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  תמצית

בני נוער וצעירים רבים במדינת ישראל חיים במצבי מצוקה ובמצבים מגבירי סיכון רבים ומורכבים, ועל כן 

לנוער, צעירים ושירותי תקון )להלן: אגף תקון( במשרד הרווחה  דרוש להם מענה מקיף ומיוחד. האגף

 ,על מתן שירותי טיפול יםמופקדהוא אחד הגופים העיקריים הוהשירותים החברתיים )להלן משרד הרווחה( 

בני נוער  09,000-מנתה האוכלוסייה שבטיפול האגף כ 0056בשנת  .לקבוצת אוכלוסייה זושיקום ומניעה 

)להלן:  אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרהמאמץ לשיפור המענים, פנו הנהלות אגף תקון וכחלק מה וצעירים.

ברוקדייל )להלן: מכון ברוקדייל( בבקשה לבצע -ג'וינט-במשרד הרווחה למכון מאיירס אגף המחקר(

מחקרים שונים, בשיתוף המשרד, על שירותים ועל תכניות הפועלים במסגרת אגף תקון. בעשור האחרון 

שירות המבחן  1השירות לנערות ולצעירות,חמישה מחקרים, שלושה מהם על שירותים ארציים:  נערכו

לנוער והשירות לשיקום נוער. מטרת המחקרים הייתה לערוך בדיקה שיטתית של המאפיינים ושל הצרכים 

שני  של אוכלוסיית היעד של כל שירות, כבסיס לשיפור המענים הקיימים ולפיתוח שירותים עבורה.

המחקרים האחרים הם מחקרי הערכה על תכניות חדשות המופעלות בשירותי האגף: 'מחסות לעצמאות' 

של רשות חסות הנוער ותכנית 'מעטפת' של שירות המבחן לנוער. מטרת המחקרים הללו הייתה ללמוד על 

ן והפצתן. מידע בנוגע להמשך הפעלת-מבוססות-יישום התכניות כבסיס לשיפורן, ולאפשר לקבל החלטות

 בחמשת המחקרים נאסף מידע איכותני וכמותי. 

במהלך התקופה, שבה צוות מכון ברוקדייל ליווה מחקרית חלק משמעותי מעבודת אגף תקון, היינו עדים 

לרצון ולמאמצים הרבים והמתמשכים ללמוד ולשפר את העבודה על סמך המידע העולה מהמחקרים 

 הבנה מעמיקה של ממצאי המחקר בדרגים השונים כוללשירות, השונים. נחשפנו לתהליכי הלמידה בכל 

 לצעדים אופרטיביים.  המוצעיםכיווני הפעולה כמה מתרגום ו

והוא מהווה נדבך נוסף בתהליך  ,מסמך זה מציג ניתוח אינטגרטיבי של מאפייני האוכלוסייה ושל צרכיה

חקרים, וכן זיהוי סוגיות רוחביות, הלמידה של אגף תקון. הניתוח ִאפשר למידה מעמיקה של מסקנות המ

אתגרים משותפים ונקודות שוני בולטות בין השירותים והתכניות. ככלל, מידע זה בעל פוטנציאל רב לקידום 

 .לאוכלוסיית היעד ןניתההטיפול ולשיפור  ידעמ-מבוססת-מדיניות

 :הניתוח מעלה שמונה סוגיות בולטות שיש להן השלכה על  עבודת השירותים

ב מטופלי אגף תקון הם ור והכנתם לחיים עצמאיים: נורמטיבי בעיסוק והצעירים הנוער בני בשילו .1

 יםמשולב םאינ, שאמורים, כמו יתר בני גילם, ללמוד. עם זאת, אחוז ניכר מהם 58עד גיל  בני נוער

במסגרת לימודית. על כן, מוצע לקבוע ששילוב במסגרת לימודית והשלמת השכלה יהיו יעדים מרכזיים 

בכל השירותים של האגף. נוסף על כך, יש להקנות לבני הנוער ולצעירים כישורי חיים, כגון: ניהול זמן, 

ים בוגרים ולחיי להקל את כניסתם לחי כדי ,ניהול תקציב אישי ומיומנויות 'רכות' של עולם העבודה

 עבודה. 

                                                   
בעת ביצוע המחקר השירות לנערות ולצעירות היה שירות עצמאי. כיום הוא חלק מהשירות למתבגרים, צעירות  1

 וצעירים.
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חשוב מאוד לזהות את  :לכוחותיהם והתייחסות בהםבני הנוער והצעירים בתכנון הטיפול  שיתוף .2

הכוחות של בני הנוער והצעירים, ולא רק לאתר את קשייהם וצורכיהם, וזאת בכל שלבי הטיפול; 

 להשמיע את קולם. לעודדםו

העבודה עם ההורים לא פעם ספורדית ולא  :הורים עם והמיטיבות המתאימות העבודה דרכי חידוד .3

טיפולי, מוצע לחזק את מעורבותם בכל -מובנית. בשל חשיבות מעורבות ההורים בתהליך החינוכי

; להקנות ידע ביתי-חוץ מסידור ילדם לחזרת םניהכלו בקהילה המשפחהבני  עם עבודשלבי הטיפול; ל

 ים ועל אופני ההתערבות עם הורים ומתבגרים יחד.וכלים לעובדים על דרכי עבודה מיטביות עם ההור

עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות מחייבת מיוחדות:  אוכלוסיות עם העבודה דרכי של והתאמה הרחבה .4

 לקות בעלי)כאשר מדובר ב מותאם טיפול)בנוגע לעבודה עם עולים ועם ערבים( ו תרבותית כשירות

(. התאמות אלה כוללות צעדים אחדים: אבחון לקויות למידה בקרב וריכוז קשב הפרעת/או ו למידה

 בני הנוער והצעירים שטרם אובחנו; הכשרת עובדים בנושאים אלו; ומתן טיפול מותאם. 

נמצא שלשיתוף  :מסויםאו בצעיר  בנער המטפלים אחרים שירותים עם הפעולה שיתוף הרחבת .5

. לפיכך מוצע להרחיב את וולשיפור לתיאום הטיפולפעולה בין שירותים בנוגע למטופל תרומה חשובה 

 שירותים בין הקשר חיזוק/התכנית; השירות בתוך הטיפול לרצף דאגהול בהם לשיתופי הפעולה ולכ

 . הטיפול סיום לאחר וליווי טיפולי מעקבביצוע ; בקהילה לשירותיםביתיים -חוץ

כוח האדם צריכה להיעשות בכל הכשרת  :ובשירותים של הצוות בתכניותצורכי ההכשרה  זיהוי .6

יצירת הנושאים שהוזכרו לעיל, כדי להבטיח מענה מיטבי. מומלץ לכלול בתוכני ההכשרה גם דרכים ל

 לאורך תהליך הטיפול, וכן פיתוח מיומנויות לעבודה עם תכניות אישיות. מוטיבציה לטיפול ולשמרּה

מערכת מעקב מנהלית  :השירותים בוגרי ועל המטופלים על שוטף מידע ואיסוף פנימית בקרה .7

את מספר  להזיןהמספקת מידע שוטף על האוכלוסייה חשובה לתהליכי למידה פנימיים. במערכת זו יש 

יש  בשירות/תכנית כדי לאפשר מעקב. כמו כן, המטופלים את מספרהמועמדים לשירות/לתכנית ו

 ביצוע; למידה מהצלחות ותמהתכניאו  מהשירות סיבות לנשירההנושרים ואת ההיקף לכלול בה את 

  .המסיימים אחר טיפולי מעקב

לעתים מתגלים קשיים ביישום בשל העדר  :הפועל אל הכוח מן להוציאן כדי חדשות תכניות של הבניה .8

לשפר את סיכויי ההצלחה של התכניות, מומלץ לכתוב את מודל העבודה ולגבש  כדייה של תכניות. הבנ  

 .והפרידה הטיפול סיום שלב למשל, ,צמתים מרכזיים בתהליך הטיפולי

למנהלי השירותים באגף תקון ולאנשי אגף המחקר,  -ממצאי הניתוח האינטגרטיבי הוצגו במשרד הרווחה 

. בהמשך ללמידה והם נלמדים לעומק ומסייעים למשרד בגיבוש מדיניות ודרכי פעולה בתחומים הנדרשים

 במידע:להמשך השימוש זו, מוצעות להלן דרכים נוספות 

המסמך הנוכחי מבקש לספק ראייה אינטגרטיבית של הסוגיות המשותפות לשירותים  :ולמידה הפצה .1

ולאוכלוסיות השונות של האגף, ועל כן מציע פלטפורמה נוספת ללמידה ולעשייה המבוססת על מידע 

שיפור. תהליך הל עשויות להועיל מחקרי. הפצתו של המסמך וחשיבה על כיווני הפעולה המוצעים בו 

 במשרדנוספים  מיםובפורתקון,  אגף בתוךמוצע להמשיך להציג ולדון בממצאי המחקרים כמו כן, 

 גורמים רלוונטיים מהממשלה ומהמגזר השלישי. בקרבו הרווחה
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עלו מהמחקרים מוצע לזהות נושאים סוגיות שמתוך ה :המשך מחקרי הדורשים נושאים זיהוי .2

 .המשך מחקרהדורשים 

מוצע לבחון את הצורך בעדכון נתונים על מאפייני  :האוכלוסייה מאפייני על הנתונים עדכון .3

 ולבצע מחקרים חוזרים.לה  הטיפול הניתןעל ו האוכלוסייה

לשם גיבוש המלצות אופרטיביות על סמך ממצאי המחקרים, חשוב  :אופרטיביות המלצות גיבוש .4

 לקיים דיונים בדרגים ובפורומים שונים.

לצד גיבוש צעדים מעשיים, מומלץ להבנות מנגנון למעקב  :האופרטיביות ההמלצות יישום אחר מעקב .5

אחר יישום ההמלצות וההחלטות שיתקבלו, תוך כדי זיהוים של הגורמים העשויים לקדם את היישום 

 ושל הגורמים העלולים לעכבו.
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 דברי תודה

וברצוננו  ,ה והשירותים החברתייםמסמך זה הוא פרי יוזמה משותפת של שני אגפים מרכזיים במשרד הרווח

לרחל שרביט, סמנכ"לית בכירה ומנהלת  - תקון ושירותי צעירים, לנוער אגףמ :להודות על כך לצוותים

 –בכיר למחקר, תכנון והכשרה  מאגףהאגף; לזהר חמו, סגן מנהלת האגף; ולכל מנהלי השירותים באגף; 

מנהל תחום מחקר; ולד"ר הראל גורן, ראש ענף מידע ליקותיאל צבע, מנהל האגף; לד"ר יוסף אהרונוב, 

 וידע.

