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  תמצית מחקר

  מבוא

שילוב בי� משבר גיל ההתבגרות נובעי� מה מצבי סיכו�לעלולי� להיקלע  18�12גילאי  בני נוער עולי�

משרדית לטיפול בבני נוער עולי� במצבי �להקמת ועדה בי�הובילה דעות לכ� המ�. משבר ההגירהל

שה יהג, לאחר כשנתיי�. בה�במטרה להכי� תכנית אופרטיבית לטיפול , יוני בראשות דוד צסיכו�

רכיה� ותציב מעני� לצר שא, "מסיכו� לסיכוי"נוער עולה  � וועדה הצעה להפעלת תכנית לאומיתה

להביא לטיפול הול�  הייתהנית� לומר ששאיפתה ,  לתכניתרשמיתשלא נוסחה מטרה א� . הייחודיי�

באמצעות עבודה ע� מגוו� גורמי� ,  את מאמצי המניעה בקרב אוכלוסייה זובמצבי הסיכו� ולהגביר

  .בקהילה הבאי� במגע ע� בני נוער עולי�

קובעת את מדיניות , התכנית מופעלת באחריות המינהלת הארצית אשר גיבשה את עקרונות התכנית

ה מָנמינהלת ְמה. מאשרת את תכניות ההתערבות של כל יישוב ומאשרת תקציבי� להפעלת�, התכנית

בכל יישוב מונתה . רכז זה אחראי להקמה ולהפעלה של התכנית ביישובי�. והוא כפו� לה, רכז ארצי

היא מגבשת תכניות התערבות ומעורבת . מינהלת יישובית הפועלת באחריות הרשות המקומית

  .בהפעלת�

  :כמודל עבודה ראשוני, נהלת הארצית המליצה על מספר תחומי פעילותיהמ

  . ק השליטה בשפה העברית והחיבור למורשת ישראל במרכזי תרבות ופנאיחיזו �

 אלה מגשרי�. ייעו� ותמיכה לנוער בסיכו�, הרחבת העסקת� של מגשרי� תרבותיי� במרכזי מידע �

  .מכירי� את השפה והתרבות של בני הנוער העולי� מתרבויות שונות

ליווי ותמיכה של , � לש� איתוריהעסקת מדריכי נוער הדוברי� את שפת� של בני הנוער העול �

  .עוברי חוק

 .הכשרה ופיתוח כוח אד� ובניית כלי� טיפוליי� מתאימי� בשירותי� הקיימי� �

רות ירות לנוער וצעירי� והשיש, קידו� נוער(הרחבת פעילות עובדי שטח בשירותי� הקיימי�  �

 .ליווי וטיפול בנוער עולה בסיכו�, לש� איתור, )לנערה במצוקה

תו� מת� עדיפות לתכניות המשתפות את , ידוד הפצת תכניות מצליחות ביישובי� נוספי�קידו� וע �

 .הוריה� ובני משפחת� של בני הנוער

 
תו� שיתו� פעולה בי� כל הגורמי� הרלוונטיי� המטפלי� בבני נוער  להתבצעהמלצות אלה אמורות 

  . תומתו� ראייה מערכתית כולל

חדרה ובית שמש כחלק , נצרת עילית,  אשקלו�:ה יישובי�בארבע כפיילוט תוכננה לפעולתכנית ה

המינהלת  (משרדית�ידי ועדה בי��תוכננה ומומנה על, היא נערכה. מתכנית לאומית לנוער עולה

הרשויות מו" אשלי�"עמותת מ, החינו� והרווחה, ללה נציגי� ממשרדי הקליטהשכ) הארצית

הפעילה את התכנית , בכל עיר.  בערי�קטהפרוילהפעיל את נבחרה " ידידי�"עמותת . המקומיות

  ").ועדה מקומית"או " ועדת היגוי יישובית"אשר כונתה בחלק מ� הערי� (מינהלת יישובית 
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דרכי את , מכו� ברוקדייל התבקש להערי� את התכנית�וינט'ג�המרכז לילדי� ולנוער במאיירס

 החלטה הא� להרחיב את לקראת קבלת, תרומתה לבני הנוער העולי� המשתתפי� בהאת הפעלתה ו

  .יישו� התכנית ליישובי� נוספי�

אשקלו� ונצרת , חדרה:  בשלוש ערי�,�2006והשני ב �2004האחד ב ,שני שלבי�בוצע בההערכה מחקר 

 וכ� אנשי מפתח ברמת ,מדריכי� ורכזי� בתכניות, מקורות המידע היו מגווני� וכללו בני נוער 1.עילית

: וכללו מגוו� נושאי�, באמצעות כלי מחקר כמותיי� ואיכותניי�ו הראיונות נערכ .היישוב והמטה

המעני� שמציעה התכנית בכל עיר לבני ; משתתפי� בתכניתההמאפייני� והצרכי� של בני הנוער 

התכנית באיתור בני נוער הצלחת  ,וכ�; הארציתברמה יישוב וה תהמער� הארגוני ברמ; הנוער העולי�

 . בני הנוערלבסיכו� ותרומתה 

  ממצאים

   תכנו� מול ביצוע�מטרותיה ומאפייני התכנית . 1

 תחומי פעילות כלול מספרלהמינהלת הארצית  המליצה,  ברמה העירוניתהתכניתלקראת יישו� 

בה� יוש� דגש לחיזוק ולשיפור השפה (מרכזי תרבות ופנאי :  בכל עירבמסגרת מטריית התכנית

פיתוח גישות רגישות תרבות , מיכה בנוער עובר חוקליווי ות, שימוש במגשרי� תרבותיי�, )העברית

שטח לש� עבודת ההרחבת , )הכשרה והדרכה של עובדי� בנוגע לנוער עולהכולל (בשירותי� קיימי� 

  .  בסיכו� ליווי וטיפול בנוער עולה,איתור

י  בנ�500שירותי� לכובכלל זה מת� , הגישה המינהלת היישובית למינהלת הארציתבכל עיר , במקביל

נמצאה הלימה בי� התכנית לבי� . אחת מה�בכל המתגוררי�  בני נוער עולי� �2,000נוער מתו� כ

  .  המינהלת הארציתתוהמלצ

ו תחת ללפעלו ביישובי� עוד טר� כניסת הפרויקט ונכמהתכניות ) 61%(כשני שלישי� כי נמצא , בפועל

 �35% ו) כגו� ספורט ואמנות(פנאי  מהתכניות היו פעילויות �40% כ, בשלב הראשו�.  הפרויקטתמטריי

תגבור לימוד ל פעילויות . בתו� בתי הספר"ידידי�"ידי עמותת � מופעלות עלהתכניות חניכה שונות היו 

שני תחומי� שהיו אמורי� לתת מעני� , מאיד�,  ותכניות לנוער עובר חוק, מחד,ושיפור השפה העברית

  . ודמאנמו� ו� נהופעלו במי, לנוער בסיכו� גבוה יותר

בשלב השני של ההערכה נמצא כי בנצרת עילית ובאשקלו� בוטלו חלק גדול מהפעילויות שהתקיימו 

הסיבה לכ� . התכנית הצטמצמה לפעילות במסגרת מועדוני הנוערכי בשלב הראשו� של ההערכה ו

רוקרטיות ובשל סיבות בי(לרשויות  שנבעו מעיכובי� בהעברת הכספי� קשיי� תקציביי� הייתה

השינויי� , בניגוד לערי� האחרות, בחדרה). כספית של משרדי הממשלההשותפות הות בניהול הקשור

  . הקר� לפיתוח חדרה שמקור המימו� וההפעלה של התכנית בעיר היה משו�, היו מינוריי� יחסית

                                                   

1
, א� במהל� ההערכה היא פעלה בצורה חלקית בלבד, בית שמש הייתה אמורה להיכלל בתכנית, לפי התכנו�   

  .הופסקה הפעלתה, ובסופו של דבר
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  בפועלהמשתתפי� אוכלוסיית היעד לעומת . 2

אחת .  באופ� ברור ומוסכ�הלא הוגדראוכלוסייה זו א� , יועדה לנוער עולה בסיכו�אמנ� התכנית 

הסובלי� העולי� על אחת כמה וכמה  ו, שכלל בני הנוער נמצאי� בסיכו�הייתההטענות שעלו בערי� 

 התכנית לקבוצה רחבה של בני נוער בעלי רמות שונות של קשיי� הפתח נ,וכ� .קשיי הגירהג� מ

  . בתפקוד הלימודי והאישי

בשני שלבי .  מעידי� על סיכו� גבוה ברוב התחומי�ינ�ילות אמאפייני בני הנוער המשתתפי� בפע

ורוב� א� במסגרת לימודית נורמטיבית במסלול עיוני , המחקר נמצא כי מרבית� לומדי� בבתי הספר

שיעורי ההיעדרות מבית הספר דומה לשיעור שנמצא בכלל האוכלוסייה . המוביל לבגרות, או מקצועי

זו בתכנית במעשי אלימות דומה להמשתתפי� כו� נמצא כי מעורבות התנהגויות סילגבי ג� . היהודית

ממצאי� אלה מהווי� עדות נוספת לכ� שהתכנית לא הצליחה . כלל התלמידי� היהודי�שבקרב 

 .א� שפותחה ונהגתה מתו� רצו� להתמודד ג� ע� בני נוער אלה, להגיע לאוכלוסיות בסיכו� רב יותר

 הראו אחוזי� גבוהי� יותר שתיית משקאות אלכוהוליי�לגבי  הנתוני�יש לציי� כי , יחד ע� זאת

   .)2002 ,הראל ואחרי�(על בני נוער מסקר ארצי 

 בפועל הוא שיעור� היחסי של בני נוער ת המשתתפי�אוכלוסיילעוד פער בי� אוכלוסיית היעד 

 ילידי כרבע מבני הנוער בתכנית ה�ולה שעמממצאי שני שלבי המחקר . ישראלי� ותיקי� בתכנית

ועדות התייחסו לחשיבות וחברי ה. נהלת הארציתיועדות העירוניות ובמועלה בה זו הוסוגי. האר�

מנע מהגדרות סטיגמטיות שירתיעו נוער עולה מלהגיע יוכ� בצור� לה, במת� מעני� ג� לנוער ותיק

 לקלוט  כוונההייתהעולה השאלה א� מלכתחילה , יחד ע� זאת. לתכניות הכלולות במסגרת הפרויקט

  .  האר�ינוער ילידבני  של גדולבמסגרת התכנית מספר כה 

  שביעות רצו� ותרומות , דפוסי השתתפות: בני הנוער בפעילות. 3

    בפעילותדפוסי השתתפות

לפעילות המועדוני� הגיעו בני הנוער .  ערה של בני הנוער בפעילויותהשתתפותנרשמה , באופ� כללי

, א�, רציפותרוב� השתדלו להגיע לפעילות ב. ות בשבוע בממוצע שע�6�4.5ל, מספר פעמי� בשבוע

מספר במש�  מבני הנוער בערי� האחרות דיווחו כי לא הגיעו לפעילות �15% שליש מבני הנוער בחדרה ו

בשלב הראשו� . ברוב המקרי� כתוצאה מעיסוקי� אחרי� או צור� ללמוד, מספר חודשי�עד שבועות 

  . בפועלי�הרשומי� בתכניות לבי� מספר המגיע רבני הנוענמצא פער בי� מספר 

� הממצאי� מלמדי� ש.בני הנוער רואי� בפעילויות הזדמנות למפגש חברתי נבחנה א� היאשהמידה 

 רוב� מבלי� זמ� .ג� כדי להיות ע� חברי� ולדבר ע� מדריכי�/ מבני הנוער מגיעי� רק50%�40%

יומיי� או שלושה עד � או כמעט כל יו� כל יו: משמעותי ביצירת הקשר ע� החברי� והמדריכי�

  . בשבוע

   שביעות הרצו�

נגישות הערכה ל בני הנוער הביעובמסגרת הפעילות .  בתכניתבני הנוער שיבחו את יחס צוות העובדי�

העריכו ) �85%כ(רוב בני הנוער . היות� כתובת לפנייה בעת הצור�לזמינות� ול, הרגשית של העובדי�

יש לציי� כי .  דיווחו כי באופ� כללי ה� מרוצי� מהפעילות�90% בפעילויות וכוירה הנעימהוג� את הא
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העריכו פחות , הצוות ומזמינות�חברי בני הנוער יוצאי אתיופיה בעיר חדרה היו פחות מרוצי� מיחס 

 מעלה את הצור� לבחו� א�  זה ממצא.להמלי� לחבריה� על הפעילותו פחות נטו , וכ�,את הפעילות

  .  זואוכלוסייהיש צור� בהתאמה תרבותית לצרכי� של הא� נה או ישנו יחס שו

  תרומות התכנית

ממצא  ,התרומה המרכזית של הפעילות בכל הערי� היא לאיכות שעות הפנאי, פי דיווח בני הנוער�על

 )60%�45%(אחוזי� לא מבוטלי� . )העשרה ופנאי(עולה בקנה אחד ע� אופי הפעילות במועדוני� ה

 ייעו�, עזרה בהתמודדות ע� קשיי�שכללה עבור� במענה טיפולי על מה רגשית או דיווחו על תרו

עולה בקנה הממצא , )41%�20%( אחוזי� נמוכי� יחסית דיווחו על תרומה בתחו� הלימודי. ותמיכה

  . בתחו� זהשניתנו אחד ע� המעני� הדלי� 

, יווח� לדיווח בני הנוערג� הרכזי� נשאלו על תרומות התכנית לבני הנוער ונמצאה התאמה בי� ד

כלומר התרומות העיקריות שצוינו על יד� היו מת� מעני� בשעות הפנאי וכ� התרומה החברתית 

  .   והתמיכה הרגשית

   היישובתעבודה ברמהדפוסי . 4

דבר שפגע , תפקיד בנוס� למשרת� המלאהאת האשר מילאו , באשקלו� ובחדרה מונו רכזי� יישובי�

  . לקד� ולפתח את יישו� התכניתביכולת� של היישובי�

התכנית לאגד לשולח� עבודה את כל של מטרות העירונית נבחנו לאור אחת השיתופי פעולה ברמה 

 שיתופי הייתה קיימת תשתית שלבחדרה ובנצרת עילית .  לטיפול בנוער עולה�הגורמי� הרלוונטיי

 � ובעקבות הפעלתה ,� לסיכויפעולה בי� שירותי� מרכזיי� ביישוב עוד טר� הפעלת התכנית מסיכו

ארגוני בי� שני שלבי � באשקלו� חל שיפור במצב שיתופי הפעולה הבי�. הועמקו שיתופי פעולה אלה

 מדיווחי אנשי מפתח ביישוב התברר כי נבנו שיתופי פעולה מוגבלי� בהיקפ� , ע� זאת, א�.המחקר

הפורו� , לדבריה�. תוסטרטיבי הדיוני� היו בעיקר סביב בעיות תקציביות ואדמיניוכיובמטרת� 

 בעיה הייתה, כמו כ�. שימש את המשתתפי� בו כמקו� להתייעצות הדדית ודיו� מקצועישלא כמעט 

הקשה על יישו� ההחלטות של הוועדה שר בד, עדה העירונית לבי� השטחושל נתק בי� החלטות הו

  . בפועל

לצור�  אשר נועד, הפרט ברמת תיאו� הטיפול בי� השירותי�במסגרת הערכת התכנית נבח� נושא 

בשלב , לפי הדיווחי�.  או הנערהצורכי הנעראת טיפול הול� הא� הלבחו� כדי ו קביעת תכנית טיפולית

ל שיפור עבשלב השני דיווחו רכזי התכנית .  בי� השירותי�טיפולתיאו� נער� לא של ההערכה הראשו� 

� השונות דיווחו שהופנו דר� הפעילות שליש מבני הנוער בערייותר מ בי� כרבע ל.בהעברת המידע

לגבי ובי� השירותי� תיאו� הטיפול לגבי  הלי עבודה מסודרי�ו נקבעולא נ, יחד ע� זאת. לשירותי�

  .  קשרי� אלהצור� למסדאפוא העולה מכא�  .הפניות הדדיות

  נהלת הארציתיעבודת המ. 5

חראי� לטיפול בבני נוער עולי� הגורמי� האשל נהלת הארצית היה ייצוג מקצועי ומשרדי רחב יבמ

 לא מינהלתחברי ה:  בעבודת המינהלתו מספר קשיי�על, אול�. ושיתו� פעולה לצור� תיאו� העבודה
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מידת ההשפעה והאחריות שלה�  נציגי� שהופיעו לפגישות,  וכ�,סדירבפגישותיה באופ� השתתפו 

הקשיי� הכלכליי� , כמו כ�.  לשטחמינהלת החלטות ההועברולא תמיד , כ�ו.  ברורהינהאבמערכת 

בשיח  � ופחות, בישיבותתקציבי �רוקרטיוביהיתר בצד �התמקדותגרמו לאליה� שהתכנית נקלעה 

  .  מינהלות היישוביותה ג� בת עלבעיה זו. המקצוע

ו ציפיות מלא תיאה� כי הוא " ידידי� "נהלת מול העמותה המפעילה יעבודת המממצא בולט לגבי 

  צג יהרכז הארצי י, כמו כ�. אחריות של העמותה כארגו� מפעילהתחומי ל ו להגדרת התפקידאשרב

רגו� עצמאי אשר הפעיל חלק שהיא א" ידידי�"נהלת הארצית ואת עמותת יזמנית את המ�בו

  ".כובעי�"לעתי� נוצרה תחושה של ניגוד אינטרסי� בי� שני ה, על כ�. מפעילויות התכנית

   תרומות וקשיי�� בסיכו� יישו� תכנית כוללנית לנוער עולה. 6

 משביעות רצונ� הגבוהה ותפיסת� את תרומת , וכ�,מדיווח בני הנוער על דפוסי השתתפות� בתכנית

  ופנאי למשתתפי� מגוו� פעילויות העשרהה מציעיאה:  נקודות החוזק של התכניתמתבררותהתכנית 

יחסי  משי� מקו� לקיו�המועדוני� מש, כמו כ�. המועדוני� משמשי� מקו� שהות בשעות הפנאיו

י� משמעותיי� בינ� לבי� מבוגרי� רוליצירה של קשוליחסי גומלי� לבי� עצמ� בי� בני הנוער גומלי� 

ת ביחס לעבודה בי� השירותי� נמצא שהתכנית העלתה את המודע�, כמו כ�. זמיני�ומשמעותיי� 

 ,עמיק שיתופי פעולה ובחלק מהערי� א� הצליחה לה,הדיאלוגשל שיתו� הפעולה ושל לחשיבות 

  . ולהגביר החלפת מידע בי� השירותי�

תכנית מטרייה כוללנית ליצור השאיפה הקשיי� בהגשמת  נקודות חוזק אלה מתגמדות לאור ,אול�

א�  ו,קשיי� תקציביי� שגרמו לדלדולבעיקר בגלל , היישו� בפועל לקה בחסר. לנוער עולה בסיכו�

נותרו , ניסיו� ליצור תכנית כוללנית ע� מגוו� מעני�ה מ,כ�ו. ותפעילויות רבות בערי� שונשל  ,ביטולל

 המגיעי� נוערה מספר בני .מתמקדי� כאמור בפנאי והעשרהה ,לבני נוער" בתי� חמי�"מועדוני� ו

עולי� הנוער הולמספר בני )  בני נוער בכל עיר�500כ(מספר� בתכנו� בהשוואה ל, אליה� נמו� יחסית

 בהצעות הפרויקט המינהלות היישוביות לפי דיווח ,שובי בני נוער בכל י�2,000כ(בערי� אלו בכלל 

נהלת הארצית והעמותה יות ברשויות לבי� המפועלנוצר חוסר אמו� בי� המערכות ה, כמו כ�). שהוגשו

  .   דבר שהקשה על הוצאה לפועל של התכנית,המפעילה

  אתגרים וכיווני פעולה 

  הגדרת אוכלוסיית היעד של התכנית 

גדרת אוכלוסיית היעד של התכנית בצורה ברורה ומוסכמת תאפשר התאמת מעני� טובה יותר ה

  .  וניצול יעיל יותר של משאבי�

  גיבוש מנגנוני� ליישו� תפיסת התכנית לספק מעני� כוללניי� לבני נוער עולי� 

מצויי� ה ואלה מה�, מענה לבני נוער עולי� בכללהנבנתה מתו� תפיסה ש" מסיכו� לסיכוי"תכנית 

, שפה: כגו�, צרי� להיות כוללני ולהתייחס למספר תחומי חיי� בעת ובעונה אחת, בסיכו� בפרט

ממצאי המחקר מצביעי� בבירור שתפיסה זו לא תורגמה , אול�. פנאי והשתלבות חברתית, למידה

  . לתכנית פעולה ראויה לעשייה בשטח
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  עני� הניתני� בתכנית שילוב תכניות לשיפור העברית ולתגבור לימודי בי� המ

, שהעלו ג� בני הנוער שנבדקו, משרדית שהגתה את התכנית הצביעה על בעיה� הוועדה הבי�, כאמור

בשליטה בשפה העברית כאחד הגורמי� העיקריי� לקושי בשילוב� של בני נוער עולי� בחברה 

,  בתכניתא� שהוועדה המליצה לשלב לימודי עברית בי� תחומי הפעילות. ובשילוב� הלימודי

לאור הקשיי� שחווי� בני הנוער . הממצאי� מורי� כי רק בני נוער מעטי� קיבלו מעני� בתחו� זה

עולה צור� לשלב ג� מעני� חשובי� אלה כחלק אינטגרלי , והשאיפה ליצור תכנית כוללנית בעבור�

  .   מהתכנית

  גיבוש דפוסי עבודה בי� המינהלת הארצית לעמותה המפעילה

עלו בנוגע לתפקוד המינהלת הארצית והעמותה המפעילה עולה צור� בתיאו� ציפיות לאור קשיי� ש

בתהלי� זה .  מול היישובי� ובקביעת תחומי אחריות ברורי� ויעדי עבודה אופרטיביי� לכל אחת מה� 

בעת בחירת העמותה , כמו כ�. לתפקידה של העמותה בהבניה של המינהלת היישוביתכדאי להתייחס 

וב שהמינהלת הארצית תבח� את מידת ההלימה בי� תחו� ההתמחות של העמותה לבי� חש, המפעילה

  .אופי התכנית ודרישותיה

  

   : סוגיותיש להתייחס למספר, לגבי דפוסי העבודה של המינהלת הארצית

 .אנשי המקצוע היושבי� במינהלת ויכולת� להשפיע על המערכת שה� מייצגי� �

 . לשלוח מחלי� מטעמונציג כל לשוהאפשרות ) שותחובה  או ר(אופי הנוכחות בישיבות  �

 .  דרכי העברת המידע של הנציגי� לרפרנטי� העובדי� בשטח או באגפי� שוני� בעירייה �

  .בדיקה והסכמה על התשומות התקציביות והמקצועיות של כל אחד מהנציגי� �

  

