקמתה בעת ומנהגים. תרבויות של מגוון עמם והביאו תבל קצווי מכל
ריכוז מחנות ניצולי 325,000 ישראל קלטה הבא העשור במהלך נפש. 650,000 היהודית האוכלוסייה
.(Ministryof Foreign Affairs 1994) מוסלמיות מארצות יהודים פליטים המיליון מחצית וכמעט אירופאים
והגיעו ובמשפחות, כבודדים בתולדותיהם טראומטיים מהפכים עברו ישראל באוכלוסיית גדולים מגזרים

כל. בחוסר לישראל

נטל היוותה כלכליים, משאבים ללא שונות, מתרבויות שבאו עולים של גדולים כה מספרים של קליטתם
תקופה. באותה המדינה של המוגבלים משאביה לאור במיוחד הוקמה, עתה שזה המדינה על משמעותי כלכלי

את כוללים הנתונים אחרת. נאמר כן אם אלא ישראל, מדינת לאזרחי מתייחסים זה, במסמך הכלולים הנתונים כל 1

ברצועת החיים היהודים אוכלוסיית את וכן ,1967 שנת מלפני ישראל בגבולות שחיים והערבים היהודים אוכלוסיית
המערבית. ובגדה עזה
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רק לראשונה הונהג יסודי חובה חינוך ובמעבדות; אוהלים בערי שנים מספר במשך רבים חיו מכך, כתוצאה
חינוך. ומוסדות מורים של מספיק מספר ללא אז ואפילו ב1956,

בשנות גדולים במספרים עולים לבוא המשיכו החמישים, בשנות לישראל ההמונית העלייה גלי לאחר
אנשים 750,000 והביא 1989 שנת בסוף שהחל האחרון העלייה גל המאוחרות. השמונים ובשנות השבעים
מרבית שנים. שבע של בתקופה ב0/"17 המדינה אוכלוסיית את הגדיל ,1996 דצמבר סוף עד לישראל נוספים
מאתיופיה הגיעו נוספים עולים אלף שלושים לשעבר. מבריתהמועצות הגיעו ,(870/0) כ656,000 העולים,
והיו אתיופיה, בהרי בכפרים מחקלאות התפרנסו מהאתיופים רבים .(1996 הלמ"ס ;CBS 19891994)
קיצוני. באופן שונה לחברה הועברו הם וכתוב. קרוא לידיעת או להשכלה ביותר מועטה במידה חשופים
מבחינה קטנה המוקדמות, השמונים בשנות לארץ שהגיעו העדה בני 15,000 עם יחד אתיופים, של זו קבוצה
אלה, עולים של המוגבלים הכלכליים והמשאבים המוגבל ההשכלתי הרקע התרבותי, ייחודה אך מספרית,
מציבה עולים של גדול כה מספר של קליטתם וכלכלית. חברתית אינטגרציה בהשגת מיוחד אתגר מעמידים
Ministry of Labor and Social Affairs) רבות נרחבות חברתיות השלכות עם המדינה, בפני רבים אתגרים

.(1995

של היהודית אוכלוסייתה בישראל. היהודית האוכלוסייה בקרב הייחודי התרבותי לגיוון גם תרמה העלייה
כתוצאה העולם. ברחבי והאזורים הגדולות התרבויות בכל כמעט וצמחו שגדלו מאנשים מורכבת ישראל
בכל עיקרית סוגייה מהווה היהודית האוכלוסייה בקרב קבוצות בין ושוויון אתני גיוון של הנושא מכך,
עולים של הגדולות הקבוצות שתי בין המשפחה ובגודל בהשכלה גדולים פערים היו המדינה. של תולדותיה
ומשפחותיהם יותר נמוכה היתה ומאפריקה מאסיה העולים של השכלתם רמת והחמישים. הארבעים בשנות
עולים בקליטת נוספים קשיים יצרה זו עובדה אירופה. מארצות עולים של לאלה בהשוואה יותר גדולות היו
חברתית, וקליטה תעסוקה דיור, של סוגיות עם תקופה באותה הישראלית החברה התמודדה בה הדרך אלה.
מבחינה ולהצליח החדשה לחברה להסתגל התקשו אסיהאפריקה מארצות והעולים נוספים, קשיים יצרה
ההפרדה היה האוכלוסייה קבוצות שתי בין הפערים להתמשכות שתרם גורם לדוגמה, וחברתית. כלכלית
הועברו ואחרכך פליטים במחנות בתחילה יושבו ואפריקה מאסיה החדשים העולים המגורים. באזורי
בפריפריה פיתוח ולאזורי נמוכה היתה בהן הדיור שעלות מגורים לשכונות הערים, במרכזי ישנות לשכונות
החדשה בארץ לחיים להסתגל פחות שהצליחו העולים מספיקה. בלתי היתה בהם השירותים שתשתית
עם להתחרות מאוד התקשו גם אלה עולים יותר. מרכזיים לאזורים או יותר טוב לדיור לעבור התקשו
נמצא עדיין הצטמצמו, הקבוצות שתי בין הפערים כי אף והחינוכית. הכלכלית במערכת מאירופה העולים
מיתאם שישנו מכאן הנמוכות. החברתיותכלכליות בשכבות אסיהאפריקה ממוצא יהודים של יותר רב ייצוג
שאיים החברתי למתח עיקרי מקור נמצא בכך חברתיכלכלי. ומעמד מגורים מקום ארץ.מוצא, בין גבוה
Ministry of Labor and Social Affairs and National Insurance Institute) חברתית אינטגרציה על לפרקים

.(1995

קום לאחר הראשונות בשנים משמעותיים. שינויים חלו החברתית לאינטגרציה הישראלית בגישה גם
תרבות לטובת הדתית, ואפילו התרבותית, מורשתם את לנטוש אסיהאפריקה עולי את עודדו המדינה
ומאמריקה מאירופה העולים היו שלהם והתרבותי החברתי החינוך בשל חדשה. מתפתחת "ישראלית"
התפתחה השנים, במשך החדשה. לתרבות עצמם לסגל ומאפריקה מאסיה העולים מאשר יותר מוכנים
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גם כמו עצמם, העולים למען שונות תרבותיות מסורות שבשימור והחשיבות יותר פלורליסטית גישה בישראל
משאבים. ובהקצאת הממשלתית במדיניות ומשתקפת במלואה הוכרה הישראלית החברה למען

קבוצות ארבע לזהות ניתן הדת. מצוות על השמירה דרגת עלפי היא היהודית האוכלוסייה לסיווג אחרת דרך
הדת מצוות מלוא את המקיימים החרדים, האורתודוקסים היהודים משתייכים הראשונה לקבוצה עיקריות.
מערכת ומפעילים נפרדות בשכונות כלל בדרך חיים ייחודיים, בבגדים מתלבשים אלה יהודים רבה. בקפדנות
מצוות מלוא על הם אף המקפידים דתיים ציוניים מיהודים מורכבת השנייה הקבוצה עצמם. משל חינוך
מסורתיים יהודים של הן הנותרות הקבוצות שתי הכללית. החברה של החיים תחומי בכל משתלבים אך הדת
והדימויים הללו השונות הדתיות הקבוצות בין היחסים האוכלוסייה. רוב את המהווים חילוניים, ושל

נוספת. מרכזית חברתית סוגייה הם הישראלית החברה של המתחרים

השלום ותהליך הערביישראלי הקונפליקט ב.
חמש השכנות. ערב מדינות עם צבאי סכסוך של במצב ישראל נמצאת ב1948 עצמאותה על הכרזתה מאז
מציב סכסוך של המתמשך המצב המדינה. הקמת מאז חלפו פעיל סכסוך של תקופות ומספר מלחמות

בישראל. החברה בפני וחברתיים כלכליים אתגרים

שיעור המרכיבים והגנה ביטחון לצורכי לאומיות הוצאות מצריך הנלווים, הביטחון צורכי על הסכסוך, מצב
הוצאות בין העדיפויות סדרי לקביעת באשר מתמשך לוויכוח הוביל הדבר המדינה. מתקציב משמעותי

ואזרחיות. צבאיות

מתמשכים. ביטחוניים צרכים בשל הנדרש כללי צבאי חובה גיוס הוא הישראלית החברה של ייחודי היבט
או תעסוקה ותחילת התיכון ביתהספר סיום בין חיץ ומהווה הילדות, של סופה את מסמל לצבא הגיוס
משרתות אינן נשים לצבא. להתגייס נדרשים 2018 בנות וצעירות 2118 בני צעירים באוניברסיטה. לימודים
לגיל עד בשנה, יום כשלושים במשך כלל בדרך במילואים, לשרת ממשיכים הגברים קרביים. בתפקידים
שנה. כל חודש לפחות מהבית הרחק נמצאים היהודים הילדים רוב של אבותיהם מכך, כתוצאה .5045
הקמתה מאז נהרגו חיילים מ18,000 יותר ולהרוגים; לנפגעים גם כמתע, גורם, המתמשך המזוין הסכסוך
קטנה, כה בארץ כזה, גודל בסדר אבדות צעירים. אחאים או ילדים אחריהם מותירים רבים ישראל, של

הלאומית. המודעות על עמוקות משפיעים

חיובי. באופן החברה כלל עלידי ונתפס הישראלית, בחברה משמעותי מעבר טקס מסמל הצבאי השירות
הזדמנויות לגבי בצבא איהשירות של ההשלכות עילית. ליחידות ההצטרפות על ביניהם מתחרים הצעירים

ארוכותטווח. להיות יכולות הצעיר, של ההשתכרות יכולת על גם ומכאן לתעסוקה,

הצבאי מהשירות פטורים היהודית האוכלוסייה במסגרת בצבא. משרתים שאינם צעירים קבוצות מספר ישנן
הצבאי מהשירות פטורים קבוע. לפטור להוביל שעשוי פטור  בישיבות לומדים שהם בזמן החרדים הצעירים
נערות ישנן הסתגלות. בעיות או רגשיות בעיות התנהגות, בעיות להם שיש או מוגבלים שהם אנשים גם
ובדואים צ'רקסים דרוזים, הן. אף פטורות נשואות נשים לצבא. במקום לאומי לשירות המתגייסות דתיות
אינם ישראל ערביי רוב זאת, עם בצבא. לשרת חייבים אינם הם כי אף היהודים, לצד בצבא משרתים
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מלחמה, של מצב מתקיים עמן ערב ארצות עם מזוהה הערבי שהמיעוט והעובדה זאת, בצבא. משרתים
ישראל. של הערביים האזרחים של מצבם על ניכר באורח השפיעו

לשכנותיה ישראל בין המתמשך לסכסוך קץ לשים מבטיח כיום, המתרחש התיכון במזרח השלום תהליך
ומלחמת בריתהמועצות של התמוטטותה מצרים. עם ב1979 נחתם הראשון השלום הסכם הערביות.
בוועידת הוחל בהן השלום שיחות של לחידושו והובילו התיכון במזרח המדיני הסדר את מחדש עיצבו המפרץ
עם הפלשתינאים לבין ישראל בין ביחסים דרך פריצת חלה 1993 בספטמבר .1991 באוקטובר שנערכה מדריד
מתנהל לשלום ומתן משא .1994 באוקטובר נחתם לירדן ישראל בין השלום הסכם אוסלו. הסכם של אישורו

לבנון. ועם סוריה עם כיום

להשגת הבטחה בחובו וטומן כלכלית, ולצמיחה חברתית להתפתחות הזדמנויות עמו מביא השלום תהליך
ופערים בעיות במספר לטיפול רקע גם מספק הוא בישראל. לערבים היהודים בין היחסים ושיפור שוויון יותר
כמה לחדד גם עשוי השלום תהליך בזמן, בו היהודי. למגזר הערבי המגזר בין שירותים בהספקת מרכזיים
של חזקה תחושה על לשמירה תרם מתמשך סכסוך של המצב הישראלית. החברה בפני העומדות מהסוגיות
הקבוצות בין ומתח סכסוכים בפני מחסום ששימשה היהודית, האוכלוסייה בקרב חברתית סולידריות
ממוצא קבוצות בין החברתיים המתחים השלום, בוא שעם ייתכן באוכלוסייה. השונות והתרבותיות הדתיות
כאשר הזמן, שעם להניח סביר בנוסף, יתעצמו. רק לחילוניים דתיים ובין שונה חברתיכלכלי וממעמד שונה
בחברה היתוך כור שימש הצבאי שהשירות מאחר כללי. צבאי חובה בשירות יותר צורך יהיה לא השלום, יושג
הקבוצות בין היחסים על משמעותי באופן להשפיע יכול יתרחש כזה שינוי בו האופן הישראלית,

השונות. החברתיותכלכליות

בישראל הערבית האוכלוסייה ג.
ערבים הם הלאיהודי המיעוט מקרב כ760/0 יהודים. אינם מהאוכלוסייה) 190/0) ישראל אזרחי כ1,069,500
אך נוודים, אלה בדואים היו בעבר בדואים. הם המוסלמים ישראל ערביי מבין אחוזים כעשרה מוסלמים.
הכללי. התעסוקה במבנה להשתלב ומתחילים הארץ, של בדרומה בעיקר קבע, וביישובי בערי חיים הם כיום
וחיים המיעוטים אוכלוסיות מכלל 15"/0 מהווים הם בגודלה. השנייה המיעוט קבוצת הם הנוצרים הערבים
המיעוטים מכלל כ90/0 (המהווים הדרוזים אוכלוסיית היא נוספת חשובה קבוצה עירוניות. בקהילות ברובם
בהן ערים מספר ישנן כי אף נפרדים, ובכפרים בערים ככולה, רובה חיה, הערבית האוכלוסייה .(1996 (הלמ"ס

וערבים. יהודים בצוותא חיים

לכל מלא זכויות לי'שוויון קוראת מ1948 שלה העצמאות הכרזת יהודית, כמדינה נוסדה שישראל אף
זכויות. ושווי מלאים אזרחים הם המיעוטים בני המשפטית, מהבחינה וגזע". דת מין, הבדל ללא האזרחים
בזמן, בו לאזרחיה. מספקת שהמדינה השירותים לכל וזכאים בכנסת מיוצגים בבחירות, משתתפים הם
והערבים היהודים בין והתרבותיים החברתיים הפערים השכנות, ערב למדינות ישראל בין המתמשך הסכסוך
הרוב לבין הערבי המיעוט בין מתמשכים למתחים כולם תרמו צבאי, משירות פטורים שהערבים והעובדה
היהודי, שבמגזר לזה בהשוואה מפגר הערבי במגזר ומוניציפליים חברתיים שירותים של פיתוחם היהודי.
וכלכלי חברתי שוויון של השגתו את עיכב הדבר ממשלתיים. משאבים בהקצאות מההבדלים בחלקו ומושפע
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החברתי קידומם להאצת משמעותיים צעדים בישראל הממשלות נקטו לאחרונה כי אף לערבים. יהודים ביו
ארוכה. עדיין השוויון להשגת שהדרך ברור ישראל, ערביי של והכלכלי

הישראלית בחברה עתידיים וכיוונים מגמות ד.
יחסית נמוכים הגירושין שיעורי גבוהים, הפריון שיעורי יחסית, חזק הינו כיום בישראל המשפחה מבנה
6.80/0 היה הכללית באוכלוסייה חדהוריות במשפחות הילדים שיעור זניח. נוער בני בקרב ההריונות ומספר
גם לציון ראוי נוער בני בקרב לידות ושל חדהוריות משפחות של הנמוך השיעור .(1996 וציונית (בןאריה
בעיות או התעללות, הזנחה, כגון בעיות, עם המתמודדים הילדים שרוב העובדה את מבליט שהוא מפני
האלימות העבריינות, ששיעורי נראה בנוסף, שלמות. במשפחות חיים מינימליות, השכלה רמות בהשגת
למרות הכללית. האוכלוסייה בקרב והן הנוער, בקרב הן יחסית, נמוכים לאלכוהול, או לסמים וההתמכרות
הבעיות את להחמיר שעלולים חברתיים כוחות מספר קיימים עדיין זו, מתמונה העולה החברתית העוצמה
מהגורמים כמה בקצרה נתאר להלן בפרט. נוער, ובני ילדים של הבעיות ואת בכלל, ישראל, של החברתיות

הללו.

עלו הילדים בקרב העוני שיעורי בישראל. ילדים בקרב עוני של הגבוה השיעור היא המרכזיות הסוגיות אחת
מרכזי גורם גם מהווה אלא כשלעצמו, בעיה רק אינו העוני השבעים. שנות מאז בישראל משמעותי באופן
הגדולים הפערים לנוכח גם הזדמנויות שוויון להשיג מאוד קשה ועבריינות. השכלתיים הישגים על המשפיע
פער קיים היה תמיד הישראלית, החברה בקרב בעוני הגידול עם בבד בד הילדים. של הכלכליות בנסיבות

לעשירים. עניים בין וגדל שהלך

הסובלות במשפחות גדלים ילדים של שלישי דור כאשר עניים של מעמד להתפתח מתחיל הישראלית בחברה
בשנות ההמונית העלייה תקופת במהלך לישראל שהגיעו משפחות הן אלה עלפירוב קשה. ממצוקה
הידרדרות של תהליך הפעיל זה כישלון הישראלית. בחברה בהצלחה להשתלב בניסיונן ונכשלו החמישים
לשיעורה ומעבר מעל בעבריינות ועוסקת ומצוקה עוני בתנאי נמצאת זו קבוצה למשנהו. אחד מדור מתמשכת

עוני. של תרבות בקרבם מתפתחת החומרי לקיפוח בנוסף האוכלוסייה. בכלל

בארצות השכיחים חברתיים שינויים הישראלית החברה עוברת בקרבה, הצומח הנמוך למעמד בנוסף
לסמים ההתמכרות בשיעור ועלייה הגירושין בשיעור עלייה גבוהים, אבטלה שיעורי כולל אחרות, מערביות
הרבה היום שכיחות הן אחרות, בחברות מאשר בישראל פחות היום נפוצות אלה בעיות כי אף לאלכוהול. או
הבעיות של אופיין ועל היקפן על משפיע הללו מהגורמים אחד כל האחרונים. בעשורים משהיו יותר

החברתיות.

אחרות. מערביות בארצות מאשר ונוער מבוגרים בקרב פחות היא אף שכיחה ולאלכוהול לסמים ההתמכרות
בסמים ומשתמשים משתכרים נוער בני שיותר ככל הנוער בקרב יותר נפוצות הופכות אלה בעיות זאת, עם
יותר ומשכה ועלתה הבעיה צצה האחרונות בשנים חברתית. מבחינה המקובל חיים מסגנון כחלק "קלים"
בקרב יותר שכיח ובאלכוהול בסמים שהשימוש לכך לב לשים גם חשוב הציבור. של לבו תשומת את ויותר
יתר תיכון. מביתספר שנשרו ילדים כגון אחרות, מבחינות גם בחברה להשתלב הצליחו שלא נוער ובני ילדים
בקרב שכיחה בעיה כיום מהווה ולאלכוהול לסמים שההתמכרות מגלה לאחרונה שנערך מחקר ,p על
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אף האלימות, שגס נראה להתפרסם). עומד וריבקין, (דולב להתעללות או להזנחה חשופים שילדיהן משפחות
בשל פרסום ומקבלת ועולה, צומחת עדיין אחרות, מערביות בארצות מאשר בישראל בולטת פחות שהיא
יותר טובה הבנה לפתח כדי בהרחבה. עליהם דיווחה הישראלית שהעיתונות נוער, אלימות של מקרים מספר
הוועדה נוער. אלימות לבדיקת מיוחדת ועדה הכנסת הקימה התפשטותה, את למנוע ודרכים זו תופעה של

מומחים. בוועדת נעזרת

חברה זוהי בזמן ובו זאת עם בישראל. החברה כלל על המשפיעים מהגורמים מושפעת הערבית האוכלוסייה
ספק אין חברתיים. ובערכים בנורמות המתרחשים המהירים מהשינויים כתוצאה מעבר של בתהליך הנמצאת
על מאוד חשובה השפעה להם יש זאת ועם זה, במגזר הילדים של רווחתם על ישפיעו אלה ששינויים

בכללותה. הישראלית החברה של החברתית עוצמתה ועל עבריינות של הכלליים השיעורים

האחרונות. בשנים לישראל שהגיעו מאוד הרבים מהעולים מורכבת מעבר של בתהליך הנמצאת נוספת קבוצה
ישנן העולים אוכלוסיית שבקרב מהעובדה כתוצאה משמעותיים חברתיים אתגרים מציבה העלייה במקביל,
המוגבלים, הקשישים, את כוללות אלה קבוצות חברתית. מבחינה בסיכון הנמצאות קבוצות מספר
הרי מאזור לארץ שהגיעו מהעולים וחלק אתיופיה עולי כגון עולים, קבוצות p? החדהוריות, והמשפחות
עולים של החברתית הקליטה של כישלונה או הצלחתה משמעותיים. השכלתיים פערים להן שיש הקווקז,

בישראל. הכלליות החברתיות המגמות על תשפיע אלה

יפתח השלום שתהליך גדולה תקווה קיימת השלום. מתהליך יושפעו בישראל החברתיות המגמות ולבסוף,
משאבים להקצאת והזדמנויות לערבים, יהודים בין יותר רב שוויון להשגת הזדמנויות חדשות הזדמנויות
בקרב ציפיות זה תהליך מעלה בישראל זאת, עם הלוחצים. החברתיים בצרכים לטיפול יותר רבים
אלה ציפיות אם לבעיותיהן. יותר מיידיים לפתרונות במצוקה אחרות קבוצות ובקרב הערבית האוכלוסייה
pj7" בנוסף, החברתיים. והמתחים התהליכים את להחמיר שעלולה גדולה אכזבה תהיה מענה, יקבלו לא
בצבא החובה ששירות מכיוון בצבא. חובה בשירות עוד צורך יהיה לא השלום, בוא ולאחר הזמן חלוף שעם
השפעה שכזה שינוי ייושם שבה לדרך להיות עשויה לשוויון, המביא כגורם גם הישראלית בחברה שימש

שונות. חברתיותכלכליות מקבוצות הנוער בני על מכריעה

בהתפתחותה חשובה דרכים בפרשת להימצא ישראל עשויה הללו, הגורמים כל את בחשבון כשלוקחים
להפחית כדי שיבואו השנים במשך להתקדם אפילו או כחברה, כוחה על לשמור ישראל תוכל האס החברתית.
שאלות על לתשובות החברתי? מרקמה של בעוצמתו בירידה תתנסה שהיא או ועבריינות? אישוויון מחסור,
הקבוצות כל ושל בישראל והנוער הילדים של החיים איכות ועל הרווחה על ישירות השלכות יהיו אלו
התשובה על להשפיע משופרת חברתית התערבות תוכל כיצד בישראל. והדתיות הלאומיות התרבותיות,
מבחינת הישראלית המדיניות ואת החברתית המציאות את מקרוב נבדוק זה בדוח בחובו? צופן שהעתיד

והנוער. הילדים של רווחתם
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בישראל ונוער ילדים גפני העומדות עיקריות סוגיות .11

הפנימי המבנה והסוציאליזם. הציונות ישראל: מדינת של הקמתה על השפיעו עיקריות אידיאולוגיות שתי
הבסיס את יצרה שהציונות בעוד אלה. אידיאולוגיות שתי משקפים העיקריים מדיניותה וקווי המדינה של
חינוך), (כגון העיקריות השלטוניות המערכות באמצעות בחברה העולים של ושילובם העלייה קליטת להדגשת
כי אף מתקדמת. רווחה מדינת של לפיתוחה שהובילו שוויוניים, לערכים תשתית הסוציאליסטי האתוס נתן
שבשנים הרי האוכלוסייה, מגזרי לכל שירותים של בפיתוחם מכריע תפקיד שיחקו אלה אידיאולוגיות
להגשמת העיקריים הכלים כאחד החדשה בחברה ילדים של וקליטתם מחדש החינוך נתפסו הראשונות

כיום. גם לילדים הזמינים השירותים מערכת ליצירת הוביל הדבר אלה. אידיאולוגיות

מהיר פיתוח של תקופות עם ומורדות, עליות של סדרה עברה בישראל בילדים בפועל ההשקעה זאת, למרות
העיקריים המחקרים של פרסומם לאחר מהוססת. והשקעה האטה של תקופות ולאחריהן שירותים של
לבדיקת לאומית ועדה של וייסודה המוקדמות השבעים בשנות בישראל עניים ילדים ועל עוני על הראשונים
היתה ,(1973 בעוני ונוער ילדים על הממשלה ראש ועדת דוח ;1974 חביב ;1971 ושמאי (רוטר הנושא
מהיר פיתוח לילדים; הקיצבאות מערכת הפעלת כללו אלה ילדים. למען השירותים של מהירה התפתחות
מספר הגדלת שכללה החינוך, במערכת רפורמה ובמימונה; הממשלה בפיקוח לילדים וגנים יום מעונות של
לגילים חינוכיות העשרה תכניות של רחב מגוון ופיתוח חינם, חובה חינוך בחוק הנכללות הלימוד שנות
דוהרת אינפלציה של תקופה שהיו השמונים, שנות במהלך נחלשה זו מהירה התפתחות זאת, עם השונים.
היה בהם שהטיפול או לטיפול זכו שלא רבים שירות ותחומי סוגיות בעקבותיה והותירה כלכלית, והאטה
באופן שוב גדל אך דרמטי, באורח הילדים בקרב העוני והצטמצם הלך השבעים שנות במהלך מספק. בלתי
התבלטו התשעים, שנות ובראשית השמונים שנות בסוף הקודמות. רמותיו את עבר ואף השמונים בשנות חד
ונושא והזנחתם, בילדים התעללות הילדים, בקרב עוני כגון ולרווחתם, לילדים הקשורים נושאים שוב
להתחדשות עדים אנו כיום המדיניות. קובעי ושל הציבור של לבו לתשומת וזכה הפרק על שוב עלה החינוך

הילדים. של לצורכיהם יותר מספקים פתרונות שיתנו ותכניות, שירותים בפיתוח העניין

על להשפיע יכולתן בשל מיוחדת חשיבות בעלות שהן לנו שנראה סוגיות בחמש מתמקדים אנו זה בדוח
רמות משיגים שאינם ילדים והזנחתם; בילדים התעללות ילדים; בקרב עוני ונוער: ילדים של רווחתם
הללו הבעיות כל מצוקה. ובשכונות בפריפריה החיים וילדים שוליים; ונוער עבריין נוער מינימליות; השכלה
את ולהגשים בחברה, ומוצלחת מלאה השתלבות להשתלב ונוער ילדים של יכולתם את להגביל כדי בהן יש
יותר גבוה בסיכון הנמצאות ונוער ילדים קבוצות ישנן בנוסף, כמבוגרים. שלהם המלא הפוטנציאל
כאלה: קבוצות שתי על הדיבור את נרחיב יותר. שכיחות pN הן אלה בעיות ^ב^1ץ אלו בעיות להתרחשות

עולים. וילדים ערבים ילדים

קבוצות בקרב שכיחותן על שניתן, ככל מידע, ונספק הסוגיות מחמשת אחת בכל הדיון את נרחיב זה בפרק
ונוער. ילדים של שונות

7



עוני א.
רחב. חברתי בסיס על בה לטפל שיש חברתית כבעיה ויותר יותר מוכר בפרט, ילדים, ובקרב ככלל, העוני,
אזרחי של שיעורם והולך שגדל כך על מצביעים לאומי לביטוח המוסד עלידי שנה מדי המתפרסמים נתונים
של היקפם את המשקפת עוני של יחסית הגדרה ישראל אימצה השבעים שנות מאז בעוני. החיים ישראל
כי אף המשפחה. לגודל ומותאם נטו החציונית מההכנסה כ0'^50 מוגדר העוני קו ואיהשוויון. המחסור
השבעים, שנות באמצע לילדים הקיצבאות של הפעלתן עם דרמטית בצורה הצטמצם העניים הילדים שיעור
השבעים; שנות באמצע עוני בתנאי חיו בישראל מהילדים אחוזים כעשרה בעקביות. מאז וגדל הלך הוא
ומעלה ל0^<20 בעוני החיים הילדים של שיעורם עלה התשעים בשנות ב1989. ל0^18.6 גדל זה שיעור
בעלות הישראליות מהמשפחות 16.4"/0 היו נתונים) יש עליה האחרונה (השנה ב1995 .(1994 ,1991 (אחדות
.(1996 וציונית (בןאריה אלה במשפחות חיו בישראל מהילדים 220/0 המוגדר; העוני לקו שמתחת הכנסה
יחסית בהגדרה והשתמש מפותחות, ארצות ב18 עוני שיעורי על לאחרונה שנערך בינלאומי השוואתי במחקר
ארצותהברית אחרי בגובהו השני העניים הילדים שיעור נמצא ובאירלנד שבישראל נמצא עוני, של

.(Luxembourg Income Study 1994/95)

בקרבם העוני היקף כי אף הוותיקים, הישראלים בקרב מאשר החדשים, העולים בקרב יותר שכיח העוני
22.6V0 ושל החדשים העולים ממשפחות n.iwo של הכנסתם היתה ב1995 במהירות. ומצטמצם הולך
מילדיהן ול0^33 העולים ממשפחות ל300/0 בהשוואה ירידה  העוני לקו מתחת אלו במשפחות מהילדים
לא pwa עניות הן אף נמצאו יותר או ילדים ארבעה בנות משפחות ב1992. העוני לקו מתחת שהיו

