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  תקציר
  

 לבני נוער בעלי קשיים מיועדותהיומיות חינוכיות -שיקומיות-הן מסגרות טיפוליותמסגרות המפתן 

-לרבות בתי(שאינם יכולים להסתגל למערכת החינוך הרגילה , ולימודיים חברתיים, רגשיים, משפחתיים

לימודים וחיי , עבודהמסגרת המפתן מכוונת לאפשר לחניכים התנסות חיובית ב. )הספר הטכנולוגיים

באופן שיאפשר להם בהמשך , אישיים- וחיזוק מיומנויות וכישורים ביןלמידת הרגלי עבודה, חברה

. ממצאים של מחקר מעקב אחר חניכי מפתנים, לראשונה, דוח זה מביא. להשתלב במסגרות נורמטיביות

 פורסמווממצאיו , 1996-1994המחקר מהווה המשך למחקר הערכה על מערכת המפתנים שנערך בשנים 

שבמסגרת ,  צעירים שהתחנכו במפתנים306עוקב אחר , 2001- בהמחקר הנוכחי שנערך .1998בשנת 

מהווה המחקר הנוכחי נדבך , בכך. המחקר הקודם נאסף עליהם מידע במהלך תקופת שהותם במפתן

ם במסגרתם לבני היכול לשמש בסיס לשיפור המענים הניתני, נוסף למאגר המידע על אודות המפתנים

   .הנוער

  

את מסלול חייהם בשנים לאחר , ם לגבי תקופת השהות במפתן המפתניהמחקר בוחן את תפיסת יוצאי

בתחומים המהווים יעדים , מספר שנים לאחר היציאה מהמפתן,  בזמן המחקרואת מצבםעזיבת המפתן 

; ן ותרומתה לחייהםנבדקה תפיסתם של היוצאים לגבי חוויית השהייה במפת. להתערבות המפתן

, האופן בו השתלבו בהמשך במסגרות לימודים; )סיום מסגרת והשגת תעודות(הישגיהם במסגרת המפתן 

קבלת , משפחה, בתחומים של תעסוקה, איוןימצבם בעת הר; והישגיהם במסגרות אלו, תעסוקה וצבא

יוצאים בתקופה שמאז  הקשר בין הישגיהם של הנבדק,  לסיכום.חברתיה ם ממצבנםעזרה ושביעות רצו

, גילם כיום, נסיבות עזיבתם את המפתן(עזיבת המפתן ומצבם כיום לבין מאפיינים שונים שלהם 

  ).תפקודם בעת השהות במפתן ועוד

  

 306במחקר השתתפו . עיקר המידע נאסף באמצעות שאלון טלפוני בעזרתו רואיינו יוצאי המפתנים

.  חניכים שנכללו במחקר הקודם509 מתוך 60%-הווים כהמ, ידי צוותי המפתנים-יוצאים שאותרו על

מחדדים סוגיות מרכזיות ראיונות אלה .  מיוצאי המפתנים20נערכו ראיונות עומק פתוחים עם , בנוסף

כמו  ,ומאפשרים הבנה מעמיקה יותר על האופן בו תופסים היוצאים את המפתנים ואת תרומתם לחייהם

  . ם אלו עם הגיעם לבגרותגם את האתגרים העומדים בפני צעירי

  

הם עזבו את . 25-23ועוד כרבע בגיל , 22-19מהיוצאים היו בגיל ) 68% (יםשליש-כשני, בעת ביצוע המחקר

 שנים לפני מועד ביצוע 6 עד 4 מהם עזבו 70%( שנים לפני מועד ביצוע המחקר 8המפתנים שנתיים עד 

  ). המחקר

  

עם זאת למחקר מספר . בני נוער בסיכוןערכו בארץ על  אחד ממחקרי המעקב היחידים שנמחקר זה הוא

 :מגבלות
 לא ,סיכון ובקרב כלל המערכת המקצועית העוסקת בטיפול בבני נוער ב,בפרט, במערכת המפתנים. 1

מבוגרים צעירים בעלי רקע אישי ומשפחתי לגבי מצבם הרצוי של  ציפיות קיימת הגדרה מוסכמת של



  ii

זו מקשה על בחינת מצבם ועל היכולת להגדיר האם המפתנים הצליחו בהירות -אי. כשל יוצאי המפתנים

  . של היוצאיםגיהםמדדים לבחינת הישלצורך המחקר הוגדרו מספר . בהשגת יעדיהם

ביקרו ש,  צעירים בעלי מאפיינים דומים לאלה של יוצאי המפתנים-במחקר לא נכללה קבוצת ביקורת . 2

המחקר לא מאפשר לומר האם , לכן. גרת בתקופת נעוריהםבמסגרות אחרות או שהיו מנותקים מכל מס

  . מצבם של היוצאים טוב יותר לעומת מצבם של צעירים דומים שלא ביקרו במפתן

מבדיקת .  מבני הנוער ששהו במפתנים בתקופת המחקר הראשון60%-במסגרת המחקר רואיינו כ. 3

מצבם של היוצאים שלא רואיינו , ממוצעבמאפייניהם של המרואיינים לעומת אלו שלא רואיינו עולה כי 