�   :העמותה ולתחומי אחריותהשאלות ודילמות ביחס לתפקיד עולות מספר , בנוס

הא� העמותה צריכה לפקח על העבודה בשטח או לייע� ולהנחות מבחינה מקצועית את הגורמי�  �

 ?  הרלוונטיי� ביישוב

, ת בי� היישובי�הא� העמותה צריכה לתת תשומות ליישובי� במידה שווה או להתייחס לשונ� �

 ? בהתא� לצור� ולמבנה היישוב

הא� יש , א� כ�? כניות שלה במסגרתוהא� עמותה מפעילה של הפרויקט  יכולה ג� להפעיל ת �

 ?  הגבלה על מספר� או על סוגי התכניות שנית� להפעיל

מי אחראי ליידע את היישובי� בנוגע לתקציבי� קיימי� או לתקציבי� שמתעכבי� העומדי�  �

הא� מדובר בתפקיד העמותה או שמא המינהלת הארצית צריכה לקחת על ? לרשות הפרויקט

 ? ג שהמידע יגיע לשטחעצמה את התפקיד ולדאו
  

  מנגנוני תיאו� 

יש צור� בקביעה של מנגנוני תיאו� ברורי� ומקובלי� על כל הגורמי� לצור� טיפול אישי בנער או 

  .בנערה
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  הפקת לקחי� מהקשיי� התקציביי� 

יש להפיק לקחי� מהקשיי� התקציביי� שהתגלעו במסגרת הפרויקט ולנסות להימנע ממצבי� דומי� 

וכ� קבלת החלטות לגבי תכנית פעולה במידה , ות תיאו� ציפיות ועדכו� היישובי�באמצע, בעתיד

  . שיתעוררו קשיי� אלה

  קידו� האחריות היישובית 

בהקשר זה יש לדאוג לתכנו� . יש צור� בעבודה משמעותית יותר בקידו� לקיחת האחריות היישובית

הבנות בי� �לאור אי. רשות המקומיתת של הפרויקט לידי המסודרלהעברה , טווח�ארו�, מוקפד יותר

יש להחליט מראש על הגו� , לעמותה המפעילה ביחס לאחריות על תהלי� זההארצית המינהלת 

יש לבחו� את מידת הידע והניסיו� בהוצאה לפועל של , כמו כ�. שיפעיל ויקח אחריות על תהלי� זה

, לדוגמה; � ושינויי� יישוביי�ואת העדכו� של הגופי� הרלוונטיי� בנוגע לתהליכי� ההסברה תהלי

  ?הא� יש צור� במשוב תקופתי מכל רשות לגבי עמידתה ביעדי�

ושימשו בסיס , הוצגו בפני ועדת ההיגוי של המחקר ובפני בכירי המשרד לקליטת עלייההממצאי� 

י� בשלוש יהממצאי� הוצגו ג� בפני הצוותי� המקומ. בשיקולי תקצוב התכנית וחלוקת המשאבי�

  . שני שלבי מחקר לצור� שיפור וקידו� התכניתהערי� ב

  . המחקר נער� ביוזמת אשלי� ומומ� בסיועה
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  דברי תודה

  . חובה נעימה היא להודות לכל אלה אשר סייעו לנו בביצוע המחקר על כל שלביו

 על שתרמו לנו ,בבתי� החמי� ובפעילויות הנוספות של התכנית, לכל הנערי� והנערות במועדוני�

וכ� על השתתפות� בקבוצות , לתרו� מזמנ� ולהתראיי�,  על נכונות� למלא את השאלו�,במידע חשו

  . המיקוד

תודות ג� למנהלי המועדוני� והבתי� החמי� ביישובי� על הליווי ושיתו� הפעולה בשלבי� השוני� 

  . של המחקר

,  כה�תודה מיוחדת לשרה.  הארצית שליוו את המחקר בכל שלביומינהלתתודתנו לכל חברי ה

איציק זהבי וחנה פרימק , לאיטה שחר;  הארציתמינהלתר ה"שכיהנה כיו, משרד לקליטת העלייההמ

ר איל� שמש "יעקב מינ� וד, לעמיהוד בהט ;לעמיר� קלאוס וטלי יוגב ממשרד הרווחה; מאשלי�

� י ב�לסוז; "ידידי�"ושמעו� סיאני מעמותת ) תתכניהרכז הארצי של ה(לנתי חי יוס� ; ממשרד החינו�

  .  ת עלייהקליטלמשרד הולרחל גינדי� מ; ברו� ואפרת וול� ממשטרת ישראל

: ישובי�ית בתכני הצגת הנתוני� ובמיוחד לרכזי העלחיוני והמידע הביישובי� על מרואייני� לתודה 

. גילה רונ� מבית שמשללחווה בכר מנצרת עילית ו, בלו� מחדרה�לתמר טל, לשלמה קבסה מאשקלו�

 על העזרה ביצירת הקשר ע� בעלי "ידידי�"אל כה� מנהל מחוז דרו� של עמותת לשי יחיתודה 

  .התפקיד באשקלו�

שהיה ראש תחו� נוער וצעירי� ,  ולדוד ציוני,שהיה ראש תחו� נוער באשלי�, תודה ג� לציו� גבאי

  . במשרד הרווחה בעת תחילת המחקר על תמיכת� בגיבוש הצעת המחקר והיציאה לדר�

�תודה . מכו� ברוקדייל שסייעו לכל אור� הדר� בתמיכה ובעצה�וינט'ג�לעמיתינו במאיירסנודה , לבסו

לשרית ; הדר� כל לאור� ותמיכה הליווי על ולנוער לילדי� אנגלברג מרכז מנהלת, דולב לטללמיוחדת 

;  החוקרת הראשית בשלב הראשו� של המחקרהייתהפרנקובי� שגיבשה את הצעת המחקר ו�אלנבוג�

על ריכוז , קייזרמ�דינה לוגרינוולד מור� ל, מרינה קוניוחובל;  על עזרתה בעיבוד המידע'רובי�לליאת יו

ההפקה וההבאה על עריכת הדוח וללסלי קליינמ� על מטי מויאל ל ;עבודת השדה במסירות ובאחריות

 .דפוסל
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   מבוא

משרדית � וקליטה על הקמת ועדה בי�עלייה,  החליטה ועדת השרי� לענייני תפוצות1998סו� שנת ב

 ,בראשות דוד ציוני, עדהוהו. ת אופרטיביתתכניבמטרה להכי� , במצבי סיכו�י� נוער עולני בבפול לטי

, לאחר כשנתיי� של עבודה. 1999 פעלה ממאי , במשרד הרווחה)דאז (מנהל הרשות לנוער וצעירי�

 , בעשרה יישובי�"מסיכו� לסיכוי"נוער עולה  ת לאומיתתכניהצעה להפעלת ועדת השרי� והוגשה ל

אשלי� עמותת , הרווחה ומשרד החינו�משרד , משרד העלייה והקליטהבמימו� , למש� שלוש שני�

  ). 2001, ציוני ואחרי�( והרשויות המקומיות

מדיניות קובעת את , גיבשה את עקרונות התכניתאשר נהלת הארצית יהתכנית מופעלת באחריות המ

 המינהלת זיהתה .להפעלת� �תקציבית ראשמתכניות ההתערבות של כל יישוב ואת  תאשרמ, התכנית

לש� קידו� המטרה המשותפת בזירה , ארגונית�משרדית ובי��יבית בי�טאת הצור� בעבודה אינטגר

רכז זה אחראי להקמה ולהפעלה של התכנית . והוא כפו� לה, רכז ארצימינהלת ממנה ה. יישוביתה

מגבשת היא . הרשות המקומית הפועלת באחריותנהלת יישובית יבכל יישוב מונתה מ. ביישובי�

  .תכניות התערבות ומעורבת בהפעלת�

  ):2001ציוני ואחרי� (כמודל עבודה ראשוני , תחומי פעילותמספר המנהלת הארצית המליצה על 

  . מרכזי תרבות ופנאיחיזוק השליטה בשפה העברית והחיבור למורשת ישראל ב �

 המגשרי�. ו� ותמיכה לנוער בסיכו�ייע, מרכזי מידעהרחבת העסקת� של מגשרי� תרבותיי� ב �

  .י� מתרבויות שונותמכירי� את השפה והתרבות של בני הנוער העול

ליווי ותמיכה של , איתורהעסקת מדריכי נוער הדוברי� את שפת� של בני הנוער העול� לש�  �

  . חוקיעובר

 .ובניית כלי� טיפוליי� מתאימי� בשירותי� הקיימי�ופיתוח כוח אד� הכשרה  �

רות ירות לנוער וצעירי� והשיש, קידו� נוער (פעילות עובדי שטח בשירותי� הקיימי�הרחבת  �

 .ליווי וטיפול בבני נוער עולה בסיכו�,  לש� איתור,)לנערה במצוקה

 עדיפות לתכניות המשתפות את תו� מת�, יישובי� נוספי�בתכניות מצליחות הפצת קידו� ועידוד  �

 .הוריה� ובני משפחת� של בני הנוער

  

: בשלושה יישובי�, לשלוש שני� שתוכנ�, במתכונת של פיילוטת תכניהת החלה הפעל 2002שנת ב

 בעקבות תרומה שהתקבלה חדרהעיר להורחבה ג� ת תכניה .נצרת עיליתבית שמש ו, אשקלו�

 לדאוג :ת ביישובי�תכנילהפעיל את הנבחרה " ידידי�" עמותת .למש� שנתיי�, מפדרציית טורונטו

לפעול ות העבודה היישובית וחלוקת התקציב תכניבניית ב הלהיות שותפ,  היישוביותמינהלתלהקמת ה

  . מופיעה רשימת הפעילויות בכל עיר'אבנספח .  הארציתמינהלתת והחלטות התכניליישו� ה

הפעלת הפיילוט של להערי� את מכו� ברוקדייל בבקשה �וינט'ג�פנתה למאיירס משרדית�ועדה הבי�וה

ת לבני תכניאת דרכי ההפעלה ותרומת הלבחו� נועד הערכה המחקר  .שובי� בארבעת הייתתכניה

יישובי� ל תתכני� הויישהרחיב את לקראת קבלת החלטה הא� ל, משתתפי� בהההנוער העולי� 
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בית בהתכנית .  וחדרהנצרת עילית ,יישובי� אשקלו�ב  דוח זה מציג את ממצאי מחקר הערכה.נוספי�

   .ונות ולכ� לא כלולה במחקר זה לפועל מסיבות שהצאישמש לא 

  מחקר ערך המ

   מטרות המחקר.1

מחקר ההערכה נועד לבחו� את דרכי ההפעלה ואת תרומת התכנית לבני הנוער העולי� , כאמור

  :סוגיותבמספר  הערכההתמקדה ה, לצור� כ�. המשתתפי� בה

 .תתכנימשתתפי� בה המאפייני� והצרכי� של בני הנוער .1

התאמת המעני�  ,היק� ההשתתפות, מעני�סוגי ה:  לבני הנוער העולי�תתכניהמעני� שמציעה ה .2

 והתאמה לתחומי הפעילות תתכנייישו� עקרונות הפעולה של ה, לצרכי� ולמאפייני� של בני הנוער

 .ת במהל� ההפעלה ועודתכניהתפתחות ה,  הצוותי� המפעילי�רכיוצ ,תתכנישהוצעו ב

שיתו� , שיתופי הפעולה, אופני העבודה:  והארצית ברמה היישוביתתתכניהמער� הארגוני של ה .3

 . היישוב ועודלרמת דפוסי העבודה בי� הרמה הארצית , במידע ואיגו� משאבי�

ת תכני התותרומ,  בשילוב� בתכניתבני נוער עולי� בסיכו�ר ותיאה בהצלחה: תתכניתוצאות ה .4

 .לבני הנוער מנקודת הראות של בני הנוער עצמ�

 

   ראוכלוסיית המחק .2

  :אוכלוסיית המחקר כוללת שלוש קבוצות

 .18�12גילאי , תתכניבהמשתתפי� בני הנוער  .1

 .תתכניהל במגוו� המעני� ש,  והרכזי�ותתכניה מפעילי .2

 . אנשי מקצוע ונותני שירותי� ברמה היישובית,) הארציתמינהלתה(משרדית �ועדה הבי�ו החברי .3

 

   המחקר שיטות.3

 ספטמבר�מארסהראשו� של איסו� הנתוני� נער� בי� החודשי� השלב . שני שלבי�בוצעה בהערכה ה

 2006מאי �ובמארס בחדרה 2005יולי � מאיי� החודשי� בכלל איסו� נתוני� השלב השני  .2004

 , וכ�,מדריכי� ורכזי� בתכניות, מקורות המידע היו מגווני� וכללו בני נוער. נצרת עיליתבאשקלו� וב

  . הל� יוצגו מקורות המידע וכלי המחקרל. אנשי מפתח ברמת היישוב והמטה

   המשתתפי� בתכניתנוערהבני   3.1

  :  2 באמצעות מספר כלי מחקר איכותניי� וכמותיי�נאס�בני הנוער המשתתפי� בתכנית המידע מ

                                                   

2
, פעלה התכנית בצורה חלקית בלבד, בעת איסו� הנתוני�(לא נאס� מידע מבני הנוער ומהרכזי� בבית שמש    

 ).בשל סירוב מתמש� מצד גורמי� ביישוב(ע  " בבית נענ�ת עילית ובנצר)  הופסקה הפעלתה� ובהמש� 
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 בשני ני�בני הנוער המשתתפי� בתכנית התבקשו למלא שאלו � שאלו� למשתתפי� בפעילויות �

לימודיי� , דמוגרפיי�� מאפייני� סוציו:כגו�, יה�יה� וצורכמאפייננבדקו בה� , שלבי המחקר

צורכי ייעו� וקשר ע� שירותי� וע� , התנהגויות סיכו�, שליטה בשפה העברית, חברתיי�ו

בי� שלבי ההערכה בצרכי�  שינויי� לעמוד עלכדי בשני השלבי� נבחנו מאפייני� אלה  .המשפחה

שאלות על בשלב השני כלל שאלו� שהועבר ה, וס�בנ. באוכלוסיית בני הנוער המשתתפי� בתכנית

  .  לשיפור התכניתהצעות , וכ�,בני הנוערלתרומות התכנית , שביעות רצו�, דפוסי השתתפות בתכנית

: שאלוני� מילאו ת בחודשי� הראשוני� להפעלתהתכניבני הנוער שהשתתפו ב 719, בשלב הראשו�

,  באשקלו�208:  שאלוני�534מולאו לב השני בש .נצרת עילית ב�165 בחדרה ו335,  באשקלו�208

צוות הפעילויות לתת שאלוני�  התבקשו חברי ,בשני שלבי המחקר. נצרת עילית ב�109 בחדרה ו217

  .מילוי השאלוני�בעת  ועדרנא� , למילוי ג� לבני נוער שבדר� כלל משתתפי� בתכנית

נערכו שש קבוצות מיקוד , כולבס� ה .קבוצות מיקודנערכו  בשני שלבי המחקר � קבוצות מיקוד �

שביעות רצונ� על , �משתתפיבה ה� שנשאלו על הפעילות  נוערהבני . שתיי� בכל יישוב, בכל שלב

   .הקשר ע� המדריכי� ומפעילי התכניתעל  , וכ�,עבור�בתרומותיה על ממנה ו

רו בני נוער שנש �טלפוברואיינו בשלב השני של ההערכה  � ראיונות ע� נושרי� מהפעילות �

דרכי� בשביעות רצונ� מהתכנית וב, הראיונות התמקדו בסיבות לעזיבת התכנית. פעילותהמ

 .  מאשקלו�שישהמחדרה ושישה : 3נושרי�תריסר  רואיינו ,בס� הכול. לשיפורה
  

   הפעילותמדריכי� ורכזי  3.2

ומק  להכיר לעהייתה המטרה ,בשלב הראשו� של המחקר � )הרכזי�: להל�(רכזי הפעילות שאלו�  �

": מסיכו� לסיכוי"ת נוער עולה תכנימסגרות העבודה של הות השונות שהתקיימו בכל תכנית הא

חונכות ומסגרות נוספות לנוער בסיכו� כמו המרכז לטיפול בנוער בנושא , בתי הספר, מועדוני הנוער

 נצרת ב�7  בחדרה ו29,  באשקלו�31: ותתכני 67 עלנאס� מידע , ס� הכול. נצרת עיליתסמי� ב

  . 4עילית

ת וסיכו� הפעילות תכניאודות התפתחות העל השלב השני כלל איסו� מידע  �  שאלו� למדריכי� �

 17רואיינו בחדרה .  מדריכי�22  באמצעות הטלפו� רואיינו,בס� הכול. תתכנילקראת סיו� ה

 מועדוני� ורואיינו שלושתשלושה באשקלו� פעלו ; נוערהמועדוני שעבדו בשישה ורכזי� מדריכי� 

 .רכזיושני רואיינו ו,  פעל מועדו� אחדנצרת עילית ב;הרכזי� שלה�
  

   של התכנית� היישוביי�רכזה  3.3

 כללו התייחסות ראיונותה. רואיינו הרכזי� היישובי�בשני שלבי המחקר  �  פני� אל פני�נותראיו

 שירותי� שיתו� פעולה ע�, איו�ילשינויי� בתכנית העבודה מתחילת הפעילות ועד לעת ביצוע הר

תרומות התכנית לבני , מקורות המימו� של התכנית, מפעילההעמותה הדפוסי העבודה מול , יישובי�ב

  . לשיפורההצעותהנוער וליישוב ו

                                                   

3
 ). אלא רק על בני נוער שעזבו כתוצאה מגיוס לצבא(בנצרת עילית לא הצלחנו לקבל מידע על נושרי�    
4

לא נאס� , המסגרת העיקרית שבה התקיימה פעילות התכנית, ע"בשל סירוב בנצרת לאסו� מידע בבית נענ   
 . ש� מידע
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  יישובה ת ברמאנשי מפתח 3.4

� הבלתיהחינו� , החינו� הפורמלי, שירותי� מרכזיי� מתחומי הרווחהאנשי  – ראיונות פני� אל פני�

בחירת אנשי המפתח שירואיינו נעשתה בהתייעצות . ייה רואיינו בשני שלבי המחקרת עלקליטפורמלי ו

פי שיקול �ועל; הרכזי� היישובי�ע� ת ותכניהרכז הארצי של הע� ,  הארציתמינהלתע� חברי� מה

כשלב , תתכנישהתבסס על מידע שנאס� בתהלי� ההיכרות ע� היישובי� וה, הדעת של צוות המחקר

  .המחקרמקדי� לביצוע 

המעני� לבני :  שוני�נקודות מבט רחבות בתחומי�בחו� את התכנית מ להייתה הללומטרת הראיונות 

הגדרת יעדי� ו שיתופי פעולה � היישוב תהקשר בי� השירותי� ברמוהנוער והתאמה לצרכי� 

בשלב השני נשאלו אנשי המפתח על שינויי� שחלו בי� שני השלבי� בדפוסי עבודה ובשיתו� . משותפי�

על , נקודות חוזק של התכניתעל , תו� הפעולהיקשיי� ומכשולי� בשעל , פעולה בי� השירותי�ה

  .דרכי� לשיפורהעל תרומותיה למער� השירותי� ביישוב ולבני הנוער ו

בשלב . נצרת עילית בי�שלושה בחדרה ושני, שלושה באשקלו�: רואיינו שמונה אנשי�, בשלב הראשו�

  .   בחדרהשלושה באשקלו� וארבעה, נצרת עיליתב שלושה: עשרההשני רואיינו 

  אנשי מפתח ברמת מטה  3.5

שישה בכל (  הארציתמינהלתרואיינו חברי� מה, בשני שלבי המחקר �  ארציתמינהלת חברי הראיונות

עמותת מנהל ; עמותת אשלי�; הרווחה והחינו�, ת העלייה קליט� נציגי משרדי הממשלה: )שלב

 מינהלתדר� העבודה של האיו� התמקד ביהר ."ידידי�" מעמותת תתכני ההרכז הארצי של; "ידידי�"

נקודות חוזק , שאלות כלליות על התכנית,  העמותה המפעילהע�היישובי� וע� קשר ב, הארצית

   . התמודדות ע� קשיי�השינויי� שחלו בי� השלבי� וב, וכ�, וחולשה ודרכי� לשיפורה

  ממצאים

  התת והפעלתכנימאפייני ה .1

את , כ� ו,"מסיכו� לסיכוי"ת תכניבמסגרת ההכלולות ות והפעילויות תכניזה יסקור את מאפייני הפרק 

מרכזי התכנית והמועדוני� מוצג בפרק זה התקבל העיקר המידע . דפוסי הפעולה ע� בני הנוער

מסמכי רקע על מ ,וכ�,  בשני שלבי המחקרות השונותתכניהמדריכי� במ וומהרכזי� היישוביי�

   .)2001 ,ציוני ואחרי� (מינהלתהשל התכנית 

   שהופעלוותתכנימאפייני ההמטרות ו  1.1

 ומוגדרת העלתה התייחסות ברורהלא , משרדית לגבי התכנית� עדה הבי�וקע של הובחינה של מסמכי ר

לבחירת מקצועיי� ועקרונות  הארצית על תחומי פעילות מינהלתההמליצה  ,ע� זאת. למטרות התכנית

  :)2001 , ואחרי�ציוני(תכניות 

בהנחיית מועדוני הנוער בסי� ו"בשעות אחר הצהרי� בתו� המתנהפועלי� , מרכזי תרבות ופנאי �

 .העשרהמקצועיי� בתחומי  י�צוות
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 הרחבת היק� ההעסקה של מגשרי� �  קיימי� לנוערייעו� מגשרי� במרכזי מידע ותעסקה �

ועצות לשעבר ומגשר יוצא  שבכל מרכז יועסק מגשר מברית המכ�,  חדשי� מגשרי�והוספת

  .אתיופיה

 ,העסקת מדריכי נוער דוברי רוסית ואמהרית � נוער עולה עובר חוקבליווי ותמיכה , איתור �

אחד השירותי� מדרי� הנוער פועל במסגרת . נוערהבני השונות של ת יוהמכירי� את התרבו

כיצד כוונו ל, נלכדר שר נעילהככדי לתחנת המשטרה בעת הצור� מגיע  ו,הקהילתיי� לנוער ביישוב

  .פנותו לאחת המסגרות הקהילתיותלהולפעול 

השקעה בהכשרה  � הדרכה ובניית כלי� טיפוליי� מתאימי� בשירותי� קיימי�, הכשרה �

� תגישות רגיש!שירחיבו ויבססו ,  לנוער ברשויות מקומיות�פיתוח כוח אד� בשירותי� ייעודייבו

  . בשירותי� אלהתרבות

תוספת �  ליווי וטיפול בבני נוער עולה בסיכו�, לש� איתור,  בשירותי� קיימי�פעילות עובדי שטח �

בצע פעילות זו לאור הקושי של שירותי� קיימי� ל, נוער עולה בלבדבכוח אד� ייעודי לצור� טיפול 

 .הקיימת אד�הכוח במסגרת מצבת 

 

