
  

  
  

ר ע ו נ ל ו ם  י ד ל י ל ג  ר ב ל ג נ א ז  כ ר   מ

  
  
  
  

  "נקודת מפנה" לקידום יזמות והכנה 
  לעולם העבודה בקרב בני נוער במצבי סיכון

  הערכה מחקר
  

  סטרבצ'ינסקי-פאולה כאהן ברכי בן סימון  סיקרון -ליאת ואזן
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בשיתוף עם עמותת אשלים מומן בסיוע זה  מחקר
  וארגון "מתן משקיעים בקהילה" הראשון הבנק הבינלאומי

 
  
  
  

  
  
  12-601- דמ

  



  

  
  
  
  
  

  "נקודת מפנה" לקידום יזמות והכנה לעולם העבודה
  בקרב בני נוער במצבי סיכון

  מחקר הערכה
  

  ינסקי'סטרבצ-פאולה כאהן     ברכי בן סימון         סיקרון   -ליאת ואזן
  
  
  
  
  
  
  
  

  הראשון בשיתוף עם הבנק הבינלאומיעמותת אשלים מומן בסיוע זה  מחקר
  משקיעים בקהילה" מתן"וארגון 

  
  
  
  
  
  

  2012יוני    ירושלים  בתשע" ניסן

  



  

  

  

  

  

  
  ענת ברבריאןלשון:  עריכת

  אוולין איבל(תמצית מחקר והודעת פרסום):   לאנגלית תרגום

  קליינמן לסלילדפוס:  והבאה הפקה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

  מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

  3886ת"ד 

  91037ירושלים 

  

  02-6557400טלפון: 

   02-5612391פקס: 

  

  www.jdc.org.il/brookdaleכתובת האינטרנט: 



  

  

  

  

  מכון ברוקדייל בנושא-וינט'ג-פרסומים נוספים של מאיירס
  

 בני עבור תכניות: תעסוקתי וקידום העבודה לעולם מעבר. 2009. '; יורוביץ, ל'ינסקי, פ'סטרבצ- כאהן

  09-521-דמ. סקירת ספרות – OECD-ב נוספות ובמדינות הברית בארצות בסיכון וצעירים נוער

  

   .נוער בני בקרב והסמויה הגלויה הנשירה. 2001. '; ריינפלד, ת'פרנקוביץ, ש-; אלנבוגן'נבות מ-כהן

  .01-381-דמ

  

: חונכות אישית של נוער דרך המלך. 2011 סטרבצ'ינסקי, פ'.-סימון, ב'; כאהן-'; בןואזן סיקרון, ל

   11-596-דמממצאי הערכה.  -בסיכון כהכנה לעולם העבודה

  

  

  מכון ברוקדייל, -וינט'ג-להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות למאיירס

  , 91037וינט, ירושלים ', גבעת הג3886ת"ד 

  .brook@jdc.org.il, דואר אלקטרוני: 02-5612391, פקס: 02-6557400: 'טל

  www.jdc.org.il/brookdaleניתן לעיין בפרסומים אלה גם באתר המכון: 

  

  

  

  



i  

  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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  דברי תודה

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

, ובמיוחד למנהלות התכנית: עינת ארוך, באשלים ראשית ברצוננו להודות לכל צוות "נקודת מפנה"

תכניות משלימות ראש תחום "הערכה וכיום משמשת השהייתה מנהלת התכנית בשלב הראשון של 

ברעם, על שיתוף הפעולה ועל הזמן שהקדישו לנו לצורך קבלת  רחל לדאני ומחליפתה נויא ;"בקהילה

  תמונה רחבה על התכנית.

יעל כהן, רכזות תכנית ליעל ברק ולאנו מודים לצוותי התכניות הפועלות במסגרת "נקודת מפנה": 

NFTE;  לאילניה קור, מנהלת תכנית "דרך ו ;רכזי תכנית "רשתות", שובל-קללטל ויינטראוב ולמיגל

  להבנת מסגרת פעילותה של "נקודת מפנה".      התרומהשתתפות בראיונות ועל העל ה, בעלם המלך"

 השתתפוש תודה גם לאנשי המטה של השירותים השותפים בתכניות המרכיבות את "נקודת מפנה"

ממשרד סיון המקצועי שלהם: יהנמו ערואיינו במסגרת המחקר ותרמו מהידוכן  ההיגויעדות ובו

וחיותה שנבל מהשירות  ;שבי אהרון מהשירות לנוער ולצעירים ;תקוןהזהר חמו מאגף  –הרווחה 

נורית בירגר ממחלקת  –ממשרד התמ"ת  ;אילן שמש מקידום נוער –ממשרד החינוך  ;לנערות וצעירות

   .טדורלי לבנסאר –מהקרן לילדים בסיכון במוסד לביטוח לאומי ; מקצועיתהכשרה ההנוער באגף ה

עצה. תודה במכון ברוקדייל שסייעו לאורך כל הדרך בתמיכה ו-וינט'ג-לבסוף, נודה לעמיתינו במאיירס

וללסלי  ,על עריכת הדוח ענת ברבריאן, ל"דרך המלך"ו  NFTEרכז עבודת השדה בתכניותבן שלומי, ל

לילדים ולנוער, על  נבות, מנהלת מרכז אנגלברג-למרים כהןמן על הבאתו לדפוס. תודה מיוחדת נקליי

  . הליווי והתמיכה לאורך כל הדרך
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  מבוא.1

בכלים של תעסוקה  במצבי סיכוןלחמש תכניות המטפלות בבני נוער  גג תכנית"נקודת מפנה" היא 

בני נוער שמבלים שנים של של ילדים וופעה תה. עולם העבודההשתלבותם ב אתלהקל  כדי ,ויזמות

בעתיד, כגון לימודים  הכשרה מספקת להשתלבותם בשוק העבודה ללא קבלתרבות בלימודים כלליים, 

   .)Neumark, 2007( מודרנית המדינות בעלות כלכל ,במידה רבה ,מאפיינתמקצועיים וכישורי חיים, 

 בשוק העבודה ובמוסדות להשכלה גבוההשל בני נוער את השתלבותם מערכת החינוך בישראל מקדמת 

 באמצעות מדיניות מוצהרת של השגת תעודת בגרות כיעד לכל תלמיד. למרות זאת, לא כל תלמידי

בחינוך  56%זכאים לתעודת בגרות ( 54%ניגשים); רק  84%י"ב ניגשים למבחני הבגרות ( כיתות

י"ב עומדים בדרישות הסף של  כיתות דיבלבד מתלמי 46%-ו ,בחינוך הערבי) 45%-ו ייהודה

. אחוזים אלה נמוכים הרבה יותר בקרב בחינוך הערבי) 35%-ו יהודיבחינוך ה 48%האוניברסיטאות (

מהם זכאים  11% – י)יהודמכלל תלמידי י"ב בחינוך ה 24%תלמידי י"ב הלומדים בחינוך החרדי (

. 2009(הנתונים מתייחסים לשנת  יטהבלבד עומדים בדרישות הסף לאוניברס 6%-לתעודת בגרות ו

נוער היות העומדות בפני בני ולמרות האפשר"ס). מכאן עולה כי למ, 2011סטטיסטי לישראל  שנתון

הכשרות מקצועיות או למידה כדוגמת  ,בגרות חלקיתשיש להם תעודת או  שאין להם תעודת בגרות

את עבודתה עם רבים מבני הנוער בלי שאלה  בפועלמערכת החינוך מסיימת במכללות טכנולוגיות, 

. נוסף לכך, רבים מתלמידי התיכון קולטים את המסר בודהעלהשתלבות בעולם הקיבלו כלי פורמלי 

המוטיבציה שלהם מפחית מהגלוי למדי שלימודיהם העיוניים לא יניבו תוצאות מעשיות, והדבר 

  להשקיע בלימודים. 

עם קשיים רבים בהיכנסם לשוק העבודה, הן בגלל צעירים ה מתמודדים האחרונים בשלושת העשורים

(כולל אוריינות  בעל מיומנות אורייניתהתחרות הרבה והן בגלל הדרישות ההולכות וגדלות לכוח אדם 

נכונות ללמוד. נושא ההכנה לעולם  בעלומשכיל  ; כוח אדםעבודה בסביבה ממוחשבת)ודיגיטלית 

נושרים, על פי הנוער הם. בני הנוער שלא סיימו את לימודיהבקרב בני  משמעותי במיוחד עבודהה

היקף מצומצם של הן ב ,הספרות המקצועית, חווים את המגבלות הקשות ביותר בכניסה לשוק העבודה

 ,Law et al.,1992; Miller et al., 2003 (Bernhardt( 3פתוחות בפניהם והן בשחיקה בשכרשהזדמנויות 

Morris, Handcock & Scott, 1998; .  

 כמעטשנות לימוד היה גבוה  9- מועסקים בקרב בעלי פחות מ הבלתי, שיעור 2009נתונים משנת העל פי 

 של השכלה בעלימזה של  יותר ואף), 6.7%לעומת  11.8%שנות לימוד ( 13–15 זה של בעליפי שניים מ

עדכניים יותר עולה כי  מנתונים). 2009כוח אדם, למ"ס,  סקרי( ;)4.6%( ומעלה לימוד שנות 16

מקרבם תיכונית וכי אחוז המועסקים -) חסרי השכלה על28–33כמחצית מאוכלוסיית הצעירים (בני 

 12בעלי השכלה גבוהה, מעטים מבעלי לעומת . נתון מעניין נוסף הוא ש4שנים האחרונותה 12-אף ירד ב

                                                   
נתון זה מתייחס לגברים יהודים מאחר שלא חלו אצלם בשנים האחרונות שינויים בדפוסי התעסוקה, כפי  3

 שקרה בקרב נשים וערבים.
 
שלא חלו אצלם בשנים האחרונות שינויים בדפוסי התעסוקה, כפי  נתון זה מתייחס לגברים יהודים מאחר 4

 שקרה בקרב נשים וערבים.
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לעולם העבודה (בנק ישראל, קורס מקצועי כלשהו שעשוי לסייע להם במעבר משתלמים בשנות לימוד 

יש לציין כי לעתים קרובות קבוצה זו מאופיינת לא רק בהעדר תעודה כלשהי שתהווה כרטיס ). 2011

") של חיי Soft skillsכניסה לעולם התעסוקה, אלא גם בהעדר כישורי חיים ו"מיומנויות רכות" ("

עבודה, כגון חיפוש עבודה, ניהול תקציב אישי, התמדה, דייקנות, עבודה בצוות וקבלת מרות, 

  הרלוונטיים למעבר לבגרות בכלל ולמעבר לעולם התעסוקה בפרט. 

מיומנויות  ות להםמיועדות להקנש, יותחלופתכניות  מעטבארץ  נושריםהנוער הבני מוצעות ל כיום

. ההכוונה התעסוקתית לצעירים מועטה והיקף ההכשרות המקצועיות דהמקצועיות וכישורי עבו

-מקדמתהכשרה בכלל  אלה אין בני נוער לעתים לעל כן  בעלי השכלה נמוכה מצומצם מאוד. םלצעירי
   תעסוקה.

מלימודים לעבודה גבר בשנים האחרונות במדינות רבות. של אוכלוסייה זו העיסוק בשיפור המעבר 

ינסקי 'סטרבצ-(כאהן במצבי סיכוןלנוער ולצעירים על תכניות מעבר לעולם העבודה  פרותססקירת 

הוכחו  להלן שיוצגותכניות אלה. שלושת הראשונים ל משותפים ממדיםשישה  ציינתמ )2009יורוביץ, ו

  :הצלחה של התכניותהגורמי גם כ

כמו  ,ל בני הנוערמספר בעיות ותחומי חיים שתפיסה הוליסטית של מתן מענים ל – תכוללניּו .1

  .אינסטרומנטליים טיפול ושירותי תמיכהו השלמת השכלההכשרה מקצועית, 

הכוונה גם ו עוץיתוך מתן י אחר בני הנוער לאורך זמן,ליווי ומעקב  – ארוכת טווח התערבות .2

 לאחר סיום התכנית והשמה במקום העבודה.

לפתוח אפשרויות כדי בתכנון התכנית ובהפעלתה שילוב המגזר העסקי  – שיתוף המגזר העסקי .3

  תעסוקה לבני נוער.

הנער/ה ולקצב  עניין שלהחוזק והבהתאם לתחומי תכנית אישית בניית  – התייחסות פרטנית .4

  .ההתקדמות האישי

באמצעות מתן הזדמנות לתחושת  העצמת בני נוער –שילוב אלמנט של התנדבות בקהילה  .5

    ר ולא רק קבלה. תרומה לאחֵ 

ליצור חוויה משותפת עבודה קבוצתית מאפשרת  – שוויםהיצירת תרבות חיובית של קבוצת  .6

 .מקור לתמיכהגם מהווה , הותחושת שייכות

ולהציע כלי נוסף לעבודה עם בעמותת אשלים זיהו את הצורך להכין בני נוער וצעירים לעולם העבודה 

הוקמה  2006בשנת  2002.5-צורך שזוהה בעקבות הקמת המיזמים העסקיים ב .במצבי סיכון בני נוער

 כדי, העבודהעולם  של בפן מסוים מהן מתמקדתכל אחת ש ,חמש תכניותכוללת ה "נקודת מפנה"

  התכניות הכלולות בה הן: .לעבודהמעבר צעירים ּבַ ה לשם הלהתמודד עם קשיי

 NFTE )Network for Teaching Entrepreneurship( – מופעלת על ידי תכנית הכשרה ליזמות עסקית ,

 ;דרור בתי חינוך

                                                   
 .3.1להרחבה על הרקע להתפתחות התכנית, ר' סעיף  5
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 ("ביסוס שאיפה תעסוקתית") "קישורים בעולם העבודהללכישורים ו הכנהתכנית  – "רשתות ,

 ;מופעלת על ידי דרור בתי חינוך

 "2000, בהובלת "ציונות םיעסקימיזמים ליווי לתכנית להקמה ו – "עשינו עסק"; 

 "בהפעלת עמותת עלםתכנית חונכות המשלבת גם הכשרה והשמה תעסוקתית – "דרך המלך ,; 

 "מבוא בתחומי רפואה, מנהל עסקים, משפטים של שיעורי תכנית לימוד  – "אוניברסיטה בעם

  6., מופעלת על ידי אוניברסיטת תל אביבופסיכולוגיה

משיגים, נושרים ממערכת החינוך, -סיכון: תתמצבי ב 18–15 גילאי הוא "נקודת מפנה" קהל היעד של

מערך הזדמנויות, מיועדות ליצור התכניות  7.בהתנהגות מנוגדת לחוקשמאופיינים ובני נוער מנותקים 

 , לצורך השתלבותם הנורמטיביתבמצבי סיכוןלבני נוער  הכנה לעולם העבודהבתחום ה פתרונות וכלים

   .בכוח העבודה כבוגרים

  :הפירוט להלן ,יותעיקרי מטרות שתל"נקודת מפנה" 

תפיסה שנושא זה ה, מתוך כנה לעולם העבודהההבתחומי מענה שירותים לַ לאנשי מקצוע ו לספק. 1

   ;מהשטחשעולה למרות הצורך  ,דיו אינו מפותח

   .סיכוןמצבי לעבודה עם בני נוער ב יעילים ומושכיםכלים  ליצור. 2

, במצבי סיכוןקרונות משותפים: פנייה לאוכלוסייה של בני נוער ע "נקודת מפנה"ב הכלולות לתכניות

, "משמעותי", תמיכה של מבוגר "רכות"תעסוקה ללימודים, הקניית מיומנויות הבין  זיקהה תדגשה

  .רלוונטייםארגונים עם פעולה עם שירותים וושיתוף , עבודה עם מתנדבים בקבוצהעבודה 

משרד  המגזר הציבורי והממשלתי (משרד הרווחה, ףבשיתואשלים ו על ידימופעלת "נקודת מפנה" 

וייס -רשתות בתי ספר: אורט, ברנקוו הקרן לילדים בסיכון בביטוח הלאומימשרד התמ"ת, , החינוך

משקיעים  מתן"ארגון והמגזר השלישי ( )המגזר העסקי (הבנק הבינלאומי );ודרור בתי חינוך

 "2000ציונות "בתי חינוך,  ות: עלם, עמותת דרורעמותות המפעילות את התכניות השונ, בקהילה"

  .ועמותות המפעילות את המיזמים ב"עשינו עסק")

"נקודת מפנה" יש רכז אחד או באחת מהתכניות כל בנהלת "נקודת מפנה". עומדת ִמ הגג בראש תכנית 

     8.של העובדים בה םולליווי תםשניים האחראיים להפעלתה השוטפת וכן להכשר

ערכה בביצוע מרכז אנגלברג המחקר ב "נקודת מפנה"ותה ) לּו2010–2009תש"ע (-תשס"טבשנים 

  מכון ברוקדייל.- וינט'ג-לילדים ולנוער במאיירס

                                                   
 בעת כתיבת הדוח התכנית "אוניברסיטה בעם" הייתה בהליכי הכללתה ב"נקודת מפנה". 6
 www.ashalim.org.ilמתוך אתר האינטרנט של אשלים  7
 .4.1ו"רשתות". ר' פירוט בפרק  NFTEלציין כי כיום צוות אחד אחראי להפעלת תכניות יש  8
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   מבנה הדוח

תיאור ו"נקודת מפנה"  להקמת הרקע מובא 3בפרק  מוצגים מטרות ההערכה ומערך המחקר. ראשית

עבודה המשותפים העקרונות נסקרים כמו כן,  ).2א לוח, א נספח 'ר( בהשל התכניות הפועלות  קצר

הכנה לעולם העיקריים של תכניות המאפיינים לעומת ה גם , שנבחניםלכלל התכניות ב"נקודת מפנה"

- (כאהן מסקירת ספרות רחבה שנכתבה עבור אשלים בנושא יםעולשמדדי הצלחה, כפי להעבודה ו

בתכניות המרכיבות את  מדדים אלה מתבטאיםכיצד  חןוב). הפרק 2009ינסקי ויורוביץ, 'סטרבצ

. כדי התבהפעל מרכזיות וסוגיות" מפנה"נקודת ב העבודה דפוסינסקרים  4פרק ב"נקודת מפנה". 

הכנה לעולם העבודה וכדי לבחון את תהליך פיתוח ל גגלהבין את מקומה של "נקודת מפנה" כתכנית 

סרים בשירותים בתחום התעסוקה וכן המענים הקיימים והח מתואריםתחום התעסוקה במסגרתה, 

(פרק  המחקרמ עוליםפעולה שהכיווני  ניםדוי. לבסוף נ)5(פרק  במצבי סיכוןתרומתה לשירותים לנוער 

6(.   

  ומערך המחקר מטרות. 2

 מטרות המחקר 2.1
  העיקריות של מחקר ההערכה: יומטרותלהלן פירוט 

מבחינת דרכי  ,"דרך המלך"ו ,NFTEבדוק לעומק שתיים מהתכניות הפועלות ב"נקודת מפנה": ל .1

 9.מפעילי התכניותעבור היישום ותפיסת התרומות עבור בני הנוער ו

"נקודת מפנה", תוך התייחסות לסוגיות  את המרכיבות תכניותלערוך ניתוח אינטגרטיבי של ה .2

 .הגג עמם מתמודדת תכניתשרים אתגהעל ו חוזקהנקודות להצביע על  כדימשותפות, 

, הן בהם היא פועלתששירותים ב במצבי סיכוןה של "נקודת מפנה" לבני נוער תלבחון את תרומ .3

והן בהיבט המעשי של פיתוח  העבודההכנה לעולם ה של הבנוגע לחשיבות תפיסההמבחינת שינוי 

  תחום התעסוקה בשירותים.

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

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

  מערך המחקר 2.2
  :בשני שלבים אסףנהמידע המחקר נמשך כשנתיים ו

על  ,מטרותיהעל , התכניתלהקמת  הרקעמידע איכותני על  נאסף 2009 נובמבר-בחודשים אפריל .א

- אל-ראיונות פניםח. המידע התקבל באמצעות בשט הטמעתהעל ו הפעלתה דרכי על ,חודיותהיי

 10;"תכניות משלימות בקהילה" באשלים עם מנהלת "נקודת מפנה" ועם ראש תחוםפנים 

                                                   
"עשינו עסק" הוערכה לאחרונה על ידי מכון מתווה,  :במחקר ההערכה ו"עשינו עסק" ו"רשתות" לא נכלל 9

ראשונים. עם זאת, בבחינת שתי המטרות הה תובעת גיבוש מערך המחקר "רשתות" הייתה בשלבי הפעל
הראשונות נתייחס לממצאי המחקר שנעשה על "עשינו עסק" וכן לתפיסת השירותים את תרומת תכניות 

 אלה.  
 התכנית "נקודת מפנה" פועלת תחת "תכניות משלימות בקהילה" באשלים. 10
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ו"דרך המלך" ובאמצעות מסמכי רקע על הפעלת  NFTEתכניות הרכזות עם באמצעות ראיונות 

 התכנית.

 וכן חוזקותיהעל , התכנית בהטמעת התפתחויותנאסף מידע על ה 2010 עד סוף 2009 אוקטוברמ .ב

 באמצעותמידע נתקבל ה. עמםהתמודדות ה דרכי עלו ההערכה של הראשון בשלב שעלוקשיים על 

"תכניות משלימות בקהילה"  תחוםה ראש עם"נקודת מפנה" ו מנהלת עםפנים -אל-פנים ראיונות

שירותים לנוער בסיכון ברמת המטה, הפנים עם מנהלי -אל-ראיונות פנים באמצעות. באשלים

 תרומתנבדקו גם נושא תעסוקת הנוער וההכנה של השירותים לנוער לקראת עולם העבודה ו

מענים קיימים . המנהלים ברמת המטה התבקשו לציין אילו השירותים למערך"נקודת מפנה" 

" מפנה"נקודת  של תרומתה על דעתם את לחוות התבקשו גם הםחסרים;  – אילובשירותים ו

 . בשירות זה תחום לפיתוח

 ,)בנספחיםלפירוט, ר' תקצירים ( "נקודת מפנה"בהפועלות  ,NFTE-" והמלך דרך"הערכת במסגרת 

 ראיונותבאמצעות ובאמצעות ראיונות עם מנהלי התכנית ברמת המטה  בשטח התכנית הטמעת נבדקה

בני הנוער המשתתפים  מאפייני נבדקו, כךנוסף ל. השטחשותפים בתכניות ברמת השירותים העם אנשי 

ותפיסת של המשתתפים  נםרצו שביעות ונבדקכמו כן, למילוי עצמי.  שאלוניםבאמצעות  תכניותב

על התכנית  מידעתרומות התכנית עבורם באמצעות השאלונים וכן באמצעות ראיונות וקבוצות מיקוד. 

   " התקבל מדוח ההערכה שנעשה על התכנית.עסק עשינו"

ניתוח אינטגרטיבי של התכניות  - הראשונות של המחקר שצוינו לעיל יובשתי מטרותתמקד מדוח זה 

של  םממצאיהעיקרי  לשירותים לנוער בסיכון. "נקודת מפנה" הפועלות ב"נקודת מפנה" ותרומת

את הדוח המלא של הערכת  ו"דרך המלך" יוצגו בנפרד בנספחים לדוח זה. NFTEתכניות של ת והערכה

 מכון של באתר הפרסומיםרשימת ניתן למצוא ב NFTEואת תקציר ממצאי תכנית "דרך המלך" 

  .  )www.jdc.org.il/brookdale( ברוקדייל

 תיאור "נקודת מפנה" והתכניות הפועלות בה. 3

עקרונות העבודה  ןהתכניות הפועלות בה וכ, רקע להקמתהה "נקודת מפנה", מתואריםבפרק זה 

     המשותפים לתכניות אלה.

   הרקע להקמת "נקודת מפנה" 3.1
כוללת של ראייה הוחלט מתוך  גג אחת -בתכנית לעולם העבודה מכינותהכניות ת כמהאיגודן של  על

 את להרחיבוהתחום  את להכיר לעומקאפשר כך  צוותי התכניות, דברילתחום ההכנה לעולם העבודה. 

שפעולה של כמה עולה  גגה-ארגוניהספרות על מ גם .לנושא זהשל כל הנוגעים בדבר הידע הרלוונטי 

מאגר הטוב יותר לויתרון הגודל ל הודותשו ,בנפרד ארגוןפעולה של כל מ יעילה יותר אכן ארגונים יחד

לא היה יכול לבצע  אחדשארגון  יכול לבצע פעולותגג ה- ארגון, )2004ידע (לימור, של של מומחים ו

 ומודעותהעלאת  כחלק משגרת העבודה; הגג- ארגוןב התכניות המאוגדותידע בין  חילופי, למשל, ולבד

 מהגופים הנוגעים בדבר להמשךקבלת לגיטימציה ואישור וכן  בקלות רבה יותר; של הציבור לנושא

   ).Molina and Rosenberg, 2003(פעילות ה
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(חוזקות נוספות של "נקודת  והם מפורטים להלן אחדים יתרונות יש גג-תכניתל ,צוותי התכניות דבריל

 : )5.2מפנה" יפורטו בפרק 

  מענים באותו מגוון המורכבת מכמה תכניות בעלות תכנית  –כספים  לגיוסיתרון ויתרון שיווקי

 גורמיםהאותה והן בעיני  לגורמים המבקשים להפעיהתחום, אטרקטיבית יותר, הן בעיני 

מלבד זאת, היא , כיוון שהיא נתפסת כתכנית גדולה ומקיפה. להשתתף במימונהמעוניינים ה

 (יפורט העלאה של נושא לסדר היום תמאפשרעשויה לייצר תפיסה רחבה יותר של התחום, ש

 .)בהמשך

  הכוללת כמה תכניות ניתן להציע אחת גדולה, מאחר שמדובר בתכנית  –גמישות בשיווק התכנית

מאפשר גמישות וחופש בבחירת התכניות ה. דבר לחודכל תכנית להציע או  משותף אחד אותה כסל

 ובדרכי השתלבותן בשירותים.

 כוח ל מרבי של גמישות בניוד וניצוגדולה מאפשרת  תכנית –כוח האדם בין התכניות  תזרימ 

והליווי ההכשרה  כיתהלי את ליוזמוקל מ הז דבר .מסגרת באותה הפועלות התכניות בין אדםה

 .חשיבותועם כרות והזדהות מהירה יותר עם הנושא ויהמאפשר  כןוח האדם בתכנית, ושל כ

  מגבירה את הסיכויים לקיום למידת עמיתים תכנית גג אחת  תחת התכנסות –לימוד עמיתים

ומקלה על זרימת הידע בין צוותי התכניות. דבר זה מאפשר העשרה והרחבת הידע בתחומים 

 שונים.

 מנהלתעל פי  .עולם העבודהקראת ל במצבי סיכוןבני נוער  כדי להכין הוקמה, כאמור, "נקודת מפנה"

תחום התעסוקה "מושך" את בני הנוער  ,וראש תחום "תכניות משלימות בקהילה" "נקודת מפנה"

על תחומי  תםִא לעבוד  חייהם בעתיד מצד אחר; באמצעותו אפשרחיוני ממילא למצד אחד והוא 

בני הן מאפשרות לאלא  ,אינן חלופה ללימודיםב"נקודת מפנה" התכניות . להםרלוונטיים החיים ה

  השכלה.  ולשאוף לרכוש  לימודיםב להשקיעהצלחה שתדרבן אותם  ;הצלחה תלחווֹ  במצבי סיכוןנוער 

במימון "עשינו עסק", תכנית  להשתתףשל הבנק הבינלאומי  נכונותוהן בשל  קבעההקמה נ מועד

יורק להפעיל את -בניו NFTEשפותחה באשלים וסיימה שלוש שנות הפעלה, והן בעקבות פנייה מארגון 

 פלטפורמה וליצורלעולם העבודה בני נוער  שמכינותתכניות כמה לאגד המטרה הייתה תכניתם בארץ. 

