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  תמצית המחקר

  רקע. 1
מאגדת יחד חמש תכניות המיועדות לטיפול בבני  ,אשלים מיוזמתה של, הגג "נקודת מפנה"-תכנית

עולם שתלב בבמטרה לסייע לבני הנוער לה 2006). היא הוקמה בשנת 18-15(גילאי במצבי סיכון נוער 

העבודה באמצעות מתן הכשרה מתאימה והקניית מגוון כלים. חמש התכניות הכלולות ב"נקודת 

 מפנה" מפורטות להלן:

 NFTE )Network for Teaching Entrepreneurship (– והתאימה ייבאה אשליםש יתנאמריק תכנית 

 ידע מקנהו שעות לימוד 65-40של  קףיבה ליזמות עסקית הכשרה קורס כוללת התכנית. ישראלל

 היא העיקרית משימתה. חיים וכישורי למידה כישורי לפיתוח כמנוף, עסק והקמת תיזמּו בתחומי

בתחרויות מקומיות  והצגתןקבוצות תלמידים שמפתחות  מוצריםל תועסקי תותכני בניית

 פועלת היאדרור בתי חינוך ו עמותתבאמצעות  2007בשנת  לפעול החלה התכניתוארציות. 

 .יותחלופלימוד  מסגרותב

 "("ביסוס שאיפה תעסוקתית") "שעות 40 של קףיבה ,לעולם העבודה הכשרהקורס  – רשתות ,

בבסיס התכנית עולה  בעולם העבודה. קשריםלבני נוער כלים וכישורים לבניית  להקנות שנועד

 שעשויים ארגוניםעם ו אנשים עםהצורך בחיפוש עבודה מושכל ומתוכנן ובפיתוח רשתות וקשרים 

באמצעות עמותת  2008 שנתבלפעול  ההחל התכניתחסמים בעולם העבודה.  על להתגברלסייע 

 דרור בתי חינוך. 

 " ידי על ומופעלים מנוהליםאלה  מיזמים .םליוויָ לו םיעסקי מיזמים תתכנית להקמ – עסק"עשינו 

 נדרשים. במסגרת התכנית בני הנוער עבודתם שעות עלשכר  שמקבלים סיכון במצבי נוער בני

כיום מפעילה  .2003 בשנתלפעול  החלהבקשר עם גורם טיפולי ולהשלים לימודים. התכנית  להיות

 "2000אותה עמותת "ציונות 

 ""תוך יצירת (השמה) בתעסוקה ולשילוב העבודה לעולם נוער בני המכינהתכנית  – דרך המלך ,

 בעסקים אישית חונכות, אישית חונכות: אלו מסלולים  כוללת. התכנית חונךהעם  מוןאֵ  קשרי

שילוב וליווי במקום עבודה והכשרות מקצועיות.  ,)החונך של העבודה במקום המתבצעת(חונכות 

  .עלם עמותת באמצעות 2006 בשנתלפעול  החלההתכנית 

 ""ממעמד אוכלוסיותאת האוניברסיטה ל להנגיששנועדה  מודתכנית לי – אוניברסיטה בעם 

 מנהל, רפואה, משפטים: תחומים ארבעהב מבוא קורסי כוללת. התכנית ךנמו כלכלי-חברתי

. בסיום כל קורס מגישים המשתתפים רלוונטיים לימודיים םוכן סיורי ופסיכולוגיה עסקים

, באמצעות 2005החלה לפעול בשנת  . התכניתהאוניברסיטה מטעם תעודה ומקבלים סיום טקפרוי

 לא ולכן" מפנה"נקודת ב הכללתה בשלבי הייתה התכנית ההערכה עתאוניברסיטת תל אביב. ב

  .בהערכה נכללה

פותחה  NFTE (אמנם NFTE-"רשתות" ו, עשינו עסק"של שלוש התכניות " סייעה לפיתוחןאשלים 

 "דרך המלך"לשתי התכניות  הצטרפה כשותפהולארץ על ידי אשלים)  , כאמור,הותאמהאך בארה"ב 

  "אוניברסיטה בעם".ו
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   יות:עיקרשתי מטרות ל"נקודת מפנה" 