.(1994,1991 (אחדות זו לקטגוריה שייכות זה בגודל מהמשפחות 39"/0  פרופורציונלי

בסיס ששימש הסקר של המתודולוגיה בגלל בישראל. הערבית האוכלוסייה בקרב גם יותר שכיח העוני
בקרב העוני ושכיחות מלאים, אינם הלאיהודי למגזר המתייחסים הנתונים לאומי, לביטוח המוסד לחישובי
במגזר מהילדים ו0'*<44 מהמשפחות כ0'^35 חיו ב1994 מהמדווח. יותר גבוהה להיות עשויה זו אוכלוסייה
יעילות פחות הכי הן זו אוכלוסייה בקרב הסוציאלי הביטוח תכניות ,p על יתר העוני. לקו מתחת הלאיהודי
הרבה הנמצאות הכנסות עם p77 להתחיל נוטות אלה שמשפחות משום בעיקר ובצמצומו, עוני במניעת

.(1994,1991 (אחדות יהודיות למשפחות בהשוואה העוני לקו מתחת

התשעים שנות במהלך עקבית היתה העוני היקף לצמצום לאומי לביטוח המוסד של המנגנונים של יעילותם
לקו מעל הכנסותיהן את העלו העוני לקו מתחת שחיו ילדים עם ממשפחות כ380/0 .(1994 ,1991 (אחדות
עזרת למרות העוני לקו מתחת עדיין נשארו הללו המשפחות רוב זאת ועם אלה; ממנגנונים כתוצאה העוני,
כלכליות בבעיות להתנסות ממשיכות הרשמי, העוני לקו עלו שהכנסותיהן המשפחות רוב הממשלה.
למניעת חדשה תכנית יישמה הממשלה שב1994 לציין, ראוי נוספים. לשירותים זקוקות והן משמעותיות,
לאומי. לביטוח המוסד של שונות תכניות במסגרת המשולמות בקיצבאות משמעותיות הגדלות שכללה עוני
קיצבאות שמעניקות הזיכוי נקודות במבנה השינוי היא ביותר החשובות ההתפתחויות אחת ,p על יתר

הערבית. האוכלוסייה במיוחד תיהנה שמהן הילדים,

נתונים קיימים שונות, אוכלוסייה קבוצות בקרב תפוצתו ועל העוני היקף על נתונים של שפע יש כי אף
המידה על נתונים לנו שאין מכאן נוער. ובני ילדים של רווחתם על והשפעתו העוני של תוצאותיו על מעטים
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או ישראלים, לילדים ככלל הנגישות חברתיות ולהתנסויות לפעילויות חופשית גישה אין עניים לילדים שבה
רווחת של רבים היבטים על השפעות יש שלעוני זאת, עם ברור, עניים. ילדים בקרב העבריינות שיעורי על
תתהישגיות והזנחתם, בילדים התעללות כגון בעיות אחרות. לבעיות רקע משמש והוא והמשפחות הילדים
יותר שכיחות עבריינית, בפעילות והעיסוק מביתספר נשירה מינימליות, השכלה רמות להשיג יכולת ואי

העניים. בקרב

והזנחה התעללות ב.
בישראל. רבה ציבורית משמעות בעלות חברתיות כסוגיות והזנחתם בילדים ההתעללות זוהו לאחרונה רק
המודעות בהעלאת מסייעים הילד, לשלום הלאומית והמועצה אל"י מרכזיים, מתנדבים ארגוני שני
בעקבות התגברו אלה לבעיות המדיניות קובעי של ומודעותם הציבור של התעניינותו אלו. לבעיות הציבורית
כאשר ב1989 לשיאו הגיע זה בנושא הפרסום והזנחה. התעללות של חמורים מקרים מספר של ניכרת חשיפה
בנובמבר הובילה זו טרגדיה דודה. בידי אכזרית מהתעללות כתוצאה נפטרה מטבריה, שלוש בת ילדה מורן,
מחייבת טיבה שמעצם זו, תחיקה עונשין). לדיני 26 (תיקון הישע חסרי להגנת החוק להעברת שנה אותה
ילד כלפי הולם בלתי ביחס הראשונה בפעם מכירה בארצותהברית, לחוקים בדומה כאלה, מעשים על דיווח
מספר דרמטי באורח גדל אליה, שנלווה הנרחב והפרסום החדשה, החקיקה בעקבות נפרדת. פלילית כעברה
של מספרם עלה וכתוצאה הרווחה), שירותי על הפרק (ראה הילד להגנת למערכת עליהם שדווח הילדים
רשויות במספר הרווחה. שירותי של להתערבותם ושהזדקקו ולהזנחה להתעללות כנתונים שזוהו הילדים
ראש עלידי המסופקים אומדנים לפי ל1992. 1990 בין שלושה לפי עלה הדיווחים שמספר נטען, מקומיות
סעד פקידי של בטיפולם ילדים כ14,000 ב1994 נמצאו והרווחה, העבודה במשרד הילד להגנת השירותים
הבנתנו מוגבלת שיטתיים, בנתונים מחסור בשל .(1990 (ויזל ב1989 ילדים ל4,000 בהשוואה , הנוער לחוק
בהגנת המטפלות מידע מערכות וניהול משופרים נתונים של באיסוף הצורך ומתגבר זה, בתחום המגמות את
הסעד פקידי של לשימושם חדשה מידע מערכת להכניס מאמצים כיום נערכים זה בצורך לטפל כדי הילד.

הנוער. לחוק

ישראל של הגדולות מעריה בארבע הנוער לחוק הסעד פקידי של בטיפולם ילדים על מחקר נערך לאחרונה
קורבנות הם אלה לשירותים המוכרים הילדים שרוב כך על מצביע המחקר להתפרסם). עומד וריבקין, (דולב
או מינית התעללות של קורבנות ולאודווקא חמורה) פיזית בהזנחה מדובר מהמקרים (ב600/0 הזנחה של
לעתים סובלים ומשפחותיהם אלה שילדים כך על מצביעים הנתונים זאת, עם מהילדים). (כ200/0 פיזית
במידה שיענו שירותים מקבלים ואינם חברתי איתפקוד ושל מצוקה של אחרות קיצוניות מצורות קרובות
(כ250/0) מובטל בהן המשפחה שראש משפחות (כ300/0), חדהוריות משפחות צורכיהם. על מספקת
הסעד. פקידי מטפלים שבהם המקרים בין יתר ייצוג מיוצגות יותר, או ילדים ארבעה להן שיש ומשפחות
מבעיות סובל ההורים אחד שלפחות במשקיבית חיים אלה לשירותים המוכרים הילדים ממחצית יותר
גדולים שיעורים עבריינית). פעילות או שכלי, פיגור או נפש מחלת בסמים, (שימוש חברתי בתפקוד חמורות
ובחשבון בעברית יותר או שנתיים של בפיגור נמצאים מהם רבים תתמשיגים, הם אלה במשפחות מהילדים

ורגשיות. חברתיות הסתגלות מבעיות גם סובלים מהם ניכרים ושיעורים גילם, לבני בהשוואה

הסובלים מהילדים בלבד קטן שיעור מהווים הילד להגנת המערכת בטיפול הנמצאים שילדים היא ההנחה
תופעה של שכיחותה על ללמוד כדי הזמין המידע אלה. למצבים בסיכון הנמצאים או מהתעללות או מהזנחה
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העבודה במשרד ולנוער לילד מהשירות שירותים מקבלים ילדים מ40,000 יותר ביותר. מוגבל הוא זו
יותר רבים ילדים הולם. בלתי הורי טיפול או בילדים התעללות ילדים, להזנחת הקשורות בבעיות והרווחה
בסיכון להעמידם שעלולים ובתנאים המקומיות, הרווחה לשכות של בטיפולן הנמצאות במשפחות חיים
בסכנה הנמצאת נוספת קבוצה על מצביע בעוני החיים והמשפחות הילדים מספר ולהזנחה. להתעללות
היום הנערכים מחקרים .(Ministry of Labor and Social Affairs 1993) והתעללות להזנחה פוטנציאלית
בסיכון אוכלוסייה גודל של תקף אומדן לספק מכוונים ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי מקומיות רשויות בשתי

להתפרסם). עומד ודולב, יואל ^רבי, זו

בילדים, הולם בלתי טיפול של מסוימות שצורות לכך עדותמה מספק בחיפה 30 גילאי של ראשוני סקר
הילדים ששיעור שבעוד כך על מצביע המחקר הערבית. האוכלוסייה בקרב יותר שכיחות הזנחה, במיוחד
מצד הולם בלתי ליחס נתונים או "בסיכון" כנמצאים והילד האם לבריאות המרפאות אחיות עלידי שאובחנו
גיל בקבוצות בעיר הערבים הילדים בקרב המקביל השיעור הגיע הכללית, באוכלוסייה 30/0 בערך היה ההורים
ודולב, יואל ^רבי, החדשים העולים בקרב בסיכון ילדים של יתר ייצוג על הצביע לא זה מחקר ל70/0. אלה

להתפרסם). עומד

משיגים ותת נשירה 0ף על נוער ובני ילדים ג.
במצוקה, למשפחות בנים בעיקר רבים, ילדים של כישלונם היא רבה לדאגה מקור בה שיש נוספת סוגייה
חברתית להסתגלות או ללמידה הקשורים קשיים בשל החינוך במערכת מינימליות השכלה לרמות להגיע
במערכת להם הניתנות הלימוד הזדמנויות את מספקת במידה לנצל מצליחים אינם אלה נערים ורגשית.

התבגרותם. עם הזדמנויות לשוויון זוכים אינם p>7 המצופים, הלימודיים להישגים מגיעים אינם החינוך,

אותה את קיבלה תמיד שלא זו, לסוגייה לב תשומת יותר להקדיש המדיניות וקובעי הציבור החלו לאחרונה
כגון חריגות, בפעילויות מעורבים שהיו או מביתהספר בפועל שנשרו נוער, ולבני לילדים שניתנה הלב תשומת
במערכת להשתלב הנוער בני של שאיהצלחתם היא ההנחה זאת, עם לסמים. התמכרות או עבריינות מעשי
הללו הבעיות לנשירה. כולם תורמים למידה, על המקשות התנהגות ובעיות תתהישגיות גם כמו החינוך,
בתחומים כמו הבעיה, היקף עצמה. הנשירה מאשר יותר הרבה שכיחות והן בהרבה צעיר בגיל מתחילות
לתלמידים מיוחדות בכיתות הלומדים ילדים של יחסית הגדול מספרם זאת, עם ידוע. אינו אחרים, רבים
של יותר נמוכה ברמה חלופיות במסגרות לימודיהם את הממשיכים ילדים של הניכר ושיעורם חלשים,
מערכת את למענם לשפר שיש רבים ילדים שישנם כך על מצביעים ,(111 בחלק ה' פרק (ראה מקצועית הכשרה
בהצלחה להשתלב מצליחים שאינם תתהישגיות, של בעיות עם המתמודדים התלמידים שיעור החינוך.
בולטות אלה שבעיות לכך העדות הערבי. ובמגזר מצוקה בשכונות בפריפריה, יותר גבוה החינוך, במערכת
תשומת רוב כי אף היא. אף והולכת גדלה (111 בחלק ו' פרק (ראה העולים והנוער מהילדים חלק בקרב יותר
בפיתוח כיום יותר רב עניין יש התיכוניים, בבתיהספר והחלשים התתמשיגים לתלמידים ניתנה הלב

יותר. צעירים בגילים לילדים יעילה התערבות
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שוליים נוער ד.
החינוך במערכת בהצלחה להשתלב איהיכולת בביתהספר, נוכחות של יחסית הגבוהים השיעורים למרות
במסגרות ללמוד עוברים אלה נוער מבני חלק הרגילה. החינוך ממערכת נוער בני של לנשירתם לגרום עשויה
לומדים אינם אחרים .(*** בחלק ה' פרק (ראה נמוכה ברמה מקצועית הכשרה כלל בדרך שמספקות חלופיות
בפעילויות בעיסוק להסתבך עלולים והם "מנותקים", ונשארים כלשהי הכשרתית או חינוכית במסגרת כלל

לסמים. התמכרות או אלימות, עבריינות, כגון חריגות,

בבעיות לימודית, מבחינה נמוכים בהישגים כלל בדרך מאופיינים תיכוניים מבתיספר הנושרים התלמידים
מידע מערכת באמצעות אלה נוער בני על נתונים נאספו לביתהספר. בהסתגלות ובקשיים התנהגות
תכניות בשמונה יושם המידע ברוקדייל. ג'וינטמכון בשיתוף ג'וינטישראל עלידי שפותחה ממוחשבת
גבוה בסיכון הנמצאים ולצעירים הרגילה החינוך ממערכת שנשרו נוער לבני שנועדו הארץ ברחבי חדשניות
בקבוצה מטפלת מהתכניות אחת שכל למרות החדשה"). החינוך ו"סביבת "מפנה" על הסעיפים (ראה לנשירה
בתכניות משתתפים 241 על 19941993 מהשנים נתונים המשותף. מן הרבה אלה לאוכלוסיות יש לה, ייחודית
שיעור ומעלה. ילדים ארבעה בנות גדולות ממשפחות באים הצעירים שרוב מגלים ,1614 בני רובם אלה,
סובלות רבות ומשפחות הכללית, האוכלוסייה בקרב מאשר בהרבה גבוה בקרבם החדהוריות המשפחות
ביחסים חמורות בעיות או אלימות התמכרויות, עבריינות, מוגבל, הורה כלכליים, (קשיים כרוניות מבעיות
לימודיים הישגים נכללים ביתהספר את עוזבים שהצעירים לכך העיקריות הסיבות בין המשפחתיים).
מאלה בלבד מעטים צעירים מביתהספר. תכופה והיעדרות משמעת בעיות חלשה, מוטיבציה נמוכים,
שהנשירה מכאן למידה. קשיי לבדיקת במבחנים שנבחנו או מיוחד לחינוך במסגרות למדו קודם, שנסקרו
נכונותם ולמידת ביתהספר למשאבי גם אלא הצעירים, של המצוקתי ולרקע למאפיינים רק קשורה אינה
ג'וינטישראל פורסמו, שטרם (נתונים נמוכים לימודיים והישגים בעייתית התנהגות עם להתמודד

.(1995 ברוקדייל וג'וינטמכון

הזקוקה נוספת קבוצה מהווים לסמים, מתמכרים או עבריינית בהתנהגות באלימות, שעוסקים צעירים
בישראל פחות שכיחים נוער בני בקרב בסמים ושימוש נוער שעבריינות להניח שסביר למרות לב. לתשומת
יותר להפוך עשויות אלה שבעיות כך על המצביעים אינדיקטורים ישנם אחדות, מערביות בארצות מאשר
שנאספו בנתונים שמשתקף כפי והולכים, רבים הנוער בקרב בסמים ושימוש אלימות על הדיווחים שכיחות.
של סוציאלית לעבודה המרכזית והספרייה והרווחה העבודה (משרד והמשטרה לנוער המבחן שירות עלידי
בני הצעירים מבין ש1.70/0 מצא בסמים למלחמה הרשות עלידי שנערך סקר .(1994 בישראל נשים ליגת
הודו 2.90/0 האחרון, בשבוע חוקי בלתי סם של כלשהו בסוג שהשתמשו הודו ב1993, שנסקרו 1812
שנסקרו הנוער מבני אחוזים שישהעשר האחרונה. השנה במהלך  ו4.90/0 האחרון, בחודש שהשתמשו
במהלך  ו550/0 הקודם, החודש במהלך ששתו הודו 340/0 האחרון, בשבוע אלכוהול ששתו הודו סקר באותו
עצמי, בדיווח מקורם אלה שנתונים מכיוון .(1995 וציונית בןאריה ;1993 וטייכמן (רהב הקודמת השנה
כחלק נערך בישראל מתבגרים בקרב מסכנת התנהגות של מיוחד סקר חסר. דיווח משקפים שהם priv<
עומד ואחרים, (הראל בנמצא אינן עדיין זאת, עם התוצאות, העולמי. הבריאות ארגון של ביןארצי ממחקר
בעיה כי אף בישראל. לדאגה כמקור היא גם עלתה נוער, בני בקרב הרחוב'1 "דרי תופעת ולבסוף, להתפרסם).

זו. לאוכלוסייה מיוחדות תכניות לפתח כדי מספקת חשיבות משום בה יש נפוצה, אינה כנראה זו
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בישראל מצוקה ובשכונות בפריפריה ילדים ה.
השכנות המוסלמיות מהארצות לארץ עלו הוריהם והורי שהוריהם ושלישי שני דור בני ישראלים כיום ישנם
הן הוקמו אלה אזורים הממשלה. עלידי שהוקמו פיתוח" ב''אזורי יושבו אשר והשישים, החמישים בשנות
המדינה, של בפריפריה בדלילות והמאוכלסים יחסית הגדולים השטחים יישוב של המדיניות את להגשים כדי

הרבים. לעולים יחסית זול קבע דיור של מהירה להספקה כאמצעי והן

בפריפריה. גס נמצאים מהם שרבים הפיתוח, באזורי יותר שכיחות וחינוכיות, כלכליות במיוחד בעיות, מספר
על המשפיעה מרכזית בסוגייה בפריפריה שחיים נוער בני של מצוקתם את זיהו שריאיינו רבים מקצוע אנשי
של מהרכבה הן מושפעת זו יחסית מצוקה חברתית. פעולה והדורשת בישראל הילדים של רווחתם

אלה. לאוכלוסיות הניתנים השירותים של ומהניוון מהאיכות והן אלה, באזורים האוכלוסייה

מהם רבים של ההזדמנויות מן גרע החמישים, משנות החל פיתוח באזורי החדשים העולים של אכלוסם
הדרוש הפנימי המבנה החדשים ביישובים היה לא רבים במקרים וחברתית. כלכלית מבחינה היטב להשתלב
לתושבים וחינוך בריאות שירותי הספקת על לדבר שלא בסיסיות, תעסוקה הזדמנויות ולו לספק כדי
המדינה, של והמאוכלסים המרכזיים באזורים מגורים העדיפו העולים שרוב מכיוון כן, על יתר החדשים.
פחות מסוגלים שהיו אלה היו בהם, ונשארו הפיתוח באזורי שיושבו אלה הרי הגדולות, בערים ובמיוחד
את להגביר שיוכלו כדי החברה של מעורבות ליותר זקוקים והיו הם, בכוחם ותעסוקה דיור למצוא
מבחינה מאחור רבים פיתוח אזורי נותרו כתוצאה, גדולות. משפחות ובעלי עניים היו מהם רבים השתלבותם.

הארץ. במרכז שהתרחשה המהירה הכלכלית הצמיחה את לנצל הצליחו ולא כלכלית,

יותר רבה במצוקה הנמצאים באזורים המתמקדות רבות ממשלתיות יוזמות קיימות בהווה והן בעבר הן
תכנית החינוך, משרד של השכונות שלושים תכנית היהודית, הסוכנות עם בשיתוף שכונות שיקום (פרויקט
גבוהה, אבטלה המוכות לקהילות והרווחה העבודה משרד תכנית מועדפים, לאזורים הממשלה ראש משרד
כלכלית להתפתחות הובילה תמיד לא אלה באזורים הממשלתית התמיכה זאת, עם אחרות). ותכניות
התעסוקה המשיכו בפריפריה, ההשקעה לקידום רבות ממשלתיות יוזמות למרות ומתמשכת. יציבה וחברתית
רווחה שירותי של פיתוחם את ומעכבת המצוקה נמשכת מכך, כתוצאה בעיה. להוות הכלכלית וההתפתחות
חברתית רווחה של בתחומים גבוהה באיכות מקצוע אנשי במשיכת מתקשים פיתוח אזורי מתאימים. וחינוך
מוגבלים, הם וחדשניות מקיפות וחינוכיות חברתיות תכניות לבניית הנדרשים המקומיים המשאבים וחינוך.

ההזדמנויות. שוויון של מימושו את ומעכבים יותר, נדיבות ממשלתיות הקצאות למרות

ערים המדינה של המרכזיים באזורים גם ישנן בפריפריה, בעיקר מתרכזות במצוקה שהאוכלוסיות למרות
אלה ושכונות ערים של המאפיינים נמוכה. ברמה צפופים בשיכונים העולים אוכלסו שבהן רבות, ושכונות
בערים שירותים ושל תעסוקה הזדמנויות של יותר גדולה נגישות אף על הפיתוח אזורי של לאלה דומים
שהמידע מכיוון אלה, מרכזיות ובשכונות בערים למצוקות הוכחות בבהירות לזהות קשה אלה. ובשכונות
ערים באותן המתגוררות יותר המשגשגות לאוכלוסיות המתייחסים הסטטיסטיים הנתונים בשל מיטשטש

שכונות. או
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מיוחדים אתגרים בפני העומדות אוכלוסיות ו.
והשתלבותם התפתחותם לגבי מיוחדים אתגרים בפני העומדות נוער ובני ילדים של אוכלוסיות כמה ישנן
רחב ממגוון ליהנות והילדים הנוער בני של יכולתם על משפיעים אלה אתגרים הישראלית. בחברה המוצלחת
בקבוצות ראשונים ובהספקתם. השירותים בתכנון מיוחדת לב תשומת נדרשת קרובות ולעתים שירותים, של

העולים. בקרב והן הערבי המגזר בקרב הן נוער ובני ילדים הם אלה

ערבים נוער ובני ילדים .1

הן הישראלית בחברה שנמצאו רבות וחינוכיות בריאותיות חברתיות, בעיות הדוח, במהלך שיתואר כפי
הערבי. במגזר יותר צפופים הדיור ותנאי יותר גבוהים העוני שיעורי הערבית. באוכלוסייה בהרבה חמורות
בלבד זו לא בגרות. תעודת מקבלים מהם ומעטים מביתהספר נושרים יותר רבים ערבים צעירים בנוסף,
שאינם שירותים עלידי משורתת גם היא יותר, חמורות חברתיות בעיות במגוון מתנסה זו שאוכלוסייה
שישראל חיוני ל^ אלה. בעיות עם יעילה בצורה להתמודד כדי מספקת במידה מקיפים ואינם מתאימים
במגזר לצעירים הזדמנויות שוויון לקדם כדי הערבי, המגזר בתוך בבעיות יותר אינטנסיבי באופן תתמקד

נוספת. חברתית הידרדרות ולמנוע הערבי

עולים נוער ובני ילדים .2
ייחודיים אתגרים עם הם אף מתמודדים ומאתיופיה, לשעבר מבריתהמועצות בעיקר עולים, נוער ובני ילדים
חדשה ולתרבות חדשה לשפה להסתגל והצורך חדשה לארץ במעבר הכרוכה הטראומה הישראלית. בחברה
לובשות אלה בעיות החינוך. במערכת מוצלחת בהשתלבות במיוחד אלה, לצעירים רבות לבעיות לגרום יכולים
ההבדלים בגלל מאתיופיה והעולים לשעבר מבריתהמועצות העולים בקרב שונים וביטויים צורות
נשירה שיעורי אחרים. ובפתרונות שונות בתכניות צורך יש p<) באו, הם שמהן בחברות המשמעותיים
כלל בקרב צצו אלה בעיות חמורות. לדאגות גרמו לשעבר מבריתהמועצות העולים בקרב גבוהים ועבריינות
מסוימים מאזורים שהגיעו עולים בקרב במיוחד משנה, קבוצות כמה בקרב יותר חמורות הן אך העולים
הגדול הפער בשל ייחודיות בעיות בפני עומדת האתיופית האוכלוסייה הקווקז. הרי אזור כגון רוסיה, בדרום

ובישראל. באתיופיה החינוך מערכות בין

אלה כל הצליחו לא זאת, למרות העולה. הנוער למען מיוחדות תכניות פותחו p? צורות במספר ניתן סיוע
האתגר עם כיום מתמודדת ישראל פערים. לצמצם או משמעותיות בעיות של התפתחותן את לחלוטין למנוע
כדי הרחב לקהל התכניות והפצת המיוחדות העולים מאוכלוסיות אחת לכל הולמות תכניות פיתוח של
ליצירת יובילו לא שלו ושהבעיות הישראלית, בחברה בהצלחה ישתלב עולים של זה ראשון שדור להבטיח

הישראלית. החברה בשולי זמן לאורך שיימצאו אוכלוסיות
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נוער ולבני לילדים ושירותים מדיניות jii

מבוא א.
ישראל הצליחה זו תקופה במשך רווחה. כמדינת בהדרגה ישראל צמחה הקמתה, מאז שעברו השנים ב48
פותחה הכנסה. ולהבטחת סוציאלי לביטוח תכניות הכוללת סוציאלית הגנה של מקיפה מערכת לבנות
ובריאות, חינוך של הכלליות המערכות במסגרת תכניות ופותחו רווחה, שירותי של כללארצית מערכת

במצוקה. קבוצות של הצרכים על לענות כדי במיוחד

.(1953) הלאומי הביטוח חוק פי על לאומי לביטוח המוסד באמצעות ניתנות הסוציאלי הביטוח קיצבאות
אובדן על העיקריים המרכיבים כל את וכיסו התל"ג מכלל ל80/0 הלאומי הביטוח קיצבאות הגיעו ב1992
הילדים קיצבאות .(Ministry of Labor and Social Affairs 1995) לידה וחופשת נכות אבטלה, כולל הכנסה,
אחראי לאומי לביטוח המוסד ומשפחה. משפחה בכל הילדים מספר פי על בישראל המשפחות לכל משולמות
קיום הכנסת האזרחים לכל המבטיחות (1980 הכנסה הבטחת (חוק הכנסה הבטחת קיצבאות מתן על גם

מינימלית.

אזרחי כל כמעט .(1996 (הלמ"ס ב1994 מהתל"ג .s%4 היוו הממלכתיים הבריאות שירותי על ההוצאות
ביטוח חוק של חקיקתו לפני עוד ממלכתי בריאות ביטוח עלידי מכוסים היו כאחד, וערבים יהודים ישראל,
הגדולות, קופותהחולים ארבע עלידי ניתנים הבריאות שירותי רוב .1995 בינואר החדש הממלכתי הבריאות
הבריאות שירותי בקופתהחולים. חופשית בחירה מאפשרת המערכת הבריאות. משרד בפיקוח הנמצאות
ובאמצעות והמעסיקים האזרחים עלידי המשולמים זו, למטרה המיועדים מסים באמצעות ממומנים

לתינוקות. מונעת בריאות של כלליים שירותים מספק הבריאות משרד ממשלתית. תוספת

חינם חובה חינוך קיים בישראל .(1996 (הלמ"ס (1994) מהתל"ג 9.20/0 מהווה חינוך על הלאומית ההוצאה
הממשלה בפיקוח הממלכתית החינוך במערכת חינם לומדים הילדים של הגדול הרוב .155 גילאי לילדים
דתיות) יהודיות קבוצות כמה ובקרב הערבית האוכלוסייה בקרב יותר גבוה (שהוא ביותר קטן שיעור ורק
בהבדלים מכיר החינוך מערכת של המבנה הממלכתית. למערכת מחוץ הפועלים פרטיים בבתיספר לומדים
לחילוניים, נפרדות חינוך ובמערכות ולערבים ליהודים נפרדות חינוך במערכות ומחזיק ודתיים לאומיים

ולחרדים. לדתיים

מהילדים כ950/0 .15 גיל לאחר ללמוד וממשיכים חמש גיל לפני החינוך למערכת נכנסים בישראל הילדים רוב
ובפיקוחו. המקומיות והרשויות הממשלה של חלקי במימון שלוש מגיל לגנים הולכים בישראל היהודים י,

וציונית nnNp) לכ440/0 ומגיע הערבי במגזר בהרבה נמוך אלה במסגרות שלוש בני של ההשתתפות שיעורי
אלה שיעורים ושוב, זה). בחלק ה' פרק (ראה בבתיספר לומדים 1715 גילאי מהצעירים מ910/0 יותר .(1995

הערבים. בקרב יותר נמוכים

הפועלות חברתיים לשירותים מחלקות של רשת באמצעות לאוכלוסייה מסופקים האישיים הרווחה שירותי
אלה מחלקות באוניברסיטאות. ברובם שהוכשרו מקצועיים סוציאליים בעובדים ומאוישות שכונתי בסיס על
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מחלקות והרווחה. העבודה ממשרד מגיע המימון רוב כי אף המקומיות הרשויות עלידי ישירות מופעלות
כולל שונים, צרכים להם שיש לאנשים השירותים כל את הנותנת אחת" "תחנה של הגישה פי על עובדות אלה
שירותי במצוקה. ונוער ומהזנחה, מהתעללות הסובלים ילדים רבבעייתיות, משפחות חדהוריות, משפחות
ועלידי והבריאות החינוך במערכות המועסקים סוציאליים עובדים עלידי ניתנים אחרים אישיים רווחה

האחרונות. בשנים והתרחב הלך שתפקידם ולאממשלתיים, התנדבותיים ארגונים

לשכות ומפעיל הכשרה לתכניות גישה מאפשר והרווחה העבודה משרד במסגרת הפועל התעסוקה שירות
יותר גדולות הלוואות בישראל. המשפחות לכל זמינות מסובסדות דיור הלוואות לנוער. מיוחדות תעסוקה

במצוקה. חברתיכלכלי מרקע צעירים וזוגות חדשים עולים של לרשותם עומדות

משחקות המקומיות הרשויות לשורותיו. המתגייס במצוקה לנוער מיוחדות תכניות מספק הצבא גם בנוסף,
השונים. הממשלה משרדי בפיקוח הנמצאים רבים שירותים בהספקת חשוב תפקיד

לציין. חשוב הממשלתיים, מהאגפים אחד בכל העיקריים המדיניות וכיווני הסוגיות של לסקירה נעבור בטרם
של ובהפעלה בקביעה המעורבים המקומיות והרשויות האגפים הממשלה, משרדי של הגדול שמספרם
ברמת הן השונים, השירותים בין בתיאום ניכרות לבעיות קרובות לעתים גורם ילדים, לגבי מדיניות
ועל השירותים בין חוסרתיאום על הצביעו שריאיינו מהאנשים רבים עצמם. המקרים ברמת והן המדיניות
של הולמת בלתי להספקה העיקריים כגורמים בילדים, הקשורים נושאים לגבי כוללת מדיניות היעדר
ברמה והן הארצית ברמה הן והבריאות, הרווחה החינוך, שירותי בין תיאום היעדר כללו: הבעיות שירותים.
שבידיה הארצית הרמה לבין המדיניות, יישום על האחראית המקומית, הרמה בין תיאום היעדר המקומית;
שונים ואגפים מחלקות בין תיאום וחוסר האחריות של והכפלה וחפיפה מקצועי; ופיקוח תקינה סמכויות