למרים נבות, מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, על  -ברוקדייל -ג'וינט-תודה לעמיתינו במכון מאיירס

נעמי לואוולין איבל לענת ברבריאן, על עריכת הלשון, להחשיבה המשותפת והסיוע הרב לאורך כל הדרך; 

 הפקת הדוח והבאתו לדפוס. סלי קליינמן עלעל התרגום וללהלסטד 
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 הקדמה. 1

שיקום ומניעה על שירותים ותכניות  מחקריםחמישה מציג ניתוח רוחבי ואינטגרטיבי של ממצאי  זהמסמך 

סוגיות משותפות להציף מטרתו . חינוכי במדינת ישראל-בקצה הרצף הטיפולי יםנמצאה ,צעירים במצוקהל

כל השירותים שנסקרו הם של האגף לנוער,  אשר עולות מהניתוח האינטגרטיבי. ,לשירותים ולתכניות הללו

צעירים ושירותי תקון )להלן: אגף תקון( במשרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: משרד הרווחה(. 

 ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסמכון על ידי מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, ב בעשור האחרוןנערכו  המחקרים

בכיר למחקר, תכנון והכשרה האגף בשיתוף הו תקון , בשיתוף שירותים שונים מאגףמכון ברוקדייל( :)להלן

 . במשרד הרווחה

ולאגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה  תקוןלהנהלת אגף  ושניתנ ותהרצא ואהמסמך הבסיס לכתיבת ה

העמקה להתייחסות, להפצת הניתוח  את נועד לאפשר. המסמך 0051ובפברואר  0055במשרד הרווחה במאי 

  .נוספים רלוונטיים מיםובפורוהן  פים, הן במסגרת האגהמשותפות דיון בסוגיותלו

להאיר סוגיות מטרת המסמך חשוב להבהיר כי נתונים מהמחקרים השונים.  צגויו לצורך המחשת הסוגיות

 םממצאיהל ומכל את הציגל נועד לארוחביות שנמצאו רלוונטיות לשירותים הפועלים באגף תקון. המסמך 

כמו כן, חשוב להבהיר כי לא ניתן  .ים השוניםייחודיות לשירותהסוגיות האת המחקרים או מכל אחד ב

כיוון שכל שירות מיועד לטפל באוכלוסיית בני  ,לערוך השוואות בין דרכי הפעולה של השירותים השונים

  .יםנוער וצעירים בעלת מאפיינים וצרכים אחר

 2צעירים ושירותי תקון. האגף לנוער, 2

שיקום ומניעה לעוברי ועל  מופקד על מתן שירותי טיפול ופיקוח חברתי אגף תקון :תקון אוכלוסיית אגף

 . אוכלוסייה זוחינוכי במדינת ישראל-חוק ולאוכלוסייה במצוקה קשה, הנמצאת בקצה הרצף הטיפולי

סטייה ללעבריינות ודרדרות יהמתקשה בתפקוד אישי וחברתי, נמצאת בתהליכי ניתוק חברתי ובסכנת 

ובטיפול באוכלוסייה על רצף  , מופקד האגף על טיפול בקורבנות פעילות עברייניתמלבד זאתחברתית. 

 .האוטיזם

 חוק עוברי, מנותקים ומבוגרים צעירים, נוער בני של חברתית להשתלבות הזדמנויות לאפשר: אגףה חזון

 באמצעים חדשניים ובשיתוף הלקוחות ,במקצועיות לפעול; ממשית וסכנה סיכון במצבי, רהעב   ונפגעי

 לפיתוח מענים טיפוליים ושיקומיים המתאימים לצרכים.

 מטרות האגף:

 וסכנה סיכון במצבי הנמצאים ובוגרים צעירים)קטינים(,  נוער בני דרדרותיעצירת ה .1

 בעצמם ובסביבתם ,התנהגויות פוגעות של האוכלוסיות שבטיפול האגףצמצום  .2

 שילוב האוכלוסיות שבטיפול האגף במעגל החיים הנורמטיבי .3

                                                   
 (: 55.50.0055; אתר משרד הרווחה )0055המקורות לפרק זה: מידע מהנהלת אגף תקון; צבע,  2

http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgafNoar/Pages/AgafNoar.aspx 

http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgafNoar/Pages/AgafNoar.aspx
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 : להלן השירותים המופעלים על ידי האגף

 לאבחן, לטפל ולהדריך  ת השירותומטרסמכותי.  סוציאלי-שירות טיפולי הוא שירות המבחן לנוער

 למנועו ,והוריהם; לסייע למערכת אכיפת החוק בהתאמת החלטות שיפוטיותרי חוק בקטינים עו

(, נערים ונערות, שהופנו על ידי המשטרה 58-50 איאוכלוסיית היעד היא קטינים )גילהישנות עברות. 

בבית משפט והוטל עליהם צו שנמצאו אשמים קטינים ו ,; קטינים שנעצרובביצוע עברהכחשודים 

 .טיפול

  טיפול ושיקום יישוג, על עבודת רחוב ועל על מופקד על איתור, צעירות וצעירים  ,למתבגריםהשירות

והניתוק מצוקה , הסכנה, הסיכוןהמצבי על רצף ( הנמצאים 01-56 אי)גילים ות/של בני נוער וצעיר

טיפול שניתן על ידי עובדים פועל בשני מישורים: השירות  .ממערכות משפחתיות וחברתיות

ם מומחים לנוער ולצעירות/ים ברשויות המקומיות; הפעלת תכניות התערבות באמצעות סוציאליי

טיפול מסגרות מפעיל פי מכרז או מיזם משותף, ברמות המקומית והארצית. השירות -עמותות על

מקלטים ביתיות )-מסגרות חוץו (וסדנאות העשרה מועדונים, מוקדי טיפולבתים חמים,  מוכ) הקהילב

 .לשיקום(ודירות מעבר לטיפול הוסטלים למצבי חירום; 

 מסגרות טיפוליות, שיקומיות שירות מומחה בהקמה ובהפעלה של  הוא השירות לשיקום נוער

 תתפיסת העבודה מושתת .הניתוק, הסכנה וסיכון, על רצף ה58-55 גילאיל ,וחינוכיות יומיות בקהילה

, בה לכל הנעשה יש משמעותשמעודדת שינוי וצמיחה, הסביבה  – 'סביבה טיפולית'על עקרונות של 

מקצועי שותפים לקביעת -בה בני הנוער שותפים לבניית תכניות אישיות מותאמות ואנשי הצוות הרבו

 בני הנוערשבאמצעותה  ,המדיניות ולקבלת החלטות. מסגרות השירות מספקות סביבה מיטיבה

בם התקין בחיי חברה, עבודה ומשפחה. השירות מתאמנים במיומנויות התפקיד השונות, לקראת שילו

בקהילה, המשלבת  תמסגרת טיפולית, שיקומית, חינוכית יומי – ןמפת :מסגרות ארבעה סוגימפעיל 

מרכז יום תומך  - ר"מיתהתנהגותי, הכנה לחיי תעסוקה ולימודים עיוניים; -תכניות מהתחומים רגשי

ות עמועד, הפועל בכל ימות השנה, משעות הבוקר ועד שהמיועד לטיפול אינטנסיבי וקצר , תחומי-רב

מפתן המאריך את  - מפתן משולב מית"ר דיות במתן מענה;יקרון של זמינות ומיפי ע-הערב ופועל על

: טיפול באמצעות עבודה במפעל ומפעל תעסוקה לנוער פעילותו עד שעות הערב באמצעות מית"ר;

 .טיפולית-הפועל באוריינטציה שיקומית

 סיונות ישנ( 58-50בני ) לבני נוערופה סמכותי ּכביתי -חוץמופקדת על טיפול  חסות הנוער רשות

של רצף על  החסות פועלים מעונות. גבוהים קודמים לטפל בהם לא צלחו והם במצבי סיכון וסכנה

הכולל הקידום מרחב  ;נעולותהמסגרות הכולל את ההמגן מרחב : תפיסתיים מרחבים שלושה

השילוב מרחב ו ובכללן קהילות טיפוליות לנוער נפגע התמכרויות; פנימייתיות כוללניותמסגרות 

התערבות לו אבחוןמופעלות מסגרות ל כן, כמובקהילה. ומשלבות מסגרות פתוחות  -הכולל הוסטלים 

 ת גג. וקורו , חלופות מעצרבמשבר

 פי החוק הפלילי. השירות ממונה על מתן -שירות סוציאלי, הפועל על הוא שירות המבחן למבוגרים

או ים, נאשמים, חשודים פלילי יםבאירועומעלה, המעורבים  58לבני אבחון, טיפול ושיקום שירותי 

בתהליך קבלת ההחלטות, למערכת אכיפת החוק בכלל ולבתי המשפט בפרט השירות מסייע  .נפגעים

מטרות ע צווי מבחן, שירות לתועלת הציבור וצווי פיקוח מעצר. באמצעות הגשת תסקירים וביצו

השירות הן הפחתת סיכון לחברה ומניעת רצידיביזם )עבריינות חוזרת(. לצורך מימוש מטרות אלה, 
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ממלא השירות שלושה תפקידים מרכזיים, הבאים לידי ביטוי לאורך כל שלבי ההליך המשפטי: סיוע 

סוציאלית, -כויידי ביצוע חקירה פס-פות ענישה וחלופות מעצר עללמערכת אכיפת החוק בהתאמת חלו

ופיתוח,  בקהילה י חוקראבחון וכתיבת תסקירים; שיקום, פיקוח וטיפול לצורך שילוב מחדש של עוב

 לעוברי חוק.בקהילה ייזום והפעלה של תכניות שיקומיות 

 ולהימורים )בני נוער ומבוגרים( מטפל במכורים לסמים, לאלכוהול  השירות לטיפול בהתמכרויות

מרכזי ברכזים אמבולטוריים, בני משפחותיהם, לצורך גמילה, טיפול ושיקום. ניתנים שירותים במבו

 הוסטלים שיקומיים.בקהילות טיפוליות וביום, 

 מטפל באנשים הנמצאים על רצף האוטיזם ובבני משפחותיהם.  השירות לטיפול באדם עם אוטיזם

אבחון, מעונות יום שיקומיים, פעילויות פנאי, שיקום תעסוקתי  :ם בקהילהמעניהשירות מספק 

ביתיים לילדים ולמבוגרים, בקרה ופיקוח על -מענים חוץכמו כן השירות מציע ותמיכה במשפחות; 

 מסגרות אלה ופיתוח מיומנויות טיפול באוכלוסייה השוהה במעונות.

