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   תמצית מחקר

בעת העלייה  17-0 בני ילדים ובני נוער 300,000-שונות כממדינות עלו לישראל  2007-1990 בין השנים

קבוצה זו . 17-12גילאי  עולים בני נוער 60,000-חיו בישראל כ 2008בשנת ). 2009, קושר ואחרים(

מבין כלל בני הנוער העולים הגיעו  70%-קרוב ל. מכלל בני הנוער בישראל בגילים אלה 9%-מהווה כ

  .מערבמארצות הבעיקר , אתיופיה והשאר ממדינות אחרותמ 12%-כ, המועצות לשעבר-מברית

 : בנסיבות שונות לישראל עלו השונות המוצא מקבוצות העולים

 המועצות - עלו לישראל יותר ממיליון עולים מברית 1989נפילת המשטר הסובייטי בשנת  בעקבות

הוא הרצון להבטיח את  שלהממניעי העלייה הבולטים  אחדד אך ומגוונת מא זו קבוצה. לשעבר

 .)2004, תמרי-רוזנבאום; 2003, לשם( עתיד הילדים

 הלשכה המרכזית ( )וישראל אתיופיהילידי ( נפש 120,000-כ מונה בישראל אתיופיה יוצאי קהילת

 להרעת הוביל זה מצב. שלטוניות הפיכות מספר אתיופיה ידעה 1974 משנת. )ב2009, לסטטיסטיקה

מבצע ( 1984-ב, 1984-1977 השנים בין: מרכזיים גלים בשלושה לישראל ולעלייה שם היהודים מצב

, אולמן( וציוניים דתיים ממניעים ברובה עלתה זו קבוצה"). שלמה"מבצע ( 1991-וב") משה"

 .)2010, גלים; 2007, בן עזר; ב2005,א2005

 עלו) 20,000( המכריע רובם. אמריקה-מדרום עולים 25,000-כ לישראל הגיעו 1990 משנת 

 במעמד קשה לפגיעה הוביל אשר, שם הכלכלי המשבר בעקבות, 2002 שנת במהלך מארגנטינה

 .)2008, אמית( שם הביניים

 התעצמות ובעקבות דתיים ממניעים מרביתם. האחרונים העשורים בשני מצרפת עלו איש 22,000-כ 

 .)2009, גינדין ואחרים( שם האנטישמיות

 רובם , עולים 40,000-העשרים היגרו לישראל מארצות דוברות אנגלית כשל המאה ' 90-ה בשנות

והיתר ממגוון ) 3,000(מקנדה , )7,500(מאנגליה , )27,500(הברית -מארצות: 1997-1995בשנים 

  .)2008, אמית( לעלות מהם רבים שדרבן זה הוא יהודית במדינה לחיות הרצון. ארצות נוספות

של הן  ,ובמחקר על בני נוער בפרט ,זכו לתשומת לב במחקר בכללששתי קבוצות מוצא של עולים 

נערכו לפני למעלה המחקרים המקיפים עליהם , אולם .המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה-עולים מברית

התמקדו על פי רוב  חקרים חדשים יותרמ). 1998, ליפשיץ ואחרים; 1998, נועם ואחרים( מעשור

; 2003, המבורגר-אדלשטיין ובר: לדוגמה( 'תנהגויות סיכון וכדה, כגון זהות ,בנושאים מסוימים

 .אינם נותנים מענה לצורך במידע מקיףהם  ולפיכך, )Tartakovsky, 2009; 2007, זסלבסקי והורוביץ

 HBSC - Health Behaviors inמחקר לדוגמה (מחקרים העוסקים בכלל אוכלוסיית בני הנוער בארץ 

School-Aged Children ,אינם מאפשרים בחינת נושאים משמעותיים ) 2003, הראל ואחרים אור

-עולים מבריתהאיסוף מידע נוסף על  .במיוחד לבני נוער עולים או התייחסות לכל קבוצות העולים

מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות יעד של שירותים שבחנו המועצות ומאתיופיה נעשה במחקרים שונים 

ינסקי 'סטרבצ-כאהן(צעירות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים כגון השירות לנערות ו, שונים

או במחקרי הערכה , )1999, ינסקי ואחרים'סטרבצ-כאהן(קידום נוער במשרד החינוך ו )2005, ואחרים

, ינסקי ואחרים'סטרבצ-כאהן" (נוער עולה מסיכון לסיכוי"כגון התכנית  לבני נוער עוליםשל תכניות 
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או על אודות קבוצות אוכלוסייה  )2008, נבות ואחרים-כהן(של עולי אתיופיה  והפרויקט הלאומי) 2008

מייצג זה מידע , ךא). 2004, פרנקוביץ ואחרים- אלנבוגן(דוגמת בני נוער יוצאי אזור הקווקז , ספציפיות

 .העוליםבני הנוער את כלל אוכלוסיית לא רק את בני הנוער המטופלים בשירותים או בתכניות אלו ו

על הן , כיום תמונת מצב כוללת ועדכנית על בני נוער עוליםחסרה עולה ש, כל האמור לעיל לאור

דוברי  -וכל שכן על עולים מקבוצות מוצא אחרות , המועצות לשעבר או יוצאי אתיופיה-העולים מברית

בני התחושה בקרב נותני השירותים ש היעדר המידע בולט במיוחד לאור. אנגלית וספרדית, צרפתית

כרות ולתשומת לב ימאפיינים ייחודיים הראויים לה יבעלהם מארצות המוצא השונות  יםנוער העולה

  .מיוחדת

 שירותביוזמה משותפת עם , מכון ברוקדייל-וינט'ג-מרכז אנגלברג לילדים ונוער במאיירס, על כן

בני נוער מחקר מקיף בקרב ב ,2008שנת סוף בהחלו , משרד לקליטת העלייהבואגף המחקר  הרווחה

ארגונית בה השתתפו נציגים מהמשרד לקליטת העלייה -ידי ועדת היגוי בין-המחקר לווה על. עולים

ארגוני עולים ומומחים , ארגונים מהמגזר השלישי המטפלים בעולים, וממשרדי ממשלה נוספים

משה ממצאי המחקר הוצגו לפניה והיא שי, הוועדה הייתה שותפה בבניית שאלון המחקר. מהאקדמיה

  .פורום לדיון בהם

, מטרת העל של המחקר היא לספק מידע רחב ועדכני על מצבם של בני נוער עולים ממדינות שונות

ולהתאמת שירותים ופעילויות קיימים ; שירותים ותכניות, שיהווה תשתית לתכנון מדיניות

  .ממצאי המחקר מוצגים בדוח זה. לאוכלוסייה זו

תפקוד ; עברית ושפת אם, שפה; פייני בני הנוער ומשפחותיהםמא: המחקר התמקד בתחומים הבאים

; דפוסי עבודה; הצהריים-פעילויות אחר; יחסים עם קבוצת השווים; הספר-לימודי ותפיסת בית

קשר עם גורמי ייעוץ ; יחסים עם ההורים; דפוסים של התנהגויות סיכון ומצוקה גופנית ונפשית

ועמדות ; הערכת תהליך הקליטה; תחושה של רווחה כללית; דפוסי זהות; ושירותים שונים לבני נוער

  .לאומי/בני הנוער לקראת שירות צבאי

: חמש קבוצות מוצאמ, 2006-1991אשר עלו לישראל בין השנים , 17-12המידע נאסף מבני נוער גילאי 

ר בנוסף כלל המחק. המועצות לשעבר ומאתיופיה-מברית, ספרדיתואנגלית , מארצות דוברות צרפתית

הכל בוצעו -בסך .1990 עדשהוריהם עלו לישראל , יוצאי אתיופיה ילידי ישראל -קבוצה של בני עולים 

  . היענות מהמדגם 85%המהווים , ראיונות טלפוניים עם בני נוער 680

ממצאי המחקר הוצגו בפני השרה לקליטת העלייה וההנהלה הבכירה של , בנוסף לוועדת ההיגוי

  .גם בבמות אלה התקיימו דיונים בממצאים. משרדי-המשרד וביום עיון בין

המועצות -קבוצה של בני עולים מברית: מתוכנן שלב נוסף למחקר אשר יכלול שתי קבוצות נוספות

לצורך , שגם הוריהם נולדו בארץ) ילידי הארץ(לשעבר אשר נולדו בישראל וקבוצה של בני נוער יהודים 

ילידי אתיופיה ובני עולים ילידי (צות של יוצאי אתיופיה בנוסף יורחב המדגם של שתי הקבו; השוואה

  ).ישראל
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ותוך ציון הבדלים משמעותיים בין , להלן יובאו עיקרי הממצאים לפי הנושאים השונים שנבדקו

  .קבוצות המוצא השונות

  עיקרי הממצאים
  דמוגרפיים של בני הנוער ומשפחותיהם-מאפיינים סוציו

  :מאפייני בני הנוער

  שנים 15.3הממוצע של בני הנוער שהתראיינו למחקר הוא הגיל. 