  : )2001, יוני ואחרי�צ ( וכללו, הארציתמינהלתידי ה�עליה� מושתת הפרויקט הותוו עלשהעקרונות 

� �ח אד� וצרכי� הייחודיי� של בני נוער עולי� והכשרת כאת הבחשבו� המביאה  ת תרבותיתרגיש

   .על בסיס עיקרו� זה

   . משלב התכנו� ועד הפעלת תכניות בשטחבני הנוער והוריה�של שיתו� ושותפות  �

   .� חמורי� יותרילמצבי� משברישל בני הנוער  הדרדרות תמניע �

תיאו�  ,וכ� ,תכנו� וביצועלצורכי בי� שירותי� מרכזיי� לנוער ביישוב  תהמחבר יישובית ראייה �

  . בי� שירותי�ושותפות

   . פיתוח של תכניות חדשות,וכ� ,למידה מתכניות מוצלחות �
  

   צוות ההיגוי היישובילפי דיווח  .קטלהפעלת הפרוי הגישו הערי� תכניות עבודה 2003בתחילת 

כל במתגוררי�  בני נוער עולי� �2,000כ, ס"פי נתוני הלמ�על. בתכניותקיבלו שירותי�   בני נוער�500כ

שבאו לידי (מרכזי תרבות ופנאי :  וכללומינהלתאת המלצות ה תאמורוב התכניות  .י�יישובאחד מה

במועדו� בית  � נצרת עילית וב,שכונתיי� באזורי� עתירי עולי� ביטוי בחדרה ובאשקלו� במועדוני�

 עובדי נוער ,נוער עובר חוק וקבוצות טיפוליות לנוער עובר חוקמלווי� ל, )ע הפועל במרכז העיר"נענ

חיזוק מיומנויות למידה ל,  ללימוד עברית תכניות שהופעלו בבתי הספר,וכ�,  תרבותמאתרי� ומגשרי

ופעלו ה, העמותה המפעילה את הפרויקט כולו, "ידידי�" במסגרת עמותת ,כמו כ� .5ערכי�להקניית ו

  . תכניות חונכות

                                                   

5
 .כניות אלה נסגרו זמ� קצר לאחר השנה הראשונה של הפעלת� כתוצאה מבעיות בתקציבת 
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  :6מאפייני� בולטי�מספר  שהופעלו בערי� היו ותתכניל

נבנו לא ו, "מסיכו� לסיכוי"ת תכניהפעלת ההחלו לפעול קוד� ל) 61% (ותתכנימה כשני שלישי� �

 ".מסיכו� לסיכוי"מסגרת לרחבה הפעילות בעקבות הכנסת� ובחלק� ה .תתכנילצור� ה

מיועדי� לנוער הקיימי� מועדוני� שהפעילות התקיימה בו מועדוני� אבכל היישובי� הוקמו  �

, "מסיכו� לסיכוי"ת תכנינות של ההמועדוני� מרכזי� בתוכ� את רוב הפעילויות המוְב. עולה

�כנמצא כי , לגבי תחומי הפעילויות .תמובֵנ�לימודית ואישית בלתי, ומאפשרי� פעילות חברתית

ות חניכה שונות תכניה�  �35%  ו)לויות ספורט ואמנותכגו� פעי (ות ה� פעילויות פנאיתכניה מ40%

 .)בעיקר באשקלו� ("ידידי�"ידי עמותת �עלהמופעלות 

ות חונכות תכניבעיקר באמצעות  (עבודה פרטניתהיא שילוב של ות תכני מה�74%דר� הפעולה ב �

דה ות כוללות עבותכני מה20% ; ע� בני הנוערקבוצתיתעבודה של  ו)ותמיכה אישית במועדוני�

 .קבוצתית בלבד

שליש בות מתקיימת פע� בשבוע ותכני מה�40%הפעילות ב: ות מופעלות על בסיס שבועיתכנירוב ה �

 . יותר מפע� בשבוע� ות תכנימה

שהתקיימו בשלב רבות  פעילויות ,ואשקלו� נצרת עיליתבשלב השני של ההערכה נמצא כי בערי�  �

החשב  .)קשיי� הד� בפרק ראו ה( בעיכוב בהעברת התקצי עקב הופסקוהראשו� של ההערכה 

משרד האוצר עצר את העברת כספי השותפי� מהמשרדי� השוני� לאשלי� בכל התכניות הכללי ב

 מהל� זה . עד שיובהרו ויוסכמו ההליכי� המתחייבי� להעברת כספי ממשלה לאשלי�,המשותפות

 , כתוצאה מכ�.זמ�והתקציב שהובטח לא הועבר ב, פגע בתהלי� תקצוב היישובי� ג� בתכנית זו

 לנוער עובר חוקי� מלווהופסקה העסקת ה ,על כ� . כפי שתוכנ�מהל� השוט� של התכניתנפגע ה

נצרת רוב הפעילות בערי� אשקלו� ו, זהמצב ב . שהופעלו בבתי הספרוהתכניות ללימוד העברית

, עירפעילות של התכנית בהמרכז לע "בית נענהפ�  נצרת עילית ב. התרכזה במועדוני�עילית

ברית לבני נוער יוצאי " אתגר"ו" אקסודוס: "שלושה מועדוני�התרכזה הפעילות בובאשקלו� 

 כי ,לציי�ראוי א "לגבי מועדו� מתי. לבני נוער יוצאי אתיופיה" מתיא"ומועדו�   לשעברהמועצות

 בשכונה ס"למתנהעברה ממבנה נפרד בשלבי  מועדו�ה בעת ביצוע השלב השני של ההערכה היה

 מתגוררי� יוצאי אתיופיה ס"המתנבה ממוק� שומשו� שבשכונה  ,תותקציבי מסיבות ,אתרת

התכנית המשיכה , בניגוד לערי� האחרות, בחדרה. א"מתימועדו� זור ארבי� יותר מאשר ב

לא חל צמצו� משמעותי , וכ� ,השלממהמתרומה ולא מ התקבלכיוו� שהמימו� מ כסדרהלהתקיי� 

  .ח האד�ובכ

 
   פעילי�הצוותי� המ 1.2

 ,"מסיכו� לסיכוי"במסגרת המחקר נבחנו נושאי� שוני� הקשורי� לכוח האד� המועסק במסגרת 

מהות תפקידי� , רקע אישי ומקצועי, שינויי� שחלו בי� שני שלבי המחקרה היק� הצוותי� ו:כגו�

  . הכשרותו

                                                   

6
  . 'ראו נספח א, לפירוט התכניות שהופעלו ביישובי� השוני� בשני שלבי המחקר 
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מועסקי� די�  מהעוב�90%כ.  צוותת עובדי� בממוצע שלושה אנשיתכניבכל בשלב הראשו� דווח כי 

 מחצית.  השכלה אקדמית וניסיו� עבודה רלוונטי קוד�,)�90%כ(למרבית� . בשכר והשאר מתנדבי�

מסיכו� "ת תכניות שפעלו ביישוב בשני� קודמות והמשיכו לפעול במסגרת התכניבדו ברכזי� עה

חמישה , יתנצרת עילע ב" נענבית בשבעה :עובדי�מספר גדול יותר של  בשלב השני דווח על ".לסיכוי

 בכל אחד מהמועדוני�בממוצע  בשכרשלושה עובדי� והשונות ובפעילויות בחדרה במועדוני� 

 בעיר  לשעברברית המועצותיוצאי ל  המיועדי��במועדוניבס� הכול מתנדבי� ל לעשרה עמובאשקלו� 

וצאה  כת� פיטוריעל והעזיבעל , שינויי� בפעילויותעקב הבכל הערי� דווח על תחלופת צוות . זו

  .   מבעיות כלכליות במועדוני�

י פונקציות שהומלצו תש, איתור והמגשרי�הלציי� כי במהל� שני שלבי ההערכה התברר שעובדי יש 

 משו�מצב זה נוצר . עוסקי� בפועל בריכוז המועדוני� ביישובי� חדרה ואשקלו�, מינהלתידי ה�על

 .� המועדוניתפעלהאחריות להשלא התקבלה החלטה ברורה לגבי 

יש ע� מי ) 87%(לרוב הרכזי�  כי  של המחקרשלב הראשו�בעלה , הכשרה והדרכה, ליווי מקצועילגבי 

� אנשי מקצוע מתחומי הרווחה והחינו� הבלתי, לעבודהבעיקר ע� עמיתי� , להתייע� במהל� העבודה

ת תכני במסגרת הקיבלו הכשרההצוותי� המפעילי� למעלה ממחצית . ממוני� והרכז היישובי, פורמלי

 מהעובדי� לא �30%כ, יחד ע� זאת. הכ במהל�57%ת ותכני לפני הפעלת ה61%:  מפעילי�עצמ��ה�ש

תחומי� ב שיש צור� במת� הדרכה ורכזי� סברה למעלה ממחצית ,זאת ועוד. קיבלו כל הכשרה

  . מיוחדי� לעבודה ע� נוער עולה בסיכו�

הצוות לא קיבלו הכשרה מסודרת נשי א ,נצרת עיליתבאשקלו� ובעלה כי של ההערכה בשלב השני 

 הכשרה לצוות תנהינ ,לעומת זאת ,חדרהב . למעט הדרכות שניתנו במסגרת ישיבות הצוות,נתומוְב

את ְש�ביתר עלו  ג� של ההערכהבשלב השני, כמו כ� .שי� ע� אנשי מקצוע ולימוד עמיתי� מפגהללכש

  וזיהויע� דגש על איתור )שלב הראשו�בדומה ל(בנושא עבודה ע� נוער עולה בסיכו�  צורכי הכשרה

ישוג של נוער ידרכי� לעל ו , כגו� התמכרויות והתנהגויות סיכו� אחרות,תופעות קיצוניות בקרב הנוער

    . תבתכניוכקשיי� שחווי� הרכזי� בעבודה מול בני הנוער דווחו ג� אלה  נושאי� .עולה בסיכו�

   מאפייני בני הנוער המשתתפים בתכנית .2

, ני� שיוצגו בפרק זה נאספו באמצעות שאלוני� למילוי עצמי של בני הנוער בשני שלבי המחקרהנתו

השתלבות� בבית ; שליטת� בשפה העברית; אקונומיי� של בני הנוער�  מאפייני� סוציו:כוללי�וה� 

מטרתה של בדיקת . צריכת שירותי� ועוד, התנהגויות סיכו�; מאפייני� חברתיי� בולטי�; הספר

ת בכל התחומי� הללו ועל תכנייני� היא להצביע על צרכי� של בני הנוער המשתתפי� בהמאפי

כפי שהוגדרה במסמכי , פערי� בי� אוכלוסיית בני הנוער הפוקדת את התכנית לבי� אוכלוסיית היעדה

  . רקע של התכניתה

. שלבי המחקרחלק מהמידע יוצג תו� השוואה בי� שני , מנת לבחו� שינויי� שחלו באוכלוסייה זו�על

ב� (ביחס לחלק מממצאי� נערכה השוואה לסקרי� ארציי� על מצב� של בני נוער בישראל , כמו כ�

, הראל ואחרי� (2003�2002שני� המ) HBSC(סקר ארצי של התנהגויות סיכו� ל, )2005 ,אריה וציונית

ותכניות בעיר  תכנו� אסטרטגי של שירותי� ר� לצורכיסקר של בני נוער בפתח תקוה שנעלו) 2003

  ) 2004, ינסקי ויורובי�'סטרבצ�כאה�(
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  דמוגרפיי� �מאפייני� סוציו  2.1

של ' בשלב אנאספו ש, "נוער עולה מסיכו� לסיכוי"ת תכניבני הנוער שהשתתפו בפעילויות של המנתוני 

) 27%(יוצאי אתיופיה ה�  כרבע , לשעברברית המועצותממוצא ה� ) 45% (�כמחציתעולה כי  ,המחקר

נצרת ותיקי� גבוה יותר בחדרה ובואחוז בני הנוער הישראלי� ה). 24%(ישראלי� ותיקי� כרבע ה� ו

בני ). 1לוח ( ה� בנות �43%  שני� ו15הגיל הממוצע של המשתתפי� הוא .  ונמו� יותר באשקלו�עילית

) ע שני� בממוצ10.8( בחדרה בני הנוער ותיקי� יותר .) שני� בממוצע9.6(הנוער ותיקי� באר� 

  ). שני� בממוצע7.3(חדשי� יותר  �ובאשקלו� 

  )באחוזי�('  שלב א� לפי יישוב , דמוגרפיי� של בני הנוער�מאפייני� סוציו: 1לוח 

  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  כ"סה  

  100  100  100  100  ***כ" סה� 1מוצא

  28  31  9  24  ישראל

  56  34  53  45  מ לשעבר"בריה

  4  33  34  27  אתיופיה

  12  2  4  4  "אחר"
          

  100  100  100  100  כ" סה�גיל 

  35  39  35  37  14עד 

16�15  41  37  43  44  

17+  22  28  18  21  

  15.2  15  15.3  15  )בשני�(גיל ממוצע 
          

  34  55  31  43  *** בנות� מי� 
          

  100  100  100  100  ***כ" סה–2ותק

  45  10  24  26   שני� באר�5עד 

  23  21  21  20   שני� באר�10�6

  32  69  55  54  שני� באר�+ 11

  7.3  10.8  ***9.7  9.6  )בשני�(ותק ממוצע 

2פי מבח� על, הבדלי� מובהקי� לפי יישוב*** 
χ) p<0.001(  

ל " בני נוער שנולדו בישראל ושהוריה� נולדו בישראל או שהוריה� נולדו בחוישראל : הגדרות קטגוריות המוצא   1
ער שנולדו באתיופיה או בישראל א� הוריה� נולדו באתיופיה ועלו לישראל  בני נואתיופיה . 1988ועלו עד שנת 

 בני נוער שנולדו בברית המועצות לשעבר או בישראל א� הוריה� נולדו מ לשעבר "בריה;  ואיל�1980משנת 
 , בני נוער שנולדו בארצות אחרות או בישראל– "אחר";  ואיל�1989בברית המועצות לשעבר ועלו לישראל משנת 

  . ואיל�1989א� הוריה� נולדו בארצות אחרות ועלו לישראל משנת 
  .ל"ל ואינו כולל בני נוער ילידי האר� שהוריה� נולדו בחו"הוותק חושב רק בעבור בני הנוער ילידי חו   2
  

בחדרה עלה ' בשלב ב. בי� שני שלבי המחקר חלו מספר שינויי� במאפייני� האישיי� של בני הנוער

ככל הנראה בשל התחלת הפעלת , )' בשלב ב�41%ל'  בשלב א�33% מ(יופיה בפעילויות שיעור יוצאי את

, לעומת זאת. בעיר ומיקוד הפעילות בקבוצת אוכלוסייה זו" הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה"

מועדו� ליוצאי , א"רכז מועדו� מתי). �14% ל�34%מ(באשקלו� ירד אחוז בני הנוער יוצאי אתיופיה 
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דבר שהוביל לירידה , דיווח על מחסור בתקציבי� ובמת� מעני� במסגרת המועדו�, ראתיופיה בעי

 .בהשתתפות בני הנוער יוצאי אתיופיה

ובנצרת '  בשלב ב�79%ל'  בשלב א�34% באשקלו� עלה אחוז בני הנוער ממוצא ברית המועצות לשעבר מ

ידי � מברית המועצות לשעבר עלבנצרת עילית דיווח הרכז על הפניית בני נוער. �65% ל�56%  מ� עילית 

 .שירותי� בקהילה

) 32%(עור זה א� גבוה יותר באשקלו� יש. הוריות�ת חיי� במשפחות חדתכנירבע מכלל בני הנוער ב

   מילדי העולי� 27% הוריות� גדלו במשפחות חד,)2004(בתקופה מקבילה , השוואהש� ל). 2לוח (

  ). 2005, �אריה ואחרי� ב�(ותיקי� באר� ו מהילדי� ה�10%ו

 )באחוזי�(לפי יישוב , מאפייני משפחות בני הנוער: 2לוח 

  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  כ"סה  

  24  20  32  25  ***הוריות�משפחות חד
          

  73  70  60  68  *ראש משפחה עובד
          

 –הערכת בני הנוער את המצב הכלכלי של משפחת� 
  100  100  100  100  כ"סה

  9  19  8  13  טוב מאוד

  31  28  18  25  טוב

  37  33  24  31  ממוצע

  20  17  36  23  לא כל כ� טוב

  3  3  14  8  בכלל לא טוב
          

  100  100  100  100  ***כ" סה–השכלת האמהות 

  8  27  30  24  לא למדה כלל/ בית ספר יסודי 

  10  9  10  9  בית ספר מקצועי/ חטיבת ביניי� 

  37  35  20  30  תיכו�

  45  29  40  37  אקדמית/ תיכונית �על
          

  100  100  100  100  ***כ" סה–השכלת האבות 

  9  31  30  26  לא למד כלל/ בית ספר יסודי 

  10  10  7  9  בית ספר מקצועי/ חטיבת ביניי� 

  35  29  21  27  תיכו�

  46  30  42  38  אקדמית/ תיכונית �על

  ).2χ) p<0.05פי מבח� על, הבדל מובהק לפי יישוב* 

  ).2χ) p<0.001פי מבח� על, בהבדלי� מובהקי� לפי יישו*** 
  

החלש ביותר בהשוואה לשאר אקונומי �משפחות בני הנוער בתכנית באשקלו� היו במצב הסוציו

נצרת  בחדרה וב�70%לעומת כ,  ממשפחות בני הנוער ראש המשפחה עבד�60% רק ב:)2לוח  (היישובי�
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, ל כ� טוב או בכלל לא טובומחצית בני הנוער העריכו את המצב הכלכלי של משפחת� כלא כ; עילית

  . נצרת עילית ב�23% בחדרה ו20%לעומת 

הדבר נובע . נצרת עיליתמאשר בהשכלת ההורי� באשקלו� ובחדרה נמוכה באופ� משמעותי 

� סיימו רק הורישרבי� מה, אשקלו� ובחדרהעורי� הגבוהי� של משתתפי� יוצאי אתיופיה ביהשמ

  ).2לוח (בית ספר יסודי או לא למדו כלל 

  השליטה בשפה העברית של בני הנוער העולי�   2.2

 בשפה בעיותהצביעה על " נוער עולה מסיכו� לסיכוי"ת תכנימשרדית שהגתה את ה�ועדה הבי�וה

על , הצלחה בלימודי�המשפיע על זה קושי . של בני הנוער העולי�העיקריי� העברית כאחד הקשיי� 

בסקר נשאלו בני הנוער ). 2001, ציוני ואחרי�(הרגשת שייכות לקהילה על ההשתלבות החברתית ו

א� ה� יכולי� לבצע פעולות שונות בעברית ) אתיופיה ואחר,  לשעברברית המועצותממוצא (העולי� 

הממצאי� . והתלמידי� מביניה� נשאלו על ביצוע מטלות לימודיות בעברית במסגרת בית הספר

 1גלוח (� עדיי� התקשו בשימוש בעברית ה, שבני הנוער ותיקי� יחסית באר�שא� מצבעי� על כ� 

,  לדוגמה, שיעורי� גבוהי� יחסית דיווחו שה� יכולי� לבצע פעולות שונות בעברית, אמנ�.)'גבנספח 

 יכולי� למלא טופס בעברית באופ� �74%ו,  מביני� שיחה בעברית בי� שני ישראלי� ותיקי�86%

. ווחו שה� מתקשי� לבצע פעולות אלה אחוזי� לא מבוטלי� די,אול�. חופשי או כמעט חופשי

הקושי רב יותר .  מתקשי� לשוחח בעברית�20% מתקשי� לכתוב מכתב בעברית ו27%, דוגמהל

דיווחו שה� יכולי� לענות על שאלות  מהתלמידי� �65%רק כ: מטלות לימודיות בעבריתבביצוע 

, באשר לכ�. לא קשיי� כללי בית ולענות על שאלות בכיתה בעברית לשיעורלהכי� , בבחינות בעברית

 �כתיבה ועל רכישת שפה ברמה המאפשרת קריאה בהכרח מעיד אינו מהספרות עולה כי דיבור שוט

של יכולת מעקב אשליה בעברית עלולה ליצור יומית שוטפת ��יושיחה . למידה בבית הספרלצורכי 

: בתו� 2002, וביצקייוד(במצב של נשירה סמויה מדובר לעתי� , א� למעשה, אחר הלימודי� בכיתה

בשגיאות כתיב רבות ביטוי נוס� לקושי של המשתתפי� העולי� בעברית מצאנו ). 2005, סבר

  . שאלוני� שה� מילאוחלק ניכר מהבובניסוחי� לקויי� 

  עיסוק עיקרי של בני הנוער   2.3

 מבני )95%(הרוב המכריע , א� שאחת המטרות של התכנית הייתה להציע מענה לבני נוער מנותקי�

לש� . יישוב ומי�, לא נמצאו הבדלי� בנושא זה לפי מוצא. המשתתפי� בתכנית לומדי�הנוער 

ציונית , אריה�ב� ( למדו בבית ספר17�14 מבני הנוער היהודי� גילאי 98.1%, 2003בשנת , השוואה

  .לומדי� ,וא� יותר, מהמשתתפי� 95%כי נמצא של המחקר שוב ' בשלב ב). 2004, וקמחי

  די�ילמתפייני המא 2.4

) 72%(מרבית� : מוביל לתעודת בגרותהב לומדי� במסלול "י� 'מתלמידי כיתות י) 93%(הרוב המכריע 

 לומדי� 81% ,בחדרה. במסלול לבגרות חלקית) 21%(וכחמישית , במסלול לתעודת לבגרות מלאה

מכלל  62%, יחד ע� זאת. נצרת עילית ב�66%  באשקלו� ו60%לעומת , במסלול לבגרות מלאה

יותר  זה גבוה הרבה שיעור ,נצרת עילית ב.התלמידי� קיבלו ציו� נכשל אחד לפחות בתעודה האחרונה

ה באמצעות מדג� מייצג ובמחקר שנער� בפתח תקו, השוואהלש� . )'ג בנספח 2גלוח ( 81% ועומד על

המצב ). 2004, ינסקי ויורובי�'סטרבצ�כאה�( קיבלו לפחות ציו� נכשל אחד בתעודה האחרונה 42%רק 
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 מה� למדו לבגרות מלאה 61%רק :  משל הבנותפחות טובהמשתתפי� בתכנית הלימודי של הבני� 

 ).  בהתאמה,�12% ו86% –בקרב הבנות (נכשלו בארבעה מקצועות או יותר ) 24%(וכרבע מה� 

  היעדרויות מבית הספר  2.5

טוי לקושי בהסתגלות לבית ביוהיעדרויות מלימודי� יכולות להוות סממ� מקדי� לנשירה גלויה 

בסקר הנוכחי נמצא כי חלק . כי עצ� ההיעדרות פוגעת בסיכויי ההצלחה בלימודי�להניח  נית� .הספר

