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  הקדמה
  

שילובם בחברה מלווים את עם ליטת עולים והתמודדות עם ק. האתוס הציוניהיא שיא ההגשמה של העלייה לארץ 

  .עצם ימים אלהועד עצמאית מדינה כטרם כינונה ימי מדינת ישראל עוד מ

  

שומה , ת של העוליםועם תום משימות הקליטה הראשוני. 1989שנת למדינת ישראל מאז עלו ליון עולים ימלמעלה מ

ובהשלכות שיש לעלייה הישראלית לים בחברה  של העומיטביעל המדינה להתמודד עם אתגרים הקשורים בשילוב 

  . החברהכלל זו על גדולה 

  

. תחומית-  נדרשת פעולה משולבת ובין,אתגרים מורכבים אלהלמענים כדי לפתח בנה כי תוה הוקם בשל מסד קליטה

משרד , משרד הבינוי והשיכון, המשרד לקליטת עלייה(שותפות בין ארבעה משרדי ממשלה  הוא מסד קליטה

  . אשר הוקמה לצורך תכנון ופיתוח שירותים לעולים, וינט ישראל'וג) ה ומשרד החינוךהרווח

  

עקרונות הפעולה והמבנה של , תהליך ההקמה, הרקעמפורטים  המובא בזאת מסד קליטהמסמך היסוד של ב

  .מסד קליטההפועלות במסגרת  העיקריות תחומי העיסוק והתכניות , השותפות

  

ולצוות אגף שילוב עולים ,  שערכה את המסמך ביסודיות ובמקצועיות רבה,ארנה שמרר "כאן המקום להודות לד

יפעת , דייןניבי  ,אורנה גרפונקל, שמואל ילמה, רנדי גרבר:  שסייע במלאכה וכתב חלקים שונים של המסמך,וינט'בג

   .אבנד- דליה בורגנה ותמי רייזר, קריב

  

  .ים ברקמת שילובם של העולים בחברה הישראליתעבור העוסקבמסד ישמש מסמך זה אכן שקווה מ יאנ

  

   ,דני פינס

  , ראש אגף שילוב עולים

  וינט ישראל 'ג
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  תקציר מנהלים
  

  רקע להקמת מסד קליטהה

 עלו ארצה לפני קום המדינה . במהלך כל שנות קיומה נקלטים בישראל עולים ממדינות שונות: יה לישראליגלי העל

וגלי העלייה , יה גדול ממדינות צפון אפריקהיעם הקמת המדינה הגיע גל על. הממדינות אירופבעיקר עולים 

 עיקר העלייה היה .80- ועליית יהודי אתיופיה באמצע שנות ה, 70- מ בשנות ה"לי ברהוהיו עהבאות הבולטים בשנים 

צע מב"ב 1984שעלו בשנת  עולים 8 ,000- כ עולים לעומת14 ,400-  כשבו עלו, "מבצע שלמה"ב 1991בשנת 

חבר ( ע"חמבעיקר מ,  עולים1,100,000-למעלה מארצה  ושבמהלכו על , החל גל עלייה מתמשך1989בשנת  ."משה

כן  ו, זו של עוליםתמסד קליטה מכוון לקבוצת התייחסו. ומאתיופיה) בוכרהממקווקז וובכללם  -מדינות עמים 

  .  עולים אלהסביבות המגורים שללתושבים הוותיקים ב

תה ימטרתה הי.  שעיקרה הוא מיזוג הגלויות,היתוךהכור שלטה בארץ גישת  50-בשנות ה: היעליגישות בקליטת 

שעיצבה את הדמות עיקרית הזהות ה. דמות ישראלית שורשיתיבטאו שאחידותה ואחדותה , עצב חברה הומוגניתל

 סממנים תרבותיים לעמעם ואף למחוקגישת כור ההיתוך  בכך ביקשה .החדשה הושתתה על תרבות מערבית חילונית

שילמו שבשלה  ,ברבות השנים נפרצה השתיקה שגבתה הנאמנות למודל תרבותי אחיד זה. אחרים שערערו מודל זה

  .משפחתיים וקהילתיים, העולים מחירים אישיים

כונן ה לתגישה זו היא שאיפייחודה של . יהעליהקליטת תחום  לתרבותית- הרבבעשור האחרון מחלחלת הגישה

, לפי גישה זו. שונות תרבותיות יחסים שוויוניים וסובלניים בין אנשים מקבוצותבה מתקיימים ש, גניתחברה הטרו

, עשרהלה ותיתחברתרום לפתיחות להיכול  ,מחסום לפיתוח חברתי אלא נכסבבחינת השונות והגיוון התרבותי אינם 

ין לא מבחינה יאך עד,  דמוגרפיתתרבותיות מבחינה-בישראל קיימת רב. חברתי הוא עקרון מפתחהשילוב הבה ש

אך מבחינת מבנה חברתי זוהי חברה , הנתונים הדמוגרפים מלמדים על ריבוי של קבוצות תרבותיות, כלומר. חברתית

  . מעמדי ואידאולוגי, דתי, בגין שסעים על רקע אתני, מרובדת ומפולגת

, קובעי המדיניות והציבור הרחב, צועשל הגישות לקליטת עלייה בקרב אנשי המקהעמימות וחוסר האחידות בשל 

, ותש תפייץהפלפתח ול, אגם משאביםלתאפשר זו ערכות יה. ערכות מחודשת של העוסקים בתחוםימתבקשת ה

  .  תרבותית- חברתי ברוח הגישה הרב-שילוב תרבותי לשע על מדיניות חברתית יהשפלובעיקר , שיטות ותכניות

  

  הקמת מסד קליטה וייעודו

  7

 90-ת שנות היבשנים הראשונות של עלי: חברתי-משרדית משותפת למען שילוב תרבותי-ות ביןיוזמה והתארגנ

עם סיום . נבעו מהגעת העוליםעסקו המשרדים הממשלתיים והגופים הציבוריים בהתמודדות עם הצרכים המידיים ש

לחברה  ה זוייבהתמודדות עם האתגרים ארוכי הטווח שהציבה עלמתחדד הצורך לעסוק , ןשלב הקליטה הראשו

. של העוליםהמפותחות  ות והתרבותיות האנושייכולותיצוי המו,  והחוסן החברתיהמרקםבתחומי הקולטת 

,  לאור זאת.ישוםי וההתמודדות עם אתגרים אלה מחייבת איגום של ידע ומשאבים של העוסקים בכך לצורך תכנון



משרד הרווחה , משרד הבינוי והשיכון,  עלייהשותפות אסטרטגית עם המשרד לקליטתשל  הוינט ישראל הקמ'יזם ג

אישיים   לפתח ולשדרג שירותים לשילוב בין עולים וותיקים מתוך זיהוי צרכיםהשותפות זו נועד. ומשרד החינוך

  . וקהילתיים

  חזון 

, התעסוקתיות,  האישיותיהםלחיות חיים מלאים מבחינת מיצוי יכולותלעולים מרב ההזדמנויות את אפשר ל •

  .יות והחברתיותהמשפחת

מבחינת הקהילה ומבחינת , משבר הגלום בעלייה בדרך של צמיחה מבחינת הפרטשל התמודד עם פוטנציאל ל •

   .החברה

בין הנרקם מארג היחסים ב הקשורים , להיבטים של החוסן החברתי של החברה בישראליםמחויבלהיות  •

  .עוליםהבין ותיקים והו

  

  מטרות על 

העולים והתושבים הוותיקים בקהילות המגורים בשיתוף  בתחום הקליטה תים לפתח שירו יפעלמסד קליטה •

  .שלהם

 תחום זה מסדול,  של העוסקים בשדה הקליטההיכולות המקצועיותאת חזק ל יפעל לפתח ומסד קליטה •

  .הכדיסציפלינ

ום  חדשים וחדשניים בתחגישות ומודליםבטיפוח , תכניות מצליחותהעמקה של בהפעילות תתמקד בהרחבה ו •

  . הולמים ובהטמעתם במערכת השירותיםמענים מקצועייםביצירת , הקליטה

  

  : ייםעיקרבשני מישורים באותו הזמן  נעשתה עבודה ,הרעיוןאת פתח כדי ל: תהליך ההקמה והפיתוח

בלו יקו,  לחבור יחדיוםתושהניעו אואת הטעמים השיקולים את בנו ילהשותפים : שותפות אסטרטגיתהוקמה  •

של  םדרכי, דיווח ובקרה, הלי עבודהוכתיבת נ, תפקידי הנציגים, ארגוני של השותפותהמבנה יין הבענהחלטות 

  .  כן חודד תפקידו של משרד הקליטה כלפי השותפים.תקנון משותףכתיבת קבלת החלטות ו

איונות עם אנשי מפתח יהתקיים תהליך למידה באמצעות ר: בהן תעסוק השותפותש הסוגיות המהותיות וררוב •

-שנות הבואתיופיה שעלו ע "חמחות מצב שסקרו נתונים וממצאי מחקרים על עולי " ונכתבו דו,בתחום הקליטה

90 .  

  

  עקרונות פעולה ומבנה ארגוני  

  :ונחה לפי העקרונות הבאיםיאופי הפעילות במסד קליטה 

  8

 ייחודיים המותאמים לפתח מרכיבים, כמו כן. שכלול מודלים והפצתם,  בדרך של ניסויפיתוח וחדשנותלהדגיש  •

   .לצורכי העולים בתכניות קיימות



נושא עם רשויות -  ממוקדותוליצור שותפויות עם משרדי הממשלה שותפות אסטרטגיתלהפעיל  •

 .  עמותות וגופים אחרים, מקומיות
משלב ,  בין נציגי הארגונים השותפים בתהליך קבלת ההחלטותהסכמה מלאההמושתתת על  שותפות •

 . ועהייזום עד הביצ
לפיה כל השותפים מקציבים תקציב יסוד ומוסיפים תקציב לפי התכניות שותפות תקציבית ש •

  ).1ראו נספח מספר (המתקבלות 

 על מגוון השירותים והגופים באמצעות הטמעת המודלים שיפותחו ויימצאו השפעה מערכתיתליצור  •

 . מתאימים לכך
 .  צורך הפצתם את המודלים שיפותחו ל ולכתובדתעל, להגיע לתובנות •
 . ואינו מחליף גופים קיימיםגוף פיתוחמסד קליטה הוא  •
גם אם אלה פותחו ,  ולכן אינו עוסק בהפעלה מתמשכת של שירותיםייזום ופיתוחמסד קליטה הוא גוף  •

 . באמצעותו
  

  :מבנה ארגוני

אשר את מקליטה ותווה את התוכנית האסטרטגית של מסד מ, וינט ישראל'ל ג" שבראשו עומד מנכ:ועד מנהל. 1

תקנון למוסד אחר הפי -פרט לעניינים הנתונים על, ההתארגנות את כל ענייני מנהלל "המנכ .תכניות הפעולה

  .ההתארגנותממוסדות 

,  נציגי השותפיםעומדיםועדות המקצועיות ו היבראש.  בהלימה לתחומי ההתערבותמורכבות: ועדות מקצועיות. 2

 את ת ומגבשותכוונומועדות המקצועיות וה. נציגי עמותות ואקדמיה לפי הנושא נציגי השותפים וכוללות את והן 

   . התכניות בתחומים

  .  שבראשה עומד המשרד לקליטת עלייהועדת צעירים

  .  שבראשה עומד משרד החינוךותרבות ועדת שפה

  .  שבראשה עומד משרד הרווחהועדת קהילה

  . נוי והשיכון שבראשה עומד משרד הביומשאבי אנוש תשתיות ועדת

עדות ומנהל ומרכז לכל אחת מארבע הו הכולל, וינט'צוות מקצועי מקרב עובדי הג: מקצועית-תשתית ניהולית. 3

ת התכניות  אאי להב,לאשרן בוועד המנהל, עדות המקצועיותות התכניות לדיון בו איןלהכממונה צוות זה . לעיל

  .ב אחר התקדמותןולכדי יישום ולעק

  

  תחומי פעולה

  דת צעיריםוע

  9

ארצה עלו שמהם  שנים לאלו 15 או , ופחותניםשעשר בארץ החיים , 30-18צעירים גילאי עולים : אוכלוסיית היעד

 זו האוכלוסיי. לפחותממסד קליטה המחייבים טיפול של שני שותפים מיוחדים בעלי צרכים והם , ומעלהעשר בגיל 



צעירים בסיכון , ביים שאינם ממצים את הפוטנציאל שלהםצעירים נורמטי, כוללת צעירים חזקים המשולבים בחברה

  . וצעירים מנותקים

 למען קהילתם ,ל שינויים למענםישלבם בחברה הישראלית באמצעות הנעתם להובלצעירים ועולים  יםהעצל: יעודי

  . בכללההחברה הישראלית למען ו

  

  ועדת שפה ותרבות 

  .ת השפה העברית אשורככדי לות לימוד ותגבור אוכלוסיית העולים הזקוקה לתכני :אוכלוסיית יעד

  . עולים מארצות מוצא מסוימות, עולים בתהליך קידום בתחום התעסוקה, עולים קשישים: לדוגמה

 ;)יה שאינה מיועדת להחליף את שפת האםיכשפה שנ(רכישת השפה העברית וחיזוקה  לשקדם מיזמים ל :יעודי

פתח ל ;תרבותי מוצלח בקהילה-כמפתח לקליטה ולשילוב חברתי, לקדם השתלבות תרבותית בקרב עולים חדשים

  .מערך התערבות כוללשל כמיזם עצמאי או כחלק , חלופות יצירתיות לכלים ולמסגרות קיימים

  

  ועדת קהילה

ואנשי מקצוע העובדים בשכונות , יישובים עתירי עוליםבבשכונות ו, עולים וותיקים, כלל התושבים: אוכלוסיית יעד

  .בים עתירי עוליםשויובי

להשיג  ו,תוך חיזוק חוסנם ורווחתםמותיקים בין מערכות שירותים לתהליכי שילוב בין עולים ולהקים  :עודיי

  .תמיכה ומחויבות של הרשות המקומית, מעורבות

  

  ועדת תשתיות ומשאבי אנוש

מגשרים (מקצועי - וסמך) ואחיותרופאים , מורים, עובדים סוציאלייםכגון (כוח אדם מקצועי לעולים : אוכלוסיית יעד

כלל נותני ; העוסק בקליטת עולים ובשילובם בקהילות מגוריהם, )עובדים שכונתיים וסומכות, תרבותיים- בין

מנהיגות עולים ; )עורכי דין, בריאותקופות חולים ושירותי , משטרה: כגון(השירותים הבאים במגע עם עולים 

  .ורשויות מקומיות

 ,תרבות לשילוב עולים-פתח גישה יישומית רגישתל, יהיהעלמקצועיים לעובדים בתחום קליטת ת כלים והקנל :עודיי

   .יה והקליטהיתשתית של מידע בתחום העללהקים  וקהילהלפתח בניית 

  

  

  תכניות הפעולה

  
   ועדת צעירים

     .במקצועבעבודה ם תצעירים חסרי מקצוע והשמעולים  לימודים לתואר הנדסאי ל- תוחלת 

  . צעירים לקראת היציאה לחיים עצמאייםתהכוונה והעצמ, מרכז מידע -צעירים יישובי מרכז 
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  .משתתפים אחריםלמדריכים בתחום האתגר לבני נוער ולצעירים חסרי תעסוקה עולים  הכשרת - סימני דרך



  .הכשרה והעסקת צעירים בעלי כישורים מתאימים לשמש מדריכי שחמט, איתור - מדריכי שחמט

  

   ותרבותועדת שפה

כדי  ,השליטה בעברית בהקשר של השירות הצבאישיפור  ערכה לימודית ל-  ל"הכנה לשונית של עולים צעירים לצה

   .ךערבעל מעניין ובשירות צבאי של העולים  ותהשתלבהאת לקדם 

מותאמת לאוכלוסיות ה תכנית לפיתוח כלים ומתודיקה של הוראת השפה העברית -  מרקם לחבר מדינות עצמאיות

   .ע"יוצאי חמ

   . מתווה לתכנית בגרות לעולים במקצועות עתירי מלל-  למידה מרחוק

  

  ועדת קהילה

   .ישובים עתירי עוליםי תכנית העצמה קהילתית ב-ת קהילה יבני

   .גישור ויישוב סכסוכים בקרב קהילות העולים - גישורים 

  . התערבות כוללת בשכונות מרובות עולים-משעול 

  

  בי אנושועדת תשתיות ומשא

  . פיתוח מנהיגות מקצועית בתחום הקליטה-  עמיתי קליטה

  . תרבותי-ר ביןושי גי פיתוח מסלולי הכשרה והסמכה לתפקיד-  תרבותי כמקצוע-הגישור הבין

  . פיתוח מודל ועקרונות הפעלה לתכניות קליטה ושילוב בקהילה - למידה מהצלחות בתחום קליטת עלייה

  .ישובי הפעילים בתחום הקליטה ברמת ה,עין של אנשי מפתח הכשרת גר- ממשק קליטה מקומי

  