 ,("עשינו עסק" לפיתוחן הסייעתכניות שאשלים הלהרחיב ולפתח את הנושא. כך, נכללו בה  שתאפשר

הותאמה לארץ על ידי אשלים) וכן תכניות קיימות שאשלים ושפותחה בארה"ב ( NFTE -ו ,"רשתות"

  ").הצטרפה אליהן כשותפה ("דרך המלך", "אוניברסיטה בעם

  ב"נקודת מפנה"הפועלות  תיאור התכניות 3.2
 .ויזמות דרכי הפעלה בנושא תעסוקהתחומי פעילות ומגוון כוללות כניות הפועלות ב"נקודת מפנה" הת

 ;"רשתות"; NFTEהמתמקדות בהקניית ידע בתחום מסוים ( ,ולימוד תכניות הכשרהב מדובר

ליווי ארוך טווח השם דגש על צורכי מתאפיינות בת, הויהתערבות איש תכניותב"אוניברסיטה בעם") ו

  ."עשינו עסק") ;("דרך המלך" הנער/ה ועל קצב התקדמותם האישי
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  ולימוד הכשרה תכניות. א
NFTE – ארגון אמריקני העוסק בהכשרת בני נוער ליזמות עסקית. פותח על ידי  .קורס ליזמות עסקית

החלה  יאה ,יורק להפעיל תכנית ללימוד יזמות בארץ-בניו העמותהה של תבעקבות פניי ,2007שנת ב

התאימה את אשלים  .אשליםלבארה"ב  NFTEשיתוף פעולה בין הנהלת על בסיס  ישראלבלפעול 

כמנוף לרכישת החרדית. האוכלוסייה הערבית וה אוכלוסייהובכלל זה , בארץ לאוכלוסייה התכנית

 בתחום היזמות והקמת עסק. ידענוער הלבני  NFTE תכניתמקנה כישורי למידה ופיתוח כישורי חיים 

עבודה בקבוצות בשיטת למידה חווייתית.  כולל והוא שעות לימוד 65-40הקורס ניתן בהיקף של 

שמפתחות קבוצות תלמידים  מוצריםל עסקיות תכניות בנייתתכנית היא של הית עיקרהה תמשימ

, דוגמת בתי ספר חלופיותלימוד במסגרות  על פי רוב פועלתהתכנית בתחרויות מקומיות.  והצגתן

. המנחים מסגרת המפעילההמורים מבה מלמדים ו )בנספח  'וקידום נוער (ר של התמ"ת מקצועיים

רפרנטים מתוך המסגרת. של  רכזות התכנית מטעם אשלים או וליווי שלשעות  40הכשרה בת מקבלים 

את  מנחים. 50מסגרות ולימדו בה  31-ב בני נוער 420-בתכנית כ השתתפותש"ע  בשנת הלימודים

   .בתי חינוך התכנית מפעילה עמותת אשלים באמצעות עמותת דרור

התנסות מעשית. התכנית פותחה ו תאורטיקורס הכשרה לעולם העבודה, המשלב לימוד  – "רשתות"

ולם קידום נוער לספק לבני הנוער תכנית בסיסית להכנה לעהשירות לבעקבות בקשה של  2008שנת ב

 ,אילן-ד"ר אורלי בנימין, סוציולוגית מאוניברסיטת ברבשיתוף עם נבנו מערכי התכנית  .העבודה

 הוא הצורך בחיפוש עבודה מושכל ומתוכנן התכנית בבסיסשהרציונל המתמחה בשוק העבודה. 

 מתמקדהקורס  ת והתנסות מעשית.תאורטיתוצאה של למידה  ם, שהובפיתוח רשתות וקשרים

ברית שעשויים לסייע בהתגברות על מחסומים בעולם י עלבתעסוקתית (איתור  תהתרשתּובתהליכי 

שעות  40 הקורס הואהיקף  .שוק העבודהבשל בני הנוער  התמצאותה וההבנהחיזוק ובהעבודה), 

ארבעה  הוכשרו לשם כך במשךמנחים מטעם המסגרת המפעילה שבו  מלמדיםוהלמידה בו חווייתית. 

את התכנית מנחים.  29מסגרות ולימדו בה  23-בני נוער ב 300-השתתפו בתכנית כ עבשנת תש"ימים. 

מפעילה עמותת אשלים באמצעות עמותת דרור והיא פועלת בשירותים שונים דוגמת קידום נוער, 

  מפתנים ועלם.

 בהפצתה להשתתף רקתוכנן באשלים  ."סל התכניות של "נקודת מפנהל צורפה ם"אוניברסיטה בע"

נושא זה היה עוד בתהליכי חשיבה. מדובר בתכנית  ,דוחהנכון למועד כתיבת  אולם ,עלתהבהפולא 

 המטרת. 2005פועלת משנת היא על ידי אוניברסיטת תל אביב ופותחה להשכלת בני נוער ומבוגרים ש

שגישתן ללימודים אקדמיים מוגבלת, לרכוש  ,ברמה חברתית כלכלית נמוכהלאפשר לאוכלוסיות 

. המרצים בתכנית הם סטודנטים הידע שימושי בתחומים הנלמדים באוניברסיטוהשכלה גבוהה 

 משפטים, רפואה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה. :קורסי מבואהמלמדים ארבעה לתואר ראשון, 

התכנית  .י סמסטריםבשבוע למשך שנמגיעים לאוניברסיטת תל אביב פעם  המשתתפים בתכנית

מגישים המשתתפים קורס כל בסיום  ועזרי לימוד.קלה ארוחת ערב כן מאורגנת ו ההסעלהם מספקת 

התכנית כוללת גם סיורי שטח לימודיים  .האוניברסיטהמקבלים תעודה מטעם פרויקט סיום ו

. ולותבחברות גדו בתי חוליםבחומר הנלמד בקורס, כגון ביקורים בבתי משפט, לים ינטהרלוו

. הקורס במנהל עסקים פתוח גם להורי אנשי מקצוע מובילים בתחוםהמשתתפים פוגשים במסגרתם 

בתחילה הופנו לתכנית בני נוער  הלימודים מתקיימים בנפרד עם נקודות מפגש מדי פעם.ו ,הצעירים
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לא מאחר שבתקופת המחקר ובהמשך הורחבה פעילותה גם לקידום נוער. לנוער מבחן המשירות 

  אינו כולל התייחסויות לאופני הפעלת התכנית.   זה דוחבהפעלת התכנית,  אשלים השתתפה

  אישית התערבות תכניות. ב
מיזם מוצלח בעקבות  2003-משלבת בני נוער במיזמים עסקיים. התכנית החלה לפעול ב "עשינו עסק"

אותו אימצו את המודל, פיתחו  "2000ציונות "עמותת אשלים ו .הפעיל איש עסקים ברעננהששהקים ו

ם יעסקימיזמים להפעיל מודל ארצי להקמה ולליווי  תכניתה מטרתליישובים נוספים. אותו והרחיבו 

, שיאפשר להם להגיע לתפקוד נורמטיבי בחברה, באמצעות השתלבותם במיזם במצבי סיכוןלבני נוער 

שעות  למקבלים שכר מלא ע ,במיזם בני הנוער העובדים. אותו הם מנהלים ומפעיליםש, עסקי ייעודי

 כיום כל אחד לפי יכולתו. ,לימודים יםטיפולי ולהשלעם גורם קשר היות בל עליהםלכך ונוסף  ,העבודה

המוסד , בשיתוף אשלים והקרן לילדים ונוער בסיכון של "2000"ציונות עמותת  תכניתמפעילה את ה

הפועלת יחד עם קידום נוער במשרד החינוך ואגף התקון במשרד הרווחה. הקרן , ביטוח הלאומיל

 מיזמים 42 פעלו 2010בשנת  11.מחקר ההערכה על התכניתיזמה ביצוע לילדים ונוער בסיכון אף 

   . בהםהשתתפו בני נוער  350-וכ הארץ ברחבי עסקיים

 2006-(השמה). התכנית החלה לפעול ב שילוב בתעסוקהללעולם העבודה ובני נוער  מכינה "דרך המלך"

קשר עם מבוגר  ליצורני הנוער אפשר לבל כדיעמותת עלם, של מבחן לנוער והשירות ם של ביוזמת

מקור לתמיכה ומודל לחיקוי. התכנית כוללת כמה מסלולים: חונכות  היה בשבילםשי "משמעותי"

של החונך, כדרך לחשוף את בני חונכות הנעשית במקום העבודה  –חונכות אישית בעסקים  ;אישית

הנוער לעולם העבודה; שילוב בתעסוקה (השמה וליווי במקומות עבודה) והכשרות מקצועיות. בני 

איש ום של התכנית ישירותים לנוער בסיכון. הרכזים היישובי באמצעותהנוער מופנים לתכנית 

אחראים למעקב אחר התקדמותם. הם המקצוע מהשירות מחליטים לאיזה מסלול ישובצו בני הנוער ו

 . אשלים הצטרפה כשותפה בשנתאת התכנית מפעילה עמותת עלם, בשיתוף שירותים שונים לנוער

  בני נוער.  400-כ השתתפו בהיישובים ו 11- בהיא פעלה במועד ההערכה של התכנית  ).גנספח  '(ר 2007

 ,"נהמפ נקודת"התכניות הכלולות ב לש משותפיםה עבודהה עקרונות 3.3
   אחרות של "מעבר לעולם העבודה" כניות תלעומת 

ההבדלים בין התכניות,  למרותעלה כי מנהלת "נקודת מפנה" עם ות והתכני ימהראיונות עם צוות

נציג פרק זה ב .ל "נקודת מפנה"שחשיבה רוחבית  מעידים עלה משותפיםעקרונות עבודה קיימים 

בעולם  של תכניות ומאפיינים נוספים הקיימים ב אלה עקרונותשל  יישומםאופן את נבחן אותם ואף 

א,  נספח '(ר ;)2009 ינסקי ויורוביץ,'סטרבצ- כאהןמתוך סקירת הספרות של ( מעבר לעולם העבודה

התפתחות ל פעולה כיווניהמעורבים בהפעלת "נקודת מפנה"  גורמיםלספק ל עשויה זו בחינה .)2א לוח

  עתידית של התחום.

  : םרכזיהו םמנהליה על פי דיווחם שללהלן יוצגו עקרונות העבודה של "נקודת מפנה", 

 בני נוער ספק מענה הולם לצורכיהם של ל מיועדותהתכניות ב"נקודת מפנה"  – אוכלוסיית היעד

בני ו שעלולים לנשור מהןרגילות או הלימוד הבני נוער שנשרו ממסגרות כלומר,   ,במצבי סיכון

                                                   
11 http://www.zionut2000.org.il/site/Downloadsהערכה מלא מסכם. דוח – עסק /עשינוpdf . 
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חווים מצבי וש ,ושירותים נוספים לנוערמבחן הדוגמת שירות  רווחה,ה ים בשירותימטופלשנוער 

  .סיכון שונים בחייהם

  כלי מהווה תעסוקה ה על פי התפיסה הבסיסית בכל התכניות, –חיבור בין תעסוקה ללימודים

 ה שלבני הנוער ללימודים באמצעות הבנת חשיבות של ם"רוביחשם "ל ממשי,טיפולי -חינוכי

לימודים המקווים להשיב את בני הנוער למסלול  כך. בעתיד בעבודה םלהשתלבותההשכלה 

  השכלה.   הרכישת לו

 מיומנויות רכות ( יתהקניSoft skills( –  ן שלהקניית מודגשתשל "נקודת מפנה" בכל התכניות 

וכן  זמניםאחריות ועמידה בלוח  קבלתהתמדה,  גמתודכ ,רכות של עולם העבודההמיומנויות ה

 .  ו בצוותעבודה בקבוצה א , למשל,מיומנויות חברתיות הקניית

  נוסף המשותף לתכניות הפועלות ב"נקודת היבט  –בבני הנוער  "משמעותי"תמיכה של מבוגר

ומלווה  את בני הנוער לקראת חיים בוגרים המדריךמפנה" הוא ההסתמכות על מבוגר תומך 

נדבים (חונכים) והמעסיקים המשלבים בני נוער במקום . ב"דרך המלך" אלו המתאותם בתהליך

 ופחות נחיהההו דרכההההוא תפקידם עיקר הקורס, ש מנחיוב"רשתות" אלו  NFTE-ב ;העבודה

(להרחבה על כוח  בני הנוער המנהל העסקי והרכז הטיפולימלווים את וראה, וב"עשינו עסק" הה

 .)2נספח א, א 'האדם בתכניות ר

  יחידת עבודה נתפסת כהקבוצה בתכניות של "נקודת מפנה" ניתן לראות כי  –עבודה קבוצתית

 והצלחתו ,ובהפעלתו של המיזםמשתתפים בהקמתו נוער הלפעולה. ב"עשינו עסק" בני  המניעה

 NFTE-ב ;בחלוקת עבודה נכונה, בתיאום בין תפקידים ובהחלטות משותפות ,בין היתר ,תלויה

-ב ;בקבוצה לומדים ומתנסים – שיטת העבודה המומלצתהיא בקבוצה עבודה הוב"רשתות" 

NFTE יצירת קבוצת באמצעות . ם אותה יחדי, ומגישהבקבוצ כותבים את התכנית העסקית

חיוניות , שמיומנויות עבודה בצוות להקנות להםעם בני הנוער ו לעבוד ביעילותשווים אפשר ה

בה משום ש ,התכניותמשאר  שונה"דרך המלך" מבחינה זאת, בעולם העבודה.  םלהשתלבות

נספח א,  '(ר לא צלח מודל חונכות קבוצתיתבה ניסיון ליצור העובדים באופן פרטני עם בני הנוער. 

  . )2לוח א

 ב ;הם מתנדביםב"דרך המלך" החונכים  .בתכניותמשמעותי ערך  היא ההתנדבות – התנדבות -

NFTE  "למנחים ולבני הנוער בבניית התכנית  מייעצים מתנדבים מהבנק הבינלאומיוב"רשתות

את  בודקת בהתנדבות חשבוןחברת רואי וב"עשינו עסק"  ;העסקית ואף שופטים בתחרויות

  התכניות העסקיות של המיזמים.

  של "נקודת מפנה",  יהחוזקותמאחת  הואדפוס פעולה זה  –שירותים השיתוף פעולה עם

. הם מאגמים והמגזר העסקי ממשלתי-הציבוריעם המגזר ורבים פעולה עם ארגונים  המשתפת

תשתית להמשך הפעלת התכניות  נוצרת ךמשאבים (כמו ידע, מקצועיות וכספים) למקום אחד, וכ

של התכניות, בוועדות ההיגוי והן המטה  ברמת הן קיים הפעולה שיתוףבאופן עצמאי בשירותים. 

אשלים,  - ל נציגים מגופים שוניםבישיבה משותפת ש( מסייעים בפיתוח ובהצבת יעדיםשבהן הם 

, הקרן לילדים בסיכון של הביטוח משקיעים בקהילה" מתן"באמצעות הראשון הבנק הבינלאומי 

שותפות יש שותפויות ברמה המקומית ( ,הלאומי, משרדי החינוך והרווחה והגוף המפעיל). כמו כן
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עם של קידום נוער ועוד)  יחידותרשויות מקומיות, עמותות,  ,מחלקות של שירותי הרווחהבין 

 יומי בתוך התכניות.-םעל בסיס יוהשירותים הנ"ל 

למען פעילויות למען הקהילה בכלל וב שיתוף המגזר העסקיחשיבות רבה ל יםחסימינקודת מפנה" "ב

 ,מנומנמנעות התכניות  מקצת .אינו מובן מאליוהעסקי  מגזרהשיתוף בפרט.  במצבי סיכוןנוער הבני 

כי גם בספרות יש לציין  .נוגדיםמאינטרסים בין שפות ארגוניות שונות ו מעירוב בין ןבשל חשש

עם זאת, כדאי לציין כי מנהלת  ).2009בנזימן,  'ר(בעניין זה  לבטים ושאלותמצוינים המקצועית 

המגזרים השונים  עםעבודה המשותפת במסגרת ההתמקדה גם בניסיון ובידע שנצבר "נקודת מפנה" 

  תכניות חברתיות רבות. לשמש  יםשיכול

 ,תובמימון התכנימשתתף . הוא הראשון הוא הבנק הבינלאומי"נקודת מפנה" השותף העיקרי של 

נספח א,  '(ר אלה ובמתן ידע באמצעות שילוב מתנדבים בתכניות"רשתות" בו NFTE-בלמנחים בייעוץ 

בתי עסק נוספים. בתכניות "עשינו עסק" ו"דרך עם עם גופים ו משתפת פעולה"נקודת מפנה" . )2לוח א

להרחיב  מנסיםמתהליך העבודה עם בני הנוער, ו בלתי נפרדהמלך" הקשר עם המגזר העסקי הוא חלק 

פעולה. כמו כן, ב"דרך המלך"  משתפיםעמם שהמעסיקים את מספר ולפתח את מספר בתי העסק ו

עבודה. לעומת תכניות אלה, המקום הקהילה העסקית באמצעות חונכות ב את פיןעקיב משתפים

בעיקר באמצעות הרצאות אורח של  והוא מושג השיתוף מצומצם יותרו"רשתות"   NFTEתובתכני

בייעוץ ובהדרכה בבניית התכנית  ,של מתנדבים מהבנק הבינלאומי םשילובבאמצעות יזמים וכן 

  העסקית וכן בשיפוט בתחרויות. 

בראייה השוואתית של  תהנעש ומנהליה התכנית רכזי ידי על שהוצגו אלה עקרונות של בחינה, כאמור

וכן גורמי הצלחה של תכניות הכנה לעולם העבודה, כפי שצוינו בספרות המקצועית.  עבודהעקרונות 

גורמי הצלחה של תכניות אלה כוללים: הקניה של מיומנויות רכות, תמיכה של מבוגר משמעותי בבני 

ית.  כאמור, שני גורמי ההצלחה הראשונים הם חלק מעקרונות הנוער ועבודה בשכר כמרכיב בתכנ

א מרכיב בסיסי ואינטגרלי י"נקודת מפנה" עבודה בשכר הב. עם זאת, "מפנה נקודת"העבודה של 

של "שילוב בתעסוקה" בתכנית "דרך המלך", אך הוא אינו מוגדר  במסלולבתכנית "עשינו עסק" וגם 

  כמרכיב חיוני בתכניות.

אלה  עבודה עקרונותשל תכניות הכנה לעולם העבודה.  עבודההעקרונות  נבדקו ,כאמורלכך,  ,נוסף

  :םבמלוא ביטוי לידי באים אינם אךב"נקודת מפנה"  קיימיםשנמצאו בספרות 

מטרה חשובה ב"נקודת  מהווהית ההתנדבות יכאמור, סוג - ההתנדבותבני נוער באמצעות  העצמת

 התנדבותלידי ביטוי בשילוב מתנדבים בוגרים, בעוד שבספרות עולה החשיבות של  באהמפנה", אך זו 

 רק אול לאֵחרבני הנוער עצמם. לפי הספרות, ההתנדבות של בני הנוער מאפשרת לנער ולנערה לתרום 

מנהיגות  מפתחיםבספרות המקצועית  המתוארותבתכניות רבות  .להעצמתם תורמת היא ובכך, לקבל

שנושא  שאף, כךעות התנדבות בקהילה, פעילות פוליטית ושיפור הביטחון העצמי. בני נוער באמצ

"נקודת מפנה",  של יהממטרות כאחת צויןוהדימוי העצמי של בני הנוער  העצמיהעלאת הביטחון 

   .בדרך ההתנדבות כדי להעצים את בני הנוער משתמשות אינן התכניות
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בני ל למצוא מאפשרהמקצועית עולה כי שיתוף המגזר העסקי  מהספרות –העסקי המגזר שיתוף

את המשך פיתוח  לנתב וכךים במשק, נדרשמידע על תחומים  להם להקנותהנוער תעסוקה או לחלופין 

"נקודת ב התכניות בהפעלת משתתף אמנם העסקיהמגזר  תעסוקתית בתחומים אלה.הההכשרה 

  .ןובפיתוח תוהתכני בתכנון משתתף אינו הוא אך, מטעמו מפנה" ומשלב בה מתנדבים

אך הוא  ,האישיות ("עשינו עסק" ו"דרך המלך")תכניות ההתערבות קיים בטווח ארוך  מעקב וליווי

 הנער מידת שיתוף הפעולה שלול המלווה אלא נתון לשיקול דעתו של המבוגר ,הןבומובנה אינו מוסדר 

תכניות ב ).2נספח א, לוח א 'ר( תום התכנית משך גם לאחרנהוא לעתים הליווי פרטני ו .או של הנערה

  ניתן רק במהלך התכנית. הוא קבוצתי והליווי ו"רשתות")  NFTE(הלימוד וההכשרה 

מסלול על פי צרכיו מתאימים לכל משתתף  ןבהשההתערבות בתכניות  קיימת פרטנית  התייחסות

זה אינו  ממדעשינו עסק"). ם לו ("מיורצונו ("דרך המלך"), ולפי קצב ההתקדמות והתפקיד המתאי

כמו כן, מאחר שהן נלמדות בכיתה או בקבוצה ומטרתן להקנות ידע.  הלימוד וההכשרהבתכניות נכלל 

   .לעיל שהוצג כפיחרתו על דגלן את נושא העבודה הקבוצתית, אלו תכניות 

 של ההצלחה מגורמי לאחד שנחשבתת כוללניּוה סוגיית הוא מהספרות שעולה חשוב עבודה עקרון

את "נקודת מפנה", שכן   המרכיבותתכניות ל רלוונטית אינהזו  סוגיה המעבר לעולם העבודה. תכניות

) וחינוכייםהנותנים מענים נוספים (טיפוליים  בשירותיםמענה משלים כ משתלבות הןעצם הגדרתן, מ

 נוער. הלבני 

   וסוגיות מרכזיות בהפעלתה דפוסי העבודה ב"נקודת מפנה". 4

התפתחותן בשל  ,שינויים החלו ב מועד כתיבת דוח זהלועד  "נקודת מפנה"של ממועד הקמתה 

מנהלת "נקודת  .הפעלתהתהליך הנלוות למשמעותיות סוגיות אך גם בגלל  ,הטבעית של התכניות

להציג תפיסה מגובשת של הידע בתחום תעסוקת נוער  מעוניינים מפנה" וצוותי התכניות הפועלות בה

יחסי הגומלין ודפוסי העבודה , כפי שיוצג להלן, הן בגיבוש מומחשמעבר לעולם העבודה. דבר זה הו

ות משמעותידילמות עם סוגיות ובהתמודדות עם ן ה, ושב"נקודת מפנה"המתקיימים בין התכניות 

 scaling(הפעילות צמצום הדרגתי של , ועיקרם מיצוב התכנית ותהליך הפעלתהלתהליכים בבנוגע 

down(.  קשיים המלווים את תהליך היישום של "נקודת מפנה".  בעניין זה נציין גם    

  הפועלות ב"נקודת מפנה" גומלין בין התכניותהיחסי  4.1
בין צוותי  יםעבודה משותפ דפוסי לגבש ברמת המטה החלוכחלק מהתפיסה של התכנית כמכלול 

 לאפשר כדי ,של שפה וכלים ,משותפת תשתית התכניות לכל ליצור גםו"נקודת מפנה" ב התכניות

 אלהפעולות  שתיכתיבת הדוח תהליך זה היה עדיין בהתהוות.  בעת. הידע הפצת היקף את להגדיל

של  הייחודית הלפעילות מעבר, יותר הגדול יוזמהלהצוותים  של םשייכות תחושת אתלהגביר  עשויות
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יותר של תחום ההכנה לעולם  מגובשת תפיסה ליצור יכולות אלה פעולות, מזאת יתרה. תכנית כל

   12.העבודה לבני נוער במצבי סיכון

רכזי התכניות  ,אבנספח  1א לוחב מוצגש כפי –גיבוש דפוסי עבודה משותפים בין צוותי התכניות 

גישות עבודה קבועות בפ יחד , עובדיםשתי תכניות שכאמור מופעלות על ידי אשלים ,NFTE- "רשתות" ו

עבודה עם מתנדבים והמשך , שתי התכניות, למשלבדנים בתחומים שניתן לפתח הם  בהןו, ורציפות

בהפקת אירועים הנערכים  אלהלאלה מסייעים גם הרכזים הרחבת התכניות לאוכלוסיות נוספות. 

פיתוח למנחים ו , כמו מתכונת ההכשרהאסטרטגיות פעולה משותפותומנסים לבנות  במסגרת התכניות

עליו חותמים בכניסה למסגרת/שירות חדש ש(מסמך ההבנות  המסגרות המפעילותדפוסי העבודה עם 

ממנהלת תכנית "נקודת מפנה" עלה כי בעקבות המלצת צוות המחקר . כמעט זהה וכולל תנאים דומים)

שלוש רכזות אחראיות כיום לחזק את שיתופי הפעולה בין שתי התכניות, הוחלט לאחד את הצוות ו

  תכניות ומתחלקות בליווי המסגרות לפי מטות ואזור גאוגרפי. במשותף להפעלת שתי ה

ישיבת  נערכה כאמור תכניות שאינן מופעלות על ידי אשלים) מפעילים(ה יש לציין כי עם שאר הצוותים

דווח על  . בראיונותדפוסי עבודה שוטפים , אולם איןהדדיתליצור תשתית להסתייעות  כדיהיכרות, 

 שבהםהתכניות במסגרת ועדות היגוי או ישיבות המתקיימות ביישובים מפגשים אקראיים של רכזי 

  פועלת יותר מתכנית אחת.  

מנסים ב"נקודת מפנה" ת עולה כי והתכני ימהראיונות עם צוות – התכניות בין חילופי ידעיצירת 

רכזי התכניות והמשתתפים (בני נוער, ולשם כך  .התכניותבכל  וכלים דומיםשפה משותפת  לבסס

ו"רשתות"  NFTEרכזי למשל,  .הפועלות ב"נקודת מפנה"התכניות לומדים להכיר את מנחים וחונכים) 

ב"דרך המלך" השתתפו הרכזים היישוביים  ;משתתפים בהכשרות המנחים של כל אחת מהתכניות

כדי  ,ונכים וכן בחלק מהיישוביםהדרכת החכדי שיוכלו להשתמש בידע לצורך  ,בהכשרה של "רשתות"

 "בדרך המלך" אף הם החונכים ;בתחום ההכנה לעולם העבודה לבני נוערלהעביר סדנאות קבוצתיות 

שהותאמה להכשרת (מצומצמת יותר בהיקפה), הוכשרו באמצעות מודולה מיוחדת של "רשתות" 

  לעבודה פרטנית עם בני הנוער. החונכים 

מחנה לימודי בתכנית "עשינו עסק" ההתכניות היא השתתפותם של בני נוער מבין  קשרלדוגמה נוספת 

)BizCamp( מטעםנערך ש NFTE . נלמדים בתכנית ש והרחיבו את הידע שלהם בתחומים נוספיםכך הם

  אחרת.

 התעסוקה בתחום עוסקות וכולן" מפנה נקודת" במסגרת פועלות התכניות שכל אף על כי לציין חשוב

 מקָשה פעולה דפוסימגוון  עליהן ומחילים אותן מפעילים שונים שארגונים העובדה, בפועל, והיזמות

 בין הקשר אילו, התכניות מרַּכזי אחדים דבריל .הצוות ברמת והן התוכן ברמת הן ,ביניהן חברל

 מסל נוספת בתכנית או משךהֶ  בתכנית להשתתף הנוער לבני להציע היה ניתן, יותר הדוק היה התכניות

 את ולהגביר בהן המוקנה הידע היקף את להרחיביכולות  היו התכניות כך"; מפנה נקודת"ב התכניות

  .שונים בכלים מיומנויותיהם את ולפתח הנוער בני את להכשיר יכולתן

                                                   
 את וממשיג"רשתות" את תורת העבודה בתכנית  המתעדמסמך ל טיוטה תלציין כי דווח לנו על כתיב יש 12

  .אצלנו התקבל לא אהועד למועד כתיבת הדוח,  אךדרכי העבודה עם בני נוער בתחום התעסוקה והיזמות, 
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 "מפנה"נקודת  בהפעלת וסוגיות תהליכים 4.2

  ?מגובש תכניות רצף או תכניות סל": מפנה"נקודת  מיצוב. א
, ההכנה לעולם העבודהסל תכניות בתחום כוללת היא  :עצמה בשני אופנים"נקודת מפנה" מיצבה את 

; (כפי שניתן לראות במסמכים רשמיים של התכנית)ה אחת מטרייהפועלות כיחידות נפרדות תחת 

יזוק חשל תורת העבודה ופיתוח של  ,נוערהתעסוקת  בנושאים שלשואפת להציג תפיסה מגובשת היא ו

ותכנית מגובשת סל תכניות מצד אחד  -כך קל לשווק אותה לשירותים . בשירותים דע בתחום זההי

תכניות  כמהלבחור תכנית אחת או יכול שירות ה מצד אחר. נוערהמתמחה בתחום תעסוקת ש

ואף ניתן לערוך בה שינויים כדי שההתאמה תהיה  ,לצרכיו ולאוכלוסייה הפועלת במסגרתומתאימות ש

גם מחזקת את כוחה  הכנה לעולם העבודהכנית רחבה יותר בתחום ההעובדה שמדובר בת .טובה יותר

לה , קל כך. ומשמעותיכגורם משפיע  ומסייעת לה להתבסס ,אפשרייםכגון תורמים  ,כלפי גורמי חוץ

 במצבי סיכון את נושא התעסוקה ככלי לעבודה עם בני נוער יותר לגייס תקציבים, לשווק ולהפיץ

  חשיבותו. אתלהדגיש ו

כל להתייחס להאם  נשאלת השאלה, וביכולת התמרון ביניהןלצד היתרון בקיומן של שתי התפיסות 

 שכבותמ אחת שמורכבת או שמא יש לראות בכל התכניות יחד מעין תכניתעצמאית יחידה אל תכנית כ

כי התכניות מציעות מסלול מגובש של הכנה לעולם  מדווח צוות "נקודת מפנה". היוצרות רצף

שמקנה ידע מעשי בתחום  NFTEה בסיסית, דרך נהנתפסת כתכנית הכ ,העבודה: החל ב"רשתות"

המספקות התנסות בפועל בעולם  ,היזמות והקמת עסק, וכלה בתכניות "עשינו עסק" ו"דרך המלך"

 לעומת של "נקודת מפנה"מיצוב הדרכי  גם על מעין זו עשויה להשפיעה תפיסהתעסוקה והיזמות. 