 כנה לעולם העבודהההי בתחומידע מקצועי שירותים לַ לאנשי המקצוע ו לספק 

 סיכון  מצבילעבודה עם בני נוער ב ותואטקרטיבי ותיעילעבודה   שיטות ליצור  

התמ"ת, הקרן  משרדהמגזר הממשלתי (משרד הרווחה, משרד החינוך,  ףשיתובמופעלת  התכנית

"מתן  ארגוןהמגזר העסקי (הבנק הבינלאומי) והמגזר השלישי ( ,)ביטוח לאומיל מוסדלילדים בסיכון ב

) ועמותות המפעילות את חינוך בתי ודרורוייס -ברנקובתי ספר (אורט,  רשתות ,"בקהילה משקיעים

" ועמותות המפעילות את המיזמים 2000התכניות השונות (עלם, עמותת דרור בתי חינוך, "ציונות 

  .ב"עשינו עסק")

  יומערך המחקר ומטרות. 2
תש"ע - " בשנים תשס"טמפנהותה "נקודת ברוקדייל, לּומכון -ג'וינט-למאיירספניית אשלים  בעקבות

לל כלמחקר היה מערך מורכב ש ) במחקר הערכה בביצוע מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.2010-2009(

  :ומטרות מספר שלבים

מבחינת דרכי  ,ו"דרך המלך" NFTE ,לבדוק לעומק שתיים מהתכניות הפועלות ב"נקודת מפנה" .1

  מפעילי התכניות.לי הנוער ובנלהיישום ותפיסת התרומות 

להצביע על  כדיסוגיות משותפות, ולבחון  "נקודת מפנה"בלערוך ניתוח אינטגרטיבי של התכניות  .2

 .אתגרים שעמם היא מתמודדתה ועלהגג  של תכנית חוזקהנקודות 

, הן באופן כללי שירותים לבני נוער במצבי סיכוןמערך הה של "נקודת מפנה" לתלבחון את תרומ .3

והן בהיבט המעשי של פיתוח  העבודההכנה לעולם הבנוגע לחשיבות נושא  תפיסהמבחינת שינוי 

 תחום התעסוקה בשירותים. 

ו"דרך   NFTEעל תכניות  –האלה  (תמציות המחקרים 1שני דוחות כבר יצאו המתייחסים למטרה 

  . 3-ו 2). בדוח זה אנו מתמקדים במטרות יםבנספח מובאות - המלך" 

להקמת  רקע. בשלב הראשון נבדקו הבשני שלבים אסףוהמידע נ )2010-2009( חקר נמשך כשנתייםהמ

, חוזקותיה, התכנית בהטמעתשחלו  התפתחויותודרכי יישומה. בשלב השני נבחנו ה התכנית

אנשי מפתח  עםפנים אל פנים  ראיונות באמצעותמידע נתקבל ה בהפעלתה.קשיים ו תרומותיה

הקשורים לתכנית. כמו כן, נעשה שימוש בסקירת ספרות על תכניות המעבר לעולם העבודה שהוכנה 

    1אשלים. בהזמנתבמכון ברוקדייל 

                                                   
  2009יורוביץ, וסטרבצ'ינסקי -כאהן 1
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  ממצאים. 3

 "נקודת מפנה". עקרונות העבודה של 3.1
לעולם העבודה והתעסוקה, התכניות  הכנהה בנושאהתכניות  שלהפעילות  תחומי מגוון למרות

 עקרונות מוצגים זה בסעיף עבודה משותפים.  עקרונות  כמהכוללות  "מפנה נקודת"יבות את המרכ

   ."מפנה"נקודת ב יישומם אופן בחינת כדי תוך אלה

 נוער שנשרו  בניבני נוער במצבי סיכון: ל מיועדות" מפנה"נקודת ב התכניות כל – אוכלוסיית היעד

  מטופלים בשירותי הרווחה.שבני נוער ו נשירה בסכנת שהםממסגרות לימוד רגילות או 

  טיפולי -חינוכי כליאל כהתכניות ההתייחסות לתעסוקה היא  בכל –חיבור בין תעסוקה ללימודים

בעבודה  םאת מודעות בני הנוער לחשיבותה של ההשכלה להשתלבות עלותהל ניתן שבאמצעותו

 למסגרת לימודים.   לחזורבעתיד, ואולי אף לעודד אותם  

 מיומנויות רכות ( הקנייתSoft skills( –  התכניות מתמקדות בהקניית מיומנויות רכות של עולם

הקניית מיומנויות חברתיות, באחריות ועמידה בלוחות זמנים וכן  קבלתהתמדה,  גמתודהעבודה, כ

 כדוגמת עבודה בצוות. 

