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 לכבוד

 לוח תפוצה

 

 שלום רב,

 5.2.2020אלימות בקרב נוער בחברה הערבית,  –עיבוד דיון היוועצות הנדון: 

 רקע

, 360בדיון השתתפו גורמי ממשלה מקצועיים מרמת המטה והמחוז )משרד החינוך, הרווחה, 

בט"פ, שיוויון חברתי, משפטים(, נציגי רשויות מקומיות )ועד ראשי הרשויות, שפרעם, בקה אל 

גרביה(, נציגי משטרה, נציגי חברה אזרחית, מנהלות תיכון, החברה למתנסים, חוקרים 

בנוגע להפחתת  360גה תמונת מצב ע"י משרד החינוך ותוצאות של תכניות של מהאקדמיה. הוצ

 תוקפנות בקרב נוער שמטופל )המצגת נשלחה למשתתפים(. 

מהלך הדיון, בו המשתתפים חולקו לקבוצות עבודה קטנות ונדרשו להתייחס מתייחס ל העיבוד

למניעת אלימות, הפועלות במגזר  ישירה או עקיפה(שלתיות שיש להן נגיעה כלשהי )לתכניות ממ

ת בהן תשובות של הקבוצות כפי שנאספו בדפי עבודה שמולאו והוצגו טבלאומוצגות  ערבי.ה

 בחדר.

 תכניות - 1חלק 

   אילו תכניות הן אפקטיביות וכדאי להרחיב את היקפן? )צהוב(

עלתה טענה : ההתייחסות של המשתתפים נעשתה אינטואיטיבית, לא על בסיס נתונים. הערה

 שלא היו כלים רציניים לעשות עבודה מקצועית וחשובה התערבות של גורמי מחקר / אקדמיה

 מס' פעמים שעלתה תכנית מס' פעמים שעלתה תכנית
יחידות לטיפול בנוער  4 מדריכי מוגנות

מכור לסמים 
 ואלכוהול

1 

 1 פעילות קיץ 4 תנועות נוער
 1 תעסוקה לנוער 3 הדרכת אקלים

 1 התנדבות 3 חוגים
תכניות לנוער עובר 

 חוק
 1 כלל תכניות שפ"י 3

 1 חיזוק השפה העברית 2 תכנית מנהיגות
 1 חדרי שלווה 2 בתים חמים

 1 יחידות קידום נוער 2 עו"ס משטרה
 1 מנטורים 2 אתגרים

יחידות לטיפול בנוער 
 מכור לסמים

היכרות עם  –הסברה  1
הרשות המקומית 

 והתכניות

1 

תכניות של החברה  1 מועדון הורים
 למתנ"סים

1 

 1 עבודה עם הורים 1 תכנית מטיב"ה
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 משרד ראש הממשלה
 

פעילות בלתי  1 מועדוניות מתבגרים
 פורמלית

1 

-חיבור משטרה 1 מרכזי נוער
 תלמידים

1 

 

 מה ? )ירוק( ?תכניות נכונות במהותן אבל נדרש לשפר בהן משהו אילו
 

מס' פעמים  שיפור נדרש תכנית
 שעלתה

נדרשת התאמה למגזר הבדואי,  אתגרים
 להתאים ולייצר גמישות

2 

 2 לוודא שיש בכל בתי הספר מדריכי מוגנות
להכניס גם לתיכון, שם האלימות  הדרכת צוותי אקלים חינוכי מיטבי

הגבוהה ביותר. מועבר באופן לא 
 ראוי אולי מיקור חוץ –מקצועי 

2 

 1 יהוללנעובד אך דורש אדם מתאים  בית חם לנוער
 1 חסרה הכשרה של אנשי מקצוע תכניות לטיפול בפוגעים מינית

 1 מחסור בכ"א, תקינה, שעות יועצים חינוכיים
 1  תכניות מנהיגות

לבדוק את איכות התכניות לפי אמות  תכניות פנאי
מידה מוסכמות, לשים דגש על רצף בין 

 גיל הילדים לגיל הנוער

1 

התאמתו של מרכיב לבחון את  מעורבות הורים
 המעורבות

1 

 1 לבדוק את איכות כוח האדם תכניות מניעה ממוקדות באלימות
 1  תכניות הורים

 1  כישורי חיים
 1  קהילה-חיבור משטרה

 1 להדק את הבקרה על ביצוע הפעילויות חינוך בלתי פורמלי
 

 מהתכניות ניתן לצפות להשפעה הכי ישירה / מהירה / חזקה על אלימות? )כחול( באילו
 

מס' פעמים  תכנית
 שעלתה

 3 מעטפת לנוער עובר חוק
 2 תכניות חינוך לא פורמלי
מרכזים לטיפול בפוגעים 

 מינית
1 

 1 קד"מ
 1 חלופת מאסר

 1 סיכויים
 1 משאלה חווייתית

 1 מדריכי מוגנות
 1 חינוך מיטביהדרכת אקלים 

 1 נוער-קהילה-קשר משטרה
 1 מועדוניות, בתים חמים
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لحكومة ا  ديوان رئيس 