 משתתפים מקרב קהילות 25,000- הנותנות מענה לכ, תכניות13מסד קליטה ומפעיל פיתח בתום שלוש שנים לייסודו 

וינט ישראל לשנים 'גבין שנתי בין הממשלה ל-נחתם הסכם תלת, רצון מפעילות זוהלאור שביעות . העולים השונות

  . תנופת הפיתוח והחדשנות לשיפור קליטת הקבע של קהילות העוליםבלהמשיך כדי , 2008 – 2006
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  רקע להקמת מסד קליטהה - 'פרק א
  

  יה לישראליגלי העל

אתוס היא שיא ההגשמה של ההעלייה ארצה . מדינת ישראל עולים ממדינות שונותבמהלך כל שנות קיומה קולטת 

שהציבה לעצמה המדינה מיד עם כינונה עיקריות אחת המטרות ה. של עם ישראלבניית הבית הלאומי של הציוני ו

מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה : "...כפי שהוצהר במגילת העצמאות,  לקלוט עולים מכל תפוצות הגולהההיית

. שראלאחד החוקים הראשונים שנחקקו בי, "חוק השבות"שאיפה זו קיבלה את ביטויה ב". יהודית ולקיבוץ גלויות

ט ומאבקם של מנהיגי היישוב היהודי למען עלייה חופשית של יהודים הכשיר את הקרקע מבחינה אידאולוגית לקל

  . מאות אלפי יהודים לאחר הקמת המדינה

חוויית ההגירה אפיינה את רוב המתיישבים בישראל עוד בשלב שלפני הקמת המדינה ובמהלך כל שנותיה 

ד בעשור הראשון וחיביו, בהמשך". עליות הראשונות"תיקים היו עולים חדשים בשכן גם התושבים הוו, הראשונות

 שלהם לעומת מספריה מהיר ימספר רב של עולים ועם קצב גידול אוכלוסת התמודדה המדינה עם קליט, להקמתה

  .התושבים הוותיקים בארץ

בעיקר עולים עלו ם המדינה לפני קו. העוליםבאו מהן שמבחינת המדינות השונות מאוד יה ארצה מגוונת יהעל

וגלי העלייה הבולטים , מדינות צפון אפריקהשל יוצאי ה גדול יעם הקמת המדינה הגיע גל עלי. ממדינות אירופאיות

 החל גל עלייה 1989 בשנת. 80-ועליית יהודי אתיופיה באמצע שנות ה, 70-מ בשנות ה"בשנים הבאות היו עולי ברה

עיקר העלייה היה ). 2005, ס"הלמ(ומאתיופיה ע " מחמבעיקר,  עולים1,100,000-למעלה מעלו במהלכו ש ,מתמשך

מבצע " ב1984 עולים שעלו בשנת 8 ,000 -  כ עולים לעומת14 ,400 -  כשבו עלו, "מבצע שלמה" ב1991בשנת 

   ."משה

  

  90-עולי שנות ה

 ע"מחמבעיקר ,  עוליםןיוכ הגיעו למעלה ממיל"בסה. מ"פתח שערי ברההי עם ,1989-גל העלייה האחרון החל ב

סביבות כן לתושבים הוותיקים ב ו, זו של עוליםת מכוון לקבוצת התייחסומסד קליטה. אתיופיהמבוכרה ומ, ומקווקז

  .  עולים אלההמגורים של

  

   ע "חמעולי 

ע כרב .)2005, ס"למה( 1 נפש916,000-  כ2005שנת  מונה בתום ,1990שנת החל בשעלו , ע"חמ העולים מתאוכלוסיי

    . פי הצהרתם-מהעולים אינם יהודים על
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  . שתי קבוצות מוצא אלה לש סקירה ייחודית ,בהמשך. נתונים אלה כוללים גם את עולי קווקז ובוכרה 1



, ס"הלמ, 3ד2005, לשם; ג2005, לשם; ב2005, לשם; א2005, לשם; 20032, לשם(ע "חממ םעולישעניינם נתונים 

 ,לקהילתיות זו מורשת היסטורית ותרבותית. סביבה הוותיקהה המובחנת מ,קהילה מגובשתעל מעידים ) 2005

 צותמנות המקובלת באראּו, קיום חגים וטקסים סובייטייםושפה שימור ה ןוגכ (ה ולטפחהמנסים לשמרשהעולים 

 הממוקדות במידה רבה בקבוצות המוצא ומשמרים ,הם מקיימים ביניהם רשתות חברתיות בלתי פורמליות). המוצא

ה של חוזק. את השילוב בחברה הסובבתלרוב גיבוש קהילתי זה אינו מונע . קשרי גומלין הדוקים עם ארץ מוצאם

  . המאופיין ברמת השכלה גבוהה,האנושימאגר הקהילה מתבטא גם ב

ה ת ותפישניתן לראות קשר בין מעמד ריבודי גבוה של עולים לבין פתיחות כלפי החברה הישראלית, עם זאת

מראה רה בתרומתם ויכמ,  העוליםמקבלת יותר אתחברה הישראלית בשנים האחרונות הנראה כי . וההפך, חיוביתכ

 של העולים בסגירת הפערים בינם לבין האוכלוסייה יםגדול ניתן גם להצביע על הישגים .ת למגעים חברתייםנכונו

יה י שהגיעו בראשית גל העל,ל ורמות הכנסה של גברים צעירים"נסיעות לחו,  רכישת דירהןוגהוותיקה בתחומים כ

ור תנאי החיים של העולים ועל שביעות על שיפניכרות לוותק בארץ יש השלכות ,  ככלל.ומתגוררים במרכז הארץ

  .רצונם

מספר רב של  בקרבובריאותית חברתית , נתונים קיימים מלמדים על מצוקה כלכלית, בצד מגמות חיוביות אלה

 ,וותיקיםבין הבין העולים לניכרים גדולים פערים . אלה המתגוררים בפריפריה הדרומיתבקרב ד ויחיבו, העולים

. הבריאות והפעילות החברתית, ההכנסה ורמת החיים, התעסוקה, סביבת המגורים, י הדיור בתחומ,יםאחרונלטובת ה

בקרב קבוצת הצעירים .  המעצימה את המצוקות הקיימות,ת זו גם שוליות דתיתליּוהעולים חוברת לשּומקצת בקרב 

  . הפערים קטנים יותר)29-20אי גיל(

אך , שכלתם של העולים עולה במובהק על זו של הוותיקיםשההוא העובדה למשל שאת  הממחיש מצב זה ביתר ןנתו

של  רבהמספרם בקרב הגברים בולט . ם המקצועיתתעסוקתהפער בין השכלתם הפורמלית לבין למרות זאת בולט 

מביניהם העוסקים  הנמוך המספרלעומת לאחוזם באוכלוסייה באופן יחסי  יהיהעולים המועסקים בענפי תעש

של העולות המועסקות בשירותי מספרן הגדול בקרב הנשים בולט . נהל ציבוריִמבוך וחינב, כלכלהבבבנקאות ו

שביעות רצונם של העולים מעבודתם פחותה .  באופן יחסי לאחוזן באוכלוסייהתעשייהה הסעד ו,הרווחה, הבריאות

 הוותיקים ואינה מזו שלבמידה רבה  אשר נמוכה ,והיא קשורה בעיקר לרמת הכנסתם, מזו של הוותיקיםבאופן ניכר 

  .כלכלי-חברתיהירידה במעמד על עולים רבים מדווחים על מצוקה חומרית ו. מושפעת מרמת השכלתם

מבחינה חברתית מלמדים הנתונים כי תדירות המפגשים והקשרים החברתיים של העולים עם חבריהם נמוכה 

מספר , כמו כן ;יחסיבאופן נמוכה חה מהקשרים עם בני המשפם נשביעות רצווכי מידת , במובהק מזו של הוותיקים

  . במצבי מצוקהתזרועה ,חברתית תומכתשות בדידות ועל חסרונה של רשת רגעל של עולים מעידים לא מבוטל 

                                                 

עולים בברובם עוסקים ו, נתונים סטטיסטיים של גופי הממשל והסוכנות היהודיתללמחקרים אקדמיים ונוגעים הנתונים  2
 . 1990שנת החל ב שהגיעו
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לעולים שהגיעו בשנים נוגעים ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וב 2002 נאספו בשנת 2005נתוני ארבעת הסקרים משנת  3
2001-1990 . 



כך שרבים מהם מסתמכים על אמצעי , ד בתחום הקריאה והכתיבהוחיבי,  חלקיתשליטת העולים בשפה העברית

  .תקשורת בשפה הרוסית

 יש בסיס סביר להניח כי דפוס הקליטה השכיח של העולים משלב בין היבדלות מהחברה טוען כי) 2003(לשם 

יהודי וגם על -ת גם על המרכיב הרוסיוהנשענ, עקב המחויבות והזהות הכפולה,  בהותטמעהיהישראלית לבין 

לגיטימציה הזוכה ל -ישראלית -יהודית-רוסית -הוא מצביע על התפתחות תרבות שלישית חדשה . המרכיב הישראלי

  .     כאחדמהעולים ומהוותיקים

  

   בוכרהמקווקז ומ העולים

רק בשנים . רוב שירותים זהים-פי-קיבלו עללזאת הם -אי ו,ע"חממ םבוכרה עולימעולים מקווקז וראו בבמשך שנים 

וחות ובעקבות כך אובחנו גם הצרכים והכ,  אלהמדינותהאחרונות הוכרו המאפיינים הייחודיים של העולים משתי 

פיהם  לעלאחרונה גוברת ההכרה בהבדלים בין שתי קבוצות מוצא אלה ו. ע"חמהמייחדים אותם לעומת עולי 

  . מפתחים שירותים ייחודיים לכל קבוצה בנפרד

.  שמקורה באזור הצפוני והמזרחי של הרי קווקז,עולי קווקז היא קהילה שורשית עתיקהת קהיל: העולים מקווקז

-  של המאה ה70-גל שני בשנות הה, 19-בסוף המאה השבהם  הראשון :יה מקווקזיעלהיו לשלושה גלים עיקריים 

כיום ). 2005, קינג ואחרים) ( נפש60,000( 20- של המאה ה90-שלישי בשנות ההגל ה ו,) נפש12,000 - כ (20

  .בריכוזים גדולים ביישובים עתירי עוליםמפוזרים חברי הקהילה 

 לפנים אשר השתייכו ,א מן הרפובליקות המוסלמיות של אסיה התיכונהיוכרה הקהילת עולי ב: העולים מבוכרה

גל שני מצומצם , 20- וראשית המאה ה19- בסוף המאה ההגל הראשון : בשלושה גלים ו ארצהלגם הם ע. ע"חמל

 מספר חבריכיום מוערך ).  נפש80,000- כ (1990 שנתיה גדול החל ביוגל על, 20-  של המאה ה70-הגיע בשנות ה

  .בעיקר במרכז הארץ ובדרומהמתגוררים  אשר ,)2004, פיורקו( נפש 150,000- הקהילה בלמעלה מ

: ןוגכ,  התרבותיתםזהותאת בחינת המשותף לעולי קווקז ובוכרה מלמדת כי יש להם מנגנונים חזקים דומים לשמר 

דורית -חיים במשפחה רב, כלירמבנה משפחתי פטריא, פיקוח חברתי הדוק, אורח חיים מסורתי, סגירות קהילתית

  . הקהילהבת /עם בןונישואין בגיל צעיר 

ניכר קושי . תעסוקה וחינוך, העבריתרכישת השפה של  םאתגרי הקליטה של קהילות אלה ממוקדים בעיקר בתחומי

היבט הכלכלי והתעסוקתי עולה מבחינת ה.  ובבתי אב רבים שפת המוצא היא הדומיננטית,שפה העבריתה ברכישת

בולט מספרי ייצוג לילדי העולים  .מקצועיות השמה בעבודות לאאבטלה או , חווים מצוקה כלכליתרבים ולים ע כי 

ובאחוז הנושרים , עבריינות בקרב בני נוערב,  הציבורירותישהרווחה והנוער המטופלים בלשכות הילדים והל בכל

  . ועוד, מוךמקרבם נסטודנטים התעודת בגרות והזכאים ל שיעור ;ממסגרות לימודיות
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דוק על הלהמשיך בפיקוח חברתי , הקודםוהמסורתי כוחן של הקהילות לשמר את אורח החיים התרבותי על אף 

השתלבותם בחברה הישראלית היא עדיין , חברי הקהילותל רשת תמיכה פנימיתבאותה שעה גם שמש חבריהן ול



, וונים ועמוקים יותר עם החברה הישראליתשרבים מהם מדווחים כי הם מעוניינים בקשרים מגאף . ביותרחלקית 

  .תחברתימבחינה  יםתקונמחשים מהם עולי שתי הקהילות מדימוי שלילי ורבים סובלים 

  

   העולים מאתיופיה

). 2005, ס"הלמ( מהם הם ילידי הארץ 30%-אשר כ,  נפש100,200-  יוצאי אתיופיה בישראל מונה כתאוכלוסיי

עור גבוה של י שםיש בהו, ) ופחות20בני  םכמחצית(יחסית גבוה יה יוכלוסאאחוז הצעירים במבחינה דמוגרפית 

 ,הוריות- של משפחות חד,20%בשיעור של , גדולהוקבוצה , ) מהמשפחות יש חמישה ילדים ויותר60%- ל(ילדים 

  . יותרשלאחוז ניכר מהן  שלושה ילדים ו

הצליחה הקהילה אמנם  םה לפי:תמורכבמצב קהילת יוצאי אתיופיה מראים תמונת על שנעשו ממצאי מחקרים 

נותרה מבודדת וממוקמת אך , מנהגיםהעממיות והאמונות ה, ערכיםהתרבותית מבחינת מערכת ה הזהותאת לשמר 

  ).20044, לשם וזמיר(ה היהודית בישראל יבאוכלוסיהחברתיים בשוליים יותר מכל העדות והמגזרים 

 יש לציין כי הנתונים מעידים גם על תהליכי שינוי ,ישראלבין  לבין אתיופיההניכרים למרות הפערים התרבותיים 

אטי גידול בתחום ההשכלה והתעסוקה מסתמנת מגמה של , למשל.  בחברה הישראליתושיפור בהשתלבות העולים

 גידול במספר הסטודנטים האתיופים, )Wolde-Tsadick, 2006( בגרותתעודת באחוז התלמידים הזכאים ל

 וגידול ,)ין צריכים לעבור דרך המכינותיאם כי רבים מהם עד -  2004, מנהל הסטודנטים; 2003, נהל הסטודנטיםִמ(

כמו ,  הוותק בארץ.תוך מוביליות כלפי מעלהמ, במספר האקדמאים המועסקים במקצועות ההולמים את השכלתם

צמצום ו קשורים גם לנמצא, תכניות התערבות מקיפות באסטרטגיית קליטה של שזירה תרבותיתכמה גם הצלחה של 

גידול באחוז המשפחות ל,  העבריתהשפהאת ש ורכיכולת לשיפור בל ,ת הספריפערים התפתחותיים בגילאי הגן וב

  . ועוד,ןהמקיימות קשרים מסוגים שונים עם שכניה

 ין מורכבים ומלמדיםיאך תהליכים אלה עד, בעיקר אצל צעירי הקהילהסימני השתלבות בחברה הישראלית ניכרים 

למרות המספר הגדל של ,  למשל,כך. על הנכונות המוגבלת של החברה הישראלית לקלוט את הקהילה האתיופית

מקצועיים - מקצועות פראבמהם ניכר חלק  מושםעדיין ,  במקצועותיהםםצתק וההשתלבות הגדלה של אקדמאים

עולים רבים . ' וכו,קביעות, תנאי שכרם הוא שולי מבחינת  אך מעמד,מועסקים במקצועםהם או ש, מקצועיים לאו

   . בעיקר עם הקהילה האתיופית ולא עם כלל החברה הישראליתיםין עובדיעד

- רבמבחינה תעסוקתית  םבולטת שוליות, ם בחברה הישראליתשילובבמצבם ועל בצד המגמות המעידות על שיפור 

מבחינה . משפחתית והקהילתיתה, מחירים ברמה האישיתמהעולים גובה שוליות זו  .קיצונית בממדיהה ,תחומית

מעמד לרוב במקצועות בעלי עובדים העבודה מועסקים בשוק הבהם שהמעטים , מעמדית עולים רבים חיים בעוני

  . מוצע השכלתם של העולים נמוךמ). יה ועבודות בלתי מקצועיותיתעש, ענפי שירותים(נמוך 
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 .2004-1999 פרסומים מדעיים שיצאו לאור בין השנים 110 הערכת המצב מתבססת על ניתוח 4



 רובם .בערי הפריפריה ובשכונות עניות ומָסכנותרוב יוצאי אתיופיה מתגוררים בריכוזים גבוהים ,  על כךנוסף

ית ונפשית זעולים רבים מדווחים גם על היבטים של תחלואה פי. או בשכירותציבורית מתגוררים בדירות בבעלות 