ממשלתי. משרד אותו בתוך

לאומי לביטוח המוסד ב.
ל0/"8 הגיעו לאומי לביטוח המוסד קיצבאות הסוציאלי. הביטוח תכניות כל על אחראי לאומי לביטוח המוסד
Ministry of Labor and Social) ב1994 מהתל"ג ל8.30/0 תגענה שהן היתה והתחזית ב1992 מהתל"ג

ב1980. מ6.750/0 ביטוח לקיצבאות המוקדש התל"ג בשיעור צמיחה מייצגת זו עלייה .(Affairs 1995

זיקנה, כולל הכנסה לאובדן העיקריים הגורמים כל את כמעט מכסות לאומי לביטוח המוסד קיצבאות
18 גיל עד הילדים מספר פי על להכנסה, קשר ללא משולמות, הילדים קיצבאות לידה. וחופשת נכות אבטלה,
795,000 קיבלו ב1994 המשפחות). של הכנסה מס לחישוב כבסיס גם משתמשים זו (בנוסחה במשפחה.
לאומי לביטוח המוסד עלידי המשולמות הקיצבאות מכל 21.30/0 המהוות ילדים, קיצבאות משפחות

.(1994 (אחדות מהתל"ג וכ0/"1.7

יותר במשפחה שיהיו ככל במשפחה. ילד לכל המוקצות זיכוי" "נקודות בסיס על משולמות הילדים קיצבאות
הגדול המספר בגלל והן הילדים של הרב המספר בגלל הן המתקבלות, הזיכוי" "נקודות מספר יגדל ילדים
של העיקריות הבעיות אחת ואילך. השלישי מהילד החל ילד לכל המוקצות זיכוי" ''נקודות של יותר
האפקטיביות מצטמצמת בכך שלהן. הקנייה יכולת על זמן לאורך לשמור יכולתן אי היא הילדים קיצבאות
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של נתונים לפי ילדים. ברוכות למשפחות במיוחד ילדים, עם למשפחות מינימום הכנסת כמספקות שלהן
ערכה ירד ב1994 ואולם הממוצע, מהשכר 4.40/0 זיכוי נקודת ערך היה 1975 בשנת לאומי, לביטוח המוסד
לכך, בדומה .(1995a (הלמ"ס 1,282$ הממוצעת החודשית ההכנסה היתה ב1994 הממוצע. מהשכר ל0''2.99

23.20/0 לעומת ב1975, הממוצע מהשכר ל27.40/0 הגיעה ילדים ארבעה עם למשפחה המשולמת קיצבה
.(1995 (אחדות ב1994

"נקודות וערבים. יהודים לילדים המשולמות בהטבות איהשוויון הוא הילדים לקיצבאות הקשור נוסף נושא
מבני אחד לפחות שבהן במשפחות יותר גבוהות לאחריו שבאים ולילדים הרביעי לילד הניתנות הזיכוי"
המשולמות ההטבות צבאי, משירות פטורה הערבית האוכלוסייה שמרבית מכיוון בצבא. שירת המשפחה
את שתשווה ארבעשנתית תכנית להפעיל הממשלה החלה 1994 בינואר יותר. נמוכות הן זו לאוכלוסייה
יקבלו בישראל המשפחות שכל כך בצבא שירתו לא המשפחה בני בהן למשפחות המשולמות ההטבות

.(1994 (אחדות המשפחה גודל פי על ורק אך קיצבאות

בהתאם המינימלית לרמה מגיעה אינה שהכנסתם ולבודדים למשפחות משולמות הכנסה הבטחת קיצבאות
בקרב נכללות עיקריות קבוצות שתי לאומי. לביטוח המוסד עלידי המופעל מ1980, הכנסה הבטחת לחוק
המשולמת האחידה הפנסיה הוא שלהם היחיד ההכנסה שמקור קשישים, אזרחים ובודדים: משפחות אותם
מכוסים ושאינם המינימום לרמת מגיעה אינם שהכנסתם ובודדים ומשפחות לאומי; לביטוח המוסד עלידי
ולפי הכנסה מבחן לפי נקבעת הכנסה הבטחת לקיצבאות הזכות אחרות. הכנסה הבטחת תכניות עלידי
לבודדים או למשפחות המשולמות הכנסה הבטחת קיצבאות העבודה. בכוח להשתלב אייכולת של הוכחה
גימלאות ב1994. גימלאות על לאומי לביטוח המוסד של מהוצאותיו 5.20/0 מהוות השנייה, בקבוצה הנכללים
אחד, הורה עם משפחות 250/0) ילדים עם משפחות הן מהם 490/0 ובודדים, משפחות לכ70,000 שולמו אלו

הורים). שני עם משפחות 24^0

בריאות שירותי ג.
מבוא .1

הבריאות שירותי כל על הכוללת האחריות .(1996 (הלמ"ס בריאות שירותי על מהתל"ג 8.4"/0 מוציאה ישראל
הבריאות. משרד על מוטלת

בביטוח מכוסים היו ישראל מאוכלוסיית כ970/0 ,1995 בינואר ממלכתי בריאות ביטוח חוק של יישומו לפני
הגדולות קופותהחולים ארבע עלידי סופקו הבריאות ושירותי בריאות ביטוח .(Rosen 1994) בריאות
על פיקח הבריאות משרד ממשלתיות. וסובסידיות המעסיקים של תשלומים אישיים, מתשלומים ומומנו
הנפש בריאות המונע, הטיפול בתחום ושירותים בתיחולים משירותי כמה סיפק השירותים, הספקת
הקמת לפני עוד שהוקם בריאות שירותי המספק ייחודי גוף מהוות קופותהחולים ממושך. טיפול ושירותי
ההסתדרות עלידי הוקמה בישראל, בקופותהחולים והגדולה הוותיקה כללית, קופתחולים המדינה.
בעוד בריאות. שירותי של רחב מגוון כולן המספקות קופותחולים שלוש הוקמו הזמן במשך ב1920.
קופותהחולים משלה, והילד האם לבריאות ותחנות מרפאות בתיחולים, מפעילה כללית שקופתחולים
רוכשות כלל ובדרך ראשוני טיפול למתן פרטיים רופאים עם חוזי בקשר קרובות לעתים מתקשרות הקטנות

אחרים. ומגופים כללית מקופתחולים הממשלתיים, מבתיהחולים אשפוז שירותי
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לממשלה שהעבירה מיוחדת ועדה הוקמה בישראל, הבריאות שירותי במערכת ממושך משבר לאחר ב1990,
בריאות ביטוח חוק העברת כללו: הוועדה של המלצותיה הבריאות. במערכת לרפורמה המלצותיה את
לאחרונה שיושם הבריאות ביטוח חוק הבריאות. משרד של מחדש וארגון האשפוז מערכת של ביזור ממלכתי,
סל מגדיר החוק אוטומטי; באופן מבוטחים המדינה תושבי כל פיו שעל אוניברסלי בריאות ביטוח מספק
בארגונים הפועלות קופותהחולים בין ותחרותיות פלורליזם מעודד התושבים; כל זכאים שלו שירותים
עלידי לנפש שנתי לתשלום בתמורה בחוק הקבועה השירותים חבילת את ומספקות שירותים, המספקים
שנאסר המתחרות, קופותהחולים בין בחירה חופש ומאפשר בקופותהחולים; המבוטחים לכל הממשלה
החוק בנוסף, תעסוקה. מקום או בריאות מצב גיל, בסיס על אם בהן המעוניינים מבוטחים לדחות עליהן
בתחומי מסוימים שירותים הספקת על אחריות הזמן במשך עצמן על לקחת מקופותהחולים דורש החדש
עלידי מומנו או סופקו שקודם והילד, האם לבריאות התחנות כולל והמניעה, הנפש בריאות הגריאטריה,

הממשלה.

ישיל הבריאות משרד הבריאות. משרד של תפקידו את גם שינתה החדש הבריאות ביטוח חוק של הפעלתו
את לשפר כדי מחדש ארגון של תהליך כיום עובר והוא שירותים להספקת כה עד נשא בה האחריות את מעליו

הבריאות. שירותי איכות על ולפקח לתכנן מדיניות, לקבוע יכולתו

מדיניות וסוגיות לילדים שירותים .2
בידע ההתקדמות עם המערבי. בעולם השכיחות לאלה דומות בישראל ונוער ילדים של הבריאות בעיות
השנים במשך גדלה הבריאות, על לשמירה הקשורות ובפעולות חיים בסגנון והשינויים ובטכנולוגיה הרפואי
אלף לכל 7.5 בישראל התינוקות תמותת שיעור היה ב1994 נולדו. עתה שזה תינוקות של החיים תוחלת
מאז משמעותי באורח הצטמצם אלה בשיעורים המוחלט הפער ללאיהודים. ו11.3 ליהודים 5.7 חי, לידות
ליהודים 18.6 לאלף, 21.9 היה בישראל תינוקות תמותת של הכולל השיעור כאשר המוקדמות השבעים שנות

.(CBS 1995b) ללאיהודים ו32.1

לילדים מיוחדים ואגפים הארץ במרכז הממוקם לילדים ביתחולים כולל בילדים המתמחה הרפואי הטיפול
נפגעי בילדים לטיפול צוותים הנפש, בבריאות מתמחים ושירותי מניעה שירותי כלליים, בתיחולים בכמה

אלימות. נפגעי בילדים לטיפול מיוחדות חוץ ומרפאות כלליים, בבתיחולים אלימות

כספים מינהל, מערכות באמצעות כלל בדרך מסופק בישראל בילדים והמונע הראשוני הרפואי הטיפול
כוונו לדאגה, עיקרי מקור הן הילד בהתפתחות הקשורות ובעיות מחלות שמניעת מכיוון נפרדות. והספקה
בתוך ציבוריים בריאות ושירותי המשפחה לבריאות תחנות כולל מניעה שירותי מספר להקמת המאמצים

בתיהספר.

ועד מלידתם ילדים ושל הריונן במהלך נשים של לרווחתו בדאגה המתמקדות המשפחה, לבריאות התחנות
התעללות ופיזיות, נפשיות מגבלות של מוקדם גילוי חיסונים, לידה, לפני בדיקות מציעות חמש, לגיל להגיעם
כולל בילד, לטיפול חודשים שישה כל גבוה ולא אחיד סכום משלמים ההורים וייעוץ. לבריאות חינוך והזנחה,
כספית עזרה לקבלת ו/או פיננסי לייעוץ הסוציאליים לעובדים מופנים לשלם יכולים שאינם הורים חיסונים.
מכירות האחיות רוב קהילתית. גישה ובעלות בקהילה ממוקמות המשפחה לבריאות התחנות הצורך. במקרה
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עלידי נתפסות התחנות לכן הילדים. כל של המוקדמת וההתפתחות ההריון במהלך עוד המשפחות את
בגיל המשפחות מכל ש950/0 היא ההנחה האוכלוסייה. כל את כמעט מכסות והן תמיכה, כמקור המשפחות
הילד. לחיי הראשונות השנתיים ובמהלך ההריון מתחילת המשפחה לבריאות בתחנות מבקרות ילדים גידול
פורסמו, שטרם (נתונים וחצי שנתיים לגיל מגיעים שהילדים לאחר חדות יורד זה בשירות השימוש שיעור

הציבור). לבריאות המחלקה הבריאות, משרד

בתחנה האחות או הראשוני הרופא עלידי מתגלות הן כאשר או התפתחותיות, לבעיות חשד יש כאשר
26 ישנם בישראל הילד. להתפתחות המקומי למרכז קרובות לעתים הילדים מופנים המשפחה, לבריאות
לבתיחולים קשורים ומיעוטם הבריאות, משרד עם או קופותהחולים עם קשורים שחלקם כאלה מרכזים
לסבול עלולים אשר חמש, לגיל עד בילדים וטיפול ייעוץ מוקדם, באבחון מטפלים המרכזים כלליים.
תוך פרהרפואיים ושירותים אבחון שירותי מספקים המרכזים תפקודיות. או התפתחותיות ממוגבלויות
ילדים להורים. והדרכה תמיכה שירותי גם מספקים מהמרכזים כמה רבתחומית. צוות גישת על דגש שימת

אחרת. רפואית למסגרת או מיוחד לחינוך למסגרת כלל בדרך מופנים חמש גיל לאחר לטיפול הזקוקים

מונעת, רפואה שירותי לכך מיוחדת הכשרה שקיבלו הציבור בריאות אחיות מספקות היסודיים בבתיהספר
309''0 במימון זה בשירות שתמכו מקומיות רשויות מספר היו הבריאות. משרד עלידי בעיקרם שממומנים
חינוך כוללים בבתיהספר השירותים כללית. קופתחולים עלידי השירותים מומנו מחוזות ובכמה מעלותו
בהתבגרות הקשורות וסוגיות אישית, היגיינה תזונה, כגון בנושאים, והרצאות דיונים באמצעות לבריאות
אלה שירותים להספקת האחריות וראייה. שמיעה של תקופתיות ובדיקות חיסונים נכללים כמו^ מינית.
השירותים ברמת ירידה היתה מכך וכתוצאה רווח, למטרת שלא פרטיים לארגונים שנתיים לפני הועברה

מקומיות. רשויות בכמה

בעיקר הם הניתנים השירותים תיכוניים. בבתיספר מונעת רפואה לשירותי אחראיות המקומיות הרשויות
ועל איידס, כולל מידבקות מחלות על p) ולאלכוהול לסמים התמכרות מניעת על דגש תוך באופיים חינוכיים
עלידי שחוברו הנחיות פי על מופעלים היסודיים בבתיהספר הבריאות ששירותי בעוד בטיחות. של סוגיות
עלידי לאחרונה רק נוסחו התיכוניים בבתיהספר העובדות האחיות של לפעולתן ההנחיות הבריאות, משרד
שנים, שלוש בת מעבר תקופת לאחר ממלכתי, בריאות ביטוח חוק של יישומו עם במיוחד. לכך שמונתה ועדה
אל הציבור בריאות אחיות עלידי בבתיהספר הניתנים השירותים כל הספקת על האחריות תעבור

קופותהחולים.

מתמחים שירותים מספר באמצעות למתבגרים מניעה שירותי ניתנים בבתיהספר, הניתנים לשירותים בנוסף
כללית. קופתחולים ועם רווחה שירותי המספקים גופים עם ביחד הבריאות משרד עלידי הממומנים
הקשורות בבעיות וטיפול רפואיות בדיקות כולל מיני, בחינוך מתמקדים הללו המתמחים המרכזים
מבחינת עדיין מוגבלים הקיימים השירותים המזל, לרוע וכדומה. משקל בעיות בגרות, פצעי כגון להתבגרות,

זו. גיל קבוצת של והולכים הגדלים הצרכים את מספקת במידה מכסים ואינם והיקפם מספרם

מסופקים הורים, והדרכת ופסיכותרפיה ייעוץ אבחון, מבחני הכוללים הנפש לבריאות ציבוריים שירותים
במחלקות במיוחד, לכך שהוכשר צוות עלידי ניתן הטיפול ולמתבגר. לילד הנפש לבריאות המרפאות עלידי
עובדות מיוחדים, שירות אזורי המשרתות החוץ, מרפאות ולמתבגרים. לילדים הנפש לבריאות מיוחדות
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הצביעו התייעצנו עמם מהמומחים כמה זאת, למרות בלבד. סמלי תשלום תמורת או תשלום ללא כלל בדרך
למחלוקת מרכזי נושא בנוסף, הקהילה. צורכי לבין הזמינים הנפש בריאות שירותי בין חמורים פערים על
או להן זקוקים שבאמת לאלה זמינות ואינן הבינוני מהמעמד משפחות בעיקר משרתות אלה שמרפאות הוא
יותר קשות אוכלוסיות אל מגיעות אינן אלה שמרפאות מכך בעיקר נובע הדבר במצוקה. שנמצאים לאלה
משרד הקים זה, מצב לשנות כדי רבות. בעיות להן שיש משפחות או פעולה, משתפות שאינן משפחות כולל
מחויב המרכז הארץ. דרום את המשרת שבע בבאר ולנוער לילדים הנפש לבריאות מרכז לאחרונה הבריאות
ואלימות בילד התעללות כגון בבעיות, ולטפל יותר רבה במצוקה הנמצאות משפחות אל להגיע במיוחד

במשפחה.

רווחה שירותי ד.
מבוא .1

הרווחה בתחום כללית חקיקה פי על ניתנים ונוער, לילדים שירותים כולל בישראל, האישיים הרווחה שירותי
(חוק כאלה לשירותים הזקוקים ולמשפחות לבודדים רווחה שירותי לספק המקומיות הרשויות את המחייבת
להספקת אמותהמידה את לספק, שיש הייחודיים השירותים את מציין אינו החוק .(1958 הרווחה שירותי
בתקנות ביטוי מוצאים אלה כל אלה. שירותים של למימונם המקורות או ההיקף את לא ואף השירות
אלה. שירותים של התקינה ועל המקצועי הפיקוח על גם שאחראי והרווחה העבודה משרד עלידי שהוצאו
כתוצאה קרובות לעתים משתנים הכספים והקצאת להספקתם אמותהמידה המסופקים, השירותים
על הממשלה בהוצאות בתנודות משתקפת זו עובדה .(1994 (דורון וחברתיים פוליטיים ושינויים מלחצים

.(1993 (קטן השנים במהלך הרווחה שירותי של ההוצאות וברמת מהתל"ג, כשיעור אישיים רווחה שירותי

המדיניות כי אף המקומיות הרשויות על השירות להספקת האחריות רוב את מטיל הרווחה שירותי חוק
נוסחה על מבוסס להיות אמור הרווחה שירותי להפעלת המדינה של תקציבה הממלכתית. ברמה נקבעת
המקומיות הרשויות במציאות, ואולם .25"/0 משלמות והרשויות 750/0 משלמת המדינה שבאמצעותה קבועה
היוותה ב1993 המשרד. עלידי שאושרו השירותים את ומשלימות מהעלות מ250/0 יותר כלל בדרך מכסות
המימון שיעור זאת, עם רווחה. שירותי על מההוצאות כשנישלישים הממשלה של הממוצעת ההשתתפות
ל750/0 המדינה של חלקה מתקרב יותר, העניות המקומיות מהרשויות בכמה ניכר. באופן משתנה הממשלתי
על שיענו השירותים שהיקף מכאן, .(1993 (קטן ל500/0 מתחת לרדת חלקה עשוי האחרות שברשויות בעוד
מוכנות או יכולות שהן הכספיים במשאבים תלוי לספק יכולות המקומיות שהרשויות המקומיים הצרכים
שיש מקומיות רשויות הטבע, מדרך הארצית. ברמה השירותים להספקת שהוקצו למשאבים מעבר להקצות
לרשויות בהשוואה יותר, עצמאי באורח ולפעול יותר נרחבים שירותים לספק יכולות רבים משאבים להן

הממשלה. של בפיקוחה יותר תלויות הנשארות יותר, העניות

לשאת ממשיכה הממשלה למימון, והולכת גדלה אחריות עצמן על נוטלות המקומיות הרשויות כאשר גם
מוגבל דעת שיקול עם זו מדיניות להפעיל נדרשות המקומיות הרשויות מדיניות. לקביעת מלאה באחריות
הרשויות השונים. לשירותים כוחאדם והקצאת השונים הרווחה שירותי בין הכספים לחלוקת באשר
את שיספקו ממשלתיים לא ולארגונים לעמותות ויותר יותר פונות מספיקים משאבים להן שיש המקומיות

יותר. גמיש באופן השירותים
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על הפועלות חברתיים לשירותים מחלקות של נרחבת מערכת באמצעות ניתנים האישיים הרווחה שירותי רוב
שירותי של העיקריים הספקים שהם מקצועיים סוציאליים בעובדים מאוישות אלה מחלקות שכונתי. בסיס
ביתית עזרה כגון אחרים, ושירותים תכניות של הפיתוח על גם אחראיות המקומיות הרשויות ישירים. ייעוץ

עליהם. הפיקוח ועל הלימודים, שעות לאחר מסגרות או למשפחות,

המשרד עלידי ישירות המועסק כוחאדס עלידי מסופקים המשרד באחריות שנמצאים מהשירותים חלק
אימוץ. ושירותי מבחן שירותי לבית, מחוץ הניתנים השירותים רוב את כוללים אלה הארצית. ברמה

ולנוער לילדים עיקריים שירותים .2
הילדים בקרב עיקריות אוכלוסיות שלוש של לצורכיהן פתרונות מציאת על אחראי והרווחה העבודה משרד
ההוצאות עבריין. ונוער שוליים ונוער הזנחה, או התעללות קורבנות שהם ילדים בעוני, החיים ילדים והנוער
לשירותי ההקצבה מכלל כ200/0 מהוות ולנוער לילדים אישיים רווחה שירותי על הממשלה של הישירות
האישיים הרווחה ששירותי למרות נפש. לחולי ו120/0 לקשישים המוקצים לכ0/"5 בהשוואה אישיים, רווחה
רווחה שירותי על הממשלה בהוצאות ביותר הגדול הסעיף את מהווים עדיין ולנוער לילדים המסופקים
הצטמצם אלה לשירותים המוקצה הממשלתי המימון ששיעור כך על לאחרונה שנערך מחקר מצביע אישיים,
למען לשירותים הממשלתית ההקצאה שיעור שוב גדל התשעים בשנות .(1993 (קטן השמונים שנות במהלך

ב1980. הממשלתיות ההוצאות לשיעור הגיע טרם הוא זאת עם ונוער. ילדים

אחראי ואישיים חברתיים לשירותים האגף ולנוער. לילדים שירותים מספקים במשרד עיקריים אגפים שני
לפרט השירות ולנוער, לילד השירות את כולל זה אגף במצוקה. במשפחות והילדים ההורים עם עבודה על
הקשישים. כגון אחרות, לאוכלוסיות שירותים המספקות מחלקות גם וכולל הילד, למען והשירות ולמשפחה,
באמצעות רגילות במסגרות להשתלב מצליחים שאינם צעירים משרת במצוקה לנוער ושירותים התקון אגף
לנשים והשירות ,(111 בחלק ה' בפרק "מפתנים" על (ראה הנוער לשיקום השירות לנוער, המבחן שירותי
קרובות לעתים גורם שירותים בהספקת המעורבים והאגפים היחידות של יחסית הרב מספרם ונערות.

תיאום. ולבעיות חופפים שירותים להספקת

ואישיים חברתיים לשירותים האגף (א)
או בסיכון לילדים שירותים שלושה פועלים ואישיים חברתיים לשירותים האגף במסגרת לעיל, שנאמר כפי
בפיקוחו ובמצוקה העניות המשפחות בצורכי מטפלות חברתיים לשירותים המקומיות המחלקות במצוקה.
אלה. במשפחות הילדים של בצורכיהם טיפול תוך ככלל המשפחות עם ועובדות ולמשפחה, לפרט השירות של
הספקתם תיאום על אחראים והם סוציאלית, בעבודה לפחות ראשון תואר בעלי הם אלה במחלקות העובדים
בעבר שסופקה הכספית שהתמיכה מכיוון ואישיים. חברתיים לשירותים האגף שבפיקוח השירותים כל של
העובדים מספקים לאומי, לביטוח המוסד של קיצבאות באמצעות כיום משולמת אלה, מחלקות עלידי
תמורה לספק ויכולים והפניות, הדרכה ייעוץ, חברתיים לשירותים המקומיות במחלקות הסוציאליים
כזאת עזרה קיבלו משפחות 35,000) בסיסי ביתי ציוד ברכישת עזרה מאוד: מוגבל באופן רק ישירה כלכלית
לנהל המתקשות למשפחות ביתית עזרה ב1995), סיוע קיבלו 140,000) הדיור בהוצאות זמנית עזרה ב1995),
האם כאשר במיוחד יום, במעונות ילדים בהשמת ועזרה זאת), עזרה קיבלו משפחות 4,500) משקביתן את
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ל180,000 ולמשפחה לפרט השירות עזר ב1995, המשפחה. של השיקום תכנית פי על עבודה מחפשת
קשישים. כולל לא בסךהכל, משפחות

כי נמצא זה, שירות שבטיפול משפחות של הצרכים את שבחן (1992) ואחרים שילין עלידי שנערך במחקר
לטיפול ביחס והן ההורים בין הן בעיות היו המשפחות לרוב רווחה, בשירותי אחרים לצרכים בנוסף
אלה בבעיות לטיפול המוקדשים שירותים פיתוח על החוקרים המליצו אלה, מממצאים כתוצאה בילדיהם.
עסק מכך, כתוצאה לילדים. עתידיות בעיות למנוע בכדי ילדים, עם צעירות משפחות עם ישירה עבודה עלידי
ולמשפחות עניות למשפחות מיוחדות תכניות בפיתוח גם האחרונות בשנים ולמשפחה לפרט השירות
לגיל מתחת לפחות אחד ילד להן שיש רבבעייתיות צעירות למשפחות מיועדות הללו התכניות רוב במצוקה.
פירעון תעסוקה, חיפוש המשפחה, תקציב ניהול (כגון בסיסיים כישורים רכישת הן מדגישות התכניות שש.
באמצעות מופעלות כאלה תכניות של מגוון ההורים. ותפקוד המשפחה בתוך היחסים שיפור והן וכד'), חובות
ומספר בלבד אתרים למספר מוגבלות התכניות עלפירוב כי אף חברתיים, לשירותים המקומיות המחלקות
שנים שלוש בת תכנית "יחדיו", היא כזו אחת תכנית כלל. בדרך קטן הוא השירות את המקבלות המשפחות
נמצאת הנורמלית שהתפתחותם לילדים אמהות של וההודיים האישיים הכישורים את לשפר שנועדה
(נתונים ילדים ו1,800 משפחות 630 וכללו הארץ, ברחבי אתרים ב33 "יחדיו" קבוצות פעלו ב1995 בסיכון.
בקרב התערבות על גם אחראי ולמשפחה לפרט השירות .(1995 ולמשפחה לפרט השירות פורסמו, שלא
ילדים עם חדהוריים משקיבית מוגבלים, ילדים בהן שיש משפחות כגון מיוחדות, בעיות עם משפחות
גם אחראי השירות לעיל, שהוזכרו לתכניות בנוסף שנה. מדי פועלות כאלה קבוצות כ45 וכד'; מתבגרים
להגנת החוק במשפחה, אלימות למניעת החוק כולל משפחות, לגבי חדשים חוקים מספר של ליישומם

למשפחה. משפט בבתי סיוע יחידות והפעלת חסריישע

של ארצית רשת הוקמה במשפחה. ואלימות בנישואין בעיות משמורת, דיוני של במקרים גם מתערב השירות
כאלה; מרכזים 15 הופעלו ב1995, אלימות. התרחשה בהן משפחות עם העובדים במשפחה לאלימות מרכזים
כל משפחות 9,500 המשרתות למשפחה ייעוץ תחנות 74 גם מפעיל השירות ב1996. ייפתחו נוספים ארבעה
בעיות ובפתרון ההוריים הכישורים בשיפור לסייע שירותים מספקות התחנות ילדים. 35,000 כולל שנה,
מתפקידם, כחלק ולמשפחה). לפרט השירות והרווחה, העבודה ממשרד פורסמו שלא (נתונים בנישואין
כדי כאלה. בבעיות בטיפול חברתיים לשירותים המקומיות המחלקות לעובדי הכשרה אלה מרכזים מספקים
המקרים בדיקת על אחראים במיוחד לכך שמונו דין לסדרי סעד פקידי ילדים, משמורת של בסוגיות לטפל
כ10,000 משרתות חברתיים לשירותים המחלקות הילד. משמורת בנושא המשפט לבית המלצות והגשת
שבהם במקרים להיפגש יכולים וילדים הורים שבהם מרכזים מספר גם מפעיל השירות שנה. מדי משפחות
גם מפעיל השירות המשפחה. בבית יבקר לא או משפחתו בני עם יגור לא ההורים שאחד המשפט בית החליט
במרכזים שירותים קיבלו משפחות 7,500 ותמיכה; ייעוץ להן המספקים חדהוריות, למשפחות מרכזים 38

ב1995. אלה

או נשואות לא לאמהות שנולדו (ילדים מאמצות במשפחות ילדים השמת על אחראי הילד למען השירות
בחירת על והן הילדים השמת על הן בלעדית אחראי השירות המשפט). בית בהוראת מבתיהם שנלקחו ילדים
ילדים ממאתיים יותר והעביר ילדים מאות בכארבע השירות טיפל ב1992 מתאימים. מאמצים הורים
מגורים הספקת באמצעות נשואות לא צעירות אמהות מאות בכשלוש גם מטפל השירות מאמצות. למשפחות
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בהריון לנערות אחד והוסטל אימוץ לפני לילדים מעבר מסגרות שתי גם מפעיל השירות ייעוץ. ושירותי
.(Ministryof Labor and Social Affairs 1993)

