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 ונוער בסיכון ילדיםאיתור 
 
 

 . כללי1
 

ערך מבקר המועצה ביקורת בנושא שבכותרת במחלקת  2014ספטמבר  –במהלך החודשים יוני 
 קב"ס והשירותים החברתיים.

 
נשירה ממסגרות לימוד ומצבים של מנותקות בקרב בני נוער מעצימים גורמי סיכון לאובדנות: 

התנהגות עבריינית, דימוי עצמי נמוך ותחושת כישלון. "מכלול שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, 
המאפיינים את הנוער הנושר, כל אחד כשלעצמו מוכר כגורם סיכון לאובדנות, והאינטראקציה בין 

 -גורמים אלו לבין עצמם מעצימה את הסיכון לאובדנות בקרב בני נוער אלו, ובהיבט השלילי 
 1השלם גדול מסכום מרכיביו".

 
בני נוער שאינם מצויים במסגרות לימודים או עבודה, לעתים הם אינם מתפקדים כלל או שיש 

סוציאלית ועבריינית. מעט מבני הנוער -להם בעיות הסתגלות חריפות, לרבות התנהגות א
המנותקים רשומים במוסד חינוך אך אינם לומדים בו באופן סדיר, וללא טיפול מתאים הם עלולים 

 .2מסגרת הלימודים להינתק כליל מ
 

–המחלקה לשירותים חברתיים )להלן מנהלת  ,שיחות עם קב"ס הביקורת ערכה, לצורך עבודה,
שיחה עם המפקחת  פקידת סעד לחוק נוער, , מנהלת מחלקה לנוער בסיכון,"(מחלקת רווחה"

  ממשרד הרווחה וכן עיינה במסמכים.
 
 

Iטיפול במחלקת החינוך . 
 

  . קב"ס2
 

 העסקההיקף  2.1
 מועדוניות רווחה. 2על ניהול  גםהמועצה מעסיקה קב"ס במשרה המלאה, המופקד 

  .תקן משרד החינוךהיקף המשרה תואם לעולה כי  שקבלנומהסברים 
 

 הממונה פיקוח 2.2
 שקיבלנומהסברים כפוף למנהלת מחלקת החינוך ולמנהלת אגף רווחה וחינוך. הקב"ס 

 , כדלקמן:הקב"סו פועל עולה כי לאור עצמאות
 

למעט שיחות צוות ומפגשים מקצועיים, האגף אינו מקיים פיקוח כלשהו על  .1
 הקב"ס. 

 מוסר דיווחיים לממונים עליו במועצההקב"ס אינו  .2
 הממונים אינם יודעים כמה ילדים נמצאים מחוץ למסגרת. .3

                                                           
 .14, חוברת מניתוק לשילובארנון אדלשטיין, "אובדנות בקרב בני נוער נושרים ומנותקים",   1
(. ה"נעדרים" מהמוסד החינוכי, אך נפשית עדיין רוצים להיות שייכים 1  נושרים: יש חוקרים המבחינים בין שתי קבוצות של בני נוער  2

(. ה"מנותקים", שנעדרים ממערכת החינוך פיזית ופסיכולוגית. ראו חיים להב "תופעת הנשירה ממערכת החינוך 2  למערכת החינוך;
 .5, עמ' 2004, מאי מחשבותהוויכוח על המספרים ומי משלם את המחיר"  -



15 
 

בתשובה לשאלת הביקורת מסרה מנהלת האגף כי כאשר היא רוצה לדעת כמה  .4
 מחוץ למסגרת החינוכית, היא פונה למחלקת הרווחה ולא לקב"ס.ילדים נמצאים 

 
 אמצעים 2.3

המועצה העמידה לרשותו משרד עם הקב"ס פועל ממשרדי אגף החינוך ורווחה בצורן. 
מחשב וכן טלפון נייד. מהסברים שקיבלנו עולה כי הואיל ורוב פעולתו היא מחוץ למועצה, 

לדעת הביקורת יש לשקול להעמיד . מתקשה הקב"ס לעבוד עם המשאבים הקיימים
 לקב"ס מחשב נייד.