  מבוגר תומך נוסף הוא ההסתמכות על משותף  תחום  –תמיכה של מבוגר "משמעותי" בבני הנוער

והמעסיקים החונכים  אלוב"דרך המלך"  :את בני הנוער לקראת חיים בוגרים ומלווה המדריך

וב"עשינו עסק" מלווים את  אלו מנחי הקורס וב"רשתות" NFTE-המשלבים בני נוער בעבודה; ב

 ז טיפולי.ּכבני הנוער מנהל עסקי וַר 

  לעבוד שמאפשרת, עיקריתיחידת עבודה כ נתפסתב"נקודת מפנה" הקבוצה  –עבודה קבוצתית 

   מיומנויות עבודה בצוות. להם להקנותעם בני הנוער ו ביעילות

 בוגרים.  מתנדביםעל שילוב  מקפידיםבתכניות, ובכולן  משמעותיערך  היאההתנדבות  – התנדבות

מסתייעים במתנדבים מהבנק הבינלאומי  NFTE-וב בהתנדבותעובד   חונךה, ב"דרך המלך" כך

ואף משמשים שופטים בתחרויות.  עסקיתה תכניתהלמנחים ולבני הנוער בבניית  ץעויהנותנים י

רואי חשבון שהתנדבה לבדוק את התכניות העסקיות של  חברתפעולה עם  משתפים"עשינו עסק" ב

  .המיזמים

  מגזריםה שניפעולה עם ארגונים מ תמשתפ"נקודת מפנה"  –שיתוף פעולה עם שירותים לנוער :

העסקי. הבנק הבינלאומי הראשון, מתחום המגזר העסקי, שותף במימון  מגזרהו לנוער שירותים

תכניות "עשינו עסק" ו"דרך המלך" הקשר עם ב"רשתות". וב NFTE-ב למנחיםת ובייעוץ והתכני

להרחיב ולפתח את  מנסיםמתהליך העבודה עם בני הנוער, ו נפרד בלתיהמגזר העסקי הוא חלק 

 פעולה.  משתפיםעמם שמספר המעסיקים 

עקרונות בין תוך השוואה  נעשתה ומנהליה זי התכניותּכַר על ידי  צגוושה אלה עקרונות של בחינה

שנבדקו  גורמי הצלחהבין  וכן -OECDארה"ב ובמדינות השל תכניות הכנה לעולם העבודה בעבודה ה

 .)2009יורוביץ, וסטרבצ'ינסקי -כאהן( שצוינו בספרות המקצועית כפי ,בהערכות של תכניות כאלה

 הקניה של מיומנויות רכותהם:  "נקודת מפנה"גורמי הצלחה שנמצאו דומים לעקרונות ההפעלה של 

הכנה לעולם הכמו כן, אחד מעקרונות הפעולה של תכניות . הנוער בבני משמעותי מבוגר של תמיכהו
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נקודת "בעבודה הקבוצתית ב מתבטאדבר ש; חיובית של קבוצת השוויםיצירת תרבות העבודה כולל 

  ."מפנה

מתבטאים  אינם אך ,"מפנה"בנקודת  קיימיםאלה מת ,בספרות ושנמצא עבודה עקרונותלגבי 

  : . להלן יוצגו עקרונות פעולה אלה ודרכי יישומם בנקודת מפנהבמלואם

ערך משמעותי בתכניות  אההתנדבות היכאמור, סוגיית  – התנדבות באמצעות נוער בני העצמת

אך  :תנדבותהשל ה החשיבות עולה המעבר לעולם העבודה תכניותב. גם "נקודת מפנה"המרכיבות את 