קורבנות שהם ולנוער לילדים שירותים הספקת על האחראי העיקרי השירות הוא ונוער לילד השירות
הקהילה במסגרת הן ניתנים לילדים הרווחה שירותי כלשהו. אחר בסיכון שנמצאים או הזנחה, או התעללות
והן לעיל) כמתואר חברתיים לשירותים המקומיות במחלקות שעובדים הסוציאליים העובדים עלידי (בעיקר
העובדים עלידי הניתן ולילדים למשפחות ייעוץ כוללים בקהילה השירותים פנימיות. במסגרת
הלימודים; שלאחר לשעות מסגרות בסיכון; לילדים ומשפחתונים יום במעונות שהות סבסוד הסוציאליים;
קידום עלידי וההתעללות ההזנחה ולצמצום ההורים תפקוד לשיפור המכוונות בקהילה מיוחדות ותכניות
הילד להגנת שירותים גם מספק ולנוער לילד השירות המשפחה. בתוך יותר טובים ויחסים יותר טובה הורות
מקבלים במיוחד לכך שמונו הנוער לחוק סעד פקידי חברתיים. לשירותים המקומיות המחלקות באמצעות
לקבלת ופונים המשפט בתי בפני מופיעים והזנחה, התעללות של מדווחים מקרים לחקור חוק פי על הרשאה

בסיכון. לילדים הגנה צווי

העובד כאשר ניתן הנוער לחוק סעד פקיד עלידי ייעוץ לילד. ישירות ולא להורים כלל בדרך ניתן הייעוץ
יותר. סמכותית בהתערבות צורך שיש מרגיש המשפחה של הסוציאלי

ב1989 הרווחה. שירותי מערכת בטיפול הנמצאים ילדים על שוטף באופן מעודכנים נתונים קיימים לא
המוכרים הילדים שמספר לכך לב לשים יש .(1990 (ויזל ולנוער לילד מהשירות שירותים ילדים 39,000 קיבלו
בפיקוחו אלה לילדים שסופקו השירותים בהרבה. גדול היה תקופה באותה המוניציפליים הרווחה לשירותי

:1 בלוח מוצגים ולנוער לילד השירות של

ולנוער לילד בשירות שונים שירותים המקבלים הילדים אחוז :1 לוח
מהילדים אחוז " שירןת

47 בלבד הנוער לחוק סעד סוציאלי/פקיד עובד עלידי ייעוץ
25 משפחתונים) יום, (מעונות הרך לגיל יומיות מסגרות
10 הלימודים שלאחר לשעות מסגרות
22 לבית מחוץ מסגרות
2 מיוחדות תכניות

.1990 ויזל, מקור:

מנוצלים אלה מעונות משפחתונים. או יום במעונות מבקרים ולנוער לילד לשירות המוכרים מהילדים כרבע
לעתים בהם יש לאחרונה, שהוקמו תכליתיים רב יום מעונות לכמה ופרט עובדות, אמהות עלידי בעיקר
ושל בסיכון ילדים של המיוחדים לצורכיהם מענה לתת שנועדו מיוחדים שירותים בלבד רחוקות
שעות מספר יותר המבוגרים לילדים מספקות הלימודים שלאחר בשעות הפועלות המסגרות משפחותיהם.
רפואיים. פארא שירותים ולעיתים, הפנאי לשעות פעילויות חמות, ארוחות גם כמו לבית, מחוץ נוספות שהות
משרד פתח האחרונות, השנתיים במהלך השירות. שבטיפול מהילדים 100/0 אלה במסגרות הושמו ב1989
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הזמינות המסגרות מספר את להרחיב כללארצי במאמץ החינוך, משרד עם בשיתוף והרווחה, העבודה
הלימודים. שלאחר בשעות לשהייה

בקהילה. ובהורים בילדים לטפל כדי ניסיוניות תכניות מספר לאחרונה פותחו ולנוער לילד השירות בחסות
בין היחסים את ולשפר נוספת התעללות למנוע ההוריים, הכישורים את לשפר היא אלה תכניות של מטרתן
זו תכנית בהולנד. פותחה שבמקור "אוריון", תכנית היא כזו תכנית של אחת דוגמה לילדים. ההורים
את לשפר להן ולסייע צעירים ילדים להן שיש פגיעות משפחות עם לעבוד כדי וידיאו במצלמות משתמשת
שפותחה תכנית על המבוססת "הקן", מכונה שבישראל ,Home Start של בתכנית הדדית. לתקשר יכולתן
להן ומספקים בשבוע, פעם לפחות קטנים ילדים להן שיש בעייתיות במשפחות מתנדבים מבקרים בבריטניה,
מהילדים בלבד קטן שיעור ואולם, המשפחה. של המיוחדות בבעיות לטפל כיצד מעשית ועצה רגשית תמיכה
התכניות מסוג קהילתיות התערבות בתכניות חלק נוטלים UV0) ולנוער לילד השירות של בטיפולו שנמצאים
החדה והעלייה הישע), חסרי להגנת (החוק והזנחה התעללות על דיווח שחייבה התחיקה בעקבות הללו.
וארגוני ג'וינטישראל עם בשיתוף והרווחה, העבודה משרד עלידי הוקמה המדווחים, המקרים במספר
חודשים, לשלושה עד קצר, לזמן מגורים מספקים אלה מרכזים חירום. מרכזי מערכת אחרים, מתנדבים

בשדה. סוציאליים עובדים עלידי שהופנו מסובכים למקרים יותר ארוך לטווח לבית מחוץ ושירותים

כ7,700 בפנימיות התגוררו ב1995 אומנות. ובמשפחות בפנימיות השמה כוללים ביתיים החוץ השירותים
לילד השירות והרווחה, העבודה משרד פורסמו, שלא (נתונים אומנות משפחות עם חיו ילדים ו1,700 ילדים
מחוץ ההשמות ולנוער. לילד השירות בטיפול הילדים מכלל כרבע מהווים אלה ילדים .(1995 פברואר ולנוער,
בדרך נעשית לבית מחוץ שההשמה למרות .(1992 (ויזל השירות מתקציב כשלושהרבעים ב1991 היוו לבית
לקבל לביתם מחוץ הילדים של השמתם צריכה משפט), בית מצו כתוצאה לא (דהיינו ההורים בהסכמת כלל
כגון אחרים, מקצוע ואנשי סוציאליים עובדים חברים שבה המקומית, ההחלטות מוועדת אישור כל קודם
בתכנית המשרד החל לאחרונה, ופסיכולוגים. מורים רופאים, המשפחה, לבריאות מהמרפאות אחיות
כל לגבי החלטות בקבלת יותר מרכזי תפקיד למלא להן לאפשר כדי אלה ועדות של סמכויותיהן את להרחיב

ולמשפחותיהם. לילדים מקרים כמנהלות תפקודן על בנוסף ההתערבות סוגי

ביטוי ניתן השמונים שנות בסוף אומנה. במשפחות ולאודווקא בפנימיות הן לבית מחוץ ההשמות מרבית
והשירות הציבור, את להעסיק ממשיך הנושא אלה. במסגרות הטיפול לאיכות באשר גדולה ציבורית לדאגה
על נאותה בצורה שיענו דגמים ובעיצוב הפנימיות של איכותן בהעלאת ניכר מאמץ משקיע ולנוער לילד

ילדים. של שונות אוכלוסיות של צורכיהן

ועם ג'וינטישראל עם בשיתוף חדשים. פנימיות דגמי מספר של פיתוחם את המשרד האיץ האחרונות בשנים
חי בה בקהילה הממוקמים קבוצתיים, ובתים הקהילה במסגרת פנימיות הוקמו אחרים מתנדבים ארגוני
גם נמצאות פיתוח בתהליך לילדיהם. הקשורות החלטות בקבלת ההורים השתתפות את ומעודדים הילד,
כמו הילדים, עם יחד החיים נשואים זוגות עלידי והמנוהלות פרטיים בבתים הפועלות משפחתיות, פנימיות
חוץ" "תכניות מפעילות מהפנימיות כמה בנוסף, יותר. גדולות פנימייתיות במסגרות משפחתיות יחידות גם
היה נוסף שינוי בלילה. הוריהם לבית וחוזרים פנימייתית במסגרת היום במהלך נמצאים הילדים שבהן
נפש לחולי ממוסדות שהועברו נפשית, מבחינה יותר מופרעים שהם לילדים מיוחדות מסגרות של פיתוחן

יותר. הולמות למסגרות
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לשפר כדי עבודה ונוהלי אמותמידה כיום והרווחה העבודה משרד מפתח חדשים, דגמים של לפיתוחם בנוסף
מומחים ועדת לאחרונה השלימה שנתיים, שנמשך בתהליך פנימייתיות. במסגרות הניתן הטיפול איכות את
לטיפול חדשות אמותמידה של חיבורן את וג'וינטישראל, והרווחה העבודה משרד של בחסותם שכונסה
פנימייתיות מסגרות של מדגם על שנערך לעומק במחקר השתמשה הוועדה פנימייתיות. במסגרות הניתן
ברוקדייל, וג'וינטמכון ג'וינטאלכ"א עם בשיתוף והרווחה, העבודה משרד בנוסף, .(1996 וברנע (דולב
לילדים מסגרות כולל הפנימייתיות המסגרות סוגי לכל מתקדמת פיקוח מערכת הכנסת של בתהליך נמצאים
ומאפשרים מסגרת, של סוג לכל במיוחד שפותחו למעקב, בכלים משתמשת זו מערכת בסיכון. ולנוער
ביצוע של הולמות לאמותמידה השונות המסגרות של היענותן את מתמשך בסיס על למדוד למפקחים

.(1994 ואחרים (פליישמן

במצוקה לנוער ושירותים התקון אגף (ב)
פועל האגף בשוליים. נוער לאוכלוסיות שירותים במתן מתמחים במצוקה לנוער והשירות התקון אגף

אלה. אוכלוסיות של השונים בצרכים המטפלים עיקריים ויחידות שירותים חמישה באמצעות

המיועד ונערות לנשים והשירות לבנים המיועד וצעירים, לנוער השירות לנוער, נפרדים שירותים שני ישנם
ממסגרות נשירה של בתהליך נמצאים או שנשרו (2213 (גילאי נוער לבני שיקומי טיפול המספקים לנערות,
בהתנהגות לשינוי להביא מנסים השירותים התנהגותיות. בעיות של אחרים תסמינים מפגינים ואשר החינוך
השירותים חינוכית. והעשרה מקצועית הכשרה טיפול, קבוצות באמצעות בקהילה להשתלב וביכולת
יחד נערות. לכ6,770 ב1994 הגיע ולנערות לנשים השירות לבורחים. ומקלטים צעירים מועדוני גם מפעילים
מדי אונס. לנפגעות ומרכזים מוכות לנשים שירותים גם ולנערות לנשים השירות מפעיל מתנדבים ארגוני עם
פורסמו שטרם (נתונים צעירים וגברים נערים בכ7,800 צעירים ולמתבגרים לנוער השירות מטפל שנה

.(1995 והרווחה העבודה ממשרד

במסגרות להשתלב הצליחו שלא נוער, לבני מספקים מקצועית להכשרה והשירות נוער לשיקום השירות
,(111 בחלק ה' פרק (ראה "מפתנים"  חלופיים בתיספר באמצעות ושיקום חינוך שירותי רגילות, חינוך

.(1995 וגבעון (כהן מפתנים ב34 ב1993 למדו נוער בני כאלפיים לימודים. עם עבודה המשלבים

של הכללתם הנוער. חסות ורשות לנוער המבחן שירות באמצעות מסופקים צעירים לעבריינים השירותים
את משקפת פנים לביטחון המשרד או המשפטים משרד במסגרת ולא הרווחה שירותי במסגרת אלה שירותים
היא המבחן שירות של העיקרית אחריותו אכיפה. על המושם לדגש בהשוואה סוציאלית עבודה על הדגש
לפני מגישים העובדים פליליות. עבירות בביצוע מואשמים, או החשודים, 1812 גילאי בקטינים לטפל
השיקום פוטנציאל על גם וכן והנפשית, הפיזית בריאותם מצב התנהגותם, הנוער, בני על דוחות המשפט
מבני לכמה המתאימים השירותים ועל הדין גזר לגבי המשפט לאחר המלצות גם מגישים העובדים שלהם.
שני כך. על מחליט המשפט בית כאשר  המבחן תקופת בעת הפיקוח על אחראים והם העבריינים, הנוער
קשורות שאינן והזנחה בילדים התעללות על האשמות לחקור הם המבחן שירות של נוספים תפקידים
(14 גיל (תחת בילדים הקשורים פשעים וחקירת הנוער, לחוק סעד פקידי עם הצורך פי על עבודה במשפחות,

לו. עדים או הפשע קורבנות הם אם בין
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התנהגות בגלל הופנו מתוכם כש13,000 14 לגיל מתחת קטינים 15,000 של הפניות השירות קיבל ב1993
לנוער לביתמשפט הגיעו 5,500 הקטינים 13,000 מבין לעבירות. עדים או קורבנות היו 2,000 ועוד עבריינית,
נשים בליגת סוציאלית לעבודה המרכזית והספרייה והרווחה העבודה (משרד המבחן לשירותי הופנו ו680

.(1994 בישראל

חמורות, רגשיות הפרעות עם ולנוער עבריין לנוער משקמות פנימייתיות מסגרות מפעילה הנוער חסות רשות
מתקני פנימיות, נעולים, מעצר תאי כולל מסגרות 37 מפעילה הרשות שנה. מדי נוער בני כ1,300 ומשרתת
הרשות אבחון. ומרכז והוסטלים, כדירות קהילתיות למסגרות מפנימיות במעבר הנמצאים נוער לבני מעבר
יחידות המעצר, חדרי יחידת יפעלו שבו מקיף טיפולי רצף בהקמת ג'וינטישראל עם פעולה כיוס משתפת
למה בתשובה בקהילה. ההוסטלים עם ישיר ובקשר מתקן באותו המעבר ויחידות המשקמות הפנימיות
לבני חדשים מתקנים גם הרשות פתחה הנוער, בקרב הרחוב" "דרי תופעת של והולכת גדלה כבעיה שנתפס
Ministryof Labor and Social Affairs) מנותק לנוער מתנדבים ארגון "עלם", עם בשיתוף ברחוב הגרים נוער

.(1995 הנוער חסות מרשות פורסמו שלא נתונים ; 1993

,(18 לגיל (מתחת עבריינים קטינים וחוקרות הבודקות מיוחדות נוער יחידות מפעילה ישראל משטרת
אחרים גורמים של בשיתופם פועלות אלה יחידות הרווחה. לשירותי אותם ומפנות במצוקה קטינים מאתרות
ישנם בהם, חלק נוטלת שהיא או המשטרה, שמפעילה הפרויקטים בין זו. גיל בקבוצת פשיעה למנוע כדי גם
של הבסיסית הגישה אחרות. ובמסגרות בבתיהספר אלימות ולצמצום לסמים התמכרות למניעת פרויקטים
שירותי עם ובשיתוף טווח, ארוך תיוג למנוע היא ראשונה עבירה שעברו נוער בבני בטיפול הנוער יחידות

.(Geva 1995) פשע לחיי מכניסה להימנע לקטין לסייע הרווחה,

נוער לבני אישיים רווחה בשירותי עיקריות סוגיות .3
ולנוער. לילדים האישיים הרווחה בשירותי הקשורות מרכזיות סוגיות כמה עולות לעיל השירותים מסקירת
של בתפקידיהם חפיפה ישנה קרובות ולעתים ארגונית מבחינה מסובכת ומשפחות ילדים המשרתת המערכת
שירותים לפתח עשויים השונים והיחידות השירותים מכך כתוצאה השונים. והשירותים האגפים
לכיסוי גם להוביל עלולה הארגונית המורכבות מאמציהם. את ביניהם לתאם מבלי דומות יעד לאוכלוסיות
על שיענו , כוללנים שירותים במתן ולקשיים והנוער הילדים בקרב אוכלוסייה קבוצות מספר של הולם בלתי

ומתבגרים. ילדים הורים, שונים: משפחה בני של המגוונים הצרכים

בשכיחות ביטוי לידי באה זו נטיה במשפחה. ולא בילד כלל בדרך מתרכזים בישראל הילד לרווחת השירותים
וקובעי המקצוע אנשי שרוב למרות קהילתיים. שירותים של המוגבל ובהיקף לבית מחוץ טיפול של היחסית
לבית מחוץ השמה פני על עדיפה הקהילתית שההתערבות כך על מצהירים הילד רווחת בתחום המדיניות
ואינם ביותר מועטים בקהילה השירותים עדיין משפחתם, במסגרת בילדים לטפל שיש כך ועל המקרים, ברוב
הספקת דפוסי על ביותר מוגבל מהימן מידע ישנו ומשפחותיהם. הילדים צורכי על הולמת בצורה עונים
המערכת במסגרת לאחרונה שבוצע ומשפחות ילדים של מקיף מחקר זאת, עם בהם. והשימוש שירותים
צורכיהן. על לענות כדי מתאימים שירותים מקבלות אינן המשפחות שרוב כך על מצביע הילד, להגנת
עומד וריבקין, (דולב לבית מחוץ הילדים השמת של האפשרות לבדיקת מביא הדבר רבים במקרים

להתפרסם).
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במשפחה המתמקדות יותר, מקיפות התערבות תכניות ולהפעיל לפתח השונים האגפים של מאמציהם אף על
הן רבות תכניות בהפעלת שהוחל למרות מוגבל. נשאר כאלה תכניות של היקפן בפנימיות, והן בקהילה הן
של תוצאה שזוהי pn" בחלקו, והמשפחות. מהילדים ביותר קטן חלק רק ומשרתות קטנות כלל בדרך
תכניות של התפתחותן את המעכבים שירותים, להספקת מקיפה גישה של חסרונה ושל הארגונית המורכבות
אנשי היעדר להיות עשויים זה למצב התורמים אחרים גורמים השונות. היחידות בין תיאום הדורשות
pi ולילד למשפחה סוציאליים עובדים בקרב כאלה התערבויות להפעלת הנדרשים הכישורים עם מקצוע
בקהילה טיפול על המבוססים והשירותים התכניות שרוב לכך לב לשים גם חשוב כלכליים. משאבים היעדר
שלאחר לשעות המיועדות המסגרות .(6 לגיל (מתחת צעירים ילדים עם למשפחות מכוונים להיות נוטים
להרחיב הנוכחיים למאמצים בנוסף יסודי. ביתספר בגיל לילדים הזמין העיקרי השירות הן הלימודים

ילדיהם. עם יחד להורים שירותים שיתנו תכניות להכניס מאמצים גם נערכים אלה, שירותים

הטיפול איכות את לשפר המאמצים ולמרות התערבות כאמצעי פנימיות על הניכרת ההסתמכות למרות
הלימודיים ההישגים בפנימיות. הניתן הטפול באיכות הקשורות סוגיות מספר פתוחות נותרו אלה, במסגרות
הולמת התערבות ניתנת מידה באיזו ברור ולא כלל, בדרך נמוכים הם פנימייתי בטיפול הנמצאים הילדים של
ולעתים רבות, שנים טיפולית במסגרת להישאר נוטים מביתם שהוצאו ילדים .(1996 וברנע (דולב זה בתחום
בסופי לביתם קרובות לעתים יוצאים בטיפול הנמצאים שהילדים למרות הוריהם. עם לחיות חוזרים רחוקות
שירותים מקבלים אינם ההורים חלופיות, במסגרות נמצאים שילדיהם שבזמן הרי ובחופשות, שבוע
המסגרות בנוסף, הביתה. הילדים של לשובם כהכנה שלהם ההורות כישורי את לשפר להם שיאפשרו
מועטות הזדמנויות המאפשרים מרוחקים, באזורים ממוקמות והן גדולות להיות נוטות הפנימייתיות

קהילתיים. בחיים להתנסות

למתרחש בדומה ולנוער. לילדים האישיים הרווחה שירותי במסגרת נוספת חשובה סוגייה היא הילד הגנת
האחרון, בעשור דרמטי באורח זו בסוגייה הציבורי העניין גדל אחרות, מערביות ובארצות בארצותהברית
(חוק להזנחה או להתעללות קורבנות שהם חשד שיש ילדים על דיווח המחייבת חדשה לתחיקה והוביל
שהיה בלא הזנחתם ועל בילדים התעללות על בדיווחים לעלייה הובילה זו תחיקה .(1989 הישע חסרי להגנת
מדיניות וקובעי מקצוע אנשי מודאגים מכך כתוצאה ולשיקום. להתערבות המוקצים במשאבים מקביל גידול
לספק שעשויה מתקנת, להתערבות זמן מעט אך ותשאיר בחקירות ויותר יותר תעסוק שהמערכת מכך רבים

וההזנחה. ההתעללות היקף בצמצום ולסייע למשפחות תמיכה

ברמה קהילתיים שירותים והפעלת פיתוח בפני מכשול הוא אף להוות עשוי ושיטתי מקיף מידע של חסרונו
של יעילותם ולגבי והילדים, המשפחות של הצרכים ואופי היקף לגבי ביותר מועט מידע קיים המקומית.
חדשים שירותים של פיתוחם את וללוות שיטתי מידע לאסוף מאמצים מספר נערכו לאחרונה השירותים.
והקצאת שירותים פיתוח מדיניות, קביעת מכך, כתוצאה מוגבלים. הם אלה מאמצים ואולם בהערכה.
לציון ראויה ציבורי. ללחץ כתגובה או מלומדים ניחושים של בסיס על קרובות לעתים מתבצעים משאבים

לנוער. המבחן בשירות תחומים במספר לפעולה הוכנסה שכבר המקיפה המידע מערכת היא

הרשויות עם פעולה ברוקדייל וג'וינטמכון ג'וינטישראל משתפים הללו, מהבעיות כמה על להתגבר כדי
ובאר (חיפה מקומיות רשויות בשתי בסיכון, לילדים הניתנים השונים השירותים של נציגים ועם המקומיות

17



השירותים מכל נציגים הכוללות ועדות זו, תכנית במסגרת מקיף. מקומי תכנוני מאמץ במסגרת שבע),
באשר שיטתי מידע המקומית. ברשות לילדים שירותים לתכנן כדי סדיר באורח ייפגשו בסיכון לילדים
בלתי כחלק לוועדות ונמסר נאסף המקומית, ברמה האוכלוסייה של לצרכים ובאשר המסופקים לשירותים
גם מחזק זו לאוכלוסייה שירותים בהספקת המעורבים הארגונים כל של יחד צירופם התכנון. מתהליך נפרד

ביניהם. והולך גדל תיאום להשיג המאמצים את

חינוך ה.
מבוא .1

של העצמאות הכרזת לפני שנה כחמישים ה19, המאה בסוף הוקמו ישראל של החינוך מערכת של יסודותיה
הוצאות בשיעור עלייה המבטא שיעור מהתל"ג, ל9.20/0 ב1994 הגיעו החינוך על ההוצאות ישראל. מדינת
פי על חובה והוא 185 גילאי הילדים לכל חינם ניתן בישראל החינוך .(1996 (הלמ"ס ב1990 מ6.40/0 אלו
בני רוב כאשר חמש, גיל לפני עוד החינוך למערכת מצטרפים הילדים רוב זאת, עם .15 גיל עד לילדים חוק
נמשכים בישראל הנוער בני רוב של לימודיהם ממשלתי. ובסבסוד בפיקוח לגנים הולכים והארבע השלוש

כלשהי. לימודית במסגרת ללמוד ממשיכים וה17 ה16 בני של רובם רוב ;15 לגיל מעבר

המשרד עלידי וממונים החינוך משרד בפיקוח הנמצאים "ציבוריים" בבתיספר לומדים הילדים כל כמעט
הרשויות עלידי מופעלים הביניים מחטיבות ניכר p>n p? היסודיים בתיספר רוב המקומיות. והרשויות
חלק נשארים אך מתנדבים, ארגוני עלידי מופעלים הביניים בחטיבות מבתיהספר חלק המקומיות.
אינן זו למערכת מחוץ ופועלות לחלוטין פרטיות שהן חינוכיות שמסגרות מכאן הממשלתית. החינוך ממערכת
בקרב כגון יהודיות, קבוצות כמה ובקרב הערבי במגזר יותר שכיחים כאלה בתיספר זאת, עם שכיחות.

החרדים.

יהודית נפרדות: כמערכות בעצם שמנוהלים עיקריים מגזרים בשני מאורגנת הציבורית החינוך מערכת
אחת כשלכל מהתלמידים), 170/0 (המשרתת וכוי) דרוזים (ערבים, ולאיהודית 830/0מהתלמידים) (המשרתת
ות^ החינוך מוסדות מבנה .(Ministry of Education 1994a) משלה חינוך ומוסדות לימודים תכנית יש
השפה את המשקפים ההכרחיים השינויים עם היהודי, שבמגזר לאלה דומים הלאיהודי במגזר הלימודים

אלה. אוכלוסיות של השונות התרבות ואת

בתיספר יש אחד ולכל חרדי), כלל (בדרך ועצמאי דתי חילוני,  זרמים מספר יש היהודי החינוך במגזר
הן בהם האוכלוסיות p<) שכונתית, במסגרת פועלים והדתי החילוני במגזרים היסודיים בתיהספר נפרדים.

יחסית. הומוגניות כלל בדרך

על לשמור מגזר לכל מאפשרת הדתיות, מידת ולפי וערבי, יהודי מגזרים לפי החינוך מוסדות בין ההפרדה
בתוך התלמידים בין תרבותיים מתחים של קיומם אפשרות את ומגבילה התרבותי, ייחודו ועל שפתו
במגזר נמוך חברתיכלכלי מעמד לבין הדתיות רמת בין חזק מיתאם שקיים מכיוון אבל, עצמם. בתיהספר
הפערים את להחריף כזו הפרדה עלולה הערבי, במגזר ככלל יותר נמוך חברתיכלכלי מעמד גם כמו היהודי,
טובים תלמידים הדתי, במגזר אלה. קבוצות בין החברתי המרחק את ולהנציח הלימודיים ההישגים ברמות
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שמקבלים החינוך רמת את מערער זה וגם בפנימיות, ללמוד פרופורציונלי בלתי בשיעור בוחרים יותר
השכונתיים. בבתיהספר התלמידים

ובתיספר ז'ט') (כיתות ביניים חטיבות א'ו'), (כיתות יסודיים בתיספר מגנים, מורכבת בתיהספר מערכת
עם המוקדמות. השבעים בשנות הוחל בה במערכת מרפורמה כחלק הופעל זה מבנה י'י"ב). (כיתות תיכוניים
היסודיים בתיהספר כוללים המקומיות מהרשויות ובחלק במלואה, מעולם הופעלה לא הרפורמה זאת,

(ט'י"ב). כיתות ארבע כוללים התיכוניים ובתיהספר (א'ח') כיתות שמונה

אותה כי אף יחסית. מעטות לימוד ובשעות יחסית גדולות בכיתות מאופיינת הישראלית החינוך מערכת
התיכוניים שבבתיהספר הרי הביניים, ובחטיבות היסודיים בבתיהספר הילדים לכל ניתנת לימודים תכנית
אחד רק נמצא שבהם תיכוניים בתיספר ישנם ומקצועיים. עיוניים לימודיים מסלולים של מגוון יש בישראל
המסלולים שני את המספקים מקיפים, בתיספר הינם אחרים בעוד מקצועי), או (עיוני המסלולים
החינוך משרד בפיקוח הנמצאת התיכוניים בתיהספר מערכת של לצידה ביתספר. באותו שונים לתלמידים
להעניק מיועדות והן והרווחה, העבודה משרד בפיקוח נמצאות שרובן חלופיות, הכשרה מסגרות נמצאות
או התנהגות בעיות בגלל הרגילה מהמערכת שנשרו (1715 (בני לצעירים עבודה וכישורי מקצועית הכשרה

נמוכים. הישגים

התלמידים, כל בגרות. תעודת ולקבל הבגרות לבחינות לגשת יכולים התיכון ביתהספר את שסיימו צעירים
הרגילה, המערכת במסגרת ביותר הגבוהה ברמה המקצועית ההכשרה ובמסלולי העיוניים המסלולים בכל
הכשרה במסגרות שלומדים כאלה או יותר, הנמוכים ההכשרה במסלולי תלמידים הבגרות. בבחינות נבחנים
להתקבל כדי הכרחית מלאה בגרות תעודת הבגרות. בבחינות כלל בדרך נבחנים אינם חלופיות ותעסוקה
טכנולוגיים. בתיספר או למורים סמינרים כגון אחרים, גבוהה השכלה ובמוסדות באוניברסיטות ללימודים
תיכון. ביתספר סיום של אחרות תעודות לקבל יכולים הבגרות בחינות את סיימו שלא תלמידים זאת, עם
תעודות של ומגוון תיכון בביתספר כיתות ושתיםעשרה עשר סיום על אישורים כוללות אלה תעודות

המעסיקים. עלידי מוכרות להיות והמכוונות והרווחה העבודה משרד מטעם הניתנות מקצועיות

השכלה מדדי .2

מבוגרים של השכלה רמות (א)
האחרונות, השנים ב25 שהוכפל כמעט הגבוה לחינוך ועד מהגן בישראל, החינוך במערכת התלמידים מספר
בשנת ישראל מאוכלוסיית אחוזים ושמונה עשרים ב199394. ל1,636,000 ב196970 מ823,000 ועלה
היהודים אוכלוסיית של שיעורה ל310/0. זה שיעור עלה 199394 עד תלמידים; היו 196970 הלימודים
המבוגרים אוכלוסיית ששיעור בעוד עצמו, הכפיל כמעט הוא אף תיכון ביתספר שסיימו בישראל המבוגרים
מהאוכלוסייה אחוזים ושישה שלושים .(2 לוח (ראה במחצית כמעט ירד פחות או לימוד שנות ארבע עם
ברמות ההתקדמות היהודית. מהאוכלוסייה ל120/0 בהשוואה ב1975 פחות או שנים ארבע למדו הערבית
מ1992 נתונים זאת, עם יחד היהודית. באוכלוסייה שחלה לזו דומה היתה הערבית באוכלוסייה ההשכלה
בהשוואה 180/0) פחות או לימוד שנות ארבע עם מבוגרים ערבים של יותר גבוה שיעור על מצביעים עדיין

היהודית). באוכלוסייה ל60/0

29



(באחוזים) ו1992 1975 וגבוהות, נמוכות השכלה רמות עם המבוגרים אוכלוסיית :2 לוח
ויותר השכלה שנות 13 השכלה שנות 40

1992 י 1975 1992 " 1975

312 17.7 6.2 IT9 יהודים
10.0 4.5 18.1 35.8 ערבים

Ministry of Education. Culture and Sport. Facts and Figures About Education and Culture. 1994a. מקור:
pp. 9495.