עשויה לגרום להטיה זו  עובדה .היה בעייתי יותר בעת שהותם במפתן ממצבם של היוצאים שרואיינו

מכיוון שקבוצת המרואיינים אינה מייצגת באופן מלא את אותם יוצאים , כלומר. מסוימת בממצאים

בי מצבם של יוצאי המפתנים עשויה להיות התמונה שתצטייר לג, שמצבם בתקופת המפתן היה פחות טוב

  . טובה יותר מזו שהייתה מתקבלת אילו היה ניתן לכלול במחקר את כלל היוצאים

  

  . להלן תקציר ממצאי המחקר והסוגיות העולות מהם

  

 תקופת המפתן .1
  ת הביקור במפתןי חווי1.1

כך שרוב בני הנוער  מעידים על  והראיונות שנערכו במסגרת המחקר הנוכחיממצאי המחקר הקודם

, על רקע זה. מגיעים למפתנים לאחר שחוו כישלונות וקשיים במסגרות החינוכיות הקודמות בהן למדו

שנתיים ויותר מעידה על כך במשך במפתן ביקרו המרואיינים במחקר  מיםשליש-שנישהעובדה 

סגרות חינוכיות  שאינם יכולים להסתגל למיציבה לבני נוערייעודם כמסגרת  שהמפתנים ממלאים את

 דיווחו על שביעות 80%-וכ, שלישים מהנשאלים ציינו שהם מאוד מרוצים שלמדו במפתן-שני. רגילות

לדיווחים בהשוואה , אחוזים אלה גבוהים במידה משמעותית. רצון גבוהה מיחסיהם עם צוות המפתן

 וסיכון בקרב תלמידי בסקר שבדק התנהגויות בריאות, הלדוגמ (במחקרים על מסגרות לימודיות רגילות

שהם חשים '  מהבנות בכיתות י42%- מהבנים ו45%א בכלל מערכת החינוך בישראל דיווחו "י-'כיתות ו

שהתמקדו מאחוזי שביעות רצון שנמצאו במחקרים , ואף גבוהים, ודומים, )שצוות המורים מתעניין בהם

תייחסות הצוות החינוכי שיפור הבתכניות מיוחדות לתלמידים חלשים שאחת ממטרותיהן הייתה 

בראיונות הפתוחים מציינים  ). במחקרים שונים שנערכו במסגרות שונות52%-74% (לתלמידים

ואת , את התחושה שקיבלו אותם והאמינו ביכולותיהם, המרואיינים את התמיכה שנתן להם הצוות

   .העובדה שהמפתן תרם להם בחיזוק נורמות התנהגות חיוביות

  

חלק : ידי המרואיינים כראוי לשיפור- הייתה אחד התחומים שצוינו עלרמת המשמעת במפתן

וכלפי כאלה שאינם מגיעים , במפתן קיימת יד רכה מדי כלפי בני נוער מתפרעיםשמהמרואיינים טענו 

מרואיינים אחרים הביעו הערכה , עם זאת. יש צורך לשים לחניכים יותר גבולותשו, בקביעות ללימודים

  .  בצד הדגש המושם על נורמות התנהגות נכונות, כלפי התנהגויות שונות של חניכיםלסובלנות הקיימת 
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  הסדנאות וההישגים הלימודיים עם היציאה  ו שביעות הרצון מהלימודים1.2

מרבית חניכי המפתנים מגיעים אליהם עם עבר של כישלונות לימודיים ועם פערים גדולים במיומנויות 

מערכת המפתנים ). רבע אף מוגדרים כבעלי אינטליגנציה גבולית או פיגור קלכ(יסוד בהשוואה לבני גילם 

באמצעות הסביבה התומכת , שמה לה מטרה לאפשר לכל חניך לממש את הפוטנציאל הלימודי שלו

אישיות והלימודיות ובעזרת הפעילות בסדנאות והלימודים -חיזוק המיומנויות הבין, שמעניק המפתן

ולגבי , נשאלו לגבי שביעות רצונם מהפעילות בסדנאות ומהלימודים העיונייםהמרואיינים . העיוניים

  .התעודות אותן השיגו במהלך השהות במפתן

  

בראיונות הפתוחים . מרוצים מהסדנאות בהן השתתפו, בנים ובנות, )80%-למעלה מ(רוב היוצאים 

ם להתפתח ולבטא את פשרו לההיוצאים מביעים תחושה כי הסדנאות היו מקום בו קיבלו אותם וִא

  .יכולותיהם

  

למעלה ממחצית הנשאלים דיווחו כי הם  -גם מידת שביעות הרצון מהלימודים העיוניים גבוהה למדי 

השגת -ואת אי, חלק ניכר מהמרואיינים ציינו את רמת הלימודים הנמוכה, עם זאת .מאוד שבעי רצון

אחוזים ניכרים דיווחו על כך שהם  ו;כסיבות מרכזיות לחוסר שביעות רצונם מהמפתן, התעודות

או שלא למדו לקראת השגת , )כגון אנגלית ומחשבים(מצטערים שלא למדו מקצועות עיוניים נוספים 

מציינים כי כיום הם מבינים טוב יותר בראיונות הפתוחים המרואיינים . תעודת מקצוע או תעודת בגרות

