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  מחקר תמצית

  מבוא
לבני נוער יוצאי  הכלולותהנה חלק ממגוון התכניות  שימוש בסמים ובאלכוהולהתכנית למניעת ה

בשיתוף " אפשר"ידי עמותת -התכנית מופעלת על. פרויקט הלאומי של עולי אתיופיהבאתיופיה 

המשרד לקליטת , הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה

  . והשירותים החברתיים יה ומשרד הרווחהיעלה

ב "עד י' ית הוקמה כתכנית רגישת תרבות המיועדת לבני נוער יוצאי אתיופיה בכיתות זהתכנ

קיימים דפוסי התנהגות  אלההתכנית התגבשה מתוך ההבנה כי בקרב חלק מבני הנוער . ולהוריהם

במטרה למנוע  .לשימוש בסמים - ובמידה מועטה יותר, שליליים הקשורים לשתיית אלכוהול

של חיזוק התפיסה העצמית ותחושת המסוגלות של בני הנוער ופועלת להתכנית  ,מסוג זהת יוהתנהגו

בשימוש שידע על ההשפעות והסכנות הקניית לצד  ,ילדיהםלחיזוק הקשר בין ההורים להוריהם ו

יגביר את כושר הנחת היסוד בתכנית היא כי חיזוק הכוח הפנימי של בני הנוער  .אלכוהולבבסמים ו

מפעילה התכנית קבוצות קטנות  ,לצורך כך. אלכוהולבשימוש בסמים ו בהם, לחציםעמידתם בפני 

שני מנחים . מפגשים 25-המתכנסות לכ ,19-12גילאי יוצאי אתיופיה בני נוער של ) משתתפים 14-10(

, סמיםבמטעם התכנית מעבירים לבני הנוער תכנים מגוונים בנושאים הקשורים לשימוש באלכוהול ו

מעבירים מנחי התכנית מספר  ,במקביל. קשר בינם ובין הוריהםחיזוק השית ולמסוגלות אילהעצמה ול

  . הוריהםלכשלושה מפגשים משותפים לבני הנוער וומפגשים גם להורי בני הנוער 

 ההתרחב 2008עד שנת  .שונים יישוביםקבוצות בחמישה  חמשב 2005התכנית החלה לפעול בשנת 

במהלך שנות . ברחבי הארץ יישובים עשריםשונות פעלו בקבוצות  26: באופן משמעותיהפעלתה 

  . המנחים ם שלאת דרך עבודתהמתוות הפעלת התכנית התבססו דרכי הפעולה והתפיסות 

. ק הפעלת התכנית ולשמש בסיס להמשך פיתוחהוזילחלספק משוב  הייתההערכה המטרת מחקר 

  :במספר נושאיםעסק  המחקר

  בתכנית המאפיינים של בני הנוער המשתתפים .1

 מועברים במסגרת התכניתהתכנים ה .2
 מידת שביעות הרצון ותרומות התכנית בעיני המשתתפים .3
 הקשיים הכרוכים בביצוע התכנית וההצעות לשיפורה .4

  המחקר שיטות
איסוף המידע הכמותי כלל . נאסף מידע כמותי ואיכותני ,לצורך קבלת תשובות לשאלות המחקר

 211מילאו את השאלון  ,סך הכולב .בני הנוער שהשתתפו בתכניתשאלונים למילוי עצמי שהועברו לכל 

רואיינו המנחים  :קבוצות שונות חמשנאסף מידע איכותני מ, כמו כן. )ענותיה 85%(בני נוער 

במפגשים תצפיות נערכו  ,בנוסף לכך. בני נוער ואמהות המשתתפים בתכניתוהמפעילים את התכנית 

  . המנחיםכתבו ש הקבוצות מפגשי ם שלהיגוי ונקראו סיכומי ועדותשל 

i  



 

   מאפייני המשתתפים
 ,בממוצע .בני נוער 14-10-אלכוהול משתתפים כבבכל קבוצה בתכנית למניעת השימוש בסמים ו

 עשריםבני נוער ב 250-כ 2008השתתפו בתכנית בשנת  ,סך הכולב. בני נוער תשעהמגיעים לכל מפגש כ

הגיל הממוצע של בני ו, )ב"עד י' כיתות ז( 19-12 התכנית מיועדת לבני נוער גילאי. שונים בארץ יישובים

בנים , המשתתפים בתכנית הם ילידי הארץ) 71%(רוב בני הנוער . 15.5הנוער המשתתפים בתכנית הוא 

רוב משתתפי התכנית . זו השנה השנייה בתכנית, בעיקר בנות, מבני הנוער 16%-ל. עור דומהיובנות בש

נשרו אחוז אחד מהם ו, ב"סיימו השנה את לימודיהם בכיתה י 10%, ת ספריתלמידים בב הנם) 89%(

  . מלימודיהם

נמוך  ,בפרט המשתתפים בתכנית שלו ,יוצאי אתיופיה בכלל כלכלי של בני הנוער-החברתימצב ה

) 47%(המשתתפים בתכנית כמחצית בני הנוער  .השוואה לכלל האוכלוסייה היהודית בארץבמיוחד ב

  . ילדים ויותר ארבעהיש ) 89%(וברוב המשפחות , דיווחו כי במשפחותיהם אין מפרנס

הם , עם זאת. רוב בני הנוער שהצטרפו לתכנית זוהו בידי אנשי מקצוע העובדים עמם כמצויים בסיכון

נבחנו  .רצף הסיכון ואינם עושים שימוש מופרז באלכוהול או מכורים לסמים אינם נמצאים בקצה

עולה מהדיווחים . הםהרגלי השתייה של -אחת מהן , של המשתתפים בתכנית מספר התנהגויות סיכון

נראה כי תופעת שתיית האלכוהול רווחת  .לפחות פעם אחת עד מצב של שיכרותאלכוהול שתו  39%כי 

 17%, בנוסף. יש חשיבות רבה לפעילות המניעה שמקיימת התכניתעל כן ו, בקרב בני הנוער

מהלך שהוא למעשה , מהמשתתפים בתכנית ציינו כי שתו אלכוהול עד כדי שכרות בחודש האחרון

  . החודש האחרון להשתתפותם בתכנית

  התכניות של התוכן תחומי
נעות  םוסביב, הציבה לעצמהלתכנית שלושה תחומי תוכן מרכזיים המקבילים ליעדים שהתכנית 

  :הפעילויות השונות

להם במידה סיפקה חשים כי התכנית ) 84%(רוב בני הנוער  - ידע בנושא סמים ואלכוהול הקניית 

וכי התכנית הביאה לשינוי בדפוסי ההתנהגות הקשורים , אלכוהול וסמיםלגבי רבה מידע חדש 

) 5%(רק בודדים . ידה רבה או רבה מאודרוב בני הנוער ציינו תרומה זו במ. לשימוש באלכוהול

את חשיבות המענה  יםמחזקממצאים אלה . הם לא היו זקוקים למידע בנושא, לתחושתם ,ציינו כי

 .שנותנת התכנית לצורך של בני הנוער בקבלת מידע בנושא

מתוך התפיסה , המרכזי ביותר בהפעלת התכנית זה הנותחום  - העצמה והגברת מסוגלות אישית 

בעיני בני . תפיסות שליליותשל של הערכה עצמית נמוכה ותסמין  נוִה סמים במוש באלכוהול וכי שי

מבני  80%, לדוגמה. שלהםהעצמיות התכנית הביאה לשינויים משמעותיים בתפיסות , הנוער

ציינו כי התכנית חיזקה  79%, הנוער ציינו כי התכנית עזרה להם להבין דברים חדשים על עצמם

ציינו כי התכנית עזרה להם להבין מה הם ירצו  70%-שלהם לעמוד בלחץ חברתי ואת היכולות 

  .רוב בני הנוער ציינו תרומה רבה או רבה מאוד, בכל הנושאים הללו .לעשות בעתיד

הורים ההתכנית משקיעה משאבים רבים בעבודה עם  - הוריהםלחיזוק הקשר בין בני הנוער  

פחות ממחצית בני . ניהםמנת לחזק את הקשר בי-עליהם לבני הנוער ולהורובמפגשים משותפים 
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  התכניות מאפייני
 93%( מהם אכפת למנחים כי ,בתכנית למנחים רבה הערכה עולה כי הם חשים הנוער בני תשובותמ 

כי המנחים מקשיבים להם ומסייעים להם בפתרון בעיות ו) "במידה רבה"דירגו זאת הנוער  מבני

  . יומיות-יום

 ,אמהותיהםשל צרכים של בני הנוער והכי היא עונה על ונראה  ,נקודות חוזק רבותניכרות לתכנית  

ניכר כי  ,כמו כן. לחלוק חוויות ולשוחח על קשייםן הזדמנות שייתכמו הצורך במפגש עם עמיתים 