 
 

 על נוער נושר. דיווחים 3
 

 לקב"ס דיווחי בתי הספר 3.1
מוסדות החינוך הם מטבע הדברים הגורם ראשוני לזיהוי התעללות בקטינים והזנחתם 

 30ולאיתור נפגעים. הואיל וכך הקשר עמם חייב להיות שוטף. ע"פ נתוני הקב"ס ישנם 
 חינוך שונים עמו עליו להיות בקשר. מוסדות

 
מהסברים שקיבלנו עולה כי הקב"ס נכנס לפעולה רק לאחר שהוא מקבל מידע מביה"ס, 

ביה"ס לא מעביר מידע, והמצב לא אם בכך שקבלת המידע תלויה בביה"ס. כך יוצא ש
 עדרות התלמידים.יעל ההקב"ס ע למחלקת הרווחה, לא ידע ודי

 
עדרות של תלמיד ימטילות על בתי הספר חובה לדווח לקב"ס על ההוראות משרד הפנים 

בפועל נמצא מקרה בו נושא הובא לידיעת הקב"ס על היעדרות התלמיד רק  ימים. 7מעל 
לבדוק נושא זה  יכולנור יעיל, לא ו. בהעדר רישום בר אחז)תשע"ד( לקראת סוף שנה"ל

תחום אכיפת חוק חובה הוא תנאי היסוד לקיום אכיפה בלאשורו. הביקורת מעירה כי 
 איתור נושרים ולכן על הקב"ס לפעול כדי למקסם את יכולתו להגיש מידע על האמור

 .בהמשך( 6)ראה גם סעיף 
 

  דיווחים מהציבור 3.2
מידע יש לבסס ערוצי  יקבלו שהגורמים המקצועיים )קב"ס, רווחה(על מנת להבטיח 

תקשורת. מבדיקה נמצא כי המועצה לא פרסמה את האמצעים היכולים לסייע במסירת 
מידע על חשד לפגיעה בקטינים או בזקנים חסרי ישע. באתר האינטרנט של המועצה לא 

ספרי טלפון של כמה גורמים נקבע מקום ייעודי לכך ולא פורסם כל מידע בתחום, למעט מ
לדעת הביקורת על המועצה לפרסם מידע ייעודי על ערוצי התקשורת  .ת הרווחהבמחלק

 והדרכים להעברת מידע בנושא נוער בסיכון.
 

 העברת מידע לפקיד הסעד 3.3
ההגנה על קטינים ועל זקנים חסרי ישע הופקדה בידי פקידי סעד/עובדים סוציאליים 
שמונו בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים על פי הוראות חוק שירותי הסעד, 

העברת מידע בין המשטרה, גורמי החינוך, גורמי הבריאות וגורמי . 1958-התשי"ח
ן מרכיב חיוני באיתור האוכלוסיות הרווחה וכן העברת מידע מהציבור לפקיד סעד ה
הואיל וכך המועצה צריכה לקבוע  חסרות הישע ובמתן ההגנה והטיפול הדרושים להן.

 ערוצי תקשורת מתאימים.  
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 דיווחי משטרה 3.4
בחוק העונשין נקבע כי המשטרה חייבת להעביר לפקיד הסעד מידע על קטינים וחסרי 

 ידי המשטרה-כלשהם שהתקבלו עללא ידוע על דיווחים ישע שנפגעו. 
  