מהתלמידי� נעדרו מבית הספר למש� יו� של� פע� אחת או יותר בחודש שקד� למילוי ) 44%(ניכר 

דומה לשיעור ממצא זה . ותר מה� נעדרו שלוש פעמי� או י26%; )ולא בשל מחלה או חופש(השאלו� 

 ).2003, הראל ואחרי�) (HBSC(בסקר ארצי ) 28%(שנמצא בקרב התלמידי� היהודי� 

  מדד מסכ� �תחושת ניכור מבית הספר   2.6

: ביטויי ניכורחמישה המדד כולל . מוצג מדד מסכ� של תחושת ניכור מבית הספר' ג בנספח 3גבלוח 

: מיד בהחלט לא מסכי� או לא מסכי� ע� ההיגדי� הבאי�והתל; בית הספראת אוהב אינו התלמיד 

המורי� שלי מתייחסי� , אני מרגיש שיי� לבית הספר שלי, החוקי� והכללי� בבית הספר שלי הוגני�

התלמידי� מאופייני� בביטוי ) 51%(כמחצית . ני� בי כאד�יהמורי� שלי מתעני, י בצורה הוגנתיאל

לא .  מאופייני� בשלושה ביטויי� או יותר15%מתוכ� ,  הספראחד לפחות של תחושת ניכור כלפי בית

מוצא ומי� ולא נמצא הבדל בי� התלמידי� בסקר הנוכחי לתלמידי� , נמצאו הבדלי� לפי יישוב

התמונה המתקבלת מראה פחות , כמו כ� ). 2002, הראל ואחרי�) (HBSC(היהודי� בסקר ארצי 

  ).3לוח ג(בלו בסקר שנער� בפתח תקווה התקשי� רחושת ניכור מבית הספר מאשר השיעות

  בני נוער מנותקים   .3

מסיכו� "ת תכני של ההמינהלת הארציתידי �אשר הודגש ג� על, הבולטי� לסיכו�המדדי� אחד 

בשני שלבי .  הוא שיעור הנשירה הגלויה הגבוה בקרב בני הנוער העולי�,)2001, ציוני ואחרי�(" לסיכוי

בשנת , לש� השוואה. מבני הנוער בתכנית לא למדו בכלל ולא עבדו בלבד 3%המחקר נמצא כי עד 

, אריה ואחרי��ב�(לא למדו ולא עבדו , 17�15גילאי , מבני הנוער היהודי�) 6.3%(שיעור כפול , 2003

לא השתנתה אוכלוסיית בני הנוער המגיעי� � שלבי השניבמראי� כי  המחקר הנוכחי ממצאי). 2004

   .קצה רצ� הסיכו�נוער לומדי� שאינ� בנית התמקדה בבני העבודה בתכוכי , לתכנית

  בני הנוער העובדים .4

אחוז זה גבוה ביחס לכלל בני .  מבני הנוער שה� עובדי� בהיק� כלשהו11%בשלב הראשו� דיווחו 

  יותר ). 2004, אריה ואחרי��ב� (7.3%  אשר עמד על�2003שעבדו ב 17�15הנוער היהודי� בני 

ר דיווחו כי עבודה בשכר והמצב הכלכלי שלה� ושל משפחת� ה� נושאי�  מבני הנוע�60% מ

 מהמשפחות ראש �32% בו ,ותהורי� חד מבני הנוער חיי� במשפחות 25%,  כאמור.שמעסיקי� אות�

נתוני� אלה מחזקי� את הסברה שאחוז גבוה עוד יותר מבני הנוער היו מעונייני� . המשפחה אינו עובד

את לאו יבה משבודה בשל המצב התעסוקתי הקשה שהיה באר� בתקופה א� התקשו למצוא ע, לעבוד

 .השאלוני�
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  השתלבות חברתית ופעילות פנאי .5

ג� השילוב החברתי מהווה רכיב מרכזי בחשיבותו בתהלי� הקליטה , בדומה להשתלבות בבית הספר

 הקשר ע� חברתית בכלל ועלה �בני הנוער נשאלו על היבטי� שוני� של השתלבות. של בני הנוער

ה� כי כי מצב� החברתי של בני הנוער העולי� טוב ו, נראה). 'ג בנספח 4גלוח (ישראלי� ותיקי� בפרט 

מבני ) 38%(שחלק ניכר א� .  דיווחו שחסרי� לה� חברי�9%רק . משולבי� היטב בחברה הכללית

יפי� להיות לשאלה ע� מי ה� מעד, הנוער העולי� רוצי� שיהיו לה� יותר חברי� ישראלי� ותיקי�

 ענו כי ה� מעדיפי� פעילויות 30%; מה� כי לא משנה לה�) 49%(ענו כמחצית , בפעילויות ובחוגי�

ואחוזי� בודדי� ציינו כי ה� מעדיפי� פעילות ; המשלבות בני נוער עולי� ובני נוער ישראלי� ותיקי�

חריות הדדית של בני הנוער רואי� אנמצא עוד כי . המשלבת רק עולי� או רק ישראלי� ותיקי�

 מכלל בני הנוער הסכימו כי 27%: י� לקשיי� בשילוב העולי� בחברההוותיקהעולי� ושל הישראלי� 

 הסכימו כי בני נוער עולי� אינ� רוצי� 30%; בני נוער ישראלי� ותיקי� אינ� רוצי� לשלב עולי�

  ). 'גבנספח  5גלוח (להשתלב בחברת ישראלי� ותיקי� 

  התנהגויות סיכון  .6

ת ישתי,  אלימות:כגו�, גיל ההתבגרות טומ� בחובו פוטנציאל להתנהגויות סיכו�להשילוב בי� הגירה 

" מסיכו� לסיכוי" התכנית יתאחת הסיבות המרכזיות להגי. משקאות אלכוהוליי� ושימוש בסמי�

שטרת ובכלל זה דיווח של מ; בה� מצויי� בני הנוער העולי�ש ריבוי הדיווחי� על מצבי הסיכו� הייתה

בדיקה של התנהגויות ). 2001, ציוני ואחרי�(יה בשיעור בני הנוער העולי� עוברי החוק יישראל על על

ח סיכו� בקרב בני הנוער המשתתפי� בתכנית עשויה לשמש בסיס לאיתור בעיות בקרב בני הנוער ופַת

בסמי� ימוש ששימוש באלכוהול ו, בחלק זה יובאו ממצאי� על אלימות. לחשיבה על מעני� הולמי�

  ).'ג בנספח 7ג� 6גלוחות (

  אלימות  6.1

  מכלל בני הנוער המשתתפי� בתכנית היו מעורבי� בקטטות מחו� לשטח בית הספר ) 46%(כחצי 

 השתתפו שלושי� ותשעה אחוזי�.  לפחות פע� אחת בשנה האחרונה, בשטח בית הספר�38%ו

משנת ) HBSC(בסקר ארצי , בדומה. )6 בלוח (בהטרדות או הצקות לתלמיד אחר בשטח בית הספר

הטרדות או הצקות בשטח , השתתפו במעשי בריונותכי  מכלל התלמידי� היהודי� 37.6%  דיווחו2002

  ). 2003, הראל ואחרי�(בית הספר לפחות פע� אחת בשנת הלימודי� 

קר ס).  בהתאמה,�23% ו 50%(שיעור הבני� שהיו מעורבי� בקטטות בבית הספר כפול משיעור הבנות 

, הראל ואחרי�(  מהבנות�24.6% מהבני� ו51.4%:  דומי�מראה שיעורי� 2002משנת ) HBSC(ארצי 

2003.( 

  שימוש באלכוהול  6.2

. )7לוח ג ( מהבנות�20% מהבני� ו39%: פע� עד שכרות�שתה אלכוהול איאחד מכל שלושה בני נוער 

אחד מכל : � נמוכי� יותרנמצאו אחוזי) HBSC ,2002(בקרב התלמידי� היהודי� בסקר ארצי 

 ). 2003, הראל ואחרי�( מהבנות �15.7% מהבני� ו26.3%; השיחמ
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  שימוש בסמי�  6.3

  HBSCבסקר ארצי). בעבר או בהווה(מכלל בני הנוער דיווחו שה� עצמ� ניסו סמי� ) 9%(כעשירית 

 .ו שהשתמשו בסמי� מסוג כלשה13%דווח על ' בקרב בני נוער עולי� מכיתות י, )2002(

  שירותיםלבני הנוער בין  קשר .7

� על, ידי גופי� ממשלתיי��מהספרות המקצועית עולה כי ישנ� שירותי� רבי� לבני נוער הניתני� על

אי� באפשרותנו , עקב חוסר מידע, אול�. רשויות מקומיות ומגוו� ארגוני� התנדבותיי� ופרטיי�ידי 

ישנ� עדויות רבות על כ� שפיצולה של מערכת  ,זאת ועוד. להיק� הכיסוי של שירותי� אלהלאמוד את 

כדי ). 2000, דולב(השירותי� ומורכבותה מונעי� את הספקת� של השירותי� לרבי� מבני הנוער 

דפוסי לגבי בסקר נכללו שאלות נכללו , הצרכי� של בני הנועראת להערי� טוב יותר את המאפייני� ו

  .'ג בנספח 8גלוח העיקריי� מובאי� ב ממצאי�ה. הקשר של בני הנוער ע� שירותי� בקהילה

 מבני 48%: מבני הנוער היו בקשר ע� שירות כלשהו בשלושת החודשי� שקדמו לסקר) 41%(חלק ניכר 

כחמישית . י ממוצא ישראל�26%  ממוצא אתיופי ו39%,  לשעברברית המועצותמ �מוצאשהנוער 

.  מבני הנוער15%שירות פנו עד לכל .  לארבעה שירותי� או יותר� �5%פנו לשירות אחד ו) 21%(

  .היחידה לקידו� נוער ומגשרת, אליה� פנו בני הנוער ה� שירותי הרווחהשהשירותי� העיקריי� 

  סי השתתפות של בני הנוער בפעילות ושביעות רצון דפו.8

  דפוסי השתתפות  8.1

סיבות לו פעילותתדירות ורציפות הגעת� לל, בה� נטלו חלקשבני הנוער התבקשו להתייחס לפעילויות 

  .  העיקריות להשתתפות

 �200ת באשקלו� כתכני השתתפו ב,בעת ביצוע השלב השני של המחקר :ק� ההשתתפות בתכניתיה �

 200ג� בנצרת עילית השתתפו בשלב השני של המחקר  .בדומה למספר� בשלב הראשו�, בני נוער

הייתה בעיה , שכאמור, �משו,  בנצרת עיליתקשה לבחו� שינויי� בהיק� ההשתתפות. בני נוער

מימוש של שבו התנהל חלק הארי , ע"בשלב הראשו� בהיענות למילוי השאלוני� במועדו� בית נענ

ה במספר בני יבשלב השני של המחקר חלה עלי, לפי דיווח רכז המועדו�, ע� זאת. התכנית ביישוב

. שנת הפעילות הראשונה בני נוער בסו� �90 בהשוואה ל�150מועדו� והוא עמד על כשביקרו בנוער ה

  . ) בני נוער217 (הראשו�שלב ל יתיחסיה יעל, )335(של משתתפי� מספר גדול יותר דווח על  ,בחדרה

, כמחצית בני הנוער בכל הערי� משתתפי� בפעילות אחת � )3לוח ( דפוסי ההשתתפות בפעילויות �

ב בני הנוער מגיעי� הממצאי� מראי� כי רו.  משתתפי� בשתי פעילויות ויותר�48% ל42%ובי� 

משלוש פעילויות יותר ל מבני הנוער מגיעי� �47% ל43%בי� . לפעילויות מספר פעמי� בשבוע

כ� ג� ו, מגיעי� לפעילות פעמיי� בשבוע נצרת עיליתכרבע מבני הנוער בחדרה וב. פעמי� בשבוע

 שעות בני הנוער משתתפי� בפעילויות השונות כארבע וחצי, בממוצע שבועי.  באשקלו�40%

 . שעות באשקלו��6כ ונצרת עילית שעות ב�5.5 כ,בחדרה

, מכיוו� שמועדוני הנוער פתוחי� ג� לבני נוער שאינ� בהכרח מעונייני� להשתת� בפעילות מובנית

בני הנוער נשאלו הא� ה� מגיעי� למועדו� כדי להיות . נבחנה ג� הפונקציה החברתית של המועדו�

): 3לוח ( מדיווח בני הנוער עולה כי תופעה זו שכיחה למדי .ע� חברי� או לדבר ע� מדריכי�



 

 14

,  מבני הנוער דיווחו כ�43%, בחדרה. כמחצית בני הנוער באשקלו� ובנצרת עילית דיווחו על כ�

בני הנוער מבלי� , יתר מזאת). כשליש(מאשר הצעירי� יותר ) כמחצית( ומעלה 15יותר בקרב בני 

כשליש מגיעי� למועדו� כל יו� או כמעט כל :  ומדריכי�זמ� משמעותי ביצירת קשר ע� חברי�

וה� מבלי� באשקלו� ובחדרה כשש שעות ,  מגיעי� פעמיי� או שלוש בשבוע�40% ל26%בי� . יו�

  .  שעות15.5: שבועיות בממוצע ובנצרת עילית א� יותר

  

  )באחוזי� (יישובלפי , תתכני דפוסי השתתפות בני הנוער בפעילויות ה:3לוח 

  נצרת עילית  חדרה  ו�אשקל  

        בה� משתת� הנער בפעילות בשבועשמספר הפעמי� 

  27  28  17  פע� אחת

  26  26  40  שתי פעמי�

  47  46  43  שלוש פעמי� ויותר

 של השתתפות בפעילותבשבוע מספר השעות ממוצע 
  מובנית במועדו�

  

6.17  

  

4.56  

  

5.45  

        בה� משתת� הנערשמספר הפעילויות 

  4  6  9  א� פעילות

  48  49  49  פעילות אחת

  48  45  42  שתי פעילויות ויותר

הנער מגיע למועדו� נוער רק או ג� כדי להיות ע� חברי� 
  או לדבר ע� המדריכי�

  

53  

  

43  

  

56  

תדירות ההגעה למועדו� נוער כדי להיות ע� חברי� או 
  לדבר ע� המדריכי�

      

  31  30  38  כל יו� או כמעט כל יו�

  26  40  34  י� בשבועפעמיי� או שלוש פעמ

  24  17  9  פע� בשבוע או פחות

  19  13  19  לא קבוע

מועדו� נוער שוהה בהנער שבשבוע ממוצע במספר שעות 
  להיות ע� חברי� או לדבר ע� המדריכי�כדי 

  

6.29  

  

6.35  

  

15.56  

  

ראוי . נית בתקופת השלב השניכמרבית� החלו להשתת� ת, לפי דיווח בני הנוער � רציפות הגעה �

 נצרת עיליתברוב המשתתפי� בשלב השני של ההערכה דיווחו הרכזי� כי שבניגוד לכ� יי� לצ

על כמחצית בני הנוער במועדוני� כ� באשקלו� דווח , ע� זאת.  השתתפו ג� בשלב הראשו�,ובחדרה

  .  ורק מיעוט� במועדו� של יוצאי אתיופיה לשעברברית המועצותשל 

  לפעילות משתדלי� להגיע,�90%�80% כ, וב בני הנועררכי , עוד נמצא בשלב השני של המחקר

חדרה בשליש מבני הנוער , יחד ע� זאת). 4לוח  () מתקיימתפעילותהשהפעמי� רוב /בכל( פותברצי

לא הגיעו לפעילות בי� מספר שבועות למספר  נצרת עיליתהנוער באשקלו� וב  מבני�15% כ�ו

 כגו� צור� , עיסוקי� אחרי�הייתהבה לכ� ברוב המקרי� הסי. שהיו אמורי� להגיעא�  ,חודשי�

. השלב הראשו� של המחקרמממצאי� אלה מצביעי� על שיפור , למרות זאת .חוסר חשק ו,ללמוד

בכל : ות לבי� הנוכחי� בפועלתכניבשלב הראשו� נמצא פער גדול בי� מספר בני הנוער הרשומי� ב
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.  בממוצע בני נוער17 � עומדת עלימפגשהנוכחות ב,  אול�, בני נוער בממוצע53ת רשומי� תכני

 סיבות אישיות :הגעה נובעת מסיבות התלויות בבני הנוער עצמ� הסדירות ב� אי, להערכת הרכזי�

 חוסר רצו� להשתת� וקושי לעמוד בכללי ,)ומהעבודה בשעות אחר הצהרי� וכד, צור� ללמוד(

לפעילות סדיר באופ� הגיעו  דיווח בני נוער שלאג� בעלו אלה סיבות . תתכניההתנהגות המצופי� ב

" מסתובבתהדלת ה"ת מעיד על תופעדיווח הרכזי� ובני הנוער . בשלב השני של ההערכה

יותר מורגשת ,  כאמורהייתהתופעה ש, נוער נכנסי� ויוצאי� לסירוגי� מהפעילותה בני :בפעילויות

  .בשלב הראשו� של המחקר

�עלה בשני שלבי מהתכניות הו בני הנוער תקושי בהתמדה ונשירהמעניי� לציי� ש,  השיפורעל א

 ינ�ה� דיווחו על ניסיו� ליצור מעקב אחר בני נוער שא. הקשיי� שחווי� הרכזי�בי� ההערכה 

אישור לכ� . משתעממי� בפעילותהמגיעי� ועל הצעה של פעילויות אלטרנטיביות לבני נוער 

�סיבות לאיהלש� בירור � אליהכי טלפנו בני הנוער הנושרי� אשר דיווחו התקבל בראיונות 

  . פעילויות נוספות הקיימות בתכניותכי עדכנו אות� לגבי הגעת� ו

  ) באחוזי�(לפי יישוב , דפוסי השתתפות בפעילות בה השתת� הנער בעת הריאיו� : 4לוח 

  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  

  61  76  67  נערי� חדשי� בפעילות במהל� השלב השני של הסקר 

        ר משתת� בפעילותהתדירות שבה הנע

  72  50  57  בכל פע� או כמעט בכל פע� שהפעילות מתקיימת

  18  28  26  בחלק גדול מהפעמי�

  3  13  13  במחצית הפעמי�

  7  9  4  בחלק קט� מהפעמי�

דרכי� עיקריות שבאמצעות� הגיע הנער לפעילות בפע� 
        #הראשונה

  54  40  65  חברי� סיפרו לו על הפעילות

  ��  11  12  עילות בית הספרסיפרו לו על הפ

  21  15  12  הגיע בעצמו

  23  41  12  המדרי� בפעילות פנה אליו

  ��  8  7  ראה מודעה או פרסו�

        # הסיבות העיקריות שבגלל� מגיע הנער לפעילות

  78  46  80  כדי ללמוד דברי� חדשי�

  35  31  43  כדי לפגוש חברי� או להכיר חברי� חדשי�

  16  10  15  בטות שלוכדי לדבר על בעיה או התל

   מאחר שבני הנוער יכלו לענות יותר מתשובה אחת100האחוזי� אינ� מסתכמי� ב# 

 כשנשאלו בני הנוער �) 4לוח  (דרכי� עיקריות שבאמצעות� הגיע הנער לפעילות בפע� הראשונה �

השכיחה ביותר הייתה דר� חברי�  שסיפרו עליה התשובה , כיצד הגיעו לפעילות בפע� הראשונה

בחדרה ובנצרת עילית בלטה ג� הפנייה הישירה ).  בערי� השונות דיווחו על כ��65% ל40%בי� (

בחדרה ובנצרת עילית .  באשקלו�12% לעומת ,זאת; )בהתאמה, �23% ו41%(ממדריכי הפעילויות 

 אחוז גבוה יותר מבני הנוער ,באשקלו�. גיל או מוצא, לא נמצאו הבדלי� בדרכי ההגעה לפי מי�
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ברית  מיוצאי �10% לעומת כ,32%( המדרי� ה ישירה של פניילאחר אתיופיה הגיעו לפעילות יוצאי

ברית  ואחוז גבוה יותר של בני נוער ישראלי� ותיקי� ויוצאי ,) וישראלי� ותיקי� לשעברהמועצות

  .  ) מיוצאי אתיופיה40%לעומת  65%( הגיעו דר� חברי�  לשעברהמועצות

הסיבה , בעיקר באשקלו� ובנצרת עילית,  בכל הערי��) 4לוח (ות סיבות עיקריות להגעה לפעיל �

סיבות ).  בחדרה46%לעומת , �78% ו80%(השכיחה להגעה לפעילות היא כדי ללמוד דברי� חדשי� 

הצור� לדבר על בעיות והתלבטויות אישיות צוי� .  בערי� השונות�40%  ל30%חברתיות ציינו בי� 

 הבנצרת עילית צוינ.  מבני הנוער בחדרה�10% ובנצרת עילית ו מבני הנוער באשקלו� �15%בידי כ

  ). 24%(סיבה זו בעיקר בקרב בני נוער עולי� מברית המועצות לשעבר 

בני הנוער קיבלו כדאי לציי� ש �) 5לוח  (במסגרת הפעילותשל בני הנוער ההשתתפות  ישיעור �

רת רכזי זבעינו ו מואלה, �מועדויישובי� ובכל  ספציפיות המתקיימות בפעילויותרשימה של 

  . י דומיננטלפי תחו� פעילותהתכניות 

  : יישובלפי תפות בתחומי הפעילות השוני� תשקפי היהלהל� יוצגו 

, �86%ו 74%(העשרה וחוגי� תחומי הפעילות השכיחי� ביותר ה� של  נצרת עיליתבאשקלו� וב �

פעילות שהפעילויות ממצא זה עולה בקנה אחד ע� דיווח רכזי ה).  ציינו אותו,בהתאמה

בני הנוער רוב  דיווח ע�ו,  היא העשרה וחוגי�מרכזית הניתנת במסגרת המועדוני� ביישובה

 בחדרה דיווחו .כי הסיבה העיקרית להגעה לפעילות היא כדי ללמוד דברי� חדשי�בערי� אלה 

 . על השתתפות בפעילויות של העשרה וחוגי�43%

 .משתתפי� בפעילויות פנאי והפגהשליש בערי� השונות מ יותרבי� כרבע ל �

שיעור  בלט נצרת עיליתבג�  .בחדרה דיווחו כמחצית המשתתפי� על פעילות בתחו� המנהיגות �

 . )37% ( בתכניות מנהיגותי�תתפהמש

פעילויות  סיוע לימודי ושקיבלובשלוש הערי� נמצאו אחוזי� נמוכי� יחסית של בני נוער  �

שאלה א� ,  וזאת;נצרת עילית ב3% בחדרה ורק 14%,  באשקלו�19% :שיפור השפה העבריתל

 ). 2001, לפי מסמ� ציוני ואחרי�(היו תחומי הפעילות המומלצי� בתכנית 
שיכולי� לשפו� אור על העדפות של ,  מי� וגיל,נמצאו הבדלי� מובהקי� בערי� לפי מוצא

  ).7�5 לוח (ות בתכניפי המאפייני� הללו�לקבוצות על שונות או על חלוקה אוכלוסייהקבוצות 