חשים שהם לומדים בתכנית דברים חדשים ומגוונים  הם ;התכנית מעוררת עניין בקרב בני הנוער

תרומות בני הנוער נשאלו לגבי . יות התכניתווהם נהנים מפעיל ;חייהםלהקשורים לעולמם ו

דבר , אלהעזרה בתחומים לכלל נזקקו וחו כי הם לא בודדים בלבד דיו .בתחומים שוניםהתכנית 

  .  םהרכיוצמענה ל ספקיכולת התכנית לעל גם הוא מצביע ה

 השתתפותם של  חיזוקבלצורך חסות ימתיהצעות המפעילי התכנית ומשתתפיה העלו  ,הצד אלב 

, בניית מערך מובנה להתמודדות עם איחוריםל ,וכן ;מעורבותם הגברתובתכנית ההורים 

יחסות ההצעות לצורך ימת, כמו כן. בתכניתשל בני הנוער המשתתפים  היעדרויות ובעיות משמעת

עקב שעלה וספת מפגשים תולצורך ב, ש לחופשת הקיץוכך שלא תגל ,בשינוי זמני הפעלת התכנית

בני הנוער . השנה השנייה בתכנית הימבני הנוער זו 16%-ל. התחושה כי התהליך טרם הושלם

והעמקת התכנים , הקבוצה לשנה נוספתמפגשי והמנחים בקבוצות אלו ציינו לחיוב את המשכת 

  . שבהם עסקה התכנית

מרכז הנוער של ב פעלאם היא תו ,ליתרונות שיכולים להיות לתכנית התייחסותעלתה , בנוסף 

. פשר מסגרת מובנית לפעילויות התכניתדבר שיא, ביישובהפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה 

מיועדות לבני נוער אשר תכניות שונות  שלחפיפה בתכנים של תחושה בעקבות גם צעה זו עלתה ה

בצע חפיפה להצורך למנוע חפיפה או לחילופין עלה וכך . הפועלות ביישובהוריהם ליוצא אתיופיה ו

  .  ניהןביתיאום הפעולה ושיתוף התוך חיזוק , בין התכניות מושכלת

  לדיון סוגיות
מתוך ממצאי המחקר שנאספו בשאלונים ובראיונות עלו מספר סוגיות עקרוניות שיש מקום לדון בהן 

  :במסגרת התכנית

לשנה נוספת או אותם בני נוער  למעןתכנית  באותההאם להעמיק , נתן תקציב מוגבליבה 

 ?ביישובלהרחיבה לבני נוער נוספים 
וכי יש צורך בהמשך , אחד האתגרים שצוינו היה התחושה כי התכנית נקטעת באיבה, מצד אחד

כי שנה שנייה בתכנית הנה המשך מוצלח עולה מהראיונות , זאת ועוד. התכנית לשנה נוספת

גם בהיקף הניתן , תרומתה של התכנית תניכר, אחר מצד. ומתבקש למסיימי השנה הראשונה

  . ף בני נוער נוספים לתכנית ולהגדיל בכך את מעגל הנתרמים ממנהאולי עדיף לחשו ;כיום
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 ?האם לפעול בצורה מכוונת להבאת אבות לתכנית 
נשאלת  ,כךפיל. ורק במקרים מעטים מגיעים גם אבות, אמהותהמקרים משתתפות בתכנית הרוב ב

להגיע יחלו אם , כמו כן. אבות להשתתף בתכנית תלהבא ןהשאלה האם יש מקום לפעול במכוו

אמהות או ללאבות ו ם נפרדיםיש מקום לבחון האם יש לקיים מפגשי, אבות רבים יותר לתכנית

הבדל בדינמיקה הקבוצתית אשר תתפתח במקרה של מפגשים הלאור , זאת . מפגשים משותפים

  .נפרדים או מעורבים

 ?נם יוצאי אתיופיהם בני נוער שאיגמשלבות ההאם יש מקום לבצע גם פעילויות  
זרות בחברה הישראלית הותחושת הדימוי השלילי בכל הקבוצות שלקחו חלק במחקר עלו נושא 

בחברה  יםאתיופיה החי יער יוצאונשל בני ושאלת הגדרת הזהות , של בני הנוער יוצאי אתיופיה

ם פעילויות עם בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה בנוסף לפעילויות ייש מקום לקיש ייתכן. הישראלית

וחיזוק מקומם של בני הנוער יוצאי אתיופיה , כחלק מתהליך ההעצמה ובניית הזהות, תהתכני

  . בתוך מערך החברה הישראלית

והם משמשים בסיס לדיונים , ממצאי המחקר הוצגו בפני המעורבים בהפעלת התכנית ובמימונה

  .משמעותיים על שיפור התכנית והמשך הפעלתה ברחבי הארץ

  .די הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיהי-המחקר הוזמן ומומן על

  

iv  



 

v  

  תודה דברי

  .פשר את ביצועוברצוננו להודות לכל מי שסייע במחקר וִא 

מצוות הפרויקט  ,אמיר טואבהול ,הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה לית"מנכ, ר נגסט מנגשה"לד

, ולכל צוות מנחי התכנית בקבוצות השונות, "אפשר"רכזת התכנית בעמותת  ,לליאורה שחר. הלאומי

תודה מיוחדת לבני  .ושיתפו אותנו בניסיונם ובתובנותיהם, שבנדיבותם סייעו לנו לאסוף את הנתונים

  . מחקראפשרו את ביצוע השיתוף הפעולה שלהם ופתיחותם ר שא, הנוער שהשתתפו במחקר

לאפרת חדד , ודליה בן רבי על תובנותיהן והנחייתן ינסקי'סטרבצ-הןלפאולה כא: לעמיתינו במכון

. איסוף הנתוניםאת את עבודת השדה ו ריכזשבן שלומי לשסייעה והשתתפה בביצוע הראיונות ו

על התרגום בל יאלין וולא, שערכה את הדוחלמטי מויאל  ,מתוק שסייעה בהכנת הדוח-לרויטל אביב

ק חביב על התמיכה וההדרכה 'תודה לג, לבסוף. ההבאה לדפוסההפקה וללסלי קליינמן על ו לאנגלית

  .במהלך השלבים השונים של המחקר
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  מבוא. 1
מציבה  עלייה משמעותית זו. מאתיופיהעלו לישראל יהודים רבים בעשרים וחמש השנים האחרונות 

הרשויות , הממשלהנקטו , 1984-מאז גל העלייה הראשון מאתיופיה ב. אתגרים בכל תחומי החיים

אתיופיה  יוזמות ומאמצים רבים כדי לסייע לאוכלוסיית יוצאי ם התנדבותייםהמקומיות וארגוני

עדיין נותרו פערים משמעותיים , עם זאת. תם ניכרתתרומשמאמצים , להשתלב בחברה הישראלית

  . גבוה במיוחד ואהמשפחות יוצאות אתיופיה עור העוני בקרב יוש, בתחומים רבים

בני נוער  27,000- יו בישראל כח 2006-ב. לב מיוחדת-מצבם של בני הנוער יוצאי אתיופיה דורש תשומת

נולדו  15,000-ו, מהם נולדו בארץ להורים שעלו מאתיופיה 12,000-כ; 19עד  10יוצאי אתיופיה גילאי 

נים ארציים בישראל מעידים על פערים משמעותיים בין נתו). 2007, אריה וקמחי-בן(באתיופיה 

, אריה וקמחי-בן(ההישגים בהשכלה של בני נוער יוצאי אתיופיה לבין אלה של האוכלוסייה הכללית 

חשש שבני נוער יוצאי אתיופיה  נוסף על כך קיים). ;2004Wolde, 2006, רנובלסקי'אריה וצ-בן; 2007

, בפעילות לאחר הלימודים :כגון, במגוון רחב של תחומים אחריםלעתים תכופות בקשיים  נתקלים

, נועם וחביב, ץליפשי(חשיפה למצבים של סיכון גבוה ברווחה רגשית וב, יחסים חברתיים ומשפחתייםב

   ).Mengesha, 2004; Wolde, 2006;Myers-JDC-Brookdale Institute, 2001 ; 2008, מנגשה; 1998

 1.1  ולי אתיופיההפרויקט הלאומי של ע
הפדרציות של צפון אמריקה  - איחוד הקהילות היהודיותשותפים פרויקט הלאומי של עולי אתיופיה ל

)UJC( ,הסוכנות היהודית לישראל , נציגי ארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, ממשלת ישראל)JAFI( ,

שותפות זו מתבטאת בייצוג השותפים בגופים המנהלים של . וקרן היסוד) JDC(ישראל -וינט'ג

  . הפרויקט ובשותפות כספית

מטרתו של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה היא לאפשר לבני הנוער יוצאי אתיופיה לממש את 

ת חברתית ולשילוב עתידי בשוק יעּווכן להגביר את סיכוייהם לנִ , מלוא הפוטנציאל הטמון בהם