 משרד ראש הממשלה
 

 (ורודמה לדעתכם חסר והייתם רוצים להוסיף? )
 

 מס' פעמים שעלתה תכנית
 2 תוכנית בלתי פורמלית להורים

 1 טיפול בנוער מנותק –יחידות קידום נוער 
 1 עבודה מערכתית של כלל הגורמים

 1 הרךתכניות מניעה בגיל 
עם התנהגות  12מענה טיפולי לבני נוער מעל גיל 

 מינית
1 

 1 תכנית מערכתית להורים
תכניות קהילתיות כוללניות המטפלות בכל תחומי 
 החיים )סביבה, תעסוקה, דיור, עוני, חינוך ורווחה(

1 

 1 מוסדות לחינוך בלתי פורמלי להפחתת אלימות
 1 פורומים של אנשי דת

 1 משרדי ובין מגזריתיאום בין 
 1 מענה משטרתי לתופעות "קצה"

תוכניות שיגבירו את מעורבותם של בני נוער ויהפכו 
 אותם לשגרירים בתוך קבוצת השווים

1 

 1 הסברה להיכרות עם רשויות ועם גורמי החוק
 1 תנועת נוער ערבית

 1 מרכזי נוער שכונתיים עם כ"א איכותי
 1 הגמשה של התכניות הקיימות

השקעה במערכת החינוך הבלתי פורמלי ובכוח האדם 
 שלה

1 

 1 סדנאות הורים בעידן החדש
 1 ערבים מגיל צעיר-מפגשי יהודים

 1 תכניות ברצף של טיפול ביניהן
 1 הכשרות כוח אדם מקצועי

 1 תכניות ייעודיות לחברה הערבית
משטרה, לרבות הרצאות של -תכניות לקשר נוער

 בבי"סקציני משטרה 
1 

 1 הכשרת מורים ומנהלים
מענה אכיפתי חוקי להשפעות עבריינות ונשק בבתי 

 ספר
1 

 1 עו"ס ייעודית לאלימות במשפחה )לא לנוער(
 

 :הערות כלליות שעלו בדפים
  מורה שמנסה למנוע רמאות והעתקות נחשב  –ליצור אמון בין הנוער לבין הממסד )דוגמה

 משת"פ של הממסד(

 וכל האמצעים כשרים ה"אני" במרכז 

 מעורבות שתגיע לשטח 

 שיתוף ציבור 

 התפוררות התא המשפחתי והתפיסה ההורית, מביא לחוסר שייכות 

 קיים ניכור לכל גורם רשמי של המדינה 

 לתת גמישות לרשויות לבנות ולהתאים בעצמן את המענים שלהן 

 כשמסתכלים על תכניות צריך לראות שהן מייצרות מוביליות חברתית 

 לת החברה הערבית בכלל צוותי החשיבה בנושאהוב 

 
 
 

 חלוקת אחריות בין שלטון מרכזי לבין שלטון מקומי – 2חלק 
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 משרד ראש הממשלה
 

 ניהול ברמת הרשות המקומית
 המספרים בטבלה מציינים כמה פעמים חזרה תשובה זו בטבלאות

 חסרונות יתרונות
היכרות יכולות 
הרשות ואנשי 

 המקצוע
5 

דומיננטיות 
משפחתית, שבטית 

 וחמולתית
6 

ייצוג אותנטי של 
קושי בבקרה ומדידה  4 הצרכים

 3 עצמית

יצירת אחריות 
 2 היעדר תשתיות 3 מקומית

גאווה אישית 
ומקומית, חיזוק 
 מנהיגות מקומית

 2 שחיתות 2

שליטה על כלל 
המענים המופעלים 

 ברשות
2 

רגישות לשיקולים 
פוליטיים ולא 

, חוסר מקצועיים
 ראייה מערכתית

2 

חליפה אישית 
היעדר כוח אדם  2 מותאמת

 2 איכותי

יכולת טובה יותר 
 1 לתיאום בין אגפי

קושי בקביעת 
סטנדרטים 
 מקצועיים

1 

רשויות חלשות  1 רצף שלטוני
 1 כלכלית ומקצועית

מקצועיות אנשי 
 1 נתונות לאיומים 1 המקום

שונות גבוהה בין  1 העצמת הרשות
 1 רשויות

למידה מרשויות אין  1 חלק מהתרבות
 1 אחרות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניהול ברמת הממשלה

http://www.pmo.gov.il/


 
 