  מתארת:  ראש תחום "תכניות משלימות בקהילה", בתהליך שיווקה. השירותים

בוחרת ממה הכי נכון מבחינתה להתחיל  מסגרת כל ;"היום מציעים את זה כסל תכניות
ולאן ואם היא רוצה להמשיך. אבל כל הזמן יש את ההתלבטות האם זה נכון לתת 

  ".ת כל התכניות ואז נער אחד יכול ליהנות עכשיו מארבע תכניותלמסגרת אחת א

, ההתלבטות היא בין איכות לכמות. מתן מרכיב אחד של התכנית לבני נוער רבים מאפשר דבריהל

הגעה להרבה יותר בני נוער, אולם חשיפת בני נוער מעטים לכלל המרכיבים שיש ל"נקודת מפנה" 

   משמעותי יותר.להציע, מאפשרת להם לעבור תהליך 

  אשלים למימון ולהפעלת התכניות של האחריות וצמצום ההטמעה תהליך. ב
. תהליך זה הטמעתה של התכניתתהליך קשור ל )scaling downהדרגתי של הפעילות (הצמצום התהליך 

פעיל ה ועצמ ואשה את התכנית – במקרה זה אשלים –הגורם המפעיל  עזיבתו שלממומש באמצעות 

וצריך  ,באשליםשל כל תכנית הפועלת  "חייםהמחזור "חלק מ הואבהפעלתה. תהליך זה  שהשתתףאו 

פעילות להבטחת המשכיות התכנית, תוך כדי הוא כולל בעיקר  13.הבחשבון כבר בשלבי בניית וביאלה

של אשלים האחריות למימון התכנית ולהפעלתה לידי גורם חיצוני וצמצום רמת המעורבות  תהעבר

  . הב

                                                   
-(מונח מקביל למונח ה phasing out-וינט בנושא ה'מתוך מסמך סיכום "פורום חושבים פתוח" של עובדי הג 13

scaling down( 
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מעורב  שאינומייעץ גוף הוא אשלים  ,"נקודת מפנה" תמנהלעל פי בשלב השני של ההערכה עלה כי 

ת. עם זאת, מאחר ששתיים מהתכניות הפועלות ב"נקודת מפנה" והשוטף של התכני ןבניהול מאוד

צמצום ה הבדל ביניהן בתהליך  ישבידי ארגונים אחרים,  - האחרותמופעלות על ידי אשלים והשתיים 

  כפי שיפורט להלן.   , )scaling downהדרגתי של הפעילות (ה

, התכנית הוותיקה ביותר ב"נקודת תכנית "עשינו עסק"ה – תכניות המופעלות על ידי ארגונים אחרים

. 2010-ב תהליך ההטמעה בה הושלםו) "2000ציונות "הגורם המפעיל ( ו שלהועברה לאחריות מפנה",

" מנהלת "נקודת מפנה" ממשיכה לקחת חלק בוועדת ההיגוי של 2000יש לציין כי לבקשת "ציונות 

 –המשיכה לפעול בתכנית אשלים  -  חלקי היה  יציאההתהליך ב"דרך המלך"  ,לעומת זאת .התכנית

, שאת "רשתות"תכנית אמצעות ב, בעיקר )אבנספח (כפי שניתן לראות בלוח  בידע בייעוץ ובשיתוף

  מהתכנית בחלק מהיישובים.וגם בני הנוער גם צוות תכנית "דרך המלך"  לומדיםתכניה, כאמור, 

במשך  ו"רשתות" NFTEתכניות האת אשלים לנהל על פי התכנון תמשיך  – אשליםתכניות שמפעילה 

חרדים, ערבים ויוצאי  :אוכלוסיות נוספותקרב ב צוופיו, והן יורחבו )2013(עד שנת  נוספות שנים 3

 אורשתות מהליציאה הדרגתית ולהטמעת התכנית ננקטות פעולות  דבד בבאולם  אתיופיה.

 NFTEבתכנית פעולות אלה נעשות ת בהם. והמפעילים, שיבטיחו את המשך הפעלת התכני מהשירותים

בתכנית "רשתות" נמצאים . איסוף המידע למחקר טרםוהחלו עוד  השטח וברמת המטה רמתב

חלק כי דווח כך, . NFTEבראשית התהליך אך הוא מתוכנן להיעשות בדומה לתהליך הטמעה של 

מממנים הם במימון התכנית, וכיום  מגדילים את חלקם NFTEאת  המפעילים/רשתות השירותיםמ

. כמו (הסעות) פעילויות ההעשרה הנעשות במסגרת התכניתהוצאות נלוות לבעצמם את שכר המנחים ו

מטעם הרשת/שירות), האחראים לשיווק מנחים בכירים רפרנטים (רשתות מונו /בחלק מהשירותיםכן, 

  בו הם פועלים וכן בליווי והדרכה שוטפת של המנחים הפועלים בו. שהתכנית בשירות/רשת 

, המטות המרכזיים השותפים 2013–2011מסמך של אשלים על תכנית ההטמעה בשנים העל פי 

(האגף שיקום נוער  שירות. 2חברה ונוער במשרד החינוך);  נהלִמ ( נוער קידום. 1: תהליך הם שלושהב

. אגפי חינוך ורווחה 3; משרד הרווחה והשירותים החברתיים)בתקון השירותי האגף לצעירים וולנוער 

פעולות  גם כיום ונעשותבעבר , נעשו לכך נוסף 14.ברשויות מקומיות בהן פועלת התכנית "מוטב יחדיו"

  וייס ודרור בתי חינוך וכן עם משרד התמ"ת.  -להטמעת התכנית בקרב רשתות בתי הספר אורט, ברנקו

כמה ב לידיהם האחריות להעברתהמטות בנוגע  של הסכמהביסוס  כולל הטמעת התכנית תהליך

 יכיםמדר, (מנחים תוהתכני את בפועל יםיישמהמ עובדיםהעסקה ותשלום שכרם של ה :תחומים

 להנחות שתפקידםשירות או ה הרשת מטעם רפרנטיםהעסקה ותשלום שכרם של ; )שירותים נשיאו

מימון פעולות הנעשות במסגרת התכניות כמו הסעות לאירועים ; בשטח המנחים את ולהדריך

  . והכשרות למנחים

  

                                                   
ת אפשרות להכניס את המודל העירוני לבני ברק על פי המסמך, נמצא בתהליך עם חיפה ועפולה. כמו כן נבחנ 14

 ודימונה.
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ו"רשתות"  NFTEת וצוות תכני של עבודהבא לידי ביטוי בביסוס דפוסי תהליך ההטמעה ברמת השטח 

 להטמיע אתהרפרנטים מאפשר  מודל העבודה עם .הרשתותאו  השירותים מטעם רפרנטים עם

 בעיקר הם פנימי ברפרנטבשימוש  היתרונותשירותים המפעילים. בברשתות/ולהפיצה התכנית 

. התכנית בהפעלתהרשת של או  השירות של והחולשה החוזק נקודות עםו המערכת עם ושל כרותיבה

הרשת כלפי התכנית או של  השירות של המחויבות את לחזק יכול המערכת מתוך רפרנטכן,  כמו

עובדים עם , נכון לכתיבת דוח זה .עם המנחים אשלים העבודה הישירה של רכזות ולצמצם את

דרור בתי וייס, חסות הנוער, -אורט, ברנקומפתנים,  - בשירותים נוספים  .בקידום נועררק  רפרנטים

  . לשירות הכנסהנושא בתהליך ה - עראבה ובירושליםבחינוך ומחלקות חינוך ורווחה 

   שירותים לנוערל"נקודת מפנה" תרומת . 5

בשירותים  ניתניםהמענים בחנו על פי הנ"נקודת מפנה" ותרומתה לשירותים לנוער חוזקותיה של 

/לא חסריםהמענים בחינת ה, תוך ירותים. לפיכך, נסקור בתחילה את המענים בשבתחום תעסוקת נוער

של  הלאחר מכן נציג את תרומת .דיווח של מנהלי שירותים ברמת המטההעל בסיס  ,מפותחים דיים

 תרומת .המספקים מענים לבני נוער שירותיםהמנהלי ל"נקודת מפנה" לתפיסת צוותי התכניות ו

"נקודת מפנה" לבני הנוער נבדקה אף היא במסגרת מחקרי ההערכה של התכניות הפועלות במסגרת 

    ).1אלוח  ,א נספח(ר'  "מפנה נקודת"

בתחום התעסוקה בשירותים  שאינם מפותחים דיים מעניםומענים קיימים  5.1
   לנוער

 .שירותיםלתרומת "נקודת מפנה" מהי ו אצלם ישמענים ציין אילו שירותים התבקשו להמטה באנשי 

שירות לנערים וצעירים, המבחן לנוער, הלצורך כך רואיינו מנהלי שירותים במשרד הרווחה: שירות 

וחסות הנוער; מנהל קידום נוער של משרד החינוך, אחראית הכשרות נוער  15שירות לנערות וצעירותה

   .ביטוח הלאומיסד להמובמשרד התמ"ת וכן נציגי הקרן לילדים ונוער בסיכון של 

נמצא כי תחום התעסוקה קיים בכל השירותים וכי בשנים האחרונות ניתן לו דגש רב. כך, למשל, 

לכלל  וקידומו תחום התעסוקהבנהלת מיוחדת לטיפול ִמ  2010שנת במשרד הרווחה הוקמה ב

ונוער  לאומי מופנים חלק מתקציבי הקרן לילדיםיטוח מוסד לבב, האוכלוסיות המטופלות במשרד

במשרד הרווחה  צעירותלובשירות לנערות ורוצים לפתח, ש העיקרישהוגדר כנושא  ,בסיכון לנושא זה

  :16תעסוקת צעירות. המענים בתחום התעסוקה מתחלקים לשלושה סוגיםהתמקדות בדווח על 

  העבודה עם בני הנוער כוללת  במרבית השירותים –הכנה לעולם העבודה המכוונות להתערבויות

על שוק כללי מידע מתן כוללות ואלו פרטנית ואם קבוצתית, בהתערבות הכנה לעולם העבודה, אם 

הכנה  לעולם העבודה בנושאים כגון:העבודה ועל חוק עבודת נוער (חובות וזכויות) וכן הכנה 

                                                   
הראיונות עם מנהלי השירות לנוער וצעירים והשירות לנערות וצעירות נערכו לפני האיחוד שנעשה בין שני  15

 שירותים אלה במשרד הרווחה. 
הקיימים מנהלי התכניות על המענים לבחינה של המענים הקיימים בתחום התעסוקה כללה שאלה ישירה  16

. חשוב לציין כי לא היה ניסיון לערוך מיפוי של כלל התכניות בתחום תעסוקה המועברים בשירותיהם
 אלא לקבל מידע כללי יותר על המידה בה נושא זה נמצא בסדר היום של השירותים. בשירותים
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ניתנות על ידי עובדי הן אלה לרוב אינן מובנות ו התערבויותלראיון עבודה ורכישת נורמות עבודה. 

לנוער מבחן ההשירות כחלק מהטיפול ולא באמצעות כוח אדם ייעודי לנושא. כך, למשל, בשירות 

במפגשים להשתלב בעבודה.  מיועדיםנוער שנעשית לרוב עבודה פרטנית של קציני המבחן עם בני 

בו, על התמודדות  םמקומעל על עולם העבודה ו או עם הנערה אלה משוחח קצין המבחן עם הנער

עבודה. בשירות הלמקום הנער או הנערה מלּווים עם קונפליקטים ועם ראיון עבודה, ולעתים 

ונעשה על ידי עובדי  נושא ההכנה לעולם העבודה משולב בתכנית הטיפולית לנערים וצעירים

לם מידע על עו יםמפגשים הכולל 10–5-מדובר ב .תבתהשירות בשילוב גורם חיצוני, כמו למשל 

גם  לעתיםבמסגרת זו נעשים  עלה כי מנציגי שירותי הרווחההעבודה ועל דרכי ההשתלבות בו. 

  לצורך שילוב עתידי בהכשרות ובתעסוקה. אבחונים מקצועיים

 ניתנות במרבית צעירים של של בני נוער ו הכשרות מקצועיות – מתן הכשרות מקצועיות

כשירים מחשוב, תיקון מ כמו ,ודה מסוימיםכוללות הכשרה ייעודית לתחומי עבהן ו השירותים

"ת שמספק הכשרות התממשרד  עם. הכשרות אלה נעשות בדרך כלל בשיתוף קטנים ונהיגה

 נוער בנינוער בטיפול מסגרות של משרד הרווחה (חסות הנוער, מפתנים) ול בנימקצועיות ל

 תבתכמו  אחריםמקצועיים  ארגוניםניתנות גם באמצעות  הכשרותפנימיות של משרד החינוך. ב

וכי יש צורך  דיוכי מענה זה אינו מפותח  ציינואנשי השירותים לנוער  זאת,  עם מכללת וינגייט.ו

 ןהתאמתבקיימות וההכשרות המתן הכשרות מקיפות יותר בתחומים שונים וכן בשדרוג ב

קיומם של בתי ספר טכנולוגיים, ציינו  אף עלבני נוער במצבי סיכון.  של הייחודיים הםלצורכי

אנשי השירותים את החשיבות בשילובם של בני נוער שאינם לומדים במסגרות כאלה בבתי ספר 

זה  נושא(אקסטרנים ואינטרנים).  סוג מכללהם לקבל תלמידים  תאפשרלהכשרה לתעסוקה, שי

 לא, מאחר שבגילים אלה עלה מצד שירותי הרווחה, המטפלים בבני נוער שנשרו ממסגרות החינוך

. נוסף לכך, כדי להגדיל את סיכויי לימודית במסגרת ניתנים שאינם הכשרה בקורסי לשלבם ניתן

התמדתם והצלחתם של בני הנוער בקורסים, הוצע לשלב אותם כקבוצה ולא כיחידים, דבר 

  שיגביר את הסיכויים שהגוף המכשיר יעשה התאמות לצורכי אוכלוסייה מסוימת.

 ספר ההשמה בתעסוקה. בבתי המרכיב  נכללתכניות  במעטרק  –והשמה בתעסוקה  שילוב

אך בשירותי  ,של משרד התמ"ת, לדוגמה, השילוב בעבודה הוא חלק מתכנית הלימודים ובפיקוחש

ש"חוק  לציין. יש ומעלה 18 גילאי מיועדות לצעירים הןו ,הרווחה יש מעט מאוד תכניות השמה

אך טרם  שנה 16 הםלנוער שמלאו  בניהלימודים  בשעותלהפנות לתעסוקה עבודת נוער" אוסר 

ת מספר גדלהבמנהלי השירותים עלה צורך  מדיווחחוק חינוך חובה.  הםעלישחל ו ,18 הםמלאו ל

כמו המגזר  מיוחדותבני נוער מאוכלוסיות ב התמקדותבני הנוער המשולבים בתעסוקה (עם 

מקומות העבודה הקולטים בני נוער תוך ליווי  של ולסוגם םמספרלוגם בקשר הערבי והחרדי), 

ותמיכה. מנהלי השירותים דיווחו על קושי לגייס מסגרות תעסוקה המוכנות לספק ליווי ותמיכה 

 לבני הנוער בתהליך השתלבותם בעבודה. 

הכשרה של צוותים בתחום בשירותים:  חסריםה נוספים מענים לשניהשירותים התייחסו  מנהלי

הכשרת עובדי השירותים  –לעולם התעסוקה או העסקת כוח אדם ייעודי לתחום התעסוקה הכנה 

ובכך פק את המענה בשירות עצמו ולא יהיה צורך לשלב את בני הנוער בתכנית חיצונית, תאפשר לס

  את מספר בני הנוער החשופים למענים בתחום התעסוקה.קיימת האפשרות להרחיב 
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  התעסוקה, תקציב ייעודי לפיתוח תחום השירותים ציינו גם את הצורך באנשי  –תקציב ייעודי

הם התייחסו  ,להכשיר את הצוות ולגייס כוח אדם ייעודי לנושא. כמו כן ,כאמור ,כדי שיוכלו

שניתן יהיה לשלב בני נוער בהכשרות  כדי תעסוקתייםאבחונים לצורך בתקציב נוסף כדי לערוך 

  אחד מהם.בהתאם ליכולות ולצרכים של כל 

   "נקודת מפנה" לשירותיםשל תרומות הערכת ה 5.2
בשירותים לנוער בתחום  מפותחים דיים של המענים שלא היווהמענים הקיימים  ם שלבחינתלאחר 

מהראיונות עם סייעה "נקודת מפנה" בתחום זה.  שבהםהכנה לעולם העבודה, נסקור את ההיבטים ה

צוותי התכניות הפועלות ב"נקודת מפנה" וכן עם מנהלי השירותים לנוער עולות תרומות מרכזיות של 

ל נקודת חוזק מרכזית שתרומות אלה נובעות מ ,אנשי השירותיםלדברי לאשלים ולשירותים.  התכנית

אפשר קידום הרעיון , דבר המתכנית או יוזמת גג לתכניות הפועלות במסגרתה "נקודת מפנה" בהיותה

  תו לסדר היום. אוהעל

  נקודת מפנה" ענתה על הצורך שהיה קיים  – המענים המוצעים לבני הנוער מבחרהרחבת"

בהכנסת מרכיבים שלא היו בשירותים ואף  מדוברבשירותים להרחיב את מגוון המענים בתחום. 

  :נים מתאימיםלא היה באפשרות השירותים לספק לבני הנוער מע שבהםבחיזוק תחומים 

שלא היה כדוגמה לתחום נושא היזמות ציינו את אנשי השירותים  –הכנסת תחום חדש  -

  .NFTEבאמצעות תכנית והוכנס לשירותים , במצבי סיכוןמפותח דיו לבני נוער 

להנחלת ידע וכלים  "רשתות" סיפקה תכנית מובנית  – העמקת נושא ההכנה לעולם העבודה -

  ראייה ייחודית ורחבה יותר על נושא זה. כן ו להשתלבות בעולם העבודה

הקשר הפרטני עם מבוגר תומך בתחומי עבודה והכנה לעולם העבודה  –מתן ליווי אישי  -

  . ראוי לא תמיד ניתן מקוםזה נושא הודגש בקרב אנשי השירותים שדיווחו של ("דרך המלך")

ההכשרות גם בתחום  –הרחבה והעמקה של תחומי הידע בהכשרות המקצועיות  -

לא ניתנו הכשרות עד אז, או שהכשרות בתחום היו  שבהם מקצועותהמקצועיות חל פיתוח ב

שירותים התייחסו לתחומים כמו מחשוב וטכנולוגיה וכן שדרוג של הבסיסיות. אנשי 

לימודים והדרכה בתחומי בישול ואפייה, תחומים שהתאפשר להעבירם ברמה מקצועית 

  פעולה של התכנית עם גופים בתחומים אלו.גבוהה יותר הודות לשיתופי ה

  ההשתלבות כבר לפניפעלה  "עשינו עסק" –הרחבת היקף המענים הקיימים בתחום תעסוקה 

מענה לשירותים לנוער. עם זאת, מענים אלה ניתנו בהיקף מצומצם  הוסיפק ב"נקודת מפנה"

להיקף (פריסה ומספר  להגדיל אותם. הרחבת המענים נוגעת הןתקציב מאחר שלשירותים לא היה 

, למשל, שותף משתתפים) והן לתכנים הניתנים בהם (תחומי ידע וקבלת תעודה). כך, קידום נוער

, בשני יישובים בלבד ובעקבות הכניסה של אשליםפעל  ,ב"עשינו עסק"מרכזי בהפעלת המיזמים 

שירות: צי במפקח אריישובים, כפי שמציין  25-התרחבו לשסיפקה מימון וכוח אדם, המיזמים 

"את המיזמים העסקיים הראשונים עשינו לבד ורצינו לשכפל אותם אבל לא הצלחנו כי צריך 

 '2000ציונות 'להשקיע הון עתק. אשלים הרחיבה את זה... זה לא רק כסף, הם הביאו גם את 

שהביאו את הליווי העסקי". כמו כן, לארגונים המפעילים את התכניות המרכיבות את "נקודת 
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" קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם מעסיקים שונים ועם רשתות ארציות. הודות לכך ניתן היה מפנה

 לשלב יותר בני נוער במקומות עבודה.

  השתתפותם של נציגי השירותים  –יצירת דיאלוג ושותפות בין שירותים בתחום תעסוקת נוער

 וליצירתביניהם דיאלוג בוועדות ההיגוי של התכניות תרמה לבניית השותפים לתכניות השונות 

סביב חיזקו את שיתוף הפעולה ביניהם  והביטוח הלאומי קידום נוערחיבורים נוספים. כך, למשל, 

 ").עצמאי בשטח"הכשרות של המיזמים העסקיים (

 בעקבות הפיתוח  – בתחום תעסוקה במצבי סיכון נוער בנילעבודה עם  החדש אסטרטגיה פיתוח

התכנית מספקת , במצבי סיכוןאסטרטגיה לעבודה עם בני נוער והתעסוקה כ תתחום היזמושל 

ראייה אחרת  ואף, במצבי סיכון לעבודה עם בני נוער תואטרקטיבי דרך עבודה נוספתלשירותים 

תפיסת התכנית כי התעסוקה אינה משמשת חלופה ללימודים  זאת ועוד,ם. מעל דרכי עבודה ע

צים את הנוער, אפשרה לשירותים להשתמש אלא נועדה לספק דרך אחרת לחוות הצלחה ולהע

. זאת באמצעות החלטת צוות "נקודת השכלתי-כפלטפורמה לחיזוק הנושא הלימודיבתחום זה 

ו"רשתות"), או  NFTEמפנה" לשלב את התכניות במסגרות לימודיות ובתכניות להשלמת השכלה (

 כמענה משלים ללימודים ("עשינו עסק" ו"דרך המלך").

 הודות להרחבת הידע בתחום  –קצועית לשירותים בתחום התעסוקה ה ממתן ידע ותמיכ

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

בשטח. כמו כן, ההתמקצעות בידע מאפשרת גם לאשלים וגם לשירותים ליישם אותם כלים 

 זה ידע ליישם יכולים למיניהם רותיםהשיבפיתוחים חדשים, כמו למשל, באוכלוסיות נוספות. 

 .העבודה לעולם הכשרה סדנאות גוןכ, מענים לספק התקשו שבהם תחומים בפיתוח

 ההכללה היא"תכניות משלימות בקהילה"  ראש תחוםשציינו מנהלת "נקודת מפנה" ו נוספת תרומה

של התכניות המרכיבות את "נקודת מפנה" בסל השירותים של "התכנית הלאומית לילדים ולנוער 

ל תחום התעסוקה כאחד שמתן אשרור לחשיבות ללאימוץ ו השילוב זה מהווה דוגמ ן,לטענת בסיכון".

זה הישג אדיר של אשלים שיש " אחת המנהלות: המרכיבים של הכנה לחיים בוגרים. כך לדברי

רחבת במשרדים על הנושא הזה. מדברים על מעבר לעולם הבגרות לא רק דרך העיניים של הסכמה נ

  הבגרות". מבחני

  כיווני פעולה . 6

 תכניתבכי בעת סיום המחקר נמצא  "נקודת מפנה"המידע שהתקבל מצוות על פי הראיונות ובמהלך 

תחומים נוספים שניתן לשלב  ממשיכים לחשוב ולפתחמצד אחד  .יםמקביל שני תהליכיםמתרחשים 

ני וכיו. )scaling down( הפעילותצמצום הדרגתי של מתכוננים ל מצד אחר) ולעיל 4 פרק 'בתכנית (ר

שני למציעים דרכים להמשך הפעלת התכנית בקשר למורכבות זו וקשורים שיוצגו להלן  פעולהה

   .תהליכים אלה

  כיוונים להמשך פיתוח התכנית  6.1
וכן מתוך שירותים בלהלן יוצגו כיווני פעולה להמשך פיתוח התכנית העולים מדיווח אנשי המטה 

  : גורמי הצלחה שזוהו בסקירת הספרות על תכניות מעבר לעולם העבודה



19  

   שירותיםחסרים ב םמעני מתןא. 
 בתעסוקה קיימת בהיקף מצומצם השמה  – בתעסוקה השמההפצת ידע בשירותים על תחום ה

גם ליווי ותמיכה  , נוסף למקום עבודה,שיוכלו לספק מעסיקיםקושי לגייס  בשל בעיקר, בשירותים

 בני הנוערשל  השתלבותםבתהליך למעסיקים תמיכה וליווי לספק  קשה, לכך נוסףנוער. הבני ל

דרכי כמו  תחומיםב, שירותיםללחשוב על גיבוש והפצה של ידע  כדאילאור זאת . מקום העבודהב

ליווי ותמיכה במעסיקים בתהליכי שילוב הנער במקום  ,הכשרה, הדרכה ,של מעסיקיםגיוס 

     .יותר יציבה תעסוקהלהבטיח , כדי עבודתם

 מממצאי המחקר  – במצבי סיכון נוער לבני מקצועיותושדרוג הכשרות  התאמהעזרה לשירותים ב

 יש. במצבי סיכוןחשיבות של התאמת ההכשרות הקיימות כיום בשוק העבודה לנוער ה עלתה

 עבודה עקרונות קיימות תכניות של שדרוג או הכשרה תכניות בניית במסגרת לאמץמקום 

ורשתות), שנחשבים למוצלחים. כך, למשל,  NFTE" (מפנה"נקודת שב ההכשרה בתכניות הפועלים

, חווייתית בלמידה שימוש, הנוער בני של לחייהם ההכשרהתחום  ללרלוונטיות ש התייחסות

 ועוד.  קבוצתית עבודה

  בקרב אנשי מטה   –הכשרה של צוותים בשירותים לנוער בתחומי הכנה לעולם התעסוקה

ידע רב בתחום צורך בכוח אדם ייעודי לתחום תעסוקה. "נקודת מפנה" צברה צוין הבשירותים 

 5פרק  '(ר "רשתות" תכנית של תכניה העברתניסיון בהכשרה של צוותים, בעיקר באמצעות ו

כדאי להיעזר בתכנית "רשתות" כפלטפורמה ליצירת מערך הכשרה בסיסי על הכנה שתכן י). ילעיל

 בשירותים.קיימים לעולם העבודה לצוותים 

 פיתוח עקרונות עבודה ב"נקודת מפנה" ב.
 התערבות ארוכת טווח כי עולה מהספרות – תכניותללאורך זמן  ליוויהכנסת מרכיב של ב הצורך 

שמרכיב זה אינו  מאחר. מעבר לעולם העבודהה תותכני ן שלבהצלחת תולמהותי תלהכרחי תנחשב

להפיץ  יש), א בנספח 1א ולוחלעיל  4פרק  'קיים בה באופן מסוים (ר אך"נקודת מפנה" במובנה 

 שיאפשרו המנגנונים אתתכניות ולפתח את הידע וב םאת חשיבות הליווי לטווח ארוך בקרב צוותי

 ידי על שהוצע כפיתכנית המשך זו לזו,  לשמש יכולות שהתכניות מכיוון, נוסף לכך. אותו ליישם

 למסד ניתן לחלופין. התכניות בין מעברם בעצם הנוער בנישל  ממושך ליוויייתכן , התכנית צוות

 .זמן לאורך ליווי של מרכיב"), המלך"דרך ו" עסק("עשינו  ההתערבות בתכניות בעיקר, בתכניות

 האינטרסים  וניגוד העסקי המגזר משילוב חששות לצד – המשך רתימה ושיתוף המגזר העסקי

על התרומה ההדדית שיכולה  ענפה ספרות ישהשותפים ב"נקודת מפנה",  השונים המגזרים יןב

שנושא התכנית רלוונטי כל כך  מאחרהמגזרים. לכן, למרות הקשיים ו ביןפעולה הלנבוע משיתוף 