  .את חשיבות הלימודים וההשכלה להתקדמות בחיים

  
, כשליש קיבלו תעודת מקצוע חיצונית. ש היוצאים דיווחו כי לא קיבלו כל תעודה עם עזיבת המפתןכשלי

,  שסיימו לפני כןמית מו ומעלה קיבלו יותר תעוד17היוצאים בגיל .  רק תעודת סיום פנימית-וכשליש 

  .ואחוז הבנות שיצאו מהמפתן עם תעודה גבוה יותר מאחוז הבנים

  

  היציאה מהמפתן 1.3

 ועזבו קרוב לגיל זה או אף 18 מבין המרואיינים השלימו תקופת לימודים במפתן עד גיל יםישים אחוזחמ

,  לפחות17מבין הבנות שהו במפתן עד גיל שישים ושלושה אחוזים  .17 עזבו לפני גיל 50% ;לאחר מכן

  .ות עשו זאת בניגוד לדעת הצו17כשליש העוזבים לפני גיל .  בלבד מבין הבנים34%לעומת 

  

הם חשים שההחלטה לעזוב הייתה , במבט לאחור, נשאלו האם כיום, העוזבים לפני תום המסלול במפתן

מתחרטים על ציינו שהם  37%- חשים שהחלטתם הייתה נכונה ו)59%(שלישים -קרוב לשני. נכונה

  . )משמעי-השאר לא יכלו לענות באופן חד(לעזוב החלטה ה

  

 .המפתן עזיבתסיוע בקבלת ההחלטה מה לעשות לאחר חו כי קיבלו הנשאלים דיוו) 39%(למעלה משליש 

בעיקר , חלקם חשים כי נזקקו לסיוע נוסף.  מהמרואיינים דיווחו שלא קיבלו כל סיוע עם עזיבתם60%-כ

   .בתחום ההכוונה למקומות עבודה ולמסגרות לימודים
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  עבודה וצבא, לימודים: לאחר היציאה מהמפתןהשתלבות במסגרות נורמטיביות . 2
   

   לימודים2.1

מיד לאחר העזיבה  (היוצאים המשיכו ללמוד במסגרת כלשהי בשנים שלאחר עזיבת המפתן) 35%(כשליש 

או (שלישים קיבלו -וכשני,  מהם השלימו את הלימודים במסגרת אליה עברו60%-כ. )או מאוחר יותר

 80%-קרוב ל. ות השלמת שנות לימודתעודות סיום ותעוד, בעיקר תעודות מקצוע, תעודות)  לקבלעמדו

אך כשליש מהם , מהלומדים מדווחים על שביעות רצון גבוהה מהלימודים לאחר היציאה מהמפתן

, קשיי הסתגלות והתנהגות, שהבולטים בהם הם קשיים עם החומר העיוני, מדווחים על קשיים שונים

  .וקושי עם מספר השעות והעומס

  

אחוז הממשיכים , 18 בקרב היוצאים שעזבו את המפתן קרוב לגיל .הלומדים מתחלקים לשתי קבוצות

  .ורובם למדו במסגרות מוגנות או בקורסים מקצועיים, )23%(ללמוד במסגרות נוספות נמוך יותר 

  

. ללמוד לאחר היציאה מהמפתןהמשיכו  )41%(אחוז גבוה יותר , )17לפני גיל (מבין היוצאים בגיל צעיר 

ואחרים , השלימו יחידות בגרות) המהווים פחות מאחוז מכלל היוצאים( צעיר חלק קטן מהיוצאים בגיל

 מכלל 8%-המהווים כ, צעיר מהיוצאים בגיל 14%-כ(קבוצה קטנה . קיבלו תעודות גמר או תעודות מקצוע

ספר -ספר תיכון מקיף או בית- בית- עברו ללמוד במסגרות ברמה לימודית גבוהה יותר )היוצאים

סיימו את )  מכלל היוצאים3%-המהווים כ,  מהיוצאים בגיל זה6%-כ (מחציתםת מפחוו, טכנולוגי

   .המסגרת אליה עברו
  

היוצאים באים מקרב , והמסיימים מסגרות אלו" נורמטיביות"רוב העוברים ללמוד במסגרות , ככלל

ניכים כי צוותי המפתנים יודעים לזהות את אותם ח, אם כן, נראה. שעזבו את המפתן בהסכמת הצוות

ואלו גם התלמידים שרמת המיומנויות הבסיסיות שלהם , שמסוגלים להצליח במסגרות נורמטיביות

) 60%-כ(חלק ניכר , עם זאת. ידי הצוותים כגבוהות יחסית לאחרים-והתנהגותם הלימודית מוערכות על

ליחים אינם מצ)  שעזבו בהסכמת הצוותהגם בקרב אל" (נורמטיביות"מהעוברים למסגרות לימודים 

 50%רק ( שעברו למסגרות מוגנות יותר הוהם פחות שבעי רצון מהמסגרת מאשר אל, לסיים את המסגרת

 כלל אינם מרוצים לעומת 29%-ו, אחרות שלמדו במסגרות לימוד האל בקרב 86%לעומת , דומרוצים מא