בהכללתם של חברי קהילת יוצאי אתיופיה בכל היא בהתמקדותו הפרויקט ייחודיות . העבודה

  .תכנון אסטרטגי וקבלת החלטות, פיקוח, יישום :הפרויקט ההיבטים של פעילות

הצרכים והשירותים הקיימים בעבור קהילת יוצאי אתיופיה  במיפויחל והפרויקט הלאומי הבמסגרת 

תלמידי כיתות הוחלט להתמקד ב, בהתבסס על המידע שנאסף). ון ברוקדיילמכ-וינט'ג-בסיוע מאיירס(

  :עיקרייםמספר רכיבים הפרויקט מורכב מ. של עולי אתיופיה הפרויקט הלאומיבמסגרת  ב"י-'ז

ת על גישה מבוססו התכניות. הלימודיםשעות הספר לאחר  המתקיימות בביתלבני הנוער תכניות  .1

 . סיוע לימודי ותמיכה אישית, ובכלל זה, צורכי בני הנוערהוליסטית למתן מענה ל

הכנה לקראת השירות תכניות ומרכזי נוער בקהילה , נית למניעת שימוש באלכוהול וסמיםתכ .2

 .בצבא

ברמה המקומית ו התכנית להעצמת הקהילה המתמקדת בהכשרת מנהיגות קהילתית ברמ .3

 .הארצית
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והמשיכה , בהיקף מצומצם 2004שנת לה לפעול בהחהפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה תכנית 

  .2008 שנתלהתרחב עד ל

 שימוש בסמים ובאלכוהולהתכנית למניעת ה תהערכלממחקר צאים בדוח זה אנו מסכמים ממ

הרשות הלאומית , בשיתוף הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה "אפשר"עמותת "ידי -המופעלת על

  . ה ומשרד הרווחהיהמשרד לקליטת העלי, למלחמה בסמים ואלכוהול

  התכנית למניעת השימוש באלכוהול וסמים 1.2
 .מצבים וגורמי סיכון אשר מאפיינים את כלל בני הנוערמאופיינים באותם בני הנוער העולים , אמנם

, הרצוג(משבר המעבר התרבותי ום מצויים בסיכון כפול הנובע משילוב משבר גיל ההתבגרות ה, אולם

עקב המעבר התרבותי החד והמצב , במיוחדמרובים נוער יוצאי אתיופיה הבני צורכיהם של . )1999

 ,Mengesha; 2007, סבר; 2007, דולב; 1998, נועם וחביב, ליפשיץ(כלכלי של משפחותיהם -החברתי
2004(.  

ושל בני הנוער המצויים בתהליך של מעבר תרבותי  ,רכיהם של בני הנוער בכללוהמודעות הגוברת לצ

במקומות  מחקרים רבים .פורמאלי-של מגוון מענים בתחום החינוך הבלתי םהביאה לפיתוח, בפרט

) עד שנהממספר שבועות ו(טווח -תכניות מניעה קצרותהצביעו על האפקטיביות של שונים בעולם 

שימוש בחומרים ממכרים אצל בני הנוער שהשתתפו לשינוי תפיסות הקשורות לשתיית אלכוהול וב

תכניות ההתערבות , כמו כן ).Koutakis et al., 2008; Werch et al., 2000; Johnson et al., 1998( תובתכני

ימוש שאת ה צמצםמנת ל-המוצגות במחקרים אלו מדגישות את חשיבות שילוב ההורים בתכנית על

 בעיקר( אחרותהתנהגויות סיכון  נסות למנועלות המודעות בנושא א ריהגבל, אצל בני הנוערבאלכוהול 

  ). Koutakis et al., 2008אצל  אור

מיועדת לבני נוער של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה  שימוש בסמים ובאלכוהולהתכנית למניעת ה

בקרב התכנית התגבשה מתוך ההבנה כי . רגישות תרבותיתתוך יוצאי אתיופיה והוריהם והיא מופעלת 

מנת -על. אלכוהולבסמים והקשורים לשימוש ב דפוסי התנהגות שלילייםאלה רווחים נוער הבני חלק מ

לפעול לחיזוק התפיסה העצמית ותחושת המסוגלות  רואה התכנית צורך, אלההתנהגות למנוע דפוסי 

לצד מתן ידע על ההשפעות והסכנות  ,ילדיהםבין ההורים לחיזוק הקשר לשל בני הנוער והוריהם ו

יגביר של בני הנוער הכוח הפנימי חיזוק נחת היסוד בתכנית היא כי ה .שימוש בסמים ובאלכוהולבש

, שחר; 2006, שחר(עקב לחצים  שימוש בסמים ובאלכוהול ,זה כללוב, לחציםבלעמוד ם יכולת את

של בני נוער יוצאי ) משתתפים 14-10(מפעילה התכנית קבוצות קטנות , לצורך כך ).2008, שחר; 2007

שני מנחים מטעם התכנית מעבירים לבני הנוער תכנים . )ב"י-'תלמידי כיתות ז( 19-12אתיופיה גילאי 

להעצמה ולמסוגלות אישית ולחיזוק הקשר , מגוונים בנושאים הקשורים לשימוש באלכוהול ובסמים

ומתקיימים , מעבירים מנחי התכנית מספר מפגשים גם להורי בני הנוער ,במקביל. וריהםבינם ובין ה

  .מפגשים 25-כוללת התכנית כ, בסך הכול. כשלושה מפגשים משותפים לבני הנוער ולהוריהם

הרשות , בשיתוף הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה" אפשר"ידי עמותת -התכנית מופעלת על

והשירותים  יה ומשרד הרווחהיעלההמשרד לקליטת , ואלכוהולהלאומית למלחמה בסמים 

  . החברתיים
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 1.3  המחקר מטרות
של מרכזיים מספר רכיבים  תהערכמחקר לבצע מכון ברוקדייל ל-וינט'ג-מאיירס התבקש 2008-ב

 מטרות .שימוש בסמים ובאלכוהולוביניהם התכנית למניעת ה, של עולי אתיופיההפרויקט הלאומי 

בדוח הנוכחי מוצגת . בסיס להמשך פיתוחהוכק הפעלת התכנית וזיחמשוב לצורך תת ל ןההערכה ה

  :אלהבשאלות  תסקועה, שימוש בסמים ובאלכוהולהתכנית למניעת ההערכת 

 ?ם המאפיינים של בני הנוער המשתתפים בתכניתמה .1
 ?אילו תכנים מועברים במסגרת התכנית .2
 ?בעיניהם תרומת התכניתשל המשתתפים ומה הייתה רצון ה מהי מידת שביעות .3
  ?הלשיפורהתקבלו הצעות  אילוו מהם הקשיים הכרוכים בביצוע התכנית .4

 1.4  המחקר מערך
  :איסוף הנתונים כלל

בכל קבוצה שסיימה את . משתתפים בתכניתבקרב בני הנוער ה 2008 דצמבר- יוניסקר שנערך ב 

הועברו השאלונים  ,לרוב( הועברו שאלונים למילוי עצמי לבני הנוער שנכחו במפגש ,תקופת מפגשיה

אך לא  ,השתתפו בתכניתשבני נוער ובוצעו ראיונות טלפוניים עם  ,)במפגש האחד לפני האחרון

מכלל המשתתפים  85%המהווים , בני נוער 211מילאו את השאלון  ,בסך הכול. נכחו במפגש זה

 .בתכנית

 והשירותים החברתיים משרד הרווחה, "אפשר"עמותת מפעילי התכנית ממובנים עם -יחצראיונות  

  .ת העלייהקליטלמשרד הו

 :התבצעו לביצוע מחקר עומק ובהן חמש קבוצות נבחרו 
 עשרה מנחים, בסך הכול; מנחי הקבוצותראיונות עומק עם  -
קבוצות מיקוד  ששב בני נוער 20 ,לוסך הכב ;לתכניתקבוצות מיקוד עם בני נוער המגיעים  -

 שונות
 אמהות שש רואיינו לוסך הכב ;ראיונות עומק עם הורים -

 המנחים כתבוששל הקבוצות מפגשים ההיגוי וסיכומי  ועדותבמפגשי  תצפיות  
  

לכלל אוכלוסיית התלמידים בבתי  התייחסותב, ים העולים מהשאלוניםהממצאמ חלק מנת לבחון-על

לכלל  2004שהועבר בשנת  1HBSCלממצאים משאלון  יםוונטיהרלהממצאים יושוו , הספר היהודיים

 . 16-12התלמידים בחינוך היהודי גילאי 

  

                                                   
1   Health Behavior in School-Age Children  שניםהנערך אחת לשנתיים או לארבע הוא סקר בין לאומי 

חוקר ( תלמידים 4,400-קיף כמו', י-ו' ח', בפריסה ארצית למדגם של תלמידים בבתי ספר יהודיים בכיתות ו
נלקחו מכלל השאלונים שמילאו , מנת לבצע השוואה זו-על. )ר יוסי הראל מאוניברסיטת בר אילן"ד: ראשי