 התכניות שדרוגלהשתתפות בשל המגזר העסקי  תולעולם העסקי, כדאי לחשוב על המשך רתימ

 מעסיקים כנתהבמציאת הזדמנויות לתעסוקה, בחדשות,  תכניות פיתוח תהליכיבגם ו, הקיימות

 .'וכד

  של "נקודת מפנה"  בתכניות המשותפות העבודה דרכי גיבושג. 
במערכות שעובדות עם בני נוער במצבי  להטמיע"נקודת מפנה" היא  של העיקרית שמטרתה מאחר

" מפנה"נקודת  את לפתח להמשיך ישמעבר לעולם העבודה, התחום ב וכלים ידע, תפיסותסיכון 
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 בנושא והתעמקות חשיבה שתַתכֵלל, תחוםּבַ  יותר רחבה תכנית ליצור. זאת כדי מובנה פעולה כמערך

בוש עקרונות ודפוסי עבודה גיוברת תהליך של ע"נקודת מפנה" ניכר כי . העבודה לעולם הכנה

 הניתניםהתכנים  בין לחברבין צוותי התכניות ו גומליןיחסי  יצור, באמצעות ניסיון למשותפים

  :זאת לאפשר העשוייםכיווני פעולה  כמה. להלן השונות בתכניות

  כיום כולל צוות "נקודת מפנה" את רכזי שתי התכניות  – "נקודת מפנה"המשך גיבוש צוות

. כדאי לחשוב על המשך גיבוש צוות שיכלול את כל חברי צוות "רשתות"ו  NFTEשמפעילה אשלים,

התכניות. חיבור שכזה עשוי להוביל למיצוי רב יותר של אפשרויות הקישורים והחיבורים בין 

התכניות, למסד דפוסי עבודה וכן להרחיב את החשיבה על תחום התעסוקה לנוער, באמצעות 

 רחבה יותר. גגם חלק מתכנית הגברת מודעות הצוותים בתכניות השונות להיות

  הידע את המתעד מסמךכתיבת הדוח החלה כתיבת  במהלך  –תיעוד הידע ודרכי העבודה בתכנית 

הפצה הו כתיבהה, פיתוחה. יש חשיבות רבה בהמשך "רשתות" העבודה שפותחו בתכנית דרכי ואת

עבודה עם על ובתכניות  באשלים שנצבר והניסיוןכדרך למסד ולהפיץ את הידע  ,של תורת העבודה

בה דוגלת שלהטמיע את התפיסה  כדי. זאת התעסוקה תחוםבאמצעות  במצבי סיכוןבני נוער 

  ולהרחיב את היקף בני הנוער היוצאים נשכרים ממנה. התכנית

  המשך גיבוש אסטרטגיה להעברת אחריות ההפעלה והניהול לשירותיםל כיווניםד. 
ת. ושנים נוספ 3-"רשתות" לו NFTE  בתכניות הפעילות את להרחיב הוחלט "מפנה נקודת"במסגרת 

 הזדמנות להוותאלא גם  ,העמקתן בשטחלו אלהתכניות  רחבתלשמש לא רק להטווח זמן זה יכול 

 כלוליש; תהליך )scaling down( הדרגתי של הפעילותהצמצום התהליך לו מובנית חשיבה לגיבוש

 אסטרטגיה גיבוש וכן) שניהם, תכניות(ידע,  לשירותים להנחיל רוציםש למה מפורטת התייחסות

   .למימושה פעולה ונקיטת
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  : השוואה בין תכניות "נקודת מפנה" אנספח 

"דרך ו NFTEת ומקורות מידע: דוח הערכה של "עשינו עסק", מחקרי הערכה שנעשו על ידי כותבי דוח זה על תכני מגוון נבנה תוך התבססות על זה לוח

מנהלות , "תכניות משלימות בקהילה" ראש תחום "נקודת מפנה":וכן ראיונות פנים אל פנים שנערכו עם צוות מסמכים רשמיים של התכניות המלך", 

   נות)."נקודת מפנה" ורכזי התכניות השו

  , לפי תשומות, תפוקות ותוצאות השוואה בין תכניות "נקודת מפנה": 1אלוח 

18דרך המלך17עשינו עסק 
NFTE19 20רשתות

המשאבים המושקעים לשם ביצוע התכנית תשומות:
באמצעות מתן) הראשון ממשלתי (הביטוח הלאומי, קידום נוער, שירותי רווחה, בי"ס), עסקי (הבנק הבינלאומי -מגזרית: ציבורי -שותפות רבמבנה ארגוני

 ומגזר שלישי (אשלים)
של הסוכנות  2000ציונות ארגון מפעיל

 היהודית
הגוף המקצועי האחראי  – אשלים ;הגוף המפעיל – דרור בתי חינוךעלם

ת ומסגרות לימודיות חלופיות המפעילות את התכני ;ולפיתוחלליווי 
 במסגרתן 

 כוח אדם
  מטה:צוות התכנית

  מנהל תחום; רכזים
  מפעילים בשטח:
  מנהלים עסקיים
 רכזים טיפוליים

  מטה:
  מנהלת ארצית; רכזים יישוביים

  מפעילים בשטח:
  חונכים

 מעסיקים

  מטה:
  רכזות ארציות 2

  מפעילים בשטח:
מנחים/מדריכים 

 מהמסגרת המפעילה

  מטה: 
  ארציים רכזים 2

  מפעילים בשטח:
 מנחים/מדריכים מהמסגרת המפעילה

                                                   
, מראיונות עם מנהלת תכניות משלימות בקהילה )2008לף, ח.; מדסון, ע. וו- באהר, ח.; הכהן- (אמזלג התקבל מדוח הערכה שעשה מכון מתווה מידע על "עשינו עסק" 17

 באשלים וכן ממסמכים רשמיים של התכנית.
 מידע על "דרך המלך" התקבל ממחקר הערכה בביצוע מכון ברוקדייל וממסמכים רשמיים של התכנית. 18
 רשמיים של התכנית.התקבל ממחקר הערכה בביצוע מכון ברוקדייל וממסמכים  NFTEמידע על  19
 תכנית.מידע על "רשתות" התקבל מראיונות שנערכו עם מנהלת תכניות משלימות בקהילה, מנהלת "נקודת מפנה" ורכזי התכנית וכן ממסמכים רשמיים של ה 20
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18דרך המלך17עשינו עסק 
NFTE19 20רשתות

מנהלים ומומחים מהמגזר מתנדבים
ליווי  המעניקים  העסקי

 מנהלים העסקייםל

התכנית מושתתת על מתנדבים 
  מעסיקיםכ ואחונכים המתפקדים כ

טק מלווה ומדריך את -מנהל חברת היי
 המנהלת הארצית 

 ייעוץ מקצועי לבניית התכנית העסקית –עובדי הבנק הבינלאומי 

)NFTEושיפוט בתחרויות ),") וסיוע באירועי התרשתות ("רשתות 

, לפי היעדאוכלוסיית 
  מסמכי התכנית

בני נוער  מנותקים או בסכנת 
 נשירה

סיכון,  בימצ,  ב21-12בני נוער בגילאי 
 הרצף בקצה ועבריינות מצוקה

, 18-15בני נוער בגילאי 
 הלומדים במסגרות

שאינן עיוניות  לימודיות
 בפריפריה

 הלומדים 18-15 בגילאי נוער בני
 עיוניות שאינן לימודיות במסגרות
 בפריפריה

חומרים כתובים להפעלת 
 התכנית

מדריך מעשי  –ערכת התחלה 
   כיצד להקים מיזם 

  העסקי למנהלחוברת 
  חוברת לרכז הטיפולי
 תכנית עסקית לדוגמה

  ערכת הדרכה בנושא גיוס חונכים
 ערכת הדרכה בנושא תעסוקה

  חוברת עבודה למנחה
  חוברות לימוד לבני הנוער

 ארגז פעילות

  הלמנח חוברת עבודה
 בני הנוערדפי עבודה ל

הקרן לילדים ונוער בסיכון של מקורות מימון
  הביטוח הלאומי

 

  הראשון הבנק הבינלאומי
  אשלים

הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח 
  הלאומי

  קידום נוערהיחידה ל
 רשויות מקומיות

  הראשון הבנק הבינלאומי
  אשלים

 עמותתו , רשת המפתניםנוער קידום למשל,( המסגרות המפעילות
  )חינוך בתי דרור

הפיזי בו מבנה ה
 הפעילותמתקיימת 

 המיזםבו מתקיים  בנייןה
 (העסק)

בני -למפגשי חונכים קבוע מקוםאין 
יש סניפים של  שבהםנוער. ביישובים 

 עלם, ניתן להיפגש שם

 מסגרות המפעילותלימוד בכיתות 

הפעילויות והיקף ההשתתפות בהן תפוקות:
שיווק התכנית (גיוס 

 משתתפים)
גיוס מעסיקים מרשתות  –רמה ארצית שיווק לשירותים לנוער

  גדולות
פנייה לשירותים   –רמה מקומית 

  המטפלים
 גיוס מעסיקים מקומיים 

  שיווק התכנית נעשה במשותף לשתי התכניות:
  * שיווק לרשתות/שירותים
 * שיווק למסגרות פרטיות
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אוכלוסיית התכנית 
  בפועל

. 21-14גילאי  בני נוער
כמחצית מבני הנוער החדשים 

ם לומדים במסגרת מיבמיז
. בקרב הוותיקים יותר היל"ה

   כשליש לומדים בהיל"ה

, יותר משליש מהם 26-13גילאי  בני נוער
  +19הם בני  )38%(

מטופלים בשירותים  מרבית בני הנוער
  לנוער בסיכון

. 24-13בני נוער גילאי 
+) 19הגילאים הבוגרים (

מכלל בני  10%מהווים 
  הנוער בתכנית. 

 מהמשתתפים שני שליש
לומדים בבתי ספר 

וכחמישית מבני הנוער 
ת ולומדים במסגר

  ת (היל"ה, מפתן)וחלופי

  אין מידע 
  הערכה נעשתה לא

   בני נוער 300-, כמיזמים 2133היקף פעילות

 
 130-כ,בני נוער 400-יישובים, כ 12

  חונכים
מפגש שבועי, שעתיים בממוצע,  –חונכות 

 במשך כשנה

בני  420-מסגרות, כ 31
  מנחים 45נוער, 

מפגש שבועי, כשעתיים 
 60-45וחצי בממוצע, 

 שעות

  מנחים 29בני נוער,  300-מסגרות, כ 23
 שעות 40מפגש שבועי של שעתיים, 

הקמת מיזם עסקי באמצעות דרכי פעילות מרכזיות
 יסוד: מרכיבי ארבעה שילוב
  בשכר עבודה – עסקי מרכיב
  חינוכי-טיפולי מרכיב
  לימודי מרכיב
 העשרתי מרכיב

  קשר עם מבוגר תומך –חונכות 
 הכשרה והשמה –תעסוקה 

תכנית לימודים בתחום 
  יזמות עסקית

 בניית תכנית עסקית

תכנית לימודים בנושא הכנה לעולם 
העבודה, כולל התנסות מעשית (תרגול 

 של הנלמד)

דפוסי עבודה וקשר בין 
ב"נקודת צוותי התכניות 

 מפנה"

 הצוותיםחד פעמית לכל ה משותפת ישיב
אין כמעט היכרות עם שאר 

 הצוותים
היכרות של המנהלת הארצית את רכזי 

NFTE "ו"רשתות  
פגישות אקראיות בישיבות היגוי 

  ביישובים

 

ישיבות עבודה משותפות וחלוקת המשימות  :עובדים כצוות אחד
 בין הרכזים

                                                   
 ).2010-2009. הנתונים על שאר התכניות מתייחסים לשנת תש"ע (2008- המידע על "עשינו עסק" התקבל ממחקר הערכה שפורסם ב 21
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 הכשרת כוח האדם
  מטהצוות התכנית

מתן הכשרה פנימית למנהל 
ולשלושת המנחים הארצי 

  מנהלים עסקיים האזוריים
  השתלמויות בשנה 3

  רכזים טיפוליים
שעות המועברות מטעם  56

היחידה הטיפולית על טיפול 
בנוער, ייעוץ ארגוני, אימון 

 אישי וייעוץ עסקי 

  מטה
  לא הייתה הכשרה

  חונכים
שני מפגשים שמעביר הרכז על התכנית 

ועל תפקיד החונך, דרכי בניית קשר, 
  מאפייני גיל ההתבגרות ונוער בסיכון

  מעסיקים
על מתן הסבר על התכנית  –אין הכשרה 

 הרכז ידי

  מנחים
שעות בשני מפגשים  40

בני יומיים כל אחד, 
המועברות ע"י חברה 

  חיצונית וכוללות
לימוד תוכני התכנית 

וכלים להתמודדות עם 
 סוגיות בהפעלה

  מנחים
ארבעה ימי הכשרה הכוללים את לימוד 

וכני התכנית וכלים להתמודדות עם ת
 סוגיות בהפעלה 

):שוטפת ליווי כוח האדם (הדרכה
ישיבות צוות פעם בשבועיים עם מנהלת "נקודת מפנה";  – רכזות      

  צוות הפיתוח המלווהעם בשנה עבודה  שלושה מפגשי

  מנהלים עסקייםצוות התכנית
  למיעוט מהמנהלים יש מנטור 

הליווי ניתן יותר בתחילת 
הדרך. מיזמים קטנים 

 נתמכים לאורך זמן רב יותר 

  מנהלת ארצית
ליווי מטעם מנהלת תעסוקה וקהילה 

  טק-בעלם ושל מנהל חברת היי
  רכזים יישוביים

שלוש רמות ליווי: הדרכה פרטנית 
מהמנהלת הארצית; הדרכה קלינית 
  ממחלקת הדרכה; מפגשים קבוצתיים

  חונכים
  קבוצתיים חודשייםמפגשים 

בעיקר בטלפון, גם  –ליווי שוטף 
  באמצעות טופס סיכום מפגש עם הנער/ה

  מעסיקים
 לפי הצורךקשר טלפוני 

  
  מנחים

יום עיון להעשרה 
  ולחיזוק תכנים פיננסיים
במרבית המקרים ליווי 

שוטף מטעם רכזות 
התכנית ובמקצתם 

מטעם רפרנט של קידום 
 נוער

   
  מנחים

  במהלך השנהימי הכשרה  3
 מטעם רכזי התכנית ליווי פרטני שוטף
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דפוסי עבודה עם 
 :לתכניות השותפים

 

 –ישיבה של השותפים ברמת המטה
התוויית מדיניות, אסטרטגיה 

השקעות,  וכן טקטיקת
 ויעדים פיתוחים

 –ישיבה משותפת בוועדת היגוי עדכונים, מידע והתייעצות –ישיבה משותפת בוועדת היגוי 
  עדכונים, מידע והתייעצות
 יםהבכיר יםמפגש חודשי עם הרפרנט

 מפתןבו "קידום נוער"ב
  ועדת היגוי לכל מיזםברמה המקומית

מעורבות במרכיבי התכנית 
השונים: הפניה לתכנית, מתן 
מסגרת חינוכית, הקצאת רכז 

 טיפולי (בעיקר קידום נוער)

מעורבות במרכיבי התכנית השונים: 
הכשרה והדרכה של הפניה לתכנית, 

החונכים (בעיקר שירות מבחן וקידום 
 נוער)

קשר של רכזי התכנית 
עם מנהלי המסגרת 

המפעילה בתחילת שנה 
 ובסופה ולצורכי עדכון

 

הטמעה התכנית ותהליך 
של המעורבות ורדת ה

 אשלים

  ההטמעה הושלמה:
 2000הובלה של ציונות 

  יציאה של אשלים:
  ופיתוחאין יותר מעורבות במימון 

 מעורבות ברמת הייעוץ ושיתוף בידע

  הטמעה בתהליך:
העברת האחריות על 
מימון שכר המנחים 

והפעילויות למסגרות 
  המפעילות 

עבודה עם רפרנטים 
  (קידום נוער)

מתן קרדיטציה לתכנית 
או  10-(נקודות השלמה ל

תכנית שנות לימוד ב 12
; יחידה פנימית היל"ה

 באורט)

. הטמעה ראשית תהליךב תנמצא

 NFTE-מתוכנן להתבצע כפי שנעשה ב

תוצאות: 

מטרות (תוצאות  מצופות 
 )התכניתל ויעדים ש

  לעבודה עם בני נוער תאפקטיביאסטרטגיית פעולה * מתן 
  * מתן הזדמנות משלימה לבני נוער המתקשים להשתלב במסגרות נורמטיביות

  * פיתוח ושיפור מיומנויות וכישורי חיים
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  כלים/ידע בתחום עולם העבודה* מתן 
 * פיתוח תחושת מסוגלות וחיזוק הדימוי והביטחון העצמי

* הפעלת מודל ארצי להקמה  
ולליווי עסקים ושילוב בני 

  נוער במיזם עסקי
* יצירת קשר משמעותי של 

בני הנוער עם עולם 
המבוגרים ובניית אמון 

  מחודש בסביבתם

 

אמן יצירת קשר משמעותי עם מ* 
  בוגר משמעותי-לחיים

 * שילוב בתעסוקה (השמה) 

* טיפוח גישה יזמית 
  ולימוד כלים עסקיים

* פיתוח כישורים 
ומיומנויות שיסייעו 
  בפתיחת עסק עצמאי

 

* התנסות מעשית בפיתוח רשתות 
קשרים שיסייעו לחיפוש עבודה 

  מושכל
ת של מבנה עולם תאורטי* למידה 
  העבודה

מנויות * הרחבה מתמדת של קשת ההזד
 התעסוקתיות

:22)המפעיל ובארגון המשתתפים אצל חוללה שהתכנית שינויים( תוצאות בפועל לבני הנוער

* עלייה בביטחון ובהערכה  
  העצמית

* רכישת כישורי חיים (עבודה 
בצוות, השגת מטרות, 

משמעת עצמית ושליטה, 
  תקשורת בינאישית)

  * רכישת מקצוע
  * הקניית הרגלי עבודה

* הפחתת התנהגויות סיכון 
(שינוי לטובה בעמדות כלפי 

שימוש באלימות, אחוז 
נמוך יותר של דיווח על 

  * קבלת תמיכה
  עלייה בביטחון ובהערכה העצמית * 

* רכישת כישורי חיים (יחסים 
שיפור בינאישיים, מיומנויות תקשורת, 

  בהתנהגות ובתפקוד לימודי)
  רכישת מיומנויות עבודה רכות* 

תרומות מיוחדות לבני נוער במסלול 
  שילוב בתעסוקה: 

   ניסיון תעסוקתי* רכישת 
 * הזדמנות להשתכר

עלייה בביטחון * 
  ובהערכה העצמית

מיומנויות * רכישת 
(התמדה, רכות עבודה 

עבודה בצוות, לקיחת 
  אחריות) 

חברתית * תרומה 
(חברים חדשים, הנאה 

  ועניין)
* רכישת ידע בתחום 

  העסקיהיזמות ו
* רכישת כלים 

 לא נערכה הערכה 

                                                   
, באמצעות ראיונות יש לציין את ההבדלים בין התכניות בבחינת תוצאותיה עבור בני הנוער. מלבד תפיסת התרומות של צוות התכנית שנבדקה בשלוש התכניות 22

. בין בני נוער במיזם לקבוצת ביקורתמילאו בני הנוער עצמם שאלון שבחן היבט זה. ב"עשינו עסק" נעשתה גם השוואה בין חדשים לוותיקים ו NFTE-ב"עשינו עסק" וב
 .המחקר במסגרת נמדדה ולא יתכן, שכן קיימת שאינה הדבר פירוש התכניות באחת מצויינת לא מסויימת תרומה אם כי להסיק אין, לכן
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  פתיחת תיק במשטרה)
  * פיתוח רשת חברתית

 * תפיסת עתיד חיובית יותר

להשתלבות בעולם 
  העבודה

* שינוי עמדות בנוגע 
לעתיד (השכלה, עבודה)

תוצאות בפועל לגוף 
המפעיל/שירותים 

(תרומות התכנית על פי 
 ממצאי המחקר)

מנהלים עסקיים, רכזים  –עבודה (באמצעות ההכשרות שניתנות למפעילי התכנית להכנה ל * הרחבת הידע של המפעילים בתחומים הקשורים 
  טיפוליים, חונכים ומנחים)

  * מענה משלים למענים הניתנים דרך השירות/מסגרת
 * קבלת כלי אלטרנטיבי ואטרקטיבי לעבודה עם בני נוער  
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  "נקודת מפנה"בתכניות השל תכניות מעבר לעולם העבודה, השוואה בין  ממדים: 2אלוח 

רשתות NFTEדרך המלךעשינו עסק 

 :ממדים

אחראית ההיחידה הטיפולית כוללניות 

לבני הנוער במיזם משלבת 

: עסקי; טיפול ארבעה מרכיבי

חינוכי; לימודי -טיפולי

 והעשרתי

ת, המספקים לבני הנוער ועובד ןה ןעמשת מענה משלים לשירותים/מסגרות ות משמשוהתכני

 מענים בתחומים שונים, כמו השכלה ומענים טיפוליים וחברתיים 

בתכנית מוסדר ומובנה אינו וליווי ארוך טווח  מעקב

אך מרבית בוגרי התכנית 

שומרים על קשר עם בעלי 

תפקיד במיזם (מנהל עסקי, 

 רכז טיפולי) 

 מוסדר ומובנה בתכניתאינו 

של  םאלא תלוי בהחלטת

  /הנערוה המתנדב

לא קיים בתכניתלא קיים בתכנית

מובנה בתכנית, שותפים   שיתוף המגזר העסקי 

  עסקיים

קיים בתכנית בתחום של 

השמה בתעסוקה וליווי 

קשר עם (במקומות העבודה 

רשתות ארציות ועם מעסיקים 

   )מקומיים

ייעוץ ב ,שותפות במימון

בתהליך העבודה ובשיפוט 

   בתחרויות

על פי מסמכי התכנית, מרכיב זה 

אמור להתקיים בה אך בפועל 

  עדיין לא נעשה

 . המיקוד הוא בליווי ובהתקדמות הקבוצה .אין ליווי פרטני√ √התייחסות פרטנית

 ××  ××פעילות התנדבותית בקהילה 
יצירת תרבות חיובית של קבוצת 

 שווים 
 השבונ הקבוצהמיזם בנוי על 

 ביחד את העסק 
לקיים חונכות  שלא צלח ניסיון

 קבוצתית 
 קבוצתית ים במסגרתמתקיימהלימוד והתרגול 
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     23NFTEמחקר הערכה של תכניתנספח ב: 

  הקדמה. 1

NFTE )Networks for Teaching Entrepreneurship( עוסק ו 1987-שהוקם ב ניארגון אמריק אוה

 מיבתחו ת ידעוונת להקנמכּו NFTEשל  בני נוער בסיכון. תכנית הלימודיםשל ת עסקית ליזמּו הבהכשר

עסק כמנוף לרכישת כישורי למידה ופיתוח כישורי חיים. כמו כן היא מעודדת ערכים ההיזמות והקמת 

בני נוער מסוגלים על התפיסה ש התכנית נשענת של עצמאות כלכלית, מסחר הוגן ומעורבות קהילתית.

 יוקרתי ואטרקטיבי תחום ה שללמידוכי עסקית ולרכוש כלים לקראת חייהם הבוגרים  תללמוד יזמּו

כלפי  יהםהעצמית, בתפיסת עתידם ובעמדות תםעשויה לחולל בקרב בני הנוער שינוי בתפיס כיזמּות

  ההשכלה להשתלבות בעולם התעסוקה. ה שלחשיבות

הלומדים במסגרות חינוך  18-15לבני נוער בגילים  התכנית, מטרותיה העיקריות הן לעזורפי צוות -על

לתת בידם  ,נורמטיביחיים מסלול ברכוש כלים וכישורי חיים שיאפשרו להם להשתלב לאלטרנטיביות 

  . ולהציע כלי אפקטיבי למנחים לצורך העבודה עם בני הנוער כלים לפרנסה

בארצות  NFTEעל בסיס שיתוף פעולה בין הנהלת ארגון  2007-ץ בהחלה לפעול באר NFTEתכנית 

היא הפכה מתכנית הברית לבין 'אשלים'. תחילת יישומה לּוותה בהתאמות לתרבות המקומית: 

יחידנית לתכנית קבוצתית (בגלל התפיסה של צוות התכנית לגבי חשיבות העבודה בצוות), חוברת 

שראל מבחינת תכנים ופעילויות, וכן נעשו התאמות ההדרכה תורגמה והותאמה לבני הנוער בי

  .מיוחדות למגזרים הערבי והחרדי (תרגום החוברת לערבית; התאמה של התכנים והפעילויות)

בפיקוח משרד התמ"ת, בתי ספר של רשת אורט, בתי ספר  התכנית פועלת בשותפות עם בתי ספר

 פערים לצמצום עמותה( תפוח עמותתך, בבעלות ברנקו וייס, השירות לקידום נוער של משרד החינו

 והחברתית הגאוגרפית בפריפריה לאוכלוסיות והטכנולוגיה המידע הנגשת באמצעות חברתיים

שותף נוסף  .מיוחדים ספר ובתי 'חם בית', ס"מתנ שכללו נוספותוכן מסגרות אלטרנטיביות  )בישראל

באמצעות מתנדבים  יישומהב מעורב ואף התכניתבמימון  הראשון. הוא משתתף הבינלאומי הבנקהוא 

  .מומטע

שעניינם תכנים שבהן לומדים בני הנוער  שעות 65–40הקורס) כולל  :(להלן התכנית במסגרת הקורס

. תכניות עסקיות כתיבת תכנית עסקיתידי -אותם בסוף הקורס עלשמים ימיו. הם ותפעול עסק תהקמ

  נבחרות מוצגות בתחרויות מקומיות וארציות.

NFTE ובמסגרת זו מופקדות על הפעלתה מנהלת  24,"נקודת מפנה"היא אחת התכניות הכלולות ב

  ושתי רכזות במשרה מלאה. 

                                                   
תכנית המשותפת לאשלים ולבנק הבינלאומי, בליווי ארגון "מתן  – "נקודת מפנה"המחקר מומן במסגרת  23

  משקיעים בקהילה".
 שם כולל לכמה תכניות לבני נוער בסיכון בתחום היזמות והתעסוקה.   –"נקודת מפנה"  24
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-לוותה הפעלת התכנית במחקר הערכה, בביצוע מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במאיירס 2009מתחילת 

  מכון ברוקדייל.-ג'וינט

   

  שלו מערךההמחקר ו מטרות. 2

לספק מידע שיהווה בסיס לשיפור התכנית ולהרחבתה. ביתר  היומטרותיו המרכזיות של המחקר 

  פירוט נועד המחקר:

 בני נוער ומנחים; –לאפיין את המשתתפים בתכנית  .א

 ;התלספק למפעילי התכנית מידע על אופן הפעל .ב

תפיסת , לפי למנחים ולמסגרות שבהן היא פועלתבני הנוער, לתרומות התכנית לבחון את  .ג

  המעורבים בה.