 

 מספר התלמידים הנושרים ע"פ הקב"ס .4
 

ספר התלמידים שנעדרו מהביקורת פנתה מספר פעמים לקב"ס ובקשה לקבל נתונים על 
מסר הקב"ס כי אין בידו . בפועל מהלימודים בכל אחד מהשנים הבאות: תשע"ב, תשע"ג תשע"ד

תה בעבר בשימוש, והיא יהיהממוחשבת שהדיווח ש השמורים במערכתנתונים הוציא נתונים, ל
 .בלבד כוללת נתונים על תשע"ג

 
עובדים  2עזבו את ביה"ס,  4, כאשר בסיכון תלמידים 82 ידוע עלעולה כי לקב"ס אלה נתונים מ

 ולא לומדים ותלמיד אחד ממתין לשיבוץ, כדלקמן:
 

 
 סטאטוס תשע"ג

 תקין 21 לומד עם בעיות בביה"ס  
 לא תקין 4 ביה"ס עזב את  
 תקין 1 מקומיתעזב רשות חינוך   
 תקין 30 לומד במסגרת נוכחית  
לומד בתוכנית לימוד   

 תקין 3 מיוחדת
 תקין 1 לפנימייהעבר   
 תקין 5 עבר לביה"ס אחר משה"ח  
 תקין 1 ממתין לשיבוץ  
 לא תקין 2 עובד ואינו לומד  
 לא תקין 3 סיים ללמוד ע"פ קב"ס  
עבר לחינוך רגיל/חנ"מ   

 תקין 1 ולהפך
 אין נתונים 10 אין נתונים  
 82 סה"כ  

             

  

 תקין
לא 

 תקין
אין 

 נתונים

 
 11 9 58 מס' מקרים

 

חלק יחסי 
 13% 11% 71% באחוזים

 

 את הבאים:גם והעובדה שלא קיימים נתונים לגבי יתר השנים, מעלה הנתונים דלעיל 
 

 כי קיימת נשירה בישוב. ידיםמענתוני הקב"ס  .א
 
המציאות בה אין בידי הקב"ס נתונים לגבי שנים עברו, וחמור מכך לגבי שנת הלימודים  .ב

 על כי הטיפול בתחום מניעת הנשירה אינו יעיל. להבנתנו הסמוכה )תשע"ד( מעידה
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הקב"ס לא מתעד טענה כלשהי, כיצד זה לביקורת לא ברור, ולא ניתן לקבל בהקשר לכך  .ג
 באופן בר אחזור נתונים בסיסים על תחום פעילותו.

 
תשע"ג אינו ברור. כך לא ברור נכון לאיזה מועד הנתונים נכונים )לסוף  לגביגם התיעוד  .ד

 באילו תלמידים מדובר. ,בהעדר תיעודגם לא ידוע, תשע"ג? או למועד אחר( ו
 

כי הטיפול בנשירת תלמידים ממערכת החינוך אינו על ביקורת דעת ההנתונים דלעיל מצביעים ל
יהיה קיים בידי  שהוא לא. מספר תלמידים הנושרים הוא נתון בסיס שלא יעלה על הדעת יעיל

מערך תיעוד יעיל המשקף את מצב התלמידים  לפעול כדי לקייםבאחריות אגף חינוך הקב"ס. 
 שבטיפולו של קב"ס המועצה. 

 
 

 ינוך. דיווחי הקב"ס למשרד הח5
 

הקב"ס מחויב להעביר למשרד החינוך דיווחים שוטפים על התלמידים הנושאים, כפי שקובע 
 חוזר מנכ"ל, כדלקמן:

 

 
העמיד משרד החינוך לקב"סים מערכת מחשב אינטרנטית להעברת דיווחים. לאור  2013עד ל 

להפסיק  2014לקב"סים בראשית  הורה המשרדהחלטת המשרד לעבור למערכת דיווח חדשה, 
דא עקא כי למן המועד הנזכר,  צורן נהג כך.-גם קב"ס קדימהו לעשות שימוש במערכת הנזכרת,ו

ואינו מעביר דיווחים למשרד חדל הקב"ס מלנהל רשימות מרוכזות של התלמידים הנושרים, 
 משיחה שקיימנו עם המפקחת במשרד החינוך עולה כי הבעיה ידועה.  .החינוך

 
 

 של הקב"ס שיטת עבודה. 6
 

)תחומי טיפול והאחריות של רצין  'דרכי הפועלה בהם הקב"ס צריך לנקוט מעוגנים בנספח ד
"החוזר"(.  –)להלן  1994ביקור סדיר( בחוזר מנכ"ל משרד החינוך )מיוחד ז'( )תשנ"ה( דצמבר 

 החוזר קובע את תחומי האחריות של הקב"ס בתחומים: איתור, טיפול, ומעקב ודיווח.
 