                                                      
  

 02-6513955, פקס: 02-6705518, טל: 91007, הקריה, ירושלים 3רח' קפלן 

3 Kaplan St. Jerusalem 91007, Tel: +972 (2) 6705518, Fax: +972 (2) 6513955 

 02-6513955: فاكس, 02-6705518: هاتف ,91007اورشليم القدس   هكريا, 3شارع كبالن 

  www.pmo.gov.il 5  /7 

Prime Minister’s Office 
 

لحكومة ا  ديوان رئيس 

 משרד ראש הממשלה
 

 חסרונות יתרונות
 1 פטרונות 2 ראייה רחבה

יכולת גיוס המגזר 
חוסר אמון בשלטון  2 השלישי

 1 המקומי הערבי

נטולי אינטרסים 
 1 עודף רגולציה 2 שבטיים/חמולתיים

היכרות עם כלל 
 ייתור תפקיד ומקום 1 הרשויות

 1 הרשות המקומית

: שקיפות, מקצועיות
עבודה על בסיס 

 קריטריונים ברורים
 1 פגיעה ברצף השלטוני 1

 1 אמינות
יכול להיות שלא יענה 
על הצרכים של כלל 

 הרשויות
1 

נטרול האפקט 
בירוקרטיה בין  1 השבטי/חמולתי

 1 משרדית

 1 יכולת יישום 1 ביצוע נכון

אנטגוניזם כלפי יש  1 תכנון ארוך טווח
 1 הממסד

אחריות ממסדית על 
 1 ריחוק מהאזרח 1 התפוקות

בניית מאגר תכניות 
 1 חוסר גמישות 1 לכלל היישובים

יכולת לתמרץ וגם 
   1 להפעיל סנקציות

 
 :שעלו בדפים הערות כלליות

 כל עוד ניהול הרשות הוא שבטי/חמולתי, יש קושי ליישם ברמת הרשות המקומית 

  חיצונירצוי גורם  –ברשויות חזקות ניתן לסמוך עליהן לביצוע, בחלשות 

  אם ינוהל בידי הממשלה, צריך להיות יעיל, להפעיל סנקציות אפקטיביות ולהעביר
 תקציבים מרשויות שלא מבצעות לאלו שכן

 חייב מצ'ינגמ מדינה ולא רשות מקומית כיר עוברי חוק חייב להיות באחריות מענה לנוע 

 כנית חייבים להיות אנשי מקצוע ערביםבכל ת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משימות ותחומי אחריות במסגרת תוכנית לאומית ייעודית
 שאלונים שמולאו( 21חלוקת סימוני המשתתפים )על בסיס 
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 משרד ראש הממשלה
 