שאלות זהות בשני לתיהם השוו ותשובו, 16-12רק שאלונים של תלמידים בני השתתפו בתכנית בני הנוער ש
 ..השאלונים
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. 2  התכנית מערך
 2007בשנת . יישוביםחמישה קבוצות ב חמשפריסה מצומצמת של ב, 2006התכנית החלה לפעול בשנת 

התרחבות זו . יישובים 13-קבוצות ב 15והיא פעלה בקרב , חלה התרחבות משמעותית בהפעלת התכנית

  . שונים יישובים 20- קבוצות ב 26-והגיעה ל, 2008-המשיכה גם ב

  2008-2006בין השנים  שימוש בסמים ובאלכוהולפריסת התכנית למניעת ה: 1תרשים 
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מספר הקבוצות
מספר היישובים

  

  ):2008, שחר( אלכוהולבהתכנית מגדירה חמישה יעדים מרכזיים הקשורים למניעת השימוש בסמים ו

  פנימי בקרב בני הנוערהשליטה המוקד וחיזוק פיתוח מודעות אישית  .1

 ידי הקניית דרכי חינוך המותאמות לגיל ההתבגרות-חיזוק היכולת ההורית על .2

 הוריהםלחיזוק הקשר בין בני הנוער  .3

 חיזוק הזהות האישית מתוך הקשר לתרבות האתיופית .4

 כוהול ובמיוחד באל ,יצירת מודעות בקרב בני הנוער והוריהם להשפעות השימוש בסמים .5

ת לבני וחודייקבוצות י בהפעלתן של חמשבמקביל  חלוה, הופעלה במשך שלוש שניםהתכנית לאחר ש

נועדה השנה השנייה . )2008בשנת ( ממשיכים את השתתפותם בתכנית שנה שנייה ברציפותהנוער 

 מימושב, אישיתהתוך מיקוד מיוחד בהעצמה , התהליך של השנה הראשונהאת ק יהעמלבעיקר לחזק ו

השתתפו בשנת התכנית , בעיקר בנות, שישה עשר אחוזים מבני הנוער שהשתתפו במחקר. הגשמהבו

  . השנייה

  

 4



 

  המשתתפים בתכנית מאפייני בני הנוער. 3
-19בני  הנםרוב המשתתפים  ).ב"י-'כיתות ז( 19עד  12אתיופיה גילאי  יהתכנית מיועדת לבני נוער יוצא

בנים בתכנית הם משתתפים מחצית ה. )1.5ת "ס( 15.5 הנווהגיל הממוצע של המשתתפים , )71%( 15

בני הנוער שנולדו  ומקרב, )71%(ילידי הארץ  הםת רוב בני הנוער בתכני .בנות –מחציתם ו) 49%(

  . חמשעלו לארץ עד גיל ) 89%(רובם , באתיופיה

  כלכליים-מאפיינים חברתיים 3.1
נמוך , בפרטושל המשתתפים בתכנית  ,בני הנוער יוצאי אתיופיה בכלל כלכלי של-המצב החברתי

בכמעט עולה כי מהדיווח העצמי בשאלונים . במיוחד בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית בארץ

 5%לעומת  ,וזאת, אין אף מפרנס במשפחה) 47%(המשתתפים בתכנית בני הנוער משפחות מחצית מ

יש ) 89%(משפחות הברוב , כמו כן. )HBSC 2004סקר ( בלבד בקרב כלל התלמידים בחינוך היהודי

י הנוער נמב) 33%(שליש . בקרב כלל התלמידים בחינוך היהודי 37%לעומת , ויותר ארבעה ילדים

  . חשים שחסר להם ציוד לימודי או כסף לקניית דברים אישיים

  ב חברתיומצ התנהגויות סיכון 3.2
, עם זאת. רוב בני הנוער שהצטרפו לתכנית זוהו בידי אנשי המקצוע העובדים עמם כמצויים בסיכון

. הם אינם נמצאים בקצה רצף הסיכון ואינם עושים שימוש מופרז באלכוהול או מכורים לסמים

וסי קבוצת השווים לאמץ דפצד התנהגויות סיכון שונות יכולות לנבוע מלחץ חברתי או מעידוד מ

התנהגויות אלימות ומעורבות , שימוש בסמים, שתיית אלכוהול :גוןכ, התנהגות שאינם נורמטיביים

שימוש בסמים המבני הנוער את מטרה למנוע לשמה לה הנוכחי תכנית שנבדקה במחקר ה. בעבריינות

לצד  .בני הנוער המשתתפים בתכניתובסמים בידי אלכוהול בשימוש בדק המחקר , על כןו, אלכוהולבו

להתנהגויות סיכון אחרות המאפיינות דפוסי התנהגות שאינם נורמטיביים  התייחסותישנה גם  ,זה

כגון שוטטות , ולגורמים אפשריים המובילים להתנהגויות סיכון) התנהגויות אלימות(נוער הבקרב בני 

  .   ללחץ חברתי העיושעמום וכנ

   ושימוש בסמיםהרגלי שתיית אלכוהול . א

מכיוון , זאת. בעת סיום התכנית את מצבם של בני הנוער אאל, ו בוחן את השפעת התכניתפרק זה אינ

מבני הנוער  39%מהנתונים עולה כי . השתתפו בתכנית לישלא ניתן לדעת מה היה מצבם אילו

דומה אחוז  .שכרותכדי אלכוהול עד בחייהם שתו לפחות פעם אחת דיווחו שהם המשתתפים בתכנית 

  ). בהתאמה ,40%-ו 39%(בנות ציינו זאת של בנים ושל 

מבין גילאי . 16-12לגבי גילאי  HBSCסקר נתוני המחקר הנוכחי לבין נתוני השוואה בין כזכור ערכנו 

מבני הנוער  19%לעומת , ציינו כי השתכרו לפחות פעם אחת בחייהם 25% ,שהשתתפו בתכנית 16-12

   .HBSC2בסקר 

                                                   
   .)2004לא נשאלה בסקר של השאלה ( 2002שנערך בשנת  HBSCסקר מ נתון זה לקוח 2
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 ).3%( מבנות )12%( יותר בנים, פעמים ויותר 10בחייהם ציינו כי הם השתכרו ) 7%(מבני הנוער מעטים 

המקביל , שכרות בחודש האחרוןכדי מבני הנוער דיווחו כי שתו אלכוהול עד  שבעה עשר אחוזים

   .1הנתונים המפורטים מוצגים בלוח . לחודש האחרון של הפעלת התכנית

אחוזים לא בתכנית משתתפים ו, בקרב בני הנוערכוהול נפוצה תופעה זו של שתיית אל, לסיכום

דבר המחזק את , שתיית אלכוהול הגיעו למצבי שכרות עקבמבוטלים של בני נוער אשר מדווחים כי 

  . הצורך בקיומה של התכנית ובמענה שהיא נותנת

  )באחוזים(לפי מין , דיווח בני הנוער המגיעים לתכנית על מאפייני שתיית אלכוהול בקרבם: 1לוח 

  כ"סה  בנים  בנות

(N=202)  (N=103)  (N=99)    

  שכרות כדי עד אלכוהול שתו לא פעם אף  60  61  61
  שכרות כדי עד אלכוהול אחת פעם שתו  16  12  14
  פעמים אלכוהול עד כדי שכרות 3-2 שתו  18  9  13

  פעמים אלכוהול עד כדי שכרות 10-4 שתו  4  6  5
  3  12  7  שכרות כדי עד אלכוהול פעמים 10 מעל שתו

        

  האחרון בחודש שכרות כדי עד אלכוהול שתו  14  20  16
  

בני  ידי-דווח עלמהשימוש בסמים כמעט ואינו , ולשתיית האלכוהיחסית של הגבוהה  שכיחותהלעומת 

  .בסמים פעם-אימבני הנוער דיווחו כי השתמשו  2% :הנוער המשתתפים בתכנית

  ת אלימותהתנהגויו. ב

 ,פעמיים ויותר במהלך השנה האחרונה "הלכו מכות"בני הנוער דיווחו כי הם מ שמונה עשר אחוזים

מבני  14%ונמצא כי  ,תרבנּונבחנו גם מצבי ָק , כמו כן). מהבנות 7%לעומת  ,מהבנים 29%(בעיקר בנים 

  . הנוער דיווחו כי במהלך השנה האחרונה הציקו להם לפעמים או פעם בשבוע ויותר

   שוטטות ושעמום. ג

ציינו ) 34%(כשליש מבני הנוער  .ות גורם מעורר להתנהגויות סיכון שונותום להעלולית ושעמום שוטטו