  שנים  7-כ, הוותק של דוברי ספרדית וצרפתית נמוך יותר, אולם. שנים 10.1הוותק הממוצע הוא
שנים וחצי ועולי  10המועצות לשעבר הם בעלי ותק ממוצע של -עולי ברית, ולעומת זאת. בממוצע

 . שנים וחצי בממוצע 9-כאתיופיה ודוברי אנגלית הם בעלי ותק של 

 דוברי ספרדית . שנים 5.2הגיל הממוצע ביום העלייה היה : רוב בני הנוער עלו בגיל צעיר לארץ
  .שנים בממוצע בהתאמה 8.2-ו 7.0, וצרפתית עלו בגיל מבוגר יותר

 :מאפייני משפחות בני הנוער

 מרבית הוריהם ; צעבהן כשני ילדים בממו, המועצות לשעבר חיים במשפחות קטנות-עולי ברית

וכרבע מבני הנוער ; עובד 1ברוב המכריע מהמשפחות ראש המשפחה; תיכונית-בעלי השכלה על

 .הוריות-חיים במשפחות חד

 ראש ; בהן מעל שישה ילדים בממוצע, חיים במשפחות מאוד גדולות 2יוצאי אתיופיה, בשונה מהם

כל ; משפחות של ילידי ישראלמה 62%-מהמשפחות של ילידי אתיופיה וב 53%-המשפחה עובד ב

 .תיכונית-האמהות וכמעט כל האבות ללא השכלה על

 גם דוברי צרפתית ואנגלית חיים במשפחות : )עולי המערב: להלן(צרפתית וספרדית , דוברי אנגלית

מרבית ; )ילדים בממוצע 3.5, בקרב דוברי ספרדית(ילדים בממוצע  4.5-בהן כ, גדולות יחסית

שלישים מההורים -לעומת כשני, )80%מעל (תיכונית -אנגלית בעלי השכלה עלההורים של דוברי 

וברוב המכריע מהמשפחות ראש ; של דוברי ספרדית ומחצית מההורים של דוברי צרפתית

 .המשפחה עובד

  מיוצאי אתיופיה ודוברי צרפתית ואנגלית הגדירו את משפחתם ) 85%-98%(הרוב המכריע

 .מדוברי ספרדית 44%- המועצות לשעבר ו-מעולי ברית 13%-בהשוואה ל, כמסורתית או דתית

  עברית ושפת אם: שפה

, בד בבד. והצלחה בלימודים בשפה החדשה, מדדי קליטה בולטים הם רכישת שליטה בשפה החדשה

מחקרים מראים כי לידע אורייני טוב בשפת האם יש השפעה חיובית על הצלחה לימודית בשפה 

בני הנוער נשאלו באיזו שפה הם מדברים בבית עם ). 2002, ידוביצקי ;2003, לוין ואחרים(החדשה 

                                                   
לנוחיות הקריאה השתמשנו לאורך כל הדוח . במשפחות בני הנוער העולים ישנן גם ראשי משפחה נשים   1

 . בלשון זכר
ילידי  -כאשר מדובר ביוצאי אתיופיה הכוונה היא לשתי הקבוצות של בני הנוער , בהמשך ולאורך כל הדוח   2

  .כאחד, אתיופיה וילידי ישראל
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, ולבסוף; הם התבקשו להעריך את שליטתם בהיבטים שונים של השפה העברית ושפת האם; הוריהם

  .הם נשאלו על מידת החשיבות שהם והוריהם מייחסים לשמירה על שפת האם

מדברים בבית עם הוריהם רק בשפת האם או המועצות לשעבר -כמחצית מכלל בני הנוער ומעולי ברית

, בשונה. מרבית דוברי ספרדית וצרפתית מדברים בבית רק בשפת אמם. בשפת האם ובעברית במשולב

רק בעברית או בעברית ובשפת האם (כל יוצאי אתיופיה ילידי ישראל מדברים עם הוריהם בעברית 

ר שמדברים בבית בעברית ויורד שיעור עם העלייה בוותק עולה שיעור בני הנוע, כצפוי). במשולב

  .המדברים רק בשפת האם

, יכולת דיבור בה, כגון הבנת השפה, נבדקו היבטים שונים של שליטה בשפה העברית ובשפת האם

נבנה מדד . בני הנוער התבקשו להעריך לגבי כל היבט באיזו מידה הם מצליחים בו. קריאה וכתיבה

 9-6-ב" ללא קשיים כלל"בני נוער שהעידו כי הם שולטים  -מסכם של שליטה טובה בשפה העברית 

-6-בני נוער שהעידו כי הם שולטים היטב ב -ומדד של שליטה בשפת האם ; שנבדקו 9-היבטים מתוך ה

  .שנבדקו 6-היבטים מתוך ה 4

בקרב עולי ארצות המערב נמצא שיעור נמוך , אולם. מכלל בני הנוער שולטים היטב בעברית 80%מעל 

: לעומת של הוותיקים יותר, שנים בארץ נמוכה במיוחד 5-2שליטתם של בעלי ותק של . 65%-כ, יותר

  .ומעלה בהתאמה 84%לעומת  34%

שליטה טובה : נמצאה שונות רבה בשליטה בשפת האם בקרב בני הנוער מקבוצות המוצא השונות

או  29%ידי -ועל, פתיתמדוברי ספרדית וצר 50%-כ, מדוברי אנגלית 74%ידי -בשפת האם הוערכה על

 שולטים שבע גיל לאחר שעלומאלו  50%-ל מעל. המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה- פחות מעולי ברית

  .שש גיל עד שעלו ממי 20%- לכ בהשוואה, האם בשפת היטב

ענו אחוזים גבוהים שחשוב להם מאוד , המועצות לשעבר-למעט בקרב עולי ברית, בכל קבוצות המוצא

 74%, עם זאת. המועצות לשעבר-בקרב עולי ברית 57%לעומת , 90%-ל 80%בין : אמםלשמור על שפת 

פער זה . המועצות לשעבר העריכו כי להוריהם חשוב מאוד שהם ישמרו על שפת האם-מעולי ברית

. לא נמצא בקבוצות המוצא האחרות, המועצות לשעבר לעומת הוריהם-בהערכת בני הנוער עולי ברית

יש , עם זאת. המועצות לשעבר שולטים היטב בשפת אמם-יחסית מעולי ברית שיעור נמוך, כאמור

ועלו בגיל צעיר מאוד ) שנים בממוצע 10בעלי ותק של מעל (לזכור כי בני קבוצה זו ותיקים מאוד בארץ 

ייתכן שבאים לידי ביטוי כאן הבדלים תרבותיים ביחס להגדרה , כן-כמו). פחות מחמש בממוצע(

  .שליטה טובה בשפה על כל מרכיביההסובייקטיבית של 

  הספר- תפקוד לימודי ותפיסת בני הנוער את בית

בו ניתן לרכוש מיומנויות , הספר הינו אחד מסוכני החיברות העיקריים של בני הנוער בכל חברה-בית

ב וציהספר חשוב גם לגיבוש הערכה ותפיסה עצמית ולע-בית. אורייניות וחברתיות והשכלה פורמלית

 מאפייני: הספר-נושאים רבים נבדקו בהקשר של בית). Richman & Bowen, 1997(ת רבות התנהגויו

הספר ויחס -תפיסת התלמידים את בית; קשיים בלימודים וקבלת עזרה, מצבם הלימודי, הלומדים

  .ושאיפותיהם ההשכלתיות של בני הנוער לעתיד; מעורבות ההורים; המורים
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  :לומדים שרואיינו) 99%(כמעט כל בני הנוער 

 שלישים בחטיבה עליונה-כשליש בחטיבת ביניים וכשני. 