 איתור 16.
הקב"ס יפעל לאתר נושרים. לצורך כך נקבעו הוראות המטילות על בחוזר מנכ"ל נקבע כי 

 כן מטלות המוטלות על הקב"ס, כדלקמן:גורמים שונים אחריות להעביר לקב"ס מידע ו
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 בהם הקב"ס פאסיבימטלות 

 
 מטלות בהם הקב"ס אקטיבי

 
 

לקבל מידע על נשירת תלמידים, והרי  ערוציםאכיפה, חייב הקב"ס להקים  כפונקציית
חוזר המטיל  ,הואיל וכך. עולהככל שאלה יאותרו במוקדם, כך הסיכוי להחזירם למוס"ח 

בבקשה להפנות אליו כל אחריות לפנות "לכל הגורמים המטפלים בנוער חריג על הקב"ס 
 מהסברים שקיבלנו עולים הממצאים הבאים: מקרה הידוע להם".

 
פונקציה המועצה רואה עצמו כ"ס קבעולה כי בתשובה לשאלת הביקורת  .1

 הנכנס לפעולה רק כאשר הוא מקבל דיווחים על נשירת ילדים ממוס"ח ,פאסיבית
  .לעיל( 3.1)ראה סעיף 

 
 הקב"ספורמים שונים באגף חינוך ורווחה, בישיבות עבודה ב למעט השתתפות  .2

 .אינו מפעיל מערך איתור/גילוי של ילדים בנשירה
 

 שנתית.עבודה  תעורך תכני אינוהקב"ס  .3
 

העביר דיווחים מהסברים שקיבלנו ממנהלת האגף עולה כי הקב"ס ממעט ל .4
לממונה עליו, זאת כיוון שלדבריו החלה עליו הגבלות וכי הדיווחים שלו מוגבלים 

  למשרד החינוך בלבד.
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על דיווחים מגורמים אך ורק בהישענות ובהעדר תכנון ותוכנית עבודה שנתית מחד, 
. פול באיתור ילידים נשירים אפקטיביהטי( כי assuranceאין בטחון ) ,מאידךשלישים 

לקת החינוך( במועצה )בתוך מחיעיל פיקוח על הקב"ס אין יתרה מזאת, גם העובדה ש
 מערך הבקרה והפיקוח על איתור ילדים נשירים ממוס"ח כיעל לדעת הביקורת מצביע 

 . אינו יעיל
 

מוקדם להצלחת  רלדעת הביקורת המצב הקיים, לאור הסיכונים מחד, והחשיבות באיתו
 , שיכלול ויקיף את הבאים:השבת הילדים למעגל החינוך מאידך, מחייב בשינוי

 
בראיה שנתית. דהיינו על הקב"ס לערוך של הקב"ס  והתשומותתכנון הפעולות  .1

 תוכנית עבודה שנתית.
 
על הקב"ס לתכנן, בפרספקטיבה שנתית, את  –איגום משאבים ואמצעים  .2

 המשאבים והאמצעים לו הוא זקוק
 
שישען על האמצעים והאורגנים השונים, תלמידים בסיכון איתור למערך  הקמת .3

  ידי קביעה ועיגון ערוצי דיווח. -זאת על
 
מקרה של  לעל כלמשרד החינוך  במועצה וכן דיווחלממונים על הקב"ס דיווח  .4

ביה"ס מדווח באיחור לקב"ס כאשר )דהיינו  של מוסד חינוך מנהלי הדיווחחריגה 
 על נשירה של תלמיד(.