  .  את קשיי הקליטהן אף הות המעצימ,ל מגבלות בריאותיות תפקודיותעו

, שות ניכוררגהמיתרגם ל,  גזעני מהחברה הישראליתהם סופגים יחס ספקני מהממסד הדתי היהודי ויחס, כקהילה

על מנגנוני הפיקוח , רוק המבנה הקהילתי המסורתייפ. מצבי תלות וחוסר אוניםמקצתם קיפוח והדרה ומפתח בקרב 

  .החברתי שהיו בו וירידת מעמדם של מכובדי העדה פוגעים גם הם בחוסנה של קהילה זו

תי והעממי בארץ המוצא לבין אורח החיים המודרני המערבי המתקיים הפערים העצומים בין אורח החיים המסור

בזהות של בני הקהילה  ואת יכולת ההשתלבות , שלוותה בציפיות גבוהות,בארץ מחריפים את חוויית הקליטה

 ,דוריים בתוך המשפחות הגרעיניות והמורחבות- פערים אלה מעצימים גם את המתחים הבין. הישראלית הקיימת

ד על בני וחיבי, ההורים מתקשים לפקח על ילדיהםקצת מ. ויים מהפכניים בתפקידי המגדר וההורותשחוות שינ

לרוב , עם זאת. היבטים לימודיים והתפתחותייםמבחינת ד ויחיב, רכיהם בתחומים שוניםוולספק את צ, הנוער

  .  ערכים מסורתייםהשיבהדג, ית לחינוך לערכיםעיקרמערכת שמש המשפחה ממשיכה ל

היא ) מערכת החינוך הפורמליתלמדו בשלא (ומעלה  20-רמת השליטה של בני ה, ינת השליטה בשפה העבריתמבח

כתיבה ב, קריאהב, בשיחה בשפה פשוטהאף רבים מהם מתקשים , עוליםמתגוררים בהם שכאשר באזורים , נמוכה

ורמליים של העולים עם  המגעים החברתיים הבלתי פותמעטהתמצב זה משפיע גם על . ובהבנת אמצעי התקשורת

  .סביבתם החברתית שאינה ממוצא אתיופי

מוגדרים כנוער בסיכון המועד לדפוסי , ילידי הארץ ממוצא אתיופי םכללוב, 18-12 מהנוער גילאי יםכשני שליש

תרבות הנוער ,  בעייתיותסביבות מגורים,  מאפייני משפחות המוצא:ןוגסטייה ועבריינות עקב גורמי סיכון כ

  . ממערכות החינוךגבוהים ת החינוכיות ואחוזי נשירה בסביבו

ההשתלבות בחברה הישראלית לרוב אינה סותרת זיקה חיובית ושמירה על היבטים ערכיים האופייניים לקהילת 

 הממזג בין ערכי הליבה המסורתיים לבין התנהגות חיצונית המזוהה עם ,תרבותי-מץ דפוס דונראה כי מאּו. המוצא

חברה בעם אנשים המזדמנים לעולים השונים  יםמפגשפי הלומשתנה הננקטת התנהגות  ,יתהתרבות הישראל

  . הישראלית

  

   יהיגישות בקליטת על

העולים הראשונים שהגיעו ארצה לפני קום המדינה היו חדורי חזון ושליחות לבנות מדינה יהודית ולעצב בה חברה 

וב הישן בארץ היו מיעוט לעומתם וכמעט שלא השפיעו שיתושבי הי. היא יישוב הארץהעיקרית שמשימתה , חדשה

  .עולי העליות הראשונותשל  הקליטתהליך העל צביון 
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שגובתה , כבר שלטה בארץ מדיניות מכוונת, 50- יה ההמונית בשנות היכאשר החלו להגיע ארצה גלי העל, עם זאת

יתה יהגישה זו מטרת . א מיזוג גלויות שעיקרה הו,היתוךהכור א היא גישת והל, יהיט עלובגישה אידאולוגית לקל

צבה הדמות ועהעיקרית שלפיה הזהות . דמות ישראלית שורשיתיבטאו שאחידותה ואחדותה , עצב חברה הומוגניתל



לעמעם ואף למחוק סממנים גישת כור ההיתוך ובכך ביקשה , החדשה הושתתה על תרבות מערבית חילונית

  .  שערערו מודל זה,תרבותיים אחרים

. ת השנים נפרצה השתיקה שגבתה הנאמנות למודל התרבותי האחיד שביקשה גישת כור ההיתוך ליצורברבו

, מחו על המחירים האישיים,  על בשרם שחוו גישה זו ותיקיםרובן העלו עוליםאת ש, המחלוקות והביקורות הרבות

מחירים אלה התמקדו . תלטהקונהגה בהם החברה למו בגין הפטרונות והשיפוטיות שיהמשפחתיים והקהילתיים שש

תהווה מ שתתאים לאתוס הישראלי ה,אמץ זהות חדשהלשות אובדן של הזהות התרבותית ואילוץ רגבעיקר ב

  .בישראל

תרבותית -משמעה של הגישה הרב. תרבותית- הרב הגישה–בעשור האחרון מחלחלת גישה חדשה לקליטת עולים 

 תרבותיות יחסים שוויוניים וסובלניים בין אנשים מקבוצותבה מתקיימים ש, חברה הטרוגניתם יהיא השאיפה לקי

, תרבות מרכזית אחתמתוך השוואה להמעריכה תרבויות , והבדלניתהאתנוצנטרית , ת כור ההיתוךשלא כגיש. שונות

     . הטמעהמהתנשאות ומ, מנע מהיררכיהתרבותית נוטה להי- הגישה הרב

לאפשר לאנשים לחיות לפי זהותם שואפות  ה,רליסטיותות פלושתרבותית מבטא תפי-יישומה של הגישה הרב

ר חברה פתוחה ו מחסום לפיתוח חברתי אלא נכס ליצבגדרהשונות והגיוון התרבותי אין , לפי גישה זו. התרבותית

  .בה שילוב חברתי הוא עקרון מפתחש, ועשירה

היא . אומית של תנועות הגירהל-המתמודדות גם הן עם התופעה הבין, מדינות מערביותעיקר בגישה זו משתרשת ב

 גבולות מוכרים ויציבים ת שמערער,לאומית-הביןגבולות המהגלובליזציה שהשתיתה פתיחת בין השאר נובעת 

, פיזית ווירטואלית, הגלובליזציה מזמנת ניידות קלה. אידאולוגית וגאוגרפית, כלכלית, פוליטית, מבחינה חברתית

שלא בהכרח מתוך , בכך היא מאפשרת לרבים. ה לידע רב ולאנשים שוניםובעיקר חשיפ, תקשורת מהירה ומתוחכמת

  .תרבותית באופיה-ולהוויה רב ליחסי גומלין להיות נתונים, בחירה מודעת

אלא בני קבוצות תרבותיות , מוצא משותףבעלות רק מהגרים או קבוצות אתניות  לאמקיפה תרבותית -הגישה הרב

 ,מנהגים,  של אנשים בעלי ערכיםותקבוצלנוגע ו, רחב ופתוחנתון לפירוש הגדרה זו לפי המונח תרבות . שונות

 סווגהגדרה זו יוצאת מנקודת הנחה שתרבות יכולה ל,  מכאן. משותפיםדפוסי התנהגות והשקפת עולם, נורמות

  . ם ייחודיים רק להםצתשק, שחולקים ביניהם מאפיינים משותפים, דת ועוד, מגדר, לאום, קבוצות לפי גיל

 הסתגלות מת מקדהבהיותהוא תרבותית - של הגישה הרבהעיקרי יה יתרונה יבהקשר של קליטת על, ם זאתע

 את מגוון המשאבים החברתיים והתרבותיים הדרושים הא מרחיביבכך שה, פסיכולוגית וחברתית של העולה

ה פוגעת בדימוי נואיעזים אובדן רגשות כרוכה באינה גישה זו . (Berry & Kim, 1988)לתמיכה בתהליך המעבר 

  .מאשימה או מזלזלת בתרבות המוצא, מבטלתאין היא  כיוון ש,העצמי
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, למשל. ובה מחירים אישיים וחברתיים מעצם קיומם הלגיטימי של ריבוי אורחות החייםגם גתרבותית - הגישה הרב

הוודאות והביטחון , שעלולה לערער את הנוחות, תממצב זה נגזרת התמודדות מתמשכת עם פתיחות וקבלה של שונּו

נעת מתוך הכרה בזכויות אישיות וחברתיות היא מּו. מקובל הלא ידוע ולעתים אף הלא, בעקבות מפגש עם הלא מוכר



מעורר כלפיה דבר ה, תדקוצלחלוקה חברתית חדשה ובכך חותרת , לרבות קבוצות מיעוט, של קבוצות שונות

  ).2005, יונה( בעיקר מצד הקבוצות ההגמוניות ,התנגדות

הנתונים הדמוגרפים , כלומר. ין לא מבחינה חברתיתיאך עד, תרבותיות מבחינה דמוגרפית-בישראל קיימת רב

, עם זאת. קבוצות דתיות וקבוצות לאום, כגון קבוצות העולים השונות, מלמדים על ריבוי של קבוצות תרבותיות

, לשם(מעמדי ואידאולוגי , דתי, קע אתני בגין שסעים על ר,מבחינת מבנה חברתי זוהי חברה מרובדת ומפולגת

  ).  א2004

. ין מושרשים בתודעת אנשים רביםינראה שעקרונותיה וביטוייה עד, מקובלת כיום כבר אינה שגישת כור ההיתוךאף 

ואין התמודדות ממשית עם האתגרים , ין מעצב את הזהות הישראליתיתרבותי עד- נראה כי האתוס הלאומי החד

יה מבטאים לא פעם הכפפה של ירותי האנוש העוסקים בקליטת עליגם ש. תרבותיות-עה הרבוההזדמנויות שמצי

  ). 2004, יק'הורנצ (תרבויות מיעוט לתרבויות חזקות ומושרשות יותר בחברה הישראלית

קובעי המדיניות והציבור , בשל העמימות וחוסר האחידות של הגישות לקליטת עלייה בקרב אנשי המקצוע בארץ

 יץהפלפתח ול, אגם משאביםלתאפשר זו ערכות יה. תבקשת היערכות מחודשת של העוסקים בתחוםמ, הרחב

-חברתי ברוח הגישה הרב- שילוב תרבותי לשע על מדיניות חברתית יהשפלובעיקר , שיטות ותכניות, ותשתפי

  .  תרבותית
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  עודוי ויהקמת מסד קליטה - 'פרק ב
  

   תרבותי-חברתימען שילוב משרדית משותפת ל-יוזמה והתארגנות בין

הצרכים  עסקו המשרדים הממשלתיים והגופים הציבוריים בהתמודדות עם 90- ית שנות היבשנים הראשונות של על

  . מענים בתחום הפרט והמשפחהשילוב במערכות החינוך ו, תעסוקה, כגון דיור ,הגעת העוליםנוצרו בשל  שהמידיים

 שהציבה עליית האתגרים ארוכי הטווחבהתמודדות עם רך לעסוק עם סיום שלב הקליטה הראשונית מתחדד הצו

החברה הקולטת של  והתרבותי של העולים ו האנושימאגריצוי המ,  והחוסן החברתיהמרקםבתחומי  90-שנות ה

 על סדר היום ה הציב90-  שהתמודדות עם הסוגיות שעליית שנות הםסכמובקרב הגופים העוסקים בקליטה  .אותם

  .ישוםי ואיגום של ידע ומשאבים של השותפים לצורך תכנון החברתי מחייבת

משרד הרווחה ומשרד החינוך החליטו , משרד הבינוי והשיכון, המשרד לקליטת עלייה, וינט ישראל'ג, לאור זאת

 לפתח ולשדרג הנועד, מסד קליטההמכונה , שותפות זו.  לצורך פיתוח שירותים לעוליםשותפות אסטרטגית יםלהק

 את פעולת מחליף אינו מסד קליטה. ותיקים מתוך זיהוי צרכים אישיים וקהילתייםבין  בין עולים וושלביששירותים 

 של בהיבטים שוניםעוסקים ה םוולונטריירבית משרדי הממשלה החברתיים וגופים ובכללם מ ,הגופים הקיימים

  . השתלבות העולים

שמשמעותם , ת השותפותים מיתרונות אסטרטגימגזרית כזו לישם רבי-ארגונית ובין- בכוחה של שותפות בין

 ,Wilson & Charlton)היא חלוקת הנכסים המגוונים של השותפים למען מטרות שנקבעות יחדיו העיקרית 

ומקנה , אחריותבביצוע וב, מיומנויותב, מידעב, עבודה בשותפות נסמכת על יכולת חלוקה במשאבים. (1997

, אוםייכולת ת,  המצריכה זמן, למרות היותה פרקטיקה מורכבת ליישום.רווחים משותפים וייחודיים לכל שותף

יה במספר יהשדה הארגוני כיום מאופיין בעל, תפשר ולקבל החלטות משותפותהכישורי משא ומתן ומוכנות ל

שותפויות כאלה מאפשרות ). Balloch, 2002; 2003, שמר(סוגי השותפויות המתקיימות בו בתחומים חברתיים בו

ת פוטנציאל הידע  אליהגדל, תאם בין תכניות משלימותלצמצם תכניות חופפות או מתחרות ול, במשאבים וךחסל

  . ועוד, לאוכלוסיות היעדןת נגישותלשפר א, סיון בתחוםיוהנ

  

  חזון 

, התעסוקתיות,  האישיותיהםעולים לחיות חיים מלאים מבחינת מיצוי יכולותלמרב ההזדמנויות את אפשר ל •

  .ברתיותהמשפחתיות והח

הן הקהילה והן מבחינת ,  בעלייה בדרך של צמיחה הן מבחינת הפרטמשבר הגלום של  פוטנציאל התמודד עםל •

  .החברהמבחינת 
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בין הנרקם מארג היחסים ב הקשורים , להיבטים של החוסן החברתי של החברה בישראליםמחויבלהיות  •

  .עוליםבין הותיקים והו



  מטרות על 

בקהילות המגורים הוותיקים התושבים ו העולים בשיתוף בתחום הקליטה ותים לפתח שיר יפעלמסד קליטה •

  .שלהם

 תחום זה מסדול,  של העוסקים בשדה הקליטההיכולות המקצועיותאת חזק ל יפעל לפתח ומסד קליטה •

  .הכדיסציפלינ

חום  חדשים וחדשניים בתגישות ומודליםבטיפוח , תכניות מצליחותהעמקה של בהפעילות תתמקד בהרחבה ו •

  . הולמים ובהטמעתם במערכת השירותיםמענים מקצועייםביצירת , הקליטה

בתהליך ההגירה שלהם ולהשתמש  ,השילוב של העוליםעם  להתמודד עם הקליטה ומסד קליטהבדרכים אלה שואף 

  .בכללותההחברה של עבור קהילות המגורים שלהם והן בעבורם והן ב ,לצמיחה ולפיתוח

  

  תהליך ההקמה והפיתוח 

וינט ישראל 'ביוזמת געלה  - מסד קליטה - רותי קליטה לעולים ישכדי לכונן ארגונית -הרעיון להקים שותפות בין

חברו לפיתוח בהמשך  .משרד הבינוי והשיכוןויה י המשרד לקליטת על חברו ליוזמהןבשלב הראשו. 2002בשנת 

התחייבות כספית הוא תנאי לשותפות היתה כי יההחלטה העקרונית ה. הרעיון גם משרד הרווחה ומשרד החינוך

  . ימהלקיהמעידה שהוא מוכן  ,שנתית של כל גוף

עולים בקרב ד וחיבי(השותפות נהגתה מתוך הכרה כי קיים מכלול של סוגיות בלתי פתורות בקרב אוכלוסיית העולים 

פיתוח מענים .  שוניםאשר נוגעות לתחומי הפעולה של משרדי ממשלה וגופים, )ואילך 90-שנות ההחל בשעלו ארצה 

היכולת לאגם .  שוניםאום ושילוב מאמצים בין גורמיםיוכן ת, לסוגיות אלה דורש חשיבה אסטרטגית משותפת

  . תה אף היא נדבך חשוב בהקמת השותפותיגופים היכמה משאבים של 

רור הסוגיות יוב, בניית השותפות האסטרטגית: לשם פיתוח הרעיון נעשתה עבודה מקבילה בשני מישורים מרכזיים

  .בהן תעסוק השותפותשהמהותיות 

 הטומן בחובו התמודדות עם , תהליך מורכבואפיתוח שותפות אסטרטגית ה: מסד קליטהבניית השותפות ב

  .ארגוני מתמשך-אום ביןיהלי עבודה מוסכמים ועם תועם קביעת נ, אינטרסים ייחודיים ומשותפים

סוכמו השיקולים המשותפים שהניעו , תרונות האפשריים של השותפותבתהליך עבודה מעמיק נידונו החסרונות והי

פיתוח ; איגום ומינוף משאבים לטובת העולים ושילובם בחברה ובמדינה: את הארגונים השותפים לחבור יחדיו