  ). שלמדו במסגרות אחרותה בקרב אל5%

  
   עבודה2.2

) 87%(רוב היוצאים . הוא הרגלי עבודה תקינים, ם בקרב חניכיואחד התחומים אותם המפתן מנסה לקד

ועבדו במקומות עבודה , היו שכירים) 92%(רובם הגדול של העובדים . עבדו מאז עזבו את המפתן

אחוז לא מבוטל מבין היוצאים . כגון מרכזי שיקום, רק מעטים עבדו במקומות עבודה מוגנים. פרטיים

 בין חצי 14%-ו, וצאים דיווחו שעבדו באופן קבוע מעל שנה באותו מקום כרבע הי:הראו התמדה בעבודה

לא עבדו באף מקום עבודה ) 5%(ואחוז קטן יחסית , חמישית עבדו עד חצי שנה באותו מקום, שנה לשנה

  .יותר מחודש
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ורק מעטים קיבלו , הגיעו לעבודתם הראשונה בכוחות עצמם או בסיוע בן משפחהשרוב העובדים דיווחו 

תמיכה קבלת מהראיונות הפתוחים עולה בבירור הצורך של העובדים ב. כוונה מגורם טיפולי מקצועיה

מעסיק "של חלקם תיארו דמות .  על מנת שיוכלו להשתלב במסגרות תעסוקה ולהתמיד בהןועידוד

  . שסייע להם בתהליך זה" תומך

  

  שירות לאומי/ צבא2.3

כשליש הבנים ששירתו .  התגייסו לצבא או לשירות לאומיהבנות) 21%(הבנים וכחמישית ) 47%(כמחצית 

 קרוב למחצית .חצי שנהפחות מרבע שירתו וסיימו שלוש שנות שירות ) בניםהכלל  מ10%-המהווים כ(

  . אך כשליש שירתו פחות מחצי שנה,  חודשים ומעלה20שירתו )  מכלל הבנות7%(ששירתו הבנות 

  

ארבעים ושמונה . ם ציינו שלא היו להם קשיים בשירותמשרתי/ ששירתוממי) 52%(למעלה ממחצית 

והמרחק משפחתיים קשיים , שהעיקריים שבהם הם קושי בקבלת סמכות, ציינו קשיים שוניםאחוזים 

קשיי ההסתגלות למסגרת היו גם הסיבה . התנאים הפיזיים וחוסר שביעות רצון מהשיבוץ, מהבית

הסיבה השנייה בשכיחותה היא קשיים . תהשלמת מלוא תקופת השירו-המרכזית שצוינה לאי

, בא לידי ביטוי הרצון העז של חלק מהיוצאים להתגייסהפתוחים ברבים מהראיונות . משפחתיים

רבים , עם זאת. והתקוות הרבות שהם תולים בשירות, המאמצים שהם וצוותי המפתנים משקיעים בכך

הם מדווחים על קשיים לאחר . רתמדווחים על כך שתקוותיהם התנפצו לאחר המגע הקשה עם המסג

אחוז , לאור זאת. המסתיימים לעתים קרובות בענישה ובשחרור מהצבא, פרק זמן קצר בשירות

 השתתפו בקורסים 27%רק : המתגייסים שדיווחו שעברו בצבא קורס הכנה לשירות נראה נמוך למדי

נים להכנה למסגרת צבאיים ולא בקורסים המכוו-וחלקם הגדול בקורסים מקצועיים קדם, כאלה

  .הצבאית

  

   היעדר מסגרת עיסוק פורמלית2.4

בהן שהו למעלה מחודשיים ללא מסגרת מאז היציאה מהמפתן דיווחו על תקופות הבנים ) 48%(כמחצית 

בעיות בריאות וחוסר , הסיבות המרכזיות שצוינו למצב זה היו אבטלה.  צבא אועבודה, של לימודים

עבודה או ,  בהן לא היו במסגרת לימודיםדיווחו על תקופות כאלההבנות  )56%(למעלה ממחצית . תפקוד

חלק מהנשאלים הגדירו את התקופה כזמן  .תמהּוִא דיווחו על תקופות בהן שהו בבית בשל 22%עוד , צבא

  . בנות דיווחו יותר מבנים על אבטלה. מעבר עד הלימודים או הגיוס

  

  זרהקשר עם שירותים וצורך בע,  מצבי מצוקה2.5

בין . היו במסגרת סגורה כלשהי מאז שעזבו את המפתןדיווחו שהנשאלים עשר אחוזים מ-שנים

הערכה זו עשויה  .מוסד פסיכיאטרי, חולים-בית, כלא צבאי, כלא אזרחי, וסטלה ,מעון נעול: המסגרות

, בשל העובדה שייתכן שחלק מהיוצאים התביישו לספר על שהות במסגרת סגורה, חסר-להיות הערכת

ובשל העובדה שבקרב היוצאים שלא רואיינו ישנו אחוז גבוה יותר של צעירים שסבלו מבעיות 

אם יש יוצאים שנמצאו בעת , בנוסף. התנהגותיות ורגשיות שהיו יכולות להוביל למסגרות סגורות

  .  הם לא רואיינו, הריאיון במסגרת סגורה
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קצבאות ביטוח , לרוב(שמי מאז עזיבת המפתן כשליש מהיוצאים דיווחו שקיבלו עזרה כלכלית מגורם ר