  :בשני שלבים שהנעאיסוף המידע  .התכנית ליישום השנייה שנהב והחל המחקר נמשך כשנתיים

 ההכשרה תהליכי על ,המנחים מאפייני על מידע איסוף – 2009 אוגוסט–מאי – הראשון השלב )1(

 עצמי למילוי שאלון באמצעותהמידע נתקבל  ועל היבטים ביישום התכנית. מקבלים שהם והליווי

באמצעות ו )ענותיה 94% – שאלונים 34מולאו ( התכנית של הפעילות שנת סיום לקראת, למנחים

מנהלי עם מנהלת התכנית, רכזות התכנית, שותפים ברמת המטה,  פנים-אל-פנים נותראיו

 .מנחיםוהתכנית מיושמת  בהןשמסגרות 

 ניתכבת הנוער בניעל ו המנחים עלמידע  וףאיס – 2010יולי –2009 אוקטובר – השני השלב )2(

 בהתבסס על שלושה כלים:  
 השאלון של שני סבב באמצעות התקבל המנחים על מידע –שאלון למילוי עצמי למנחים (א) 

שלושה  25).היענות 89% – שאלונים 40מולאו ( השנייה פעילותה ת שנ סיום לקראתלמנחים 

תחלופה  של, בבתכנית חדשים מנחים יוה היתר .םיהשלב בשני השאלון על ענו מהמנחים עשר

התכנית  צוות לבקשת. חדשות למסגרותממסגרות או הכנסתה  הוצאת התכניתשל מנחים ובשל 

 שהיה נושאיםוהוא התמקד ב, אחדים קלים שינויים לב השנילמנחים בש שהועבר שאלוןנעשו ב

  26ביתר העמקה. םלבדק חשובלצוות התכנית 

מידע על בני הנוער התקבל באמצעות  – זמן נקודות בשתי מילוי עצמי לבני הנוערל ניםשאלו(ב) 

 על מידע וליקטו הקורסבתחילת ו הועבראלונים שה .שאלונים למילוי עצמי לבני הנוער

על ו לקורס ףשלהם להצטר המניעים עלוכן  של בני הנוער תעסוקתייםהאישיים וה מאפייניהם

 רצונם שביעות עלמידע השאלונים  וליקטף הקורס בסו ;)שאלונים 353(מולאו ו ממנ יהםציפיות

  שאלונים). 198(מולאו  מבחינתם הקורס תרומות תפיסת ועל קורסמהבני הנוער  של

 מבחן וכן הועבוד השכלה בנושאי יהםשאלות על עמדותבני הנוער  שאלוניכללו בשני המועדים 

   .בתכנית שנלמדו הנושאים על ידע

                                                   
 מנחים החלו את התכנית בתש"ע, חמישה מהם עזבו את התכנית או את המסגרת במשך שנת הפעילות. 50 25
  מו השאלות על מתכונת התכנית ושונו השאלות על הכשרת המנחים.כך למשל צומצ 26
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(בשיעור של  הקורסהפער במספר המשיבים בין שני המועדים נובע מעזיבה של בני נוער את 

מילוי השאלון בסוף -בני נוער) ומאי 13התכנית במסגרת אחת (מהפסקת יפורט בהמשך), ; 25%

   27.בני נוער) 45השנה בשלוש מסגרות (

 NFTE בתכניתעל התפקוד הלימודי  איסוף מידע – המנחים ידי-למילוי על לימודי תפקוד טופס(ג) 

   28).טפסים 334ה (סה"כ או נער נערשל כל 

   ם.יהעל אודות טופסבני נוער, בין שמילאו שאלון בעצמם ובין שמולא  416בסך הכול התקבל מידע על 

  
  : מספר בני הנוער שמילאו שאלונים או שמולאו טפסים על אודותיהם, לפי סוג שאלון1לוח 

  N
  353  הקורס (מילוי עצמי של בני הנוער)שאלון תחילת 

  198  שאלון סוף הקורס (מילוי עצמי של בני הנוער)
  153  שני השאלונים 

  334  טופס תפקוד לימודי (מילוי המנחים על אודות בני הנוער)
  416  לפחות אחד מכלי מידעמהם או על אודותיהם  התקבלמס' בני נוער ש

  

העולים בתהליך  קשייםהו הרצון, שביעות בתכנית הפעילותדפוסי  עלנאסף מידע איכותני כמו כן 

 אמצעותב. מידע זה נאסף בעיני גורמים המעורבים בה משתתפיםלתרומות התכנית על וכן  ההטמעת

עם בני נוער בוגרי  ראיונות טלפוניים, התכניתשל  רכזותעם הו מנהלתה עם פנים-אל-פנים ראיונות

   ).4עם בני נוער משתתפי התכנית (קבוצות מיקוד ) ו15התכנית (

  

  התופריס התכנית. היקף יישום 3

   ארציתהיקף יישום התכנית ברמה ה 3.1
רשת  ,: בתי ספר בפיקוח משרד התמ"תורשתות שירותים חמישהב תכניתה יושמה תקופת המחקרב

וייס ועמותת תפוח. נוסף על כך יושמה התכנית בכמה מסגרות קטנות  אורט, 'קידום נוער', מכון ברנקו

) חלה 2010–2009) לתש"ע (2009–2008מראה כי בין תשס"ט ( 2לוח ). 3-ו 2(ר' פירוט בהערות ללוחות 

בהתאם חלה עלייה ניכרת גם  29).31-ל 27-שבהן החלה התכנית לפעול (מ המסגרותעלייה במספר 

דרך מאילת בדרום,  :הארץ רחבייישובים רבים בב נעשה התכנית). יישום 50-ל 36-במספר המנחים (מ

אביב במרכז ועד חיפה, עכו, מגדל העמק, יקנעם,  גוש, ירושלים ותל-יבנה, בית שמש, גוש עציון, אבו

    .פחם, עפולה, כפר כנא, עראבה וטבריה בצפון-אל-אום

 
   

                                                   
 בני נוער שלא ידוע מדוע לא מילאו את השאלון בסוף הקורס. 14ישנם עוד  27
היענות, מאחר שלא  שיעוריהן לגבי טופסי התפקוד הלימודי והן לגבי שאלוני בני הנוער אין אפשרות לציין  28

 ר המשתתפים בתכנית.התקבל מידע מדויק על מספר בני הנוע
מסגרות,  31מסגרות שהחלו לפעול בתשס"ט, חמש לא סיימו את הפעילות. בתש"ע התחילו בפעילות  27- מ 29

  ומהן שלוש לא סיימו אותה.
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   (במספרים): היקף התכנית בתקופת המחקר, לפי שנים 2לוח 
  הערכה** –בני נוער   מנחים  מסגרות  שירותים או רשתות*  

  380-כ  36  27  5  )2009–2008"ט (תשס

  420-כ  50  31  5  )2010–2009(    "עתש
ומכללת אפיק וכן 'בית חם'  יעליישמו את התכנית כמה מסגרות קטנות: עין  ,שירותים/הרשתות 5*  נוסף על 

  גוש ובי"ס ברושים לחינוך מיוחד בתש"ע.  -, מתנ"ס אבוגוש בתשס"ט- באבו
  מאחר שלא התקבל מידע מכל המסגרות על מספר בני הנוער שהשתתפו בתכנית.  מדובר באומדן,** 
  

ים אלא התרחב מספר המסגרות חדש ושירותים רשתותנמצא כי בין תשס"ט לתש"ע לא הצטרפו 

רשת אורט (עלייה משתי מסגרות ב בעיקרלו, והמשתתפות בתכנית הכלולות ברשתות ובשירותים א

 מספר הצטמצם ומנגד, (עלייה משמונה לעשר) 'נוער קידוםשבהן יושמה התכנית לשש מסגרות) וב'

   .)3לוח ר' ((מחמש לשתיים)  תפוח עמותתבמסגרות ה

  
  : המסגרות המשתתפות בתכנית, לפי שירות או רשת  (במספרים)3לוח 
  )2010–2009תש"ע (  )2009–2008( תשס"ט  ים/שירותרשתות סוגי

  5  5  תמ"ת
  6  2  'אורט'
  10  8  'קידום נוער'
  4  4  'וייס ברנקו'
  2  5  'תפוח'

  4  3  אחרת*
  31  27  "כסה

גוש, בי"ס ברושים, מכללת -עין יעל, מתנ"ס אבו –'בתים חמים', עין יעל, מכללת אפיק; בתש"ע  –* בתשס"ט 
  אפיק

  

   אוכלוסיות-תתהתכנית ב היקף 3.2
התכנית מיושמת במגזר היהודי, בין השאר גם במגזר החרדי, וכן במגזר הערבי. מהראיונות עם צוות 

ננקטות פעולות להרחבת התכנית גם במגזר  התכנית עולה כי הפעילות במגזר הערבי הורחבה וכי

  החרדי. להלן יוצג היקף הפעילות באוכלוסיות אלו:

 זה מגזר יישום ב. הנוער ניב 130-בהן כו 30,מסגרות שמונהב כיום מיושמת התכנית – ערביה מגזרה

   .לווה בהתאמת התכנים והמינוחים לחברה הערבית וכן בתרגום של חוברת העבודה לערבית

 חת א במסגרתבשתי מסגרות (בתש"ע יושמה התכנית  היושמהמחקר  בתקופת – חרדיה מגזרה

 היעדרעקב החרדי מגזר יישום בב קשיים דיווח על התכנית צוות. )נערות 12 שתתפוה בהבלבד, ו

 פרטיים גופיםמסגרות וריבוי  ישבמגזר החרדי ש ציינהמנהלת התכנית . זו חברה על קימספ ידע

מאחר שנדרשת עבודה  תכנית,עכב את ההשתלבות באותם. בכך יש כדי לרשתות המפעילות מעט ו

את הפעילות  להרחיבהתכנית כי הוחלט  מנהלות דיווחו ההערכה של השני בשלב מול גופים רבים.

  .פועל שירותהבהם שחרדיים  יישובים' באמצעות פריסת התכנית בנוער קידום' דרך החרדי למגזר

                                                   
 של 'אורט' וכן מתנ"ס אחד. 2של 'תפוח',  2, 'קידום נוער'של מסגרות  3 30
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  ירותיםובש רשתותבהתכנית  שתלבותדרכי ה. 4

. מיושמת התכנית בהםששירותים וה התכנית עם הרשתות צוות של הפעילות דפוסי את נסקור להלן

תהליך עסוק בנ המשך. באלוובשירותים  ברשתותהתכנית שנקבעו ליישום  םתנאיה יוצגו ראשית

  ליווי השוטף שהם מקבלים לאורך כל הפעילות.בוכן ה ב למדלמנחים המתעתדים  לההכשרה ש

  השתלבות התכנית ברשתות ובשירותים 4.1
NFTE התכנית לצורך השתלבות  .קיימים רשתות ובשירותיםת בשמויהיא תכנית עצמאית המ

פי דרישות התכנית. בשנת ההפעלה הראשונה - במסגרת חדשה על המסגרת לעמוד בכמה תנאים על

פה בנוגע לתנאים האלה, אך מהשנה השנייה הייתה השתלבות התכנית במסגרת -נעשה הסכם בעל

. מקצת התנאים הכלולים כרוכה בחתימה על מסמך הבנות, ובו מידע על חובות המסגרת המפעילה

לתכנית ת שני מנחים אלהקצ לפחות; משך שנתייםבהתכנית ליישום  המסגרתיו התחייבות במסמך ה

 התכניתלימוד שעות ל 40הקצאה של לפחות ל(רצוי בהנחיה משותפת);  לעבודה במשך שנתיים אלו

כגון הזמנת יזם אורח או  ,פעילויות נלוותשל קיום ותיאום לתלמידים בכיתה;  10מינימום ל; בכיתה

  בימי עיון ובמפגשי הדרכה. המנחים השתתפות לעל, וכן סיור במפ

  

בפועל אין יכולת לאכוף את התכנית במסגרת, אך יישום מרכזי ב רכיב אהחתימה על מסמך ההבנות הי

 רכזותמהראיונות עם מבוססת על יחסי אמון. הכתוב במסמך, וההתחייבות למלא את תנאי המסמך 

 הנכונות ברמת תלוי המנהל עם והקשרמנהלי המסגרות,  התכנית עולה כי אין מפגשים קבועים עם

הצלחת את חשיבותו לתפקיד החשוב של המנהל והרכזות אף ציינו את ה .בתכנית להשתתףשלו 

"מנהל שדואג לשעות במערכת, להתעניין ולדחוף, להקצות : ציינההתכנית במסגרת. אחת הרכזות 
   .מעורב... זה מסגרת עם סיכוי להצליח"משאבים, נכנס לפגישות אתנו מדי פעם, מנהל 

הוחלט בין השלב הקושי לאכוף את ההבנות שבמסמך ובשל חשיבותן להצלחת התכנית בעקבות 

לרכזות לפקח טוב יותר  ישונה ויעודכן כדי לאפשר ההבנות מסמך כי איסוף המידעהראשון לשני של 

בעת ביצוע המחקר . ת העבודה לפיונעשו שינויים בתוכן המסמך ובמתכונ .התכנית יישוםעל דרכי 

עודכן המסמך לצורך המשך העבודה עם 'קידום נוער', ובהמשך הוא עתיד לשמש גם את שאר 

  המסגרות. 

  

התברר  .להפעלה קריטריונים ,התכנית מדרישות חלקכ בו, שלבל הוחלט, ן המסמךלתוכ אשר

 בני סיגיל הצורך ה היה בעייתי גםכמוו, תבעייתיייתה ה במסגרות שהקפדה על יישום קריטריונים אלו

 עסקיתה תכניתה לבניית בקבוצה תלמידים של –מקסימלי וה מינימליה – מספראף הו לתכנית נוער

. מכיוון לתכנית קריטריונים לבחירת מנחה הוא למסמך שהוכנס נוסף נושא). 6(ר' פירוט בפרק 

הוחלט  ,עובדה מוגמרתהם המנחים ומבחינתן שהרכזות אינן מעורבות בתהליך הבחירה 

  מנחים מתאימים. בשללתקווה שיסייעו בברורים יותר,  בעניין הנחיית התכנית יהיו קריטריוניםשה
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 . מעתה,אקט פורמלי של קבלת התכנית, בתור במפגש הראשון עם המנהלמסמך ההבנות  צגעבר הוב

יך א ולבדוק בפרטיו להתעמק יהיה אפשר כךו, הראשון המפגש מועד לפני המסמך ישלחהוחלט, י

  . במסגרת בפועל מושייל

רכזות  שירותים,וב רשתותבהמסמך המפרט את תנאי השתלבות התכנית  עם זאת חשוב לציין שלמרות

 הן,. לדברישבה היא משתלבת דיווחו גם על גמישות והתאמה של התכנית למסגרת והמנהלתהתכנית 

   אחת הרכזות:  לדברי. כך התכנית של החוזק מנקודות אחתזו היא  יכולת

לנו לא מעט יד חופשית, רואים את זה ממש משנה לשנה, אם יש קושי מגייסים  יש"
 ישנה .קונספט בשינוי, באירועים, במערכים, במיידי כבר למסגרתהכול לתת מענה 

  ."התכנית של גדולה מאוד חוזק נקודת וזו ,גמישות

  ההכשרה והליווי של המנחים 4.2
עובדי המסגרת המפעילה את התכנית, מורים מדובר ב .התכניתליישום  חשוב משאב מהווים המנחים

בשתי שנות הפעילות שנבדקו במהלך המחקר השתתפו או מדריכים שעבדו בה עוד לפני התכנית. 

 יוצגו בהמשךמנחים. לקראת קבלת התפקיד, המנחים מקבלים הכשרה מקדימה.  40- בתכנית כ

, המועדים בשני שמולא שאלון למילוי עצמי למנחיםפי ה-על, ההכשרהתהליך  על עיקריים ממצאים

כמו כן יוצגו ממצאים על תהליך הליווי השוטף של המנחים העובדים  .פעילות שנת כלסוף  לקראת

  בתכנית.

  א. ההכשרה המקדימה למנחים
מחולקת והיא  ,שעות 40 ההכשרההיקף  .חיצונית החבר הם עובדיההכשרה למנחי התכנית מדריכי 

צריכים התכנים שהמנחים של כל אחד). ההכשרה כוללת לימוד  יומיים בני( מרוכזיםמפגשים  שניל

גיוס תלמידים  גוןהתכנית, כ יישוםבכיתה וכן קבלת כלים להתמודדות עם סוגיות הקשורות ב ללמדם

). נוסף בשלב ב' 95%-בשלב א' ו 100%. כמעט כל המנחים השתתפו בהכשרה (עם מנחה נוסףוהנחיה 

התמקד בהעשרה של החומר הנלמד. והוא  ,יום עיוןלאחר תחילת יישום התכנית הכשרה נערך ה לע

אחת אף שההשתתפות בו היא השתתפו ביום העיון, לא מהמנחים רבים בשני שלבי המחקר עלה כי 

 םביו נרשמה עלייה בשיעור ההשתתפותבין שתי שנות ההפעלה שהוערכו  ,עם זאת .מדרישות התכנית

ו בו ,המנחים להשתתף בערב הוקרה לקראת סוף השנה התבקשו ). מלבד זאת55%לעומת  39%( העיון

  מנחים. לשי חלוקת לנושאי התכנית) וקשורה בהכרח  לאפעילות העשרה כללית (

 שינויים על ו רכזות התכנית לצוות המחקרווחיד המידע לאיסוף השני שלבב – בהכשרה שינויים 

לבטל את יום הוחלט  בעקבות שיעורי ההשתתפות הנמוכים בימי העיון. ההכשרה במתכונת וששנע

כי עוד יומיים להכשרה. עוד הוחלט  הפעלת התכנית במסגרת שנתהעיון ובמקומו להוסיף במשך 

 המנחים של נוכחות להבטיח כדי הכשרההבסוף תהליך  רק תינתן התכנית למנחי הסיום תעודת

 העידו הם( התכניתורכזות  המנחים מן ומשובממצאי המחקר  קבותבע, כן כמו. ההכשרה ימי בכל

) בהמשך יוצגשלהם מההכשרה הם נתקלים בבעיות רבות ביישום;  הגבוההרצון השביעות  אף שעל

 גם הייתה ואל שינויים לע נוסף .המנחים של והתנסויות מעורבות יותר הכשרהב לכלול הוחלט

  .הערבי במגזר המנחים צורכי על יותר טובלענות  כדי, בערבית נפרדתהכשרה 
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 בשאלונים למנחים בשלב הראשון לאיסוף המידע הובעה  – מההכשרה המנחים רצון שביעות

) ממבנה ההכשרה, מתוכני ההרצאות ומחלוקת הזמן בין 90%שביעות רצון גבוהה מאוד (מעל 

 מציעיםם המנחי מעל מחציתפי השאלון, -, עלהתנסויות. עם זאתבין ההשיעורים העיוניים ל

דווח בראיונות על  או להוסיף ימים. בהתאמהאותה , לרווח כה: להאריההכשרהלשנות את 

כי בהם הרגישו שהמנחים על תכנים ספציפיים  עוד דיווחוהכשרה "צפופה" ו"לחוצה בזמן". 

: הכרת אופן הניהול השוטף של עסק למשלהמידע שקיבלו לא היה מספק לצורך מילוי תפקידם, 

), בעיות ואילוצים (חשיבה יצירתית) 25%( פוינט'-'פוור), טכניקת הצגה ב29%), תמחור (42%(

אנשי ). בעקבות הצגת מידע זה לצוות התכנית ודיווחים ש21%( עסקבדיקת היתכנות ו )24%(

שמעו בעצמם מהמנחים הוחלט להקדיש את יום העיון להבהרה ולרענון של הנושאים הצוות 

 הפיננסיים.

בהם נמצא ש בנושאיםמידע וכלים מספקים  ובליק אםני לאיסוף המידע נשאלו המנחים בשלב הש

 של בדרך התכנים תארוהכי קיבלו מידע מספק על דיווחו מהמנחים  רבים. ביישום קשיים חווכי 

בנייה וגיבוש של קבוצת על ) ו92%עבודה בכיתה בקבוצות קטנות (על ), 97%( ופעילויות התנסויות

המשותפת הנחיה בנוגע לאחוזים נמוכים יותר דיווחו על קבלת מידע מספק ). 82%( התלמידים

   ).60%גיוס תלמידים (לו )74%(

  המנחים במהלך התכנית ושביעות רצונם  ליוויב. 
 ובלימהם ק 71%בשלב השני),  97%-בשלב הראשון ו 100%כמעט כל המנחים דיווחו על קבלת ליווי (

. דפוס ליווי של 'קידום נוער'והשאר מטעם רפרנט של  'אשלים'מטעם את הליווי מרכזות התכנית 

נועד לסייע לרכזות התכנית בתהליכי הליווי אך  השירותאו  הרשתמתוך רפרנטים מתוך המסגרת או 

(כפי שיוצג בהמשך). שלב ב' של המחקר  שירותאו ב ברשתגם לאפשר בעתיד הטמעה של התכנית 

בשלב א') דיווחו  21%לעומת  32%ואחוז גבוה יותר של מנחים ( ,יוויראה כי חל מיסוד של דפוסי הלה

) 90%. בשני מועדי מילוי השאלון דווח על שביעות רצון גבוהה (מעל קבועה במתכונתעל קבלת ליווי 

ומהסיוע בהתמודדות עם קשיים בתוכני התכנית, רפרנט)  או (רכזותמזמינות הצוות המלווה 

  . המשותפתהנחיה בהתלמידים ועבודה עם במתכונת, ב

  מנחים ובני נוער –מאפייני אוכלוסיית התכנית . 5

   31צוות המנחים 5.1
 40הוא  הממוצע הגיל). 80%) ויהודים (84%), ילידי הארץ (70%( נשים הם המנחים מרביתכי  נמצא

, )שלישי או שני תואר מהם 24%-ל( אקדמאיםמהמנחים  92%). 60עד  24(טווח הגילים הוא 

בין של איסוף המידע ל הראשון השלב בין) ניסיון ורקע בעבודה עם בני נוער בסיכון. 81%( למרביתםו

 השתלבות), כנראה בשל 59%לעומת  70%עוסקים בהוראה (הה באחוז המנחים יישני חלה עלהשלב ה

  שנה.   14הממוצע של המנחים הוא ההוראה יותר מסגרות בית ספריות. ותק ב

                                                   
המאפיינים האישיים בחלק זה כוללים את המאפיינים  –מאפייני המנחים נבדקו בשני שלבי איסוף המידע  31

  כפי שעלו בשלב השני. 
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   בני הנוער 5.2
לשפוך  יכול. מידע זה םלתכנית ומניעים להצטרפות כיצד הגיעויוצג מידע על מאפייני בני הנוער,  להלן

דרכים למשוך בני נוער על או  נחשפות לה שאינן אוכלוסיות בקרבהתכנית  יישום עתידי של עלאור 

  . אליה

בנים בני הנוער הם  יותר ממחצית הקורס. עולה ממנו כיתחילת מבני הנוער ן לשאלוהמהמידע התקבל 

מאתיופיה  7%מחבר העמים,  8%מבני הנוער הם עולים ( 16%. )84%) ומרביתם ילידי הארץ (59%(

יתר בתכנית לבני נוער עולים לעומת שיעורם -מעיד על ייצוג הזממצא  .)והיתר ממדינות אחרות

בכל הקשור בבני נוער עולים  הממצא נכון בעיקר בישראל. 17–12 בניבקרב  9%-כ –באוכלוסייה 

 71%. )2010, וקונסטנטינוב'ינסקי, לוי סטרבצ-כאהן(בלבד  1%-מאתיופיה; שיעורם באוכלוסייה כ

בני הנוער מ 21%. 24–13טווח הגילים הוא  ;17ל הממוצע הוא מבני הנוער בתכנית הם יהודים. הגי

שחיים  18–0 םגיליבילדים המ 8.5%- לבהשוואה אחוז גבוה יחסית , הוריות-חיים במשפחות חד

באים  )23%). כרבע מהם (2009בן אריה וציונית, ( הכללית באוכלוסייה הוריות-במשפחות חד

 74%מעלה כי של בני הנוער דיקה של העיסוק העיקרי ב בהן ראש המשפחה אינו עובד.שממשפחות 

'מפתן' ותכנית  למשלבמסגרות אלטרנטיביות (נוספים לומדים  22%-לומדים בבית ספר ו מהם

  עבדו בעבר).  40%-עובדים כיום ו 30%מבני הנוער ניסיון תעסוקתי ( 70%-נמצא כי ל עוד). היל"ה

  בכיתה התכנית הפעלת דרכי. 6

להלן יוצג מידע על דרכי יישומה של התכנית בכיתה: החל בדרכי גיוס תלמידים לתכנית, עבֹור 

 ון של בני הנוער מיישום התכנית בכיתה.  במתכונתה ובשיטות הלמידה בה וכלה בשביעות הרצ

  להצטרפות םומניעי לתכניתשל בני הנוער  הגעה דרכי 6.1
ובתכנית היל"ה  מסגרות התכנית היא חלק ממערכת הלימודים (בעיקר בבתי ספרבמרבית ה

אולם ידי המדריכים. - חוג עלאו  קורסבתור בהן היא מוצעת שכאלה ישנן ו ,)שבמסגרת 'קידום נוער'

  בחירה. בני הנוער דיווחו בקבוצות המיקוד כי ההצטרפות לתכנית הייתה בגדר  בשני המקרים

  

שגיוס קבוצה ושיווק התכנית לתלמידים (לעומת העברתה בקבוצה /  יאה התכניתיסוד של ה הנחת

כיתה קיימת) יקנו לה יוקרה ויבטיחו שבני הנוער שיצטרפו אליה אכן ישתתפו במפגשים, בשאיפה 

 מהמסגרות 30%-ב ,בשלב הראשון להערכהמדיווח המנחים עלה כי עם זאת ף לנושא היזמּות. להיחש

באחוז המסגרות שבהן נכנסו  היעליאף בשלב השני חלה , וקיימתאו לכיתה  לקבוצה נכנסו הם

כלומר, למרות ההמלצה להרכיב קבוצה  .דווח כך)המסגרות מאחוז  42%-לקבוצה או לכיתה קיימת (ב

ידי שיווק לתלמידים, כדי להבטיח מוטיבציה, בפועל אחוז לא מבוטל מהמסגרות העדיפו להפעיל -על

מיושמת  אינההתכנית  בהןש )רבעים כשלושההמסגרות ( רובבאת התכנית בכיתה או בקבוצה קיימת. 

שהביע עניין בתכנית היה רשאי להצטרף : כל תלמיד גיוסתהליך של  יהה קיימת או בכיתה קבוצהב

מערכתית, מתלמידי הכיתות המשתייכים  החלטהפי -הקבוצות הורכבו, על מסגרותביתר ה .אליה

  למגמה מסוימת או למסלול לימודים מסוים. 
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כל והקורס י" ).1( להשתתף בתכנית היושלהם משאלוני בני הנוער עולה כי שתי הסיבות המרכזיות 

  ). 43%( נים"עניי). "נושאי הקורס מ2(-) ו60%( "ק בעתידלסייע בהקמת עס

מהראיונות  .)23%יפי (ּכֵ יהיה קורס ותפיסה שה )24%סיבות נוספות שדווחו היו השפעת המנחה (

(הכרה בתכנית בתור יחידת לימוד פנימית או לצורך השלמת גם הקרדיטציה שומקבוצות המיקוד עלה 

' וב'אורט', כפי קידום נוער'בקרדיטציה של התכנית קיימת (מניע להשתתף בתכנית השכלה) הייתה 

  שיפורט בהמשך).

  התכנית מתכונת 6.2
כולל הוא חודשים), ו שניים עד תשעהחודשים (הטווח הוא  חמישהבמסגרת הוא בממוצע  הקורסמשך 

במתכונתה  למודל אפשרברוב המקרים שיעור שבועי הנמשך בממוצע שעתיים וחצי. את התכנית 

המסגרות  אחוזעלה  לשני הראשוןשעות). בין השלב  40שעות) או במתכונת מקוצרת ( 65אה (המל

  ).בהתאמה 81%לעומת  39%( הפעילות במתכונת מלאהשבהן הועברה 

  למידה שיטות 6.3
קבוצות  :ייתית ואינטראקטיביתוחו בדרך NFTEפי תפיסת התכנית, על המנחים ללמד את שיעורי -על

אינו בהוראה פרונטלית, המנחים תפקידם העיקרי של יחד תכנית עסקית.  הבונותנוער הלמידה של בני 

הדרכה ת וחוברלשם כך מסופקות להם  קבוצות בתהליך בניית התכנית העסקית.אלא בהנחיית ה

 .לימודייםמשחקים ובהן הפעלה ו, להוראהייתיות ומידע על דרכים חוומערכי שיעורים הכוללות 

-) דיווחו כי הם משתמשים במערכי השיעור "במידה רבה או רבה מאוד" ו98%כמעט כל המנחים (

המנחים מ 90%-ציינו כי הם מיישמים את שיטות ההוראה שלמדו בהכשרה. כמו כן, יותר מ 88%

 NFTE ציינו כי שיעורי לשיעורים אחרים שהם מלמדים NFTE שהתבקשו להשוות בין שיעורי

מגוון רחב בתלמידים וכן השל פעילה השתתפות , עבודה בקבוצות, מאופיינים ביותר דיונים כיתתיים

  יותר של פעילויות. 