זה בתחום שגם למרות בעינם, עומדים הם גם שונות יהודיות מוצא קבוצות בין ההשכלה ברמות ההבדלים
במסגרות ללמוד המשיכו מאמריקה או מאירופה עלו שאבותיהם ישראל ילידי כמחצית שיפורים. יש
מאסיהאפריקה עלו שאבותיהם ישראל ילידי של משיעורם בהרבה גבוה שיעור ב1991, גבוהה להשכלה
Ministry of Education) (30.50/0) בישראל נולדו אבותיהם שגם ישראל ילידי של משיעורם או ,(180/0)

שוויון של היעד את להשיג כדי ניכרים משאבים להשקיע מתמשך צורך על מצביעים אלה מספרים .(1994a
כולה. האוכלוסייה בקרב יותר רב חברתי

בבתיה90ר נוכחות (ב)
ואולם, ל1000/0. כמעט מגיעים ,135 גילאי כאחד, וערבים יהודים ילדים של בבתיהספר הנוכחות שיעורי
מכל כ950/0 .13 גיל ואחרי חמש גיל לפני ילדים בקרב נמצאו האוכלוסיות שתי בין משמעותיים הבדלים
1714 גילאי יהודי נוער של בבתיהספר הנוכחות שיעורי טרוםחובה. חינוך גם מקבלים היהודים הילדים
עם עולים מביתהספר הנשירה שיעורי .(3 לוח (ראה הם אף למדי גבוהים לבתיהספר) שנרשמו (צעירים
בפיקוח תיכוניים בבתיספר למדו לא היהודים בקרב ה17 מבני ו0/"11.5 ה16 מבני ב5.70/0199495 הגיל:
(לדוגמה, לימוד/עבודה בתכניות או חלופיות הכשרה במסגרות למדו אלו מצעירים כמה החינוך. משרד
למדו לא אחרים בעוד הפרק), בהמשך ראה והרווחה, העבודה משרד בחסות מקצועית להכשרה בבתיספר

מלאים. אינם מבתיהספר ההיעדרות היקף על הנתונים המזל, לרוע כלשהן. חינוך במסגרות

(באחוזים) החינוך) משרד של (בבתיספר 1714 בני של נוכחות שיעורי :3 לוח
19951994 נוכחות 19701969 נוכחות אוכלוסייה

95.9 66.8 יהודים
67.3 29.4 ערבים

Ministry of Education. Culture and Sport. Facts and Figures About Education and Culture. I 994a מקור:
p. 82.

.8685 עמ' ,1996 סטטיסטי שנתון בישראל ילדים וציונית, rp1Np

כפי ביתספר. טרום במסגרות מבקרים שלוש בני הערבים מהילדים 440/0 רק היהודי, במגזר למצב בניגוד
הנוער מבני כ32.70/0 לערבי. יהודי נוער בין הנוכחות בשיעורי גדול פער ישנו לעיל, בלוח לראות שניתן
אף הנשירה שיעורי היהודים. הנוער מבני ל0/><4.1 בהשוואה בביתספר, לומדים אינם 1714 גילאי הערבים
להסביר ניתן .(1996 וציונית ^אריה נוצרים נוער לבני בהשוואה ודרוזי מוסלמי נוער בקרב יותר גבוהים
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הערבית. לאוכלוסייה הזמינות החינוך מסגרות של במאפיינים או משפחתיות בבעיות בחלקה זו תופעה
שולית פחות אוכלוסייה מייצגים הרגילות החינוך ממסגרות שנושרים הערבים שהצעירים ייתכן בנוסף,
השתכרות ויכולת מעשיים לימודים המעדיפים מהבנים, חלק היהודית. באוכלוסייה לנושרים בהשוואה
לחלק באשר כלכליים. וללחצים חברתיות לנורמות כתגובה העיוניים הלימודים את עוזבים מוקדמת,
לבגרות. שהגיעה מרגע בבית תישאר שהבת היא ההעדפה המסורתיים המשפחתיים הערכים בגלל מהבנות,

בין הלמידה בשיעורי הפער דרמטי. היה האחרונות השנים 25 במהלך הנוכחות בשיעורי השיפור בשעה, בה
גם מעניין ערבים. צעירים בקרב הלמידה בשיעורי המהיר הגידול בגלל והצטמצם הלך ליהודים ערבים
בקרב למידה שיעורי הערבית. באוכלוסייה השונים המגזרים בין למידה בשיעורי ההבדלים את לראות
עלו הדרוזים בקרב למידה שיעורי ב199293. ל68.40/0 ב196970 מ23.40/0 עלו למשל, המוסלמים,
מרמה החלו הם p\y במידתמה, יותר מתונה היתה העלייה הנוצרים בקרב תקופה. באותה ל670/0 מ0^20.9

.(1995 וציונית (בןאריה ל83.60/0 מ550/0 עלו שלהם למידה שיעורי יותר: גבוהה

מהימנים נתונים בידו שאין כך על החינוך, משרד על ביקורת מותח המדינה מבקרת של האחרון הדוח
רבת תרומה להוות יכלו כאלה נתונים .(1995 המדינה מבקרת משרד (דוח הנשירה שיעורי לגבי מעודכנים

בסיכון. אוכלוסיות באיתור ערך

החינוך. באיכות שיפור כשלעצמו משקף הוא אין חיובית, מגמה על מצביע המתואר בנוכחות שהשיפוד בעוד
יעילים מאמצים של הפיתוח חשבון על באה עצמה, בפני כמטרה בנוכחות שההתמקדות הטוענים יש למעשה,

בבתיהספר. החינוכית התכנית של החומר ואת הסטנדרטים את לשפר

בגרות בחינות (ג)
י"ב בכיתה למדו ב1993 הבגרות. בבחינות התלמידים של הצלחתם פי על נקבעת הגבוהה ההשכלה נגישות
מכלל 32.50/0 הגיל; קבוצת מכלל 56.30/0 נבחנו הבגרות בבחינות .17 בני הישראלים הצעירים מבין 71.9^0

אחת .(Ministryof Education I 994a) בגרות תעודת לקבל לפיכך זכאים והיו הבחינות את עברו הגיל קבוצת
הבגרות בחינות את המשלימים הצעירים שיעור את להגדיל היא החינוך משרד של העיקריות ממטרותיו
בחינות נבחנים התיכוניים בתיהספר מבוגרי חלק להלן). מיוחדות תכניות על הסעיף (ראה בהצלחה
לאחר כלל בדרך יותר, מאוחר בתאריך הבגרות תעודת את להשלים כדי או ציוניהם את לשפר כדי משלימות
ממוצא הצעירים של ששיעורם כך על מצביעים מ1990 שנתונים לב לשים חשוב הצבאי. שירותם את שסיימו
ממוצא הצעירים של שיעורם מאשר יותר גבוה ב0/"60 היה בגרות תעודת לקבל הזכאים אירופהאמריקה

.(1994 (קופ אסיהאפריקה

בבחינות נבחנו ב1991 הבגרות. בבחינות יותר נמוכים הצלחה שיעורי על מצביעים הערבי המגזר על הנתונים
 הבחינות את עברו זו גיל בקבוצת הערבים מהצעירים 15.70/0 רק .17 בני הערבים מכלל 32.30/0 הבגרות
כ0^65 לעומת .(CBS 1994a) ה17 בני מהיהודים ל330/0 בהשוואה משמעותי באופן נמוך מספר
הערבים מהתלמידים כ480/0 רק בהצלחה, אותן ועברו הבגרות בבחינות שנבחנו היהודים מהתלמידים
נמוכים הערבי במגזר הלמידה ששיעורי למרות וזאת (CBS 1994a) תעודה קיבלו הבגרות בבחינות שנבחנו

יותר.
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מיוחדים צרכים עם לילדים ותכניות שירותים .3
עם לילדים לסייע עלמנת שפותחו ותכניות, שירותים מספר הישראלית החינוך מערכת יזמה השנים במשך
הניתן מהחינוך וליהנות החינוך למערכת יותר טוב להסתגל שיוכלו כדי ייחודיים, קשיים או מיוחדים צרכים

ביותר. הבולטים והתכניות מהשירותים כמה בקצרה נסקור להלן בה.

ini'n .\ivn (א)
בצורה ולהשתלב יכולתם כמיטב לתפקד מוגבלים לתלמידים לאפשר שואפת בישראל מיוחד לחינוך הגישה
נפשית פיזית, מבחינה מוגבלים ילדים 62,000 בישראל היו ב1990 בקהילה. והתעסוקה החברה בחיי מרבית
על מיוחדות במסגרות או הרגילה החינוך במערכת שלמדו התנהגותיות, הפרעות עם ילדים p) לימודית, או
החינוך מערכת במסגרת .(1991 מיוחד לחינוך האגף החינוך, (משרד מוגבלותם וחומרת הלימודית יכולתם פ^
טיפולי. לימודי סיוע של בתוספת רגילות לכיתות או מיוחד לחינוך לכיתות ילדים להכניס ניתן הרגילה
ככל הרגילה החינוך מערכת של המרכזי'' ב"זרם הילדים את לשלב להעדיף היא האחרונות בשנים המדיניות
בסיס על זו מדיניות הופעלה טרם וראייה, שמיעה מבחינת המוגבלים לילדים פרט זאת, עם ניתן. שהדבר

רחב.

,213 גילאי לצעירים חינם הניתנים מיוחד, חינוך של ובמתקנים בתכניות להשתתפות הילדים של זכאותם
הופעל טרם אך ב1988 שנחקק המיוחד החינוך חוק החינוך. שר עלידי שמונתה השמה ועדה עלידי נקבעת
הלימוד. במסגרות פרהרפואיים שירותים והספקת ילד לכל פרטנית לימודים תכנית להבטיח מיועד במלואו,
פסיכולוגים, הבריאות, שירותי של כוחאדם בין מתחלקת מוגבלים לילדים חינוכיות תכניות על האחריות

בקהילה. תמיכה קבוצות עלידי p7 המיוחד בחינוך מקצוע ואנשי סוציאלים עובדים

מיוחדות ותכניות תמיכה שירותי (ב)
ביתהספר. לסביבת להסתגל המתקשים נוער ולבני לילדים תומכים שירותים מציעה החינוך מערכת
יועצים המקומיות. וברשויות החינוך במשרד ואגפים יחידות של רב מספר עלידי מוצעים אלה שירותים
מספקים היועצים יסודיים. בתיספר ובכמה התיכוניים ובבתיהספר הביניים בחטיבות פועלים חינוכיים
לקבלת מופנים התלמידים לרוב רגשיות. או התנהגותיות לימודיות, בעיות להם שיש לתלמידים הדרכה
משרד של סדיר ביקור קציני ההורים. של ופניות עצמיות פניות גם ישנן אבל מוריהם, עלידי אלה שירותים
בנוסף בבתיהספר. סדיר באורח מבקרים שאינם ילדים בקרב והתערבות מעקב ביצוע על אחראים החינוך
לפי אחרים, לשירותים להפנותם גם יכולים הסדיר הביקור קציני ומשפחותיהם, הילדים עם הישירה לעבודה

הצורך.

מערכת בתוך אחרים, פסיכולוגיים לשירותים כלל בדרך מופנים יותר חמורות מבעיות הסובלים תלמידים
בהיקף אישית והתערבות הערכה אבחון, שירותי מספק החינוכי הפסיכולוגי השירות לה. מחוצה או החינוך
לטפל יש כיצד למורים מייעצים בבתיהספר הפסיכולוגים בתיהספר. עלידי אליהם שהופנו לילדים מוגבל
קרובות לעתים מטפלים בתיהספר של היועצים והן הפסיכולוגים הן הכיתה. בתוך הילדים של בבעיותיהם
בשירותים לאחרונה שנערך סקר אינטנסיבי. באופן להתערב באפשרותם אין p>7 מדי רבים במקרים
מקבלים לשירותים שהופנו הילדים מהמקרים ב250/0 שרק כך על מצביע בישראל ערים בשתי הפסיכולוגיים
(בןרבי, המעורבים למורים ייעוץ מתן או בלבד והערכה אבחון נותנים הילדים רוב ולגבי אישית התערבות
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ניתנים והם בתיספר, בכמה הם אף זמינים סוציאלית עבודה שירותי בנוסף, להתפרסם). עומד ודולב, יואל
סביבתיות. בעיות ועם בעייתיות ממשפחות לילדים המוניציפליים הרווחה שירותי עלידי כלל בדרך

מהן שחלק אחרהצהריים, בשעות שהייה למסגרות הולכים רבבעייתיות ממשפחות ילדים אלפי כמה
עלידי מופעלות אחרות בעוד החינוך, במשרד ורווחה) חינוך לשירותי (האגף שח"ר אגף עלידי מופעלות
את במשותף עצמם על נטלו והרווחה העבודה ומשרד החינוך משרד האחרונות בשנתיים הרווחה. שירותי

אלה. מסגרות של הרחבתן

שנשרו נוער לבני שירותים של רחב מגוון מספקים החינוך משרד של הנוער לקידום המקומיים השירותים
לשעבר. מבריתהמועצות חדשים בעולים מיוחדת התמקדות עם לנשירה, בסיכון שנמצאים או מביתהספר
סיוע; המחפשים לצעירים מרכזים ניהול בקהילות; נוער עם ועבודה ייעוץ בסיכון; נוער זיהוי כוללים: אלה

בבתיהספר. מניעה תכניות פיתוח ולאחרונה,

הנחוצות המינימליות ההשכלה בדרישות לעמוד ולא להיכשל, עלולים במצוקה הנמצאים רבים ילדים
תסכולם את מבטאים אלה מילדים רבים י"ב. כיתה לפני מביתהספר לנשור או בחברה, העתידי לשילובם
מחוץ הפועלות תכניות כמה פותחו בישראל לו. ומחוצה ביתהספר בתוך הרסנית התנהגות באמצעות

אלה. בבעיות לטפל כדי בתוכם, גם כמו ביתהספר למסגרת

החל נוער ומרכזי (הכוון) מיוחדות מתקנות כיתות מפעיל החינוך במשרד ורווחה חינוך לשירותי האגף
שילדים כך קטנות, כיתות להפעיל שמאפשרים מיוחדים מתקציבים נהנות אלה כיתות ט'. מכיתה
נמצאים אלה שבמסגרות כך על מצביעים נוכחיים אומדנים מיוחדת. לב תשומת לקבל יוכלו תתמשיגים

.(1995 החינוך ממשרד פורסמו שלא (נתונים צעירים 25,000

את לחזק יותר חלשים לתלמידים לסייע שנועדו שונות, חדשניות תכניות מספר בנוסף, מספק, החינוך משרד
לתלמידים מיועדת י"ג" "כיתה תכנית לדוגמה, הבגרות. בחינות את להשלים סיכוייהם את ובמיוחד יכולתם
לימוד תכניות בגרות. תעודת לקבל כדי הדרושים הנושאים ברוב נבחנו לא עדיין אך כיתות י"ב שהשלימו
הבגרות, בחינות את להשלים שיוכלו כדי משוחררים לחיילים שנייה הזדמנות מעניקות אקדמיות טרום
של לרשותם משאבים העמיד המשרד גבוהה. להשכלה במוסדות ללימודים להתקבל סיכוייהם את ומשפרות
תכניות לספק מחויבים אינם בתיהספר זאת, עם דעתם. שיקול לפי מיוחדות יוזמות למימון בתיהספר

המערכת. בכלל זמינה אינה מהתכניות אחת ואף מיוחדות,

לתת שנועדה תכנית "הילה", את פיתח החינוך במשרד ונוער חברה למינהל השייך הנוער לקידום השירות
השכלתם. את להשלים לתלמידים לאפשר כדי למעשה, הלכה אחדעלאחד של בסיס על מתקנת השכלה
או שנשרו, נוער לבני אחרים שירותים אתרים. בשישים זו בתכנית חלק כיום נוטלים תלמידים 2,500
מרכזים המקומית, ברמה הנוער לקידום השירות עובדי עלידי ייעוץ כוללים לנשירה, בסיכון שנמצאים
.(Passow 1995) צה"ל עם בשיתוף והרווחה העבודה משרד עלידי שפותחו עבודה/לימוד ותכניות עירוניים

ולסייע נשירה למנוע שמטרתה ג'וינטישראל עלידי שפותחה חדשנית תכנית הינה החדשה" החינוך "סביבת
תפקודם. ואת הלימודיים הישגיהם את לשפר ביותר חלשים ולתלמידים בשוליים הנמצאים לתלמידים
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עירוניים, תיכוניים בבתיספר כולל ישראל, ברחבי חינוכיות מסגרות במגוון הופעלה זו מקיפה תכנית
המורים של עמדותיהם את לשנות מיועדת התכנית מקצועיים. בבתיספר pi ובפנימיות, ביניים בחטיבות
המתבצע שוטף הערכה ממחקר ראשוניים ממצאים החינוכית. הסביבה של ארגונה את p; מעשיהם ואת
ביתהספר ועמדות התלמידים הישגי מבחינת חיוביות תוצאות על מצביעים ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי

.(1996 (כהן

חילופיות חינוך מ0גרות (ג)
אלה חלופיות מסגרות חלופיות. למסגרות עוברים הרגילה החינוך ממערכת שנושרים מהצעירים רבים
ההשכלה שרמת למרות מקצועית. הכשרה עם יחד בסיסיים כישורים המדגישות לימודיות תכניות מציעות
בגרות. תעודת ישיגו שהתלמידים צפוי ולא כלל בדרך נמוכה היא השונות, המסגרות בין משתנה המסופקת
אלה בתיספר צעירים; כ16,000 לומדים שבהם הארץ ברחבי המפוזרים מקצועיים בתיספר שמונים ישנם
מקצועיים לימודים מציעים הם .(1995 המדינה מבקרת (משרד והרווחה העבודה משרד בפיקוח נמצאים
ספרות דפוס, נגרות, חשמלאות, רכב, מכונאות כגון בתחומים, בעבודה מעשי ניסיון ברכישת משולבים
את מדגישות העבודהלימודים תכניות ומעלה. 16 גילאי נוער לבני במיוחד המיועדים תעשייתית, ותפירה
תשלום מקבלים התלמידים חיוניים. מקצועיים כישורים המקנה והכשרה העבודה למסגרת ההסתגלות

הסמכה. תעודת לקבל אפשרות מוצעת לכך הזכאים ולתלמידים עבודתם, בעבור

לשיקום השירות עלידי המופעלים חלופיים בתיספר הם ("מפתנים") הנוער של מקצועי לשיקום המרכזים
בסיסיים, לימודים של תכנית מציעים אלה מרכזים המקומיות. והרשויות והרווחה העבודה במשרד נוער
קשיי בשל הרגילה החינוך במערכת ללמוד להמשיך יכולים שאינם לצעירים עבודה ופעילות מקצועית הכשרה
ומספקת טיפולית תמיכה מציעה חברתיים, כישורים רכישת במיוחד מדגישה התכנית חמורים. הסתגלות
והם מפתנים, 34 מפוזרים הארץ ברחבי מקצועית. להכשרה בסדנאות בריקיימא מוצרים ליצור הזדמנות
כיום מבצע ברוקדייל ג'וינטמכון והרווחה). העבודה ממשרד פורסמו שלא (נתונים נוער בני כ2,000 משרתים

.(1995 וגבעון (כהן הארץ ברחבי השירות של לעומק הערכה

בשיתוף ג'וינטישראל עלידי שפותחה מביתהספר, שנשרו לצעירים חדשנית לימודית תכנית היא ''מפנה''
הצעירים משתלבים ולאחריה אחת) (לשנה טווח קצרת היא התכנית והרווחה. העבודה ומשרד החינוך משרד
תכנית הם "מפנה" של העיקריים המאפיינים לימודעבודה. במסגרות או רגילות לימוד במסגרות מחדש
טכנולוגיית כולל חדשניים, לימוד בחומרי ושימוש פרטניות למידה תכניות צוות, עבודת גישת רבממדית,
שנה מדי משרתת השביעית, שנתה את המסיימת בירושלים, יהודי לנוער "מפנה" תכנית מתקדמת. מחשב
(נתונים בשנה נוער בני כמאה המשרתות "מפנה" תכניות שתי קיימות הערבי במגזר נוער. בני משישים יותר

מג'וינטישראל). פורסמו שלא

לחינוך ביתהספר עלידי שפותחה פנימייתית תכנית "מנוף", היא חלשים לתלמידים אחרת מיוחדת תכנית
פוטנציאל כבעלי שזוהו תתמשיגים נוער ולבני לעבריינים לנושרים, והמיועדת העברית באוניברסיטה

זו. למטרה להגיע התלמידים את מכינה זו אינטנסיבית תכנית בגרות. תעודת ולהשיג בביתהספר להצליח
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מחוננים תלמידים (ד)
גם לבה תשומת את בישראל החינוך מערכת ממקדת יותר, חלשות לאוכלוסיות שירותים לייעוד בנוסף
מרקע מחוננים ילדים השמת כוללות: זה בתחום חשובות תכניות במיוחד. מחוננים שהם בתלמידים
לאומנויות החדשה הישראלית האקדמיה גבוהים; לימודיים סטנדרטים עם בפנימיות נמוך חברתיכלכלי
המדעים האומנויות, בתחומי מחוננים תלמידים 182 לומדים בו פנימייתי תיכון ביתספר ולמדעים,
ו"המרכז בירושלים; "עמותה" ולמתמטיקה לפיזיקה ביתספר שונות; קהילות משבעים והמתמטיקה,
מחוננים ילדים של הלימודית הרמה את להעלות כדי אזורי פעולה שיתוף המנצל "180 נגב למצוינות האזורי

.(Passow 1995) הארץ בדרום

פנימייתיים בתיספר af)
לפני עוד ונורמטיביות לגיטימיות חינוך כמסגרות בישראל ולהתבסס להתפתח החלו פנימייתיים בתיספר
מגרמניה יהודים נוער בני להציל כדי היהודית הסוכנות של כענף הנוער עליית נוסדה ב1933 המדינה. הקמת
עליית של פנימייתיים בבתיספר וחונכו השנייה העולם מלחמת לפני לארץ הובאו רבים נוער בני הנאצית.
שצעירים מכיוון השואה. ניצולי היו מהם רבים נוספים, נוער בני בעקבותיהם הגיעו המלחמה לאחר הנוער.
כדי והן בהם לטפל כדי הן יעיל אמצעי הפנימייתיים בתיהספר היו הוריהם, ללא כלל בדרך לארץ הגיעו אלה
מערכת של ערך ורב חיוני כגורם מקובלים הפכו פנימייתיים בתיספר הישראלית. בחברה אותם לקלוט

בישראל. החינוך

במצוקה. ישראלים נוער בני אלפי p; חדשים עולים הנוער עליית של הנוער ובכפרי בפנימיות לומדים כיום

פנימייתיים. בבתיספר לומדים הדתיים היהודים הנוער בני מבין יותר המצליחים התלמידים רוב בנוסף,
בתיספר במספר גבוהה ברמה השכלה לרכוש בהזדמנות זוכים בפריפריה מצוקה מאזורי מחוננים תלמידים
נוער) בני (כ38,000 1813 גילאי בתיהספר תלמידי אוכלוסיית מכלל בסךהכל אחוזים כעשרה פנימייתיים.
.(Ministry of Education l 994a) דתיות במסגרות מהם שנישלישיס פנימייתיים, בתיספר בכ250 לומדים

שוהים אלה ילדים הרווחה. שירותי מהתערבות כתוצאה בפנימיות שוהים יותר צעירים ילדים בנוסף,
בשל או בביתהספר, הילד של חריפות התנהגותיות בעיות חמורות, משפחתיות בעיות בגלל בעיקר בפנימיות
חלופה אלה מילדים לרבים משמשת הפנימייתיים בתיספר מערכת לימודיים. בהישגים חמורים פערים
מוסדות, בכ85 ילדים כ8,000 ישנם 146 הגיל בקבוצת אומנות. משפחות כגון השמה, של אחרות לצורות
ממשרד פרסמו שלא (נתונים הרווחה) שירותי על הפרק (ראה זו גיל מקבוצת אחד כאחוז מהווים והם

ולנוער). לילד השירות והרווחה, העבודה

פורמליות בלתי חינוך מסגרות .4
של יעדיהן להם. מחוצה והן בתיהספר בתוך הן ביותר חשוב תפקיד פורמלי הבלתי לחינוך יש בישראל
הצעירים את ולהכין חברתיים כישורים לקדם חיוביים, לערכים לחנך הן פורמלי הבלתי החינוך תכניות
מערכת במסגרת משלים. אקדמי וסיוע תרבותית העשרה להם להעניק גם כמו כבוגרים, חייהם לקראת
דיונים נערכים שבהם חברתיים" ל"שיעורים בשבוע שעה כלל בדרך מקדישות הכיתות רוב הפורמלי, החינוך
ציבוריות בסוגיות או הכיתה, על ישירות המשפיעות עניין, בהן שיש חברתיות בסוגיות המחנכים עם
למורים מובנות תכניות של רחב מגוון פיתח החינוך במשרד ונוער חברה מינהל ככלל. החברה על המשפיעות
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בעקבות הנדרשים והשינויים הקבוצה בתוך ותקשורת יחסים כגון מורכבות, סוגיות עם בהתמודדות לשימוש
השלום.

תנועות של שורשיהן רבים. צעירים ישראלים של מחוויותיהם חשוב חלק נוער תנועות היו מסורתי באופן
לארץ. צעירים עולים להבאת העיקריים הערוצים היו והן המדינה, קום לפני באירופה, נעוצים הנוער
של בערכים דוגלות כולן פוליטיות. למפלגות קשורות מהן שרבות נוער, תנועות שתיםעשרה פועלות בישראל
מספקות אלה תנועות האידיאולוגיות. עמדותיהן הדגשת תוך יותר, גדולה חברתית ומעורבות אישית אחריות
.(1995 החינוך (משרד פנאי ופעילויות פורמאליות בלתי חינוכיות פעילויות של רחב מגוון בהן למשתתפים
אלה תנועות ככלל. לחברה ערך בעלי שהם והרגשה השתייכות תחושת לצעירים מספקות הנוער תנועות

גומלין. וליחסי חברתית לניידות מנגנון שימשו

לחינוך ביותר הגדולה המסגרת את מהוות עדיין הן האחרונות, בשנים פחות בולטות הנוער שתנועות למרות
230/0 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של סקר לפי נוער. בני מ200,000 למעלה היום ומונות פורמאלי, בלתי
בפעילות חלק נטלו הערבים התיכוניים בתיהספר מתלמידי ו0/><25 היהודים התיכוניים בתיהספר מתלמידי
היהודים הנוער בני של ששיעורם (מכיוון .(Ministry of Education l 994a) ב1991 נוער בתנועת כלשהי
יותר גדול ששיעור סביר גיל, באותו הערבים התלמידים של משיעורם בהרבה גבוה תיכון בביתספר הלומדים
הנוער בני של לשיעורם בהשוואה אלו, נוער בתנועות מעורבים יהיו תיכון ביתספר בגיל יהודים צעירים של

גיל). באותו הערבים

ברחבי ביישובים המפוזרים (מתנ"סים), קהילתיים מרכזים מ150 יותר של מקיפה מערכת קיימת בישראל
הקהילתיים המרכזים רוב נמוכה. הכנסה בעלי מתגוררים בהן ובשכונות בערים במיוחד המתמקדים הארץ,
כל בני לתושבים מאפשרים אלה מרכזים קהילתיים. למרכזים הישראלית העמותה באמצעות מופעלים
הלמ"ס מסקר נתונים ובמועדונים. פנאי פעילויות במגוון חלק לקחת  נוער ובני ילדים ובמיוחד  הגילים
ו250/0 היהודים מהתלמידים ש210/0 כך על מצביעים ט'י"ב כיתות תלמידי בקרב ב1991 שנערך
(גם .(Ministry of Education 1994a) הקהילתי המרכז של כלשהי בפעילות השתתפו הערבים מהתלמידים
250 ישנם בנוסף, בבתיהספר). וערבים יהודים צעירים של היחסיים השיעורים לגבי ההערה תקפה כאן
הלימודים. שלאחר בשעות קהילתיים כמרכזים הפועלים הערבי, במגזר מתוכם 70 קהילתיים", "בתיספר
בשנת וביתהספר הקהילתי המרכז של בפעילויות השתתפו  ומבוגרים נוער בני ילדים,  אדם בני כמיליון
לתלמידיהם הזדמנות נותנים רבים בתיספר ולבסוף, .(Ministry of Education 1 994a) 199192 הלימודים
המרכזים של הפעילויות כל כמעט ובמועדונים. הלימודים, בתכנית כלולות שאינן בפעילויות להשתתף
הנחות ניתנות כי אף כלשהו, תשלום בעבור ניתנות ובתיהספר הקהילתיים בתיהספר הקהילתיים,

וכוי). חדהוריות משפחות גדולות, משפחות (כגון מיוחדות לקבוצות

בני בקרב מנהיגות לפיתוח בתכניות גם תומכים המקומיות והרשויות החינוך במשרד ונוער חברה מינהל
אחרים נוער בני להדריך שיוכלו כך למנהיגות הכשרה במיוחד שנבחרו נוער לבני מספקת התכניות אחת נוער.
בידיעת הספר בבתי חבריהם את להדריך נוער בני מכשירה דומה תוכנית קהילתיים, ובמרכזים נוער בבתי
חלק ייטלו שנציגיהן בבתיהספר, תלמידים מועצות של והפעלתן לבחירתן תוכנית גם מפעיל המנהל הארץ.