על כל . ואפשור יוזמה ויצירתיות בפיתוח פרויקטים ומענים; השטחלצורכי תחומית לצרכים של העולים ו-רבגישה 

  : השותפיםוסחימעיד החזון שנ אלה
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שהוקמה ופועלת במטרה , וינט'השיכון והג, ת"התמ, הרווחה, החינוך, מסד קליטה הנו שותפות בין משרד הקליטה"

תחומיים -שירותים ותהליכים רב, לשם טיפוח ועידוד יוזמות של פיתוח כלים, לאגם ולמנף משאבי ידע ותקציב

  ).2004, אוגוסט" (מקצועי ואיכותי של עולים בקהילה לאורך זמןלשילוב )  כגון שפה,או תשתיתיים/ו(



, תפקידי הנציגיםל, ארגוני של השותפותהמבנה בנוגע לתהליך מתמשך זה של הבניית השותפות כלל החלטות 

תפקידו של משרד הובהר . תקנון משותףלכתיבת דרכי קבלת החלטות ול, דיווח ובקרה, הלי עבודהוכתיבת נל

ות כתובת י ולה, בתחילת כל שנה את עיקרי מדיניות הקליטה של ממשלת ישראל והצרכים בתחוםהקליטה להציג

  . התקציבהקצאת ללאיגום משאבים ו

תוך מ,  הארגונים השותפיםלפועלת שותפות זו נעשה מאמץ תמידי לקיים מעורבות פעילה של כלשבמהלך התקופה 

  .ות על דעת כלל השותפיםסכממוקבלת החלטות העל העברת מידע שקופים ונגישים ושל  םתהליכיהקפדה על 

נעשה תהליך מיקוד , תהליך בניית השותפותתקיים האותה העת ש ב:מסד קליטהבעיקריות רור הסוגיות היב

, )קובעי מדיניות ואנשי אקדמיה(איונות עם אנשי מפתח בתחום הקליטה ינערכו ר. בהן תעסוקשבכיוונים ובתכנים 

  . 90- ואתיופיה משנות הע "חמרו נתונים וממצאי מחקרים על עולי חות מצב שסק"ונכתבו דו

בהן ש ,תחום המצוקות המידיותב שאינן בהכרח ,הצורך לעסוק בסוגיות מהותיות וארוכות טווחדגש והאיונות יבר

 ביןהקיים הצורך לעסוק לא רק בעולים אלא גם במרקם החברתי הודגש , כמו כן. החברתיים כיום עוסקים השירותים

 על כל נוסף. יהיידי העוסקים בקליטת על- נלמד כי נחוץ לפתח כלים חדשים שיאומצו על. וותיקיםבין ההעולים ל

   .טיפול בעולים ולהניע תהליך של התמקצעות בתחום הקליטה לעהודגשה החשיבות לאגם את הידע הנצבר , אלה

נגיעה שכלל (נוער העולה בבעיקר עסקו המרואיינים לפיתוח מענים בעיני ראויים מצאו ניים שמהותהנושאים ה

אוכלוסיית ; )ילדים בעלי פוטנציאל לסיכון ובסיכוןבנוער וב, נוער מנותק מהוריםב, נוער נורמטיביב, נוער מצטייןב

 האנושי מאגרניצול ה; )דורי-סיעוד ותמיכה בשינוי תפקידם במערך המשפחתי הבין, היבטים של דיור(הקשישים 

; )בעיקר ביישובי הפריפריה, תעסוקהלהשמה ול, השוליות באמצעות תכניות להכשרהות התעסוקהתמודדות עם (

הכשרת כוח ו; )פיתוח גישה הוליסטית והתערבות כוללת במתחמי המגורים של העולים והוותיקים(סביבת המגורים 

  ).  ומיסודםקצוע העוסקים בתחוםשכלול מקצועות הקליטה וִמ(אדם ומיסוד מקצוע הקליטה 

זוהה הצורך . וותיקים בתחומי חיים שוניםבין אוכלוסיית הת העולים ליהפערים בין אוכלוסיניכרו חות המצב "בדו

  .םהובהקשרים של סביבות מגורי,  האנושי של העוליםמאגרניצול ה-לטפל בהיבטים של אי

ה תחומי החלטה על ארבעהובילו לתוצאותיו של תהליך הלמידה בשילוב האינטרסים של כל אחד מהשותפים 

, י הראוי לטיפולעיקרשתחום התעסוקה נמצא נושא אף .  משאבי אנוש ותשתיות,שפה, קהילה, צעירים: פעולה

וא  שה,)תנופה בתעסוקה(ת "ידי תבבהנושא מטופל כיום . הוחלט לבסוף שלא תוקם ועדה המטפלת בתחום זה

  . וינט והממשלה'שותפות של הג
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זאת . ולפתח תכניות המיישמות את ייעודן, דרכי עבודתןואת ס את תפקידן כיום ממשיכות הוועדות המקצועיות לבס

  .ארגוני בתוך מסד קליטה-אום ביןיתוך שיתוף פעולה פנימי ותמ
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   ומבנה ארגונירונות פעולהעק - 'פרק ג
  

  עקרונות פעולה

  :ונחה לפי העקרונות הבאיםי מסד קליטהאופי הפעילות ב

מרכיבים ייחודיים פתח ל,  כמו כן.שכלול מודלים והפצתם, יסוי בדרך של נפיתוח וחדשנותש יהדגל •

 .תכניות קיימותמותאמים לצורכי העולים בה
נושא עם רשויות -  ממוקדותר שותפויותויצלו עם משרדי הממשלה שותפות אסטרטגיתל יהפעל •

 .  אחריםעמותות וגופים , מקומיות
משלב , ותפים בתהליך קבלת ההחלטות בין נציגי הארגונים השהסכמה מלאהמושתתת על ה שותפות •

 . הייזום עד הביצוע
תכניות פי הלפיה כל השותפים מקציבים תקציב יסוד ומוסיפים תקציב לששותפות תקציבית  •

  .)1 ראו נספח מספר(המתקבלות 

 על מגוון השירותים והגופים באמצעות הטמעת המודלים שיפותחו ויימצאו השפעה מערכתיתר ויצל •

 . מתאימים לכך
 .   המודלים שיפותחו לצורך הפצתםאת בוכתל ודתעל, תובנותהגיע לל •
 . ואינו מחליף גופים קיימיםגוף פיתוח א הומסד קליטה •
פותחו אלה גם אם ,  ולכן לא יעסוק בהפעלה מתמשכת של שירותיםייזום ופיתוח גוף א הומסד קליטה •

  .באמצעותו
  

  מבנה ארגוני

 מסד קליטההמבנה הארגוני של 

ועד : ל שלוש רמותמושתת ע

ועדות מקצועיות ותשתית , מנהל

  . ניהולית
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  ועד מנהל 

   .אשר את תכניות הפעולהמ ומסד קליטהתווה את התכנית האסטרטגית של מ

  .ההתארגנותפי תקנון זה למוסד אחר ממוסדות - פרט לעניינים הנתונים על, ההתארגנות את כל ענייני מנהל

  . וינט ישראל'ל ג" בראש הוועד המנהל עומד מנכ.וינט ישראל'גנציגים של מרד שותף ושני נציגים מכל משמורכב מ

  . נציגים של שלושה שותפים לפחותמחייב בוועד המנהל לקבל החלטות המניין החוקי 

  . ידי כל חברי הוועד המשתתפים בישיבה-  פה אחד עלמתקבלותמנהל ההחלטות הוועד 

  

  ועדות מקצועיות 

נציגי כוללות את והן ,  נציגי השותפיםעומדיםעדות המקצועיות ובראש הו. לתחומי ההתערבות בהלימה מורכבות

 את העורף המקצועי של פעולת תהוומועדות המקצועיות וה. השותפים ונציגי עמותות ואקדמיה לפי הנושא

   .  את התכניות בתחומיםת ומגבשותכוונומ, התחומים

  

  : הוועדות הן

  . ד המשרד לקליטת עלייה שבראשה עומועדת צעירים

  . שבראשה עומד משרד החינוך ותרבות ועדת שפה

  .  שבראשה עומד משרד הרווחהועדת קהילה

  .  שבראשה עומד משרד הבינוי והשיכוןומשאבי אנוש תשתיות ועדת

  

  מקצועית -תשתית ניהולית

ת ין אצוות זה אחראי להכ. עילועדות לו הכולל מנהל ומרכז לכל אחת מארבע ה,וינט'צוות מקצועי מקרב עובדי הג

  .ב אחר התקדמותןוולעק אן לכדי יישוםילהב, עד המנהלולאשרן בו, עדות המקצועיותוהתכניות לדיון בו
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  תחומי פעולה - 'פרק ד

 המרכזות את התכניות ,בעקבות מיפוי הצרכים וזיהוי אוכלוסיות היעד של מסד קליטה הוקמו ארבע ועדות

  .ועדת קהילה וועדת תשתיות ומשאבי אנוש, תרבותועדת שפה ו, ועדת צעירים: המופעלות

  . אום הדדי ביניהןיונעשית בת) 2' ראו נספח מס(פעילות הוועדות מעוגנת בתקנון 

 שאושרו תכניותה. לוועד המנהלעל תכניות מעצבות וממליצות , דנות,  יוזמות, מתכנסות על בסיס קבועהוועדות

 המשרדים השותפים ארבעת מנציגים של המורכב ,המנהל הוועדאות לאישור של ידי הוועדות המקצועיות מוב- על

  . )3 'ראו נספח מס (וינט'הגמו) שניים מכל משרד(

  

  ועדת צעירים

תקופה זו מאופיינת לרוב . לעתידםנוגע בצמתים של קבלת החלטות ב עומדים 30-18 םגיליבטווח האנשים צעירים 

ניתוק ב ,התנהגותית וחברתית,  מבחינה כלכליתמוץ התנהגות עצמאיתאיב,  גוברתבמודעות עצמית וחברתית

או רכישת /התמודדות עם תעסוקה וב,  וקשרי זוגיותשייכות חברתיתאחר חיפוש ב ,הדרגתי של התלות במשפחה

ת לה ו כאשר נוספ, תקופה זו עלולה להפוך למורכבת יותר. ועוד,הגברת הניידותבשינוי מקומות מגורים וב, השכלה

 ובתפקידים שינויים בדפוסי התנהגות במשפחה הגרעינית,  ההתמודדות עם הזהות התרבותיתןוגכ, שלכות הקליטהה

  . ועוד ,נשירה קודמת ממסגרות חינוכיות וחברתיות, קשיי שפה, עדר תמיכה כלכליתיה, בתוך המשפחה

התמודד לוקושי   אין אונים,תיד מהעחשש, חוסר ודאות, בלבולבתקופה זו רגשות של גוברים הצעירים מקצת  בקרב

לא התנהגויות ל ויםחברתיים השולידחוק אותם ללהתמודדות זו עלולה .  הפוקדים אותםעם מכלול השינויים

התבודדות או לחלופין , התנהגויות ממכרות ומסכנותאימוץ מבריחה והנאה , שליטהאחר ש ופי חןוג כ,נורמטיביות

 ,ןיהכווכזה שיוכל ל, ןזמישמערך תומך יהיה בתקופה זו חשוב , לפיכך . ועוד,התנסות במסגרות חברתיות שונות

הזדמנויות מתן  ,אליהםונגישות בדבר השירותים החברתיים הניתנים לכלל הציבור  מידע: ןוגספק מענים כול תלוול

מניעה וטיפול ו קשרים חברתייםחשיפה ל, תמיכה רגשית, תעסוקה והשכלהמבחינת קדם להתלב ותשלה

  . ויות לא נורמטיביותבהתנהג

, בפועל. החוק עוסק בעיקר בענישה ולא בטיפול ו,גיל זהבידי כלים לתת וע י לסיערוכיםרווחה השירותי אין כיום 

גוף ציבורי שמתמודד עם  ואין ,יה זו ולמאפייניה הייחודיים בשלב חיים זהיות לאוכלוסמסגרות סיוע מתאימאין 

היוזמות המקומיות הבודדות פועלות כאירועים נקודתיים בלי גיבוי ובלי גם . הנושא בראייה מערכתית מקצועית

   .בסיס לטווח הארוך

  

   . משרד הקליטה:עדהוראשות הו
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  אוכלוסיית היעד

ו בגיל ללאלו שע ,בארץ שנים 15ותק של בעלי נים או שלא יותר מעשר בארץ שחיים , 30-18גילאי צעירים עולים 

  .מחייבים טיפול של שני שותפים לפחותבעלי צרכים הוהם  , ומעלהעשר

צעירים נורמטיביים שאינם ממצים את הפוטנציאל , זו כוללת צעירים חזקים המשולבים בחברהיעד אוכלוסיית 

  . צעירים בסיכון וצעירים מנותקים, שלהם

  

   יעודי

למען ען קהילתם ו למ,ל שינויים למענםיצעירים ושילובם בחברה הישראלית באמצעות הנעתם להובעולים העצמת 

  . בכללותההחברה הישראלית 

  

  מטרות

  :  בהם יוכלו עולים צעירים להשתלב כדלקמןש ,התאמת השירותים הקיימים ויצירת שירותים משלימים וחדשים

 .להשתלב בעולם העבודה תיוהאפשרואת הנגישות ואת שפר ל •
  .ש השכלה מתאימהולרכ תיוהאפשרואת הנגישות ואת שפר ל •

  .ויות וכישורי חיים לצעירים בתחילת דרכםת מיומנוהקנל •

 .)רשתות תמיכה(ת חברתית של צעירים ופתח מנהיגות ומעורבל •
 .ע הגירה שליליתומנלי היישוב ויהצעירים בחאת שלב ל •

מאפייניה וצרכיה הייחודיים של אוכלוסיית בדבר מודעות בקרב נותני השירותים ומקבלי ההחלטות האת להגביר 

  . הצעירים

  

   עיקריים  נושאים

  . הכנה לשירות צבאי -

 .הכנה ללימודים -
 . הכנה לעבודה -
 . פיתוח מנהיגות והתנדבות -
 . שיפור תרבות הפנאי -
 .סדנאות לפיתוח כישורי חיים -
 . עידוד יזמות והכשרה מקצועית -
 . מידע וייעוץ בתחום הדיור -
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  .ניהול מידע בתחום מלגות -



    ותרבותועדת שפה

בסס ל, היא מאפשרת תקשורת עם החברה הקולטת.  בחברהיםלבות העולהשתמבחינת  קלף מפתח אהשפה הי

י עיקריסוד  היא ,משום כך. ת אמצעי התקשורתין אהבלבלימודים ובתעסוקה ובהצלחה השתלב ל, קשרים חברתיים

באחריות משרד החינוך וקיימות מגוון תכניות היא רכישת השפה . לעולהנותנת בסל השירותים שהמדינה 

  . גורמיםעוד עמו ומטעם המופעלות מט

כדי  ,שיטות וכלים מגווניםופותחו , קיימות מערכות מובנות ללימוד השפה העברית הן למבוגרים והן לילדים

להנחלת עיקרי המוסד השהוא , האולפן. להתאים את דרכי הקניית השפה לצרכים הייחודיים של אוכלוסיות עולים

  . רכי העולים בתחום זהופק את כלל צאינו מס, כרות ראשונית עם התרבותיהשפה ולה

תפקד להמאפשרת , יומיתמלימוד השפה הפונקציונאלית היואת תגבר לנראה כי קיים צורך , מבחינת רכישת השפה

כרות ימבחינת הה.  קבוצות האוכלוסייה השונות מבין העוליםשלומותאמת למאפיינים , במגוון רחב של מצבי חיים

פגוש כך שיאפשרו לעולים ל, ן ולהתאים את האמצעים להוראת ערכי התרבותלגוו, רבותחשוב ל, עם התרבות

הטקסטים וסמלי , המנהגים,  ולהגביר את הזדהותם עם הערכים,פת המשותת הלאומיתרבותולחוות מקרוב את ה

  .התרבות הלאומיים

 עיקרי  גורם מעכב  נמוכה ומהווהאבקרב מגזרים רבים מבין העולים רמת השליטה בעברית הי, על אף מאמצים אלה

  .מדינההלימודיות וחברתיות כאזרחי ,  הזדמנויות תעסוקתיותתמצולובחברה השתלב ל

הקליטה במגוון תהליך עם של העולה לקליטה מוצלחת ומקרינה על ההתמודדות היא תנאי כיוון שהשפה , לפיכך

 המספקת מיומנויות ,רבותיתהקליטה התבצד , לפיתוח במסד קליטהעיקרי  היא נבחרה כנושא תשתיתי ,תחומים

  .תברּוִח

  

  .יהיגף קליטה ועל, משרד החינוך: עדהוראשות הו

  

  אוכלוסיית יעד

  .ת השפה העברית אשורככדי לאוכלוסיית העולים הזקוקה לתכניות לימוד ותגבור 

  . עולים מארצות מוצא מסוימות, עולים בתהליך קידום בתחום התעסוקה, עולים קשישים: לדוגמה

  