, ובעיקר מדרכי הפעלת התכנית בכיתהשהשתתפו בקבוצות המיקוד הביעו שביעות רצון רבה ני נוער ב

משיטת הלמידה המשלבת פעילות חווייתית, ובה משחקים ותחרויות. הם ציינו את העצמאות 

"פה יש לך יותר שליטה על הזמן שלך, על מה אתה צריך טת הלמידה, למשל: והאקטיביות בשי
. בני הנוער גם לעשות, זה בידיים שלך, אין מי שיכתיב לך. אני מכתיב לעצמי. זה סוג של עצמאות"

שהם "מרוצים או מרוצים מאוד" דיווחו  90%-כ. ומתפקודם מהמנחים גבוהה רצון שביעות הביעו 

 בעבודה הסיוע), ומעניינת ברורה(בצורה  החומר תקנייה דרכי גוןכ ,נחההמ תפקודבמהיבטים 

הבחינו בין מנחים בתכנית לבין  הם. בשיעור הפרטנית העזרה וכן לבניית התכנית העסקית בקבוצות

המורים האחרים שלהם, בעיקר ביחס, בהשקעה ובאכפתיות כלפיהם. כפי שציין אחד הנערים: 

'נסגור את השיעור ולא אכפת מכלום', הם יצרו אווירה משפחתית, גם  "הגישה היא של הבנה, לא של
לצד שביעות הרצון הכללית של בני הנוער מהתכנית, יש לציין  .אחרי השיעור אנחנו יושבים ומדברים"

שכחמישית מהם סברו כי רמת השיעורים הייתה גבוהה מדי. גם בקבוצות המיקוד עם בני הנוער עלו 

מהמנחים ציינו  70%-הלימוד, בעיקר בחלקים הפיננסיים של התכנית. ואכן, כקשיים בהבנת תוכני 

  בשני שלבי איסוף המידע שהתמחור הוא הנושא שבו התלמידים "מתקשים או מתקשים מאוד". 
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רכזות התכנית ציינו כמה קשיים ביישומה בכיתות. ראשית נטען כי לא תמיד המנחים מכינים מראש 

וברת מערכי שיעור מוכנה שאמורה להקל את ההכנה. לדבריהן, המנחים את השיעור, אף שיש להם ח

ההכנה בהיעדר תקצוב של שעות ההכנה ובעומס המוטל עליהם. חוסר המוכנות לשיעור, -תולים את אי

מציינות הרכזות, מקשה על המנחים להורות את התכנים בצורה חווייתית כנדרש, בדרך שתקל על 

החומר. כמו כן העלו הרכזות בעיות משמעת של התלמידים המקשות התלמידים ללמוד ולהפנים את 

ליישם דרכי פעילות חווייתיות וציינו שהלחץ להספיק לסיים חומר לתחרות רבע הגמר (לקראת תום 

   התכנית) גורם למנחים ללמד את  החומר בהוראה פרונטלית.

  בתכנית מפתח פעילויות 6.4
בהם בני הנוער מציגים את התכנית ששיעורים הכיתתיים, התכנית כוללת שלושה אירועים ה לענוסף 

משתתפים בתכנית את למטרתו לחשוף '; טקס הסרת הלוט' אהעסקית המתגבשת. האירוע הראשון הו

 מסגרותבבהמשך השנה מתקיימת  .מהמסגרות 91% השתתפוטקס זה בהרעיון העסקי של כל קבוצה. 

רבע הגמר.  בתחרות המסגרתלייצג את נבחרת התכנית העסקית הטובה ביותר ו, פנימית תחרות

כל המסגרות וממהמסגרות בלבד. את התכנית מסכמת תחרות רבע הגמר,  59%-תחרות זו התקיימה ב

של שיתחרו על המקום הראשון. שיעור ההשתתפות , והן ביותר שלוש הקבוצות הטובותבוחרים ב

נוסף על בדיקת אחוז המסגרות שהגיעו לאירועים אלו בדקנו . 72%היה  תחרות רבע הגמרבהמסגרות 

באירועים  נמצא כי 32.הפנימית ובתחרות הלוט הסרת בטקסגם את שיעור ההשתתפות של בני הנוער 

אמורים  כלל התלמידים, בהתאמה, אף שהשתתפו בין שני שלישים לשלושה רבעים מבני הנועראלו 

    .להשתתף בהם

או ביקור במפעל  ממליץ עליהן: המטהשגם פעילויות העשרה  בתכניתת מתקיימות מלבד התחרויו

מדיווח המנחים . מציעות לבני הנוער טעימה מעולם היזמות . פעילויות אלועסק והרצאה של יזם אורח

 70%השתתפו בהן  הכול ובסך, בחרו לקיים פעילויות העשרה אלורק כמחצית מהמסגרות עולה כי 

מבני הנוער שהשתתפו בפעילויות האלה העריכו מאוד  70%–60%-עם זאת, כבני הנוער. כלל מבלבד 

בביצוע התאמות  קשיים ועם רכזות התכנית על מהראיונותאת מידת סיוען לבניית התכנית העסקית. 

  . בשפתם תלמידיםַירצו לש יזמים מציאת גוןכבמגזר הערבי,  מסוימות פעילויות קיוםנדרשות ל

  קטנות בקבוצות העבודה 6.5
. היא נעשית בקבוצות קטנות. תכניתמסגרת הב הנוער בני לשהתכנית העסקית היא המטלה העיקרית 

לתפיסת צוות התכנית, קבוצות אלו אמורות לכלול ארבעה תלמידים, אך בפועל הן גדולות יותר 

 הערבי במגזרכי  נמצא). 12–2ומשתתפים בהן בממוצע שישה בני נוער (מספר בני הנוער בקבוצה הוא 

 ,בקבוצה תלמידים 5.2 לעומת 7.9( היהודי המגזר לעומת גדול היה בקבוצה התלמידים ממוצע

  ). בהתאמה

  התבקשו להביע את שביעות רצונם משישה רכיבים של העבודה בקבוצה. הנוער בני

                                                   
 ,רבע הגמר לא משתתפים כל בני הנוער אלא הקבוצה שנבחרה להציג את התכנית העסקית שבנתה בתחרות32

 שיעורי ההשתתפות. ציין את ל אפשר-איולכן 
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דיווחו על שביעות רצון גבוהה מתפקוד הקבוצה ומתחושתם האישית בה. גם  88%- ל 78%בין 

בקבוצות המיקוד שיבחו בני הנוער את העבודה בקבוצות וציינו את מספר התלמידים הקטן המאפשר 

פרודוקטיביות, סיעור מוחות והפריה הדדית. ואולם, למרות שביעות הרצון הגבוהה והתרומה שרואים 

) שהיו 60%-הנוער בעבודה בקבוצה הקטנה דיווחו המנחים על אחוז נמוך יחסית של בני נוער (כבני 

השתתפו בתהליך בניית התכנית  לא כולםפעילים "במידה רבה או רבה מאוד" בקבוצה. זאת ועוד, 

היו  שסיימו את הקורסמבני הנוער  71%לפי דיווח המנחים בטופס התפקוד הלימודי, : העסקית

 בני אחוז לגבי נתון לנו אין, הקורס סיום שהמנחים מילאו את הטופס לפני מאחרפעילים בתהליך. 

   .עסקיתשל דבר לבנות תכנית  סופוב סיימוש הנוער

במצב של להסכמה קושי להגיע  :קשיים בעבודה הקבוצתיתאל מול שביעות הרצון ציינו בני הנוער שני 

, תופעה שיש בה כדי לגרום לעיכובים בשל הצורך של תלמידים ריבוי דעות וכן נוכחות לא קבועה

  לגבש מחדש את הקבוצה. אףולעתים  ונעדרמי שלעדכן את 

  משותפת הנחיה 6.6
התכנית תומכת בהנחיה משותפת של שני מנחים. לטענת צוות התכנית, ההנחיה המשותפת טובה יותר 

לדפוס עבודה של לימוד חווייתי בקבוצות, שכן מעבר לחלוקת אחריות בעבודה, היא מקלה על המורה 

ות היחיד מול קבוצות בני הנוער ומאפשרת זמינות רבה יותר לטיפול בקשיים שעולים בעבודה בקבוצ

בהן דווח על שחלה עלייה באחוז המסגרות  איסוף המידעשני של שלב הבין השלב הראשון להקטנות. 

   .זו הנחיה דרך של התגבשות על העידובכך יש כדי ל), 65%לעומת  50%(פורמט זה של הנחיה 

ף רכזות התכנית דיווחו כי בדרך כלל המנחים מצליחים להנחות יחד. מנחי התכנית בשני שלבי איסו

 זאת ציינו 80%: המנחים מתחלקים באחריות (המשותפתהמידע ציינו אף הם תרומות של ההנחיה 

- (כ לחלוק אתו את הנטלוגורם שאפשר להיוועץ בו  בשני); המנחה הנוסף הוא 93%-בשלב הראשון ו

בשני). עם  85%-בשלב הראשון ו 80%); והמנחים מתנסים בשיטת הנחיה חדשה (השלבים בשני 90%

זאת, הרכזות ציינו כי לא תמיד המנחים מרגישים בנוח לשטוח לפניהן קשיים שהם חווים עם הקולגה 

 המנחים משאלוני גםואף סיפרו על שלושה מנחים שעזבו את התכנית בשל קשיים שחוו עם השותף. 

הנחיה המשותפת ב )כלשהי במידה( יםקשיהתעוררות  על דיווחו 25%–15% זה: רבהקש קשיים עולים

"תחרות על לב  אף או שווהאינה  נטלה חלוקתשהעברת התכנית, תחושה  דרכיעל דעות  חילוקיבשל 

      .ובאחוז המנחים שדיווחו על קשיים אל חלה ירידה , בין השלביםעם זאת 33התלמידים".

  דפוסי העבודה עם המתנדבים מהבנק הבינלאומי 6.7
 םה מתנדביםהתכנית משלבת מתנדבים מטעם הבנק הבינלאומי, שהוא כאמור שותף בתכנית. ה

 שחולקים מהידע שלהם ומזמנם בעבודה עם בני הנוער והמנחים.בבנק  והבינוני הבכיר מהדרגעובדים 

 .עסקית תכנית הבונות בני הנוער ולקבוצות למנחים ועסקי מקצועי ליווי תכוללם העיקרית פעילות

. קשייםנתקלו ב בהםש בתחומים למנחה או בני הנוערל תפרטני עוזרים או ומלמדים לכיתות יםבא הם

                                                   
 ענו לאאלה  כי השותפים שלהם, יםמנחהסכמות עם ה- שעזבו את התכנית בגלל אי מנחיםכולל  אינו הדיווח33

     .השאלון על
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 שםשל בני נוער  םבמסגרת ביקור הבנק בסניפי הרצאותבתכנית הם  המתנדביםל נוספים ש תפקידים

ידי צוות התכנית -עלעלה  הבנק של המתנדביםפיתוח תחום  ,כללכ .השנה לאורך בתחרויות שיפוטוכן 

  יעדי התכנית.מכאחד 

ובהתאם מצוותות אותו למסגרות לפי בקשת המנחה  והןמתנדב המשתלב בתכנית מופנה לרכזות 

המסגרת  עם הקשר .בגורם מבחוץ ולשלב אותו בנעשה בכיתה של המסגרת להסתייעליכולת ולפניות 

ך שהמקצועי כולל ארבע פגישות במ הליווי; ומתחיל בפגישת היכרות ותיאום ציפיות עם המנחה

 רקתש"ע חונכים למנחים או לכיתה. לפי רכזות התכנית,  בשנתשבעה מתנדבים מהבנק שימשו השנה. 

 רבית. להציע וביכולת שיש הסיוע אתהיטב ניצלו המסגרות שהסתייעו במתנדב  שבע מתוך שלוש

מועדים  למצוא התכנון של המנחה שהקשבהתארגנות וב חוסרעקב  בלבד חלקי היה הקשר המסגרות

 עוד להוסיף שבאפשרותו מקצועי ידע גוףמשום ש החמצה תחושת עולה הרכזות מדברי .נוחים למפגש

נוצל רק  (למשל ביקורים בבנק) לתלמידים נוספות העשרה לפעילויות דלתות ולפתוח לתכנית נדבך

 ,תנדבים מסודרהוחלט כי לקראת שנת הפעילות הבאה יוקם מערך מ זאת. בעקבות ניצול חלקי ביותר

  .'ןמת'ארגון  תבהובל

 תפקוד בני הנוער בתכנית . 7

פרק זה סוקר את דפוסי ההשתתפות בתכנית ומציג את התפקוד הלימודי של בני הנוער: נוכחות 

פעולה עם הוראות המנחה, השתתפות פעילה, ביצוע מטלות  בשיעורים, מוטיבציה ללמידה, שיתוף

. כמו כן נבדקו שיעורי העזיבה של בני הנוער את התכנית, כלומר אחוז התלמידים משמעת ובעיות

שפרשו ממנה במהלכה. זיהוי מאפייני בני הנוער שעזבו את התכנית בלי לסיימה והסיבות לעזיבתם 

וסייה זו ולשמש בסיס לתכנון טוב יותר בעתיד כדי למנוע את יכול לסייע לצוות התכנית להכיר אוכל

התופעה. כמו כן, מידע על התפקוד הלימודי של בני הנוער בתכנית עשוי לסייע בזיהוי של תחומים 

  שבהם יש צורך בשיפור.   

  בתכנית השתתפות דפוסי 7.1
נמצא כי בני נוער המשתתפים בתכנית.  334במסגרת המחקר מילאו המנחים טופס תפקוד לימודי על 

- על- מבני הנוער נכחו בכל או ברוב השיעורים, זאת אף 62% רקשיעורי הנוכחות בכיתה נמוכים למדי: 

הקים פי שבמרבית המסגרות התכנית כלולה בתכנית הלימודים. מעניין לציין שלא נמצאו הבדלים מוב

לפי מסגרת, וגם במסגרות לימודיות דוגמת בתי ספר היו אחוזי הנוכחות דומים. כפי הנראה היו 

תלמידים שבחרו ממגוון סיבות שלא לבוא בקביעות לשיעורים, אף שהשיעורים הם חלק מתכנית 

   34הלימודים שלהם.

, למחקר השנייה בשנה הקורס סיום לקראתנאסף  המידע. התכנית התלמידים את עזיבתגם  הנבדק

הפסיקו את השתתפותם לפני ש יםתלמידאחד מהכל  של העזיבה תאריך על למנחים שאלה באמצעות

עזיבה. בשנה הראשונה למחקר דיווחו רכזות התכנית על  25%הנתונים מצביעים על . תום הקורס

                                                   
 ברנקושל רשת ההערכה  יחידתמנהלת  אמרה היגוי של המחקרהועדת לולציין שבהצגת הממצאים  כדאי 34

 מהתלמידים נעדרים משיעורים.  20%–15% נמצא כי ברשת בבדיקהשוייס 
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 לא מתאימותשעות הסיבות העיקריות לעזיבה, לפי דיווח המנחים, היו . 30%-כ –שיעור עזיבה דומה 

אפשר  .עיות אישיותוב בעיות התנהגות, מוטיבציההיעדר חוסר רצון או  ,תכנית לא מתאיםך מש וא

לייחס את שיעורי העזיבה הגבוהים (וכן את אחוזי הנוכחות הנמוכים) גם לעובדה שבמרבית המסגרות 

ו שיש קשיים ואכן, מנהלי המסגרות ציינ .וקרדיטציה ציון מקנהה לימודים תחום אינההתכנית 

 יםאת הזמן ללימוד ייחדל ביצירת מחויבות לתכנית מצד תלמידים  ושבתקופות העומס יש נטייה

כמו כן, במסגרות שבהן נלמדה התכנית בכיתות י' דווח כי מקצת התלמידים . מבחני הבגרותקראת ל

     לא חשו שום קשר לתכנים מאחר שעולם העבודה היה עדיין רחוק מהם.

: אחוז גבוה לפי מגזר ומין מובהקים הבדליםנמצאו  בני הנוער שעזבו את התכניתבבדיקה של מאפייני 

היה גבוה נערים אחוז הו )7%לעומת  33%הערבי ( לעומת המגזרמגזר היהודי נמצא במהם  יותר

  . )21%לעומת  31%נערות (מאחוז ה

  הנוער בני של לימודית והתנהגות תפקוד 7.2
של בני הנוער רכיבים של תפקוד והתנהגות לימודית  לשישהת תת את הדעל המנחים התבקשו

). השתתפות 4). הפגנת מוטיבציה, (3). שיתוף פעולה עם הוראות המנחה, (2). נוכחות, (1: (בשיעורים

). בעיות התנהגות. הם נתבקשו לסמן בכל אחד מהרכיבים אחת 6). ביצוע מטלות, (5פעילה, (

באף אחד או "או  "בחלקם הקטן", "במחציתם", "כל או במרבית השיעוריםב"מהקטגוריות האלה: 

של בעיות בתפקוד לימודי בתכנית. ששת הרכיבים אוחדו למדד מסכם  ".בכמעט אף אחד מהשיעורים

 היטב מתפקדיםמבני הנוער  63% . נמצא כישמאפיינים את התפקודמספר הקשיים המדד מציג את 

קשיים)  3–1-תפקודם מאופיין בבינוני (טוב עד מהם מתפקדים  22% ),ושיק שוםמאופיינים באינם (

שתפקודם  יש פי שניים בני נוער 17-הקשיים). בקרב בני  6–4-והוא מאופיין בנמוך ( 15%של  םותפקוד

   .)12%( +18-מאשר בקרב בני הו )13%( 16–13-בני ה ) מאשר בקרב24%(נמוך בתכנית 

בהשוואה לתפקודם בשיעורים  NFTEודי של בני הנוער בשיעורי המנחים נשאלו גם על התפקוד הלימ

 60%). על N=168אחרים. השאלה הופנתה רק למנחים שמכירים את התלמידים משיעורים אחרים (

מבני הנוער דווח כי הם מתפקדים היטב בתכנית או מצטיינים לעומת אופן תפקודם בשיעורים 

) לעומת בני 64%אחרים. נמצאו הבדלים מובהקים לפי מגזר: אחוז גבוה יותר מבני הנוער היהודים (

  ) מתפקדים טוב או מצטיינים בתכנית בהשוואה לשיעורים אחרים. 39%הנוער הערבים (

  תרומות התכנית  תפיסת .8

, המנחים והמסגרות התלמידים אחת המטרות של ההערכה הייתה לבחון מהי תרומת התכנית מבחינת

 אנשי עם ראיונותו למנחים שאלון באמצעות נבדקוהתרומות למסגרות ולמנחים . אותה המפעילות

תרומות נתפסות בדיקת  : (א).כללה תלמידיםל התרומות בדיקת ומנהלי מסגרות). מנחים( השטח

 בני של עמדות שינוי; (ב). בדיקת )התכנית תרומת בעניין הנוער ובני המנחים של סובייקטיבית תפיסה(

לשם בדיקת . בתכנית שנלמדו בתחומיםידע ; (ג). בדיקה של רכישת ולימודים תעסוקה בתחומי הנוער

(ר'  פוובסוהקורס  תבתחילשאלון למילוי עצמי לבני הנוער השינויים בעמדות וברמת הידע הועבר 

השאלות ומבחן הידע התבססו על כלים כלל שאלות על עמדות וכן מבחן ידע. השאלון  .מערך המחקר)
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בין שני  השוואההניתוח נעשה באמצעות  צות הברית.באר NFTEההערכה של  מחלקתשבנתה 

  . )=153N( הםשני על שענו נוערהבקרב בני  השאלונים

  הנוער לבני תרומות 8.1

  הנוער לבני התכנית תרומת תפיסת. א
מנחי התכנית התבקשו לסקור רשימה של תרומות אפשריות ולציין באיזו מידה הייתה בכל אחת מהן 

מהמנחים דיווחו על תרומת התכנית לחיזוק הדימוי העצמי של  85%תרומה בפועל לבני הנוער. מעל 

ציינו כי התכנית  74%ם וכן להנאה ועניין. בני הנוער, לרכישת ידע בתחום העסקי, ללמידת כישורי חיי

  נתנה לבני הנוער כלים להשתלבות בעולם העבודה.     

תרומות אפשריות של התכנית, ואלה אוחדו  11בני הנוער התבקשו אף הם לענות על רשימה ובה 

לארבעה עולמות תוכן: תרומה חברתית, שיפור תפיסת העצמי, רכישת ידע וכלים בתחום התעסוקה 

מבני הנוער דיווחו על תרומה במישור החברתי (הכירו חברים  90%מעל  35כישת כישורי חיים.ור

חדשים, היה כיף) ועל שיפור תפיסת העצמי שלהם (מרגישים עם עצמם טוב יותר, למדו על עצמם 

) ובתחום של כישורי חיים 83%דברים חדשים). עוד דווח על רכישת ידע וכלים בתחום התעסוקה (

). גם מהראיונות ומקבוצות המיקוד עלו תרומות 78% –מדה, עבודת צוות, קבלת אחריות (למשל הת

מגוונות של התכנית לבני הנוער. לבד מתרומות ברמת הידע וברמה האישית (עצמאות, פיתוח 

אחריות), תרומות שצוינו גם בשאלונים, דיווחו בני הנוער על סיוע בפיתוח החשיבה העסקית והתכנון 

  פיתוח היצירתיות.     לעתיד ועל

  ולהשכלה לעבודה בנוגע הנוער בני בעמדות שינוייםב. 
 לא ובסופ שמולא לשאלון הקורס בתחילת שמולא השאלון בין הנוער בני בעמדות שינויים בדיקת

 בנוגע מאוד חיוביות עמדות על הנוער בני דיווחו ; כבר בתחילת הקורסמובהקים הבדלים העלתה

 בני מכלל 19%כלכלית. כך, ההתנהגות ה. עם זאת נרשם שיפור בעמדות בתחום ולהשכלה לעבודה

; לעסקים הקשור בנושא מבוגר עם דיברו לא שקדם למילוי השאלון בחודש כי' א בשאלון ענו הנוער

מבני  17%-כ: שיפור בהיגדים על התנהלות כספית נמצא כן כמו .זאת עשוכן  כי דיווחו' ב בשאלון

תקציב  בוניםהוצאות והכנסות, מחשבים  "לעתים רחוקות או אף פעם"שהם רק בשאלון א'  ענוהנוער 

. "תמיד או קרובות"לעתים  ואילו בשאלון ב' ענו שהם עושים זאת 36,"מחושבתקנייה "מבצעים ו

נושאים אלו מודגשים אמנם במסגרת התכנית, אך בהיעדר השוואה לקבוצת ביקורת, ייחוסם של 

  משמעי. - להשתתפות בתכנית אינו יכול להיות חדהשינויים האלה 

  

                                                   
 בדיווח בני הנוער על תרומות התכנית שלושה היגדים המרכיבים את המדד.- עולמות התוכן כוללים שניים 35

  מוצג אחוז בני הנוער שענו "במידה רבה או רבה מאוד" על לפחות מחצית ההיגדים.  
 נייודע כמה א אני , כךתקציבלעצמי בונה אני "", מוציא וכמה חוסך אנימחשב כמה "אני ההיגדים כללו:  36

", "כשאני וכל לקנות במחיר הנמוך ביותרא משתדל לחשב כיצד ואיפה"אני  ",יכול להוציא וכמה לחסוך
 ו".לקנייתאת הכסף לחסוך  ימחשב כמה זמן יידרש לרוצה לקנות משהו, אני 
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, מועדי הבדיקה שניין ב הנוער בני בעמדותמובהקים מבחינה סטטיסטית שלא נמצאו הבדלים  אף

 הלפחות באחד משלוש או השפיעה עליה דעתם את שינתה התכניתמהם דיווחו שהם סבורים כי  80%

    : השכלה בעתיד, עבודה בעתיד והעניין להשתלב בתחום היזמות או העסקים.  נושאים

  ידעה מבחן תוצאותג. 
 בתחומי שאלות 10-מ הורכבפי השאלון האמריקני בהתאמה לתכנית בארץ. הוא -שאלון הידע נבנה על

(ענו נכון  'עובר'תוצאות המבחן סוכמו לציון שאלות בנושאים פיננסיים.  6ת, מהן בתכני שנלמדו ידע

עלייה בין שני  עלמצביעים  הממצאיםשאלות או פחות).  5(ענו נכון על  'לא עובר'שאלות ויותר) ו 6על 

 הקורס בתחילת 'עובר' ציון קיבלומבני הנוער  28%המועדים באחוז התלמידים שעברו את המבחן: 

המגזר הערבי אחוזים בדיקה לפי מגזר העלתה כי בקרב בני נוער מ .)4ו (ר' לוח בסופ 45% לעומת

). אולם השוואה של 34%) עברו את המבחן בתחילת התכנית לעומת בני נוער יהודים (9%נמוכים יותר (

תוצאות שני המבחנים לפי מגזר מצביעה על שיפור גדול יותר בקרב בני הנוער הערבים לעומת 

עברו  9%שני השאלונים (נקודות אחוז בין  22היהודים: בקרב בני הנוער הערבים הסתמנה עלייה של 

נקודות אחוז בקרב בני הנוער היהודים  15בסופה), לעומת שיפור של  31%בתחילת התכנית לעומת 

  בסיומה).  49%עברו בתחילת התכנית לעומת  34%(

  

   (באחוזים)בשאלוני תחילת הקורס וסופו, לפי מגזר  : תוצאות מבחן הידע4 לוח
  'ב שאלון    'א שאלון    

  ערבים  יהודים  סה"כ  ערבים  יהודים  סה"כ
  100  100  100  100  100  100  סה"כ –מס' תשובות נכונות* 

3-0  35**  32  44  29  25  44  
5-4  36  34  47  26  26  25  
7-6  22  26  9  20  19  19  

10-8  6  8  0  25  30  12  

  31  49  45  9  34  28  )ומעלה 6(ציון  'עובר'ציון  קיבלו

  4.25  5.53  5.24  3.53  ^^4.49  ^4.28  נכונות תשובות ממוצע
  שאלות המרכיבות את המבחן 10* מתוך 

  p<0.05** הבדלים מובהקים לפי מגזר, 
   p<0.01 paired samples for t-testהבדלים מובהקים בין השלבים לפי  ^

  p<0.01 paired samples for t-test^^ הבדלים מובהקים בין השלבים בקרב המגזר היהודי לפי 

  

שיפרו שענו על המבחן בתחילת הקורס ובסופו נוער הבני מכלל  43%מעיבוד נוסף של הנתונים עולה כי 

  . ויותר נקודות בשלוש שני המועדים האלה  שלהם בין הציוןאת 

אך עברו אותו בשאלון ב'. בשאלון א' את המבחן לא עברו מכלל התלמידים  23%- מראה ש 5לוח 

 נוער בניבדיקה של מספר התשובות הנכונות שענו התלמידים בכל אחד מהשאלונים העלתה כי בקרב 

 תשובותשיפרו את הציון בשלוש  28%) מכלל התלמידים 48%(עברו את המבחן בשני המועדים  שלא

 שעברו נוער בניר'. בקרב , כלומר שיפרו את רמת הידע שלהם אף שלא הצליחו לקבל ציון 'עובלפחות

העלו את רמת  מבוטל לא אחוז, דהיינו, תשובות 4–3-שיפרו את הציון ב 43%), 22%( המועדים בשני

  הידע שלהם באמצעות התכנית ביחס לרמת הידע הגבוהה יחסית שהייתה להם בתחילתה.
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  בין תחילת הקורס לסופו, לפי גיל ומגזר (באחוזים)  תוצאות מבחן הידעהשוואת : 5 לוח
    

  סה"כ
  מגזר  גיל

  ערבי  יהודי  +18  17  16 עד
  100  100  100  100  100  100  סה"כ

  6  ^26  27  27  ^11  **22  *בשניהם עבר
עבר  כןעבר בשאלון א' ו לא

  25  23  31  18  21  23  (שיפור) בשאלון ב'

  66  43  36  43  64  ***48  בשניהם עברו לא
עבר  לאו' א בשאלון עבר

  3  8  6  12  4  7  (הרעה) בשאלון ב'
  10שאלות ומעלה מתוך  6* ענו נכון על 

  נקודות 4-3- ב המועדים שני בין הציון את שיפרו 43%** מתוכם 
  נקודותויותר  3-ב השאלונים שני בין ציונם את שיפרו 28% מתוכם*** 

  chi² ,p<0.05^ הבדלים מובהקים לפי 
  

 ןעליה לתת ישקבוצות שזהות ל , במטרהעברו את המבחן לאש הנוער בני את לאפייןבוצע ניתוח כדי 

 הבדליםבדיקת התוצאות לפי המאפיינים האישיים של בני הנוער העלתה  .בתהליך הלמידה הדעת את

 6(ענו נכון על בסוף התכנית  הידע לפי גיל ומגזר. נמצא כי אחוז בני הנוער שעברו את מבחן מובהקים

-ו 17-מבני ה 45%עברו את המבחן לעומת  16נוער עד גיל המבני  32%שאלות לפחות) עולה עם הגיל (

בשני השאלונים את המבחן , אחוז בני הנוער שעברו 5 לוחעולה מ). כמו כן, כפי ש+18-המבני  58%

בני מ 11%הצעירים ( מאשר בקרב+) 18-וה 17-בקרב בני ה 27%( יותר בוגריםמגבוה יותר בקרב ה

המבחן  אתלא עברו ) 66%נוער מהמגזר הערבי (הבני מוז גבוה יותר ). עוד עולה כי אח16נוער עד גיל ה

   .)43%יהודים (הנוער הלעומת בני  בשני השאלונים

). 1לפי רמת התפקוד הלימודי של בני הנוער בתכנית (ר' תרשים  מובהקים הבדליםנוסף על כך נמצאו 

שהתפקוד הלימודי היה טוב יותר כך עלה אחוז בני הנוער שעברו את המבחן בסוף כצפוי, ככל 

קשיים בתפקוד), לעומת  6–4עברו אותו מקרב בני הנוער הנחשבים בעלי תפקוד נמוך ( 13%התכנית: 

  קשיי תפקוד). 0מהמתפקדים היטב (בעלי  51%-קשיי תפקוד) ו 3–1מהמתפקדים בינוני (בעלי  44%

הנוער שקיבלו בשאלון סוף הקורס ציון 'עובר', לפי מספר קשייהם בתפקוד הלימודי : בני 1תרשים 
  במסגרת התכנית (באחוזים) 
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   למנחים התכנית תרומות תפיסת 8.2
אפשריות נשאלו גם המנחים עד כמה נתרמו מהשתתפותם בתכנית.  תרומות ה שלשימבאמצעות ר

מהמנחים דיווחו על תרומה זו "במידה  89%סיפוק מקצועי (היו שעליהן דיווחו  התרומות המרכזיות

אצל תלמידיהם יכולות  יגילוו )84%העמקת הידיעות בתחום היזמות העסקית (רבה או רבה מאוד"), 

ם של בני נוער הלסיכוייקשר בעמדותיהם ב. כמו כן דווח על שינוי לטובה )81%שלא היו מודעים להן (

ציינו כי התכנית תרמה להם מיומנויות הנחיה חדשות לעבודה  68% .)71%( להשתלב בעולם העסקי

  בתור מנחים. 