באמצעות שילובם בפרויקטים בקהילה כפרטים  והעצמתם הנוער בני של התנדבותםמדובר ב

  תורמים לחברתם. ה

שיתוף הפעולה המתקיים  למרות – ובהפעלתה בפיתוח התכנית שיתוף הפעולה עם המגזר העסקי

להפעלת התכנית בעיקר קשור שיתוף הפעולה עם המגזר העסקי ב"נקודת מפנה" עם המגזר העסקי, 

  . שלבי התכנוןלופחות 

תכניות, אולם ברכיב זה מהווה גורם הצלחה , המקצועית הספרות פי על  –טווח ארוך  מעקב וליווי

ומובנה ב"נקודת מפנה". הוא אמנם מתקיים בחלק מהתכניות ("עשינו עסק" ו"דרך אינו מוסדר הוא 

    . וויםשל המבוגרים המלַ הפרטית המלך"), אך מבוסס על יוזמתם 

אינו מוסדר  , אךגורם הצלחהכ מצוין רכיב זהגם בתכניות רבות בעולם  – התייחסות פרטנית

מסלול על פי צרכיו ורצונו ולפי קצב ף חלק מהתכניות מתאימים לכל משתתבב"נקודת מפנה". 

, אך ברוב התכניות, כאמור, הקבוצה היא בסיס ההתייחסות ם לומיההתקדמות והתפקיד המתאי

  העיקרי. 

מענים  מתן  – כוללניותההוא  "נקודת מפנה"שאינו מתקיים במלואו בתכניות של  עקרון עבודה נוסף

כמעטפת להכנה לעולם העבודה (לדוגמה: השלמת השכלה למשתתפים שלא , כוללניים לבני הנוער

סוגיה זו אינה  ,תכניות. עם זאתהגורם הצלחה של ל  נחשבקרון זה יעגם שנות לימוד וכד').  12סיימו 

שירותים אשר נותנות מענה משלים לבני נוער שכבר מטופלים ב רלוונטית לתכניות של "נקודת מפנה"

 , בהתאם לצורכיהם. ומים טיפוליים וחינוכייםבתחהנותנים מענים 

  הגומלין בין התכניות ב"נקודת מפנה"  יחסי 3.2
מכיוון שב"נקודת מפנה" כלולות כמה תכניות, נבחנו גם יחסי הגומלין ביניהן. מדיווח רכזי התכניות 

. צוותי "רשתות"ו NFTEעולה כי עיקר הקשר מתקיים בין התכניות המופעלות על ידי אשלים, 

כמו כן, בעקבות  .מול המסגרות המפעילותאסטרטגיות פעולה התכניות עובדים במשותף ובונים יחד 

צוות  ד את הצוות, וכיוםחֵ המלצתו של צוות המחקר לחזק את שיתוף הפעולה בין התכניות, הוחלט לַא

 שוטפים  םוסיהתכניות אין דפ שארלציין כי עם צוותי אחד אחראי להפעלתן של שתי התכניות. יש 

. היבט נוסף של יחסי ת דרכים להסתייעות זה בזהבנייתשתית לביצירת  הוחלאולם  ,משותפתעבודה ל

הגומלין מתבטא בקיומם של "חיבורים תוכניים" בין התכניות באמצעות הקניית ידע למשתתפי 

ים ב"דרך והחונכזים היישוביים הרּכתכנית אחת בתחומים שבהם עוסקת תכנית אחרת. כך, למשל, 
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, שהותאמה באמצעות מודולה מיוחדת של "רשתות"הנוער בני עבודה פרטנית עם להמלך" הוכשרו 

  .  שם כךל

 שונים פעולה דפוסי עליהן ומחילים התכניות את מפעילים שונים שארגונים העובדהכי  לציין חשוב

  .ביניהן חברל מקָשה

  תהליכים וסוגיות בהפעלת "נקודת מפנה"  3.3
   שתי סוגיות מרכזיות עולות כיום בהפעלה: 

 עצמה בשני "נקודת מפנה" מיצבה את  ?מגובש תכניות רצף או תכניות סל": מפנה"נקודת  מיצוב

שואפת מצד אחר, היא  ;ההכנה לעולם העבודהסל תכניות בתחום מצד אחד, היא כוללת  :אופנים

למיצוב דואלי זה יש יתרון שיווקי: . פתח תורת עבודה בתחום זהבנושא וללהציג תפיסה מגובשת 