הארצית. הנוער ובמועצת עירוניות נוער במועצות
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בחינוך נבחרות סוגיות .5
שונות קבוצות בין חברתי שוויון להשיג ניתן שבאמצעותו ככלי נתפסת הממלכתית החינוך שמערכת מכיוון
החינוך, במערכת הקשורות ביותר הגדולות המחלוקות את המעוררות שהסוגיות מפתיע זה אין באוכלוסייה,
התפתחותה את כוללות הללו הסוגיות זו. מטרה במימוש המערכת של לכישלונה או להצלחתה מתייחסות

מקצועי. או עיוני למסלול התיכון ביתספר תלמידי של הכוונתם ואת "אפורה" חינוך מערכת של

לימוד. וחומרי ספרים לרכוש נדרשים התלמידים זאת עם תשלום. ללא ככולו, רובו ניתן, הממלכתי החינוך
אף ואולי בנוסף, ביתהספר. של הניהול מעלויות כמה לממן מחויבים, הם אין כי אף גם, מתבקשים ההורים
שילדיהם שכדי חשים הם מספיקים; אינם ופעילויותיו הלימודים ששבוע חשים רבים הורים יותר, חשוב
חינוך יקבלו שהם צורך יש שלהם, הפוטנציאל את ביותר הטובה בצורה ויממשו בחברה בהצלחה ישתלבו
"אפורה", חינוך מערכת של להתהוותה הוביל זה דבר נוספות. העשרה פעילויות p) יותר טוב בסיסי
אלו משאבים ילדיהם. של לבתיהספר משלים סכום ההורים משלמים מבתיהספר בחלק שבמסגרתה
לימוד שעות הוספת בכיתה, התלמידים מספר צמצום שונות, ופנאי לימוד תכניות בעבור משמשים
איהשוויון את מגדיל זה מצב הספר. בית לרשות העומדים והסיוע התשתיות והעשרת היסוד במקצועות
את לילדיהן להעניק מסוגלות אינן עניות בשכונות משפחות כאשר באוכלוסייה, שונות קבוצות בין החברתי
האחרונות בשנים התרחב הפרטי המגזר גם יותר. אמידים הורים להעניק שמסוגלים תמיכה רמת אותה
לאחר העשרה ומסגרות חוגים של רחב במגוון תשלום תמורת בו ללמוד ניתן הגדולות ובערים ניכר באורח
בעלות ממשפחות וילדים בפריפריה, פחות מפותחים אלה פרטיים שירותים זאת, עם הלימודים. שעות

תשלום. בעבור הניתנים אלה שירותים לנצל יכולים אינם כלל בדרך נמוכה הכנסה

החיים לילדים במיוחד הלימודים, יום הארכת היא זה מצב לתיקון רבות שנדונה האסטרטגיות אחת
לכך, הזקוקים לילדים חינוכית העשרה המספק כמנגנון הן נתפס הארוך הלימודים יום במצוקה. באזורים
לוויכוח בתגובה בילד. המורחב לטיפול באשר מהדאגות עובדים הורים כמשחרר והן עולים, ילדי כולל
הוחל ב1990 בהדרגה. כי אם ארוך, לימודים יום להפעיל ישראל ממשלת החלה רב, זמן שנמשך זו בסוגייה
פיתוח בערי הארוך הלימודים יום הופעל 1993 עד ושכונות. ערים של מוגבל במספר ניסיוני בסיס על בשינוי
(למעלה גבוה שיעור בהם שיש מצוקה ובשכונות באזורים ישראל, של הצפוני הגבול לאורך וביישובים
הלימודים יום עולים. של מ200/0) (למעלה גבוה שיעור קיים בהם ובבתיספר במצוקה, ילדים של מ0/"35)

הלימודיים ההישגים לשיפור זו שגישה חשים רבים בסךהכל. בתיספר ב785 הכיתות בכל הופעל הארוך
אימץ לאחרונה .(Ministry of Education 1994a) התהליך הוקפא האחרונה השנה במהלך חסכונית. אינה
החברתית המדיניות לחקר המכון עלידי שפותחה הלימודים יום להארכת חדשה תכנית החינוך משרד

בישראל.

בבתיהספר, והחברתיתכלכלית התרבותית ההטרוגניות את עודדה הישראלית החינוכית האידיאולוגיה 1

חטיבותהביניים להקמת העיקריות הסיבות אחת יותר. רבות חברתיות וניידות אינטגרציה להשגת ככלי
תרבותי ומרקע שונות משכונות לילדים לאפשר היתה הישראלית, החינוך ממערכת כחלק ז'ט') (כיתות
מכיוון זו מטרה להגשים יכולות הביניים חטיבות ביחד. בביתהספר סדיר באורח לבקר שונה וחברתיכלכלי
ההתמקדות היסודיים. בתיהספר מאשר יותר גדולים מאזורים תלמידים קולטות והן יותר גדולות שהן
עלפי ילדים הקבצת שהעדיפו אלה עם למחלוקות רבות פעמים הובילה זאת, עם חברתית, באינטגרציה
בבתיהספר דרכים. במגוון כיום מטופל יכולתם רמת פי על התלמידים הקבצת של זה נושא יכולתם.
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בחטיבות מרכזיים. לימוד במקצועות כישוריהם פי על התלמידים של הקבצה כלל בדרך מתקיימת היסודיים
נושאים במספר הקבצות מתקיימות אלה בכיתות הטרוגניות. כיתות של הפעלתן את מחייב החוק הביניים,

ואנגלית. מתמטיקה כגון מרכזיים,

מהווה מסלולים של זו שיטה מקצועי. טכנולוגי או עיוני למסלול הצעירים מוכוונים התיכוניים בבתיהספר
לומדים התיכוניים בבתיהספר התלמידים מאוכלוסיית אחוזים ושבעה חמישים מסוימת. למחלוקת נושא
להיות עשויה הצעיר לומד בו למסלול הטכנולוגי. במסלול הרשומים 430/0 לעומת העיוני במסלול כיום
בכמה בתיהספר. בין מאוד שונה לתלמידים המוצעים הטכנולוגיים הלימודים רמת עתידו. על רבה השפעה
וללימודים הבגרות לבחינות התלמידים את שמכינים גבוהה, ברמה טכנולוגיים לימודים מציעים בתיספר
המסלולים נמוכה. ברמה מקצועיים קורסים רק מספקים אחרים שבתיספר בעוד באוניברסיטה,
טכניתמדעית. הכשרה שקיבלו עובדים ולמשק לצבא מספקים הם שבץ כחשובים נתפסים הטכנולוגיים
כישורים לרכוש הצליחו לא מקצועית הכשרה קורסי בהצלחה שסיימו מהתלמידים שחלק י^ ואולם,
הישגים בגלל טכנולוגיים ללימודים כלל בדרך מופנים ילדים ,p על יתר העבודה. בשוק לנצלם שניתן
ונתונים טכנולוגית, גמר לתעודת להגיע יוכלו לא שהם הוא הדבר של משמעו יחסית. נמוכים לימודיים
היו הערבים) מהצעירים 10.40/0 (ורק שנבחנו היהודים מהצעירים 30.40/0 שרק למעשה, מראים, מ1992

.(1995 וציונית nnNp) טכנולוגית גמר לתעודת זכאים

להשכלה למוסדות לכניסה הנדרשות הבגרות בבחינות הם אף להיבחן עשויים הטכנולוגי במסלול תלמידים
של יותר גבוה ששיעור עולה מהנתונים זאת, עם חברתית. לניידות ביותר חשובות p>7 בישראל גבוהה

הטכנולוגי. במסלול תלמידים מאשר הבגרות בבחינות נבחנים העיוני במסלול י"ב כיתה תלמידי

לאפשר באפשרות החינוך מתחום רבים מומחים דנים הבגרות, בבחינות נכשלים רבים שתלמידים מכיוון
חינוך אנשי כאשר במחלוקת, למדי שנוי זה נושא יותר. נמוכים לימודיים הישגים על תעודה לקבל לתלמידים
ההישגים של הכללית הרמה את יוריד נמוכה ברמה תעודות מתן שמיסוד חוששים כאחד והציבור
לתלמידים לסייע בתיהספר של הנוכחיים מאמציהם את ויעכב התלמידים, אוכלוסיית בקרב הלימודיים

בגרות. תעודות להשיג יותר רבים

של הלימודיים ההישגים את לשפר המערכת של למאמציה קשורות הדוק, קשר ביניהן שיש מרכזיות סוגיות
הפערים נמוך. החברתיכלכלי שמצבן בקהילות בפריפריה החיים ילדים כולל יותר, רבה שמצוקתם הילדים
נמוכות ומקצועיות חינוכיות ורמות יותר דל מוניציפלי מימון פחותים, שכישוריהם מורים צוות בשל נגרמים
שלושים תכנית היא זו באוכלוסייה לטפל כדי שפותחה התכניות אחת המבוגרת. האוכלוסייה של יותר
נושאים .(Ministry of Education I 994a) שלהן החינוך מערכת את לשפר לקהילות המסייעת היישובים,
אל שנשרו תלמידים והחזרת מביתהספר תיכוניים בתיספר תלמידי של נשירתם מניעת הם אחרים עיקריים
ליוזמות נושא ומהווה הציבורי בדיון מרכזי מקום ותופסת הולכת החינוך ממערכת הנשירה החינוך. מערכת

מיוחדות. ולוועדות

הלומדים נוער בני של לבעיותיהם מענה לתת מחויבותה את לאחרונה הממשלה הגבירה לעיל, שתואר כפי
כדי הן מיוחדים משאבים מקצה החינוך ומשרד החינוך, ממערכת הנושרים אלה ושל חילופיות במסגרות
האגף של בחסותם נשירה. למנוע שיצליחו לבתיספר תמריצים לספק כדי והן חדשה דיווח מערכת לפתח
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זאת, עם חדשניות. תכניות מספר פותחו החינוך במשרד ונוער חברה ומינהל (שח"ר) ורווחה חינוך לשירותי
אינן האלה מהתכניות שחלק לציין גם חשוב אלה. תכניות של מועילותן לגבי ביותר מועט זמין מידע קיים
אלו תכניות מיושמות הערבי שבמגזר וכן היסודיים, בתיהספר במסגרת הלומדים הילדים בצורכי מטפלות
נוכחות שיעורי על המושם שהדגש ייתכן ,p על יתר זה. במגזר יותר הגדול הצורך למרות מוגבלת, במידה
בביתהספר, התלמידים את להחזיק שואפים כשבתיהספר הניתן, החינוך איכות חשבון על בא גבוהים

שלהם. האישיים החינוך בצורכי בהכרח מטפלים ולאודווקא

הנוער של החינוך באיכות משמעותי ששיפור היא מקצוע ואנשי אקדמיה אנשי עלידי המושמעת נוספת טענה
נדרשת לטענתם, בפיתוח. שנמצאות וההתערבויות התכניות שנותנות מזה שונה מסוג שינוי דורש בישראל
המורים, של תפקידם בתיהספר, מאורגנים שבה לדרך בהקשר במיוחד לחינוך, בגישה כוללת רפורמה

להורים. המיועדים והתפקידים ההוראה, תפיסת הלימודים, תכניות בחירת התלמידים, עם היחסים

של גדולים מספרים הישראלית החינוך במערכת לשלב הצורך היא החינוך במערכת נוספת מרכזית סוגייה
להלן. יותר רב בפירוט תתואר זו סוגייה לשעבר. ומבריתהמועצות מאתיופיה לאחרונה שעלו ילדים

עולים ילדים ו.

מבוא .1
את והגדילו עולים מ750,000 יותר הגיעו 1990 מאז האחרונות. בשנים דרמטי באופן גדלה לישראל העלייה
קבוצה קלטה ישראל אך לשעבר, מבריתהמועצות הגיעו העולים רוב אמנם ב170/0. ישראל של אוכלוסייתה
אירופה. מזרח מארצות בעיקר אחרות, ארצות ממספר עולים וכמוכן מאתיופיה עולים 35,000 של ייחודית
העולים. מכלל 28"/0 מהווים והם ,18 גיל עד ילדים 193,750 לארץ הגיעו 1995 לדצמבר 1990 ינואר בין

זו. מארץ מהעולים 580/0 מהווים והם באתיופיה נולדו מתוכם אלף שמונהעשר

עולים נוער ובני ילדים בפני העומדות עיקריות סוגיות .2
בלתי לנורמות מוכרות ותרבותיות חברתיות מנורמות ופתאומי חד מעבר עלידי המאופיין העלייה, תהליך
נורמות להבין היכולת חוסר השפה, מכשול רבים. פוטנציאליים לחץ למצבי העולים את חושף מוכרות,
והכלכלי, התעסוקתי במצב לשינויים בנוסף המסורתיות, התמיכה מערכות של ושברונן מקובלות התנהגות

הסתגלות. ולקשיי לחרדות למתחים לגרום עשויים אלה כל

שמקורן תביעות עם להתמודד הצורך יותר: אף גדולים קשיים בפני קרובות לעתים עומדים ומתבגרים ילדים
גורמים יציבה, זהות יצירת ושל התבגרות של הפנימיים התהליכים עם מאבק כדי תוך העלייה בתהליך
הנמצאים ומשפחותיהם העולים הנוער בני של מספריהם על נתונים מספיק אין כי אף וכך, פגיעותם. להגדלת

משמעותיות. בעיות בפני עומדת זו שאוכלוסייה זאת, עם ברור, "בסיכון", או במצוקה

העולים ממשפחות כ19.80/0 של בראשן עמד ב1995 מיוחד. בסיכון כנמצאות זוהו אחדות עולים קבוצות
מהילדים רבים .(1996 וציונית ^אריה הישראליות המשפחות מכלל ל6.80/0 בהשוואה יחיד הורה בישראל
המשפחות מראשי מחצית ואמנם, כלכליים. קשיים עם מתמודדים חדהוריות במשפחות החיים
לא שהכנסותיהם לשעבר, מבריתהמועצות עולים בקרב זו אוכלוסייה על שנערך בסקר דיווחו החדהוריות
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יחסית חד, באופן הידרדרה חייהם ושרמת היומיומיים, הבסיסיים צורכיהם רוב את לכסות כדי הספיקו
.(1994 (נוה עלייתם לפני נהנו ממנה החיים לרמת

לאחר מיד במיוחד זאת ילדים. להן שיש העולים משפחות בקרב מרכזי סיכון גורם מהווה העוני כלל, בדרך
העולים אוכלוסיית בקרב יותר חמורה זו בעיה .(1994 (נוה הכללית לאוכלוסייה ובהשוואה לארץ הגעתם
קטן שיעור שרק כך על מצביע זו אוכלוסייה בקרב שנערך יישובים משלושה משפחות של סקר מאתיופיה.
צורכיהן על לענות הספיקה שלהם שההכנסה דיווחו גת) בקרית ו0י69 בנתניה 110/0 בעפולה, 2<ok) מהמשפחות
בארץ, העולים של שהותם שהתארכה שככל לב לשים חשוב זאת, עם יחד .(1994 ואחרים (בניטה הבסיסיים
לשיעור הקרוב שיעור ב1993, ל0/"23.5 ב1991 מ42.90/0 עולים ילדים בקרב העוני בתחולת חדה ירידה חלה

.(1995 אריה זבן (ציונית האוכלוסייה בכלל העוני

ללא בגפם לארץ שהגיעו לשעבר מבריתהמועצות ילדים כ7,000 כוללת עניין בה שיש נוספת אוכלוסייה
כיום ומתחנכים היהודית הסוכנות של הנוער עליית עלידי לארץ הובאו הם .1715 גילאי רובם הורים,

הנוער. עליית של בפנימיות

עולים נוער ובני ילדים קליטת אתגר: עם התמודדות .3
בפני והן הקולטים בתיהספר בפני הן משמעותי אתגר מציב החינוך במערכת העולים הילדים של שילובם
לשעבר מבריתהמועצות החדשים, העולים של הקבוצות שתי עומדות זו מבחינה ומשפחותיהם. הילדים

לחלוטין. שונות בעיות בפני ומאתיופיה,

במיוחד, גבוהות ומקצוע השכלה ברמות מאופיינת לשעבר מבריתהמועצות עולים של הכללית האוכלוסייה
מתגלעים עולים, נוער ובני ילדים של זו קבוצה של העיקריים הקשיים בישראל. האוכלוסייה לכלל יחסית
הנבחנים התלמידים שבקרב למרות התיכון. בביתהספר האחרונות בשנתיים עלפירוב המתבגרים, בקרב
בקרב מאשר בהרבה כנראה, גבוהים, לשעבר מבריתהמועצות העולים של ההצלחה שיעורי הבגרות, בבחינות
ברקע בהתחשב לצפות היה שניתן כפי גבוהה אינה שלהם הלימודיים ההישגים רמת התלמידים, כלל
בני על מחקר נערך ב1994 גבוהים. ביניהם הנושרים שיעורי בנוסף, הוריהם. ובהשכלת שלהם המשפחתי
מבני ש110/0 נמצא בכרמיאל ושדרות. כרמיאל יישובים, בשני החיים לשעבר מבריתהמועצות עולים נוער
(נועם ל210/0 הגיע ה17 בני בקרב הנושרים שיעור מביתהספר. נשרו 1989 מאז לישראל שהגיעו 1715
1715 בני בקרב 240/0 בשדרות: שניים מפי יותר גבוהים אלה מספרים להתפרסם). עומד ואחרים,
הרי מאזור לארץ שהגיעו העולים בקרב ה17. בני מקרב ו0^47 מביתהספר נשרו לשעבר מבריתהמועצות
350/0 מביתספר נשרו לשעבר, בבריתהמועצות מודרניים והפחות מפותחים הפחות האזורים אחד הקווקז,
לקידום תכניות של מוגבל ומספר כלשהו משלים סיוע מספקת החינוך שמערכת למרות .1715 מבני
עזרה מקבלים שאינם או אותה מקבלים אינם לעזרה הזקוקים מהתלמידים רבים החברתית, ההשתלבות
לאחר הראשונות השנתיים במהלך ניתנת העזרה רוב בנוסף, .(1995 ונועם (ליטוויק זקוקים הם לה במידה
הוא לדאגה נוסף מרכזי גורם יתרעל^, זו. לתקופה מעבר הרבה נמשך בשירותים הצורך כי אף העלייה,
מבחינה להשתלב הקווקז, הרי מאזור עולים כגון העולים, הנוער בני בקרב מסוימות קבוצות של אייכולתן

חברתית.

שעלו נוער בני בקרב העבריינות ששיעורי העובדה היא הציבורית הלב תשומת את שמשכה נוספת בעיה
לציפיות מנוגד זה דבר גם הוותיקה. הישראלית האוכלוסייה שבקרב לאלה דומים לשעבר מבריתהמועצות
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בהתערבות הצורך על להצביע ועשוי זו, אוכלוסייה בקרב יותר גבוהות השכלה רמות על שהתבססו
בני בקרב במיוחד שבלטה הנטייה בשל מסוימת דאגה גם היתה .(1995 n<wp1 (ציונית יותר אינטנסיבית

הישראלים. גילם מבני מסוים ריחוק על לשמור לשעבר, מבריתהמועצות עולים נוער

המשמעותית הסוגייה ייחודי. אתגר מציב הישראלית בחברה האתיופית האוכלוסייה של המוצלח שילובה
הישראלים הילדים לבין העולים הילדים בין וההשכלתיים התרבותיים הפערים על בגישור קשורה ביותר
הן וכתוב קרוא יודעים אינם הוריהם ורוב מוגבל האתיופים הילדים רוב של הלימודי ניסיונם הוותיקים.

אלה. ילדים בקרב תתהישגיות של חמורות לבעיות גורם הדבר בעברית. והן הם בשפתם

מספר כלל בדרך החליפו אלה ילדים ראשית, האתיופים. הילדים על יותר עוד מקשים נוספים גורמים מספר
האחרון, העלייה מגל ילדים זמניים. מגורים אתרי כמה בין עברו שמשפחותיהם מפני ביתספרם את פעמים
של קטן במספר להתרכז נוטים מאתיופיה העולים בנוסף, קבע. לדיור עכשיו רק נכנסים ב1991, שהגיעו
ומעדיפים מסורת, שומרי יהודים הם האתיופים שרוב מכיוון בפריפריה. ממוקמים מהם שרבים יישובים,
מבתיהספר ברבים מהאוכלוסייה ניכר חלק מהווים הם דתי, הממלכתי החינוך במסגרת ילדיהם את לחנך
יתרעל^, הולם. סיוע הספקת של המשימה על יותר אף מקשה הדבר .(700/0 עד ולפעמים 15^0 (לפחות
ויש יחסית, גבוהים בשיעורים במצוקה ילדים כלל, בדרך לומדים, דתיים הממלכתיים בתיהספר במערכת

מקצועיים. משאבים פחות זו למערכת

לילדים הניתנת מזו יותר ומגוונת רבה לעזרה זכאים הם בעיותיהם על להתגבר האתיופים לילדים לסייע כדי
בשנת הרגילים היסודיים בבתיספר מיוחדות בכיתות לומדים האתיופים הילדים אחרות. עולים מקבוצות
תהליך את להאיץ ומכוונות בגודלן קטנות אלה כיתות יותר. רב לזמן ולפעמים שלהם, הראשונה הלימודים
של ליעילותן באשר הן שאלות עלו זאת, עם הרגילות. בכיתות לשלבם יהיה שניתן כך הפערים, סגירת
מוגבלת. זמן לתקופת אפילו גילם מבני אלה ילדים הפרדת של להלימות באשר והן הללו המיוחדות הכיתות
לקבל ממשיכים הם בהן הרגילות בכיתות משולבים הם המיוחדות הכיתות את מסיימים שהילדים לאחר
האתיופים התלמידים מספר פי על מיוחדים משאבים ביתספר לכל מספק החינוך משרד מיוחדת. עזרה
המשולבות בכיתות המורים שרוב כך על הנתונים מצביעים אלה מאמצים למרות ביתספר. באותו הרשומים
מותאמות שיהיו חינוכיות בתכניות חמור מחסור ושיש העולים, לקליטת בהכנות מספקת הכשרה קיבלו לא
רוב מהוריהם, לימודית בתמיכה המחסור למרות כן, על יתר ולצרכיה. זו אוכלוסייה של הייחודיים לקשייה
סיוע לקבל יוכלו שבהן הלימודים שלאחר בשעות המתקיימות במסגרות לומדים אינם האתיופים הילדים
התלמידים הורי עם דיאלוג ביצירת די משקיעים אינם בתיהספר הדיווחים, לפי כמוכן, נוסף. לימודי

.(1994 ונועם (ליפשיץ

העיקריות שהבעיות כך על מצביע גדולים בשיעורים אתיופים ילדים שקלטו בבתיספר לאחרונה שנערך סקר
בשיעורי לילדיהם לעזור יכולים אינם מההורים רבים כן, על יתר אקדמיות. הן האתיופים הילדים בקליטת
לבין מאתיופיה העולים בין הבולטים התרבותיים הפערים אף על בחסר. הלוקה השכלתם בשל הבית
.(1994 ונועם (ליפשיץ מרכזית כבעיה החברתית ההשתלבות של הסוגייה על דווח לא הוותיקה, האוכלוסייה

של צורכיהם עם יותר יעילה בצורה להתמודד המכוונות מיוחדות לימוד תכניות מפותחות לאחרונה
"שילובים" תכנית היא אלה לתכניות הדוגמאות אחת היסודיים. בבתיהספר האתיופים התלמידים
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של בתהליך כיוס נמצאות והן רבה הבטחה טמונה אלה בתכניות ג'וינטישראל. עם פעולה בשיתוף המופעלת
הערכה.

הטובה נחשבה זו מסגרת הנוער. עליית של בפנימיות האתיופים הנוער בני כל כמעט למדו לאחרונה, עד
הישראלית. בחברה להיקלט להם שיאפשרו והחיברות החינוך את להם להעניק יהיה ניתן שבעזרתה ביותר
חינוך כלל בדרך מציעות האתיופים הצעירים לומדים בהן שהפנימיות משום ציבורי דיון גרר זה נוהג ואולם,
במצוקה מהשכבות הבאים נוער בני גם האתיופים, לצעירים בנוסף ומכילות ביותר, נמוכה ברמה מקצועי
המקצוע אנשי ושל האתיופית הקהילה אנשי של מחאותיהם הוותיק. הישראלי הנוער בקרב ביותר הרבה
יותר רבים נוער שבני ככל מגוריהם. במקום יותר רבים אתיופים נוער בני לומדים וכיום לשינוי, הובילו
את להגביר כדי תומכים שירתים לפתח צורך יהיה הרגילה, החינוך במערכת וילמדו בקהילה יישארו

הישגיהם. רמת ואת השתלבותם

הטובות בפנימיות ללמוד יותר המחוננים האתיופים לתלמידים לאפשר שנועדו מיוחדות תכניות גם ישנן
תלמידים משתתפים נוספת מיוחדת בתכנית החינוך. לקידום והאגודה ג'וינטישראל בתמיכת בארץ ביותר
לבחינות להכינם כדי טכנולוגיים ובבתיספר מקומיות במכינות הניתנים מיוחדים בקורסים אתיופים
בכל הפועלות למכינות הכנה כיתות כמה ישנן בנוסף, גבוהים. בלימודים להמשיך להם לאפשר וכדי הבגרות,

הגדולות. האוניברסיטות

הערבי במגזר ונוער ילדים ז.
מבוא .1

מוגדרים שהם למרות האוכלוסייה. מכלל 190/0 שהיוו יהודים לא אזרחים 1,069,500 בישראל היו ב1995
אחד ערבית. דוברות שרתע שונות אתניות קבוצות מספר כוללים הם ישראל, של הערביים באזרחיה כולם
170 גילאי הילדים ילדים. של הגבוה השיעור הוא בישראל הערבית האוכלוסייה של הייחודיים המאפיינים
הערבים הילדים היהודית. האוכלוסייה בקרב ל29.60/0 בהשוואה הערבית, מהאוכלוסייה 46.4^'0 מהווים

.(1996 (הלמ"ס בישראל החיים הילדים מכלל רבע מהווים

התרחשו צעירים, ושל ילדים של רווחתם על השפעתם בשל לציון, הראויים מרכזיים חברתיים שינויים שני
המשפחה בני של המסורתי בתפקיד שינוי חל ראשית, האחרונים. העשורים בשני הישראלית הערבית בחברה
של יותר מהיר בפיתוח הצורך את הדגיש זה שינוי העבודה. לכוח נכנסות ערביות נשים שיותר ככל השונים
מבוגרים לילדים הפנאי ולפעילויות הלימודים שלאחר לשעות ומסגרות הרך בגיל לילדים יומיות מסגרות
עליונותה את בהדרגה מאבדת והמורחבת הפטריארכלית המסורתית המשפחה בנוסף, הנוער. ולבני יותר
ומאבדת ותעסוקה, בןזוג בחירת כגון ומשפחתיות, חברתיות בסוגיות המשפחה בני בהדרכת המרכזי ככוח
יותר רב בחירה חופש הערבי ולנוער לילדים מאפשרים אלה תהליכים הצעירים. הדורות על משליטתה חלק
המבוגרים אל לפנות מהצעירים שמונע הדורות בין פער יוצרים הם ובובזמן אישית, להתפתחות ואפשרות
עמם הקשיים את להחמיר ועלול להוריהם הצעירים בין מתחים יוצר זה דבר מוסרית. ולתמיכה לייעוץ מהם
נשים לגבי יותר עוד גדולות זה תהליך של השפעותיו חברתית. בהסתגלות לבעיות ולגרום מתמודדים הם

ונערות.
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נמצאות נוער ובני ילדים לגבי המתוארות מהבעיות שרבות לכך עדויות ישנן הדוח, כל לאורך שנאמר כפי
רמות על מצביעים רווחה של כלליים מדדים הישראלית. הערבית האוכלוסייה בקרב יותר רבה בשכיחות
או ילדים ארבעה ב1995 היו הערבים ממשקיהבית גדול בשיעור הערבים. הילדים בקרב יותר נמוכות רווחה
כך על מצביעים לאומי לביטוח המוסד נתוני .(1996 (הלמ"ס יהודים) ילדים בקרב 12.60/0 לעומת .tt%6) יותר
במשפחות חיים הערבים 440/0מהילדים מהממוצע: בהרבה גבוהים הערבים הילדים בקרב העוני ששיעורי
.(1994 (אחדות ל0'^22 שמגיע בישראל הילדים כלל בקרב מהשיעור שניים פי העוני, לקו מתחת שהכנסותיהן
שהוא מישהו או שכר מקבל עומד שבראשם עירוניים ביישובים למשקיבית רק מתייחסים אלה נתונים
והמצוקה העוני יותר. אף גדול הערבי במגזר העוני שהיקף pj7"7 חלקית מציגים שהם התמונה ל^ מובטל;
בבתים ילדים עם הערבים ממשקיהבית 14.70/0 גרו ב1993 יותר. צפופים מגורים בתנאי גם משתקפים
^אריה יהודים משקיבית בקרב בלבד ל1.60/0 בהשוואה אחד, בחדר גרו אנשים יותר או שלושה שבהם

.(1995 וציונית

הילדים מבין בלבד אחוזים וארבעה ארבעים הערבים. הילדים של חינוכם הוא דאגה המעורר נוסף תחום
קבוצת באותה היהודים מהילדים מכ0/"95 ליותר חריף ניגוד ב199495, בגנים למדו השלוש בני הערבים
ויעילה קפדנית הערבים בקרב החוק אכיפת חוק, פי על חובה הס יסודי ובביתספר בגן שהלימודים אף גיל.
הנוער מבני בלבד ש67.30/0 כך על מצביעים החינוך ממשרד נתונים היהודים. בקרב המופעלת מזו פחות
היהודים מהצעירים ל95.90/0 בהשוואה החינוך, משרד של בבתיספר לומדים (1714 (גילאי הערביים
לדאגה מרכזי נושא מהווה צעיר, בגיל במיוחד ערבים, ילדים של הנשירה שיעור מכאן, גילים. באותם
מהתלמידים כ0/"30 היהודים הילדים של מזו נמוכה הערבים הילדים של ההישגים רמת .(AlHaj 1994)

הביקור שיעורי הוזכר, שכבר כפי היהודים. מהתלמידים ל480/0 בהשוואה בגרות לתעודת זכאים הערבים
גילאי הערבי הנוער בקרב בגרות לתעודת הזכאים התלמידים שיעור ולכן הערבים, בקרב נמוכים בביתהספר

היהודים. בקרב ל380/0 בהשוואה בלבד ל160/0 מגיע 17

התלמידים שיעור מיוחד: לחינוך במסגרות ביקורים של יחסית הנמוכים השיעורים היא נוספת בעיה
בקרב ל2.5¥0 בהשוואה ב199394 ל1.80/0 הגיע יסודיים בבתיספר מיוחד לחינוך בכיתות הערבים

אבחוןחסר. בגלל או וכיתות, במסגרות מחסור של תוצאה הם אלה הבדלים אם ברור זה אין היהודים.