   המפעילות למסגרות התכנית תרומות תפיסת 8.3
מהראיונות עם מנהלי המסגרות ועם מנחים בתכנית עלו כמה תרומות של התכנית לרשתות 

כנית מיושמת. ולשירותים. כך למשל דווח על העשרת התחום של תעסוקת נוער במסגרות שבהן הת

 תכנית.בזכות המהם דיווחו על הרחבת הרפרטואר הלימודי שליש נושא זה עלה גם משאלון המנחים: 

וכי מנחים מצליחים  הצוות עבודת לגיבושעוד ציינו מנהלי המסגרות כי העבודה סביב התכנית תרמה 

פעילויות אחרות הם בדרך כלל מנחים שיש להם מוטיבציה מוגברת ואנרגיות חדשות, ובזכותן גם 

  נתרמות.

  

  )scaling down( שירותיםוב תכנית ברשתותהת הטמע תהליך. 9

-ה לתהליך בפרטן את הדעת תינשירותים ווב ברשתותאת תהליך ההטמעה של התכנית  נסקור לבסוף

scaling down –  הרשתות  באמצעות ישירה להפעלה והעברתה מהתכנית 'אשלים'יציאה הדרגתית של

 אלהדרוש לשם כך  והידעלהפעלת התכנית  האחריות תא ריהעבהיא ל התהליך מטרת. והשירותים

 הפצתה סיכויי את להגדילו בהן הטמעתה את לחזקהיא פועלת כדי  שבהםהשירות או הרשת  תוך

   נוספות.  במסגרות והתרחבותה

  

 מימוןהאחריות ל העברת ןתורמות לתהליך, ובהש אחדותו פעולות שאיסוף המידע למחקר נע טרם עוד

 או השירות לידי) אורח יזם של הרצאה או במפעל ביקור(כגון  העשרה פעילויות ולמימון חיםהמנ שכר

 הועבר בהמשך, והראשונה ההפעלה בשנת האלה התחומים שנישמימן את  הוא' אשלים'. הרשת

   השירות.או  הרשת לאחריותהמימון 

  

 וברמת המטה ברמת: רמות בשתי נעשה ההטמעה תהליךעם מנהלות התכנית עולה כי  מהראיונות

  . השטח

   המטה רמת 9.1
 עבודהב של רשתות ושירותים המפעילים את התכנית מטות שלושה בעת כתיבת דוח זה מעורבים

 ).3; (אורט רשת. )2(חברה ונוער במשרד החינוך);  נהלִמ ( 'נוער קידום'. )1(: התכנית הטמעתב הקשורה

משרד הרווחה והשירותים בשירותי תקון האגף לצעירים וו(האגף לנוער שיקום נוער  שירות
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פעלה התכנית במתכונת מצומצמת בתקופת המחקר ודווח על מגעים בשירות זה  – החברתיים)

  להרחבתה.   

  

 בשני לידיהם האחריות להעברתהמטות בנוגע  של הסכמהביסוס  כולל הטמעת התכנית תהליך

  :תחומים

 נשיאו מדריכים, (מנחים התכנית את בפועל יםיישמהמ עובדיםשל ה העסקה ותשלום שכרם .1

   )שירותים

 את ולהדריך להנחות שתפקידםשירות או ה הרשת מטעם רפרנטיםהעסקה ותשלום שכרם של  .2

 )9.2בסעיף  פירוט( בשטח המנחים

אחריות להפקת חומרי הלימוד בתכנית (כגון הארגון מקבל עליו  :נוסף הסכם יש 'קידום נוער' עם

   2011.37 תחילתמ תוקףב – )שיעור מערכי, לימוד חוברות

  

 להצטרף יםהמבקש רשת או שירות כל 2011 מתחילת כי עולה התכנית מנהלת מדברי, על כך נוסף

  .הלימוד חומרי ובעלות ההכשרה בעלות להשתתף מראש יםמתחייב לתכנית

מסייעת בהטמעת  קרדיטציההוא מתן קרדיטציה לתכנית. ברמת המטה הבנות  הושגובו שנוסף  תחום

ו . זההלימודים מתכנית אינטגרלילחלק  לעשותה אמורהשהיא  מאחר, בשירות או ברשת תכניתה

 גורמיםה עם ומתן במשא תוןנ והוא ,כיום פועלים למענוהתכנית  מנהלישהיעדים  אחד אפוא

 ולכן ,)החינוך משרד"ה (היל תכנית עם הסכם הושגח הדו כתיבת למועד נכון. התכנית את המפעילים

ניתנה קרדיטציה לתכנית והיא  כבר) פועלת "ההיל תכנית םבהשירותים ש( 'מפתנים'וב 'נוער קידום'ב

ה או הנער הנער של מסלולפי השנות לימוד (ל שתים עשרהאו  עשרהשלמת השכלה של  לצורךמוכרת 

 לימוד יחידתבתור והיא מוכרת  ,קיבלה קרדיטציה התכנית אורטשת בר גםבמסגרת תכנית היל"ה). 

        . 'כישורי חיים'פנימית בתחום 

  השטח רמת  9.2
 רפרנטים עםצוות התכנית  של עבודהההטמעה ברמת השטח בא לידי ביטוי בביסוס דפוסי  תהליך

דיווחו רכזות עליהם שבשלב הראשון של ההערכה אחד היעדים  .הרשתותאו  השירותים מטעם

בוא שלהם, כדי שב שוטף וליווי )רשתותהאו  השירותיםנציגי הרפרנטים ( הכשרה של יההתכנית ה

שלהם. מעבר לליווי  ברשת או בשירות הפועלים המנחים של ליווילו לתמיכה האחראיםהם  יהיוהזמן 

גם  םיהעל בללק עתידים הםבמקום עבודתם, ו לשווק את התכניתהוא , תפקיד הרפרנטים המנחים

 בעיקר הם פנימי ברפרנטבשימוש  היתרונות .ברשת או בשירות חדשיםה מנחיםת ההכשר את

 כמו. התכנית בהפעלתהרשת או  השירות של והחולשה החוזק נקודות עםו המערכת עם ושל כרותיבה

ולצמצם הרשת כלפי התכנית או של  השירות של המחויבות את לחזק יכול המערכת מתוך רפרנטכן, 

התכנית  ה שלהטמעה לחיזוק תרוםבכך יש כדי ל .עם המנחים 'אשלים' העבודה הישירה של רכזות את

  . בלבד מייעץ גורםשמש ל ימשיך 'אשלים'מצוות התכנית  ';אשליםמ' ולעצמאותה

                                                   
  עם גורמים אחרים עניין זה נתון בהליכים ראשוניים של משא ומתן. 37
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 מגזרל אחראיהיה אחד ה: 'נוער קידום' מטעםרפרנטים  שנילתקופת המחקר פעלו בתכנית  נכון

. הרכזות ליוו את הרפרנטים בפגישות עבודה פעם המרכז באזור 'נוער קידום' למסגרות והשני הערבי

 אחד. והתמיכה בהם ליווי מנחי התכנית בענייןוכן הדרכה  םכללו התעמקות בתכניהפגישות  .בשבוע

אחרות. מנהלת התכנית  הטמעה ייושם גם ברשתותהא שמודל ושל רכזות התכנית ומנהליה ה היעדים

    לקדם עבודה עם רפרנטים.  כדי מגעים עם שירותי הרווחה וכן עם רשת אורטיש לה  כי הדיווח

  

  פעולה כיווני. 10

     פעולות אחדות חשובות לצורך המשך פיתוח התכנית:

  ממצאי המחקר  –בדיקה לעומק של תופעת העזיבה של בני נוער את התכנית במהלך הפעילות

הראו אחוז לא מבוטל של עוזבים (כרבע). ממאפייניהם עלה כי שיעורם גבוה יותר בקרב נערים 

(לעומת נערות) ובקרב בני נוער יהודים (לעומת בני נוער ערבים). עולה צורך להוסיף לבחון נושא זה 

 ולנסות למזער את התופעה ככל האפשר.   

 לא עברו את  הנוער בני ממחצית יותר כי נמצא –ן הידע בדיקת הסיבות לתוצאות הנמוכות במבח

 בכך יש אולי כדי הקורס.) בשאלון סוף עשר מתוךבלבד  שאלותאפס עד חמש  על נכוןהמבחן (ענו 

היא כי שש מתוך עשר סיבה אפשרית אחרת לתוצאות אלו להעיד על קושי בהקניית חומר הלימוד. 

חמש ונמצא מאתגר לתלמידים  יחידת לימוד אחת מתוךשהוא השאלות היו בתחום הפיננסי, תחום 

ולמנחים כאחד. מאחר שהקניית ידע בתחום היזמּות, תחום שיש לו קשר אמיץ לתחום הפיננסי, 

 היא אחת המטרות והתרומות העיקריות שדווח עליהן, עולה צורך להמשיך ולבדוק נושא זה. 

  מבני  40%-כנמצא כי  –נמוך בתכנית -בעלי תפקוד לימודי בינוני לב לתלמידים תשומתייחוד

נמוך בתכנית: יש להם קושי אחד לפחות מתוך שישה -הנוער מאופיינים בתפקוד לימודי בינוני

קשיים, כגון נוכחות (נוכחותם אינה סדירה), ביצוע מטלות (הם אינם מבצעים  מטלות רבות) 

על מהלך תקין של שיעור.  והשתתפות פעילה (הם אינם משתתפים פעילים). קשיים אלו משפיעים

שיעור  שניהולכאמור, נמצא קשר ישיר בין בעיות בתפקוד לבין תוצאות נמוכות במבחן הידע. כדי 

אופטימלי וכדי שהתלמידים יפיקו ממנו את המרב, יש למצוא דרכים להגביר את המוטיבציה  יהיה

ירת תמריצים בקרב שלהם להשתתפות פעילה בשיעורים ולהתמדה בתכנית. אחת הדרכים היא יצ

עבורה. נוסף על כך, יש לתת בידי בידי מתן קרדיטציה -התלמידים להשתתפות בתכנית, למשל על

  המנחים כלים להתמודדות עם בעיות משמעת של התלמידים, כפי שיוזכר בהמשך.

 להתאימה למגזר  כדיתכנית בה שתענהאדפטציה ש למרות – הערבי למגזר ייחודית התייחסות

 הקורס בסוףאת המבחן עברו  31%(הערבים  בני הנוער בקרבברמת הידע  השיפוראף -עלוהערבי 

עדיין יש מקום לחשוב על דרכי יישום והתאמה של התכנית למגזר זה. עולה  ),ובתחילת 9%לעומת 

 דווח ועליה שנעשתה נפרדתהכמו למשל ההכשרה ( המנחים כשרתלה נוספות דרכים מציאתצורך ב

, כדי להביא הן ודוגמאות רלוונטיות למגזר הערבי נוספים תכנים בשילובוכן  )ההערכה תום עם

  לידי שיפור היישום הן לידי שיפור התוצאות.   
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 שלשביעות הרצון  לאור –) במפעל ביקור, אורח יזם(הרצאת  בתכנית ההעשרה פעילויות הרחבת 

להמשיך ולעודד את  דאיכהתכנית העסקית  לבנייתפעילויות ה תתרומאת  והערכתםבני הנוער 

 . של התלמידים חובה השתתפות ת הפעילות וכן לדרושאהמסגרות לקיים 

  אכיפת הדרישה בעניין מספר התלמידים בקבוצת עבודה על התכנית העסקית ועידוד השתתפות

לפי התכנית, מספר התלמידים הנדרש בקבוצה הוא ארבעה. נמצא כי הקבוצות  –פעילה במסגרתה 

, ובמגזר הערבי הוא 5.6התכנית העסקית גדולות מהנדרש: ממוצע התלמידים בקבוצה הוא לבניית 

תלמידים בממוצע). בכך יש כדי לפגום למשל בשיעור ההשתתפות הפעילה של  7.9גדול במיוחד (

מבני הנוער בלבד היו פעילים "במידה רבה או  60%-כעולה שמדיווח המנחים ו ;התלמידים בהן

בעניין מספר  ה. לנוכח זאת יש לשקול דרכים לאכוף את דרישת התכניתרבה מאוד" בקבוצ

המטלה העיקרית  –ובדרך זו להגדיל את מעורבות התלמידים בבניית התכנית העסקית  התלמידים,

   .בתכנית

 הקניית כלים למנחים 

בשני שלבי איסוף המידע  –ליישום אופטימלי של שיטות הלמידה הייחודיות של התכנית  -

הרכזות על קושי של אחדים מהמנחים ליישם את שיטות ההוראה של התכנית, דיווחו 

. מקצת המנחים מעדיפים הוראה קטנות בקבוצותולמידה אקטיבית  הפעלהכוללות ה

פרונטלית של חומרי הקורס בגלל לחץ לסיים את כל החומר הלימודי ולבנות את התכניות 

קטנות דורשת מהמנחה מיומנות גבוהה  העסקיות בזמן. כמו כן, עבודה חווייתית בקבוצות

יותר של שליטה בכיתה בגלל הצורך לפצל את תשומת לבו בין הקבוצות ולאפשר לתלמידים 

בלמידה. לפיכך עלה הצורך להקנות למנחים כלים נוספים ליישום שיטות רבה יותר עצמאות 

 ולעמידה בלוחות הזמנים של התכנית.  בכיתהלמידה חווייתיות 

בעיות משמעת פוגעות במהלך הסדיר של   –עם בעיות משמעת של התלמידים להתמודדות  -

לליווי לתת את הדעת  השיעורים וביכולת התלמידים להפיק מהם תועלת. חשוב אפוא

 המנחים בטיפול בבעיות הללו. 

שאינם  מנחיםיש ו המומלצת השיטה יאה משותפת שהנחיה מכיוון – משותפת לעבודה -

 כן כמו. המשותף העבודה תהליךבליווי צמוד של המנחים בעולה צורך  מיומנים בשיטה זו

 המנחים בין קונפליקטים של במקרה התכנית רכזות דיר בבירור את תפקידן שללהג חשוב

 .  שיתוףב העובדים

  מידע   באיסוף צורךעלה  – פנימית בקרה לצורכיהמשתתפים  על מידע של שוטףאיסוף

 השתתפותם אחר מעקב שםלתכנית המצטרפים לעל בני הנוער  ומובנהאדמיניסטרטיבי מסודר 

 מבחן של בנייה לשקול כדאי נראה כי כן כמו. התכנית מסגרת) ותפקודם בה(רציפות הגעה ועזיב

בתור , התלמידים בקרב ידערכישת השל  שוטפת בדיקהצורך להנלמדים,  הנושאיםכלל  ובו, ידע

 .הנדרשיםבסיס לשינויים 
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  הערכה של תכנית "דרך המלך" תמצית מחקרנספח ג: 

מיועדת התכנית  .) במצבי סיכון, מצוקה ועבריינות12–18נוער (גילאי בני תכנית ל א"דרך המלך" הי

באמצעות מתנדבים הפועלים לסייע לבני הנוער ליצור קשר של אמון ותמיכה ולצאת ממעגל המצוקה 

שירותים שונים, רובם שירותים קהילתיים, אשר מטפלים  ידי-עלבני הנוער מופנים לתכנית  כחונכים.

שנים  חמשכ פועלתהיא ו ,מבחן לנוערהביוזמת עמותת עלם ושירות  2006בהם. התכנית הוקמה בשנת 

 שירותה, שירות מבחן לנוער -ממשרד הרווחה תכנית: לכיום שותפים . ארגונים ומגזרים רביםבשיתוף 

ביטוח מוסד לב ;קידום נוער משרד החינוךמחסות הנוער; ועירות לנערות וצ שירותלנוער וצעירים, ה

   רשויות מקומיות. ; עלם ולאומי הקרן לילדים בסיכון; אשלים

 בני העלאת הדימוי והערך העצמי של: יות הןעיקרל התכנית, מטרותיה השפי מסמכי הרקע -על

בני  חיים שלהמיומנויות וכישורי הפיתוח ושיפור ; צירת קשר משמעותי עם מאמן לחייםהנוער; י

בתעסוקה, בהכשרות מקצועיות, במסגרות לימודיות בני הנוער סיוע בהליך שיקומי ושילוב הנוער; 

  .ובמסגרות נורמטיביות אחרות

  . במחקר נבדקו שלושת המסלולים הבאים: התכנית כוללת חמישה מסלולי פעילות

 בני נוערמלווה במשך שנה לפחות הבוגר  38חונךחונכות "קלאסית", במסגרתה  – חונכות אישית 

  אישי חם ותומך. -ןבתחומים שונים באמצעות יצירת קשר בי הםומסייע ל

  בכך שהמפגשים נערכים במקום  מתייחדת אךהאישית לחונכות  דומה –חונכות אישית בעסקים

  לעולם העבודה. בני הנוער מאפשר גם חשיפה רכה של חונך, דבר ההעבודתו של 

 תוך תמיכה לקחת חלק בתכניתהביעו נכונות אשר בתי עסק בבני נוער שילוב  –וב בתעסוקה שיל ,

בני נוער המשתתפים  לעתים, .ותהשתלבבתהליך העובד מטעמו של או  המעסיקוליווי של 

  קשר החונכות., בד בבד עם המשך תעסוקהגם בבהמשך  וב"חונכות אישית" ישולב

פורמט שהיה בשלבי פיתוח בעת ביצוע  -שני המסלולים שלא נבדקו הם: "חונכות קבוצתית" 

לא הוערך לבקשת צוות התכנית, הן מכיוון שרצו לבחון את החניכה  -ההערכה; "הכשרות מקצועיות" 

בהיותה מוקד התכנית והן מכיוון שההכשרות ניתנו במסגרות "עצמאי בשטח" ו"רשתות", תכניות 

  בנפרד. שמומנו 

מרכז אנגלברג  על יד מחקר הערכה מכון ברוקדייל בוצע -וינט'ג-בעקבות פנייה של אשלים למאיירס

עשרת היישובים נבדקו  הערכההבמסגרת  .2009 בשנתהחל הערכה המחקר  לילדים ולנוער במכון.

, חדרה, לוד, תל אביב, פתח תקוה, כפר סבא, נתניה-: באר שבע, ירושלים, רמלהפעלה בהם התכניתש

 שישהמשתתפים אשר הוותק שלהם בתכנית באותה עת היה ה לכ אור עקיבא וחיפה. נכללו בה

פרק זמן משמעותי נועד להבטיח . תנאי זה חונכים) 92-בני נוער ו 136ל והכ-(בסך חודשים לפחות

   מידע רלוונטי וחיוני על הנעשה בתכנית. שיאפשר מתן , דברלהתנסות בפעילות

                                                   
 לנוחות הקריאה נשתמש לאורך הדוח בלשון זכר.  38
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  המחקרמטרות ומערך 
  המטרות העיקריות של מחקר ההערכה היו: 

  בני נוער וחונכים  -לאפיין את המשתתפים בתכנית 

 ולהרחבתה תכניתה ה כבסיס לשיפורתלספק למפעילי התכנית מידע על אופן הפעל 

 בני נוערתכניתהת לבדוק את שביעות הרצון של גורמים שונים מהיבטים שונים של הפעל :, 

 שותפים המפנים והשירותים , אנשי הברמת המטה והיישוב חונכים, צוות התכנית

 בני הנוער, החונכים, השירותים המפנים ומקומות  ידי-עלת תרומות התכנית לבחון את תפיס

 .העבודה הקולטים משתתפים

  נערך בשני שלבים: איסוף המידע המחקר נמשך כשנתיים ו

  מידע על פרופיל קבלת  כללו ,2009נובמבר -בחודשים אפרילנאסף המידע הראשון בשלב

, וטופס על אודות בני הנוער שמילאו אנשי שאלון למילוי עצמי לחונכיםבאמצעות  המשתתפים

 יישום התכניתהיבטים שונים בעל  כן, נאסף מידע-השירותים המפנים בני נוער לתכנית. כמו

קבוצת מיקוד , שותפים ברמת המטהועם  התכניתמנהלת עם  פנים-אל-פנים נותאיובאמצעות ר

 .ראיונות טלפוניים עם אנשי השירותים המפניםו םיעם הרכזים היישובי

  על שילוב בני הנוער איכותני מידע  וכלל 2010מאי –בחודשים ינואר אסף המידענהשני בשלב

ראיון  מידע נאסף באמצעותהעל תפיסת התרומות של התכנית ברמות השונות. כן בתעסוקה ו

קבוצת מיקוד עם הרכזים  ועם בני נוער משתתפי התכנית, התכניתמנהלת עם  פנים-אל-פנים

הקולטים בני נוער במסגרת התכנית, וכן עם בני נוער איונות טלפוניים עם מעסיקים ור היישוביים

 בוגרי התכנית.

  בני נוער וחונכים -מאפייני אוכלוסיית התכנית 

  בני הנוער 
- כשנימבני הנוער בתכנית הם בנים,  65% כימהממצאים עולה  -מאפיינים אישיים ומשפחתיים 

גיל ה עוד נמצא כי המועצות לשעבר.-) הם ילידי ברית26%וכרבע ( ,)63%ילידי הארץ (הם  שלישים

חיים ) 41%(בני הנוער . אחוז גבוה מ2639-ל 13טווח הגילים נע בין ו, 18הוא של בני הנוער הממוצע 

ת בבדיק אינו עובד. בהן ראש המשפחהשחות ממשפבאים חמישית מהם ו 40,הוריות-במשפחות חד

מסגרות בלומדים  2% 41ספר,-בבית םילומד 78% - 18עד גיל בקרב בני נוער העיסוק העיקרי נמצא כי 

ומעלה)  19לא עובדים ולא לומדים. בקרב בני הנוער הבוגרים (גילאי  3%-ו עובדים 17% ,חלופיות

 .אינם עובדים ואינם לומדים) 12%( 18-13-מאשר בקרב בני ה 4כי אחוז המנותקים גבוה פי  נמצא

  ממתינים לגיוס. 10%-, ועובדים 35% לומדים במסגרות אלטרנטיביות, 4% מתוכם לומדים, 39%
                                                   

הופנו גם כמה צעירים בגילים מבוגרים יותר, בגלל הצורך של , 18למרות שאוכלוסיית היעד היא עד גיל  39
  השירותים למצוא מענים בעבורם.

 ציונית ,בן אריה( 8.5%הוריות הוא -בישראל החיים במשפחות חד 18-0לשם השוואה, אחוז הילדים בני   40
  ).2009, וקמחי

 הספר כוללים גם מסגרות לימוד המשלבות הכשרה מקצועית ועבודה.-בתי  41
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של בני הנוער יים עיקרההקשיים עולה כי  אנשי השירותים המפניםמדיווח  – תחומי קושי עיקריים

דווח על  כן-כמו ).53%וקשיים רגשיים ( ,)56%לימודי (התפקוד ב), 62%קשר עם ההורים (ב הם

  מבני הנוער. 37%לגבי מעורבות בעבריינות 

רווחה  שירותי דרך 23% ,מבחן שירות דרך לתכניתהופנו  הנוער מבני 32% –גורמים מפנים לתכנית 

מפרויקטים  7%, נוער קידום דרך 12%קצין ביקור סדיר),  או יועצתספר (-בתי דרך 21% אחרים,

  .מהוסטלים ופנימיות 5%-אחרים של עלם, ו

  החונכים 
) ילידי הארץ. 83%ומרביתם ( ) הם גברים52%כמחצית מהחונכים ( –אישיים ומשפחתיים מאפיינים 

ממצא . )37של החונכים בתכנית הוא  ממוצעהגיל (ה 69-36ם אנשים בוגרים בני ה 40%מעל כן, -כמו

קשר משמעותי שלטענתם מצליחים ליצור תואם את מדיניות התכנית לגייס חונכים בוגרים יותר זה 

  .עם בני הנוער

-) דיווחו כי הם בעלי תואר שני או שלישי, ו56%מעל מחצית ( –מאפיינים תעסוקתיים ולימודיים 

 )73%( רובם מהחונכים עובדים, 89%מהחונכים היו סטודנטים בעת מילוי הסקר. עוד נמצא כי  36%

ההתנדבות נפוצה יותר בקרב בעלי השכלה,  לפיהם ספרותב ממצאיםתואם  הזממצא  .במשרה מלאה

וכן את תפיסת מנהלי התכנית, השואפים לגייס חונכים  ,)Pearce, 1993(הכנסה ומצב תעסוקתי גבוה 

  עובדים אשר ישמשו מודל תעסוקתי לבני הנוער.

ל רקע החונכים מלמדים כי הם בעלי רקע עשיר בהתנדבות: הנתונים ע –רקע ומניעים להתנדבות 

עוד ניסיון בעבודה עם בני נוער בשכר או בהתנדבות. מהם  48%-מחציתם ניסיון בהתנדבות ולליותר מ

  .עזרה לזולתלהתנדבות הוא מניע ערכי של המרכזי מניע עולה כי ה

 צוות התכנית
על הפעלת התכנית מופקדים מנהלת התכנית והרכזים היישוביים. תפקידה העיקרי של המנהלת הוא 

 תוחפי עלו התכנים על תיואחרו וקבוצתיות ותמתן הדרכות פרטניבעבודתם באמצעות הרכזים ליווי 

אחריות לקשר עם אנשי בוכן החונכים תפקיד הרכזים מתמקד בעבודה עם . המקצועיים הכלים

הורחבו תחומי  איסוף המידעשלב השני של ב, וזאת בהיקף של חצי משרה. ם המפניםהשירותי

היקף מצומצם יותר בשלב ב השהי םתחושילוב בני נוער בתעסוקה (גם  כללוום האחריות שלה

נוספת לתפקיד  רבע משרהביישובים הגדולים ה תפיתוח זה של התכנית הוקצהראשון). לצורך מימוש 

  ים הועסק מתנדב או רכז נוסף לצורך זה. הרכז, ובחלק מהיישוב

  ערוצי הפעילות בתכנית 
משולבים  םמרביתכי עלה בדיקת ההתפלגות של בני הנוער שנכללו במחקר לפי מסלולי הפעילות מ

ומעטים במסלול  ,)13% -" "חונכות אישית בעסקים, ו71% - "חונכות אישית"במסלולי החונכות (

לא נבדקה התפלגות בני הנוער לפי מסלול אך של איסוף המידע ). בשלב השני 9%"שילוב בתעסוקה" (

   .דווח על הגדלת מספר בני הנוער במסלול "שילוב בתעסוקה"
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להלן יוצגו מסלולי החונכות והתעסוקה תוך התייחסות לדפוסי הפעילות, לשביעות רצון, לתרומות 

  ול.ולקשיים בכל מסל

  סוגיות עיקריות במסלולי החונכות
  החונכים של והליווי הקליטה תהליך. א

הפעלת מסלול החונכות כרוכה בגיוס ובקליטה של חונכים לתכנית, ואף בהכשרתם והדרכתם לקראת 

. גם הרכזים היישוביים ידי-עלבעיקר  יתנעשהעבודה עם בני הנוער ובמהלכה. העבודה עם החונכים 

ליווי החונכים, והם עושים זאת בשיתוף פעולה תפקיד חשוב בלשירותים המפנים בני נוער לתכנית יש 

   עם הרכז היישובי.

