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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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