  עוד יי

ולקדם , )יה שאינה מיועדת להחליף את שפת האםיכשפה שנ(ולחזקה העברית השפה  הקניית לש מיזמיםקדם ל

ת תרבותי- תחברתיבהצלחה את העולים מבחינה ט ולשלב ו כמפתח לקל,בקרב עולים חדשיםהשתלבות תרבותית 

 .מערך התערבות כוללשל כחלק כמיזם עצמאי או , חלופות יצירתיות לכלים ולמסגרות קיימים צוריל ;בקהילה
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   :המטר

  .בחברה הישראליתשל העולים תרבותי ה םשילובאת קדם  ולת השפה העברית אשוכלים לרכב יטילופתח ל

  

  עיקריים נושאים 

, בדרך המותאמת לרקע התרבותי, ) קריאה או כתיבה,האזנה, דיבורבאמצעות (לימוד השפה פתח תכניות לל •

  ). בתחום התעסוקה או הלימודים,למשל(רכי העולים וצפי ול, ושגים המוכרעולם המלהשפתי ו, הסביבתי

  .טפח יוזמות חינוכיות של עוליםל •

  .שלב רשתות לימודים לא פורמליות במשרד החינוךל •

  , תחומי דעתעוד טפח עתודה של מורים מקצועיים בתחום הוראת השפה לעולים ובל •

  .)עברית ושפת האם(שפתיים - לרבות מורים דו •

  .עם ערכים יהודיים ולאומייםאת העולים ש יגפלה •

  

  ועדת קהילה
ם ריכוזים גבוהים של עולים במחוזות שני. ישובים עירונייםי מתגוררים ב90- רובם המכריע של עולי שנות ה

לריכוזים . כלכלית בינונית ומטה-ישובים בעלי רמה סוציויוייצוג יתר של עולים ב, )חיפה וצפון, דרום(הפריפריה 

 ;המשמעויות של קליטת העוליםהשלכות על יכולת השלטון המקומי להתמודד עם , ישובי פריפריהיבעיקר ב, אלה

תכניות לימוד מתאימות ושילוב חברתי בין קבוצות העולים השונות ובין התושבים ,  מבחינת היצע תעסוקתי,למשל

  .תפ/ףשכונה משות/ הגרים יחדיו במתחם,הוותיקים

תרבותי -  מתחים וחיכוכים על רקע ביןנוטים להתגלות, סביבת מגורים משותפתיום במיובהקשר הקהילתי של חיי ה

 שסביבת שאיפה של סביבת המגורים וה הרצוי החברתיהמרקם, טחון אישייב, חינוך הילדים, יחסי שכנות: ןוגכ

  .  לתושביהיותהמגורים תקנה תחושת בית

  

  .משרד הרווחה: ועדהוראשות ה

  

  אוכלוסיית יעד

  .יישובים עתירי עוליםבבשכונות ו, עולים וותיקים, תושביםכלל ה •

  .ישובים עתירי עוליםיאנשי מקצוע העובדים בשכונות וב •

  

  עוד יי

, תמיכה, מעורבותלעודד  ו,תוך חיזוק חוסנם ורווחתםממערכות שירותים לתהליכי שילוב בין עולים וותיקים להקים 

  . לתושביההרשות המקומיתשל ומחויבות 
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   מטרות

  .תוך ראיית העולים כנכס לקהילה הקולטתמ, עוליםבין קדם תכניות קהילתיות הפועלות לשלב בין ותיקים לל •

  .טווח של העולים בחברה הקולטת  שירותים קהילתיים ביישובים עתירי עולים למען שילוב ארוךיםהקלפתח ול •

ארגוניות בשיתוף המגזר - ביןתחומיות ו- יצירת שותפויות רבבאמצעות פתח כלים ומודלים של התערבות ל •

  .  ומתנדבים מקהילות העולים השונות פעילים, המנהיגות המתנדבת בקהילה, השלישי

  

  עיקריים ושאים נ

  .המשפחה והקהילה,  גישה הוליסטית והתערבות כוללת בתחום הפרטאמץל •

  .פתרונות והפעלתםמציאת , התושבים בתהליך הגדרת הצרכיםאת שתף ל •

  .ילהמנהיגות בקהלבחור  •

  .פתח תכניות גישור ויישוב סכסוכים בקהילהל •

  

  ועדת תשתיות ומשאבי אנוש

איגום הידע הרב , מיסוד מקצועות הקליטהלוקים בחסר , על אף היותה של מדינת ישראל מדינה קולטת עלייה

  .העוסקים בשילוב עולים בקהילהעובדים תרבות והכשרת ל םרגישיהפיתוח כלים , שנצבר בתחום הקליטה

מקצועיים אינם מוכרים כתחום ידע עצמאי -ועבודתם של העובדים הסמך, צועות הקליטה ושילוב העוליםמק

) תנאי עבודה, קביעות, שכר(לתנאי עיסוק הולמים ,  ולפיכך גם אינם זוכים להכרה מקצועית,אינם ממוסדים, וייחודי

  . תעסוקתימעמד טחון מקצועי ויואינם מקנים ב

קיימים מעט מאוד . דמיה לעובדים המקצועיים ובשדה לעובדי השטח לוקה בחסרמערך ההכשרה הקיים באק

, כןל. וחומר מקצועי המיועדים להכשיר אנשי מקצוע לתחום הקליטה והשילוב, הדרכות, קורסים, תהליכי הכשרה

יתוח תרגמו לאסטרטגיות שיאפשרו פלאסוף ידע ול, בסס תהליכי הכשרה של כוח אדם בתחום זהליש צורך מהותי 

  .רכי העולים ולכוחותיהםוידע ופרקטיקה המותאמים לצ

  

  . משרד השיכון: ועדהוראשות ה

  

  אוכלוסיית יעד

, תרבותיים- מגשרים בין(מקצועי - וסמך, )רופאים ואחיות, מורים, עובדים סוציאליים(כוח אדם מקצועי לעולים  •

  .מגוריהםהעוסק בקליטת עולים ובשילובם בקהילות ) עובדים שכונתיים וסומכות

  ).עורכי דין,  וקופות החוליםבריאותמשרד ה, משטרה( כלל נותני השירותים הבאים במגע עם עולים •

 .מנהיגות עולים •
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  .רשויות מקומיות •



  יעוד י

יסוד יל גישה יישומית רגישת תרבות לשילוב עולים ואמץל, יהיהעלת כלים מקצועיים לעובדים בתחום קליטת והקנל

  .יה והקליטהי מידע בתחום העלתשתית שללהקים ו, קהילה

  

  מטרות

  .תחום הקליטה והשילובמקצועיים ל-הכשיר אנשי מקצוע וסמךל •

  .מנהיגות מקצועית בתחום שילוב עוליםלכונן  •

  .מנהיגות עולים מקצועיתלכונן  •

  .מקצוע הקליטהב) פרופסיונליזציה( מקצעהתלמסד ול •

  .שוניםהשירות הותית והשילוב בקרב נותני תרבהרגישות ה, הקליטהנושא להמודעות ת אעורר ולהגביר ל •

  .שימושיים לאנשי מקצוע בתחום הקליטהה ,מסד מאגרי מידע ונתונים עדכנייםל •

  

  עיקריים נושאים 

  .אגם ידע מקצועי מעשי באמצעות פיתוח ידע והחלפתו בין העוסקים בתחוםל •

  . הפצתובו) best practices( למידה מהצלחות נושא שללהעמיק ב •

  . תמיכה מקצועיתרשתליסד  •

  .הכשרה בסיסית ומתמשכת לעוסקים בקליטת עולים ובשילובם תתל •

  .בעיקר בפריפריה, תכניות למיצוי ההון האנושי בקרב העוליםלפתח  •
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  .מנהיגות עולים מקצועיתן ונילכלפתח תכניות  •



  תכניות פעולה - 'הפרק 
  

  ת צעיריםועד
  

והשמתם , צעירים חסרי מקצועם עולי לימודים לתואר הנדסאי ל– תוחלת  :שם התכנית
      .בעבודה במקצוע

שחיים הוריות -  או ראשי משפחות חד,שניםשחיים בארץ עד שבע צעירים עולים   :אוכלוסיית יעד
, 30-18גילאי , )תקופת השירות הצבאילהחשיב את לא ב(שנים בארץ עד עשר 

העובדים , תיכוניים- בוגרי תיכון ללא תואר אקדמי או תעודה של לימודים על
  .בעבודות לא מקצועיות

 רוכשים ינםתיכוניים וא-אינם מצליחים להשתלב בלימודים עלרבים צעירים עולים   :רציונל
  .פרנסה וטרדות הקיוםקשיי , קשיי שפה, מקצוע מוכר עקב קשיי קליטה

לאפשר לצעירים העובדים בעבודות לא מקצועיות לרכוש מקצוע ותעודת הנדסאי   :מטרה
עבודתם בך יהמשל ךתוך כוב, בפנקס המהנדסים וההנדסאיםרשום ה  תואר מוכר–

 לאפשר להם להשתלב בתעסוקה בתחום המקצועי ,עם סיום התואר. הזמנית
  .שלהם

, )ט"מה(המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית , נהל הסטודנטים במשרד הקליטהִמ  :שותפים
  .המכללות המפעילות את הפרויקט

עליהם נוסף .  שניםשלושת תואר הנדסאי במסלול משולב במשך לימודים לקרא  :מהלך התכנית
הקניית , לימודי עברית אקדמית ותעסוקתית:  הכוללת,מופעלת תכנית מעטפת

בתום . נושאי זהות ותרבות ישראלית, כלים ומיומנויות להשתלב בתעסוקה
 וליווי לפחות בשנת עבודתם ,הלימודים מקבלים הבוגרים סיוע בהשמה במקצוע

המכללה : ברחבי הארץאחדות הלימודים מתקיימים במכללות . ונההראש
מכללת הדסה בירושלים ומכללת , מכללת ידע ברחובות, הטכנולוגית בבאר שבע

  .נצרת עילית

  .  נמשכים שלוש שניםהלימודים לתואר הנדסאי  :לוח זמנים

  . צעירים120-כ                     :       קף התכניתיה
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  הכוונה והעצמת צעירים לקראת, מרכז מידע – מרכז צעירים יישובי      :שם התכנית
  . היציאה לחיים עצמאיים

 וצעירים חסרי ,פני קבלת החלטות באשר לעתידםלהעומדים  30-18צעירים גילאי   :אוכלוסיית יעד
  .מסגרת או במסגרות זמניות

הסיבות . ליתאינם מצליחים להשתלב בחברה הישרא 30-18צעירים רבים גילאי   :רציונל
רקע כלכלי ,  עם קשיי קליטההתמודדות – נובעות מהרקע של אותם צעירים כך ל

עדר מסגרות סיוע מתאימות היכולות לתת מענה לטווח ארוך לצרכיה של יקשה וה
  .קבוצת גיל זו

  
  לקדם צעירים מקבוצות שונות לקראת שילובם בחברה הישראלית . 1  :ותמטר

  .ראייה חברתית רחבההתייחסות אישית לפרט ו מתוך
  .לשפר מיומנויות אישיות וכישורי חיים. 2  
  .ש השכלה מתאימהולרכשל העולים הנגישות את לשפר . 3  
  .לב בעולם העבודהתשההזדמנויות לשל העולים להנגישות את לשפר . 4  
  .מהיעצממנהיגות יצור ל. 5  
רותים יהש את לשפרבדבר הנחיצות רותים ית המודעות בקרב נותני השגביר אלה. 6  

מעמיקה והולמת לצרכים של , מתוך נתינת שימת לב מיוחדת, הניתנים לעולים
  .צעיריםה

אגף שיקום שכונות במשרד , טחוןיהיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הב  :שותפים
, רשויות מקומיות, קרן גנדיר, קרן גרוס, המועצה להשכלה גבוהה, הבינוי והשיכון
  . ועוד,ארגונים מקומיים

  . מתאיםאתר מבנהלישובים וית ה ארובחל. 1  :מהלך התכנית
  .ישוביר מנהל ויחידה מובילה בובחל. 2
  . צרכים ושירותיםתמפול. 3
  .ועדת היגוי יישוביתלכונן . 4
  .תכנית עבודה יישוביתתכנן ל. 5

רותים אישי וקבוצתי לקראת לימודים והכשרה יכל משתתף בתכנית מקבל סל ש
ייעוץ והכוון בבחירת מקצוע , מידע, ל האישי כולל אבחון מקצועיהס. מקצועית

מידע על זמינות , איון עבודהיהכנה לר, מידע על זכויות ומלגות, ומוסד לימודים
  .מעקב אישי ותמיכה, ליווי, חונכות, משרות ויזמות אישית

עורי יש, במסגרת הסל הקבוצתי מתקיימות סדנאות לפיתוח מיומנויות למידה  
כולל הסל , על כךנוסף .  סבסוד קורס פסיכומטרי וירידי השכלה ותעסוקה,עזר

 ,כמו כן. ועוד, הורותלזוגיות ול, מיומנויות מחשבל, סדנאות לניהול תקציב
  .יתקיימו במסגרת התכנית ערבי תרבות ופנאי

  .הפעלת התכנית ומעקב אחר התקדמותה. 6  

. עפולה ונצרת עילית, אשדוד, באר שבע: ישוביםי ארבעה פעלה התכנית ב2005- ב  
  . יישובים12-כ ב" הורחבה התכנית לעוד יישובים ותפעל בסה2006בשנת 

 שנים עוברת אחריות ההפעלה לרשות שלושבתום .  שניםשלושהפרויקט מופעל ל  :לוח זמנים
  .המקומית

  . ביםצעירים בארבעת היישועולים  2000-  השתתפו כ2005בשנת                     :קף התכניתיה

 12,000 -כשבהם תפעל התכנית ישתתפו  היישובים 12-בהוא ש 2006היעד לשנת                                             
   .צעיריםעולים 
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  מדריכים בתחום האתגרלצעירים חסרי תעסוקה עולים  הכשרת – סימני דרך      :שם התכנית
  .משתתפים אחריםללבני נוער ו

  

חסרי מסגרת וחסרי אופק להשתלבות נורמטיבית  30-18צעירים גילאי ולים ע  :אוכלוסיית יעד
  .בחברה

  

 שניתן לשלבם בתעסוקה לאחר ,ין בתחום האתגריצעירים מנותקים בעלי ענ  :רציונל
 על בסיס קבוע של מפגש ,הכשרה מתאימה כמדריכים לנוער בפעילויות אתגר

  .ישבוע

  

  מם בעבודה בתחום האתגר יהשלרם ויהכשל,  צעירים מנותקים30אתר ל) 1  :מטרה

  .עם בני נוער בסיכון    

  .בני נוער בסיכוןלר מודל חיקוי והזדהות ויצל) 2  

  . קבוצות אתגר של בני נוער בסיכוןיםהקל) 3  

  ת האתגר ככלי חינוכי בקרב אנשי מקצוע העובדים עם  אעיהטמלפתח ול) 4

  .נוער בסיכון    

  

  .מוקדי קליטה, סים"מתנ, ת מקומיותרשויו, עמותת גוונים      :שותפים

  

  מעשית לעבוד בתחום מבחינה נם יהכל מועמדים להדרכה ו30ן ימילאתר ול) 1  :מהלך התכנית

  .האתגר     

  ).דרישות משרד החינוךפי ל(קורס סנפלינג וקורס עזרה ראשונה ) 2   

  .המדריכיםעם  העבודבעת האימון אישי וקבוצתי ) 3        

   , המבוססים על העסקת הבוגרים,ר קהילתייםמרכזי אתגים הקל) 4

  .יפתחו גם לקהל הרחביש    

  

  .2007-2006  :לוח זמנים

  

  . מדריכים30  :קף התכניתיה

  . בני נוער300
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  הכשרה והעסקת צעירים בעלי כישורים, איתור -  מדריכי שחמט      :שם התכנית
  .מתאימים לשמש מדריכי שחמט

  

 אינם מועסקים כיום בתחום ואינם ,המתמחים בשחמט+ 20לאי צעירים גיעולים   :אוכלוסיית יעד
  . משולבים במסגרת תעסוקתית נורמטיבית

  

הם בעלי ידע ומיומנות בשחמט ויכולים לתרום ע "חמצעירים רבים מעולי   :רציונל
פות ו שאינן חש,תרבות הפנאי של אוכלוסיות חלשותאת פח טללקדם ו, מניסיונם
  .לשחמט

  

 שניתן להעסיקם כמדריכים לאוכלוסיות ,בשחמטמומחים  מובטלים לאתר צעירים  :מטרה
בין לקדם קשרים בין עולים ו, בתחום תרבות הפנאיבעל ערך ליצור תוכן , חלשות

שחמט את משחק הע ילהטמשמטרתו אפ - רטאסטים ישראלים ותיקים ולשאוף להק
  .במסגרות פורמליות

  

  .י"רש-קרן סקטא, ארגוני עולים, סים"מתנ, רשויות מקומיות, איגוד השחמט  :שותפים

  

