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6מתוך 1עמוד 

והתארגנות מחודשת, פסח–אביב הגיע 

14אגרת 

לחייםחזרהלקראתהזהירההאופטימיותועםהפריחהעםכאןכברהאביב

הבריאותיהמשברעלשהתגברות,מקוויםאנחנו.יותרונורמלייםבריאים

במרץולפעול,החברתיותבסוגיותלטיפולהמאמציםאתלהפנותתאפשר

אתלהפנותגםנדרשיםאנחנו.שנוצרוהנזקיםולתיקוןהפעריםלצמצום

הערכותלצדהנוכחיתהלימודיםשנתשלמוצלחלסיוםשלנוהמאמצים

.הבאותלקראת

שהתקייםהאגפיהאיתורשבועמתוךבנתוניםאתכםלשתףרצינוזובאגרת

–נוערקידוםבוגרישלהמרשימיםוהשירותהגיוסנתוניאתלהציג,לאחרונה

תופעתעלזרקורלהציב.לשפרשעלינונקודותגםאבלהצלחהסיפור

וכואבתהערביתבחברההעובדיםבחברינושפוגעתהערביתבחברההאלימות

.כולנועבור

:האחרוןבזמןשהתקיימועיקריותפעילויותעלעדכוןגםהאגרתכוללת,בנוסף

.בסיכוןבנערותשעסקוהכנסהתרבותשבוע,קיימותחודש
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שבוע איתור ארצי לתלמידים בחשש לנשירה 

השנהלקראתלצפותעלינולמה?הנשירהעלהקורונהמשברהשפיעכיצד

עדכנייםנתוניםמספק,פברוארבסוףשהתקיים,האגפיהאיתורשבוע?הבאה

באמצעותהפעםנעשההאיתור,קודמותמפעמיםבשונה.ולנשירהלסיכוןבנוגע

.המנהליםדיווחעלוהסתמךר"שחכיתותמופעלותבהםספרבתישלמדגם

.יסודייםעלספרבתי504-בתלמידים360,000נדגמוכ"סה

הוגדרו  4,984מהם , (7%-כ)תלמידים בסיכון לנשירה 25,309כ אותרו "סה

(.   מהנדגמים1.3%)לנשירה בסיכון גבוה 

 מהם לומדים בכיתות 7%, (4,984)מתוך הקבוצה שבסיכון גבוה לנשירה

בכיתות  נמצאים 73%בחינוך מיוחד והיתר 7%, ר"אתגבכיתות 13%, ר"מב

.  כלומר מדובר כאן באוכלוסיות חדשות שבהן עלינו להתמקד. רגילות

 על 81%, מהתלמידים הללו דיווחו המנהלים על קשיים רגשיים58%על

.על קשיים חברתיים35%-קשיים לימודים ו

40%מהמדווחים כתלמידים בסיכון גבוה לנשירה הם מהחברה הערבית ,

.  הכלליתמהחברה הערבית 24%-ו11%-בדואים, 5%-דרוזים: בהם

:הנתונים עולות המסקנות הבאותמתוך 

.הקורונה העלתה את מרכיבי הסיכון בכלל האוכלוסיות-א

אחוז הנשירה עמד על –2019-ב)100%הסיכון לנשירה עלה בכמעט -ב

(.  1.3%עומד על ב"לתשפהאומדן שלנו לצפי נשירה . 0.72%

האגף במסגרות . ההחרגה של האגף בעת המשבר הוכיחה את עצמה-ג

.מאודנמוך , גבוהאחוז התלמידים בסיכון ( טים"והמחר"שחכיתות )
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:ה"היל-נוערבקידוםלשירותהכנה

במסגרתשלנוהבוגריםעםקורהמה?לשירותבהכנהמצליחיםאנחנוכמהעד

?הצבאיהשירות

.נוערקידוםבוגרישלהצבאיוהשירותהגיוסנתונינאספומאומצתבעבודה

הכלליהארציהנתון)בנים61%הואשלנוהמתגייסיםאחוזכיעולהמהנתונים

שנתוניכך(57%עלעומדהכלליהארציהנתון)בנות50%-ו(70%עלעומד

השרידותנתוניגם.הארצילממוצעדומהנוערלקידוםהיחידותמטופלישלהגיוס

.עלייהמגמתעלומצביעיםגבוהיםבשרות

אתלשפר-מרכזיאתגרלפנינועדיין,המרשימהההצלחהלצדכילצייןחשוב

ר"דפ,א"קב)האיכותבנתוניגדוליםפעריםשישרואיםאנחנו.הראשוןלצוההכנה

.שלנוהנוערבניבפניהפתוחותהשירותבאפשרויותפוגעיםבהמשךאשר,(כ"וצד

.בתחוםשלנוההישגיםשיפורלהמשךונדאגהנתוניםאחרבמעקבשנמשיךחשוב

,המידעכלאתבתוכההמאגדתלשירותהכנהחוברתמופצתאלהבימים

שלפעולהבשיתוףהוכנההחוברת.לשירותההכנהבתחוםוהדגשיםהפעילויות

.סים"למתנוהחברהנוערקידוםמטה,הליבהמדריכות

.כאן-משמעותילשרותחוברת

https://drive.google.com/file/d/1QZKeDZ8lpEItTlpCLVpGvDVDhmICTaDr/view?usp=sharing
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במצבי סיכוןנערות : ארציכנס 