 פיתוח ולמתן שירותי חקירה בהליך הפלילי אחראי ל חקירות מיוחדותלהשירות לחקירת ילדים ו

נפגעים, עדים וחשודים בעברות מין, נפגעים ועדים לאלימות  - 14 גיל עד לילדיםלשתי אוכלוסיות: 

ידי אחראי, עדים לעברות הריגה, -חמורה, הזנחה, התעללות נפשית ופיזית שבוצעו בתוך המשפחה ועל

כן ו והעדים להן חמורהת נפגעי עברות מין ואלימו - שכלית מוגבלות עם לאנשיםרצח וניסיון לרצח; 

. החקירות מתבצעות לצורך איסוף ראיות. השירות מסייע במתן הגנות לילדים העברות בכל חשודים

ולאנשים עם מוגבלות שכלית בהליך המשפטי. תפקידיו וסמכויותיו של חוקר הילדים והחוקר המיוחד 

 מעוגנים בחוק.

 . המחקרים3

תי ניתן לחלקם לש 3,4.שנערכו בעשור האחרוןחמישה מחקרים מתבסס על סקירת האינטגרטיבי ניתוח ה

, ועל י האגףשירותמשלושה טיפול ב נוער וצעיריםבני הצרכים של על מחקרים על המאפיינים ו (א)קבוצות: 

 תכניות המופעלות בשירותי האגף.שתי מחקרי הערכה על  (ב); להם המענים הניתנים

ובדיקה  בשירות והצעיריםבני הנוער הצרכים של על מאפיינים ועל החקרים א. מ

 של המענים הניתנים בשירות
מטרת . שירות לשיקום נוערהשירות המבחן לנוער ו 5,שירות לנערות ולצעירותשלושה שירותים: הנחקרו 

של כל שירות, אוכלוסיית היעד  ם שלצרכישל הו םמאפייניהלערוך בדיקה שיטתית של  המחקרים הייתה

המידע הכמותי  .נאסף מידע כמותי ואיכותני. עבורהכבסיס לשיפור המענים הקיימים ולפיתוח שירותים 

בני הנוער של  םהשמעת קולאף ִאפשר את פרשנות והשלים וסיפק איכותני הוהמידע  ,היה מוקד המחקר

                                                   
דוחות המחקר המלאים ניתנים לקריאה באתר האינטרנט של  .אבנספח  המופיערשימת המחקרים שנסקרו במסמך זה  3

  http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156 ל:מכון ברוקדיי
נערכו מחקרים נוספים על ידי מכון ברוקדייל על שירותים ותכניות של אגף תקון.  00-' של המאה ה90-משנות ה 4

 לפירוט ר' נספח ב.
לנערות ולצעירות היה שירות עצמאי. כיום הוא חלק מהשירות למתבגרים, צעירות  בעת ביצוע המחקר השירות 5

 וצעירים.

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156
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השירותים המטופלים על ידי  וצעירים בני נוערשל ארצי מייצג על מדגם המידע הכמותי נאסף  .והצעירים

 .על אודות בני הנוער למילוי העובדיםבאמצעות שאלון 

 (1)לוח  רקע על המחקרים

ימת במידה מסו .מסמך זהשנסקרו בהמחקרים מבין זהו המחקר הראשון  :ולצעירות לנערות השירות .1

 690של מייצג ם גמדעל  0006בשנת נאסף מידע ה. סוגומ דוגמה ובסיס למחקרים הבאיםהיווה הוא 

של לטיפול במעון נעול  המתינושבעת ביצוע המחקר  ,נערות 99 שלבשירות ועל קבוצה  מטופלותנערות 

. המידע נותח והוצג לפי ארבע קבוצות: נערות יהודיות ותיקות, נערות מהמגזר רשות חסות הנוער

וקבוצות  כמו כן, נערכו ראיונותנערות שעלו מברית המועצות לשעבר ונערות שעלו מאתיופיה.  ,הערבי

חוזק, התנהגויות דמוגרפי, תחומי -בהם רקע סוציוותחומים, מגוון סף מידע על אננערות. המיקוד עם 

)ללא  המטופלותהנערות המידע במסמך זה מתייחס לאוכלוסיית המענים הניתנים בשירות. סיכון ו

  .נעול(ההממתינות לטיפול במעון 

המידע  .בלבד בנים קטיניםהמחקר כללה  אוכלוסיית. 0009 בשנתנאסף  המידע :לנוער המבחן שירות .2

 הטיפול על, וצורכיהם הםבין היתר, מידע על מאפייני ,וכלל קטינים 560מייצג של  מדגםעל  נאסף

המידע נאסף ונותח לפי שלוש יחידות השירות: קלט, מעצרים  .הטיפול תרומת הערכת עלו בשירות

קטינים כדי ללמוד על תפיסותיהם לגבי  כמהראיונות עם  נערכועל כך,  נוסף טו"ש(.וטיפול ושיקום )

 .צורכיהם עלהטיפול בהם ו

 ה סוגימשלושבני נוער  199מדגם מייצג של על  0050בשנת  המידע נאסף :נוער לשיקום השירות .3

. במחקר םימפתנים, מית"רים ומסגרות המשלבות מפתן בבוקר ומית"ר בשעות אחר הצהרי :מסגרות

היבטים בבניית התכנית מאפייני האוכלוסייה, השתתפות במסגרת והתפקוד בה, נבדקו, בין היתר, 

המידע נותח והוצג  .המטעם המסגרת והערכת תרומתפעילויות השתתפות ב ,האישית לכל נער ונערה

נאסף גם מידע איכותני, שכלל ראיונות עם אנשי מטה בשירות  .וגיל מגזר ,מגדרלפי מסגרת, הלפי סוג 

 נוער.הבני עם ו אנשי צוות במסגרותעם מנהלים ועם ובאגף שח"ר במשרד החינוך, 

 תכניות חדשות של ב. מחקרי הערכה

תכנית 'מעטפת' של שירות המבחן לתכנית 'מחסות לעצמאות' של רשות חסות הנוער ולה הערכה מלווה בוצע

-מבוססות-לקבל החלטותלאפשר ו ,שיפורןמן כבסיס לללמוד על יישויתה ימטרת המחקרים הללו הלנוער. 

 גם מחקרים אלה משלבים מידע כמותי ואיכותני.המשך הפעלתן והפצתן. בנוגע למידע 

 .חזרה לקהילהמהמעונות ביציאתם  תכנית ליווי לבוגרי רשות חסות הנוער היא 'מחסות לעצמאות' .1

המחקר בוצע  וניתן להם תיווך לשירותים בקהילה. באופן פרטני במסגרת התכנית הבוגרים מלווים

ם הנבדקו מאפייני. (המשתתפים בתכנית בתקופת המחקרבני נוער )כלל  19כלל , ו0056-0055בשנים 

ד עם המידע האיכותני כלל ראיונות וקבוצות מיקום הליווי ותוצאותיו. ום של הבוגרים, יישהרכיווצ

וצוות  , נציגי שירותים בקהילהאנשי מטה מרשות חסות הנוער ומעמותת עלם )העמותה המפעילה(

הבוגרים ואת צורכי יישום התכנית  בחן אתהמידע האיכותני ראיונות עומק עם בוגרים.  50-התכנית ו

המשתתפים  ולכן התפלגות המאפיינים של ,ההשתתפות בתכנית וולונטרית השתלבותם בקהילה.את ו

בהתחלת הפעלת התכנית לקח זמן עד קבלת  .חסות הנועררשות לזו של כלל בוגרי בהכרח זהה אינה 
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ה ב פוהשתתשבוגרים ה מספרעל תה לכך השפעה ישיתוף פעולה מלא מכל המעונות וייתכן שהי

 6.מאפייניהםעל ו בראשיתה

 בבית שבועיים מפגשים כוללתה ,חוק עוברינוער  בניל אינטנסיבית התערבות תכניתהיא  'מעטפת' .2

. במפגשים גורמי תמיכה נוספיםעם במסגרתם נבנית תכנית שיקום לנער עם משפחתו וש ,/ההנער

ועדכונה בהתאם להתקדמות  המעקב אחר ביצועלהסרת חסמים, לדואגים ליישום תכנית השיקום, 

 נועדה התכניתמקצוע.  אנשיו םוריהה, , או הנערההנער משתתפים. במפגשים או הנערה שיקום הנער

מרובים ומורכבים  קשיים בעלת באוכלוסייה מדובר. עבור בני הנוער ביתית-חלופה להשמה חוץ להוות

 בשנים בוצעה מלווהה הערכהה .שיקוםהבעלת מוטיבציה להתגייס לתהליך  בעת בהבמיוחד, אך 

 כמו .(לפחות בתכנית שלושה חודשים המשתתפים לכל) קטינים 66המידע הכמותי כלל  .0056-0050

 כלל המחקרוקבוצות מיקוד עם אנשי מטה הקשורים לתכנית ועם צוות התכנית.  ראיונות נערכו ,כן

 המתאמות עםו הוריהם עםראיונות עומק עם בני הנוער,  נערכו ובמסגרתם ,מקרה קריחמישה ִח  גם

 . התכנית להפעלת האחראיות

הנסקרים  יםמחקראחד מהבכל  בהם נעשה שימוששמידע על כלי המחקר העיקריים מציג את ה 5לוח 

 :במסמך זה

 וכלי המחקר : פירוט המחקרים1לוח 

 5 המחקר כלי המידע איסוף תשנ המחקר

 לנערות השירות
 0006 צעירותלו

 ( 99(; ממתינות למעון נעול )690שאלון על הנערות: מטופלות) 

  (56נערות )ראיונות וקבוצות מיקוד עם 

 המבחן שירות
 0009 לנוער

 ( 560שאלון על הקטינים) 

 ( 1ראיונות עם קטינים) 

 לשיקום השירות
 0050 נוער

 ( 199שאלון על בני הנוער) 

 ( 51ראיונות עם אנשי מטה וצוות) 

 (0עם בני נוער ) ראיונות קבוצתיים 

 0056-0055 'לעצמאות'מחסות 

 ( 19שאלון על כל המשתתפים) 