  ). לאומי

  

שלושים . היוצאים היו בקשר עם אדם אחד או יותר מצוות המפתן מאז עזבו) 44%(קרוב למחצית 

אחוז הפונים לעזרת עובד ). בעיקר עם עובד סוציאלי(אחרים אחוזים היו בקשר עם גורמים טיפוליים 

כרבע היוצאים טענו שפנו לעזרת . עבדו והסובלים מפיגור קלאנשים שלא , סוציאלי גבוה בקרב בנות

מחלק מהראיונות הפתוחים עולה תחושה של אכזבה מהשירותים . אך לא קיבלו אותה, גורם טיפולי

  .  ומהתמיכה שקיבלו מגורמים אלו בשנים שאחר היציאה מהמפתןהמקצועיים
  

  בעת ביצוע המחקרמצב היוצאים . 3
  

   עיסוק 3.1

השאר  (25-23ועוד כרבע בגיל , 22-19 מהיוצאים היו בגיל יםשליש-בעת ביצוע המחקר כשני, כפי שצוין

 למדו 8%-ו, בצבא שירתו 12% ,בעת ביצוע המחקר עבדו) 47% (םקרוב למחצית). 18בני היו עדיין לא 

למעלה , בקרב הבנות: יש הבדלים בין בנים לבנות . בביתהיו) 40%(אחוז ניכר  ).למדו וגם בדו גם ע4%(

 8%, עבדו 40% ;) אמהות לילדיםיוה,  מכלל הבנות19% שהיוו,  מהן35% (נמצאו בבית) 54%(ממחצית 

 8%- בצבא ו16%,  בביתוהי 33%, עבדו) 49%(קרוב למחצית , בקרב הבנים.  נמצאו בצבא2% ורק למדו

שהיו ים בקרב אלה אחוז הלומד: נמצאו דפוסי עיסוק שונים בקרב קבוצות הגיל השונות, כצפוי. למדו

 שהיושל יוצאים ) 40%( גם אחוז גבוה היהבקבוצה זו ). 24%( גבוה יחסית 18-17 בני בעת עריכת המחקר

הבנים מהקבוצה בקרב . 22-19 בני יו בקרב אלה שה)16%( יותרגבוה היה אחוז המשרתים בצבא . בבית

לעומת , 51%(  בצבאשירתו או למדו, שלא עבדוד של יוצאים ונמצא אחוז גבוה מא, 25-23בני , הבוגרת

  ).  בקרב כלל הבנים33%

  

   משפחתי וחברתי מצב 3.2

 היו 10%- ל; גרושים2%,  נשואים13% , רווקיםיושל הנשאלים ה) 85%(הרוב הגדול  ,בעת ביצוע המחקר

) 77%(רוב היוצאים . נשואיםהיו  מהבנים 4%רק .  ילדיםהיוולרבע , נשואותהיו כשליש הבנות . ילדים

פיין התאעל רקע האחוז הגבוה של יוצאים שהרקע שלהם , ממצא זה מפתיע.  עם הוריהםותגוררה

 פשרשלא ִא במצבם הכלכלי של היוצאים , כנראה,אך מוסבר, בבעיות קשות ביחס המשפחה כלפיהם

  . להם מגורים עצמאיים

  

ליהם הם מרגישים שיש דיווחו כי כאשר הם רוצים לשתף מישהו במה שעובר ע) 82%(רוב המרואיינים 

 דיווחו 18%, עם זאת.  דיווחו שהם מאוד מרוצים ממצבם החברתי74%, הכל-בסך. להם את מי לשתף

 דיווחו 9%-ו,  מרוצים כלל ממצבם החברתילא היו 11%, שאין להם את מי לשתף במה שעובר עליהם

  . שהם מבלים את רוב זמנם לבד
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   תכניות לעתיד3.3

שנה לגבי הלעתידם ותכניות בקשר  להם היושבעת עריכת המחקר ם ציינו שלישים מהיוצאי-כשני

לאחוז גבוה יותר מהבנות .  להם תכניות לשנה הקרובה גבוה מאחוז הבנותהיואחוז הבנים ש. הקרובה

ל " תכניות לנסיעה לחוהיו, לעומת זאת, לאחוזים גבוהים יותר של הבנים.  תכניות להקמת משפחההיו

בראיונות הפתוחים עלו לעתים הפערים בין תכניותיהם ושאיפותיהם של . לצבאותכניות הקשורות 

וכי עליהם להיאבק יותר ; לבין תחושתם כי ייתקלו בקשיים רבים בדרך להגשים אותן, המרואיינים

  . מאחרים על מנת להגיע קרוב יותר לאורח חיים שיוכל להיחשב נורמטיבי

  

  יעים עליהם והמשתנים המשפהישגי היוצאיםסיכום . 4
-הרגשיבהם התחום , המפתן שואף לשפר את יכולותיהם של חניכיו בחייהם הבוגרים במספר תחומים

נבחנו מספר מדדים היכולים להעיד על הישגיהם של , לכן. הלימודיהתחום התעסוקתי והתחום , חברתי

חלקם למצבם ו, חלקם מתייחסים למצבם של היוצאים מאז שעזבו את המפתן. היוצאים בתחומים אלה