 ספר טכנולוגיים-ספר עיוניים וכשליש בבתי-ב לומדים בבתי"י-שלישים מתלמידי כיתות י-כשני.  

 15% הספר שלושה ימים או יותר בחודש שקדם לריאיון ולא בגלל -מכלל התלמידים נעדרו מבית

  .24%, צא שיעור גבוה יותרבקרב דוברי צרפתית נמ. מחלה או חופש

 14% הספר והם -מכלל התלמידים דיווחו שקרה שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית

 .ללא הבדל בין קבוצות המוצא, נשארו לבד

נכשלו  16%-ו, עשרים וחמישה אחוזים מבני הנוער דיווחו שהם מתקשים בשלושה מקצועות לפחות

להלן פירוט המצב הלימודי של התלמידים לפי קבוצות  .האחרונהבשלושה מקצועות או יותר בתעודה 

  :מוצא

 בלבד מתקשים בשלושה  19%: המועצות לשעבר הוא הטוב ביותר-המצב הלימודי של עולי ברית

אשר עלו בגיל הצעיר ביותר ושיעור , אלו גם התלמידים הוותיקים ביותר בארץ. מקצועות או יותר

 .גבוה מהם שולט היטב בעברית

 מהם דיווחו  40%מעל : שיים הלימודיים הרבים ביותר נמצאו בקרב דוברי ספרדית וצרפתיתהק

ידי השליטה הנמוכה -קושי זה יכול להיות מוסבר על. כי הם מתקשים בשלושה מקצועות או יותר

 .בעברית של בני קבוצות אלה

 שליש מדוברי אנגלית העריכו כי הם מתקשים בשלושה מקצועות לפחות. 

 כרבע מהם נכשלו , אולם. יוצאי אתיופיה כשליש מתקשים בשלושה מקצועות או יותר גם בקרב

 ). השיעור הגבוה ביותר מכל קבוצות המוצא(בשלושה מקצועות או יותר 

 לא נמצאו הבדלים , למרות זאת. מקובל לחשוב כי עם הוותק בארץ ישתפרו ההישגים הלימודיים

 .אתיופיהבין יוצאי אתיופיה ילידי ישראל לילידי 

  עם העלייה בוותק יורד שיעור התלמידים בקרב כלל המרואיינים שנכשלו בשלושה מקצועות או

 13בקרב בעלי ותק של  10%-שנים ל 5-2בקרב בעלי ותק של  27%-מ: יותר בתעודה האחרונה

 .שנים ומעלה

 ובמתמטיקה, ך"ישנם קשיים רבים יותר במקצועות עתירי שפה כגון ספרות ותנ. 

 בני כללמ. שלישים מילידי אתיופיה-מעל לשני; מכלל התלמידים מקבלים עזרה בלימודים כמחצית

 תכנית או הספר-ביתמטעם ( ציבורי בסיוע מדובר 50%-כ בקרב, לימודית עזרההנוער המקבלים 

 שיוצאי בעוד. פרטי ממורה אוחבר /משפחה מבן עזרה מקבלים 50%-כ אילוו ,)אחרת ציבורית

הספר או מתכניות ציבוריות אחרות בשעות הלימודים או -יקר מסיוע במסגרת ביתאתיופיה נהנים בע

המועצות לשעבר נעזרים יותר בקרובי משפחה או חברים או -דוברי אנגלית ועולי ברית, כך-אחר

מבין התלמידים שנכשלו . הסיוע הרב ביותר ניתן במקצועות מתמטיקה ואנגלית. במורים פרטיים

רוצים  60%-אך כ, לא קיבלו סיוע לימודי כלשהו) 36%(נמצא כי כשליש , תרבשלושה מקצועות או יו

  ). או עזרה נוספת אם הם כבר מקבלים(לקבל עזרה בלימודים 
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 59%-69%): או עזרה נוספת במידה שהם כבר מקבלים סיוע(כארבעים אחוזים רוצים עזרה בלימודים 

המועצות לשעבר ודוברי -מעולי ברית 26%-39%-בהשוואה ל, מיוצאי אתיופיה ומדוברי ספרדית

  . אנגלית וצרפתית

אחוז . רק כמחצית אוהבים אותו מאוד, הספר אולם-שיעור גבוה מהתלמידים מרגישים שייכות לבית

ויוצאי ; בהשוואה לשאר הקבוצות, ספרם-גבוה יותר מעולי ארצות המערב אוהבים מאוד את בית

  .הספר-חות שייכות לביתאתיופיה ילידי ישראל ודוברי ספרדית חשים פ

מסכימים שהמורים  80%מעל : הספר-רוב התלמידים הביעו שביעות רצון גבוהה מיחס צוות בית

הספר אכפת או אכפת מאוד -חשים שלצוות בית 65%-מתייחסים אליהם בצורה הוגנת וכ

. ךהספר שניתן לפנות אליה בעת הצור-בבית" כתובת"מהשתלבותם הלימודית והחברתית ושיש להם 

הספר - דיווחו כי נתקלו לפחות פעם אחת ביחס משפיל או מעליב מצד מישהו מצוות בית 13%, עם זאת

 .ללא הבדל בין קבוצות המוצא, על רקע מוצאם

הספר והן -הן בתפיסתם את בית, משאר הקבוצות, יוצאי אתיופיה מראים יותר סממנים של קושי

- בבית" כתובת"חשים במידה פחותה שיש להם הם , לדוגמה. הספר-בתפיסתם את יחס צוות בית

 .הספר-חשים ניכור כלפי בית, בהשוואה לשאר הקבוצות, הספר ואחוז גבוה יותר

: הספר על פי מדד מסכם שכולל-שליש מהתלמידים מאופיינים בביטוי אחד לפחות של ניתוק מבית

קצועות או יותר בתעודה כישלון בשלושה מ, היעדרות מלימודים שלושה ימים או יותר בחודש האחרון

גם שיעור זה גבוה יותר בקרב יוצאי אתיופיה ילידי ישראל . הספר-האחרונה והרגשת ניכור כלפי בית

  ).דומהבמידה ( צרפתית דוברי בקרבוגם , )קרוב למחצית(

דיווחו שהוריהם  80%-כ: הספר-ם בביתתלמידיה של הורי גבוהה מעורבות שקיימת עולה מהממצאים

 63%; הספר-בבית להצליח אותם מעודדים שההורים חשים דומה ושיעור; הורים יפתהשתתפו באס

  .הספר-בבית בעיה להם כשיש להם לעזור מוכנים שההורים חשים

 הספר-בבית הוריהם מעורבות על במיוחד גבוהים בשיעורים דיווחו צרפתית דוברי. 

 יותר כנמוכה הוריהם מעורבות את תופסים אנגלית ודוברי לשעברהמועצות -ברית עולי.  

