
הקרן לילדים 
ונוער בסיכון

2020דצמבר -כנס יועצים 



,  לקידום הטיפול בילדים2004קרן ילדים ונוער בסיכון פועלת החל משנת 

, בין היתר בשל הזנחה, הנמצאים על רצף מצבי סיכון, בני נוער וצעירים

נשירה ממערכות  , ניצול מיני ופגיעה מינית באחרים, אלימות, התעללות

,  התמכרות לסמים ואלכוהול, קשיים חברתיים, קשיי קליטה, החינוך

.מעורבות בזנות ועוד

.74סעיף , 1995–ה "תשנ, (נוסח משולב)-פעילותה של הקרן מעוגנת בחוק הביטוח הלאומי 



אסטרטגיית העבודה

מיפוי סדור של צרכים ופיתוח מענים תוך , למידת השדה, זיהוי אתגרים•

הבניית שותפויות עם משרדי הממשלה וקרנות פילנטרופיות

דגש על פיתוח מענים , ייזום תוכניות חדשות-פלטפורמה לחדשנות •

דיגיטציה וטכנולוגיות  , תוך קידום דרכי התערבות שטרם נוסו, יצירתיים

.  שירות חדשניות

חבירה לעמותות  –גיבוי והשלמה לעבודת הממשלה –קרן לאומית •

ורשויות מקומיות

פיתוח חדש אל מול ביסוס קיים וחיבור למשרדי הממשלה  –מנעד עדין •

.גמישות במהלך הפיתוח

חיזוק מערך העמותות והרשויות בשלבי הייזום והפיתוח•

.הערכה ובקרה, ליווי והנחיה, מעטפת של הדרכה•



תקציב שנתי  

₪מיליון 20-כ

היקפי סיוע  

2-אלף ל700בין 
ח לכל  "מיליון ש

תכנית
10-מיליון ל2בין 

ח לכל  "מיליון ש
המיזמים  
המשותפים

משך הפעלה  

שנים3-4

נתונים והיקפי פעילות

שיעור 
הסיוע

50%-90%
בהתאם  

לאמור בתקנון  
הקרן



מיזמים בהפעלה והטמעה

מכינות ניצוץ  
משרד הרווחה ותוכנית יתד

עתיד בטוח
מסוגלות תעסוקתית

הורות בסיכון לגיל הרך  
מפעלים מיוחדים וידידות 

טורונטו

מרחב בטוח
בריונות ברשת האיגוד  

האינטרנט הישראלי

פנימה
משפחות בהזנחה

י"משרד הרווחה וקרן רש

איתור וסיוע במצבי קצה  
לנערות וצעירות  
בחברה החרדית

עלם ומשרד הרווחה

נור
נערות וצעירות החברה 

,  משרד הרווחה-הערבית 
י וקרן באדר"קרן רש

הורות עד הבית
מכון אדלר 



תכניות חדשות

ליווי צעירים  
:להשכלה ותעסוקה

אור שלום  
ילדים בסיכוי 

בת עמי
כוכבי המדבר

בית שולמית–ם "תל

פיתוח מענים 
:  דיגיטלים

איגי  
ב"ארגוני הלהט

מרכזי הסיוע לנפגעות 
תקיפה מינית

תכניות לחיזוק  
מערך ההשתלבות  
בקהילה הרשות  
לשיקום האסיר  



מיזמים בפיתוח

בדידות בקרב 
בני נוער

חדרי טיפול וירטואלייםמכינות לחיים
מרכזי חירום לנפגעות  

אלימות



תכניות לדוגמא

דיגיטלעלם 

מערך איתור והתערבות ראשונית לבני נוער  
במצבי סיכון ונפגעי אלימות ברשת

מכינה קדם  -מכינת ניצוץ 
צבאית לצעירים במצבי סיכון



תפקידי היועצים

ליווי בפיתוח 
תכנית עבודה  

ומודל לוגי

השתתפות 
בוועדות היגוי

ליווי והדרכה  
שוטפת  
למנהלי  
התכניות

סיוע בהכנת  
ועדות היגוי

הנחיית 
פורומים  
מקצועיים

מעקב אחר 
ביצוע ואישור  

דוחות  
מקצועיים



דגשים

למידת מתודות העבודה של הקרן והערכים המרכזים לאורם מתנהלת  •

התכניותשמירה על קשר שוטף עם צוותי •

זמינות ונגישות•

העברת דוחות חודשיים למנהלת הקרן•

אל מול  –תוך כדי העבודה ולא לאחר ביצוע , הצפה של אתגרים•

מנהלת הקרן