השגת תעודות ממסגרות , )המפתן או מסגרת אחרת(סיום מסגרת לימודית כלשהי : בעת ביצוע המחקר

 הימצאות במסגרת עיסוק כיום, צבא בתקופה שמאז עזיבת המפתן/התמדה במקום עבודה, האל

   .ושביעות רצון ממצב חברתי

  

  . משתניים-נערכו ניתוחים רב, בחון אלו משתנים מתקשרים עם הישגיהם של היוצאיםעל מנת ל

יש הישג אחד עד ) 51%(למחצית . יש הישג אחד לפחות) 97%(כמעט לכל היוצאים נמצא כי , הכל-בסך 

 הסיכוי להיות בעל הישגים .יש ארבעה או חמישה הישגים) 46%(ולקרוב למחצית , שלושה הישגים

שעזבו בגיל צעיר  ה ובקרב אל18יל גבוה יותר בקרב היוצאים שנשארו במפתן עד ג)  הישגים5-3(רבים 

הערכת הצוות שליוצא רמת , כן-כמו). בניגוד לדעת הצוותעזבו  שהלעומת אל(בהסכמת הצוות , יותר

 את הסיכויים למספר גבוה של יא גם הה מעל,אינטליגנציה גבוהה וכי הסתגלותו למפתן היתה טובה

   .הישגים

גמר / קיבלו תעודת סיום או יותר18בני היו  רשבעת עריכת המחקמהיוצאים ) 67%(שלישים -כשני 

הסיכויים לסיים מסגרת לימודית הם הגבוהים ביותר בקרב היוצאים . ממסגרת לימודית כלשהי

 שעזבו את המפתן לפני גיל ההסיכויים הנמוכים יותר הם בקרב אל; 18שנשארו במפתן עד קרוב לגיל 

  .בניגוד לדעת הצוות, 17
 - מחזיקים בתעודה חיצונית ) 46%(כמחצית ,  ויותר20 בני כת המחקר היושבעת ערימבין היוצאים  

הסיכויים שהיוצא יחזיק בתעודה ). אחוז אחד מהיוצאים(תעודת מקצוע או תעודת בגרות חלקית 

, 17 ובקרב העוזבים לפני גיל 18 שנשארו במפתן עד גיל הבקרב אל, חיצונית גבוהים יותר בקרב הבנות

הסיכוי גבוה יותר ככל שהיוצא הוערך , כצפוי, כן-כמו. ית ליוצאים בניגוד לדעתויחס, בהסכמת הצוות

 . ידי צוות המפתן כבעל אינטליגנציה גבוהה יותר-על
עבדו באותו מקום עבודה ,  או יותר20 בני שבעת עריכת המחקר היוהיוצאים מ) 68% (יםשליש-כשני 

המשתנה היחיד המתקשר באופן . המפתןבתקופה שמאז עזיבת , או שירתו בצבא במשך שנה לפחות

 . לבנים סיכוי גבוה יותר להתמיד במקום עבודה או בצבא-מובהק להיבט זה הוא מין היוצא 
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הסיכויים להימצא במסגרת . שים אחוזים מהיוצאים נמצאו במסגרת עיסוק בעת ביצוע המחקריש 

על (הה והסתגלות טובה למפתן אינטליגנציה גבו. יורדים ככל שהיוצא מבוגר יותר בעת ביצוע המחקר

 .מגדילים את הסיכוי לכך שהיוצא נמצא במסגרת עיסוק) פי הערכת הצוות בזמן הביקור במפתן
לבנים סיכויים גבוהים . יווחו שהם שבעי רצון ממצבם החברתידהיוצאים מ) 74%(רבעים -כשלושה 

 דווח שסבלו מבעיות וליוצאים אשר בזמן הביקור במפתן, יותר להיות שבעי רצון מאשר לבנות

  . חמורות ביחס המשפחה כלפיהם סיכוי נמוך יותר להיות שבעי רצון

  
במסגרת המחקר . האם יש הבדלים בין יוצאי המפתנים השונים בהישגים שלהם, שאלה מעניינת היא

נמצא כי ו, והתקדמות החניכים בהם בתקופת ביקורם במפתןנבדקו דרכי העבודה של המפתנים הראשון 

במחקר הנוכחי  .חלה התקדמות רבה יותר בקרב החניכים במיומנויות היסוד) 'ה', ד(ם מהמפתנים בשניי

ולהיות שבעי , נמצא כי יוצאי מפתנים אלו הם בעלי סיכויים מעט גבוהים יותר לסיים מסגרת לימודית

 האם יש ברשות היוצא: לא נמצא קשר בין המפתן לבין המאפיינים הבאים. רצון ממצבם החברתי

הימצאות , צבא לאחר עזיבת המפתן/התמדה במסגרת עבודה ,)מקצוע או בגרות חלקית(תעודה חיצונית 

כי הממצאים במחקר , עם זאת, ראוי לזכור.  ומספר כללי של הישגיםבעת ביצוע המחקרבמסגרת עיסוק 

 הראשון בדבר השונות בדרכי העבודה של המפתנים והשפעתם על הישגי החניכים בתקופת השהות

כך שאין , וכי כל המפתנים שנכללו במחקר הם בעלי רמה ממוצעת ומעלה, לא היו חדים וברורים, במפתן