  ."קצת"ו זאת דירגרובם , כי הם חשים שאין להם מה לעשות בשעות הפנאי

   לחץ חברתי. ד

מבני הנוער ) 19%(כחמישית . שונות ביל להתנהגויות סיכוןעלולה להועת הנער ללחץ חברתי שלילי יכנ

נוספים ציינו כי הם  3% ;הם עושים דברים מסוכנים או אסורים בגלל חבריהם" לפעמים"ציינו כי 

  ". קרובות לעתים"עושים מעשים כאלו 

   מצב חברתי. ה

. כולה להוות גורם חיובי ותומךוהיא י, עבור מרבית בני הנוערבמשמעותית מאוד  הנהקבוצת השווים 

אין להם קשיים שמרבית בני הנוער חשים כי יש להם חברים והם מעריכים  ,חברתית מבחינה
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  יות להשכלה גבוההוציפ התנהגות לימודית 3.3
על הדימוי העצמי , ח במהלך בגרותוהשפעה רבה על דפוסי ההתנהגות שהתלמיד מפֵת יש לבית הספר 

נוספים סיימו  10% ;)89%(כי הם לומדים בבית הספר דיווחו רוב בני הנוער . התפיסות העצמיותעל ו

כמחצית . ספרהציינו כי נשרו ממסגרת בית  אחוז אחד מהמשתתפים. ב"יאת לימודיהם בכיתה השנה 

לקשר עם המורים  או/בעיה הקשורה ללימודים ודיווחו על ) 58%(הלומדים בבתי הספר בני הנוער 

והבים את בית כי הם אאמרו ) 77%(הלומדים  בני הנועררוב  ,יחד עם זאת .")קצת"זאת דירגו לרוב (

  . "קצת"או " מאוד"ספרם 

אף  46%-ו, דיווחו כי הם חושבים שבעתיד יסיימו תיכון עם תעודת בגרות מלאה) 87%( רוב בני הנוער

ציינו מהבנות  54%(ת בעיקר בנו, אוניברסיטהברואים עצמם ממשיכים ללימודים גבוהים במכללה או 

תמונת עתיד חיובית על על שאיפות גבוהות ומצביעים אלו  אחוזיםייתכן ש ).מהבנים 38%לעומת , זאת

  .אלה וערבקרב בני נ

 3.4  קשר עם ההורים
התכנית רואה בהורים גורם . הוריםההעבודה עם  הנואחד מתחומי העבודה המרכזיים של התכנית 

הוריהם לין בין הילדים ובקשר תומך ומִב , אלכוהול בקרב בני הנוערבחשוב במניעת השימוש בסמים ו

פרק זה אינו בוחן את  .לבנות ולטפחשיש , עבור ההוריםבעבור בני הנוער והן בהן  ,כגורם מעצים

יניהם יכדי ללמוד על מאפ ,וזאת, את מצבם של בני הנוער ביחסם עם הוריהם אאל, השפעת התכנית

  .של המשתתפים

מבני הנוער  88% :ובעיקר עם האמהות, אחוז גבוה של בני נוער חשים כי קל להם לשוחח עם הוריהם

ניכר כי . עם אביהם - 68%וכך גם  ,ברים שמפריעים להםעל ד ציינו כי קל להם לשוחח עם אמהותיהם

מהבנים חשים כי קל להם לשוחח עם  77%: מאשר לבנותהשיחה עם האבות קלה יותר לבנים 

  . מהבנות 59%לעומת  ,אבותיהם

עת הם מסתובבים אחרי שעות הלימודים או בהיכן הוריהם יודעים חושבים שבני הנוער כמעט כל 

כמעט תמיד עוזרים תמיד או י הוריהם דיווחו על תחושה כמבני הנוער  יםשליש כשניו, )95%( החופש

או /מבני הנוער ציינו כי יש להם בעיה כלשהי עם הוריהם ו )27%(פחות משליש ). 76%(להם כשצריך 

  ". קצת" -הם דירגו זאת  לרוב , עם המשפחה

   בתכנית פעילויות. 4
לעבודה עם בני  "אפשר"פעילויות התכנית מתקיימות בהתאם למסגרת מובנית שפותחה בעמותת 

 תחומי תוכןשלושה מורכבת מתכנית ה. רגישות תרבותיתתוך , יוצאי אתיופיה הנוער והוריהם

תכנית מקבילים ליעדים שהתחומי תוכן אלו . שימוש בסמים ובאלכוהולהמיועדים למניעת ה מרכזיים

  :נעות הפעילויות השונות וסביבם, מהמציבה לעצ
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אלכוהול הטמונים בסכנות הו נזקיםה ,שפעותהידע על ההקניית : סמים ואלכוהול ידע בנושא .1

 .סמיםבו

תסמין התכנית רואה בבעיית הסמים והאלכוהול  :אישיתהמסוגלות ההעצמה והגברת תפיסת  .2

מתקיימות פעילויות רבות  ,לכן .שליליותעצמיות תפיסות לבעיות הקשורות לערך עצמי נמוך ו לש

ות המודעלהעלות את  ,כןו ,לחזק את תפיסת המסוגלות האישית והדימוי העצמישמטרתן 

מתקיימות פעילויות הנוגעות לזהות  ,בנוסף. ערכיםלו דפוסי התנהגותל, רגשותל, האישית לתכונות

. לארץ ומנהגי העדהסיפור העלייה , סיפורי חיים מאתיופיה, כגון, תרבות האתיופיתלעצמית וה

חברתי ביחס רכישת כלים להתמודדות עם לחץ ל כחלק מחיזוק העצמי מתקיימות פעילויות

העצמה והגברת תפיסת המסוגלות הרכיב . הכרה ביכולת הבחירה וניהול החייםו, לדפוסי שתייה

שינוי ניתן יהיה ליצור  באמצעותוש ,כוח המניענתפס ככיוון שהוא מתכנית נמצא במרכז ההאישית 

 . משמעותי בחיי בני הנוער

חשיבות המעורבות והאחריות של ההורים העלאת התכנית פועלת ל: הוריהםלבין הילדים קשר  .3

בהקשר זה בשלושה מישורים הפעילות  ילדיהםלהקשר בין ההורים חיזוק בחיי ילדיהם ו

מטרת המפגשים היא לחזק . עבודה עם הורים ועבודה משותפת, עבודה עם בני הנוער: משלימים

מעורבות לתוך דגש על החשיבות והתרומה ההדדית שיש , הוריהםלאת התקשורת בין בני הנוער 

מחסומים פריצת  לאפשרלהורים כלים וידע ו שואפת להעניקהתכנית . ההורים בחיי ילדיהם

 .הוריהםלותרגול תקשורת בונה בין בני הנוער 

גלות ההורית חיזוק המסולתכנית החשיבות שניתנת בוכחלק מ, מפגשים לבני הנוער 15 כוללת התכנית

מפגשים  שלושהמפגשים המיועדים להורים ו שבעהמתקיימים גם , הוריםל והקשר בין בני הנוער

. בהתאם לצרכים העולים מהשטחוהוא נקבע  ,שים גמישמספר המפג. משותפים לבני הנוער והוריהם

לצורך  ,לפני תחילת הפעילותהפוטנציאליים  המשתתפים למפגשי הכנה לכלמתקיימים  ,כמו כן

 . כרות ושיווק התכנית למשתתפיםיה, איתור

הקבוצות . בממוצע מגיעים לכל מפגש כתשעה בני נוער .בני נוער 14-10ים בדרך כלל שתתפמקבוצות ב

בקבוצות הממשיכות לשנה השנייה בתכנית אך יש לציין ש, מין וותק בתכנית, נבדלות ביניהן לפי גיל

  . משולבים לרוב גם בני נוער שזו להם השנה הראשונה

 בחלק. ביישובבהתאם למערך הקיים , מיישוב ליישובבתכנית משתנה  להשתתפותגיוס בני הנוער אופן 

הנוער של הפרויקט  דרך מרכז -ים באחרו, ת הספריב המלצתמגויסים בבני הנוער  ,שוביםימהי

שבהם  יישוביםיש  .בעירייה קידום נוערמחלקת דרך  או ביישובהלאומי של עולי אתיופיה הפועל 

    .ביישובהפועלים  גורמים שוניםמשתתפים וער תהליך גיוס בני הנב

, קידום נוער(מתחומי העבודה עם בני נוער מנחה אחד יוצא אתיופיה : הקבוצותשני אנשים מנחים את 

אשר לרוב מכיר את בני הנוער ומנחה אחד שאינו יוצא אתיופיה מתחום הטיפול , )מדריך נוער וכדומה

מדריכה מוסמכת בתחום  ידיבוהם מלווים  ,ימי השתלמות משתתפים בשלושההמנחים . בהתמכרויות

  . קיימת ועדת היגוי ארצית ,וכן ,שוביתיוצה מלווה בוועדת היגוי יכל קב. הטיפולי
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 4.1  נקודות חוזק
מדיווחי בני הנוער והאמהות על התכנית עולות מספר נקודות חוזק המאפיינות את הפעילות ואת 