אחוזי� גבוהי� יותר באופ� משמעותי מהבנות משתתפות , בחדרה): 5לוח  (הבדלי� לפי מי�

 לעומת �66%ו,  מהבני�32% מהבנות לעומת 55%(בתכניות העשרה וחוגי� ובתכניות מנהיגות 

לעומת , 21%(בני� יותר נוטלי� חלק בתכניות של סיוע לימודי ובשיפור העברית ). בהתאמה, 39%

צאו הבדלי� מובהקי� לפי ִמגדר באחוז בני הנוער הלומדי� וכ� א� שלא נמ, זאת; ) מהבנות7%

באשקלו� נמצא כי בני� משתתפי� יותר מבנות ). ראו פרק מאפייני בני הנוער(בתפקוד� הלימודי 

  ). 16% לעומת 40%(בפעילויות פנאי והפגה 
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  ) באחוזי�(לפי מי� ויישוב , השתתפות בני הנוער בפעילויות התכנית: 5לוח 

  אשקלו�  חדרה   עיליתנצרת
  כ"סה  בני�  בנות כ"סה  בני�  בנות כ"סה  בני�  בנות

  פנאי והפגה   30 **40 16  38 37 36  24  27  20

 העשרה וחוגי�  74 75 73  43 *32 55  86  86  86
 סיוע לימודי ושיפור עברית  19 20 16  14 *21 21  3  5  2

 מנהיגות  2 1 4  49 *39 66  37  27  45
 *p<0.05  ** p<0.01     

יותר )  ומעלה16גילאי (בני נוער בוגרי� השתתפו  נצרת עיליתבאשקלו� וב: )6לוח  (הבדלי� לפי גיל

 49%(השתתפו יותר בתכניות מנהיגות אלה  נוער  בנינצרת עיליתב, כמו כ�. בפעילויות פנאי והפגה

בני נוער , באשקלו�. )43% לעומת 61%( ממצא דומה עלה ג� בחדרה .) מהצעירי� יותר15%לעומת 

 רק , בחדרה.) מהבוגרי�14% לעומת ,27%( השתתפו יותר בסיוע לימודי ולימודי עברית 15עד גיל 

ג� חונכות אישית דווחה בחדרה רק ראוי לציי� כי ). 23%(בני הנוער הצעירי� קיבלו סיוע לימודי 

 ). 10%(ביחס לבני הנוער הצעירי� 
  
  ) באחוזי�(לפי גיל ויישוב , כניתהשתתפות בני הנוער בפעילויות הת: 6לוח  

        אשקלו�             חדרה  נצרת עילית
20�16  

)59(  
15�13  

)34(  
19�16  

 )69(  
15�12  

)129(  
16+  

)105( 
15�8 

 תחומי פעילות    )74(
  פנאי והפגה  *20 37 36 44  *9  32

 העשרה וחוגי� 77 71 46 38  94  81
 עברית כולל סיוע לימודי *27 14 **23 0  0  5

 מנהיגות 1  3 **43 61  *15  49
 *p<0.05  **p<0.01  

לא נמצאו הבדלי� בהשתתפות בתחומי , נצרת עילית באשקלו� וב:)7לוח ( הבדלי� לפי מוצא

 בחדרה נמצא כי אחוזי� גבוהי� מיוצאי ,לעומת זאת.  לפי קבוצות עולי� וותיקי�הפעילות

ברית מבני נוער יוצאי  32% לעומת ,62% :אתיופיה לוקחי� חלק בתכניות העשרה וחוגי�

 אחוזי� גבוהי� יחסית מיוצאי ,כמו כ�. בני נוער ישראלי� ותיקי�מ �27% ו לשעברהמועצות

ברית  יחסית לבני נוער יוצאי ,מקבלי� סיוע לימודי וסיוע בשיפור העברית) 24%(אתיופיה 

ברית  מבני הנוער יוצאי  אחוזי� גבוהי� מאוד).12%(וישראלי� ותיקי� ) 3% ( לשעברהמועצות

בני נוער ישראלי� ותיקי� אחוזי יחסית ל, ידי מלווה לנוער עובר חוקב מטופלי�  לשעברהמועצות

לא נמצאו הבדלי� שבבדיקה שערכנו לפי מוצא א� , )בהתאמה, �4%  ו9%, 18%(ויוצאי אתיופיה 

 .בהתנהגויות הסיכו� של בני הנוער בחדרה
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  ) באחוזי�(לפי מוצא ויישוב , בפעילויות התכניתהשתתפות בני הנוער : 7לוח 

  אשקלו�  חדרה  נצרת עילית

 אתיופיה
)4(  

מ "בריה
  לשעבר

)58(  
  ישראל

 אתיופיה  )26(
מ "בריה

  ישראל  לשעבר
 אתיופיה

)13(  

מ "בריה
  לשעבר

)150(  
  ישראל

 תחומי פעילות    )14(
  פנאי והפגה   50  31  8  38  44  37  27  26  0

 העשרה וחוגי�  71  75  69  *27  32  62  81  86  100

0  5  0  24  3  12*  39  18  7  
 סיוע לימודי

 ושיפור העברית
 מנהיגות  7  1  8  54  51  44  39  38  5

      4  18  9*        
מלווי� לנוער 

  עובר חוק
 *p<0.05  

   עות רצו� של בני הנוער מהפעילותשבי 8.2

בני הנוער את הפעילויות על הערכת� של צות המיקוד ומתו� השאלו� וקבבפרק זה יוצגו ממצאי� 

, וירה והעניי� בפעילותוהא:  כגו�,בטי�י במסגרת התכנית ועל שביעות רצונ� מהבה� השתתפוש

  .  וזמינותויחס צוות העובדי�הערכה כללית ו

בני הנוער שיבחו את זמינות� ויחס� של , באופ� כללי :)8לוח  (הערכת בני הנוער את המדריכי� �

 . דיווחו כי המדריכי� עסוקי� מכדי להתייחס אליה�) 15%עד  11%( נמוכי�אחוזי� . המדריכי�
  

  )באחוזי�(שוב ילפי י, הערכת הנער את המדריכי�: 8לוח 

  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  : הנער מסכי
 במידה רבה ורבה מאוד כי

  90  85  91  המדריכי
 מביני
 אותו

  81  70  66  )לצרכי
 ולבעיות שלו(המדריכי
 מתייחסי
 אליו באופ� אישי 

  64  73  66  המדריכי
 משתפי
 אותו בהחלטות מה לעשות בפעילות

  11  14  15  המדריכי
 עסוקי
 מכדי להתייחס אליו

יש לפחות מדרי� אחד שהנער מרגיש שיכול לפנות אליו שהוא 
  91  73  72  מרגיש קושי

  

מה לעשות בי� שני שלישי� לשלושה רבעי� מבני הנוער דיווחו כי משתפי� אות� בהחלטות 

מתייעצי� איתנו כל הזמ� מה לעשות : "בקבוצת המיקוד באשקלו� אמרו בני נוער. בפעילות

." שואלי� א� אנחנו אוהבי� את זה וא� זה מתאי� לנו, שואלי� מה דעתנו על הפעילות, בפעילות

של הכולל נציגי� , ע את הפורו�"בית נענת עילית תיארו בני נוער במועדו� בקבוצת המיקוד בנצר

יש להביא בחשבו� , ע� זאת. המשולב בקבלת החלטות לגבי פעילויות במועדו� ,קבוצות הפעילות

  ). רבע עד שליש(את החלק המשלי� של בני נוער שאינ� מרגישי� שותפי� בקבלת החלטות 

� דשכ� אח ,לפנייה בעת הצור�זמינה כתובת מהווי� העובדי� הא� נשאלו בני הנוער , בנוס

 ייעו� , שיוכל לתת מידעח אד� מקצועיוכשל  תשתית יצירתא והתכנית הי� של העקרונות המנח

בנגישות הרגשית של  בלטה מאוד נצרת עילית . ולנוער בסיכו� בפרט,ותמיכה לבני נוער בכלל
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 מבני הנוער דיווחו כי יש לפחות עובד 91% :היכולת לפנות אליה� בעת הצור�במידת העובדי� ו

 דיווחו כי המדריכי� מתייחסי� באופ� �81%ו, לפנות בעת הצור�שיוכלו מרגישי� אליו ה� שאחד 

דיווח בני הנוער בקבוצות ע� ממצא זה עולה בקנה אחד . )8לוח  (ה�לצרכי� ולבעיות שלאישי 

אתה  ";"ה� נותני� הרגשה שנית� לסמו� עליה�": על היחסי� ע� המדריכי� במועדו� המיקוד

  ".  אני מספר לה�,יי� שאני לא יכול לספר להורדברי ";"מרגיש שה� מביני� אות�

מבני  �70%בחדרה דיווחו כו באשקלו� :באחוזי� נמוכי� יותרדווחו בטי� אלה יה, בערי� האחרות

 דיווחו שהמדריכי� �70%כו, בעת הצור�אליו לפנות שנית� שיש לפחות עובד אחד הנוער 

 בני הנוער י� את דיווחמי תואאלהתוני� נ). 8 לוח(מתייחסי� לצרכי� ולבעיות שלה� באופ� אישי 

המדריכי� כי השיחות ע� בני הנוער טענו  ,באשקלו� . במסגרת קבוצות המיקודבערי� אלה

הפעילות ולא על קשיי� או כני ות יותר סביב נסבו) כגו� ציור או ברייקדאנס(בחוגי� השוני� 

אנחנו לא מדברי� , ה לציור הוא רק מוררהמורה לציו: " ציינה אחת הנערות.נושאי� מטרידי�

על יותר ווח ידלגבי רכזי המועדי� ה�  ".זה כמו חוג. מציירי� בעיקר, יותר מדי על נושאי� אחרי�

 אפשר לדבר איתה .היא כמו חברה: " על רכזת המועדו�אחת הנערותדברי  .קשר אישי ואוז� קשבת

) 81%(ר מבני הנוער הבוגרי� אחוזי� גבוהי� יותכי באשקלו� עוד נמצא " .כמו ע� חברה ,חופשי

  ). 46%(לקשיי� ולבעיות לעומת בני הנוער הצעירי� יותר והתייחסות דיווחו על יחס אישי 

נצרת  ב81%השיבו  ,עבור בני הנוערבגדי� המתייחסי� לתרומת הפעילות יהלגבי שג� , כדאי לציי�

נתנו לה� הרגשה שיש כי ה� מסכימי� במידה רבה או רבה מאוד שבפעילויות ובמועדו�  עילית

   .)ראו ממצאי� להל�( בחדרה �66%  באשקלו� ו64%לעומת , לה� למי לפנות

נצרת ב. ד שהעובדי� מביני� אות� או רבה מאו מבני הנוער הסכימו במידה רבה�91% ל85%בי� 

בני דיווחו ג� כ� . ) מהבני�82% לעומת ,98%( דיווחו על כ� אחוזי� גבוהי� יותר מהבנות עילית

 לעומת 90%(ובחדרה ) 16 מבני הנוער מתחת לגיל 80%לעומת , 96%(בנצרת עילית ער הבוגרי� הנו

 דיווחו )71%(נוער יוצאי אתיופיה השאחוזי� נמוכי� יותר מבני ג�  בחדרה נמצא .)בהתאמה, 79%

 ברית המועצותויוצאי ) 93%(בני נוער ישראלי� ותיקי�  מאשר האחוזי� מקרב שמביני� אות�

בחדרה ניכר כי בני הנוער ממוצא אתיופי היו פחות מרוצי� מהמדריכי� בהבטי� ). 95% (לשעבר

עסוקי� מכדי / מתייחסי� אלי באופ� אישי/המדריכי� מביני� אותי( השוני� עליה� נשאלו

  ). יילהתייחס אל

על בני הנוער דיווחו כלל  מ�85%כ :)9לוח ( וירה הכללית בפעילותוהערכת בני הנוער את הא �

: פורמלית�וירה הבלתיואל בני הנוער להתייחסהרבו בקבוצות המיקוד . בפעילותנעימה רה ויוא

דיווחו  �90%�80% כ".  א� אחד לא אומר ל� מה לעשות� יד חופשית", "מרגישי� בבית", "כיפית"

 ובחדרה דיווחו אחוז לא מבוטל של בני נצרת עיליתב, יחד ע� זאת. כי הכללי� בפעילות ברורי�

בני הנוער  ו התבקשבה ,בשאלה פתוחהג� נושא זה עלה  .�א בפעילות יש תחושה של בלגהנוער כי

 ציינו נצרת עיליתמבני הנוער ב 22%, לדוגמה. למנות שלושה דברי� עיקריי� לא טובי� בפעילות

 . שבפעילות יש בלגא�
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בפעילות ה נעימ אחוזי� נמוכי� מבני הנוער האתיופיי� בחדרה דיווחו על אווירה יש לציי� כי

חוסר שביעות רצו� שלה� אחוזי� אלה תואמי� את . על בלגא� ושעמו� �ואחוזי� גבוהי� 

  .   כגו� יחס הצוותתתכניבטי� אחרי� ביהמ

הביעו שביעות רצו� ) �90%כ(אחוזי� גבוהי� מבני הנוער ): 9לוח (הערכה כללית של הפעילות  �

. יו ממליצי� לחבריה� להשתת� בתכנית מבני הנוער ה�98% ל83%בי� . מהפעילות באופ� כללי

בני נוער ממוצא אתיופי בחדרה העריכו פחות את , בהתא� לממצאי� אחרי� שהוצגו לעיל

 .דהיינו היו פחות מרוצי� ופחות נטו להמלי� לחבריה� על הפעילות, הפעילות
  

 )באחוזי�(שוב ילפי י,  הערכת הנער את הפעילות:9וח ל

  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  

  )104(    )200(  רבה מאוד כי/נער מסכי� במידה רבהה

  87  84  85  האווירה בפעילות נעימה

  78  82  90  )ומה אסור מה מותר(הכללי� בפעילות ברורי� 

  21  26  15  �אבפעילות יש תחושה של בלג

  7  13  13  אי� מה לעשות בפעילות, משעמ�

        הערכה כללית

  93  87  91  מ� הפעילותבאופ� כללי הוא מרוצה 

  86  83  89  ממלי� לחברי� שלו להשתת� בפעילות

  

  בני הנוערלת תכניתרומות ה .9

  עבור�בתפיסת בני הנוער את תרומות התכנית   9.1

המחקר בח� , בטי� שוני� של הפעילויות ושביעות רצו� מה�יבנוס� לבדיקה של הערכת בני הנוער ה

בני הנוער התבקשו .  השתתפו�בהשת יווהפעילותכנית תרומות התופסי� את ה� בו שהאופ� את ג� 

במידה מסכי�  :קטגוריות התשובה היו(גדי� המציגי� תרומות אפשריות של הפעילויות יהללהתייחס 

הגדי� אלה קובצו למדדי� ).  מסכי� מועטה וכלל לאמסכי� במידה, במידה רבהמסכי� , רבה מאוד

להל� תוצג תפיסת בני הנוער ). 10לוח ב ראו פירוט( תוכ� דומי� כוללי� תרומות בתחומיהמסכמי� 

  .את תרומות התכנית

בכל של הפעילות מרכזית התרומה ה תניכרזה תחו�  ב:)10ח לו(תרומה לאיכות שעות הפנאי  �

, כמו כ�. �95%  ובאשקלו� מעל לנצרת עילית מבני הנוער וב85%ו על כ� ווחיבחדרה ד: הערי�

חברי� חדשי� להכרת מקו� שימש  מועדו�השחו הנוער דיוו  מבני�85% כנצרת עיליתבאשקלו� וב

ממצאי� אלה עולי� בקנה אחד ע� ).  דיווחו על כ� בחדרה�  כמחצית�אחוזי� נמוכי� יותר (

 . שהתקיימו במועדוני� בערי� השונותדיווח� של בני הנוער בקבוצות המיקוד
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  )באחוזי� (יישובלפי , תרומות הפעילות לפי דיווח הנער: 10לוח 

  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  

  53  45  60  1 )מדד מסכ�(מענה טיפולי /תרומה רגשית

  *20  35  41  2) מדד מסכ�(תרומה בתחו� הלימודי 

  95  85  97  3 )מדד מסכ�(תרומה לאיכות שעות הפנאי  

  86  56  84  )מאודבמידה רבה או רבה (הכיר חברי� חדשי� 

  70  74  80  )דמאובמידה רבה או רבה (הנער מרגיש יותר בטוח בעצמו 

  75  59  82   מהתרומות המצוינות לעיל שלושהנער ציי� לפחות

  23  30  37  אנשי� אחרי� שיכולי� לעזור לולהפנו אותו לשירותי� או 
1

עזרו לי להתמודד ע� קושי אישי או : יי� מההגדי�נאחוז בני הנוער שענו במידה רבה מאוד או במידה רבה על לפחות ש  
הפנו אותי ; נתנו לי הרגשה שיש לי למי לפנות; ת ולחשוב על החיי� שלי בצורה אחרתעזרו לי לראו; משפחתי

  . אנשי� אחרי� שיכולי� לעזור ליללשירותי� או 
2

כולל בית (מצאתי מקו� ללמוד בו : מההגדי�שניי� אחוז בני הנוער שענו במידה רבה מאוד או במידה רבה על לפחות   
  .שיפרתי את השליטה שלי בעברית; י�קיבלתי עזרה בלימוד; )ה"היל, ספר

3
 � עשיתי דברי� שמענייני� וחשובי� לי: אחוז בני הנוער שענו במידה רבה מאוד או במידה רבה על לפחות אחד ההגדי�  

  .יש לי לא� ללכת בשעות הפנאי; דברי� שאני אוהב לעשות

  מי� וגיל ,  לפי מוצא(p<0.05)  הבדלי� מובהקי�נצרת עיליתב* 

לשעות הפנאי קרוב למקו�  בטוח קו�מנוספי� של תרומה לשעות הפנאי היא במת� בטי� יה

זה לא מקו� טוב , X הבשכונ, את מבינה ": אמרה על כ�אחת הנערות באשקלו�. המגורי�

 ווחיד נצרת עיליתב" .אז המועדו� הוא מקו� להיות בו,  יש הרבה קשיי� ופשעי�.להסתובב בו

  " .להסתובב ברחובותאשר עדי� מ, מזג� בקי�, ימו� בחור�יש ח": אחד הנערי� על הנוחות

חוגי� הניתני� בקבוצות המיקוד חשיבות לייחסו בני הנוער ,  והבטוחהוירה הנעימהומעבר לא

  . שהפעילויות והציוד ניתני� בחינ� או בסכו� סמליהדגישו במסגרת הפעילות ו

 דיווחו על תרומה נצרת עילית ב מבני הנוער)20%(אחוז נמו� יחסית : תרומה לתחו� לימודי �

ניכרו  נצרת עילית ב.)10לוח  (באשקלו� �41%ר בחדרה ומבני הנוע 35%לעומת , בתחו� הלימודי

יותר עולי� , )בהתאמה, �8%ו 33%(יותר בני� מבנות דיווחו על תרומה זו : הבדלי� מובהקי�

 :יותר מבני הנוער הבוגרי� כ� בני נוער צעירי� דיווחו , כצפוי;)בהתאמה, �4%ו 25%(ותיקי� ומ

 .20�16מבני  14% לעומת 15�13מבני  30%

נתרמו יותר בית הספר תחושת ניכור מבקשיי� לימודיי� והמאופייני� בנוער הא� בני הבדקנו 

נמצאו  ובאשקלו� נצרת עיליתב 11 כפי שנית� לראות מהממצאי� המוצגי� בלוח. מבחינה לימודית

נצרת נכשלו לפחות במקצוע אחד בש מבני הנוער 83%: מודיי�הבדלי� מובהקי� לפי קשיי� לי

ת ביחס לתחושת ניכור מבי.  מבני הנוער באשקלו� דיווחו על תרומה לימודית67% ,וכ� ,עילית

דיווחו ) 2.6ראו סעי� ( מבית הספרשהביעו דרגת ניכור גבוהה  נצרת עיליתבני נוער ב מ42%, פרהס

בני הנוער מ משמעותיחלק תחושה של י� אלה מעידי� על ממצא. על תרומה לימודית של התכנית

  .בתחו� הלימודיתרומה של ע� קשיי� לימודיי� 
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  )באחוזי�(יישוב לפי ,  תרומה לימודית לבני נוער ע� קשיי� לימודיי�:11לוח 

  חדרה  אשקלו�  נצרת עילית  דיווחו על תרומה בתחו� הלימודיבני נוער ש

  75  *67  *83  ודה האחרונהקיבלו לפחות ציו� נכשל אחד בתע

  14  12  *42   1פרהסת ביטויי� של ניכור מבישלושה הביעו 
1

והתלמיד בהחלט לא מסכי� או לא מסכי� ע� ההיגדי� ; התלמיד אינו אוהב את בית הספר: ביטויי הניכור ה�  
מתייחסי� אליי המורי� שלי , אני מרגיש שיי� לבית הספר שלי, החוקי� והכללי� בבית הספר שלי הוגני�: האלה

  .המורי� שלי מתענייני� בי כאד�, בצורה הוגנת

  )p<0.05(הבדלי� מובהקי� לפי קיומ� של קשיי� לימודיי�   * 

  

 דיווחו על  השונותבערי�מבני הנוער  �60% ל45%בי�  ):10לוח ( תרומה רגשית או מענה טיפולי �

 בני נוער :מובהקי� לפי גילהבדלי� נמצאו , באשקלו�. מענה טיפולישקיבלו תרומה רגשית או 

 �  ) ומעלה16 איילג(דיווחו יותר על תרומה רגשית מבני הנוער הבוגרי� יותר ) 15עד גיל (צעירי� 

עליה� הסכימו האחוזי� הגבוהי� ביותר של שגדי� י הה,בכל הערי� . בהתאמה,44% לעומת 51%

 :בני הנוער ה�

 דבר , בחדרה�66% באשקלו� ו64%, יליתנצרת ע ב81% � "ו לי הרגשה שיש לי למי לפנותנתנ" �

 . בני הנוערבעבורהפעילויות או המועדוני� ל המעיד על הנגישות הרגשית ש

   באשקלו� 55%, נצרת עילית ב50% �" עזרו לי לראות ולחשוב על החיי� בצורה אחרת" �

  . דבר המעיד על השפעתה של הפעילות על תפיסת העול� של בני הנוער,  בחדרה�44%ו

על ) בהתאמה, �75% ו82% ( דיווחו אחוזי� גבוהי� יחסיתנצרת עיליתבאשקלו� וב : כלליתתרומה �

אחוז נמו� נמצא  בחדרה .)10בלוח  מתו� חמש התרומות המצוינות שלושלפחות ( מגוו� תרומות

יוצאי ת בקרב בני הנוער תכניבגלל חוסר שביעות הרצו� מהאולי , )59%(יחסית לערי� האחרות 

  .  זו בעיראתיופיה

  תחושתעלדיווחו ) �40%כ(בני הנוער אחוזי� דומי� מ,  בתרומות הערי�י�הבדלי� בא� שנמצאו 