   .סיבה לצפות לשונות רבה בהישגי חניכיהם

  

בעת  נמצאו שליש היוצאים :חלק מהיוצאיםישנם גם ממצאים מדאיגים לגבי מצבם של , בצד ההישגים

 בשום נמצאולא התמידו מעולם במקום עבודה וגם לא  18%,  תעסוקה או ללא מסגרת לימודיםהמחקר

   .על בדידותדיווחו  18%-ו, בעת ביצוע המחקרמסגרת עיסוק 

  

  סוגיות מרכזיות. 5
 :ממצאי המחקר מעלים מספר כיווני פעולה להמשך עבודתם של המפתנים

, בוצה זוישנה ציפייה שבעבור חלק מק. 18חלק ניכר מחניכי המפתנים אינם נשארים בהם עד גיל  .1

כי , הממצאים מראים. לחזרה למסגרת החינוך הנורמטיבית" קרש קפיצה"מסגרת המפתן תהווה 

מבין היוצאים בגיל צעיר אכן המשיכו ללמוד במסגרות בעלות רמה לימודית גבוהה ) 14%(מעטים 

נת בבחי .אף סיימו אותן)  מכלל היוצאים3%- המהווים כ, מהיוצאים בגיל צעיר6%-כ (חלקם, יותר

כי רובם עזבו את המפתן בהסכמת ,  נמצא,מאפייני היוצאים שעברו למסגרות כאלה וסיימו אותן

דבר , ידי הצוות בעלי מיומנויות לימודיות ויכולת הסתגלות גבוהות יותר-והם הוערכו על, הצוות

 המראה על יכולת אבחנה טובה של הצוות לגבי סיכוייהם של היוצאים להשתלב במסגרות לימודיות

 שיצאו בניגוד לדעת הובעיקר מרבית אל (בעבור רוב היוצאים בגיל צעיר, עם זאת. מחוץ למפתן

וגרמה לכך שכיום מעטים יותר מהם , עזיבת המפתן הובילה להתנתקות ממסגרת לימודים, )הצוות

ניתן . בהשוואה לקבוצת החניכים שנשארו במפתן עד גיל מאוחר יותר,  חיצוניותמחזיקים בתעודות

כי המסלול של השתלבות מחדש במערכת החינוך הנורמטיבית אינו המסלול השכיח בעבור , מרלו

 ,עם זאת. וכי רבים מהעוזבים בגיל צעיר אינם משתלבים במסגרת לימודית אחרת, יוצאי המפתנים

עזיבה מוקדמת . התמונה שונה, בעת עריכת המחקרראוי לציין כי בהתבוננות על מצבם של היוצאים 
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 במסגרת בעת עריכת המחקראינה מקטינה את סיכוייו של היוצא להימצא ) יגוד לדעת הצוותגם בנ(

  .עיסוק או להיות שבע רצון ממצבו החברתי
 שעברו היחסית לאל(שעברו ללמוד במסגרות נורמטיביות מדווחים בשיעורים גבוהים יותר היוצאים  .2

חשוב לזכור כי מסגרות . הלימודיםעל חוסר שביעות רצון מ) שיקומיות-ללמוד במסגרות מוגנות

החינוך הנורמטיביות אינן ערוכות להתמודד באופן מספק עם בני נוער בעלי קשיי הסתגלות ולמידה 

על ). מלכתחילה, זו הייתה הסיבה המרכזית להיפלטותם של רבים מחניכי המפתנים ממסגרות אלו(

הם עדיין זקוקים לליווי , ים אלהאף שהשהות במפתן מכוונת לשפר את יכולתם של החניכים בתחומ

לגבי אותם חניכים . שהן גדולות יותר ופחות תומכות מטבען, ותמיכה בהשתלבות במסגרות חדשות

יש לספק , והמעוניינים להשתלב במסגרות נורמטיביות, שתפקודם הלימודי וההתנהגותי תקין יחסית

וי של צוות המפתן בתקופה וייתכן גם ליו(הכנה לקראת העזיבה וההשתלבות במסגרת החדשה 

יש להכין גם את המסגרת הקולטת ולדאוג שהתלמיד יוכל לקבל גם במסגרת זו , בנוסף). הראשונה

 .התייחסות ותמיכה בהתאם לצרכיו
, לא המשיכו ללמודעולים גם לגבי אותם יוצאים שייעוץ ובתמיכה ממצאים דומים לגבי צורך ב .3

ידי היוצאים -המפתן נתפס על. ות תעסוקה ובצבא מהמפתן במסגרהשתלבו מיד לאחר היציאהו

כאשר החניכים עוזבים את המפתן הם מתמודדים עם קשיים , אולם, כמסגרת תומכת ומגינה

מון הרב שהחניכים אך בשל הֵא, האחריות אינה מוטלת על המפתן בלבד. במסגרות פחות תומכות

סייע בהכנה וביצירת קשר עם למעבר ול" גשר"יכולים אלה להוות , רוחשים לצוותי המפתנים

בירור האפשרויות לקבלת : ההכנה כוללת גם את הכנת המסגרת הקולטת. המסגרות הקולטות

או דאגה , ליוצאים הפונים למסגרות תעסוקה" מעסיק תומך"מציאת , תמיכה והכנה במסגרת הצבא