 
 .דהובקביעת נהלי ע .5
 
מועדים קבועים פגישות דיווח של הקב"ס לממונה עליו באגף קביעת מסגרת ו .6

  דיווחים הללו לכלול גם בחינת פעולות הקב"ס כדי לאתר ילדים.על ה החינוך.
 

במצב הקיים, בייחוד כאשר אין דיווחיים שוטפים למשרד החינוך, לא מעירה כי הביקורת 
זו בלבד שאין כלל דיווחים של הקב"ס לממונים עליו במועצה, אלא שהממונים כלל לא 

מערך האיתור הקיים אינו מה גם שע"פ הקב"ס יודעים כמה תלמידים נשירים קיימים 
 .יעיל

 
 הטיפול 26.
 מנכ"ל לבצע את הפעולות הבאות:חוזר קב"ס חייב, ע"פ ה
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 מבדיקה שערכנו עלו הבאים:
 

הקב"ס נוכח ומשתתף בפורומים וועדות שונות באגף הרווחה והחינוך באופן  .1
 שוטף.

 
הקב"ס מקיים ביקור בית בבתים בהם הוא מקבל מידע לגביהם או כאשר הוא  .2

 ילדים אשר הוא החל בטיפולם.על מקיים מעקב 
  

בהמשך(, לא ניתן ללמוד על הטיפול  6.3בהעדר תיעוד שלם ויעיל )ראה סעיף  .3
 של הקב"ס.

 
 מעקב ותיעוד 36.

 כדלקמן:חוזר מנכ"ל קובע כי על הקב"ס לנהל מערך רישום ותיעוד, 
 

 
 

של הקב"ס מחייב ביציאה מן המשרד. כך מקיים הלה ביקורי  מהפעילויותחלק ניכר 
בית, פגישות עם הצוות המקצועי בבתי הספר השונים בתוך ומחוץ תחום השיפוט 

הואיל וכך תיעוד ההתרחשויות נעשה לא אחת שלא במשרד  וכו'. של המועצה
 שערכנו עול הבאים:מבדיקה  הקב"ס.

 
 מןשלו )יו הסלולריבטלפון כן ו מתעד את פעילותו ברישום ידני במחברת קב"סה .1

 פגישות(. 
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 גיבוי. הסלולרילרישום בטלפון אין  .2
 
 מתועדת גם במחשב.הקב"ס מהפגישות/פעילות רק חלק  .3

 
 בהם נשמר כל החומר לכל התלמידים המטופלים.אין במחלקה תיקים אישים  .4

 
ועל כאלה ) חודשי על התלמידים שבטיפולודוח חוזר בכנדרש הקב"ס אינו עורך  .5

 מעבירם למשרד החינוך.ו וממילא אינ (שאינם
 

 הממצאים דלעיל מצביעים על כי תיעוד פעולות וממצאי הקב"ס אינם שלמים, כדלקמן:
 

  מידע הוא באמצעות  לאחזרהמידע נשמר במחברות, כאשר הדרך היחידה
היומן שבטלפון הסלולרי. לכל הדעות שיטת קטלוג / אחזור מידע זו אינה 

 מקובלת.
 

  אינו מגובה. הסלולריהמידע שבטלפון 
 

  הפעולות שבוצעוהמידע שבמחשב חלקי ואינו מקיף את כל. 
 

  בתיקי המעקב של התלמידים.אין תיעוד שלם  
 

על כי התיעוד הקיים, לא זו בלבד שאינו עונה על הנדרש אלא שהוא  מלמדהמצב דלעיל 
פוטנציאלית פוגע באפקטיביות של הטיפול בתלמידים בסיכון. המצב בו התיעוד אינו 

קב"ס לא מעביר דיווחים לממונים עליו במועצה השלם ו/או אינו יעיל מחד, והעובדה ש
עבורו וחים של הקב"ס, ולהעמיד בעייתי. יש להסדיר את הדיו, (ולא למשרד החינוך)

 לצורך כך משאבים ראויים.
 
 . ניצול תקציבים46.

