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באנו חושך לגרש –
דגשים לעבודה בקידום נוער-היל"ה
וברכות לחג החנוכה ולחג המולד
החיסונים כבר בדרך ועימם גם התקווה שמגפת הקורונה ,על הסגרים והמגבלות
שהביאה ,תחלוף ותעזוב את חיינו .אלא שהאתגרים החברתיים והמצוקה של
האוכלוסיות אותן אנו משרתים עדיין איתנו ולצערנו הם מחמירים.
מצבן הכלכלי של משפחות רבות מאיים להביא אותן לייאוש ומקרב אותן אל מעגלי
הסיכון ,בעוד שהמגבלות הנמשכות על מוסדות חינוך וקהילה יוצרות קושי ביצירת
שגרה ולעיתים גם נוצר "סיר לחץ" בתוך המשפחה.
אנו רואים נתונים מדאיגים :עלייה של  100%בפניות לארגוני סיוע בנושא אלימות
במשפחה ,זינוק של יותר מפי שניים בפתיחת תיקים בלשכות הרווחה ,דיווחים רבים על
דיכאונות ועלייה בשימוש בסמים ובהתנהגויות סיכון בקרב בני נוער.
בעיקר -ישנה גם עלייה דרמטית במספר דיווחים על אירועי חירום ביחידות קידום
נוער מכל הארץ (במאות אחוזים יותר מהתקופה המקבילה בשנה שעברה).
בבתי הספר מדווחים על יותר ויותר "נושרי זום" ,שבשל המצב ,במקרים רבים ,אינם
מופנים להמשך טיפול .גם ביחידות קידום נוער-היל"ה ,כפי שעולה מדוחות הרמזור
ומדיווחי הנוכחות ,המצב מחייב פעולה מיידית :אנחנו רואים נשירה של כ30%-
מתלמידי היל"ה ,והפחתה משמעותית של הקשר הפרטני-טיפולי עד כדי נתק
ממושך עם נערים מטופלי היחידה.
באגרות הקודמות הדגשנו את נושא החוסן האישי והקהילתי ,הן עבור הצוותים שלנו
בשירות והן של בני הנוער ומשפחותיהם .למדנו למצוא את הכוחות ולעשות שימוש
ביכולות ובכלים שלנו בצורות מותאמות לאתגרים החדשים.
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ליחידת קידום נוער תפקיד משמעותי בהתמודדות הרשותית עם האתגרים האלה.
צוותי קידום נוער-היל"ה מביאים ידע ,ניסיון וכלים מקצועיים ,שהם חיוניים כדי בראש
ובראשונה למנוע נשירה והתנהגויות סיכוניות ,ואף מאפשרים לחזק את רשת הביטחון
הקהילתית והמשפחתית .לכן עבודה משותפת של היחידה ,יחד עם גורמים מקצועיים
נוספים נחוצה כיום יותר מתמיד .בכל רשות מקומית שיתופי הפעולה האלה נעשים
בדרך קצת אחרת :סיורי לילה משותפים עם פקחי הרשות ,פנייה יזומה של מנהל
היחידה לקדום נוער אל מנהלים למתן סיוע פרטני לתלמידים ולמורים בתוך בתי הספר
במניעת נשירה ,יישוג בני נוער בפארקים ובנקודות התכנסות אחרות ,יוזמות לפעילות
של התנדבות ותרומה לקהילה ועוד.

לצד העבודה המאומצת המתבצעת ביחידות ,חשוב להדגיש גם את היוזמות הנהדרות
שלכם ,את מסיבות החנוכה (בכללי התו הסגול) ,חגיגות "יום המורה" ,מיומנויות בזום
ופעילויות תורמות ומרגשות של בני הנוער .אנחנו אוספים את הרעיונות שעולים מן
השטח ומעודדים אתכם להמשיך ליזום ולחדש!
לאור כל זאת ,הדגשים המרכזיים לפעולה שלנו בעת הזאת:
•

לא לוותר על אף אחד – חיזור ממוקד בקרב מטופלי היחידה ,המתבסס על עבודה
משולבת של צוותי חינוך טיפול ופדגוגיה להתמודדות עם מצבי הסיכון
המתפתחים ולמניעת נשירה מהיל"ה .לכן חשובה ההקפדה על קיום המפגשים
הפרטניים באופן תכוף וסדיר וכן מפגשים קבוצתיים (באוויר הפתוח או
במרחבים גדולים ומאווררים) .דוחות הרמזור מהווים כלי מצוין כדי לדעת מה מצבו
של כל נער שבטיפולנו.

•

יישוג ואיתור – נערים רבים נמצאים במצב של נשירה אך אינם מופנים אל היחידה.
חשוב ליזום מפגשים עם גורמי החינוך ברשות ,לפעול כדי להגיע אליהם ולמנוע ככל

הניתן את הנשירה .כמו כן ,חשוב ליזום פעילויות יישוג בשעות הערב והלילה ,בשל
המצוקה בה נתונים הנערים.
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•

ההורים הם חלק בלתי נפרד ממאמצי היישוג והחיזור .אנו רואים כיצד משבר
הקורונה משפיע באופן משמעותי על יחסי הורים-ילדים ומהווה מפתח להתמודדות
מוצלחת.

•

מעקב שוטף  -דוח הרמזור נותן לנו את היכולת לעקוב אחר המתרחש ,לזהות את
מה שאולי בשל העומס וחוסר הוודאות שבמצב חומק לנו מהעיניים .הדוחות
מאפשרים לגבש תמונת מצב כוללת ובאמצעותה להתאים את המענים הנדרשים -
הן ברמה המקומית והן ברמת המחוז והמטה.

•

תכנית למידה אישית  -תכנית הלמידה האישית של כל תלמיד בהיל"ה היא חליפת
חוסן .יש לה כוח לארגן את המאמצים ולתאם ביניהם ולנטוע בכולם את הנחישות
להצליח .נדגיש :המעקב אחר ההגעה ליעדים ,הפומביות לאחר ההגעה והחיזוק
לתלמיד ולמורה בעקבות ההישג חשובים ביותר! חשוב מאוד לחגוג את ההישג!

•

מיומנויות מותאמות למצב –  ODTוספורט ביחידה ,מקצועות טכנולוגים ,אומנות
ועיצוב ,צילום ופוטותרפיה ,עזרה ראשונה ,מחשבים ,ריקוד ,מקצועות הבמה.
מיומנויות המתקיימות ביחידה  -בהתאמה לכללים וכן ,מיומנויות שמתאימות
ללמידה מקוונת.

•

ימי גיחה  -ניתן לקיים פעילות בטבע וטיולים חד יומיים כל עוד לא מעורבים

אטרקציות או פעילויות אתגר.
חג החנוכה מציין לא רק את הניסים שקרו אלא גם את ההתארגנות במצב של משבר
לאומי ומאבק יצירתי ומלא תעוזה למען עתיד טוב יותר.
חג המולד מציין נתינה ,ערבות הדדית ושאיפה לשלום ולצדק המשותפים לכלל בני
האדם .רעיונות אלו מלווים אותנו אלפי שנים ,והם מחברים אותנו כמשפחות וכקהילות.
השנה החגיגות מוגבלות ,אבל הערכים האלה נוכחים וחשובים מתמיד!
חג שמח לכולם
מטה קידום נוער-היל"ה
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