 מכירים אינם שהםהספר או -שלחלק מההורים העולים יש תפיסה שונה של מעורבות בבית ייתכן 

 .זה קשר יוזמים אינםולכן הם , מערכת החינוך בישראל את

 אואקדמית ( בעתידתיכונית -על השכלה לרכוש שואפים העליונה החטיבה מתלמידירבעים -כשלושה

 יוצאי בקרב במיוחד ונמוך, 91% - אנגלית דוברי בקרב במיוחד גבוה זה שיעור). אקדמית לא

 התלמידיםכלל מ 50%-מ פחות. אתיופיה ילידי בקרב 59%- ו ישראל ילידי בקרב 43%: אתיופיה

מהתלמידים  90%לעומת מעל , תיכונית- השכלה נמוכה שואפים לרכוש השכלה על יש שלאמהותיהם

  .תיכונית-על השכלה יששלאמהותיהם 



  

vii 

  השווים קבוצת עם יחסים

לקבוצת השווים יש . של בני נוער בחברת בני גילם היא נושא מרכזי בגיל ההתבגרות ההשתלבות

 נבדקו זה בהקשר. האישית הרווחה תחושת על וגם, השפעה רבה על תחומי חיים רבים נוספים

 התלמידים מספר; המוצא רקע על ומעליב משפיל ליחס חשיפה; בדידות תחושת: הבאים הנושאים

  . מוצא קבוצת אותה בני שהם חבריהםכלל  ובקרב בכיתתם

 לעתים בדידות חשים הם כי דיווחו בלבד 6%: בדידות הרגשת של רחבה תופעה נמצאה לא 

 .ומין גיל, בארץ ותק, מוצא לפי הבדל ללא, מאוד קרובות או קרובות

 על אחרים נוער מבני מעליב או משפיל ביחס אחת פעם לפחות נתקלו הנוער מבני 33%, זאת לעומת 

 .המוצא קבוצות בין הבדל ללא כאן גם, מוצאם רקע

 לומדים  40%-כ. םשלה המוצא מקבוצת נוער בני של ריכוז יש בהםספר -רבים לומדים בבתי עולים

, )עולים בני אועולים ( התלמיד של המוצא מקבוצת הם התלמידים משליש למעלהבכיתות בהן 

 : י קבוצות מוצאשונה לפ שיעורם אולם

 ).49%( לשעברהמועצות -ברית עולי בקרב יותר גבוה זה שיעור -

 אחד אף אין בהן בכיתות לומדים וצרפתית ספרדית מדוברי גבוהים שיעורים, זאת לעומת -

המועצות -ברית עולי בקרב 5% לעומת, בהתאמה 47%-ו 64%: שפתם את שדובר מלבדם

 .לשעבר

 כשליש: וספרדית צרפתית דוברי לביןלשעבר  המועצות-בין עולי ברית נמצאיםאתיופיה  יוצאי -

 וחמישית, אתיופיה יוצאי התלמידים משליש למעלהמיוצאי אתיופיה לומדים בכיתות בהן 

 .בכיתה היחידים אתיופיה יוצאי הם בהן בכיתות לומדים

 71% -עולי אתיופיה (ויוצאי אתיופיה ) 49%( לשעברהמועצות -ברית מעוליגדולים יותר  אחוזים ,

 מארצות לעולים בהשוואה, ענו שכל או רוב חבריהם הם מקבוצת מוצאם) 54% - הארץ ידיויל

 .19% - ודוברי צרפתית  21% -דוברי ספרדית , 31% - אנגלית דוברי: המערב

  פנאי ופעילות פורמלי בלתי חינוך

בלתי פורמלי ופעילות פנאי מציעים לבני הנוער הזדמנויות להתפתחות כישורי חיים ולמפגש  חינוך

להתרחש בזירות , פעילויות אלו יכולות להיות מובנות או בלתי מובנות. ואינטראקציה עם בני גילם

 בני. תאו בלתי נורמטיבי נורמטיביתמאפיינים של התנהגות  בעלות ולהיותלבד או בקבוצה , שונות

 בלתי ופעילות הצהריים אחר מובנית בפעילות זה ובכלל אלה בפעילויות השתתפותם על נשאלו הנוער

  .ובאינטרנט במחשב ושימוש ישראלית תרבות צריכת כגון, מובנית

, חוג, נוער מועדון: הבאותהצהריים -אחר מפעילויות לפחות באחתמכלל בני הנוער השתתפו  כמחצית

 -  אנגלית דוברי בקרב במיוחד גבוה זה שיעור. הספר-לבית מחוץ התנדבותית פעילות או, נוער תנועת

  .שלישים-מעל לשני

. בדרך כלל כסף למטרה זו יש נוספים 59%-ול, מבני הנוער יש תמיד כסף לבילויים ופנאי 27%-ל

המועצות לשעבר ודוברי אנגלית וצרפתית דיווחו שיש להם תמיד -שיעורים גבוהים יותר מעולי ברית

  ).10%-20%( ספרדית ודוברי אתיופיה יוצאימקרב  מאוד נמוכים אחוזיםאל מול , )29%-40%(כסף 
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הזדמנות לצרוך תרבות ישראלית ולשפר את שליטתם  גם עולים נוער לבניפנאי מאפשרות  פעילויות

 של לפחות פעילויות 2 עד גבוה בינוניבהיקף  שביצעונוער שענו  בני שכללמדד מסכם  נבנה. בעברית

, ישראלים בערוצים בטלוויזיה צפייה, ועיתונים ספרים קריאת: 3וך תמ ישראלית תרבות צריכת

מכלל בני הנוער דיווחו במידה בינונית עד גבוהה כי הם  74%, מדד זה לפי. ישראלית למוזיקה האזנה

) 57%( אנגלית דוברי בקרב נמצאו יותר נמוכים שיעורים כאשר, צורכים תרבות ישראלית בעברית

  .בעברית בשליטה יותר רבים קשיים על דיווחו אלה קבוצות שתי בני, כזכור). 64%( וצרפתית

 ויוצאי המערב ארצות מעולי ומעלה 93%-ל: בבית ואינטרנט מחשב יש הנוער מבני המכריע לרוב

- בקרב עולי ברית 80%-לעומת כ; אינטרנט יש ומעלה 88%-ול מחשב יש ישראל ילידי אתיופיה

  .שדיווחו שיש להם אינטרנט בבית 75%-וכ, לשעבר וילידי אתיופיה שדיווחו שיש להם מחשב המועצות

שיעור זה גבוה יותר בקרב עולי ארצות . הנוער משתמשים במחשב בממוצע שעתיים וחצי ביום בני

המועצות לשעבר ויוצאי -ונמוך יותר בקרב עולי ברית, )שעות בממוצע 2.8-2.7(המערב וילידי אתיופיה 

  ). שעות בממוצע בהתאמה 2.2-ו 2.4(אתיופיה ילידי ישראל 

  בשכר הנוער בני עבודת

 הישראלית החברה עם להיכרות נוספת הזדמנות העולים הנוער לבני להציע יכולה העבודה זירת

  .הספר-בבית בתפקוד לפגוע עלול ולימודים עבודה של שילוב אך, אישיות מטרות ולמימוש

השיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב דוברי אנגלית . בעבודה זמנית או קבועה, מבני הנוער עובדים רבע

שיעור גבוה יותר מבני , כצפוי). 14%(ודוברי צרפתית ) 12%(והנמוך ביותר בקרב ילידי אתיופיה , )38%(

. 15-12גילאי ב 14%אל מול , עובדים 17-16בקרב גילאי  37%: הנוער הבוגרים עובדים לעומת הצעירים

 לימודים הפסידו הם, כלומר, העבודה בגלל נפגעו לימודיהם כי דיווחו שעובדים מהתלמידים 19% רק

  .למבחנים למדו לא או שיעורים הכינו שלא או

  ונפשית גופנית ומצוקה סיכון התנהגויות

האישי  טומנים בחובם פוטנציאל לערעור תחושת הביטחון, במיוחד של בני הנוער, הגירה תהליכי

בני הנוער נשאלו על . אשר עלולים להוביל להתנהגויות סיכון, ולחיזוק תחושה של ניכור חברתי

- כמו. עישון וצריכת אלכוהול, כגון השתתפות בקטטות, מעורבותם בהתנהגויות ובמצבי סיכון שונים

 איסוף, ורכאמ. בני הנוער נשאלו על המידה בה הם סובלים מתסמינים נפשיים וגופניים שונים, כן

 בנושאיםדיווח - תת שקיים להניח ניתן כן ועל הנוער בני עם טלפוניים ראיונות באמצעות נעשה המידע

  .אלה

-כ: עשר אחוזים מכלל בני הנוער היו מעורבים בקטטה שלוש פעמים או יותר בשנה האחרונה- שלושה

יוצאי אתיופיה גם . בקרב שאר קבוצות המוצא 8%-12%-בהשוואה ל, בקרב יוצאי אתיופיה 20%