מעניק תקציבים ייעודים לרשויות העומדות בקריטריונים שזה קבע לצורך משרד החינוך 
תכניות למניעת נשירה. התכניות מיועדת לתלמידים הנמצאים בסכנת  עידוד והפעלת

נשירה, והן כוללות התערבויות קבוצתיות ופרטניות המיועדות לבני נוער בחט"ב )כיתות 
מטרת התכניות היא להקנות לבני הנוער ליווי רגשי  (.י"ב -ט'( ובחט"ע )כיתות י'  –ז' 

תמיכה כולל לנוער ולצוות שעובד אתו. אינטנסיבי, תגבור לימודי משמעותי ומערך 
בהיבט של הכשרת מורים התוכניות יקנו ידע וליווי מקצועי לצוות המורים לפיתוח מקצועי 

 .בנושא נשירה, דרכים, שיטות ואסטרטגיות למניעתה
 

הנושא לא נבדק והמועצה לא פעלה להגיש מתשובה לשאלת הביקורת עולה כי בפועל 
תכנית למניעת נשירה. יתרה מזאת, אין בידי המועצה  בקשה לקבלת תקצוב להפעלת

מידע מקיף הנדרש לצורך הגשת הבקשה לתקציב. הביקורת מעירה כי המצב הקיים, לא 
 זו בלבד שאינו תקין אלא מונע מהמועצה השגת תקציבים ממשלתיים.

 
 

 . הפיקוח על הקב"ס7
 

מצוי במחלקת החינוך, וככזה הוא כפוף למחלקה על כל המשתמע מכך, מעבר לעובדה שהקב"ס 
 :כדלקמןחלים על מחלקת החינוך חבויות שונות בנושא הטיפול בתלמידים נושרים, 
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מעבר לכך, שרים. ואחריות לטיפול בתלמידים נגם למחלקת החינוך במועצה  ,כפי שניתן לראות 

ם על הרווחה, יש טעם והצדק רב בקיומה של כפיפות הואיל והמחלקה שוכנת באגף האמון ג
ע"פ חוזר מנכ"ל חובת הדיווח של אומנם, . החינוך מנהלתית ומנג'ראילית של הקב"ס למחלקה

הדיווח כלפי חובת כדי לאיין את לדעת הביקורת, אין בכך , אך כלפי משרד החינוך עומדתהקב"ס 
. )נובעת מעתם העובדה שיחידה זו פועלת באגף, על כל המשתמע מכך( אגף החינוך ורווחה

 ."ס כלפי משרד החינוךת שיש לקבפות המקצועית והאחריבדבר כדי לפגוע בכפ איןכי  ויודגש
ויודגש כי לא קיים בנושא אינטרסים נוגדים, כך שבעל מקצוע זה בהחלט יכול להיות משרתם של 

פות הקב"ס למשרד החינוך, האחריות על תחום זה מוטלת יפשני אדונים. ונדגיש, כי למרות כ
 לפתחה של המועצה.במובנים מסוימים גם 
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II הרווחה. טיפול במחלקת 
 

 איתור בני נוער הנזקקים לטיפול 8
 

 .ילדים ונוער בסיכוןוטיפול , מופקדת על איתור במועצה מחלקת הרווחהגם קב"ס, ל בנוסף
הכוונה היא לקשת רחבה של סיכונים ובהם סיכוני נשירה ממוסדות חינוך, סיכונים הנובעים 

 מבעיות נפשיות וסיכונים הנובעים מבעיות התנהגותיות/חברתיות.
 על הנושא מופקדים עו"ס, כדלקמן:כאשר , ותהטיפול באוכלוסייה זו נעשה בדרכים שונ

 

  רות בסיכוןאחראית על טיפול בנע –עו"ס נערות במצוקה 
 

  אחראית על הטיפול בילדים ובנערים בסיכון –עו"ס נערים בסיכון 
 

   פניה לערכאות, בהתאם להחלטה של ועדת אחראית על  - פקידת סעד לחוק נוער
 החלטה או במקרה חירום.