ואותן קרב אוכלוסיות חלשות בבאר שבע ובאשדוד מתוקמנה קבוצות שחמט   :מהלך התכנית
  .לצורך זהבמיוחד  שיאותרו ,צעירים המתמחים בשחמטעולים  וליפעי

  . יאותרו שותפים אסטרטגים לתכנית  

  .תוקם ועדת היגוי ויתקיימו מעקב והערכה

  

  .2006-2005      :לוח זמנים

  

  . משתתפים400      :קף התכניתיה
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  שפה ותרבותועדת 

 ערכה – ל"הכנה לשונית של עולים צעירים לצה  :שם התכנית
לקדם את כדי  ,השליטה בעברית בהקשר של השירות הצבאישיפור לימודית ל

  . מעניין ובעל ערךבשירות צבאי של העולים ההשתלבות 

  

עולים המשתלבים ועים ארצה במסגרת תכניות צעירים מובנות עולים צעירים המגי  :ית היעדיאוכלוס
ב או "א או י" עולים צעירים הלומדים בכיתות י,באולפנים ייעודיים לצעירים

   .במסגרות חלופיות

  

ביותר העומדים בפני עולים המתגייסים גדולים הקושי הלשוני הוא אחד הקשיים ה  :רציונל
קושי זה אינו . בלבול וחוסר שייכות, מההתא- אי, גורם לרגשות ניכורהוא  .ל"לצה

 ולעתים קרובות חוסם בפניהם את הדרך ,מאפשר לצעירים למצות את יכולותיהם
הכנה נכונה וממוקדת למבחן סימול באמצעות הוכח כי . לקורסים פיקודיים

  .גבוהים של ממשיה זו להישגים יאוכלוסלהוביל ניתן , בעברית

  
רכישת באמצעות בעל ערך רות צבאי יבשצעירים של עולים לקדם השתלבות   :מטרות

   : התכניתדי  יע.שפהה
מונחים לצבא ובעיקר בכל הנוגע ל ,עבריתשפה הת השליטה בלהיטיב א. 1

  .והקשורים ב
 .ציוני הצעירים במבחן הסימול בעבריתלשפר את . 2

  

.  נוערדוםיגף קליטה והיחידה לק,  אגף חינוך מבוגרים–משרד החינוך והתרבות   :שותפים
  . ל"אגף נוער ונח, ם"מפקדת בקו, נהל גיוסִמ,  מפקדת קצין חינוך ראשי–ל "צה

  
  .לשוני- מערך פדגוגייןהכזה לכלל וב, מרי הלימודוחאת ק יהפלהערכות ולתת . 1  :מהלך התכנית

  . מרי הלימודות ח אעילהטמבמטרה השתלמויות מורים לספק . 2  
  האגף לחינוך  לימפעשרים ת התכניות באולפנים לצעי אליהפעל. 3  

   שייך הן שלבמסגרות , ב בבתי ספר עתירי עולים"י- א"תות יימבוגרים בכ    
  .ל ובמסגרות המכשירות מגשרים"ה אלון של צה"במחוו, נוער מנותק    

  .משובלתת ב וועקל, יךלהערהמתאימים כלים לתת . 4  
, מעקב, תמיכה, דגוגיליווי פ, רותים לצעירים בתכנית כולל ערכות לימודיסל הש  

  .הערכה ומשוב
  

מרי הלימוד ות ח אקיהפל, התכניותאת דשים נדרשים לגבש ו חשמונהכ  :לוח זמנים
משוב מתן  תכוללו קבועה ורציפה אהפעלת התכנית לאחר גיבושה הי. עםיהטמלו

  .והערכה

  

  .2005שנת צעירים לקראת גיוס השתתפו בתכנית במהלך עולים  200  :קף התכניתיה  
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   תכנית לפיתוח כלים– מרקם לחבר מדינות עצמאיות      :שם התכנית
  .ע"מחמותאמת לאוכלוסיות יוצאי הומתודיקה של הוראת השפה העברית 

  

ע בתחום "תלמידים יוצאי חממואץ של ם ודימורים ותומכי הוראה שמטרתם ק  :ית היעדיאוכלוס
תי ספר יסודיים ע בב"ותלמידים עולים ובני עולים יוצאי חמ, החינוך הלשוני

עלולה לגרום ה ,ידיעה מספקת של השפה העברית- אי ("סיכון לשוני"הנמצאים ב
   .)ר מהלימודיםולנשלתלמידים 

  

ע "חמכי קיים פער גדול בין הישגיהם של אוכלוסיות עולים ילידי מחקרים מלמדים   :רציונל
ה מתמטיק: בין הישגיהם של ילידי ישראל בשני תחומים שנבדקווואתיופיה 
מכשול לתלמידים ילידי חבר העמים גם בגדר  יא שהשפה הרהתבר. ועברית

פיתוח כלים להתמודד .  ולא רק במקצועות ההומניים,במקצועות הלימוד הריאליים
עם קשיים יחודיים אלה עשוי להיות בעל השלכות על מהלך חייהם של התלמידים 

  .התפתחותם בעתידעל ו

  

ם את הפער בהישגים הלימודיים בין תלמידים עולים מטרת העל של התכנית לצמצ  :מטרות
המטרה הספציפית היא . ע לבין תלמידים ילידי ישראל ותיקים"ובני עולים מחמ

, ע"יוצאי חמשל  היימותאמת לאוכלוסהלפתח כלים ומתודיקה של הוראת שפה 
מורים ותומכי הוראה שעובדים עם , מוש מדריכיםימרי לימוד שיהיו נגישים לשווח
  .ע בקבוצות ייעודיות ובקבוצות הטרוגניות"ים יוצאי חמילד

  

  .)ח"מט(המרכז לטכנולוגיה חינוכית   :השותפים

  

התכנית מורכבת ממפגשים לימודיים ישירים ועקיפים בהרכבים שונים עם ילדים   :מהלך התכנית
 שהישגיהם בשפה העברית בינוניים או ',ו-'תות גיתלמידי כ, ע"בני עולים מחמ

  .חלשים

סטודנטים ומורים מחבר של שבועיים - לימודיים דו-תכנית מפגשים מקצועייםב  
  .למידה הדדית והדרכהשמטרתם , העמים העובדים עם התלמידים וצוות הפיתוח

  : התכנית כוללת  
  שיח מקצועי מתמשך עם בוגרים משכילים יוצאי חבר העמים ועם מורי  •
  .התלמידים שבתכנית •
     ות המוצא של העולים כחלק פורים מתרביבוד של סישכתוב וע •
  .המתודיקה המותאמת המוצעתשל  •
  . במטרה ליעל את דרכי ההוראה,תוח מתמשך של תוצריםינ •
   נציג האקדמיה ומסד מ,  המורכבת ממפתחי התכנית,מעקב של ועדת היגוי •
  .קליטה •
  .הערכה מלווה •

 המרכז לטכנולוגיה –ח "עלת באחריות הצוות לחינוך לשוני במטוהתכנית פ
  .ינוכיתח

  .2006אוגוסט -2005ספטמבר       :לוח זמנים

  . תלמידים50בתכנית השתתפו :                            קף התכניתיה
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  . מתווה לתכנית בגרות לעולים במקצועות עתירי מלל- למידה מרחוק      :שם התכנית
  

פי חוזר -על. חדשיםבחן בבחינות בגרות ייחודיות לעולים יתלמידים הזכאים לה  :אוכלוסיית יעד
יה זו תלמידים שהחלו את לימודיהם בישראל ימשרד החינוך מוגדרים באוכלוס

אחר גיל ל שהחלו את לימודיהם בישראל , ותלמידים עולים ותיקים,15אחר גיל ל
  .15 ולפני גיל 12

  
 כדי לסייע לתלמידים עולים ,ניצול טכנולוגיות ומתודות חדשניות בתחום הלמידה  :רציונל

לקדמם לקראת שילובם כך ו, גבר על קשיים בלמידה  ובסביבת הלימודיםלהת
  . בתעסוקה ובחברה, מודים גבוהיםיבעתיד בל

  
  מודים משותפת של תלמידים עולים ברחבי הארץ יר מערכת לויצל) 1  :מטרה

  .ת התלמידים לבחינות הבגרותין אהכלו, במקצועות לימוד עתירי מלל
 ולחזק בקרבם את רגש יםי הזהות הישראלהתלמידים למעגלילקרב את ) 2  

  .השייכות לחברה הישראלית
  

  ).ח"מט(המרכז לטכנולוגיה חינוכית   :שותפים
  

, כיתה, מורה:  הכולל, לימוד אינטרנטיתת סביבבסגנון של מערך למידה יםהקל  :מהלך התכנית
  . הגדרת המרחב ואופן תפקודוו ,מרי לימודוח

, ב העונים על הקריטריונים לעיל"תות יי                        הפעלת המערכת לתלמידים עולים בכ                              
  .הפצה ברחבי הארץלוניצול המערכת לשימוש ו

  
  .2007-2006  : לוח זמנים

  
  .ב ברחבי הארץ"י- א"תות ייתלמידי כ  :קף התכניתיה
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  קהילהועדת 
  

   .ישובים עתירי עוליםיהילתית ב תכנית העצמה ק– ית קהילהיבנ  :שם התכנית
  

 אנשי מקצוע העובדים ,ישובים עתירי עוליםביעולים ותושבים ותיקים בשכונות ו  :ית היעדיאוכלוס
  .ישובים עתירי עוליםביבשכונות ו

  
בגישה ) 20%-מלמעלה שאחוז העולים בו הוא ( יישוב עתיר עולים יםהעצל  :רציונל

הטמון בתושביו ובמערכותיו ה לממש את הפוטנציאל תמטרש ,מערכתית
ית העולים כנכס לקהילה הקולטת יתוך ראמקדם תכניות קהילתיות ל. יםהעירוני

  .ישוביוכמנוף לחולל שינוי ב
  

משרד , ת"משרד התמ, משרד החינוך, יהיהמשרד לקליטת על, משרד הרווחה  :שותפים
  .רשויות ועמותות מקומיות, שיקום שכונות- ינוי והשיכוןבה

  
  .ישוביצוות הפרויקט בכל את ר ובחלועדת היגוי מקומית ולכונן . 1  :יתמהלך התכנ

  לה באמצעות מנהל תכנית יהפעלועדת היגוי ארצית ולכונן . 2
  .ארצי    
  תוך תיאום מפתח כלים ומודלים של התערבות ליזום ול. 3

  .ארגוניות- תחומיות ובין-שותפויות רב    
  .רותים וצרכיםיש, ה דמוגרפית הקהילה מבחינת אתמפול. 4
  .עיקרייםע צירי התערבות וקבל. 5
  .ןמחקר הערכה מלווה לכל התכניות על כל שלביהלמנות . 6
  

  . שנים5      :לוח זמנים
  

  .חיפה ומעלות, אשקלון, ערד: שוביםי יארבעהעלת בופ התכנית        
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  . עולים4,000-כ                              : קף התכניתיה



  .גישור ויישוב סכסוכים בקרב קהילות העולים – ישוריםג      :שם התכנית
  

עונה על ובו פועל שהמרכז ישוב ימרכז הגישור הקהילתי נותן מענה לכל תושבי ה  :ת היעדיאוכלוסי
צוותי מגשרים מהקהילות : ישוביברמת השונות וכלוסיות יעד א להצרכים ש

ל רגישות הדגש עשמה את עיקר ה , סכסוכיםייישבשל מהשונות שעוברים הכשרה 
וכל העובדים הקשורים למרכזים ,  המגושרים–רות ימקבלי הש. תרבותית- בין

  .ועדות המלוותוהמגשרים וה, הצוות, ההנהלה: עצמם
  

פיתוח .  רבת קונפליקטים ומתחים,תרבותית-  חברה רבאהחברה הישראלית הי  :רציונל
בדרכי  פתרם בדרכים של הסכמה במקוםלהקונפליקטים ואת ת לצמצם ושיט

ת הסכמות והידברות הם חלק השג, גישור,  על כךנוסף.  צורך חיוניא הו–אלימות 
כדי לחזק את , פנימייצירת חוסן חברתי קהילתי הדוגלת ב ,ה כוללתשתפישל 
- התוך:  מישוריםכמהייעול הדיאלוג מתבקש ב. חברה הישראלית על גווניהה

  .תרבותי -הבין  ותרבותי
  

  .תרבותית במרכזי גישור בקהילה- ה הביןשפית הת אעיהטמל. 1  :מטרה
  .לקהילת העוליםלנגישים יותר רותי הגישור ישלעשות את . 2  
  .שלב מנגנוני גישור מסורתיים במרכזי הגישור בקהילהל. 3  

  
משרד , משטרת ישראל, יהיהמשרד לקליטת על, משרד הרווחה, משרד המשפטים  :שותפים

  .משרד החינוך, רתיאגף שיקום שכונות חב- הבינוי והשיכון
  

  תוךמסוגי הסכסוכים והיקפיהם את  תמפולסקר צרכים ווך ערל. 1  :מהלך התכנית
  ת המנגנונים  ארוסקל. קבוצות והגורמים המעורבים בהםראיית ה    
תופשים את העולים את הדרך שו, מידת יעילותםאת הקיימים לישב סכסוכים ו    

  .ה והיבטיהמנגנוניכל על , הגישורתופעת 
  נציגי הרשויות , בור העוליםיועדת היגוי בהשתתפות נציגי צלכונן  .2  

  גוף מחקר , האקדמיה, נציגים מתחום הגישור, והגורמים הקולטים    
  מיון מועמדים בגיוס ותעסוק בועדה וה. והמרכז הארצי לגישור    
    בהם מגשרים מוסמכים , ומתנדבים לקורס מגשרים מקרב העולים    
  כן תפעל . מנהיגים בקרב האוכלוסיות השונותכולים הנחשבים וע    
  מגשרים ללגבש תכנית הכשרה לקידום הרגישות התרבותית הוועדה    
  . גישור בקרב העוליםאת ההסתייעות בקדם תפתח ותו, מוסמכים   

  דגש על ההיבטים התרבותיים שתשים את המגשרים עולים תכניות הכשרה ל. 3  
  .בודת המגשר בעיהםוביטוי    

  השמות את במרכזי גישור בקהילה ) עובדים ומתנדבים(השתלמויות לצוותים . 4  
ומאפייני השונות  הכרת התרבויות ,יתתרבותהת ורגישברוח הדגש על עבודה ה                  

  .בקרב העולים הסכסוכים
  .ישוביירכז יפעיל התכניות את . 5  
מתאים לגבש מודל הכשרה כדי , ן פעולתהילווה את התכנית בזמתהליך הערכה . 6  

  .ודפוס התערבות עתידי
  

   .עד שלוש שנים:                               לוח זמנים
  
ראש  :מגושרים ואנשי מקצוע מהיישובים,  מגשרים300- בתכנית משתתפים כ  :קף התכניתיה

  .ית יםיחיפה וקר, רחובות, העין
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  .לת בשכונות מרובות עולים התערבות כול– משעול      :שם התכנית
  

, בעיקר יוצאי אתיופיה וקווקז, אוכלוסיות במתחמים שכונתיים עתירי עולים  :אוכלוסיית יעד
תשתיות מו תזנחמויבת מגורים מסב, הסובלים ממצוקות אישיות וקהילתיות

  .ירודות
  

 המתגוררים במתחמים ,קזוקומ בעיקר מאתיופיה ו,שיעור גבוה של עולים  :רציונל
תשתיות מסביבות מגורים מוזנחות שבהן ה ,תו אישיותנתיים סובלים ממצוקשכו

חיים נסיבות . עדר כלים וידע להתמודדות יומיומיתיהממצב כלכלי קשה ומ, ירודות
עליהם לקחת התושבים משל להימנעות  ו,תלישותות ניכור ושרגאלה הן הגורם ל

  .םסביבתלאחריות 
  

  פתח לפתרונות ולמצוא  ,ותיקים כאחדעולים ו, התושביםאת קדם ל.1  :מטרות
  .  קבוצות שונות בקהילהמעןרותים ליש      
  .רותיםישהתושבים לת ושינגאת שפר ל. 2  
  . בסביבתםמעורבות של תושבי המתחםלעודד . 3  
  .   מגוריהםסביבתללקחת אחריות כיצד ידע וכלים לתושבים ת והקנל. 4  

    
, יהיהמשרד לקליטת על, משרד החינוך, כוןמשרד הבינוי והשי, משרד הרווחה  :שותפים

  .הרשות המקומית
  

ים לביצוע תכניות במישור יתכנן מענים רלוונטלוהקהילה רכי וצאת  תמפול. 1  :מהלך התכנית
  .והקהילתי הפרטני

  הקהילה עם  שלהמגורים ויצירת מפגש  תסביבוהתערבות כוללת ברמת הפרט . 2  
  .קיםיה מגוונת של עולים וותייאוכלוס    

  . אום בין צוותי העבודה השונים העובדים ביחידת המתחםיר תויצל. 3  
  .צרכיםפי קיימים להרותים יהתושבים לשאת  ותהפנל ויןהכוול    