חשים  אינםמבין ילידי הארץ  44%-ו הופיאתי ילידי מבין 35%:אישי ביטחון פחות הרבהחשים 

בקרב  23%-ל 13% ביןלעומת , )בשכונה או ביישוב, הספר- בבית(באחת מזירות החיים ביטחון לפחות 

מכלל בני הנוער היו קורבן לפחות פעם אחת בשנה האחרונה לקללות  כמחצית. שאר קבוצות המוצא

  . סטירה או דחיפה חזקה, וכחמישית למכה; חמישית לגנבה; ולהעלבה
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- ברית עולי בקרב 19%: טבק מוצרי או סיגריות לעשן נוהגים הנוער בני מכלל אחוזיםעשר -ארבעה

 לעשן נוהגים הנוער בני מכלל 19%; הקבוצות בשאר בודדים אחוזים מול אל, לשעברהמועצות 

 יותר נמוך ושיעור, המערב ארצות ועולי לשעברהמועצות -ברית עולי בקרב נמצא דומה שיעור: נרגילה

  ).ישראל ילידי 14%-ו אתיופיה ילידי 9%( אתיופיה יוצאי בקרב

 לשתות שנוהגים חברים להם שיש השיבו 61%: לאלכוהולעקיפה גבוה דיווחו על חשיפה  שיעור

 ופחות, ישראל ילידי אתיופיה ויוצאי ספרדית דוברי, לשעברהמועצות -ברית עולי בקרב יותר, אלכוהול

 נמוך אלכוהול של ישירה צריכה על הדיווח, כצפוי. וצרפתית אנגלית ודוברי אתיופיה ילידי בקרב

שיעורים דומים נמצאו  -פעם -אי השתכרו ורבע בשבוע יום לפחות אלכוהול לשתות נוהגים כרבע: יותר

 בקרב נמצאוושיעורים נמוכים יותר ; המועצות לשעבר ודוברי ספרדית ואנגלית- בקרב עולי ברית

  ).12%-14%( צרפתית ודוברי אתיופיה יוצאי

 פעם לפחות, להירדם וקושי עצבות, כעס כגון, נפשיים תסמינים על דיווחו הנוער בני מכלל מחצית

 כשליש). שלישים-לשניקרוב ( יותר גבוהים שיעורים נמצאו ואנגלית צרפתית דוברי בקרב. בשבוע

. בשבוע פעם לפחות, סחרחורת או בטן או ראש כאבי למשל, גופניים תסמינים חשים הנוער בני מכלל

- כ( אלה מעין תסמינים הרגשת על יותר גבוהים בשיעורים דיווחו ואנגלית יתצרפת דוברי, כאן גם

  ).24%( יותר נמוך בשיעור אתיופיה יוצאי ואילו) 40%

  ההורים עם היחסים

נוער שיש להם יחסים קרובים ותומכים עם הוריהם נוטים להיות בריאים יותר מבחינה פיזית  בני

, הראל ואחרים(חברתית ומתמודדים טוב יותר עם קשיים -מביעים פחות התנהגות אנטי, ונפשית

בין . הקשר בין בני הנוער והוריהם נבדק במחקר בדרכים שונות). 2002, נבו ומירסקי-סלונים; 2002

 5או  4השבה בחיוב על  הכולל -קשר חיובי עם ההורים  הראשון על: מיםמסכ מדדיםשני  נבנור הית

אם יש לך בעיות "כגון הסכמה עם ההיגד , המדד את המרכיבים ההיבטים 5מתוך  שונים היבטים

 ידע על, השני; וכשיש לבני הנוער בעיה הם פונים להורים" הספר ההורים שלך מוכנים לעזור לך- בבית

בני נוער שהעריכו כי הוריהם יודעים  כולל זה המדד. הנוער בני הערכת לפי הנוער בני חיי על ההורים

 הם איך, שלהם החברים ומי הפנוי בזמנם עושים הם מה כגון, שנבדקו ההיבטים 5 מתוך 5 או 4 על

 הוריהם עם לשוחח להם קשה או להם קל בה המידהבני נוער נשאלו על , בנוסף. הכסף את מבזבזים

  .אותם מטריד מה מבינים הוריהם בה והמידה אותם שמטרידים דברים על

 שיעורים, בנוסף. הוריהם עם חיובי קשר יש הנוער מבנירבעים -לכשלושה, הראשון המדד נתוני לפי

וקל להם או קל מאוד , דומים חשים שהוריהם מבינים מה מטריד אותם במידה רבה או רבה מאוד

שלישים העריכו כי - כשני, ממצאי המדד השני לפי. לשוחח עם ההורים על עניינים שמטרידים אותם

, ובמיוחד ילידי ישראל, יוצאי אתיופיה, שנבדקו הנושאיםברוב . הוריהם יודעים הרבה על חייהם

) לעומת הנערים(לנערות . על קשר הדוק יותר -ודוברי צרפתית , ווחו על קשר פחות הדוק עם הוריהםדי

  .יש קשר הדוק יותר עם הוריהם) 17-16למול גילאי ( 15-12ולגילאי 
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  ותמיכה ייעוץ לגורמי פנייה דפוסי

כדי להקל על הבעיה או , ידי היעזרות באדם נוסף-עזרה הינו ניסיון להתמודד עם בעיה על חיפוש

 גורם עם קשר ועל, ולייעוץ לתמיכה פנייה על נשאלו הנוער בני). 2001, ומילגרםטטר (לפתרונה להביא

  . פורמלי ייעוץ

  :כי עולה מהמחקר. צריכים הם כאשר) פורמלי בלתי אופורמלי ( לייעוץ פונים המכריע הרוב

 ממחקרים ממצאים עם אחד בקנה עולה זה ממצא. ההורים הוא ביותר הנפוץ התמיכה גורם 

 משאר יותר נמוך בשיעור להוריהם פונים ישראל ילידי אתיופיה יוצאי. בארץ נוער בני על נוספים

 .הוריהם עם הדוק פחות קשר על דיווחו גם זו קבוצה בני, כאמור. הקבוצות

 ברית ועולי ואנגלית צרפתית דוברי בקרב יותר בולט זה דפוס. החברים הםהתמיכה השני  גורם -

 .אתיופיה ויוצאי ספרדית דוברי בקרב ופחות, לשעברהמועצות 

 פנו  בודדים אחוזים, פעם צורך להתייעץ עם גורם מקצועי-מבני הנוער חשו אי 18%-ש אף על

 .למחנכת או לעובדת סוציאלית, הספר-ת ביתכגון ליועצ, מיוזמתם לגורמי ייעוץ פורמליים

 היו בקשר בעבר או נמצאים כיום בקשר עם גורם ייעוץ מקצועי הנוער מבני אחוזים ארבעים :

- ברית עולי בקרב יותר נמוך ושיעור, ספרדית ודוברי אתיופיה יוצאי בקרב יותר גבוה שיעור

- בית יועצת הוא ביותר הנפוץ הפורמלי הייעוץ גורם. וצרפתית אנגלית ודוברי לשעברהמועצות 

ידי בני -גורמי הייעוץ עצמם ולא על של הייתה לקשר היוזמה המקרים שברוב לציין חשוב. הספר

 ).הספר-ביקור סדיר ואף יועצת בית, כגון שירות מבחן לנוער(הנוער 

  זהות

א עיצוב מחדש אחד הביטויים החשובים ביותר הו. היא תהליך של מעבר מתרבות אחת לאחרת הגירה

בהקשר זה ). 2001, בודובסקי; 2006, יק'שלום והורנצ-בן(של הזהות האישית והקבוצתית של המהגר 

 וכבני כיהודים, כישראלים חשים הם מידה באיזו, שאלות נפרדות בשלושבני הנוער התבקשו להשיב 

  .עצמו בפני הזהות ממרכיבי אחד כל מרגישים הם מידה באיזו ללמוד כדי, המוצא קבוצת

. ללא הבדלים בין קבוצות המוצא, במידה רבה או רבה מאוד ישראליםרבעים מרגישים -כשלושה