  וקבוצות מיקוד עם אנשי מטה, צוות ושירותים ראיונות
 (05בקהילה )

 ( 50ראיונות עם משתתפים) 

 0056-0050 'מעטפת'

 ( 66שאלון על כל המשתתפים למתאמות ולקצינות המבחן) 

 ( 51ראיונות וקבוצות מיקוד עם אנשי מטה וצוות) 

 ( 1חקרי מחקר: הורים, בני נוער ומתאמות) 
  הנבדקים מספר מופיע בסוגריים 5

                                                   
ברשות חסות הנוער. יש לשים לב  בני הנוער והצעיריםמכלל  %69הן בנות לעומת  מהמשתתפים %59, לדוגמה 6

 (.50%-)כ ומעלה 59 בגיל לבנות נכבד צוגיי יש המשתתפים שבקרב
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 באגף תקון בני הנוער והצעירים. המאפיינים והצרכים של 4

רבים  שבטיפול האגףצעירים השל ובני הנוער  לשם הרכיום וצהשקשייהוא המחקרים חמשת בכל ממצא בולט 

תמיכה ; : רקע אישי ומשפחתי מורכבכוללים מצבי הסיכון והמצבים מגבירי הסיכון העיקריים .ומורכבים

 .קשה ומעורבות בהתנהגויות סיכון נפשי-מצב רגשי; תקורבנּו; התמודדות עם לקות למידה; דלה רגשית

ים של הלשכה המרכזית ארציים להשוואה. רובם מתוך סקר-כללבמידת האפשר יובאו נתונים 

)להלן:  'התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון – 0660'לסטטיסטיקה )להלן: למ"ס( ומתוך מיפוי של 

בכל היישובים  אותרו בני נוער עם מאפיינים של סיכוןמיפוי זה  באמצעות .('התכנית הלאומית – 0660'

המשתתפים בתכנית )מעל למחצית מילדי ישראל מתגוררים ביישובים אלה, כולם ביישובים מאשכולות 

באותם  מכלל בני הנוער 59%-כ הואבני הנוער שאותרו אחוז . נמוכים או בינוניים( כלכליים-חברתיים

הלמ"ס מהנתונים להשוואה  ;0056-0006המחקרים הכלולים בניתוח האינטגרטיבי נערכו בשנים יישובים. 

נועדה  השוואהה. 0009בוצע בשנת  'התכנית הלאומית – 0660'והמיפוי של , 0055-0056נאספו בשנים 

כלל בני הנוער בישראל  מצבם של של אגף תקון לעומת המטופלים בשירותיםמצבם של בני הנוער שת להמח

מצב בני הנוער הבדלים קטנים בין  נוייתכלעתים כלל בני הנוער שאותרו כבעלי מאפייני סיכון. של או 

אוכלוסייה בעלת מאפייני וב אוכלוסייה הכלליתב לבין מצב בני הנוער ,בשנת הסקרבמחקרי מכון ברוקדייל 

 .להזאת בחשבון בהתייחסות להשוואות א הביא, ויש לסיכון

 רקע אישי ומשפחתי

. 0מוצגות בלוח הממחישות זאת . דוגמאות מדאיגלי כרקע אישי ומשפחתי, חברתי וכלולצעירים בני הנוער ל

בעלי רקע מורכב הם צעירות והמשתתפים בתכנית 'מעטפת' לבשירות לנערות ו נערותי הבולט כמהממצאים 

 במיוחד.

 מהמשתתפים בתכנית 'מעטפת' ,לנערות ולצעירותשירות במהנערות  10%-כ :הוריות-חד משפחות 

שאותרו כבעלי מבני הנוער  05%הוריות, לעומת -במשפחות חדחיים  "רמית לבומש במפתן הנוער ומבני

מכלל  %6-כלעומת ו (0055לאל וחסין, -)סבו 'התכנית הלאומית – 0660"במיפוי של מאפיינים של סיכון 

 (.0051)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  0056בישראל בשנת  59-0גילאי 

 :חיות במשפחה , 55% ,מהנערות בשירות לנערות ולצעירות אחוז גבוה במיוחד משפחות ללא מפרנס

 .06%עומד על אחוז זה בני הנוער מהשירות לשיקום נוער ומשירות המבחן לנוער בקרב מפרנס. ללא 

לעומת זאת,  (.0055לאל וחסין, -)סבו 'התכנית הלאומית – 0660'במיפוי של ( נמצא %01אחוז דומה )

 (.0056)ציונית וקושר,  8%( שגרו במשק בית ללא מפרנס עמד על 59-0 אישיעור הילדים )גיל 0055בשנת 

 מבני הנוער מהשירות לשיקום נוער ומשירות  08%-כעל  :משפחה בני של עבריינית התנהגותמעורבות ב

הנתון המקביל מנוגדת לחוק.  מעורב בהתנהגותדווח כי אחד מבני המשפחה לפחות המבחן לנוער 

ממצאים מתוך  ןבקרב כלל אוכלוסיית בני הנוער בישראל אינו זמין לצורך השוואה. עם זאת, ניתן לציי

 בטיפול נמצאיםשו 5986 בשנתשנולדו  ,הנוער מבני 60% לש לפחות אחד הורה לפיהםודוח של הלמ"ס, 

אוכלוסיית בני הנוער בישראל  קרבב המקביל שהאחוז בעוד; בפלילים הואשם, הנוער חסות רשות

 (.0050מורנו ועמיתיה, -)כהן 9%היה רק 
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 58% :ביתי-היו בעבר בסידור חוץמבני הנוער למדי אחוזים גבוהים : ביתי-חוץ סידורהוצאה ל 

 מהמשתתפים ב'מעטפת'. 69%-צעירות ולבשירות לנערות ומהנערות 

 (באחוזים: רקע משפחתי )2לוח 

 

השירות 
לנערות 

 צעירותלו

השירות 
לשיקום 

 נוער

שירות 
המבחן 
 מעטפת לנוער

 15 68 65 15 הורית-חיים במשפחה חד

 09 06 06 55 אין מפרנס/ת במשפחה

 08 08 09 56 של בני משפחה עברייניתהתנהגות 

 91 19 90 69 ¹סיכון במשפחה )מדד מסכם( ימגביר יםאו מצב ים+ אירוע6

 69 - 0- 58 ביתי-בסידור חוץ והי

)או של אחד מאסר  מעצר/; נישואים שניים; אשפוז ממושך / מחלה קשה; אבטלה; של ההורים: גירושין/פרידה ¹
 האחים(; מוות של אחד האחים

 .מידע חסר )השאלה לא נשאלה במחקר(מסמן שהבכל הלוחות  (-הסימון ) 0

 רגשית תמיכה

העומדים התמיכה )הדלים לרוב( ואת מקורות מורכבות הקשר עם ההורים היבט התמיכה הרגשית כולל את 

 .בני הנוערלרשות 

 קשר עם ההורים
לבין הוריהם ועל העדר והצעירים  בני הנוערמעידים על הקשיים הקיימים בקשר בין  6הנתונים בלוח 

 תמיכה, פעמים רבות, מצד ההורים:

 בשירותים השונים דווח על מתח בתכניות ו בני הנוער והצעיריםמ 10%-96%-ל נוגעב :ומריבות מתח

  ומריבות ביניהם לבין הוריהם.

 לבנוגע צעירות ולבשירות לנערות ומהנערות  60%-בנוגע ל בין הורים לילדיהם דּווחעל נתק  :נתק-

ההבדל שנמצא בין המינים בשני השירותים מקור מהקטינים )הבנים( בשירות המבחן לנוער.  65%

וחריגה  ,התנהגות נורמטיביתפים בעיקר לבעוד שמהנערות מצ: מהם שונותהציפיות עשוי להיות ה

. גדול יותר לנערים להתנהגות הנתפסת כמקובלתהמרחב הניתן תכן שייממנה יוצרת מתח ואף נתק, 

 בנות כלפיבנים מאשר  כלפיחנית יותר במילים אחרות, גישת ההורים להתנהגות לא נורמטיבית סל

 .(0001דביר, -)עשירי

 ניתן לראות  'מעטפת'ו 'מחסות לעצמאות'משתתפים בתכניות בנוגע ל :לחץ וקשיים רגשיים תחושת

 .בני הנוער והצעיריםגם גורם משמעותי בחיי היא ם מהווה גורם ללחץ ולקשיים רגשיים, אך שהא  

 של קרובי  תםתמיכת ההורים הדלה יחסית, נבדקה גם תמיכנוכח  :נוספים משפחה קרובימ התמיכ

מבני הנוער בשירות לשיקום נוער ובשירות המבחן לנוער יש קרוב  50%-כמשפחה נוספים. נמצא של

 משפחה תומך, המהווה מודל לחיקוי חיובי.
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 משתפות בתכנית מרבית המשפחות . יוצא דופן מקרה מציגהבשירות המבחן לנוער 'מעטפת'  תכנית

, נעשה מאמץ לבחור לתכנית משפחות בעלות מוטיבציה לשינוי לומרכפעולה ותומכות בנער/ה; 

 ונכונות לשיתוף פעולה.