 משימה
אחריות / 
סמכות 
 ממשלה

אחריות / 
סמכות 
רשות 

 מקומית

גורם 
 גורמים שהוצעו כ"אחר" אחר

לקבוע מהם היעדים הכלליים 
 בית הספר  14% 19% 95% של התוכנית

 חברה אזרחית 

לקבוע קריטריונים לסוגי 
 10% 24% 90% התוכניות שיכללו בתוכנית

 רשות מקומית-בשת"פ ממשלה 

 אקדמיה/גופי מחקר 
 שיתוף ציבור 

לקבוע מהן התוכניות 
  19% 52% 48% הספציפיות שיכללו בתוכנית

לקבוע סטנדרטים להפעלת 
התוכניות ובכלל זה אמות 

לאיכות וסטנדרטים מידה 
 לכוח אדם

90% 5% 0%  

לגבש את המבנה הארגוני 
ומתווה העבודה של התוכנית 

 )ברמת מטה, מחוז ויישוב(
71% 33% 14% 

 ייעוץ ארגוני לממשלה/לרשויות 

 אקדמיה/גופי מחקר 
 גורמי מקצוע/ספרות מקצועית 

לגבש את מתווה איסוף 
המידע )למיפוי, בקרה ומדידת 

 המידע שיאסףתוצאות( ואת 
62% 29% 24%  במשותף מרכזי+מקומי 

 שיתוף ציבור 

לגבש את מתווה העבודה 
לאורך השלבים השונים של 

התוכנית )גיבוש תוכנית, 
היערכות ליישום, יישום, 

 בקרה, משוב ושינויים(

52% 43% 19%  במשותף מרכזי+מקומי 

לאסוף מידע אודות תופעות 
 14% 76% 24% אלימות בכל רשות מקומית

  גורמי באחריות ר. מקומית, יחד עם
 חינוך ושיטור מקומיים

 גופים מפעילים 

לאסוף מידע אודות תוכניות 
בכל רשות מקומית ואודות 

 המשתתפים בהן
24% 71% 10% 

 גופי מחקר 

 ( החברה כמו גופים מפעילים
 למתנ"סים(

לבחור אילו תוכניות יבוצעו 
 אקדמיהיחד עם   29% 86% 5% מתוך הסל בכל רשות

להחליט באיזו קהילה/ 
שכונה/ בית ספר יבוצעו 

 התוכניות
5% 76% 10%  יחד עם גורמי חינוך+משטרה 

ליישם את התוכניות ולנהל 
 14% 81% 14% אותן ביום יום

 הגוף שמנהל כל תכנית 
 גופים אזוריים 

 גופים מפעילים 
לאסוף מידע על התוכניות 

 יחד עם גורמי מחקר  14% 48% 24% המופעלות במסגרת התוכנית

לבצע בקרה שוטפת על איכות 
 התוכניות, ביצוען ותוצאותיהן

62% 43% 19%  

לתכנן שינויים/ התאמות 
במשותף, יחד עם אקדמיה ועל בסיס   29% 57% 38% בתוכניות

 נתונים
 

 נקודות נוספות שעלו בדיון
 יש אנשי מקצוע ערבים וחשוב לשתף אותם ולהיעזר במומחיות שלהם.  .1

 לחלוקת האחריות בין הרשות לממשלה: ותהדילמות המרכזיות הנוגע .2
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لحكومة ا  ديوان رئيس 

 משרד ראש הממשלה
 

 ( 2קביעת היעדים הכלליים של התכנית) 

 ( 2בחירת התכניות מתוך המאגר שיבוצעו בכל רשות) 

 ביצוע בקרה שוטפת על איכות ותוצאות התכניות 

האלימות בקרב נוער. נדרש טיפול  לאחריותם של ההורים לתופעתעלתה אמירה בנוגע  .3

ורים, שכן התייחסותם/אי התייחסותם לתופעות של אלימות היא שגורמת לתופעות בה

 להתחזק

אין לדעת מה היקף עלה הצורך בנתונים, מדידה והערכה של התכניות שהוצגו. ללא נתונים  .4

 קשה להעריך את מידת האפקטיביות שלהןהכיסוי שלהן ו

. ככל שיש נתונים על התפוקות פורמליעלו קולות רבים בנוגע לחשיבותו של החינוך הבלתי  .5

 כדאי להציגם ולקיים לגביהם דיון נפרד. –והתוצאות 

השונות בין הרשויות הערביות )מקצועית, כלכלית, ניהולית, שחיתות וכיו"ב(, רבים דיברו על  .6

 והנטייה הקיימת להתייחס לכלל הרשויות הערביות כמקשה אחת )גם על ידי ערבים(

הועלתה  – זוגיות לא אלימהבהתייחס לתכנית שקיימת ל –באלימות  תתכנית מניעה ממוקד .7

לבני  . התכנית מתאימה יותרת ורלוונטית לנוער בחברה הערביתטענה שהתכנית אינה מותאמ

צריך להתאים את  –נוער יהודים, שכן בחברה הערבית לא קיימת זוגיות טרום חתונה 

או שפשוט חבל "לשפוך"  ,התכנית לקהל היעד ולדרך החיים אליה מורגלים צעירים ערבים

 כסף על תכנית זו וניתן יהיה להשקיע בתכניות אחרות. 

ופן ישיר כיצד ניתן לסייע להם? לשאול אותם בא –בני הנוער עם קיום מפגש עלתה הצעה ל .8

 מה לדעתם יכול לסייע במניעת האלימות בקרבם? אלו תכניות רלוונטיות לדעתם?

להקים ועדת  עלתה הצעה, חלוקת התפקידים בין הממשלה והרשויות המקומיותבהקשר של  .9

היגוי להובלת התכנית, עם נציגים של ממשלה + רשויות מקומיות, שיתווה את המטרות 

 וצאי אתיופיה(.שילוב ים של התכנית )מודל דומה לזה שקיים בנושא והיעדי

 
 באחריות משרד רה"ם –צעדים להמשך 

  דיון זה לא מיצה את הנושא של הערכת תכניות בשל היעדרם של כלים ונתונים
 מתאימים. 

  נדרש לגבש סטנדרט לאיסוף נתונים במטרה לאפשר לכל גורם מפעיל לבצע הערכת
ניות, כשלב מקדים לבחינה האם נדרשים שינויים, שיפורים או אפקטיביות של תכ

 תוספות בשירותים ובתכניות המופעלים.

 צעה למנגנון ניהול / נדרש להמשיך את השיח עם מובילי התכניות הרוחביות ולגבש ה
 .יישום מוסכם

 תמשך היוועצות עם גורמי מקצוע מהחברה הערבית. 

 יעשה תיאום עם הצוות המתמקד בצעירים. 
 

 

 רשם: רביב זית
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