 
 מהתכנית טיפול המתאי עופן פרטני, כאשר לכל ילד נקבהטיפול בילדים/נוער בסיכון נעשה בא

 :הטיפול נעשה באחד או יותר מהמסגרות הבא. לצרכיו
 

 )מיועדת לבני נוער אשר מצויים מחוץ התכנית  - היל"ה )השכלת יסוד לימודי השלמה
ד, מספר מסלולי לימולה בהשלמת השכ. התוכנית מאפשרת למסגרת החינוך הפורמלית

 מלימודי תעודה ועד לתעודת בגרות. 
 

 משמש כצהרון לילדים בסיכון, המספק מנה חמה, הכנת שעורי בית  – מועדונית
 .חינוכייםומשחקים 

 

 שיחות פרטניות עם הורים/ילדים 
 

 הכנסת חונך לבית התלמיד 
 
 

 היקף הנוער בסיכון. 9
 

 ךלמסור לביקורת נתונים על מספר הילדים שבסכנת נשירה. הואיל וכהיה ל וכס לא יקב"הכאמור 
  :, כדלקמן2013לשנת  למחלקת הרווחה, שמסרה את הנתונים הבאים פנינו

 
 ( בסיכון. מתוכם: 18-13נערים )מגיל  113

 נערים בהי"לה ממשיכים משנה קודמת 5
 נערים חדשים בתהליך השמה לשנה זו.  3
נערים ללא מסגרת שאינם מתאימים גם  4

 להי"לה 

 מתוכם –( בסיכון 18-13נערות )מגיל  61
 לה משנה שעברה וממשיכה"מסודרת בהי 1
חדשות ללא מסגרת שנמצאות בתהליך  2

 אבחון להתאמה להילה לשנה זו.
 

 
מסך התיקים  16%, מספר המהווה 174כפי שניתן לראות, מספר הנערים/נערות בסיכון הנו 

שיש בידי הקב"ס. יצוין כי חלק מבני  מהנתוןה הזה גבו נתון בהם טיפלה הרשות באותה שנה.
  הנוער בסיכון לומדים במסגרות.
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 סוציאלי לפי חוק נוער. עובדי 10
 

פקידי סעד במועצה חייבים ע"פ חוק להעביר למשרד הרווחה דיווחים על מצב הנוער בסיכון ועל 
 הפעולות השונות שננקטו.

 
להלן הנתונים לשנים בניסיון ללמוד על היקף הנוער בסיכון בקשנו את הנתונים מפקידת סעד, 

 (:2013)לא התקבלו נתונים ל  2012-11
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בשנת  51כפי שניתן לראות מספר הקטינים שהופנו לעובד סוציאלי ע"פ חוק הנושא גדל מ 

קביעת תכנית אב לטיפול  לדעת הביקורת, יש לשקול,לאור האור . 2012בשנת  65ל  2011
בילדים/נוער בסיכון, כדי להבטיח שמחד המועצה ממקסמת את התקציבים שהיא יכולה לקבל, 

 ומאידך שהיא קובעת ו/או מקצה את המשאבים בהתאם למצב הקיים.
 
 

 סיכום והמלצות .11
 

אין חולק על חשיבות החינוך כמכשיר המבטיח כי היוצאים בשעריו יהיו נורמטיביים, ומכיוון שכך 
יש קונצנזוס בכך שהשקעה בחינוך הנה בבחינת רפואה מונעת, המפחיתה מקרים של 

שמפעילה המועצה כדי להיאבק  הכלי המרכזיקב"ס המועצה הוא דיספונקציונליות ואף עבריינות. 
של כלי זה היא קריטית להקטנת  תפקודובנשירת תלמידים. מכיוון שכך ברור כי אפקטיביות 

השכלה הנדרשת כדי בלי יומם של תושבים לקובטווח הארוך  ,הסיכון בטווח הקצר של נשירה
של  הממצא העיקרי שהעלתה הביקורת הוא כי דרך עבודתו .21להצליח בישראל של המאה 