  . הצוות המפעיל את התכנית

האחד יוצא אתיופיה והשני , בכל קבוצה ישנם שני מנחים ,התכנית מודלפי -על: בתכנית המנחים .1

 לחיקוי מודל הנוער בני עבורביוצא אתיופיה יהווה  המדריךהיא ש כוונהה. שאינו יוצא העדה

 בחברה חברתי ומקצועי ףותישלהמשותפת של שני המדריכים תהווה אף היא מודל  העבודהשו

שיהיה גם מנחה יוצא אתיופיה וגם מנחה שאינו ציינו כי חשוב ) 75%(רוב בני הנוער . הישראלית

יוצא אתיופיה  מנחההרואים ב הםב יש כי עלה פתוחה שאלהמתשובות בני הנוער ל. יוצא אתיופיה

  . במיוחד בתכנית טובדבר 

טוב בין בני  קשרולכן , התכנית מחייב פתיחות ואינטימיות אופי :מנחיםהקשר בין בני הנוער ל .2

 שיחהנהל ל הנוער בנימבחינת תוכניה ומבחינת יכולת  התכנית להצלחתהכרחי  הנו למנחיםהנוער 

לפנות אל המדריכים בנושאים  יכוליםחשים שהם הנוער  בנימן הראיונות עולה כי  .פתוחה

, מהשאלון גם עולה דומה תמונה". קשבת אוזן" עבורםמשמשים ב המנחיםשו אותם מטרידיםה

 רבה"או " רבה במידה"הם מרגישים שלמנחים אכפת מהם מבני הנוער כי  93%שבו דיווחו 

 :ציין אףנער אחד ". מאוד
וזה מראה שאכפת להם  ,המנחים מקדישים ומשקיעים מאמצים כדי שאני אבוא למפגש" 

  ."ממני

  :יומיות ונותנים להם עצות-הנוער חשים כי המנחים עוזרים להם בבעיות יום בני

  ". לנו עצות נותנים" ;"מנסים לעזור לנו המנחים" ;"מקבלים עצות מהמנחים" 

חופשיות על קשיים מסגרת לשוחח בעבור בני הנוער והאמהות במהווה  התכנית: תמיכה וייעוץ .3

ויות וחחלוק לכדי במה ם לההן בני הנוער והן האמהות ציינו כי המפגש משמש  .ולהתייעץ

האמהות ציינו כי עצם המפגש המשותף . להעלות נושאים שאין להם מסגרת אחרת לדבר עליהםו

. להן מאודתורמת העם אמהות נוספות אשר חוות קשיים וחוויות דומים יוצרת קבוצה תומכת 

  .בני הנוער ואמהותיהם למפגש עם קבוצת השווים לנראה כי התכנית מצליחה לתת מענה לצורך ש

  :בין תשובותיהם" ?מה טוב במיוחד בתכנית"ו נשאלהנוער  בני

שמדברים יחד ומשתפים "; "טוב במיוחד ששומעים את הדעות והצדדים של האחרים" 

; "שמדברים אחד עם השני ושומעים דעות מגוונות"; "זה את זה במקרים שקרו לנו

   ."שאפשר ללמוד מחברי הקבוצה"

נוח לשוחח במרגישים הם עבור בני הנוער והאמהות מעין קבוצת תמיכה שבה במהווים  המפגשים

בני הנוער מציינים לחיוב את העובדה כי הם יודעים שניתן לדבר . חוויות מחייהםבולשתף בבעיות ו

היא האווירה בקבוצה תומכת ובונה ו. באופן חופשי וכי הדברים יישארו חסויים בתוך הקבוצה

  :מאפשרת שיחה חופשית

; "התכנית נותנת במה לדבר על מה שאנחנו חושבות בלי שאף אחד ישפוט אותנו" 

 לדבראפשר "; "בקבוצה בדיבור בנוחמרגישים "; "מתביישים ולא חופשי שמדברים"
  ".פחד בלי בחופשיות
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המפגש  ,חלק מבני הנוער וההוריםל :ילדיםוהורים  שלמסגרת מובנית לפעילות משותפת  .4

פעילות . עושים יחד פעילות מהנהשהם הפעם הראשונה  ואההתכנית  המשותף המתרחש במסגרת

סיכומי מ, זאת ועוד .מסגרת התכניתלהמשך הפעילות המשותפת מעבר ל הקרקע פוריי משמשתזו 

עולה כי היא מאפשרת הן לבני הנוער והן להוריהם לראות את האחר באור המפגשים המדווחים 

 . זה על זהחדש וללמוד יותר 

בני נוער רבים דיווחו " ?מה טוב במיוחד בתכנית"שאלה הפתוחה בתשובותיהם ל: התכנית כניות .5

מגוונים , כי הם לומדים בתכנית דברים חדשים וכי התכנים המועברים מעשירים את הידע

לעולמם  נוגעיםם תכניהבני הנוער מדגישים כנקודת חוזק של התכנית את העובדה כי . ומעניינים

 :לדבריהם ,לדוגמה. הם מתחבטים בחייהם ןבהשות ורלוונטיים לסוגי
מדברים על דברים חשובים "; "יום שלנו-קשורים לחי היוםהמדברים על נושאים " 

מדברים "; "מעסיקים ילדים בגילנוהמדברים על נושאים "; "ועושים זאת בדרך מעניינת

 .  "על דברים שאנחנו חווים בחיים ומעניינים אותנו

ציינו בשאלונים כי הם ) 93%(הנוער  כל בני כמעט ,וכך, התכניתמ מרוצים הנוער בני: רצון שביעות .6

 הם כידיווחיהם  הם פחות לאים חשוב ".מאוד רבה במידה"או " רבה במידה"מרוצים מהתכנית 

 :הנאה בצד חברתי מפגשמהווים  בתכנית המפגשים וכי למפגשים להגיע נהנים
עושים "; "וחיובית כיפיתסביבה "; "וחווייתי מהנה"; "כיף ושזה יחד החברים כלשזה " 

  . "בכיף הזמן אתמעביר "; "חברים עם דברים

כי בעקבות השתתפות בתכנית עולה מנחי הקבוצות מדיווחי  :ביישובשירותים טיפוליים  הנגשת .7

עובדים סוציאליים או מרכזים  ,כגון, ביישובבני נוער ואמהות מיוזמתם לשירותים טיפוליים פנו 

המנחים ציינו כי הם עודדו את בני הנוער והאמהות לפנות . שבעבר נמנעו מלגשת אליהםיים טיפול

כך , ישובירות הטיפולי בישההשתייכו לצוות בחלק מהמקרים המנחים אף . לשירותים טיפוליים

  .השירותיםקלה על ההורה או הנער ביצירת הקשר עם הכרות המוקדמת עם המנחה ישהה

  שיפור  הצעות לשינוי או 4.2
שינוי או נדרשים בהם שעלו מספר תחומים , לצד נקודות החוזק הרבות שציינו המשתתפים בתכנית

    :רשיפו

, להשתתף בתכנית קרב מנחי הקבוצות היה גיוס ההוריםמקושי משמעותי אשר עלה  :הורים גיוס .1

גיוס ההורים המנחים ציינו כי יש מקום להתחיל את . ניתן לשפר תחום זהכיצד ויש מקום לבחון 

כי יש לבצע ביקורי בית רבים לאורך כל הפעלת , וכן ,גיוס בני הנוערבמקביל ל, מוקדם יותר

שיפור תהליכי , האחת :שתי מטרות מרכזיות ,לדברי המנחים ,ביקורי הבית משרתים. התכנית

ת הגבר, השנייה. בניית יחסי אמון וחיזוק מעמד התכנית בעיני ההורים באמצעותגיוס ההורים 

כל לצד הערך המוסף של  ,חשים כיההורים דיווחו על חלק מהמנחים . מעורבות ההורים במתרחש

מהם את תפקידם נוטל בהן משתתפים ילדיהם שמכלול התכניות , תכנית שבה משתתף ילדם

באמצעות ביקורי בית ומפגשים סדירים עשוי למנוע שילדיהם עוברים רובם בתהליך יע .כהורים

  . תחושה זו
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נושא זה עלה הן בקרב המנחים והן בקרב  :היעדרויות ובעיות משמעת, התמודדות עם איחורים .2

זו על אשר חלקן נבנות , אינו מקבל את כל רצף הפעילויות בתכניתמפעילות נער הנעדר . בני הנוער

הן , מניעת איחוריםחשוב להתייחס לבנוסף . תיתקבוצהה את הדינמיקה רָ מפֵ גם עדרות יה .גבי זו

בעיות משמעת . אלה שהגיעו בזמן ומחכיםכבוד כלפי כהבעת והן , די למנוע בזבוז זמן יקרכ