ם חונכימה 97% - איון קבלהיר: שלבים שלושהולל הקליטה כתהליך  - ת החונכים בתכניתקליט

 86%שני מפגשים, בהם השתתפו  - מקדימה הכשרהעם נציג התכנית;  ריאיוןעברו דיווחו כי 

 התאמה תהליך; וכן הנחיות כלליות מהמטה פי-. תוכני ההכשרה נבנים ברמה המקומית עלמהחונכים

 מין כמו בסיסיים קריטריונים כמהפי -הרכז ואיש השירות על בשיתוף נעשה -  נערבין הל חונךה בין

מקום ו תחומי עניין, טמפרמנט( שייםאי מאפייניםו )מין מאותו יהיובני הנוער והחונכים ש משתדלים(

    .)וריםמג

כוללים של החונכים ההדרכה והליווי  - של החונכים דפוסי ההדרכה, המעקב והליווי השוטפים

. בחלק מהמקרים אנשי השירותים המפנים משתתפים אף הם פרטניווי יול מפגשים קבוצתיים

לדברי אנשי צוות התכנית ואנשי  .במפגשים הקבוצתיים ונוטלים חלק בהדרכה של החונכים

אחת הם תקופת ההתנדבות כל התמיכה והליווי שמקבלים החונכים לאורך השירותים המפנים, 

מתכניות חונכות אחרות. עם זאת, בשלב הראשון של ההערכה  תכנית המייחדות אותהשל החוזקות ה

ם השתתפו חונכיכמחצית מהכי רק ואינם מתקיימים בתדירות קבועה  עלה כי המפגשים הקבוצתיים

הליווי הפרטני . (מצב שהשתנה בבדיקה במהלך השלב השני של ההערכה, כפי שיפורט להלן) לםובכ

קיבלו  רק כמחצית מהם דיווחו כיפי דיווח החונכים, כמעט לכל החונכים, אך -מטעם הרכזים ניתן, על

מיכה וכן מעקב אחר הנעשה מתן ייעוץ ותליווי הרכזים כולל  .ליווי מטעם איש השירות המפנה

  , אם במפגש, בשיחת טלפון או בדוח סיכום מפגש. בחונכות

אחר עבודת החונכים עם בני  לעקובהרכזים היישוביים  התקשובשלב הראשון של איסוף המידע 

החונכות  , משום לדעתםטופסי מעקב. הם התקשו לחייב אותם להגיע למפגשים או למלא הנוער

. בתום השלב הראשון של איסוף הנתונים נערכה פגישה עם .כוללת מחויבות שאינההייתה התנדבות 

וניתן להן משוב על נקודות החוזק ונקודות ועם מנהלת תחום תעסוקה וקהילה בעלם מנהלת התכנית 

דפוסי ליווי ומעקב  העדרנבעו מקשיים שגם ו צוינהתורפה שעלו בתכנית. בין הנקודות הבעייתיות 

של שלב השני לשנות מצב זה. ב החליט המנהלותהחונכים. בעקבות ממצאים מובנים אחר עבודת 

איסוף המידע נמצא כי אכן חל תהליך של מיסוד המעקב וההדרכה של החונכים, וכן דווח על הדרכה 

צוות התכנית אנשי שעברו הרכזים לשינוי תפיסת ההתנדבות כפעילות שטומנת בחובה גם מחויבויות. 

תנאי  כהם הפשל החונכים בה כי הנוכחותכן יים, וחודש יכת מפגשי הדרכהבערהקפדה על  ודיווח
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בדוח דווח לנו כי הוחלט להסדיר את המעקב באמצעות שימוש  כן-כמו .להשתתפות בתכניתהכרחי 

    42.סיכום מפגש

 שביעות רצון גבוההעל  וווחידהחונכים  – ליוויהו הקליטה מתהליך החונכיםשל רצון השביעות 

 .)95%–85%( לעבודתםהקבוצתיים תרומתם של המפגשים ומ מתהליך הקליטה, ההכשרה והליווי

מספק  הואמהסיוע שו תמיכה, מהמרמת הפניות והזמינות של הרכזגם שביעות רצון גבוהה נרשמה 

לעומת זאת, רק כמחצית מהחונכים היו שבעי רצון . )87%(מעל  בייעוץ על דרכי עבודה והתמודדות

  ער.והנבני שקיבלו מאנשי השירותים בעבודה עם מהסיוע 

   בחונכות הפעילות דפוסי. ב

רבעים מהחונכים דיווחו על -שלושהבה. מתכונת החונכות ודפוסי הפעילות נבדקו בשאלון החונכים 

ברוב המקרים . , וכשליש מהם דיווחו על היכרות של שנה ומעלהאו עם נערה אחת קשר עם נער אחד

עם בני הנוער,  מהחונכים דיווחו על קשר נוסף 58%  ;שעתיים בממוצע שלמפגש שבועי ב מדובר

   באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני.

גן רחוב או (ומות אפשריים הם: מקום ציבורי מבין רשימה של מק וינומקומות המפגש העיקריים שצ

העיקריות הפעילויות שלוש  ).47%(של בני הנוער  הם) וכן במקום מגורי58%), בית קפה (61% ,ציבורי

עליהן דיווחו החונכים כי נעשו "לעתים קרובות" או "תמיד", הן: שהנעשות במסגרת המפגשים, 

  ). 37%משחקי שולחן או מחשב (ו )73%אכילה משותפת (), 85%שיחות בנושאים שונים (

ת תכלית וכבעל ליהןאיחסו רבה והתי ת בפתיחותומאופיינציינו כי השיחות עם החונכים בני הנוער 

  . קונקרטי, הכוונה וייעוץסיוע במתן 

 נותח בנפרדזה, המהווה אחת ממטרות התכנית, תחום  - תעסוקהשל  תחוםפעילויות ונושאי שיחה ב

עולה בתדירות גבוהה נמצא כי נושא התעסוקה חונכות. מסלולי הב מתבטא כדי לבדוק כיצד הוא

על תכניות לעתיד  בני הנוערדיווחו כי הם משוחחים עם  86%: בשיחות("לעתים קרובות" או "תמיד") 

בקרב בני  בחוויותיהם מעולם העבודה. םתודיווחו כי הם משתפים א םבתחום התעסוקה, וכמחצית

מהחונכים מדברים עמם על נורמות בעבודה וכן עוזרים להם  שלישים-שניכעלה כי  עובדיםנוער 

   דה.בהתמודדות עם קשיים העולים במקום העבו

  החניכה בתהליך קשיים. ג

 ,היו עשויים להיתקל במהלך החונכותהם במסגרת השאלון ניתנה לחונכים רשימה של קשיים בהם 

קשיים אלה אוחדו בניתוח  עבורם.בכל אחד באיזו מידה הוא היווה קושי ל ביחסוהם התבקשו לציין 

. החונכים דיווחו על קשיים בהתאמה בינם לבין בני הנוער, למשל עקב עולמות תוכןגורמים לארבעה 

 שיתוף פעולה או מוטיבציה העדרכמו  בחונכות בני הנוערתפקוד ב); על קשיים 36%פערים תרבותיים (

או  ) ועל קושי באינטראקציה בין החונך לנער21%; על קשיים פיזיים כמו מציאת מקום מפגש ()27%(

                                                   
וכן מחשבות לקראת המפגש  כולל שאלות פתוחות בנוגע לנושאים שעלו במפגשהמסמך מובנה  ואהדוח ה 42

  .להתייעץ עם הרכז רוצההחונך עליהם היה הבא ונושאים 
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קושי כללי  ציינו אחדיםעם החונכים.  קשיים בקשר לעבראיונות לדבר הנוער המעיטו בני  .)8%(לנערה 

   .ביסוס אמון עם אדם חדש ועל חשש מפרדהבביצירת קשר ו

  החונכות ממסלול רצון שביעות. ד

של  אוחדו היגדיםלצורך ניתוח המידע שביעות רצונם מהיבטים שונים בהתנדבות. נשאלו על החונכים 

הממצאים מצביעים על שביעות רצון גבוהה  .מסכמיםלמדדים בניתוח גורמים  שביעות רצון

חונכים שיש ל תחושת האתגר והעצמאות ;)89%( מתכונת התכנית ומטרותיהמהתחומים הבאים: 

  ). 74%( ערונבני המועילות להתחושת וכן  ;)81%בתכנית (

האכפתיות והתמיכה , הקבלה, ותחיפתהאף הם שביעות רצון מהחונכות וציינו את הביעו  בני הנוער

 כיםהחוננם לבין האמון שנרקם ביכן, הובעה שביעות רצון מ-כמו. שקיבלו במסגרת החונכות

  .ומהשוויוניות ביחסים, וכן מהסיוע שניתן להם בתחומי חיים שונים

  החונכות תרומות תפיסת. ה

  התבקשו להתייחס לתרומות השונים מקורות המידע ו בני הנוער – נתפסות לבני הנוערתרומות

חלק מהתרומות מציגות שינוי בחיי בני יש לציין כי בני הנוער, כפי שהם תופסים אותן. להחונכות 

ייתכנו לכך שכן לשינוי, החונכות משמעי בין -קשר ישיר וחדלא ניתן לקבוע הנוער ובמצבם, אך 

 םאף תהליך התבגרותובהם מטופלים בני הנוער אחרים כגון תרומת שירותים  סיבות אחרות,

   הזמן. בחלוף

  ידי בני הנוער כמו גם - תרומה זו, העולה בקנה אחד עם מטרות התכנית, צוינה על –תמיכה קבלת

ידי החונכים, הרכזים ואנשי השירותים המפנים, כאחת התרומות המרכזיות של התכנית -על

   בעבור בני הנוער.

  מהחונכים דיווחו על שיפור בדימוי  שלישים-ישנכ –העצמי של בני הנוער והערך שיפור הדימוי

ער. נושא זה עלה כנושא מרכזי גם בקרב רכזי התכנית ואנשי השירותים, והנבני העצמי של 

     שייחסו את השיפור לחוויה החיובית ולתחושת ההצלחה שבני הנוער חווים במסגרת החונכות. 

  בתחומים שונים כגון  מהחונכים סיוע קבלתדיווחו על בני הנוער  –שיפור בחייהם של בני הנוער

 החונכיםגם שיפר את חייהם ועזר להם להתמודד עם קשיים שחוו. לימודים ועבודה, דבר ש

 םחונכימה כמחצית. הנוער בני של וחייהם םהדנים בשיפור מצב להיבטים התייחסהתבקשו ל

. לימודיהתפקוד ההתנהגות והיפור וכרבע מהם דיווחו על ש ישייםא-ןביה יחסיםבשיפור ציינו 

 מוכ התנהגויות סיכון(ואף להפסקה) של  ההפחתלרומה של התכנית דיווחו על תהחונכים כרבע מ

ציינו אף הם תרומה בנושא זה חלק מבני הנוער  ת, שימוש בסמים, עישון וצריכת אלכוהול.ועבריינ

 במונחים של "חזרה לדרך הישר" שהתאפשרה הודות לקשר עם החונכים.

  תרומות של  שלושבמסגרת השאלון התבקשו החונכים לציין מתוך רשימה עד  –תרומות לחונכים

- כמו. תחושת סיפוקועל  יווחו על תחושת תרומה לזולת) ד70%-80%מרביתם ( .עבורםבהתכנית 

) 43%( תרומה להפחתת הפער החברתי בחברה הישראליתצוינו תרומות בהיבט החברתי:  כן

  . )30%( החיים של האחרהבנת צורת ותרומה ל
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  סוגיות עיקריות במסלול התעסוקה
  התעסוקה בתחום ושינויים התפתחויות. א

 תעסוקהחלו שינויים בתחום ה מחקרשני של איסוף המידע במסגרת השלב הבין השלב הראשון ל

השינויים ובפיתוח והבניית תחום זה.  ,בהדגשת הנושא כמטרה מרכזית בין מטרות התכנית שהתבטאו

ת לשירותים להפנות בני נוער שיכולים להשתלב בעבודה לפי חוק הנוער (כלומר בני ישחלו היו בהנחי

וער בתעסוקה ללא נ בני לשלב אפשרותניתנה  ,כן-כמוומעלה).  16נוער מנותקים מלימודים בגיל 

תעסוקה). בבני נוער  150התכנית לשלב התחייבה  לובני נוער מ"קידום נוער" (שירות ל בעיקרחונכות, 

קבוצתיים ם מפגשי 3- כדי לא לוותר כליל על תהליך הכנה מקדים, הוחלט כי בני נוער אלה ישתתפו ב

 -  לשילוב בני הנוער יעדים כמותייםהכנה לעבודה בהנחיית הרכז היישובי. עוד דווח על הצבת  של

   שילוב של שליש מבני הנוער בתעסוקה ועוד כמחצית במפגשי הכנה לעולם העבודה. 

 חונכיםכדאי לציין, שתחום התעסוקה שולב גם בחונכות האישית כנושא שיחה הכרחי בקשר בין ה

. כדי לתת לרכזים ולחונכים את הידע הדרוש על מנת שיוכלו לעסוק בנושא עם בני לבין בני הנוער

והן לחונכים  ישובייםילרכזים הבנושא תעסוקה הן תכני הכשרה והדרכה הנוער, הוחלט להוסיף 

  במסגרת המפגשים החודשיים. 

  "  בתעסוקה שילוב" מסלול. ב

   התכנית פריסת
ם הביעו נכונות הבמסגרת מסלול "שילוב בתעסוקה" נקלטים בני נוער במקומות עבודה שמנהלי

 מסלול, איסוף המידעמבדיקה שנערכה בשלב הראשון של  בתכנית, תוך מתן ליווי ותמיכה. להשתתף

בשלב השני לא נעשתה הערכה כמותית של מספר בני בני נוער.  21ישה יישובים וכלל פעל בחמ זה

 רשתות תעסוקה ארציות (כגון 12הנוער המשולבים, אך לדברי מנהלת התכנית, פועלים בתכנית 

בתי עסק מקומיים (מפעלים, חנויות, חברות  25-רשתות בתי קפה או אוכל ומוקדי שירות לקוחות) ו

המידע שיוצג  .בני נוער מכל היישובים שהשתתפו בתכנית 60-), בהם משולבים כ'וכדגינון מחשבים 

  להלן התקבל מראיונות שנערכו עם מעסיקים ועם בני נוער משולבים.

  המעסיקים של והליווי ההכנה, הגיוס תהליכי
או  רשתות של במקרה(דרך המטה הארצי של עלם סגרת התכנית מגויסים מעסיקים הפועלים במ

. המעסיקים שרואיינו ציינו )כאשר מדובר בעסק פרטי הפועל ביישוב( דרך הרכז או ,)עסקים גדולים

להצטרפותם לתכנית: תרומה לקהילה וסיוע לאוכלוסייה של נוער בסיכון,  את הסיבות העיקריות

 שהתלבטומעסיקים  ישבפרויקטים חברתיים.  להשתתףשל מקום העבודה  מדיניותאו  אישיסיפוק 

מעסיקים על ידי בעיקר צוין נושא זה ; בסיכון ממאפייני בני הנוער םלתכנית בשל חשש צטרףלהם הא

  .קטנים

נית ועל בני הנוער על התכלתכנית כולל מתן מידע כללי הצטרפותו תהליך ההכנה של מעסיק לקראת 

, אך חלקם גם הביעו אצלו. מהראיונות עם המעסיקים עולה שביעות רצון מההכנה יקלטשאמורים לה

 בתהליך הקליטה שעשויים לעזור םמרכיבים באישיותעל ו בני הנוערתכונות לקבל יותר מידע על רצון 

(טלפונית)  המעסיקים עם להתקשר אחראים םיהיישובי רכזיםהמלבד ההכנה,  או להקשות עליו.

שביעות המעסיקים הביעו . שעולים קשייםב לצורך טיפולו בעבודה בני הנוער תפקוד עללצורכי עדכון 
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ר וליצ כי קשה להםהרכזים ציינו עם זאת,  מבצעים. הםרצון מדפוסי הקשר עם הרכזים ומהעבודה ש

, כמו תדירות קבועה של קשר ועדכון על קשיים בתפקוד בני דפוס עבודה מובנה ומחייב של המעסיק

  .למעסיקיםלהפריע  םהנוער, בגלל חשש

  העבודה במקום הנוער בני של הליווי תהליך
אישי סיוע מהמעסיק בקליטה ראשונית (קבלה והסבר על העבודה) ועל קשר בני הנוער דיווחו על 

ליווי מסודר ציינו כי לא היה להם בני נוער . עם זאת, מרבית העובדים במקוםועם בינם בינו לשנרקם 

ווי אינם מובנים מעסיקים עולה כי דפוסי הליה עם  ראיונותהגם משל אדם מטעם מקום העבודה. 

נושאים הקשורים בעבודה (בדיקה של זמני מעביד רגילים, הכוללים התייחסות ל-ונעים בין יחסי עובד

, לבין קשר הכולל נגיעה גם בתחומי חיים אחרים, מלבד נושאים הקשורים הגעה, פתירת בעיות)

  . לעבודה

  בעבודה הנוער בני בתפקוד שעולים והקשיים הרצון שביעות
את כושר  ,לטובה את היכולת הגבוהה וציינו הנוער בני מתפקוד רצון שביעות הביעו יםהמעסיק 

ם הישגיושהמוטיבציה  אחראיים, רציניים, בעלי. עוד דווח כי בני הנוער שלהם את העבודהוהקליטה 

צוין כי הם עומדים בדרישות ולרוב מתמידים להגיע וכי נושא זה נמצא במגמת  כן-כמו .טוביםבעבודה 

  השתפרות מתמדת. 

 ם או עזיבתואף על מקרים של פיטורי קשיים עלם המעסיקי דיווחו מרבית ,לצד שביעות הרצון

מקרים  ; זאת, לאחר ששיחות הבהרה והזהרה לא שיפרו את תפקוד העובד. עם זאת צוין כיעובדים

אחד הקשיים  , ועם הזמן בני נוער שהתמידו השתפרו בתפקודם.בעיקר בתחילת הדרך אלה התרחשו

עוד ציינו . כמו היעדרויות, איחורים והופעה לא מסודרת עבודה נורמות העדרשציינו המעסיקים הוא 

חדשים  אישיים של בני הנוער, המתבטאים בקושי להתנהל עם אנשים-המעסיקים קשיים ביחסים בין

ולהפוך חלק מהצוות. בני הנוער, מצידם, התייחסו לקושי להתמודד עם תחלופת העובדים הגבוהה 

בגלל הבדלי גיל, שפה  עובדיםלהסתדר עם וקושי המאפיינת חלק ממקומות העבודה (למשל, בתי קפה) 

עם להתמודד עם חוסר הניסיון שלהם בתחום התעסוקתי או קושי עוד העלו בני הנוער  ומוצא.

חוסר הבנה והתסכול המלווה לעתים למידה של תחום חדש. בנוסף, צוינו מקרים של קשיים אישיים 

 למצבים כאלו. של מקום העבודה והתחשבות 

  "בתעסוקה שילוב" המסלול ביישום קשיים
אחריות רבה להצלחת ת השינויים הרבים שחלו בתחום התעסוקה גרמו לכך שעל כתפי הרכזים מוטל

עם הנושא וכן זמן למילוי  ותבלי לספק להם הדרכה מספקת להתמודד ,זאת ;התעסוקהתחום 

כי הם מקבלים  תחילה טענוהמשימות השונות. בהקשר לכך ציינו הרכזים שני קשיים מרכזיים: 

, דבר המקשה על בתעסוקה ללא הסבר של הרציונל העומד מאחוריהןבני נוער הנחיות מהמטה לשלב 

שעלה קשור בדרך בה בחר המטה למדוד את הצלחת העמידה ביעדי השטח. לטענת  נוסף קושייישומן. 

מאשר יותר הרכזים, במטה יש התייחסות לתוצרים כמותיים (כמה בני נוער שולבו בתעסוקה) 

עבודה),  ראיון(כגון מפגשי הכנה לעולם העבודה, לתהליכים שעוברים בני הנוער עד תחילת העבודה 

מצליחים בני הנוער אינם רבה בתהליכים אלה גם אם בסופו של דבר  מושקעת עבודהשאף זאת 

   להשתלב במקום העבודה.
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  תעסוקה בתחום התכנית תרומות
תרומות עיקריות של התכנית כמה ממקורות המידע השונים עלו  -תרומות התכנית לבני הנוער 

 בתחום התעסוקה:

 לקוחות(כגון שירות  תכר וללמוד מקצועדמנות להׂשהז( 

 כגון סבלנות ומיומנויות תקשורת ,חיים כישורי רכישת 

 לאורך זמן תעסוקהב להתמידהנוער  לבני סייעו העבודה במקום ותמיכה ליווי .  

תרומה והמעסיקים דיווחו על ים ייישובההרכזים  -התכנית למעסיקים ולמסגרות העבודה  תרומות

, דווח על כן-כמוארגון וליוקרה שלו בקרב הציבור הרחב בהעסקת בני נוער בסיכון. הלתדמית של 

כוח עבודה נוסף. תרומות נוספות  המשמשים בני נוער כעובדים של שילובתרומה למקומות העבודה 

שנענים לבקשות העסק לאור המעורבות  ים עירונייםופג עם קשר חיזוקשציינו המעסיקים היו 

 במקום. בני הנוערשהתגייס לסייע בשילוב של  העובדיםגיבוש צוות ו ,ילההחברתית שלו בקה

  יחסי הגומלין בין התכנית לבין השירותים 
תופי יכאמור, בין הרכזים היישוביים לבין אנשי השירותים המקומיים מתקיימים יחסי עבודה וש

יחסי עבודה טובים ועל  לע דיווחותים המפנים אנשי השירופעולה בנוגע למרכיבים שונים של התכנית. 

כן דווח על שתי תרומות עיקריות של -כמו היישובי. בינם לבין הרכזעית ומקצותקשורת פתוחה 

אפשרות לספק לבני הנוער המטופלים בשירות מענה משלים לטיפול, התכנית בעבור השירותים: 

לעדכן אותם על  ; מקור מידע נוסף בדמות החונכים היכוליםבאמצעות חונכות או שילוב בתעסוקה

  .מצב בני הנוער

מדיניות מובנית בנוגע  העדראל מול שביעות הרצון והתרומות, עולים גם כמה קשיים הנובעים מ

כי אנשי השירותים אינם לוקחים  טענוהרכזים לחלוקת התפקידים בין הרכז לבין השירות המפנה. 

השירותים ם בתכנית. אנשי משתלבי הםברגע ש ומסירים ידם מהםמספיק אחריות על בני הנוער 

 יטלו יותר אחריות ויוזמה בהפניות ובשמירה על קשר בגלל העומס בו  יםצורך שהרכז הצביעו על

, סטנדרטים ברורים לעבודה משותפתתיאום ציפיות ו העדרבעקבות  .אנשי השירותים שרויים

שירות לבין הרכז. ן איש הביטיב הקשר ופרסונה -תלהיות תלויכת הופ יםשירותה עםהצלחה בקשר ה

את בני הנוער אינטרס של אנשי השירותים לשלב בתעסוקה הקושי נוסף שעלה קשור בהתנגשות בין 

 מפגשי"מאז הוחלט על . לטענת הרכזים, הרכזים להשתמש בחונכות כפלטפורמה לתעסוקהלבין רצון 

שלב בתעסוקה בלבד. ולחונכות לעקוף את היש שירותים שמעוניינים  ,לחונכות חלופהכ "לעבודה הכנה

שילוב לגבי מטרות השילוב תוך מתן הסבר על צורך לתאם ציפיות מול השירותים דיווחו על ם רכזיה

כגון  ,וכן להסביר את החשיבות בפעילויות מקדימות ,אמצעי של שיקוםכמטרה אלא לא כבעבודה 

קה לבני נוער בסיכון כדאי לציין כי גם מהספרות על תכניות שילוב בתעסו מפגשי הכנה. או חונכות

עולה כי ליווי אישי אמור להוות חלק אינטגרלי בתכנית המשלבת בני נוער בסיכון בתעסוקה ויש 

) כדי להשיג תוצאות role modelחשיבות ותועלת רבה בשילוב חונך או אדם שישמש מודל לחיקוי (

  ).  Jekielek et al., 2002b( חיוביות במונחים של השתלבות והתמדה בעבודה ורכישת יכולת להתפרנס
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  כיווני פעולה
וחברי ועדת התכנית ובאו לדיון בפני צוות שהשל הערכת התכנית עלו מספר סוגיות הראשון בשלב 

כך, דווח על מיסוד . )2010שנת השלב השני של איסוף המידע (חלקן יושמו במהלך ונמצא כי ההיגוי 

 ,תחום התעסוקהכן, -. כמועם החונכיםעבודה של הרכזים היישוביים והטמעה של תהליכים ב

נמצא בשלבי התפתחות וכבר חלו בו שינויים , בשלב הראשון של הערכהולהרחיב הומלץ לפתח ש

בעיקר בהצבת יעדים כמותיים, בפיתוח מפגשי הכנה לקראת כניסה לעבודה ובהדרכת החונכים  שונים

  .      לשלב את הנושא במפגשי החונכות

טרם קיבלו התייחסות מספקת במסגרת סוגיות ש ב השני מצביעים על כמהממצאי ההערכה של השל

  יש לתת עליהן את הדעת:התכנית ו

  הקשר של בני הנוער  - השירות המפנה בתהליך החונכות ובשילוב בתעסוקהמיסוד מעורבות

בני בקשר עם  כיוון שהם הגורם העיקרי הנמצאמוהחונכים עם אנשי השירותים המפנים הכרחי, 

המעסיק במתן פתרונות וייעוץ חונך או שאמון על הדרכת ה המקצועיהגורם  ובנוסף הם, רהנוע

לקשיים שעולים עם בני הנוער. לכן עולה צורך למצוא דרכים למסד את מעורבותם של אנשי 

והמעסיק, וכן של בני הנוער המשולבים  חונךהשירותים המפנים בתהליכי הליווי והתמיכה של ה

    בתעסוקה. 

  ההרחבה והפיתוח של מסלול "שילוב  – תעסוקההמסלול הבניית תהליך ההטמעה של

בתעסוקה" בשנת הפעילות האחרונה מצריך בנייה של תורת עבודה, ולא רק לימוד תוך כדי עבודה 

  בשטח. יש לתת את הדעת לכמה נושאים מרכזיים בתהליך ההטמעה: 

 מהממצאים עולה צורך להבנות - התעסוקהבתחום לרכזים מסודרת כלים והכשרה מתן  .א

מידע ורקע על שילוב בני נוער בעולם  לספקו ,לרכזים על מהות התפקיד יותר הכשרה מסודרת

נושא ההכנה לעולם העבודה הפך כדאי לציין ש תכניות שילוב בעולם התעסוקה.על התעסוקה ו

וער וצעירים, ובעולם בעבודה עם בני נבשנים האחרונות לאחד הנושאים "הפופולריים" בארץ 

 )2009ינסקי ויורוביץ, 'סטרבצ-(ראו כאהןעזר במידע הקיים בספרות המקצועית יניתן להו

 ניסיון בשטח. בו

של הרכזים בדרכי יותר בשיתוף רב עולה צורך  – שיפור התמיכה ברכזים ובתנאי העבודה .ב

פועל הוצאה לשהם מעלים בנוגע לקשיים היישום של החלטות המטה בשטח תוך התייחסות ל

  של החלטות המטה.

במדידת הצלחה  - (תוצר מול תהליך) "שילוב בתעסוקה"חשיבה על דרכי מדידת הצלחה ב .ג

שעוברים בני תהליך יש להתייחס לא רק למדדים כמותיים אלא גם ל "שילוב בתעסוקה"ב

 .ףבסול ולקראת שילוב במקום העבודה, גם אם לא שולבהנוער 

תהליך הליווי של בני הנוער  עקצּובִמ  צורך עולה - במקום העבודה בני הנוערליווי  בניית תהליך .ד

יצירת סטנדרטים ברורים  ;במקום העבודהאותם בעל תפקיד שילווה בבחירה תוך  בעבודה,

 .וכן מעקב אחר הליווי ;מתכונת ;כני הליוויולת
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קשר בין  לשלבנות סטנדרטים ברורים יש  – ע דפוסי העבודה של הרכזים עם המעסיקיםקצּוִמ  .ה

  .בתהליך הליווי הןבשלבי הקליטה בתכנית ו הןמעסיק, לבין ההרכז 

  עולה צורך למצוא דרכים לשמור על  –" שילוב בתעסוקה"מיצוב החונכות גם במסגרת המסלול

בתעסוקה  לשלבהקיימת כיום  האפשרות מול אל שילוב בתעסוקה,הבתהליך  ונכותקיומה של הח

אות בגיל טבמתייחודיות ונקודות החוזק של החונכות בתכנית, שחונכות. הסיבות לכך הן הללא 

בני שילוב  אחרמעקב פרטני וערני יותר  יםהחונכים ובליווי ובמעקב הנרחב של עבודתם, המאפשר

בתעסוקה. בנוסף, לנוכח הספרות הממליצה על חונכות ואשר רואה בה גורם התורם  הנוער

לשווק את המסלול ובודה, עולה צורך להמשיך לאיכות הקליטה וההשתלבות של בני נוער בע

 ניכה. החבשילוב עם תהליך 

ממצאי המחקר הוצגו בפני צוות התכנית וחברי ועדת ההיגוי של התכנית ותרמו לשיפור תהליכי 

  העבודה ולשדרוג השירות הניתן לבני הנוער בתכנית.