להבטיח טיפול יעיל בתופעת הנשירה, שע"פ דיווח הרווחה קיים בשיעור לא  היכול אינההקב"ס 
 מבוטל. להלן עיקר הממצאים:
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 .לעיל  2אגף החינוך ממעט לפקח על עבודתו של הקב"ס  סעיף  .א
 
ערוצי המידע בהם עושה הקב"ס שימוש אינם מאפשרים פיקוח יעיל על נושרים  .ב

 .לעיל  3 ראה סעיף 
 

 המצביעים עלנתוני תשע"ג למעט אין בידי הקב"ס נתונים על התלמידים הנשירים,  .ג
 4מהם נפלטו ממערכת החינוך  ראה סעיף  6תלמידים, כאשר  82כי מוכרים לקב"ס 

 .לעיל 
 
ממוחשבת דיווחים המעביר דיווחים למשרד החינוך. יצוין כי מערכת ה אינוהקב"ס  .ד

של משרד החינוך מושבתת חודשים רבים עקב יוזמת המשרד להפעלת מערכת 
 .לעיל  5דיווח חדשה  ראה סעיף 

 
וכן ללא  אקטיבייםהקב"ס פועל רק כאשר הוא מקבל מידע, והוא לא נוקט בצעדים  .ה

 (.לעיל 16. ראה סעיף תוכנית עבודה שנתית 
 

בעיקר על יומן במכשירו הסלולרי שאינו מוגבה, וכן  נשעןתיעוד פעולותיו של הקב"ס  .ו
 .לעיל  36. ראה סעיף לכל התלמידים שבטיפול הקב"ס אין במחלקה תיקים אישים 

 
המועצה לא מנצלת את האפשרות לקבל תקציב ייעודי כדי לדם תוכנית למניעת  .ז

 לעיל . 46.נשירה משפעיל משרד החינוך  ראה סעיף 
 

 (.לעיל 7וח על הקב"ס  ראה סעיף אגף חינוך לא מקיים פיק .ח
 

נערים ונערות בסיכון לנשירה, נתון הגבוה מזה  174ע"פ מחלקת הרווחה ישנם  .ט
 .לעיל  9שמצוי בידי קב"ס המועצה  ראה סעיף 

 
 להלן ההמלצות:

 
 לעיל(. 2.3יש לשקול להעמיד לרשות הקב"ס מחשב נייד )ראה סעיף  11.1

 
מקבל דיווחים מכל הגורמים על תלמידים נושרים )ראה יש לפעול כדי להבטיח שהקב"ס  11.2

 לעיל(. 3סעיף 
 

 לעיל(. 4תוצאות עבודתו )ראה סעיף הקב"ס חייב להקים מערך דיווח המתעד את  11.3
 

 לעיל(. 5על הקב"ס לדווח למשרד החינוך גם ללא מערכת הדיווח הממוחשבת )ראה סעיף  11.4
 

את המידע על תלמידים שבסכנת נשירה י למקסם על הקב"ס לפעול באורח אקטיבי כד 11.5
 לעיל(. 6)ראה סעיף 

 
 6.3יעיל )ראה סעיף  ואחזורעל הקב"ס לתעד את תוצאות עבודתו בצורה המבטיחה גיבוי  11.6

 לעיל(.
 

 6.4תלמידים )ראה סעיף  בנשירתיש לבחון ניצול תקציבי משרד החינוך בתחום המניעה  11.7
 לעיל(.
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 לעיל(. 7להיות כפוף על כל המשתמע מכך גם לאגף החינוך )ראה סעיף על הקב"ס  11.8

 
 יש לפעול כדי להגביר את שת"פ בין הקב"ס למחלקת הרווחה בתחום מניעת נשירה 11.9

 לעיל(. 9-10)ראה סעיפים  ולשקול לקבוע תוכנית אב בנושא
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 הביקורתתגובת הקב"ס לדוח 
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