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 שייכים  מקומייםשירותי רווחה אחריותמקובל לחשוב שהילדים הנמצאים ב

 שמי שאמור לדאוג להם הם עובדים סוציאליים –חינוכי הלתחום הטיפולי ולא 

 נעשו מחקרים שהראו כי מרביתם של הילדים 60-שנות הבעוד . ולא מורים

אך , רבים מהם נושרים ממערכת החינוךכות והאלה מגלים תוצאות לימודיות נמו

י זכה להתייחסות  החינוכי והטיפולהמרכיביםרק לאחרונה נושא הקשר בין 

ההצלחה של הילדים - קיימת נטייה חזקה להסביר את איןעדיי. מחקרית רצינית

 נעוצותנות של הילדים עצמם ולהתעלם מהסיבות האמיתיות שוהמטופלים בתכ

כמו . שיתוף הפעולהיכולתם לתיאום ול- איבפול והחינוך ובמאפייני מערכות הטי

  שירותי הרווחהמעט מאוד ידוע על האחוז הקטן של הילדים בחסות, כן

במסגרת .  הממוצע ואפילו למעלה מהממוצעבטווחשהישגיהם הלימודיים הינם 

הנמצאים הישגים הלימודיים של הילדים ההמחקר הנוכחי בדקנו את רמת 

ההבדל בין שתי  .מכןחברתי לאחר ה ואת מצבם הרווחהבאחריות שירותי 

 מבעיות ו סבל,היו בחסותבעבר אשר מרבית הצעירים . קבוצות אלה היה בולט

הצעירים שבהיותם בחסות , לעומת זאת. וכדומההתמכרות , פשיעה, בטלהאשל 

פיתחו רמה גבוהה של ו, השתלבו בחברה,  עבדו או למדו,למדו בצורה נאותה

  ). resilience (חוסן

  

 הינה תוצאה של אינטראקציה בין מרכיבים שליליים וגורמי חוסןכידוע תכונת ה

 תכונות אישיות ומאפייני .סיכון בחיי הילד לבין הגורמים החיוביים וההגנתיים

זילנד הראה כי לגורמי הסיכון יש - מחקר בניו.הסביבה הינם חלק במסגרת הזאת

 של גורמים שליליים שכל אחד רותהצטבכך ש, השפעה מצטברת על התוצאות

 להביא לבעיות חמורות בגיל עלול, בחיי הילדאינו משמעותי כשלעצמו מהם 

 מועילה חוסןשבמוקדה עומד פיתוח ההזאת התיאורטית מסגרת ה. הנערות

  .תייחסות לחיי הילדים האלהבהביותר 

  



תן ני.  הם ברוריםאחריות שירותי הרווחהגורמי הסיכון במקרה של ילדים ב

  : קבוצות4- לחלקם ל

  חוויות מזיקות לפני כניסה לחסות -

  החסות,הסביבה מערכת החינוך מצדתמיכה לא מספקת של למידה ב -

 והגורמים הרשמיים

מופנמות על ידי אשר  ,ציפיות נמוכות מצד עובדים סוציאליים ובתי ספר -

  שלהםעצמיתההילדים ופוגעות בהערכה 

אי וחברתיים הכישלון של הממשק המשותף בין בתי ספר לשירותים  -

  .יכולתם לעבוד ביחד

  :הגורמים ההגנתיים הם

  מון מצד מוריםאמפטיה וא -

 .מורים בתפקיד דמות לחיקוי -

לדים בחסות  מוזכרים על ידי יין כי במחקר שלנו התגלה כי מוריםחשוב לצי

ה יותר מאשר עובדים הרבבתדירות גבוהה  עידוד החוסן, כמקור לתמיכה

  .סוציאליים

  

בעקבות הרפורמה במערכת החינוך בבריטניה והעברת הסמכויות מרשויות 

מצבם של הילדים בחסות נעשה מאוד , חינוך מקומיות לבתי ספר ומנהליהם

אשר  פגיע משום שמבחינה חוקית הם נמצאים באחריותן של רשויות מקומיות

להשפעה שלילית של רפורמה . חדשאינן מסוגלות למלא את תפקידן במצב ה

 בפרט יש טיפול שירותי הרווחהבחינוך על הילדים בסיכון בכלל ועל הילדים ב

   .עדויות רבות

  

מעבר ,  גורם סיכון עצמאי עבורו למערכת החסות מהווה הילדתניתן לומר כי כניס

 לחינוך של הילד והתוצאות הלימודיות כל מה שקשורב, נסיבות האחרות בחייול

מדיניות נכונה ושיתוף . היפך הוא הנכוןה. אך מצב זה אינו מחויב המציאות.  ושל

ך את הפעולה בין הגורמים הטיפולים לגורמים החינוכיים היו מאפשרים להפו

 אמורה להיות רווחהמערכת ה.  בחיי הילדיםהכניסה למערכת לנקודת המפנה

לסיכונים פתחת עמידות חינוכית ולא מערכת שמביאה מערכת הגנתית שמ

ת גורם שמסייע רבות בטיפול והוצאות לימודיות טובות מהו, כאמור. חדשים

 חברתית והשתלבותעמידות , הכללי בילד ומאפשר לו לפתח הערכה עצמית

  .תקופת הטיפול בילדבתום 

  



שהתרחשו ) אם כי שינויים אטיים מאוד ( במדיניותניתן להצביע על השינויים

עבור ילדים קמה מקומית הב ארציים ותוכניותכה לאחרונה ובפיתוח שירותי תמי

 נשירתם תמטרתם למנוע אואשר  אחריות שירותי הרווחהבסיכון וילדים ב

 מחקרים סטטיסטיים חינוכיים מצביעים .ממערכת החינוך ולקדם אותם בתוכה

 שהן באופן שיטתי  אך גם על כך,זהוכניות מסוג על התוצאות המרשימות של ת

אך . ם לקיצוציםמיד נמצאות בין המועמדים הראשוניצוב ותתקסובלות מבעיות 

 הרבה יותר משמעית-על מנת להביא למפנה יש צורך במדיניות אפקטיבית וחד

המטופלים על ידי שירותי מכוונת למניעת הנשירה וקידומם של הילדים  שתהיה

 כמו .מים להםיהמתאספר האפשר את קבלתם לבתי שתר ובבתי הספהרווחה 
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