  .לליווי של שירותים קהילתיים אחרים

אך חלק , תומכות ומחזקות,  היוצאים כמסגרות חמותידי-מהמחקר עולה כי המפתנים נתפסים על .4

דבר  ,מהם הביעו אכזבה מכך שלא רכשו במהלך שהותם במפתן מיומנויות ותעודות ברמה מספקת

תכן שיש מקום לחשוב כיצד ניתן יי. המגביל את יכולתם להשתלב במסגרות לימודים או תעסוקה

כגון בתחומי (ק לחניכים מיומנויות נוספות להשתמש ביתרונות הייחודיים של המפתנים על מנת לספ

מערכת המפתנים . החיוניות כיום להשתלבות במקומות עבודה רבים, )השפה האנגלית והמחשבים

ה להשלמת "כגון שילוב תכנית היל(מנסה בשנים האחרונות לפעול בכיוון של העלאת רמת הלימודים 

כותיהם העתידיות של שינויים אלה על וראוי להמשיך ולבחון את השל, )השכלה במסגרת המפתנים

 . מצבם של הלומדים כיום
לרבות ; רוב הבנות מתמידות במסגרת המפתן ומסיימות אותה: מצבן של הבנות שונה ממצב הבנים .5

; לרובן יש פחות הזדמנויות תעסוקתיות,  עם זאת.)גם תעודות מקצועיות(יותר מהן יש תעודות 

רובן לא ; ות מגוונות מהסדנאות בהן משתתפים הבניםהסדנאות שהן משתתפות בהן במפתן פח

וההתפתחות ; גם כשהן מתגייסות הן מקבלות פחות הזדמנויות ללמוד ולהתקדםו, מתגייסות לצבא

נסיבות המקטינות את אפשרויות , המקצועית של רבות מהן נעצרת כשהן נישאות והופכות אמהות

הרחבת מגוון התכניות הלימודיות והמקצועיות ייתכן שיש מקום לחשוב על . הבחירה שלהן בחייהן

ולספק להן ייעוץ והכוונה , להציג בפניהן את היתרונות היכולים לצמוח להן מגיוס לצבא, לבנות

 . ןבאופן התואם את צורכיה, מיוחדים לצורך הרחבת אפשרויות התעסוקה שלהן
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ים מהם זקוקים להמשך רב, למרות שמרבית יוצאי המפתנים אינם מצויים במצבי ניתוק חמורים .6

הממצאים מעידים על . בעיקר בתחום התעסוקה,  גם מספר שנים לאחר היציאה מהמפתןליווי וייעוץ

במיוחד בולטים אותם יוצאים שלא הצליחו להשתלב . בגילכך כי צורך זה אף מתגבר עם העלייה 

ים שאין להם את היוצאים שמדווח, )כחמישית היוצאים(בשום מסגרת בתקופה שמאז עזיבת המפתן 

והיוצאים שמדווחים שפנו לעזרת גורמים טיפוליים , )כחמישית היוצאים(מי לשתף במה שקורה להם 

,  המפתניםימון הגבוה שהיוצאים רוחשים לצוותבשל הֵא). כרבע היוצאים(אך לא קיבלו אותה 

, רלוונטייםלמפתנים יכול להיות תפקיד חשוב בהבאת צורכיהם של צעירים אלו בפני השירותים ה

  .בהגברת נגישות השירותים לאוכלוסייה זו ובסיוע ביצירת קשר ראשוני בין היוצאים לבין השירותים

  

. ונידונו עמם 2002 בשנת  הנהלת השירות לשיקום נוער במשרד הרווחההוגשו לחבריממצאי המחקר 

וניים ותפיסתיים  שינויים ארגשמאז עזיבת המרואיינים את המפתנים חלוכי בתקופה , ראוי לציין

במסגרות אלו מהחינוך המיוחד העיוניים שינוי מרכזי היה העברת האחריות לקיום הלימודים . במפתנים

, בדיונים שהתקיימו בעקבות המחקר הנוכחי, בנוסף. במשרד החינוך) שירותי חינוך ורווחה(ר "לאגף שח

וסיית היעד יש צורך באיגום לשני המשרדים ברור כי כדי לקדם את אוכלהדגישו ראשי השירות כי 

וכי בני הנוער המטופלים במפתנים זקוקים לפלטפורמה הטיפולית על , הםהמשאבים והמומחיות של שני

החל בתהליך במשרד החינוך ר "נמסר גם שאגף שח. מנת להביא לידי מימוש את יכולותיהם האקדמיות

לשם שיפור יכולתם לקדם את , ניםאינטנסיבי של הקניית כלים ומיומנויות למורים העיוניים במפת

 ייתכן שבעוד מספר שנים יהיה מקום לבחון האם השינויים הללו שינו את .הישגיהם של התלמידים

  .חוויית השהות במפתן ואת תוצאותיה בעבור החניכים

  

,  במשרד הרווחה,המחלקה למחקר, האגף למחקר ותכנוןהשירות לשיקום נוער והמחקר בוצע ביוזמת 

  .םיועומומן בס
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