לחברי הקהילה  המאפשרת ,ייכות חברתיתתששל התמיכה ושל רשת להקים . 4  
 טחון אישיית תחושת בוהקנלו, רום ומצבי משבריח בעתותאלה לאלה ע יסיל

  .מתחםב וקהילתי לתושבים
   250- כהמונה כרות וקשר ישיר עם כל דייר במתחם גאוגרפי יבסס הל. 5  

  .יחידות דיור    
  .המוצא של התושביםולארץ מותאמות לתרבות ההתערבויות שונות . 6  
איגום משאבים שמטרתה ארגונית במישור הארצי והמקומי - שותפות ביןליצור . 7  

  .ופיתוח מענים מערכתיים
  

    
  . שניםחמשישוב עד בימשך התכנית   :לוח זמנים

    
  
  . משפחות6,000-בתכנית משתתפות כ:                              קף התכניתיה
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  ועדת תשתיות ומשאבי אנוש
  

  .פיתוח מנהיגות מקצועית בתחום הקליטה -  עמיתי קליטה      :שם התכנית
  

ע שהגיעו ארצה " יוצאי חמחמישה.  עלייהתליט יזמים ואנשי מקצוע בקתשעה  :אוכלוסיית היעד
יליד צרפת ותיק יחסית , 90- שני יוצאי אתיופיה משנות ה, 90-ת שנות היבעלי
  .ויליד הארץ, בארץ

  
לוקים בחסר , על אף עיסוקה של מדינת ישראל בקליטת עלייה עוד טרם עצמאותה  :רציונל

חסר זה בולט בעיקר . ותוטיפוח של יוזמות חדשניבתחום פיתוח מנהיגות מקצועית 
עמיתי קליטה מעודדת . הפועלים רבות בשדה זה, התנדבותייםארגונים בבעמותות ו

ובכך פותחת פתח להעשיר ולטייב את מגוון , יוזמות ויזמים בתחום הקליטה
מנהיגות כונן יוזמות אלה יכולות לשמש בסיס ל. בשדה הקליטהמימושים ה

  .  לפתח פרויקטים חדשנייםומנוף, יהימקצועית בתחום קליטת העל
  

  .קדם תכניות חדשניותלמנהיגות מקצועית בתחום הקליטה ולכונן   :מטרות
  

  .מסד קליטה  :שותפים
  

. יזמים בתחום הקליטה- מפגשי למידה של קבוצת עמיתיםעשרההתקיימו   :מהלך התכנית
 ונידיהת ו,של ערכים ודילמות, העמיתים עסקו בבחינה משותפת של הנחות יסוד

, פיתוח משאבים, קשרים עם הממסד,  כגון חשיבה אסטרטגית,ושאים ספציפייםבנ
ניתנה לכל אחד , הנחיה הקבוצתיתנוסף על ה.  ועוד,תהליכי קליטה ,יחסי ציבור

 וניצלאף תפים תהמשמקצת מהמשתתפים ההזדמנות למפגש פרטני עם המנחה ו
  . בתכיפותזואפשרות 

  
  

  .2006 ינואר – 2005ריל דשים אפובחפעלה התכנית   :לוח זמנים
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   .משתתפיםתשעה  :                           קף התכניתיה 



   פיתוח מסלולי הכשרה - תרבותי כמקצוע-הגישור הבין      :שם התכנית
  . תרבותי-והסמכה לתפקידי גישור בין        

  
וקם קליטת תרבותיים שעיס-יה במגזר הציבורי ומגשרים ביןיעובדים בקליטת על  :ית יעדיאוכלוס

  .תרבותי מול קהילות העולים השונות- יה ושילוב ביןיעל
  

יה ומגשרים יה שפועלים בה מאות קולטי עלי מדינה קולטת עליאמדינת ישראל הי  :רציונל
, החינוך, השיכון, הבריאות, תרבותיים במגוון פרויקטים בתחומי הרווחה- בין

 הקליטה של העולים עובדים אלה הם חוליה מרכזית בתהליך.  ועוד,התעסוקה
או תכנית לימודים מוכרת רשמית אך לא קיימת הכרה מקצועית , ושילובם בחברה

תוך רגישות מ הפועל, רות מקצועי יעיל לאורך זמןילהבטיח שכדי . לעיסוקם
ולמגשרים לקולטי העלייה תכנית הכשרה מקצועית מסודרת יצור חיוני ל, תרבותית

  .רשמיתבהם מבחינה ר יהכלותרבותיים - בין
  

יה יבתחום קליטת העלשיש לה משנה סדורה  יתמקצועליצור תכנית הכשרה . 1  :מטרות
  .תרבותי-והגישור הבין

   לרבות מגשרים ,יהירות בתחום קליטת עלישהנותני את ר מקצועית יהכשל. 2  
  .תרבותיים- בין    

  
, רד הקליטהמש, משרד הרווחה, אגף שיקום שכונות חברתי-משרד הבינוי והשיכון  :שותפים

, תכנית קרב, מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה, משרד הבריאות, משרד החינוך
  .עמותת פידל, ם"על, סים"חברת המתנ

  
- יה ולמגשרים ביןילימודי תעודה לקולטי על לשתכנית פיילוט ארצית להכין   :מהלך התכנית

  : דגמים שלושהתרבותיים ב
התמחות בתחומי כולל ה,  כלליB.A –תכנית לימודים לתואר ראשון  •

  .תרבותי- קליטה וגישור בין, הגירה
 קרדיטציה –תרבותי -יה ומגשר ביןי קולט על–מודי תעודה יתכנית ל •

  ).B.Aלקראת לימודי (לתואר 
 הסבה –תרבותי -יה ומגשר ביןי קולט על–תכנית לימודי תעודה  •

 .לאקדמאים
  

במסגרת מוסד תפעל ובשלב ראשון ,  אנשי מקצוע100 עד 50-התכנית מיועדת ל  :                     קף התכניתיה
  .אקדמי אחד שייבחר מתאים לנושא
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  פיתוח מודל  - למידה מהצלחות בתחום קליטת עלייה      :שם התכנית
   .ועקרונות הפעלה לתכניות קליטה ושילוב בקהילה        

  
  . מפתחי תכניות ואנשי מקצוע בתחום קליטת עלייה  :אוכלוסיית יעד

  
 הפעילה ומפעילה תכניות רבות ,יהי בהיותה ארץ קולטת על,מדינת ישראל  :נלרציו

פותחו תכניות . ה ושילוב עולים בחברה הישראליתיומגוונות בתחום קליטת העלי
רכישת , בתחום פיתוח קהילתי, רבות בתחום התעסוקה וההכשרה המקצועית

יפור הצלחה תכניות רבות נחשבות לס.  ועוד,בריאות, נוער, חינוך, עברית
בעוד המחקר האקדמי בארץ בנושא קליטת . ומשמשות מודל לחיקוי גם בעולם

הרי שהניסיון היישומי והידע הרב שנצבר בעשייה בשדה אינו , יה מפותחיעל
. מתועד בספרות המקצועית ואינו תורם לתהליכי הכשרה ולמידה של אנשי מקצוע

כדי שניתן , ןתגורמי הצלחאת ח פענל תכניות מוצלחות ותזהולמסד קליטה מעוניין 
  .יהיה לנצל את הידע שנצבר לטובת תכניות אחרות

  
   עקרונות פעולה שהביאו ותעדי וונתחי, זהוי, ואתרשיפתח כלים ל. 1  :מטרות

  .לתכניות מוצלחות בתחום הקליטה    
  . מהתכניות המוצלחותהדילמהוא פרי מאגר ידע יישומי שליצור . 2  
   לשפר כדי ,דע יישומי זה בקרב אנשי מקצועע ייהטמל ויץהפל. 3  

  . הניתנים ולפתחםשירותיםאת ה    
  

  .מסד קליטה  :שותפים
  

 תכניות שלושבמהלכה תאותרנה ו, עלת כתכנית פיילוטוהתכנית פבשלב ראשון   :מהלך התכנית
  . הנחשבות מוצלחות בתחום הקליטה

ף אנשי מקצוע ואנשי ה וכתיבה בשיתושָגהְמ, תקיים תהליך של ניתוח ההצלחותי  
כגון , יםרלוונטיאנשים עוד ו, השדה המעורבים והמובילים בכל אחת מהתכניות

לרבות  ,המתועדותהמצליחות  התכניות שלושמאגר של יבנה י. מקבלי שירות
 ,רכי מסד קליטהום לצימתאהמודל עבודה פותח וכן י, ניתוח גורמי ההצלחה

  . למידה מהצלחותמם ידע ואיגללאיסוף ו
  

  . חודשיםשישהבמשך פעל התכנית ת  :לוח זמנים
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   הכשרת גרעין של אנשי מפתח הפעילים– ממשק קליטה מקומי      :שם התכנית
  .ישוביבתחום הקליטה ברמת ה

  
  .ישוביםידמויות מפתח פעילות בתחום הקליטה ב    :ית היעדיאוכלוס

  
 כדי לתת ,חיוניקורס תשתית לדמויות מפתח בתחום הקליטה ביישוב הוא צורך   :רציונל

ישובית בראייה מערכתית ימענה לצרכים המשתנים של העולים ולגבש אסטרטגיה 
  .ארגונית בתחום-יןבהעבודה ה ריפוהזדמנות לשלתת  ו,כוללת

  
את קדם כדי ל ,ישובי קבוצה עובדת של אנשי מפתח בתחום הקליטה בכל ליסד  :מטרות

פיו את הידע והכלים  שיקנה למשתת,ל קורס תשתיתיהפעל. טיפול בעוליםה
להבנה שתוביל  ,שוביתיפתח ראייה מערכתית כלל יל. נדרשים לטפל בעוליםה

הרואה בעולים משאב ונכס השקפת עולם מתוך , רכי העוליםוטובה יותר של צ
  .לקהילה

  
  .רשויות מקומיות, א"אלכ  :שותפים

  
  . ישוביקורס תשתית לאנשי מפתח בתחום הקליטה בלהפעיל . 1  :מהלך התכנית

לסייע לגרעין אנשי המפתח שמטרתן ישוב יזמת הוקבוצות עבודה ביליסד . 2  
   . ישוביב

  .ינתן ליווי מקצועיילקבוצות העבודה 
  

  .2006ינואר ב חודשים החל שישהמשך הקורס   :לוח זמנים
  
  .משתתפים 30-20  : קף התכניתיה
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  נושאים לפעולה - 'ופרק 
  

  כללי 

ין כי למרות וצ , לסיכום שלוש שנות פעילות של מסד קליטה2006פברואר ב 22-שהתקיים ב ,וועד המנהלה במפגש

מר שהפעילות ו וניתן ל,ה כברת דרך ארוכה הן מבחינה מהותית והן מבחינה תקציביתת נעש,מורכבות השותפות

סד  של מהאתגר יהיה להביא את השותפות, של שלוש שנים קדימהצפייה ב, מכאן". מים שקטים"הגיעה למצב של 

 המשךל נםתכנל ו עליהםבולחשאחדים נושאים להלן . ומיסוד" חוף מבטחים" מצב שלידי  ופעילותה לקליטה 

  : הדרך

  תחומי פעולה

 כדי לנתב , כגון בתחום השפה ומחקרי הידע,ת השימוש בתוצרים שפותחו במסד קליטה אריהגבל וףחשלהי  .א

   .לפי הצורךאת פעולות המשרדים 

  .ת תעסוקתיתיּושוִלנתיב של את הצעירים מ חלץ שבכוחן ל,תתכניות לתוחלעוד פתח ל  .ב
  . וקהילות עולים ייחודיותותיומוגבלאנשים עם  כגון ,אוכלוסיותעוד הפעילות לתחום ת  אביהרחל  .ג
  .ת"חום התעסוקה בתיאום עם תבתת הפעילות ב אריהגבל  .ד
  .יםע במשרדמטיהלמסד והתלכדי  ,פיילוט למסה קריטיתמשלב המעבר את תכנן ל  .ה

  הרחבת שותפויות 

   .ועדות המקצועיותובשתפו לוביטוח לאומי ישירות לפרויקטים לצרף את המוסד ל  .א

 .ל תכניות קליטהיהפעלעודדו לפיתוח ותהליך ה ליהמגזר השלישלצרף את   .ב
  .ועדות המקצועיותו לתהמקומירשות הלצרף את   .ג
  .דות המקצועיותועוארגוני עולים לשל  םנציגיצירוף קול העולה באמצעות את חזק ל  .ד
 . אשלים ואשל, א"אלכ, ת"תב: וינט'הממשקים עם השותפויות בגאת חזק ל  .ה

  תשתית ניהולית 

שיהיה נגיש לציבור , בפרטקליטה בנושא עולים בכלל ותוצרי מסד  מידעל אתר אינטרנט למרכוז ויםהקל  .א

  .הרחב

 . קיימותת היוהתחייבו הלנוסף ע ,משאביםעוד ס יגיל  .ב

  נוהלי עבודה 

  .ת משמעו של חוק המכרזים במסגרת מסד קליטה כגוף פיתוחן אובחל  .א

 .בין עצמןוועדות המקצועיות ובינן ובין הות התיאום בין הוועד המנהל  אריהגבל  .ב
 .חולל פרויקטים יצירתיים וחדשניים לותשיכולגבש דרכים ל  .ג
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   . מסמך יסודתביכת  .ד
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  נספחים

  
  1' נספח מס

  שותפות תקציבית

  

  

  2' נספח מס

  וועדותתקנון ה

  

  

  3' נספח מס

  הגשת הצעות לוועדות

  

  

  4' נספח מס

  2008-2005עיקרי תקציב ותכניות : מסד קליטה
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   שותפות תקציבית- 1נספח מספר 

  

  

מסד קליטהמסד קליטה
תקציב פעולה

792,078  ₪ 

1,877,724   ₪ 

יתרה לדיווח נכון להיום 
)2005חלק הקליטה עד סוף דצמבר (

הוצאות שדווחו לקליטה 
31/8/05*   ושולמו 

977,942  ₪ 

1,656,287  ₪ 

25%) מסד(וינט 'ג

2,933,828   ₪ 

4,96,8861  ₪ 

75%) מסד(קליטה 

3,911,770  ₪ 

6,625,140  ₪ 

סך הוצאות 
2003-2005

סך התחייבויות 
2003-2005

וינט'הרווחה שהועבר ישירות לג. כולל חלק מ* 

התחייבויות   ₪ 4,511,850
בתהליך חיוב

סך כל   ₪ 11,136,990
ההתחייבויות
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  תקנון  הוועדות  - 2נספח מספר 

  

 חבריםשל המינוי ההרכב הוועדות המקצועיות ודרכי  .1

 של הגופים השותפים נציגיםבוועדות יכהנו . ועדות של הוועד המנהל-הוועדות המקצועיות הן תת  .א

משרד הבינוי , ת"משרד התמ, משרד החינוך, משרד הרווחה, המשרד לקליטת עלייה(במסד קליטה 

גורמים או עוד  במידת הצורך יצורפו לוועדות נציגיהם של ,כמו כן). וינט ישראל'והשיכון וג

 .יהמומחים ואנשי אקדמ, משרדים שאינם שותפים במסד קליטה

ר הוועדה המקצועית רשאי לצרף "יו .קליטה מסד של המנהל הוועד ידי-על יאושר הוועדות הרכב  .ב

כמו . פי העניין-צורך ועלהפי -מומחים ואנשי אקדמיה על, לישיבותיה נציגים של גורמים ציבוריים

 .ר מסד קליטה"בתיאום עם יו, באופן קבוע או זמני לוועדהבשעת הצורך הוא רשאי לצרפם , כן

יושב הראש ימונה מבין . לכל ועדה מקצועית ימנה הוועד המנהל יושב ראש: יושב ראש הוועדה  .ג

במקרים חריגים יוכל הוועד המנהל למנות יושב ראש ועדה מקצועית שלא , החברים בוועד המנהל

עוד לאפשרות כולל ,  שניםארבעיושב ראש ועדה מקצועית ימונה לתקופה של עד . מקרב החברים

,  ליושב ראש הוועדהממלא מקוםועדה מקצועית תמנה . בכפוף לדיון בוועד המנהל, ינוית מתקופ

 .עדרויאשר יחליף את יושב הראש בעת ה

. וינט מקרב עובדי אגף שילוב עולים'המרכז ימנה הג את ;ֵכזרלכל ועדה יהיה ַמ: ז הוועדהכמר  .ד

 .ידי ועדת תקנון-ויאושרו על, די הנהלה מקצועית של מסד קליטהי- תפקידי מרכז הוועדה ינוסחו על

ולא יותר , לכל שותף יהיה נציג אחד לפחות בכל ועדה מקצועית: חברי הוועדות מטעם השותפים  .ה

 . משני נציגים
 : כדלהלןתפקידי החבר בוועדה מטעם השותפים הם      

 . של אותו הגוף ולשמור על האינטרסיםגוף שמטעמו מונה לחבר בוועדה המקצועיתליצג את ה -
 .גורם מקצועי בתחוםלשמש  -
  .ארגונו ובין נציג הארגון בוועד המנהלקשר בין הוועדה לבין הגורמים הרלוונטיים בלאם ותל -