עבודה בשירותי מחסור קיים לדוגמה, הם. אף מספיקים אינם החינוך מערכת בתוך התומכים השירותים
בבתיהספר. ובפסיכולוגיים ביועצים מחסור קיים להם, ומחוצה הספר בבתי סוציאלית

לידי בא הדבר ערבים. נוער ובני ילדים של רווחתם על לרעה משפיעים הבריאות שירותי בהספקת הפערים גם
התינוקות תמותת שיעור הערבית. האוכלוסייה בקרב תינוקות תמותת של יחסית גבוהים בשיעורים ביטוי
אמנם מייצג זה שיעור חי. לידות לאלף 13.5 היה 199094 לשנים הלאיהודית הישראלית האוכלוסייה בקרב
הוא עדיין אבל ל32.1, הגיע הלאיהודים בקרב התמותה שיעור כאשר ,197074 מאז לציון ראויה ירידה
שהגיע ב199094 היהודית באוכלוסייה התינוקות תמותת לשיעור בהשוואה משמעותית בצורה גבוה נשאר
שכיחות ישנה כפרים, במספר ובמיוחד הערבית, האוכלוסייה בקרב .(1996 (הלמ"ס חי לידות לאלף ל6.8
לאלף 4.2 לאיהודים ילדים בקרב לתמותה העיקריות הסיבות אחת זוהי תורשתיות. מחלות של גבוהה

היהודים. בקרב ל1.7 בהשוואה חי, לידות
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שיעורי זאת, עם תאונות. היא כאחד ויהודים ערבים נוער ובני ילדים בקרב ביותר השכיחה המוות סיבת
הנפטרים הערבים הילדים של מספרם ליהודים. בהשוואה הערבים הילדים בקרב יותר גבוהים התאונות
השנים בין בתאונות שנפטרו 40 בני היהודים הילדים שיעור לדוגמה, היהודים: של מזה כפול בתאונות
באותה מתאונות התמותה שיעור היה הערבים הילדים שבקרב בעוד ילדים, ל100,000 11.1 היה 19921990
זמן מבלים רבים ערבים ילדים כי מדווחים מקצוע אנשי .(1995 וציונית אריה (בן ל100,000 28.1 גיל קבוצת
התאונות ריבוי את להסביר יכול הקשים, החיים תנאי בצירוף שזה, יית^ היום. במשך נאות פיקוח ללא רב

הערבית. באוכלוסייה

ילדים בקרב ותתהישגיות עבריינות הזנחה, כגון מיוחדות, בעיות של שכיחותן לגבי קיים ביותר מוגבל מידע
של והולכים הגדלים לשיעורים באשר דאגה ביטאו שריאיינו, רבים מקצוע אנשי זאת, עם ערבים. נוער ובני
לבריאות בתחנות מאחיות שנאסף ראשוני מידע לעיל, שנאמר כפי הערבית. האוכלוסייה בקרב כאלה בעיות
ילדים בקרב מאשר 30 בני ערבים ילדים בקרב הזנחה של יותר גבוהים שיעורים על מצביע בחיפה המשפחה

להתפרסם). עומד ודולב, יואל (בןרבי, גיל קבוצת באותה יהודים

ערבים נוער ולבני לילדים נבחרים שירותים .2
מבחינת שוויונית התייחסות הערבית הקהילה קיבלה לא המדינה, הקמת מאז שעברו השנים במהלך
הערבים, ולצעירים לילדים הזמינים בשירותים משמעותיים לפערים גרם הדבר הממשלתית. התמיכה
בין המשאבים ובהקצאת בשירותים הפערים עם להתמודד בצורך ההכרה הגדלים. צורכיהם לאור במיוחד
ההתנדבותי המגזר והן הישראלית הממשלה הן לאחרונה, השנים. במהלך וגדלה הלכה ליהודים הערבים
נתאר הבאים בעמודים הערבית. האוכלוסייה של לצרכיה פתרונות ולמתן אלה פערים לצמצום תכניות יזמו
המספר ובשל הערבים הנוער ובני הילדים על מקיף במידע מחסור בשל ואולם, הללו. מהיוזמות כמה בקצרה
שהיינו כפי מלאה זו סקירה תהיה לא זו, לאוכלוסייה הניתנים השירותים של זמינים ניתוחים של המוגבל

רוצים.

באמצעות והכלכליים, החברתיים הפערים לצמצום הממשלה עצמה מחייבת מ1992 שלה היסוד קווי פי על
ההקצאות והן והערבי היהודי במגזרים ולרשויות לבתיהספר הן ההקצאות במימון הפערים חיסול

שנתיים. בתוך חברתיים לשירותים המקומיות למחלקות

חמש מגיל התלמידים כל על חל כאחד, וערבים יהודים לילדים המתייחס חובה, חינוך חוק לעיל, שתואר כפי
בחוק, מחויב אינו חובה, גן לגיל עד הילד, לחיי הראשונות בשנים החינוך חובה. מגן החל דהיינו, ואילך,
לקהילות לאחרונה עד הצטמצם ביתספר טרום חינוך במסגרות לומדים שאכן הערבים הילדים ומספר
במסגרת למדו לא המכריע ורובם ב1989 לגן הלכו השלוש בני הערבים מהילדים 250/0 רק יחסית. מועטות
במהירות להתפתח הערבי במגזר ביתספר טרום בגיל החינוך החל האחרונות בשנים כלשהי. חינוכית
זאת, ועם .(1996 וציונית ^אריה הערבים הארבע מבני ו710/0 השלוש מבני כ440/0 לגן הלכו כשב199495
הסיבות אחת היהודים. הילדים של ההשתתפות משיעור ניכר באורח נמוך עדיין זה שיעור נאמר, שכבר כפי
הכשרה שקיבלו ומינהלנים מפקחים בגננות, מחסור היא בגנים לומדים אינם הערבים שהילדים לכך
של והסמכה הכשרה של הסוגייה מובנית. לימודים ובתכנית הולמים במתקנים מחסור וכן לכך, פורמלית
את הגישה הוועדה במיוחד. לכך שמונתה כנסת בוועדת דיון נושא לאחרונה הפכה הערבי במגזר גננות
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יותר התפתחו האחרונות השנים עשר עד חמש במהלך בנוסף, החינוך. למשרד המצב לשיפור המלצותיה
הערבי. למגזר שכזה שירות לספק במטרה מקומיים ארגונים ויותר

באנשי המחסור הלימודים. תכניות של לאיכותן באשר בעיות גם הדגישו שריאיינו ערביים מקצוע אנשי
הרמות בכל הערבים לילדים הניתן החינוך שרמת לכך גורמים פיזיים, במשאבים ומחסור זה בתחום מקצוע
של הכולל מספרם הגיע וב199394 חלקית התקדמות היתה לאחרונה זאת, עם כלל. רצון משביעה אינה
משמעותית בעלייה מאופיין זה גידול .198990 מאז 240/0 של גידול  ל13,000 הערביים בבתיהספר המורים
אקדמי) (לא המוסמך כוחהאדם בשיעורי בירידה ובמקביל בכירים, ומורים אקדמים מורים של בשיעורם
באופן הערבים המורים השתמשו בהן ההוראה שיטות p\y במיוחד, חשוב הוא זה שינוי מוסמך. והבלתי
עם אישית (שיחה לערבים היהודים התלמידים שבין הלימודיים בהישגים לפערים בתורמות זוהו מסורתי
מאפיינים במספר המגזרים שני בין גדולים פערים קיימים עדיין שתוארו, השיוניים למרות .(1995 "סיכוי"
יותר גבוה ,31 הערבי במגזר ממוצע כיתה גודל היה לדוגמה, ב199394, החינוך. מערכת מבנה של מרכזיים

.(Ministryof Education I 994a) היהודי במגזר 27.6 של מהממוצע משמעותי באופן

חינוכיים פסיכולוגים סוציאליים, עובדים עלידי המדינה ברחבי בבתיהספר ניתנים התומכים השירותים
וכך, מהצורך. מאוד קטן חלק על רק ועונים מצומצמים אלה שירותים הערבי במגזר מיוחד. לחינוך ובכיתות
רשמי, באורח נאמד טרם ערבים לילדים שיקום ובשירותי מיוחד לחינוך במסגרות הצורך שהיקף למרות
חינוכיים לפסיכולוגים המשרות שמספר למרות .(Haidar 1991) בעליל בעייתי הוא אלה בשירותים המחסור

ערבית. הדוברים מקצוע באנשי מחסור בשל ריקות רבות משרות עדיין נשארות ניכר, באורח עלה

בנוסף, האחרון. בעשור שהוכפל כמעט הערבי במגזר התיכוניים ובתיהספר הביניים חטיבות של מספרם
בבתיהספר והעיוניים הטכנולוגיים המסלולים של הסטנדרטים את לשפר כדי מיוחדים מאמצים הופעלו

הערבים. התלמידים של הלמידה שיעורי ניכרת בצורה השתפרו מכך כתוצאה התיכוניים.

את הכניס ג'וינטישראל = חלשים לתלמידים חדשניות חינוכיות תכניות מספר הערבי למגזר הוכנסו לאחרונה
ויישם פיתח חיפה באוניברסיטת חאג' אל מג'יד ד"ר .(III חלק ה' פרק (ראה לנושרים תכנית  "מפנה" תכנית
גם מופעלות הערבי. הנוער בקרב המחשבה וחופש היצירתיות הגברת על המבוססת מקיפה חינוכית תכנית

נוספות. תכניות מספר

מרכזית סוגייה מהווה ספורט, פעילויות כולל פורמאליות, בלתי חינוכיות בפעילויות המחסור כי הטוענים יש
כאשר יסודיים, בבתיספר לתלמידים ומשחק ספורט במגרשי מחסור נמצא במחקרים הערביים. בבתיספר
שמחוץ לפעילויות המימון היה לאחרונה עד .(Haidar 1991) מועדפים משחק מגרשי משמשים הרחובות
יכולים אינם עדיין הערבים ההורים רוב היהודי במגזר רבים להורים ובניגוד מספק, בלתי הלימודים לתכנית

מהם. הנדרשות בעלויות חלקם את לשלם

חלו באחרונה כי עולה הערבי במגזר העובדים חוקרים ועם בשדה עובדים עם שנערכו מראיונות זאת, עם
וכך הערביים, ביישובים קהילתיים מרכזים רשת של הקמתה הוא בהם וראשון ראש משמעותיים. שינויים

ופנאי. העשרה לפעילויות הזדמנויות ניתנות
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בעיה היהודית. לאוכלוסייה הניתנים לאלה דומים הערבי במגזר ולנוער לילדים העיקריים הבריאות שירותי
שירותים לספק שיוכלו הנפש בריאות בתחום ועובדים מיומנים פרהרפואיים בעובדים מחסור היא מרכזית
עם יחד אחרים. באזורים למרפאות או לבתיחולים בנסיעה הצורך את לבטל ובכך עצמם, ביישובים חיוניים
הערבי המגזר את המשרתים בבתיחולים השירותים לשיפור פועל px הבריאות משרד מ1992 החל זאת,
ציוד רכישת בעבור המימון של ניכרת הגדלה באמצעות ובחיפה), בנצרת הנוצריים (בתיהחוליס בלעדית
לבריאות חדשים מרכזים חמישה של הקמתם אושרה ב1993 בנוסף, האשפוז. מיטות של מספרן והרחבת

המשפחה. לבריאות חדשות תחנות ועשרים הנפש

להן שיש ערביות משפחות עם במיוחד שתיטיב העוני להפחתת תכנית לאחרונה אימץ לאומי לביטוח המוסד
בנוסף, יותר. גדולות ילדים קיצבאות הערביות המשפחות יקבלו זו תכנית במסגרת יותר. או ילדים ארבעה
במגזר הרווחה שירותי את לשפר כדי אחדים שינויים הכנסת של בתהליך נמצא והרווחה העבודה משרד
עצמם ובכפרים בערים שיפעלו חברתיים לשירותים מחלקות בהקמת מתבטא אחד מרכזי מאמץ הערבי.
נוספים סוציאליים עובדים הקצאת כולל זה שינוי אזוריות. לשכות באמצעות אלה שירותים לספק במקום
לשמש שנועדו מקצועיות החלטה ועדות גם מוקמות זה ממאמץ כחלק אלה. ליישובים שירות ומשאבי
מפותחות הערבי במגזר בנוסף, חמורים. ולהזנחה להתעללות הנתונים לילדים טיפול מנהלות של בתפקיד
שלאחר לשעות ותכניות בסיכון לילדים חירום מרכז ובהן ונוער, הילדים למען חדשות שירות מסגרות

הלימודים.

לאזרחים ובשירותים בתכניות לשוויון קריאתו עם יותר משמעותי תפקיד לשחק החל ההתנדבותי המגזר גם
יזם השמונים בשנות ולמוגבלים. לקשישים שירותים בפיתוח ג'וינטישראל השקיע השנים במשך הערבים.
מעורבותו את גיוינטישראל מגדיל ולאחרונה הערבי, במגזר לנושרים השכלה שירותי ג'וינטישראל
אמהות להכשרת מיועדות בפיתוח שנמצאות מהתכניות כמה הערבי. במגזר בסיכון לילדים בשירותים

משקביתן. ולניהול בילדיהן לטיפול

עצמו ומקדיש לישראל החדשה הקרן עלידי שהוקם ארגון "שתיל", עלידי שפותח השווה" הגישה "פרויקט
ארגונים של משימה כוחות להקים ומסייע לייעוץ נושאים מאתר מתנדבים, לארגוני טכני סיוע להספקת
תחומים בשלושה מתמקד הפרויקט קהילתיים. מנהיגים של ובפיתוחס הערבי במגזר ציבורי עניין בעלי
נוספת מתנדבים עמותת המיוחד. לחינוך וגישה בבתיהספר; הורים מעורבות הרך; בגיל החינוך עיקריים:
מנהיגים, של רחב תמיכה בסיס יש זו לעמותה "סיכוי". היא הערבים לאזרחים הזדמנויות שוויון המקדמת
בעקרונות תמיכה הוא לכולם המשותף שהמכנה ובחו"ל, בישראל הפוליטית הקשת מכל וערבים, יהודים
את כוללים אחרים משמעותיים ערביים מתנדבים ארגוני הערבים. ישראל אזרחי של והשילוב השוויון
ערבי לחינוך והמרכז קהילתי וחינוך המשפחה הרך, לגיל התכניות נאמנות בעכו, הנשים עמותת

.(IV חלק (ראה בריאות שירותי למחקר הגליל ועמותת חברתי למחקר הגליל מרכז חיפה, באוניברסיטת

לכלל המסופקים לשירותים ישראל לערביי המסופקים השירותים את להשוות המאמצים למרות
השירותים לבין הערבים והנוער הילדים צורכי בין משמעותיים פערים נשארים עדיין האוכלוסייה,
עם נוספת להתמודדות התחלה כקו והן כהזדמנות הן לשמש יכולות קיימות שכבר היוזמות להם. המסופקים

אלה. פערים
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ארגונים ושל ההתנדבותי המגזר של תפקידם .**
לאממשלתיים

עדיין הפעילים ארגונים מספר מרכיבים. מספר ההתנדבותי המגזר כלל ישראל, מדינת הקמת שלפני בשנים
תפקיד היה היהודית לסוכנות העולם. ברחבי יהודיות קהילות עלידי מומנו והג'וינט, הדסה כגון כיום,
והן זה בתחום הן חיוני תפקיד בעל גורם להוות ממשיכה והיא נלווים, ובשירותים העלייה בקליטת מרכזי
שירותי המספק מרכזי גוף ונשארה היתה בישראל, העובדים הסתדרות השלישי, המרכיב פיתוח. באזורי
דתיות לקבוצות או פוליטיות למפלגות קשורים מהם שרבים מקומיים ארגונים בנוסף, ורווחה. בריאות

המדינה. הקמת לפני שירותים בהספקת משמעותי תפקיד הם אף עצמם על נטלו שונות,

מודרנית, רווחה מדינת של מוסדות הקמת של בתהליך ישראל מדינת החלה העצמאות קבלת לאחר
והרווחה החינוך הבריאות, מתכניות רבות של להפעלתן האחריות את ההתנדבותי מהמגזר נטלה והממשלה
ההתנדבותי. המגזר של תפקידו של מחודשת בהגדרה קשורה המדינה של הקמתה היתה בכך, החברתית.
בגישה שונות לקבוצות יותר רב שוויון להבטיח הפועל המדינה, בניית של בתהליך החיובי כחלק נתפס הדבר
כמה היו זו במגמה השירותים. פיצול את ומצמצם לפוליטיקה, השירותים מערכת בין מפריד לשירותים,
להספקת מיוחדת אחריות עצמו על נטל ג'וינטישראל המדינה, של הראשונות בשנים למשל, כך, חריגים.
ארגוני בהדרגה התפתחו השנים במשך ,p על יתר כרוניים. חולים ולעולים למוגבלים לקשישים, שירותים
מחדש לעצב החלו לאפוליטי, אוניברסלי בסיס על שירותים המספקים המתנדבים ארגוני חדשים. מתנדבים

לפרטי. הציבורי המגזר בין האיזון את

תפקידו לבין בישראל ההתנדבותי המגזר של תפקידו בין משמעותיות הבדלים ישנם (1984) Kramer פי על
אינו בישראל ההתנדבותי המגזר לארצותהברית, ''בניגוד אירופאיות. מערב ארצות ובכמה בארצותהברית
או כמפקח, נתפס אינו הממשלתי הסיוע גם חברתיות; בעיות עם להתמודדות המועדפת כדרך נתפס
של ליעילותה באשר יותר רבה ספקנות להתפתח והחלה זו עמדה השתנתה הזמן במשך ואולם, כמפריע".
הזו: ההפרטה את לתת מי בידי היתה המרכזית השאלה השירותים. בהפרטת והולך גדל עניין לצד הממשלה,
לנצל ויותר יותר מוכנה הממשלה האחרונות, בשנים רווח. למטרת ארגונים בידי או ההתנדבותי המגזר בידי
דגם זה. מגזר על שהוטלו הפיננסיות מההגבלות כמה וצומצמו רווחה שירותי כספק ממשלתי הלא המגזר את
לרשויות הקשורים רווח למטרות שלא ארגונים הם ממשלתי שאינו ארגון של יותר מאוחר ישראלי
עליהם שחלות מפני המקומיות הרשויות למען שירותים בהצלחה להפעיל יכולים אלה ארגונים המקומיות.
השלטון על מאשר משאבים, ובגיוס שירותים להספקת חוזים בעריכת עובדים, בשכירת הגבלות פחות

המוניציפלי.

יש עלפירוב ההתנדבותי ולמגזר שבארצותהברית, מזו פחות מפותחת בישראל חקיקה למען השתדלנות
הן והולכת גדלה השפעה בעל לגוף המתנדבים ארגוני הפכו לאחרונה זאת, עם בישראל. פחות משפיע תפקיד :

שירותים. בהספקת והן מדיניות בקביעת
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ובנוער בילדים המטפלים ארגונים א.
מהם מעטים רק כי אף ולנוער, לילדים הקשורים בתחומים פועלים בישראל המתנדבים מארגוני רבים
תחומים בכמה שירותים בהספקת דופן יוצאת בצורה פעילים נשים ארגוני זה. בתחום בלעדית מתמקדים
ואמונה. נעמ"ת ויצ"ו, הם שבהם הגדולים בישראל, כאלה ארגונים מספר ישנם הילד. ברווחת הקשורים
למפלגות הקשורות לנשים לסייע כדי מלכתחילה והוקמו פוליטיות מפלגות עם מזוהים אלה מארגונים חלק
של לפעילויות ממשלתי מימון בהשגת לסייע כדי בהשפעתן להשתמש המשיכו הפוליטיות המפלגות אלה.
גם מפעילים הם ;30 גילאי לילדים יומיות מסגרות של העיקריים הספקים הם הנשים ארגוני הארגונים.
שירותים גם מפעילים הנשים ארגוני ופנימיות. מקצועיים בתיספר שלאחרהלימודים, בשעות מסגרות
לנשים ומקלטים יחידות הורות שהן לאמהות תכניות כגון ילדים, של לרווחתם קשורים שחלקם לנשים,

מעכו. הנשים עמותת כגון הערבי, במגזר דומים ארגונים מספר קמו לאחרונה, מוכות.

להעשרת הבינלאומי המרכז הוא נוער ועם ילדים עם העובדים ביותר החשובים המתנדבים מארגוני אחד
ייחודיות ושיקומיות אבחוניות גישות מיישם זה מרכז קנדה. ויצ"ו הדסה המחקר הלמידה/מכון יכולת
וחברתיות חינוכיות מסגרות במגוון אלה גישות ומפעיל במצוקה, ונוער ילדים של רחב במגוון בטיפולו

פורמאליות. ובלתי פורמליות

הרבים היתומים של בקליטתם החל בישראל, ולנוער לילדים פנימיות בפיתוח חלוצה היתה הנוער עליית
וקבוצות במצוקה אחרות קבוצות של בקליטתן וכלה והחמישים, הארבעים בשנות לישראל להגיע שהחלו

האתיופים. כגון מיוחדות, עולים

שהיא לנוער, המיועדות אלה במיוחד רווחה, תכניות בהפעלת משמעותי תפקיד יש העובדים להסתדרות
נוער תנועת גם כמו משלב), (עמל, בבתיספר מקצועית הכשרה תכניות של שונות רשתות באמצעות מפעילה

במצוקה. ולנוער ערבי לנוער במיוחד המחויבת מיוחדת

הכשרה בתכניות במיוחד מתמחה והיא בישראל, ביותר הגדולה ההתנדבותית בתיהספר רשת היא אורט
במצוקה לקבוצות המותאמות תכניות והן ביותר מתקדמת טכנולוגית הכשרה הן ומספקת מקצועית,

ולנושרים.

ובייעוץ בתיאום העוסק מרכזי כללארצי ארגון של חשובה דוגמה מהווה למתנ"סים הישראלית החברה
ביותר. רבים מקומיים ארגונים של למענם

את להרחיב בארצותהברית, הג'וינט ארגון של הישראלי הסניף ג'וינטישראל, התחיל השמונים בשנות
מהווה והוא כאחד, והערבי היהודי במגזרים ונוער לילדים תכניות של ובהפצה בפיתוח בתכנון, מעורבותו
לילדים מיוחדות תכניות מפעיל ג'וינטישראל מדיניותה. ועל הממשלה תכניות על בהשפעה מרכזי גורם
את לעכב שעלולים בתנאים החיים ילדים או לכך, בסיכון שנמצאים או מהזנחה מהתעללות, הסובלים
והן מבתיהספר מתבגרים של נשירה למניעת הן חדשניות תכניות הג'וינט מפעיל כמוע התפתחותם.
בנוסף, .(111 בחלק ה' פרק ראה החדשה", החינוך "סביבת ("מפנה", נשרו שכבר קשות אוכלוסיות עם לעבודה
בשיתוף ועבד לנוער, פורמליות בלתי חינוך מסגרות בפיתוח רבות שנים במשך מעורב היה ג'וינטישראל
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לנוער תכניות בפיתוח מעורבים הג'וינט של אחרים אגפים הקהילתיים. המרכזים תנועת עם הדוק פעולה
כאחד. ומאתיופיה לשעבר מבריתהמועצות עולה

התחומים בכל ומחקר ייעוץ בסנגור, בעיקר העוסק כללארצי ארגון היא הילד לשלום הלאומית המועצה
לאחרונה שחלו מהשינויים ברבים מעורבת היתה הלאומית המועצה בישראל. הילדים על המשפיעים
הילד מצב על שנתי דוח ג'וינטישראל עם בשיתוף מפרסמת המועצה הילד. רווחת לגבי ובמדיניות בתחיקה
היומיום וחיי הילדים רווחת של מרכזיים תחומים למספר באשר סטטיסטיים נתונים כולל זה דוח בישראל.
מקבלת אינה המועצה שנה. מדי פניות 6,000 המקבל ונוער לילדים קבילות נציב פועל במועצה בנוסף, שלהם.

הארגון. למדיניות בהתאם מהממשלה מימון

כגון מסוים, באזור לפעול כדי או ייחודיים שירותים לספק כדי הוקמו אחרים כללארציים מתנדבים ארגוני
התמכרות בתופעת טיפול והזנחתם, בילדים בהתעללות טיפול שוליים, לנוער למוגבלים, שירותים מתן
וביועצים כשדולות גם פועלים אך שירותים מספקים האלה הארגונים רוב וכדומה. מחוננים בילדים לסמים,

שלהם. היעד אוכלוסיות למען

החוסה", לילד "המועצה במצוקה; נוער למען הפועל "עלם" הס זה מסוג הבולטים מהארגונים כמה
הילד, להגנת הישראלית העמותה  "אלי" בפנימיות; הגרים לילדים העשרה ותכניות שירותים המספקת
קורבנות שהיו ילדים המשרתת "מיטל", והזנחה; בילדים התעללות של במקרים וייעוץ שירותים המספקת
מחוננים לצעירים איכותית השכלה להעניק המיועדת החינוך, לקידום האגודה מינית; להתעללות
נאמנות ובהם אזורי או ארצי בסיס על הפועלים מתנדבים ארגוני ישנם הערבי במגזר מצוקה. מאוכלוסיות
ייעוץ; קבוצת בעיקרה שהיא הערבי, לחינוך מעקב ועדת קהילתי; וחינוך המשפחה הרך; לגיל התכניות
שאין מדי קטנים לכפרים המיועד נייד קהילתי מרכז כגון תכניות המנהלת חינוך, לשירותי "אינסאן" עמותת
בחינוך בשוויון התומך סטודנטים, על המבוסס ארגון חינוכית, להדרכה הוועדה עצמם; משל כזה מרכז להם

בריאות. שירותי למחקר הגליל ועמותת חיפה באוניברסיטת ערבי לחינוך המרכז הגבוה;

הפעלת לצורך ורק אך שהוקמו לאממשלתיים, ארגונים עלידי מופעלות בישראל לילדים רבות פנימיות
או חינוכיות תכניות שונות בערים מפעילים מקומיים ומתנדבים לאממשלתיים ארגונים הפנימיות.