אך , המעוניינים בכך בני נוערשל השתתפות מידת ההעברת התכנים ויכולות גם לפגוע בעל מקשות 

 . נמנעים מכך עקב הבעיות בהתנהלות הקבוצה

בשיתוף בני הנוער כבר " חוזה"נחתם להתמודד עם בעיות אלו כדי בחלק מהקבוצות ציינו כי 

מנת להזכיר את כללי -ועליו חוזרים בתחילת כל מפגש לאורך התכנית על, במפגש הראשון

  . ההתנהגות

כאשר התכנית מתחילה במועד מאוחר במהלך נוסף נגרם קושי משמעותי  :זמני הפעלת התכנית .3

אשר גורמים להיעדרויות של  ,תקופת מבחני הבגרות וחופשת הקיץ תוךוגולשת ל ת הלימודיםשנ

הקפדה על התחלת התכנית מוקדם ככל האפשר במהלך . התרופפות המשמעתלבני נוער רבים ו

 . שנת הלימודים יכולה לפתור בעיה זו

מהראיונות ומסיכומי המפגשים עולה תחושה של תהליך אשר נקטע  :צורך במפגשים נוספים .4

 :התחושה שצוינה במיוחד הייתה. ני הנועראך גם עם ב, בעיקר בעבודה עם ההורים, באיבו
  ".התכנית מסתיימת, סוף מתחילים להיפתח ולהעמיק בתכנים-עד שסוף" 

יש  ,המנחיםלדעת . סיונות לפתור נושא זה הוא המשכת פעילות הקבוצה לשנה נוספתיאחד הנ

הדינמיקה איתה ותתפרק הקבוצה שכן , וללא הפסקה בין שנות התכנית ,לעשות זאת ברציפות

 .שעדיף לא לקיים מפגשים בתקופת הקיץסברו אחרים , זאתעם  .התגבשה בהכבר ש

הצורך בשיתוף פעולה עם מרכז  הנהשעלו אחת הסוגיות  :קיום התכנית כחלק ממרכז הנוער .5

בחלק מקבוצות בפועל כפי שמתרחש , ביישובהנוער של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה הפועל 

 :נמנים שיתוף פעולה זהיוחסו לרונות שהיתבין . התכנית
.א .יצירת קבוצת משתתפים מגובשת המגיעה מתוך מרכז הנוער  

ומניעת חפיפה בין , תיאום טוב יותר בין הפעילויות השונות בהם משתתפים בני הנוער  .ב

שהתקיים באותה למפגש בתכנית בגלל טורניר כדורגל הגיעו בני הנוער לא , לדוגמה. הןמועדי

 .וערבמרכז הנעת 
ישובים ימרכזי הנוער פתוחים ברוב ה(בני הנוער בתדירות גבוהה למדריך מהמרכז פגישות בין   .ג

המשמעת והסדר בקבוצה בשמירת מכיר את בני הנוער ויכול לסייע  המדריך. )בכל ימות השבוע

 .צמצום איחורים והיעדרויותבו
חדר פנוי בנמצא בתנאי שיש , מרכז הנוער כמקום מפגש מסודר לפעילויות התכניתשימוש ב  .ד

  . ושקט

אחד הקשיים שעלו בקרב מפעילי  :ביישובפעולה בין תכניות שונות שיתוף האום וחיזוק ית .6

אותה פעולה עם שאר התכניות המיועדות לה ףאום ושיתויתההתכנית היה הצורך בחיזוק 

אילו ולבדוק  ,רכי בני הנוער והוריהםוצלמפות את צורך הועלה ה, לדוגמה. ביישובאוכלוסייה 

 11



 

 .5 בעיני בני הנוער והאמהות תרומות התכנית
בראיונות  המשתתפים בתכנית בני הנוער ואמהותיהם דברישעלו מיחס לתרומות התכנית יתנלהלן 

  .בהשהמרכזיים  תחומי התוכןלפי שלושת  ,ובשאלונים

  הולסמים ואלכוידע בנושא  5.1
. סמיםהאלכוהול וה יהמחשת נזקאת בעיקר ו ,בראיונות ציינו בני הנוער מספר תרומות של התכנית

ולמפגשים עם  גוף האדםל מחיש את נזק האלכוהולמה" ניסוי הביצה"לבני הנוער התייחסו במיוחד 

   .ששיתפו את בני הנוער בסיפור חייהם" אלכוהוליסט יבש"או " מכור נקי"

לידע בני הנוער התייחסו " ?מה לדעתך טוב במיוחד בתכנית"בתשובותיהם לשאלה הפתוחה , כמו כן

  :הדוגמל. נושא סמים ואלכוהולבתכנית שהם קיבלו במסגרת ה

  ".שמדברים על מניעה של סמים ואלכוהול" 

  ".יומיים-שחושפים אותנו לנושא של סמים ואלכוהול שהם נושאים יום" 

  ".שמלמדים שסמים ואלכוהול זה מסוכן" 

  ."ם לי איך להימנע מסמים ואלכוהולשאומרי" 

לקבלת מידע  "רבה מאוד"ו "במידה רבה"מבני הנוער כי התכנית תרמה להם  69%בשאלונים ציינו 

. זה במידה בינוניתבנושא ידע וספים ציינו כי התכנית תרמה להם מנ 15%-ו, חדש על סמים ואלכוהול

 ,והולסמים ואלכלגבי היו צריכים מידע חדש ציינו כי הם לא חושבים ש) 5%(בודדים בלבד בני נוער 

  .)2תרשים (דבר המשקף את המענה שנותנת התכנית לצורך קיים בקרב בני הנוער 
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  )*באחוזים(לפי דיווח בני הנוער , תרומת התכנית למשתתפים בה: 2תרשים 

רבה מאוד/במידה רבה במידה בינונית בכלל לא/במידה מועטה לא הייתי צריך

 *N=211  

  

של  בהקשר .עקבות השתתפותם בתכניתני הנוער נשאלו בשאלה פתוחה מה לדעתם השתנה אצלם בב

  :לדוגמה .מנעותיבעיקר נושאים כמו הפסקת שתייה וה ציינו בני הנוער שימוש בסמים ובאלכוהול

ועכשיו אני לא מסתובב  ,הייתי מסתובב עם ילדים ששותים" ;"הפסקתי עם האלכוהול" 

יש לי יותר שליטה " ;"למדתי שלא צריך אפילו להתקרב לאלכוהול וסמים" ;"איתם

   ".לגבי אלכוהול וסמים שינה לי את החשיבה" ;"עצמית בקשר לשתיית אלכוהול

כי שתו אלכוהול עד כדי שכרות כאמור דיווחו ) בני נוער 31( תכניתהממשתתפי  16% , יחד עם זאת

 )ארבעה(בני נוער אחדים לגבי ). 1 לוח(מקביל לחודש האחרון של הפעלת התכנית ה, בחודש האחרון

תהליך ארוך  הנונראה כי תהליך הטמעת נורמות התנהגות חדשות . זו השנה השנייה בתכניתהייתה 

של קבוצת בני הנוער  מאפייניםת הינבחמ. תיים עם סיומה של הפעלת התכניתשלא תמיד מס

 15 ניב) 81%(רובם , )בנים 58%(מעט יותר בנים מבנות היא כוללת שהשתכרו בחודש האחרון עולה כי 

בני  ,לפי דיווחם .תחומים שנבדקוה מאוד בכל ההייתה גבוהשביעות הרצון שלהם מהתכנית . ומעלה

ה ישיש מקום לבחון את הרגלי השתי אפוא יתכןי .הפיקו מהתכנית תרומות משמעותיות נוער אלו

ממצאי  .תבוא לידי ביטוייחלחלו ודרך ההתנהגות החדשה לאחר שהמסרים , גם לאורך זמן הםשל

, לדפוסי שתיית אלכוהולכי ישנן התנהגויות הקשורות  מראים )1998(ועמיתיו   Johnsonמחקר שלה

כי גם  ייתכן. כשנה לאחר סיום תכנית ההתערבותלידי ביטוי רק  שבאו, כמו הפחתה בכמות השתייה

כגון  דפוסי התנהגות שלילייםלשרש מנת -על בהיקף זהמסוג זה ודי בתכנית  יןחלק מבני הנוער אל

    .אלה

ת אישיההחשיבות שבדוגמה על למדו  בראיונות כי בזכות התכנית הן  מגיעות לתכנית ציינוההאמהות 

  . שתיית אלכוהול בקרב ילדיהםבמניעת בבית 
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  אישיתהמסוגלות ההעצמה והגברת תפיסת  5.2
תפיסת התכנית היא כי  ,אמורכ .מרבית המפגשיםעוסקים בו בו, משמעותי ביותרבתכנית חלק זה 

טיפול בשורש הבעיה המובילה  היא למעשה אישיתהמסוגלות ההעצמה והגברת תפיסת עבודה על 

ציינו כי התכנית עזרה  )62%( מרבית בני הנוער, ואכן. בקרב בני הנוער שימוש בסמים ובאלכוהולל