  

 תפקידי הוועדות המקצועיות .2

וועד המנהל לולהמליץ ,  ולעצבןןלעבד, מסד קליטהלדון בתכניות המוגשות לביצוע במסגרת   .א

 .תיקבע בוועד המנהלזו  כפי ש,ד קליטהמסמדיניות פי ל,  בהןמסד קליטהאת  ףלשת

 .ביצועהמהלך ב אחר ועקתת התכנית ו אליובשתלביצוע התכנית ולמנות ועדת היגוי ממונה למנות   .ב
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להפיק לקחים בתחום כדי  ,ביצוע תכניות שאושרואחר ב ולקבל דיווח מוועדת היגוי ולעק  .ג

 .המקצועי
  

  



 בחירה ואישור תכנית בוועדה מקצועית, הליך ייזום .3

משרדים שאינם שותפים במסד קליטה , אחד השותפים במסד קליטה: מקור התכנית יכול להיות  .א

 .יוזמת התכנית יכולה לבוא מתוקף החלטת הוועד המנהל, כמו כן. גורמים חיצונייםעוד ו

 תוגש תחילה לעיונו של מרכז מסד קליטהכל תכנית שרוצים להגיש לוועדה המקצועית של   .ב

 לקבוע את כדי,  ועם מנהל מסד קליטהרלוונטיעם השותף ה, ר הוועדה"ם יו עץל יתייע"הנ. הוועדה

בתיאום עם , במידת הצורך יבוצעו בה שינויים. מידת ההתאמה של התכנית למסד קליטה ולוועדה

תכנית שבעקבות הבדיקה הראשונית לעיל תימצא מתאימה למסד קליטה תובא . יוזם התכנית

 .שור עקרוני של הוועד המנהלירלוונטית לאר הוועדה המקצועית ה"באמצעות יו
  .שני משרדים לפחותעל דעת , תיעשה מול פרויקטים ספציפיים" עולה"הקביעה מיהו 

שם התכנית לדיון בוועדה מקצועית לתובא , שור העקרוני של הוועד המנהלילאחר קבלת הא  .ג

 .דרכי מעקב והערכהשל  הבחירת הגורם המבצע וקביע, סיכום תהליך הביצועזה כלל וב - גיבושה 

ידי -במתכונת אשר תיקבע על, התכנית לוועד המנהלתוגש בתום הדיונים בוועדה המקצועית   .ד

 .מסד קליטהההנהלה המקצועית של 
  

 ם לדיוני הוועדהרּוהקוֹו .4
כאשר אחד , ן ולקבל החלטות בוועדה הוא נציגים של לפחות שלושה מן השותפיםידיהיהקוורום הנדרש ל

  . אש של הוועדה או ממלא מקומומהם הוא היושב ר

 

 נוהלי עבודה .5
  .ידי ועדת תקנון-שיאושרו על, הלי עבודהו תנסח נמסד קליטהההנהלה המקצועית של 
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 עובדים .6
 לממונה עשיהיה ,  לאישור הוועד המנהלוינט ישראל' מבין עובדי גמסד קליטהמנהל מטעמו וינט יציע 'ג

-שייקבעו על, עובדיםעוד באמצעות מרכזי הוועדות ו, יותביצוע החלטות הוועד המנהל והוועדות המקצוע

  .צורך באישור הוועד המנהלהפי 



  ועדותוהגשת הצעות ל - 3נספח מספר 

  

  :יוזמות לוועדהציע הלדד ו    אמצעים לע

  .עובדי שטח והמשרדים השותפים,  קול קורא בקרב ארגוניםיץהפל •

  .השונים תקשורתהפרויקטים שאושרו באמצעי העל יזום כתבות ל •

  .פעם לפעםדע ופרויקטים חדשים מֵישל מאגר  ידיעון יץהפל •

  . ארגן ימי עיון ארציים ואזורייםל •

  .תקשורתפרסם באמצעי הל •

  

  :ש הצעותיפורמט להג 

  .בהש והחידוש מסד קליטה להמידת הרלוונטיות של, מטרותיה, רציונל התכנית •

 .אוכלוסיית יעד •

   .עיקריותודרכי פעולה רותים יסל הש: תהתכנימפורט של  תיאור •

  .אתרי הביצוע ותקופת הפעילות •

  .בעל פוטנציאל להמשיך את התכנית/מידת קיומו של גוף אשר ימשיך והגוף המוביל את התכנית •

  .הגופים השותפים כיום והשותפים הפוטנציאליים •

 ,לקו של כל שותףח,  בתקציב הכוללמסד קליטה של וחלק, תקציב מפורט וכולל של התכנית •

  ).per capita(לות ליחידה והע

 .               להצלחתהמדדים ויעדים ספציפיים ומפורטים של התכנית   * 
  

  :אפיון תכניות המוגשות לוועדות

  .פיתוח תכניות חדשות או איתור תכניות קיימות והתאמתן לקהלי היעד

  .שותפים/תחום התוכן של התכנית המוצעת מצריך שיתוף פעולה לפחות בין שני משרדים. א

  יש בהצעה , לאמור. סל השירותים המוצע איננו במרחב המענים הקיימים בנקודת זמן ומרחב נתונים. ב

  :  אופניםכמה שיכול לבוא לידי ביטוי ב,המוגשת היבט חדש או נוסף    

 של ההגדרה חדשבאמצעות אוכלוסיית היעד של  םצרכיהאופן ההסתכלות על את  תשנול -  מחדש הגדרת הצורך

  .ע פתרונות הולמיםיהצללפיה ו, צורךה

  שלב בין ול, תגג אחקורת צירוף מסגרות קיימות תחת שהיא , ר מסגרת ארגונית חדשהויצל - מחדש ארגון השירות

  .' וכו,אוכלוסיית יעד חדשהבין מסגרת מוכרת ל

  יישום פיתוח שיטות חדשות או באמצעות שירותים קיימים לעולים יםהתאל – חדשות שיטות התערבות
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  . שיטות מוכרות לאוכלוסיית שונות מהמקובל



 ,מן למציאות הישראליתיהתא ליבא ארצה תכניות שירות חדשות ול– ל"מחוחדשות יבוא של תכניות שירות י

  . אוכלוסיות היעד לו למאפיינים המקומיים

  .םאוגרפיים שונייאזורים גל לאוכלוסיות יעד והפצה בעלת פוטנציאל יאהתכנית המוצעת ה. ג

  .תכניותעוד ל ילהפע) ארצי/יישובי (בסיס ניהולי בעלת פוטנציאל לשמש יאתכנית המוצעת הה. ד

  .התכניותשל  מערכתיותהמידת . ה

   .ארגונית-הביןהשותפות מידת . ו

  .המשכיותמידת קיום יכולת . ז

  .מחקר הערכהקיום . ח

  .אודות הבעיהעל   הנתוניםהימנותממידת . ט

  .בהירות התכנית. י
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תקציב מסד   2005/6ות פעיל  תכנית  תחום
 2006קליטה 

)₪ (  

תקציב 
שותפים 

2006) ₪ (  

  2007/8תכנון 

 מרכז צעירים יישובי. 1  צעירים
הכוונה ,  מרכז מידע-

 צעירים תוהעצמ
לקראת היציאה לחיים 

  צמאיים ע

  

 ארבעהפעלה בהתכנית  - 2005 •
עפולה , אשדוד, באר שבע: ישוביםי

  ונצרת עילית 

  מונהש הורחבה לעודהתכנית  - 2006 •
, רמלה, שדרות, דימונה(יישובים 
 ,אור עקיבא, חדרה, ירושלים, רחובות

 12-כ ב"ותפעל בסה) טירת הכרמל
 יישובים 

 15,000-כ  צעירים מהם40,000-כ •
  צעיריםעולים 

  

  

4,500,000 ₪   

  

  

15,000,000  

         המשך פיתוח ותפעול    *
   המרכזים12 של

 ארצית מיסוד אחריות •
 פיתוח צוות המרכז •
  ערכת הפעלהשל ה כתיב •

  ביצוע מחקר הערכה  •

לימודים  - תוחלת. 2  
עולים לתואר הנדסאי ל

, צעירים חסרי מקצוע
והשמתם בעבודה 

  במקצוע
  

 ידע מכללתפעלה ב התכנית – 2005 •
 צעירים 31ברחובות והשתתפו בה 

  ע "מחמ

  שלושהורחבה לעוד  התכנית – 2006 •
באר שבע ונצרת , הדסה: מכללות

  לית יע
  עולים 120כ " בסהמשתתפיםבתכנית  •

  צעירים 

  

  

320,000    

  

  

5,000,000  
המשך מעקב אחר  •

הלימודים והפעלת 
תכנית מעטפת בארבע 

תוך רישות מהמכללות 
 ית וקידום למידה הדד

השמה וליווי של בוגרי  •
רחובות בתחום 

)2008במהלך (השכלתם 

ביצוע מחקר הערכה  •
פורום תוחלת של פנימי 

באמצעות הרכזת 
 הארצית 

נהל קידום דיונים עם ִמ •
סטודנטים בנוגע 
להרחבת התכנית 
  ולהמשך דרכה

הכשרת  - סימני דרך. 3  
חסרי צעירים עולים 

תעסוקה למדריכים 
לבני אתגר בתחום ה

וער ולמשתתפים נ
  אחרים 

  
  

   ,הוצאתו אל הפועלו פיילוט תכנון •
 12הוכשרו והוסמכו מהלכו שב

 צעירים 
הרחבת התכנית במסגרת מסד קליטה  •

ית יית גת וקריקר, ליישובים שדרות
 מלאכי

 , צעירים30 -ישתתפו כבתכנית  •
 חניכים על בסיס 300-שיפעילו כ

 משתתפים בפעילויות 1000- וכ,קבוע
  פעמיות–חד

עוד הרחבת התכנית ל •  272,000  178,000
ט  כגון שִי,ענפי אתגר

 יםיואופנ
 עודהרחבת התכנית ל •

 אזורים 
שותפים צירוף עוד  •

 לתכנית 
איתור גורם אחראי  •

   בעתיד  התכניתךלהמש

 - מדריכי שחמט. 4  
הכשרה , איתור

והעסקת צעירים בעלי 
כישורים מתאימים 

    שחמטלשמש מדריכי 

תוף איגוד השחמט עיצוב התכנית בשי •
 הישראלי

איתור מדריכים מתאימים באשדוד  •
רתימת הסניפים וובבאר שבע 
  לצורך העניין המקומיים

 הכשרת המדריכים והכנתם להפעלת •
   חניכים 400-כ       

של ' הפעלת שלב ב •  100,000  130,000
 שבמהלכו ,התכנית

תורחב התכנית לעוד 
 יישובים 

שילוב המדריכים  •
לתי במערך החינוך הב

 פורמלי
  ליצירת ריכוז מאמץ •

מסלול לימודים מוכר 
  לתואר בשחמט 



תקציב מסד   2005/6ות פעיל  תכנית  תחום
 2006קליטה 

)₪ (  

תקציב 
שותפים 

2006) ₪ (  

  2007/8תכנון 
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תחום 
  קהילה

 –בניית קהילה . 1
תכנית העצמה 

קהילתית ביישובים 
  עתירי עולים

   פעלה התכנית בחיפה ובאשקלון2005-ב

 הורחב תחום פעילותה לעוד שני 2006-ב
  מעלות וערד: יישובים

  ידי יועץ ארגוני-כל יישוב מלווה על

  

  . פעלה התכנית בחמישה ישובים2005-ב

 מתוכנן להרחיב את תחום פעולתה 2006-ב
  לעוד שני יישובים

1,178,000  

  

  

  

  

  

740,000  

883,500  

  

  

  

  

  

555,000  

  

המשך הפעלת התכנית * 
יצירת , ל"ביישובים הנ

פורומים של שיתוף תושבים 
קידום , בכל הערים

פי צירי -הפרויקטים על
ההתערבות שנבחרו בכל 

  ישובי

המשך הפעלת התכנית * 
  ביישובים

 –ל "משעו. 2  
התערבות כוללת 
בשכונות מרובות 

  עולים

  . פעלה התכנית בארבעה יישובים2005-ב

 מתוכנן להרחיב את תחום פעולתה 2006-ב
  לעוד ארבעה יישובים

בחירת שני יישובים *     
פי הקריטריונים -על, חדשים

של הוועדה ושל צורכי 
  היישובים בשטח

גישור  –גישורים . 3  
ויישוב סכסוכים בקרב 

  קהילות העולים

המשך הפעלת תכנית *   112,500  150,000  
הכשרת , בארבעת היישובים

ועיבוי הפעילות , מגשרים
  .במרכזים השונים

נבדקת אפשרות להרחיבה  
  .2006-ב



תקציב מסד   2005/6ות פעיל  תכנית  תחום
 2006קליטה 

)₪ (  

תקציב 
שותפים 

2006) ₪ (  

  2007/8תכנון 

תחום 
שפה  
  ותרבות

הכנה לשונית של .1
עולים לשירות הצבאי 

ערכה לימודית  –
לשיפור השליטה 

בעברית בהקשר של 
כדי , השירות הצבאי

לקדם את ההשתלבות 
של העולים בשירות 

  צבאי מעניין ובעל ערך

  

כנה לשונית של העולים  ה– 2005 •
  הצעירים לשירות הצבאי

  

91,602  ₪  

  

  

  
 ממשקים וחיבורים יצירת •

  הל בנושא השפ"עם צה

פיתוח תכנית אולפן  •
   מתוקשב לעולים

 – ע"מרקם חמ. 2  
תכנית לפיתוח כלים 

ומתודיקה של הוראת 
השפה העברית 

המותאמת לאוכלוסיות 
  ע"יוצאי חמ

  

  'ע שלב א"מרקם חמ – 2005 •

  ע שלב ב"מרקם חמ – 2006 •

264,400  

217,350    

  

30,000  

  
ה לאחד כל כלל התפיש •

של המרקם למרקמים 
הכוללים את תחום (

  )ע"קווקזים וחמ, אתיופים

 – למידה מרחוק.3  
מתווה לתכנית בגרות 

לעולים במקצועות 
  עתירי מלל

  
  

יצירת פיילוט המראה כיצד מלמדים  •
  קורס היסטוריה לבגרות

להמשיך בפיתוח מתווה  •    247,000
לתכניות בגרות במקצועות 

, אזרחות(עתירי מלל 
  )רות והבעהספ, ך"תנ
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תקציב מסד   2005/6ות פעיל  תכנית  תחום
 2006קליטה 

)₪ (  

תקציב 
שותפים 

2006) ₪ (  

  2007/8תכנון 

תשתיות 
ומשאבי 
  אנוש

מחקר  -ע"סקר חמ. 1
  ע"תשתית עולי חמ

  

  דגמיםנ 500-התבצעו ראיונות עם כ

  

שלמת הראיונות ליעד של  ה    
   ח" נדגמים והפקת דו1000

 – עמיתי קליטה. 2  
פיתוח מנהיגות 

מקצועית בתחום 
  הקליטה

  

 ביצוע וסיום שני – 2006 ינואר – 2005
   עולים יזמים–מחזורים של עמיתי קליטה 

  

 תכנון המשך עבודה קבוצתית 2006מארס 
של עמיתי קליטה ותיקים ופתיחת קבוצה 

  חדשה

219,880  

    

  

פיתוח מסלולי חונכות   
התנדבותית של עמיתי 
צת הקליטה ושילובם בהפ

  ידע בנושאי תכניות קליטה

הגישור הבין . 3  
 – תרבותי כמקצוע

פיתוח מסלולי הכשרה 
והסמכה לתפקידי 

  תרבותי-גישור בין
  

  

 אנשי 100 עד 50-התכנית מיועדת ל
פעל במסגרת ובשלב ראשון ת, מקצוע

  .מוסד אקדמי אחד שייבחר מתאים לנושא

      

למידה מהצלחות .4  
 – בתחום קליטת עלייה

 מודל ועקרונות פיתוח
הפעלה לתכניות 

קליטה ושילוב 
    בקהילה

ניתוח וזיהוי , תיעוד שלוש תכניות קליטה
הפצת הידע לאנשי , המפתח להצלחתן

  מקצוע ולמפתחי תכניות

הפצת המודל ויישומו   100,000  98,500
בתכניות קליטה ושילוב 

  בקהילה

 –ממשק קליטה . 5  
הכשרת גרעין של 

אנשי מפתח הפעילים 
חום הקליטה ברמת בת

  היישוב

 קורס ממשק קליטה לשמונה – 2006
  נציגים מארבעה יישובים

פיתוח כלים והכשרה     88,955
לשילוב עולים בקהילה בעוד 

מתוך גישה רגישת , יישובים
  תרבות

  

העשרה –פיתוח תכנית 
השמה את , לאנשי מקצוע
תרבותיות -הדגש על בין

  יישומית
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