 (באחוזים: קשר עם ההורים )3לוח 

 
השירות לנערות 

 צעירותלו
השירות 

 לשיקום נוער
שירות 

 מעטפת המבחן לנוער
מחסות 

 לעצמאות

 - 69 10 96 95 םלהורי /ההנער בין ומריבות מתח

 - - 65 68 60 םלהורי ה/הנער בין נתק

 - 66 58 56  - ההורים כלפי פיזית תוקפנות

/  ומתח ללחץ /הלנער גורמת םהא  
 99 65 - - - רגשיים לקשיים

 בחיי משמעותי גורםהיא  םהא  
 95 95 - - - /ההנער

 המהווה משפחה קרוב /הלנער
 - 68 55 50 - ותומך לחיקוי מודל

 רגשית לתמיכה מקורות
, מקור פעםולא  ,דלשלהם  תהטבעי מהסביבה והצעירים הנוער בני שמקבלים הרגשית התמיכה היקףלרוב, 

 :(5לוח ר' )הפירוט להלן . אנשי הצוות בשירותים ובתכניות התמיכה העיקרי, אם לא היחיד, הוא

  ,מקבלים  לשיקום נוער,, הפועלים במסגרת השירות "ריםבמיתמבני הנוער  09%להערכת הצוות

ההבדל בין סוגי  במפתנים. המטפלגורם השל  שמקבלים את תמיכתו 86%תמיכה משפחתית לעומת 

 בהתאמה. 65%-ו 59%התמיכה קטן יותר: 

  ,אחד מרגשית  התמיכמקבלים מהמשתתפים בתכנית 'מחסות לעצמאות'  00%רק להערכת הצוות

נוהגים אשר , אנשי הצוות עצמם ם שלתתמיכמקבלים את מהמשתתפים  51% ההורים. לעומת זאת,

 , זו התמיכה הרגשית היחידה.מהמשתתפיםעל נושאים אישיים. עבור חלק גדול  םמלשוחח עִ 

 בנוגע . תמיכה רגשית מהוריהןמקבלות  נערותמה 05%-העובדות בשירות לנערות ולצעירות העריכו ש

 .גורם מסייע ותומךהם פורמלית בלתי המדריכים במסגרת ההוערך ש נערותמה 60%-ל

 (באחוזים: מקורות לתמיכה רגשית )4לוח 

 
השירות לנערות 

 צעירותלו
שירות  השירות לשיקום נוער

 מעטפת המבחן לנוער
מחסות 

 מית"ר ןמפת לעצמאות

 00 96 80 09 59 05 המשפחה

/  המטפל הגורם
 51 90 - 86 65 60 השירות נותני
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 למידה והפרעת קשב וריכוז ותילקו

. (0050)אמיתי,  50%-51%-ב למידה והפרעת קשב וריכוז בכלל האוכלוסייה מוערך ותשיעור בעלי לקוי

מאופן )השוני בממצאים נובע  00%-90%באוכלוסיות בסיכון נמצא ייצוג יתר של בני נוער בעלי לקויות אלה: 

  7נמצאה תמונה דומה:זה במסמך גם במחקרים הנסקרים  (.שם) ;המדידה(

  ,מבני הנוער בשירות לשיקום נוער בעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז.  99%לפי הערכת הצוות

ם מבקרב אנשי הצוות לקיומודעות ככל הנראה העלה את ההדגש שניתן לנושא הלמידה בשירות 

 .אלוקשיים של  םי  הּויולז

 18% כבעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז; ואילו הוערכו כלל הקטינים בשירות המבחן לנוער מ

 .96% –בקרב משתתפי 'מעטפת' 

 לקויות למידהבעלות של  צעירות נמצא אחוז נמוך במידה ניכרתלבשירות לנערות ו נערותבקרב ה – 

, נערות פחות ספרות: האחד, כפי שגם נמצא בנמוך יחסיתהלנתון . אפשר להציע שני הסברים 00%

        לת שנות י; והשני, המחקר בוצע בתח(Boyle et al., 2011) הת או פחות מאופיינות בקושי זמאותרו

 .האחרונותשנים לעומת היותר  תה פחותהיהי ןלמיניהדה ילמ ותללקויהמודעות אז וייתכן ש 0000-ה

 תקורבנּו

בני הנוער חלק משוח דּו באגף תקון שבדקו את המאפיינים של אוכלוסיות השירותיםמחקרים שלושת הב

 הם אלימות מילולית, פיזית ומינית:קורבנות למצבי סיכון שונים, ב םה הצעיריםמו

  למעשי קורבן רבות נפלו  נערותצעירות. לבשירות לנערות ו נערותלבנוגע תמונה מדאיגה במיוחד עולה

סבלו מאלימות פיזית,  65% –בתוך המשפחה  ,מחוצה לה. למשלבתוך המשפחה ו ,אלימות לסוגיה

             נוצלו מינית 05%נאנסו,  50% –מאלימות מילולית; מחוץ למשפחה  15%-מאלימות מינית ו 9%

 הצקות.מסבלו מהטרדות ו 61%-ו

 וח דּו (%69אחוז זהה )על ו 8אלימותנפגעו מוח שדּו %69על  ,בקרב בני הנוער בשירות לשיקום נוער

 הזנחה.נפגעו מש

 55%  התעללות והזנחה.נפגעו ממהקטינים בשירות המבחן לנוער 

  מבני הנוער  00% :השוואה. לתנמצאו היקפים גבוהים של קורבנּושנסקרים כאן ברוב המחקרים

במצב סיכון של "הגנה מפני  ונמצא 'התכנית הלאומית – 0660'במיפוי של כבני נוער בסיכון שאותרו 

בני נוער שלגביהם היה ידוע או (; 56%גות מסכנת במשפחה )ני נוער החשופים להתנהב :אחרים"

שהם עברו/עוברים התעללות מינית או נאנסו או היו קורבנות למעשים מגונים במסגרת הועלה החשד 

(; יש חשד או ידוע שהם חשופים להתעללות פיזית במסגרת 6%( או מחוצה לה )0%המשפחה )

 (.0055וחסין,  לאל-)סבו ;(8%המשפחה או בסביבתם הקרובה )

                                                   
לבני נוער וצעירים שאובחנו והן לכאלה שלאנשי הצוות יש יסוד סביר להניח שהם בעלי הנתונים מתייחסים הן  7

 לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז.
מדד מסכם, לפחות אחד מששת הפריטים האלה: נתון להתעללות מילולית מצד הוריו/אחרים, נתון להתעללות  8

ריו/אחרים, נתון להטרדות/ להצקות, נתון מצד הוריו/אחרים, נתון להתעללות מינית מצד הופיזית 
 .לסחיטה/איומים, חווה חרם חברתי
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 נפשי-רגשימצב 

 (:1)לוח  הצעיריםשל בני הנוער ושל הקשה הרגשי  םצבמהיבטים שונים של על  וחדּו

 מהקטינים המטופלים בשירות המבחן  61%-מבני הנוער בשירות לשיקום נוער ו 51% :קשה רגשי מצב

בני הנוער שאותרו במיפוי של ( נמצא בקרב %10לנוער הוערכו במצב רגשי קשה. אחוז גבוה אף יותר )

 (.0055לאל וחסין, -)סבו 'התכנית הלאומית – 0660'

 09% :מעל לרבע מהמשתתפים בתכניות טופלו על רקע פסיכיאטרי :פסיכיאטרי רקע על טיפול 

 בשלושת השירותים. בני הנוער והצעיריםמ 50%-כלעומת  ,ב'מחסות לעצמאות' 06%-ב'מעטפת' ו

קיבלו טיפול  5.1%-טופלו על ידי פסיכיאטר ו 0%בכלל האוכלוסייה רק  58-56י מקרב בנלהשוואה, 

 (.0051תרופתי כלשהו על ידי פסיכיאטר )אלרועי, רוזן ואלמקייס, 

 מהמשתתפים בתכנית  56%-ול צעירותלבשירות לנערות ו נערותמה 05%-בנוגע ל :ניסיון אובדני

נוער הבני מ 56%-לאחוזים אלה גבוהים למדי כאשר משווים אותם  .אובדניניסיון על וח דּו 'מעטפת'

 בסיכוןשהם  הוערך)כלומר  מצב סיכון לפגיעה עצמיתב 'התכנית הלאומית – 0660'במיפוי של שאותרו 

 9%-לוגם כאשר משווים ; (0055לאל וחסין, -)סבו ;בפועל ניסיון אובדני( עוולא ביצ תלפגיעה עצמי

 .(0056ניסו להתאבד )ציונית וקושר, ש 0055תלמידי כיתות י' בשנת כלל מ

 בקשר עם שירותי היו מהצעירים בתכנית 'מחסות לעצמאות'  06% :קשר עם שירותי בריאות הנפש

בכלל האוכלוסייה  .בשירות לשיקום נוער ובשירות המבחן לנוער 50%-51%, לעומת בריאות הנפש

פנו לקבל טיפול מקצועי נפשי )אלרועי, רוזן  1% –( נמצא שיעור נמוך במידה משמעותית 58-56)גילאי 

 (.0051ואלמקייס, 

 (באחוזים)נפשי -: מצב רגשי5לוח 

 
השירות לנערות 

 וצעירות
השירות 

 לשיקום נוער
שירות 

 מעטפת המבחן לנוער
מחסות 

 לעצמאות

 - - 61 51 - קשה רגשי מצב

 06 09 50 50 55 פסיכיאטרי רקע על טופל

 - 56 6 0 05 אובדני ניסיון

 06 - 51 50 - הנפש בריאות שירותי עם קשר

 מעורבות בהתנהגויות סיכון

מעורבים בהתנהגויות סיכון למיניהן  הצעיריםמבני הנוער ואחוזים גבוהים מעל פי דיווח אנשי המקצוע, 

 (:6)לוח 

 לחוק מנוגדת התנהגות: 

 או  כל מטופלי שירות המבחן לנוער ומשתתפי 'מעטפת' היו מעורבים בהתנהגות מנוגדת לחוק

 .לחוקמנוגדת נהגות תהיו מעורבים בה מבני הנוער בשירות לשיקום נוער 65%. גם חשודים בכך

, 'התכנית הלאומית – 0660'הנוער שאותרו במיפוי של  בנימ %56לעומת  ,זה גבוה למדיאחוז 

 (.0055, וחסיןלאל -)סבו נורמטיבית לא או חוקית לא סיכון התנהגות מפני הגנהלכזקוקים 

 50%  'סיום  לאחרמעורבים בהתנהגות מנוגדת לחוק היו מהמשתתפים בתכנית 'מחסות לעצמאות

 לקהילה. תםחסות הנוער וחזררשות במעון  ייההשה
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 יש חברים  55%-שירות המבחן לנוער )ל מעניין ההבדל בין כלל מטופלי :קשר עם חברים עוברי חוק

'מעטפת' תכנית יש חברים עוברי חוק(. זו דוגמה טובה לכך שב 96%-)ל 'כאלה( למשתתפים ב'מעטפת

 .במיוחדבים בעלי מאפיינים וצרכים מורכבני נוער אכן משתתפים 

 מבני ( ו09%( ו'מעטפת' )60%) 'חלק ניכר מהמשתתפים בתכניות 'מחסות לעצמאותעל  :אלכוהול

אחוזים  .מכורים לאלכוהולשהם נוהגים להשתכר או דווח שהם ( 05%הנוער בשירות לשיקום נוער )

מאופיינים ה, 'התכנית הלאומית – 0660'מבני הנוער שאותרו במיפוי של  %8לעומת אלה גבוהים למדי 

 (.0055לאל וחסין, -)סבו בסמים או באלכוהול שימושלהגנה מפני  זקוקיםכ

 (באחוזיםמעורבות בהתנהגויות סיכון ): 6לוח 

 
השירות לנערות 

 צעירותלו
השירות 

 לשיקום נוער
 שירות 

 מעטפת המבחן לנוער
מחסות 

 5לעצמאות

 50 500 500 65 56 לחוק מנוגדת התנהגות

עם /חוק עוברי חברים עם קשר
 - 96 55 60 06 חברים לא נורמטיביים

 60 - 09 59 60 שוטטות

 60 09 50 05 56 לאלכוהול התמכרות/השתכרות
 החזרה לקהילהאז מ 5

 . הנושאים המרכזיים שעלו מהמחקרים5

בפרק זה . במסמך זה עלה שמונה נושאים וסוגיות המשותפים לחמשת המחקרים שנסקרוההניתוח הרוחבי 

וכיווני פעולה לעתיד. הנושאים  הכוללת ממצאים עיקריים ,לכל אחד מהנושאים תמונת מצב תוצג בנוגע

והשמעת קולם, עבודה עם  בני הנוער והצעיריםהם: שילוב בעיסוק נורמטיבי והכנה לעתיד, הכוחות של 

, בקרה פנימית ואיסוף נותני השירותים -אנשי הצוות , עבודה עם שירותיםהורים, אוכלוסיות מיוחדות, 

 מידע שוטף והבניה של תכניות חדשות.