   .)2 תרשים( עצמםלהם במידה רבה או רבה מאוד להבין דברים חדשים על 

לסוגיות הקשורות גם י הנוער התייחסו בנ" ?ד בתכניתמה לדעתך טוב במיוח"בשאלה הפתוחה 

  :לדוגמה. לתחומי העצמה

היא הראתה לנו " ;"היא תורמת לחשיבה עצמית" ;"היא מלמדת אותך להכיר את עצמך" 
  ."היא נותנת מוטיבציה להמשיך" ;"כל מה שנרצהלהגיע לשאנחנו יכולות 

הרגישו כי בהם עיקריים שתחומים  ארבעהציינו בני הנוער בשאלונים ובשאלות הפתוחות בראיונות 

  :הגברת תפיסת המסוגלות האישיתלעצמה והתכנית תרמה להם לה

רכי תוך תרגול ד, לחץ חברתיואפליה , גזענות, אלימות: כמו ,שונים מצבים עם להתמודדות כלים .1

התכנית חיזקה את היכולת שלהם  כי ציינו) 58%( הנוער בני רוב .תגובה אפשריות לאירוע נתון

בני אמרו , כמו כן ).2 תרשים( בינוניתמידה תרומה בדיווחו על נוספים  21%, לעמוד בלחץ חברתי

כי הם הרגישו שקיבלו בתכנית כלים להתמודדות עם מצבים חברתיים בהם יש בראיונות הנוער 

. פעלים עליהםמוהמנע משימוש ועמידה בלחצים חברתיים יכדי לה ,אלכוהול או סמים

 :בעקבות התכנית כיבתשובותיהם לשאלה פתוחה אמרו 
אני לא " ;"למדתי להגיד לא"; "לעמוד על שלי עתדאני יו" ;"אני עומד בלחץ חברתי" 

  .  "קרב לאנשים שיכולים לגרור אותימת

בהתנהגות נוספים המשקפים שינוי הנוער ציינו כי בעקבות התכנית חלו בהם שינויים  בני, כמו כן

   :החברתית
נהייתי יותר תרבותית לאנשים ולמדתי להתנהג " ;"צורת הדיבור שלי לאנשים השתנתה" 

   ."נהייתי סובלני" ;"אני פחות תוקפנית ויותר מקשיבה" ;"יותר יפה

 יעלי ומה שלי העתיד את רואה אני איך"( פותושאיהכוללת עבודה על מטרות , בניית תמונת עתיד .2

ה להם להבין מה הם עזר התכנית כי ציינו) 52%( הנוער בני כמחצית: )"להגיע לשם כדי לעשות

 תרשים(נית זאת במידה בינו נוספים ציינו 18% -ו, רוצים לעשות בעתיד במידה רבה או רבה מאוד

 :שאלה פתוחההשיבו לבני הנוער , לדוגמה ).2
לימדה אותי ללכת עד הסוף " ;"התכנית עזרה לי להבין מה אני רוצה לעשות בעתיד" 

החדירו בי מוטיבציה " ;"אני משקיע יותר במה שאני רוצה לעשות" ;"ולהגשים חלומות
  ."אני עכשיו יודע מה אני עושה עם עצמי" ;"לשנים הבאות

תחושות וערכים וחיזוק  ,עבודה על רגשות באמצעות - עצמי והמודעות האישיתהביטחון החיזוק  .3

 זהות של בני נוער ישראליםבניית חיבור לתרבות ולמורשת של יוצאי אתיופיה ו :תחושת הזהות

בני הנוער כי השתתפותם בתכנית ו דיווח ,לצד שיפור משמעותי בביטחון העצמי .יוצאי אתיופיה

אחוזים מבני הנוער ציינו כי התכנית  נייםשים ושיש. עזרה להם במיוחד במיומנויות תקשורת
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להרגיש נוח יותר לדבר " ;"לדבר מול קהל" ;"להתבטא"; "לדבר בצורה פתוחה יותר" 
 . "מול חברי הקבוצה

היבטים הקשורים לחשיפה שלהם בגם בני נוער נגעו " ?מה טוב במיוחד בתכנית"בתשובה לשאלה 

ה של יהפעם הראשונה שהם נחשפים לסיפור העלי היבחלק מהמקרים זו .לתרבות האתיופית

  :הוריהם ואורחות חייהם באתיופיה
שדיברו על נושאים שקשורים " ;"על העלייה האתיופית וההיסטוריההמפגש שבו דיברו " 

  ."לעדה האתיופית

רמה כי התכנית ת דיווחו) 55%(מחצית בני הנוער כ -הדדית למידה ויכולות החברתיות החיזוק  .4

 :)2 תרשים( דיווחו על תרומה בינונית 16%ועוד  ר שלהם עם חבריהםלשיפור הקש
מכירים טוב יותר " ;"לאחר למדתי להקשיב" ;"התכנית שיפרה את הקשר עם חברים" 

   ".אחד את השני

להם במיוחד  םהמפגש המשותף עם בני הנוער האחרים תורעצם  ציינו בני הנוער כי ,כמו כן

  :למידה ההדדיתב
שמדברים יחד "; "ים את הדעות והצדדים של האחריםזה טוב במיוחד ששומע" 

  ."שומעים אותך ושומעים דעות שונות" ;"ומשתפים זה את זה במקרים שקרו לנו

להעצמתן האישית בעצם להן בראיונות כי התכנית תרמה סיפרו תכנית המשתתפות בהאמהות 

. מתמודדים עם בעיות דומותהיש הורים נוספים שהמפגש המשותף עם אמהות אחרות וההבנה 

, ןקטים בקשר עם ילדיהמהתכנית לפתרון בעיות וקונפליכלים ציינו האמהות כי הן קיבלו  ,כמו כן

 .   )גם בסעיף הבא אור( חיזוק התפקוד ההורי שלהןלשתרמו להעצמתן האישית ו

 5.3  התכנית לקשר בין הילדים להוריהם תרומת
- עלבין בני הנוער להוריהם הורים ובמפגשים משותפים ההתכנית משקיעה משאבים רבים בעבודה עם 

אחוזים מבני הנוער ציינו כי התכנית תרמה להם במידה  נייםארבעים וש. הםנימנת לחזק את הקשר בי

) 22%(כחמישית מבני הנוער . במידה בינונית - 17%-ו, רבה או רבה מאוד לחיזוק הקשר עם הוריהם

  . )2 תרשים( התערבות לחיזוק הקשר עם הוריהםנזקקו להם לא ציינו ש

לחיזוק , דיאלוג עם הוריהםבבני הנוער ציינו בראיונות כי התכנית תרמה להם לפתיחות גדולה יותר 

ציינו  ,לדוגמה. הורים ולרצון לשתף את ההורים בחייהם וההבנה כי שיתוף ההורים חשובההקשר עם 

  :בני הנוער כי בעקבות התכנית
היחס " ;"ורים ועמדותיהםמבין טוב יותר את ההאני " ;"הקשר עם ההורים טוב יותר" 

   ."מיאני עוזר לִא " ;"עם ההורים קרוב יותר

הן חשות מעורבות כי , האמהות הדגישו כי הן קיבלו בתכנית כלים לתקשורת טובה יותר עם הילדים

  . לחזק ולתמוך בילדיהן, דרכים לעודדהן למדו כי גדולה יותר בחיי הילדים ו
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  שנייהתרומת התכנית למשתתפים בה שנה  5.4
בני הנוער שהשתתפו בה במהלך  לעלהשפעת התכנית  לו במהלך המחקר נגעהאחת השאלות שע

והיא ממשיכה  ,"לחיות מתוך הכוח הפנימי"ת הממשיכה לשנה השנייה נקראת תכניה. שנתיים

תוך שימת דגש משמעותי על חיבור בני הנוער למקורות , שנתה הראשונהשל ומעמיקה את התכנים 

  . )2008, שחר( לקראת ניהול חיים של מימוש והגשמה אישית כוח פנימיים

זו משתתפים בתכנית  )16%(בני הנוער  32עולה כי  המשתתפים בתכניתשאלונים שהועברו לכלל מה

משתתפים שנה אחת בתכנית ובין בני הלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין בני הנוער . השנה השנייה

מספר ביש לזכור כי מדובר , אתזעם . ת התכנית היו דומותוותרומ, משתתפים בתכנית שנתייםההנוער 

  . הבדלים סטטיסטייםעל בחינת דבר המקשה , קטן יחסית של משתתפים

ותחושה , מהראיונות עם המנחים ובני הנוער ניכרת שביעות רצון רבה מהמשכת התכנית לשנה נוספת

עם בני הנוער  הןקה יותר יעממלעבודה כי בשנה זו מצליחה התכנית להגיע לתכנים מורכבים יותר ו

  . עם ההורים הןו
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