 57%-מ: עם העלייה בוותק עולה שיעור בני הנוער שחשים כישראלים במידה רבה או רבה מאוד, כצפוי

  .שנים ויותר 13בקרב בעלי ותק של  88%-שנים בארץ ל 5-2בקרב בעלי ותק של 

, במידה רבה או רבה מאוד יהודיםמדוברי צרפתית ואנגלית ומיוצאי אתיופיה מרגישים  המכריע הרוב

המועצות -ושיעור נמוך עוד יותר בקרב עולי ברית, לעומת שיעור נמוך יותר בקרב דוברי ספרדית

שיעור : בני הנוער של הגדרתם לפיממצא זה עולה בקנה אחד עם מידת הדתיות של המשפחה . לשעבר

, של משפחות מסורתיות ודתיות נמצא בקרב דוברי צרפתית ואנגלית ויוצאי אתיופיה גבוה יותר

-חשוב לזכור ביחס לעולי ברית. המועצות לשעבר ודוברי ספרדית-בקרב עולי ברית יותר נמוךושיעור 

הלשכה המרכזית (המועצות לשעבר כי כרבע מהעולים מקבוצה זו אינם רשומים כיהודים 

  ).א2009, לסטטיסטיקה
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מילידי  86%-מילידי אתיופיה ו 99%( המוצא קבוצת כבניהמכריע מיוצאי אתיופיה מרגישים  הרוב

 ככל). 68%-78%(נמצא גם בשאר קבוצות המוצא , למדי גבוה עדיין אך, יותר נמוך שיעור). ישראל

 מי בקרב 65%: המוצא קבוצת כבני פחות מרגישים הם כך, יותר צעיר בגיל לישראל עלו הנוער שבני

  .שנים 15-10 בגיל שעלה מי בקרב 89%-ל בהשוואה, שנים 3-0 בגיל שעלו

 כבני והן כיהודים הן, כישראלים הן מאוד רבה או רבה במידה חשים הנוער בני מכלל למחצית קרוב

 מילידי 62%- ו אתיופיה מילידי 71%: ביותר הגבוה בשיעור כך חשים אתיופיה יוצאי: המוצא קבוצת

  .35%, ביותר הנמוך בשיעור לשעברהמועצות -ברית ועולי; ישראל

  הקליטה תהליך הערכת

 הרגשתם ואת קליטתם תהליךבני הנוער את  שלהנוכחי נכללו שאלות אשר בדקו את התפיסה  במחקר

  .בישראל

 יותר גבוהה רצון שביעות. שנבדקו ההיבטים ברוב, בארץ מקליטתם רצון שבעי הנוער בני מרבית 

 דוברי בקרב פחותה ובמידה, )90%-כ( אתיופיה וילידי וצרפתית אנגלית דוברי בקרב נמצאה

  ).75%-כ( לשעברהמועצות -ברית ועולי ספרדית

 הגבוההשיעור : בני הנוער מרגישים שישראל היא ביתם במידה רבה או רבה מאוד מכלל 75%-כ 

המועצות -ובקרב עולי ברית ספרדית דוברי בקרב נמצא ביותר והנמוך אנגלית דוברי בקרב ביותר

 פחות מרגישים הנוער שבני בעובדה נעוצהלכך  הסיבהייתכן כי בשתי הקבוצות הללו . לשעבר

  . ביחס לשאר הקבוצות יהודים

 בני של בבית בישראל ההרגשה ועל מהקליטה רצון שביעות על להשפיע העשויים גורמים מספר נבדקו

 ניתוחים שני נערכו כך לשם). בארץ וותק מוצא, גיל, מין( ערק משתני על פיקוח כדי תוך, עולים נוער

באמצעות מודל של רגרסיה לוגיסטית בו נכנסו משתנים שמייצגים תחומי חיים שונים  יםמשתני-רב

-משתני בית; כמשתנה שאמור לייצג רמת הכנסה במשפחה, מספר מפרנסים במשפחה: של בני הנוער

תחושת ביטחון ; לפנייה בעת הצורך והצלחה בלימודים" כתובת"תחושה שיש , הרגשת שייכות: ספר

  . ושליטה בעברית; קשר עם ההורים; מוצאם של החברים; תחושת בדידות; אישי

: השפעה חיובית מובהקתיש תחומי חיים  שלשני, נמצא מהקליטהל שביעות רצון ש הניתוח לגבי

) בלבד מועטה תחושה או(חברתית  דחייה או בדידות תחושת יעדרוה הספר-לבית שייכות הרגשת

 עצמאית השפעה נמצאה לאלציין כי  מעניין. בארץ מקליטתם הנוער בני של הרצון שביעות את מעלים

- ביתב" כתובת"הרגשה שיש , בלימודים הצלחה, מפרנסים במשפחה מספר כגון ,משתנים של מובהקת

 המשתנים של השפעה היעדר .בעברית ושליטה אישי ביטחון הרגשת, המוצא של החברים, הספר

  . למדי מפתיע, אישי ביטחון והרגשת בלימודים הצלחה

תחומי חיים של בני  שלמספר מסתמן, הרגשה בישראל בבית -משתני השני -הניתוח הרב מממצאי

, שייכות גשתהר -ספר ה-כל שלושת משתני בית: השפעה עצמאית מובהקת בכיוון הצפוייש הנוער 

הרגשת ביטחון אישי תורמים להרגשה בישראל ו; בלימודים והצלחה לפנייה" כתובת"שיש  הרגשה

נמצאה השפעה עצמאית  אחרותחברים מקבוצות מוצא  ריבוימעניין לציין כי גם ל, כן-כמו. בבית
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 או בדידות הרגשת, במשפחה מפרנסים מספר: הבאים לא נמצאה השפעה מובהקת למשתנים. חיובית

  .בעברית ושליטה חברתית דחייה

 מפרנסיםמספר " שהמשתנה ייתכן, משתניים שנסקרו לעיל-לממצאי שני הניתוחים הרב ביחס

 בעברית השליטה שהשפעת ייתכן, כן-כמו .המשפחה של הכלכלי למצב מספיק רגיש אינו" במשפחה

   .בעברית השליטה ממידת המושפעים, ספריים ובית חברתיים משתנים על שמפקחים ברגע מתבטלת

  אישית רווחה הרגשת

במיוחד בגיל , חשיבות רבה בשל השפעתה על תחומי חיים רבים יש אישית רווחה של לתחושה

 מהווה חיובית חיים תפיסת). 1998, מולכו(של בני הנוער  התנהגותם מתעצבת בה תקופה, ההתבגרות

 ולחוות, סיכון התנהגויות פיתויי בפני יותר רב בחוסן ההתבגרות גיל את לעבור המאפשר, יציב בסיס

חייהם של בני הנוער נבדקה  תפיסת). 2002, ואחריםהראל ( חיובית כחוויה ההתבגרות תהליך את

ממוצע של אחוזי בני הנוער שענו כי  הינו זה מדד - מהחיים רצון שביעות. 1: מדדים שניבאמצעות 

מרגישים שהחיים , את האופן שבו דברים מצליחים להם אוהבים הםלעתים קרובות או כמעט תמיד 

רצון לשנות . 2; מרגישים טוב עם מה שקרה להם, מרגישים שיש להם חיים טובים, שלהם מוצלחים

גם מדד זה הינו ממוצע של אחוזי בני הנוער שענו כי לעתים קרובות או כמעט תמיד הם  -את החיים 

  . שהיו רוצים שיהיו להם חיים שונים, בחייהםמרגישים שהיו רוצים לשנות דברים רבים 

חשים שביעות רצון מהחיים לעתים קרובות או כמעט תמיד ) 82%(כי רוב בני הנוער  עולה מהממצאים

מבחינה  מובהקיםנמצאו הבדלים  לא. רוצים לשנות את חייהם אינם) 78%(ואחוז נמוך במקצת 

  . ם אלהקבוצות המוצא או לפי ותק בשני מדדי לפיסטטיסטית 

משתני באמצעות מודל -לבחון את הגורמים המשפיעים על שביעות רצון מהחיים נערך ניתוח רב כדי