, ומצד אחר, מתאימות לצרכיו ולאוכלוסייה בובין התכניות שלבחור יכול שירות מצד אחד, כל 

בשיווק, בגיוס תקציבים  – כנית רחבה יותר מחזקת את כוחה כלפי גורמי חוץהעובדה שמדובר בת

   .במצבי סיכון צת תחום התעסוקה ככלי רלוונטי לעבודה עם בני נוערהפבו

מהראיונות עלה כי צוות "נקודת מפנה" התלבט האם להשאיר את התכניות במתכונת של "סל 

; מסלול שבו בני הנוער עושים את מסלול הכנה מגובש לעולם העבודהתכניות", או להציגן כ

 של ממש התנסות הכוללתבתכנית מסיימים אותו וכדוגמת "רשתות" בתכנית צעדיהם הראשונים 

בין האפשרות לשלב בני נוער המעשית היא בחירה המשמעות . כדוגמת "עשינו עסק" דה,בעבו

לאפשר לבני נוער מעטים להתנסות במגוון התכניות הקיים ב"נקודת  רבים בתכנית אחת  או

  מובנה.  רצף תכניותב מפנה"

 היציאה  תהליך – הולהפעלת אשלים למימון התכניות של אחריותה וצמצום ההטמעה תהליך

 תהעברת, תוך כדי ופעילות להבטחת המשכיותן של התכניכולל  )(Scaling downההדרגתית 

, כךבשלב שונה של תהליך זה.  תאחת מהתכניות נמצא כל. לידי גורם חיצוני מאשליםהאחריות 

רק  כיום משתתפת אשלים, אחרים ארגונים ידי על המופעלות", המלך"דרך וב" עסק"עשינו ב

ו"רשתות" הוחלט להמשיך את  NFTEבתכניות  לעומת זאת, .בידע ובשיתוף בייעוץ, היגוי בוועדות

ת ופעולות שיבטיחו את המשך הפעלת התכני תננקטו בבד בד אולם. 2013הניהול עד שנת 

ם לאחר יציאת אשלים. פעולות אלה נעשות הן ברמת המטה, באמצעות השתתפות שירותיב

נחים, הוצאות נלוות לפעילויות העשרה), והן ברמת השטח, השירותים במימון התכנית (שכר מ

בכירים  מנחיםנוער לדוגמה כבר מונו רפרנטים ( קידום שירותבאמצעות עבודה עם רפרנטים. ב

 לעבו הם פועלים וכן ש )רשת(או ב ל שיווק התכנית בשירותעאחראים  והםמטעם הרשת/שירות), 

. על פי הדיווח, בשירותים אחרים הנושא נמצא ליווי והדרכה שוטפת של המנחים הפועלים בו

  בתהליך הכנסה לשירות. 

  לשירותים לנוער"נקודת מפנה"  ה שלתרומת 3.4
תרומתה של "נקודת מפנה" לשירותים לנוער נבחנה על פי ראיונות עם מנהלי שירותים מובילים לנוער 

וכן  החסרים המענים על דווחלבשירותים,  ניתניםהבסיכון בישראל. אלה התבקשו להציג את המענים 
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אף היא  נבדקה הנוער לבני" מפנה"נקודת  תרומת 2.לציין מה הייתה תרומת "נקודת מפנה" עבורם

  ).  1אלוח  ,נספח א(ר'  "נקודת מפנה"במסגרת מחקרי ההערכה של התכניות הפועלות במסגרת 

מתחלקים השירותים  מנהלי ווחויד עליהםשהמענים בתחום התעסוקה  – בשירותים קיימים מענים

  לשלושה סוגים:

 אות והשירותים יש התערבויות פרטני במרבית –הכנה לעולם העבודה ל ונותהמכּו תכניות 

נורמות עבודה.  הקניית וכן עבודה חיפוש דרכי לימוד, העבודה שוק הכרתת הכוללות וקבוצתי

  לעתים נערכים גם אבחונים מקצועיים לצורך שילוב בהכשרות ובתעסוקה בעתיד.

 ת לתחומי עבודה וייעודי ותהכשר מספקים השירותים מרבית –מקצועיות הכשרות המתן ה

הכשרות ב מחסור צוין ,זאת עם"ת. התממשרד  עםנעשות בדרך כלל בשיתוף  הן מסוימים.