 פתוחה הייתהשאלה זו . )12לוח  ( אצל� בעקבות השתתפות בפעילויות השונותהשינוי שחל

שיפור הוא העיקרי  ניכר כי השינוי נצרת עיליתבאשקלו� וב. ותשובות בני הנוער קובצו לתחומי�

שעולה בקנה אחד ע� אופי הפעילויות בערי� ממצא , )בהתאמה, �26%  ו22%( פעילותחו� התב

על שיפור בני הנוער בערי� אלה דיווחו כחמישית , כמו כ�. בעיקר חוגי� והעשרההכולל אלה 

  ). בהתאמה, �26% ו32%( דיווחו על שינוי התנהגותי נצרת עיליתבחדרה וב. בביטחו� העצמי
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, בעקבות השתתפות בפעילויות השונות וסוג השינוידיווחו כי התחוללו  שבני הנוער שינויי�: 12לוח 
  )באחוזי�(לפי עיר 

  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  

  41  42  41   תכנית שינוי בעקבות השתתפות ב דיווח על הנער

        *סוג השינוי

  26  32  6  התנהגותחיובי בשינוי 

  23  10  22  שיפור בביטחו� העצמי 

  16  7  9   )כגו� מצב רוח (הרגשה כלליתשיפור ב

כולל למידת  (שיפור בלימוד תחו� התעניינות
  26  )�(  22  )מיומנויות חדשות

  �  12  19  )פעיל חברתית(שינוי חברתי 

   )19%(התמודדות ע� בעיות וקשיי�  על �ובחדרה , )16%( שיפור במקצוע לימודי מסוי�  דווח בנוס� עלאשקלו�ב* 

  

 תפיסת בני הנוער את התרומות עולה בקנה אחד ע� המטרה ליצור פעילות העשרה ,בסיכומו של דבר

  .  עזרה ותמיכה לבני הנוער העולי�, ופנאי ולתת ייעו�

  ות לבני הנוער  תכניתפיסת הרכזי� את תרומות ה  9.2

ות ות השונתכניהעריכו כי הה� . עבור בני הנוערבעל תרומות התכנית א� ה�  נשאלו  הפעילויותרכזי

 הרכזי� דיווחו על מספר תרומות .ה� וה� בטיפול בת מצבי סיכו� ה� במניע,תורמות לבני הנוער

  :עיקריות

 )44% (וכתובת להתייעצותלבני הנוער אוז� קשבת  �

 )41% (מקו� לשהות בו בשעות הפנאי �

 )37% (שיפור בשילוב החברתי �

 )36% (שיפור בתחו� הלימודי �

 )36% (שיפור בתחו� הרגשי �

 )24% (ידרדרות למצבי סיכו� חמורי� יותרמניעת ה �

 )23% (פיתוח כישורי� אישיי� �

תחומי הפעילויות העיקריי� הקיימי� לת ותכניבהתא� לתפיסת הרכזי� את מטרות היש לציי� ש

תחומי� כגו� חיזוק הקשר לישראל והזהות היהודית ושיפור השליטה בעברית אינ� נתפסי� , בפועל

  . הרכזי�כתרומות לבני הנוער בעיני 

 תשובותיה� תואמות את .  את תרומת התכניות לבני הנוערעל תפיסת�נשאלו הרכזי� היישוביי� ג� 

לשעות למעני� בעיקר  התייחסו הרכזי� היישובי� כל הערי�ב .דיווח בני הנוער על תרומות עיקריות 

  .  ולתרומה הרגשיתהפנאי

. ועדוני� במה של פעילות הפנאילמשמעותהרכזי� היישוביי� התייחסו , למעני� לשעות הפנאיאשר 

ג� באשקלו� . מת� מעני� איכותיי� לבני הנועראת החשיבות בהיישובית בחדרה הדגישה הרכזת 



 

 24

� מיכישורי� רבי� בתחו"על האפשרות להביא לידי ביטוי במסגרת שעות הפנאי היישובי דיווח הרכז 

� ומציגי� את עבודותיה� בבימות בעיר בני הנוער מופיעי, לדבריו". צילו� ומשחק, יצירה, שירה

ע על מניעת "ורכז בית נעניישובית  הרכזת הודיווח נצרת עיליתב. במהל� החגי� ובתערוכות שונות

  . מועדו�השוטטות כתוצאה מכ� שבני נוער מבלי� שעות רבות ב

ו� להגיע מקועל אוז� קשבת השוני� על תחושה של היישוביי� דיווחו הרכזי� , תרומה הרגשיתלגבי ה

המוטו של " :בעיר אומרת הרכזת היישובית .�נוער בסיכולגבי בחדרה דווחה תרומה זו בעיקר . אליו

�  יותר בלתי,בבתי הספר הוכנסה רוח שונה.  וזה שידר כל הזמ�,'אכפת לנו ממ�'היה המערכת 

טרנטיבה  נתנו אל.בית ספרהנערי� הקשי� ביותר בעל ,  והלכנו על הגרעי� הקשה ביותר,פורמלית

 הרכזת ו התייחסנצרת עיליתג� ב" .ספרי של ציוני��  לא לפי סטנדרט בית,להיות מוצלחת ומוער�

מרגיש בטוח "מועדו� כמקו� בו הנער ציינו את ה ה� .רגשיתהע לתרומה "ורכז בית נענהיישובית 

בוגר ע� דגש על מ, "אוז� קשבת לפתרו� הבעיות ותחושת המשפחתיות שיש במרכז, לולדבר על הכ

מקני� לבני הנוער המועדוני� כי באשקלו� דיווח הרכז . מלווה את בני הנוער במרכזהמשמעותי 

  . תחושת שייכות

   תתכניבמסגרת הבין שירותים  דפוסי עבודה .10

  רמה היישובית  ה10.1

להפעלת  השירותי� השותפי�  היבטי� מרכזיי� של התארגנותובדקנבשלב הראשו� של המחקר 

 .יצירה ופיתוח של שיתופי פעולה בי� השירותי�ו � יישוביי�רכזביניה� מינוי ,  יישובבכל פרויקטה

אופי  הבניית הקשר ו, המיסוד,בשלב השני של ההערכה נבחנו המש� הפיתוח של הקשר בי� השירותי�

  .  סביב הפרויקטהעבודה המשותפת של השירותי�

  י
 יישובי
רכזמינוי �אי

, בהיק� של חצי משרה, שכל רשות תמנה עובד"הוחלט ) 17.7.02רי� מתא( הארצית מינהלתבישיבת ה

ידי נציגי �עובד זה יהיה מוסכ� על. ות השונות שיופעלו במסגרת הפרויקט ביישובתכנילריכוז ה

במקו� למנות התברר כי לימי� , אול� ".ת ביישובתכנילא תופעל ה �  וללא מינוי עובד זה ,מינהלתה

. הוטל התפקיד על אנשי� שכבר עבדו במערכת המקומית, ה ייעודיתאד� שימלא את התפקיד במשר

 ומאז לא מונה ,2003בדצמבר א� היא פרשה  ,רכזת יישוביתאמנ� מונתה , נצרת עיליתב, במקו� אחד

, האחראית על תחו� ילדי� ונוער בעיר, ממלאת מקו� ראש העירייהבשלב השני . רכז יישובי במקומה

, מהשפיע על קידוהת תכניהיעדר רכז יישובי שפנוי בחצי משרה לטובת ה. את הריכוזלקחה על עצמה 

, עלו ג� קשיי� ביחס לשייכות הארגונית של הרכז היישובי, בנוס�. תתכני של ההה ופיתוחתהפעל

  .כוללניתת תכניבו עובד הרכז ולא כשכשייכת לארגו�  נתפסה לא אחת תתכניה

   יישובב שירותי
 פעולה בי� �שיתו

את כל הגורמי� אחד  לאגד לשולח� עבודה הייתה" מסיכו� לסיכוי"ת תכנישל ות מטרהאחת 

יה ימתו� רא, ת יישובית מוסמכתתכניכדי לגבש ,  ביישובהרלוונטיי� לטיפול בבני נוער ובעולי�

 ).2001, ציוני ואחרי� ( ביישוב ולמאפייני� של בני הנוער העולי�בהתא� לצרכי�, מערכתית כוללת

, לדוגמה(רמה המערכתית ה. א:  נבדקו שתי רמות של שיתו� הפעולה בי� שירותי�במסגרת המחקר
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, למשל (הנער או הנערהרמת . ב; ) פעולה והעמקת הקשרי� בי� השירותי��קיו� מסורת של שיתו

  ).הפרטניתיאו� הטיפול 

בי� שירותי� נבנו שיתופי פעולה  נצרת עיליתביישובי� חדרה ו :מסורת של שיתופי פעולה �

עבודה התהלי� של יצירה והעמקה של בוצע  נצרת עיליתב. תתכניהפעלת העוד טר�  רכזיי�מ

הפעלת בעת סיו� יבחדרה נצבר נ. סי�"רשת המתנ והקליטה, משותפת בי� גורמי הרווחהה

שיתו� באשקלו� לא דווח על מסורת של , מנגד .�PACTו" רשת ביטחו�"ות המערכתיות תכניה

  . מידע במידת הצור�ושהועבר מפגשי� שהתקיימו  שדווח  א�,זאת, פעולה בי� שירותי�

�שיתו .בנושא זה קיימת שונות רבה בי� היישובי� :תתכניהעמקת שיתופי הפעולה בעקבות ה � 

נבנה בהדרגה והניב פרי באשקלו� ניכר כי שיתו� הפעולה . נצרת עילית ובנמצא בחדרה הפעולה פור

  . פוסי שיתופי הפעולה בערי� השונותלהל� יוצגו ד. רק בשלב השני של ההערכה

קר� "ה, ראשית:  כמה סיבותהיו לכ�. שיתו� הפעולה יעילנמצא בשני שלבי המחקר : חדרה �

היסטוריה ארוכה ללא  יחסית ת כניטרליה נתפסתתכנית ה אלינבחרה להפעש "לפיתוח חדרה

רב הנוער בעיר בקהקר� הפעילות הרחבה של  ,נוס� לכ� .עירשל עבודה ע� הגורמי� השוני� ב

  . מרוכזות תחת גו� אחדאפשרה לה ראייה הוליסטית של הפעילות שהייתה 

ג�  .ארגוני� שוני� מתותכני הכל רכזי הנוער השכונתיי� ורכזי תהשתתפובפורו� הוק� , שנית

  מדי פע�וחלק�) 9(רוב� באופ� קבוע ,  בפורו�פות�השתתבבשלב השני התמידו רוב הרכזי� 

חשיבה להעברת מידע ול, עדכו�ל, גש באופ� קבוע ומשמש לגיבוש הרכזי� לצוותהפורו� נפ. )5(

 עלו , יחד ע� זאת.עבור�בדיווחו רוב הרכזי� שהפגישות חיוניות ,  בשלב השני.משותפת

על תחושה של חזרה , )יהתרעות קצרות מַד, מועדי מפגש לא נוחי�(קשיי� בתיאומי� טכניי� 

על חסרונ� של חלק מהרכזי� דיווחו , כמו כ�. ד במפגשי�נושאי� מסוימי� וא� חוסר מיקו

   . עירוניהתלמידי� הנציגות ועד  וכגו� המשטרה, בפורו�שותפי� רלוונטיי� 

ות תכניל מוקדי הפעילות וה כעלפורסמה חוברת מידע לעובדי� בשירותי� השוני� , שלישית

ת ייהפנבהעובדי� ה בידי החוברת סייע .לנוער ודרכי התקשורת ע� כל הגורמי� הרלוונטיי�

  .בני הנוער לפעילויות השונות ובקשר ע� עובדי� אחרי�

בני לאשר מהווה צומת מרכזי בקשר בי� השירותי� , עבודתה של מגשרתהורחבה , רביעית

 .הרחבת תחומי עבודתהידי �עלידי הגדלת משרתה וה� � ה� על,הנוער

 משרדית הקיימת�אמצעות ועדה בי� בישנה מסורת של שיתופי פעולה, כאמור: נצרת עילית �

ורשת  הקליטה, הרווחה � בעיר המטפלי� בנוער העיקריי� השירותי� נציגי יה ומונה את יריבע

י� ב. בהתא� לצור� טלפוני קשרנמצאת בפגישות עבודה קבועות ומקיימת ועדה זו . סי�"המתנ

אחת המרואיינות ברי לד ".מסיכו� לסיכוי" תכניתהי� השוני� הנדוני� בישיבות נדונה נושאה

 אלא ממש , לא רק עדכוני�.אנחנו עובדי� הרבה שני� בשיתו� פעולה הדוק ":ועדהוהחברה ב

  ".י� משותפי� וניהול משות� במוב� הרחבפרויקטהגשת , חשיבה משותפת

 עלה כי בעקבות שינויי� פרסונליי� בקרב בעלי תפקידי� בכירי�  של המחקרבשלב הראשו�

היה צור� להשקיע מאמ� , תתכניבי� בשלבי� הראשוני� של הפעלת ה שהיו מעורעירייהב
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יצירת קשר ב  ציינו את הקושיהוועדהחלק מחברי  .תתכניבחיבור בעלי התפקידי� החדשי� ל

הבנו שבעיד� של : "אחד מה� מסביר. תהלי� ממוש� בליווי צמוד של יועצי�שהיה כרו� ב

  ".מקצועי ככל שנית�, לבדצמצו� משאבי� לגו� אחד יהיה מאוד קשה לעבוד 

בנצרת  ת היישוביתדיווחו מנהלי השירותי� והרכז, בדומה לחדרה, בשלב השני של ההערכה

 הרווחה דיווחה על העמקת מינהלת .תכניתכרות ע� היההעקב  על העמקת הקשרעילית 

בני לגבי  שבאה לידי ביטוי ביותר התייעצות והעברת מידע אליה תכניתהשותפות ע� משרדה ב

 שנציג בתי הספרע� דווח על קשר משמעותי יותר ,  כמו כ�.הנוער המשתתפי� בפעילות

מה " :קליטה מציי�המנהל מחלקת ). ורכז שכבהמנהל בתי ספר  (עדהושולב בו א� מטעמ�

 היו� כולנו .שלוש לא היה שיתו� פעולה כזה�שטוב בעשייה המשותפת זה שלפני שנתיי�

  " . לפני כ� זה לא היה קיי�.ני� סביבו את התכניתויושבי� ושמי� את הנער במרכז וב

 מינהלתידי חברי הבת העבודה נבנתה במשות� תכניבשלב הראשו� נמצא כי : אשקלו� �

ע� . בקשר ע� גורמי� שוני� ביישוב בנוגע לבני הנועריו השהיישובית ורכזי מועדוני הנוער 

ידי עובדי� �ות עלתכנישל ת משותפאי� הפעלה , כי כל ארגו� עובד בנפרדהיה נראה , זאת

 . ולא מונה רכז נוער עירוניבעיר נוער הלקידו� נושאי  לא הוק� פורו� ,משירותי� שוני�

 ועובדי נוער נוספי� �רכזיה המועדוני� נפגשי� ונמצאי� בקשר ע� יבשלב השני דווח כי רכז

תכנני� פעילויות  מ, וכ�, מעבירי� בו מידע על פעילויות, פורו� זה נפגש באופ� קבוע.בעיר

  .  לצור� ניצול המשאבי� המצומצמי�משותפות

�עדת היגוי מקומית אחת וכי אלה נפגשי� בועלה  ע� אנשי שירותי� ביישוב נותראיומה, בנוס

א� ובחלק מהמקרי� , כרות בי� אנשי השירותי�י א� תרמה לההוועדה, לטענת�. לחודשיי�

 השירותי� אנשיאחת מ.  עדכו� והפניותהובילה ליצירת קשר בי� שירותי� הכולל בעיקר

מכירי� ברמה , היו� נפגשי� יותר, פע� היה נתק גדול יותר ברמה הפוליטית: "מתייחסת

חלק מאנשי השירותי� התייחסו לכ� , יחד ע� זאת" .זה עשה אפקט מעבר לפרויקט. האישית

פורו�  על חשבו� בתקציבי� ובאדמיניסטרציה י�מתמקד מינהלת היישוביתשהדיוני� ב

  . דיו� מקצועי על בעיות של בני הנוער או נער ספציפילשולח� עגול במסודר 

דיווחו חלק מאנשי השירותי� על נתק , רק� ברמת היישוביאל מול שיתו� הפעולה שהחל לה

 לא המינהלת היישוביתהחלטות , לטענת�. התכניות בשטחבי�  והמינהלת היישוביתבי� 

וודאות בקרב רכזי התכניות �המידע לשטח יוצר מצב של איחוסר העברת . לשטח" מחלחלות"

ה� דיווחו שה� בעיקר ניזוני� משמועות ולא מקבלי� מידע על . והעובדי� ביחס לעבודת�

: אחד מאנשי השירותי� שרואיי� ציי�, בהקשר זה. פעילויותעל תקציבי� או על , תתכניה

כל הרכזי� אבל צרי� לבדוק מי לא צרי� להביא את , השטח צרי� להיות מעורב בישיבות"

ת א� החריפו את תכנייש לציי� כי הקשיי� התקציביי� של ה" .מפעיל ופועל ולתת אינפורמציה

אני לא מרגיש שיש אבא לפרויקט שיש מי שפותר את : "אמראחד מאנשי השירותי� , הנתק

� ולא  לראות מה הצרכי,לרדת לשטח, צרי� לצמצ� את הרווחי� בי� המטה לשטח. הבעיות

  " .מחוסר בתקציבי�' סטופ גמרנו'להגיד 
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רוקרטיה רבה שבאה לידי וביעל בכל הערי� דווח על הקושי בתיאומי� ו: קשיי� בשיתופי פעולה �

. באיטיות בהגשמת תהליכי�, יהקצרות מַדות עבהתר, ביטוי באיטיות בקביעת מועדי מפגשי�

עלה " .כ� שדברי� קורי� לאט יותר גור� לשיתו� פעולה לעתי�: "שירותי� אחד מאנשי האומר

סדרי היו� ודרכי העבודה של כל ארגו� לבי� ג� הקושי ביצירת גישור בי� המטרות המשותפות 

על " לבעלות" מקצועית ביחס בחלק מהערי� דיווחו אנשי השירותי� ג� על תחרות, כמו כ�. וארגו�

 המקצועית וה� מפרויקטי� כדאי לציי� שקשיי� אלה מוכרי� ה� מהספרות. קט ולניהולוהפרוי

  . ליצור שיתופי פעולה ואיגו� משאבי� בי� שירותי�שואפי� האחרי� 

בי� כל גורמי הטיפול ונותני הפרטני  תיאו� הטיפול :בי� השירותי�הפרטני  תיאו� הטיפול �

;  הטיפול הדרושומה, וא� לא , הנעררכיו הול� את צ�שניתטיפול הא� הנועד לקבוע השירותי� 

בשלב הראשו� של . ומה וכדמעקב אחרי התקדמות הטיפולניהול  ;� כפילויות בטיפולהא� ישנ

   . תיאו� טיפולער�ההערכה נמצא כי בכל היישובי� לא נ

תכנית הופנו דר� הפעילות בכי שליש מבני הנוער ליותר מבי� כרבע דיווחו   של ההערכהשלב השניב

 חל הרכזי�לפי דיווח ).  באשקלו��37% בחדרה ו30%, נצרת עילית ב23%(לשירותי� בקהילה 

אודות בני על  יותר מידעמועבר  :השלב הראשו�מ שיפור בקשר בי� השירותי� לצור� תיאו� טיפול

כרות בי� אנשי השירותי� ועובדי� י מההכתוצאה עדכו� והפניות של בני נוערנעשי� יותר , הנוער

אחד הרכזי� . הפתיחות ביניה� דבר שמגביר את תחושת האמו� ו,בתכניות במסגרת הפרויקט

י� כסומ, נותני� לי יד חופשית, יייש יותר פתיחות לגב: "העמקת הקשרבמה מתבטאת מסביר 

 פשוט מכירי� � י להתייעצויות ולדיוני�יפוני� אל, כנס לשירות באופ� חופשיי אני יכול לה.ייעל

  " .אותי כבר

קשיי� בתיאו� : עיקר קשיי� טכניי�עליה� דיווחו הרכזי� בקשר ע� השירותי� ה� בשהקשיי� 

, יחד ע� זאת.  שירותכלקשיי� כלכליי� במת� עזרה וקצב שונה של עבודה ב, מועדי המפגשי�

להל� . העברת מידעלטיפול והלתיאו� הלי עבודה מסודרי� ונאי� מדיווח אנשי השירותי� עלה כי 

  . לפי יישוביוצגו הממצאי� 

לבי� שירותי� ה� ב� המועדוני� והפעילויות קי� ביהרכזי� דיווחו על קשרי� הדו: חדרה �

). וכדומהשירות מבח� לנוער , בתי ספר, מגשרי�, קידו� נוער(מרכזיי� ביישוב לילדי� ולנוער 

� אהרכזי� נשאלו . דיווח לואעדכו� שיחות טלפו� לקשרי� אלה כוללי� מפגשי� קבועי� ו

דיווחו  הרכזי� 17 מתו� שבעה . לה ממנו ולא זכו לשיתו� פעו,י�קרה שפנו לעזרה לשירות מסו

  .בעיות כספיות שמנעו את מת� העזרהמרבית� ציינו ,  כ� קרהכ�אש

ע דיווח על קשר הדוק הכולל פגישות קבועות לצור� עדכו� וקבלת "רכז בית נענ: נצרת עילית �

בתי ספר , קידו� נוער: ע� שירותי� מרכזיי� ביישוב לנוער) כמעט אחת לשבוע(מידע 

הוא סיפר שהקשר התחזק וישנה א� פתיחות ושיתו� במידע , כמו בשאר הערי�. טרהמשו

מעול� לא קרה שפנה , לטענתו". ע בעשייה"הקבלות שיש לבית נענ"מכרות עמו וי מההי�נובעה

הוא , יחד ע� זאת. � פעולהותישבאו סיוע לבקשת עזרה משירות מסוי� בעיר וזה לא נענה ב

מדיווח הרכז עולה . כרות אישית עמו כרכז המועדו�יעל העיקר בהתייחס לכ� שהקשר מושתת 

  . אישיתכרות יכ� שלא יהיו מבוסס רק על ה, השירותי�ע� צור� למסד ולהבנות את הקשר ה
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רכזי . שונות רבהה ת השירותי� ביישוב העללבי�רכזי המועדוני� בי�  הקשר תבחינ: אשקלו� �

 יוצרי� קשר קבוע או לפי הצור� ע�  לשעברברית המועצותהמועדוני� של בני נוער יוצאי 

במועדו� לבני , לעומת�. עובדי� סוציאליי� ומגשרת, משטרה,  בתי ספר: כגו�,שירותי� שוני�

. הצור�בעת המשטרה למעט ע� , אי� קשר ע� שירותי� בקהילהנוער יוצאי אתיופיה דווח כי 

.  ולא נענה,עירייהשונות במחלקות פנה בבקשה לעזרה ולשיתו� פעולה בהוא , לטענת הרכז

הוא , כמו כ�. הסיבה לכ� היא חוסר המחויבות והבנת החשיבות של מועדוני הנוער, לטענתו

  . תקציבי� לפעילותעקב מחסור בהנתק א� החמיר , שנת הפעילות האחרונהבציי� ש

   הארציתמינהלתעבודת ה  10.1

  תתכני ל שועדת היגויו הארצית כמינהלתדה של היתפק

, עמותת אשלי�,  המשרד לקליטת העלייה�  הארצית מורכבת מנציגי הגופי� המממני�תמינהלה

מנהל העמותה  ("ידידי�" עמותת ינציגמו � והשירותי� החברתיי� משרד החינו� ומשרד הרווחה

בחרה את היישובי� ואת העמותה , תתכני גיבשה את עקרונות היא ה.)תתכניוהרכז הארצי של ה

תפקידה לאשר . ת הסמכות העליונה לקביעת המדיניות ואופ� ניצול המשאבי�בעל ונחשבת להמפעילה

, ציוני ואחרי� ( והרכז הארציהמינהלות היישוביותולהנחות את לפקח  ,�ות העבודה ביישוביתכניאת 

והיא פעלה תו� שיתו� ותיאו� בי� כל כשמונה פעמי� בשנה התכנסה  הארצית מינהלתה ).2001

  . חבריה

משרדית ששמה על � היא יכולתה ליצור פלטפורמה בי� הארציתמינהלתשל ההעיקרית נקודת החוזק 

מחויבות הנובעות משונות במידת ה הודות תורפה בתפקודישנ� נק, מנגד. סדר היו� את הנוער העולה

בא לידי ביטוי הדבר . היה נתח תקציבי זההאחד כל לשא� , משרדי הממשלה השוני�והמעורבות של 

   :במספר תחומי�

על  מינהלתבשני שלבי ההערכה דיווחו חברי ה : הארציתמינהלתבישיבות הסדירה �לאהשתתפות  �

לא מינו שנעדרו מישיבות  �חבריחלק מה ,כ� וכמ . בחלק גדול מהישיבותסדירה� לאהשתתפות 

כדי להתמודד . �מלקבל החלטות בשאת הנציג מטעמ� לא הסמיכו  או שמקומ�שימלא את נציג 

 )1.6.2004(ת וישיבהאחת בהוחלט , �חבריהמהעומס הרב המוטל על  כי נבעה הבעיה שנראהע� 

 �מספר פעמי� מצומצ� לל החברי� יפגשו ְכושלמנות צוות מוביל אשר ימשי� להיפגש באופ� שוט

  . יותרוממוקדת  יעילה הייתה� הזה ועבודת הפורנציי� כי  .יותר במש� השנה

של  ההשתתפות לעתי�דווח כי  הארצית מינהלתלגבי חלק מהשותפי� ב: מתאימה�נציגות לא �

. ת משמעותיתמקצועיבתרומה ופחות  הסתפקה בנוכחות� בישיבות בוועדהכמה מהנציגי� 

הללו מבחינת יישו� נציגי� ל ה ההשפעה והאחריות שמידת ברורה הייתהלא תמיד , כאמור

  .  ייצגובמערכת ש הארצית מינהלתההחלטות שהתקבלו ב

 הארצית מינהלתבחבר כל : יצירת שיתופי פעולה בתו� השירותי�בע והעברת מידקשיי� ב �

ש� ללצור� העברה וקבלה של מידע ו, מייצגהוא שארגו� האגפי� והשירותי� באחראי לקשר בי� 

 מהראיונות . ה� ברמת המטה וה� ברמת השדה,תתכני הנחוצי� להפעלת הפעולההיצירת שיתופי 

 קורה כ�. מצאנו שקיימי� קשיי� בנושא זה,  הארציתתמינהלישיבות ההתצפיות המשתתפות בומ

שוני� ושירותי� מאגפי� ,  הארציתמינהלתהשותפי� בהרלוונטיי� מהארגוני� ובדי� א כל העשל
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ומעודכני� ביחס ת תכנימכירי� את ה) חוזיי� ויישובי�מ( מדרגי� נמוכי� יותר או עובדי�

  . הארציתמינהלתלהחלטות ה

 מינהלתאחת הטענות שעלו בקרב נציגי ה :י ופחות בשיח המקצועייתר בצד התקציב�התמקדות �

 �זמ� הישיבות והאנרגיה בהגרמו לכ� שרוב תכנית  היא שהבעיות התקציביות של ההארצית

הדגש הרב שנית� לצד האדמיניסטרטיבי של ניהול התקציב , לטענת�. עמ�הוקדשו להתמודדות 

  .ולה בסיכו�בא על חשבו� יצירת שיח מקצועי בנושא נוער ע

לנוכח העלייה בפשיעת בני הנוער ובחלק� של : פעולה ע� משטרת ישראלהשיתו� צור� בהרחבת  �

. ת מעי� זותכניהמשטרה בהשתתפות חשיבות ניכרת , חוקית�בני הנוער העולי� בפעילות בלתי

 וא� היה אמור לקחת חלק ,ראשוני�ה הת בשלביתכניהמשרד לביטחו� פני� היה מעורב ב

 דיווחו על קשיי� ביצירת שיתו� , ה� ברמת המטה וה� ביישובי�,גורמי�מרבית ה, אול�. במימונה

צרפ� א� ג� בניסיונות ל, לנוער עובר חוק י�בעיקר סביב עבודת המלוו, פעולה ע� המשטרה

 ו הארצית והרכז הארצי פעלמינהלת חברי� מה. הארציתמינהלתלוהיישוביי� שולחנות העבודה ל

נציגה מטע� של ההערכה דווח על מינוי של בשלב השני .  ע� המשטרהעולהלקידו� שיתו� הפ

 .אחראית בי� היתר על נושא הנוער העולה שמתוק� תפקידה הייתה �קצינת מגזרי�  �המשטרה 

� בתו� י הארצית ותפקידה היה לתא� ולעדכ� את הגורמי� הרלוונטימינהלתהשתתפה בהיא 

 אחראית על יצירת הקשר בי� הייתההיא ,  כמו כ�.פרויקטלגבי ה להחלטות המשטרה בנוגע

  .  לבי� קציני הנוער בתחנות המשטרהפרויקטהמלווי� לנוער עובר חוק ב

  "ידידי
" � העמותה המפעילה  הארצית ע
מינהלתעבודת ה

 תפקיד הרכז . ומינתה רכז ארצי מטעמהיישובי�ב תתכני הת אלינבחרה להפע" ידידי�"עמותת 

ת היישובית תכניהולהיות שות� לבניית התקציב ,  היישוביותמינהלתהקמת הלפעול להיה הארצי 

  ).2001, ציוני ואחרי�(  הארציתמינהלת בהתא� להחלטות ה,תתכניוללוות את הפעלת ה

יש מיוחד  ב.תתכניס שירותי� שוני� ביישובי� לשולח� עבודה למע� היגילהצליחה " ידידי�"עמותת 

צור� בעבודה מסורת של שיתו� פעולה בי� השירותי� והיה הייתה בה לא , כאמורש ,אשקלו�לציי� את 

הובעה , כמו כ� .ת ויישומה ביישובתכניצור� בניית הכדי לכנס את כל הגורמי� הרלוונטיי� למאומצת 

 עובדיהלמסירות ולאחריות ש, להשקעה, פורמלי� בעבודה בחינו� הבלתיהעמותהלניסיו�  הערכה רבה

בינה לבי� תפקיד העמותה לגבי תיאו� ציפיות נער� לא לבי ההערכה עלה כי בשני ש,  ע� זאת.גילו

:  כגו�,בשאלותבפרט , נותרה עמומה" ידידי�" של עמותת תפקידההגדרת , כפועל יוצא. מינהלתה

 העמותה הא� תפקיד ? הארציתמינהלת מצד הבהיעדר מדיניות ברורהנהוג להעמותה מצופה מכיצד 

 הא� ?היישובי�מקצועית את מבחינה לייע� ולהנחות או /ת ביישובי� ויתכנלפקח על הפעלת ההוא 

הא� העמותה ? ניגוד אינטרסי�אי� בכ�  והא� הות משלתכניפעיל הלעמותה כגור� מפעיל מותר ג� ל

ת באותו היק� ועל אות� תחומי� או שמא מותר לה לתת תכניצריכה לעבוד בכל היישובי� הכלולי� ב

נקודת "ליישובי� השוני� בהתא� למצב� ובני� שומשאבי זמ� וכוח אד� תשומות שונות ולהקדיש 

 ? שלה�" הזינוק
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  התמודדות עמם הודרכי ביישום התכנית קשיים  .11

יוצגו דרכי , נוס� לכ� .תכנו� לביצועה בי� ההתאמבחוסר בעיקר להל� נוגעי� הקשיי� המובאי� 

קשיי� חדשי� שעלו , כ� ו, של המחקרמתו� מידע שנאס� בשלב השני, קשיי� אלההתמודדות ע� ה

  . בשלב זה

  עדר מעני� כוללניי� לנוער עולה בסיכו� יה  11.1

על תחומי פעילות רבי� ומגווני� שיוכלו לתת המינהלת הארצית המליצה , בתהלי� פיתוח התכנית

בני נוער  ליווי ותמיכה של , איתור;מרכזי תרבות ופנאי: מענה כוללני ככל האפשר לנוער עולה בסיכו�

זה מהווה תכנו�  ).2001ציוני ואחרי� (ועוד  הרחבת פעילות עובדי שטח בשירותי� הקיימי� ;עובר חוק

 התברר ,אול�. �צרכיהטוב יותר למגוו� לספק מענה ליצור מעטפת הוליסטית של תכניות כדי ניסיו� 

� הפעילויות בכל קישהקשיי� התקציביי� העיבו על מימוש הפעילות והובילו לקיצו� משמעותי בה

בסופו . 7 נוער עובר חוק ביישובי�התפקיד של מלווה בוטלהתכניות בתו� בתי הספר ונסגרו  ,וכ�. עיר

  .בעיקר פעילויות פנאי והעשרה, רוב הפעילויות במועדוני�התרחשו  נצרת עיליתבאשקלו� וב, של דבר

 הוא שיפור השליטה ,על ולא יצא לפו,תכניתהדגש בתהלי� פיתוח עליה� הוש� שאחד התחומי� 

מרכזי "להקי� ההמלצה הייתה . לבני הנוערהחשובי� צוי� כאחד מגורמי הסיכו� אשר , בשפה העברית

 וחיבור פה�לות המחזקות את יכולת השליטה בשפה העברית בכתב ובעתכניפנאי בדגש על ותרבות 

צית לקחו על עצמ� לסייע  הארמינהלתנציגי משרד החינו� ב). 2001, ציוני ואחרי�" (למורשת ישראל

יה י השנ השנה לקראת, אול�.  ועסקו בפיתוח תכניות בהיק� נרחבלמטרה זוות תכני תייליישובי� בבנ

פורמלית ומהנה שתתרכז �פעילות בלתיולהתמקד בות תכניהק� יהלצמצ� את הוחלט , של התכנית

במהל� שני שלבי , ברוח זולא פותחו מעני� לשיפור השליטה בעברית , בפועל. בשיפור השפה העברית

  . ההערכה

, פיתוח של מעני� לשיפור השליטה בשפה העבריתעל בשלב השני של ההערכה דווח בחלק מהערי� 

 באמצעותו) א באשקלו�"מועדו� מתיב ונצרת עיליתע ב"בעיקר באמצעות מרכזי למידה בבית נענ

דיווחו על בכל עיר בני הנוער י� מאחוזי� ספור, יחד ע� זאת. י במסגרת בתי ספר בחדרהתגבור לימוִד

הדיווח העצמי של מרבית בני לפי , כאמור). 3%�1%(במסגרת התכנית  מעני� בקידו� השפה העברית

במיומנויות נמצא קושי כתובה ולמדוברת השפה הפער בי� נמצא , א�, בשפהה� שולטי� הנוער 

 ,נסיביי� יותר ברכישת השפהצור� במת� מעני� אינטשיש , מכא�. מורכבות יותר של שימוש בשפה

  .נובע בחלקו מבעיות שפההוא אשר נית� לשער ש, בעיקר לאור המצב הלימודי הקשה של בני הנוער

                                                   

7
תפקיד זה היה משמעותי מאוד . בכל היישובי� הובעה מורת רוח מביטול תפקיד המלווה לנוער עובר חוק   

.  בני נוער בשלב הראשוני של החקירה במשטרה ותיוו� ביניה� לבי� השירותי� בקהילהוכלל יצירת קשר ע�
כאשר נגמרת חקירת . מידי וראשוני, זה היווה מענה זמי�: "לדברי אחת מקצינות המבח� שרואיינה בערי�

 ." יש מי שאמור לקבל את הנער וההורה, משטרה
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  "בני נוער עולי� בסיכו�" היעדר הגדרה מוסכמת ל 11.2

במסמ� . כאמור בני נוער עולי� במצבי סיכו� שוני� ה�" מסיכו� לסיכוי"ת תכניקהל היעד של ה

צרכי� וקשיי� "ו" גורמי סיכו�", "אינדיקטורי� של סיכו�"אמנ� ת מתוארי� תכניההיגוי של ה

כל , עקב כ�. תתכניקהל היעד של השל א� חסרה הגדרה ברורה ומוסכמת , "ייחודיי� לנוער עולה

 אחד .וחסרה הנחיה ליישובי� ולעמותה המפעילה כיצד לנהוגמשלו על ההגדרות מתבסס ארגו� 

. אנחנו לא היינו מספיק ברורי� בדרישות להגיע לבני הנוער המנותקי�": זאת מתאר מינהלתמחברי ה

 ת הספרהחינו� רצה יותר נוער בבי,  הרווחה היו יותר על קצה הרצ�:נויהיו חילוקי דעות פנימיי� בינ

  " . נטייה לנשירהע�

, ביישובי� אנשי מפתח � שלפי תחושת�על .קושי לאמוד את היקפה של קבוצה זוהיעדר הגדרה יוצר 

לה בקנה אחד ע� הדיווח של רכזי ו עינהתחושה זו א, אול�.  רוב בני הנוער העולי� בסיכו�אותרו

 ,ותתכניניסיונות לשכנע� להשתת� בדר� , איתור ויישוג בני הנוערבהחל , התכניות על קשיי� רבי�

ושת אנשי יש לציי� כי תח, בנוס�. ותתכנימניעת נשירה מהבהתמדה בהשתתפות ובהשגת וכלה 

).  פרק מאפייני בני הנועראור(מאפייני בני הנוער על לממצאי� מסקר ג� המפתח עומדת בסתירה 

מיעוט� רק בני הנוער המשתתפי� בתכנית לומדי� במסגרות נורמטיביות ומרבית , במחקר הנוכחי

  . מנותקות ביותרהחלשות והלהגיע לאוכלוסיות אפוא  התכנית לא הצליחה .מנותקי�

 פותחה מתו� רצו� להתמודד ע� תמונת המצב המדאיגה "נוער עולה מסיכו� לסיכוי"ת תכניה ,כאמור

על תנאי עוני מצביעי� משרדי הממשלה השוני� מ � ממצאי מחקרי� וכ� דיווחי.של הנוער העולה

כי התכנית לא נראה אפוא . מעורבות גבוהה בהתנהגויות סיכו� ובעבריינותועל ומצוקה כלכלית 

כי ה� מודעי� לקושי אמרו  מינהלתאנשי ה. נוער עולה בקצה רצ� הסיכו�אליה תו� הצליחה לר

ת בני תהלי� האיתור ורתימב ידורשות יותר יישוג וכההאובייקטיבי הקיי� בהגעה לאוכלוסיות אלה 

 ציפו לעבודה מאסיבית יותר ה�,  בפועל.יותר התנגדויותבבדר� כלל ה� נתקלי�  לפעילות הנוער

  .וכלוסיות אלהבערי� מול א

  מקומ� של ישראלי� ותיקי� בתכנית לנוער עולה  11.3

משתתפי� של ישראלי� ותיקי� גבוה יחסית שיעור א� , אוכלוסיית היעד של התכנית היא נוער עולה

 פרק מאפייני אור( כרבע מבני הנוער המשתתפי� בתכנית בערי� השונות בשני שלבי המחקר :תכניתב

 מינהלת שילוב בני נוער ותיקי� בתכנית עלה במסגרת ועדות היגוי מקומיות והנושא זה של). בני הנוער

 ולכ� לא הגבילו את כניסת� של ,ותיקי�לושראו חשיבות ביצירת חיבור וקשר בי� עולי� , הארצית

,  נרחב כל כ� של נוער ותיקהיק� וא� צפההשאלה נשאלת , יחד ע� זאת. ישראלי� ותיקי� לתכנית

לא תפסו את ה� א� ה ו,לנוער עולה בסיכו�ייעודה  פוגעת בייחודיות ינהניות אא� נוכחות� בתכה

    .י� בתכניתנוער עולבני מקומ� של 

  מכפי שתוכנ� של בני נוער טיפול במספר מצומצ�  11.4

שהיו מתוכנני� להשתת� בני הנוער  מספרלא הצליחו להכיל את  אשר במועדוני�רוכזה הפעילות 

 בני �500כללהציע מעני� הייתה , שהוצגה במסמכי הפעילות של כל הערי�, פההשאי , כאמור.תכניתב

שנכללו בכל היישובי�  בני נוער 2,000, בס� הכול (כרבע מבני הנוער העולי� בעירהמהווי� נוער 

נצרת  בני נוער ב�150 של ההערכה דווח על כהשנישלב הבתו� . )"אשלי�" שהוגשה לפרויקטהצעת הב
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מועדוני� בנמצא משתתפי� דומה של מספר  .נצרת עיליתע ב"ת שירותיו של בית נענ שצורכי� אעילית

השתתפו לא , י�משתתפמועדוני� נתנו מעני� לשביעות רצונ� של ההששא� , מכא� .באשקלו�

  . י�נוער עולבני מספר משמעותי של ה� פעילויות בב

  קשיי� תקציביי�  11.5

משרד העבודה , המשרד לקליטת העלייה: די ממשלהארבעה משרכללה פלטפורמת השותפי� בתכנית 

לפי  .אמור היה להקצות סכו� כס� זההאחד מה� כל . משרד החינו� והמשרד לביטחו� פני�, והרווחה

מוסכ� מטע� הממשלה יהיה הגו� ה משרד העבודה והרווחה , חשבי המשרדי� המעורבי�תהחלט

משרדי הממשלה . עמותת אשלי�שיתו� הנערכות בתקציבי כלל משרדי הממשלה בתכניות לאיגו� 

להעביר את תקציביה� למשרד הרווחה וזה אמור היה להעביר את כלל התקציב אפוא אמורי� היו 

 )מפעילה �גוה(בי� אשלי� לעמותת ידידי� . בהתא� למבנה הכספי של התכנית ,לאשלי�הממשלתי 

 .נחת� חוזה המסדיר את העברת התקציבי� לביצוע התכנית

את כל הזרמת החשב הכללי במשרד האוצר יותר לאחר הסכמות אלו והפעלת התכנית עצר זמ� קצר ב

תו� עד ,  ובכלל זה את כספי תכנית זו,כספי הממשלה בכל התכניות המשותפות לממשלה ולאשלי�

החל , לאחר החלטה זו. אשלי�לכספי הממשלה ההליכי� המתחייבי� להעברת לגבי בירור והסכמות ה

תקציבי העברת הפסקה מוחלטת של תו� , כל התכניות המופעלותשבי� של חמהל� של בדיקת 

 כתוצאה .קצו את חלק� לתכניתוהרווחה ִה החינו� , שמשרדי הקליטהפי�על�א�, הממשלה לאשלי�

לעמוד בכ� הצליחה יותר לא שעד , מימוני ביניי� סיפקה עמותת ידידי�, האוצרמשרד מהל� זה של מ

  . התקציבי� לרשויות המקומיותהעברתאת קה לחלוטי� יוהפס

שוחררו , לי�"א� על א� התערבות שרי� ומנכ, הנהלות כל המשרדי� המעורבי�הבעיות הללו נדונו ב

עצירה עד כדי , קשיי� רבי� בהפעלת התכניתהדבר הוביל ל. משנה וחציחסמי התקציב רק לאחר יותר 

  ).תכניות הכשרהו� כג( מתוכ� י�חלקדחיית הפעלת� של מוחלטת של חלק מהתכניות ו

  היעדר גמישות תקציבית

  : משני היבטי�היישובי� העלו את הצור� בגמישות תקציביתרואייני� מהמטה וממרואייני� חברי 

למקורות , ללא התאמה לצרכי� השוני�,  לכל יישוב הוקצה סכו� כס� זהה� בי� היישובי� �

 . בכל יישובתתכניתקציביי� נוספי� הקיימי� ביישוב ולקצב ואופ� יישו� ה

הגדירה סעיפי תקציב לכוח אד� , המינהלת היישוביתידי �כפי שנבנתה על, תתכני ה� בתו� היישוב �

  הארציתמינהלתידי ה�על אושרו �חלק ,היישובי� ביקשו לערו� שינויי� במבנה התקציב. ולפעולה

  .לא � �וחלק


  העיכוב בהעברת הכספי
 ליישובי

 העיכוב בהעברת כספי� יה הדר�ה לאור� כל תתכנימפעילי השעמד בפני קושי משמעותי , כאמור

  :מספר השלכותנודעות  לעיכוב זה .ת ליישובי�תכניהמיועדי� ל

המש� לגבי העובדי� חוסר ביטחו� ת בכלל ותכניעתיד הרבה לגבי ודאות �איעלתה תחושות  �

ינהלת במאנשי מפתח ביישוב החברי�  דיווחו רכזי התכניות ו, למשל,באשקלו� .העסקת�
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ברגע שיוכלו לשמור על מקו� עבודת� ה ו בתקו,לעבוד בהתנדבותהעובדי�  כי עודדו את היישובית

 . קבל שכר לעבודת�שיגיע התקציב המיועד לתכנית מהממשלה ויוכלו ל

 .בתכנית העבודה שהובטחה והשירותי� ביישובי� לא הצליחו לעמוד ת צומצמהתכניפעילות ה �

 . הנוער בשירותי�אמו� בניהדבר גר� לפגיעה ב

אנשי .  הארצית ומשרדי הממשלה בכלל נפגעמינהלתלבי� הביישובי� בי� אנשי הוועדות אמו� הג�  �

רוקרטיי� וקשיי� ביגבי ללקבל מידע באופ� יותר פתוח וגלוי צור� הביעו  המינהלות היישוביות

 .יימי� בפועלבהתא� לכספי� הק, ת עבודה מצומצמתתכנילבנות , לטענת�, כ� יוכלו .וכספיי�

מימוני  ,נצרת עיליתסי� ב"לרשת המתנה� ובאשקלו� " ידידי�"עמותת לה�  ושהי ותחובבשל ה �

 .  אלא לכיסוי החובות,ביניי� לא הופנו לפעילות השוטפת של התכנית בערי� אלו

 הארצית והרכז מינהלתהסמכות של ה או האפשרותהקשיי� בהעברת הכספי� גרמו לצמצו�  �

 . הארציתמינהלתת כמתוכנ� ולבצע את החלטות התכניהיישובי� לייש� את ההיישובי לדרוש מ

התעוררה  בשלב הראשו� של ההערכה. הערכת התכניתעת קשיי� ג� בגרר הקושי התקציבי  �

התנגדות מצד חלק מהצוות המפעיל לשת� פעולה ע� צוות המחקר ולהתגייס למשימות השונות 

 . שנדרשו להערכה

    ע
 הקשיי
 התקציבי
 התמודדותההפקת לקחי
 מ

התייחסו חלק מאנשי , לאור הבעיות שעלו בעקבות קשיי המימו� והעברת התקציבי� לרשויות

חברי חלק מ. מנע ממצבי� דומי� בעתידידרכי� להלפקת לקחי� וצור� בהלהארצית  מינהלתה

כ� תקציב ייעודי מסוגרסו כי יש לקבוע מראש ) וכ� אנשי מפתח ברשויות( הארצית מינהלתה

הארצית  מינהלת נקודה זו לאור הדיווחי� מחברי הלבחו�יש .  מנגנו� מסודר להעברתו, וכ�,לפרויקט

צפויי� �רוקרטיי� בלתיורק כשלי� ביכי כי הנושא מסודר וברור ו על התקציבי� �יאחראישהיו 

  .  המימו�הובילו לבעיות בהעברת

אנשי ציינו , ות בפרויקטי� שוני� קרובלעתי�עולי� מכיוו� שקשיי� תקציביי� , יחד ע� זאת

בה� יש לנהוג שדרכי� לגבי הצור� בקבלת החלטות מוקדמות ותיאו� ציפיות את ההארצית  מינהלתה

 : במידת הצור�

הגו� האחראי על על  החלטה ברורה ,בנוס� ו,לרשויותיידוע ועדכו� מסודר על מהלכי� תקציביי�  �

 .   העברת מידע זה

איחור א� יהיה  ,דרש למימוני ביניי�יתבמידה ש , המפעילהעמותההע� תיאו� ציפיות מוקד�  �

  .תקציבי

המש�  � קשיי� תקציביי�במקרה של  על דרכי התנהלות התכנית בעוד מועדמ קבלת החלטות �

 .עד לקבלת התקציבאו הקפאתה ביטול חלקי� מהתכנית  וא ההורד, התכנית במתכונת קיימת

   תתכני ילעובד ההכשרהיעדר   11.6

ג� רכזי  ).2001, ציוני ואחרי� (תתכנישל הת המטרות כאח ההוגדרצוותי� המפעילי� השרת הכ

ת כלי� ייהקנב, היכרות של העובדי� ע� צורכי בני הנוערההעמקת בות העלו את הצור� תכניה

הצוותי� המטפלי� של  יותר ה טובמההתאב ועבודה ע� בני נוער עולי� בסיכו�ללהתמודדות ו
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 לצוותי� המפעילי� ולנותני  לא נערכו הכשרות בשלב הראשו�,כ��פי�על�א�. לאוכלוסיית היעד

הכשרות ניתנו ובשלב השני , "ידידי�"ידי עמותת �ידי היישובי� עצמ� ולא על�לא על ,השירותי�

דיווח " ידידי�"רכז הארצי של עמותת היש לציי� כי , בהקשר זה.  בלבדהיישובי�מחלקי בחלק באופ� 

 א� אלה , וימי עיו� שכללה סדנאות,די השירותי� ביישוב רכזי� ועובתכשרהפורט לכי היה תכנו� מ

  . אליה� נקלע הפרויקטשבוטלו עקב הקשיי� הכלכליי� 

  מיסוד והמשכיות התכנית   11.7

 הארצית מינהלתהדרגתית של ההיציאה התהלי� בשלב השני של ההערכה הוא נבח� אחד הנושאי� ש

יש לבנות תשתית , לצור� כ�. העברת האחריות התפעולית לרשות המקומיתו) phasing out( פרויקטמה

 שיתופי פעולה בי� השירותי� באמצעות בניית,  שתאפשר העברת האחריותמתאימה ביישובי�

שבסופו יוכל ,  מובנה ומסודר,תהלי� זה דורש תכנו� ארו� טווח.  תקציב עירוני למטרה זואה שלוהקצ

  .� עצמאי ביישוב באופהפרויקט לפעול

 זה תהלי�הובלת להאחראי ביחס לגו� עמימות מ שנבעו בי� היתר ,תהלי�ה עלו קשיי� בביצוע ,בפועל

   .העמותה המפעילה הארצית או מינהלת ה�

 ע�משבר אמו� נקלעה להעמותה המפעילה שגרמו לכ� שהיו לפרויקט הקשיי� התקציביי�  ,כמו כ�

יציאה  התקשתה ליצור תהלי� העמותה. ביותתקציה יההבטחותשלא עמדה במשו�  ,היישובי�

   .לה�שהובטחו קבלו את התקציבי� ילא ו ששחש שאלה מכיוו�יישובי� הדרגתית והעברת האחריות ל

ה� , המינהלת היישוביתע�  הארצית מינהלת של חברי הות ישיבהתקיימו ,תכניתלקראת סיו� ה

. יישוביתהאחריות הלנושא להתייחס  תהמינהלות היישוביו ו נדרש�בה, נצרת עיליתבאשקלו� וה� ב

 מספר ישיבות אלה היול .יתרות התקציביות מהפרויקטשיועברו אליה� ליישובי� בטח  הו,במקביל

  : תוצאות

 בחסות  המש� הפעלת התכניותאת ה על עצמה לקח,באופ� עצמאיה  שמלכתחילה עבד,חדרה �

  ;"קר� לפיתוח חדרה"ה

לילדי� ולנוער " תפנית"תחת המטרייה של תכנית " לסיכוימסיכו� "תכנית הסופחה  נצרת עיליתב �

  ;18�0מגיל 

כגו� הכנסת המועדוני� תחת ,  המש� קיו� של הפעילותתבאשקלו� ננקטו מספר צעדי� להבטח �

 . ית� את העזרי� והתמיכה להמש� תפעול�יס מקומי ש"חסות של מתנ

, במילי� אחרות. וני המתוכנ� מהערי� לא המשיכה התכנית בפורמט הראשתבא� אח, יחד ע� זאת

ראוי . המשיכו לפעול תחת חסות הרשות המקומית, הפעילויות שמלכתחילה היו קיימות עוד בעבר

ליציאה  בליווי מקצועי ,שכאמור לא קיבל מענה הול�, צור� דווח על הובאשקלו� נצרת עיליתבלציי� ש

  . היישוביתלקיחת האחריותלש�   יותרתהדרגתי
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   פעולה אתגרים וכיווני

  הגדרת אוכלוסיית היעד של התכנית . 1

הגדרת אוכלוסיית היעד של התכנית בצורה ברורה ומוסכמת תאפשר התאמת מעני� טובה יותר 

  .  וניצול יעיל יותר של משאבי�

  גיבוש מנגנונים ליישום תפיסת התכנית לספק מענים כוללניים לבני נוער עולים . 2

ואלה מה� מצויי� בסיכו� , תו� תפיסה שמענה לבני נוער עולי� בכללנבנתה מ" מסיכו� לסיכוי"תכנית 

פנאי , למידה, שפה: כגו�, צרי� להיות כוללני ולהתייחס למספר תחומי חיי� בעת ובעונה אחת, בפרט

ממצאי המחקר מצביעי� בבירור שתפיסה זו לא תורגמה לתכנית פעולה , אול�. והשתלבות חברתית

  . ראויה לעשייה בשטח

  שילוב תכניות לשיפור העברית ולתגבור לימודי בין המענים הניתנים בתכנית . 3

, שהעלו ג� בני הנוער שנבדקו, משרדית שהגתה את התכנית הצביעה על בעיה� הוועדה הבי�, כאמור

בשליטה בשפה העברית כאחד הגורמי� העיקריי� לקושי בשילוב� של בני נוער עולי� בחברה 

, וועדה המליצה לשלב לימודי עברית בי� תחומי הפעילות בתכניתא� שה. ובשילוב� הלימודי

לאור הקשיי� שחווי� בני הנוער . הממצאי� מורי� כי רק בני נוער מעטי� קיבלו מעני� בתחו� זה

עולה צור� לשלב ג� מעני� חשובי� אלה כחלק אינטגרלי , והשאיפה ליצור תכנית כוללנית בעבור�

  .   מהתכנית

  בודה בין המינהלת הארצית לעמותה המפעילהגיבוש דפוסי ע. 4

לאור קשיי� שעלו בנוגע לתפקוד המינהלת הארצית והעמותה המפעילה עולה צור� בתיאו� ציפיות 

בתהלי� זה . מול היישובי� די עבודה אופרטיביי� לכל אחת מה�ובקביעת תחומי אחריות ברורי� ויע

בעת בחירת , כמו כ�. ל המינהלת היישוביתלתפקידה של העמותה בהובלת ההבניה שכדאי להתייחס 

ההלימה בי� תחו� ההתמחות של חשוב שהמינהלת הארצית תבח� את מידת , העמותה המפעילה

  .העמותה לבי� אופי התכנית ודרישותיה

   :יש להתייחס למספר סוגיות, לגבי דפוסי העבודה של המינהלת הארצית

 .על המערכת שה� מייצגי�אנשי המקצוע היושבי� במינהלת ויכולת� להשפיע  �

 .והאפשרות לשלוח נציגי�) חובה  או רשות(אופי הנוכחות בישיבות  �

 .  דרכי העברת המידע של הנציגי� לרפרנטי� העובדי� בשטח או באגפי� שוני� בעירייה �

  .בדיקה והסכמה על התשומות התקציביות והמקצועיות של כל אחד מהנציגי� �

�  : העמותה ולתחומי אחריותה ביחס לתפקיד שאלות ודילמותעולות מספר , בנוס

הא� העמותה צריכה לפקח על העבודה בשטח או לייע� ולהנחות מבחינה מקצועית את הגורמי�  �

 ?  הרלוונטיי� ביישוב
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, ת בי� היישובי�הא� העמותה צריכה לתת תשומות ליישובי� במידה שווה או להתייחס לשונ� �

 ? בהתא� לצור� ולמבנה היישוב

הא� יש , א� כ�? ה מפעילה של הפרויקט  יכולה ג� להפעיל תכניות שלה במסגרתוהא� עמות �

 ?  הגבלה על מספר� או על סוגי התכניות שנית� להפעיל

מי אחראי ליידע את היישובי� בנוגע לתקציבי� קיימי� או לתקציבי� שמתעכבי� העומדי�  �

צית צריכה לקחת על הא� מדובר בתפקיד העמותה או שמא המינהלת האר? לרשות הפרויקט

 ? עצמה את התפקיד ולדאוג שהמידע יגיע לשטח

  מנגנוני תיאום . 5

יש צור� בקביעה של מנגנוני תיאו� ברורי� ומקובלי� על כל הגורמי� לצור� טיפול אישי בנער או 

  .בנערה

  הפקת לקחים מהקשיים התקציביים . 6

יקט ולנסות להימנע ממצבי� דומי� יש להפיק לקחי� מהקשיי� התקציביי� שהתגלעו במסגרת הפרו

וכ� קבלת החלטות לגבי תכנית פעולה במידה , באמצעות תיאו� ציפיות ועדכו� היישובי�, בעתיד

  . שיתעוררו קשיי� אלה

  קידום האחריות היישובית . 7

בהקשר זה יש לדאוג לתכנו� . יש צור� בעבודה משמעותית יותר בקידו� לקיחת האחריות היישובית

לעמותה המפעילה הארצית הבנות בי� המינהלת �לאור אי. מובנה ומסודר, טווח�ארו�, תרמוקפד יו

, כמו כ�. יש להחליט מראש על הגו� שיפעיל ויקח אחריות על תהלי� זה, ביחס לאחריות על תהלי� זה

יש לבחו� את מידת הידע והניסיו� בהוצאה לפועל של תהליכי� אלה ואת העדכו� של הגופי� 

הא� יש צור� במשוב תקופתי מכל רשות , לדוגמה;  בנוגע לתהליכי� ושינויי� יישוביי�הרלוונטיי�

  ?לגבי עמידתה ביעדי�
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  ת שהופעלו ביישובים השוניםוהתכני: 'אנספח 

  אשקלון

� אירועי� חד, )טלוויזיה(כבלי� , טניס שולח�, משחקי חברה, משחקי תפקידי� �  פנאי והפגה �

 מסיבות, )עדליידע(פעמיי� 

, אמנות, אגרו�, תיאטרו� סטודיו, תיאטרו� אופנה, ברייק דאנס, סטודיו לגרפיטי �העשרה וחוגי�  �

 חוגי סיור , כדורסל, הכרת המחשב, אקטואליה, מכו� כושר, "תרגיש כוכב", תיאטרו� שירה ביידיש

 עזרה לימודית , �מחשבי, מתמטיקה, לימודי אנגלית � סיוע לימודי �

 חוויה , סלע, תכנית מנהיגות, מחויבות אישית � מנהיגות �

  עברית � שיפור עברית �

  נצרת עילית 

 קבוצת הר יונה , כדורגל, פעילות חברתית כללית �  פנאי והפגה �
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 צי� " מד,מנהיגות וידיעת האר�
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לפי יישוב ושלבי " מסיכון לסיכוי"תחומי פעילות בתכנית : 'נספח ב

המחקר
1

   
  חדרה  נצרת עילית  אשקלו�

  'שלב ב  'שלב א  'שלב ב  2'שלב א  'שלב ב 'שלב א  התחו�

, שהות במועדו�(מועדוני� 
  + +  +        )2+ ( )3+ (  )לא לפעילות מסוימת

  + +  +  + +  מוזיקה ואמנות, דרמה

  + +  +  + +  ספורט

  + +  +  + +  פנאי אחר

  +  �  +   +  +  סיוע לימודי

  +  �  +  + +  +  סיוע בעברית

  �  +  �   �  �  ל"הכנה לצה

  +  +  �  + �  �  מניעת שימוש בסמי�

  �  +  +  + �  �  מניעת נשירה

  +  +  �  + �  +  מלווה לנוער עובר חוק

  + +  � + + +  חונכות
1

   התחו� לא הופעל	   התחו� הופעל  +  
2

  . ע למלא שאלוני� עבור המחקר"איסו� המידע בנצרת עילית בשלב הראשו� היה מאוד חלקי בגלל סירוב רכז בית נענ   
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  ים בתכנית מאפייני בני הנוער המשתתפ: 'גנספח 

 )באחוזי�(לפי יישוב , השליטה בשפה העברית של בני הנוער העולי�: 1גלוח 

 עילית נצרת  חדרה  אשקלו�  כ"סה  

  )כל בני הנוער העולי�" (חופשי או כמעט חופשי"ביצוע הפעולות הבאות בעברית באופ� 

  73  88  ***74  80  לשוחח בשפה העברית

  68  87  ***71  77  לקרוא מכתב בשפה העברית

  64  79  **71  73  לכתוב מכתב בשפה העברית

  82  90  83  86  להבי� שיחה רגילה בי� שני ישראלי� ותיקי�

  64  81  ***71  74  למלא טופס בעברית

          
  )רק התלמידי� העולי�" (ללא קשיי� כלל"ביצוע הפעולות הבאות בעברית 

  63  81  ***71  74  להבי� את מה שהמורי� אומרי� בשיעור

  51  75  ***68  67  ולענות על שאלות בכיתהלהצביע 

  50  79  ***70  70  לקרוא ספרי לימוד וחומר מקצועי בעברית

  48  71  ***67  65  י ביתשיעורלהכי� 

  48  71  ***66  64  לענות על שאלות בבחינות בעברית

על פי מבח� , הבדלי� מובהקי� לפי יישוב** 
2

χ) p<0.01.(  

פי מבח� על , הבדלי� מובהקי� לפי יישוב*** 
2

χ) p<0.001.(  

  

  

  )באחוזי�(לפי יישוב , מאפייני בני הנוער הלומדי� והישגיה� הלימודיי�: 2גלוח 

 נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  כ"סה  

  100  100  **100  100  * כ" סה� מסלול לימודי�

  66  81  60  72  לבגרות מלאה 

  24  13  32  21  לבגרות חלקית 

  10  6  8  7  ללא בגרות

          
  81  56  **63  62  ות ציו� נכשל אחד בתעודה האחרונהבל לפחיק

  19  44  37  38  לא נכשל בא� מקצוע

  21  17  13  16  במקצוע אחד

  34  26  27  28   מקצועותשניי� עד שלושהב

  26  13  23  18   ויותר מקצועותארבעהב

  ומעלה' נשאלו רק תלמידי� מכיתה י* 

פי מבח� 	על, הבדלי� מובהקי� לפי יישוב** 
2

χ) p<0.001(  
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)מדד מסכ�(תחושות ניכור כלפי בית הספר  :3 גלוח
1

השוואה בי� ממצאי הסקר הנוכחי וממצאי : 
  )באחוזי�(סקרי� נוספי� 

  3תקווהכ פתח "סה  2יהודי� HBSCכ "סה  כ סקר נוכחי"סה  מספר ביטויי הניכור

  100  100  100  כ"סה

0  51  50  40  

1   19  22  25  

2  15  13  15  

3 +  15  15  20  
1

והתלמיד בהחלט לא מסכי� או לא מסכי� ע� ; התלמיד אינו אוהב את בית הספר: ד כולל חמישה ביטויי ניכורהמד.
המורי� שלי מתייחסי� , אני מרגיש שיי� לבית הספר שלי, החוקי� והכללי� בבית הספר שלי הוגני�: ההיגדי� האלה

  .המורי� שלי מתענייני� בי כאד�, אליי בצורה הוגנת
2
  ).2002, הראל ואחרי� (1998סקר משנת  
3
  )2004, ינסקי ויורובי�'סטרבצ	כאה� (2002סקר משנת  

  

 )באחוזי�(לפי יישוב , היבטי� שוני� של השתלבות חברתית של בני הנוער העולי�: 4 גלוח
  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  כ"סה  

  83  81  85  83 "חבר נפש"לנער יש כיו� 

          
  9  6  *13  9  הנער מרגיש שחסרי� לו חברי�

          
  15  8  ***21  14  כל החברי� של הנער ה� ישראלי� ותיקי�/רוב

          
  39  36  38  38  הנער רוצה שיהיו לו יותר חברי� ישראלי� ותיקי�

          
י� כלפי הנער הוותיקיחס� של רוב בני הנוער הישראלי� 

  92  93  *84  89  "טוב"או " טוב מאוד"הוא בדר� כלל 

          
  100  100  100  100  כ" סה�השתלבות בפעילות וחוגי�גבי הנער להעדפת 

  10  4  *14  9  רק ע� עולי� מקבוצת המוצא

  7  8  12  10  )לא משנה מאיפה עלו(רק ע� עולי� 

  28  35  27  30  שילוב של עולי� וישראלי� ותיקי�

  2  2  3  2  רק ע� ישראלי� ותיקי�

  53  51  44  49  לא משנה

בח� פי מ	על, הבדל מובהק לפי יישוב* 
2

χ) p<0.05.(  

פי מבח� 	על, הבדלי� מובהקי� לפי יישוב*** 
2

χ) p<0.001.(  
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  )באחוזי�(לפי יישוב , שילוב בי� בני נוער עולי� וישראלי� ותיקי�: 5 גלוח

  יליתענצרת   חדרה  אשקלו�  כ"סה  1ההיגד

 לשלבבני נוער ישראלי� ותיקי� אינ� רוצי� 
  26  24  ***34  27  בני נוער עולי� בחברת�

          

 בחברת להשתלבבני נוער עולי� אינ� רוצי� 
  32  24  ***39  30  בני נוער ישראלי� ותיקי�

1
  הנער מסכי� בהחלט או מסכי�  

  )2χ) p<0.001פי מבח� 	על, הבדלי� מובהקי� לפי יישוב*** 

  

  

השתתפות במעשי אלימות: 6 גלוח
1

  )באחוזי�(לפי יישוב ומי� , 

  מי�  יישוב
  

  
  נערה  נער  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  כ"סה

  מקרב כלל בני הנוער, מחו� לשטח בית הספר
  44  51  45  48  50  48  קרבנות לתקיפה פיזית

              
  28  ***62  57  40  ***50  46  מעורבות בקטטות

              
  מקרב התלמידי�, בשטח בית הספר

  29  33  33  30  33  32  קרבנות להטרדות ולהצקות
              

  23  ***50  41  38  36  38  מעורבות בקטטות
              

  32  ***45  39  42  33  39  השתתפות בהטרדות ובהצקות
1
   לפחות פע� אחת בשנה האחרונה  

פי מבח� 	על, הבדלי� מובהקי� לפי יישוב או מי�*** 
2

χ) p<0.001(  

  

  

  )באחוזי�(לפי יישוב ומי� , שתיית אלכוהול ושימוש בסמי�: 7 גלוח

  מי�  יישוב
  נערה  נער  נצרת עילית  חדרה  אשקלו�  כ"סה  

  20 ***39  40  25  **33  31  פע� עד כדי שכרות� שתה אי
              

  35  38  35  35  39  37  מכיר באופ� אישי חבר שניסה סמי�
              

  100  100  100  100  100  100  כ"סה �מש בסמי� תשהנער ה

  94  90  94  90  92  91  בכלל לא

  5  7  4  7  6  6  עכשיו לא, ניסה בעבר

  1  3  2  3  2  3  מדי פע� או באופ� קבועמשתמש 

פי מבח� 	על, הבדל מובהק לפי יישוב** 
2

χ) p<0.01(   

פי מבח� 	על, הבדלי� מובהקי� לפי מי�*** 
2

χ) p<0.001(  
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  )באחוזי�(לפי מוצא , קשר ע� שירותי� בקהילה: 8 גלוח

  מוצא

  ישראל  כ"סה  
מ "בריה

 "אחר"  אתיופיה  לשעבר
  57  39  48  ***26  41  ות כלשהוהנער היה בקשר ע� שיר

  21  21  26  14  21  שרות אחד

  11  9  11  7  9   שירותי�2

  14  4  7  2  6   שירותי�3

  11  5  4  3  5  שירותי�+ 4

            
            היק� הפנייה לשירותי�

  19  16  15  12  15  שירותי הרווחה

  44  16  11  ***7  13  מגשרת בבית הספר

  19  9  16  **5  11  שירות המבח� לנוער

  4  9  10  5  8  ות ביקור סדירשיר

  26  6  9  **12  10  פסיכולוג

  15  12  5  ***2  6  מרכז ייעו� לנוער 

  19  13  16  ***3  12  היחידה לקידו� נוער ועובדי קידו� נוער עולה

  8  4  12  ***3  8  אחר

פי מבח� 	על, הבדל מובהק לפי מוצא** 
2

χ) p<0.01(  

פי מבח� 	על, הבדלי� מובהקי� לפי מוצא***  
2

χ) p<0.001(  