 העשויים, תחומי חיים שונים של בני הנוער שמייצגיםמספר גורמים  נבדקו. של רגרסיה לוגיסטית

 וותק מוצא, גיל, מין( רקע משתני על פיקוח כדי תוך, מחייהם הנוער בני של הרצון שביעות על להשפיע

 הרצון שביעות על השפעה ישלמודל  שהוכנסומראים כי כמעט לכל המשתנים  הניתוח ממצאי. )בארץ

 מתוך ושניים; ההורים עם טוב קשר; אישי ביטחון הרגשת; בדידות היעדר: הצפוי ובכיוון, מהחיים

 הרצון שביעות את מעלים, הספר-לבית שייכות והרגשת בלימודים הצלחה: הספר-בית משתני שלושת

 רצון שביעות על הן השפעה בעלי שנמצאו המשתנים בין שנמצא הרב הדמיון את לציין יש. מהחיים

 המפרנסים למספר או בעברית לשליטה השפעה נמצאה לא. בבית בישראל ההרגשה על והן מהחיים

 בעברית השליטה שהשפעת ייתכן, הקודמיםמשתניים -הרב בניתוחים כבר ששיערנו כפי. במשפחה

, כן-כמו. בעברית מהשליטה המושפעים, ספריים-ובית חברתיים משתנים על מפקחים כאשר מתבטלת

 נמצאה לא. המשפחה של הכלכלי למצב מספיק רגיש אינו" במשפחה מפרנסיםמספר " שהמדד ייתכן

  . החברים של למוצא השפעה

  לאומי/צבאי שירות לקראת

של עולים לשרת בצבא או בשירות לאומי הינו מדד בולט לתחושת שייכות ולהשתלבות בחברה  הרצון

, הם נשאלו על כוונתם ועל רצונם להתגייס. זה נושא על נשאלו 17-16 גילאי הנוער בני רק. הישראלית

  . לאומי או צבאי לשירות ובנות צבאי לשירות בנים
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מתכוונים  מהנערים 84%: לשרת בצבא או בשירות לאומי מתכווניםבני הנוער  שלהמכריע  הרוב

 9%בשירות לאומי ועוד  12%, בצבאמתכוונות לשרת  מתוכן 73%(מהנערות  94%-לשרת בצבא ו

 עדיין אך, המתכוונים מאחוזיותר  נמוכיםבצבא  לשרת הרוציםהנוער  בנישיעור ). מתלבטות היכן

ענו שהם רוצים לשרת בצבא במידה רבה  מהנערות 58%-ו מהנערים 63%: הנוער בני רובמהווים את 

  . חובה מתוך רק ולא רצון מתוך, רבה במידהמאוד או 

 על דיווחו דומים שיעורים; מהנערות 36%-ול מהנערים 24%-ל: בצבא השירות על ידע חסר ניכר לחלק

. מהנערות 73%- ו מהנערים 54%: לצבא הכנה לקבל רוצים היו הנוער מבני ורבים; לצבא מהגיוס חשש

  .לאומי שירות על מידע חסר) 59%( מהנערות יחסית גבוה שלשיעור לכך גם לב לשים ראוי

  שליליות ותופעות התנהגויות של מסכם מדד

ובמצבים של ריבוי  סיכון במצבי שנמצאים העולים הנוער בניחשיבות מיוחדת לבחון את היקף  קיימת

הכולל , לשם כך נבנה מדד מסכם של התנהגויות ומצבי סיכון שונים. אותם ולאפיין לזהותו, סיכונים

תפיסה שלילית , כישלון בלימודים, היעדרות מלימודים, היעדר מפרנסים במשפחה: תחומים 11בתוכו 

 דחייה, )אלכוהול והתנהגות עבריינית, אלימות(השתתפות בהתנהגויות סיכון , של יחס המורים

"). סיכוןתחומי "להלן ( ההורים עם בעייתי וקשר, קשה רגשי מצב, אהמוצ רקע על דחייה, חברתית

  :ממצאי המדד מלמדים

 28%  10%-לעומת כ, בקרב דוברי אנגלית 38%: מאופיינים באף תחום סיכון לאמכלל בני הנוער 

בקרב  57%-כ: תחומי סיכון או יותר בשני מאופיינים 44%, זאת לעומת. בקרב יוצאי אתיופיה

המועצות -בקרב עולי ברית 45%-בקרב עולי ארצות המערב ו 40%-בהשוואה לכ, יהיוצאי אתיופ

 כי לראות מפתיע. מאופיינים בארבעה תחומי סיכון או יותר) 14%(מבני הנוער  כשישית. לשעבר

 .גיל או מין, בארץ ותק לפי הבדלים אומצנ לא

 ראש , הורית- חד משפחה: מספר מאפיינים משפחתיים ידי- על מאופיינים רב בסיכון נוער בני

 .  המשפחה אינו עובד והשכלת האם תיכונית או פחות

 עם גורמי ) כיום או בעבר(העלייה במספר תחומי הסיכון עולה אחוז בני הנוער שנמצאים בקשר  עם

בקרב בני  58%עד , בקרב בני נוער שאינם מאופיינים בתחומי סיכון כלל 30%-מ: טיפול מקצועיים

 במגוון צרכים להם שישנוער  בני, כלומר. בארבעה תחומי סיכון או יותרהנוער המאופיינים 

 עם בקשר נמצאיםאינם  42%-יש להדגיש ש, עם זאת, אך, יותר מענים מקבלים אכן תחומים

 .טיפוליים גורמים

 93%-מ(אחוז בני הנוער שמרוצים מחייהם  יורד,סיכון תחומי מספרה עלייהה עם כי, נמצא כן-כמו 

בארבעה  שמאופיינים אלה בקרב 70%-ל סיכון תחום שוםידי -שאינם מאופיינים על וערנ בניבקרב 

 42%-ל 13%-מ( החיים את לשנות שרוציםהנוער  בניוכן עולה אחוזם של ) תחומים ומעלה

 ). בהתאמה

 כישראלים שמרגישים הנוער בני אחוזייורדים , שמספר התחומים השליליים עולה ככלכי  נמצא 

 היא שישראל ומרגישים, לעלות ההחלטה את כיום מקבלים שהיו, מאוד רבה או רבה במידה

 . כל מדדי הקליטה יורדים עם עליה במספרי תחומי סיכון, כלומר. ביתם
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   פעולה כיווני
 הנוער בני של שוניםחיים  בתחומי טוב למצבכי , בבירור מראיםמשתניים -הניתוחים הרב ממצאי

 החיובית תפיסתם על רבה השפעה יש', מצב חברתי וכו, יחסים עם ההורים, הספר-כגון בית, העולים

את הצורך  וממצאי מחקר נוספים מחזקיםממצאים אלה . בארץ קליטתם תהליך ואת חייהם את

  . להתמקד במספר תחומים במיוחד

  הספר-בית תפיסת. 1

 בעת לפנות ניתן האלי" כתובת" שיש תחושה כגון, הספר-בבית טובה להרגשה כי הראו הממצאים

 ועל ומהקליטה מהחיים הרצון שביעות על חיובית השפעה יש, הספר-לבית שייכות ותחושת בעיה

הספר -הגברת המודעות והנגישות של צוות ביתב הצורך עולה זאת לאור. בבית בישראל ההרגשה

  . תמיכה בעת הצורךללצורכי העולים כדי שיהוו מקור 

  לימודי סיוע. 2

חלק , עם זאת. מלמדים כי אחוזים גדולים מבני הנוער העולים מקבלים היום סיוע לימודי הממצאים

 בקבלתפער זה . ניכר מאלה שמקבלים סיוע סבורים שהסיוע אינו מספק והיו רוצים לקבל סיוע נוסף

 צורך בבחינת איכות ויעילות הסיוע הלימודי שכבר ניתן ומידת המספיקות מעלה, סיוע לבין הצורך בו

בשלושה מקצועות או  שלוכי כשליש מבני הנוער שנכ עולה מהממצאים, בנוסף. לצרכים של בני הנוער