החשיבות  צוינהכן,  כמובני נוער במצבי סיכון.  של הספציפיים הםילצורכ ומותאמותמקיפות 

     הכשרה לתעסוקה.   במסלוליבני הנוער הנושרים מבתי ספר ובם של לילש דרכיםשבמציאת 

  ועל פי רוב  השמה בתעסוקההמרכיב  נכלל שירותיםבמעט  רק –שילוב והשמה בתעסוקה

של  המצומצם המספרומעלה. מנהלי השירותים ציינו את  18 בנילצעירים  יםשירותים אלו מיועד

 של המצומצםמספר ה את כןהחרדי), ו במגזרמגזר הערבי וב בפרטבני נוער המשולבים בתעסוקה, (

  תוך ליווי ותמיכה. ,מקומות עבודה הקולטים בני נוער

העסקת בצוותים או  תהכשרב צורך צוין. בשירותים חסריםהשירותים התייחסו גם למענים  מנהלי

שירות ּבַ  זה בתחום יםאפשר לספק את המענשי דבר ;בשירותים התעסוקה לתחוםכוח אדם ייעודי 

בתקציב ייעודי לפיתוח צוין מחסור  ,בבד בד. אליוחשפים נלהגדיל את מספר בני הנוער ה וכךעצמו 

ן לערוך אבחונים להכשיר את הצוות, לגייס כוח אדם ייעודי לנושא וכ שיאפשרתחום התעסוקה, 

  .תעסוקתיים

מנהלי השירותים ציינו ם העבודה, לעול הכנההבשירותים בתחום של  מתהקיי המצב תמונת לאור

  תרומות משמעותיות של "נקודת מפנה" ַלשירותים לנוער: 

 דּווח כי "נקודת מפנה" הכניסה נושאים  – בשירותים המענים המוצעים לבני הנוער מבחרת גדלה

) והעמיקה את הטיפול בנושאים קיימים (תחום NFTEבאמצעות  יזמותחדשים (למשל, נושא 

). נוסף לכך, צוינה תרומתה של "נקודת מפנה" "רשתות"ההכנה לעולם העבודה באמצעות 

י ותומך בתחום, להכנסת רכיבים שלא ניתן להם מענה הולם קודם לכן, כדוגמת מתן ליווי איש

 . או העמקתם תחומים חדשיםבהכשרות ה ופיתוח

 הפעילות קףיה תגדלה על דיווחו שונים שירותים –תעסוקה הבתחום  ההתערבויותת היקף גדלה 

    .אדם וכוח מימון שסיפקה אשלים השתתפותה של בעקבות בתחום

                                                   
לציין שמחקר זה אינו ממפה את התכניות הקיימות בשירותים בתחום תעסוקת הנוער, אלא, כאמור,  חשוב  2

 ותרהשי, לנוער המבחן שירות(הרווחה  במשרדעל דיווחם של מנהלי שירותים לנוער בסיכון בישראל  מתבסס
במשרד  )נוער םודלקי היחידה(במשרד החינוך  )הנוער וחסות וצעירות לנערות השירות, וצעירים לנערים

 )בסיכון ונוער לילדים הקרן( לאומי לביטוח המוסדוופיתוח כח אדם)  מקצועיות להכשרות(האגף התמ"ת 
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  הידע בתחום הודות להרחבת  –מתן ידע ותמיכה מקצועית לשירותים בתחום התעסוקה

שרכשה וכן תמיכה מקצועית בשטח.  התעסוקה יכלה התכנית לספק לשירותים את הידע המקצועי

או  אוכלוסיות נוספותקרב שירותים ליישם אותם כלים בכמו כן, ההתמקצעות מאפשרת לַ 

 .בתחומים אחרים

  ירותים השתתפותם של נציגי הש –שירותים בתחום תעסוקת נוער היצירת דיאלוג ושותפות בין

וליצירת ביניהם בוועדות ההיגוי של התכניות תרמה לבניית דיאלוג השותפים לתכניות השונות 

 חיבורים נוספים. 