שונות. בערים קבוצתיות, או פרטניות אחרות, חברתיות

ככלל ההתנדבותי המגזר ב.
ובחידושים. בניסיונות שירותים, בהספקת מעורבים והם יחסית רבים מתנדבים ארגוני פועלים בישראל
וארגונים שירותים המספקים ארגונים עיקריות: קבוצות לשתי הללו המתנדבים ארגוני את לקבץ ניתן ככלל,
ארגוןגג הוא ב1986 שהוקם רווח למטרות ושלא ההתנדבותי המגזר משפטי. ובייעוץ במדיניות המתמקדים
מ250 יותר חברים זה בארגוןגג בישראל. רווח למטרות שלא והארגונים המתנדבים ארגוני כל את המרכז
ככלל המגזר של עיקרי נציג משמש הוא העיקריים. המתנדבים ארגוני כל את כמעט כולל והוא ארגונים,
ופיתוח פעולה ושיתוף הדדית עצמית עזרה ובקידום בייעוץ מרכזי תפקיד ומשחק לאומיים, בפורומים
בהרבה גדול כמתץ, הוא, ככלל רווח למטרות ושלא ההתנדבותי המגזר ההתנדבותי. במגזר ביןארגונים
שהתבצע בישראל, השלישי המגזר מיפוי ,1994 משנת פורסם שלא בדוח בארגוןהגג. החברים מהארגונים
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בנגב, גוריון בן מאוניברסיטת גדרון בנימין פרופ' מצא בישראל, רווח למטרות ושלא ההתנדבותי המגזר למען
רווח. למטרות שלא ארגונים 8,461 היו שבישראל מ1991, הכנסה מס דוחות של בנתונים שימוש תוך

השלישי המגזר על הבינלאומי ההשוואתי במחקר בשימוש שהיו ובמתודולוגיות בהגדרות שהשתמש גדרון,
ופנאי; תרבות קטגוריות: ל12 המתקבצים פעילות תחומי ל21 אלה ארגונים מחלק ,Johns Hopkins של
בינלאומיים; ארגונים קרנות; אזרחים; קבוצות ופיתוח; דיור סביבה; רווחה; בריאות; ומחקר; חינוך

.(Salamon 1994 ;1994 (גדרון הנצחה וארגוני מקצוע; אנשי ועמותות עובדים איגודי דת; ארגוני

בעיקר זה מגזר נתמך המדינה הקמת לפני הישראלית. מהכלכלה נכבד חלק מהווה רווח למטרות שלא המגזר
הן משמעותיות, עדיין אלה תרומות כי אף זאת, עם היום, .(Gidron et al. 1994) מחו"ל תרומות עלידי
החלק את מכסה הממשלתי והמימון רווח למטרות שלא הארגונים כל של ההוצאות מכלל קטן חלק מכסות
מ7 ליותר רווח למטרות שלא המגזר הוצאות הגיעו ב1991 .(4 לוח ראה ,49.60/0) ההוצאות של יותר הגדול
תמורת העבודה מכוח 13.30/0 המהווים אנשים 171,300 עובדים במגזר מהתמ"ג. 11.60/0 דולרים, מיליארד

.(Gidron et al. 1994) מתנדבים של עבודה שעות מיליון מכעשרים נהנה והוא שכר,

המקומיות. הרשויות של או ממשלתיים הם הוולונטריים הארגונים רוב של העיקריים המימון מקורות
תחומי ששלושה היא לציון ראויה נקודה .(4 לוח (ראה אלה ממקורות מהמימון מחצית כמעט הגיעה ב1991
הגבוהה השנתית ההכנסה כבעלי גדרון עלידי שזוהו מתנדבים ארגוני של הקטגוריות ב12 ייחודים פעילות
הכשרה ביניים, חטיבות יסודית, והשכלה גבוהה; השכלה ובתיחולים; ראשונית רפואה שירותי  ביותר
ברור שנסקרו. הארגונים מבין ממשלתי מימון של ביותר הגבוהים השיעורים את קיבלו  ואחרת מקצועית
מכיוון המתאימים. הממשלתיים הגופים עם יעילה בצורה לעבוד עליו ארוך, לטווח יעיל יהיה שארגון שכדי
ארגוני רוב של למימונם העיקריים המקורות אחד היא המקומית) ברמה והן הארצית ברמה (הן שהממשלה
את לתאם נוטים והם שונים ממשלתיים גופים עם מקיפים קשרים יש הארגונים שלרוב הרי המתנדבים,

הממשלה. של זו עם מדיניותם

מכל ש12.30/0 מצא גדרון מקומיים. ארגונים של נוסף משמעותי מימון מקור הינו פרטי באופן משאבים גיוס
ו6.70/0 ישראל בתוככי שגויסו מהכספים 5.60/0 זו: מפעילות הגיעו רווח למטרת שלא ארגונים של ההכנסות
מכל 45 0/0 וכך, לגרמניה. או לצרפת בהשוואה הכנסה של יותר גבוה שיעור זהו בחו"ל. שגויסו מהכספים
שיעור התרומות מהוות רווח, למטרות שלא ארגונים של קטגוריות במספר בישראל. גויסו שנתרמו הכספים
15.90/0) מתרומות מגיעים ההכנסות מכל 28.40/0 למשל, דתיים, בארגונים הארגון. של מהכנסתו ביותר נכבד
ארגונים הממשלה. עלידי ניתנים מההכנסות מ24.40/0 יותר כאשר מחו"ל), ו12.50/0 מישראל תרומות
ו32.30/0 בישראל, מתרומות 180/0) מתרומות הכנסתם ממחצית יותר מקבלים ולייעוץ האזרח לזכויות
מקבלים לילדים, מרכזיים שירותים שמפעילים רבים ארגונים כולל כלליים, רווחה ארגוני לעומתם, מחו"ל1).

מחו"ל). ו10.30/0 מישראל 11.20/0) מתרומות ממימונם 21.50/0 רק

דהיינו,  באגודות או כעמותות, הממשלתי הרשם אצל להירשם יכולים רווח למטרות שלא הארגונים כל
לא מיסוי, של בהקשר יתרונות מקנה אינו זה מעמד רווחים. עשיית לשם שאינן למטרות הוקמו שהם
חברות עלידי המשולמים אלה על נוספים מסים לשלם למעשה נדרשות אלו עמותות לעמותה. ולא לתורמים
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בישראל ההתנדבותי המגזר :4 לוח
סה''כ 1

הכנסה
הכנסה הכנסה (מכל סה"כ

הכנסה תרומות תרומות סה''כ עמותות/ (רשויות (ממשלה) המקורות) הארגונים
עצמאית (ישראל) (רוו''ל) תרומות איגודים מקומיות) (0/0) בש"ח בקטגוריה הארגון סוג

36.8 4.2 2.6 6.7 151 1727, 2477 1,022,118 17172 ופנאי תרבות
251 476 870 1276 43 21 551 4,909,150 2,409 והשכלה מחקר
2979 31 13 474 277 01 6279 5,146,324 221 בריאות
381 112 101 211 L4 21 361 1,621,606 919 רווחה
744 L1 177 277 00 01 2274 68,090 48 סביבה
201 170 479 579 3174 81 344 266,712 288 ופיתוח דיור
2079 181 321 501 100 51 131 74,108 324 אזרחיות קבוצות
4T6 1279 24^0 J47? J7 277 IT1 1,176,052 1,123 קרנות י"
1779 81 411 491 16.9 01 157 7,983 82 בינלאומי
3876 1579 121 2874 41 41 2474 388,309 17434 דת ארגוני
781 11 01 270 1377 070 579 633,491 315 מקצועיים איגודים
311 1774 279 201 572 570 3870 32,365 126 הנצחה
3372 576 677 121 570 276 4679 י י (באחוזים) סה"כ
  15,347,003 8,461 בש"ח סה"כ

.1994 בישראל, השלישי המגזר מיפוי גדרון. בנימין מקור:



למטרות ושלא ההתנדבותי המגזר  ארגוןהגג עם יחד רווח למטרות שלא ארגונים כמה רווח. לשם שעובדות
יש ממס לפטור הזכאי ארגון של מעמד להשיג כדי זה. מבנה לשנות כדי כשדולה עובדים  בישראל רווח
אינו והוא ישירות, שירותים המספקים לארגונים עלפירוב ניתן זה מעמד ציבורי". כ"מוסד אותו לסווג
בארצותהברית לנעשה בדומה חינוך. או ייעוץ שירותי הספקת על בעיקר הבנויים לארגונים כלל בדרך מכוון
בניגוד זאת, עם רווח. למטרות שאינם לארגונים לתורמים מס הטבות מעניקה ישראל ובבריטניה,
מס הטבות נותנת ישראל בהכנסה, הגידול עם יחד גדלות בהן המס שהטבות ובריטניה, לארצותהברית
דפוס גם וכך יותר, נמוכה היא המס הטבות של הכללית הרמה וכך, התרומה. לגובה קשר ללא קבוע, בשיעור
את גם להרחיב כדי שידול מאמצי נערכים כיום התורמים. לגופים המס הנחות הורחבו לאחרונה, הנתינה.
גבוהים כה אינם פטירה לאחר העיזבון שמסי מכיוון כמוכן, בודדים. לתורמים הניתנות המס הטבות
מסים של גובהם הגבלת על צדקה לארגוני התרומות של השפעתן ובאנגליה, בארצותהברית כמו בישראל

.(Roter, Shamai <efWood, 1985) בישראל ניכרת כה אינה אלה

יוזמות כמה היו ואכן הפרטי. במגזר פילנתרופיה של פיתוחה על דגש ויותר יותר כיום מושם בישראל
חברים הדוחפת ג'וינטישראל, עם בשיתוף ישראל, ממשלת של חברתי לפיתוח התכנית היא האחת מרכזיות.
שלא ההתנדבותי המגזר מראש. לכך המיועדים לפרויקטים פרטי באופן לתרום העסקים בקהילת מרכזיים
הורדות שתכלול בישראל, מאוחדת מערכת לייסד כדי ביוזמה פתח ג'וינטישראל בשיתוף רווח למטרות
מענק בעזרת מתקדמים תכנון בשלבי נמצאת זו תכנית גדולים. מעסיקים באמצעות אוטומטיות תשלום
כך המאוחדת היהודית המגבית להרחבת קראה היהודית הסוכנות .United Way Internationaln מיוחד
המקדמות ליוזמות אוהדת ציבורית אווירה ישנה וכך, בה. להשתתף יוכלו ישראליים ארגונים שגם

בישראל. פרטית פילנתרופיה
ן

קרנות ג.
קרנות זאת, עם ונוער. ילדים למען בתכניות לתמיכה ממשאביהן חלק ומקצות בישראל פועלות קרנות מספר
יהודים תורמים עלידי הוקמו רובן ילדים. של לרווחתם הקשורים לנושאים ורק אך מחויבות אינן אלה
ולא ישראלים חברים הכוללות ועדות עלידי ונשלטות ישראלים מנהלים עלידי מנוהלות מחו''ל, פרטיים
המתמקדת דורון קרן חינוכיות; בתכניות המתרכזת קרב קרן נכללות: יותר הבולטות הקרנות בין ישראלים.
ונוער ילדים כולל במצוקה אוכלוסיות של רחב במגוון המטפלות סקטה וקרן רשי קרן ועלייה; חינוך ברווחה,
נלוות; וסוגיות מיעוטים העצמה, בזכויות, המתמקדות בתכניות התומכת לישראל החדשה הקרן ובסיכון;
של רחב מגוון המממנת מאנגליה קלור קרן החינוך; במערכת מרכזי תפקיד בעלת (רוטשילד) הנדיב יד קרן
את במיוחד המדגישה באדר, קרן עולים; בקבוצות במיוחד שמתמקדת מוריה קרן ונוער; לילדים תכניות
הערבי במגזר שמתמקדת בארצותהברית שהוקמה חדשה קרן אברהם, וקרן המוגבלים; ואת העולים

ונוער. ילדים לשירותי משאבים ומספקת

בתכניות מתרכזות כיום הקרן של פעולותיה הרך. בגיל המשקיעה בינלאומית קרן היא וןליר ברנרד קרן
הקרן האתיופית. והאוכלוסייה הערבי המגזר במיוחד במצוקה, במגזרים צעירים לילדים חינוכית להעשרה

ולנוער. לילדים תכניות מספר המפעיל וןליר, למוסך גם קשורה
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לפיתוח כספים המגייסת קרן יש שבע) ובאר חיפה אביב, תל (ירושלים, הגדולות מהערים אחת בכל
מספר כולל עירוני, פיתוח של רבים לפרויקטים משאבים מספקות אלה קרנות העירוניים. השירותים

ולנוער. לילדים הקשורים פרויקטים
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והמלצות מסקנות .v

בפני העומדות העיקריות והבעיות הסוגיות את סקרנו בישראל. והנוער הילדים של מצבם את בחנו זה בדוח
של הפעילויות ואת העיקריים המדיניות כיווני הממשלה, עלידי הניתנים השירותים את זו, אוכלוסייה
ומצוקה, סיכון של במצבים הנמצאים נוער ובני ילדים של מצבם בבחינת התמקד הדוח ההתנדבותי. המגזר
האלה. הילדים של והמצוקות מהבעיות הנובעים לצרכים מענה השונות המערכות נותנות בו האופן ובבחינת
העולות העיקריות המסקנות את לסכם ניסיון ונעשה שאותרו המרכזיות הבעיות את בקצרה נציג זה בחלק

בישראל. נוער ולבני לילדים ביחס והמדיניות השירותים פיתוח להמשך כיוונים מספר על ולהצביע מהדוח

נוער ובני ילדים מתמודדים עמן מרכזיות בעיות
מנת על להתמודד הישראלית החברה צריכה עמן בעיות של מרכזיים תחומים ארבעה אותרו הדוח, במסגרת
על שמשפיעים עיקריים בעיות תחומי ארבעה הבליט זה דוח הנוער. ובני הילדים של רווחתם את להבטיח

כיום: בישראל ונוער ילדים של רווחתם
האחרונים; העשורים שני במהלך וגדל והולך ביותר נפוץ שהוא ילדים, בקרב עוני .

מרכזי; חברתי עניין בעל נושא הפך שלאחרונה בהם, והתעללות ילדים הזנחת .
; מינימליים לימודיים להישגים להגיע מצליחים שאינם ילדים של הגדול המספר .

עבריין. ונוער שוליים נוער .

מיוחדת חשיבות יש ולכן, מיוחדים אתגרים עם המתמודדות ילדים קבוצות בשתי גם עסק הדוח בנוסף,
עולים. וילדים ערבים ילדים לצורכיהם: מענים במתן השירותים מערכת מתמודדת בו והאופן מצבם לבחינת

ילדים בקרב עוני
במחסור משתקף הדבר ובעתיד. היום ילדים של רווחתם על העוני של להשלכות ניתנה לב תשומת מדי מעט
אותן ילדים. על העוני בתוצאות ישירות המתמקדות תכניות של המוגבל ובמספר אלה, תוצאות על בידע

הלאומית. ברמה הופצו טרם פותחו שכבר תכניות

בהם והתעללות ילדים הזנחת
שההתפתחויות הרי נרחבת, ציבורית לב לתשומת לאחרונה זכו כתחום בהם והתעללות ילדים הזנחת כי אף
ומהזנחה. מהתעללות הסובלים ילדים של ואיתורם הילד הגנת בתחום דווקא היו זה בתחום העיקריות
במסגרת במשפחה המתמקדים שירותים לפתח מתנדבים ארגוני של ויוזמות ממשלתיות יוזמות למרות
למרבית זמינות ואינן המקומיות מהרשויות קטן בחלק רק מוגשות ורובן מעטות תכניות פותחו הקהילה,
מחוץ ילדים השמת על רבה במידה להסתמך הילד לרווחת השירותים ממשיכים לפיכך, והמשפחות. הילדים
הוכנסו האחרונות בשנים לבגרות). מגיעים שהילדים עד (לעתים יחסית מושכים זמן פרקי למשך לבתיהם
הממוקדות התערבויות ההתערבות בתכניות לכלול ניסיונות ובכללם ביתיות החוץ למסגרות רבים שינויים
עולה לפיכך, ביתיות. החוץ המסגרות במרבית מופעלות אינן אלה תכניות זאת, עם יחד כולה. במשפחה
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בהפצה מאמצים ולהשקיע בקהילה ומשפחותיהם אלה לילדים חדשניים שירותים של פיתוח לקדם הצורך
לפנימיות להחדיר צורך יש בנוסף, אחדים. במקומות ויושמו פותחו שכבר חדשניים שירותים של נרחבת
במידה שיאפשרו, במשפחה המתרכזות טיפול גישות ומהזנחה מהתעללות הסובלים לילדים המיועדות
הסובלים לילדים הקיימים המענים סקירת לבית. מחוץ הילדים של השהות משך את לקצר שניתן,
,147 גילאי לילדים הוא במעניס ביותר החמור שהמחסור גם העלתה משפחותיהם ובני והזנחה מהתעללות

הזו. הגיל בקבוצת לילדים המיועדים מענים של והפצה פיתוח על דגש לשים יש לכץ,

מינימליים לימודיים להישגים להגיע מצליחים שאינם ילדים
במצוקה, ממשפחות בעיקר רבים, ילדים של הצלחתם אי היא רבה לדאגה מקור בה שיש נוספת סוגייה
תכניות מגוון החינוך במערכת ויושמו פותחו האחרונות בשנים מינימליים. לימודיים להישגים להגיע
והענקת משאבים של ניכרת השקעה תוך האלה, הילדים של הלימודיים לצרכים מענה לתת המכוונות
התכניות בין לבחור כלים ניתנו לא המקומיות ולרשויות לבתיהספר זאת, עם יחד לבתיהספר. תמריצים
לתוצאותיהן באשר אמפיריות בעדויות מחסור וקיים מתועדות אינן מהתכניות גדול חלק pvy השונות
במקצועות התלמיד של הישגיו את לשפר שמטרתם מרכיבים כוללות התכניות מרבית בנוסף, ולמועילותן.
עולה לפיכך הנמוכים. להישגים שהביאו לבעיות או לנסיבות המתייחסים מרכיבים כוללות ואינן שונים,
לתהליך סיוע (1) באמצעות: החינוך במערכת ביותר האפקטיביות התכניות של הפצתן את לעודד הצורך
להתאים לסייע (2) למערכת; השיטתית הכנסתן את ולקדם יותר המועילות התכניות של והאיתור ההערכה
ו(3) היסודיים; בבתיהספר ליישום התיכוניים, ובבתיהספר הביניים בחטיבות המופעלות מהתכניות כמה

מורים. להכשרת המוקדשות בתכניות לתמוך

עבריין ונוער שוליים נוער
זהו ביותר, מוגבל הוא בישראל הנוער בני בקרב והעבריינות החריגה ההתנהגות של היקפן על המידע כי אף
ואלימות. בסמים שימוש למניעת הקשורות תכניות ולהרחיב ליזום חשוב וגוברת. הולכת הדאגה שבו תחום
התמודדות, יכולת כגון וכישורים, יותר חיובית התנהגות לקדם שיכולות תכניות להרחיב צורך יש יתרעל^,

חייהם. נסיבות מצוקת בשל גבוה בסיכון הנמצאים צעירים בקרב במיוחד

ערבים ונוער ילדים
התחומים בכל ערבים נוער ובני ילדים בקרב צרכים של יותר נרחב היקף על מצביע זה בדוח המובא המידע
בקרב שירותים. ופיתוח מדיניות בקביעת עדיפות בעלת קבוצה זו בקבוצה לראות הצורך את ומעלה שנסקרו,
העוני, לקו מתחת שהכנסתן במשפחות החיים ילדים של יותר גבוה שיעור נמצאו ערבים נוער ובני ילדים
בתאונות הנפגעים ילדים של יותר גבוהים אחוזים צפיפות, בתנאי החיים ילדים של יותר גבוהים אחוזים
של שתופעות לכך עדויות קיימות בנוסף, לימוד. שנות 12 מסיימים שאינם יותר גבוהים ואחוזים שונות
לצד ערבים. נוער ובני ילדים בקרב יותר נפוצות והזנחה התעללות ואף בסמים שימוש עבריינות, אלימות,
התחומים. במרבית במענים מחסור זוהה זו, אוכלוסייה בקרב שנמצאו צרכים של יותר הגדולים ההיקפים
בפיתוח זו. לאוכלוסייה הניתנים השירותים בשיפור המושקעים והמשאבים המאמצים למרות זאת,
הערבית בחברה המתרחשים הגדולים השינויים את בחשבון להביא יש ערבים נוער ובני לילדים שירותים
הממשלה של מחויבותה זו. אוכלוסייה של לצורכיה במיוחד המותאמות תכניות ולפתח ולהרחיב בישראל
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השירותים להתאמת הזדמנות מעניקה היהודי, המגזר של לזו הערבי במגזר השירותים נגישות את להשוות
יותר. רחב בסיס על השירותים את ולהפעיל זו לאוכלוסייה לסייע שיוכלו כך והתכניות

עולים ונוער ילדים
הילדים של קליטתם בתהליך המתעוררים ולאתגרים לבעיות והעדויות לישראל, הגדולים העלייה גלי לאור
למנוע מנת על זו לאוכלוסייה מענים ופיתוח לתכנון מיוחדת לב תשומת להקדיש צורך יש העולים, הנוער ובני
כמה על בעיקר דגש לשים חשוב רבדוריים. מצוקה למצבי זו מאוכלוסייה חלקים של הידרדרות
רוסיה. בדרום מסוימים מאזורים הבאים עולים למשל, לשעבר, מבריתהמועצות העולים בקרב תתקבוצות
להתגבר שיש הגדול הפער לאור מיוחדת לב תשומת הם אף דורשים האתיופים הילדים של ההשכלה צורכי

אלה. בצרכים לטיפול ביותר הטובות הטכניקות את להפיץ והצורך עליו

נוער ולבני לילדים שירותים בתכנון כיוונים
הקבוצות כל לגבי בישראל, לילדים השירותים מערכת בפני העומדים המרכזיים האתגרים של כוללת בבחינה
ופיתוח המדיניות קביעת לתהליכי מנחים עקרונות להוות היכולים עקרונות מספר עולים שתוארו,

המערכתית. ברמה בישראל נוער ובני לילדים השירותים
ונוער ילדים בקרב שליליות חברתיות מגמות של התפתחותן את ולמנוע להאט כדי מועד בעוד התערבות .

בישראל;
משאביה בתיעול תמיכה כדי תוך ולנוער, לילדים אפקטיביות תכניות של הרחבה ההפצה וקידום זיהוי .

אלה; לכיוונים ישראל של הציבוריים
ונוער; ילדים של לבעיותיהם יותר כוללניות וגישות ביןארגוני תיאום המקדמות תכניות עידוד .

שליליות מגמות התפתחות ולמנוע להאט מנת על מועד בעוד התערבות
כנראה, שנמצאת, הישראלית החברה של עתידה לעיצוב הפועלים חזקים כוחות ישנם לעיל, שציינו כפי

והנוער. הילדים של לרווחתם מרכזיות השלכות עם החברתית, בהתפתחותה חשוב דרכים בצומת

לכלל המיועד המקיף השירותים מערך גם כמו ישראל, של הבסיסי החברתי המבנה מהדוח, שעולה כפי
זאת, עם חושף, הדוח בעתיד. והנוער הילדים בצורכי לטיפול קפיצה קרש להוות עשויים הילדים, אוכלוסיית
לכך העדויות הן יותר מטרידות הקיימת. המערכת עלידי הולמת בצורה טופלו שלא רבים בעיות מוקדי
הנוער בקרב אלימות בסמים, שימוש כגון אחרות, מערביות בארצות יותר הנפוצות מהבעיות שכמה

בישראל. גם שכיחותן להגדיל עלולות המשפחה, והתפוררות

מתן של האתגר בפני רק לא הישראלית החברה עומדת ובעתיד, היום הילדים של רווחתם את להבטיח כדי
להפוך שיצליחו התערבויות ליזום הצורך בפני גם אלא בשירותים, פערים על וגישור קיימות לבעיות מענה
וההזדמנויות האתגרים לאור יותר אף בולטים אלה צרכים אלו. מטרידות מגמות של ההתפתחות כיוון את
לכן, ומאתיופיה. לשעבר מבריתהמועצות האחרונה ההמונית ומהעלייה המתקדם השלום מתהליך הנובעים
את שימנעו מענים פיתוח על דגש לשים יש היום, לנו מוכרים שכבר והבעיות הצרכים עם התמודדות לצד
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לשמש יכול הילדים, לכלל בישראל הקיים המקיף השירותים מערך בעתיד. האלה המגמות של התפתחותן
זה. מסוג תכניות של והפעלה ליישום מוצק בסיס

אפקטיביות תכניות של והפצה זיהוי
המבטאות תכניות של יישומן את ולקדם לפתח רבים ניסיונות שקיימים מצאנו שנבדקו התחומים במרבית
לא אלה שתכניות מצאנו זאת, עם יחד ומשפחותיהם. נוער בני ילדים, בקרב להתערבות חדשניות גישות
נרחבת להפעלה להגיע חיוני להן. הזקוקה מהאוכלוסייה ניכר לחלק נגישות ואינן במערכת נרחב באופן הופצו
ראשית, זו: מטרה השגת בפני עומדים עיקריים מכשולים שני אלה. חדשניות וגישות תכניות של יותר
בנוסף, מטרותיהן. בהגשמת והצלחתן התכניות של יעילותן לגבי ביותר מוגבל תיעוד קיים רבים במקרים
רחב בסיס על תכניות להפעיל כדי הדרושים והניסיון המשאבים התכניות ליוזמי חסרים קרובות לעתים
מאמצים לעודד כן, אם צורך, יש ומוניציפליים. ממשלתיים גופים עם הדרושות השותפויות את וליצור
חידושים; של ולהערכה לאיתור שיטתיים תהליכים עידוד עלידי ולנוער לילדים מצליחות תכניות להפצת
בין לשותפויות בסיס ויצירת התכניות הפצת את שתאפשר אנוש משאבי של ותשתית ארגונית תשתית פיתוח
ממשלתיים גופים לבין מהתכניות ניכר חלק של ופיתוח בייזום חשוב תפקיד הממלאים וולונטריים ארגונים

הנרחב. יישומן לצורך הנדרשות תשתיות בעלי שהם ומוניציפליים

יותר כוללניות גישות קידום
אינם האחריות ותחומי מורכבת, היא הילדים בצורכי המטפלת השירותים מערכת בדוח, שצוין כפי
שברוב כך על מצביע זה בדוח מובא שהוא כפי השירותים, מערכת תיאור בבהירות. תמיד משורטטים
על יתר שתוארו. הנוער ובני הילדים מקבוצות אחת בכל לטיפול באחריות שירותים מגוון מחזיקים המקרים
שבמרבית מראה שתוארו, לבעיות החשופים הנוער ובני הילדים של והצרכים המאפיינים של בחינה ,p
גישות יתרעל^, רבים. חיים בתחומי בעיות ממגוון סובלים ומשפחותיהם שהם בילדים מדובר המקרים
ולדרוש רבמקצועיות להיות ייטו זה בדוח שתוארו ובצרכים בבעיות לטיפול מותאמות שיהיו טיפוליות
למען ושירותים מדיניות לפיתוח המיועדת תכנית בכל ^ במערכת. השירותים כל מצד מאמצים שילוב
השונות ברמות ורבמקצועיות רבשירותיות עבודה מסגרות פיתוח של מרכיב לכלול חשוב נוער ובני ילדים

השירותים. בין הפעולה ושיתוף התיאום את ולהגביר
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בישראל נוער ובני ילדים על לנתונים מקורות נספח:

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בישראל. ונוער ילדים על מידע סדיר באופן מפרסמים ארגונים מספר
להספקת בנוסף הנוער, ובני הילדים של והדמוגרפיים החברתיים המאפיינים על נתונים מפרסמת (למ"ס)
ההשפעה של וניתוח פעולותיו על שנתי דוח מפרסם לאומי לביטוח המוסד החינוך. מערכת על חיוניים נתונים
של שונים מגזרים בקרב העוני שיעורי כולל עוני, על נתונים כוללים השנתיים דוחותיו שונות. תכניות של
למחקרי המרכז בילדים. הקשורות לסוגיות מיוחדת לב תשומת מוקדשת מסוימות בשנים האוכלוסייה.

בילדים. הקשורים נושאים על מאמרים לפעמים, הכולל, שנתי, דוח מפרסם חברתית מדיניות

הדוח את מפרסם פעילויותיו שאר בין אשר ולמדיניות מחקר מרכז מפעילה הילד לשלום הלאומית המועצה
בשותפות לאור היוצא בישראל, הילד מצב הסטטיסטי השנתון בישראל. ילדים על ביותר השלם הסטטיסטי
דוח גם מפיקה המועצה הילדים. בחיי התחומים לרוב באשר שונים ממקורות נתונים כולל ג'וינטישראל, עם

עולים. ילדים על מיוחד נפרד

הממשלה במשרדי אגפים מספר ביותר. נדיר הוא שירותים מקבלי ועל שירותים הספקת על מהימן מידע
מהרשויות כמה שעושות כפי פעילויותיהם, על דוחות מפרסמים לילדים שירותים המספקים העיקריים
מידע מערכות לשירותים שאין מכיוון בנוסף, סדיר. באופן מתפרסמים אינם אלה דוחות ואולם המקומיות.

מעודכנים. אינם הללו הנתונים קרובות לעתים מקיפות,

בתחומי בישראל המחקר מוגבלים. הם ילדים בקרב החברתיות הבעיות רוב של שכיחותן על הנתונים גם
זה. מסוג במידע התמקד לא ילדים של וחינוך רווחה

נשים של הלאומית המועצה של בחינוך הטיפוח לחקר המכון בילדים. מתמקדים מחקר מכוני מספר
סוגיות על מחקר עורך סאלד, הנרייטה ומכון העברית באוניברסיטה לחינוך ביתהספר של בחסותם יהודיות,

החינוך. בתחום תכניות ועל

ילדים. כולל שונות, אוכלוסיות בקרב הנפש בבריאות הקשורות סוגיות על מחקר עורך פאלק ג'וינטמכון
ג'וינטישראל לשעבר. מבריתהמועצות עולה נוער בקליטת המחקרי ממאמצם ניכר חלק התמקד לאחרונה

מוגבלים. ולילדים בסיכון" "לילדים שירותים על ארצית מידע מערכת מפעיל

,(** חלק (ראה יהודיערבי מתנדבים ארגון "סיכוי", יותר. אף מוגבל הערבי במגזר ונוער ילדים על המידע
הקשור מידע גם מכיל זה שנתי דוח וערבים. יהודים בקרב והשתלבות שוויון של סוגיות על שנתי דוח מפרסם
במגזרים קהילתית ובהתפתחות בחינוך המתעניין התנדבותי ארגון "שתיל", לילדים. ולשירותים לילדים
לחינוך ולמרכז אדווה המחקר למכון בדומה אלה סוגיות על מחקרים מספר הוא אף עורך והערבי, היהודי

חיפה. באוניברסיטת ערבי
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במצוקה. באוכלוסיות בעיקר ברוקדייל ג'וינטמכון של ונוער ילדים בתחום המחקר תכנית התמקדה בעבר
אוכלוסיות על בסיסיים נתונים לאיסוף רב מאמץ הוקדש במכון התכנית הקמת מאז שעברו המעטות בשנים
עלייה קליטת על המחקר תכנית חדשניות. תכניות והערכת הקיימים השירותים מיפוי השירותים, מקבלי
ונוער, ילדים לקליטת הקשורות העיקריות בסוגיות שטיפל רחב במחקר קשורה היתה ברוקדייל בג'וינטמכון
בג'וינטמכון מכבר לא הוקם ולנוער לילדים מחקר מרכז מאתיופיה. והן לשעבר מבריתהמועצות הן
שימוש תוך הרווחה, ובשירותי חייו באיכות הילד, ברווחת הקשורות סוגיות יטופלו ובמסגרתו ברוקדייל,
מיוחדת לב תשומת ויקדיש במצוקה ילדים בצורכי לטיפול עדיפות ייתן המרכז מקיפה. רבתחומית בגישה

ערבים. נוער ולבני לילדים
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