 בעיסוק נורמטיבישילוב  5.1

התמדה  ,כמו לימודים, עבודה ושירות צבאי/לאומי ,האו הנער לגיל הנערבהתאם נורמטיבי  שילוב בעיסוק

 על סדר היום של כל השירותים והתכניות.עמדו  והכנה לעתיד )למשל הכנה לעולם התעסוקה(בעיסוק זה 

 תמונת מצב

 , עם שונות בין השירותים והתכניות:נורמטיבי יסוקאין ע בני הנוער והצעיריםאחוז לא מבוטל מל

 65% בעת ביצוע  ללא עיסוקהיו  "ריםבמיתמבני הנוער  06%-צעירות ולבשירות לנערות ו נערותמה

 .המחקר

  מהמשתתפים ב'מעטפת'. בלבד  6%ללא עיסוק, לעומת היו מהקטינים בשירות המבחן לנוער  56%גם 

 58% עיסוק בעת ביצוע המחקר.ללא היו שתתפי 'מחסות לעצמאות' ממ 
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 כלל מ 6% 0050להשוואה, בשנת  .עיסוק ללא נוער בני של גבוהים באחוזים מדובר המחקרים ברוב

 (.0056לא למדו ולא עבדו )ציונית וקושר,  59-51בני 

 :)לימודים, עבודה או שירות לאומי/צבאי( עיקריעיסוק בקרב המשולבים בקשיים נמצאו גם 

  בקרב הלומדים ,לדוגמה .עיקריהעיסוק ה בהסתגלות, בהתמדה ובתפקוד במסגרתנמצאו קשיים 

; ממוצע בית הספרבאופן סדיר ל וגיעלא ה 60%-50%: להעיד על נשירה סמויהעשויים נתונים ה

וח התנהגות שלילית )דּו ופגינהו בית הספרהיטב ב ותפקד לא 10%-חודש או יותר; כ יהההיעדרות ה

תמונה  וח בשירות המבחן לנוער(.בדרישות בית הספר )דּו ועמדלא  61%-( וניםבמפתלגבי בני הנוער 

 ונעדר %66נמצא כי  שאותרונוער הבקרב בני  :'התכנית הלאומית – 0660'דומה עולה מהמיפוי של 

 66%; מסגרתבבלמידה או בנעשה  מעורבותלא גילו  59%לעתים תכופות מהמסגרת הלימודית; 

  (.0055לאל וחסין, -)סבו סמכותשלא קיבלו המקובל או  ןמ יותרהפריעו 

 ממשתתפי  81%-ל נמוכים:הישגים על וקשיים לימודיים רבים על וח לומדים דּובני הנוער הבנוגע ל

מהמשתתפים בתכנית  56%הישגים לימודיים נמוכים;  במפתנים מהלומדים 65%-'מעטפת' ול

נמצא  'התכנית הלאומית – 0660'גם במיפוי של  ות.'מחסות לעצמאות' לא נבחנו כלל בבחינות הבגר

לאל -מיומנויות תפקודיות או הישגים לימודיים נמוכים )סבו יש בסיכון שאותרומבני הנוער  16%-של

 (.0055וחסין, 

 מצב הלימודימשפיעים על תחומים נוספים מלבד ההישגים לימודיים נמוכים גם עולה שהנתונים מ, 

פנו לשירות מהנערות בשירות לנערות ולצעירות הּו 05%: ולא פעם הם אחד הגורמים להפניה לשירות

מהקטינים בשירות המבחן לנוער הוערך שהקשיים הלימודיים  55%-קשיים לימודיים; בנוגע לבשל 

 הם שהובילו )בין היתר( להתנהגות המנוגדת לחוק.

 בשירות  , על הנערותי ספר או בין מקומות עבודה(. למשלנמצא גם ריבוי מעברים בין מסגרות )בין בת

 מרבות לעבור בין מסגרות.מהן  09%-וח שצעירות דּוללנערות ו

 תכנית 'מחסות לעצמאות' עם הממונים עליהם או עם ממשתתפי ה 56% על פי דיווח, יחסיהם של

 .אינם תקיניםם המורי

  בית מכן ו)לימודים או עבודה(  םעיסוקתחום מ של בני הנוער נמוכהשביעות רצון וח על דּופעמים רבות

 65%עבודה. לדוגמה, לפי דיווח רכזות התכנית 'מחסות לעצמאות', רק המקום מאו  הספר

 .עיקריה מרוצים מעיסוקםמהמשתתפים 

 כיווני פעולה

 :עיקרייםמוצעים שלושה כיווני פעולה 

 :כוןילומדים או צעירים שלא סיימו תשאינם עבור בני נוער  כיעדבמסגרת לימודית הגדרת השילוב  .1

אך אינם משולבים  ,ללמוד ,כמו יתר בני גילם ,שאמורים ,רבים ממטופלי אגף תקון הם בני נוער

אף לא סיימו  ואאינם בעלי תעודת בגרות ומעלה  58גילאי  הצעיריםרבים מקרב גם . במסגרת לימודית

 יםמרכזי יםיעד יהיוקבוע ששילוב במסגרת לימודית והשלמת השכלה על כן, מוצע לשנות לימוד.  50

להשתלב במסגרת לימודית, מוצע שיושקעו  ולא יוכלאו הנערה הנער אם . בכל השירותים של האגף
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ואכן נמצא שרק אחוזים  ,ראוי לציין שבתכנית 'מעטפת' מושם דגש כזהבעבודה. שילובם במאמצים 

 . וכלשהבעיסוק משולבים אינם בודדים 

ולתפקד בו באופן שיוביל לתוצאות לאורך זמן בעיסוק תמיד כדי להצליח לה :הקניית מיומנויות .2

של ' רכות', מיומנויות ניהול זמן :כגון ,כישורי חיים צעיריםלבני הנוער ומוצע להקנות ל, מועילות

בתחום התעסוקה וידע על זכויות  ,(יררכיתיההתנהלות במסגרת ו עבודת צוות ,)למשל עולם העבודה

 ד'(.וכ יהילפנסימי מחלה, הפרשה תשלום עבור  :כגון ,תנאים סוציאלייםקרי )

חסות הנוער  רשותמהערכת תכנית ליווי בוגרי  :הרחבת המשאבים והשירותים הקיימים לצעירים .3

העשויים לתרום לשילובם  ,שירותים לצעירים בסיכוןה ת'מחסות לעצמאות' עלה בחוזקה הצורך בהרחב

הפריסה של שירותים קיימים, הכללת צעירים בסיכון כחלק מהגדרת  תהרחב –בעיסוק עיקרי 

 ופיתוח של שירותים חסרים במרכזי הצעירים(לדוגמה ) קיימים נוספיםאוכלוסיית היעד של שירותים 

 זר הערבי.. הצורך בכך בולט במיוחד במגומעלה( 58השלמת השכלה לצעירים בני  ,למשל)

 הכוחות של בני הנוער והצעירים והשמעת קולם 5.2

, לצד בני הנוער והצעיריםשל  תחומי החוזקעל על בחינת הכוחות וובר בשנים האחרונות מושם דגש הולך וג

עשויים  אלהכוחות הטוענת כי  תפיסהזאת, בהתאם להם מתמודדים. שעמם הקשיים והבעיות בדיקת 

כחלק מהתפיסה המדגישה את . (Gestsdottir & Lerner, 2007) ומכאן חשיבותם ,לשמש מנוף לשיקומם

באופן ישיר  ובהקשבה להם םקולבהשמעת של המטופלים, מודגש הצורך והרצון  הפן החיוביאת הכוחות ו

 את המטופלים.המעצים דרך זו נתפסת כצעד  וך.ולא מתּו

 תמונת מצב

  בני הנוער מהסביבה הקרובה של  התמיכה ות וסוגיהחוזקות האישי נבדקיםובתכניות בשירותים

 .(ההורים תמיכת בעיקר)להם אשר עשויים לסייע , והצעירים

 חוויות הצלחה. צעיריםלבני הנוער ולספק לכדי ת העשרה והעצמה, ומתקיימות פעילויות ותכני 

 בתכנית : ובהקשבה להם המשתתפיםל ם שקול מתמקדים בהשמעתהחדשות שנבדקו  תכניותשתי הב

חסות רשות ובתכנית 'מחסות לעצמאות' ליווי בוגרי  ,'מעטפת' זהו עקרון עבודה המיושם הלכה למעשה

  .והעדפותיהם תםכיבוד דע, תוך כדי םפהנוער מאופיין בשיתו

  בבניית התכנית האישיתאו הנערה לשתף את הנער אנשי הצוות נקבע כי על בשירות לשיקום נוער .