  כיווני פעולה . 4
 וכלים ידע, תפיסותלנוער בסיכון  שירותיםב להטמיע"נקודת מפנה" היא  של העיקרית מטרתה

 פיתוח המשך: מישורים בשני" מפנה"נקודת  פעלה, הדוח כתיבת בעת. תחום מעבר לעולם העבודהב

 שתַתכֵלל בתחום יותר רחבה תכנית ליצורזאת כדי  ;בתכנית לשלב שניתן נוספים תחומים על וחשיבה

 של אחריותה צמצום לקראתפעולות הטמעה  וכן, העבודה לעולם כנההה בנושא והתעמקות חשיבה

"נקודת  הפעלת להמשך דרכים מציעים להלן שיוצגו הפעולה כיווני). scaling down( בתכניות אשלים

   .אלה התהליכים שניל קשרב" מפנה

   התכנית פיתוח להמשך כיוונים 4.1
   שירותיםמענים חסרים ב מתן

 תוך אימוץ  ,במצבי סיכון נוער לבני מקצועיותהכשרות השדרוג הבו התאמהעזרה לשירותים ב

שימוש בלמידה ה :ורשתות, שנחשבים למוצלחים NFTE בתכניותעקרונות עבודה הפועלים 

 קבוצתית. העבודה והחווייתית 

  ניתן לתת כלים וידע  :הכנה לעולם התעסוקהההכשרת צוותים בשירותים לנוער בתחומי

 :"נקודת מפנה"הפועלות בשהצטברו מהעבודה במסגרת התכניות 

הכנה לעולם ל סיניתן להיעזר בתכנית "רשתות" כפלטפורמה ליצירת מערך הכשרה בסי -

 העבודה לצוותים בשירותים

ניתן להפיץ ידע בשירותים על תחום השמתם של בני הנוער בתעסוקה, כולל ידע על גיוס  -

 מעסיקים, על הדרכת המעסיק בקשר עם הנער העובד וכן על ליווי ותמיכה עבור המעסיקים.

     "מפנה נקודת"ב עבודה עקרונות פיתוח בהמשך כיוונים

  תותכניבגורם הצלחה משמעותי  השמהוומרכיב  ;לאורך זמןבני הנוער  ליוויהכנסת המרכיב של 

 רבות העוסקות במעבר לעולם העבודה. 

  ן שלפיתוח בתהליכיבעיקר ו, הקיימות התכניות בשדרוג גםהמשך רתימה ושיתוף המגזר העסקי 

 . חדשות תכניות

 "ל המשך גיבוש צוות שיכלול את כל  התכניות, . כדאי לחשוב עהמשך גיבוש צוות "נקודת מפנה

 תוך מיסוד דפוסי עבודה, יצירת יחסי גומלין בין התכניות והרחבת החשיבה בתחום התעסוקה. 
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  ,על בתכניות  שנצבר הניסיוןאת וכדרך למסד ולהפיץ את הידע תיעוד הידע ודרכי העבודה בתכנית

 .התעסוקה תחוםעבודה עם בני נוער במצבי סיכון באמצעות 

   לשירותים והניהול ההפעלה אחריות להעברת אסטרטגיה גיבוש להמשך כיוונים

לא רק  מוקדשות להיות יוכלו"רשתות" ובNFTE -ב אשלים של לניהולה הנוספות השנים שלוש

; Scaling down-ה תהליך של מובנית חשיבה שובילגלהרחבת התכניות ולהעמקתן בשטח, אלא גם 

 ןכו) השניים בין שילוב או ,תכניות(ידע,  בשירותים להנחיל רוציםששיכלול התייחסות למה  תהליך

  . לפועל זו חשיבה של להוצאה אסטרטגיה גיבוש

  שימוש בממצאיםסיכום ו 4.2
 ,חברי ועדת ההיגוי של התכנית ותרמו לשיפור הליכי העבודהלצוות התכנית ולממצאי המחקר הוצגו 

ב"נקודת מפנה" למשל, בעקבות הממצאים פעלו כך, הן בתכנית הגג והן בתכניות שהוערכו לעומק. 

ו"רשתות", וב"דרך המלך" דווח על האחדה של דרכי  NFTEלגיבוש צוות שיוביל במשותף את תכניות 

  .העבודה ושיפור תהליכי הליווי של המתנדבים
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