 ,לאור זאת. לו זקוקים שהם חשים סיוע כל מקבלים שאינםנוער  בניו, קיבלו סיוע לימודי לא, יותר

  . לבחון את האפשרות להרחיב את מערך הסיוע כדי שיגיע גם אליהם צורךעולה 

  בעברית השליטה שיפור. 3

 היטב שולטים אינם) במיוחד דוברי צרפתית ודוברי אנגלית(המערב  מארצותמבני הנוער  כשליש

 ולהגיע פעיל באופן בשיעור להשתתף לעתיםלהם  מפריע זה דבר). עצמית הערכה פיעל ( בעברית

זים גבוהים בני הנוער בשתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה מעריכים באחו. בלימודים טובים להישגים

 יוצאי בקרב בעברית בשליטה קשיים על מצביעים שונים מחקרים אולם. שהם שולטים היטב בעברית

במתן  הצורך מסתמןהאלה  הממצאיםלאור . דיווח-תת ישהנוכחי  במחקרועל כן נראה ש ,אתיופיה

 . אתיופיה ליוצאי וכן רבהמע עוליבמיוחד לקבוצות , עזרה בעברית

  ילדיהם בחיי ההורים שיתוף הרחבת. 4 

בעזרה , לדוגמה, אשר מתבטא, המחקר הראו שקיים יחס חיובי בין רוב בני הנוער להוריהם ממצאי

, עם זאת. ידי בני הנוער בעת בעיה-עליה להורים יופנ, הספר-של ההורים במידת הצורך בבית

: הוריםקשיים ביחסים עם ה על מצביעים, בפרט הארץ ילידי ועל בכללעל יוצאי אתיופיה  הממצאים

דיווחו באחוזים הנמוכים ביותר שהוריהם יודעים על חייהם ומבינים מה  הארץ ילידי אתיופיה יוצאי

 יוצאי בקרב במיוחד, מקום לשיפור התקשורת בין בני הנוער להוריהם יש, לאור זאת. מטריד אותם

: י היבטים שונים של חיי ילדיהםלהרחיב את המודעות של ההורים לגב בכדי, הארץ ילידי אתיופיה

  . 'התנהגויות סיכון וכו, מצב חברתי ובילויים, מצב לימודי
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   חברתית אינטראקציה. 5

המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה משתי -עולי ברית, המחקר הראו כי למרות הוותק הרב ממצאי

בשונה מעולי ארצות המערב אשר חלק לא מבוטל , זאת. מוצאם לבני בעיקרמתחברים , הקבוצות

בפעילויות עולה הצורך , לאור זאת. שפתם דוברי רק ולא אחרות מוצא מקבוצות הםמחבריהם 

אישית בין בני נוער מקבוצות -אינטראקציה בין שתאפשרנה, במסגרת מערכת החינוך ומחוצה לה

עולים הנוער הלבני  יינתנו בהן, כולל עם בני נוער ישראלים ותיקים, הדדית והיכרות שונותמוצא 

. תרבותם על שמירה לצד, לישראל והקשר הישראלית החברה עם ההיכרות את להעמיק הזדמנויות

כרות עם העולים ילהציע גם לבני נוער ישראלים ותיקים הזדמנויות לה ג זה אמורותפעילויות מסו

  . ותרבותם

   הצהריים-אחר תיובפעילו השתתפות. 6

 תנועות, חוגים כגון, הצהריים-אחר תיובפעילו הקבוצות רוב של נמוכה השתתפות הראו הממצאים

 .הפעילויות בכל יחסית גבוהים באחוזים משתתפים אשר אנגלית דוברי בקרב למעט, והתנדבות נוער

היקף  ,הצהריים-נמצא שלפי מדד שמסכם השתתפות בפעילויות אחר ,הארץ ילידי אתיופיה יוצאי לגבי

 יםהפוקדשל בקרב קבוצה זו בולט במיוחד האחוז הגבוה , אולם. השתתפותם דומה לשאר הקבוצות

-אחר בפעילויות עולים נוער בני של ההשתתפות את להרחיב דרכים לבחון הצורך עולה .מועדוני נוער

 ופיתוח השונות העולים קבוצות של דפותולהע לצרכים קיימות פעילויות של התאמה ידי-על הצהריים

 . מסגרות פנאי נוספות

  סיכון להתנהגויות לב תשומת. 7

 על הממצאים. סיכון בהתנהגויות המעורבים הנוער לבני מיוחדת לב תשומת במתן רבה חשיבות ישנה

- ברית עוליבקרב  בפרט, לנושא מיוחדתתשומת לב ב הצורך את מעלים אלכוהול של מוגברת צריכה

 למעורבות נדרשת לב תשומת אתיופיה יוצאי בקרב. דוברי ספרדית ואנגליתו לשעברהמועצות 

 הנוער בני את לזהות למדי חשוב, כן-כמו. חווים שהם אישי ביטחון היעדר של ולתחושה בקטטות

, המחקר ממצאי לאור וזאת, סיכון או תופעות שליליות התנהגויותשל  רבמספר  ידי-על המאופיינים

 או תחומים בארבעה - 14%-ו, כאלה או יותר תחומים בשני מאופיינים הנוער מבני 44%-ש המלמדים

ויצירת רצף טיפולי בין גורמים  תיאום תוך שיינתן, כוללני למענהבני נוער אלה זקוקים . יותר

 . טיפוליים שונים

  לאומי לשירות או לצבא גיוס לקראת. 8

 לא לחלק כי הראו המחקר ממצאי. לאומי לשירותלצבא או  להתגייס ורוצים מתכוונים הנוער בני רוב

גם  הביעו רבים. או אין מידע כלל, הלאומי השירות ועל הצבא על מידע מספיק אין הנוער מבני מבוטל

להעברת  ערוצים חיזוקממצאים אלה מלמדים כי יש צורך ב. הכנה לצבא של בפעילות להשתתףרצון 

 שונות אפשרויות בפניהם לפתוחעולה צורך , כן-כמו. והלאומי יצבאהשירות ה בנושאמידע לבני נוער 

למתן את החשש  יאפשרו בנושא והידעוזאת במטרה שהמידע , מידע שונים ומקורות הכנה לקורסי

  .מהגיוס ולהגביר את המוטיבציה לשירות



  

xvi 

  ישראל ילידי אתיופיה יוצאי. 9

בתחומים . ישראל ילידי אתיופיה יוצאיבמיוחד בקרב  ,תמונה של צרכים מרוביםמהמחקר עולה 

מצבם פחות טוב גם ש אלא, האחרות עולים מקבוצות המוצאביחס ללא רק שמצבם פחות טוב , רבים

 צורכי עם וההבנה ההיכרות את להעמיק הצורך את יםמעל ממצאים אלה. אתיופיה לילידיבהשוואה 

  .זה במחקר שנסקרו החיים תחומי במגוון מצבם את לשפר במטרה, זו מקבוצה הנוער בני

  הרחבת המחקר. 10

חשיבות  אתומדגיש  מדגים, הדיפרנציאלי של הקבוצות השונות שנערך במסגרת המחקר הניתוח

שנמצא כיום בשלבי , במסגרת מחקר המשך. קבוצה כל של הייחודיים והצרכים המאפיינים של ההבנה

- בריתדור שני לעולי (לשעבר  המועצות-בני נוער ילידי הארץ שהוריהם עלו מברית ייבחנו, תכנון

על אודות יוצאי  המחקר ממצאי לאור, כן-כמו. קבוצה שלא נכללה במחקר הנוכחי - )לשעברהמועצות 

, הן ילידי אתיופיה והן ילידי ישראל - אלה נוער בנימחקר ההמשך המדגם של  במסגרת יוגדל, אתיופיה

וכדי להעמיק את  ,רכיהם והקשר שלהם למאפיינים שוניםואפשר בדיקות מעמיקות יותר של צכדי ל

של בני נוער יהודים  קבוצהמחקר ההמשך יכלול , בנוסף.קבוצות אלו שתיההבנה של ההבדלים בין 

  .דור שני לעולים -הארץ  ילידי ועם עולים נוער בני עםלצורך השוואה , ותיקים
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