מבני הנוער  88%-ו במפתניםמבני הנוער  69%להערכת הצוות, מדיניות זו מבוצעת במרבית המקרים: 

 בהתאמה( הסכימו 85%-ו 19%)מהם במקצת  ךושיעור נמו ,מכירים את תכניתם האישית רים"במית

 .שלה ועם לוח הזמניםעם יעדי התכנית 

 כיווני פעולה

 ות בתחום:מוצע להרחיב ולהעמיק את הפעולות שכבר נעש

בני הנוער את הכוחות של העריך ל חשוב מאוד :הצעיריםשל בני הנוער והערכת הכוחות של  .1

שלב ההיכרות בהחל בכל שלבי הטיפול, וזאת  ם,הרכיום וצה, ולא רק לאתר את קשייוהצעירים

בקצה 'כלוסייה מדובר באושמשום דווקא גבוהה במיוחד לכך חשיבות ה. והקליטה בשירות/בתכנית
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 או של הנערה התמקדות בכוחות של הנערה. , אוכלוסייה שבעיותיה רבות ומורכבות'הטיפול רצף

 .ולהצלחת ההתערבות להוות מנוף לשיקום העשוי

 יצירתצעד נוסף הוא  :בני הנוער והצעיריםחוזק של התחומי  שיסייעו בחיזוק ובפיתוח מענים יצירת .2

ם ושל סביבתם הקרובה, לשם עצמ הנוער והצעיריםבני המסייעים בחיזוק ובפיתוח הכוחות של  מענים

 .נם האישיחוספיתוח 

בקבלת החלטות  שיתופםחיזוק באמצעות לעשות זאת מוצע  :הצעיריםשל בני הנוער ושל  םקולהשמעת  .3

 .בכל שלבי הטיפול וכחלק אינטגרלי ממנו ועידודם להשמיע את קולםלהם , הקשבה להםהנוגעות 

 עבודה עם הורים 5.3

בחלק זה נראה את  ,לבין הוריהם בני הנוער והצעיריםרבים מקשר בין קשיים בעל  נתוניםהוצגו לעיל 

 מורכבות הקשר בין נותני השירותים להורים.

 תמונת מצב

 ובמקרים אחרים דיווח ינה במוקד השירות/התכנית.ההורים אהעבודה עם  ,על פי רובמהמחקרים עלה כי 

 הורים.קשיים בעבודה עם ה עלאנשי הצוות 

 פרט לתכנית  פי הצורך ולא באופן שוטף ומוסדרלנותני השירותים נמצאים בקשר עם ההורים  ,לרוב(

לעבוד יותר ד צד אחמ. כאשר המגמה היא עבודה עם המשפחה מהווה את הליבה שלה(הש 'מעטפת'

לוותר  ומצד אחר, הורים שמשתפים פעולה, שקל יותר לעבוד אתם ושהקשר עם ילדיהם טוב יותרעם 

 עבודה עם הורים שהקשר עמם או תפקודם מורכבים יותר. לדוגמה:על 

  מהורי בני  88%: עם )ולא באופן שוטף( לפי הצורך בלבדעם ההורים שיחות או קשר מתקיימות

 מהורי הקטינים בשירות המבחן לנוער. 11%הנוער בשירות לשיקום נוער; ועם 

  עם ; בטיפול ושתתפה צעירותלבשירות לנערות והנערות מהורי  10% :בטיפולההורים השתתפות

 .נעשתה התערבות ישירה מהורי בני הנוער בשירות לשיקום נוער 05%

  'שחלק גדול  זאת, על אף. ת עם הוריםיעבודה מובנלא נעשתה בתכנית 'מחסות לעצמאות

וישנה מעל גיל זה(,  בוגריםאך גם  ,58מהבוגרים חוזרים לבית ההורים )רוב הבוגרים מתחת לגיל 

 עבודה עם ההורים. חשיבות מיוחדת ל

 נעשה מאמץ לבחור כאמור, . הוריםעבודה משמעותית עם ל יוצאת דופןדוגמה היא  טפת'תכנית 'מע

והפגישות מתקיימות בבית  ,פעולה לשתףהמוכנות  ,משפחות בעלות מוטיבציה לשינוילתכנית 

בני הנוער  על שיקוםמרחיקת לכת יש השפעה  להצבת המשפחה במרכזשמהמחקר עולה המשפחה. 

 .כחיובית יותר כלפיהםהמדינה מחויבות את ועל תפיסת ההורים את שירותי הרווחה ו

 כיווני פעולה

ולשפר את העבודה עם  רחיבכדי לההעבודה עם ההורים.  בחיזוקדעים לצורך מנהלי השירותים השונים מּו

 :האלהההורים מוצעות דרכי העבודה 

בכל שלבי  םאת מעורבותולהבטיח חזק עבוד עם ההורים כדי למוצע ל :מעורבות ההוריםחיזוק  .1

, וכן מומלץ הטיפול עצמומתן במהלך כלה הטיפול ובתכנון החל  – ולעשות זאת באופן שוטף הטיפול
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שמירה על קשר שוטף עם ההורים תאפשר עדכון  שיתוף הפעולה שלהם.לפעול להגברת להתייעץ עמם ו

עם לשמירה על קשר שוטף מצבי משבר. זאת ועוד, בבנוגע להתקדמות ילדם והצלחותיו, ולא רק 

או של  בנם של שותפים מלאים בתהליך הטיפוליכ גיוסםל משמעותיתתרומה ההורים עשויה להיות 

 . בתם

במשפחות שילדם  :ביתי-ם מסידור חוץהכנת המשפחה לחזרת ילדעבודה עם המשפחה בקהילה ו .2

-קהילה, במקביל לטיפול הניתן לילד בסידור החוץמסגרת הלטפל במשפחה בחשוב  ביתי-בסידור חוץ

עבודה עם יתרה מזאת, ה. ביתי ולשמור על ההישגים שהושגו בו-ביתי, כדי לתמוך בטיפול החוץ

חשיבות העבודה עם המשפחה  את המשפחה לקראת חזרת ילדם הביתה.להכין  ההורים נועדה

 .נוספיםלשירותים שירותי רווחה ולרלוונטית גם 

הדגישו את חשיבותה של העבודה עם אמנם אנשי צוות ונותני שירותים  :מתן הכשרה לעובדים .3

מידע האת לים והרחיב את הּכל לפיכך, חשוב. ציינו את הקשיים הכרוכים בכךההורים, אך גם 

עם ועל אופני ההתערבות הורים העם מיטביות דרכי עבודה  עלתים העומדים לרשות נותני השירו

 מתבגרים יחד.ההורים וה

 חודיותייבאוכלוסיות טיפול  5.4

 באגף מטפלים גם בקבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים וצרכים ייחודיים.

 תמונת מצב

 :(9)לוח  אוכלוסייה בולטותיחסו לשלוש קבוצות ינותני השירותים הת

 שחיו בישראל היו מהמגזר הערבי )המועצה הלאומית לשלום  59-0מגילאי  60% ,0056בשנת  :מגזר ערבי

בעלי ילדים ובני נוער של  גבוה יותר ייצוגנמצא  'התכנית הלאומית – 0660' של במיפוי. (0055הילד, 

נוער  מבני הנוער בשירות לשיקום 65% .(0055, וחסיןלאל -)סבו 50% – מהמגזר הערבימאפייני סיכון 

לשירות  אשרב. 58%-כ –כאן נמצא שיעור נמוך יותר בשאר המחקרים שנסקרים ו. ר הערביזהם מהמג

וח על מחסור בתקנים בכלל )לא רק במגזר צוין שהוא קיים במחצית מהרשויות ודּו ,צעירותללנערות ו

. יפו וחיפה(-באבי-הערבי(; תכנית 'מעטפת' מופעלת בחמישה יישובים, בהם שני יישובים מעורבים )תל

יש לשים לב כי השתתפו רק משפחות מהמגזר הערבי הדוברות עברית ברמה מספקת לצורכי 

בעת ביצוע במגזר הערבי הייתה בראשיתה  תכנית 'מחסות לעצמאות'הפעלת  ההשתתפות בתכנית.

במגזר הערבי והמחסור בשירותים  ,תיווך לשירותים בקהילהוא המחקר. ייעוד מרכזי של התכנית ה

 היווה אתגר מיוחד למפעילי התכנית.

 (. בקרב בני 0055)ברמן,  8.5היהודים עמד על  59-51אחוז העולים בקרב כלל בני  0056בשנת  :עולים

, אחוז העולים גבוה יותר 'התכנית הלאומית – 0660'נוער עם מאפייני סיכון, כפי שעלה מהמיפוי של 

ברית הן בהן שהעיקריות לים ממדינות שונות, אחוז העו(. 0055לאל וחסין, -)סבו 55%ועמד על 

, 61% - המשתתפים בתכנית 'מחסות לעצמאות' , גבוה במיוחד בקרבואתיופיה ברלשעהמועצות 

לעומת זאת,  .00% - ובני הנוער בשירות המבחן לנוער צעירותלבשירות לנערות ו הנערותובקרב 

  .50%-כ –' נמצא אחוז נמוך יותר של עולים בשירות לשיקום נוער וב'מעטפת

 (.5)הנתונים הוצגו בפרק  בעלי לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז 
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 (באחוזים): אוכלוסיות מיוחדות 7לוח 

 
השירות לנערות 

 צעירותלו
 השירות 

 לשיקום נוער
שירות המבחן 

 מעטפת לנוער
מחסות 

 לעצמאות

 58 58 59 65 59 ערבי מגזר

 61 50 59 9 06 עולים

 כיווני פעולה

 להלן כיווני פעולה לעבודה עם קבוצות האוכלוסייה הללו:

 כשירותמחייב  ים ולבני עוליםעוללערבי או מהמגזר הער ונבני ל מתן טיפול :תרבותיתכשירות  .1

תרבותית בהיבטים שונים, כגון העסקה של דוברי שפות נוספות )ערבית, רוסית, אמהרית וכד'(; הבנה 

 של קודים תרבותיים והתאמה של דרכי העבודה והטיפול.

אבחון לקויות אלה  :צעדים כמהמוצעים  :טיפול מותאם לבעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז .2

שטרם אובחנו; הכשרת עובדים בנושא של טיפול מותאם לבעלי לקות  בני הנוער והצעיריםבקרב 

  למידה ו/או הפרעת קשב; מתן טיפול מותאם.

 עבודה עם שירותים 5.5

ביתי -סוגיה מכריעה שעולה פעמים רבות בהפניה של מטופל משירות לשירות, ובוודאי במעבר מסידור חוץ

 .עבודה עם שירותים שוניםבחזרה לקהילה, היא 

 תמונת מצב

 ולנותני השירותים יש קשר עם שירותים נוספים  צעיריםהנוער ול בניהמחקרים הראו שעל פי רוב ל

 בנוגע לטיפול בנער.