בנערותהשנהשעסקה"היל-נוערקידוםשלהשנתיהכנסהתקייםשעברבשבוע

ולהתייחסותמגדרמותאמתבהתערבותהצורךאתהדגישהכנס.סיכוןבמצבי

לצערנואשר,מיניותבפגיעותהטיפולאתגםהדגשנו.אלהלנערותטיפולית

ההתייחסותשבוהאופןואתנוערלקידוםאלינוהמגיעותמהנערותרבותמאפיין

.ההתערבותתהליכיאתומקדמתמשפרתהמגדרית

שבעקבותיומקוויםואנחנובכנסהמרשימהההשתתפותאתלראותמאדשמחנו

.בנושאהמקצועיהשיחאתונפתחנמשיך

.כאן-גורענתר"דשלמהכנסהמרכזיתההרצאה

. בהצלחה גדולההסתיים חודש קיימות

החודש בני הנוער השתתפו בפעילויות של למידה וחוויה ויצאו למרחבי לאורך 

.הטבע להתנסות בפעילויות מגוונות

.כאן-התמונות הזוכות 

בני הנוער נתרמו בשלל  . לדרך וממשיך להתקיים עד פסחיצא תרבות שבוע 

. יצירת אמנות, הרצאות, הצגות, תיאטרלייםסיורים : אירועי תרבות

https://drive.google.com/file/d/1YjQfYj5lIdG3t_1n8igRCwk0P2Ua8iSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KyYU8Ed1lhBsn1dqfJq8lS0Sajihw9ZL/view?usp=sharing
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בחברה הערביתאלימות 

מודעיםאנחנו.הערביתבחברהבאלימותהעלייהאחרבדאגהעוקביםאנחנו

בימיםהערביתהחברהאתהמלוויםהכבדיםולחששותבטחוןחוסרשללתחושה

בניושלשלנווהעובדיםהמנהלים,המנחיםשלומצוקתםכאבםעםומזדהים,אלה

.זומציאותבתוךהנוער

אנו רואים את , כחלק ממשרד החינוך וכשירות שנועד עבור בני נוער בסיכון

ופועלים במספר  , האלימות בחברה הערבית כבעיה לאומית המשפיעה על כולנו

:דרכים כדי לסייע ולהתמודד עם המצב

  מתקיימות השתלמויות ייעודיות לעובדים בנושאים של יישוב סכסוכים ושל

.זהות

 אותה ניתן  , עסבאחאלד אבו ' בנושא של פרופהתקיימה הרצאה בערבית

.  בלחיצה כאןלשמוע 

 קאסמימכללת אל מותאמת בשיתוף בימים אלה נכתבת תכנית מניעה.

 טיפול ופדגוגיה  -חינוךמתקיימות התערבויות ויוזמות מקומיות של צוותי

.  של הצוות ועם בני הנוערלהתמודדות 

המנהלים והעובדים שלנו  , אנחנו מעריכים את העבודה המורכבת של המנחים

נמשיך לבחון דרכים . הפועלים בתוך סביבה של חוסר בטחון, בחברה הערבית

.  לשפר את המענים ולסייע ככל שניתן למגר את התופעה הקשה

https://us02web.zoom.us/rec/share/OOPkI7qmYYvbGo30m7cfJgUmvlek_4pSSk-tUQBv0uApwHg2KH2X6XymoL0A6lEZ.Sd-vImpvGYtFlMep?startTime=1615312917000
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,  ולסיכום

.האביבאיחולים לקראת פסח וחופשת 

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו  "כחלק ממצוות חג הפסח נאמר ש

".  כאילו הוא יצא ממצרים

כדי שלחופש תהייה  , צריך לזכור את השעבוד-החירותכדי לחגוג את 

.  צריך להיות מודעים כיצד נראים החיים בלעדיו-משמעות

,  להיפגש, לנוע–שבה נלקח מאתנו הרבה מן החופש , עברנו שנה לא פשוטה

חשוב שנזכור  , אבל לצד השמחה על השחרור מהסגרים והמגבלות. להתקרב

ושנדע להעריך  , את המסע הזה במדבר של הזום, את מה שלמדנו בתקופה הזו

.הביחדעוד יותר את 

!לעובדינו מהחברה הערבית אנו מאחלים חופשת אביב מוצלחת

חג שמח לכם ולבני ביתכם

,חופשה טובה

ה"היל-מנהלת המחלקה לקידום נוער, יפעת קלמרו

ה"היל-נוערומטה קידום 