  םהיא חיבורהמשתתפים בתכניות 'מעטפת' ו'מחסות לעצמאות' אחת התרומות שנמצאה עבור 

 לשירותים נוספים ותיאום הטיפול בין הגורמים השונים.

  עם שירותים המכוונים לאוכלוסיות יעד דומות לאלה של אגף  עבודההשקשרי ב'מעטפת' עוד נמצא

שירותים אוניברסליים )כמו מערכת עם ושיתופי הפעולה , מוצלחים יותר תקון )כגון קידום נוער(

 .כרוכים בקשיים החינוך(

 כיווני פעולה

 :העבודה עם שירותיםמוצעים כמה כיווני פעולה לשיפור 

במקרה של חילופי עובדים בתוך שירות/תכנית יש לדאוג  :טיפול בתוך השירות/התכניתה דאגה לרצף .1

 ומסודרת. יתלהעברת הטיפול בצורה מיטב

נמצא שלשיתוף פעולה בין שירותים בנוגע למטופל  :הרחבת שיתופי הפעולה בין שירותים בקהילה .2

ברמת המטה וברמה  העבודהי תרומה חשובה לתיאום ולשיפור הטיפול. לכן מוצע להעמיק את קשר

עם שירותים שיש עמם קשר ולבנות קשרי עבודה עם שירותים נוספים, לשם קבלת מידע, הפרטנית 

 הפניה לטיפול, מעקב אחר תפקוד המטופל, מיצוי זכויות וטיפול משותף.
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-בנוגע לבני נוער השוהים בסידור חוץ :ביתיים לשירותים בקהילה-חיזוק הקשר בין שירותים חוץ .3

ביתי; ולקראת חזרת -את הקשר בין השירות המפנה למטופל השוהה בסידור חוץלהמשיך  חשוביתי ב

טיפול האשר יהיה אחראי להמשך  ביתי לשירות בקהילה-בין המוסד החוץ –המטופל הביתה 

 .בנער/צעיר

 נסיבישירותים ותכניות רבים באגף נותנים מענה אינט :ביצוע מעקב טיפולי וליווי לאחר סיום הטיפול .4

מהם, כאמור, רבים ש ,צעיריםלנוער והבני לא פעם הם מהווים מקור תמיכה עיקרי ל. כמו כן, ומקיף

טיפולי מכאן שיש חשיבות לבצע מעקב  .דל רגשיתמקורות תמיכה היקף  ובעלי חסרי עורף משפחתי

 . הצורךלפי המשך ליווי  צעיריםלבני הנוער וולהציע ל גם לאחר סיום הטיפול בשירות/בתכנית

במצב של העברת השירות מספק לספק )בעת  :הבטחת רצף מענים במצב של שינוי בספק השירות .5

, כפי שקרה לדוגמה במעבר מסיום הפעלת התכנית תל"מ על ידי רשות חסות הנוער הפרטה חלקית

יש צורך להבטיח המשכיות במתן  ,(עלםעמותת על ידי  להתחלת הפעלת התכנית 'מחסות לעצמאות'

 בני הנוער והצעיריםומסודר כדי להבטיח שחלק יהיה וההטמעה תהליך השינוי שהשירות. חשוב 

 הזקוקים לשירות לא ייפגעו בתקופת המעבר ויוכלו לזכות בשירות הנחוץ להם.

 נותני השירותים -הצוות  5.6

 אין עוררין שלצוות בשירות/בתכנית חשיבות מרכזית.

 תמונת מצב

  מצד אנשי הן ו בני הנוער והצעיריםמצד הן  –שביעות רצון גבוהה מנותני השירותים על פי רוב נמצאה

 שירותים העובדים עמם בשיתוף פעולה.

 אינו היקף המטלות הנדרשות מהם  –עומס עבודה רב מוטל  על נותני השירותים מים רבותנמצא שפע

תואמת את הצרכים או את אינה מצבת כוח האדם בשירות/בתכנית שהיקף משרתם או הולם את 

 דרכי העבודה בשירות.

 /ההצלחה בכך תלויה , אולם נמצא שתכניות נקבע שהצוות יכלול מתנדביםהבחלק מהשירותים

כאשר תפקידם מוגדר ככוח שעלה 'מחסות לעצמאות' תכנית מהערכת הלדוגמה, בתפקיד שיועד להם. 

 . תם רבה יותרותרומ תםהצלח, י המקצועלאנש ולא כחלופהעזר 

 כיווני פעולה

חלק מהנושאים  .השירותים לנותני ההכשרהלהעמיק את בהם יש צורך שבמחקרים נמצאו כמה תחומים 

 :קודם לכן אוזכרו בהקשר של סוגיות שהוצגו

 למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז.לקויות בעלי מותאמות להיכרות עם דרכי עבודה  .1

 עולים.ההכשירות התרבותית בהקשר של המגזר הערבי ופיתוח  .2

ושל הוריהם  בני הנוער והצעיריםלמידת דרכים ליצירת מוטיבציה לטיפול ולחיזוק שיתוף הפעולה של  .3

 בתהליך הטיפולי.

 מתבגרים יחד.-היכרות עם דרכי עבודה עם הורים ועם הורים .4

כיצד לבנות תכנית אישית, איך ליישמה ודרכים לעקוב  –פיתוח מיומנויות לעבודה עם תכניות אישיות  .5

  עדכון של התכנית שנקבעה.האחר הביצוע ו
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 בקרה פנימית ואיסוף מידע שוטף 5.7

 שיפור הטיפול.ה משמעותית למגם תרויש לו אך  נהלי בשירות/בתכנית,להיבט ִמ נושא זה קשור במהותו 

 תמונת מצב

בני הנוער מנה ניתן להפיק מידע על ִמ שתכניות קיימת מערכת מידע מסודרת, הומ בחלק מהשירותים

ועל הזנתם איסוף הנתונים אין הקפדה מספקת על על השירות בכללותו. באחרים כן מצבם ועל ו והצעירים

 .למערכת המידע

 כיווני פעולה

 אחר המועמדים לשירות/לתכנית שיטתי )כולל מעקב מספרי(מוצע לבצע מעקב  :מובנהביצוע מעקב  .1

שלבים לבחון באילו ככלי לפיקוח על השירות/התכנית; ללמוד על היקף הנשירה,  ואחר המטופלים

 הן.ילאעל ההצלחות ומה הוביל ללמוד סיבותיה; וכמובן מהן ומתרחשת היא 

, תוך טיפולה מסיימי מוצע לערוך מעקב מובנה ושיטתי אחר :ביצוע מעקב טיפולי אחר המסיימים .2

 במקרה של משבר.אחר בשירות או להפנות להמשך טיפול כדי נכונות להתערב 

 תכניות חדשותשל הבניה של דרכי עבודה ו 5.8

 .הלכה למעשה רעיוןהיישם את לכדי תכנית חדשה יש צורך בתהליכי גיבוש והבניה  בהפעלת

  תמונת מצב

 ,ותה במחקר הערכהשלּו ,יישומןתקופת במהלך ות' הן תכניות חדשות באגף. 'מעטפת' ו'מחסות לעצמא

 דורשים תשומת לב מיוחדת והמשך גיבוש.האולם נמצאו נושאים , תהליכי הבניה וגיבוש נעשו

 כיווני פעולה

 מוצעים שני תהליכי הבניה:

טרם דה מהצוות ינמצא ששלב סיום הטיפול והפרהתכניות  בשתי :גיבוש שלב סיום הטיפול והפרידה .1

 העובדים בהתאם. את הנחייתשלב זה ושל ע וציבה דרכיאת ויש צורך לבחון  ודיהובנה 

כבסיס , בידי נותני השירותושימורו לשם גיבוש הידע הקיים כבכל שירות,  :העבודה מודלכתיבת  .2

לכתוב יש  ,וכחומר רקע לעובדים חדשים, ליישובים נוספיםלאוכלוסיות ולהרחבת השירות/התכנית 

תובנות שנלמדו את ה ,הנחיות לביצועאת האת הרציונל המנחה את העבודה,  ,העבודה מודלאת 

 .ועוד מהיישום עד כה

 שימוש במידע . כיוונים להמשך6

עבודת מחלק משמעותי מחקרית  הוומל   צוות מכון ברוקדיילבו ש ,חשוב לציין כי במהלך העשור האחרון

מידע על סמך ה שפר את העבודהלו ללמוד אגף תקון, היינו עדים לרצון ולמאמצים הרבים והמתמשכים

 של ממצאי המחקרמעמיקה הבנה , בהם שירותבכל . נחשפנו לתהליכי הלמידה ם השוניםמחקרימההעולה 

 . לצעדים אופרטיביים של חלקם פעולההכיווני תרגום כולל  ,בדרגים השונים
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 :שימוש במידעהמשך הלנוספות דרכים להלן 
המסמך הנוכחי מבקש לספק ראייה אינטגרטיבית של הסוגיות המשותפות לשירותים  :ולמידה הפצה .1

ולאוכלוסיות השונות של האגף, ועל כן מציע פלטפורמה נוספת ללמידה ולעשייה המבוססת על מידע 

תהליך השיפור. ל עשויות להועיל מחקרי. הפצתו של המסמך וחשיבה על כיווני הפעולה המוצעים בו 

 במשרדנוספים  מיםובפורתקון,  אגף בתוךלהמשיך להציג ולדון בממצאי המחקרים כמו כן, מוצע 

 גורמים רלוונטיים מהממשלה ומהמגזר השלישי. בקרבו הרווחה

עלו מהמחקרים מוצע לזהות נושאים סוגיות שמתוך ה :המשך מחקרי הדורשים נושאים זיהוי .2

 .המשך מחקרהדורשים 

מוצע לבחון את הצורך בעדכון נתונים על מאפייני  :ההאוכלוסיי מאפייני על הנתונים עדכון .3

 ולבצע מחקרים חוזרים.לה  הטיפול הניתןעל ו האוכלוסייה

לשם גיבוש המלצות אופרטיביות על סמך ממצאי המחקרים, חשוב  :גיבוש המלצות אופרטיביות .4

 מים שונים.ודיונים בדרגים ובפור לקיים

גיבוש צעדים מעשיים, מומלץ להבנות מנגנון למעקב  לצד :האופרטיביות מעקב אחר יישום ההמלצות .5

את היישום העשויים לקדם גורמים ה ם שלהוייתוך כדי ז ,אחר יישום ההמלצות וההחלטות שיתקבלו

  .וגורמים העלולים לעכבהשל ו
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